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cont�rã!e�, '_ PDlitic� ..emiDe'nle �putado ,�lIm'lI !��.rães, nosso

,

administrativos
,.

de Nerêu' Ra
�,' iÇo�,3qhllrO. de Im ' ,e ' labores

:
. E�t�d•• 1 de ._1135., ,Secretário ,��s.r FUI Pr��ldent., .. d,� ,.top�tituinte

" �an,a� ocas!oet.. ' �ua ,atoação; no, . c:��n�a�dJnt�rVen!Of.lnterlDo por
atan •.3;,..f0l? ,aSSim, elevada ,.' r

. ..rIQ a, vida publica, de Santa
,soa �amlh�?: ao' PJ.O., de'"

a em oe .proflcua. e patr�ólica. A'

Cat3rm�nS! na .... Çf�titointe l��e::la. vlce.-presl�ente, -

a Bancada

,iPrese,nlamos os -"I1$SOS senti,dos Pêsa�es�o, Governo .' do: Estado,

: :;_::

,"�;
� -

;'

Rio, 17 (E.) _ De avião, se- II I- b "R.l1Ift" D
J ROOSllUlll fI1

guiu lPara os,Estados Unidos o Dm b1l\ Da o t<[ '!i11 II I'. D V Db 1 »

sr, Prestes Maia, ex-<prefeito de LISBOA, 17 (U, P.) - Acompanhado de oito navios leves,

Soo Paulo, o qual ded","oU á €utre os quais cinco oostoyers, chegou ao pô.rto local o malOQ

reportagem que vae estudar pOrta-aviões do mundo, o· Franklin Delano -Roosevelt, de qu...

urbanismo a .convite do Goyêr- renta e cinco mil toneladas, cOJIlaru\ado p.elo almirante Hewitt,

no norte-americano, Sbbre po_ O almirante Hewitt declarou que realizava apenas um cruzei.

lítica, nada quis adi1ll1tar afir, 10 de bOa vontade, mas acredita-.se que ent�bolará negociações

mando: "estou alheio à po- com o Govêmo português para a instalação de bases perm...

lítica". nentes norte-americanas nos Açores.
.

'

"

Sugerida a censtítuíeãc imediatO 'd
_

uma grande"" . _'" .

a e

Rio, 17 (E) ,

\-omlssao Nacíonal
que, entre as 'm dír NotICIa-Se presentantes d

. -

-

das pelas classe� Idas ;ugeri-lmérCio, agricul:
índústría, co-

Proprietario ...•'
? MAIS.ANTIG0 DIÁRIO DE SAN

'

I
ao govêrno para erS�n�t�ras, O "Braín =�;as: pecuana,

DI....'.""'......IO _

TA CATARINA I atual CrISe fi
ar a I

ra molda-

Diretor d '_
NEI ",OCETI .; Dí;.t�wBÁIiRE .'

'

çâo imediata wra a constitui-l,dO
na organização que c t

, . ',' ,
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.

,

e R."",. Ao DAMAS,
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QlO.....ILHO Naciona! pelos
Ul;>. C�missoo lou com tanto êxito a

on ro-

",', -Ano,"! XXXII .'.1: "

.
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<:EN DA &IL'i'"" ' Fazend p,
ministérios da mia norte ame'

econo-

FI0riallóPoUs-DomllÍ O "
'..'

. , e Tra�o�iCUdltura e Viação io período de g��:r�a Adura�te
�__ "�".�'"

.

,g I 18,-' de Agosto de 1946' I'
. borad'

en o como cola I-
. comis-

"
. H a-O h a' .' ','.'

�.
'; H. 9811 f ? rmo�"Jou';,�br:;n trust": ��::�ác,:=:uir todos os

penglllmediato d
.'

,

,

I roc�",os, admi)listrado=I:� I��i�cara:", econ;i�JI:��

m:u.n'"d-l�a·'I,'. ·a" •. " ','
.

" ,8' uma nova guerra R:alizam ..s� eslorços pa�a que se)' a

-Ciâaâe do México 17
_,

.. ," ",menos, que ' !stabelec1da a quota', de t "g
_ o-çenerai Eisen' (U.,I') se dinda.Eisenh"

' ' ,. ..'
' res

o, 17. (E,) � Como foi .,' , '

ri o

1e. do Betaâo Ma'
lunoer, Ch,,- acreâita ue

otper que n(io I TO';: "T ",' .

olveu reduzir de 50,000
notícíadó o govêrno ao

'

�;:;=�a�rica�':, ;c�xru'á :s�:(__ ::;/= ã 'iJen.;_ I a;;::ade ":�:n'::J'��": :n': �d':r�;:'�".:,alv de tri::�e��:� ";0,,:!ge 1����\':�
_gerigo tmedia"fo s:.z: ,;::: ao ,Bi'tJ;sü�;_,e�':"":i v��� qff'L�a"':"2.��Pf'/;:0ML if.M�=�.=ndi=�ci:c���J:êrno brJ��;o ::

ocorra algum ac""""e" _,,' ',' e mundu, Eu> creio n:a" •. ,9 o �iapensá.e1 ás �antkla à qiiot
' ,a�tmo no sen-

.

'

: ,:' ,

"

" .'
,

.

"
,"mI," ,necessidades do nosso a�a�ltIva de trigo ín-

Aprecia�d6 uID..�(itro)) do Representará' ''1' !rater deli';'itivo, _';'ter os In.stit��:�:''':�' """'�'

� ..

d' t V
' ' ,,',.' - 'B

� I'
.'.: ,pmho e do Açuea.r e AlcooL Esses orgaos, entretanto, passa-

eX _r re$1 e1'l e " arq,CJS.·: o rasl' ".. .'

ioo por co�pleta reJorro" e em co�uênCia, perde:ão o seu

, Rio l7 (E,) _ O enge<Iheiro der do govêrno ,.sqlucil>rianí!O, "

.' "carater autáI<)UI<:O se�do �al'tados as novas condIçoeS de VI-

Aurino

v.aniICk
reitót' da uni-\asstm,

aJCertadarnente 'a' Par-· Rio, 17 (E,.)
..

- seguiu para.'
da do Bras_ll a. sltuaçao Jun�hc.a _naJCIonal, que decorrera da.

versidade do Povo, pronunciOU ticipaçoo' do .capital estransei-, ,o norte o sr', Ernani Ag\'ÍCOla, promulgac;ao
da nl"'a ConstltUlÇ"!,, . ,', .

uroa conferencia na A. B, 1., ro, noo como elemento de do- diretor do Serviço Nacional da ,-
,.

,. b· ,..
-

cam graude assistência, tia- minio mas com.o fator de co- Lepra, ,afim de in�i"'l!;r' os ara auxI lar "8" re'8 'It�çao
-fundo'do problema siderorgi- operação,

' nestMou a impor- leprosários e disp';nsáriOS :
de '

U

co \"",Ional e Usma de Volta tancla do 'progratrIl\ de produ- \pe.rnambUCO
,e' Para, De Ulem '

' •.
'

"

Redonda, Mostrou, inicialmen- çoo que:a usina possiIlilitará seguIrá ,para o México para >J;OKlO, 17 (U. P.) � Um por\�-voz norte-":ffioncano UI-

te, estar o Brasil envolvido em ao Brasil deixar definiti.amenc pa.rtic\par do primeiro Con- f=ffil que os EstadoS UnIdos pedIrao. a .t�an.ferencl" de fun

perigosa crise econômica, fi- te o judice atrazadjsslmo de gresso de Saúde e Msistência, dos Japoneses para auxllrar a rehabilitaçao das ,FIl>pmas, da

�ceiIa, politica e social consumo do aço pvr haiJitanro. como delegado do Brasil aten- Ch,:,a e .outras zonas desv,:,tadaS d? .Extremo �n�te. Segun

com consequênciaS tmpre.isi- Grande s)gnUicado econômico demo ao convite do Gm'êrno do.""e mfor�ro, os governos fúipmo e clUI1es roem_estadO

veis, Depois de várias conside- tambêm para nOSSO pais sec. o mexicano,
eJUgmda reparaço�s e se mostrMIl iD'llP""lentes por obte-lo,

rações de ordem técnica sôbre_ aprov"eitamento industrial, os

o funcionamento do alto forno s1l:b produtos de distilação do

salientou a importancia da carvão mineral, como base pa

criaçÍÍ<l' da companhia Side- ra o smto da indústria quimi
.rúJ'gica Nacional com maioria ca pesada e indústrias quiroi

. das ações ordinárias em po- cas de guerra.

SepultadO no
cemitéri {) de Sã.o NOVA YORK, 17 (U. P.) - o embaixador da Argentil1a�

João. 'Batista chegou a esta cidade pou<O depois do meio dia, procedente de

R' 17 (E) O lt
washiUgton ,para entrevistar"" com o representante argenti-

m I� d d
.

t d sepu ,a- no ante a Assembléia das Nações unidas, sr. José Arce, que de-

t
en 0t .? epu aAlto �esseGUl�-: verá embarcar amanhã para BuenoS Aires, por via aérea. .

a ca annense, amlro Ul- -
--...--------------

marãés realiZOu-se hoje, no ce- Sera' rnodl-fl·ca·'da a C ..

mitério de São João Batista,
as 16 horas, com grande acom- CpanbaIIlento, entraI de Preçosfracassou, em ,arte, o a,êlo

JERUS,A,LÉM, 17 (U. P.) - FracassOu em parte um apê

lo da emissora !Clandestina, "VOZ de Israel" para que o povo se

reunisSe esta manhã ao pé do Monte Carmelo e, em seguida

realizasse q,emonstrações públicas para a Terra santa e de

concentrar os que aqui chegaram, em campos da ilha de Chy

pre. O povo se reuniu ao pé daquele Monte, porém não real�

zou demonstrações de espécie alguma.

RIO, 17 (E.) _ Informa um v,espertino oncioso que (j

govêr1lO iniciou estudOS para introduzir modUicaçÕ€S na lei

que criou a comissoo Central de Preços, .Acrescenta que. a Co

missão será reestruturada e terá maior autoridade paa agir,

em d�fesa dos interesses' do povo.
Seguin Dafa OS il.�ll.
O sr. Preste,s Maia

Estariam se infiltrando no

Irã. sob disfarce
LONDRES, 17 (U. P.) - o rádio de MosCOU, transmitin-

co despruchos publicados pela imprensa de Teeran, declarou

que tropas britâJllÍCa6 e indianas, sob disfarce, estoo se infIl

trando no Iran meridional. A voz da propaganda do Kremlin

difundiu uma série de despa.chos enviados pela
- "Tass", de

T,eeran, ,citando jornais daquela tCaipitàl, que falaram de mo

vimentos de provocação lev:;lJdos a efeito ,pelos ingleses, numa

:violação das leis e da soberania do Iran.

'.
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l'wtON44 d� 3 de dgwt(J 'de 194� Maria da Glória Silva, ocupante do cargo

• INTERVENTOR FEDÉRAL RESOI.vE de Professor Complementarista, extinto, quan-

C_ceder di.rtensu:
do vagar, padrão C, do {/uadro ÚnicD do Es-

A Adélia, Pagani Piacentini, da função de tado, da escola de Cova Fundl! para a do Ser.

Professor Complementarista, referência IV tão "do Espindola, no municipio da Palboça.

<El!CGla mista do Rio MO!'08ini, diol:;':o de Designa.r:

Treviso, município de Urussanga), Bernardo Berka, Guarda-Lívres do Monte.
".

A Juliano Murara, da função de Professor pio 'dos Funcionários Públicos do Estado, para

Auxiliar, referência TI, (Escola mista de Bl>-, substituir O respectivo diretor ,i"t�rin�, ee

tiá da &rra, 'distrito e município de :Mafra). quanto durar o afastamento dêste, (3841),

A Anair Na.polini·de Lnca, da função d�, l' ; ",lJe,c,"_�4"de"U"iJ'ê"tifrô�tó'tk 19411

'"P;6f�r Auxiliar, referência n (,Escola
..
O

>, I�te;ve;;t�r federal tendo mi vista Co que'

mis� de Lln�a ex-Patrimôníe, distrito e IUU' consta ,do processo n, 852, de 1946 dá Secre::

Dicípio de c.-esciuma).' taria de Estado do! Negôcios da Justiqa, Edn.'

r..
"A, NiI�a �mpos !r�n�,. da fun"fio tle, �ro:, '�ç��',,eI,,,S"9&" resolve (.' s

."<,
·'''·fe�AUJ"li.1Ir,''''refi!l"encla II (:escola mIsta A/lt>J'entiU':

" ,

,
de PIque do Cedro Baixo, distrito de Melei· 'De acôrdo com o art. 45, parágrafo únic6,

FO, ,DO municipio de Araranguá). .do decreto-lei n, 614, de 2, de março .de

Admitir: 1942, e art. 188, itero lI, do decreto-I�i

Teodósia Egger, na função de Zelador, re-
•
n, 572, de 28 de outubro de 111'41: r "

ferêneia II, corrllndo a despesa por conta' da Germano Scbaefer no cargo de Escrivão de
'

dotação 1·0.34, do orçamento vigente (Grupo Paz do distrito da sede, mnn,icipio e comarca

EScolar "Nossa Senhora da Conceição", de 'de Brusque,

São J'!Sé). O INTERVEN1'OR FEDERAL RESOLVE

Varia Romagna, na função de Serviçal, re- Nomear :

ferência n, correndo a'despesa por conta da De acõrdo com o art. 169, do decreto-lei n,

dotação 1·034, do orçamento vigente (Grupo 431, de 19 de março de 1940:

Escolar .. Nossa Senhora da Conceição ", de Jorge .Edgar Ritzmann para exercer, inte-

São José). rinamente, o cargo de' Escrivão de Paz, do

Hibraina Mariot, Da função de Professor distrito da sede do município e comarca de

Complementarista, referência IV, correndo a Brusque,

despesa por conta da ,dotaç'ão 1·034, do orça- DesilJ"l4'Y:

mento .vigente ,(Escola mista de Rio Morosi· De acôrdo com os arts. 62 e 63, do deere- I
ni, distrito de Treviso, município de Urus- to-lei n, 614, de 2 de Diarço de 1942:

sanga).' A'lexandre Atanásio GeVaerd, Tabelião do

Zuleima Florentino; na fUllção de, Profes- Público, Judicial e Notas, Escrivanias de Ór,.

'lIIIr, referência UI, corrend\) a despesa, por fãos, Ausentes, Provedoria, Resíduos e Feit""

i:ocInta da dotação 1.034, do orçamento vigente da Fazenda da comarea de Brusque, e Dário'

'(F;scoJa' mista de Garajuva, distrito de Mara· Garcia, ocupante do cargo de Inspetor de Pa.

cajá, município de Araranguâ),. zenda da 6' Zona Fiscal, com sede 'em Itajaí.

Teresa Morais de Sousa, na, função d,e para arbitrarem o provento de apose�tadoda
Professor Auxiliar, referêllcia' II, correndo

li despesa par cemta da dotação ,<1.034" do ar""
que cal:!�� .:10,�"eu.tuário IGermano Scb�efer.

,

' C"""edef' e.rOtr.eroção:
'

,

taniEnto vi'irente (Escola mista de Sa,,'·ta Emí- i\ Wjlfredo Eugi'nio Currlin do cargo de

dia, di�ito e municlpio de Ca.oinbas)., Promotqr Público, padrão J. cro Onadro 'Orii

Minervina Martins Stecanela, na função de
co do tstallo, da oomarca de São José.

Professor Auxiliar, reférência ,II, correndo a

despesa por, conta da dotação ,1·034, do' or.ç_a.
" mento' vigente (Escola de 'Rodeio·' 'de

' Areia,
distrito de 1'urvo, município de Araranguá).

Nilsa Campos Trento, na fuu.ção de Profes.

SOl' Auxiliar, referência II, correndo' a des

pesa por conta da dotação 1·034, de orçamento

vigente (Escola Alista de Boa Vista, distrito

de Turvo, município ,de Ararangu;í).
'

lisa Kras Campos, na funçáD'de Professor

Auxiliar, referência II, corr�do a d�esa'

pGr oonta da dotação 1·(j34 do orçamento vi-,

gente (Escola mista de Pique do Rio do Ce.

T.sI:mnJ 1I'11tClfaoO:" m' ;J-�
- •••

, Rel'i/ictW:
nlUClplo de Araranguá).

Para Marília Maria Ca .

professor designado I sca�s o nome do

2S de iulho de 194:e a porta fia n, 3.710, de

JIIAIntar allexo ao' G'
,para, no Curso Cnmple_

..ermann � do R' �p� Escolar "Paulo Zim.

&fnla dias: a pro;;ssora ;1, .substituir por ses.

fjae.t:eu riaença,
enlta Lemos, que re-

P�f'rart em sua c;��a o ma" poderoso Inle

"(Ida NEOCIO kM" em pó - à bate de

D D l' O� mutol que pousarem !lO! lu

I,;J'f'5 tratados com
NEOCIO "M" morrem

mlaUvelmente' Uma apllcaç,io dura 8 se

manas MIsture NEOCIO "M·' com igua
C.d. ,"ue CUSta' apenu SO centavos

.Ap"que com, ,pulverlzà�or ou brocha'

IIS "'f0l5 ( 'I('OS OIS mls • ti UlIIUlIS

,I coc.um,. COI .".eol, MS tSffnuf'.'S,

118 UIROS Df 'ISlIICIOI COM 'ti. Df pt

'NEOCID ,'IM'I
,

_.
8N��,._.

.

-
,,�tpre�el?-t,��!, �Q;drf!. Sc;lnta,.ÇR�iDa",
,.' , 'Eco Ltda. ln ustnas Gerais

Cassio Medêjro. S/A Blumenou

NAClONA'

"

'

\..;." '.,

TOSSE.
6RONQUITE

E COQUElUCHé

O INTERVENTOR FEDERAL
C01.ceder exoneração'

RE�OLVE
De acôrdo com o art. �1
to·ler n. 572, de 28

"�,tra g, do decre.

A Ad Kard B
de outubro de 1941'

classe F d ec, OSCo de Melo, do cargo da'
a carreIra de E t

' ,

do Quadro Ú
'

s atostlco AUXiliar
nICo do E t d

'

J'lom.eado para o t

s a o, por haver sido

DUTO cargo público
'

eU'etos de 13 d -

'

O INTERVENTO
e agosto de 1916

Conceder
R :EDERAL RESOLVE

exoneraçao .

D", acôrdo com o art 9;' ,

a d d
"., paragrafo l°, alínea

, o ecreto·leI n 572 d
de 1941:

., e 28 de outubro

A Adalberto Haffner
80r (Escola mista dR:

do cargo de Profes.

,
. , ,

o 10 Vermelho d' t
'

JIIUruClplO de Serra Alta),
' '5 TIto e

Remover:
De acôrdo com o art 71'

..

com o art 73 d
. ,Item I, combinado

. , o decreto·lei n 57? d
de outubro de 1941:

.�, e 28

Edelvira Harger KI" I
cl., �rofessor ComplemOPtpe: Ocupante do cargO

en ansta ext· t
�agar, Padrão C do Q d

',on o, quando

d
'lia ro Único d E

a escola mista do Sertão do E'
o stado,

ele Cova' Funda ' "

spondola para a
, no mUn!Clplo da Palhoça.

BATTISTOTTI
"'\,

Endereço Telg.: "BATTlSTonl"
",

n'" Florianópolis - S. Catarina
... e.,"",- �

r BRASIL

z. s.
Rua Felipe ScLmidt 34

"_l
Caixa Postal, 173

� _�Ll Fone - 1549

l

o ESTADO
&odaçlb e OOdDall à rua João

PiAto Il.. 5

Diretor: BARREIROS
FILB()

Proprieürio e Dir.-GeJ:I!Ilte
mDSFJ NOCETI

Diretol' �.��
A. DAMASCENO DA SILVA

CIlefe cle'Pagi�:

FRANCISCO. LAMARQUB

, Chefe d. Impreasio:

JOAQCIM CABRAL DA SILVA

Represent.nte:

,A.S. LARA

Rua Se.nador Dantas, 40 - 5-

andar

"',,",,.' \,.Tet· i20.5924
_:::::: lUo de Janeir.,

Rual Felipe de Olh'eil'a, 21 -

8· andar
" ,<,.' t".'r�1•.z.9a73,...,;... São

Paulo

",:;,_." ,ASSINATURAS'
Na Capital

ADO •••••••
__ •• Cr$

Semestre Cr$
friJllestre ,..... Cr$
Mês .,., _ : . _ . _ •.

Cr$

!\Jú.ero a"valso _ _ Cr$
N ti. 'D e r o aTulso

domingo .. _ . . Cr$
No inte.rior

Ano _
Cr$

Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Nómere avu"is'o .. Cr$

80,0.
45,00
25,00
�80
0.40

90,00
50,00
30,00
8,50

Anún'eios mediante contrato

Qs 6'riginais, mesmo não'

I
pubUcados, nio serão

dMolvidos.

A direção não se reapon

sa"iUza pelos coneeitos

emitidu's nos artigos
assinados

I

- .•

--':"

� =>» ..

��;'SEC�OES
8ARRSle6S PWH()

,'.�otas ',l'aUti,.'.
'.J>''NlÍtas' I.ClCat�

Artigos d� Redaçií.

J:lâll'ina l.iterlria
SIsNst NOCBTI

O!-ônlca da Semana

Eliônomi8 'e Finanças

Vida Balll:'ária

Notas �eDtífical

Notas Rurais
Estatística

Nem Tod� Sabem

I,.
A. DAMASCENO

Gcwêrno do Estado

.� :,Notas da ,Prefeitura
Vida Escolar

,�igião
.lnrillllfll,dência
N'ÓtletarlO do Exterior
Noticiaria ,do Pais -

Artigos de .. ,Redação

:4. A. VASCONCE/.OS
Pelo� Mnniclpios
Assnntoe Int�acionais
Concursos •

Artigos de Redaçiio
D. p, AqUiNO

Fatos Policiais' ,

Vida Social
Vida Feminina.
Mapzine
PEDRO PAULO MACHAIHJ

ltsportes

'""

.:;
.,
.... ,

,

�'. ":-

... � � � .

FAIi�ÃCIAS DE PLANTA
Farmaclas de platit- d

•
agõsto:

ao urante o mês dr

3 - (Sábado à tarde) Far",
•.

rança - Rua eonselb' M
aCla :espe..

4 .

'
elTo afra_

R

- Doml�o - Farmácia EsPt:l'an�
Ua ConselheIro Mafra
10 •

'

- (Sabado à tarde) - Farmácia NeJI,
san - Rua Felipe Scllmidt.

F 11,1
- Domingo - Farmácia Nelson _ R"-,

e Ipe Schmidt, '

_.

17 - (Sábado à tarde) _ Farmã
.

derna - Praça 15 I:J N b
CI� ,M..

18 .

e lavem roo
- DomlDgo - Farmácia Moderna

Praça 15 de Novembro.
24 - (Sábad' à tarde) _ F •.

'

Antônio - Rua João Pinto.
armacla Sante·

25 - Domingo - Farmácia Santo Antônio
Rua João Pinto.

- O serviço noturno será
Farmácia Santo Ant'

.

Pinto.
anJO,

efetuado peJa,
sita à- rua ]oiD

.J!'1;i��NES MAIS NECESSITADOS
Policia

- - . - . • . . . . 13J�

Delegaci�
.

O."P:
'

s;";i�i
' . . . . . . . . . . . • 1031'

Maternidade _,.

,........... 157..

Hospital Nerên' R�';'��'
. '.. . . . 115'

Santa Casa
- • 811

Casa de Sa�d;'s' 'S�b� 't:"
••• -'.. 1036>

Assistência Muni�i aI
s Ião II"

Hospital MiJit
p , -. - • 16�

14- B. C.
ar " . . . . . 11&1

Base Aérea
.• - .•. - •......••.• - . • • J.Ssttt

7' B. I. A. ê:: :' .•.•..• -. 786

Capitania dos Po;t;';'
- "
•..•.• - • - • - • • 159_

16' C R
' • -. . . . . . . . • •• 13l1li

Fôrça
•

Polici�
-

- •• 1601-

Penitenciária
• " ••.... - - .• - - - 1201

NO Estado,'"
.•.•. - ••• - ,......... 1511>

-

•A Gazeta"
•.•. _,o ••••••••• , • - - • • 1022-

•Diário da T;rd:e·,;···· .. - • .. .. • •• 11i511

L. B. A.
• J);7"

Emp. FIl,nerá�;�' o;ti.;,;
. - - . - Jl��!........ _......... .........

0,50

'"

I

fi'

"
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"REPRESENTADOS A/PRA, NOS, ESTADOS-INDICADOS PE'LA':
• -9 '.,.," t..

_" f" • '.,

DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS
STUDE'BAKER LTDA•

\

•

RUA GROTA FUNDA, 228 - SÃO PAULO

/

,

DISTRIBUIDORA:\
",.

Sociedade Inl'ermediária de Automóveis Limitada
Concessionária dos automóveis e caminhões STUDE8ftKER

Florianópolis .- Rua Felipe Schmidt, 60 .. - Sta.· Catarina
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. },:� �.

",���,,," O�líl.�DOinhtíêi ':���":if.�:.lo"cJ- de"'�.ti "�',,- �-a, ,' ,.

I 13 IjlA i tI] .IDeseja-;-o�·r�n���7.!��v�s�,J I:I�;��; empreoo - memória dei todosz=os a-I h
_._ _ Procure en� a noS83 �rla· contecímentos de São

. cia e preencha a nossa "ficha d. Paulo que culminaram<

Catolidsmo informações úteis", d"udo. tôd., •

t d, . -. . as indicações possíveis, que ter. com. o. assassina o e .umR?,!.HrlO das sa-?f�(LS Mzssas
mos prazer em recomendâ-lo (a) brasíleíro e, como revide,

para DommgJi)".. aos interessados na aquisição ,.. a morte de 4 e o 'ierimen-Catedral: 6, -'7,-;':.'8,e 10 ""nF' funcionários (as). to dei 53 japoneses.horas: <,;>:: ., ;'.
Atacados de endemoni-

Novena: ás 19 horas. �. • • • • • • • • • • ••• ••
nhado fanatismo, que de-,Em dias da semana: Missa:

O novn �,om6dl"O' ve irar que- pen�ar .á�,'nos-,ás 7,)1oras. ' /i�;, :� U III I (I sas autoridades, os filho""s"Igreja de S. Franeísco: 7, "": do Sol Nascente se eon-
9 horas, "�'

< de Deus a-.'. ,�gr�gal'am em uma qua-H()spital de Caridade: 5,30 ,-",:' '.. < """dfIlha secreta, e, por in-
.
- 8·horas.

'

';, ' DeStcObertoaclder;tt:l�:�1M��
,

temédío dela procuramPuríssimo- Coraçãc de' Ma- ,���e��::;ts�Ss��:tivo pilnovJf;;�' � ��'Tinp()r aos compatriotasria ,(Parto): J� ho��F;[ . �. ,4,,);:i�.?, '�?:�\r�cf.Eirtt.es R���')';�e:." '��iSr esola�e.�i�os.:� lf*�Igreja' de Sto:, �'õ_nio:"7, e ';,s!�r�<\d,Ol\.,a����.r;n?,�,mOI i cOlllprender�'lD_',�er '1t>.d�r-. _'8 horas.
'

. .: ., '.�';!: '
.. '.;��.;?

. .. .

. fl1:taf.m'as sem apirrlgo·,�fiS.P�,�;; i 't" '-, ..'I: ',t<J ";:" .. ,,-" ';r�t: ""oI ,.l. soâs se vfcí'arem. Seleçoés paTa ié ro a- ..;0' apao�CJlm"'-.t.l\- o, ª.:"19reja 'de S;'"'SebaStiWJi(6,30 Agôsto conta como os médíççs" . crença, de. ·c,q,li� .. _se.ftl _paíshoras. .

, :' ,' ..,' ),
'

estão
. �:pregal).do . êste ji,ló:vu" '-' �,/ úii:3- 'háv'ià" S!iifdLi'ê:libidÕ:;ligd

T�e'J'a de Sta. Terezínha r 8 preparado contra as torturas ,,�. -:
...�L da asma, da enxaqueca, do guerra. <.z; ..:\horas. - ..

�'.

parto, e outras espécies de 50- Meios suasórios usassem
Capela do Mon;%e�r!"at: 8 ho- frimento. Compre Seleções nesta tentativa, e o nosso

raso
...

..,' ./ q,fK;;. '. :"';'; hoje mesmo,
processo para combatê-los

Capela da Ba5e;�ea.:.:;8 lirs. Também neste novo númer.o:,
.' seria longo, e -terialll Jo-Asilo Irmão Jôb.qúim:\6:,.hrs. O' QUE PODE' FAZER UMA BOMBA tar a' ca�quesil �:It Jin�iI�S'aCo dos L'imô.é.%f:!8 horas. ATO

A

MICA
.

traeão educacional, indi-Os peritos da guerra �Ginásio: 5,:--7-' 6,.:/. '. ·7Yd· (só fazem aterradora descrição dos eados para o caso,. . possiveis efeitos da bomba atô-alunes); - 8,30'::l:ilQras".:· mica sôbre uma cidade moder- Acontece, porém, que o
Capela de S. Lu:ií� 7� ,�; �afo�°cf:r���:r'!'k����j��4:� sistema japonês é Q mais

hO�eia5j:-dO Ab�t��4e c'Mel1O�
"

�E����::1�i:r!�1��:����: . '; • �1�,toc�s:!V��:":I d,�l!-
.

res: 6 hofas., �'.' o ·i'F;> tários sôbre a bomba atômica.
.i : 1\1'0 sentído de ,chamlÍ:�los� •

• ,._ , __ o
•

• ••••••••••••••••'

• ..., .J.."
),."Tr:indade.: Matriz·:>l3-·hóras. A AUTOBIOGRAFIA DE BENJAMIN

{ ,à ràzã6; o Govêrno de 'São
. Toão. Pêssoa.··.·... '.' .' (Estr.·.·,.eiro.'..

" ).,;.. 7 Paulo, em dias do mês"I FRANKLIN Amigo de discussões

���:r���L::,i;�;f( 'r���� ª��s��iàt��:fARA UMA ARTE . .RELti ",:' di�.de rapaz até se tornar um
se efetivou no 'próprio .pa-, ..' . "..' resPe!�áve1' editor, "

.

• GIOS·�� ,:'i' CL '�.<>'
,� •••• . • . • • • • • • • • • • • • • lácio do g'ovêrno.

'

,Paris,,; (8. F. Id":_ (J;.p�dre '§." O TRABALHISMO INGL�S AFAH'A. C.om insolênC<ia. pOlÍcoMo't�l pro�oveu:��;na Uâleria ",.a.'. A EUflOPA DO COMUNISMO! vulgar, os convocados não
Re,ne Droufú, da �r�"�. :Vindô�' -

somente insistiram no .seu�
. .'c· Embora amadurecidos para re-. me;,'�m Paris, �a' �:qtc;si,ção

.

.

glmes de extrema esquerda. seis ponto de vista, eOJllo tam-suboo'diJrÍ�a ,�pi';titu16·,·. :�ítliara �:�s���!a;:���õ"� :!;;f:sts°�� bém mantiveram com as
uma.•

'

arte." , -re
....H&i.osa ......·T'f.•3i.. ··_·fu-se ano 'passado, Leia por que o fu- autoridades acalorada dis-b� turo do comunismo mundial po-de

. eSÜ91tl1ar; ::Q'U, ao \��nos, .de ser decidido segundo o êxito cussão, para impor seu* i '.'
'.

'"
A .< ou o .. fracaseo do govêrno tra_nao' deixar es®l&er,' U·ni 'gene- balhlsta inglês. I • tresloucado parecer.ro de a\jte qué," perd:q'l'á.7'it;i;;�ui- ". • • • • • • . • • . • • • • • • • • • É claro que a atitude

tos séculos. ':E a 'alguns "dos PAZ DE EspíRITO como., 'nos. li, ,_ desses adventícios �estámai�):res artistas de hoje não vrarmos de obcessões m6rbldas,
. merec.elDdo um enérgico"

terrores e complexos de In!e-faltá inspiração para· tal em- r1oridade? Leia a condensação
.'

corretivo.
,

d·�.. F' dêste livro que nos previn'e con- 1i.'f-<' ,- , •pre'eilil lmellJl.O. -,

19uram na tra a',critica pessoal demasIado . .11:.80 ''sera 'neCeSS8,rIO ma..Exppsição a parte do VItral de ::::�;����sng: ��rl�ul��mã :: t�r;:,calg�é!Jl� �anib�m:(n'oGeõTges Braque e dois anjos serenidade espiritual. é"imeci$o·'>:prender aquelesdesenhados por H. Laurens. o São ao todo 24 artigos interes- 'es.tl·an�e{�os q,ue nã�"'re's-"t
.

d' R lt' . santes e estill).ulantes, além i;ia ," ·t ,'t', l'
. .res o e e ouau·: on.ze pm- tá I d d 11"

,:- pel am n,o.,ss!1S' eI,S..
'.

.' ,:,
.

no ve con ensação e lVrO, ': .turas (Cristo, duas ,Verónicas, . neste novo número de Seleções. /,' " ,Q.'. proc�sso
.

'deverá, serMarta, JOaJna d'Are, cen�_tm- , )," fuãis siniple.s e mais' rápi- >

dijCionais dO' Nàtál; ,interioT.El'S COMPRE.·.". �,,' 40:'" a,e�pufsão do' t'élTitó- ,de algumas igrejás"m04ernasl ';.,' S., rl,:'EÇ'O.� 'E'S'·< �

ri�' IUi�ional. , '
.

etc.). Trumbém!.s'e:' e�p3em as::') � _ :,
I ;Esté:' p{t'ís ,é,; g,!.ande e

monumentais prànches ,-g'ra-v.a:: '. DE AGOSTO, bOJJ1, ,àcolhedor e p'acíficodas pelo" arttsta :pa;ra�". o i MJSll;l� c,, ,�, .". . -, i/ não faz mesmo distinçãoRERE que 'VoHátd prepára há A vê'nda, agora I êntre .o� seus filhos e os30 a:nos, sôbre o tema da Pai- A REVI5.TA INTERNACIONAL
.'

aii��:íli�.na� que "tec'ébe em-

d C' I!UBLlÇADA EM NOVE IDIOMAS ", Q'" . , .xao e rIJSto e os sofrimentos seú.,�.sroo� ". .'
••• � .. • • ... • • • • • • • • • • • ..�

't.. �
.� ....dos homen.'S da 'guer,ra.. A PITO-, ','

' Chega1Íl�,' trabalha�, en-, R.pre.-..'nlanle g-..ral no Brasil:
,pósito desta exposição, vários F E R N A N D O C H I N A G L I A l'iquecem, constituem fa-críticos a:ss1inalam a sincerida-' Rua do Rosário, 55.A, 2.° andar - Rio , mília, e as nossas leis' am-de do sentimento religioso de ••••••• • • • • • • • • • • param-lhes o direito e de-Rouault. Mas o grande piJntor fendem-lhes os bens.

'

não se:;'distingue apenas peja Conosco colaboram, e o
qUantidade. De todos os pinto- fruto que colhem pelo tra-
res francelS-es modeI1nos foi o Larga-me... balho honesto e perseve-que mais OIbras religiosas pro- rante, é g'araJltido peladuziu. i -< D�ixa�me .gril�d.' n()��a l�gi.slaçãô: _

. ,� .

:E i,ndi's,pensavel, porém,

REFLEXõES'
Espírita é aquele que pel�

sua itdentifiJcação com o espI
rita cristão, transformou-se em
soldado da paz, da sã moral e
da 'fraternidade, olhando para
o' seu semelhante sem orgulho,
sem vaidade, sem preconceito.

xxx

A pe:t1sonal'itlade do espíri
ta deve se projetar com o seu
valor moral, não apenas no ce
nário social mas prindpalmen
te, na intimLdade familiar.-

xxx

Não há espiritismo onde a
moral sofre restrições nas suas

manifestações de pureza.
Oscar F. Carneiro

4' \. .

",
>. ( Ij ""

\

XAROPE
S. JOiO

Combate a tosse, '. a
bronquite e os resfria
dos. O Xarope s .. João
é eficaz no tratramento
das afecções gripais e

das vias respiratórias.
O Xarope São João
solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente!
/

lRACTRA2JõR INTERNATIONAl!.

,
,

.

,
'

.

: �;
.... " �r'

.'-'i.

lJ�-·······----·�

t.

..

'

;.:·}i�*'j:<'i>:t-"" •

qual Iôr (:) trabalho a executar, na Agricultura,
na Indústria O'U .no construçõo de estra-das, há um

TraeTrocTO'r lntemoticncl Diesel de fôrça adequado
. pa}a 'btender 00 chamado.
"..1: • _�

Cada um dos quatro modêlos desta sene - o pe-

queno TD-6, os médios TD-9 e TD-14 e o grande,
TD-18 - está pronto a solucionar '9 seu problemc,
JirAferindo um TracTracTor para trabalhar com ál
cool ou auerosens, os modêlos T-6 e T-9 poderôo
ser lornecldos. :?6

'eça-nos folhetos descriti�os sem compromb•••
. Co..ncessiol1Q·rios,:

C_ RÁMO.S «: CIA.
Rua Joao Pinto',' 9 - Cx. Po.tal 220 -:- Fane 1.641

, Tel, :Sómarc,,,- EJ;oriq_1}.ópp!is .. " I. '<.

.�
..

.� .

...

I'·

que" distinga,mos 6�
i. ele��'

mentós hidêsejáveis . que
S'e insiuüain· entrelos bo'DS
b:o�pêdés 'e im:pI'àll�m',á
diso9rdia" ch�,gando' a

.

manchar a dignidade I da
t�rra quel o.s acoHle. .

:Para êsses-,' onde 'quer
q1le. s� 'e�on,t��,- e sej!�,
quaIS 'forem >-as cl,"e�eucu"ls
que apresentem, a lei deve
ser inexorável: um pro
cesso rápido e a deporta
ção sumária.
Aos inadaptados, aos

de.scontentes 'ou maldosos
que enlameiam a honrQ.
nacional, devemos comi
nar o regresso aos países
de orig'em.
Cremos que seja o mais

lógico, o mais humano e .0

mais contundente correti
vo, inadiável, se quiser
m4)S tranq,nilidade no s910
-brasiléiro.-,.�, .,

'(

'CI�- CatariOenS8 ;.

llim8Dto Portla.nd,

"São" CÓlÍvidados os senhores.�
a-cioriistâ� da Co-mpanhia Ca-
tárinense' de Cime�to Po:r.'!�
tland pa-ta a assernbl'é-i'a ge�,.
'que se realiZará no d!a 23 �e�
Agosto corrente, ria séde SOCIal:
á rua São Francisco, n. 31, Ii�
cidade de Itajai, ás 10 hor�;:"
com a seguinte

.

Ordem do dia:
Eleição da nova diretoria�';..

para o triênio 1946 - 1949.
Itajai:, 9 de agosto de 194i6_.
Otto ,Rehaux - Dir,etor Pre""

s�dente; Irineu Bornhausen -
. Diretor; João Jçsé de Sousa;!
Cabral.-:- Diretor.

'CONTA CORRENTE POPULAR
Jures �jJ2. a. 8. - Limite Cr$ 30.000.00

MovimentaçãO' cem cheques

Banco do Distrito federal S. A.
CAPITAL : CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 1§.OOO.ooo,oo

Rua Trajano, 23 • ,Flo"ianõpolls

..

ADV()GADQ'3 I

CONTQA F;&RIDA'
AECENTES"OU ANTIGA"',

r::.���A MElHOR POMADA Ê A'

AOS SOfREDORES
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA A Dra. L. GALHARDO. ex-m�diCGl'

do Centro E.pírita Luz, Caridade'Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
• Amor. comunica' a mudançCJl'

ESCRITÓRIO'. Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5 do .eu con.ultório para a rua do

I Senado, 317. 2.0 andar, Rio de'Edifício Cl'uzei.ro - Florianópolis- Janeiro.
___________------------_ (CONSULTAS Cr$ 20,00).
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADo-Domingo. ,. de Agoslo eI••0."

.'.;;

,()OUISSÁO DE ESTUDOS DOS'---------...------------�
SERVIDORES PÚBLICOS ,.,

ESTADO

REPRES'E'NTACOESPARECER N. 954/46 '

,

'Solon Vieira, Chefe do Serviço de Re-
,

"

,

'

,

to de EstrangeIros, pede seja elevado
,.1PSsell< padrão de vencimentos, alegandoo

e os funcionários que ocupam, na Sequ
Varia de Segurança Pública, cargos do

,cr�smo padrão de vencimentos, sôbre te-m
n funções menos ampla, percebemrei
'tas pelos atos que prat.ícam, o que e

��dado ao requerente por fôrça de lei
federa].

2 confirma-lhe essas alegações o

IexrrlO. sr. Secretário da Segurança Pú- Iblica, na sua ínrorrnacão de fi:.
3 Somos pOIS, de parecer que se

I
conceda ao 'Chefe do Serviço _?e

Estran-Igeiros a eleyação do seu padrao de ven- Informações por car:a para Rua Barão
.

de Itapetininga, 93,cimentos ate a letra O.

P 1s. S., em 17 de julho. de 1946: 3.0 andar, lIala 303 - São au o'
Cm'los da Costa Pereíra, presidente.•
Gustavo Neves, relator.

:���������������������������������������1IIIiJ. Batista Pereira _ _
Aprovado.

Número de vagas a serem providas por me- Milt.on Leite da Casta10·.g-46.
recimento: 52. Gustouo Neves(Ass ), Udo Deeke
Nomes dos funcionários de maior grau de Aprovado.

.

PARECER N. 372/46
merecimento: Aleixo Delagiustina, Lauro 19-7.46.Edmundo José Bastos, alegando ser ilegal e
Locks Nicolau Destri Napoleão, Hercilio de (Ass.)' Udo Deekeinjusto o ato que o exonerou do cargo de escri-
Fáveri, Alirio Luiz de Almeida, 'Clélia Ro- PARECER N. 975/46vão da Delegacia Regiohal de Pollel;!; de, Jo!n- dolfo Júlia Gama Ferreira de -Melo, Abelardo Benjamin Conrat, ocupante do cargo davile "novamente volta agora a pedir justiça SOllS�, Divã Koerig, Marino Câmara, Rosa, classe D da carreira, extinta, de Serviçal, pedelhe 'seja feita c.om sua r�c�:)l;?ução ao cargo na
Juçá Barbo�a Ca1�do,. Iracema AducCl, '.Wen- remoção para a' Escola Prática de Agriculturamesma Delegacia de Policia . I

dhausen, Dimas Siqueira Campos, Cecilia ,de "Vidal Ramos", no município de Canoinh3:_s.? A Secretaria de Segurança Pública preso
Macedo Simões,' Luiz Armando DIas, Alice 2, Como se vê da informação .. de fIs., naotot7' as seguintes informações sõbre o caso: -

Maria da Luz Judite da Silva Varela, Diná existe vaga na aludida Escora, achando-se a�'Edmllndo José Bastos, por decret� de 30 de
Mendonça Gev;erd, ,Irineu Benedito

�

de Macedo, função de Serviçal, refer�.n�ia IV, c�nstant"ejmdlo de 1944, foi nomeado, d.e acordo com o
Haidéa Gomes da Silva, Antonieta de Oliveira da respectiva T. N. M., oc ..... ,)arb. par Lauroart. 15, item 11, do decreto-lei n. 572, de 28
Lima, Maria Luiaa da Costa Melim, Amélia Macário Padilha_, ",de outubro de 1941, para exerccr. o cargo de
da Costa Pereira, Zulmir da Luz Garrido, 3. À vista do exposto, opinamos pelo inde-escrivão. padrão F,. do QuadrÇ) Úmco do Esta- Hilda Melo Farias; 'Iná- Olimpia de Sousa, ferimento do pedido.<lo, para ter exerc-ere na Delegacia ,RegIonal Orlandina Büchele Brognoli, Ursulina de Sena S, S., em 5 de ag'�sto de 1946 .-de Joinvile, tendo prestado o.�ompronl1sso lerral
Castro Semiramis Duarte S. Bosco, Wanda Carlos da Costa. Pereira, presidente e relator.e assumiu o cargo em 5 de Julho de 1944. Em Miroski, Sílvia Soares Neves, Amália Vieira J. Batista Perei-ra24 de outubro do mesmo a1/,O, foi exonerado, de Berlinck Maria Guedes Pacheco das ReIS, Gwstauo Neves.acôrdo com o art

.. 9�: § 1°, alinea b, do decre- Mar-ia J�sé Lebarbenchon Lemos. Cecília Bran- Milton Leite da Costato-lei acima refendo .

dão, Diamantina Vieira 'I'oncli, Otília Ulisséa Aprovado.3, De conformidade com Q. art. JS, do d�c:e� Ungaretti, Maria Vieira Bornemann, Angel}l 7-8-46.to-lei que baixou o Estatuto dos F;tUClOnarlos Zilli da Silva, Dorvalina Machado Coelho, Cé- (Ass.) Udo DeekePúblicos Civis do Estado, o de numero 572, sar Augusto de Carvalho, Rodolfo Gerlach, PARECER N. 976/46.de 28 de outubro de 1941, são cinco as mona- Maria da Glória Schutel Grisard, Cora da A Secretaria da Viação, Obras Públicas elidades pelas quais o cargo público é provido Silva Künzel. Maria Júlia de Carvalho Ramos Agricultura remete proposta da Diretoria .lcpor nomeação:, :- a) em cOT?lssao, b) para Sousa, Olga Teresa de Carvalho Ramos Krüe- Obras Públicas para a admissão de Edm�un�o I-estágio probatono; c) em ca_ra�e� efetivo, d) ger, Aracelí Rodrigues Friedrich, Pedro, �a- Gidinho na função de Motorista, referênciainterinamente e e) em substituição.
nues Altino de Almeida Rocha. Ementa VI

!4. O interessado segundo consta do proces- Ílua;te Silva Sousa, Edite de Almeida Ber- 2., Tendo sido apresentados os documentos ]:50 foi nomeado pa;a estáçio probatôrlo, hipô- nardes, Hortência Carolina Pinto, Neoflides exigidos em lei, nada temos a opor. I·te�e prevista no citado art. 15, item II: IVi.eira Wendhausen, Robélia de Sá Faraco, S. S., em 5 de agôsto de 1"94G."" Para estágio probatór io, quando se tratar de ] ná de Sousa Batista da Silva, ·Osvaldina Carlos da Costa Pereira, presidente e relator .-cargo de provimento efetivo. de carreira ou J\fedeiros(" Ana Orlandina Ramos Maciel, Zul- J. Basista Pereiraisolado ainda que preenchido por concurso, ma Inês da Silva Ferreira, Maria Conceição Gu.stavo Neves-salvo >�. disposto no item seguinte: (cm carâ- Guimarães Colaço, Áurea Amaral de Oliveira Milton Leite da Costater efetivo, quando se tratar de cargo de pro- Neves, Luiza Ferrari, Maria Ana Corrêa, Aprovado.-vimento efetivo e o candidato fôr ocupante de Anésia Walter Crespo. 7.8-46.-cargo público, com, estágio probatório comple- Cespe, 2 .sIe julho de 1946. '

. (Ass.) Udo Deeke'to")., C"",os da Costa Pereira, presidente, PARECER N, 977/46 ,
'5. "�stágiO" probatório é o período de se- 'Proceda-se de acôrdo com a lei. O Departamento , de) Educação encaminhou-tecentos e trinta dias de exercício do Iuncio- 8·8-46. à C. E. S. P. E. a consulta que lhe endereçou-nár io durante o qual é apurada a conveniên- (Ass.) Udo Deeke o diretor do Grupo Escolar ""Professor !'aulo,da O�l não de sua confirmação, mediante a ve- Cal'feIra _ Professor Normalista - Classe G Schiefler" da cidade de Caçador, relath�a:men�rifícação dos seguintes requisitos: I __ o Ido- Número de vagas a serem providas por me- te ao pree'nchimento do boletim de. mer�imento-neidade mor«l; II - aptidão; III - cliscipli- recimento: 77. "de uma ,funciouár�a. que esteve h<:_enctada .180na; IV - assiduidade; V· - dedicação ao ser- Nomes dos funcionários de maior grau de dias".

.�iço; VI - eficiência.". (art. 17). "1_ap1lra- mel'ecimento: Edite Rülse Althoff, Hilda D?· 2. Conforme <lispõem os artlg.os 18 e 19, doçiúJ será feita pelo d,retor da rei'artl�ao, q,,� minoni Maria d'Avila Appel, Ond'IDa Mana decreto-lei n. 2.845, de 6 de março de� 1�43,G ctt.cam-inhm·á com parece.,. escrzto, a a1f,ton.- Dias 'ninará Bridon d'Acâmpora, "Valquíria "o merecimento de cada funclOnarIo.dade s1(,perio-r, '30 dias antes de terminar o pe- Búrigo' de Carvalho, I\1aria da paz Osório, será apurado em pontos negativos e posi�f'iodo p-robatório". (Art. 17, § lO). Etelvina l\lafra, Iracema l\IIachado Matos, bvos, segundo o preenchImento das con-
\,

6. Ora, no caso "sub-judice", o funcioná·. Hilda Teodoro Vieira, Lígia Chaves Cabral, dições definidas neste.'tRegulamento,". ._·rio f .... : exonerado arbitràriamente, sem pro- Emilia Boas Schm:ldt, Elvira Sardá da Stlva, sendo a .assiduidade· upla das condições fun-.cesso de espécie alguma, e antes da término do E;míJia Guedes l\Iiguel, Ir1anda l\:lachado.

A,�-I damentais para o- merecimento Jl� classe.-periodo probatório, em rtagrante desrespeito gelina Lunardelli Siridakis, :1 t!rema C�vallazZl, 3. E acr�scenta o

ar,
t. 20 do clt�do decreto-·aos mandamentos legais estaduais no ar�. 17 e Carmen Born da Silva �m�nm. ,�ana ,Is�bel lei que

, , ..seus parágrafos do decreto-lei n. 572) de 28 Büchele

Ferna,ndes,
l\!"ana ela Glo�la Ohvelra,

I
"a assiduidad.e �era dete\rpJt�ad.�. duran-,de outubro de 194J. Se o requerente. 'de ontro Artur Sichmann) Carmen, de Fre�tas Castro, te a permanenCla

. dp' f�l1ctoparto _nalado, ·houvesse cometido qualquer ato passível Adí Clarinda Garcia. Nav.�lE,ro LIns, Raqnel classe pelo efetivo exerClClO das func;oes"-de punição, ainda assim, não poderia, como o Silva Sousa, Laura Lima,,, Ana P�re? Gome�" sendo 'comp.ptado um .pc;mt"!J;.. negatiT'9· parafoi, ser exonerado ou demi·tido de forma pre· �êmesis de Oliveira Áurea .cl� Ohvel::'t, NaIr cada falta".. .

_"..:1iminar independenteR1en� de inst:;iUrac;ão do de Sousa lvloritz, Cecy Camlsao. qndlfla Çor- 4. Entretanto, estabelece o § 20 Que
.

compet�nte inquérito ·administrativo ou apút:à� réa Reis' Jandira Capriglioni Domlt, Eroheles ;, não .con1stituirá falta, par'á. os efçltos'ção 'por meios sumários, .das :irr-eq-ularidadês \{ilSco-nceios da S'ilva, Gláu�ia �
Mendonça dêste artigo, o';�LÍasfamento!decr?r-r·en.te de;3po�tad�s. -

.

'

.: .' .". Anunciação Salvado, Alba ASSiS Rego Barros, li'cença para trata'nento d� saude o� �e7. Aliás, mesmo que o funclOnarlo ttvesse Altamira Ferreira da Silva, Ada Cardoso qualquer dos casos enumerados no· art.-'-dei·x.ado de satisfazer as condições do estágio Lessa, Hilda Dutra dos Anjos, Hai�ée .M�I?- I, 15".'Probatório _:_ o qúe sõmente podia ser apura- brini Fausta Soares Rath, Irene Wlnsmewos� .5 Assim pois desde que o caso a (lue ge,do durante o período de observação e julgado ki (irmã), Emilia Gri-boge (Irmã), Conegun- ref�re em ";'a l";'ônica consulta o diret�r dotrinta dias ante.s do término do prazo do mes- da Czapiewski (Irmã�, Erohdes
..

do Amaral Grupo Escolar acima mencionado, se t�clua'ltIO - o decreto exoneratório devia encontrar Tenée, Albertina Ramos, Manli� Ge",:a�rd, entre os enumerados no r�ulamento de l�rom�fundame rito
�

no art. 91, § 1°, alínea c, e não Sílvia de Oliveira Li�a, PedrC? Ptva. ]U!110r, ções, o boletim de mereci�ento deve�á ser l>�e<Il,0 ar!. 91, ,§ 1° alínea b, que trata da. "�xone- Nelí Carioni Rosa, Ala!de �arda Amo.nlp, �fa. enchido sem porttos negahv<ls.'""rac;ão de ocupante de cargo� em co.mlssao, ou ria José Guimarães Fr�nzolll, Hermeh,na Bl�n� S. S., em 5 de agôsto de ·'1946.-interino em cargo de carreira ou IsoJado, de chini Eloá Brito, Mana Silva, FranCisca Cor·

I
Carlos da Costa Pereira, presidente e relator.-provimento '·efetivo·".

_ dova' Rosa., Elza Ribas Pessoa, An� Schula J. Batista Pereif"fJ.�. Fil1alme!1te, .n� represe!1taçao for�m. reg· (Irmã), lsolete Fe�reira Costa, :Man� �(a�a- Gustavo Neves-peItados os dlsposltIvos arrolados no .Ca.p,tulo lena Grisard Pereira. Tl1.rqt�eza • r�lxelr!l 111ilton. Leite da Costa.XIV do Titu'lo II do Estatuto do Dlretto de Tasso Denise Carneiro TeIxeIra, N !nlla LI' Aprovado.:l'etiçã<>.
. nhare� Bernardes, Ronorina. Câmara. da Sil; 7.8.46.'9. Em fac� do �xpost.o, oplllamos seja o, va Maria da Glória FerreIra MoreIra. Orcl (As•. ) Udp nepk...decreto que �xonerou o ,r"'luerente tornado da' Silva Bez Batti, Rosalina �arn�so de Oli· PROPOSTAS DE PROMOÇõES ,POR'sem efoito e reconduzido' êste ao cargo �nte, veira. Maria Venância de Fana, Z,\d.a Ctl1;ba ANTIGUIDADETiormente ocupado - o de Escrivão, padrão Cavallazzi, Maria Ribas J;'e.ssoa, Le!,a VeIga Carreira _ Professor Normalista � Classe G·F - indenizado de todos os prejuíz.os decor· Simões. Elusa Costa, Amenca C�rrea Rocha, Número de. vagas a serem providas por an.-rente; 'do afastamento, restabelocendc>-se, assim, Oll(a Valente d'Acâmpora! Naz�re Costa, R,?- tiguidade: 77.

. ..'
�,situação primitiva, afim·de que decorra o doifina Silva Hostin, Jamlle. Trlndad.e Sadelh, Nomes dos fun�ionários mais antigos 11�(1t.-prazo do estág;o probatório. Sofia de. Oliveira, .Odete BII�k Costa, Es�e- oados para promoção: .RiMa, !?ominoIÚ", OndlnaS. S., em J de abril de 19%. ralda Pmho Telxe>ra FerreIra, Rute SIlva Maria Dias Walqull'1a Bungo de l.arvalbo,Milton' Leili! dI> Cost" Sobierajski, Maria Serafina �e Oliv,eÍl'a, O�- Etelvina M�fra. Rilda Teodoro Vi<;ira. Emi-Afigura-se-me que a e�a Comissão cabe ape- lan<lina Mafra Michels, Mana Ma�alena VI; lia Boos Schmidt, Emília Gu�s MIguel, An-'!!as indagar se o requeren�e, não !endo ainda Ida Piazza, Carolina Postol da .�Ilva. LUCI

I
gotina Lunardelli Siridakis, Carmen Boro da'Óldquirido estabilidade, podla ou nao ser ex... lIotto Guimarães Sandin, HermezllIa P"nseca Silva Amorim Cidália Mendonça Santana,_mdo. Fer,reira Gualberto, M�rio R,ib.as Maciel, As- Àrtur Sichma�n, Adi Clarinda �a�eia l!!"j2. Segundo determina o E. F., em seu art: trogilda de Matos. Eutal.'a _Yleu:a. Dutr:l. Val- Lins, Laura Lima, Nêmesis de Ç>hve,,:,. N�lr183 "O fUllcionário, ocupante de carg<> da Simas Almerinda CurelO, JulIa Coelho de de Sousa Moritz Ondina eorrea ReiS, Nade 'provimento efetivo, adquirirá �st2bi� Sousa, Maria Cecilia Pereir!l Honório, Jair tália do Anlaral

.,

Maia, Ghíucia Mend�nçalidade:
•. Simão da Silva. Edite Tolenhno �. Silva, Ne- Anunciação Salvado, Altamira Ferreira d!,I ""'- Dtpois de dois anos d� exerc:tct.O, ves� Nicia Assis, José DeU'Antorua, Norma Si-lva. Honória Sonsa Leão, Haidée Mambn.,quando nomeado em virtude de concur- Gomes Pereira, Noémia Furtado do Kache, ni Irene Winésniewski (Irmã), Conegundaso;
,. Maria José Ferreira S. Bittencourt, Valda Pe- C;apiewski (Irmã), Albertina Ramos, Si.�viaII - De.pois de "dez anos de e.>:erClCIO, reira Baixo, Frcya Hoffman'.' Wettengel, Es- <le Oliveira Lima, Maria de L<>UTd,e� Hulseuos &mals casos , ter Amím Ghanen, Isaura ÁVila da Luz, Ester I odctti Herendina Riesemberg, Manha Schu-dispondo o art. 184 o seguinte

• . de Paria Fiorezano, Auror� riaz�a Mel�, t�l Sa�toSt Hermelina Bianchini, Mari� Silva,'lO funcionário que houver adQUlTldo eso �Iarcí1ia de Oliveira, Aldalr Moreira, "Erott., Rute Pereira Nunes, Ana Schula (Ir�), Matabilidade só poderá ser demitido em des Silveira Rarger, Maria de L?urdes San- ria lIIadalena Grisard Pereira, Denlse �arvirtude de sentença judiciária ou median· tia.Q'(} do Amaral. Arnbrosina Garrldo Portela, neiro Teixeira, Honorina Câmara da �tlva,te processo administrativo".. Alda Quint de Freitas Noronha
..Ire,!. lI'�on. Orei da Silva gez Batti, Maria Venàru:,a. d_e3. Tendo o reque.(�nte a'pena� _tres. mes�s t('"�l'o. Olívia Andrade, Onete Gn�ara Vlla.r. Faria. Zulmira Arantes. de Bem, 1'aut� MI;-ele �xercíCÍo podia ser exonerado lndependen- Ntvea Campos .Cunha Bach�. _Clarlc�. da S11· chels, Elusa Costa, Getnhna. Sa!Uat!�i�, Na7.are-tement" de �entença judiciária ou processo ado

va Mendes, JU.lIeta P�van �!,moes. Zelia.Bcssa Costa, Jamile "rindade Sadelh. ZelI� Rachel·tninistrativo:'
'

da Veig-a. Alal<le .Bat,;;ta lSurchner, �elt TBar. de Deus, Concei�ão Andrade, Helena .Ana de-t. O D. A. S. P., manifestando-se n'úm ca·
reto Dutra, Mana BarreIros, lIfa_r.,a Nunes Sou... Ugia Mendonça Sousa. Orlandlna Ma.'50 de demissão, emitiu parecer pelo qual. �e ve·, Ghiznni, Ida Gomes Mendonça, Lle�e C�s�a fra Michels, Carolina Postol da Silva, Herme."'1"ifica que o funcionário, antes de adq.Ut,n.r es- rle Bem, Ca,rmosina Amaral do Vale. LI�? 7.t1ia Fonseca Ferreira Gualberto, Iolanda.Rey�-tabi.lidade, poderá ser exonerado, .. cnter", do Leal de Meireles, Neli de

.. Carvalho, To;e!h, nand Milhoreto, Antônia Lub!. Val� Slmas,'Govêrno ficando, porém, a salvo da _pena de r.',Iita Fe<lermann, Alda Rulse, AracI \ Ielra Júlia Coelho de Sousa, Catarma Juça Coelho·demissão'. desde que contra êle não ten�a sido Fortkamp. Otília Klaes. Ghizzoni. Edite Tolentino da Silva Ne','es,'instaurado processo. Diz o aludido órgão ado Cespe, em 5 de agcôsto de 1.946,. Adélia Evelina Roelzel, Norm.a Gomes PereIra.cministratiTo do servi", púbico fe<leral:
. CMlos da CDsta Pereira..preHdente. 1Ilaria José Ferreira S. ·B,tten�ourt.. Freya"O funcionário Que ainda n.ão adquiriu Proceda.se de acôrdo com a leI. Hoffmann \Vetenget, Isaura ·AvtJa aa Luz,a estabilidade poderá ser ;'.�Ileladt> a 8·8·46, Aurora Pia,za lI.[elo, Aurora Siqueira.Jablons-crité,-in do Govêr'lIC, mas não sofrer a (Ass.) Udo Deeke ki Erotides SHveira Rarger, Ambrosma Gar-pena de demissão, independentemente de 3. Pelo Que foi averi�t1ado. o reqt1�rente rid·o Portela. Irene Monteiro, Alice Mach�()processo" - (Parecer n. S27, de 3-4-41, era. entretanto, funcionário. zel?so e capaz. de Faria. Nívea Cámnos Cunha Bach':l' Clen�D, O .. de 8/, p. 7.936. 4. Sugerimos, assim, seja ele apr;)v�itado Krugel- Rodrigues. Zélia Bess:t da Velg!', Neh5. Ademais, parece-me fugir da alçada da na primeira vaga que ocorrer na função que Barreto- Dutra. ]\oraria Nunes GhJZzonl, ;one'CESPE a apreciação de um ato do Poder desempenhava. Maria da Costa, Carmosina Amaral d� \ ale,Flxecutivo c'lhendo ao interessado neste casp, S. S .. em 17 de julho de 19�b. Nilh Lehmkuhl Barreto da Silva. GUIta F".·"ecorrt'r ; outros meios na reivindicação d.e J. Batista Pe-reira. det'mann Gerda Luize Verônica Beckel�.�eus direitos. se é q\;le efetivamente os poss"':ti. Proceda�se de acôrdo com ? parecer. do .Oõ\r Cespe.) em 5 de a�ô�to rie � 946. .

6. Apoiado nestas razões, voto contràna. ]. Batista Pereira, <le 17 de Julho p. fmdo. Carlos da Costa Peretra, presldente.-mente ao parecer do sr. r�lator. 7-8-46. Lavrem-se 'os atos.Em 22 de maio de 1946. .

'PARECER 'N. i91/46 8.8.46.Carlos da Cost" Pereira. (A,,) U.fo D�ekeGltstavo Ne'l.'es Cl<lrno G. GalJetti, consultor inte,:iu.) .. daNão nds parece deva ser o requerent� reCOrto Secc:;ão Legal do Departamento das l\i...UlllCtpa.'<luzido ;l;Q cars;ro. com indenização de toqos ('Q
lidades, pede lhe seja contado, para os efeItos-prejuízos sofrid'os. Nem. tampouc.o" somas de de 'flireito, o tempo durante o qual,pr�sLo�, cÇ>rno-opinião não lhe assiste nenhum direito dO que convocado, serviço ativo no Exerclto.. .-pede. 2, De conformidade com OS pareceres eml-2. Edmundo José de Bastos. nomeado em tidos por esta Comissão em casos idt:nticos.,30 de junho de 1944. foi exonerado a 2� .de somos de parecer que se' faça constar da fic�a·outubro seguinte. Estava, portanto.. sl1Jetto do requerente o tempo em que serVIU no Exer'ainda ao estágio probatório (art. 15. ',tem II cito Nacional, visto que a contagem de tem�odo Estatuto dos Funcionários) e pocha ser
de serviço só se deverá efetuar em ocasião

-exopneRrOadpoO'STAS DE PROMOÇõES POR oportuna.
.

S, S'I em , de junho de 1946,
l\!ERECTMENTO ('ar'ns ria Costa Pereira. presidente."'Carreira - Professor Normalista - Classe H J. Batista Perei1·a,· relator.

Paulo e oSão do PaísNortepara
M. de AZ9vedo Môreira, elltabelecido em Recife. �9ndo ::Jgentes
em todo o Norte, do País e· filial em .São Paulo, oferecendo re

ferência. de La ordem •. procura nova's e baaa representações, de
todos e quaisq],ler artigos, principalmente de Tecidos, MG11har�ao.
Perfumarias, Curtumes, Cereais. Conaervas, Ferragen., MadeIra,
Artefatos de Couro, Artefatos de Borracha, Calçado;, etc .• etc.

COMERCIANTE:, Dá um li

vro à BibliMeca do Centro A.ca
démi-co XI 'd'e Fe-vel"eil·O. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção
I

cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro"
C. A. XI de Fevereiro),

do

limpa mais
agrada mais
rende mais
Claro que tem razãô l ...
Todas as mães sabem que
Kolynos agrada a grandes
e pequenos... que limpa
os dentes e�mpletamente
sem, arranhar o esmalte ...
que deixa no paladar uma
deliciosa sensação de fres
cor . .. E todas as mães
sabem que Kolynos custa
menos porque rende mais!
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\ ...

R.logiol d. pullo paro S.nhcl'u, dai lupra afesmada.
Mareai Suíça•• folhad�, dNd. Cr$ 450.00

R.logio. d. pul.o para Senhoraa. da. lupra afQmadaa
Mal'coI Swc;ae. GÇO, d..d. Cr$ 300.00

R.logiol de pullo para Cavalh.lro•• da. '.upra aÚlma- .

da. MarCai Suiçal, folhp.e1... d••à Cr$ 700.00
R.logi� d. pJ:111O para Cavalheirol, dai lupra. Qfam.-

50 00dai Marca. Sulçaa. aço, d..d. Cr$ 4 ,

Relogio. e1. put.o CronometroI • dA8 lupra ofcunada.
Marcas Suiça.. aço, de.d. Cl'$ 750,00

D••pertatlor.. ·Suiço.- ••...... d.ld. Cr$ 140.00
IMPORTANTE: Todol 0tI R.10vial Ião acompanhada li.

I c.,rtificada de garantiCl,

CASA MASETTI a cc Casa dos Bons Reloglos.

ELE&ANUlA, CONFORTO E ECONOMIA,
.

trajes sob-medida.

ónseil"Am 5 P A R I

I

Vendedor por conta propria:
PLACIDQ MAFRA - B41zor d.e M6dos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.
==;;;.

QUER VESJII·SE COM (OHFORTO E EUGAHCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Ru'l Felioo(' Schmidt 22 Sobl'sdo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aoria-nopolitaDos X· Blumenauenses, é O cotejo-atração
que hoje assistiremos no «stádium»· da rua 8ocaiuva.

i '

, \

Direção.de {'EDRO PAULO MACHADO

Confiar em' Leleco, facilitará muito
escolha do 'nosso combinado

a LEL��OOM��:;!J\��ri�� SE- Godoy pretende eu
A F. C. D. solicitou e.obteve Ir ntar Joe Lou·ISos serviços do competente es- e

i)ortista Carlos Campos Ra- I Syracuse (Nova
.. York): 17

mos, 'mais conhecido por Lele- (U. P.) - O pugílísta chileno
co, para preparar o selecíondo Arturo Godoy, que aspira :110-

catarínense, vamente lutar pelo título .mun-

Não há dúvida que a escolha díal dos pesos pesados, talvez
recaída sobre o "entraineur" enfrentando Joe Louis, derro
roi das mais acertadas. tau ontem á noite o peso pesa
Leléco esteve presente ao do norte-americano Tony Mus

"match' de ontem entre flo- to, no sexto. assalto, por K. o.
rlanopolítanos e [oínvílenses.
CONVIDADOS TENISTAS

BRASILEIROS
Rio, 17 (A. N.) - A Asso

ciação Argentina de Tenis, por
intermédio da C. B. D., convi
dou os tenistas Manoel Fer
nandes, Armando Vieira; e se

nhora Sofia de Abreu para
partíoíparem do vigéssímo no

no Campeonato da República
Argentina, a iniciar-se em no

vembro em Buenos Aires.

(Escreveu ARYBALDO PóVOAS
Como parte preliminar na composição do nosso onze, que

ãntervírá no certame brasileiro de ruteból á realizar-se. em Ou

tubro, assistimos quinta feira última o cotejo, entre a seleção
Iccal versus, seleção norte, compreendendo jogadores de Joín
víle, Canoínhas ete. Grande foi a assistência que se compri
miu no estádio da rua Bocaiuva, confiados no espírito de jus
tiça, que deve nortear os organizadores da nossa seleção, que
,.se baterá contra os antigos rivais paranaenses. Andou bem

_

a

entidade mater, para com suas filiadas determinando o prepa
ro de seleções em Joinvile e Blumeríau, cidades onde o futebol
evoluiu consideravelmente. O onze que Joínvíle nos mandou,
representa. alguns valores, destacando-se o trio atacante, co�
posto de Zabot, Bastinho e Badéco. Bastinho, bastante assedia,
do pelo fulJbach Fatéco, não ,pode apresentar seu costumeiro
jogo, contudo demonstrou qualidades na posição de centro
avante, esperando que nos próximos treinos, ap�esente sua

.classe; tãq elogiada nestes últimos tempos. A seleção local, com
apenas um treino, mostrou-se bastante fraca, com erros ím

,perdoáveis e taceís de serem san.ados. Hoje tere,mos pela fr�n
te, os 'rapazes. de Blumenau, tremados por Leléco. Escolhído

.que foi, para organizar nosso onze definitivo, quero crer, que
sua missão será cumprida a contento, pois credenciais,

.

não

Determl·nando Olhe falta, 'embora as ditículdádes sejam inúmeras, referentes a

zaga, pois torna-se difícil, encontrar um companheiro a altura
-

•

t t dde Fatéco, que vem se conduzindo muito bem. A -seleção 10- aprovei amen o e
cal, será reforçada do trio joinvilense esperando-se a chegada' f

.

· d IJEBde Piazera, para figurar como half direito. Sou de parecer, que eu er'lne.lras ua r
se devia dar oportunídade a Mandíco, Adão, Mínéla e Dinarte, Rio, 17 (E.) - Tendo em

para o cotejo de hoje, çscalando-se !l0sso ônze, cü_m a seguinte vista os serviços prestados pe
constituição: Adolfínho, Fatéco, Dínarte (depois Moracyr) las enfermeiras que serviram
Piazer:a (depois Mínéla) , Chocolate, Adão, Leonídas, Zabotti; na . FEB durante a última
.Bastínho, Badéco, Mandíco (depols Saul). Dando minha su- guerra, o Gen. Góis baixou um

gestão, não' é meu intento, criar embaraços a mater local. Viso aviso. encarecendo a "todas as

apenas auxiliar .de maneira leal e sincera, as dificuldades que autoridade administrativas do
estão a olhos vistos. Adolfinho, Fatéco, Zabot, Badéco, Basti. Serviço de Saúde do Exército
nho; Bráulio, Jalmo, Teixeirinha e Saul, são ínsubstituível a converiíêncía de ser dada
.em suas posições, mas precisamos de reservas na altura. Con- preferência .a essas enfermei
Itudà, confiar em Leléco, deve ser o, lema do verdadeiro es- ras no caso de nomeações pa-
portísta.

.
. .

ra vagas que.se derem nos hos-
-!

,.
.... pítaís militares e repartições

FIN;ALIZARÃO ()S PEIMEI- construir para a imprensa es- 'Congêneres, satisfeitas as con-
ROS TURNOS DO.S CER.TA- l.portiva,

tem

stdO. f.re.quent.
e- díções re.gUlamentates".'.

"

MES CITADINOS.
.

mente utílízada . po� pessoas .

_

..

Sálbado próximo' será erétua- que, confcrtavelrríente, tomam
-

.

ido o penúltimo jogo dos carh--I o� lugares re�ervados aos cro

peonatos da Divisão' de Aspí-. I nístas, ímpedíndo qu� estes es

a:àntes e'la Dívísâo, no qual se�: crevam as suas cr.omcas. ,

[['00 adversáríos os qurudros 40 .. l!,rge que a enhd��e "ma- I

,�arapana do.Ar e Paula �- �rA t�me as necess�nas pro- HOJE _ Domingo dia 18-8-46.mos,; situados ambos na' vwe- vldenclas que o caso requer. RITZ _ A's 2 _ 4,15 _ 6,30li'd'er�nça com· 3 pontos perdi- x
_ 8,30 hora.s� '\"" '.' O BRASIL ORGANIZARÁ Odos.,

. _ .

t". .. f" CAMPEONATO MUNDIAL DE Matinées e soirées elegantesDommgo aSSlS lremo� ao _1- FUTEB -L Susana Foster - Turhan Beynal do turno, na qual Jogarao . , O.
_ Boris Karloff

Clube Atlético· e Bocaiuva RlO, .17 (A. N.) -:- A F.,:L. F. .

((CLIMAX"
,('qurudros p1iincipais e, setun� A. aCaib� de eomumcar OEIClal-1 Censura: _ LIVRE.
dáriQiS).. .l:ne:q.te aC. B. D. que o, Con- PREÇOS: '.H0je; pela manhã, será efe- �resso '�e Luxemburgo, ha pou- A's 2 e 4,15 horas _ Cr$ 5,00tuaçlo o pr1élio erltre Olímpico cü reahz�o, resÜ'lve� e:r:trega!' __j_ 3,00 _ 2,40. _ A's 6,30 ho
e Coroados, também O' último ao, �rasll a 0r:g�mzaçao. da

ras _ unko Cr$ 500, _ A's
jogo do 10 turno do Campeona- proxuna competlçao em dlS�U- 8,30 horas ..:__ Cr$ 5,00 _ 3,00.to da :Segunda Divisão. ta do pampeonato MundIal

ROXY _ A's 2 horas _ HOJE.

x·
. que tera lugar em 19�

Randolph Scoot - Ruth WarCAMP\EÍONATO CARIOCA DE REQUISITADO O TRIO ATA- rick _ Ellen Drew _ em:
F;UTEBÓL CANTE DO SELECIONADO SOB O CÉU DA CHINA:j='rosseguindo o campeonato /' JOINVILENSE Peg:gy Ryan _ Glória Jean _

earioca estãp marcados para A Federação Catarinense dê Dona1d Oconnor _ em:
hoje os segUIntes jogos: Desportos aCalb de requisitar os DE QUE SE TRTA?
Flamengo x Botafogo. jogadOTes, Ba;déco, Bastinho e Continuação do seriado:
Amértca_x Fluminense. Zabot, elementos que se desta- OS SALTEADORES DE OUROVasco x BonsUrcesso. caram no jogo com o selecio- Censura: _ Até 10 anos.
C�nto, do R�o x �adu::eira. .nado .da CaJpital, para partici- Preços: _:_ 3,00 _ 2,40.Bangu x Sao Cnstovao. parem dos "trainings" do com- ROXY _ As 5· e 7,3tr-horas

_

x
_

binado eatarinense que toma- Susana Forster - Turhan BeyPROVIDENCI:AS A F. C. D. rá parte no próximo certame _ Boris Karloff _ em:Ultimamente a pequena de- nacional de .futeból. "CLIMAX",
pendência ao lad.o das arqui- Provavelmente os três exce- Censura: _ LIVRE.bancadas do 'campo (1'2 ITuteból lentes ataJcantes integrarào c Preços: _, A's 5 horas:,ida �"ua Bocaiuva, que a F. C. D. "scratch" citadino, hoje, fren- Cr$ 3,60 _ 2,40. _ A's 1,30'illlm ac.ertadamente mandou te aos blumenauenses. horas: _ unico _ Cr$ 3,60.

(
littfl:ft.. fWW_� IfõtJ�
'"�::'" � ···it ..Ranws 'f'RESFRIADOS

OÔRES"CA&EÇA

�g��;:���Ai

I
A D V O G A D O

ISÓSEUSA C' P' l'Rua Orf&Ja ínte, 1

� LAJES g
� Santa C�.tarina, .. I
��'DCJOODOOQOOOOQDOC�

Rádio'"!
I

Telegrafista'
Prec íso-ae para t r oBo
lhar algumas hora&

por .dia.

Bom ordenado.

Trator nesta redação

--- _._-

tuados no Estreito. àll rua. S.anc.
tos I

Saraiva. n.O 76 e Benjamim Conll-jtanto n.O 113. Tratar à rua Con".
sa1heiro Mafra· n. 41-B, sohrado. '

• ....

r-------------

; -S,EIE,C.ÕES,
I '

.

I de AGÔSTO

RESENHA DAS PROGRA-·
CõES PARA O DIA 18 DE
�

AGOSTO DE 1946
9 00 - Bom dia para você

9:15 - Para um mundo
melhor

9,30 - Noticiario guarujá.
10,00 - Programa cinear
11 00 - Bàzar de musicas

11,45 - Cone. radio telefo
nico dos cínes coroados

12,00 - A vóz evangelíca
12,15 - Oferecimentos mu

sícais
15,30 - Transmissão do cam

po da F. C. D.

17,30 - Musicas, variadas

�8,00 - Pensamento social
catolíco
18,15 - Alma portemha
18,30 - Orquesta de Zaccra-

rias
'\ .

18�45 - Momento esportlvo
19,00 - Ritmos de Tio Sam

19,30 - Luiz Bonafá em :

solo de violão
19,45 - Neâson , Oonçalves

20,00 - Chá dansante
. 21,00 - Musicas variadas em

gravações
21 30 - Ultimas melodias

· .2i,oO - ENOERRAMENTO.

Dr. CLARNO G.
G&lLLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociadades
NATURALIZAÇÕES
Títulos Declaratórios

Escrit. -- Praça 15 de Nov, 23,
lo. andar.

Resid. -- Ruo Tiradentes 47.
FONE -- 1468

Aliança da Bc{hia
'Capitálização'
PERDA DE TíTULOS

Extraviaram-Ie ciois títulos da Aliança da Bahia Capit(lli�C1�aa
SiA; do valor nominal de Cr$ 6.000,00 cada um, de números de ordem
28.647 e 28.648 e de números de sorteio 07.867, respectivamente, emi
tido. psla Agencia Emiuora do Rio de Janeiro em lo de Dezembro
de 1934, pertencentes ao Snr. ANDRE' MAYKOT, residente em Flo
rianópolis. ne_te Estado, com 09 paq-amentoq "fectu"d:H oté Mo;" de
1941, o qual declara nu,J.cs· e Vúi reque er c s iaapecti_vas segundas vias.

Florian6polis. 17 de Agasto da 1946.
i

Ors,
- Aderbal Ramos

da Siiva
e

.oão Batista
Bonnas,'is

ADVO�ADOS
,Rua Felipe Schrnidt 34,

Sala 3, Talaf, 16-3'1

,
artigos I

da ma ior
atualidade :

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! I

C��,:ó Cr$ 3/o�

ANDRE' MAYCOT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o eST'U)O"';"D�mlngo� 1a' de- Agosto ae 1946
----'--

9

AGOSTO. -- Por motivo
f" ..presidente deste. clube, não

a soirée anunciada para esta data.

'V'_'-=""""""-,l�ud'""""""""=""a�==-f"""""'3,=0='
�"C�l·=a=l������N=o�R=io=d=.e"""""":J�a=ne=lr=o=a�C�o==;nfFer�ê=nc�·iaInternacional de Tráfego Aêreu

CAP. LUI� �EMOS DO. TRIBUNAL DE APELAÇÃO Escolhida a ,capital brasileira para séde
I PRADO' Resenha dos julgamentos da

t" dSRA. WA��:V:i::IllI DE
Transcorre, hoje: o aníver- Câmara Criminal, realizados da lATA, com atribuições para o ii

sárIo natalício do sr, capitão em sessão de 16 de agosto "

'ii llmérl"va do SulAnivesárta-se, na efemé- Luiz Lemos do Prado, distinto Apelação criminal na ,7.561-ríde de hoje, a exma. sra, Wal- oficial da Força PoUcial (}O' da comarca de Araranguá, em A Associação Internacíonal : Unha sua sede em Haia, cons-.da Bonfim 'de Oliveira, digna
,e.sposa do sr. Wa]/demar de

Estado. que é apelante a Justiça e ape- d·e 'I'ransporces Aéreos (Imter- títuída em 1919, com o propô-
_Oliveira, 10 'piloto do vapor

SRA. CLOTILDES DA LlIZ. lado Manuel João da Silva, Re- I national Air Transport Asso- sito de assegurar uniformida-,
,Osvaldo Aranha. FONTES lator o sr, des. Urbano S.alles,! cíation - lATA), orgaaílzação de, de normas de ação por par-

STA. ANITA CLARA -DA I Regista a efeméride de decidindo a Câmara Criminal I integrada por 63 das mais .im- te dos países Integrados no

ROSA 'amanhã o aníversá.río nataâí- dar provimento á apelção, pa- I portantes companhias de avia- tráfego aéreo internacional.
Regtsta, a data de hoje,

cio da eqma. sra.' Clotíldes da ra reformar a sentença absolu-
I cão comercíal que operam em A Pan American World -Air

Luz Fontes, digna esposa do tóría do [uri e condenar o ape- � todo. o mundo, acaba de abrir ways, a Cruzeiro do Sul, a Pa

:aa�r::o�safe:!!;h�ri���m�:��: exmo, sr. desembargador Hen- l�do a �ei? (6) anos de reCIU-j o seu, óngão, representativo naír do Brasil, a TAC.A A�,r-,

-Clara da Rosa, diléta fÍlha do rique Fontes. soo, mmimo do art> 121 do nesta capital. O sr. C. E. Guyn- ways e outras companhias sa,o
F id u d R

ROBERTO SCHMIDT. C. P". m�ntidas as demais pro- ne-H a r r i s o n, recentement,e membros :e,fetiV'os da
.

lATA"_:8,r. TI. o mo a osa. T
'

h- .. \
rd t d fl d 1 t.SRA. VITóRIA FERNANDES . ran�c�rr�ra, a�!1n a,

,

o nunciaçoes a seu. ença e s'. cheg��o de Montreal, Canada, �en o provave que mUI '�s ou-

ARA'NTES .

amversario In�tal�cw do �'r. 43 verso._ .,
' "cidade onde a lATA tem a sua tras �m�resas sul�amerl!�anas

A d t h
.

t
. Roberto Schmídt, do comer- Apelação criminal na 7.567 sede é seu representate no de aviaçao, de servico nacionala a que 0Je ransco:rre .

1 1 ' ,
' '

..

�

h.

1 '
. "

t Ií
CIO 'Oca.

. l.da comarca de C.ampos Novos, Rio de Janeiro com endereço ou Internacional, velll, am a
..a-ssma a p alllve,rsarlO na a 1- ADEMAR NUNES PIRES ' _' '. , . '. , .

.
. '. ,_

�ci,O da

8'XJ,
ma. sra. Vitória Fer-: A' d, t d hâ rreal t· = que s,ao �apelantes Comer- provisorro nos .€lsento,lrIOS dos

I Ingressar, ne�sa orgdamza,çao,,

'" d A t di
.

, a. a ' e aman. a regis a o CIO e Indústria Saulle Pagnon- 'Serviços Aéreos Cruzeiro do podendo, assim, coor enar os'-jllan es ran es 'Igna esposa . "

t �" d
'

, . .

d 'fd Ab 1 do A
'

anrversario na a,IIC'I.o o sr. cellí S. A. e apelados Guermo Sul à Avenida Rio '. Branco seus; serviços, visan o um or-
.' o sr. el arco Arantes, es- Ad N P' f'

.

1 ., : .,

1 d f id d"crivão do Tribunal de Apela- d
emar 1 Cunels Hlres" kO icia �ebelatto. e Gerernías MlChe,- 128. A capital brasileira tera I mlsa-:.\:os�� � con orrm a t�lI-eo:m-

'

-

o vapor ar Ü'S oepca. 1m. Relator o 'sr, des. Urb.ano não somente o escritório cen- os prmcepios que dons huem

,ça�ROFESSOR. ANACLETO I ÍT�LO PALAD!�O sanes, '�e<:�dindo a câmaraltra,l da lATA para todo o con-j o seu objet�vo. fu:ndament:al.
DAMIANl De,fI�I. na. efe,��rlde d,e Cri:ninal nao 'co�hec�r da ape- tinente sul-americamo, mais se-I A C,onferen�Ia InteT?-aclOn�1

T h
. . aman,ha o anrversarro natalI- laça0 por ter SIdo mterposta rá também a sede da Conferên-Ide Trafego Aereo, da area OCI-'ranSCOI'lre, oJe, o anlver-'d 't 1 Pld' f - -.. , . ,

R' d,.

t 1", d
"

f!
CIO o ser, I a'Ü a a mo, un- fora do rpraw legal. eira Iinternacional do Tráfego 1 de,ntal, reUlllr-se-a no 1'0 e.

:;sanoAna aI tIClOD' 'O :sr.. pro es-. ciolnário da Alfandega de, Flo-, Resenha dos julgamentos da Aéreo áI1ea �cidental 'que II Janeiro quatro vezes por àJno,.sor nac·e o amlanI l'ente . ,

l' .."
d' 1

-

d
'

'.

'..1, I t't t
.

d Ed
'-

d
nalllopo IEl· i Câmara CiVIl, realIzados eln abrange tOlda a. América . do esta,n (5 a I.nsta açao a pn-,<uO ns 1 li! o e ucaçao a MENINA lfARMES I, - �

1946 '
.'.-

ad't I
' .. sessao de 12 de agosto de Sul e países que ja operam ou meIra reUlllao marc' a para.

,caP1-:VÁSHINGTON LUIZ TE�EZINHA _ . I Apelação .cív�l .n. 2.674 da pretel��em operar com .o trá- 17 qe setembro próximo.
As'sI'n l' d 't' 'd h'

Completara, amanha, mms I comarca de J.olllvlle, em que fego aereo para eSota pa,rte do1:'11 a a a, a a e OJ-e o f t"
. I _ .

, .

:aniveJ"sári.o nat.a�ído do esti;..1
uma es :va pnmaverTa a �rach'1- sao apelamtes FranCISCO Boehm cont,inente, talls como o Cana

',' d
. ," W, h' L

.' osa menIna Jarmes ere·zm a, e sua mulher ·e a;pelados Jen dá os ESltados Unidos e as

IDf'lah o dJovem H"a·s,I.lJn:gtdon VUIIZ, diléta filhinha do sr. José C. Pierre Mari:e d'Orleans e bu- lndias Ocidentais Il' o .o sr. lJPO ItO o a e B b .', d d t' t ,'.
_. '.

·P· 1
. .of/ a, conceItuai o en IS a tros Re-lator o sr. des. GUIllhes- A funçao pnmordlal da lATA Iereua, e ·e'mento mUIto rela- t 'd !li

'

..
"

�
.

..ciol!l!ado no iOomél1qio local.
. nes a CI a e.

m:e .Abry, decldI,n.do a C�m�ra � das empres11Is que a mtegram
SRA. LEONOR ABRAHAM ST�. SILVIA BICCOCKI: jClvIl neg1ar pI10Vlmento a ape- e G.Çlordenar todo!S os assuntos '-

A data d h· " t
Regl-sta a data de amanha o Ilacão, para conürma,r a sen- pertinentes aos

<

serviços de ODEON - ás 1 3/4 hrs.
I e oJ·e re,gls, a o d"

. ,.' , '
,

MatI'ne'e EI'egante. ,.

t 1" d
' transcurso o anIV'ersatlO na-' tença a'pelaida tráfego aél"eo inter'll'acional

- I,' i ,-
:amVersarlO na a ICIO a exma. t 1" d t'l h'nh ,- -;

3 dl3: ','. ,',.' ,,O OHA-RLATÃO
;:sra. Leonor Abrahwm digna S�/�IO B·a g�� Id·l,�enf·��I-'da, Apelaçao Clvel n. 2.68 c�mo 'seJam traf,ego, lelglsla-

Com' Joe E Brown o bo-".esposa do sr. Oscar Àbraham I vRla. ,l-�CdOC BI: .

1 ek� 1 a o c�rrriarca de Urussamga, em que, çao, técnica,
.

alem de outros
ca 1- I'Ig' JUld Canova'F' ',' 1 ,d ,C''· ",! sr. emaJJ o

_

!CCDC _l. sao apelantes e 3!pelado's Se- aspectos -ge,ralS de que decor-
,

a a - e y .

Isca e onsumo, resld.Indo TEN JOAO CARDOSO . .

1-
' •

.'

I
í1'IrULHERE'S E D'I,AMA'NTES• vero ScalnI sua mu heI' e ou- rem a segUl'lança e e.oOll'omm, ,!1V� ,

"�:atualmente ino es.tado do Ma- D'E SOUZ'A '.' '. ,.. I, . (T'c 'col.or) c . Betty�ranhão. I"
'

- t�o:s e a Cra. SIderurglCa Na- do serviç? aerona�tI!Co,. de m�- ,

e nli
.

om. -

MENINA APARECIDÀ DE ,�ran�c�rrera, ru;n.�nha, .o clO�al S. A. Relator .o.sr. des. do a-tO'l"na-l.o o maIS utII pOSSI-! Grruble"
D1Ck Haymes e Car-

SOUZA.
" anIveI1s�no jI!ata�lClrO do sr. G:ulherme. �bry, d�.cI�mdq a vel a todo� quantos dele :n,�ce�-

men Cav�llero. .

R
.

.

"
ten. Joao Cardoso de Sous'a, Camara ClvI;l, prehmmamnen- sitam. Ve-lo a lATA SUbStItUIrl Preços. Cr$ 3,00 - CrIanças

.�..., e'1fI�dtamos'hc�m pr�ze-r, na·

I distbto oifidal da FOl'ça P.o- te conve.rter o julgamento em a antiga Associação Interna- e Es,tudantes :_ Cr$ 2,40; Ge-'�Lelmen e de .oJe maIS ,uma 1:
.

1 d ,-;; t d" .'. � ". '

.

. , , I 1 00.., , ",o. ,
•

'

d
;tela o J:'JS a O. dIllgerncla pal'la 'que os autos ClonaI do T.rafego Aereo, que ra -

, .

•
L8JSrt.l_va /N'In:avera ' a ?,alante MENINA LOURDES MARIA. baixem á 'comal"(la de origem e', '

.

'

"Livr,e" - Crianças maiores
_menIna ��na �p�'reclda de Na efeméride de amalllhã ali se dê a.o Pr,omotor públic.Q de 5 anos poderãO' entrar."S�l]Iza:,d1l-eta fILhInha d;� �rr. compl�tará mais u�a prim�-lo praz·o de dez.(10) dias, delll- Empossado o novo ..d .

J.oIlge SO,:uza e de sua eXilla,
•

,. vera a, galan,te menIna LOtir

I
t

,

d l' t
.'

d E' d' M
',"

,
,

-

ro o qua com ra'rra,zoara,

C 'Ih Ad
· ·

IMPERIAL' 2 h·esposa '. -
ne, ma . de Sou- des Maria diléta filha do sr. d' 1

- ,'OUS'e
,

o mIniS..;
-

, as oras
'za '

.
'

,
. . queren 0, a ape açao.

_ Matinée do Barulho _
,.

A i . ,.

"IMOaCY'r
Iguatemy da SIlve'1ra. A:pelação de deSlquite n.

4,3,2 trat,"vo' do 4sl-lo 25 n,artes. '

. amversrunante" que por -' -_..

�
- ._-_.

d '-d R' d' S 1 :t"'-,cert.Q se,rá h.omen.ageada por 'p lumes �wl·nu
a o�marca elO, o �,em 1) - Cinédia Revista _

sUlas! inúmeras amiguinh::j.s, er ,ll, , q�e.� apellaJ_ute ° dr. JUIZ de Firmado pelo sr. Júlio Viei- DFB.; 2) _ Ocupações inusi- ,

-oferecerá ha re,s,idênda de I Da conoeituada firma,. Al- D:reIt.o e saJo. �pelad.o!s Arge- :ra, recebemos o seguinte ofí- tadas _ Shor.t Colorido; 3) _·seus' pais" ·,uma lauta mesa de l meida, Bastos' & Cia., desta, ml.ro T!�odolffilro Gomes'� ê �u� cio: Gaiolas do Mississipi _ Tape,docelS e guaranás. praça, re'cebemos algumas ��lher: Relat�r .

.o sr. de�. _li Exmo. Sr. J?ireior do Jornal te Mágico colorido; 4) Dor de
SRA. HELENA CARVALHO 1

amostras d.os notáveis peTfu-1 n� �r.elre, decldl�do a C�mara "O Estado". de:o,te é ,cousa ruim, Gasparim
FÇtz, anos, hoje, a exma. ines Swing, dos quaiis é disüi- C1IV!1 negar provfl,�ento a ape-

. Tenho a honra de comunicar-
_ -Des. ColoriJdo.; 5) _ Quan

sra, Helena Carvalho digna buidora exelushna mo Estad.o açao, para c�n ll'mar a sen= Lhe que a 7 do eonente roi .e:r:n- do :os' ráIPaz.es voltarem _ Des.
,.esposa do 'sr. Nei Carvalho, de Santa Catarina. te:r:ça que homologou o d.es possaido o Conselho AdmIllls- Color.ido· 63 _ A Volta do ga-fuilcionário d.a Cia. T�-1eflôni- Som.oS gratols' à gentileza. :,

qmte.
.

,

trativo desta IrpIandade e Asi- tO' _ D�s. colorirdo. .

,ca Catarinoose.
• _ "

-' R�senha do. �ulgament�,,: da 10 �de Orfãs, eleito para servir I ' 7) _ O CHA!RLATÃO
'SRA. llIIRANDOLINA- CIDA· PreVI's,!l-;ft, do te'mpo Camal'a

_

Cl'Im:mal, l'e�lIzado no biénio-doe 1946 a 1948, com- '

"Com: Joe E. Brow (o boca'

DE. 'NORONHA: UU
. em sessao_de 13 de, -agosto de posto dos seguintes membros: 1 ) J d C1946

'

, , arga . e u y anovla.
Regista a data que hoje P

. -

d Tempo,_ até 14 '- ..

66
Provedor - João Octaviano 8) -, HE.RANÇA DO ODIO

1: '" .,.

t'
reVIsao o - Apelaçao crlml'll.aI n. 7.5 Ramos' V�ce Provedor Pedro D R d Bran",c'Orre, o anIVel'lSano na a- h d d' 18 d' d T" "

,-
-

:com: on ee arry.'lído da eXima. sra. Mirandoli-
or11lS o la . a Icomarca e IJl1CaS, em.que de Alcântara Pereira' Secre- C', -to -

d '

. ,.-'I •

Tempo B.om Pass,ando a' l' t J
'

�'-driani e ,. , . ,'. ,
on muaçao ' O senauo,

na Cidade NOT0'nha, digna es-
.

e ape an e o�e .ft'lul," tarIo - Jul-Io PereIra VIeIra; A POLICIA MONTADA CON-
_:posa do sr. Domingos de Frei-

Instavel. apelada a. Ju�stIça. Relatür o Sub.,Secretário - J4sé Sirm:ão TRA A SABOTAGEM
tas NorDln,ha, funcionário pp- Temperatura: Estavel. sr. des. SIlveIra de Sousa, de-Ide Sousa' Tesoureiro - Nar- P

" .

o' Cr$ 240Ventos: de Nordeste a Su-'cidindo,a Câmam Criminal ne-lbal'Silva: S'UJb Tes,oureI'ro _ ,re�Io umct: 10 �'".'''- nUca, :aposentado. '

t rn .

t' 1
-

,
I

mp. a e ano<:;.
STA. NEUSA ARLEIDE

eSl e, r Tescos.
,

gar pr-ovm�en o a ape açao, Herminio B. da Silveira; Pra-
DE SOUZA �em'pera�uras eX,tre,m,a:s de piara COIIt;flI'1m��. a s�,�te11:ça cur,rudor Geral � Emanuel.Pe-

.

(Regista a efeméride de hoje h_oJe: M.anma 18,1 apelada ,que oonsultou a - pro- r-eira de Campos; Mordomo do � Simultaneamente _

--m,;:tirs uma primavera da gentil 11111·8" a p'or a'lm �
V'a dos, amos. "Culto - Pedro José Belli; Mor'- ODEON ll\1PERIAL

,-senhorita Neusa Arleide de 1'1 l1 ta P
'"

d domo das Orfãs - Alvaro Soa- ás 4,30, 6,30 e 8,30 - ás 7,30
Souza, diléta filha do sr. Ma- de MI·h�Hov·ltch I

reso um grau e res de Oliveira; Conselheiros: . .:....::, Sessões Elegantes -

noe,l F. de Souza, ali • • João Batista Berreta, Manoel QUANDO DESCERAM AS
,

NAURIO LOPES DE Ro.ma, 17 (U. P.) - Reali,- CrimInOSO Born da Sil'Va, Gumercindo Ca- TREVj\.s
ALMEIDA zou-se �qui, h.oje, uma missa Rio, 17 (E.) - Infocmam d� 'miÍ1ha, Alvaro Soares de Oli- Com: Ray Millánd e Majorie

Faz anos na data que hoje de requrem pela alma do gene- Campina Grande qUe foi prê- v.e�ra, Eugênio Luiz Beirão, RJeynolds.
'transcorre o sr. Náurio Lopes ral Mihailovitch, recentemente so Eudócio Soares Silva, aicuSra- Francisco 'Procópio Borja e Forte! Impressionante! AI-
·c.de Almeida. fuzilado em BelJgrado pelo go- d -ada autoria de 32 mortes em Lindolfo José de Sousa. tamente DramátitCo!

LAUR,O ltIENDES vêrno do marechal Tito, A mis.- Pernambuco. Usava êle tam- Apresento.à. Excia. os pro- Preços Odeon: Cr$ 500, 3,00
Trrunseorre, hoje, o alniver- sa foi mandada rezar pelo cfu- ,bém, os nomes de PedTü Fer- testos de elevada estima e 'dis- \ e 2,00 (em todas as sessõeS').

sário natalíCio do s,r. Lauro be da Feder;:tção da Europa I r�ira Almeida e Edgard Soares tinta consideração. I Imperial: Cr� 3,60 (ÚT��CO).JVlendes, dO comécio local. 8sntral. SIlva,.' Gratos pela comunicação.! "IL,}}J, ate 18 ano.:;'.

�CL'U'BE 12 DE
\" .Altamíro Lobo Guimarães,

do Ialecímento do deputado
'será realizada

,

ANIVESÁRIOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo. '18 c:fe Agosto, 'de 1946'

: -Ó,

Nova York (SIPA) - O cí-:
clotron, aparelho tríturador de
átomos que desempenhou im

portantíssimo papel nas pes
quisas cienzíttcae que tiveram
como resultado a bomba atô
mica, está sendo acondiciona
�o 'para se dedicar a fins pa-Icítícos tais como a pesquisa
anticancerosa e o estudo de
outros problemas científicos,
havendo esperanças de que
com o auxilio dele se consiga
maior êxito do que teria sido
possível antes do ataque de
Pearl: Harbor. Assim o alrnp.a
o seu invencor, o dr. Ernest O.
Lawrence, professor da Uni
verstdade da Califórnia, que a

tal respeito disse:
"-Estamos prestes a indicar

o caminho que nos levará á
cura de certos tipos de cancero

Não quer isto dizer que conse

guiremos curar tôdas as espé
cies de tumores malignos, mas
esperamos que dentro de pou
cos anos obteremos êxito nu
ma considerável percentagem
de . casos de certas variedades
oncológtcas " . ,

Um dos aspectos importan
tes do caso é que o cíclotron
da referida universidade é ho
je mais poderoso que nunca,
pois foi reconstruido o ano

passado; outro, é que ma in

vestigação científica de que
vimos falando 'Vão empregar
.se outros cíclotrona que foram,
fabricados neste país durante
o esfôrço de guerra.
Quer isto dizer que os in

vestígadores médicos vão da
qui em diante contar com

'quantidades de substâncias
!rádio-ativas muito maiores
d'Ü que dantes, mos seus traba
lhos relativos ao canoer e ou

tras doenças, pois,' com efeito"
antes da guerra essas substàn
das se obtínham em frações
de gramas, somente, e o ciclo-
tron da Universidade da .Calí-
fórnia era quase o único

�

que
as produzia ém quamtídades
aprecíâveís.
Alem disto, serão muito

mais os ínvestígadores que,
.tarde ou cedo, possam vir a

combinar seus esforços e ace

lerar assim os respectivos re

sultados no campo da medici
na, como sucedeu no domínio
dos explosivos atômicos.

'

Quase desde o próprio mi

-cío de suas atividades vão ter
á sua disposição uma suos
tâncía relativamente nova,
cujas potencialidades, em re

lação á medícma, constituem
ainda hoje, uma incóg:nita;
mas que, assim mesmo, pro-, . _

metem muito na ínvestígação exdu.slvament� a operaçoes do cíclotron, obtiveram exce

clínica.
" relacíonadas com a guerra. lentes resultados com o iodo e

Trata-se, segundo o dr. Jo- Como o carbono é o elemen- o fósforo rádio-ativos no.' tra
seph G. Hamilton, assistente to fundamental da matéria, em tamento do híperroídísmo �'da Necessitamos de três auxiiliares para trabalharem em nossa

de Medicina e Radiologia da qualquer forma que esta se policitêmia, doença esta que matria de Curitiba. E' necessário ter, prática de algum dos

mesma universidade do car- encontre, já os pesquisadores consiste na superabundância. seguintes ra�os: Peças para automóveis, pneus e acessôrios ,

bono rádio-ativo de grande médicos poderão- aplicá-lo no I de glóbulos vermelhos no sam- rádios e refngeradores ou ferragens em geral. Escrever carta

duração, que pela primeira seu estado rádio-ativo a tôdas I gue. do prôprio punho I citando idade, se é reservista, reter êncías,
vez conseguiram produztr dois as partes do corpo, quer nos

' pretensões, etc.

jovens pesquisadores, os drs, �U�entos, quer por via de in- B' R I T O AGÊN:JIA MACEDO
Martin Kamen e Samuel Ru- jeçoes, ,

' HERMES MACEDO & CIA.
ben, poucos meses antes de o O dr. Hamilton e o dr. John O alfaiate indicado RUA BARÃO DO RIO BRANCO. 195
oíclotron ter sido consignado Lawrence, írmão zío inventor i Tiradentes." CURITIBA-PARÁNÁ

I

Notas cientificas I
o CICLOTRON 'NAS PESQUI-i

SAS CiENTÍFICAS DO
CANCER

i,
,!I

\!i:
!\'I..."II

"

I'

to
I

•
'I

�,
(! .

Temos em nossa ccse

PRODUTOS DA

MAIS ALTA QUALIDADE

pelo
� MAIS BAIXO PREÇO

1
\

Arados, grades de dísco e de dentes, culti
vadores "Senior". Moinhos de pedra e de dis
co para todos os fins e capacidades, Máqui
nas e' veneno para extinção de formigas.
Amplo sortimento de tôdas as, ferramentas

pará lavoura, Consulte nossos preços!

,..
>.�e,.,.�" '"f

PARA A INDÚSTRIA:
Tornos, paralelos e bancadas. Máquinas para
diversos fins. Completo estoque de ferra
mentas. Grande sortimento de canos, utensí
lios e material para coristruções. Fôlhas de
serra para engenho, braçais, para aço e me

tais; circulares e de fita. Bons preços para
'atacado e varejo.

PARA O LAR: 'l_"
II

,.(1

Fogões de .todos os tipos. Belíssimo- estoque
de rádios de 'diversas marcas, ondas curtas
e longas, em prestações, a preços convidativos.
Filtros, geladeiras, máquinas de costura, ferros
de engomar e milhares de artigos úteis, indis
pensáveis ao equipamento de um lar moderno!

, ,

PARA O TRANSPÓRTE:
Pneus Goodyear de tipos diferentes, especial
mente construidos ,para a natureza de cada
trabalho.X'âmaras.. mangueiras, ecrreias e bl,l
terias. Ferramentase macacos até 5 toneladas.

Cl.RLOS IIOIPCKB S.a.
COMÉRCIO E lNDÕSTRlA

JIlATaJZ: FLORIANÓPOLiS �. mIÃzs: BLUMENAU • JOACABA • JOINVILE
LAGES . LAGUNA • SAO FRANCISCO DO SUL • TUBAllAO

AGSNCIA EM. SANTai • ESCRlTÓ,RlOS EM SAO PAULO E CU!l'l'lBA

--.--------,*,.__.,

)

ARMADORES • COMERCIANTES • INDUSTRIAIS
TraRsport. de caI)J.QS • paaaàqeuOs .nue ofi portos de taquna • Rto d. Jcmeiro

, F&bdca de POIltaa '!�ita t4��� (Preqos �,f�o)
r r

' .

"
.} ...... '. �QRTADORES E ATACADISTAS

. ':".

>

.P.: dc. • F.rrage. • MáquiAa. • Produtos Qu.fmj.coa'. FCUIIlac'utiea
• v '�" •

"

" 'I'.lesrmíD- �HOEl'CB"
) -A'- .'

lida maior
atualidade ;

COMPRE SEU EXEMPLAR •.
HOJE MESMO I I

C���Ó.:��.:.OOJ

, i'

- .;: ..

r----- ......................- ......... -

i SELEÇÕES,
• de AGOSTO

5: quDos Café', 5 Quilos Açúcar, 50 qUilos de Farinha
de Trigo. 12.5 quilos Sahio

'

em caixas esp�c;iais, se'gurada' e'entregue com cami�hõ.es
em tôdas as cidades n" EUROPA.

TambéRl em tôdas as zonas da A L E M A H H A

Informações:
UaHei States PareeI Service for EuroDeI

I Rua São Bento. 68, sala 6 - S. Paulo...,.. Caixa Postal, 3241

Auxiliar Balcão

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'o ":f""�D.�.�"t,;q..k:��,:,d�, �.•,_..�o de" '�>"
... _ .... _2 ...... J... _ .••.. �.... --:;-"='�'1;:• .'.wtl:.I ..

,�- .� ::"�-=':'_"-:_:::';_' ',; ... ., 7::.C�""

va;D;i�)rancos �
. \{�'

. ..

...-�.:._-----,

T.

TOME' APERITIVO
K N .',;,( ), "1�

, $'" 2'.'O p';O A
..•..
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·'·;··MES

"COM 'MiNSA-tH)'ADE T,fo
ECONÔMICA V. PODERA',
ESTU 9AR E � SI:IA PRO
PRIA CASA, UMA PROFIS-

S�O I.,UCBATIVA·
é(!)t.1ERCIO-8ÁNCAR10·F�RMACIA
RÁDIO'-COSTURÁ - TAQUJGRA�IA
JO{lNAlISMO - p'U BUCIDADE

PEÇ� fÓl-HET,qs GRATIS

. ASSOCIACAÕ ED!.fCACIONAL.:
eAIXA PO,ST.A{ ,5,89-S. PAytO
·NO'" E _ . '_ . c;'

•

"RUA_,,_ .. _� _

LOCALI DADE. _

'ESTADO.:'': _,� __ "_ __ _. .

7
: ... tr- ,t:-...:.::.-

..

�. :.�.

t .

coNSE� .AJ)!H�nyj), :-'-�>"-"

))O ESTADO DE SANTÁ": J �

, CATARINA
i 'EXPEDIENTE �bA .P.�I-D:eNCIA

, - Resoluçoes expedidas .' .,

: N. 228 ff<�'
É aprovado, nos têrrnos abaixq'p.<t_ piléi

-OOto de decreto·lei da I!,�erventotlU
·

..1;e,de?".J"
I remetido com o Of1<:10 ri, õ19', ..de.J:2'i>ra "ulhO de 1946. '.

,

'�I'
ceT�xto do projeto de decreto.�e� nos

,

têrmos em que se acha redígfdo "

Art 10 - Fica aberto, por conta da

rerodação do corrente exercício, o cré'" ".

�Ito e,special de !lezenove :.:m.tl..»quatr-o- l·
centos e vinte e cinco crcz�lI:qs.� oí ten- .

ta centavos (Cr�

.19.4�5.
,80)

..

,

•.il�.sh.nad.o.
a

ltender às segumtes de.spes:asiJ�urante o

�og.$nt�4i��� -: pata-;pag�,;;rii:�- ,ia'. di-
ferença de venctmentos do díretêr.: pa
drão Q, da D�retoria da Vi?_Ç)1.2' Obras
Públicas e �grIcultura -:- .!le· ·ac?�o. com
o decreto·lel n. 171, de 4-.�46;,.... ".

CrS 13.B'Ga,00 - .p�r'l;:'1>ag�ehto .dos
vencimentos de doís: lentes, J)a4rão }{,
JotJados nos lnstitutf;)s ··qe ,�d'l!cação de
Lajes e Florianópoli� ,..-,jde. açê'rdo com

o decreto·lei n. 17-9,", de '1,6-7.946, .. .e:" .. :'
.

c-s 2.200,.0? - 'J)ilra -J)!!gament.()·:,da.
função gratlfwada �de·';{nsl?,YtOl:· ..O:eJ;;al,' do
J)eparta'mento das' Muni�i'p'alidad�s·.. -'- de
acôroo com o decreto-lei ·fj··�8{)i�-de ....
16-7-946. " '

...

Art. 20 - �te decre!o;lei. entrará em

vigor na data da sua 'publi.caçoãó,'·revo'
gadas as díspostções em .contrário.
Florianópolis, to de agôsto .de ,1946.

: l'lmar Corrêa, presiden�' .

: publicada ria- Sécretaria . do Conselho
:,Nlministrativo do Estado, em 10 de
; agôsto de 1946;

.

1 Luiz Osvaldo l"er�elra" de. Melo, secre-

".

�: ,'-."c',·.'.. ,••...:,:....!tário administrativo.' "
.

i É aprovado, no�'t:;::lOS abaixo, o pro- . �jnat étff� 'velhice
!jeto de decreto-lei da PJ:efeitw"! MuniFi:" i· ·.·)i,· ,,;:;:\,�;:
I paI de Rio do Sul, remetído COI)l o ofíciu A . Lo"íio 'B"i]Rttnte faz vol·
;11. 12-1/1.547, de 2 de agôsto de 1946, do tal' à c6í( 'naful'a! p�imiti"a
lDépartamento das Municipaliiiàdes. .

.,
(éatÍtanh� ,l!iÍ�,�;doirada o_uí Texto do projeto de dec:reW:-l,,� nos -: n"".a) e-c.,' 'l'.•.•••A. "empo NaoI têrmos em· que' se acha �igl�o : .

-lO' -�� •

i
.

Art. 10 - f'ic" a ,pre;eiliufli �\lni�i� .: .• tintur�'����c6"'ri\ancha e nao
I paI autorizada a TêCebe'I'� ,por doação" di>' .�. euj(l, O seu

.. ti.o é limpo.-sr. Antônio Naschenveng';,�brasi1eiro, "e �� 'fac1'l e 'a'''''ra'dá-.-l...... dê sua mulher, um terreno com a· área ".�

de ·2.930 metros quadrad()s, destin1'ldo à A Loçaó Brilhó'nte extingue
abertura das vias públicas a que se r'E!-, 'as caspas. o prurido,a ."bor-fere o decreto n., !�6 ....à'�:;19 julho do cor-

rhéa é t&do. a. afecções PCll-r.�� agg .

...;,:.'.' ;.:.!f}C!i;' se�� ApçéCuta- ra.itál'lall· dó câbelo; dellimCQS�.tiiIo���ntl! . ,1?:ç1Í.l�nto, é
como combate 0."'c:.o!vici.; re-àir soos, �pénsas!, com estrita' .dl!is.!!rvân· I

ciá"dQ Pr(>jéto a'Pr,<l.Y,aqa,�i! g:rect:i,!l-�te fiSj y�Clliz,aÍ\do. ali .raize. éap�lQ-
cali��(>, J;lil;. -PrE:fêlturá\. . �., . ,,,,': : �eiii F6i f aprofàda/pe'II" Depal'-Art:: 3<r.':'."··'.11:.st�: d.ect.ê.. to'l�. en..• tl;:!irá . éi1;l 'tcihlento, N�.õnàl 4. Só':á.devigo!' na .. ,d.a.�·.',pa s,\<1l'...pult.hcaÇãd"êrevd· .;:.'.D'.i.:"'I'tc:�a'•. '

.

.

.gadlls as ·(!ispb·S<iç�es· ém contrário.
.

"-1011>
.

F'IorianõpoUR, 10 .. de ·agôsto de 1946. i ;:"· ...�jl
Y��a! Corl'êa';··.p.r�sid�nt�.' . ,_.

'

. i�,

fu'tltl.ca.da. na SectetáTia do conselh.b.Mmíntsirativo {l'o EStado,' érri· 10 dpall.'ô.sto de: '1�6 ... "

.

'1'
��z o.��a.I�(i �ér.reirá <te l\lel�, secr�tárJo ad.m'lTIlstratBTo... ... . I
"'" . N.230. '

jfl':aprovaM. RÓS ·�imO's ·abaixo, o prq·
jeto" de decteto·lei da Prefeitura Municl·
paI de"Campo' Al�e, 'r!!metido-;eom b
ofktó n. 116/i.5,2i, !ie 30' de julho d�
194'6, do' Depa'rtamento· das. 'MunicLpali-,
dades, .,'

..

.

'fex.to dó" projeto de d�éretp.lel .nos
., têrmos em que se áéhá redi'gido

. Art. '(ia ..:..i "Fica ,aberto,. por conta dó
saldo do exercício·' anterior; o crédito dê

"

trezen tos 'criUzeiros (' 3:00,00), afim
Se sl,Iplêmentar II do da' verba ....

0.44:2 .,�, .i�.Sérvi�o telé �fiéo';':_ do or-
..çamelltQo.:;1tigenté-__ ,�.. _

.. ,��. __ ....� .. ...,.... � ... :
Art... 20 - 11:ste deeretó·l_ei entrará em

vigor' nÍl·" data ida' sua c publicação, revo�
gadas as di-spósiçõ�s em .c6#trãrio.
Florian6pulis, 10 de pgôsto <le 1946.
Ylrnar Corrêa, presidente.. '..
Publicada na Secretaria . dó 'Conselhó

Árlministrativo ,do' Estado,",' em 10· d�
agíisto d,e 1946,·. .'

Luiz O'sváldo Ferreira de Melo, secré
tário "adlninistratiyo,·'·.· .'.

N.240'
li': aptovildo, nos têrmos abaixo, o pro

,.. jeto" dé décreto.·lei da lFn'te-rventoria fe·
derâl, rem;etido cqm o oficio n. 547, d�
(I' <te agôsto de 1946. .

Te�to dó projeto de decreto·lel nos.
têrmos em· q.ue se"'acha redigido .'

ftkt .. 10 - Ao" Secretário de Estado
dos, ,Negócios 'da ,segurança Mblica se
.rão .. feitas pela FôrÇ1a Pólicial dO Esta
do as mesmas continênéias" 'miilitares de
vida"- na· momento ao,

.

réspectivo CO'-
mandante.

.
,.

Art;.�.'20· - Revogam-s.e as disposiçqes
: em. contrário'. '.

,Floriahó_pólis, ·12 de agôsto de' 1946.
.

\'lmár' C9rrêa, p,eside,nte. , .

PUiblic'ada '.71ri·á; Seeretariá do Conselho
4dirl1nistrativo do Est!ido, �m ·1� de agôs--
to ãe.C. 1'!M.6. ..' . .

Luiz. Osvaldo Fe�reÜ'a de Mélo, S€e!'e- orça'l1)'ento vigenteLque cusieiam :a- ma-
tãrio admmistrativo. ,fi nrutenção .de· operários nos serv·Í.Ç'OS 'de

.

lua sessão 'reglmell1;a.I;�-em--12 de agôsto .conser.vaçã<;>. ·de f\'!as; praças, 'jardins. es'
de 1946 trada's' é pontes.

'.

i' '

À' har.a reglmefital;'" sob :':a-' presidência Estando aquela edilidade com o' ,'ell'
do dr.. Ylmar Corrêa, e .cO\TI a presença ,ca!'go" .de· ,col')!�.e"yar..: çêrca ·:51ê,t,mil.;.quilô:
dos" S'I's. cÓnselhelras. $evéro SimOes, José metros de rodovia, devido aos últimos
B. :,salgado .pe Ol,iv�J.rA e_·Ja-ii::p.,Ç.allado, o temporais, foi obtigada a dispender, to:
sr. préSidente declara aberta a sessão, ,talmenre, as. impor.tâncias estipuladas
·funCionando .como'cSecretáTio.·.:o ·sr. Luiz

. nas'. dótaçóell:' em referência, ·ficando imo .'"

Osvaldlí FerreJi:a,;.� de Méló. '.' .'. possl13"ilitada·'''de' continUar' êS:ses' impres·
..

'EXpediente cin<:líveis trabalhos, o qUi! ocasionará sé·
O' sr;· sircrlitâiio·. lê .ãt1ata'·:da sessão. an- rias 'dificuldades .àf--áUm.iJ:I;istração públi- �l· ,

... 'iI:
'.i;.'"teridr "Quf!;;J:PoSta �m;:dep�J!"s, é aprova- ca e :aos· interêsses de 'seus Ilnunicípes, ,.

::t;���!��f�����:: �Q::i::: �:� �J!�:�:��i��t:i[���::�::�:d::�, Á,"'-'.9··"·'.la.d.. �',e.·c.···.·.·i.mento e MiS'sã:ministrativo .. de ·Goiaz ,comunicando o' fa· ficierite para" atender a operação solici-
....

lecin:).eptç,.:do:.conselheiró Mqisés da Coso : tatla,' Sou pela 'sua"aprov:ação; enviando ",

O GO LART DE····'S·'O'U
.

ta G'bmes. ·0fíe'ios ns,:59T e 59!}, da Inter· ao PLenário o. seguinte . ·",A Família i de' PEDR U
.. ..

-'

ventoria, encamiJ;1,hando os segUJintes
.

Projeto de' resolução :r·.·.':: Z.A.. a. g�fí:'à.·dec�. s'ensibilizada, a to.dos que a CaD.prqjetos ..de deCI'êtos·Íeis: '1) que abre O 'Consêlho ··'Administrativo. -:io Estado .

crédit6 especial de Cr$ 86.606,70; 2) - "r.r_9v�" nos. t�rmos: .eIl;L quEC s� acha re· fartaram no doloroso transe que .. passOu, e
que abre crédito especial de ;.,. dlgldo, o projeto de decreto·ler, 0nVlado '"., ; , '., ,.' ; c

t'Cr$ 3.2p'6,70, destinado a .atender"as des·· peJa. Prefeitura. IMuni-cipaFde

canOinhas,!
.' ". '. ,,'. çO\lvtda aos parentes e amtgos para aSSIS uem

peSas' decorrentes <Ia e:k'iéução, do de.cre·
.. por intermédio do Departamentn das Mu· , '. .

..'

d .' 7 d"'�'!" f' , .. ) b .

�., ,. ,

f'" 'd"" 20'-'do cor,to·lei n. 159, de �I.aio ú.ltimo, Oiício do :ni(!i'paljdad�s, co� ? ofício n

..
)16/1:525, 'a .;�.IlIS� e'.,

;0

,la,. <:I1Jl�,"
...
ara ce e

r.a.r. ��r·ç?- eIra, "l8.· .

Prefêito de Titnb6; com a cópIa dos atos de 3'0 de Julho últImo. '. rente as 8 horas na 'Catedral Metrof)ohtana, .,

ôficiais'1)aixados'pela respectiva.Prefei- . S. S., em Florianópol�s, 9 de agôsto de' .... ,
c ..

'. A' .:.' ."." .. _."
..

.

'

tura. OfíCIOS das ,P!'efeituras de Ü9IlCór· de 1946.' . ".Po,r maIS esse ato· de rehglao e amIzade, antecIpadamente
dia, Crescluma, +-ajes, Joinyi!e, Palhoça, ' Jairo' CaIlado. relator.

I arrradece. 2 ··A.· 1AI'.arangua, Jaraguá do Sul e Serra Al-
'.

.
. N. 251 b . .

..

ta, ·,enéaminhando cópia dos atos oficiais O Departamento das M!JliTIicipalirlades _- _- ;:.••-:_;;._ -_••••- -••_.;. _ _._ _ -_-•••• -._- � .

baixadoS ':pelas referidas Prefeituras. encaminha a apreciação. dêste Conselho II!!!
.,..... O ·sr. presidente propõe fôsse lan· um projeto de decreto·lei da !Prefeitura

I
çado em ata dos presentes trabalhos, um de Palhoça, visando u· abertura de um .

Avoto de,' pesar pelo falecimento do con- crédito especial de Cr$ 6.000,00 (seis mil A 5 I L V E I R '"
selheiro Moj'sés da.Costa Gomes, vice·pre· cruzeiros), por, conta da arrecadação ano

'.'. 'sidente do Con!ieJho Administr.ativo do terior e para aplicação em serviços de .•IEstado de Goiaz, o (l'ue teve a aprova· ,estradas municipais e" reforma em um .

ção unâni!me da Casa. autom6vel. >1'

Ordem do dia A Secção de ContaJbilidade do D. M.
Os par·eceres ns. 241(), 234, 235. 236, iruforma que o saldo anterior comporta

237 e ·23-8, foram postos ,em' discussão e a abertura do crédito.
a votos. O parecer n. 236 teve suspensa Assim, com voto favorável, apresento
sua discussão. O parecer n. 2<35 teve mo· ao Plenário o seguinte
dificada sua resolução. Os demais fo- Proje.t() de resolução
ram aprovados.

I
O Conselho Administrativo do Estado

Vão à impressão os pareceres aprova, nos têrmos em Ique se acha re-
N. 247 digido, o projeto de decreto·lei da Pre-

A Prefeitura Municipal de Canoinhas feibura Municipal de Palhoça, remetido
enviou à êste Conselho para o devido com o ofício n. 130/1.. 611, de 9 de agôs
exame e aprovação, o projeto de decre- to de 1946, do Departamento das Muni·
to-lei em que abre, por conta do saldo cipalidades. •do exercício anterior, o crédito adieio· S. S., elT\ Florianópolis, 12 de' agôsto
nal de Cr$ 36,000,00, destinado a suple· de 194(1.
mentar as dotações 8·11-2 e 8-21-1, do. José B. Salgado de Oliveira, relator.

.; IJ' r:! _...,�-. _,.

Laborat6rio·
CIÍo-cif.... , t '

RO,4.:;1010. P.IHTO; 2S.-.
.: �'�óné: '1448

trt{ fréwtê 00 Têsouro·
."

.

. cl<!. �.to:do ....

flo"ianópolis
Fariri.: riârbal Ai�8j iii Sôuzã

di' COSta Aviaa
..

:'" �.
.'.

',',.
;' ': v-

, �xQm.:;de" 5Ç\Qque, Ei��.·· pClro veÍ'ifi,çpç�o
:, I dé, C:(1li�êr, Exame dê·urina, Exame �Q'l'a'·

: vê'riJ�yQ·çaP. ::ct�'�r(l9id�zô', :;EXa.l\18 �é escarro, ,

txame·· paM ;,·:;ve�ific'Qç_ã.��" de 'd�ér.,.Cd.· do
,[

��ie;' bo�êÍ;.' cQbel�8r ,-meme· de fézes.
Exame dé seé'reções.

.�,

I
Autov.t1ccina9 e· tr�n8bl�.éio· de

'. .; f,· .t.xame quí:m,iço de tó:tinhos,
: ":, ".cofé. á.gU�.; êtc.
�: '. -"Ji",., ",'. .I .;.,' ',' . o'_

,Dr,. H. ,Q S. MedlniÍ
.

.'�arm. L.

I·
.. '.

·c,· ..·• '..
,

•

.. Laboràtório.

" .

có'nfêcç�ô. "" de
.:

.

antl-fábfcj .-

J', ::.

';.1,'>

'�. I'n.patorÚ'l Regipna} d.•
·

l)�f_
Sa-nit&ria Ánimed :em São ; .Jo..e.
e'.té(· .Givcll'h��té. ittttire.•iladct·."��
adquii-iÍ' jieló preçet da .

eH ,12(j.�
qualquer cavalo ou hur.ro· _alhó ou
iiilpt�.,1:·éSv�! .�1l,rCl .efvi��;·

.

..'

.Qn:c;iu·es.�:
bebido.:

.,i.,

.''i,::::-C:-:; -.1.:,(

• � �I � '; • o':or'.;o ,00
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Se você Vive numa luta perma- corra éin suas. veias um' sangue'
nenÍ!! e!ltre.a saúde e a doença, é mais ':ic?- e!D hell,lOgl.OJlil?c���HIl1'"

.

pórque talvez tenha ó sangue po- bre-se de que não lia félicidade
'btê'e des.,}itallZádo.E isso sigilwca completa sem sa\ide�':': víriOf' é'
quê as suas d(:fesas ';rganiCaS não . uma' verdad'eilrá • ,tói1tl!i, dI! vifa�' .

estão equiUbradasf Dal as' tripes lidade, um tônico -para a. faml·
constantes, as dores de éabeça, lia lnielra'! E.' e�pecialmenté re�
á' fadiga; a·· palidez, .. ' a: debllida· . �oinendado para' ó� és�ados de '-.' ,-;.
de:: .. "Convkm, . portanto, reagir: . desnutiiçãô,

.

,�sgÉltairién1!p, neu;
enquanto é têmpo I· Cod.ece, hoje' ra.tenia, depressão nervosa, ema-
mesmo, a revigorar o seu sangue, gr�iI:I!en�o, a�emla, e como -au
t'o'iftá,l'd6 _.Vfuói !' Vliibl àumenfaxillar na c\<)nValescénça de doen-
as defesas orgJinicas, provota o ças oll'ióperaçÕés. De' sabo.. aliá'-

.

ap�t1te e equilibra '0, slstel)la ;ner- Clivei. pode ser ministrado tam
vos.o. ,:om y��l., ve�,�;�é�t:n:L. �'às,crlilpças IImádadeescóíili, : , .. "

.

maiS di_Spos�o para o tra_bálhd, vi-. que mú,i.to aproveitam com O.uso ,e'

g?ro�o e sadio I Vin'or�úma feliz I'egular de VinOl. às' ref��ões.
c9�tíinaçã6'· de . ferro,..' fósforó, ""·'Vinol,encontra'::se: em. tõdas:as
díéió. 'Vitãmiriás e outros mke- iârináclas é cSfógárlãi,' v'iJiól é' a-
(H�ntes." de; �"nde ". '/./ sáúde do sangue I

.

. ,�alor terapeutico.,::::- • �_.;:',1., Viliol pode-ts�r. to· ..;_ , �
mado em qualquer -'
"época do ·ano;··Rés",.��Iiií'�
taura suas fôrças,
f�endO. com que·,!. '."•••II!I'
•. �. �:,' '; ':. '1, "·Pf.f

.,

Comissários Madeiras

.. Um, . cªp;.iaf��mo q�é,
Jntér�ssa o' dPêrárto

·

Os':conflitos iilcfustriãfs podem,
séi, reduÍ;ídós' semilvelmente..
cont�ibUiiléiétt!ãta· ó fuatc>r d'é'=
sepvolVimeii�-';'4dS i-ieg'oc\éJ's. se'
,os

.

ópérár(ós paitie.íp�tem !iÓ$.
lucf6s e 'fio'alí'Qâd<!s" dM ém':..

· rês'ã�.:·. 's'gim' tfi'riria um hoMem êletegóêíos'õ·é'f'arrta'm'ún:.
dial, em Seleções para.:Agõst'o,

· tévelaitrcr6 6�' p-l'ii'tl'b'�'�é'':'<tt'tátto,
c6mpimhias, a. quê éstâ associ
ado, pára reduzir os conflitos

c

:eritrê '(j �apl'tal -e 'o· trabalho�
1 "Compre Seleções hoje mesmo_

, Tóm6ám ri'ésfe novo número:

"l�ó'N4RÓO O�. VIN�I "7 O PRIMEI
·

RO' OO'S MO'OEI(<<05. Você sabl,a
que Léonardó de Vinci, nasci!!\!
em 1'45'2, desenbo\i.a:v'i'Ôés é sulY
marúlOs e !?re-..:!u a

..
guerra ató

mica? Leia êste eslUdd ,evela
dor sôbre. ó pintpt éxtrá):)rd�
nArio que se adi'anto\,! cinco
s�<;u.los ..

à su,i!-. �I?pca. co,mp.I::.!'I�
geiIh-eiro, inventor e clentfst'ã.

de
.:',

Presta aos seus representados informações piteriósas sôbre
a situação do mercado.

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

Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

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

;�;:"...
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· O QUE PO'DE FAZER UMA. BOMBA:
ATÔr,U,CA. �s peii;toll da 'gUerol,

fazem aterradora descrição dos
possiveis efeitos da bomba atô-

. mrça �ôbre, .I,l..ma ,ciqa'!l.:; ll}o�!ir-
· na· e contradizem diretamen'1'é
o Major de Sevl'rsky, cujo arti
go recentemente punlicado ém

· S"leçõ.es aleg�, ·�.erem . fantà,��.,
camente exagerados ós cbmen

t'A�i.?� �õbre- a 'bomba atômica:

� .� :�
. .'f:� �,t,>� • ,�,: ., � ,/ .f-;=-.� .�: ;:' ,,� • • ....

,'''''A'Z ,DL ESPIRIJO",'êomo' nos
.�. t-.'.. ' l�war.. de'.ob.cessõ�;mQI:l:lidas,

.
terrores e· comp�os d,e Wc\.}.: :',� .' Tiohdàde? Leiã'Cá�oir'den�ação
·'.dêste. 'livr,O"··,que:,.hos preVine

i' ,contI:a· a cr:itica pessoal dema"
siadainente sêveta:: . e nos apon�

· ta como tFanspor os obstáculoS
à nossa serenidade espiritua�..

• • •••••• �.
.

•••••• ·'l+ .'

O NOVO REMÉDIO DE DEUS
Descoberto por um acidente.
científico, ê.:.-te milagroso pro
duto dá novo ânimo" àOS pacien�

. tes, para.SJl,portilrem.,a dQf, .•age·
"con1o"B'morfina, 'lnas sem",o'rÍs
co de � e viciarem. Leia como,

:��- ·-os médieosl�o�.�t�o--:e'm.pregando
o 44Demerol!' COlltra'as totturas
da asm a, enxàquecas� partos e
outros �ofrimeritos físicos.

São ao todo 24 artigos interes
santes e e'stirriulá"htes, além da'
notável condensação de I livro.
neste novo número de Seleções•.

COMPRE

SELEÇÕES
DE AGÔSTO

Â venda agora I
A REV.ISTA INTERNACIONAL.
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS
.................... '

, Representante geral no Brasil,
F E R N A N D O C H I NA G LI .'
Rua do Rósário, 55-A, 2.° andar - Rio·
• ••••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UM CAPITALISMO ,QUE INTERESSA
ii O, OPERÁRIO. ali op<!rarias d<!v'e>
..; riam párticlpar dos luctás li
finalidades das empr.êsas co�
mercia!s. Leia como práticos
planos de cooperação entre· pa
trões e empregados re(iuziram
sensivelmente os· con�li;tos. en
tre o capital e á trabalho. con
tribuindo para ·.á 'maior desen
\lolvimento dQS rlegócios.

São' ao'to,do '24 'artigos interes�
s'al'ltes'.;e;estimulant�s, além da
notãv;el ::éóti.çle,nsaçào de 1 livro,
neste,oovorlúmero deSeleções.
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,Leqisl(lção
DECRETO·LEI N. 9.502 - DE 23 DE JULHO DE 1946 .

Altero ·àisposiç�8$ da C<>tMO/idáçào dos Leis do Trabolko, concernentes 6 MgIJ"";zaçjJo· si...
dkol, e d>sp_õe sõbre os mandatlM m.dicair- If. d6 outra« pruvid.ê'nCias., . .

O Presidente da República,' usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constitur-

ção, deeté:t3':· ".
.

'"
.

Art. .1ó _ Fica alterada a redação da alínea a dó art. 521 e a êste artigo acrescida as alínea
4- c ti, as quais. terão à seguinte redação:

o) proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompativeis com as instituições e ()!I

lnterê....,. tia Nação, bem-icomo de candidaturas. a cargos eletivos estranhos ao sindiea.to.
.

,�J'., Í>t.oib\ção 4t. . . ,.�t�1(i<b,j:hii.��j,4t�1'�e�ndida,s nas finalidades tJ?encionadas no "r;..
511, 'Incl,,$1v�.-à�. de"!:: IíttCi:i'nart1'd\\Tlas."·' ',"

. .

.
"

. ., _

..) proibi�ão de. ces gratnitã 'ou -rêmunêrada da respectiva sede a entidade 'de -indole po-:

liti�partidári". - .'

Art..!ZO - O art. 522 da Consolidação da. Leis do Traba-lho passará a vigorar acrescido
d,o seguinte parágrafo:'

.

.' .

'.
... '

.§ 3":j-: Constituirá ,;l<!lriliuição -exclusiva da diretoria" d.o Si;>dicato e do.s delegados. sindicais
a que se refere o art. 523, a representação e a defesa dos interesses da entidade perante os/Po
deres Púlilicos'e as empresas, salvo mandatârio" com. poderes outorgados por procuração da di-

"

retOr:ia-.:'OiÍ:� à.ssoéi3;do>?i1'nvestidc:f�eni� repreSê'ntação ,�,ph�\r,ista enf' IOf. 1" ,".
_.

, .•

Art. 3° - O art.' 524 da Consolidação. da. Leis, do Trabalho passará a vigorar com a se-

gnil1te redação: ' • . .

"

..

Arto :524 - Serão sempre 'tomadas por escrutínio Secreto as deliberações da assembléia ge-
ral eoncernentes aos seguintes assuntos: ._

,,) eleição de 'associado para representação da respectiva caregoda, prevista. em lei;
b) .tomada e' aprovação de contas da diretoria;' Também neste novo número:
c) il-plicação do património; .

d) _'julgamento dos' atos da diretoria, relativos a penalidades impostas à .ass"'i,adlls; O 'NOVO' REM tOlO DE DEUS.
e) pronunciamento :·.óbre relações ou dissídio de trabalho, .

. '.
. -;

. .

§ 10 _ À 'eleição para cargos de diretor-ia e, conselho Hscal iserá realizada por escrutínio Descoberto. 'por um' acidente

seereeo, durante- sei. 'hor:ts ;"'ntlnua. pelo menos, na sede do sindicato, na de suas delegacias Clentifl'co, 'éste milagroso pro-'
e secções e nos principais -locais de .trabalho, onde funcionarão as, mesas eoletoraa deslgna.dis duto dá .novo ânimo aos pacíen-

.

d T ab Ih tes, para suportarem ã dõr .. age
pelo diretor do D. N. T., no Distrito .Federal, e pelo. Delegados, Regionals o r,'\ 0," nos

como amorrína, massem o rts,
Estados e Territórios Federais.v-.... co de se vícíarem, Lela como os

§ 2 -._ Concomítanteinen� ao 'término do prazo estipulado para a votação, instalar-se-á, em' médicos' estão empregando o
assembléia eleitoral públíca e -permanente, .na: sede do sindicato, a

. .mesa .apuradora para a qual

I
"Demerol" contra" as ·torturas

serão enviadas, .. imediatamente, pelos- presi4e:ntea.· das mesas coletoras, as urnas receptoras- c:: as- da asma, ,e�aqu�ca's,' partos e
atas rl'5pectivas.· Será fàcultada a designação -de mesa apuradora supletiva sempre. que, as pe- outros .'1Q�rin:l..�ntos físicos. ..

.

cnliaridades ou coMeniên.;i"'" do "pleito a ·i!xigirem.
'

-, ,,'
§ 30 -_ A mesa apuradorá'sserávpresidida :por. membro do Ministério Público do Trabalho, • • ••• �'. ;.' ,.

'

••••• • •••• ,.

�or!e r:i�Z.i&idoneidad�>·�d""ignad.o pelo, procu;ador. geral\ da Justiça .do Trabalho. ou . PARA COMPREENDER OS RUSSOS
§ 4" '-. Na hipótese' de' ter participado da votação mais de cinqüenta POr. cento dos associa- Por que os russos, desconfiam

� cotn c!,pa.!i'idade, para votar, o presidente da
..mesa apuradora .procl",��a;o. el".itOis, �sem P!e-, .. "�" ".dàs',estrang!!jFps!_..llªy��.ª O,\ltr,,,-,,., ... _._

JUIZO do Julgamento dos P.l"otestos ou recUriOs. 'oferecldos na confortrudade da leI. Nao obhdl>.:' ,;"(1. ,.-evolução russa..."ou -uma g4er-
êase coeficiente, ·será reálliZáda IlOVlj. ' eleição, dentro de quinze dias;'-a qual terá validade se dela ra da Rússia contra o ocidente!

tiTer ,participado 'mais de quarenta por, ''Cento dos referido. associlldos. J:'ía hips\� d<; .. não .ter. J;'ara compr.eender os costumes.
aJido alcançado, na segunda votação. o ,coeficiente exigi<;lo, será realizado.o terceir.ó' e último

,.
li a psliúilogl;1"rilssa,leiá éste

pleito, cuja valiqade depebdera do ,,'atO' de mai•. de tii,lta por cento dos .. a,lUdiçlos... associados.. 0l'9rtunoartlgo'escrito por um

§ 50 _

..Nãt, sendo atingido o 'Coeficiente legal para a eleição; o Ministério" do
.

Trabalho. homem cujo "trabalho levou:o

Indústria e Çomércio declarará a vacância da .;u:iministração. a partir do' tér.... ino· do ',mandató' a tranSpor.a cortina:. de' felTó.
d.oa membrós' 'tin·, exer2íd6,' e desi'gnara 'administrador" pára o Sindicato,. realizando-se D;ovas elej� sqV1.t;H1G.�.�r
çóes dentro de seis meses.

"
. ,'

.. '.
' -..

o .... , .'••••
Art. 4° -, O art. 525 da Consolidaçáa das Leis .. do Trabalho ·passará a vigorar "C611l � ·se-

':-: LEO·N·.·',�D·'9·".· ..D'E.·.V· INC' I,' ',_ O PR'IM'E'I.'pinte redaA;ão-,' mantido o seu., parágrafo' único,: :'
.

"'."
"

.
.

.... ," "n.
. "·Ar�. 525 '� t. v.ed,�g'l .. a pesSQ;ls,J.ísicas ou juridicí\.s,"�§I,1;,'IIlh�s"ao .sindicato."qAAlqn.er.,in���rI' 00'$ 'MODERNOSferência na sua admini.traçáa <>u .nus· 'seus serviç.os".

j RO .. .'.
• Você sabia

Art. 5° - O parágrafo único do artigo 530 da ConsoIid3.!;ão das Leis di) Tia:balho,.,pássará"·· '. '. QU� 1.eonàrdÓ·di!v'lnCl; nascido
a vigorar com a seguinte redação:.' ..' .

,.
em 14S·2"desenhO\l aviqes. e su�

, Parágrafó. único' _:,_. É· vedàda",a ,eeleiCião" para o períodp imediat.o e no transcurSo do' teÍil· m'ar\nos :� prevúi a guerra atô-

pu corre.póndente- ag .. tespectiyo níandato, de -qualquer membro da iiiretoria e do conselho fisc,a.... ,mica.! L�la:ll!!te ",tudo revela-

d?" s_in�cato� de
. eP!Pr.eg:.a�,?"._ de rrabalhad�re., autQIlO],,?,,,.Ae. a�j'ntes autõ"PlJl."1s e de pr�fis. dor sóbre o pintor extraordl-

. SlonatS hberals .. rgilal ,,:prOlblça<> se óbservar.a� em ..e1açao ao terço" dos membros da dlretona ,e" ....." párt!!lo,'.'!lU�,.�, adi�t_o,u\ .cinco
'do c6n.dhd: f.i.seàl, ,7",os.'-sindicatos de empregados".' .. ..' ,

..
, •. _

,... ""sécUlós à sua época como en-
. Art. 6° _. C;Lart. �6�·,·da 'C""4<>lidação dil'i' Leis .. do Trabalho passará a vigorar com a se- genhelro, inventor e. cientista.

I'U'inte redação:
.

.

.. " �" '"", '.:. ';.' • • • • • • • • • • • • •• _ ••••••

"Art. 565 _ A,' entidade. sindicais. réconheCidáS 'nos têrmos desta lei não poderão Jiliar,se
,.oU manter _relaçqes com organizações inter-nacionais, salvo licença,. prévia do Congresso NacionaI" .

Art. 70 - Os mandatos das atuais administrações sindicais, quer aqueles em curso, DOS, têr ..

tDo8.�'tios estatutos associativos, quer aqueles decorrentes de prorrogação legalj co�si�erar�.se-ão
e?Ctitttos no prazo de trinta dias após as eleiç,ões q'ue forem realizadas em obediência a t éste. de-2.: \

eret<>-lei. reSsalvada a hipótese previ.ta pelo § 3° do art.. 532 da Consolidação das Leis do' Tra·
balho. alterado p"lo d,j,creto·l�;,n. 8.0'80, de' n de outubro de '1945.

.

'

, Art .. 8°.__,. �s associações,'sindicais de qualquer gr-au tomarão as providências legais para
:a t".ealização das próximas eJeições, nas seguintes datas: .' .

I - a 6 de. setembro de 1946 pat:a. a diretoria e o conselho fiscal dos 'Sindicatosr·.

II - a ·30.:.d.(noveníÍíro de 194Q para oi p.onselho de Representantes tlas'l'ederaçõé!'(
III - a 2 de')anei"i'o de 1947 'para a diretoria das Federações'; " ." ..

IV - a lQ de "1arço de 1947 para o conselho de Representantes da. Confedéi-açõks:
V _ a. H.:)d� ·abril. de 1947 pata' 'li.' diretoria das Confederações.

'.' Pàrágrafo'ú!Íico - O ministro'<io .,T-ra(>aJh,;-, 'Tndústria e.Comér-CÍo expedirá nO)1�S instruções
',*ra o ,proces� eleitoral a ser observado nas·. eleições. •

" ..
. ....

: Àrt. 9· ,,;..._ A' partir da pUblicaçl(ó <!êllk. <!eeretó-Iei ficam revogados o artigo 3°, d.o decreto
·lei n. 8.740',-':dif .. 19 d.·�fevereir(1·de"i946, 'e o"decreto-lei n. 9.076. de 18 de niàrçó' do,mesmo
_.I\Do, sem" prej,1,1ízoóçª"va,Ildade jurídiclt;· .:<11>3 atos praticado. durante sua vigência, e dema.is
.disposições e1!1,. con_tp!tio:·· '. ,'. .. !,

.

", .

Art. 10 -'-: O :'presente"�et,o.lei ....entrai� ',em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro,··23i'de julho de 19'16;' 125· da Independênda e 58° da República.

, '" '?
' ,', "EURICO G. DUTRA

">",�. f': ;,:,.. 'H ·Pra.""msco Vieira de Alen,cru!(_',

o�ue·pod·e. fazer a
, .'

A •

bomba ,atomlca
.Os peritos na arte da guerra
predizem que 11 bomba atômica

.'. causará terríveis ..de�truicões
se.atíngír uma cidade moderna.
Leíà, em Seleções para Agósto,
porque êstes técnicos discor
dam do Major de Seversky, o
qual dizia, em artigo -publicada
recentemente em S"çleç,ões, se
-rérn "faGtàsticamente exagera
'dos os comentários sôbre OS
p.feitos da bomba atômica.
Compre Seleções hoje mesmo.

. .

F;}\f'IYJAC,_I,�f ,(�SPER,ANÇ·A-
,:;do Farmacêutico NILO LAUS

'x·: ,,:.. . Hoje'e'amariliá' s'etá a sua preferida
Drogas' ná:tionais e estrang�iras - Homeopátlas; ..:... Perfü'''''·

J •. ' ....I-li�.�� .. ':',\';i ,�;:./1. ';'.�>;" ..... " ; r' .. : •.. l.-;.�" ..... ·.j"t·,·,>.
. .

: marIas' - -Artigos de bor.racha. ,'.
'

. .'..,

::G-'àtint�se :a 'exatai ób�et'Vâllcia 'no receituálio
r(. ��1.r. ...•

.....

t->:' : -,'; J j .

(�'8 í,t:t,· L��:; ;_e"t�tIVROS . UALÂN'rÊS.· ,

Legitimo•. NÚI/;ArtUitico'. de,.HQlIywood :6 foto. lai18 C...$ ,r70.QO
pelo reembolso'. O;'Araulo C�r�eiro -- C. Po��a�; 142� �,- Rio'�'"

Peçem'noa catalogo. do. livros
'

E'r�\á�'1 e. Bercides I

Tolentíno 'de
_, ....Sousall� 'parti��J;9� :. �� g,'.oas. de'

sua•. 'ràlclçõ... o': .na.cimento·.'

:, de !' sua fifha,'
. .'

. CLOTILDE MARIA
.. 1 �"�

.

. Fpolia., 14-8-46,

, �:
'

,/

,',
.

José Mê��zes e ':"Edwlges
"Menezes':·

.

. po-rticipaz:n ao.
. �ent.. •

"

p..lOas de ,.UOII.. reloça•••. ,� .

contrato d. cioIi:urutnto d. nu
.

filho SIMEJO, com a' senho
rUa lon_ Rodriqu...

'

Fpolis·. 15-8-1946.

Bertoldo _édri'!,ues .. e
. Lldia Rodrigues

.

Participam ao•. -parente. e

pe..oas· ele SUI:1I1' relaÇÕM. o

contrato· ele casam�ll\to .•e
llUa filha. IÓNE, com o Ir.

Simeão .. Mene:lles�
Fpolia .. 15-8-1946.

ll,re�se da Coceira
Exterminando'os Parasi
.tos lIue a PlOvocam{

Se v. quer se Uvrar rapidamente da
,'_··.' . .e��e 'f' ijdHg",e'pe�'<8"s_"·

vida 'em sociedade, ataque direta-'
mente a causa do mal com PARASl
TINA. PAR�INA Impede que os

parasltos da coceira se reproduzam,
exterminando-os completamente,Seu'
ef.elto é rápido e�poSitivo. O p�
do desaparece e sQbrevem un:>a sen
sação imediata de alívio e bem-estar.
Sua apUcação é fácil e agradáveL
Não contém enxofre. �r isso !;Ião
mancha a pele e a roupa'e nem deixa
cheiro. PARASITINA:é também indi
cada oontra' $arnas, frieiras, falso
ácido úriep, 'comíchões, picadas de

. p��fiiitf.i�

I SIMEÃO: e IOMEI
confirmam F"

:

\

\

«Aitú» tem o praze:, de comu

nicar ao comércio e ao público
locais que. brevemente, transferirá
o seu serviço de transporte, do
Mercado Público, 37, para o Salão
Record .- Praça 15, coi:n o fone
16-96, quando será anexada uma

eficiente mensageira, para o des
pacho urbano de' pequenoll pacoteil.

IMPORTANTE!

•

,

i) .' "A:!�!!'rYjOIH .'
<

,$'&"" �";,:C;;g�;� :�o�.Ô;;�:.
"1,

por 200 e 250 cmts.
de co�primento.

-
".

'

I, p "�A' ',cR ,E L,
Peçam' as' :fórmulas'·,'.·

Para fazer' ce�.to-�, C1'$, sO.ó<l,'
Sorv.t•. , , ••m galo. Cr$., 10 ,00
FobriccÍr' �inagr... Cr$ 40.00
�.liJiatr.m o dinh.iro pelo
correio; envio aa ,tÓrmu�.'
regiatradoa. pelQ" �ói�' do
correio, - •.Pedido. 'a M. Leal.
Pindotibo. ,.,"8. "Cotg�1:1
Peçg.ril uma. 3. ou aa 3.

�
., .....

\

,. :',

'Q Q�)ll ,O E
. ,CA B E. Ç,�A ..

,

p� \ ÂLE(tRE -::- ..�·.LÓRI.\Nó�
'.�

POLIS'-:- CURITffiA
,QUINTAS E DOMIiNG0S

"I>eoolagem .de FlorianúP0lis.
.

ás 14,15 h'otas .'
,

.

,r CURITffiA .'.. lilLORI A,N<)-"
;' POLIS � P. ALEGRE

SEGUNDAS 'E SEXT�.s
Decola.gelIl.de -l"]9riailÓpo.iis. �.

·-.r.'tr�I!I<'l'�?'.w
.. \"'I"ás<�����.��'-�;;���. '.".-'

; INFOI\MACõES'; , ;, .;
,

'FILIAL -VARIG,·';h En.. LA;.-,:
PORTA ' , TEL;EFONE' � .....

132!)" ...
t

seus ne'gocios! em São
Paulo,' conflonclo-os:o

MARIO SCHAEfER
, Representante

Caix� Postal, 5756
End. 'TeL: Mo1'iely I

AUl\IENTE

I
.

MAmADO •. lU.'
SflzJlia� Ao......R==-�-
"",�?, M�: �6paJ1i

. au. 1080 Pláto.·D. II
.

,� _.a.to1. 3'Z

-- ,.o���!éi�';iK���'��J'!�·_·· '-�--"-:-R\i:��•.•/'O
talidade está no equillbrio das (F.d1t. ��.
funções glandulares. Glantona.

.

T.t�: .PRlM\la.
,á base de extratos de glandu. Aotm� oç. prlbclpal.
las e vitc;nninas,normalisa essas mUlUCtJ)Úle do E8t0-<ie

funçoes e imprime ao organis
mo' novas forças propulsoras.
Desperta energias adorm�ci
dás, trazendo ao homem a a1e-

91ia de viver. Tubos com 20 dra
ljJe<:IS. Expansão Cientifica S/A.
- Caixa :postaL 3� - S. P,�o. _..

BOENÇ,AS NEBV�SAS
Com os progressos da medieilla,

boje, as doenÇ'88 nervosas, quand.
tratadàs em tempo, aio mal� per.
feitame.nte remediáveis. O i:uralldei..
litÍsmo, frato da ignorância, só pocW
prejudicar os, indivíduos afetados �
tais enfermidades; O Serviço Na,.
clOnaI de D,oenças mentais disp"

, de um AmbuÍatório, que atende P'''
tuiiamente os doentes 'RerV08�8 ln..

digeJlteB, 'na R:1a Deodoro ?�. das ,
às 11 Iboras. diàriament8.

QUEiXAS E RECI..AMAÇOES
PREílADO LEITOR: Se ó .que \lIe

,;-

irateressa é, realmellte, uma providência
l1ar:a endireitat:'�, o que estiver t.rrado _'u,.
para ,q.ue a1'5Uma falta não ·se repita; e

NAO o escândalo que a sua reélamação
ou queixa podera vir a causar, encami�
n'le·a SEC':ÁO RECLAMAÇOE;S,
de O J<;STADO, que, o "aso será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, rece::;�Dd;. v. s, uma informa·

ç�t) do resultado, embora em alguns c�
sos n�o sejam publkados nem a recla·

mação nem a p,-ovidência tomáda.

RETIRARAM SUAS CANDf
DATURAS

Tôdas as bebidas, inchlslve a'\

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
�ara çeinar nos Jares ,cata:-'-

f llenses, - em vista da certissi
ma vitória do aperitivn "''',;I\'r

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COOPE.RA:CÃO
.''c I" ' •.

A E Q. UI"" T'I'VA�'iJOS-ESTADÓS UNIDOS DO BRASIL
.

.

Sociedade Mútua de Seguros Sôbre a Vida

,
.', Matriz: Av. Rio Branco, 125 - Rio de Janeiro

I
,.
I
I

A Clooperaelo para a .eltec.çio de um empreendimento,. e a di�llIio
.
c'i�s.

re.aüados eatre os par&icipátes, são a essêDc�a do Mu&uaUsmo �

.idema que tem BDa apUcação ideal n9 ramo de Se&llros de' Vida,
e.mo e Clo.prevam'.. 50 aDOS 'da A Equitativa dos EE. UU. do BraSil;!,

I

, /
I·
I

./
/
I
I
I'
I
I
•

/ ....

I

I

,
I
I
, >.... ,

I
.....

r.
I

Os pescadores qúe, trabáftlarído"em ·'conjl.lnço,
r.i diviqem, deAAis; entre si, os. lucros' obtidos, dão

u� �e�plo de Mutu�Íism� .; .. �m q_u,e, nin

guém mais, sen�o os próprios .participantes,
compartilha dos ��dos gerais.

I: . Como base para as, -organizações de' utilidade

,;' '''!' ""

•
pública, o .. M.\ltuallsmo supera, nl�idam;�t�� a

:.'.' , forma usual de 'constituição qo c�pil:;tI,' porações,
I.' , �b a forma de "sociedade anônima" .

.

A' base". t::'
•

".'
.

'_o

.,.,

'co:� ::� �'h '��:1M":{ r'1f;� "";':"'''�i::.��:�'��3-A"'''do�MutuaJ.i-sm_o,---oodesL-os�lientes ,s'iQ,.,,,_au_tQmà- ;_
••• ,_:���, ." ,....�, ...... _"#- ........ ,�-...... :.�.•••"'I -r-r--r:» ··i. "� ...... -� .- .....�,:.._..... - '.-

.
'I":� ,.�.;.(.", .. : - -.... ..,'. �

.'

ricamente, os próprios sócios, compartilhando
.....

. �...

dos lucros, enq-ianto que, numa sociedade anô

, nima, essa di··isão·é feita, não entre os' clientes,
mas entre os possuidores das ações da'cornpanhia.

No. ramo de Seguros de Vida, em que, o Mu

-tualismo encontra a sua aplicação perfeira, a

A Equitativa dos Estados' Unidos do Brasil é. a
única, entre nós, a adotar tal sistema. Êsse fator,

'.

11

j •

,. ,

,

.
'

ali�do ,à solidez e ao prestígio de que a A Equi
tativ;\�desfruta, há mais; de,: .cillq�ent-l J �es, deu

o�ige� � uma tão larga confiança, que são inú

meros. os que preferem realizar seus seguros na

A Equitativa, mesmo sem um conhecimento

completo .do que proporciona o Mutualismo .

,". -', � ..

Sendo 1946 o "ano do cinquenterrário" da

A .Equitativa, é oportuno, por isso, que essa
;

'instituição,' ao rememorar: o meio século, de
-constantes';�-be'neficlos--t:�e--�' prestou ...... ·à", ía-mfJia.-· - .. ��.�

,. -���;

brasileira, venha salientar, mais uma vez, as

vantagens do Mutualismo - que' faz de seus

segurados co-proprietários do valioso patrimônio
moral e material que ela representa.

f A "Equitativa dos Es�dos Unidos do

}:, l.
Brasil j� distribuiu benefícios que se

elevaram a mais deCr$232.33).1)8,70!
,

EQ-4 INTER,AMERICANA

BREVEMENTECaixa" Econômica Federal de
Sanla Catarina

I. v. T. P.
.

A VI 50
Posse do Snr. Diretor Jau Ciuedes da Fonseca.

Estabilizadores automaticos para rádios. Não há mais
probabilidade de seu rádio queimar. Patente requerida.j '

LABORATÓRIO ELETRON
Rua João Pinto,. n." 29 - Sobrado.Assumíu, em data de 12 do que a ela compareceram tão

corrente, perante o Conselho sómente os funcíonárlos da ca

Administrativo da Caixa Eco- sa, mas em tocante solenidade
nômica Federal de Sta. Cata- tomou posse do seu cargo o Sr. o colocava na situação de um

Tina, nesta Capital, o alto car- Jáu Guedes da Fonseca, tendo colaborador cheio de boa-von
gol de membro do mesmo Con- sido saudado pelo sr Artur Bra- tade junto ao Conselho, sob a

selho, o Sr. Jau Guedes da sil Viana, Presidente do Conse- presidência escla;recid� d� seu

Fonseca recem-nomeado por lho Administratvo, que em no.bre colega Dr. BrasIl VIana,
ato do Exmo. Sr. Presidente da breves palavras disse da satís- cujo dinamismo e espírito de
Repúbli:ca. I fação que tinha em empossar díserção fazia da Casa um_ to-E o nomeado pessoa de des- tão ilustre companheiro, que do ibomôgenio para prosperida
taque nos meios políticos e so- por seus méritos, havia .con- de da Caixa Econômica Fede
eíaís, de nosso Estado, havendo quist.ado os mais altos laureis, ral de Santa Catarina.
exercido, com profíciência, al- a par da estima e confiança O empossa:do tem recebido
tos cargos na Administração que a êle tributaram os seus muitos 'cumprimentos,. a o s

Pública sendo a es:colha do concidadões. quais, prazeirosamente, junta
mesmo Snr. Presidente da Re- Visivelmente e m o-c i o n a- mos os nossos, com votos de
búblíca, recebido com agrado do, respondeu o empossado, feliz sucesso no cargo que aca
pelos seus amigos e admira- declarando que ao assumir tão ba de assumir, e a que fez jús
dores. elevado cargo, fazia-oconscien- por suas qualidades íntelec-
Assim é que em intima, pois te da honrosa investidura, que tuais e morais.

Oficina Siêmara

Torna-se público, para' co
nhecímento dos motoristas, no
ínterêsse do socêgo público,
que é expressamente proi�idô'
o uso de busína para chamado
de passageiros a porta de' do
micílio, duramte a noite. Aos.
bnfratores será aplicada a mul
ta de Cr$ 50,00, e, o dobro na
reincidência, de acôrdo com �
letra d, III, artigo 123, 'do CÓ"'t
digo Nacional de Trânsito.

ELECTRO.MECÂNICA

..

Con.ertam-.e Geladeiras, Regi.tra
dora., Numeradora.. Carimbos.
Mimi6grafo.. Máquinas de E.cre-

ver. Calcular. Co.turor etc ...
Enrolamento. de Matare.. E.ta
biU.adores. Voltimetro. e demais

aparelho. -elétricos.
Atendem-•• chamado. faro da capi- ,

tal seb o direção dos .r•. ERNESTO

I
ESCRITóRIO -IMOBILIÁRIO

WOJCIKIEWICZ JR. e ADOLFO A. L. ALVES
TREMEI" . Rua Deodorc, n. 35 - Foolis.

.

M 11 18 Encarrega-se de : compra, venda, bi ..

LREUQIAVMiC(P'°AR;kREr�)JeVI·nST'O• A t'l'
pateca: legalização, avaliação ., admi-

nistração de imóveis.

O��aniza, também, papéis para COtll'

pra de propriedades pelos Institutes

O VALE DO 1TAJAI _de_p_re_vid_ên_cia_e_'M_o_nte_pi_o_Esta_d_UA_l._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Afirmar a sua fé nos destinos do Brasil, sem espírito de malquerenóa de brasileiros para bra�
sileiros;, confiando no trabalho próprio e, colaborando em ação desassombrada para esclarecer,,�
honrar e exaltar o bom nome �a Pátria,' culta na sua atividade, constante DO seu prog'res�o, for
te nas suas armas,-é dever 'principal de Quantos mourejam na imprensa e lazem da pena uma

,

fôr�a digna, social e morahrien"te. capaz de cUl;Ilprir ii missão e a profissão jornalísticas.

Acadêmico Ubaldo Brieigbetli,
autor do en te-pro ieto do

, Regulamento da M. S. D .

A ,com.issão elaboradora,
cO'llistituida dos Sln,rs. Ubald.o

Brisi.ghelli, Maria Olimpi Mó
reira da Silveira, Theodócio M.
Atherino, Olga Bmsil da Luz,
Floriano, P. Lopes Vieira e Arí
B. K. deMelo, hou-se com bri
IhanU,smo na execu.�ão da ta
relfa.

,

O snr. Presidente mandou
i,nserir em alta um voto de lou
vQlr á Comil;lsão, é em especial
ao acadêmico Ubaldo Brisi
ghelli, cujo trabalho, exceJen
te e predso, trouxe á M. S. D.
uma carta capaz de reger os

seus destinos altrusticos e'm

Bta. Catarina.
F'Oram tratados além dêsrte,

outros assUlntos, entre os quais
a fundação, proximamente,
do Diretório Municipal da M.
S. D. em Florian"ópolis.

vepções nacionalistas ou ódios
raciais. Tal seria igualarmo-nos
a êles, pela aceitação dos mes

mos odientos pricípios racia
listas. É justo que os ampare
mos - justo e humano. Não im
porta que, entre os favorecidos
pelo nosso auxílio, figurem na

zistas ou fascistas. Devemos so

corrê-los a todos, indistintamen
te. Socorrê-los e educá-los, para
que a dura experiência se não
repita,

A conferência do dr. Carlos Gomes
de Oliveira na Faculdàâ� de D�reita
Pera:nte' InumerOlsa' e 'séeta Comes de Óii�eÜ'a pr'O.feri�, examinar a cris� geral deter_

a:SSils.
tência, em que 'se viam o. ontem-

na.
Faculdade de

.Direi-'II
minada pela guerra, COlru a,

Interventor do Estado, dr. Udo to, aj'sua anunciada contezên-. sua imensa repercussão nó,
Deecke, o Presidente do Trt- cia .sôbre .' a' 'jlntervenção do mundo. '

buaial ,de Apelaçã:o, . desení� . Estado. . ita ecoriomía.". "

.

I
Estuda os efettos dessa CGll.-

bargador Medeiros' Filho; ,0.:', S.,S: "íriícíou 'o seu trabalho flagração, que redundam num"
Diretor da Faculdade de 'Di� reJéhihi'i),l1do as. varras formas crise de sub produção de uti!'
reito, -desembargador Urbalno, ':I;íbr que' tem passado a ecomo- dades, e de super produção à;.
Muller Sales,', Secretários de mía ,e a

.

ação de defesa 'wo-. papel moeda, I nas emiSSões
Estado, autortdades CIVIS e rnovjda pelos próprios . inte-I feitas e mo lucro exagerado de
militares, ]UlZeIS,' advogados, ress,�dos � pelo ,EstaGQ,

.
desde I cer�as at�v1dades, i�clusive da

acadêmicos, etc., o dr. Carlos os truts ate o comunismo. especulação comercial de que
Das crises parcíaís.:afetando decorre a inflação, espécie de

êsse ou aquêle . setor; Passa a septicemia afetando o o,rga.
-----------'+-'-_,.;,.;.,- nlsmo econômico.

Mocl·dade SOCI·al'� Examina, a 'seguir, as rue·
,

,
1 I didas tornadas' ém nosso país,

DemocráUcà e 'em outros, notadaments na
. Em reuníãq, dia 16, ;;se'it�- América, não, só para reduzir,

com medidas; ríscaís, as dk.feira, da Mocidade Social De- poníbílidades.i onde o lucro emocrátíoa (M. S. D.), 1'6'i apre- a ganância a� tenha aumen,sentado ao Presidente do Di-
retório Estadual, acadêrn'.ico tado, mas ainda, para, com ór

..'"' gãos de controle, conter oRoberto Lacerda, o ante-:rfro- aumento de preços.jeito do Regulamento qu�,">j'e- Encan-a a causa dos ínsuc
gerá Ois-destinos d� ,.Mi,�:j)· .�QlS, entre nós, das medidas de.

cretadas, para dizer que nem
! por isso, as' intervenções hã�
de ser condenadas.
,

Elas em to:da parte são re·

clamadas ao poder público e,
,produziam resultados em paí
ses como a. América do Norte
e Inglaterra que tiveram ele
mentos 'para uma ação eticaz,
de controle.
Diante d'êsses fatos que a.

guerra evídenciou o Estado
não poderá mais alheiar-se da
econômia, :pois, as crises, aí,
são molástías que se hão de',
tratar e curar, como as mo..

Iéstías no organismo, humano,
Prererfvel, entretanto', será

evitá-Ias, e só. com órgãos
próprios e especializados, po
derá o poder público emcarar,
com êxito, a economia para
assístã-la e orientá-la ou

debelar as crises nas horas em

que os plI'óprios int�ressados
apelarem, como fazem sem'pre,
p.ara a sua intervenção.
Desenvolvendo êsses vários

arSipetos da questão, citando
au.tor�s, condui di:oendo �ue,
num ,mUlndo novo, ha.veremoS'
de encarar os problemas ec_o- ,

nÔrmicos de que decorrem o

sociais, nas sua.s realídades
presentes, ol,hando para di·,
ante, como o preconizava Ro

osevelt, para que possamoS'
aln.tever e preparar o futuro.

*

* *

Estendamo-lhes, pois, a mão
amiga. Haverá lição mais con

vincente - e, quiçá, mais co

movente - que a dos chama
dos "mestiços sul-americanos"
ajudando a saciar a fome dos
outrora invenCÍveís "super
homens"? ..

(CHING)

17iriliclade !
forca!

•

V•
A rIgOI:.

FlorlanóPolb, 18 (:Ia Agos,lo de 194'6'

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - A base de HarmOnia..

(extratos glandulares) e Vitaminas sele
cionadas, OKASA é uma medicaçãO'
!'ácional e de alta elicacia' terapeutica,
em todos 08 casos ligados diretament..
a perturbações das glândulas sexuae ..

OKASA combate vigorosamente: Ira ..

queza .exual em todas as idades, .ob.
fôrma ue ir.Buficiência glandular ou vita
minaI, senilidade precoce fadiga e perda:
de memoria no homem; Irigidez e toda
as perturbações de origem ovariana.
idade critica, obesidade e magreza, na·
cidez da pele e rugosidade da cuti•. lia
mulher. O'KASA (ilIlportado dir�tamente
de l,ondres) propof"iona Juventude.
Saude, FOr{lB e VlgÔr. Peça fórmula
Up-rata" para homens e 16rmulR 'louro"

para mulheres, em todas as 1>oa6 Droga·
I ris.. e Farmacias Informaçõe... pedido.

I
/lo Distr. � adutos ARNA. - A.v. Ri.
Bruce. 101 RIo.

-

18al para o "10
Aracajú, C_J (A. N.) PelQ

navio Lamna seguiu para o

Rio de Janeiro uma remessa
de sal, colhida na Contiguaba.
Mais q u a r e li t à toneladaS
aguardam transporte para O'

Rio.

Caravana dr. Udo Oeek
Amanhã, as 5 horas, deverá Departamento �stadual de

,seguir com destino ao norte Estatíetíoa, terá o seguinte
; do Estado uma caravana de itinerário: Dia 19, saída, ás 5
estudantes da Academia de' horas, com destino .a Brusque,
Comércio, com o fim de: per- permanecendo .ma 20 nesse

correr o parque industrial da- muuícípío e seguindo dia' 21,
quela' regsao. .

WS 2 horas, para BlUimenau, fi-
A "Caravana Dr. U d o i cando até dia 23, de onde se

Deek", que é composta de 23:guirão para Joinvile,' onde
alunos e do dr. Vitor Lima, I permanecerão até día

"

25, pon
paramínto da turma a ser di- to terminal da exsursão do:s
plomada, pela professora Rita nossos futuros contadoranos,
Malheíros e um fotógrafo do

.. ,

Vencida a guerra, surge-nos,
agora, como inalienável dever
de humanidade. mais uma pre
ocupação a Sfi!i" somada aos múl
tiplos problemas de caráter so

cial e econômico que a confla
gr�ção acarretou -- o de socor

ro' às nações flageladas.
,

O confilito,armado abalou, de
sajustou, desequilibrou as fi
nanças, nos países que lhe so-

.

Ireram indiretamente a influên
cia destrutora.. Porém, para as,

nações sôbre cujo solo range
ram as cremalheiras dos tan-"
ques, cujos rios avermelhou o

sangue dos' 'sacrificados, por
cujos .campos .soou a gargalha
da trágica da metralha, estas
sofreram 'muito mais profunda
mente os .efeitos danosos do
conflito. Os braços que bran
diam a pá,' e a foice passaram a

manejar-a granada e o fusil. A
terra que era escavada pela char
rua passou á. ser esburacada pe
Jas super-bombas. A produção
da paz foi transformada em in
dústria de guerra. O malho só
percutia na bigorna para a feí- ,

tura de sabres e o cadinho só
.: derramava o metal candente ,e
liquefeito em fôrmas de ca
nhões. Finda a luta e esgota
das as reservas alimentares dos
países vencidos, o espetro da
Fome, implacável, inexorável
mente, estendeu sua sombra si-

. nistra sôbre o Velho Continen
te. Com a proximidade ;da rija
invernia do hemisfério norte, a

'Europa faminta, já se prevê' a
debater nas garras do frio e' do
gêlo hibernal.
É uma lição amarga mas que,

infelizmente, o homem, estupi
damente, teimoso, não aprende
nunca,

Nos países que, mais ràpida
mente e com maior facilidade
de recursos, procuraram resta
belecer sua produção de ante
guerra, a colheita, para êste
ano, se anuncia farta, possibili
tando o suprimento r.egular de
boa parte da população. As re

giões que, no entanto, por falta
de recursos, ou de organização,
ou de auxílio e orientação, não
se capacitaram ainda a um au
to-abastecimento ao menos 'par
cial; aquelas em que abundam
so 'safUB1íl1Ul1 so 'SOpB1í1t'ljal so

deslocados, os marginais; aque
las cujos recursos naturais fo
ram destruídos ou inutilizados
pela fúria éia catástrofe, tais re

giões se vêm a braços, presente
mente, com terrível falta de ali
mentos, de vestes;" de calçados,

,

Até nós, brasileiros, têm che
gado continuamente, nestes
últimos dias, os angustiosos
apêlos daqueles cuja fome a
UNRRA não poude, ainda, sa
ciar. Cumpre-nos, a IIÓS todos,
acorrermos com nosso auxílio,
Vencidos que foram, não deve
mos guardar contra êles pre-

Resteurado O tíiulo de, enqe
uheíro agrônomo

o Senhor .Secretárío da Viação, Obras Públicas e Agricul-
tura recebeu o, seguinte telegrama: ,

'

"Secretário Viação, Obras Públicas e Agricultura - Fpolis:
A 46 - Rio DF - 65300-49-15-24Jl. Com grande emoção comu

nico conclui trabalho depois grandes esforços solução aspira
ção classe com .decreto 9!?85 restaurando título" -engenheiro
agronomo extensivo todos agronomos. Peço comunicar oficíal
mente técnicos Secretaria grande -notícía. Sauds. (a) Joaquim'
Pereira Netto, - Presidente Centro Acadêmico Agronomia' e'
Veterinari:a Porto Alegre".

' .

Instituto de Previdência e Assistência do$ Servi'dorés

I P A :8 E
AV'ISO

do Estado

A partir de 19 do corrente, a AQência do IPASE' nassa-'
rá a funcionar em seu edifício próprio, à Pr�çjl Pereira e
Oliveira - (1.0 andar)

.

A' GERÊN�IA

"

Os EE.. Unidos encerem
desfavoravelmente

WAS::fHNGTON, 17 (U. P.) - O secretário de Estrudo inte
rino, indicou hoje, que os Esta.dos Unidos encaram desfavora
velinenté as exigênciassoviéticas de estabelecer bases militaTes
nos Dardanelos.

,

Eleito o novo Diretório acadêmico
Após uma intensa campa� les e num belo gesto de cordia

nha eleitoral que agitou sobre- lida.de ,alcaJdêmica, foram os
maneira os <CÍIiculos acadêmi- eleitos efusivamente albracados
cos desta ca,pital, realizaram- pelos seus leais contendores.
,se dia '11, ás 17 horas, na Fa- O Diretório eleito, que deve-'culdalde de Direito de Santa rá tomar posse no dia 2 de seCatarina, as· eleições anuais tembro, está. assim integrado: I
para o Diretório Acadêmico, Iúnico e legítimo OI1gão r,epre- Presidente - Osní Gil Kirs-
sentativo dos aluhos daquele ten; 1° Vice..,Presildente - Ênio
acreditado estabelecimento. Ezequiel de Oliveira; 2° Vice-

Esse pleito, que foi precedido Presidente - Renato. Azevedo
de ehorme expectativa, teve Nascimento; 1° Secretário
eon.lO :resultado, po.r e��r�s8iva I Nelson de A�reu; 2° Secretário
malOfla de votos, a vitOrIa da - Paulo Fell'Pe; 1° Tes'Oureiro
ehalpa apresentada pelo parti-I-=- Alfr�do---zImmer; 2° Tesou�
do Acadêmico Renovador e en- reiro - Reinaklo Lalcerda'
cabeçada pelo rucadêmico Osní'Orador - Uballdo BrisiJgÍleli;
Gil Kirsten.· Bibliotecário Dilermando
Terminados os traibalhos de Brito. Conselho Fiscal: - José

apuração, pres1didos pelo exrr10 Tito Silva, Eurídice Carneiro
sr. DiretoT da Faculdade, De- Luz e Catarina Navarro Haber
slem:bal'gador Unbano M. Sal- beck.

1 NUNCr:I EXISTIU IGURl

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

�======:::;:==:1Jl
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