
"Os vero.s democratas, quanda eleitoral, modificam o
."

pro
tgraOl� parti�ário e- apriHFa-m os' m"étodos de·- campall�a para se - - apresen:larem
,às urnas seguintes. Os da U.O.H., todavia, ,inlenl'am "um caminho 'mais curto: in,.

trigar o Presidente com os correligionários, para substituí-los...
Vão móralmente mal Dor· essa vereda!

o MAIS ANTIGG DIÁRIO DE SANTA CATARINA

ProprietBrio e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Re-lação A" DAMASCENQ DA SILVA

Ano XXXII I Florianópoll�-Sá,bado 10 ée Agosto de 1946 I H 9805

A IMPRENSA E O GO.VERNO
IJm dos primeiros ãtes do Interventor Cândido Caidas foi dirigir

um convite aos jornalistas afim :de cientificá-los
do seu patriótico programa de govêrno

..

o Interventor, Gen. Cândido Caldas, entre os representantes da imprensá bahiana

Bahia, 9 (Agência Vitória) t:ll::_a � a uma �uI?in_osa ínte-jnos compareceram �m Palácio,
- Uma das primeiras medidas lígêncía, uma distínção e uma I (Continua na 3a)
tomadas pelo general Candido modéstia que são apanágio da

Caldas, após haver tomado pos- gente catarinense, o ilustre mi
se do cargo de Interventor Fe- litar está fadado, por sua atua
deral, foi reuni-r no Palácio da ção no setor administrativo, a

Aclamação os representantes prestar.. á Bahia e ao Brasil os
da imprensa, aos quais conce- mais assinalados serviços.
deu importante entrevista. Foi em meio dessa especta
Aliando a uma ínvulgar cul- tiva que os jornalistas bahía-

Não pode haver majoração
RIO, 9 (A. N.) - A Comissão Central de Preços divulgou

o seguinte comunicado: - "A Comissão Central de Preços,
comunica ao publico, aos fabricantes e aos revendedores de te
cidos que os preços. em vigor para os tecidos, de acôrdo com o

artigo 23 do decreto-lei n. 9.125, são os mesmos ,que vigoraram
a 15 de fevereiro de 1946 e que só poderiam ser majorados me

diante autorização expressa da OCP. Os preços dos tecidos são,
portanto, os fixados em setembro de 1945, com. redução de

?ez, por cento determinada posteriormente e antes de 15 de
fevereiro de 1946" ..

f

o cardeal . Carmelo comparecerá
S. LUIZ, 9 (A. N.) - Continuam os preparativos para o

próximo Congresso Elucaristko de Codó, que se realizará no

periodo de 4 a 8 de setembro, Comparecerá ao Congresso o

cardeal' "Ca�'inelo, ex-arcebispo do Mruranhão, especialmente,
. convidado"

" Não serâe ,invalidadas
MEXICO, 9· (United Press) - ° Supremo Tribunal re- I

-ehaçou, por 14 votos contra 6, a petição feita pelo Partido De

mocrático, no sentido de ínvaêídar as eleições presidenciais do

dia 7 <ie julho passado.

*** E' verdade. Verdade
an tiga, desde o tempo em

que dirigia e geria esta
folha o prof. Altino Flo
res,

- a circunstâ"ncia de
ser parte da composição-
gráfica de «O Estado», feita
nas oficinas do Diário Ofi
ciai.

O entãQ diretor pagava
o trabalho; e I'!..ós, outro
tanto. Temos documentos
disso. O snr. Flores, tam
bém.
A insinuação voltou ago

ra, há coisa de dias, com

ares de novidade :e de per
fídia, na linguaruda coluna
de um vespertino local"
Desminta-se, uma vélz

rnais, a boçal malícia das
entrelinhas.
Desminta-se, porque a

mentira sempre topa um

tolo, dois tolos, e mais,
que se contagiam nela e a

transmitem em ecos, múl

tiplos, por aí além.
Compor uma parte do

iornel rras, oficinas esta
duais, desde que se pague,
não é crime algum.
Nós pagamos'! Nós paga-

mos!

Lágrimas de jacaré empalhada
Entre os que se haviam amoitado, calculada e esper

tamente, com a recente cisão udenísta, estava, como era

de esperar aliás, o sr, Egas GodinllO.
A dissidência aniquiladora, com os inelutáveis pre

gões da, falência do partido, abíehornára-o de fazer dó pú
blico e alarme geral. Egas Godinho compreendera que a

sua malaventurada carreira política chegara 80 fim antes
mesmo de entrar no começo! Os seus artiguetes, com

aquele Indefectível estilo comum-de-dois, foram rareando,
por isso, nas pãgínas (10 jornal reaeíonárfo, Passado o

transe doloroso (la ex-U. D. N. catarínense, o sr, Egas Go
{linho, já na fase da conformidade e não tendo nada que
jazer, pensou! E, pensando, balanceou funéreamente a

sua situação personalíssima. Como ag'ir'l Ayançar1 De que
maneira, se nínguem se oferecía J)'al<a piedosamente carre

gá-Io ás cestas! Recuar i Impossível, que a retaguarda fô
ra cortada ! A solução üníea, consentanea á entaladela e

compatível eorn o seu feitio, serla-despístar, dar tempo ao

tempo e ir maneírosamente ajustando os amortecedores.

Quando Egas Godínho volveu, mais tarde, vinha desman
chado de corduras Iamar'tíneanas, Para reentrar, começou
pe1a correspondêneía.e um bílhetínho melífluo e saboroso
ao dlretoresco (lo "Diário" e uma esearrapachada e Iacrf

mogênea carta ao eminente General Dutra. Ao final des

ta, não se esqueceu de bater ao ilibado Chefe da Nação
'uma espetacular continência, "á dístãncía regulamentar-v/
Aill(la bem que essa "distância regulamentar", em linha

reta, é de eêrea de 950 quilômetros. Não é muito, mas' já
é uma salutar garantia para o Presidente que "nós elege
mos. Agora, novamente, o sr, Egas Godinho deu outros
ares (la sua g-raça, dlrlgfndo-se aos moços. lIas já vem tar
dei! O seu partido, á época em que o chefe supremo jura
va democráticamente "que o Brígadeíro estava eleito,
mesmo sem eleições", subestimava os valores,moços da nos-

.

sa terra, Ainda da convenção em que se deu o estouro, os
moços não

_ párticiparam. O único que nela eonseguíu pe-
�lletnn�, fê-lo 1)1,,\'1' ltaixQ ilo pano, e não-teve sequer reeonhe
dilas as credenciais, segundo se infere do prõprfo Órg'ão
oposicionista. Não serão, pois, os moços que hão de segu
rar as alças do caixão udenista, nesse' ontêrro de terceira
classe. Os chefes, os velhos e ambiciosos chefes, por in
competência, levaram ao encalhe a encarquilhada nave da
U. D. N. barrígn-verde. Para 'que saía-Ia da sossobra, se a

carga não cobre o frete! Os moços vívem uma época dife

rente, na qual não predominam as mentalidades caruncho
sas. Estamos em plena era atômica! A juventude, ontem
afastada das sulíeltações udenístas, verá hoje, quando mui

to, na inútil eareassa dada em sêco, esplêndido alvo, para
mais uma experlêncía blrldníana. E, demais a mais, se o sr,

Eg'a.._<; Godinho reconhece que o Ín_.Wito General Dutra me

rece aplausos, solidariedades, simpátias, etc., por que irá
ti, mocidade prestá-los. indiretamente,. através de um órgão
em ãeeomposíção l Quet os moços dispensam, muito como

vídos, o Intermédíárío fraudulento e ganancioso, a prova
está nesse pujante e patriótico movimento da Mocidade
Social Democrática. Essa [uventude, brava, radiosa e cul

ta; não se presta ao papel de estancar lágrimas de' Cl'OCO

dílos empalhados•••

Só mediante autorização
POR:TO ALEGRE, 9 (A. N.) - Por determinação do go

;'êrno do Estado tôdas às quantidades de trigo e farinha exis

tentes nas zonas produtoras ficarão daqui por diante conge-
'

ladas. Assim qualquer movimentação de trigo ou' tarinha só

poderá ser feita mediante autorização MS autoridades do abas

tecimento.

*
* *

, Mundo mau, com gente
má q.ue até parece bicho,
de tão ruinzinha que' se
faz ...

Examinada a situação
das autarquias

RIO, 9 (A. 'N.) - Com a presença do presidente da Re

nublíca estiveram em conferência no Palácio Guanabara os

mínístros Gastão Vídigal, da fazenda; Negrão d-e Lima, do

Trabalho e Neto Campelo Junior, "da Algricultura.
,

A conferência durou cerca de uma hora. Nela- foi exami
nada mais uma vez a situação de alguns institutos e autar

quias de ca�áter econômico a serem' extintos.
'

Adquirido pelo Urug-uai
BERMUDAS, 9 (U. P.) - Emprêsas uruguaias adquiri

ram o dique flutuante britaníco n. um, a "Ilha de Médio Atlan

tíco", que desempenhou papel-chave na primeira e segunda
guerra. mundial. Os representantes uruguaios regressarão a

este porto, dentro em breve, trazendo homens que auxiliarão
na remoção do dique:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�VIDA

FIMIN
'-'Decretos de 7 de agôsto de 1946 Grupo Escolar "Floriano Peixoto", de Itajai,

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE a contar de 16 de julho de 1946.

Nomear:
.'

Desiimar :

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n. Com a gratificação diária de Cr$ l2,oo (do.
431; de )9 de março de 1940: ze cruzeiros), correndo a despesa ror con- CONSFJLHOS DE, BELEZA Vezes há em que o branco

Edmundo Linhares -para exercer o cargo de ta da dotação 1·035, do orçamento vi-

A 1WODA Ellf PARíS
do fôrro cobre a manga antes

Juiz de 'Pai do distrito da sede do município gente: m. lT
do punho, sobresaíndo dêste.e comarcar de

i

Rio do Sul, Noêmia Jeremias para, no Grupo+Bseclar PARiS (S F I) Se-

. . .

Tornaremos a ver as mangasAntônio B�ugardr para .exercer o cargo de "Hercilio Luz", de Tubarão, substituir, por existe um zodíacd da moda, o �

'J'iiz de Paz do distrito da sede do município noventa dias, o continuo Maria Mota de Oti-
_ dos tempos de Isabel da Bavis-

e COmarca de Canoinhas. veira, que requereu lic�nça, a contar de 18 dêste verao nasc�u certamente ra? Sem dúvida, pois, com a.. .', ';Co,i�edcr e:ro;Leração: de julho de 1946.
/ �ob? signo das lIsta�. Nelas se

i volta do vestido "princesa." ,: ;;fA;i�'rid Nader do cargo de Juiz de Paz 00 Com a gratificação diária de Cr$ 13.00.(tre· 1 n ",nlraram costureiros e mo- I' ,

""".""...' - nada mais própnío para asdistrifS :ce Colônia. Vieira, do município e CQ- ze cruzeiros), correndo a despesa por
b Ih d t .

"',màrca de .Canoinhas. conta da· dotação 1·035, do orçamento vi- distas, tr.a a �n o-as com" � I modernas castelãs do que osI. ,� '.õ Joãe> Honório de SO\ISa do cargo de Es· gente: grande vírtuosídade que o pe- rtecídos fôfos acariciando-lhes� çr�vente Juramentado do Tabelionato

cloNotasl
Jací Furtado Pereira para, na Escola mista klné " mais comum che�a alas 'braços ...

'

,�,' e :Escr.ivania do
�

Cível, Comércio e Inventá- de Santo Antônio do "Pinho, no município de da d ntes efeitosi1' &s "eiftte ,naióres; da comarca de Tubarão. Lajes, .substituir , por sessenta dias, a profes-
r, surpreen e

'1 .

x x' X
Tornar sem efeito: sora Jardelina Furtado Pereira, que requereu São geralmente vermelhos

ou,'BISCOITINHOS DE
o decreto datado dé 1·7·46, que nomeou licença, a contar de l° de julho de i946. azuis com, fund? A b�anco, e CHOCOLATE E NOZES,Antônio Burghardt para exercer o cargo de Com' o' salário, dí;írio de Cr$ ,14,00 (catorze prestam-se, a.s eXlge'llOlas. .

de 2 ovos, 1 chícara: de açúcar.Juiz de Paz da sede do município e comarca cruzeiros). correndo a despesa por conta
b h ."

de Canoinhas, da dotação 1·1135, do orçamento vigente: um corte sa 10 e aos capric os 100 gramas de chocolate, 100
Portarias de 2l de julho de 1946 A complementarista Maria Virgínia Ortiz da... moda � do acaso.

. gramas de manteiga, 1 colhert-o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE para, na Escola mista de Campina Dogelo, AiS maqullagens são lança- nha de fermento em pó, umaConceder licença: distrito de Carú, "!lO município de Lajes.vsubs- das c.omo os vestid.os. Os ma- pitada de sal um pouco de es-De acôrdo COlD o art. .156, alínea a, do de- .tituir; a contarcde lO de julho de 1946, a pro-
d Rc,�to.lei .rr, 572, de 28 de outubro de íessora Edite Ortiz Gomes, que requereu no- nequms de MadeleIn: e au- sêncía de baunilha, 1 chícara

1941: venta dias deHcença. ehvJacques Fath e Pierre .Bal- de nozes picadas. Bata os ovosA Jardelina .Furtado Pereira, Professor, re- A complementarista Maria de Lourdes San- nuun apresentaram, ultima- até obter uma. pasta g-rossa e·ferên�ia TIl (Esc�la' �ista de Santo Antônio tos para, na Escola mista de Boa Vista, dis-
t' om OS modelos de vedo l"'i,nho, distrito de Car,ÍI; município de; La· trilo e ';'unicílíio d'e Biguacn, substituir, a

me,U! e, c '

.

-

espumosa. . Acrescente-lhe o' .

jes)', ·de ses;:nta' dias, com vencimento inte- contar de' 9' de julho de ,19'46, "a professora rão, O baeon "Drama" que re- açúcar, seu{ deixar de bater. Ágral, a -contar, de l° -de julho tle 1!146. Gracelina 'Sousa, que 'requereu ' trin,ta" �30) SU�' .um progra.ma,.. '. parte" derreta a manteiga. e oA Hilda' T�Odoro Viei�a, ocupante do aargo dias de; licenç�:'
"

'

UlI1S""beth Arden afirma que' '

. ,,cI , .., V> '. ,u= chocolate em banho-marta.ta classe ·F' da cáiréi'ra de Professor Norma- A complementarista 'Maria Antôtiia ·Maria·
Ih

�

d r't'
.

Ústa,"'ilo
.

Quadro Único \10 Esta<lo (G�u". no par,!, na Escola mista de .Três Riac!Jos II, uma mu er "nao .

eve .lml ar- AdicÍOfne isto á primeira preEscolar'Arqüidiocesano .. Pailre Anchieta ", de distrito. e municíl>io de Bigt,açu, substituir, a se, ,na escolha .�a maqullag.e�, pa.racão e depois acrescen.teFlorianópolis); de sessenta dias, com v�nci. contar de 17 de julho de 194Q, a pr;,fessora à tonalidade r�e -sua tez.nem a lhe·â farinha de trigo peneira-t
.

t aI a conta d 2 de )',,1"- de Rosa Valentfna da Siiva Alves, que ·requereu b I d tem19en4,,·.0
III egr , r e uu

côr dos ca e os; e,ve. an s da co·m o fermento em p·o; e o
,

'

noventa (90) dias de licença.. ".
,

.

A Edite Ortiz Gomes, que .ex,erce a função Com"a remuneração diária de Cr$ 15,00

'�eO?I'P'a'r�se
Qom a felIz ha.:- ·sal. Por. úLtimo, junte-lhe a es-de Professor, refw.ência IH <Escola mista de (quinze cruzeiros), c�rrend()' a despesa onla, entre ° rosto e o vestl- sê�cia de baunilha e as nozes.Campi'l3 Dogel<>, distrito de Carú, no municio por conta da dotação 1·034, ··d(> orçamento d .' , , pon.'ha a massa numa ,fórmapio de Lajes), 'ele �venta (90)". dias; com o vigente:

,

vencimento ..integral, a contar de ,10. de julho. ' A complemellfarista Qsvaldá' "Silvi, para 'x: X X
, untada. com manrte.iga e leve-a

<le 1946. ..,.,� ., .. ';, exe;cex, �té. �o de novembro de, 1946, ,a fun· AS NOVAS MANGAS a conzi'1lhar em fôrno modera- :A ���a :V:llent��da' E\i1va Al�esF ocupant� ção de Professor no Grupo Escolar "Floriano PARiS _ (S. F. I.) _ É im- do durante 30 minutos. Pordo cargo da cJasse"Ji: ·'da· carreiá ·de ·Profe�· Peixoto"', de itajaí, a contar de 16 de· Julho
1sor Normalista, iIrJ 'QÍfadro Único do Estado de 1946. , possível enumerar as mi e fim tire-a da fôrma e c.!)rte-a

.

(Escola mista di, Três Riaclibs II, distrito e . l'leque,.imento$ despaC/,ados uma maneiras que OS coSiturei- e,m pedacinhos.ll1unicípio de Biguaçu), de' noVénta (90) dias, . 31 DE JULHO
m para pr·ender umaAbraMo, Salum -. Auto de infração � tlou ros" possue ..,.,co'm o vencirnentn. integral, a contar de 17 de .

t 'cd .

d I T d
� prOVLmen.o ao recurso, r 11-ZIn o-se a mu ta

manga ou um punho. o osjulho de 1946.
"

à Cr$ 100,00, procedendo·se na forma do pa.
"f l\f d OI'

.

do recelO .do sr, Secretário da Fazenda. teAm ,sua manei,ra p.esoal. Uns a.. �
. A !" aria ' ota e lvelra, ocupante Parecer a q1te se refere O a1<to' de infração de

cargo da classe C da carreira, extinta, dl> AbraMo Sal,,", -pre:g,am ,observando a harmo-
Contínuo, do' Quadrlo Único do Estado (Grupo Senhor Interventor:

't
' .

'. .o. retciil'el'lte ··foi multado' em Cr.' 3·�,o6 'nia; .outros. ao con rano, pro-Escolar ·'H,..ercilio 'Luz", de Tubarão), de ,DO- � uu

: (deeisã\) a fls. 13) nos têrmos do a.r!. 70, §.

'voca� interesa'ntes contras-venta dias, �om 'vencimento integra.l, ·a contar' ,3'1';' letra c, do decr"eto n. 72, de 28�12�936, pOI·.
' ,,' . : '.:..' �

Ade, 18 de julho ,de 1946.
,c

issó que as, informações' davam.no cOmo cQn. teso A gumas vezes, sao tres
De acôrdo com o art. 156, alínea a, combi· tribuinte que )� sofrera pena· anteriormente.

OU. ,qunÓ-ro. ma'ngas, bem a,m.-. ., ,-'. .

", . Daquela declsao .ora recorre o autuado, d�. ' art..... ,',nano com o ar!. 158, do decreto·le, n. 572" pois de fazer o depósito necessário ,(fls. '13 ',pla-s.na extr,emidade; oUi,�r.a,Srde 28 de outubro de 1941: ,verst», ·pedindo redução da multa para grau '

A M"ria .dos Santos Colaço, ,ocupante do mínimo do, dispositivo, eita<jo, ,ou seja forradas de tecidos ,de varIas
cargo de Auxiliar de Professor, padr)'ío E, do ��.� 010����: a�;ie�1grn���te�nfrr!��aJ'�i';:��iodi;. cÔfe,s. e com punhos também
Quadro Único do Estado (Escola P;ofissional respeito a êle cecorrente, mas a parente de de i',cÔ'r, Patou apresentou \Im)!eni�nina de FI�rianópolis), de sesseuta (60) seu nome idêntico.

'

.

'dJas, a ·contar de 15 de julho de 1946. Ia ",;ieg�����ões ministradas confirmaram aque· vestido .de xa,drês negro e hra;h-.
Co,'u:eder fie.",ça, em prc;rrogação: ·Assim, 'submetenôo· o processo à considera. co,. oom grandes ,manglls. que

De acôrdo com o art. 156, alínea a, combi· ção. de vossa exçel�ncia, opinando no sentido h
'.

O do ante bra
nado com o ar!. .f58, do decreto.lei n. 592,

de que se .dê provimento ao reCurso de fis, 14, .C egam ao mel -. ,�p�ra reforma�, i' ,de�Isão recorri��, reduzindo· 'ÇO. Mangas qu!e o ",man:eqmm,rle.,28 de outubro de, 1941:. do·se a multa ao' mllllmo ou seja .... , .... '
'

". .

t
,.

A Edite Tolentino da Silva Neves, ocupan· Cr$ 100,09. (Ass.) Ferreira Lima, secretário I hnrant<ava para deIxar en re-
te, <lo carg-o da classe, F da carreira ce Pro.. da Fazellda., 'rde do' fôno. ," (Reproduzido por ter, saído 'éom ·incorÍ-eçãq). ver o' ve.. .

..

fessor Normalista, do, 0uadro Ú';ico, do Esta.
do (Grupo Éscolar Modêlo "Vidal 'Ramo,", de

LaJes), de'·· trinta. (30) dias, com o desconto'

,,��',um têrço do vencimento, a cont.ar de 14
dd julho de 1946.

.

D'e acôrdo com O art. ']56, alín.ea ii, do de_t
creto·lei

.

11. 572, de 28 de otituhro de.,
1941':

. A Zoê Mari,a da Silva, ocupante do cargo
da classe G da carreira de Professor ·Norma.
lista, do Qu'adro Único do Estado (Grupo Es·
colar "Silveiril de Sousa", de Florían0po1is),
de trinta dias, com vencimento integral, a

C011t'1r de 1 ° de julho de 1946.
,; ,

Relifi,a.' :

1.

_____�.........__•__ ��..F .'r ,

_,.�.'",�,,1·.

Laborat6ri·o·

I��\- -

RUA�:::��•• 25
== cn .• fone: 1448
'AnÁTOnO PRTOLDGlCRS I. V.I P.

, ,;
Em ,frente 00·· Tesouro

, do Estado

Florianópolis ,A V I S OA portaria Dr. B. G. S. MediDI· Farm. Narbal Alus 08 Souza
rarm, L. dI Costa AvilB

'

,

n. 3.462, de 10 de julho de
Torna-se público, para co

n.hecimento dos motoristas, no
interêsse do socêgo público"
que é expressamente proibido
o uso de busina para chamado
de passageiros a porta de do
micílio, duramte a noite. A.os
infratores será, aplicada a muI
ta de Cr$ 50,00, e, o dobro na

I.
reincidência, de acôrdo com _a
letra d, III, artig.o 123; do 00-
digo Nacional de Trânsito.

1946, que designou 4delaide Silveira para, na

Escola mista de· Enseada de Br_ito, no muni·

cípiô da 'Pallioça, suhstituir, pOr Jloventa (90)
dias, a professo-ra Rosa GonçaJ.ves de Sousa,
que requereu lieença, com a gratificação diá
ria de Cr$ 13,00 (treze cruzeiros), a contar
de 1° de julho de 1946, na parte referente ao

município a que pel-tence a Escola, que é Pa
lhoça, e, não )3iguaçu.

Dispensm- :.
Altina S�usa Farias da função de Profes.

sor rIo Grupo Escolar "Regente Feijó ", da
'Vila de Lontras,. no município do Rio do Sul.
A professora Maria Ferreira de mais uma

tlasse que estava regendo, como substituta, no

Exame de sangue.' Exame para verificação
de cancer, Exame de urina. Exame para
verificação. da gravidez, Exal\'\e �e escarro,

Exame para verificação de doenças do

�ele. boca e cabelos, Exame de fézes,

IExame de secreções.
JlutnvaccinoSl e tronsf.usão de songues,
Lxame qUlmico de farinhas, bebida.

café. água8J, etc.I
....................·.' 'AF. EmI ..
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;Farmácias de plantão dt)rante o. mês "Ir

agôste:
3. -

.

(Sábado à tarde) --; ·Farmácia Espe
�aÍ1ça :_.. Rua· Conselheiro Màfra. .

.

·4 _:_ 'Domingo :__, 'Farmáciu Esperança -

Rua Conselhçifo ,jMafra. .;

10 - (Sábado à tarde) - Farmácia Nel
son - Rua· Felipe Sch�id!.

.

·11 - Domingo _- Farmácia Nelson .- Rua.,

I;eiipe Schmid!.·
17 - (Sábado, à tarde) - .Farmách. Mo-

derna - Praça Ü de Novembro.'
.

'18 --,- Dom�ngo - 'Far1l1áci� Móderna -
Praça ] S de Novembro .

24 - (Sábad à, 'tarde) �,·Farmácia Sanu>'
Antônio :- Rua João, Pinto.

25' .;_ Domingo ,- Farmácia Santo Antônip
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LIRA TENI8 CLUBE---Sábádo, dia 110 de àgosto, «Uma Noite de Neve»,
�grande soirée promovida pelo Grêmio Icaraí, filiado ao Instituto

I

Brasil Estados,Uni
dos. Início às 21,30 heras, Traje.-sritas.: vestido de pelucía, branco; cavalheiros:
.hlusãe russo, branco, ou terno escuro. l\1esas a serem reservadas na Relojoaria

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

ANIVESÁRIOS.

STA. NOEMIA FLORES.
Regista a data que hoje

transcorre o aniversário nacalí
cio da gentil senhorita Noe
mia Flores, dlléta filha do sr.,Altino Fllo�es, ilOSSO brilhante

,colega de Imprensa. '

·
'

STA. IRACEllIA LINÍNIA
'DA LUZ.

Na efeméride de hoje feste

,ja mais uma primavera a gra-
ciosa 'senhorita Iracema Lilí-

LL
nia da Luz, filha do sr. JoãO'
Maria Ferreira da Silva, e fino
ornamento da nossa socieda

:.J!lde.
rr � ;$

Aníversária-se, hoje, a exma.

.sra. Lavína O. da Costa Moel
lmann. ,

*

ANTONIO LEHMKULL.
Transcorre, hoje, O' aniver

sário natalícío do sr. Antonio
Lehukull, do eomércío local.

SRA. FILOllIENA CIOFFI.
Faz anos, hoje, a exma. sra.

.F'ilomena 'CiO'Lfi,' espôsa do sr.

Dcmingos Oioffi , comerciante
.

:�-----it residente no Estreito.
-

.

Deflui na data de hoje, o

:anivesário natalíoío da exma.

.sra, Eva Gomes Natividade,
-espôsa do sr. Danton Nativi
,qade.

•

PEDRO cjONÇALVES BRUNO.
Faz anos, hoje,:.o sr. Pedro

'-Gonçalves Bruno.
•

et-

nifi).

,I:t-,

,,�'

C r ft i c ti A RUSSIA SOFRE ESMAGADORA DERROTa
u Paris, 9 �u. P.) - A Bús- la maioria de 'dois terços. Com

sia sofreu uma esmagadora essa derrota da Rússia chegou
derrota na questão das reco- ao fim a Intensa discussão na

mendações que poderão ser Conferência da Paz sôbre o

enviadas por simples maioria importante problema do regí
ao Conselho, em vez de se tor- mento da reunião. A votação
nar necessária a aprovação pe- foi realizada depois que 0,8

__J_

principais çhefes das delega
ções defenderam seus pontos
de vísta eneamíçadamente,
chegando muitas vezes a situa
cão tornar-se sumamente ten
sa. A nota de maior ínterêsse
na Conferência foi a acusação,

de parte à parte, sôbre a poli
tica dos blocos, Os partidários
da União Soviética chamaram
a atenção para o evidente bló
co anglo-ameríeano e os parti
dários deste acusaram a Büs- •

sla de possuir também um blo
co na .reuníâo de 'Paris.

I'

J. Alcântara Santos
O escopo do gazetilhista é fa

zer rir, mas já não é 'êste o fim
última da critica, quando sã e

sensata, Ela teni por dever de
ofício escolher padrão mais ele
vado, que é o da "réta justiça."
Por-isso D. Crítica se torna -im
parcial, sem preferências, sem

parentescos e sem flexibilidade,
ainda, quando perante sua pre
sença compareçam s. Excia. Po
der, acompanhado \ das irmãs
gêmeas Riqueza e Beleza.
D. Critica tem uma conhecida Conclusão Depois de uma leve pausa

respeitável, a quem todos lhe onde foram fida1gamente re- prosseguiu: •
devem muitas 'Obrigações: é a D. cebidos, dando então o Inter- -- "Salientamos no InICIO
Caridade. Entretanto, ainda que
essa distinta dama lhe peça 'com ventor Oandido Caldas, inicio desta palestr.a nossa preocupa-
muitos rogos e súplicas, D. Cri- á sua importante entrevista, ção em organizar um govêrno
tica acha que não neve fazer dizendo: ... equidistante dos partidos. Por
acepção. Não quero dizer com "N r

.

f 1 f' isso, temos agido com o cuida-
isso que a senhora D. Critica vi-

- a igerra a a que IZ

va de sobrolho carregado, numa quando da minha posse, no do e o crítérío que o c.aso re-

atitude de Juiz austero e inipla- Palácio RiO' Branco, acentuei quer. E' necessário que se

cável, e que não mantenha boas que trouxera o firme propósí- .eompreenda porque até agora
,SRA. LAVINA O. DA COSTA relações de amizade com D. Ca-

I to de promover um ambiente ainda não esteja completo o'
ridade. Pelo contrário, D. Críti- . . ,

ltIOELLMANN. ca, como D. Caridade, traja-se de tranquílídade para a Iamí- secretariado e que só alguns
decentemente e é modesta, Sim- - lia bahiana. Este propósito se- .títulares nomeados hajam to
ples, b?ndúsa, vive�do sempre rá mantido e executado a,i',; o mado posse, Se tivessemos de
em ,mUlto .hoas re!açoes com D. fim do' meu govêrno pois ou= escolher dentro dos quadrosCaridade, que r-eside na Praça ,-,

'

do Coração _ lugarzinho muito tro nao e o pensamento do partidários, os políticos niti-
bom 'para se morar, não acha, presidente Eurico, Dutra, em damente .milítantes, seria mais
leit-or?

'

I relacão ao ambiente nacional. fácil. Mas temos' que agir di-
Eu ta�n�ém acho.

" _ • Estamos caminhando rapída- Ierentemente, escolhendo ho-
D, Crítica tem uma Irma ge- .

I
•

mea, com o mesmo nome só mente par.a as proximas eleí- mens não militantes politica-
que se escreve com letra ln'inus- ções estaduais. O pleito de 2 mente, mas que representem
cuIa e grifado. É um dos pou- de dezembro foi uma excelen- de fato as elites culturais ba
c?,s exemplos que �eco'l1he�o �Ie te mostra do amadurecímento hianas. Devemos salientar tam-
gemeos, cuaas reaçoers psicoló- . ,

'

bé tgicas sejam diferentes. Pois es- político do nosso povoe as pro- em que a es as qualidades se

sa tal crítica. cheia de esquisitice ximas eleições terão assim de aliem a do interesse desvelado
e que não admite lhe tratemos encontrar um ambiente inteí- pelo bem publico. Dentro des- Orlando Joiio da Silva
com a c?rte�sia cC!m que é trata- ramente democrático em ., rue te critério já escolhi o.s secre- Meâ.elros e' Senhora
da sua irma, reside perto do, ..'1,

SRA. EVA GOllIES NATIVI- riacho de sangue, ao lado da as liberdades publicas sejam tários do Interior, da Interven- participam' aos par.nt•••
'

DADE. Praça do Coração. O lugar é asseguradas dentro de um clí- toria, o Prefeito da Capital e pessoas d. suas rela�õ.s. o

t d tí t . 'I'
.

d' t

I
nascitn.ento de s.u filho,

p�n anoso, .oen 10, �sCürre<1�- ma de confiança e ímparcía- ou ros aUXI tares ,une la os.
dío. Como vImo�, e�a e o_em 'âI- lídade. Faremos um govêrno Meu conhecimento da socíeda- LUIZ ALBERTO,
ferente de sua irma. Nao tem . . .' ocorrido no dia 8 d�, corrente, "

compostura, é rabugenta, mal- equldlstant,te.ddO'dS partJJ�osf padra de bahíana, �u�ante °dtemdPC, . Fpol� .. 8-8-46
dosa e até apaixonada. que a au on ai e do cne e - o em que exerci o coman o a

naÍ a razão, por' que, quando Estado possa pairar acima das aa Região, leva-me á certeza
se fala. de crítica, precI�amos contendas polítíco-partídárías. de que as escolhas feitas recai-
saber de quem se trata: Se da .'

ít
..' .

l'primeira ou da segunda irmã, Conhecemos o espln o CIVICO ram em pessoas com as qua 1-

pois há critica e critica. dO' pOV'O baJh.iano e sábemos de dades mor:ais e intelectuais
s.ntemãO' que teremos seu apôio que muito contribuirão p.ara a

"oléO.·o Barr.·ga' 'integral para a, consecução efiJCiência cio meu govêrno"_
• LAURO OTÁVIO CÚRCIO ".

"

deste objetivo".' 'Sôbre' o- aUmento do mnc,io,,:
T.ranscorre, hoje, o aniver- Verde ,Prosseguindo, diz o general na1ismo, declarou o general:

-sário !natalíciO' do sr.
,

Lauro
'

Ca;ndido Caldas referindo-se ao -- �'Sabemos da necessidade

��""'_"iõ_;.....oõ!'..OtáViO Cúrcio. CONVOCA'ÇAO p.ensament9 do presidente da da, laboriosa classe: do funcio-

� I

* Republica: '
nalismo estadual. Deste modo,

STA. ALEIDK FERRARI. De ord'em do sr. presidente, - "O general Eurico Dutra cQm a nomeação do nQv<;> secre-
� e'feméride de, hoje regista. cel. Pedro Lopes Vieira, con- fez questão de governar como tário da Fazenda" o assunto

maiS uma primavera. da graci- voe& -todos os srs. assionistas "presidente de todos O'S brasi- será retomado. Depois deste
,osa senhorÍlta Aleida Ferrari. do Colégio, Barrig'a Verde (em LeiTOS" e ,aí está o seu esforço reexame e dentr-o das posslbi-

• organização) para uma reu- em -l"esO'lrver as pendências es- l,idades reais do Tesouro, o go-
Slf,A. MARIA MADALENA mão na próxima quinta-feira, taduais e o seu grande interes- vêrno dará uma soluç,ão equa-

PIAZZA. (dia 15) ás 17 horás, no gabi- sena politirca de coalizão; cujos nime ao assunto".
.

Na data que hoje trnscorre nete do �r. Pn�feito Municipal, entendimentos bem
.
sucedidos

faz anos a éxma. sra. Maria afim de tratar da aprovação são os melhores 'sintomas que E, concluindO':

,Madalena Pia�za,. dig�a es�ô- dos estatutos e da planta pa- chegaremos a uma solução sa- - "Os problern:a.s imediatos

,,$� do sr. MarIO Pl3:ZZI, funclO, ra o referido colégio. tisfatóriá para oS prOblemas terão suas soluções,'assim tam-
nario dá Secretaria de Segu.� Não have'ndo numero sufi- da politlica nacional. O 'país bém as obras iniCiadas prosse-
rança pública. ciente, funéionarã a Assem- e$á, precisando �de tranqUili- guirão, e tudo faremos, afim de

•

..

I b�éia, l\l.eta hO'va depois, com dade e de, traballao, e os esfor": q�e o meu sucessor encontre
PEDRO GO�LAR�., qua;1quer l�umero. ços conjug'ados de todos per- ,o Estado J?-�ma fase �� paz e

"
.

A d,a.� de h?J.� regista, o I J. Alcantara Santos _ Se-, mitirão soluções brasileiras e de tranqwlidade,. polS, quere
anlvesarlO na;tallClO do SY. Pe- cretário. cristãs áos nossos' prOblemas. mais uma v,ez repetk, que o
'dro GOUlart, funCIonário das Com a colaboração coletiva o nosso pro'grama, sem nos des-
Casas "P n b

' ,

bLe
.

er am ucanas. '.
. presidente Eurico Dutra rea- curarmos dos pro mas In-

•
. Oa�pos de :'-lmelda, proceden- lizará a obra que se propoz pa- trinsecos do'govêrno, é �anter:EMANOEL fLORENTINO tes,. respectiYa�ente, de BelO

ra, o nO'sso maior engrandeci- um ambiente de confIança,
MAC'HADO. Honzo�t� e Recife. mento. Po!1tanto, somente pJ:!.ra que as próxirp.as eleições

TraJll�coITe,.. hoje, o a,niver- �s vlsltantes; amb�s . ,natu- aplaJuSlos merecem os partidos representem realmente a v?n-sário natalício do sr. Emanoel ralS d? no;r,deste brasIleno, na políticos que, sem abrirem mão tade popular, sem interferen

Florentin? Machado, residente .agra�av:el palestra que conosco dos seus pontos partidários cia partidária de qualquer es-,
em Crescmma.; , mantiveram mostrar�..J8e en-

cO'ngregam seus esfO'rços pa- pécie por parte do, pq<ler pu-

, .

x I can tadO's. C?:n o panoa: ama d.o Q,itnicameI1{te, em beneificio do, blico, condição indis.pe�s�vel

.
VISITAS., sul. braslle��, que pela. pn- bem comum". ao exeI1cicio da democracIa,

Acompanhados dos MS. Ma- meIra vez VIsitam, mormente o

noel Feueira de Melo, secretá-
i
sr. Walter Oliveira, recém-vin

rio da Prefeitura Municipal, e'do de seu Estada natal, onde é,
Japí Fernandes, representante também, cO'rrespondente do
Comencial, deram-nos, ôrítem, ".o Estado de São Paulo".
o prazer,de suas visitas os S1'S. Somos sumamente gI'atos á
drs. L. vmar Martins e Walter visita com que no;; honraram:

A Imprensa e· o Govêrno

SOCIEDADE RADIO GUA�
RUJÁ LTDA.

Resenha "d� .programações
,

p.ara 'o dia '10 de agôsto de
1946

9,00 � Bom dia para você.
9,30 -- Not�ciário Guarujá.
10,00 - Cancioneiros prefé-
r.idos.' ,

10,30 ...:.- Orquestra Sinfônica
,Boston.

11,00. Bazar de músicas.
12,00 --' Oferecimentos inu-

sicais.
16,00 � Cinear.
17,00 --:-:- MÚiSicas variadas em

gravações. ,

17,30 -:- ?rog-rama da Juven-
tude Católica Feminina.

18.,15 - Alma,' Portepha.
18�30 - Val$a divina valsa.

18,45 - ,MO'mento esportivo.
19,00 -::- Rítmos de Tio Sam.
19,30 ...L Dep. NaciO'nal de

InforI.llações. \
'

20,QO - '�úsicas para. dan-
�. !.

saro
-

21,30 --o Ultim.as mê1odias.
22)pO - ENCERRAMENTO.

.

;' "l,)-,'t:_.·� ,�. l

I

ESCRITóRIO JU'RÍDIf;O COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

vendas de pinhais, fazendOl8 e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de, Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa PastaI "

Endereço telecráfico: "Elibranco" - Lajes - �, Catarlaa '

Milho argentino'
Lisbôa, 9 (TI. P.) - O navio

norté americano "Harold DOI\
sett" chegou hoje ao Tejo, com
um canegrunento de 9,000 to
neladas de 'milho argentino
destinapo ,a Portugal.

I
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REMED,IO
. ANTISEPTICO

es

PASTILHAS

L A'
evitem e combatem os TOSSES ,

CATARROS, os dôres de GARGANTA
as Laringites, os Bronquites.
1. 'LIcença do. O. N. 5.'1'. No 186

.

'lI,. ele 26 de Fevereiro fiO�".

�fI",�. .
eI.1935 !$Pc, 9'OI 0;002. EUCCllyplo.l O.

MAmADO a tiA.

I

Aos nossos

Agentes
Leiam todo dia esta (oluna

até o fim

4 o IITaDO- Sábado, 10 de Agoslo de 'l1iCl�6
--------------------------�----------------------_.----------------------------------------------------------------------------�

Copynghl da

TheHA.-t t'OUHlAH/I"nt:.

1 ... que há mais de trinta

substâncias explosivas em que
o açúcar entra numa propor

ção de seis a querenta [por

cen-lto. .

2 .. , que, na formiga, o cé
rebro .represent!i- a 280a parte I
do corpo, ao passo que em ou

tros insetos, como no besouro,
por exemplo, corresponde a

3.000a parte.
3 ... que há uma enorme di- I

fere�n,ça entre os vulcões do
----------------

Mediterrâneo e os amercianos,
pois estes não vomitam lavas,
mas apenas vapores, cinzas e

principalmente chamas.
4. " que Shakespeare, o cé

lebre autor-ator inglês, tinha
a particularidade de represen
tar qualquer personagem com

sua barba natural,' mesmo
quando representava Júlio Cé
sar, cujo rosto escanhoado é
bastante conhecido.
5. .. que para a construção

da atual capital ip.dú, Nova

Delhi, obra que custou 10 mi

lhões 'de libras esterlinas, fo
ram transportadas das pedrei
ras de Vindia, situadas a 300

quilômetros, de distância, cêr
ca de 500 mil toneladas de pe-
dras. _ .

\
6. .. que, nas aldeias Suá

bia, região situada entre a Al
sácía e a Suiça, as 'mulheres
usam três anéis: um de aço, O

do noivado. outro de prata, que
colocam no dedo anular no dia
em quê se casam, e o terceiro
de ouro, quando lhes nasce o

primeiro filho.
----------------------------....------

, Nolas
-

'rurais
ATENÇÃO

Viagens
PELO

Bxpre.s:so Noturno do jorRai
O ES�·l�A1)0

FLORliANÓPOLIS - JOtNVIlE
SAloA ,DE fLORIAHÓ'POtIS:

(HECiADA A JOJHVIl.E:
SAlDA Df JpIHVIU:

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS: --

1 da madJu:gada.
7 da manhã.

1,0 da manhã.
5 da tarde.

LiVROS
KOYOS
e

, USADOS
Compra •

e Vende
ldiClmn.
portu·
guê., ea

po.n,hol.. .

lranck,
lnq�.

-- Pedimos a9i.ar por tel�qrC1-
ma. qua,ndo o jornal não chegar
no me.mo dia.

iP:������E.:����:�;��::: �.
para endireitar o que estiver errado "ri I
para qüe als-uma ' talta não se repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamaçâe
ou queixa poderá vir 'a causar, 'encami

nhe-a á SECr.;,.O RECLAMAÇO es,
de O eSTADO, que o ""so será le'lado

sem demora ao conhecimento de q.uem

de direitc, r'eceaend;:, v. s, uma Informa

�., do resultado, embora em aJguo9 '"
ea

sos n�o sejam pubHr;ddo, nem a ,éêl.a
mação nem a provicência tomada.

I A PESTE SUINA está cau

sando calamitosos preJUlzos
nos rebanhos de porcos dos
Estados ,<\e São Paulo e do Pa
raná. É necessário vossa ajuda
ás autoridades do Estado de
Santa Catarina, a fim de evitar
esta terrível e tão mortífera
moléstia que ameaça invadir a

suinocultura, do vosso Estado.
A INSPETORIA REGIONAL

DA DIVLSkO DE DEFESA
SANITARIA ANIMAL em SÃO
.JOSÉ, FLORIANÓPOLIS, ape
la para o valioso apoio dos se

nhores criadores que será pres
tado pela observação das íns
fruções seguintes:

1 _ AVISAR imediatamente
ao Serviço Veterinário mais

:próximo p aparecimento de
qualquer. moléstia que sur-gir
na .vossa criação de porcos; .!II ..__.. -----�

2 _ ISOLAR ou melhor SA:- ICRIFI-C.A.R todo animal doen
te para evitar .que a moléstia
se alastre a toda criação;

3 - QUEIMAR OU EN'TER�
RAR bem fundo com uma boa
camada de calos porcos que
morrerem;
;' 4 .:-::','. NAO .JOGAR nos ri<l!S e .

NEM""DEIXAR que' os uni'bús
ou outros animais devorem os
porcos mortos, evitando assim

que a moléstia se propague ás
criações vizinhas ou mesmo

distantes;
5 _.: NAO' COMPRAR' e NEi\1

TROCAR porcos, sem os res

pectivos exames e atestados de
sanídade, iorneddos GRATUI
TAMENTE, pelos runcíonártos
do Serviço Veterinário compe
tente, IJa!a evitar que a Peste
.suína ataque vossa criação.

6 _ ISOLAR rigorosamente
vossa criação de porcos não
-deíxando entrar pessôas eytra
.nhas e nem; animais, bem co
mo caminhões ou, .outros veícu
los que não estejam bem lim
_pos e· conveníentemente, desín-

, f.etados com cál;'
.

"
,

1 -;,DESINFETAR:com de- i,'

sip,feta,lhe aJptop'riádo' ($oda a.

.2�ou ,��1"� ,1;i'gu� de caf a 5�b,
solução ;(le . �cr�Ql!na, ·Cal VIf

.g�m, �tFc-): ps mangueírões, pocílgas e, t.ân,to quanto possível
-os cWma.ís "locáis de permanên...

cía
.

de ,:porCcíS�:'·
.

.

".

8" '! ,. N'W� ALIMENTAR a

,. ":yo�fI. _'cri�çãÓ; de porcos
.

com
, . :LjxÓ:"()Ui-�Regoos' de "Alimentos
: ': ;':çphteridó (car.ilb ou.« OSsos de ..

-Ó,

jibrc&;' salvo quando -forem an-

c.:�
.

� . ���. ;oSU!�eti,dos a rigorosa fer-
jUta; j, •

c ':;'�:-. '.

,.i; � ,.� :-:-::. QUALQUER porco re

"" ce�temerit.e comprado, .trocado. ,.

<lu (#hM�' não deve' ser iogo
introduzido na criação ..Deveis

',�, :}:l��" o. ':ànima1 pele: . menos
um 'IDeS' ·em observaçao em lo-

,. .cal separado; .

.,

lO _' Sendo a VACINA' a

:
.4'uniéá 'arina" '(file ptevine a

r'
.

Peste " SUína, esta Inspetoria
/ está estudando ()s meios de sua

. obtençãQ, visto que no momen

.

to ha grande escasSês do referi
do produto biológieo, em virtu
de da grande aplicaçoo e'pro
cura que ela tem tido nós

grandes fócos do norte doS Es
tados de São Paul.o e do Para
ná'
ii _ PARÁ. QUALQUER ES-'

-CLARECIMENTO OU ASIS� IT�NCIA, os Srs. Criadores de:
vem procurar o Serviço Vete..,

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

rinário mais próximo (Depen-'� Pefesa Sanitária Animal em

dências do Serviço de Defesa Florianópolis, sita á rua Joa
'Sanitária Animal do Ministé- quim Vaz, S/N, em SÃO JOS'Ê,
ria da Agricultura em: LAJES, BSTADO DE SANTA CATARI�
PORTO UNIÃO, MAFRA, TU- NA. '

BARÃO, BLUMENA:U, ARA- Soo José, 30 de Julho de '"

RANGUÁ e JARAGUÁ DO 1946.
SUL) ou, entço, a Séde da Ins .. Altamir Gonçalves de Azevedo

petoria Regional da Divisão de ' Inspetor Chefe

, \

Informações:
Em Fpolis. - na Red�ção do «O ES:rADO»

Em Jolnvile - no Hotel PrÍ'ncipe

�
�

, "
. '

.

.9c�. L. R O S A
PUA 'OEODORO,33
rl.OI!lt!!1ÓPOLlS

nOENçAS NERV�Â8
Com os progressos da mediebu�,

boje, as' doenç88 nervosas, quandG
tl'atadas- em tempo, são maleA per
feitamente remediáveis. O .!u'rand�
rismo" fruto da ignorância, só pode
prejudicar és inmvíduotJ afetad·os d.
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispic
ele um Ambul�tó.rio, que atende Và..
lultamente os doentes nervosos' .....
digentes. na Rua'Deodoro 1�•. d..- ,
la 11 <bor... .Hirl.menta.

Laboratório ..

.,
.

.1

CONTA CORRENTE POPU;"AR
Juro. 51/:. 8. a. - Limite Cr$ 30.000.00

.

Movim�nt8ção com ch�ue8

BaRCO do Distrito Federal S. A.

.Rua

� . CAPITAL: . C"R$ 6():ooo,OOO,OO
RESE�VAS: CR$ 15.000.000,00

Trajaflo, 23 • �Iorlilnópolls

etc.

Ro,manee; Poesia, Re1iqião. A
viQÇão, Matemática, Fí.ica,
Química. Geo.!.ogia. Min.$ra
loqia. EngenharÍC1 civü, mili
taI' • na9al, Carpintaria. De
!lenho, Saneamento, Metalur
gia; Eletricidade. Rá-dio, Má,
quina. Motore.. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

I inária. Contabilidade e

Dicionários. etc.•

Raoío-Tecnico-Electroé
Fundado em 1'935

Mcntogem de rádio.. Àmpli
fit:od:ore....Trari.rni••or..

Mottlril:ll irnporto'd,. direta
rrj�.nte d'04I O. S. A

lroP'rietário '

6tomi\f 6eorge.s Bihm

I
E:ectt e -

..

Tec:nico - Profiaaiol1'o}
lo,rma.d<l na EUl'bpO

.c'lórianópoli.
�ua João Pinto n 29 .. Sob ..

Atenção.
A INSTALADORA DE FLORIANÓ'
POLI$. º�a_ aOIl_jnlltwe.uado. QWJ
receb.u. di-retarnante da IngJaterra.
motor.. elétrico. trilá,icos. 220
901t., 50 ciclos. i400 rotações.. capa-

cidade de 1/2 a W HP.
Prego. relativornent. Daixo•.

Recebeu, também, medidores
(RelÓgio.) porei luz..

R�a Trajano n , 11 - Fon.e 1674
.

JOAo UASCAE fR

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo. confiQn�ó-os Q

MARtO SCHAEFU
Resnesentant�

(
Caixe PosteI. 5156

End. Tel. : Matiêly

Oficina Siômara

�----------�--------'--�IA�\I)V()G�,\ D()S
Dr. OSVALDO SQLCAO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL " ,

l

ElE(TRO.MECÂtUCA
�

�CGnsar�=h- �íod�rci,�R;g�t�-
clos:aa, Numeradora.. Cal'im.bo••
Mimi6groJoe, Máquina. d. E.cre
_r, Colculal'. Coeturar .tc .. _

Enrolomentotl . u
. Motore., Eata

biliàaclorea, Voltim..troe • dema_
aparelhoa e"trieoa.

'.

Atendem-A chamados fora. da c�
ta.l .ob a direção doa are. ERNESTO
WOJCIKIEWlCZ IR. • ADOLFO

TREMEI..
' .

Rua Victor MeireUe. n.O 18
(PORTÃO)

TOME KHOT
O MELHORAPERITIVO
�------------�.------�-��

ESCRITóRIO IMQB.IUÁI:UO
.

A. L. ALvEs
Raa Deodor�. ll, 35 - Fooli •.

Encarrega-se tie: compr't. venda, hi·

poteea, legalização, avaliação "": admi·

nistração de imóveis.

OrltanÍza, também, p�péis para com

I pra de proprIedades pelos \rn""it'ut��
de Pre'Vidéncia e Montepio Estadual.

ESCRITÓRIO: Rua FeHpe 'Schmidt 52 - Sàl:a' 5
. Edifício C.ruzeiro - Florian6polia.

QUEM PERDEU?
. Pelo .• r. Síl9io Soncinl nos foi
entregue uma carteira com algum
dinheiro. encontrada numu dali
ruas de.ta cidade e que .e acha
à di.polliçõo de lIeu legítimo dono, I

uma vez que no. indique sinai.
identificado.rel do objeto e .eu

eonteúdo.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHO· ADMINISTRATIVO
DO ES-TADO DE SANTA

CATARINA Salga Ara.raDgUaeD�e em I tlua VESTIR·SE CO:R����!TOA E ELEGAHCIA

Comandita p�r �çoes Alfaiataria Pereira &
(Em Organlzaçao)

1

_,lI!' -sesrão reçimentcl, e1n 5 de agôsto de 1'16
A hora regtm�ntal, sob a presidência do sr .

. dr. YIm,ar" Correa e com a presença dos srs.
i:onselhclros Severo Simões, ]osé Benedito
:S_algado de Oliveira e Jairo Callado, o sr. pre
s'idente decl!lt-.a aberta. a sessão, funcionando
.eomo secretano O sr; Luiz Osvaldo Ferreira
de Melo.

Erpeâícn te
O sr. secretário daz a leitura da ata da ses-

.d�o s��e��:nd�:: PO�!? em debates, é aprova-

o sr. secretário procede à leitura dos se

guintes. documentos :'
- Oficio n. 538, da Intcrventoria federal

encaminhandp. um projeto de decreto-lei, qu�,cabre um. �redlto suplementar de c-s 4.000,00.
- Oficios ns

.. 123 e 126, do Departamen
to das Municipalidades, enviando os sczuintes
processos: S]�, da Prefeitura de 'Bom Retiro;
50.8, da PrefeltU!a de Cresciurna; 492, da Pre�
feitur-a �Ie FIonan6polis; 518, da Prefeitura

..de Indaial: 501, da Prefeitura de Joaçaba e
339, da Prefeitura de Orleães.
- O�i.cios rl��

I

Prefeituras de Nova 'I'ren-
-to, Orl�a.e� e T.IJUcas. encaminhando cónias de
eatos oficiais baixados por essas Prefeituras.

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

,·os pareceres ns. 193, 197, 1'8, '199 e 200.
'

9 parecer n. ] 95 foi aprovado com a se
:gumte emenda: "Onde se lê de mais de ....

Cr$ 19.0.0gg,00 a 150.000,00 cruzeiros e assim
· �nsequentemente até a última importância ta
belada.

Vão à impressão os pareceres
N. 222

_o D�partament� das. Municipalidades enca

�l1nha a. aprecIa�ao deste Conselho um pro
jeto de decreto-Iet, da Prefeitura de Brusquc,--v!sat;do a abertura de um crédito na impor--tancra de C�$ 19.600,00 (dezenove mil e seis.

· centos c�u?-elro�), par-a suplementar dotações
.orcamentarjas insuf icientes, que especifica.

Os, recursos para abertura dêsse crédito
'''Prove� cOO saldo do exercício anterior e da
anulação da dotação orçamentária 0.70.1 _

··"Chefe ela Secção Técnica padrão S"
CrS 9.600,00. não utilizada.' , ....

_
Assim, opino favoràvelmente peta aprova •

-çao, elo projeto e redação Que lhe deu o De.'
· 'l,JJartamento, cferecendn o seguinte

P1"O"Jcta- de rrsolução
O Conselho Administrativo do Estado a�re.

-va,. nos termo.s em que se acha redigido, o
: .-projeto de decr-eto- lei elaborado pela Seccãe
· legal do Departamento das Municipalidades-da Prefeitura Municipal de Brusque, remeÚ:,.do Ot11 DÜCIO n. 121/1.547, de 2 do corrente-1mês.

S. S., em Florianópolis, 5 de ag6sto de'1946.

Rua Felrppe Schmidt 22 Sobr a do

ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
(SEGUNDA CONVOC'AÇ40) ELEGANGI.A, CONFORTO E ECONOMIA,Ficam os senhores acionistas convidados á comparecerem

á Assembléia Geral de Constituição da "Salga Ararariguaen
se em Comandita por Ações", que terá lugar no dia 12 do mês
de agôsto corrente, ás 16 .horas, na sede provisória, á rua Ca
pitão Pedro Fernandes, nesta cidade de Araranguá, afim de
delíberarem sôbre a Constituição definitiva da Sociedade
também as seguintes providências:

a) - aprovação das contas e atos dos organizadores'
1 csponsáveis;

b)
'c)

suplentes;
d) .i_ terem conhecimento das despesas de instala

ções da mesma, que serão amortizada na forma do artigo n.

129, alínéa D do Decreto-lei h. 2.627, de 26 de setembro de 1940;
e) - converterem em ações ordinárias. nominativas,

os dois (2) títulos Beneficiários mencionados no Estatuto So
cial, ficando, á disposição dos seus titulares na Sociedade, as

ações convertidas;
f) -r-r- outros assuntos conexos com as supra referidas.

Araranguá, 6 de agôsto de 1946.
Salga Araranguaense em 'Comandita por Ações - (em

organização) - AntôniO Alves dos Santos e Salvato Palaâini,
organizadores responsaveis.

consegue-se. com os tI:o j es sob�medida.

G U A 5 P.A R I
Vendedor por conta proprio:

PLAÇIDO MAFRA - Beao r de M6das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

e

Boa
aprovação dos Estatutos Sociais;
eleição dos membros <ia Conselho Fiscal e seus

-,

vaçâo do decreto-lei citado, submetendo ao

Plenário o seguinte
. Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado ·apro
va, nos tê rmos em que está redigid.ó, o pro
jeto de decreto-lei da Interventor-ia federal,
enviado em oficio n. 526/46, de 31 de ju
lho p. p.
S: S., em Florianópolis, 5 de agôsto de

1946 .

Para os mumcipios cuja média. de arrecada
çâo tenha alcançado até Cr$ 100.000,00 38%.

De Cr$ 100.000,00 a Cr� 150.000,00 37'?t,.' 1'l""a.,· Corrêa, presidente. tação do que é proposto, encarecendo a valiosa
De' Cr$ 150.000,00 a Cr� 200.000,00 36%. Publicada na Secretaria do Conselho Admi- cooperaçào que essa medida representa para o

De Cr$ 200.000,00 a Cr$ 250.000,00 35%. nistrativo do Estado, em 5 de agósto de 1946. prog reasc daquela comuna.

De Cr$ 250.000,00 a Cr$ 300.000,00 34%. Lwis Os-ItaJ-do Ferreira. de Meto, secretâr io Assim sendo, apresento para julgamento dos
De C .. $ 300.000,00 a ·Cr$ 350.000,00 33%. administrativo: srs. conselheiros o seguinte
De c-s 350.000,00 a c-s 400.000,00 32%. RESOLUÇÃO. N. 199. Projeto de resolução
De Cr$ 400.000,00 a Cr$ 450.000,00 31 %. É aprovado, nos têrmos abaixo. n projeto O Co+selbo Administrativo do Estado apre-
De Cr$ 450.000,00 a Cr$ 500.000,00 30%_ de decreto-lei da Prefeitura Municipal de va, nos termos em que se acha redigido, o pro-
De CrS 500.000,00 a Cr$ 600.000,00 29%. Mafra. remetido com o oficio n. 111/1.479, de jeto de decretó-lei da Prefeitura Municipal de
De Cr$ 600.000,00 a Cr$ 700.00·0,0'; 28%. 19 de julho de 1946, do Departamento das , do Sul, enviado com o ofício n. 121/1.;'
ne Cr$ 700.1Xl0,00 a Cr$ 800.o.lXl,oo 27%. Municipalidades. de 2 eh .rrerue mes, do Departamento das
De Cr$ 800.000,00 a Cr$ 900.000,00 26%. Texto do projeto de decreto-lei "OS t êrmos em Municipalidades.
De Cr$ 900.000.00 a Cr$ 1.000.000.00 25%. que se a.cha redigido S. S., em Florianópolis, 6 de agôst» de 1946.
De Cr$ 1.000.000,00 a Cr$ 1.200.000,00 Art. l° - Fica a Prefeitura Municipal au- Lairo Cal/ado, relator,

24%. torizada a receber em doa�o da firma !lIall- N. 230
De Cr$ 1.200.000,00 a Cr$ 1.400.IXlO,oo rício CailIet S. A., unl terreno com a área de A Prefeitnra Municipal de CamPo Alegre.

23%. 3.000 metros q\ladrados, situado na localid�d,e submete à apreciação dêste Conselh<> o projeto
De Cr$ 1.400.000,00 a Cr$ 1.600.000·,00 de Butiàzinho dos Taborda, distrito e mUnICI' de decreto-lei em Que abre, por conta do saldo

22%. pio d Mafra. com às seguintes confrontações: do exercício anterior, o crédito de 300 eruzei�
De Cr$ 1.600.000,00 a Cr$ 1.800.000,00 Os 50 metros de frente com a estrada de ros. "fi�l-dc suplementar a dotação da· verba

21%. rodagem Mafra-Turvo, os SO m.etros ae fun· 0-44.2, do orçamerito vigente.
ne Cr$ 1.800.000,00 a Cr$ 2.000.IXlO,00 dos e o. 60 metros d·e cada dos dois lad<>s res· O recurso indicado para suprir e3'!a opem·

20%. tantes com o doador. e que s'e destina à cons- ção é d.e Cr$ 41.429,70. -

De Cr$ 2.000.000,00 a Cr$ 2.500.000,00 trução de tlma escola primária mt1T;icipaI. . Aprovando o que é pleiteadi> apresen'o ao
190/0. . Art. 20 - Ç:ste decreto·leI entrara t'm vlqor Plenário o seguinte
ne Cr� 2.500.000,00 a Cr$ 3.009.000,00 ou na data da sua publicação,' revogadas as dis· P"oieto d" resolução

m�i" 18%. po:;:içócs em C'ontrário. O Conselho 'Administrativo do EstadG apro�la.'-ro Cal/adrt, relator. ESCALA-PADRÃO DE VENCIl\[E"<TOS A- Florianópolis, 5 de agôsto de 1946. �a, no� têrmos ·em que se acha .....edigi_do, o pro-
J:'1. 228 QUE SE REFERE O ARTIGO 4° ),1,,1<1,' Co-rrêa, presidente. . . jeto de decre.to·lei da Prefeitura Municipal de

A Interventoria federal submete à aprecia· Padrão Vencimen.to Ve1u:r�m·entD Puhlicada na Secretaria do Con�elho Admt· Campo Alegre, enviado com o oficio n.....•.l.sé B. S.7.qgli, de OliveI:Td-, relato,.. c,ão dêste Conselho o projeto de decreto·lei em mensal anual mstrativo <lo Estario, em 5 de all'ósto de 1�4? 116/1.521, de 30 do mês de julho último, do
N. 224 que abce, por conta da arrecadação do pre- Cr$ . Cr$ Luiz Osvaldo Fçrreira de Melo, secretano Departamento das MunicipaIjilades.A T.nterv�ntori::l federal submete à apretia- sente e�ercício, o crédito especial de dezeno� A 15.0,00 1.800,00 a.dministrativo. .

� S. S., em }�lorianópolis, 6 de agôsto, rle 1946 .
.. ..ç;ID. deste Conselh<> um projeto de 'docreto-Iei ve mil quatrocentos e vinte cinco cruzeiros e AI 175,00 2.100.00 RESOLUÇÃO N. 200 .Tm·TO Cal/a.do, relator.·abn!"do o crédito eSf!eeial de Cr$ ]25.700,00, oitenta centavos, destinado a atender; no cor- A2 200.00 2.400.00 É anrovtl(lo, nos têrmns ahaixo, O projeto N. 231
.. ...destInado a atender as despesas com meio-fio rente ano, às despesas rleconentes com o cum- A3 225,06 2.700,00 de decreto-lei da Prefeitura Municipal de A P,refeitura.. :Municipal de Urllssanga sub.-e .calc.mento a paralelepípedos, do trecho tron- primento dos decretos·leis ns. 171, 179 e 180, A,4 250,00 3.000,00 São"Jgsé, remetido coni o ofício n. 110/1.474, mete à consideração dêste Cpnselho o projeto
:��I:O à nova Escola de Aprendizes Marinhei· de04 �eci�odo��ts :e�'f�\li�,�e��:tej�;tiiicado é .\�S .... ��g:: Ug�:�� ��,,��ci��li�l�I��o<de J946, do Departamenl<> das

�:';,a'!'e:rV\���TtioeVá;.�:)�i\l.I,� �li���tf�al�:::�:
· .Em 29 de. novembro de 1'145, pelo decreto. enquadrado em disposições legais pelo que C 325,00 3.'00,00 Texto do p,-ojeto de decreto-lei "OS têrmos em da ao pú.blico,. diària.mente, das 9 às 11 horasJel n. 27,. fOI aberto o crédito para essa des- com o meu pronunciamento favorável apre· D 350,00 4.200,00 q1,r Se acha- redigido e das J 3 às 21 hOI'as," ficando provisQframente�sa, o.e. Igual qtlantia; entretanto, não tendo sento à consideração dos s1's. conselhei:r:os, o E 400,00 4.800,QO Art. 10 - Fica aberto. Dor conta rio saldo instalada no edifício da reJ�rida �

...�refeitura?'SIdo tthhzad-o, o montante se incorporou ao segu\nte F 450,00 5.400,0() (10 exerrlrlO autcflor o crédito de : enquant'Õ não fô1• possível O seu funcionantentosal,,� .-I,. ';<err,ejo d. 1945. segundo informa P'TOjelO de. resolução G 500.00 6.000,00 Cr$ 30.700,00 (trinta mil e 'setecentos cru.zel' em prédio próp.tio. .. ..."" CQntadona eeral do Estado. O Conselho Adminlstrati,·o do Estadó aproo H 550,00 6.600,00 ros), afim-de sup,le.mentar, pela form� abaiXO, Com o· meu pronunciamento favorável apre.PeJo q_ue, o crédito especia� ora solicitado, va, nos têrmos em que,se acba redigido, () pro- I .... 600,00' 7.200,00 as se�uintes dotações do orçamento v1gente: sento ao Plenário o Stguinteno total de ""nto e vinte e cinco mil e sete. jeto de decreto·lei da lnterventoria federal, J 650,"", 7.800,00 0,43.1 - Impressos e material de Projeto de respinçlio'·...,ento. cruzeiros deverá correr por conta do enviado com o oficio n. 519, de 27 de julho K •... 700,00 8.401),00 expediente 1.500.00 O Conselho Administrativo do E.staii� apro.�atd() anterior.' . de 1946. L 750,o() 9.000,00 0.44.. 3 - Serviço telegráfico... 2(1),00 va, nos têrmos em que· se· acha redigido, o pro •

.c�pinando �avoràvelm(llte, apre.sento aI> PIe, S. S., em Florianópolis, 5 de agósto de M 8cre,op 9.600,00 1.13.1 - AQuisiçâó .de 'Iivros e falo·
1.500,00 jeto de decreto\-Iei da Prefeitura Municipal de-narlO o segUI;�kto de' yesol1lÇ.ão 1946.

. No. 85'0:00 ,10.200.00 #
•

n;l:rio�
-

.. :-..... Urussanga, enviado com Õ ofício ·n.........•

O €on�lho Adml'nl'strat,'vo do Estad9 an.-. EXPEDIENTE DlaAiropCRaE/lasdIoD' 1:,!CatoI�� 0p . . . .
. ·9905QO,oo 11·.o1·84·°QtJ'O.00 2.9�.2-- .Ass�stê.ncia �édid:ca te far•. ·3 000 00 110/1.474, -de 18 de julho último, do Departa·

�.u •. .

",,,,,. .

. ,<19.. c . ,00 ",aceuhca a 10 Igen es '. . , mento das Municipalidades.�"!a, nos termos em lIue estâ redigido, o pro- Re��I"çges .. e:rpedidas ..

RQ ..... 1.000,<)0., 12.000:l>O 8.11.1- 0Prrários dos s�rvisos de
7 O S. S., em Florianó(.lOlis, G'de agôsto ·de 1946..Jeto <Ie decreto-lei da Interventoria federal re' ·RESOLUÇÃO N. 195 1.100,ilo .... 13,200,00 . ruas,' praças e JardInS .. ;00 ,00

.
lairo Cal/ado, relator.'-metido �om o ofiéio n. 525 de 39 de julh� de É aprovado, uos têr_s abaixo, o projet.. s· .. ". 1�20Q.,oo·· 14;40.0,00 8.13�r - Material de cons_úmo para .

-N. 232 ,

.

1946.
'

ele decreto-lei da Interventoria federal, remeti· T ... '- t·.300,.oo." 15.600,00 os serviços de ruas, pra·

I
A P f' M" I d Co AI

.

S S FI d f'
.

99 d 16 10
.

Ih d U 1 4&0 ,. .

200000
. re eltura·" unlClpa e "erra ta, .I)or

· "1"'6'. ., em . ()rian6�lis, 5 de ag6sto de Õ cam o o ICIO n. 4., e '. JU o e
.�. 1'500,00

.

1".&00,00. ças e jardins .. , intermédio' do' Departamento· <Ias l\fUUiclpàh.r> 1946.. \
·v' .. ,(lO 18.000',00 8.1'4.1....:.,Combustível para o trans· dade b à 'd

.

d' � IhJ.si lJ. $el!1U# ie Olow.ir,,) ��Iat.r. Texto d" projeto de decreto·lei 'IiOS 'tê1:mos.\em . X
.

1.600,00 l�..2úO.oo 'rporte de pessoal e material 2.000,00 ,.7. su �ete COItSI. "!ae,!,, este
..'-<;>,_...., o

·
,. N. 2� lJ1'e se acha redigido ". .

Y •. ,'.' ',/1.101);00 ·l!tI�400,"" '8.21.1.- 'Operários dos serviços de- . Ad�nlStrallvo llm projetq_ (, dectet<>-Iel que
O p�partatitento das Municipalidades aub. Ar-t. l0 - As desréSas dos Municípios eom Z ..•.., '

;..
, ",r,g'dQ,oo . 21:1Í0�,oo, .. ·. " estradas e pontes ....•. 8.000,.00. abre ,tlm .crédito .de Cr$

..

�l>.r,IO."o [lara,.s'u'ple.
··_te a apredaçi10 �ste eonsdho um p.ojeto () seu pessoal titulado, aS?Ím compreendidos

.

RES0I;UÇÃO N. 19l
.

�"....
.

'8.23.1'- Matcrial de consumo para
... mentar diversas dotaçocs aI' orçattlento vIl:ente.

de dttl'eto-ki da Prefe1tllra de Tubarito, vi-. 05 efetivos, os extranuinerários e os' comissio.- É avrovado, nos I,·tê.r�os abaixa.
,-

o.
, projçtq. os, mestnos ·.serviços 2.00e,.� O sr. P�efeit�. de S�!ra.:�fta" �tn I}fi'cio e de�

�nndo a .alter2cã.o do artigo (10, anne.. a_ do nados, náo podem ex.ce4er às percentaRtD9 fi· .. de' dêcret�lei .-:da -;,"'Prefeitura Municipal cle 8.24. (�Co·mbustível para o trans: .

.

�onst.raçoes que envIOU,' JushflCotl plenamente
�reto-Iet n. 66, de 12 de ag6sto de 19H, ira•. xac;la.s na tabela anexa a .éste deereto-16, di). Mafia, remetido c?"!' o ofício n. 111/1A79" de .

porte de pessool � ma-·· o pedid.;>' ç1as suplementações <las ".rbas Clns·

.·.quela l'ref�ltura. culadas sóbre a média da arrecadação do biê- 19 de julho de 1946, do Departamentl)' das t
.

1
'

. .
.. '2.000;00 tantes·. dO. projeto de' decretd.leI, cnlt! exceção

A parte ora alte.rada. delimita, em dr;'as nil) anterior, e do qual fica fa·zendQ parte. Municipalidades. . 8.24.2 _ A�'�iJ.;io··
.

de
..

f�;r'��"I�s: •.. apenas ,iIa relativa a verb.a $,.20-4, d,estln.c1a {lO

r?as, as áreélos em que se d.evem construir �fé-- integrante. TeJ.:10 do projeto de deC1"eto-tei. uós têTmtJS em ferramentas.. e .conservaçao
- pagamentordo �me-nto dos vencimentos do I�o-

..!IOS de doís ou mais ","vimentos _ twlo ton. Art. 2<> - Compreende·se as despesas refe·· qlte. U i!cI!" r�di.f1Íd-D
.

. de veículos " ,: ",1.500,00 torista, POIs; ·'-,'··;;eiundo esclal'ect'-;á ·l'i.ecç�" de

forme especificação apresentada e constante ridas n-o artim anterior: Art: 1° - Para efeilÓ de -Su�PenSãO do tra. Contabilidade- do D. M., o'proCesso (jlle eleva
.-..to w-ocesso. a) Subsí<lio do Pref.eito; balho,· na forma· da législação· vigente, serão TI·

.

. ....
�t•.� os vencime!1tos"dô Motorista �iiida está em an·

�em meu "mo favorável à aproV<l�.ão do o) Vencimento do funcionalismo; considerados dias feriados civil e' religioso, de
ota ...... . ... '... . •• ,

., ,00, damentQ. ·AssÍ!>i.,s,endo, o pedi<l" fica re<luzido
]Wc}clo . do decreto.l� nos justos têrmos em. c) R�muneração d.e· e:xtranume-rários: acõrdo eom a tradição daquele município, re5- Art. 2.�. � tste decreto.-Iei .el�tr�rá em vl��r. ,palia ,Cr$ 38.3io,oo, eo�fonne projeto prroposto

·..,ue se acha �igid. pel.. Departamentb d) Remuneração 00 percentage:m. d<>s In· peitadas' as exeeções da lei (\U instruções do na· d�ta da' sua p·uhlicàç.ão, . Tevogadas as d,s,
.

pela' 7Se'cção Legal .do D. M. que.merece ser

snbme.t(J ao n1éri'âl"fo o seg-ainte . ten�ente-s Exa.tores; Ministério do 'rra�lho, Indústria e Comércio,. po.siç?i�� em centrárió� 'i.
L ·'.t

••';, 1'; .... ;;�';:; .' r ·a�t'.py�d;O,.,: pelo, qu� .Qfer.eço àr: Casa o seguinte
P-r<>i�to de Tf!SOfflr:ão e) Gratificaçã<> de funçócs. os eonstantes (Ia '�guinte tabela: . Flót-iaoopi>lis; 5 'de .agôsto ,,:Ie 1946. 'I

I :'Pro;etlJ de résc>l"çQo .,.
.

() Conselho Administrativo 110 Estad" ..�ro. Parágrafo único � Para efeito do ·c.áIeul-o I - ·Peri<UJo cillJiJ m.,.,,,k;,p,,l. Ylmbr Corrert, presidente. '
. I.' ., .1, , O ·é9nseIho Ad.thinist.r�tivo .d? Estado apr_?-

-va,. "".s tê�mos em que se ach" I'ooigldo, o .."<cIue";'·se do tnontante da .ldr.. h, dêst<! ar· a) 8 ele· setembro' - Data 'da i"stala�ão da Puhlicad. na Secretaria d� COllSelho Adfl{j;' :va 1Í,,&,têrmp�. ,""l-(�!le f� redllpd_o.:pel:> S�cçao
.

·

projeto de deereto-Iei da Prefeitura Municipal figu, os vencim.ntos do professorado, os.do comarca e do município;
-

nistrativo'·do Sstado, 'eq1 5 -de agôsto'de 1941j:; l4eg.al·�4o .)')êpartânie�to das M1l:"lclpalldad!,s-, o

od,., Tubarã.o, enviado em ofíeio ·n·. 85/1.363. d" PeS50al de S<rviço de Saúele, 1><:", <,ssim 09 !l - P�" ,.eligioM. . .1,,,,,, .. OsvaldQ FerreVrq.' de Melo" 'see'terilriO pr_ojeto·· de de<:r��o·I!,I, da Pref�,,�ura MUlUclpal
2 de julh" de 1946, do Departamento das Mu. vel,cimentos , . .do Agente de Estatí-stica e d., a) 19 de março - Dia de $5.0 José, pa· d

'. ··st ativo .. .1, \. de Serra· A'lta;: enna.âo em ofiCIO n.... , ....

-nicipalidades. se"s auxiliar... do Agente FlorMtal e do 0.,. d"""iI;> <4 Igreja matriz local.' .
, il�':�;es:ÍÍQ r;gi";e"tlI!, em 6 de ..PI!(lO ·,Ú 1,�.46, 12),Q,547/dê 2 �o. �or.r:nte m.ês e. ano.

S. S., em FloriaruSp"lis, 5 de agósto de cereiro e o SaJirio·FamIHa. .
Art. 2° - este decre!o·l"i enirará. em vimr A hora reg,imenta, sob a presidê1)CUL dQ ,!dj:.� i� � .. �., etl_1' Ftona.nopohs, .6 d� ",gosto de 1946.

1946. Art_ 3° - As norma.. fixadas neste. decre· na d"ta:- da sua pubJieaçao. re'vogad.ã.s as ·di.... YLmar 'Corrê'! e cóin a presença dos sr5. con· .,.... •• SlflJero. S\mfj�� r�l.atat_
José B. Salgad-o de Oliveira, rehtor. to-lei nã<>_ obrigam os :Mnnicípios a eOns!gnar posições em eotitrário.

_ .i''': .:' selheir� S!!«éTo Simões, José ·Benedi.to Salgado ., !\:. '

..

' '

.... �"N., 233 _,
.

N. 226 dotações nu orç"mento ou aumentar venclmen· ·"FloriiíriÓpoI-i�, 5 de .agô�o d .• 1�46 .. :. . de' Oliveira' é· Jairo ÇaIlado, o sr. presidente _.
A Inte!ye.l't�ha:. federal do ES�4?0 s?bmete

A T.nterventoria federal submete à consid.e.- tos c remuneração até,._ o limite fixado.. Y'malfl Corre4. preSidente. _..

.

"� i, declara aberta'a sessã.ô., funcionando cómo se· a·apreclaça.o;·�e�te;Ç'O�;;elho. Adml-!,lstratiV? .um
·ração Msto Conselh<> o projeto do decret",l.i Art. 4° � O escalonamento do. padrócs de Publicada na Secretaria dó Conselho Admi· cretário o sr. Luiz Osvaldo Ferreira ·<l;e Melá•. pr�le.to de.llecreto-Iel que. VIsa abpr os cre�ltos
<Im quo abre. por conta do saldo do. exercício vencimet>tos, e a altera�o do at,,;.t quad.ro uistrati'lo do Estado, em 5 de agô.sto de 1946. .

_
. E.rj>edie1,Ü ,

de Cr$ so,ooa,oo,. Çr$. 82,12.5,00•..... : ._: �.
-anter1-or. o crédito espedal de trezentos e ca� de funcionários, qner. se processem pela ena· Lui.:! Ost'Clklo Perreira de ·Melo, secretário O. sr. secretário lê a ata da sessão ante·. Cr$ 4.Ç)QQ,OQ ç_ �r$ 20.000,00 Stlptemenía:'res.,as
"torze mil e trezentos cruzeiros, destinado a ção de novos cargos, quer pela elevação .dos .administrativo.

�
.

rior que, posta em debate.s, é aproyada �:t:n. ve:bél:s -2:'04:2', ·4·053,' 4:--083 e 4·112,. re��b.va�
-atende-r às despesas e.om o cumprim�nto do de- atuais veneimentos deve�ã<> enquadrar-se, ng<>- RESOLUÇÃO N. 198 emendas. , .

. mc;.nte;. do orçamento do .corrente exer�ICl".
··creto-lei n. 311, de 8 de julho último, que rosamente. às disposiç.õeé da escala padrão de É aprovado, nos têr�s ab"ixo. O prOjeto O sr. sec.-otário procede à leitura dps seguin. .Consta'l1. do procesSQ, além, do ofíCIO tl, 629
J. �proVou o on:;amento para construção de uma' \renci..mentos, anexa a êste decreto-lei. de de-creto-Iei da ;Pre'feitura Mnnicipal de

tes docam.entos: � de. 25 ,d� 'Julho d� corrente a.no, ·e� que o sr.

1X>nte de cim!'nto armado, n" km. 24, da es- § 1· -.- EI1' 0080 de necessidade, poderão Mafra, remetido com:" oIício n. 111/1.479, de
_ Oficios das Prefeituras de .pôrto Umão, ,S"':retanç �la Faz;el)da enc"",:,,:,bou a !nterven-

trada ele rodagell1 BJumenau.Ttajaí. ser consignados venciípentos. superiores aos 19 de julho de 1946, do Departamento das
e Jaiagná dq Sul, encaminhando cópias de atos t--:'IP ·0. projet_o de- fls.; o� �flclos da S«;retana

TnegJivebnente essa rooovia é Uma das de previstos na' l"tra Z dá' tabela a que se refere Municipalidades. oficiais baixados por essas Prefeituras. jI..Justu;a. Edu'càt'\() �,>.::"·"Ie. do Hosplfal Co-
-mai<>r intensidade ·de tráfego, dentre as COIlS· o artigo antérior, que",dever'á apresentar en- Te:rto do projeto de decreto·lei ,,-os tê'rmos. ""' Ordem do dí" lónia Sant'A"a .. e da Sub-Diretoria da Despesa
tantes do Plano 'Rodoviário do Estado, estan- tão as seguintes enumerações Z 1 correspon- qur se (uh.a. redigido Vão à im,t·tssãe os f&.al·eceres do ·Te!?ouro do" EstadO'; 't)'Or meio dos quais foi

· do a Diretoria de 'Estradas de l<.odagem em· dente a Cr$ 2.000,00, Z2 correspondente a .. Art. 1° - Fica a Prefeitura Municipal all-
. N. 229 devidaltlent� justificado .0 pedido dos crédito"

penha-da. presentemente,' em efetuar proveito- Cr$ 2.200,00, e assim,' .stlcesslvamcnte, ;epre� torÍzada a re<:eber, em doa�ão, do sr. Paulo
A Prefeitura Municipal de Rio do Sul sub· em a.preço.

.
' ..

'Sos melhoramentos 'naquela estrada, COfllQ ge- sentando _cada letra um 3nmento de Cr$ _00,00 Martin
I
Cristiano ,Heyse, nm terreno. com a

mete à apreciação dêste Conselho ('I projeto de'·· ·Consoante itífpTtl10U a Contadoria Gera,} do
jam: �alargamento, macadamização, retifica- cm relação a anterior. .

'.

Area de 6.050 metros quadrados. situado na
decreto-lei em que autoriza essa edilidade a re· Estado em cada caso, os recursos decorrentes

�ão de traçado e outros t'rabalhos de

melhorl'a,\
§ 2° - A escala padrão d., cada .Mum· localidade de Rio de Areia de Cima, distrito

d
.

d
.

I A
..

N d d
-

d
.

t
.

t....

f ceber, em doação, 0. tn ustna nto1ô\10 as- a arreca açao·. o ,�rçame.n o vlge� e compor�
inclusive a construção da variante de Sal· c1pio irá apena.s até o limite do vencimento de Avencal, município de Ma: ra, com as se-

chenweng, brasileiro. e de sua mulher, um ter- tam í?lgadamente ta1S .supl,ementa�es. .-ceiro, mais elevado. guintes confrontações:
reno com a área de 2.930 metros quadr,a�os. . �s91m send� .. e como esta perfeltameElte JUS-

Aproximando-se a conclusão desses serviços
.

Ar!:. 50 - �ste decreto-lei entrará em vi- Os 60,50 metros de frente com a estrada de
rlestinarln;1 abertura oe 'dua�' novas ruas, con· ttflCadO o pedl.G.p sou pela sua aprovaçao, pelo

oe em vista da ponte atual, que é de madeira, g?r � .. dat� de sua, p.ublicação, revogadas as rodagem Mafra-Caçador, os 60.50 metros de
for�e nhnta cadastral em vigor. que ofereço à Casa o seguinte

velha e em mau estado de conservação, apre· dlS1l0SIÇOes em contrano. fundos e os 100 metros de cada dós dois la·
Os referidos serviços .serão executados pelos . Projeto de resolu,ção

sentar constante ameaça à brusca intel·rtlpção Florianópolis, 5 de agôsto de 1946. dos restant{' com o do·ador. e que se destina
interesados no loteamento, e às suas expensàs, a Conselho Administrativo do Estado apro--

do tráfego, é de necessiaade premente a cons- Ylmar Corrêa, presidente. à construção de uma escola primária muni-
com estrita observância do projeto aorovado va, nos têrmos em Que se acha redigido, o pr�

1rução de uma ponte de concreto que, assim, Publicada na Secretaria do Conselho Admi· cipa!.
e mediante fiscalização da citada Prefeitura. jeto de decreto-Iei da Interventoria federal en"

suportará a tonelagem dos veículos que ·tran· nistrativo do Estado, em 5 de agósto d. 1946. Art. 2° - �ste decreto-Iei "ntrará em vi:uor Está anexo ao processo a planta respectiva, viado em ofício n. 518, de 27-7-4.G.s!(am pela rodovia em referência. Lui� OSMldo Fer'ltirl> de Melo, secretário
I
na .data da sua l!u�licação, revogadas as S·

bem. como as considerações do Prefeito de Rio ". S., em Florianópohs. 6 de a�osto de 1946.
At'f'it:-tnrJo a justa eXflosi<;,i.o-de-moth·03. ane, �:\(ir,:nlstratjvo, po�m;ões em contran&.

d do Sul em que fa?: sentir a necessidade na acei. S('i.·era Stmoes. relator •
.lta ao p"ocesso, 'opino Iavoràvelmellte.a apro- Tahela. a que se rufer,e o art. l' do Pt;ojeto Florianópolis, 5 de agôs-lo e 1946. F

José B. Salgilú de Olivej'rrt, relatar.
N. 223

.

0 D!,partam.en� d�s Municipalidades enca-minba a an-reclaçao deste Conselho um projeto�-<!e. decreto-lei da . Prefeitura de São José, se-
11clt..1ml.1"l a abertura de um crédito especial de

·.seoo mil cento e quarenta cruzeiros
.

(Cr$ 7.140,00), por conta do ..a ldo anter-ior e
-

�aYa atendf>T .il de!':Pt"sa rle contribuição ao los.
-tltuto .A. P. 'L e à L. 13. A.
q Departamento modi ficou o preilmbulo do

- projeto _e se manIfestou favoràvdmentc à sua
�prO'V.a�ao.

1>1esse s-entidil- é e meu voto, pelo q l1e apre ..

:-sento ao P1enartt? {I seguinte
PJ'oJeto de resolução

O CO.lls.;lho Administrati \'O do Estulo ap,o.
va,

.
nos termes em que se acha redigido ó

-proj"0 de decreto-lei da Prefeitura MunIcipal
. ,4t: Sal'} Jose.. r�metido com o oficio n _

121/1.54(. de :,) d� :'Il'õsto de 1946, do Depar..-tame,nto . das 1'iIunlcl'palldades.
S. S., em Florianópolis, 5 de agôst'o de

--:1946.

Loiro Cal/ado, relator.
x. 227

A Prefeitura Municipal de Rodeio subme
te à apreciação deste Conselho o projeto de
decreto-lei em 'I1e estabelece o doscanso em

dias feriados civis c religiosos de conformida
de com a tradição local.
O T processo está acompanhado de :lceitáveI

justificativa, pelo' que apresento ao Plenário
o se:g1:tinte

. Projeto de resol.1!ção .

O Conselho Administrativo do Estado apro
va, nos têl'n1oS em Que se acha redigido, o pro·
jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal de
Rodeio, enviado com () ofício n. 11 fi/1.521,
de 30 de jtllho cle 1946, do· Departamento das
lIfl\nicipalidades .

S. S., em Flori'!.nópolis, 5 de agósto de
1946.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q EITaQO-Sàbado: 10 de Agosto de '19.66
._-_.......__._

jogo inicial da penúltima rodada do' t· turno jogarão!
boje' Caravana do Ar e Bucaiuva ..

Disputando o

RITZ -Hoje ás 7 112 horas"
Ingrid Bergman - Gary -:::00-

per - Flora Robson
.

MULHER EXÓTICA
Uma história de amôr impe

tuoso, de yíolenta paixão e de
um final tão imprevisto e emo

cionante ...
Censura: _: Até 14 anos.

I No, programa: - A Marcha
da VIda 37 - Coop. '

.� Atualidades RKO Pathé
Direção de PEDRO PAULO MACHADO Jornal.

Preços: - 3,60 - 6,00.

Pela co'nquista do primeiro posto do turno, amanhã será realizado o monu-' ROXy'�'H�j�'ã�'4'�"e"i��
mental embate entre os valorosos e tradicionais' rivais do 1° - A Ba��r�� ontem e de

«foot�b�lI)) da I Capital - Avaí e Figueirense. '.
. l�oJ; = ���Phrey Bogart ..

PROG�AMA DOS JOGOS 'PA- pos Ramos (Leléco) -é .pessôa f<',ateco, Chocolate, Adao, J'al- Deixemos de iJ.,ado os ataques t�ee�V����RA e�i MAR-RA A SEMANA, NESTA capaz de dotar Santa C.atari-:mo, 'I'exeirinha, 'Zaboth, Helio, da nnprensa esportiva arau-
TINICA

'

\CAPITAL na de um onze, capaz de gTan-IBráulio, Saul, Sanford, Leôní- cuana, contra o nosso futebol, No cenárí ,r;t· d 'lha d
-

HOJE des feitos, pois credenciais não I das, Nizeta, Haroldo, Celsinho, e nos preparemos para levar-
Martinica I�� ohlCO a I, de::Futebol lhe faltam, bastando que lhe I Badéco, Dinarte, Den e tantos mos de vencida, nossos antigos encontra �ma ��em ru e

Carav:ana do Ar x Boeaiuva dê a .necessáría asístêncía e outros, são elementos de in- rivaes, pois a supremacia na
zae t i-.,� dn:u, er de bel�-:-

.

t)
"

. . Xi ranu'a.: ' aI nasce o maIS',(Campeonato de Aspíran es , carta branca na escolha dos discutível valor no futebol bar- arte da pelota de que tanto se víolent '0 a
.

ás 13,30 horas. .referídos chacks. .

Para mas- riga-verde, mas, não será, com orgulham, não mais existe. 30 _.:! J�h�nnc� ..

BBocaiuva x Caravana. �o_ Ar sagísta, bem como preparo simples treinos em conjunto Avante pois, esportistas bar-
Fuzzy Kn'gthY_ ac .,rown

-

,(Campeonato da P DIVISa0,) físico, Libório é o mais capací- que estarão em condições pa- riga-verdes.. .o FURA�ÃO D�mÂRIZONAás 15,30 horas. tacto, pois é profundo conhe- ra as lutas que se aproximam, H'lT.I.!;.i:ü'fACIONAL F. C. 'I' Um f st d IV l 'bol d d tí A' O
'

1
'

f'
.

C f' d t t d
rn rar-we e ances emo-o ez

.

ce OI' o seu me ler. ssim
I

essencia e o preparo lSICO om o im ae ra ar . e im-
cíonantesAtlético x Ubiratan (Torneia sendo, teremos uma seleção diariamente, e si preciso uma I portantes assuntos, deverá! 40' é tí

-

d .'

.Alberto de Voleibol e Basquete- q�e representará !1 for:ça; má-I c?ncentração �os mol�es, Ca- reunir-se, hoje, ,�m sua séde á I
do:

- on muaçao o sena-

bol) .

'. '. ' .
xima ao futebol tarnga-ver-! riocas, com alimentação �de- rua General Bl'ttencour�, a

OS SALTEADORES DE OUROCruzeiro x Lira Tenl,S e UbI- de. quadas e o socego necessario. diretoria do Internacíonal.j M'I ttE rança Infanto I Ad If h N' ld W Idí
.

-"1 I J., aven uras a sangue e.ra an x spe.. �
-

o In 0, rvai o, a r

U, agremiaçao juvern . fJuvenil (Torneio Alberto de Vo.- '
' logo .. '. '

leiboI e Basquetebol). .

.

,.
.

• ' I censu�a. - �te \0 anos: .

Lir.a T!fsq;e;:::Jemia de A INGLATERRA NAO CEDERA 1_�:b�S�A'S�S124�unicg�o(t
Com�rcio . (Torneio Aberto de Londres, 9 (U. P.) _:_ come-I PROTEÇÃO AOS' dou que pedirá para que

3,00.
'Voleibol e Basquetebol). çou a tomar forma definitiva JUDEUS .sejam ínoluídas, C;musulas

AMANH� hoje o plano britânico para Paris, 9 (U. P.) - ,O Con- expressas protegendo as co-
, Futebol estancar a altamente organí- '" munidades [udaícas nos tra-

Colegial x Vera cruz (Cam- z3J�a mas ilegal ímígração. ju- gresso Juda.tco MUJ?-dial, que tados que estão' s�l1!d? ela

peonato da 2a Divisão) ás 9 30 I daíca para .a Palestina, _Segun- esteve reunido aqui, em . sua borados pela Conferência de

llÓras. ,'.,' .: .' .' ',.' do íntórmantes autorizados o sessão de encerramento, anun-I Paris. OBEON
Figueirense x Avaí (Cam- plano ,compreende: antes de. '

- ,

, .� A'.s 4 1,6 e 7 lh .horas
'

P13eo,3naOhtoorads,e. Aspírantes) , ás ����� r��.:�sa: ':��fa�aà.ec:.�� 'faculdade
_

de Direito d:e SaôIa 'Catarina Sessões populares
1° - TUNDRA - (Perigos,

Av.aí x 'Figueirense (Cam- d� Pal�stma. Logo depois se-
'CENTRO A'ADÊMICO XI DE fEVEREliO do Alaska) _ com Richard deI.

peonato da la Divisão), ás �a .realIzado. o traneporte d�s Ohambre.
15,30 horas. imigrantes tlegaís, os quais A V I 1 O I

20 _ O "V" ACUSADOR _
Voleibol serao mtern3Jd�s em

. ,cam.pos, A Dir.totia do Centro Acadêmico Xl d. Fe.,ereiro avisa Q t-odo.

d tr
-

11 d oa alunó. da Faculdade de Dir.ito de Santa CCltarina que a ...mo com: - John Archer, - Mary
Grêmio Estudantil x ,Cara- .

e concen açao na I l�, e
para .e eleger a nova diretol'ia que regará o. de.tinos do C. A. no Mac Leod:

v.ana, do Ar (Torneio Aberto Chypre �u em. �u�ras areas período 1946/47••erá r,�ali.:1da DOMINGO, dia 11 d. ovosto. à. 17 Lutas!
'.de Voleibol e Basquetebol). ,s?b c�ntrole bntamco

�

11,0 Me: hora., no .alã.o nobre da ·.t·aculdade.
Perigos!!

'

Basquetebol d. Ite. rran_eo. Para \po.r termo a Coz:nunica. ou1;ro••im, qua. conforme ficou deliberado em A••em-
_

G d L bléia ;Oerc:al. reunida ci :j 'do corrente, "todos o. aluna. regularmente Arrojo! ! !
Ubiratan x Grêmio C\!11tural Imllgl'açaO, o ov�rno. e Oll-

matriculado. terio direito a voto na referido. ••••õo,· ficando a•• im 30, _ Continuação do atua,:.
(Torneio Aberto' de Voleibol e d:es pensa tamb-em. agIr en�r- eu.p.�ea Q diepoeição' estatutária que .e referia à quitação

'

� t boI) glCametne contra todas as flr- lisslmo seriado:
Dasque e .

d
-. , POLtCIA, MONTADA CONTRA.

Cruzeiro x Li:r:a Tenis e Ubi- �as' e '�avegaçao, ?uJ.os ,na-

O' C'OlIlt., '. ,.·R:O·g'er. R'eve'lIe A SABOTAGEM
ratan x Esperança - InfantO- �I� .trans!>ortem Imlgr�ntesl. .' 70 e 80 episódios _ com:
Juyenil (Torneio Aberto de l'sraelItas. llegais para aguas I

' .: .A:llan Lane
Voleibol e Basquetebol),. 'da Palesüna� * .' f.az de,cIarações Preços: :._:_ 2,40 - 1,00.

"

: DIA 1 Õ '

" "I'f {VÃO CF;DERA O l3ikini, 9 (U. P.) _ A aplh vas múito prolongadas, as' Censura: - Até 10 (dez)_
. ..., Futel1?l .. " . "Il1AfVDATO ca.ção da bomba' atômica sub-jquais são arrasta.gas pelas cor- ,8.l1Os.SeleclOnado de Florlanoj)olls,

.

'

marina torna necessário um rentes submarinas. Por esse ••.......................•••

x Seleciohad.o de ,JoinVile.
( : �0�es,'9 (U. P.) - O cor,:. estudo previo para que seu motivo anto.o. da miliz�L'JíL) da IMPERIAL

.

· *. ' '", ',res'p'Óndellte no '�'New York - . .. .

' ,�" , -;r--, .' A's 7 12 horas
.

'

. P�I H ald" sàbre assuntos olíti-I uso nao seja prejUdICIal aos bomba, torna-se necessarlO , .

SANTA CATARINA ES '-A,[\ó.L:: er,
..�" ". p";,,

_
8eiU!S possuidores. Foi o que um estudo minucioso das cor-,

o
Programa Z'l.g-zag

,VA AiGUAIU>A CONFIANTE c�s, d1z .q�e 0_ 'gabmete bnta
aJil'llllou 'o comamdante Roger rentes submarinas que passam ,.1 - O Esporte �m Marcha.

O ONZE QUE 'NOS ' REPRE� roco decid1u nao ceder o man- ",.. . d' I - 'R ... n J13 Nac Cnnn
,

..
,

.

". ' .
, Rev;elle, 'oceanogil"afo da mafl- pela zona a exp osan. eve..·. . �-r'

S'E"NTARA NO 'CERTAME dato da palestl:m n�m mes�� llha,Uiorte-americana, que par-lou ainda .1l1te.:..as .. árv(}l'es--m_; _ :- ,A V:oz_do .1v1u;ndo -
,

' BRASILEIRO que os Estado-:> y�üdost :-eJel- ticipou da experiência de Bi- rinhaS' de Bikini adquiriram Atualidades,
.

'

(Esc:re:ueu Arybaldo Povoas). tem? pl�no bntâmco pala fe-
kini. Salientou o mesmo infor- grande rádioatividade, que foi 3° - Nova. Zelandia "

M1J,ito se tem falado com re- derahzaçao da Terra Santa.
lllaà1te qúe a bomba 3itômica transmitida aos peixes que se Short em 2 partes. ,

ferencia á, seleção' ,que nos re-
'

.' Indicou aquelé jornalista sUJbmarin;.t espalha g r a in d e alimentaram com as referidas ,4° - Côros e Bailados
.

p�,

,pres�ll�ara no magno �ertam.: que os britânicos estão dispos- qu�rutidàde de on.das 'rádioati- .ploallltas: Muito� dess�s .

peixes l()n�ses, .
. 'Sh0�,t �USICaI.

brasil�lro de. futebol. ,?s palPI ,'tos a levar a cabo cYpIãno e, se se tornaram ·tao radlO.tlvos '- 5 - D1lema Ye1hppmo
,

t� �<;la.m �m pr<?f�sao, atra� necessário fôr, que ',ó g'ovêrno COQUEIROS .'P'841.1 fri'zou o com.3;,ndante. Rogers- Ma�cha do Te�po - 2 partes_
,vez c;los ::]ornaes, ráJcho etc: �P7 está preparando para subme- li que se ret-r:3Jtam a SI mesmos,. 6, - O -rrv, Alcusador

,

dos q_uerem. dar, su� opmlao tê-lo "ao julgamento da opinião "LUB' q�ndo colocado� sôbre, uma com. - John Archer - Mary
�bUldos na., boa fe d;e espor-, mundial na próxima' Assem'"' "n p.ehcula fotográfIca. Mac �d. .

"tlstas concIentes espe:ra;ndo b1éia das Nações Unidas". CONVOCACÃO ---'--- .- -- Preço. - 2,40 -: umc.o.
qu� o onze que �nfrentára 'os

x v X

.

Censura: - Ate 14 anos.

O tb'
.... O. abaixo aalinado, Pl'•• idan te do D' b' ..,':;p�rahae�ses.em .

u li ro
. �r?-:- PERPETUAÇÃO DA Conselho Pelibero.tivo do COQUEI- esco er.o .I •• ,

•••••••••••••••...•••• _ ••

'. ,xrmo, seJa escolhido a cnteno DISPUTA ROS PRAIA CLUBE. em con.on4n- 'Finalmente. .. AMANFIÃ,
deixando de lado os apadrinha- cia som o artiq.o n.O 41 doe E.to- D'OVO cometa. ,

SIMULTANEAMENTE
..

mentos, tão prejudieiais ao Londres, � (Ú. P.)' "A tuto,s, convoca OI Snr•• Cone.lhei- ODEON - IMPERIAL
nosso esporte. Com tais reso- proposta ,dos mais acendrados r08 t,:)ara \1!pa reuniã.o a .er reoli- Malbunge,!9' (U. P:) - O MULHERES E DIAMANTES

S t
. zada à.' 11 hrs:, do dia 15 (quinta- observ.atório da Castre, anun-luções da mateI' local, an a sionistas ,amencanos para a faira). 'la .ede do Clube, para MPREG DCatarina esportiva estaTá d� fo11mação de Esta.-do Judeus aprovação ,de contai. ciou a descoberta

-

de um novo E' A Apa'rabens, pois valores não nos abrangendo a Palestina e A reunião é convoco.da também, cometa, localizado pelo astrô- .

"

fa1ta embora tenhamos que TI'ansjordania, signifka1i:a ine· para fin. de illlterês8e do. socieda- nomo Janes. Precisa-se de uma cozinheira
arrebanhar em outras plagas, vitavelmente a perpetuação da ����: l�g:i:��a::.m a C;1ixa

ECO-I
O novo cometa es? locaiiza- i't Praça Getulio Vargas n. 19_

onde o futebol evoluiu consi- disputa", escreve o "Yorkshire
.

OSWALDO P_ MACHADO, ,do ny:ua constelaçao a este Paga-se bem, Quarto próprio�
deravelmente. C�rlos de Cam- FIost", em sua edição de hoje. Presidente do Conselho Deliberativo de SlrJ,U. I Urgência.

"

\

, .

'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMISSÃO fiE ESTUDOS 'DOS'
SERVI'DORES PÚBLICCJS

ESTADO;
PARECER N, 791/46

,
Clamo G, Galetti, Consultor 'interino da

.Secção Legal do Departarüento das Municipa
lidades, pede lhe seja contado, para os efeitos
de direito, o tempo' durante �O qual prestou,
como convocado, serviço ativo no Exército.

2. O pedido encontra apóio nos·· artigos 94,
incisô V, e 95, do decreto-lei -n. 57.2, de 28 de
outubro de 1941, nada havendo, pois, que

-

se-
lhe oponha.' .

. S, S" em 5 de junho de 1946.
Carlos dq Costa ferei,.a, presidente.
J. Batista Pereirà, relator.
Milton Leite da Costa
Gustavo Neves
Aprovado.
19-7-46.
(Ass.) c Udo Deeke

PARECER N. 927/46
Vitor Silva e outros, sub-diretor-es do 'I'e

SOUl'O, padrão L, pedem elevação do padrão
de vencimentos, em fac� de razões que ex

põem e que nos parecem justificar-lhes plen-a.
mente a pretensão.

'

2. Alegam, todavia, que em idênticas ccn
dições se acah...

rn os dois sub-diretores do De-

DR. -MADEIRA NEVES'
par tamento de .Educação,' pelo que somos de
parecer que se atenda à conveniência de um

, - r'eaj ustamento que venha abranger a todos.
Médico especialista, em DOENÇAS 3.' Sugerimos, por-isso, se eleve de L para

DOS OLHOS N o padrão 'de vencimento de três sub-direto-
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- re� do Tesouro do Estado e de K para N de
ga Prática no Rio de Janeiro dOIS do Depar-tamento de Educação.CONSUL'J.\AS - Pela -amannã: S. S" em 10 de julho de 1946.

'

díar íamente das 10,30' às 12 .hs. 'à Carlos da Costa Pereira, presidente.tarde excepto aos sábados das 14 Gustavo Neves, relator. '

és 16 horas' - CONSULTóRIO: J. Balista -Pereira
Rua João Pinto n. '7, sobra lia ..:.. Aprovado.

" .-

Foil�: 1.461 -, Residência: Rua 27.7.4G.
Presidente Cou,.tinho, 58 (Ass.) Udo Deeke

, 'PARECER N. 972/46DR. M:I\R,.IO WENDHAUSEN Propõe a Diretoria do Departamento de
l]iretor do Hospital Ç'Nerêu Ramos" Educação a demissão em virtude do aban-
CLíNICA M�DICA DE ADUr;TOS 'dono do emprêgo, de Maria Sulamita Dutra,

, ocupante do cargo da classe F da carreira de
E CRIANÇAS Professor Normalista, do r.zuadro único do

Consultório: R. Visconde de Ouro Estado,
.

-

Preto, 2..- esq. da Praça 15 de No- 2. O caso, segundo exposição feita pelo
b

Diretor do aludido Departamento' à Secreta-
vem ro \ altos da U Belo Horizonte ti) ria. da Justiça, Educação e Saúde, é o se-'

Te!. 1545 gumte :

"M·aria Sulamita Dutra, ocupante do car

go da classe F da carreira de Professor
Normalista, do Quadro úuico do Estado
foi removida, por decreto de 12 de abril

. d� 1946, para o Grupo Escolar "Corrêa
�mto"J da vila de Painel, no município
de ,Lajes, e por decreto, da mesma data,
designada para exercer a função grati fi
cada de Diretor do citado educandário.
2. Não assumiu o exercício do, seu car

zo e da. função de Diretor nos têrmos
ria lei, até a presente data.
3. Foi chamada por edital de 8 de ju
nho de 1946, publicado. no "Diário Ofi
cial" n. 3,242. de 11 de junho de 1946.
4. Não justificou o .motivo da sua au-

sência, de acôrdo com a lei. .

5, Tendo em vista 'Í) exposto� pr-oponho,
salvo melhor juízo, seja aplicada à re
ferida fnncionár-ia ca pena de -dernissão
nos têrmos do ar-t. 229, itens! 1 e 2 (l�
decreto-lei n. 572, de 28 de o\ltubr� de
1941.

3: "Francisco Negrisollo, em artigo puhli
cada em a "Revista do Arquivo Municipal
de São Paulo". sob o titulo "O Abandono
�o Cargo em face do Código Penal", revi!
rnteressantes considerações a' ,respeito·· dessa
no)'a modalidade de. vacância do cargo públi .

ca: -
.. O próprio abandono dó ,cargo' (jlena-'

tid�de rt.dlllinistrati,!"a) ,-não re11Jontà a época
mUlto dlstallte. Ate ba po-uco eram raros
o� casos em que o funci:onário abandonasse
? ca�go. Antes, pelo contrário, havia granoe

. !ryt�Tesse __ ; n.eJ� .-J..1.1n�ã()_ ,-RÍt!JJjG.RL .. {enc,_menQ ... -d�.
facll exphcaçao se "atentarmos para o' {a.to da
pouca ing·eréncia do Estada ·no setor nas ati
vidades sociais, o Que tornava restrita a no

ção de serviço público. Em conseqüêll(ia� li
mitadíssimo era o número de sel'vidores píl
blicos, o que tornava difíciJ () acésso- à fun-

.

,ção" pública; daí a displ.�t�.- Bem é deVtl' que
em 'tal situação a hipótese do aHalldono do
cargo era improvâvel',- J; muitJ· rar!a·'� mesmo,
se não i·mpossível!'. < ,,; ••

•

1 {.:,'
4, Entre a� múltiplas fónnas de vRcânc'ia

do cargo púhlico, uma � a: de'missão - é
-----""":"----------------"..-----,....-------"�� particularmente 'Ímportante� pórqtte dagt1erl�eO-

tipa, por der�initivo a vida funcional do ser

vidor .

5.. Exoneração e demissã·o., .: e·m:bol'rt. cons
tituan1 juntamente com o "falecimento", os mo
MS pelos quais os funcionários sãÇ) afastados
do serviço público - nas demaís hipóteses de
vacância: promoção, .transferência, disponihi
lidade, aposentadoria, nomeação para outro
cargo, o individuo continua .vinculado, ativa
ou inativamente, à função públIca .....,,:.;_ não �
confundem entre si, A demissão, ao 'contrário, r

da exonera4;ao, é sempre aplIcada como pena
lidade, caracteri-7.a-se. como medida punitiva.

6, E o allandono do cargo está arrolado
no meio dos casos Que .são punidos com demis
são, O decreto· lei . n, 572. de 28 de outubro
de .19�1, em seu art. 229, prescreve:

•. Art. ,229 -- Será aplicada a pena de
demissão nos casos de:
T - Abandono e1ó 'cargo;

11 - Abandono da função, se o ato. ele' de·
signação houver partido do Poder

. �xecutivo;

JIJV�[ - Procedimento irregular;
- Ineficiência ou f�lta de aptid'Clo para

o serviço;
V - Aplicacão indevida de dinhei·res pú-

blicos; .

VI -_ Ausência ao serviço, sem 'causa jus
ti ficável, por mais 'ue sessenta dül.s
interpoladamente, durante (, &110,

'

1 § 10 - Considerar-se-á abandono do car-

l
go o não comparecimento_ do funcionál-io por
mais de trinta dias consccutivõs, ex-vi, do
art, 44,

I
§ 20 - A pena de demissão' por inf'ficiên

cia ou falta de aptidão para o sel'vlço sÓ se

rá aplicada quando vel'iflcada a imposslbili.
dade da readaptação.

7. "Ultimamente, porém". eSC1-eve ainda

I
NegrisolIo, "tem predominado na doutrina e

na legislação a teorià estatutária, já adotada
pelas constituições dt> 1934' e 1937 seg�1I1do a

Cjual o Estado, se assi111 o·. exigir .. Ó �illterêsse
.

púhlico, pode alterar a situação jurídica dos
funcionários púhlicos desde que não. ofenda

s- direitos adquiridos dêstes. E assim apareceu
nitidamente a figura do abandono do cargo

'. como rer�alidade administrari\-a, hoje f('gular·
I mente chsciplinadi pelos êstatutos dos 'funcio·
nários públicos federais, estadua�s e municio
paisJ 'constitllinrlo àinda crirne "previsto no ado

"
...323 .. do: Código ·Penal ':. "Pela teoria e$iatu
'tária, teoria dominante entre,., 111)S,\·:0 abando-
no ,do cargo ou função pode "'constitui'r dano
à Administração". "Com e'feito, pelo" fato de
ser cada vez maior a inge.rência do Estado

..... '14... " • _ " -,.. .- ". "' ". ". �"'-"' - frw _"..'�,
·

�.."'_..iI' -,,�"' ,,�"'_ _ no. Cfi.mpO (\#s atjvisla,de:; sociais, o ahandono

ORoDR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia clinlca e cí
JrUTgia do torax. Partos e doençaa

de senhoras
OONSULTóRIO: R. João ,Pinto '1
DIAriamente das 15 às 17 horas.
IUllSID1l:NCIA: Almirante Alvim.,

36. 'Fone M. 251
'

ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

008 Serviços de Clínica Infantll da
Assístêrrcía Municipal e de

Carídadé
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

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

RESIDl1:NCIA: Rua Marechal Gul.
lherme, 5 Fone 783

Médico, - chefe do Servi:ço de
Sifilis do Cent.ro de Saúde

OOF.NCAS DÃ PELE - SíFn..-a:S
- AFECÇõES URO-GENITAJS
DE AMBOS OS SEXOS _" RAIO!>
INFRA - VERMELHOS E ULTlV.-

VIOLETAS
CONóS11LTAS: das 3 às 6 hs, - R.

Felipe Schm!dt, 46
R.1ls.: R, J'oinvile,.' ,4'1 :... Fone '1St"

DR. SAV.AS LACERDA
cnruca médíco-cirúrgica de Olho.
� Ouvidos. Nariz - Garganta,

Preacriçíio de lentes de
,

oont�b
,CONSULTóRIO - Felipe Schml

dt, 8. Das 14 às ts horas.
aOSm1l:NCIA - Conselheiro Ma.

fra 77.
TELElFüNES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
. tDlplomado pela Faculdade Na
cional de ',Medicina da Unlversl<w
de do Brasil). Médico por concur
tIO do Serviço Nacional de Doen
ilIlS Mentais. "Ex interno da Santa
'Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiq'llátrico do Rio na Ca,pital I••
.' deral

CLtNICA MÉDICA - DOENCAS
" NERVOSA8 '

Consultóirio: Edifício Am&.Ia
NETO ,

Rua Felipe Schrnídt, ConSUltu:
Das 15 ás 18 horas -

B.esldêIlcla: Rua Álvaro de cam·
lho nO 18 - Florianópolis.

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

- Fone manual 812

DR. ROLDÃO CONSONl
ClR.URGIA GERAL - ALTA CJ.
.URGIA - MOLÉSTIAS DJil Imo
: .. : NHORAS .i: PARTOS ...
rormado pela Faculdaôo ee MOO1.
clnna da Universidade de São

Paulo, onde foi assístente i por Y&.
I10s anos do Serviço- Cir11rglco' do

Prof, Allplo correta Neto
CIrurgia do estômago e vias ,1Ij.
,ua.res, intestinos delgado e gro8llO,

tlr6ide, 'rins, pr6stata, beXl$'8,
6tero, .ovãrtos e trompas. VariCo
ceIe, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2. às 5 horas, ii Rua, Fel.".

, 8jlhmld!t,' 21 (:altos da Casa Pa··
• raíso) , Tel. 1.598.

USIDÉNCIA! Rua Estevt:a .1'0-'

:;l' .,' ,nlor., 1,71t:, TeL 14 764 '

v.n. 'POLYD()RO S. THIAGO
Miili,c(>. liO: ,H,g$pital _de 'CaricWIe da '

..._ �.. :<-..." :.::,...I>.'�-Plorhitt6pa}jB-,..;.. .....·!r4��,o\.. , ..............� . ..,(.

: Assistente' da Maternidade
CUNICA M,�DICA' EM GERAI.

.Doenç"s, ..do'S. (>rgãos inte>uos, especial- "

''1IleIlte 'd9 'COTação,
ELECTROCARDIOGRAPlif

'""Dõenças ·dõ'-'sa-·-·-ê-e--dàt,- rE90ã.
, . <Poenças de se'!!bons - Pa'I't05.

I
Cim.ultas diàriamente das 15 às 18

I
�

boras.' I

AteIl,de chamado& a qualque· bonl,
inclusive durante a noite.

CONStJ'LTÓR.IQ: Rua VitOT Meir""
" ,

.
les, 18.. Fone· 702

RJtSIDE:NC::.'\: Aveni,da Trompowioti,
,

62. PoDe 766

BIASI: FARACODR.

'�.

D'. NEWTON D'AVIL.f
Operaeõea � vias p'rinárias --:
Doenças. dos ':'i)!estlno$, r�t9 e
ÜU8 - Hemcrrnldas, Tr::!talllen-

to da cotíte amebíana,
'

Fi.sla:.!!rapj.a --." In,(r;I vermelho.
Consulta: Vit'Or �Irelesi, 2S.,·

At",nde diariamente 'às, H;3.() hs
e:- "à tarde, da!! 16 hs. em dlànte

Rel!ld: v.'<:l1!1 i,R","Y:'lO&, ,66.,
Fano, 1007

j

- ........ '-

; � ..
,

.. ·,AtiTOMOBILtST'4S
Atenção

Pal'a o .eu dínamo ou

motor,de arranco

OFlelNA ENALO'-
,

/

Ru� Conselheiro Mafra.
ne• 94

..
.

, .

�.a.-_-...-..r_,a�-__"",. ;.;;. ,T.-_'-...-:JJC ._.._%�..-....w-�&7·_.......,.-..-..-4-.-.....""..,...,��,............",.� ,

• • kJld .." .. ... ._........ •• ,.M 1

,.._ ...;.

, .

COMPANHIA -ALIANÇA DA BAtA'
,..4... .. 1171 _. Sé".: I A I A
lNCEIrnIOS". TJU.Jl{SPOBT]!;8

Cifras �o ,Baiancc de 1944:

CAPITAL E R�SERVAS
Responsabilidade.

. ,

Receta
Ativo

Cr.
Cr$

.

80 900.606,30
5 978�.401.755.97

67 :�53.245,30
142.176603,80

•

•

«

98.687.816.30
76.736,40! ,306,20

'Sigistroll pagos nols últimoll ii) aDOII

Responsabilidades

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Anisio Massorra. Dr.

e José. Abreu.

de Carvalho. Dr., Francisco'

Joaquim Barreto d� Araujo
, '

BREVEIIENTE
Eatabiliaadores autornati coa para. r-ádios. Não há mais

probabilidade de seu rádio queimar. Patente requerida.
-

LABORATÓRIO ELETRON
Rua João Pinto, n." 29 - Sobrado. •

desempre em coser uma garrafinha

aPERITIVO
..
«KHOT»

Tenha

Có.. o. produtos do Inl.rno·
tional Horv.ster V. S. obtém
o proleçõo d. 115 ono. d.
••p.riêncio e serviço.

Em qualquer tempo...

o rendimento, a economia e a durabilidade são fa..

tores a considerar quando se pensa em transporte.
Em. virtude da sua Unha completa de caminhões, a

.,;
.

f ,

.'t.

International Harvester oferece tôdas 'essas' vanta-:

gens pela escolha do modêlo adequado a cada ne=

cessidade .de transporte,
Procure conhecer a série completa International pe-
dindo-nos jnformaç_ões . d�talhadas sem compromisso-,c

.

Concessionários;
RAMOS & CIA�.c.

Ru;a JOQP Pinto, 9 - ex. PC1.tal 220' - Fon.• 1.60
,

.T.el. Somare - FloriónópQlis.
ESCRITÓ.RIO J,uRtDKJO' COMERCIAL

A..unto.: Tu'rídico.·- Comerciai. --:·R'f,ll'al. e .Informativ�,.
Bndereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
�on.ulte nona Organlzaç'do enta de ... decidir �la, com

�ra 'Ou venda de imoveÍII. pbi:hoi. ou qualquer
.

empr..a ,ne.te eetci'éio �
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

AD VO,GADO
'Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Pl,)stal 54

" ,

..... ..f '.

F.one 54
"�o

"

a R,IT o
a,lfaiale Indicado

OTirad6ntes 7 ' ,'-,

do carga ou função, devidamente caracteriza·
do, causa ou pode causar prejtiízos púh!icos".

8. Se·gull(Io· o·
-

Estatuto, "considerar-se-â
abandono do cargo o não comparecimento Qa
funcionário por mais de trinta dias consecuti
vos, ex-vi do art. 44". Por seu turno. diz o

artigo refed'do: ,- U salvo os casos Pl'fflstos
no presente Estatuto,. o funcionário que in
terromperr o exercício por triTlta dias consecu

tivos será demitido por abandono do cargo" .

9. No Estatuto, pois. a Figura do abando:
no CIo cargo tomou contôrnos fixos, sendo re

gulada de maneira precisa. Conforme pt'-ecei
tua o decreto-lei n. 5í2, verificada a ausên
cia do funcionário por mais trinta dias con

secutivos, expedir-se-á edital e chatnamento do
faltoso, afim-de que o mesmo prove que o.

seu não comparecimento se verificou mercê
de niotivos, devidamente comprovados, que ,ó
inlpecliram' de com{!arecer à repartição duran
te 'o período previb10 pela lei:- Se não fôr apre
sentada .defesa depois de chamado por edital,
ou se a defesa não fôr j uIgada pr(h.�edente,
expeclir-se-á, então, ato defnissól-io. 01'a, no

caso "sub-ju'clice", o proce'sso (lue configurou
o abandono do, cargo, seguiu seus t.râmites
legais, não send-o, conseguintemente, s\thtária
a demissão.

•

PARECER N'. 973/46
À proposta feíta pelo Departamento ·de Edu- ..

CaÇa0 para a demi:ssâo de Ivone Kfauri Cos
ta l-Iermandez, do cargo da cJasse F da ca,,

�'eira de Professor Normàlista, do Quadro
único do Estado, aplica-se, "mutadis-mutan
I'jis", o parecer exarado por esta Comissão no

processo n. 376, elo mesmo Departamento, re

lativamente à demissão de' Maria Sulé).mita
Dutra,

S. S.. em 10 ele agôsto de 1946.
Cm:'os da �"osta Pereira, presidente.
·'Jv[i/iaH Leite da Costa, relator. ,

Custavo Neves
Aprovado.
5·8-46.
(Ass.) Vdo De�ke

I' ,.')'A/-, �C.·
-

AI".',,.\-r,A!',LríaI(.
Fabriconte e distriDuidores das-afamadas con-

_;

1ILI fecções. "DISTINTAR e RIVET. Possue um gran-
de Bortlmen to de casemiras triscados. brins
bons e barato., algodões, morins e aviamento.
pal'a alfaiates. que recebe diretamenb da.

I
melhore. fábrica.. A Ca.sa ,·A CAPITAL" chama a ateng40 do. Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuo rem .ua. compras. MATRIZ em Florian6poli•• - FILIA'IS eméBlumenau e Lajes.'

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Coibamos' rédeas à linguagem. Os jornais não se �ecomeDdam na razão direta dos desaforos ,�

das violências de expressão .. Bem 'ao revés. O' jornalista intemperante, mal crtmJaraodo, é 011:

bêbedo incoo'venientíssimo; Dom salão de boa sociedade. Baivar, aos b,rbotões, bolçando água i

mbilra do verDáoul8� corrompido na ralé e 'nas lavagens do mais ácido vocabulário,--denuncia,;
'perturba�ões siotom,áticas de �oDsciêDcia '. carregada e po'ssessa" ao· serviço

. de .eaasas dignas de melhores defensnrp.-s .

�i,
,)'

•

\

, .

Florlanópoll;-, ,-o i:le Agoslo' de 1946

Afim de -não relexer a disci
plina partidária

MOSCOU, 9. (U. P.) '-- o "Pravda" divulgou um edítoríal
afiirmandü .que existem mais de seis milhões de membros e

candidatos a membros do Partido Comunista Eusso. O referido

jornal destaca que, durante a guerra, a admissão de membros
ao Partido Comunista foi duas vezes maior do que no periodo
anterior á guerra. Acrescenta o "Pravda" que não :ob.stante, a
"Comissão de Organização ao 'la;do do Partído continua rigo
Tosa na selecão de elementos afim de não relaxar a disciplina

i partidária.
•.

.

'Instituto lIistórico e Bevin ré-tornou
Geográfico de S. 'a Paris
Catarina
Em sessão de diretoria, rea

lizada a 8 do corrente, delibe
rou o Instituto,' comemorar' o
cínquentenárío de sua fllfnda
ção, que ocorrerá a 7 de setem
bro deste ano.

.

. Nesse día, .fará o Instituto,
celebrar missa votiva, presta
rá homenagem aos consócios
falecidos, .reunírá os assocíados
em almôco de confraterniza
ção- e realizará' sessão solene.
Distribuirá também uma pu
blícação comemorativa.
Na mesma sessão de direto

da, foram lançados em ata
votos de pesar .pelo falecímen
to dos consócíos dr,' Henrique
R.ichard· �, advogado-José -Acá- f'ela SQ,�res Moreit-a. ..

Londres, 9 (U. P.) ;- O
ministro âo Exterior bri

tanico, sr. Etnest Beoin,
seguiu lhoje para' Paris,
'afim de assumir a. chefia
da, delegação inglesa na

Conferência ,da. Paz. Re·
corda-se que Bevin, por
motivo de doençâ, foi 'tem
porariamente subsf1btuido
pelo rprimeiro ministro
Clement Attlee.

AlV.l:IGO! ,

Ouve, aos sábados, das 17,30
horas, as 18 horas, o programa
da Juventude Estudantil Ca;
tól1ca; do Instituto Co.mção de
Jesus. .

I' "E� sou o Caminh,o, a Ver-
. dade, aVida". '

Viva Cristc Rei! .

;

o general Demerval Peixoto não, seria
'

..efetivado na Interventoria
R,IO, 9 (Via Aérea) .:_ Um vespertino local nottcia que

tudo indica que o general Demeryal Peixoto ,não será efetiva
do ná interventoría, de Pernambuco. ACl'escenta, qUe ffiemen-

-

t.os ligados ao sr. Barbosa Lima, procuraram ôntem o sr. Car
�os Lima, afim de consertar a escolha do novo interventor, que
inspire a cõnfiança da UDN e do PSD.

. Em defesa da economia popular
RIO, 9 (Via, Aérea) - A propósitO' da conferência que

manteve corri' o general Dutra, o genera:l Scareela Port'ela, de
cl.arou a um vespertino:

--:;"Tr.ateí com o pi€.sidente da Republâ.ca, nova-mente, de
aSlSunt6,s Hgados á Coniissão Oentml de Abastecimentos, mo,s
trando-cse o general Dut�a firmement:e dÍS;p� continuar
com a rigorosa campanha em benefi'cio da bolsa do povo e con

tra Os 'exploradores do cambio negro".

Decretada a ·Iei, mar,cial
NOVA DELHI, 9 (U. P.) - Foi decretada a lei marcial em

Tehri, pequeno Eí';tooo indiano, 'situado' no Himalaia, a leste
das montanhas Simpla.

.

.Conflitos nas ruas, de Gorizia
,

GORIZIA, 9 (U. P.) - Mais de 20 pessoas resultaram fé- .

ridas nos ,confl�tos havidos nas ruas de Gorizia. Os incidentes
oconeram quando partidários da Iúgoslávia começaram a lan
çar bombas contra uma manifestacão italiana não autarizada
pelas autoridades. Os' animes se exa:1taram dianbe da inter
�enção das autOI'lidades.

, "

I

O s'egrêdo' Ida velha República
JOEL PRESíDIO

,

Os velhos polítícos brasileiros não compreenderam
ainda - ou fíngem-se desentendidos - que o seu tempo
já passou.r.A época das "va.cas gordas" desapareceu, des
de 24 de outubro de 1930. O espírito da repúblfca velha,
desenearnado com a vitória do movimento que levou ao

poder Getúlio Vargas, até hoje perambulá pelo astral da

política brasileira, à procura de um corpo para reencar

nar-se••• E não tem sido fácil a reencarnação, porque ou

tros espíritos mais fortes reagem sempre ao aparecimen
to daquele "penetra" •.•

Em primeiro lugar, devemos ser 'humanos e razoá
veis, compreendendo o fenômeno e não estranhando o

instinto de conservação que se <rebate pelo salvameto. É
sabido que, em todo o Brasil, a U. D. N. reuniu a fina
flor do reacionarismo Indígena, Raras são as' exceções,
e tão raras que elas se diluem como gotas de orvalhp no

Oceapo.
.

Dois 'gTU}lOS de políticos opuseram-se no país à can

didatura, do general Eurico Dutra .� Presídêncíu da Re'

pública: ôs que foram demitidos pelo sr, Getúlio Vargas
e os que não eonseguíram ser por .êle nomeados ... Eis a

grande verdade. Porisso justificam-se, até certo ponto, o

ódio e o despeito-que os dois grupínhos votam ao ex-pre
sidente da República.

Esquecidos dos qualífleatívos desprlmorósos que, du
rante . a campanha presídencíal, dedicaram ao eminente
candidato pessedista, êsses mequetreíts da 'política pro
fissio,n,al rondam, agora, o Catete e montam guarda ao'

Guanabara. Não tardará o dia em que êles pretenderãb
proíbír a entrada dos eorrellgíouártos do Presidente da

República, nos palácios gnvernamentaís, porque o espírí
to "carcomido" anda desesperado em, busca da reencar

nação ... lUas o chefe da Nação, tem corpo fechado ...
É pitoresco o slogan udenístà, Tal como aconteceu

antes e depois do golpe de 29 de outubro do ano passado,
êle repete: "Querflmos a, substdtuíção dos atuais inter
ventores por homens ímparclaís", A mesma toada êles ...

•

Iamuríavam aos nossos ouvidos, às véspreas '(10 pleito,
de 2 de dezembro do ano passado. Gritavàm aos quatro
ventos que, desmontada a máquina da ditadura, a vítô
da da U. D. N. seria inevitável:fatal e esmagadora, A
dita máquina foi desmontada, e a oposíção : submetida a

dura prova ....
O Presidente José Lfnhares fêz-Ihes a vontades um

desembargador em cada Interventcría, um Juiz em eaâa
Prefeiturà. Para mostrar que os magístrados são ,feitos
também de carne e .osso, .não demorou palia "os' ditado
res togados" transformarem-se em políticos em alguns
Estados. Em numerosos municípios brasileiros, a má

quina pessedista foi substituída pOl' outra, udenista. Os

partidários do eminente Eduardo Gomes faziam gáudio
em proclamar quel eram donos da situação. }lIas' o eleito
rado sabia-que o -voto era,secreto e esperou o dia da 'elei

ção l)arn responder aos detratores (lo General Dutra e de

Getúlio. Cheg'ou o 2 de dezembro e o po,'o compn.receu
nos colég'ios eleitorais. AbtÍlrtas as urnas, e contados os

votos, apuramos a vitó:da do General Dutrn e a: eleição
da maioria de deputados. e senadores pelos p,artidg"s que
sustentaram a candidatura do ex-Ministro da GuellTa.
'I\'Ias não bastou isso para humilhar e d,esmoralizar a

granfinagem maldizente. Houve coisa muito pior para a

sua'vaidnde idiota: Getúlio Dornelles Varg'as, que êles
-viviam e ainda vivem trombeltando ser um "al}ominado"
pelo povo brasileiro, obteve mais votos nas urnas livres
do que o total de sufrág'ios conseguidos pOI:" todos os can

didatos lldenistas, do Amazonas ao R.io Grande do Sul.
.

Eis porque ninguém deve ficar impI'essionádo com o

"que1l'emos interventores �mparcia,js" dos oposicionistas.
Ê,stes devem tratar de ir encomendando um. milllão de

mamadeiras, para acalentar-se após a nova derrota elei-
toraJ que se aproxima. \

O elelitorado brasileiro adquiriu uma consciência po
lítica. Conhéce n realidade em que vivemos. Sabe- distin

g'ujr o joio do tl'ig'o' e ninguém pode duvidar do seu pro
nunciamento, que há de ser contra o elspírito reacioná
rio da velha república. Querem novos interventores e

elelicões livres'? Perfeitamente. Nós também queremos. E

queremos vê-los, mais uma vez, SUl'rados pelo eleitorado

brasileiro, nas urn:as, se Deus quizer...
•

(Copyrig'ht "Difusora Brasileira").

Cheg�u O Pedro Ir
Rio, 9 (Via Aérea) - Che-·

gou de Lisbóa tendo escalado
em Recife, o navia. "Pedro II",
trazendo cêrca de. sescentos:

passageiros, q-y.atrocentos dos·

quais portuguêses, quasí tô-
dos lavradores e pequenos co�

merciantes. Entre os paJssagei-
ros figuram os diplomatas Beat:,

Dupont, adido á Iegação suí-.
ça no Rio" .que veiu com sua,

espôsa- e Mauríce Weck, cün-

sul da Bélgica em São Pau-·
lo.

De Recife ehegaram o ge
neral Pinto Guedes e o coro
nel Azevedo Camara.

No porto de Salvador, for
embarcado o cadáver do'oficiaL
de Marinha reformado, Adão
Candido, que servia na capi-
tania .dos portos.

. Conferência
[espíríta

Terá, lugar, hoje á noite, ás
19,30 horas, no Centro Espiri- ..

ta "Amôr e Humildade do;.

Apóstolo"; oportuna' conferên
cia em que se procurará fazer'
a demonstração do êrro das
concepções materialistas sôbre
a constituição-do Universo, em
face do hodierno desenvolvi-
mento da ..Ciência.

-
-

Com elementos de prova ror
necídos pêlo. mais recente livro
sôbre a matéria que, SOIb essa ..

epígrafe, acaba de sair- á luz
da publícidade na Capital do
país, de autoria do escritor Jo
víano 'Torres, o conferencista,
nosso conterraneo professor Ar- ..

naldo S. Thiago, terá mais..uma.
oportunídade de colaborar na:

grande obra de propaganda da,
Doutrina' Espirita, á quàl vem,
consagrando o melhor dos seus"

esforços.

TOM'E·' APERITIVO

K �N,,() T
Extende-S8 para o
sul a peste sujna
Informação teIegrMiea do:

ndsso correspondente no norte:
do Paraná, ela-nos conta de

que a peste suina que- assola:,
aquela região, caminha impla
cave1me:Q.te par� o. :sul do Es
;ado, tendo atingido' os muni--
c1pios de Joaquim Távora e"

Tomazina.
.

Arroz brasileiro
para a India
Madras, 8 (R) - Oênca de�

, 10.000 toneladas de arroz bra-·
sileiro che.garam a este porto,.
a bordo do navio .britânicO'
"Cressengtün Oourt". A pro
vi:hcia de Madras é uma das'
areas da India mais afligidas;
pelá escassez, hav:endo mesmo '

forte ameaça de fome.

NUNCR EXISTIU IGURL

P A R A F' E R I DAS I

E C Z E M A S,
INFlAMAÇOES,
coeriRAS,
FRIEIRAS,

I

E S P I N H A Si E T'C.
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