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o .Govêrno do
.

dr. Udlo Deeke, b�' N" :fi.bu tuação . de s,eus· ilustres
Secretários, tem sida UI modêl��: ê�o L1S

,dignidade. e dedicação
à causa pública. HUluanamente melhor· não se poderia fazer, dadas

as· condi(:ões difíceis do momento brasileiro.
--------------------------------�

QUftSllNTEGRftLMENTE ftT.INGIDOS·
WASHINGTON, 14 (U. P.) - Desde a capitulação .do

Japão os Estados Unidos conseguiram proporcionar empregos
a todos os desocupadas, garantindo uma produção de trinta
bilhões de dólares. Foi o que disse o senhor John Stelman, di
retor da Reconvenção, ao afirmar que Os objetivos fundamen
tais da readaptação do após guerra tinham sido conseguidos
em sua maior parte.
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* Vamos devagarinho, sem

'" * ira, como quem estuda

g
..

t um fenômeno.uerra lm.lne�l. e - o fenômeno José Meâei-

Seol, Coréia, 14 (U. P.) - Coréia numa situação de pâ- ros, diretor do "Diário da Tar
Estavam correndo rumores nico permar iente, Segundo de'? e tradutor âiçnissimo do
no Coréia de'. que era iminente fontes norte-a .merteanas a 're- pensamento político da U. D.
uma guerra entre a União So- de de, espíone] gern estaria re- N., no citado órgão de publi
víétíea e os Estados Unidos. lacionada ao s russos. Se tal cidade.
Esses boatos, segundo contes- coisa chegar �L ser provado du- Ê�se fenôm�no coniirmou,
sou um suspeito detido, eram rante o ínqü iéríto, espera-se r:r: inteçra, as observaçoes que
espalhados por nma extensa que o Govêrn o ,llJorte-america.<]a [izéramos a seu respeito,
rede' de'espionagem, interessa- no envie um pnérg'ico protesto nesta ' c?lun�. �le ';é, d� jato,
da em manter os habitantes da diretamente ao Govêrno russo, uma quilométrica ou 'lnfznzta E' possl'vel que. fracasse a' 'medl-a-língua comprida, sempre a la-

Outra bomba cruzou lOS céus �zn;i�i�f:J�rii�?�:�� cão feita pelo ueo. Marshall
ESTOCOLMO, 14 (U. P.) - Indicações

.

não confirmadas esta rebenta-nao-rebenta, em
Nanking, 14 (U.· P.) - 'Se

dão conta de que outra bomba voadora - aí segunda nestas parte .por causl!; dos arrancos
os nacumalistae chineses não

,lt'lltimas noites - cruzou os céus, nas vízínhamças da capital brutais que o perro lhe tem da

suéca. do, aos solavancos e às avan-

As informações a respeito coincidem coim tôdas as notí- çaâas.
das e descrições feitas logo depois do apareç .ímento das prí- O artigo descomunal; de an-

meíras bombas foguetes que cruzaram o terI.ritório suéco. te-ontem, é e não é de José Me-
� âeiros: pois metade 'pertence a t

Intensifica-se a guerra �,de nervos �U�d!��b:.:e::::�;��Os!al��1sua Laura, de baixo para cima, \
JERUSALÉM, 14 (U. P.) - Um t-elegrama recebido hoje para a lua, uivando -e âesaiian

no edírícío dos correios da capital da Palestipa lançou o pâní- do uma como réplica ou âes
co entre os empregados, que largaram suas' obrígações saindo forra de cachorro prêso, a lan-

, p3:ra a rU8: em grande. �o.rieria. <? telefOn�1la dizia qUe uma çar para as alturas os conheci
mma localizada no edíffcío deveria explodir a qualquer mo- dos solfejos caninos, em va
mento. Elementos especialistas investigara! n todo o edifício riantes de mau agouro ...
não constando a presença de nenhum exp' losivo. Acredita-se. * * *

que a notícia foi enviada como parte da gu� rra de nervos que
I

Confuso e possesso, conjun
DS judeus estão fazendo contra os britâniJcm i. . ! de "Gazeta" e "Estado", sem

I discriminar o que foi dito aqui
. Para a defesa de) jdo que foi dito lá. É claro qu�

I I a "Gazeta" responde por si,
. I d p.

. ,
,tanto quanto "O'Estado" o faz

cana o ,anarnalno !ocante ,às próprias publi-
WASHINGTON, 14 (U. P.) - Segundo .. altos chefes norte- caçoes .. Jose Mede1ffos, porem,'

americanos, a defesa efetiva do Canal do j :>anamá contra a mistura alhos a bugalhos,. uen
bomba atômica, aviões foguetes e aparelhos: dirigidos pelo rá- de uma coisa por outra, bar�
dia, requer a continuação da cooperação rrldlitar entre os Es- lha as cart<!;s e fa� uma ara�za
tados Unidos e as nações latino-americanas. de enchemao? na Justa medula

Os mesmos chefes salientam a necess'ídade de controla- que se poderia esperar daquele
rem uma zona de mil e seiscentos quilômetros ao redor, partin- crânio, regirante em orbüos
do do canal do Panamá. não especificadas ...

E mente, mente a valer, no

Bulãána "quer acesse ao que se refere ao concurso a que

6 se submeteu no Instituto de

1\.11 ...... I Educação. Foi, alí, classificado
f'lar �geu iI •

em 4°. lugar. Fêz feio. Desas-

PARíS, 14 (U. P.) _ A BuLg.aria pedir; � Conferência .d.a
tré sem remédio, Última elas-

.

f siiicaçãol O concurso correu
Paz, que dite um tratado de paz ]Us�O e b� névolo, para. _aclll- legalment"e, e já que Medeiros
tar as tarefas de reconstrução do pais. Fals indo na reuniao de

se queixa, devia provar as suas

hoje o Ministro do Exterior búlgaro solicitai 1 ainda o acesso da
razões. Em' vez disso, mentin

Bulgaría ao Mar Egeu, através da Grécía, l�epeH.ndo as reivin-
do sem pudor algum, alega ter

dtcações formuladas pela Grécia contra o i_t_er_r_i_to_'r_io_b_u_l_g_a_r_o_. vencido as provas, "de fato e

n ataque trouxe um oovi.u elemento dec���:��dr:����f��ecí��f��Ô_UI., meno e dzgno de comentarzo.

PALÁCpoa!�LU!Ml!U!!.��!�I!�ad� bloco 80- Morreram�
viético tornou evidente que pretende dar 1'1,0 Govêrno grego o Haifa, 14 (U. P.) - Oficlal

rotulo de títere de govêrnos reacionários, nbtaidamente da Grã- mente, foi anunciada a morte

Bret:;mha. ,de três judeus, durante. AU'�
O ataque à Grécia, na opiJ?-�ão dos ol)servadores, trouxe choque entre

.

agentes bntam

um novo elemento de intranquIlldade par,a os balcans, quan- cos e uns duzentos hebreus, TI.o
do a Conferência da Paz ouviu os pontos (le vista da Bu1garia distrito de Had�r, 'TIaque,la Cl-

e Hungria sôbre os tratados de paz.! Idade. <:;.
.

I

-Ano XXXII I 9809
.'

I polícia combateu os grevistas
JOHANNESB1;!"RG, 14 (U. P. - A políeis, deu combate, ho

je, a dois grupos. de trabalhadores nativos das minas de ouro,
que haviam i;ie declarado em greve, impedindo que os mesmos

entrasse na localidade.
Os grevistas sofreram numerosas baixas, antes de bate

rem em retirada.

Pkmejcm umucôrdo
petrolífero mundiol

WASHINGTON, 14 (U. P.) - Os Estados Unidos e Grã
Bretanha, ao que se sabe, estão planejando o estabelecimento
de um acôrdo petroíírero mundial e um orgão internacional,
para tratar dos assuntos petrolíferos subordinados a ONU.

Êsse organismo deverá ter a atribuição de estudar os as

péctos legais e contratuais da produção petrolífera.

Correm boalos

A

fizerem concessões aos comu
nistas será impossível por fim
á guerra civil na China. Foi es...
sa a opinião de vários ! infor
mantes autorizados de Nan
king. Segundo as mesmas ton ..

tes é bem possível que fracas
sem a mediação feita pelo ge
neral Marshall afim de aca ..

bar com a luta entre os comu
nistas e' nacionaôistas.
Contudo, existe ainda algu

ma esperança qe pacificação
devido á mensagem de Chiang
Kai Shek, divulgada ontem,
em que se vislumbra a disposi
ção do Govêrno central âe fa
zer concessões aos comunis
tas. Entrementes espera-se a'

resposta de Yenan ao comuni-

I
cado de Chiang Kai Shek, a

qual indicará se estamos pró
xtmos do fim da luta interna
Ina China.

Entregues as centra-prnpostas
de Truman

LONDRES, 14 (U. P.) - As contra propostas do presí
dente Truman sôbre a Palestina foram entregues, hoje, ao Pri
meiro Ministro britânico, sr. Attlee, no mesmo momento em

que' o rádio de Moscou fazia uma irradiação denunciando o

plano britânico.
Espera-se que dentro de vinte e quatro horas, seja divulga

do um comunicado oficial sôbre a recepção da nota de Truman ..

Igreja Católica
VARSÓVIA, 14 (U. P.) - O chefe dos rabinos da Palesti

na apelou, hoje, para a Igreja Católica da Polônia, no sentido
ele "elevar a grandes alturas seu dever éti-co, lutando contra o

anti-semitismo que 3Jgora campeia em tôda a Polônia".

Apejou para a

o plano britânico violaria' a Carla
das Nacões Unidas

•

LONDRES, 14 (U. P,) - A emissora de Moscou afirmou,.
hoje, que "o plano britân�co para a formação de prorvíncias
autônomas juda�ca e áraJbe, na Palestina, viola a Carta das'
Nações Unidas.

Essa informação constitue a primeira reação soviética se�
mi-oficial ao plano federativo elaJborado pelos técnicos' anglo
americanos. Ao mesmo tempo,' indkou que os russos poderão
trazer a questão da conduta britântca na Palestina à próxi
ma reunião das Nações Unidas, no mês vindburo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A PESTE SUINA está cau-!

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

suinocultura do vosso EstfLdó.
. ,

A INSPETORIA REGIONAL
DA DIVLS.A:O DE DEFESA
SANITÁRIA ANIMAL em SÃO

JOSÉ, FLORIANÓPOLIS, ape
la para o valioso apoio dos se

nhores criadores que será pres
tado pela observação das íris

truções seguintes:
1 - AVISAR imediatamente

ao Serviço Veterinário mais

próximo o aparecimento de

qualquer moléstia que surgir

Ina vossa criação de porcos;
2 - ISOLAR ou melhor SA

CRIFICAR to.do animal doen
te para evitar que a moléstia
se alastre a toda críação; 11·18. "ata',·,nense de3 - QUEIMAR OU ENTER- li li
RAR bem fundo com uma boa. ". t P ti dcamada de calos porcos que ulmen O or an
morrerem;

,

4 - NÃO JOGAR nos rios e

NEM DEIXAR que os urubús
ou outros animais devorem os

porcos mortos, evitando assim
que a moléstia se propague ás

criações vizinhas ou mesmo

distantes;
5 - NÃO COl\JPRAR e NEM

TROCAR pOI1COS, sem os res

pectivos exames e atestados de
sanidade, fornecidos GRATUI
TAMENTE, pelos funcionários
do Serviço Veterinário cornpe
tente, para evitar que a Peste
Suina ataque vossa criação.

6 - ISOLAR rigorosamente
vossa criação de porcos não
deixando entrar pessôas extra
nhas e nem animais, bem co

mo caminhões ou outros veícu
los que' não estejam bem lim

pos e convenientemente, desin
fetados com cal;
.1 - DESINFETAR com de

sinfetante apropriado (Soda a

2 ou 3% em agua de cal a 5%,
solução de 'Creolina, Cal vir
gem, etc.,) os mangueírões, po
cílgas e tanto quanto possivel
os demais locais de permanên
cia de porcos;

8 - NÃ:O ALIMENTAR a

vossa criação de pOI1COS com

Lixo ou Restos de Alimentos
contendo carne ou. ossos de
porcos, salvo quando forem an

tes submetidos a rigorosa fer
vura;

9 ._,_ QUALQUER porco re

centemente comprado, trocado
ou ganho, não deve ser 'lOgO
introduzido na criação. Deveis
deixar o animal pelo menos

um mês em observação em lO
cal separado;

10 - Sendo a VACINA a

"única armá" que previne a

Peste Suina, esta Inspetoria
está estudando os meios de sua

.obtenção, visto que no momen

to ha grande escassês do referi
do produto bíológíco, em virtu
de da grande aplicação e pro
cura que ela tem tido nos

grandes fócos do norte dos Es
tados de São Paulo e do Para-

Notas rurais
ATENÇÃO

'1

ii
i'
I

Sírvonl-se do
·i REEMBOLSO POSTAL

ná;
"

11 - PARA QUALQUER ES
CLARECIMENTO OU ASIS
TÊNCIA, os Srs. Criadores de
vem procurar o Serviço Vete
rinário mais próximo (Depen- Defesa Sanitár-ia Animal' em

dêncías do Serviço de Defesa Florianópolis, sita á rua Joa
Sanitária Animal do Mínísté- quim Vaz, S/N, em SÃO JOSÉ,
ria da Agricultura em: LAJES, ESTADO DE SANTA CATARI-
PORTO UNIÃO, MAFRA, TU- NA.

..

BARÃO, BLUMEN.A:U, ARA- São José, 30 de Julho de ...
RANGUÁ e JARAGUÁ. DO 1946.

SUL) ou, entço, a Séde da Ins- Altamir Gonçalves de AzevedQ
petoría Regional da Dívísâo de Inspetor Chefe

------------�----._--------
" INSTI� UTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

COMERCIÁRIOS
DELE1GACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT N. 37
FLO'RIANóPOLIS

, CONTRIBUIÇÕES PARA O S. E� N. A. C.
Tendo em vista o prescrtto pelos Decretos ns. 8.621 e .•

8.622, de 110-1-46, pelo Regulamento do S.E.N.A.C. (Serviço>
Nacional dI � Aprendizagem Comercial), publicado nó Díârto.
Oficial de : 17 5-46, e em obediência ao determinado pelo Sr.,

Presidente. dêste Instituto, participamos estar, esta Delegacia.
j}Tocedend0' a arrecadação das coneríbuíçõs devidas pelas, em

prêsas àque 'la instituição, observando as normas abaixo:

1 - Ti õdas as empresas subordinadas ao LAlP.C., estão

também, su, ieitas à contribuição para o S:E.N.A.C., na base de>

1 % sôbre ;3. remuneração dos seus empregados;
2 - Ee :sa contribuição é devida pelo empregador, - isto,

é, não podei-á ser por êste descontada dos empregados:
3 - Pã .ra maior f'acllldade dessa arecadação, bastará,

.

enquanto vügorar a taxa de 5 % para o LA.P.C., que ao valôr

de cada guil a de recolhimento do Instituto, seja adicionada a.

taxa de 10 :% que representará a: contribuição para o S. E.

N. A. C.;
4 - OIs contribuíntes em dôbro, isolado, estão isentos da

contríoutção para o S.E.N.A.C.;
5 - A ,cobrança da'contribuição supra far-se-á em todas,'

as guias de i -ecolhlmento ou ltvantamentos de débitos relativos

)
ao mês de J� unho (inclusive) em diante.

F'lortané 'polis, 8 de agôsto de 1946.
,

J. E. Ericksen Pereira
Delegado

"fosilol1larioMasel!;
�a�kktÚ�
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São convidados os senhores

acionistas da Companhia Ca

tarinense de Cimento Por

tland para a assembléia geral,
que se realizará no dia 23 de

Agosto corrente, na séde social

á rua São Francisco, n. 31, na
cidade de Itajai, ás 10 horas,
com a seguinte
Ordem do dia:

\

Eleição da nova diretoria,
para o triênio 1946 - 1949.

Itajai, 9 de agosto de 1946.

Otto Renaux - Diretor Pre

sidente; Irineu Bornhausen -

Diretor; João José de Sousa

Cabral - Diretor ..
--�.----,------

B R I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. "I

graças ao saboroso • P6 Digestivo
DeWitt. que, desde a primeira dô
se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago.
O' P6 Digestivo DeWitt » corrige o

mal no seu- inicio. estimulando a di
gestão, protegendo as mucosas gas
oro intestinais e neutralisando a aci
d",i excessiva. Lembre-se que com o
• P6 Digestivo De Witt» não se de
ve ter r�dos gostosos prato.

. da arte culinaria Brasileira.
Peça na farmaeia o

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês............ c-s
Número avulso.. Cr$.
N .;. 'Il e r o avulso
domingo ..... Cr$ 0,50

N. interior
Ano .. , .... ,... Cr$ 90,00
Semestre Cr$ 50,00
Trimestre Cr$ 30,00
Número avulso . , Cr$ 0,50

80,00
45,00
25,00
9,00 I

0,40

Anúncios mediante contrato

Auxiüar BalcâoOs originais, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos, Necessitamos' de três auxiiliares - para trabalharem em nossa

A direção não se respon- matriz de C uritib», E' ne cessár io ter prática de algum dos
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos seguintes ran lOS: Peças para automóveis, pneus e a cessór ios ,

,
assinados I rádios e refr; 'geradores ou ferragens em geral. Escrever carta

-.----------- do próprio psunho, citando idade, se é reservrata, reter ências •.

. ,
.
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Pelos Municípios
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'I, HERMES MACEDO & crx.

BARÃO DO RIO BRJ!.NCO.
CURITIBA-PARANÁ

"

RUA

I
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Farmácias de plantão durante o mês de

agôsto:
3 - (Sábado à tarde) - Farmácia Espe

rança - Rua Conselheiro Mafra.
4 - Domingo - Farmácia' Esperança -

Rua Conselheiro Mafra.
10 - (Sábado à tarde) - Farmácia ·NeJ·

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

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

derna - Praça 15 de Novembro.
'

18 - Domingo - Farmácia Moderna -

Praça 15 de Novembro.
24.- (Sábad à tarde) - Farmácia Santo

Antônio - Rua João Pinto.

25 - Domingo ;_ Fa'rmácia Santo Antônio
- Rua João Pinto. ,

- O serviço, . noturno será efetuado pela

I Farmácia Santo Antônio, sita à rua João
Finto.

TJ;LEFONES MAI·S NECESSITADOS
Bombeiros ..............•••...... 131J
Policia ,............... 103l
Delegacia O. P. Social .......•••.• 1578
Maternidade ............•. ,...... 115�
Hospital Neréu Ramos .....••••• 831
Santa Casa...................... 1036
Casa de Saúde S. Sebastião ..••.• 11'53
Assistência Municipal .. ,......... 166.
Hospital Militar ..... ,.......... 1151
14° B. C. ..•.......•..•.••••••• J.530
Base Aérea .. ,.................. 786
7" B. I. A. C. . '... 1593
Capitania dos Porto•.•.... :. . . .. .. 1386

.

16- C. R. .•.•........•........• 1608
Fôrça Policial •...•.....•.....•.. 1203
Penitenciária ......•••••••...•••• 1518
"O Estado" 102�
"A_ G-ueta" 1656
• Diário da Tarde" '.' . . . . . . . .. 1579
L. B. A. . ...........•...... ,.. 164'

Emp. FllJ1�rAria Or tiga .. ,....... !.ll�U

Ü;,t!lI�itt.rtj I � i i ª;J � tA, iC.] � tilI
Para Transporte Econômico Interestadoal

Escolha um International

J,

."

o transpq rte pesado nas estradas exige um caminhão com

resístêncía I fôr�a, economia e vida longa. E estas são as

razões P?I: que tantos operadores escolhem os caminhões
, .

Internati011al para serviços entre Municíploae Estados.

O motor 1 nternational "Diamante Verde", possante, econô

mico e dej funcionamento suave, proporciona maior rendi-
1

mento COOl menor consumo de combustível _ uma 'grande
\,

vantagem lnos transportes a longa distância por estradas

acidentada! s.
Procure c1 'nhecer melhor a série International, pedindo-nos

I O
. folhetos descritivos e

'

Com o. pD adulos da 'nt.,na·

U'
.

tionol Hei rv.st.r V. S. obt.m
.

i n f o rm a ç õ e s sem

a proteç� o d. 115 ano. d. compromisso.
e.periãnc\ a e ..rviço.

�

i. Conceselonúrtosr
C.i RAMOS & '(IA:

Rua João � Pinto, 9 � ex. Postal 220 - Fone 1:641.
:Te1. Somare' FlorionópoliR.

'

.-_._••�.-_-_.•-� .•_._-_w_...._-_._._._.•-.-•••._-_-...-_-_._._-.-•••.•-_._._-_.�._-_-_-.-••.-."f

FARliMACIA ESPE'RANÇA
I do Farmacêutico NILO LAUS
j Hoje e. amanhã será a sua preferida

Drogas nal .ionaís e estra�geiras - Homeopátias - Perfu-
I .

, marias - Artigos de borracha.

Garante-I"e a exata observância no receituário médico.

--------"
QU�R VE! :TIR·SE COM CONFORTO

PROCURE A

Allfaiataria
E ELEGAMClA ?

Mello
RUE' Fel ippe Schmidt 2'2 - Sobrado
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"Ai de vós, escribas e tarí- I gor à moral à poesia, à arte.

seus hipócritas!" Cheios de fé, saudemos a.

RITZ - Hoje ás 2 horas Com estas palavras com que aurora da nova civilização.
A Praia que remoçou - Coo- Cristo apostrofou os judeus, O Deus da Liberdade está�>

perativa. quero hoje, da mesma forma, ccnosco. O D�l1S da Igualdade
. Icandolph Scoot, Ruth War- exprobar o tenente NARBAL nos amparará. Foi êsse Deus
ríck e Ellen Drew. BARBOSA, oficial da nossa que colocou em nós o senti-

SOB O CÉU DA CHINA Fôrca Policial e membro des- menta da Justiça. Êle não nos

Glória Jean, Donald O'con- taci'do da Congregação M:aria� engana.
nor e Peggy Ryan. na Nossa Senhora do Destêr- Por isso, 'em nome da Liber-

la COMUNHÃO
.

DE QUE SE TRATA? 1'0, desta Capital, O qual, dade as-segurada a todos os po-

Na Capela do Instituto de- Censura até 10 anos. acompanhado por outro con- vos livres do mundo, na Carta

Educação, do qual é aplicada Preços: - 3,00 - 2,40. gregado e, aproveitando-se da do Atlântico, e contírmada
aluna, _fará sua primeira co-

.... .... .... .... .... '" ,. costumeira escuridão � que rei- posteríormemte nas conferên-

munhão, hoje, a' inteligente ROXY _:__ Hoje �s 2 horas na tôdas as moítes em Floria- de Yalta, Chapultepec, S, Fran-

menina Lia 'I'erezinha dileta A mar�ha da vída nO 39 - nópolis, atacou-me ontem, às cisco e Posdam, PROTESTO

filhinh� do sr. Celso C�pela e Cooperativa; 'RKO Pathé n? 39 21 horas, em pleno Jardim Oli- FIRMEMENTE contra o ata-

de sua exma. espôsa Zí lda-Ril-I- Jornal. .
veira Bello. que de que fui vítima, ontem,

da Capela. I ' O sensacional encontro en- O referido tenente, prova- da parte do sr. Tte. Narbal
'" I tre: velmente instigado pelo atual Barbosa.

MENINA MARIA DE LOUR-'JOE. �OUIS X BILLY CONN Cura da Catedral, cônego Fre- E, se há Justiça nesta Ter-

DES DOMINONI Glona Jean, Peggy Ryan e deríco Hobold, cheio de "san- ra de Santa Cruz, acho que te-
,

Fêz hoje a sua primeira co-
Donald O'Connor. to" zêlo pela causa do Papa nho razão em apelar para ela. , \

Vê passar hoje, o seu aniver- munhão a galante menina Ma- DE QUE SE TRATA?
, italiano, quer agora. proibir a Brasileiros: Viva CRISTO!

-sárío natalício, o nosso preza- ria de Lourdes Dominoni, apli- Censura: Livre. Igreja Católica A-postólica Vdva o BRASIL!
do e. jovem conterrâneo sr, cada aluna do colégio Coração Preço único - Cr 1,20. Brasileira de se estabelecer (Ass.) Pe. Walter Cruz.
Milton Faria, hábil linotipista, de Jesus e estremosa f.ilha do'···· nesta cidade de F'lortamópolts ',

_

da I. O. E.
.

.

I
nosso estimado conterrâneo RITZ - ROXY e, para isso, não trepida em fi-

Muito estimado por seus co- sr. Romeu Dominoni e sua ás 5 e 7,30 hr�. .ás 7,45 hrs. 'cal' emboscado entre os arbus-

legas e chefes, dadas as quali- exma. espôsa d. Lina de Araú- - Sessôes Chies -

.'
tos do Jardim Oliveira Bello,

.dades ,que exornam o seu cará- jo Dornínon í.
•

George Sanders, .Geraldme esperando que por alí passasse
ter, o distinto nata.liciarrte, te- Por êsse auspicioso motivo, Fitzgerald e Ella Rames. o representante da Igreja Ca
rá ensejo de receber inúmeros Maria de Lourdes oferecerá na CAPRLCHOS �O DESTINO tólica Apostólica Brasileira,
-Gumprimentos, aos quais nos resídência dos seus pais ás Censura ate 14 anos. para 'saltar então sôbre êle, e I ODEON _ ás 5 e 7,30 hrs.
.associamos, suas numerosas amiguinhas No programa: A Praia- que agredí-Io violentamente, ar-

_ Sessões Chies _
•

Ianta mesa de doces e líquidos. remoçou - Cooperativa; No .. rancamdo-lhe à viva fôrça, a
_ 100 minutos de ininter-

MENINO GILSON CARDOSO ticiário Universal - Jornal. b.atina com que se achava ves- ruptas e estrepitosas gargalha-MACHADO NOIVADO Preces: Ritz ás 5 hrs __: 3,50 tido.
. . , das ...

Regista a data que hoje Com a gentil senhorinha e 2,40; Ritz ás 7,30 hrs - úni- FOI exatam�nte IStO? qu.e Joe E. Brown. (o boca-larga)
transcorre o aníversárto nata- Maria Conceição Cardoso, fi- co 3,60. se passou comigo ontem a nor-

e Judy Canova _ em: '

lício do inteligente menino lha do sr. Francisco da Silva "Roxy ás 7,45 hrs único 3,60. te, quando ao atravessar ? O CHARLATÃO
,-Gilson Cardoso Machado, dile- Cardoso e de sua exma. espô- .... .... .... .... .... .... Jardim Oliveira Bello, me dí- Com' Rosemary Lane _

to filho do sr. Oscar Cardoso sa d. Elvira 'Maria Cardoso, RITZ e ROXY":__ Domingo: rígia para a ,min?a residência. John Hubbard.
Machado, conceituado tarma- contratou casamento o sr. O CLIMAX Entretanto, nao me causa

Preços: Cr$ 3,60, 2,40 e 2,00.
-eêutíco ' resídente no inunící- Waldemar Anacleto, do co- espanto o �erO' :u. atacado pelos Livre _ Crianças maiores de
pio de Orleães, e de sua exma. mércío local. U" -

de esbIrroi? da Igreja Romana, - 5 anos poderão entrar na ses-
. espôsa d. Olindina O. Machado. Movimento de Passageiros �aqulDa o que ja era de se. esperar.•

O são de 5 horas.
'" da Panaír do Brasil S. A. no que me causa espanto, porem,

MENINO ESTEFANO aéroporto de Florianópolis: es_crever 'é que o meu agressor seja um
, ..............•

KALAFATÁS Dia 12 __: Procedentes de VENDE.-SE UMA EM membro .da Fôrça Policial ,da IMPERIAL - ás 7,30 hrs.
Na efernérfde de hoje trans- São Paulo: Domingos Alves G>TIMO ESTADO Estado, a qual, segundo me - última Exibição-

-corre o aniversári't> natalício Tugeiro e Jorge Hosne ; pro-
. consta, -tsm por f'ímalldade prí-]: O filme mila-gre!Informações:

-do ínteltgente menino Esteta- cedentes de Cunitfba - José mordial defender os cidadãos, MULHERES E DIAMANTES
Rua Vi1al Ramos, 4S, .

m' 1)
\

no Kalafatás. Paulo Correia, Samaan Reis- - e não - AGREDI-LOS. (Técníco or com:
• celah Nasser e Leonardo Abag- Saiba, porém, o tenente Nar-I Betty Grable, Dick Haymes

MENINO ALBERTO LUIZ ge. I "I b d bal, e demais colegas do "exér-, e Carmen Cavallero.
Na data que hoje tramscorre Dia 13 - Com destino à BerO "u e e cito papal ", que Os seus ata- Preço Único: - Cr$ 3,00.

,�mpleta o segundo aniversá- Pôrto Alegre: Godolrredo Di- S t C t· ques não 'me intemedam, assim I "Imp. 14. anos".
rio natalício o menino Alberto níz Gonçalves ; com destino á ao a a arlDa como não se intemeda nenhum ....................•...

Luiz, dileto filhinho do sr. Curitiba: Aaron Joseph F'eld- O Aéreo Clube de Santa Ca- Padre da Igreja Oatólica Apos- ODEON - ás 2 horas
.José Casímiro Orams, compe- man e Alf Meier Larsen: com tarrna, devidamente autortza- tólíca Brasileira, nem se ínte- _;_ Vesperal Chie -

'tente operador do "Cínes
. Co- destino ao Rio de Jaueiro: . AI: do pelo Instituto Brasil-Esta- meda nenhuma pessoa que No programa: 1) -,- O Es-

roados". tair Teixeira da Silva e Júlfio dos Uln.idos, convida todos os pregue, a verdade e combata o porte em MaI'icha Nó 114 -

Renner; procedentes de Pôrto seus ,sócios, pilotos, alunOiS e êrro. Nac. Coop.; 2) - Dôr,"de ·den-,
Alegre: Bruno Arno Beck, candidatos ao curso de pilota- Não nos amedrontam os te é ,cousa ruim, Gasparim -

Ariosto Rego e Stanley Framk gem, bem como suas exmas. dentes da fera fascista, seja.m,IDesenho colorido; 3) - Quan
Bal'cerzak. famílias, 'pa:ra as·sistirem na êles um Frederico ou um Nar- do os rapazes voltarem - Des.

sede desse Instituto, no dia 22 bal; a Igreja Católica Apostó- colorido .

VIAJANTE do !Corrente às 19,30 horas, lica Brasileira
-

segui'rá o seu! MULHERES E DIAMANTES
ÁLVARO DE SOUSA LIMA uma sessão especial de cine-, caminho, apontando aos bra-I (Técnicolor) com: - Betty
Encontra-se nesta Capital o m!t, O'nde serão exibidos filmes sideiros os êrros da Igreja Ro- Grable, Dick Haymes ,e Car-

sr. Alv,aro de Sousa Lima, ati- sôbre aviação. mana. I men Cavallero.
• vo viajante do conceituado A Diretoria P-erseguidos por êstes novos

I

Preços: _ C.r$ 2,00 - �rian-
SRTA. ELOÁ SILVA. Laboratório Xavier. ------------- CéSiar�s da Democracia, a se,r- ças e estudantes - Cr$ 2,40.

N d t h' t
"

r-
SS. que conta na nossa cida- lIo1 .A .-' viçO' do imperialismO' do Vati- Geral - 1,00.a . � a qu� o]e r�nscO' de com grande número de Um�h1ifJ{f cano, iremos para 'as catacum- "Livre" _ Crianças maiores

're feste]a. maI,S uma �rImave: amigos, principalffi€lllte nos ��!!I� -

i::I' I�·
-

bas, seremos quiçá devorados de 5 anos poderão entrar.
r� a gr:=tcIOsa selnhorIta �loa meios médicos e farmacêuti-

'

�J;i_�: pelas, fera;s, mas temos certeza
S�lva, fIlha do sr. Eucl�des ...os tem sido muito visitado. "'_'U,..,.. d.e·qp'e o verdadeiro Cristo rei-
·SIlva. l"i ,

••

• CONTIIA nar<'l na nossa extremecida
•

Ô E �� �

SRTA MARIA DA GLÓRIA TEN. LE NIDAS �ERBST R :::s���� 'Páttia .

. I Acha-se Inesta Cldade o sr. .EVQA�OI� f Cheg,amos ao fim de uina ci-
. GONÇALVES. .' teu. Leônidas Herbster, dinâ- 06RESto,GtAAL

vilização corrompida. Um IIlO-

R�g�sta a d<at� ?e hOJe o an�- mico prefeito de Jaraguá «o $ÓStuSA
vo sol aquecerá a HumalIlida-

''Versarl? natal�,clO da ge?-,�ll Sul que tem sido muito cum- de. Morr!tm os prevaricadores. Telegramas r.et··ld.ossenhonta Mana da Glona .

'

t�.:I
G 'lh d L pnmen aJUO. A t€iI'ra, abençoa;da por DelUs,

' onçal-ve:s, fI
..

a o s.r. aura
• . repelirá seus ossos. Anseia o Acham-se retidos na Esta-

Gonçalves.
• PREF. SILVIO SCOZ mundo pela Justiça. A Pátria ção Séde os seguintes telegra-

Procedente de Rodeio, onde e o mundo exigem que abra- mas: Henriete Stanly, Valente
é operoso Prefeito, acha-sc, cemos a causa da Liberdade. Langer para Mario-Sintera;
nesta cidade o sr. Silvio Scoz, Calquemos sob nossos pés o Dr. 'Edison Swain para Maca-
que tem sido muito visitado. EgoiSimo. Envolvamo-nos na ri-Leopoldina Santos; João AI-'

x x x onda popular da Liberdade, que berti" Jurocy Jacques, Isa Ma-
FALEr'IMENTO renasce. Na Liberdade, a nos- rià'MaJc,haJdo; 'Vitalina Bote-

PEDRO GOULART DE SOUSA sa alma adquirirá nova seiva e lho, João Gacari, Santa de Oli-

Após pertinaz enfermidade Pedro Goulart geral conster- vigor sem par. O nosso cará- veira, Jorge da Silva Nunes,
faleceu, ontem, em sua resi- nação. ter será e'nerg,ia''iI�ndqmável. O Coca Elos Edifkio Rose, Dr.
dência, à Praça Quinze de No- O sepultamento de seus res- nosso coração pulsará 'juvenil- Percy Siqueira Delduque, LÍ
vembro, o sr. Pedro Goulart de tos mortais deu-se ontem á mente. Nossos olhos se,rão pu- cio Hauer, Crubo H. Rodrigues,
Sousa. tarde, com <grande aJcompa- rificados. Nossos sentimentos Prociba, Raul' Corr:ea Pinto,
Muito relaiCionado nos cír- nhamento. enobrecidos por idéias novas. Chefe Distrital; NiJcolito, Nair

cuIas de Florianópolis, provo- À família enlutada, apre-, A religião da compreensão Hahn, Edilia cuidado Agenor
cOu o desaparecimento do. sr. sentamos nossas condolências, I despertará nova vida, novo vi-, Pacheco ..

ANIVERSÁRIOS

MILTON FARIA

•

SRA. ,DÉCIA, CALADO
CARREIRÃO

Aniversaria-se na efeméride
. de hoje a eXima. sra. Décia Ca
lado Carreirão,

.

dIgna espô.sa
,ilo sr. Jaime Carreirão, tele
grafista em serviço na D. R.
C. T. local.

ALÍPIO VIEIRA
Transcorre, hoje, o a'ni.ver

.

'Bário nataHcio do sr. Alípio
VÜliira, competente tipógrafo e

músico da "Amor a Arte".
•

SRA. MARIA DA GLÓRIA
CAMPOS GAROFALIS

A data de hoje regista o ani
ver.sáJrio natalício da éxma.
SITa. Maria da Glória Campos
Gjarofalis, digna espôsa do sr.

Demétr,io' Garofalis, comer

eialnte na cidade de Blumenau,

,sRA. ALÍPIA FERREIRA DA
SILVA

Amíversarta-se na efeméride
de hoje a exma, sra. Alípia

I Ferreira da Silva, genitora do
sr. Cap. Osmar Romão da Sil
va, DD. Prefeito do município
de Serra Alta.

A PEDIDO

PROTESTO

*

TEN. OLivÉRIO COSTA
Transcorre, hoje, o aniver

sário natalfcío do sr. ten. Oli
vério Costa, distinto oficial
da Fôrça Policial do Estado.

TOME 'DOT
O MELHORAPERITIVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 12 DE AGOSTO. -- Dia 7 de Setembro. -- Concêrto da' Orquestra
Sinfônica e, em seguida, grande' baile de gala, em homenagem ao dia da Independência

e dedicado às «debutantes» d'e 1946 ..

CONSELHO ADMINISTRAT-I I vação do projeto de aume:,to de vencimentos

VO DO ESTADO DE SANTA
do seu funcionalismo, beneficiando, assim, tam-

I bem,
os educadores mumcipais,

'CATARINA ,Com o me�, voto favorável, apresento. ao P.le·
nano o seguinte

115n sessão reçimentol, em '9 Ie cuõsto "di! 1946 Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado aproo

va, nos ter-mos em que se acha redigido, o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal oIe
Nova Trento, enviado com o ofício n. . .....

;14/1.521, de 26 de julho de 1'J46, do Dopar
tamento das Municipalidades.

S. S., em Florianópolis, 9 de ab':'sto de 1946.
Jairo Callado, relator.

N, 248

IA Prefeitura Municipal ...]::- J'it;l1aruna �nh·
mete à apreciação dêste C011S':!ii\o o projeto de
decreto-lei em que abre o crédito de

, • .. _
Cr$ 16,742,20, destinado a suplementar diver-
sas dotações do orçamento em curso.

° sa Ido existente do exercício anterior) 110

montante de Cr$ 12.924,20 e a anulação par
cial da dotação 3·30·1, no valor de ..... , ...•

Cr$ 3.800,00, perfazem OS recursos necessários I

à efetivação do que é pleiteado,
Pronunciando-se favoràvelmente, envio ao

Plenário, para discussão e aprovação, o seguiu-
k '

Projeto de resolução IO Conselho Administrativo do Estado arro
va o projeto de decreto-lei da Prefeitura Mu
nicipal de Jaguaruna, remetido pelo Departa
mento das Municipalidades, acompanhado do:
ofício n. 118/1.531, de 31 de julho p, p., obe'ldecendo-se os têrmos em que foi redígnio.

S. S., em Florianópolis, 9 de azôsto de 19't6. IJairo Callode, relator,

• N. 249 ii.

0 Departamento ��s2��unic;patid;,d�S enca-
A Interventoria federal submete à aprecia-

minha a apr�ciação dé s,c Conset'ro 1l!!1 projeto ção dêste Conselho ° projeto de decreto-lei em I

-de decreto·lel, da, Prefeitura de Cresciuma, vi. que abre, por conta ela arrecadação do corrente

Isan�o denominar liMa.nr !\C.;lC:O Moreira n
c

exercício, o crédito especial de dezessete m-I

""�nncesa Isabel", -a s Vk5 públicas que discrr.
cento e oito cruzeiros (Cr$ 17.108,00), destina-

mina, do ao pagamento de consertos efetuados num

I' Trata-se. de uma justa- homenagm à rnemó-
britador que serve presentemente, na macada-:

na do saudoso catarinense major José Acácio mização da estrada Rio do Sul-Jtuporanga. Os
. Soares f"I«:reira, um �o� .muitos prQPllgnaelpres serviços de .reforma do referido britador foram

Ipela criaçao do mUOlClpIO de Cresciurna e a
executados pela Eletro-Aço Altona Ltda, de

quem o sul do Estado, onde nasceu, muito de-
Blumenau. .

ve; por outro lado, de significação nacional e" Acompanham o processo aceitável exposição-
d

. -de motivos e pareceres aprovativos, inclusive

I
.c nome. a pnncesa Isabel, a "Redentora" _ a
quem todas as homenagens do coração e da al-

'o da Contador-ia Geral do, Estado,
ma do Brasil serão pequ t t iili Concoi dando com a medida proposta, apresen-
-de afeto e g�atidão. enas, como es emu o to à consideração da Casa o seguinte

Assim, opinando pela aprovação do proj eto Pro)et'? de rc.soluçao
tal como se acha redigido pelo Departam�nto' ° Conselho Administrauvc do E�taaJ aproo

.apresento ao Plenário o seguint
' �a, nos termos e!U que se acha redigido, o pro-

Projeto de resotll��éi3 jeto de decret�I�1 da IllterVel1torI� federal, �n-
O Conselho Admirristrarrvo (1-.J Estado apro-

vlado com o oflcu? n
...S4�, de 6 do ��rrell!e rges,

va, nos têrmos em que foi redigido pelo l>�:par-
S. S" em Flonanopolt�, 9, de a,,&-I(:�to d.: 1_,46.

tamento das Munic'pal'd d . I I
Ja,ro Call.. ,.u. relataI.

I. .1 1 a e::.,,� prü.!eto I e (e- N,250·creterleI da PrefeItura Mun(clpal de' Cr,·sciu· A P f' M" I d I d 'I bma, enviado em ofício n. 123/1.5681 de' '2 do "'

re �ltt1ra _ u!llclpa e n ala ,su me-

,corrente mês e ano.

I
te a con�lderaçao deste Conselho 0, proJct'! �e

S. S" "m Flonallopolis 9 t1-
•

t., 1 9 6 de�reto'_lel em qu� prorroga, neste exerClClO,
José B Sal ad d' '. ��os . (e I �. ate o dia 31 do mes em curso, o prazo pata ar·

. g o ,e Ohvefra, relator. -recadaçáo da' taxa de aferição de pesos e me- ,.

N.243 I d'd
. MOTORES E MAQUINAS COMERCIALO l?epartamento das 'l\Iunicl�alIdade", s�b. I

1 Da�. d "1' 'f'
.

ad
"'i"

mete a apreciação dêste Cd.l>dh� ""t' projeto

I
' 'rte, a. t�eIlavc jusll ',:allva tpresent a, Cai'xa Postal 2766 - Tel.: 43-2623de decreto-Iei da Prefeitura d

0,
1

- . sou avorave a sua aprovaçao. pe o que apre"

I• sando regular a incidência, I��:al�e��s, e ;�,': sent" ao Plenário o seguinte RI () DE JANEIRO
-recada�ão do i",!pôsto .predial. urbano. Projeto de resolltção

I 'V T
.

P
ReVIsto ° projeto pela S�("·,:�:o. Leg-.lI ao refe- I O C Ih Ad

,. ,

l E lirido Departamento está, a meu ver, em condi- on�e o mmlstrabvo (O ..s.ta o ap�o, - , --:-ções de ser aprovadd. ya, nos tenHaS err.t que se �ha re�lgld?:, o Pl,O'

INesse sentido é meu voto, pelo que ap!'esen.
jeto ,de dw:eto·leI da Pre,feltura ,�[ul1lc!pal de CONTA CORRENTE POPU:;',.,AR .' .',. •to à Casa o seguinte

. lndatal," enViado com O ofICIO n. 1 .... 1/1..:>47, de

Projeto de resol1tção 2_ do �es em curso do Departamento das Mu· JUrOll 5'/2. a, a. Limite Cr$ 30,000,00
A V I S OO Conselho Administrativo do Estado aproo

nIClpalidade�.
"

. _., ., Mo.V1·m-ntaça-o com cheques
.

.

va nos têrmos em q h d"d
S. S., em Flonallopolts, 9 de 160.:.tO ce .9-1.0. ...

•
t

•

ue se ac a re Ig1 0, o pro- la'iro Cal/ado reiator.leto de d�.ret�.leI elaborado pelo Depar.lan'�nto Resolltções expedidas
'

Ban.co- d'o D.·str.·to Federa·1 S •. A ..

-das MUnICIpalIdades, da PrefeItura MU,llc:p,! N 215.de Orleães enviado em ofício 11 128' 1 ·9. d .

.

, .

7 do corre�te mês e an
. I.J u, e É aproyado, nos ,termos ab�I:C0' o projeto �de

S. S .• em. Florianó {l� 9 J- , .;. , 1, ... ;
decreto· leI da Prefe,It�lra MUnICIpal de Tubarao,

José B. Sal %do dr,; I�.,a,�:�tl"�l<: l 4t. :emehdo com o OfICIO n. 118/1.531, de 31,d.eg" \ .... :11 i ".I .c ator.
. julho de 1946, do Departamento das :r.rIunlcl.

N. 244 paliclades.
O P!efeito Municipal. de Joaçaba, solicita a

Texto do p"ojeto de decreto·lez' 1I0S tên110S em

:anulaçao da dotação orçamentária n 8-72.1
'

qltC se acha red1'gido
"material para os �erviços' de próPfl�S n�t1ni� Art. 1 ° - Para efeito de suspensão do tra-

cipais em geral"� no montante de balho, na forma da legislação vigente, serão

Cr$ 8,500,00 (oito mil.e quinhent��'�; �;�;r��i co,:siclerados dias ferjados civis e re,lifti?soS, de
e a abertura de um crédIto de igual ilDiJOrtân- ac?rdo com � tra�lçao daqt�ele m,uruclpl?, res

-cia, destinado a suplementar a dotarão n pe�t�da� ,as exceçoes da leI, 011 . lnstruçoe.s ?o
0-24-1, "custeio de Véículos e ute�sí1io� ,; ':"':" l\[lmsteno do Trabalh?, Industna e ComerclO,
tudo confOrme expos'd f '·1

os constan�es da segUInte tabela:
de decreto-Iei qu� ap�es�nia�e az e - pr�jcto I -:- Fen:ado civil ml�niâpal , • '

O Departam t d M
,.

rd d I
a) 7 de junho - Instalaçao do munlClpIO .

.cordou com a :ed·o,'d-aas , Ulldlclpa I a e.s c0!l' II - Feriados reUgio�os ,

, ' plopon o nou I eclaç<io a) IS de setembro _ Pad,roelra da cIdade.ao���;e;�io é fa
. !' _

'

'. b) Quinta·feira Santa (variável).
to.lei como se ach:o��di i�' aprlovaDçao d� clecre- Art. 2° - tste d�cre!().lei entrará em -..:ig'Q.t
A

. g o .pe,o eparl�mento. na data da sua pubhcaçaol revogadas as dlSiJO�SSlm, apresento ao Plenano o sq;ulntt:! . ..

t
. ,

. Projeto de resolução Siçoes �m ,con, rano. _

O Conselho Adm' 't ti d �E I Flonanopohs, 9 de agosto de 1946,
va, t

�

1ms ra vo 10 D
�Haf f) H)Jrc- Ylma-r CfFrrêa, presidente.

d Mos, .erT�s lropostos pe o
..
epartamento Publicada na Secretaria do Conselho Admi.as un.lclpa 1 a. e�,. o prOjeto de Jec..retc-Iei nistrativo do Estado, em 9 de agô_;tn d� 1946.da PrefeItura MUnICIpal de Joaça,,� 1 'l11etido L' O Id F

.

d MI' tá
.

com o ofício n. 12"/1 568 d ? d' :
t d !"� �a o e-rretra e e o. 8ecre rIO

1946.
. ,)., e... e agos o e admInIstrativo.

S. S". em Florianópolis, ) "., a,,·';,t, de J9�G
José .B. Salgado J,' Uliv"i,':, relator.

.

A hora regimental, soo �1 :)·;f;S'.üt:I;Ci:J. llo sr,
dr. Ylmar Corrêa e' com :l. presença dL;S- 51'S.

conselI�ei,:Os Severo Simões,' J06P li, Sa:g-adode Oliveira e Jairo CalJado, o sr, presidente
decl�r� aberta a sessao .. fun"i.JI1:1Wk corno se
cretarío o sr. Luiz t��;villdo Ferreira de ,;,\·[c:Jv.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão anterior

que, posta em debates) é aprovada sem emen:das.
° sr. secretário procede à leitura dos seguintes documentos;
- Oficios elas Prefeituras de São Íosé •

�1':1meru;tu, encaminhando cópia dos atos ofi:
ctais baixados por essas Prefeitur-as,

EXPEDIENTE DA PRESIDf:NC1A
Processos dlstrib1tidos

Ao sr. Severo Simões - Os processos de
ns. 339, de Orleães, - 492, de Florianópolis
-: 516, de Bom Retiro - Projeto de decreto.

. lei da Interventoeía federal, que aore crédito
suplementar de Cr$ 4,000,00, e da mesma ori
gem, que abre crédito de Cr$ 10,000,00, à ver.
ba 2·054. '

Ordem do dia
Os pareceres ns . .::1.7. 21õ, 21.:, e 220 tive

ram suspensas suas discussão e votação. Ós
proce�sos .r:s. 215, 216 e 221, .foram postos
ern discussão e � votos, sendo aprovados.Vao a irnpressao os pai eccres

i'l
I

N. 216
t aprovado, nos têi'mos abaixo, o projeto de

N. 245 decreto·)ei da Prefeitura Municipal de Canoi·
A Prefeitura Municipal de Concórdia envI'ou

nhas. remetido com o oficio n, 118/1.531, de
•

C 31 de julho de 1946, do Departamento das Mu·a este anselho, por intermédio do Departamen- nicipalidades. '

to das Municipaliclades, o projeto de uecrtt.à,lei Te:rto do projeto de decreto-lei, 1UJS têrmos e1nem q,ue abre, por conta do saldó do éxercicio que se acha redigidoanterIor, o crédito especial de trinta mil cruzei- Art. 10 _ Para efeito de suspensão do tra-ros (Cr$ 30.000,00), para prosseguimento das balho, na forma da legislação vigente. serãoobras de construção do edifício daquela Prefei- considerados dias feriados civis e religivsos,' detura.
acôrdo com a tradição daquele município. res-Para fazer f-ace a essa despcs1 e>..iste� como peitadas as exceções da lei ou in�truções dosaldo remanescente do ano passado. exéttamen· Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,te, a importância referida.

.,

os constantes' da tabela seguinte:Assim, �ndo, . com_o meu' voto favora1rt.! [ _ Feriados civis m.lt'tlicipais.aprese�to a cOlls1deraçao dos srs. conselheiros a) 6 de dezembro - Data da instalação doo segUInte
. \ município,Prolet� de resolução II - Fe1'l'ados religjps4S-...._O Con�elho Admmlstrativo do Eõ,ado aproo a)'3 de maio - Comemoráção cla Eta, Cruz

!a. �os �ermos eI? que se acba redigido, o pro· _ Padroeira do município;leto �e �ecret<>:leI da Prefeitura Municipal de b) 6 de agôsto - Senhor Bom Jesus _ConcordJa. enViado com o ofído Tl, 121/1.541. Dia Santo de tradição local'

� 2. do ICâ:;:jente mês, do Departamellto <Ias c) 20 dia do Espirita Sa'nto;unIcIpa t es,. , . d) 20 dia da Páscea;
. S. S .. em Flonallopoli�, 9 �,c .d,to de J ;l,� é. I e) 20 dia de Natal.

Jafro Lallaaol relator. Art. 20 - f!:ste decreto·lei entrará em vigor
N. 246

na data da slla publicação, revogadas as dispo·
Enviou o Departamento d M

sições em contl·ário.

des, para o devid
as "r:tcipal�do. Florianópolis, 9 de agósto de 1946,.

C e1h .

o exame e aprovaçao deste Ylmar Corrêa, presidente.
:Jns, ,0'lodPrj:.leto de decreto-leI da Prefeitura Publicada na Secretaria do Conselho Admi.

u�lcIPa e ,��Trento, em que se suprime nistrativo do Estado, em 9 de agôsto de 1946.

�i:'er:toca'l�� ISO
_ OSt.del dProfessores, ele pro- Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretárioe e IVO, nao lt� a 0, classe A.

I
administrativo.

_ Ellcarecend? a neceSSIdade dessa medida,mforma o, edIl d,e Nova Trento que as educa. N' 221·doras Irmas Baslha :i\Iar a dJS':' .

t d (M' .' 1 e esu, aCramen· O Conselho AdmInIstratIvo do Estado nega
ala a_:IallO{ r".,), Benta de Oliveira Dellag· aprovação cio projeto de decreto·lei da Prefei.no 0d e Joaof 'ana de Sousa Júnior foram no- tura 1\1unicipal de Urussanga remetido com omea �s pro essore� e�taduais � que corlcedera, ofício n. 110/1.474. de 18 d� julho de 1946,a p�ldo, exoneraçao a professora J\1aria Trier· do Departamento das 1\1unicipalidades.v"'lel. _

,_ Florianópolis, 9 de agôsto de 1946.
'.' .

supressao dos car�os refel:ldos nao lmpe- Ylmar Con�êa, presidente.dl1a que _aquela PrefeItura aplIque 15,4% da Publicada na Secretaria do Conselho Admi.arrecadaçao do� lmposto�1 na �u�ção popu- nistrativo do Est::>rlQ. f'tn 9 dfO '·1!,t0 .! .... I q,'lar. Acresce, atr�da, a CIrcunstancia de que Luiz OS7/aldo Ferreira de Alelo secretárioaguarda a Prefeitura de Nova Trento a apro- administrativo."
•

'i

ii
II �

.' I

1) (_�":;_..:-f �:��giO Barriga
CONVOCAÇAO

.

De ordem do sr. presidente,

I cel. Pedro Lopes Víeíra, oon
. voco todos os srs. assíonistas
do. CoLégio Barriga Verde (em
organização) para uma reu-

nião na próxima quinta-feira,
(dia 15) ás 17 horas, no gabi
nete do sr. Prefeito Municipal,
afim de tratar da aprovação
dos estatutos e da planta pa
ra o referido coléglo.
Não havendo numero sufi

ciente, funcionará a Assem
bléia, meia hora depois, com

qualquer numero.
J. Alcantara Santos - Se

cretária .

'..<-\ 1)V ()G d \.
Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA
Dr. l. r DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO; Rua Felipe Schrnidt ,52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florian6polia.

Sob

I'

ESCRiTÓRIO JURíDICO COMERCIAL

, .

.,

A."unto.: Jurídicos·- COft\erciaiB -- Rurais e ,Informativo.
Bndereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
<:on.ulte nO,8a Organização antes de.•e decidir pela com

!,IJ'a ou venda de imoveis, pinhais ou qualquer
emp�esa ne.te e.tado �

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

R.ua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

E�t�bilizadores automaticos para rádios, Não há mais

probabilidade de seu rádio queimar. Patente requerida .

LABORATÓRIO ELETRON
.

RU3 J »ão Pinto, n ,

o 29 - Sobrado,

MOTORES MftRITIMOS «KERMATH»
melhores do mundo, a oleo Diesel e Gasolina.

Desde 25 o té 550 HP.

COQUEIaos PRAIA
CLUBE

CONVOCACÁO
o abaixo o5lsinado. Pre5lidente do

Conselho Deliberativo do COQUEI
ROS PRAIA CLUBE. em con.ondn
cio com o artigo n.O 41 doe E"to
tutos, convoca o. Snrs. Con.elhei-
1'0. para uma reunião a aer reali
zada às 11 h ra., do dia l5 (quinta
f&ira). na ode do Clube, para..
aprovação de conta•.
A reunião é convocada também.

para fina de interi..e da .ocieda
de. em lig9ÇãG com a C.:lixa Eco
nômica do E.tado.

OSWALDO P. MACHADO,
Prelidente do Conaelho Delibe.l'atjvl;)

Os

Distribuidores Exclusivos para todo o Braeil

LTDA.

CAPTTAL: rR$ 60.i>OO,OO-O,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 RortanõpoUsRua

A. SILVEIRA
Comissários de Madeiras

Presta aos Seus representados informações criteriosas sôbre
a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo - Rua Guaporé. 144 -- Fone 4·5866

Caixa P&stal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

Filial: - Santos - Rua José Ricardo. 43. - Fone 3.526.
Caixa Posttll 749. - Telegráfico: Abesil.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessita.r,

de UMA SÓ VEZ,
pa.gando PARCELADAMEMTE,

com a.s VAN'l'AGENS da compra ii, vi.ta,
servindo-se do

KNOTSISTEMA
Reupas
calçed�s

M6vels
Rádios
Geladeiras
Bicicleta.

J61as

Livros
Chapétls
Instalações elétrica. e lamUria.
Arillos para p,"entM

Peles
Casacos
Quaisquer aritlH

INDÚSTRIA, COMtRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

Ou • 1. l' ... 1 .. II 1'7 ....

O. K. STUOtO

.'

Torna-se público, para C(1)

nhecimento dos motoristas, na
interêsse do socêgo público.
que é expressamente proibIda
o uso de busina para chamado
de passageiros a porta de do
micílio, d.ramte a noite. Aos
infratores será aplicada a mul-

I ta de Cr$ 50,DO, e, o dobro na

reincidência, de acôrdo com á
letra d, III, artigo 123, d'o CÓ'-'
digo Nacional de Trânsito.

Rádio
Telegrafista
Precisa-se para
lhar algumas

por dia.

traba
horas

Bom

Tratar

ordenodo.

nesta redação,

-;. Camisas, Gravatas, Pijame••
Mei8$ dai melhores. pelos CO!: .

nores preçol .6 Da CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. 6

Laboratório
Redio-Tecnicc-E!eC'�ron

Fundado em 1935
Montagem de �.�dio8, Ampli

ficadorell-TranBmí..oreu
Mat9:-1al ir!\portad.. direta

mente dali U. S. A
Proorietário

Otom;:r Georges
E:ectle - Tecnico - Profissio"..J

formado na Europa
rlorianÓpoJ;.

�U(1 J cç, o Pi!'. to rt 29

Büilm

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



['

lrieste·. e a amizade 1,lt'ino - american� ..

I ����P!!2��A el���������d�ni�l��Po_r A�ne� L�ma2�:.e I SUSCIta! velhas e i! 19�atas 1'e-, :'a� na luta e as resístêncías Pretendem os expor�adore�, .êncía dos próprios exporta-(Copyngt do
_

:::3ervlço F ran- cordaçoes, corno pn nClpalme�- italianas e francesas, chega� especialmente os de tecidos, lI-I �ore,s conduzidos pelo govêr....ces de Informaçao) te, a do golpe de 1:�40. A opi- ram mesmo a parecer um so berdade para vender no exte- i "

Há uma co�a sll:rpr�end�n�e nião francesa esque �era, �(r.1e- movimento. �ria. _lamentavel rior, onde a guerra lhes pr�- 'I��CIDOS FRANCESES PARA_pelo menos
_ a. pr:melra Vl�'k a les .agraV'o�, quand? a Itálta re- que a boa disposição d? povo porciona preços extraordin�- .' '

O lIUNDO.na indig�açao Italiana, devidc pelíu o regime fa�c�s t� e entr?u trances p�ra com a Itália - rios, que eles desejam apro.v�I-1 Paris _ S. F. L) _ Desde.a reso�llçao ton:ada pela <:cn- na luta cont�a o .mll pigo nazis- que a muitos causou :erta ex- taro !,or sua vez, os i�du�tr�als, 1890, data em que o Coman'ferêIliCla de Pans em relação a ta. Os guerrílheíros de ambos tranhesa - fosse perturbada receiosos da concorrencia ee- I d t Chardonnet fundou emTrieste. <?s protesto� do� p�r,t.l- os la:dos dos ALpes" colabma- pela crise atual. trangeíra que .a guerra eli'�ni-t;a��a�çon, a primeira usin.'a de,dos e ,da Imprensa soo dlng\O?S I n�va ou red�zl�, pedem ao go- têxteis art.ítíoíaís do mundo, aprinCipalmente contra 0S �r�- 'I'onleardílum 'I'õndeo do coração \ v��o que l�mIte �s ImpO!Tt�- indústria de fibras artificiaistanj,cos e franceses. As hostílí- O Tonicardium vígo Tiza o coração, combate as aflições, can- çoes por meio da Iícença pre- não passou de aumentar nadades, porém, sem duvida, pro- saço, p e.Ipitações e alivia, os rins. via. Dessa maneira, - cornen-
;I'rança e em muitos países,nunciam-se mais contra a

}'!racos e convalescentes
ta-o "Jormal do Brasil" --;- ex-

atingíndo enorme desenvolvi-"França por hav�r este p:aí.,� ,

debiltdade, portadores e industriais q_ue- m.ento. _f· 1 O Stenolino evita a: a moléstias do 'peito, anemias, d t"proposto uma ormu.a C�?nCi- 1 rem o .au.me�t�o as exp.or açoes A indústria francesa de têx-, li.atória que se traduziu, rinal- dá vida le saud�. e a dimínuíçâo "das Importa- teís. artificiais emprega cêrea:mente, em acôrdo na Conte- 1l{olesti�s das senhoras - Cólicas ções, agravando, depois. da
de 16.000 operarros nas 27renda.

'

., Usem o Sedantol cor itra as irregularidades mas vísítas, distur- guerra, o ma� .po� esta criado
grandes fábricas modernasDizemos que Isto e surpre- bios e rr tal estar. Evita complicações. com o desequilíbrio da balança I
existentes nas cercanias de-endente, porque, certamente,

I /, do comercio exterior, onde apa- Lyon; capital da indústria de
, _não foram os franceses nem os Caetusgencjl - Regularizador 'do eoraãço reoem _g:r;andes saldos da ex- seda e tecidos de luxo, nos
.

britanicos que quis�ram ex O Cactusgenol tonifi ca e regulariza. Combate as sufocações, portaçao.·
, . . . arredores de París e no nor-,cluír a Itália de Tneste. Nc aflições I inchações e a falsa asma. levo� o governo a .e�lll�Ir, afim te .da Framça onde se acham

..entanto, os italianos mostram-
A Spiroche,llina é um bom depurativo FOI e�se desequillbrto que igualmente locallzados gran-.se mais irados contra. a Fran-, A Spirochetina "auxfl ãa o tratamento da sifilis contra as ma- de, .por �n�erm�dIO da compra. des centros têqteis lanigenos

ça, cuja _fórmula,
.

afinal
_

d.E' _ ,

I f ld de
..

cambíaís,
_ def.ender. a es_ta-I e a,lgodoeiros. , .

.. nifestaçoe:s de dor mos ossos, �e e,
_

en as.
b I d d d

�

b d fI �contas, nao ,d�scon?ece (l1S di-
- 1 li a 'e o cam '10. a in açao, Famosa antes da guerra pe-reitos da Itália sobre aquele ] I Meigi pan Para caratívos

. 1
com todo o cort.eJo de se�s 'la variedade e qualidade deorto do Adriático. Aplique nas feridas limpeza, arranhões finflamaçôes, Plcads, males, o e:r:careclmento ?e VI-, seus produtos, a índustria fran-_P

Como explicar est� . _atitude
.

de insetos e higiene. I da,
as queixas dos servI�o:res cesa de têxteis artifícíaís em:incongruente da opmlao pe- NAS fAIl:,11IACIAS E DROGARIAS do Estado, as greves ?�S tra- i breve re.cuperará o lugar queninsular? Segundo todas' as balhadmes. Ao COtI1Jtrano do lhe cabe no mercado mundial,�

'probabiHdades, 'tra�a-se, .ne que fêz, deveria o govêrno au-
graçl:\-s a seus baixos preços de

:iundo, de uma reaçao nasc.lda C I b [ b d'
.

A'
'

t
xiliar a compra de cambiais

venda e a próxima possibilida-
.apesar de todas as aparêncla�' U e "oze. e -, sos o .,;om todos os,recu:-sos que fo-

de de díspôr de grandes esto..

d ·t 1 f c sa 1 .;:t ,

ram postos em fmanClamen-
t

_.da arnlza e 1 a 0- Tan, e . 4.) -

PROGRAMA �ARA O M:€S DE AG�STO DE 194�. ..

i tos indéseJ'áveis tudo para o
ques para expor açao.Tão que. jogamos o paraJ XO, Dia 12 _ Grande B ade. Festa ComemoratIva do 74° Am"ersano de i

• .', • No mundo inteiro aumentou
:mas não é verdade. ,sua F�rndaçã'O, c� inici!D às 22 hora.s. _. ,.

! fnx: d:: redUZIr ao mlllllno as
l!! produção de têxteis artifici-

Com efeito" quando alguem DIa 18, D,ommgo - Festa, Lnlfanhl, em Comemraçao ao Amversano emI's'soes de papel-Il�IOeda cau-
ais devido as necessidade da

'1'ntervem numa questão, a nar- do Clube, com início às ,16 .,horas. Em segUlida "Soirée das 20 às 24 hS'1 sa.doras de encarecn:nento da'
gue�ra. Por outro lado, as fi-l:' Dia 24, Sábado - ":Soirée", com inicio" às 21 h9ras. d I fIte maios amiga. do m�ia ..lor (é Vl a, �a que n?s fi_: Ige e. cau-1 bl.'as art�fic�ais,torn,aram:se in.;.

-'ta b "m a maiS ofendllda se sa perIgosa agItaçao SOCIal. du;.nensávels a confeccao deme,
"e b

'

d"]o' .:não se lhe <concede o que es-
.

o re o governo - IZ o

I numerosas vestimentas. .

:perava. Os italianos jU1ga',am I L b t'
- Jornal_ - uu: imp�sto de ex- Si atualmente a produção:.sem/ duvida, que o sr. Bid-aul1

� \\{SOIJ..tlbi' a ora OrlO portaçao.e deIxe a hberd�de de
I francesa de têxteis artificiaig

·devia ter-se mostrado mais Iir·
&�'Y

� I'
JY"
A

'

rll'OI·CO eXi�.rtar, ,s�spenda a �lCença I ainda não atingiu a plenitude
:me e intransigente na 'defesa � t �_ '" pre�la e de llberd�de de ll�PO:- de sua capacidade, deve-se, so-·da posição italhna. ;:::: t � lUA JOÃO PIH�O, 2S tar, faça economIas razoavels

I bretudo, as dificuldades do
, �alvez fosse dificil pedir aos

. � , .

.' � e ponJla. os recursos do Banco

j3Jbastecimento
de matéria pri.:prõprios italiano� que reconl1e· Ann'lU-nO nm-I�Urlcns "Em

Fone: 1448 d? .Bras:l na c�mpra de,cam- ma. Mas essas dificuldades são:cessem a verdadeira situaçiio "nl lU UI 11 fred�teEII��d�esouro blals._ Nao contmue,. porem,da passageiras e pode-se já prever'se _,a França houvesse contri- Florianópolis p:�vÜ'c�r 'Ü enc�reclme�to e: que atingirá, em breve, seus
buido para aumentar as' di· Vl' a pe o exceSSIVO paPfe :mo�- índices normais que permiti-,.

.

,

6 S M' '". Farm Narbal AI"es o-a Souza da. Na guerra p3Jssada, 01 mUI- _ _
" t' f'"v:ergenclas entre as grande! Dr, H. ' . 'I" Da •

. '"

.',
-

d I, rao ,nao ,ape:nas sa IS azer as
]Jotências, em vez de concilia-

'

',armo L. da Costa Avila t� menor o �ncareclmento � necessidades do mer�a�o fran-
-Jas a Conferência de Par' � ie- Exame de .ohgue, Exan19 para verHic4gõ.O v� no

_ BrasI.l,. porque? gq

I
cês como as do comerclO e)(te.

'

.

'
. ,

E erno nao emItIU para eVItar o .
. l'dad dna fracassado e a atmosfera de cancer, :I�xame de Ul'inCl, _

xame 5)Qra
d 'b

. nor, tanto pela qua 1, e os• ,\.'. to..1 melhoramento o c amIO, t' I b'JhternaclOnal apresentana � verificação (,Ia gravidez, wxan-te �e escarro.
T d

ar IgOS, como pe os alXOS pre.estas horas piores e torro
.'

'l.o- Exame pare I verificação de d.oenças da quando s� verJI ,lC�UteXCesso de ÇOiS de seu custo.
. _, .

. '. b I E d f' exportaçoes, a e empo e"sas slt.uaçoes. :r���ste, pOl l:::í, ",ele, boca \ e c,a e 08, xa�e • 82:-e&,
aproveitarmos as lições das na... -ado_

,liO, sena 9a It8:11a. �e �?dC
.

l,xame de secreçoea.
duas guerras, para compreen- ftV11'Y""a�m. Nao se7"Ia de n�ng ::m.

I,
�utovQ.CcÍl)as e transfusão de sangues, der que o contrôle- da moeda 00P.'TO

.Nao pe�tencena � nmguem };;xQme qu imico de farinha., bebida,
brasile�ra ter-se-á de fazer pe- .,

.,
::mas s�na uma. p�ngos.a. carga I; café. água., etc,

lo duplo contrôle da importa- �;�i�;:;Vag���b�. �Xplos1Va nos l�mites lltlglosúE
,_ ção e da exportação, não seria As ações dé cata-, ,!lo Ve,lho- Co.. l1t1p.,en,t.e. '. _. . nn,Slsivel ao govêrn.o atender as plasma e de vapores'A Bd lt ]o'�' soltam o catarro,_ ...o.:'''''''C'".' O sr:... � au sena IDaI., co·

ESCRITÓfR10 JUR1DI�O COMERCIAL ex'portadores, que desejam a li- aliviam a congestão,-�odo na? se eI'l:volver �a qu<:.S-
(Com 'Im Departamento Imobiliário) exportadores, que desjam a li, acalmam a tosse.t�o. Enflm, Tneste na;o cons- Vendas I Je pínhais, fazendõls e emprêaas be�dade de vender no exteriortl.tni uma posição de inte\."t;[·se Diretor: dr. EJisiá.rio de Camargo Branco

e pedem que o câmbio não me,.,·dlreto· da França. De resto" SE ./ ADVOGADO
lhor.e. Dessa contradição é que l.se at..stl·vess de "'dotar uma Rua Frei Rog, �rio, 54 - Fone 54 - Caixa Pestal 54 "

.� . I1.,;,
'

e ai.

resultou a situação aflltIva em.atitude positiva, o gov"':no EDdereço 'telewráfil,lco: "Elibranco" - Lajes - St. Catarina
,

frances teria evitado ser alvo
da eolérka reação italiana. A
'F]}ança, porém, não podia fa-'
Zler �so. Slemelhantte passivi
dade equivaleria a' deixar dE
Cumprir sagrooos deveres con
iraidos com a comunidade Im-
Inana.

(
- Entretanto, as manife'staçõcs
que contra a França se

,
le

:v�n�am estes dias na" Itália,
hã;Ó parece deixarem graves
1l'essentimentos rio pOVÓ fra:u es .

.ontudo não conv:ém aos ita·
7 I

lanos, em nossa opinião, res- "

--------------------------��----
f � �IT.Oo- Quinta-feira, 1S de Jgosto de 1946, 5

o Sabã�
t
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.6 o IST_ao·- Qulnta.felra, 15 de a,goslo de ,,,*"0«;

CAMPEONATO CAnIOC�
A próxima rodada, número.

7 do 1° turno do campeonato
carioca, a realizar-se domingo
próximo, está composta dos

seguintes jogos: América x

F'luminemee, Bonsucesso x

Vasco, Canto do Rio x Madu-

. reira, Flamengo x Botarogo e

São Cristóvão x Bangú.
Com os resultados da 6a ro

dada, é esta a classlficação na

"tabela de pontos:' 1° - FIa

I mengo, com 11; 2{) Fluminen-
se, -corn 10; 3° - Botafogo,

. com 9; 4° - Vasco da Gama,
com 7; 5° --::. América e São
Cristovão, com 6; 6° - Canto
do Rio e Bangú, com 4; 7°-

D· ,- d PEDRO PAUli Madureira, com 3 e com a
ireçao e " .'

'

..�==""",,==� "lanterninha" SBm nenhum

FLORIANOPOLITANOS X
) TORNEIO ABERTO DÊ VO- SERÁ NO SABADO O ESPE-' OS GOLEIRcls VASADOS DO ponto, o Bonsucesso.

JOINVILENSES LEIBOL E BASQUETEBOL TÁCULO PUGILÍSTICO CAMPEONATe DA PRIMEIRA
DrVISÃO Tome KNOTComo está anunciado: deve- Prosseguindo o Torneio No próxdmo sábado, no Tea-

Tão defrontar-se hoje, ás 15,30 Aberto de Voleibol e Basquete- tro Álvaro de Carvalho, será Relação dois guardiões ,que
hOTaS, no campo da Rua Bo- boI, patrocinado pela F. A. C., levado a efeito um grandioso deixaram pas.sar bolas, no ,;er-

f' t d S bcaíuva, os selecionados desta serão realizados na "tarde de espetáculo de box, cujo pro- tame da Prn ?eir� ,:qivisão ci-I es a O, en or
'

Capital e da cidade de Joínvile. sábado mais os seguintes jo- grama está assim organizado: tádino:. B J'O quadro local está muito gos: Voleibol - Ubiratan x laluta - Batalha America- Rubinho (Bocaíuva) 180m esus
bem equipado, o �esmo' �od�-IGrêmib Estuda'�til. 13a8'q,:et�- na, com os olhos vedados, em Cw:rú (A�l��ti�o) 14 'Domingo último, encerra-

mos dizer do conjunto JomvI-1 boI
- Academia de Comércio 3 rounds.

. .

\ \, Is,alas (FIg ueírense) 12
liam-se as festas em honra do

Iense, que vêm integrado pe- x Ubiratan.' . 2.� luta - Preh:mmar entre NIvaldo (P.; Ramos) 10 Senhor Bom Jesus realizadas
los mais destacados "foot-bal-I

'

* * * .os amadores 'Btruta e Crístó- Peixoto (Cq�avana) 8
na igreja da v. Ordem 3a de

Jers" do norte do Estado. II CAMPEONATO ESTUDAN;. vão� em 5 Tounds: Ado�fo (A�:,P) .7 S. Franscísco 'da Penitência"
Presenciaremos uma pugna TIL DE ATLETISMO. 3 luta - Paulista x Gancho T��u (Atl€�l!CO� .

6
que naquele templo se' venera

,emociGnante e sensacional, na (;profissionais), em 6 rounds, Bitínho (F [gueírense) 2 talvês há cem anos. Ditas tes-
'qual os 22 elementos demons- Finalmente, estamos segu- �rêl�io oferecido. pela' Relo- Ary (Cara� Iã�a� O tas tiveram Início 'no dia 3 �o
trarão os suas qualidades na ramente informados, o Ore-, joarra Royal. ,�, corrente, com novenas e pra-
arte de chutar, e onde serão mio Estudantil Catarínense 4a luta - "Catoh " - Peller JUIZES Q1rE �PITA�A� tdca. No dia 6, comemorativo
requísitados os que causaTem 'recebeu telegrama da Divisão x Mascarado. Esta Iuta só será .Foram os seguintes os �r- do Orazo rezaram-se missas
melhor impressão, afim de se I de Educação Física conceden- decisiva quamdo um dos ,con- bítros que di rigiram. �s_prélios às 7 e 9 l�oras. Naquela, h'ou";;
proceder ª,O seleciolnamento do do liçença para a organização \ tendore,s perder os sentados. do certame dja 1�. DIVlSao: comunhão geral e nesta, a 80-

"onze" que representará a deste certamen estudantil. Será o Pantera Negra o ad- Newton Memguilhott 6 vezes lenídade do dia, com sermão
terra de Anita no máximo cer- Os diversos representantes versarro do Condim? Lúcio Carvalho 3 vezes ao Evangelho. Domingo, além
tame naoional de futeboL' , dos estabelecimentos da capí-] A:pós o espetáculo "haverá Antônio P. ,0. Neto 2 vezes das missas do dia, sendo que a

Ambas as representações já tal se reunirão afim de trata- ônibus para todos os recantos Alfredo Nazareno 1 vez última foi solene com três sa-

receberam os aprontes finais, rem da realização deste ma- da cidade. Agapito V �loso 1 vez cerdotes e sermão, teve lugar
estando todos os cotejadores ] gnírícc espetáculo esportivo, " ,'. • • _. a noüte a vestíção de dois no-

nas melhores condições. que por certo será uma das APENAS Cr. &,OU OS ARTILH JEIROS DO gAM-' vos Irmãos e três novas irmãs,
Os locais. são consíderados 'grandes atrações, pois, não só Com essa infima quantia VOt'f PEONATO�DA DIVISA0 solenidade' que presídíu o

favoritos" naturalmente por- haverá provas do esporte-base está .auiUando � seu próxi�(), PRINCI�AfL DA CI?ADE revmo. pe. Frei Ambrósio, O.
'que a luta se desenrolará nos como tambem torneios de vo- �:.nt�!�,::.,!::.a:__C::!:i.���:o" Co_m os Jo"gos de _sabado e F. M. e Comiesâr-io da Ordem.
seus, domínios. .Mas estamos leíbol e basquetebol. dO�lhgo ult:/ill?s, .sao os se- terminando a solenídade com

certos que os nortistas sabe- Parabens ao Grêmio

Estu-I
_

I gumtes os ajrtilheíros do CeI-
a bencão do Santfssimo Sacra-

rão desempenhar destacada- dantíl, e� partic71lar ao sr. A t e n c a o ta�e. amadoI�i�a .� divisão mento'. Grande foi a anuência
mente os. papeis que lhes fo- Ru�ns SIlva, D I r e t o r es-, '. ' , ' D.

. DÊ 'FLORI-ANÓ- ,prm.c�pal da ,c�dade. .. -de .devotos presentes .a todas
'ram cORf:ado�,. l�tando com :po.r�lv� _

por
.

esta. g r a n d e �oi!':r:v�:a �::\n.tere8.ado. que NIze� (AV�l) •

8 -

bravura, IntehgencIa e, sobre- mlclatwa, propor,clonando aos recebeu. d�etamente da Inglaterra. MandlCO (rr': R�mos) 7

tudo, com disdpl�na. estudantes se
\ baterem, no motores elétrico. trifáaicos. a20 Augusto (FIgueIrense) 6

E.stamos cielntes do progres- II Campeonato Estudantil de volt•• S? ciclos. 1400 rotaçÕe•• capa- FelLpe (Av�ai) �. ,5

so do pebol joinvilense, onde Atletismo possÍvelmente a re- P c,dade1dte. 1/2 a tIO bHaPJ·x·08 '1' Nev (Figu,eirense) 4
.

.• .

•. ". . A raçoS re a lvameo e .

A·d ('10 ) 4oada eSIportl-sta e uma contn- alIzar-se no proxrmo mes. O 1'e- Recebeu. também. medidores

I
Leom as :,-.'1r�vana ,

buição ao seu deseinvolvimen- ferido certamen será fiscaliza- (Relógio.) para luz. , hbelardo (Figueirense) 4

to, obedecendo ao imortal le- do pelp, Inspetoria de Educa- Rua Traj-aoo n. 11 - Fone 1674 Hélio (Atll(�tico) 3
,ma. Mente sã em corpo são: ção FIsica do Estado. JOÃO CASCAECIl I Lázaro (P.i) Ramos) 3

:"'MÉms s'aJna in corpore sano".' Acácio (C:�ravana) 2

Nos dois combilria.dos há no-
--

Zacchi (Atlético) 2
mes que conhecemos. São pe-IMOVIMENTO D03 ,CAMPEONATOS DA CIDADE Capeta (A'�lético) .' 2

bolilstas de renome, com longa ,
Póvoas (P.': Ramos) 2

prá.tica nos conhecimentos des- la. DIVISÃO Chocolate HP. Ramos) 2
'se salutar esporte de origem GaHxto (P'. Ramos) 2

inglesa. Clas.!fí,1 CLUBE ! '��;��_I VitÓf'ias IDerrotas j Empatesj Pontos I Pontos !.go.�s.l·ao.15' Procópio I(Fi'gueirense) 2
O jogo está fadado a alcan- oçao

.
d�s .anhos p".d,do. pro conlr. Ary (Figu,�irense) 2

'çar o máximo sucesso e, visto 10' Avaí I 451 4 '1 8 2 lt:i 7 Secura -(BOCaiuva) 2
'o enorme i'lliueres'se llue vem 20 Paula Ramos 2 1 1 5 3 16 10 Laul"o (Bdcaiuva) 2

'de,spertando, podemos já pre- 20 Cara vana 4 2 1 1 5 3 9 8 Medinho (llBocaiuva) 2
ver que um grandioso público -;30 Figueiren8e 51 3 2 '6 4 19 14 Silva (Caravana). 2
'estará presente no velhç, e 40 Atlético 4 _-I 2 2 2 6 10 20 Bodinho (;BOcaiuva) 1

querido campo da Praia de 50 ,Bocaiuva 41 4 8 7 18 Wilson (F,�gueirense) 1

�óra. Amorim ( l�tIético) 1

"Os preços dos ingressos que Ã Djalma (Atlético) 1
serão vendidos pelas bilhete- DIVIS

.

O DE ASPIRANTES
''C Irassú (A*ético) . --1'

rias são os seguintes: Cadei- Cla:Sifj'l CLUBE I !e:��:- I Vitórias I Derrota.!.Emp.tc"! ponto.j' PonIo.' \ .,Goa,ls'lfGoals• Dane (Catavana) 1
ras numeradas: Cr$ 15,00; caça0 dos I ganhos pord,dos pro contra Amaury (fivaí) 1

���u2�n����s: Cr$ 6,00; Ge-

�: Á�[éatT��a !51 � 211,
1 � �. �� � i���h\A�t�aí) i

x x x 3° Avai \ 3 6 4 21 13 li '

'I::EXCURSIONARÁ À GASPAR 4° Bocaiu� 4 1 21 1

431
5 R 19 Ofl"cl"o' 'a\' SI"OÀmara'5° Figueirense 5 2 3i 6 10 13

, �. _'O GUARANY I I H -6° Paula Ramos, 4 4 8' 8 15
, ELE(TR�.ME(AHICADeverá exümsionar, domin- Consertam-s•. p'eladeira., Reqiatra-.

go proxm;lO ao progressista �!l. DIVISÃO dorcu, NumelradorCH, Carimba.

muniópio 'de GaSlpar, ande 00- MimiÚqrafos. IdlÍquinas d. Eecre-

frentará uma das Il1ais com"_ Classir.-/ CLUBE I r��fz:� j Vitóri�S! Derrotas! ElUpate.1 ponto.! Po�los I 'GO�ls.I'GO.IS. ver, Calcul,;r, Co.turar etc ...

1 cllção. "'05 ganhos perd,dos pro co."'" Eoro1amentoe f d. Motore.. Esta-
petas agremiaçõe!s locais, a ----------------------------.:.- bUi,adores. V,)!timetro. e demais
,equipe prinüipal do Clube 10 Coroados 2 11: 1 3 1 7/ 5.. aPQreJl!�os elétricas.

.

Atlét'Ílco GuaraJny, cuja embai- 2° Olímpico 2 2 2 2 3 3 Atendem-.e chbmado. fora da capi-

:xada :partirá, em ônibus e-sp'e- 30 Colegial 3 1 1 1 3 3 11 11
tal .ob a direç�o dos srs. ERNESTO

,

9 WOJCIKIEWI<rZ IR e ADO.LFOdaI do Tr'apiche Municipal, ás 4° Vera Cruz 3 1 21 2 41 7 \ � T EMEL .

5 horas da manhã do mesmo I Ru.a Victo Meirelle. 0.° 18

dia. ---------,-------------------
'

(f�R:ÃO)
Sá�ado, assis tiremos I��aro:oT:a��: s:��anr�1 �:t�:�v���ilis fico. Qfle terá por

I :;�.,',�.:�;:':;';�:;�::,:: ,

I

No ereeleete «field» do «Stadiom)} da F. C. D.,' estarão em ação, boje� ás 15,30
horas, as fôrças máximas do «foot-ball» d esta Capital e da

adiantada cidade de, Joinvile.
-,

A·TOSSE

Evite e'S'se r isc o I

Para bronquite. 10S
.l- ';e e coqueluche. use

.:

PEITORAL OE===

ANACAHUITA
�-

J
.

••MM·iM. (,pmp_"t;

P A R E!, I
Peçam as fórmulas

Pcu'a fa.er c.rveja•• C,,$ 50.®
Sorv.t. 'em g.lo. Cr$ 10.00
Fobricar vinag..... Ca:$. 40,00
Req:'trem o dinheiro pelo
correio; envio as fórinulCH
r.gistradas. pela volta do
ciúr.ío, .� P.cTídós"a Wr-Leal.
Pindotiba, .• S. Catarina

Peçam uma, 2 ou a. 3.

"

ES1�AI
NA tlOR •

o SEU �GANISM()
P R E C'·S'A DE lJM A

LIM"EZA' GERAL

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7

·CAMIHH-ÕES NOVOS

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Jlrurgla e Ortopedia cHnlca 'e ci
rurgta do torax. Partos re doenças

de senhoras
OONSULTóRIO:. R. JoAo Pinto 7
DiAriamente das 15 às 17 horas.
USm1ilNCIA: Almirante Alvim.

36. Fone M. 251

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médíco-ctrúrgtca de Olhol
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
contot,

OONSULTóRIO - Felipe Schmt
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

&OSID1ilNCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e t2'04

DR. A. SANTAELLA
(Díplomado pela Faculdade Na
,lona I de Medicina da Universtda
te do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
ias Mentai�. Ex interno da Santa
�asa de Misericórdia, e Hospital
Pslquátrlco do Rio na Capital .1<.,.

deral
1L1NICA MÉIHCA - DOENCA'"

NERVOSAS
- Consultóírio: Ediflcio Amét••

.

NETO
- Rua Felipe Schrn id t. ConsulUlS:

. Das 15 âs 18 horas -

tesldência: Rua Alvaro de CarVN'
lho nO 18 - Florianópolls.·

DR. ROLDÃO CONSONI
JffiURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOJ.ÉSTIAS DIJ SID·
... NHORAS - PARTOS ,. ,

f'ormado pela Faculdade de Medt
clnna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vA·
rios anos do Serviço'Cirúrgico do

Prof. Alfplo Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bl.
\Iar�s, Intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

�tero, ovários e trompas. Vartco
lele, hidrocele, varizes e herns

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

raiso). Te!. 1.598.
RIilSID1ilNCIA: Rua' Esteves JO·

nlor. 179; Ter. M 764
,----------------

DR. POLYDORO' S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade d.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, cspec;al.

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFI.4

Doenças do sangue e doe cervos. '

Doenças de senboras - Partos,
Consultas diàriamente d-ás 15 às úi

horas.
Atende chamados a qualquc- hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO, Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
ItESIDENC;A, Avenida Trornpowskí,

62. Fone 766'

DR. ARMANDO VALtRI()
DE ASSIS

009 Serviços de CUnica Infantil Wt
Assistência Municipal e de

Caridade
CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua NiUDes Ma.
ehado, 7 (EdUlcio S. Fianclsco).
Consultas das 2 �s 6 horas

RESID�NCIA: Rua Marechal Gui
lherme, fi Fone 783

Sobras de. guerra, tipo militar.
•

Pa�a 5 e 10 toneladas.

Entrega imediata (cêrca de 60 dias),

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUL'I1AS - Pela amanná:
diariamente das 10)10' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados, das, 14
tis 16 horas - CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado _:_

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. M:<l.R-IO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital tfNer êw Ramos'
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ l1tOS da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas: das 4 á. 6 horas.
Residência: R. Felipe 'Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DÃ PELE -rr- SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RATOO
Il\1FRA -. VERMELHOS E ULTR.f.-

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmldt, 46
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite ameblana.
Fisiot�rapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende díarfamente às 11,30 ns,
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vidal Ramos, 66.
Fon .. 1067

VENDAS E ESTOQUES :�C
DISTRITO FEDERAL, EM

JANEIRO

Despesas com pessoal impostos
matérias -pnimas e fontes de

energia
A Secretaria-Geral do I. B

G. E. está divulgando as curas
referentes ao movimento. dos
.;estabelecimentos comerciais c

industriais do Distrito Federal
em janeiro deste ano.

Conforme o plano desses in

quéritos, os estabelecimentos
observaàos' são os atacactstas.
com movimento anual de ven·

das não inferior a 100.000 cru
, zeiros, Em janeiro, somava ..

4.140 o total desses estabeleci
mentes no ,Distrito Federal
sendo 1.843 comerciais e '.2�'i
industriais.

.

O valor das vendas desceu,
de 2.299,1 milhões de cruzeiros
em dezembro' para 2.089.7
milhões em janeiro de 1946.
Contudo o. valer correspon íen
'te, em janeiro de 1945, foi
sensivelmente menor, ou se

jam, 1.899,7 milhões de cruzei
ros. Para aquele total ccntri
buíram os estabelecimentos co

rnercíaís com 1.279,4 milhôes
de cruzeiros (61,23 %) e os in
dustriais com 810,2 milhões
(38,77%).. ,

As vendas á admínístração Ipublica sofreram decréscimo
no primeiro mês de 1946, ten
do atingido 83,5 milhões de
cruzeiros, quando a médir ] ,

mensal verificada em 194'j fo
ra de 107,3 milhões. Das ven
das em questão, couberam aos

.

estabelecimentos comerciais ..

37,2 milhões de cruzeiros, c aos

)l
industriais 46,3 milhões,
Também decresceu o mono

tante dos pagamentos ao PtS
soal, em janeiro, mas, sóments
em relação a dezembro quando

" "
essas despesas' flciún �m regra
oneradas pelas gratírícacões

.

retiradas, etc.
�

Tais pagamentos orçaram
em 222,9 milhões de cruzeiros.
contra 325,2 milhões em de
zembro. Em janeiro de 1 J45
foram de 159,4 milhões de cru-

z�iros, tendo sido de 201,4 mi
.lnões a média mensal do ano
.Em janeiro de 1946, esses

'. pagamentos obedeceram á se- \_
guínte discriminação: emnre- ao de consumo; 20,50/� :10 de
gados (fôlha de pagamentos) vendas mercantis: 2,07% ao.

78,�5%; empregados (grctiü- de renda; 2,09% ao de índus

caço.es _

e comíssões) , 5,64%; trias e profissões; e 0,5777 ao

cornissoes a intermediário." ..
de lucros extraordínáríos.

.'j ,5,5�%; retiradas de sócios e Os 2.297 estabelecímentos
, ... " proprietários, 10,52%. Durante industriais do Distrito Federal

c ano passado, as proporções observados 'em janeiro, despcn
pel1centuais foram, ]'ersper-t1\Ta, deram 255,7 mílhões de cruzei
mente, 'de 71,43%, 9,93%, ..

ros com matérias primas e Ion-
8,01% e 10;63%. tes de energia, sendo 246,7 ali-

.

Os lucros e dívídendos dis- lhões de matérias primas, 6,4']trtbuidos em janeiro ascende- milhões de, comoustíveís e 2,6
:;\ " r�m a. 42,5 milhões de cruzei- milhões de energia elretrica.1
"ros. Desse total, 22,8 miihões Essa despesa corresponde 21couberam aos estabelecimentos 31,6% do valor das vendas efe
comeI1ciais, e 19,7 milhões 'aos tuadas no mesmo periodo Pt�
industriais. los referido.s estabelecimentos.
Os pagamentos de ill1lposto�, d valor dos estoques de pro

subiram a 122,7 milhões de- cru- dutos controlados totalizou ..

zeiro.s; contra 140,9 milhôd em 1.428,1 milhões de cTuzeirvs,
d�zembro de 1945 e 120,0 mi- em 31 de janeiro. O valor mé
,1hões em janeiro do' mesmc dio, em 1945, foi de 1.448,4 mi
ano. Para aquele montan' e, os lhões, de cruzeiros por onde se

SrlnJ�.IewoJ
.

sOluewJJ8Ieq'l?,1.sô· vê que a influênoia da su lida
contribuiram com 40,1 % e os dos preços na avaliação dos
industriais com 59,9%. Na e.s- produtos, embora continuandc

, imposto de importação; 44,10% a fazer-se sentir, vai sendo

'pecifkação dos aludidos ,pa- compensada pela diminui.çãlJ
gamentos, 32,6% se refere'y. ao Quantitativa dos estoques.- '\

Tratar com' Irmãos Glovom

Rua João Pinto. 6· - Floricmópo li=,

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviado

com o uso das

VER DADEIRAS

PASTILHAS' VALOA
vendidos só em c e lxc s

PlACOS •
AN�ICOS
TO�

Yiabl Cl!lSltUI
"SILVElllA"

com o nome

VA_L_DA
"'0 li�.nço do D. N. S. p, NO t86

,.
,.�. •

de 26 de Fevenúro 96�
•

""� de 1935 f/$l\ 9'�'hol 0.002, Eu(OlyplOI O.

AUTOMOBILISTAS I
Atenção .'

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne, 94

..._-

•

...JL"'!'..:-."."....-_-_-_-_-_-_-..........-_-_�.,._"!J.."'!_""!UW,U,U.'__r.il!ll'fJ._-...T_-_%.....-_-..,.-_...,...-_-"..-_·...........f"t_W
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COMPANHIA -ALIANÇA DA BAtA"
'atlatla •• 117. - létle: I A I A
mCEImIOS li T.A.::N'SPOBT�8

Cifras do ,Balanço de 1944;

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5>978Aol,755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

c

Sinistros pagos nOb últimos I\) ano,

Responsabi lidaâes
98.687.816,30

IS . 760736,401.306,20

Diretores:
Dr. Famphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu.

........... - .. __ .- ".;!III- "� " -"" W '!"'4 ....,::iHUZ.

Justiça TrabalhistaMElHOR S·IaoR •••
MAIOR EficáCia ••• PROCESSOS EM PAUTA

PARA JULGAMENTO

MÊS DE AGOSTO
Dia 16, ás 14 horas.

PROCESSO N° JCJ-I02/46
Reclamante: Antonia Maria

Vígano.
.

Reclamado: Moritz & Cia.
. o.bteto: Férias.

Dia 16, ás 15 noras
PROCESO N° JCJ-93/46
Reclamante: Nilton Manoel

Setubal.
Reclamado: Euclides N. Pe

reira.
Objeto: Salário de convo

cado.
.Florlanópolls, 10 de agosto

de 1946. .....
Antônio Adolfo Lisboa - Se

cretário.
VISTO:
Henrique Stodieck -- Presí

dente SUbstituto, em exercício.

Fabricante e distribuidores das 'afamadas con

fecções "DISTINTAn e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e barató•• algodões, morins e aviamento.
pal'a alfaiates. que recebe diretamentE> doa

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Flo!'ian6poli•• - FILIAIS emJ 81umenau e Lajee.
fábricos. A Casa ·A CAPITAL'"

compras .

Pela sua pureze 100%, O oieo
de Figado de Bacalhau. d'7
Lanman & Kernp, apresenta
um sabor aceitável até pelas
crianças e pessoas de estôma
go de'llcado Alem disso. sua

eficacla é assegurada pelo seu

potencial em vuarrunas acima
do padrão fixado pela farma
copéia norte-americana. Nas

-- convalescenças. no periodo do
crescim'lnto Infantil. na rra-

.

queza geral etc., exija o Oleo
de Fígado de Bacalhau, de
Lanman & Kernp, conhecido
no Brasil, há mais de 100. anos.

, Ó.fsuJ tRsI.
figado de Bacalhau
DE LANMAN � KEMP

I
melhore.

••g

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe $e.MI'Re

o mELHOR DOS mELHORES
____ llCOt<S."� 1114__I11III11=_

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

chamo a atenção do.
MATRIZ em

RMWêW*4i

lTisito ante. de efetuarem .ua.

'SS•_,9
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li

I

[I
II!

Chamamos a atenção dos criadores para os cuidados e prevenções que· devei
tomar, em'. defesa dos suínos, visto como a peste que' está grassando no Paraná
e sul de S. Paulo, pode atingir a criação também aqui. Em página interna' dêste�
'jornal; sob o título de Nolas Rurais, o dr. Iltamir ftzevedo faz recomen·"

dações para o resguard'o da sui1nocullu,ra.
Revogado o toque de stlênclo
'Haifa, 14 (U. p.) - As au- zem a seu bordo pelo menos.

torídades brítâníoas revoga- mil e qumhentos refugiados,
Lomdres, 14 (U. P.) O ram o toque de silêncio, que presumindo-se que as autorí,

corpo de H. G. Weels, será ere- haviam decretado para esta, dades britânicas os encamí
mado às duas horas da tarde cidade. Essa revogação foi fei- nharão para Chipre.
de sexta-feira, em cerimônia ta, �m consequência da rea- Uns seiscentos e cinquenta
pareiculac. Ainda 'estão sendo ção judaica, que ocasionou judeus, chegados a Haifa antes
discutidos os planos para ,os mortes e ferimentos em diver- de onze do corrente, foram 00-
serviços funeb:res do grande sas Ipessoas, inclusive uma mu-l sembarcados, e enoamímhados

Bem recebido o aumento do cale' escritor. lher. para os campamentos de in-
Calcula-se que os dois últi- ternação na Palestma.

Nova York, 14 (U. P.) - Washington, 14 (U. p.) - O A PROMESS 4 DO mos navios avistados diante Enquanto isso, . a emissora
Foi bem recebida nos círculos Escrítórto de Admi.nistTação 8R BYRNES· das costas da Palestina condu- israelita clandestina "A voz

cafeeiros a notícia do aumento de Preço.s, elevou, hoje, o pre- • DR. LUIZ 8ALLOTTI
f de Israel " dirigia um apelo no

dos preços máximos do café. ço do cafe verde para 8,32 sentido de que todos se po-
Segundo . alguns informantes cents. por libra, nas docas de París, 14 (U. P.) - A dele- nharn à deportação de refugia-
essa decisão deixa entrever Nova York. gaçãó dos Estados Unidos à dos.
estar próximo- o fim do contro- Acrescentou aquela reparti- Conferência da Paz dessnvol- Os navios Empire Rival e'

1e do café, contra o qual vem ção que o aumento no preço do verá todos os esforços, arírn de Ernpíre Heywood zarparam às
se batendo os países produto- café verde torna-se necessário, firmar a garantia relatívamen- 3,30 desta madrugada com des-
res. O preço do caré 110 varejo devido, principalmelnte, à" sus- te a todos os direitos e Iiber- tino a Cpipre, abarrotados de
subirá de cêrca de dez centa- pensão em fins de junho, dos dades humanas, na elaboração imigrantes ilegais.
vos de dólar por meio quilo. ,subsidios de importação, ou dos, tratados de paz. Foi o que
Entrementes salienta-se que sejam. três oents. por libra, prernetsu, hoje, o sr. James
as reservas de café existentes com simultânea permissão pa- Byrnes.
nos Estados Unidos são ligei- ra um aumento de dois cents.
ramente inferiores ás dos úl- dos importadores, para cada
timos meses, bastaíndo unica- libra de café recebido.
mente para cinco meses de
consumo, incluindo-se o café
eO'lIlJprado e ainda não desern- SRITA. NAZIRAbarcado.

Nova York, 14 (U. P.) - As ,MANSUR
esferas cafeeiras locais qualífi-!
rícaram o aumento de preço
máxdrnos do café, hoje deore
tado, "medidas que talvez se

jam o prelúdio da terminação
dos controles". E esperam que
o novo preço determine a rea

bertura dos mercados .de vem

da, que virtuaLmente deixaram
de existir, quando foi restabe
Ieeido o bureau regulador de
preços.
Calcula-se que os preços do

café reecobrarão o nível que
adquiriram, quando foi elimi
nado o Escritório de Admínís
'tração de Preços, àtingindo,
por exemplo, o, tipo Santos,
pouco mais ou menos 22 cen
tavos.

Florlanõpollt, 15 de Agosto de 1946

Consideradas
unidades-escola

Rio, 14 (A .N.) - Em aviso
ministerial de hoje, declarou o

gen. Góis Monteiro, que o Es
quadrão de Reconhecimento e
o Pelotão de Carros de Comba
te, pertencente á Escola de Mo
to-Mecanização, passam a ser

considerados unidades-escola.

Será inaugurada
sábado próximo

Rio, 14 (A. N.) - Terá lu
gar no próximo sábado a inau
guração da exposíção de arte
uruguaia, no salão do Ministé
rio da Educação. Após a reali
zação dessa solenidade o sr.

Orestes Barofrío, mei:nbro da
missão cultural uruguaia fará
uma conferência a qual versa
rá sôbre o tema "Três grandes
maestros del arte universal".

Será cremado
sexta-feira

Procedente da Capital
Federal, pelo avião da Cru
zeiro

.

do Sul, chegou on

tem a Florianópolis a nos

sa jovem conterrânea e

consagrada a r tis t a do
canto, srita. Nazira Man
sur.

A aplaudida cantora, ao

que estamos informados,
veio a esta Capital afim
de apresentar despedidas
a seus pais e pessoas ami
gas por ter de realizar,
dentro em breve, uma tour
nee por vários países ame

ricanos. terminando-a nos

Estados Unidos.
, Antes, porém, Nazira en

cantará a culta sociedade
florianopolitana com sua

voz educada, realizando
um concêr to , cuio progra-
ma iá estaria sendo ela
borado.
Alme iemoe à Nazira uma

feliz estada em sua terra
natal. -r=>:

A China insistirá

FESTA Dl CRUZ

París, 14 (U. P.) - Um
membro da delegação chinesa
informou, hoje que a China in
sístírá na internacionalização
de Trieste sob contrôle das Na
ções Unidas.

o ' primeiro,
desde 1945

Washíngton, 14 (U. P.)
Deverá chegar á capital norte
ames-ícana o novo embaixador
da Argentdma junto ao Govêr
no dos Estados Unidos. O sr.

Oscar Ivaníesvích será o prl
meiro embaixador argentino
desde setembro de 1945, quan
do se tornaram PO,ulCO cordiais
as relações entre os Estados
Úmidos e o Oovêrno argentino. Reahíza-se sábado e domilIl->

go próximo a tradícional festa
da Cruz, em Sambaquí (Posto
Fiscal) .

Sábado - Novena e barra
quiuhas, bailes e fogos.
Domingo - Missa Campal

ao pé da Cruz, às 10 horas -'
com o comparecimento da,
Congregação desta Capital e

Iate Clube com seus' barcos
ornamenrados. Aorílhantará
as restívídades uma banda de"
música desta Capital.

São juizes os srs. - Mário
Noceti, Arnoldo Sabino, Wal
ter Moreira, -T'te, Aristeu Silva
e Marceliamo Roberge e juizas
as sras, - Helena Posíto, Emí
lia Ferreira, Felicidade Perei-,
ra e Juirací Luz.

.

No guíchet da tesouraria da
Diretoria Regional dos Cor
reios e Telégrafos deste Esta
do,' oontímuam á venda as "F'o
Ihínhas da Vdtórda ", para o

que chamamos a atenção dos
senhores filatelistas.

HOMEOPATIA
HOMEOPATIA - Preíírc: COELHO BARBOSA
A Homeopatia Coelho Barbosa - completando a IS de Agôsto
corrente seus 88 anos - é a preferida em tôda a>América

do Sul, pela sua existência quase centenária.

H O M E O P A T I A - Pretira: COELHO BARBOSA

Resolveram aceitar
o convite

Cairo, 14 (U. P.) - Os mi
nistros de Exterior de sete paí
ses árabes, em conferência em

Alexandria, resolveram acei
tar o convite do. Govêrno bri
tânico para uma conferência
árabe judia sob a Palestina.

TOME APERITIVO

KNOT'�,

I
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