
·'

O· Senador Herêu . Ramos7õagr e par tar que' enobrece e illlstra
o nosso Estado na Assembléia Nacional, pediu ao soro Presidente da
República que reexaminasse '0 caso da suspensão da «Tribuna», órgão

comunista. E' o que informa um despacho da Agência Nacional.
Ullim,atum dos, Estados
Unidos a Jugoslávia
Washington, 21 CU. P.) - Urgente. - O GOl1êrno dos

Estados Unidos acaba de enviar ao da Jugoslávia um
ultimatum exigindo a entrega imediata dos aviadores
americanos. cujo aparelho fai derrubado em território
jugoslavo. Caso c ultimatum não seja atendido, os Estados

o MAIS ANTI<i.Q DIÁRIO DE SANTA CATARINA Unidos levarão o fato ao Conselho de Segurança da O.N.U.
Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI N0CETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Re,<lação A. DAMASCENO DA SILVA Fala o

sôbre
general Góis
os terroristasAno XXXII I

AINDA O INCIDENTE YftNKEE-JUGOSLAVO
Florianópolis - Quinta-feira. 22 de Agosto de 1946 H 9814

Rio, 21 (Estado) - Ouvido, "O caso de 'I'upá foi grave
sôbre a ação dos terforistas ! e lamentável mas já foram to

japoneses em S. Paulo, o gene- madas energlcas providências.
ral Góis Monteiro dellarou: O comandante da 2a Região

Militar que pôs em ação ime
diaca !lJS tropas do Exército,
'esteve por três vezes em comu

nicação comigo, tendo tambem
enviado longo relatório escla
recendo os acontecimentos".

- E o que informa êsse re

latório? "]'oi perguntado ao

ministro da Guerra.

Belgrado, 21 (U. P.) - Uma
110ta do govêrno iugoslavo á
embaixada dos Estados Unidos
anuncia que um aVIa0 norte
americano se espatifou em

chamas no norte da Eslovenía,
quando um caça Iugoslavo o

obrfgou ti, pousar.
..

tos quilômetros de sua

norma).
rota avião norte-americano, que

ontem voava sôbre o terrftó
rio íngoslavo e foi abatido a

tiros por caças daquela nacío
nalldade, o secretário de 'Es
tado interino, sr, Dean Ache
son, declarou s

"Foi um ato Indígno de gen
te civilizada.• Ultrajante, me.s
mo".

•

I

INCISIVO COllfENTÁRIO DO
SECRETÁRIO DE ESTADO

NORTE-AMERICANO
Washington, 21 (U. P.)

Convidado pelos jornalistas a

externar a sua opínlão á res
peito do oeorr'ído com; um "Por enquanto, nada pode

ria adiantar sôbre ele, simples
mente porque ainda não o re-

I cebi. Todavia, posso
-

garantir
que graças ás providências do
comandante da Região de São
Paulo, a ordem foi prontamen
.te restabelecída naquela cida
de, a que já chamaram de
-� quist_o níponíco ",

DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA
NORTE-AMERICANA EM GO-

___

RIZIA
A

A I d Ih d G Á
,

Roma,21 (U. P.) - Em Go- ,pe O . e mu eres e oiânia
rizia, a octoagesíma oitava di- RIBEIRÃO PRETO, 21 (Via Aérea) _ Mais de quatrocenvisão do exército dos Estados tas mulheres muitas delas acompanhadas de filhos, residentesUnídos realizou. a mais sober-

� domiciliadas em Goiania, dírígiramàse ao prefeito da capitalba para�a jamais vista na Eu.� de Goiás, no qual fizeram entrega de um memorial pedinlío
ro?a OCld!ntal? desde que ter enérgicas e imediatas provídêncías do govêrno no tocante ao
mInOU a o�erla, fazendo uma combate ao "cambio negro" é, consequentemente,' _ á-caFesti-a

--

demonstração ,djé força . ante devída \_ ,

.'�' -
-,

,

milhares de embasbacados sol- "_-
.

_

da�:�r:�e�::�;cha�n:!���va-se Alterado o artigo 594 da UODsoUdação
quê o serviço aéreo do exércí-I ':: d ,L·'

t

d T' b' Ih' . �'
to norte-americano cancelara as eis.:: o ,ra a n '

todos os vôos sôbre o territó- RIO, 21 (Estado) - ° c,hefe do govêrno .assinou decreto-
do Iugoslavo, Oficiais do ser- lel que dá nova redação ao art. ,594 da Consolidação das Leis
viço aéreo dos Estados Unidos do 'I'rabalho, determinando que o Fundo Social Sir4dical será
na Europa adiantaram que as gerido e aplicado pela Comissão do Imposto Sindfcal em obje
viagens foram suspensas por tívos que atendam os ínterêsses garais da organização ou a as-
ordem superior. sistêncial social dos trabalhadores.
De Bélg'l'ado chegam noticias

segundo as quais o adido mili
tar norte-americano junto ao

gOVlêrno iugoslavo, coronel
Richard Partrtdge, tem pro-

RIO, ,21 (E.) - Haverido dúvidas quanto á execução do

curado Inultímente conseguir disposto no aviso 611, de 21 de maio de 1946, declarou o .titular

das autorídades do país per-
da pasta da Guerra que o lícencíamento dos ofíeíaís a reserva

missão para' visitar os' trípu- convocados só deverá ser efetivado após a publicação pelo
Jantes e passageiros dos aviões 'Diário Oficial" ou comunicação pela Diretoria competente do Milão 21 (D. P.) - O cadá- pultura secreta até que se con-

.ha, dias atacados pelos iugosla- ato ;ministerial que os licenciou.
ver de Benito Mussolini, colo- sidere segura a situação polí-

vos.

S
cado em uma caixa metálica tica na Itália. Nessa.cocasião

O comunicado a respeito da ão duas as espécies de greve, selada, foi retirado da sede da serão entregues á famílda.
suspensão' de vôos, emltldo polícia de Milão e transporta- O cadáver do ex-" duce " foi
pelo exército norte-amerícano diz O sr Abelardo Mata do de automóvel para a sua recentemente encontrado em

,djz que em breve serão restabe- "
.

nova sepultura secreta. O au- um mosteiro, depois de ter si-
lecidas as' viagens aéreas, RIO, 21 ("Estado") - Reuniu-se a Comissão de Investi- tomóvel que· conduziu a urna do removido secretamente de
através do passo de Brenner, gação Econômica e So:cial, que apreciou assuntos de 'Ordem ge- funerária foi escoltado por um seu túmulo mo cemitério de

; e, em caso 'de mau tempo, os ral sôbre as suas atividades. Com a palavra, o sr. Abelardo Ma- pelotão de policiais armados. Milão, onde foi sepultado após
aviões passarão por Mar.selha, ta diz não haver ainda apresentado o seu relatórío sôbre gre- Os restos mortais de Musso- a execução do ditador pelos pa-
afastando-se oitocentos e tan- ves.vvísto que só recebeu, até agora, informes oriundos das De- lini permanecerão na �ua se- triotas, em .1945.

�obravam O 'dobro e ����i����i���i�ã�a���s�o�e:�oa�t�'���sr��ee�no�or:;��;:�d� O �tufa- O d-lm·lnul·u de ·Int'ens·ldadeinformar de modo unilateral porque não exprimia a realidade, :
O triplO pelas c:ar;cia de_mais tempo para a elaboração do seu tr9!balho�. �on-I WASHINGTON, 21 (D. P.) - Dm fortíssimo tufão" depoiscluí qu�e s.ao, a s�u ver,. duas as espectes de greve: a p�lltlca e I de ter destruido na última quinta-feíra 85 % das instalações
passagens z- economica. Deixa assim de apresentar a 'sua exposiçao por militares de Ivojima, diríge-se para a China segundo' anun-
Rio, 21 (A. N.) _ Diante da .s� sentir e� t�dos os elementos índíspeqsáveís á su� el,a?üra- dam o Depantamento da Guerra e um relatório do coman(dan-

construtação da venda de pas- çajl. A Comlssao co.ncordou com O ponto de VIsta Justlflcado te do 21.0 exér,c.it,o .aéreo .de Guam.
,

.

s!ligen,s do navio "Duque' de pelo sr. Abelardo Mata. MUltOS' �dlf]'ClOS rUlr�I?- na base _nor�e-�m�ncan� sen:7
Caxias" no cambio :negro, pe-

ft I- d 100 ·Ih-' d I-
contudo, reglstrarem-se vItlmas

..
° tufao dm:mulU de mten�l-

lo dobro e triplo do preço nor- va la os em . mm oes e Iras d.ade e dey� alcançar a costa chmesa amanha. �egUlVo as uJ�
mal, o ministro da Marinha I tlmas no.tlclas, passava pelo extremo sul do Japao a uma velo-
pediu um inquérito do 'chefe MILÃO, 21 (D. P.) - Os bens de Mussolini foram avalia- cidade média de 150 quilômetros por hora.
de 'polícia para punição dos COS em mais· de 700 milhões de liras, das quais 300 milhões re-

d I
-----------

culpados. Estão envolvidas as presentam o valor da séde do jorn�l do "ex-duce", "II Popolo ndi�, as as e e·lco-e"s sl·ndica,·sagências Ultramar, Lusamar, d'Itália". au ISagres e Aliança. Os responsá- ---------------�----------

veis estão sendo ouvidos, tendo Decidiu recon�tl·tui-r o fi 'S E' RIO, 21 (Estado) - ° Ministério do Trabalho continua
já prestado depoimento nume-,

. V" • "

I recebendo sugestões a respeito da realização das eleições sindi
TOSOS passageiros,' acusando as . 'ROMA, 21 (U. P.) - ° Conselho. de Min,stros deciàiu re- cais. A,tendendo aliás, a uma dessas sugestões, o minjstro Ne
agências de majorarem os CO?s,ti�uir o C?nsell�o �u�erior, de Emigração, tendo em Vista.! grão d� Li�a assin�u um ato transferindo "sine die" � �ata
preços oficiais. ü lmclO d� emlgraçao ItalIana.

,

'
" da reallzaçao do pleIto, marcada para 6 de setembro proxl1l1o.

Promulgada 8, Lei
'Org'ânica do

N' , d I ,'Ensino, Agrícolaomea o sup ente Rio, 21 (Estado) ___:_ O pre-
Rio, 21 (Estado) - Foi aso, sídente da República promul

símado decreto nomeando João gou ontem a Lei Orgânica do
Sorures Palmeida para exerecer Ensino Agrícola, estabeleceu
a função de suplente de repre- do as disposições transítórías
sentante de Iorneoedores de para a 'sua execução. Ainda por
cana, junto á Comissão Execu- outro decreto, aprovou o regu
tiva do Instituto do Açuoar e lamento dos currículos do' en-
do Alcool.. sino agrícola.

Esclarecendo dúvidas

o cadáver de Mussoolini

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6ovêrno do Estado I
Decreto de 26 de julho de 1916

ç INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com O art. 15, IV, do decreto-lei
n. 572, de 2� de outubro de 1941:

Odete Cruz Pena para exercer, interinamente
o cargo da classe F da carreira de Estatístico
Auxiliar, do Quadro único do Estado, vago
em virtude da exoneração de Ari Kardec Bosco

de Melo.

•

o I!I1'Aoo-Qulnta-feira 22 de Agosto de .. ii46 ·._....;.._;_ �.

/

BELlEMA
parq Eczematide Infantil

• Pomada não. gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

r------------·--

SELECÕES
,

ELECTRO-MECÂNICA

Decretos de 12 de agôsto de 1946

O IN.TERVENTOR FEDERAL RESOLVI;
Promouer :

,CARREIRA DE PROFESSOR

DE�:t::::;t.:�S:,�{ffi��";��� AO:gea:.�::OS IARiÜ,re�!�ru!u!!�ãd! çãod!tn�é��i!t!!t!�'Luiz de Almeida, Clélia Rodolfo, Júlia Gama
"t d t

..

t t
'

Ferreira de Melo, Abelardo Sousa, Diva Koe. Leiam todo dia esta co'luna governo aprovou o projé 0.- e par e mais Impor an e e a re-

rig, iMarino Câmara Rosa, Juçá Barbosa cs- até o fim reestrutura-ção do Ministério I ferente ao Departamento Fe-
lado! .Iracema Aducci Wendhausen, Dimâs Si·

Pedl.mo. avisor OI' 1 _

da Fazenda. Aquela secretaria, d�ral de Seg_urança Pública.
queira Campos; Cecília de Macedo' Simões,

ma. quando o l'ornaI Pna-o t:heeg:aa de Estado bateu o "record" na

I
VIvamente Interessado em

Luiz Armando Dias, Alice Maria da Luz, � .. r

Judite da Silva Varela, Diná Mendonça Ge· no me.mo dia.

J compressão
das despesas. A uma solução que não prejudi-

,

vaerd, Irineu Benedito de Macedo, Raidée ce-
--------_-- economia obtida com a extín-: casse o funcionalismo, o chefe

mes da Silva, Antonieta de Oliveira Lima, Ma:' ção de .Icargos vagos e � �eájus-Id� Policia, sr. Pereira Lira,
ria Luíza da Costa Melim, Amélia da Costa

[' b I'.
-.

tamento das letras esta Impor- amda ante-ontem esteve noPereira, Zulmira da Luz Garrido, Rilda Me;ú ·a ora orl'uFarias, .Iuá Olímpia de Sousa, Orlandina Bü· 'tando em cerca de duzentos
1 DAlSP, durante. cerca de tres

ch.!le Brognoli, Ursulina de Sena Castro, Semi- ." milhões de cruzeiros. Também
I horas, .

em ccnferêncía . com o
ramis Duarte Silva Bosco, Wanda Miroski, \.

Já foi concluída e se' encontra respectivo diretor geral. HouveS.íÍvia Soare; Neves, Anália Vieira Berlinck, Radio-Te cnico-Electron

I em mãos do presidente da Re- redução de letras dos níveisMaria Guedes. Pacheco dos Reis, Maria José
.

Fundado em 1935
Lebarbenchon Lemos, Cecília B, randão, Dieman- M d Ld' A I pública o trabalho relativo ao iniciais e finais d.e, varias car-

- ontagem e!'u lOS, mp i- Itina Vieira Tonoli, Oti,lia Ulisséa UngareW,

I
ficador·es-'l'ra:r\smia.ol!'es Ministério da 'Justiça, que de- reíras. .Nenhum funcionário

Maria Vieira Bornemann, Angela Zilli dá orl- I
". Matsrjal importad.. direta- I verá. ser aprovado e �ui?licado, r�estn�tu�a.d� !eve, poré:n, :ua

va.,
Dorvalina Machado éoélho, Cesar Augusto. mente dos U. S. A. 1 te próxima se situação ind' d I dde Carvalho, Rodolfo'Gerlach,' Maria ..da Glória pOSSIVe men

'

, na '

,

-' I'Vl ua preJu lCa-
- Proorietário d f' N t t dSchutel Grisard, Cura da Silva Kunzel, Maria gun a-o eira. a rees TU ura,.. I

. a.
Otomi'lr G'!orges Bo"hmJúlia de Carvalho Ramos Sousa, Olga Teresa . r,;

, de Carvalho Ramos Krieger, Araceli

ROdri�"\S'1
E�ecbe - Tecnico - Profissiof\a)

Eriedrich, Pedro Paqucs, Altino de Almeida
' tormado na Europa

Rocha, Aldo Câmara da Silva, Emérta Duar- '. i-'lorian6pot�.
te Silva Sousa, Edite de AI�elu" Bernardes �U(l Joéio Pinto'n 29 -- Sob.
eRortência CaroÍina Pinto. . _

(Reproduzido por ter saído 'CO� .incorreção't.
.' . '-�

Olleína SiêmaraDecreto de 13 âe agôsto de 1916
O INTERVENTOR Fr;OERAL .RESOLVE

Conceder exone'façair:
�

.

De acôrdo com o' art. '91., § '10,. alínea. a, do
decreto- lei n. 572, I. dec,. 28' de outubro de Consertam-�e Qe.lad�ir.os. Registra

, 1941:
.. .Ó>

•

., dor.all,
.

Numei!çfdoras: '. Carimbos,'
: .(I. Saul Oliveira, do cargo da classe ,H da Mimiúgrafo_�., ,Máquin,,:s de

.

Escre- .

carreira de Oficial. Administrativo, do. Qua- ver, Calcular, C08turaz: etc;.. 'i

:dro Único do Estado. ·;".,:,.i... .':" ,;", Enrolamltn.t.o. de Mo�P,i-�.V: ts.ta�,
.

Decretos de 1�5�e}âr/51to','âe 1946 bil�sbd<!r�B, �Jlp�timetr9. ;:.� �,>,pe��í_ll
.

O Interventor federal, ;t�ndo>em vista o que .":' ..;'r,;s;';ÕpdilifIRcfF'ifeíê.trícCS;'k-f".;-t;:;, ... ',
fconsta do processo!�. it't�7�' 'd�.,l-946,.,d4, 5e\ófe� .�tellJ!��,".!!:,9�!lTado�·fóra/·�a capi-' ---.....",,'"'".-------------_,,--.------ _

taria de Estado do�:.:Neg9ciOs··dá'1u·stiça, Éd�:' toV.bb'(i"Hil'j3ção ·aos.II•. ·J;>RNESTO· Re·.orgao.-zado O'" ,u;.-o.-s"e'ri-ocaçãb e Saúde, resolye'
'

, .r WOJ:CIKIEWICZ IR. I
e ADOLFO [",r. .I

Aposentar: TREMEL

PU'bl.-I"o F'" d' IDe acôrdo com O art. 45, parágrafo único: Rua Victor Meirelle. n.O 18
'" e erado decreto·lei n. 614, de 2 de março d" (PORTÃO)

1942, e art. 188, item I, do decret()�lei n.
.

572, de 28 de outubro de 1941:

\
Francisco de Paula Dias no C1\tgO de Es·

j crívão de P$l.z, do distrito da sede do
I
muni�'

cipio e comarca de Pôrto União" com o pro.-:
.

vento que por lei lhe competir.

Rio, '" (E.) - O Presidente" pÚlblica. Esta lei dá inumeras
da Repúbli�>deu ..noyª, o.rgà- atrilb"uições a outros membros
nização ao Ministér.io Público' do Ministério Público. Os or-.

FederaL' Este passará agora' a' gãos. de Procuraldores Regio
ser' constituido .

'

pelo Procura- nais da RepÚlbUca e os de Pro
'dor Geral da RepÚlblka pelos curadores adjuritos, passam a

.

promotores de Justiça nos Es- ;denominar-se Pr0:curadores da
tad.os, e Territórios quando re- R�pÚlbl:iJca e Adjuntos de Pro
pr.esentarem em juizo a Fa- curadores da República.
zenda da Uniã.o. Os orgãos do

I
'Mini!stéirio PÚlblico Federal

passarão a ser de n.omeação
e)OClusiva do àhefe do Govêr

'=------------..:
no. 0, Procurador Geral da Re-

pÚlblica e�eflcerá', o 'cargo em

comissã.o, . devendo. a es'colha
recair em pessoa que reuna os

requisitos exi!gtdos para os Mi
nistros do S'lÍ'premo.. Tr:iJbunal
Federal. Em càdá Estado da
Federação, seg.l.lnd.o a nova lei
Território do' Acre e o Distrito
Federal, terá exercido, pelo r
.menos, um Pr.ocurador da Re-·

o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Nomear:

De acôrd� com O art. 169, di:, derreto-Iei n.

431, de 19 de março de 1940:
Acácio Corrêa para exeçcer, vitaIiciament�,

o cargo de Escrivão de Paz do distrito da sede

I
do município � comarca de Pôrto União.

Decreto de 17 de agôsto de 1946.

AUMENTE
seus negócios em São
Paulo. confiando-os. a

MARIO SCHAEFER
Repr.esentante

Caixa .Postal. 5756
End. Tel.:, Mariely

o Interventor federal, tendo em vista o que
consta do processo n. 1.333, de 1946, da Secre·

, taria de Estado dos Negócios da Justiça, Edu.
cação e Saúde, rei;olve DOENÇAS NERV�SAS

Aposenta0': Com os progressos da medicf;lIa
De acôrdo com o art. 188, item I, do de· hoje, 'as doenças nervosas, quando
creto·lei ll-. 572, de 28 de outubro de 1941 tratadas em tempo, são maI� per.
e art. 45, parágrafo :único, do decretq·lei feitam'ente remediáveis. O eurandei.
n. 614, de 2 de março'de 19t2: . �ismo, fruto, da ignorância, só pode

Pedro Antônio da Motta no cargo de Ava. prejudicár os indI:víduos afetados d,
liador Judicial da comarca de Orleães, com O tais enfermidades. O Serviço Na.
_provento que por lei l1>e competi" cionaI de Doe,nças' mentais dispõe

de um Ambulatório, que atende gra.
tuitam'en_te os doentes nervosos In

digentes, na Rua Deo"oro 22, da••
'às 11 !horas. diàriamenw.

i'
. Decreto de 19 de dg8sto de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
'.Nomç_.ar :,.o�_

, f D'e. a<:ôrdo com o art. 1159, do decreto·lei n.

431, de 19 de março de i940:
; .. 'Jacob Thibes para exercer o cargq de Juiz

-

. de Paz do distrito da sede do município e co

ma!ca de Campos Novos.

,

I
! !
\ '.

\CON·TRA�
jTOSSE,

BRONQUITE
E COQUELUCHE

SEMPRe

o IlflElHOR DOS mELHORES
MA' f"LlC:D.N.S.fl�1tI4

•

8 Pi1.!iS

ESCRITóRIO .IMOBILIÁRIO.

A. L.ALVES
Rua D�odor;:., n. 35 - FDolis.

F!ncarrega.se de: compra, venda, hi

poteca, legalização, ava1iaçãp � admi�

nistração de imóv�is.
O!'ganiza; tàmbém, papéis para com

pra de propriedades 'Pelos Institut.�,
de P�evidência e �lliz Estadwal.

MACHADO
AgiDoia. � ,�Pl'Cl.e�·taçõ•• I�

,

- "Qe,.áJ
.

Mutrbi:' FIorian6po!ie
Rua João PiRtO í n. "
Caixa Po.ta!, 37
i'ilial: Cre.ciúme

Rua Floriano Peixoto, .lo
(EdU, Pr6pl'iú),

Telegrama.: "1PRIMUS·
Aglat... DOI principal,
I:ntSoicl.plo, do E_todo

B R I T '0.
alfaiate indicado\

O Tiradrmtes 7

,

·1
I
I

COMPRE SEU HEMPLAR I
HOJE MESMO! I

����ó..:��,o�

.24 artigos
da ma ior

a�ualidad�

A TOSSE

PEITORAL DE·===

ANACAHUITA�.,

•••:IJCI.· (pmPOSt;,
ESCRITÓRIO JURtDmO COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais; fazend3s e emprêsas
Dir<;ltor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 -. Caixa Postal 54'

Endereço telegráfico: "ElibraÍlco" -. Lajes'� St•. Catarina

Mantida- ':�. 'suspensão da
...

-«T,;buna Popular)
Rio, (E.) - A su�pensã.o ,respondeu

ao presidente da
do jornal comunista "Tribu.na ABI lamentando nã.o poder
Popular" provocou uma série atender o apelo daquela enti
de telegramas de sind�catos e dade de classe; por isso que fi
associações de classe, d� todo
o país ao ministro da Justiça
sr. Carlos Luz, autorú:laJde que
0rdenou tal medida. Entre os

telegramas enviados ao miú.is

trorse destÇi;ca o· da Associação
�asileira de Imprensa; assi
nado pelo sr. Herbert Moses.·O
ministro da Justiça, porém,

zera uma série de advertência$
áquele orgão antes de tomar a

medida extrema agora taxada
de anti-democrática. Pela res- r

posta do sr. Carlos Luz se nota

ta decisão inaJbalável do govêr
no· em manter a §uspensão im
posta a "Tribun� Popular".
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I FARMACIAS.· DÊ: PLANTÁ&
de plantão durante' o !'lês de-

,.

Farmácias

agôsto: .: _�

3 _:_. (Sábado 'à ta;&)·....,.. ll'arí"nácia :';:spe
rança - Rua Conselheiro Maft:à,:, .a:,
,4 - Domingo. - Farmácia Esperança -'
Rua Conselheiro Mafra.

. ,.

10' - (Sábado à tarde)· - "Farmá�ia Ne�'
san - 'Rua Felipe Sc"bn1idt. ..

11 - Domingo - ·FarI1lácia Nel�on .,.- Rua)
felipe Schmidt.

. .' .. , _. _. .'
17 - (S&bado à ta;de) _;_ .Farmácla MOo

dern'" ..:... "Pr"·';a'15 de 'N"óvembro.
.. :18 '1,"::-' Donirngo 1- Far,mácia' Mode'rDa -

Praça 15 de Novembr.o..
'

.

24 - (Sábad à tarde) -'- Farmácia Santç.
A;"tônio - Rua João Pinto;

25 -- Domingo - Farmácia Santo AntônW>
- Rua João Pinto.

- O serviço noturno será' efetuado pela-
,Farplácia Santo Antônio, sita à rua J�
finto.

t J

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros ;... 1313'
Polícia .........................• 10311"
Delegacia O: P. Social ........•.. , 157&!
Maternidade llS!l
Hospital Nerêu Ramos ,... 8311
Santa Casa 1036-·
Casa de 'Saúde S. Sebastião ".'.' IrS$'
Assistência Municipal .........••. 166.
Hospital Militar . <.. • . . . •• •••••• 11&1
140 B. C..........•..•••.•••••• 1--530;>
Base Aérea .....................• 786
7- B. L'A. C. . ... o. • • • • • • • •• 1593
Capitania dos Porto. , : .. 1386
16- C. R. .••............••..••• 1608
Fôrça Policial " 1203
Penitenciária ....•. oe. • •• • • • • • • • • 1518'
HO �staj0"· \"."..... 102:11
"A Gazeta" � . •. . • • . . • • . .• !656
"Diário da Tarde" 1579
L. B. A. . .. '. . . • • . . . • • • • . • . • ••• 1641'
Emp. Fll.nerá!ia Ortiga ..• • . . • • • • 10W
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Realiaa-se hoj e às 12 horas mais
uma reunião semanal no .ilolão da
hiblioteoa do aristocrático Clube 12
.�e Agôsto. a· qual obedecerá ao

.eguinte programa'
j -- 'Hasteamento do Pavilhão

.Nacional.
2 -- Apresentação da convidados

ii visitantes. . .

3 -- Relato dali boletins recebidoa.
4 -- Aprelentação e discussão de

propostas de interellEe à coletivi
,�dada.

5 -- Hora da camaradagem.
.

6 -- Saudação ao. Pavilhão Na-I.,cional e encerramen,to.

Florian6polis,
.

22 da. Agôsto de
1946.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Secretário

•

pOSSUI a

. '--

�

o IIVADO-Quinta-felra 22 de Agosto de 194& 3

,CLUBE 12 DE.AG08TO.--Sábado'- dia 2_4, ,grandiosa seírêe.
.domíngueíra infantil, com início às 15 horas. 7 de Setembro, concerto da Orquestra

.Siulênica e grande baile em homenagem
e dedicado às debutantes de

Domingo, 25,

à Independência
1946.

RorAR)' (LUa DE
FLORIANÓPOLIS Eis a diferença!

A

Este relógio ,automático
" II

LiftEtlW�"
I

- ANIVERSÁRIOS
ROMEU SANTANA

Trarpcorre, hoje, o aniversá
Tio natalício do sr. Romeu San
tana, dedicado funcionário
deste jornal.

� * ;(:

ADÃO SOBEROSKI' 1-Regista a data de hoje o ani-jversário natalício do sr.. Adão
SoberQski, alto. funcionário do
I. A. P. c..

11,

xxx

TEN. JOÃO. BENfCIO
CABRAL

F az ar.ps, na data que hoje
-transcorre, o sr. ten. João Be
.nícío Cabral, do Exército Na-

* Automático

* Impermeável à' água,
pó e suor

* * *

SRA. IRACEMA ZOMER '

GARCIA

Ar�lversaría-se" hoje, a exma.

� sra, Iracema Zomer Garcia,
digna espôsa do sr. Pedro Gar
.cía, -ínspetor da Fazenda Esta-
.dual.

-

xxx

SRA. ZENITA DAVIDOFF
LESSA

A efeméride de hoj e regista
. o aníversárío natalício da
.oxma. sra. Zenita Davidoff
Lessa, espôsa do sr. Henrique
Lezsa, antigo Juiz Federal
'neste Estado.

'* Amortecedor de
choques

* Antimagnético

* Extra-chato

* Inoxidável

* Vidro inquebrável

. clonai.

relógio apresenta algo único, apre
senta a "Precisão Omega" ! Para tanto
contribuiram os recordes de precisão
obtidos por Omega no famoso Obser
vatório de Teddington, na Inglaterra.

Hoje mesmo, admire um Omega

SRA SILV':*A�NroURT OMEGA. IAVILA "

Reg istamos, com prazer, na ; OMEGA .PRODUTO DA SOCI�Tt SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGut - GENEBRA.SUI," I�
.data de hoje, o aniversário IlB.- I-salícíc da sxma. sra, Silvia ----,.,...----------------------------------------------------

Alencourt Avila, espôsa do sr. Que as bençãos de Previsão do te,mpo-dr. Vasco d'Avila, Procurador

D d . P:revisão do Tempo, até 14
.da Repúblíca, nesta Capitat. ens es�am horas do dia 23.

sôbre êles va;empo Pertubado com chu-

Temperatura: Em declínio.
Ventos: do quadrante sul,

com rajadas frescas.

Temperatura extrema de ho
je: Maxima 25,5, Mínima 16,2.

Muitas experiências o precederam! E,
após longos anos, eí-lo constituindo
mais um triunfo Omega: o Omega Au
tomátíco! Está 'longe de ser apenas
um relógio automático. Não! Além de

possuir corda permanente obtida
com o movimento do pulso, êste

AV ISO
DR EDMUNDO ACACIO

MOREIRA'
'I'ranscorre, hoje, o aniversá

rio Il,üalício do sr. dr. Edmun
do A eácío Moreira; provecto

. .advogudo no' município de
-Cruzeíro.

A União Ben,eficente Recrea
tiva Operária de Florianópo
lis; por intermédio de sua di
retoria, a qual tem a frente,
come.ipresídente o sr. Deodo
zio Ortíga e, como diretor da

SRA. BENEDITA DAMIANI Parte Recreativa, o sr. Mario compartilham sua espôsa e

Aníversaría-se, na efeméride Schmidt, iniciou, há um mês, quatro filhinhos menores .

.que hoje transcorre, a exma. a campanha de assistência 80- Outros pedidos nas mesma

sra, Benedíta Damiani, geníto- cial ás viuvas e órfãos dos ope- condições têm chegado á dire
ra dos srs. prof. Anacléto Da- ráríos de Florianópolis. toria, a qual espera realiza-las,
.mlaní e Dionísio Damíanlí. Dentro deste mês já foram graças ao acentuado apôío que

realizadas três reunjões de ar- a mesma vem obtendo das au

te, sendo benefíciadas 3 viuvas toridades corsstítuídas, mui es
com filhinhos menores, e um pecialmente do CeI. Pedro Lo

operário inválido, com quatro pes Vieira, digno governador
filhinhos. da cidade, os quais, por nosso

• Hoje será levada à cena, em intermédio, apresentou os seus

seu teatrinho, um festival em agradecimentos. Avante, pois,
NA&CIME-K'rO: benetícío do carregador José associados da União Benefr
Acha-se em festa o lar do I Pereira dos Santos, que, desen- cer-ite R<3creativa Operária, ao

distinto casal Mário e Rita ganado pelos médicos, j.á ás

I
lado do vosso presidente nesta

Raulino, pelo nascimento de

I
portas a morte, tem, ainda, a campanha justa que Deus vos

'um robusto garoto que recebe- agravar-lhe os • sofrimentos o recompensará.
Tá o 110me de André-Luiz. ! seu estado de pobreza, o qual t

. r. M. S.

E. ANDRIANI & CIA. LTDA., estabelecido à Rua Coronel Cunhe
n, 10, na cidade de Tijucas, ne.te E.tado, fabricante. das afamada.
telhas francesas, marca «ARANHA». c�municam_ 0.0. .eus amigo. e

fregueses que, da-d'o o aumento e melhoramentos feito. em sua

fábrica', elltarão em condições de atellder - A PARTIR DO MÊS DE
JANEIRO DE 1947 - por preçoll reldl:ivamente baixolI, quailquer pe
didos 'de telhas, telhõe. e bjolos de argila.

Aproveitam (linda a oportunidede para aviaar a todos os conau·

midores dos seus produto.' -- com re.peito ao procedimento de certos

e.peculadore. -- que s6mente garantem a cla.. ificação dos .eus arti

gos, quando vendido. diretameljlte pelai milsmos ou pelos .eus repre-
8entantes autorizados. 4 v. - 1

x

FABRICIANO NUN�S
A efeméride de hoje, assina

la a data natalícia do jovem
'F'aurícíano NUIl\�S, aprendiz de

Iinotípe da r. o. E.

linda oe fechamento do PCD
RIO, 21· (Estado) - Notícia-se que na 'sessão de sexta-fei

ra próxima o Tribunal Regional Eleitoral voltará a ocupar-se
do processo sôbre pedido de fechamento do Partido Comunista.

PERDEU-SE iExecutodo
Madri, 21 (D. P.) - Infor

ma-se oficialmente que foi
executado Nicásio Saem. Quin
tana, acusado do assassi.nio de
dois guardas municipais em

Um molho de chaves, Grati
fica-se a quem o entregar à Rua
Conselheiro Mafra nO. 40.

3 v-I
12aragDça_

I
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DO EsrADO DE SANTA
'"..

Ylmar C<>rrê�, presidente e relator. "CATARINA
Resoluções expedidas
RESOLUÇÃO N. 239

É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de

Idecreto-lei da Interventor-ia federal, remetido

119" sessão regimental, em 16 de agôsto ds com o oficio n
-. 544, de agôsto de 194_6.

1946 Texto do projeto de decreto-lei nos termos

A hora regimental. sob a presidência do dr I
em que se acha rediçido

Ylm�r Corrêa e com a presença dos srs. con� Art. 1° - É -concedido à Prefeitura Muni- I
Sel?el_ros Sev�ro Simões, José B. Salgado de cipal de Campos Novos o auxílio de sessenta e IOliveira e JaIro Callado, o 'sr. presidente de- cinco mil cruzeiros (Cr$ 65.000,00), de-stinado

clara �berta a sessão, funcionando como se-
ao pagamento de despesas feitas com a cons

cretário O sr. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo. trução da ponte que, sôbre o rio do Peixe, liga

Expediente as vilas de Capinzal e Ouro,

O sr. secretário lê a ata da sessão anterior Ar t. 2° - Fica aberto, por conta da arre-

que, posta em debates, é aprovada sem emen: cadação do corrente exercício, o crédito espe-
das. cial de sessenta e cinco mil cruzeiros neces-

O sr. secretário procede a leitura doo sá rios à despesa referida no artigo anterior.

Iguintes documentos:
se- Art. 3° - �ste decreto-lei entrará em vigor"

Oficios ns. 604 e 60S, da Interventoria Ie- n.a _data de sua ,Pt.;b11Caç·ã:e, revogadas as dispo',

deral, encaminhando, respectivamente, os se- siçoes em contaàrro.

gumtes projetos de decretos-leis: 1) que cria Florianópolis, l4 de agôsto de 1946.

Iuma Região de Fiscalização de Armas; 2) que
Ylmar Corrêa, presidente.

eleva padrão de vencimentos. Oficio n. 602, da Publicada na Secretaria do Conselho Admi-

Interventona federal, encaminhando o ofício nistrativo do Estado, em 14 de agôsto de 194ó.

n. 2.874,. solicitando a correção de um êrro Ltt'Í:! Osvaldo Ferreira, de Meto, secretário

dactilográfico no decreto-lei n. 181, de 26 de administrativo.

Julho p. passado, Ofício do Departamento da, 'RESOLUÇÃO N. 242

Municipalidades, encaminhando os processos ns.
É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de

340 e 346,. ,de Mafra; 502, de Joaçaba; 547, decr-eto-lei da Prefeitura Municipal de Cres-

de Cambonu e 494, de Araranguá. ciuma, remetido com o ofício n. 123/1.568, do

EXPEDIENTE DA PRESID1):NCIA
- Departamento das Municipalidades.

Os pareceres números 239, 241� 242, 244, Texto do projeto de decreto-lei nos t êrmos

245, 246, 248 a 250, foram postos em discus- em que se acha redigido
são e a votos, sendo aprovados. -Art. 1° - Fica denominada rua "Major

Ordem do dia Acácio Moreira", a via pública que, com 12

Vão à impressão os pareceres
metros de largura, partindo da rua CeI. Marcos

N. 243 Rovaris, passa pela Vila Maria, e termina ni
O Departamento das Municipalidades subme- Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina; e rua

te à apr�ciação dêst� Conselho um projeto de "Princesa Isabel" aquela que, também com

decreto-lei da Prefeitura de Orleães visando 1 J t"I'1ptrnQ ri", l�t'Q"lr::t.
_

fl::t-rtinrl ..... n:.> rl1::1,�I:.

regular a incidência, lançamento e ar�ecadaçd.o rechaI Deodoro, vai, terminar na Estrada ce

do impôsto predial urbano. Ferro Dona Teresa Cristina.

�evisto o projeto', pela Secção Legal do re- Art. 2° - Êste decreto-lei entrará em vigor
fendo Departamento _ está, a meu ver em na data de sua publicação, revogadas as dispo

con?ições de ser aprovado; suprirnindo-se do sicões em contrário.

'prea�bulo: "e devidamnete autorizado pelo S1'. Florianópolis, 16 de agôsto de 1946.

Presidente da República" - visto que essa
Ylmm' Corrêa, presidente.

formalidade não é necessária. Publicada na Secretaria do Conselho Admi-

Nesse seutido é meu voto, pelo que apre- nistrativo do Estado, em 16 de agôsto de 1946.

sento à Casa o vseguinte
'

Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretário
...

Projeto de resolução administrativo.
O Conselho Administrativo do Estado apro- fESOLUÇÃO N. 244

ya, nos termos em que se acha redigido, o pro- É aprovado, nos têrrnos abaixo, o projeto
j eto de decreto-lei elaborado pelo Deun-tamento de decreto-lei da Prefeitura Municipal de Joa
-das MU!lÍcipali�ades, da �refeitura Municipal çaba, remetido com o ofício n. 123/1.568, de

de Orleaes, enviado em oficio n. 128/1.596, de 2 de agôsto de 1946, do Departamento das Mu

,7 do corrente mês e ano. nicipalidades.
S. S., em Florianópolis, 16 de agôsto de Texto do projeto de decreto-lei nos têrmos

1946.' 'em que se acha redigido
José B. Salgado de Oliveira, relator. Art. 10 - Ftca aberto, por conta da anula-

(Reproduzido por ter saí.do com incorreção) ção na dotação 8-72-1 - "Material para os

N. 260 serviços de próprios municipais em geral". -

_

A I�nterventol"ia federal submete 3"- aprecia- da importância de oito mil e quinhentos cru

<,;ao deste Conselho um projeto de decreto-lei zeiros (Cr$ 8.500,00), o crédito de igual quan
tendente a criar.vno Quad:o Único do Estado, tia, destinado a suplementar a dotação 0-24-1

um cargo Isolado, de ;\fOVlmentn em comissãb -" Custeio de ve-ículos e utensílios".

-de Delegado Regional de Polici.i <la Capital' Art. 2° - Êste decreto-lei entrará em vigor
O processo em espécie, minuciosamente es- na data da sua publicação, revogadas as dis

,tudado pelo titular da Secretaria de Estado posições em contrário .

.dos NegócioS de Segurança Públicd, fOI também Florianópolis, 16 de agôsto de 1946.

I
apreciado pela C�SPE, e 'v_isa res�lver. o im- Y[.mar Corrêa, presidente.
passe da DelegaCIa da CapItal, cUJa SItuação Publicada na Secretaria do Conselho

Adm:.,.carece ser modificada no Quadro único do Eg- nistrativq. do Estado, em 16 de agôsto de lH6 .

. tado.
.

L1f,i:; Osvaldo Ferreira de 1",,[elo, secretário

Dessarte favorável ao projeto proponho ao administrativo.
:Plenário a seguinte RESOLUCÃO n. 245

IResolução É aprovado, nos tênnos abaixo, o projeto de

O Conselho Administrativo do Estado apl (r decreto-lei da Prefeitura Municipal de COIl

'va o projeto de decreto-lei cj':'le a Jn;:erventrn';a córdia, remetido com o ofício n. 121/1.547, de

federal enviou com o ofício n. 601 de 10-8- 2 de agôsto de 1946, do Departamento das Mu-

1946.
' 'nicipalidades.

S. S., em Florianópolis, fó de aqpsto de Texto do projeto de decreto.lei. nos têrmu$

1946. " em que se acha. redig,do
Avocado pelo presidente. Art. 1° - Fica aberto, por conta do saldo

do exercício anterior, o crédito de trinta mIl

cruzeiros (Cr$ 30.000,00), destinado ao prosse

.guimento das obras do prédio da Prefeitura

Municipal. ,

Art. 20 _ 'tste decreto-lei entra,rá em vigor
na data da sua publicação, revogadas as dispo- Tenhasições em contrário.
Florianópolis, 16 de agôsto de 1946.
Ylmar Corrêa, prestJent.:'.
Publicada na Secretaria Jo Conselho Admi

nistrativo do Estado, em 16 de agôsto de lY46.

Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretário
admjnistrativo. '

'. .

RESOLUÇÃO N. 246
É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de

decreto-lei da Prefeitura Municipal de Nova

Trento, remetido com o oHcio n. 114/1.521, de

26 de .i ulho de 1946, do Departamento das :Mu·

nicipalidades. .....

Te.�to do .projeto de deC1'eto-lei ",os têrmos
em que se acha reái.!;,d·)

Art, 1 & - Ficam suprimidos, no Quadro
único elo Município, quatro cargos isolados de

provimento efetivo de "prof"":�s(!r não titulaào",
padrão A, vagos em virtuçle de exoneração a

pedido de Maria Trierveiler, e de terem si.t1o
nomeados professores estaduais Irmã Bastll3
Maria de Jesus Sacramentado (Maria Qrsi),
Benta de Oliveira DeU'Agnolo e João. Maria
de Sousa Júniol'.
Ar.t. 20 -:- 1!:ste decreto-lei entrará �m vigor

na data àa sua publicação, revogadas a3 dis

posições em contrário.
Florianópolis,' 16 de .;;<>sto ue 19.46.
Ylma-r Corrêa� pre.sidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi·

nistrativo do Estado, em 16 de agôsto de 1946. 0-24-3

Lu,iz Osvaldo Ferreira de Meto, sLcretário
administrativo. ,

RESOLUÇÃO N. 247 _

É aprovado, nos têrmos abaixo,�jet_o de

decreto-lei da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, remetido com o oHcio n. H6/1.525, de

,'O de jU'lho de 1946, do Departamento das

Municipalidades.
Te.�to do proieto de decreto-lei "OS têrmos

em que se acha reài.gJdo
Art. 10 - Fica aberto, por conta do saldo

do exerdcio anterior, o crédito de trinta
�

e

seis mil cruzeiros (Cr$ 36.000,00), àfim-de su-

plementar, pela for�.1a abaixo, ;rr; segnir:.tes do

tações do orçamento vigente.
8-11-2 - Operários para servi-

ços de ruas, praças e

jardins Cr$ 4.000,00
8.21.2 - Operários para servi·

ços de estradas e

pontes , , Cr$ 32.000,00

YI11J..1.Jr Corrêa

)

N.261
A Prefeitura Municipal de Lajes submete à

;apreciação dêste Conselho o' projeto de decre
to-lei em que estabelece o descanso em dias fe
riados civis e religiosos de conformtJadc com

.a tradição local. '

O proces:a {,.,tá á.:omp:tnhado de aceitável
justificativa, pelo 'qt'te apresento' �o Pl,enário o

seguinte .

Projeto de. resoluçoo
O Conselho Admínistrativo do EstadO apro

-ya, nos têrmos em que $e acha redie;l(.b. o pro
Jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal dOe'
Lajes, enviado em ofício n. 131/1.619, de 12
de agôsto de 1946, do Departámentó das Muni
cipalidades.

S. S., em Florianópolis, 16 de agôsto de
1946.

José B. Sa.lgado de Olweira, relator.
N. 262 .

A Interventoria federal submete à aprecia
ção do Conselho Administrativo do Estado o

processo em curso, que visa elevar o padrão
de ven.cimen�os dos Sub-diretores de E3tado, e,

dessarte, corrigir a desproporção existente eIl'

tre êsses e os diretores.
Foram ouvidos os órg,ãos técnicos que �c

manifestaram unânimes em favor da preten
-ção dos sub·diretores, que encontra, no orça·
menta, base que a justifique. ,.
Salientando a justiça da medida, sou favorá

vel ao projeto) motivo por que proponho ao

Plenário o seguinte
P'rojeto de ",eso:uçJo

O Conselho Administrativo do Estado apro

va, nos têrmos eril que se acha redif,ido, .;:> pro

jeto de decreto-lei da Interventoria fcdci'al que
.eleva de L para N o padrão de vencimentos
dos cargos isolados de provimento em comis�
são de Sub·diretor do Tesouro do Estado e de
K para N o padrão' de vencimentos dos carg·os
isolados, extintos por vaga�rem de Sub-diretor
do Departamento de Educação.

S. S., em Florianópolis, 1� de agôsto de
1�� •

.

Ylmar Corrêa, presidellte e relat»r.
N. 263 '> •

A Interventoria fecl:ral suhmtete à aprc.cia
ção dêste Conselho um projeto de decreto-lei
que cria, na cidade de Mafra, a 1Sa Região
de Fiscalização de Armas e Munições.

O projeto foi d�vidamente esclarecido pela
Secretaria de Estado a que afeta o caso, e o

�rçamento �omporta o aumento da despesa que
trará a instalação dessa Região.
Nada havendo em contrário voto favoràvel

mente ao projeto em espécie e submeto à con

sideração do Plenário o seguinte
-

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado apro

va, tal como foi redigido, o projeto de decreto
lei que cria, no município de Mafra a 15a

Região de Fiscaliza�ão de 2\rmas e Munições.

I

I
atualidade :

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMOJ 'I

ç��:ó.:���� 1--J-:O-S:-"�-M-------E--'_'--�-""'------
,------

participam l as • pe..oas dli
....

. en�z.es e ' dwiges Berteldo Redrl'gues -e' , ' s-ua. -l'eloçõea. .o • .n,cscimsnio-

Menezes Udia Rodrigues

I' "l d_e_su_a_fil_h_<:l ;

participam aos parentes e participam aos P<1rente. e ClOTILDE MARIA
penoom de iuas relações, o pessoos de suas relaçõé., .;
contrato de casamento de seu contrato de casamento ie

Fpolis .. 14·8·46

filho SIMtÃO, com a senho- sua filha Io"NE, com, o ar.

rUa Ione Rodrigues. Simeão Meneze•.
FpOlí., 15-8-1946.

'

Fpolia" 15-8-1946,

Exame de IH\!l.gu8. Exnrn e para veríticaçrio
de cancer, Exame de urina J Exame 3'0ra

verificação da gravidez, Exame <3e escarro,

Exame pare vedficoçõ6 de doencafil da
pele J bOCQ e cobe-los, 'Exame de fázes.

Exame de secreções.
P-u tovaccinalJ e tt'ansf.u·!J5.o de sangues,
l:.xame qufmico de fOl'inhos,. bebído,

/' cofé.' águaet, e cc ,

Leboretérío
<:Iínico
JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frGnte ao' Tes'ouro
do E8tado

Florianópolis

RUA

Dr. H. 6 s Menina farm. Narbal AIUS Ile !:>iUUZil
Farm. 1... dA Gosta Avila

I
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SELECÕES
,

IOHE1
confirmam I

_____--1

16.724,20

�IMEÃO e

casa uma garraflnha

«K'N O T»
sempre em

APERITIVO
na d�ta d.. sua l?ublicação, revogadas as dis
pO�IÇOes em contrano.

Florianópolis, 16 de agôsto .de 1916 ..

Ylmar C<>rrêa, presidente.
.

.

Publicada na Secretaria· do Conselho Adm;
mstrattvo do Estado, em 16 de agôsto de 1946
Lltiz Osvaldo Ferreira de Melo secictdli�

administrativo.
'

RESOLUÇÃO N. 249
É aproyado, nos têrmos. abaixo, o projeto de

decreto.le,1 .

da Interventona federal, remetido
com O OfiCiO n. 545, ·de 6 de agôsto de 1946,
Texto-do projl!to tl..-decrI!tO:le,i-tt?Js""t1irmo'S'

em Que se acha redi.oido
Art. 1 ° - Fica aberto, por' conta da arre

c�dação do corrent� exercício, .0 crédito espe
claI de dezessete mIl cento e OIto, cruzeiros
(Cr$ 17.108,00), destinado ao pagametnó d�
consertos efetuados num britador que serve

atualmente, j na macadamização da estrada Ri�
do Sul·Ituporanga.
Art. 2° - Êste decreto--Iei entrará em vigor

D.a _data da sua, p�blicação, revogadas :15 dispq,
slçoes em contrano.

Florianópolis, 16 de agôsto de 1946.
Yltna.,. Co-rrêa� presidente.
Publicada na Secretaria do Conselhc. Admi·

nistrativo do Estado, em 16 de agôslo de 1946
Lltiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretári�

administrativo.
RESOLUÇÃO N. 250

É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto clt;
decreto-Iei da Prefeitura Municipal de lndaial
remetido com o ofício n. 121/1.547, de 2 d�
agôsto de 1946, do Departamento das Munici
palidades.
Texto ,do profeta de decreto-Iei nos lêrmos

em que se acha redigido
Art. 1 ° - Fica prorrogado, neste exercício

até o dia 31 do corrente mês, o prazQ, para a/.
rec;;tdação da taxa de aferição de pesos e me·

didas.
Art. 2° - 1!:ste decreto-lei entrará em vigor

na data da sua publicação, revogadas as dlspo-
sições em contrário.

.

Florianópolis, 16 de agôsto de 1946.
Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi

nistrativo do Estado, em 16 de agôsto de 1945.
Llu::r OS1Jo,ldo Ferreira de Melo, secretário

administrativo,

Floriànópolis, 16 <le agôsto de, 1946.
Yl-mar Corrêa, presidente.
Publicil.da n') Secret:jria do Conselho Admi

nistrativo do Estado, em 16 de agosto'de "i946.
Ll�iz OsValdo Pe:rreira, de MeÚJ, secretário

administrativo.
RESOLUÇÃO N. 248

É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de
decreto-Iei da Prefeitura Municipal de Jagua
runa, remetido, com o ofício 11. 118/1.531 oi.
31 de julho de 1946 do Departamento das Mu
nici.pajidades. ,

Te.�to do projeto áe' decreto''lei 'nos tênrros
em que se acha reáigulo

Art. 10 - Fica aberto o crédito de .

Cr$ 16.724,20 (dezesseis mil setecentos e ,vinte
e quatro cruzeiros e viu·te centavos), destinado
a suplementar, pela forma abaixo, às seguintes
dotações do orçamento em curso::

0-24-2 - Despesas de transpor-
te do Prefeito, quan-'
do em viagens admi·
nistrativas 'Cr$

- Diárias ao Prefeito,
quando a serviço ,fora
do Municlpio � .....

8-11-1 - Ooe,r:\ri� do servico
de ruas, praça� e jar-
dins .

8-21-1 - Operários do serviço
de estradas e pontes

8-23-1' - Para os serviços d'e
� estradas e pontes .,

8-51-1' - Operários do serviço
de limpeza pública

�;,

500,00

400,00

1.800,00

10.921,2c

1.900,co

1.200,00

Cr$ 16.724,20

Art. 20 - O crédito a que se refere o artigo
anterior correrá' à - conta dos seguintes recur

sos:

Saldo do exercício de 1945 .. Cr$ 12.924,20
Anulação parcial da dotação-

3·30·1 - Vencimentos dos
professores de escolas isola·
das .3'6.000,0c, 3.800,00Cr$

Cr$
Art. 20 - �ste decreto-lei entrará em vigor

na data da sua ruhlicação, revogadas' as dis·

liosições em contrário. Art. 3° - tste decreto-lei entrará em vigor

f

de

VENDEl\1-SE
Dois (2) bunçolcws novos. .i,

tuadoa no Estreito, às ruas Sanctoll
Saraiva. n,o 76 e Benjamim Cons
tont, n.O 113. Trotar à rua Con

aelheiro Mafra ri, 41·B. sobrado.

TERRENOS
Vende-se na Rua Felipe Schmidt.

prolongameRto da Rua Ri" Grande
do Sul e nro S ..rvidão Fra:nzo�i.

ESCRI'IÓRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodoro, 35 Tel. 784

TERRENO
Vend6-se um, de 10

tros, situado em local
Linha Circular.
Informações: Rua

midt, 2 -- I' andar' '--

por 30 me

servido pela,

Felipe Sch
Sala 3

Sirvam-se do
PEEMBOLSO POSTAL

-e

DENTES ARTIFICIAiS

'fosJol11arioMaselh
�a,�Mdt�

.'

Ernani e

Tolentino

.

Bercides
de Sousa

..

NElHOR SA06R •• ;.

MAIOR EFicáCia •••
Pela sua pureza 100%, o Oleo
de Figado de Bacalhau. de
Lanman & Kemp, apresenta
um sabor aceitável até pelas
crianças e pessoas de estõma

go delicado Alem Clisso. sua

e{ic-acia e assegurada pelO seu
,

potencial em vitamlnas acima
do padrão fi.xado pela farma

cop�la norte"americana. Nas

convalescenças, 'no periodo do
crescimento infantil, na fra

queza geral etc., exija o Oleo
de Figado ..de !3ac-alhau, de

Lanman & Kemp, conhecido
no Brasil, há mais de ) 00. anos.

ó&aiA
figado de Bacalhau
.D.E -lANMAN. & KEMP

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o novo '�emádio
de Deus

.Descoberto acidentalmente du
rante uma pesquisa científíca,
€ste milagroso sedativo dá novo
ânimo aos pacientes para re

sistirem à dôr ... age como a mor

fina, mas sem o perigo das pes
.soas se viciarem. Seleções para
.Agôsto conta COmO os médicos
estão empregando êste novo

preparado
-

contra as torturas
«ia asma, da e a x aqu e ca, do
parto, e outras espécies de so

.frimento. Compre Seleções
�oje mesmo.

Também neste novo número:

e QUE PODE FAZER UMA BOMBA
.ATÔMICA os peritos da guerra

fazem aterradora descrição dos
passiveis efeitos da bomba atô
mica sõbre uma cidade moàer ...
na e contradizem diretamente o

Major de Seversky, cujo artigo
recentemente publicado em

Seleções alega serem rantástt
camente exagerados os comen ..

tárlos sôbre a bomba atômica.
.• • • • • • • • • • ..,. ••••• o •••

.tA AUTOBIOGRAFIA OE BENHMIN
,FRANKLIN Amigo de discussões

e de mulheres, hábil em aprovei
tar as oporturudaces, Franklin

, aliou sabedoria e esfôrço para
alcançar a imortalidade. Leia
esta famosa autobiografia, que
narra desde as aventuras de seus
dias de rapaz até se tornar um
respeitável editor.

••••• ·.,..� •• Co .

iiO TRABALHISMO INGLÊS AFASTA·
,iRÁ A fUr,Cril DO COMUNISMO?

Ernoora amadurecidos para re

gimes de extrema esquerda, seis
países ara-taram-se dessa posi
ção após a::; eleiçõ s inglesas no
ano passado Leia por que o fu
turo do comunismo muridí al po
de ser decidido segunoo o êxito
ou o tracasso do govêrno tra,

bJllhlsta inglês.
......... ' ...... e e e e e • e

.iPAZ DE EspíRITO Como nos li-
vrarmos de obcessões mórbidas,
terrores e complexos de infe
rioridade? Leia a condensacão

, qêste livro que nos previne con
tra a critica pessoal demasiado

'; severa ... e nos aponta como
transpormos os obstáculos à
sererudade espiritual.

'.São ao todo 24 artigos interes
:santes e estimulantes, além da
.notável condensação de llivro,
"'.neste novo número de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE AGÔSTO

À venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

• e • e ••• e •• e •••••• e e •

Representante geral no Brasil:

f-E R N A N DO· C H I N A G L I A
_

ha do Rosário. 55-A, 2 .• andar - Ria

. .
.,.. .

Notas rurais· I
RAÇA E PRODUÇÃ6

Por' W. N. Reed

LOI1dJ'les - (H.N.S.) O
rebanho Ayrshire de Hook
VaIley foi iniciado por T. F_
N. Alexander em Wíncanton,
Somersat, em 1936. Originado
de algumas d3JS mais famosas I

raças da Escócia e de touros I
de rebanhos como o Lessna
sock, Nether Craig e Mímrsted,
sempre teve como pricipal ob
jetivo a criação de um gado
saudável produzindo I e i t e,
manteiga e banha de primeira
qualidade. Desde o iníci-o foi
realizada uma cuidadosa sele
ção, o que permite ao rebanho:
contar atuahmente com mag-'
nítícos animais - julgados I
quer do ponto de vista da cria
ção ou da aparência.
A fotografia acima mostra

uma "famílía" típioa de Hook
Vall'ey. A :Q:mcriadora (a se

gumda a contar da esquerda),
com o seu primeiro bezerro,
produziu 6.147 libras de leite
em quarenta e três semanas;
com o segundo, 8.952 libras
(3,51 por cento de manteiga -

sete testes) em duzentos e no-

venta e um dias; com o ter
ceiro, 12,017 libras (3,71 por
cento - oíto testes) em du
zentos e o!i1wnta e nove dias, e
em sua presente lactação,
14.643 libras (3,80 per cento
- seis testeis) em trezentos e

vinte dias. Antes de pae-lr, em
maio, produzia 15% Iíbrás de
leite diariamente. Na outra to
tografía vemos mais um exem

plar de Hook Valley, "Cecily ",
que, ainda muito nova, produ
ziu 11.132 libras de . leite em

trezentos e .sete dias. Como
exemplo da regular idade da.
produção de. leite.em Wtncan
ton, citaremos os resultadosde
dU3JS produções diárias de fe�
vereíro, tomados ao .acaso. A
19 de fevereíro, sessenta e cin
co vacas, que não taeíarn parte
do rebanho, produztram 1.345
libras. No dia seguinte, oitenta
e um runimais Hook Valley -

'quas.e todos na primeira lacta

ção - pIroduziram 1.523 li
bras .

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
A..untos: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e .Informativos

.endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Sal1.ta Catarina

Consulte nMsa Organização antes de se decidir pela com

'lra ou venda de imoveia, pinhais ou qualquer
.

'empresa neltte estado ;

Diretor:/.. DR. ELISIARlO DE CAMARGO BRA�CO
ADV.OGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - F�ne 54

�\._DVOGADQ�--.I
Dr_ OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr; J. J. DE SOUSA CABRAL
.

ESCRITÓRIO: Rua 'Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro _:. Florian6polis_']

----__• .a ��

Au_xiliar Balcão
Necessitamos de três euxiiliares para' trabalharem em nossa

-matriz de Curitiba. E' necessário ter prática de algum dos
-:,�eguintes ramos: Peças para automóveis, pneus e acessórios,
rádios e refrigeradores ou ferragens em geral. Escrever 'carta
<do próprio· punho, citando idade, se é reservista, referências,

pretensões, etc,
AGÊN�IA MACEDO

HERMES MACEDO & CIA.
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 195

CURITIBJl-PARANÁ

I
-

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E EtECiAHCIA ?
PROCURE A

alfaiataria Mello IRua Felippe Schmidt �2 - Sobrado

't

"
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o que pode fazer a
bomba atômica

Os peritos ns arte da guerra
predizem que a bomba atômica
'causará terríveis destruições
se atingir uma cidade moderna.
Lei", em Seleções para Agósto,
porque êstes técnicos discor
dam do Major de Seversky, o

qual dizia, em artigo publicado
recentemente em Seleções, se
rem fantàsticamenle exagera
dos (JS comentários sôbre os
ef'ettos da bomba atômica.
Compre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

'O NOVO REMÉDIO DE o.EUS.
Descoberto por um acidente
científico, êste milagroso pro
duto dá novo ânimo aos pacien
tes, para suportarem a dôr .. age
como a morfina, mas sem o ris
co de se viciarem. Leia como os
médicos estão empregando o
"DemeroI IJ contra as. torturas
da asma, enxaquecas, partos e
outros sofrimentos fisicos.

.. ....... e •• e ......

PARA COMPREENDER OS RUSSOS
Por que os russos desconfiam
dos estrangeiros? Haverá outra
revolução russa•.. ou uma guer
ra da Rússia contra o ocídente t
Para compreender os costumes
e a psicologia russa, leia êste
oportuno artigo escrito por um.

homem cujo trabalho levou-o
a transpor a cortina de feno
soviética.

Copyrighl da
Tl1e NAVE tOlJ Hl.ARD lln�

GUERRA AO BE�OURO
Londres, (H. N. S.) - A efi

ciência da maquímárta agríco
la ficou bem durante a recente

campanha contra o besouro
"colocado" em SitUnghourn.e,
no Kent. Um besouro foi en

contrado, pela primeira, vez,
na segunda-feira passada. IIn,

vestígações mais profundas
revelam que ceroa de 2.000 lar
vas estavam atacando 3JS co

lheitas, enquanto ninhos e

ovos foram encontrados no

mesmo. tempo.
Em apenas 36 horas, todos

os campos de batalhas dentro
do reio. de uma milha dia área
afet:ada - um total. de 150
aJCI'e!S - foram ínvesttgados e

borrifados como medida de

precaução. A parte afetada do

campo foi liberta das .batatas
e toda a safra borrifada de
arsenato de chumbo. A opera
cão-relâmpago foi realizada
por três birrifadores Weeks,
puxados, por tratores Farmall,
e por dois �omi,�ores Ran

sorne, montados em

tratores_tUm destes é um modelo novo,

ajustável, de maneira que a

distância entre os jatos pode
ser estabelecida de acôrdo com

"a largura dos sulcos.
Varsévía - (PAP) - O Mi

nistro da Defesa Nacional pu
blicou a seguinte ordem:

Aiproxíma-se o tempo da co

lheita do. lP:ri:tnei-ro plantio fei
to após a guerra. Graças aos

e:sf.orços da Nação,
.

as terras

polonesas puderam. ser planta
das e deram abundante colhei
ta. Os soldados contrfbuíraan
muito com seu trabalho para o

sucesso dos plamtíos de Prima
vera e Outono.
Não hão de faltar também

nossos soldados nos trabalhos
de colheita, trabalhos de que
dependerá o prob�ema de nos

sa alimentação duralllte todo o

próximo ano.

IDm oonsequêIliCia ordeno:
1) - Todas as unidades do

Exército Poloillês auxiliarão a

população nas fainas da co

lhe i!ta , por todos os meios pos
siveis, devendo também cuidar
da proteção. dos produtos. Pa
ra esse fim ,os Oomandantes
das Regiões Milirtares e'lrubora
rão, em cooperação com as au

toridades civis, delntro das ;pos
sibilidades de que disponham,
um plano de participação do
exército nos trabalhos de- co-

Ilheitas,
devendo executá-lo

imediatame,nte •

2) - Dev·erão prestar espe
cial ajuda e proteção ás unida
des agríoolas p.ertem..oellltes a

miUtares em serviço aUvo;
viuvàs e órfãos dos que morre

ra;m em luta conJtra os ale
mães; aos que não possuam
animais de tração; às unida
des agrícolas RertelThCentes {to
govêrno e instituições de ca

ráter social.

e e e • ' • • • •• e e •••••••

LEONARDO DE VINCI - O PRIMEI·
•

RO DOS MO[)ERNOS. Você s';,bla
que Leonardo de Vinci, nascido
em 14t.2J desenhou aviões e sub-

o.
marinas e previu a guerra atô
mica? Leia êste e .studo revela
dor sôbre o pintor extraordí.,
nário que se adiantou cinco
séculos á sua época como en

genheiro, inventor e cientista.
•••••• e e • e ••••••••••

UM CAPITALISMO QUE INTERESSA
O OPERÁRIO. os operários deve
riam parcícipar dos lucros e
finalidades das emprêsas co
mercíais, Leia como práticos
planos. de cooperação en.tre pa
trões e empregados reduziram
sensivelmente 05 corifl.tos en
tre o capital e o trabalho, con
tribuindo para o maior de.en
voívímento dos negócios.

São ao todo 24 artigos interes
santes e estimulantes, além da
notável condensação de l)iv.ro,
neste novo número de Seleções.
,_ COMPRE-

� ..__.�" __ o r»-»

SELEÇ.ÕES
DE AGÔSTO

À venda ogorC;; I •

A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

a e • e •• e ••••••• e •• e e •

Representante geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGlIA
Rua do Rasória, 55-A, 2.· andar - Rio

••• •• • • • • • • • • • • • •

I Visite, sem compromissos

"LIVRIHlA ROSA

I Rua Deodoro, 33

Florianópoli!!
Livros nOVtlS e usados,
em diversos �diomas. '

. P A R E!
Peçam as fórmulas

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

Novidades todas ·'1

Para fazer, cervejas, C-r$ 50,00
Sorvete sem gelo, Cr$ 10.00
Fabricar vinagres, Cr$ 40.00
Reg:strem fi dinheiro pelo
correio; envio as fórmulas
registradas. pela volta do
correio.•• Pedidos a M. Leal.
Pindotíba. . - S. Catarina

Peçam uma, 2 ou ns 3.

semanas

o 5� U OQGANtSMO

o mELHOR DOS mELHORES
.". l'C. o.H S.L"'40� _III!I,_a.
sgMO VM� DA:; CO,) r:õ'!8v,eOES Of CiutQDII OO-l,J,800.o.10fl' 1),,,.,

_� o ""(.CO ot�fe OQQOVfC aA'�ou 20·/. "..

• ••••••••••••••••

Um capitalismo que
interessa o ope{ário

Os conflitos industriais podem
ser reduzidos sensivelmente,
contribuindo para o maior de
senvolvimento dos negócios, se
os operários participarem dos
I ucros e finalidades das em

pr'êsas. Assim afirma um ho
mem de negócios de fama mun

dial, em Seleções para Agôsto,
revelando os planos de quatro
companhias, a que está associ

ado, para reduzir os conflitos
entre o capital e o trabalho .

Compre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

lEONARDO DE VINCI - O PRIMEI·
RO DOS MODERNOS. Você sabia

que Leonardo de Vinci, nascido
em 1452, desenhou aviões e sub
marinos e previu a guerra atô
mica? Leia êste estudo revela..

dor sôbre o pintor extraordi
nário que se adiantou cinco
séculos à sua época como en

genheiro, inventor e cientista.

•••••••••••••• e e, ••••

o GUE PODE FAZER UMA BOMBA
ATLMiCA. os peritos da guerra

fazem aterradora descrição ,dos,
po-srvsís efeitos da bomba atô
rruc ..

- ôbr'e urna cidade moder-
na e contrac..zem diretamente
o Major Cl� Se v, rsky, cujo artí-

i,go recentemente publicádo em

\::seleçõt.:s ateg a serem fantàsti
carnente exc;,gt..rados os comen
tárros sôbr, â bomba atômica.
................ e ••• e .'
PAZ DE EspíHITO. como nos
livrar de obcessões Ínórbidas,
terrores e complexos de inie
I ioridaue? Leia a condensação
oêste livro que nos previne
contra a critica pessoal dema
stadamente severa .. e nos apon
ta como transpor os obstáculos
à nossa serenidade espiritual.

• e •••••• �
T ••�. e e • e • e e •

O NOVO REMÉDIO DE DEUS
Descoberto por um acídente
cíentíríco, êste milagroso pro
auto dá novo ânimo aos pacien
tes, para suportarem a por... age
como a morfina, mas sem o ris
co de s e viciarem. Leia como
os médicos estão empregando
o "Demerot'" contra as torturas
da asma, enxaquecas, partos e
outros sotrímentos fisicos.

São ao todo 24 artigos interes
santes e estimulantes, além da
notável condensação de llivro,
neste novo número de Seleções,

COMPRE

SELEÇÕES
DE AGÔSTO

À venda ogora!
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS
•• , .. e e .'•••• e •• e e • e e e • I

Representante geral na Brasil:

FERNANDÇ) CHINAGLlA
Rua do Rosário, 55,1'. 2.· andar - Rio

................ ' ..

Para a confecção de vacinas'·
,antí'lábiêa

'

A Inspatoriü
-

Regional de O.fesa
Sanitária Animal em 'Sã.o José'
e.tá vivamente 'interàa"ada\ em

,a�quirir p.!lo. preço de Cr.$ f20�OO .

qualquer cavalo ou, burro velho oU-.
imprestável paÍlQ .erviço.

.

Resfriado C.aI_ .

�IDS.ll�� Para. acaJinar' tosseu- e sóltar o catarro,
� derreta alewn 'VIcle

11 vapoRUb. e.'m água
a. ferver e inale 011

seusvap•. Aode1-
:cc:;:!:tt:t:-:;; tar;fric01àne o peito, _

_ ( costas e pesco,ço c.om
.

•;;J:Mi:J
.

IMPORTANTE!
«Aitú» tem o praze:- de comu�

nicar ao comércio e ao público
locais que, brevemente, transferirá
o seu serviço de trG.nsporte, do

I
Mercado Público, 37, para o Salão
Record -- Praça IS, com o fone
16-96, quando será anexada uma

'eficiente mensageira, para G ·des

pac�o urbano de pequenos pacotes.

RETIRARAM SUAS GANDI- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, inclUSive &!I

fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturas,
,papa \"einar nos lares catari-

r lienses.
- em vi:;;ta da certíssi

ma vitória ,do aperitivo KNOT.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 ' o eSTADo-Q·uh,ta·telra, 22 de Agosto de 1946
--��----�------�����==������--------�----------------

Sábado será realizada a penúltima P8_rtida' do turno, sendo .contendores os

quadros, do Caravana do
.

Ar e do Paula Ramos. em disputa da vlce .. lideraD�a.

.,

o GRANDE PRÉLIO DE maior cordialidade, os ensaios 100 metros, nado de peito, aca- Velenzuela, dar os primeiros
·SÁBADO PRÓXIMO' do selecionado catartnense que ba de marcar mais um recor- passos para estabelecer a pos-

Sábado, na arena. do Está- íntervtrá no: Campeonato Bra- de mundial, nadando os 200, sibilidade de realizar o men

dia da F. C. D., -será efetuad,o o sileíro de FUtebol do corrente I: metros no estilo clássico, no

I"
cionado torneio.

penúltímo, jogo do- 1? turno ano. [tempo de 2m55s'5jl0, rísoando /.
'

do campeomato cítadino ama- O ímter íor do Estado já ofe-j da Iísta de recordíeta à

alemã)
JOGOS APROVArlOS

dorista de futebol, que se� 'receu oito destacados elemen- Kappel, que era quem 'o detí- O Departamento de Futebol
travado entre os quadros re- tos 'para os "trainings ". São!nha.' Amador da F. C. D., aprovou
presentatívos do Paula Ra- êles, na verdade,

•
autênticos I '"

i ts seguintes jogos:
mos e do Caravana do Ar, grê- craques, cujas presenças no NO EQUADOR O PRóXIMO I 'Campeonato da Segunda Di-
míos atualmente classificados "onze" se torna necessária e -SUL-AMERICANO 'visão _ Coroados x Vera Cruz,
no 2° :posto da tabela do rete- Imprescindível.

_ S t- .od Chil 21 (U P)
\ Olímpico ,x Colegial e Vera

rido certame. Atacantes mao nos faltam. an lago '. o 1 e,. �J. ••

Cruz x Olímpíco.
Será o. combate pela con- Possuímos um goleiro dos mais - NO_ltoletlm espeCIal. d� Fe-I Campeonato da Divisão de

quista da vtce��idBrança, entr.e notávei� e um zai?;.ueiro direito deração de Foot-Ball, I�lfor�a� Asp�r,antes ---:- Bo.ca"luva x F�,duas grandes forças, bem treí- dos mais completos. Jalmo e se q�e a Confederação ,-,�ll gueirense, Fígueírense x Atle
nadas e equipadas,

.

prometen- Chocolate já têm asseguradas AmerlJcan� �ece�eu, do Equa- tico, Bocaiuva x Paula Ramos
do a peleja arrastar ao local as suas posições de médios. Os dor, a notificação d� que es�e e Avaí x Paula Ramos.
do encontro uma' assistência técnicos realizam esforços .pa- p�us pretende organizar o !��O- Campeonato da Primeira Di-
bem numerosa', ra encontrar um zagueiro es- ximo campeonato sul-america- visão _ Paula Ramos x Avaí,I .

... querdo e um centro médio que no de J�ot-lball, em novembro I Bocaiuva x Figueirense, Atlé- RITZ _ Hoje ás 5 e 7,30 hrs,
CLUBE ATLF;TICO X saibam arcar com os respo.tll'sa- do proximo ano.

I tico x Figueirense e Paula Ha� -Sessões Chies _

BOCAIUVA bilidades. O centro da Iínha A notícia causou agrado ao mos x Bocaíuva. Um filme que se enfeita com,
Domingo próximo finaldza- média é mesmo. um problema. Chile, pois, em caso de o Equa-I "', a beleza loura de Marilyn Max-

rá o turno' do Oàmpeonato Procópio ,encontra-se meio dor tomar a si o encargo de NO CAMPO DE ESr"()RTES, well, 'com a ternura de FayAmadorista. da Primeira Divi- coritumdído. Haroldo pouco realizar o certame sul-ameri- MESMO DEPOIS 1illi MORTO! Baínter e a sinceridade trans-
são da ÓÍd'aid:e, com o-"mat.ch" tem feito, e Boos �.ec�ssiFa _de ;_:ano, poderá a Federação chi- Londres, (U. P.) '_ Foram bordante de Wallace Berry! ;,.

entre Clube Atlético e Bocaíu- melhor preparo técnico. Fala- .ena reivindicar a tarefa de or- atendidas as Ipretensões do jo- ASSIM É A GLORIA
,_va, os únicos clubes c�'ncoT- se no nome d� ]3ráulio pa!:;t ganízar o Ca:mpeonato -Pau- 'gador de Cricket, Paul Milles, Com: William Lur:,lgan e
rentes que ainda \ 'não foram ocupar essa posiçao, mas o JO- Americano, com 00 concurso de .em cujo testamento havia uma Keye Luke. .

-

contemplados com uma vitó- g.ador têm realizado uma. par- equipes representativas das. cláusula na qual solícítava que Censura: Até 1.0 anos.
rta. tida de gala. como me_Ia.-es- nações sul-americanas, hem depois de morto, incinerados os Preços: ás 5 horas _ 3,60 e

O Iprimeiro levá dois pontos querda. Suger ímos ao eÍlcIen- como das nações das Américas, I seus .restos, fossem as -cinzas 2,40,; ás 7,30 _ 3,'60 único
de, vantagem sôbre.o s�u anta- te �repar�dor do selecionado \'00 Centro' e 'doNorte. Estar au- espalhadas pelo campo de Cri- ROXY - Hoje ás -7,30 hrs
gonísta. Isto quer dIzer, �u� .L�leco seja dada uma oportu- iorização foi dada ao Clúle elcket do rSteep Híel, perto de _ Ultima Exibição :_uma derrota ,'p.ara o AtletIco nídade ao atacante Sanford corresponde, agora, 00 sr, Luiz Ventner, na Ilha de Wight. Susana Foster, Turhan Beysignificará que êle terá -qUB que, s-em sombra de dúvidas, " e Boris Karloff.
permanecer 'com o: Bocaiuva saberá desempenhar seu papel
no último posto, com a

_

"lan- com real destaque.
terninha", é olarr. ' Apesar de ser jovem, San-

O jogo é eomsíderado como f'ord é 'alto, de excelente físico,
um dosmenos ímportanteado além 'de possuir forte "shoot",

gove"rn-o- d.e._ M-",.-nas,"certame.
.

com ambos os pfis. '
, _

c'-.' _l ,.. Manejando' o balão com in-

:RETURNO:, DO CAMPEO�A- teHgênCia
.

nas muitas vezes RIO, 21 ("Estado") _ R'eune�se hoje nesta crupital a co-

TO ,bA SÉGUNDA DIVISÃO -que'atuou na posição de meia missão executiva do P. s: D. de Minas, que tratará certamen�,e
Às .9,30 harás do próximo di,reita do 'Caravana do Ar, entre outroS assuntos, da questão do govêr:no constitucional

domj_ngo será realizada a pri- Sanfo�d tem sabido' honrar o do Estado.
'

meira parÚda do 2° turno do cÍube.
.

, Segundo apurou nossa reportagem política, os elementos
Campeonato 'ci:tqdtno �mado- Re.quisitado pela F. C. D., o que levantaram o nome do sr. Bias Fortes.i�3.o a;briram mão
Tista d;:t Seguridá. Divisa0, es- plaYBT a�nda- não t'omou parte da sua candtdatura mesmo depois do lançamento semi-oficial
ta:ndo anun'ciado �-o encontro nos ensaias, talvez devido á d� 00 sr. Carlos Luz, apoiada pelos srs. Melo Viana e Artur Ber-Ientre os esquadrões, .. do Cole- ignorância do e;x:-p-reparador nardes. ( .,

..
..

.

_ ODEON _ ÁS 7,30 horas! gial e do CotÓ�.4:?S� JO��i���:��' Iplenamente em Na-O ser-a' e"xI18nla a L B' A ,Procópio :���� - em:

OS JOGOS DÊ. D(rMINGO NO Leléco e estamos certo,s. de que
.

, . • " • Com:' Nilza �3Jgrassi. _ e,{ RIO ,: 'saberá áplaiJJdir a nossa suges- RIO, 21 (Estado) _ Falando á imprensa, 'O sr.1 João Daudt um 'grande elel]CO!
. �a ,Rodad.a. ta-o" d'ando uma oportunidade,

..,
- de Oliveira, iltterinamente na presidência da Legião Br.asilei-, Preços: Cr$ 3,00 (único).Va"'co x .. ·Flu·m�nens_e" ao "pl·a-y"'r," que gOillBnt-B -as. - . __ .

t f d t t'·.:l
.

O"" v
Ta de Assi�têh!cia, declarou nao ér Uh! amen o a fio lClâ �e Geral: - 1,0 .

MadUTei.ra x América. ,sim poderá demonstrar seu
que seria e'xtinta essa instituição. A1crescentou que de futuro "Imp 14 anos".FlailnengÇ>x Bonsrtcesso. valor e sua classe.

..

a L. B. A. conforme já resolveu seu Conselho Deltberativo, li-' IMPERIA,L _ ÁS 7,30 hrs.
Bang� x Canto do Rio. .

•

mitar-se-á á infan1cia e á maternidade. MERGULHO NO INFERNO
BotMogo x S. Cristo,vão: JOÃO VIEIRA E A. M.

•• Com: Tyronne Power, Anrlle"
. 'B�LI' As memorias de Vitor Manuellll Baxter e,Da.!.,a,eçAons.d:.rews.o OLIMPICO É o LIDER DO Alcompamhwndo a embaixada

.LL10 TURNO do selecionado Blumenauense,
C 1·

-

d' d t' d'
. Roma 21 (U P) O pil'l'- s'e a D'Anun.zio a informaça-,o Bras. e Sritas ..... Cr$ 1,20OIm a rea- lIza,çao o Jogo' e eiS Iveram, ,omIngo, em nos- ", ..

_

_

domingo último, é a seguinte sa capital os cronistas A. M. meiro ()ap�tulo das memórias de que, se este entrasse no rei- Estudantes Or$ 2,00
- . d' d V't M 'uel III começou a no, ser'l'a ,lincho'do pel:a pop·u- ,Cavalheiros Cr$ 3,00a dassifÍJCa�ão dos quadros Berboli e Joao Vieira, re, ato- e· 1 ar an '"

oon'corre:ntes' ao CaIí1peonato res do Semanário "Cidade Es- ser publi'cado pelo novo diário lação" "Badoglio _ afirma o
.

; "Imp. 14 anos','.
.

d t·" II F' "As eX-I'eI' _ executo.II certam.ante Dommgo: Odeon - Impel1a4da Segunda Divisão de Ama- pOl'ltiv,a", que se e ita na vesper mo logaro . .u.=

dores, ao finalizar o primeiro adiantada cidade de Blumenau. l1l�emorias do ex-soberano fa- a mdem de Nitti, mas não creio Nils Asther _ em:,
turno: Os desDa'cados confrades iem nesse capítulo o histórico que esta comunicação tivesse O HOMEM QUE DESAFIOU

17 lugar _ Olímpico, com 2 compareceram ao "match" de dos acantecimelll,to's ocorridos pe,rturbado D'Anunzio". A MORTE

'Pontos perdidos..
.

domilll,gü, onde mantiveram desde 1919: o ,caso de Fiume, a --,...
'-- --:-

2° lugar _ ColEigial e Coroa- conOSiCO agIiadáv'el palestra. prisão de ·Mus-solini em novem-

E D-dos, com 3 pontos perdidos. • bro desse ano é as eleições ge- Adiado o pedido- de re!!isto da _ "
3° lugar _ Vera Cruz, com BATIDO O RECORDE MUN- rais. O rei relembra o embara..

"" , .

o
_

._ _

4 pontos Iperdidos. DIAL DE NATAÇÃO ço de Nitti ao saber da prisão RIO, 21. ( Esta:do ) _ O Sr. Sa FIl?o, en: re�mao �o T�l-
* Ha-ia, 21 (U. P. _ Van Vliet, de Mussolini e o telegrama ci- bunal Supenor _E�elttoral, relato,? o P�l�O de r�glStro da -Es:

SANFORD .
.
a extrraordinária nadadora ho-I frado que o então p'residente I querda Democratl�a ü<;>mo partido polItico. O Julgamen� f<:>l

Para satislfação dos barriga- landesa, ,que não há tII�uito su- do CÜ'n�elho 'enviou ao gen��al �diado J?or ter- pedIdo VIsta do rproces'S,q -9 desemtal1gador Ohvel
verdes prosseguem, dentro da perou o reüorlde mundIal dos I BadogllO para que transmItIs-lI a S.obnnho.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Resenha das Programações
para o dia 22 de Agosto de 1946
9,00 � Bom dia para você.
9,30 _ Nctíciárío Guarujá.
10,00 _ Jorge Veiga.
10,15 _ FraI-i,�isco Canaro e

sua orquestra típica.
10,30 _ Glenn Miller e sua

orquestra.
10,45 - Cartaz das quintas

feiras.
11,00 _ Bazar de músicas.
12,00 _ Oferecimentos mu-

Bo,caiuva I Atlético, O jogo
-

programado para domingo, encerrando o 1-' '�tDrnoo
.

Pela manhã, jogarão Colegial e Voritados.
sicaís.
14,00 _ Intervalo.
18,00 _ Pensamento S()cial

Católico.
18,15 -- Alma Portenha .

18,30 - Valsa Divina valsa.
.18,45 _ Momento Esportivo,
19,00 _ Ritmos de Tio Sam..

19,30 _ Dep. Nacional de in-
formações. -

20,00 _ Músicas variadas
em gravações.
20,30 _ Luiz Gonzaga.
20,45 _ Tommy Dorsey e

sua orquestra.
21,00 _ Músicas brasileiras

em gravações.
21,30 últimas melodias.

. ,

, >�:. ,'. '.R-:I'T:\,J!:Iein:ês'.•'Q)E'1f>, ':'.> "�' . .':. -:"':;� ;-_"''';-'-,:,:,:-.''�'

'As candidaturas ao
"CLIMAX"

Censura: Até 14 anos.
'{li

.. Preços: 3,60 - 2,40.
RITZ _ Domingo ás 4,15 e

6,45 horas
TRINTA SEGUNDO SOB

TÓQUIO
Spencer Tracy e Van Johson

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO ,

CJrU.fgla e Ortopedia cltníca-' e ci

_,"gIa do torax, Partos e doenças
.- de senhoras

(JONSULTÓRIO: R. Jolio Pinto 7

Pfjrlamente das 15 às 17 horaa.

�ID1llNCIA: Almirante Alvim.
36. Fone' M_ 251

DR. SAVAS LACERDA
CIJn.lca médico-cirúrgica, de Olhol'
'_ ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
Dontat!>

OONSULTóRIO - F.elipe scnmt
dt, !l. DaS 14 às 18 horas.

BOSID1llNCIA - Conselheiro M,a
fra, 77.

TELEFONES 14"18 e 1204

DR. A. SANTAELLA'
tDlploinado pela Faculdade Na
clonai de�edicina da Universida
de do Brasil). Médico por concur
.a do Serviço Nacional de Doen-
4IQS Mentais. Ex interno dia santa
casa de Misericórdia, e, Hospital
pslquátrlco do 1110 na Capital l<.

deral
CLtNICA MÉDICJ\. - DOENÇAS

NER\7t)SAS
_ ConsultóírIo: Edifício Am�.

"
NETO .

_ Rua Felipe Schmidt. Consultai:
Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua �lvaro de Carv..
, lho na 18, -. Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA G"ERAL - ALTA CI
RURGIA - MOLÉSTIAS DE 8JIIo

, . .. NHORAS - PARTOS .. .

Formado' pela .Faculdade de Medi·
cínna da Universidade de São ,

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

Prof. !Alípio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vías bl
Har�s, íntestlnos delgado.e grQS90.
tiróide, rms,: próstata, bexiga,

IItero, ovãrtos e tromnas, Var íce
eele, hidrocele, var:J;es e herna

,

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
8chrnidt, 21 (altos da Casa P.

raiso). -rei. 1.598.
RESID.1llNCI"-: Rua Esteves JQ

nlor. 179; Te!. M 764

DR_ POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade di

."

, Florianópolis
. Assistente' da Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internos, especial-• , !--ríe!nté" do'i�coração:'� >oi'" ...

ELECTROCARDIOGRAFl •.f, •

Doenças do sangue e doe cervo!:""-' i

<Doenças de. senhoras - Partos.
ü>nsultas diàriamente das 15 às 18

horas.
Atende chamado; a qualquc- hora,

inclusive" durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
RESIDl!:NC::A: Avenida Trornpowski,

_ 62. Fone 766

Q �:I\,.go-Quinla feira 2� de Agosto de 194.
------------------.---------------------�

7

DR. BIASE FARACO

FJACOS •...

A'Nb.iICOS
TOMEM

. finbD C!.Jsmn
"Sll.VEijlA".

l 4UTOMOBI�IST4:S ,.
Atençao,. ,

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfJCINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

---
,

_, !5IIr .....�1iIIfI'C1III "....... _ ..... F

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5,978Aol ;755.97

67 .053�245,30
142.176,603,80

"

•

Sinistros pagos nOb últimos 1\)- ano! 98.687.816,30
Responsabilidades « 76.736,401.306,20

I
. IJiretcres:

IDr. Pamphilo d'Utra Freire de Ca�valho. Dr.
r Francis:o

de Sá, Anisio Massorra, Dr. JoaqUlm Barreto CI� ArauJo
e José Abreu. .

Notas cieDtífi�as -

a

Granel Rapíds, (Míchí- anunciado como a crise final,
gan) .- U. P.) - O senador Será finalmente resolvida den
Vandenberg, talando nesta cí- tiro dos .prtncípíos liberais que
dade, declarou que "devemos defendemos. Devemos á Rus
dar á União Soviética o mes- sia o .mesmo tratamento :

que
mo que exigimos dela". Nou- delaexigimos. Não posso ad
tro trecho de seu discurso, \ mitir que o mundo ainda mão
Vandenberg apelou para a U- tenha idade suficiente para
níão entre as nações e decla- está especte de acomodações de
rou que sem as nações Unidas paz. A prícipal dtfículdade

.
a

as perspectivas de paz "serão desconfiança e a suspeita mu

negras como a meia noite". tuas, que a cortina de ferro
Disse ainda o senador Von- entre nós e o insaciavel ape

denberg que o comunismo orí- tilte 1S000Jético de proselitismo
ental e a democracia ocidental e propaganda hostil não aju
não devem divergir nos, seus daram a díssípar. No entanto,
desejos de paz. essas difículades devem ser
"Vi o prtncípal impasse en- sanadas",

tre Moscou e Washington,

I· CO!�:.��:D:AI�AtA·
, mCEImIOS J!: TIU.'l'fSPOKTlo;@

Cifras do ,Balanço .de' 1944:

I CAPITAL E RESERVAS

,.
Responaabilidadee
Receta
Ativo

x x x

EXAME DE METAIS COM O
MICROSCÓPIO ELETRôNICO
Londres, 14 (B. N. S.) - Os

técnicos que empregam os mi
croscópíos eletrônicos estão
(procurando conhecer algumas
.propriedades inerentes aos me-

.taís, afim de encontrar solução
DR. ARMANDO VALtRIO p�ra . diversos, �rO:ble�as da

ciencia metalúrgíca, ate ago-
r

DE J\SSIS "ra envolvidos em mistério. :
Dos Serviços de Clínica Infant1kdll' .

Assistência Municipal e de."; Para ISSO, as amostras de
Caridade taí

- .

d d entCLlNICA MÉDICA DE CRIANÇA." me aIS sao CUl a osamen e po-
ADULTOS 'l'd b . -

dOONSULTóRIO: Rua Nunes Ma-
1 as. �P?IS sao agrava as

ehado, 7 (Edifício S. Franciscof: com um ácido adequado; paraConsultas das '2 às 6 horas "

di
'

RESIDl1:NCIA: Rua Marechal Gu!-' que os seus, iversos compo-
!herme, .5 Fone 783 nentes sejam atacados e se

DR. MADEIRA: NEVES acusem na superfície do metal.
Médico; especialista em, DOENÇAS Desta maneira, qualquer corpo

.. DOS OLHOS ttt
.

t t dCurso 'de Aperfeiçoamento e Lon- cons 1 uln e, pouco a aca o,

c�N�-&it.iflsn��!Pe1ae ��:À��ã: sobressairá na superfície geral.
diariamente das 1())lO' às 12 hs. à Em seguida, tira-se um mol- t��rdle6 e�g���o �s �����sL:J:tI�; de da superfície.

-

Um processo
Rua Jo1io Pinto n. 7! �ob�ado - tópico consistem em corirír a �������������������������������Fone: 1.461 - Residêncta: Rua i '::Presidente Coutinho, 58 superfície com uma solução I

DR. M:!\R-IO WENDHAUSEN plástica. Quando a solução Sé-IDiretor do HOSPita,I "Nerêu Ramos" ..ca, forma uma delgada pelíCLíNICA MÉDIOA DE ADULTOS cula que está em estrito conta-E CRIANÇAS . .

Consultório: R. Visconde de Ouro to com o metal pela parte mre-
Preto, Z - esq. da Praça 15 de No· rior e que fica absolutamente
vembrc t altos da "Belo Horizonte ") plana na parte superior, em

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 hor-as. consequência da tensão super-
Residência: R. Felipe Schmidt, 3$ fícial. Esta tenue película é re-

- Fune manual 812 tirada da superfície metálica e

examinada com um microscó
pio eletrônico. Obtém-se umaMédico - chefe do Serviço de, '

Sifilis do Centro de Saúde fotografia para descobrir as
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS . -

d h'- AFECÇõES URO·GENITAIS variaçoes e espessura que a
DE AMBOS OS SEXOS - RAId":; ·na película As partes eleva-INFRA - VERMELHOS E ULTRI'.- , .

. _

,VIOLETAS das da amostra prcduzírão zo-
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 46 nas delgadas que, por sua vez,
RES.: R Joinvile. 47 - Fone 1�48 darão zonas relativamente brí-
DR. NEWTON D'AVILA lhantes na película.

Operações -:- vias Urinárias - Assim, os constituintes do
Doenças dos intestinos, réto e metal debilmente atacados peanus - Hemorroidas. Tratamen-

to da colite amebiana. lo' agente empregado na grava-Fisioterapia - Infra vermelho,
, Consulta: Vitor Meireles, 28. ção se acusam por zonas ela-
�teàndt�fg��rà;�erJeh;.s·e�,3d�a�:e ras fotografias e os constítuin-

Resid: Vida! Ramos. 66. teso fortemente atacados seFon .. 1067
acusam por ' zonas escuras."

Aipesar de este método ser in
�dil'êtp;, as fQto.gr:�fi_a.s; obtidas
com o microscópio aumentam
as 'coisas até 10.000 diâmetros,
ao passo que, com os mícroscó-.
pios correntes, ainda não s€

pôde passar. de mil diâmetros.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o' que lhe

:.

ivteressa é, realmente, uma providência
l'ara endireitar o que estiver frrado \lU

para que al�ma falta não se' repita; e

INÃO o escândalo q�e a sua reCIamáç:::o'
Iou queixa pod.::rá vir a eausar J encami·

nbe·a á SEC':Á& RECLAMAÇO F.S, ' Ide O .l';STADO, que o "aso será le·,ad.o
Isem demora ao conhecimento de quem

de direito, rece�end� v. s. urpa infqrma
ç;io do resultado, embora em alguns !::a

sos n&o sejam pubHcados nem a recla

mação nem a providência tomada.

c'

r
Viage

PELO

Expresso Noturno do jornal
-o EsrrAD,O

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE

ns

melhore. fábricas. A Caso '"A CAPITAL"
visito ante. de efetuarem lIuclll

chame Q atenção do.
compra •• MATRIZ em

SAlDA DE FLORIANÓPOLIS: - 1 da madrugada_
. CHEGADA A JOIHVrLE:. - 7 da manh�.

SAíDA DE JOIHVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

10 da manhã.
5 da tarde.

Informacões:
..

Em Fpolis. - na Redação do «o ESTADO»
Em Joinvile - '110 Hotel Príncipe

«Serão negras como

IDeia noite»

. , ,

lAA� '�c1'õR' INtERNATIONAL
,: " ;, _>.

��

:-<. :��\ s •

-

1.641

�

Seja qual fôr o trabalho a executar, na Agricultura,.
na Indústria ou na construção de estradas, há um'

TracTracTor International Diesel de fôrça adequada.
.poro atender ao chamado.

Cada um dos quatro modêlos desta serre - o .pa

queno TD-6, os médios TD-9 e TD-14 e o grande·
TD-18 - está pronto a solucionar o seu problernc,
P,,:l(erindo um TracTracTor para trabalhar com ól
coo! ou QuerosenQ� os modêlos T-6 é T-9 poderão
ser, fornecidos. :$

Peça-nos folhetos descritivos sem compromisso
Concessionários:
RAMOS &: elA·.'C_

.,

João Pinto, 9 :-,Cx .. Postal 220 - Fone
Tel. Somare - Florianópolis.

Rua
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Diz, co'm acêrto, a nossa brilhante tolega, «ft Gazeta», que "os verdadeiros t
barões nunca plantaram" nem servem' o povo nos balcões vareiistas"; "êles com
pram e· vendem, instalados em luxuosos arranha-céus". E' verdade. Mas por ql
motivo foram autuados, aqui, os pequeninos. os do varejo, tomo padeiros, cal

f nice-iros e ve,ndeiros ,1 Estes inocentes são 'tão camaradas ...
Vitimas de explosões de 28 minas Nomeado �ir�t�r.�

ROMA, 21 (U. P,) - Cinquenta e quatro mortos e 59 Ie- D.P.I., do Mlnlsterl�
rid?s, perfazem ,a .Hsta de .vítimas da explosão de 28 minas, do Trabalhoverírícadas l�O último domingo em, Vergalora.

Acredita-se na hípotese de um ato terrorista. Entre as ví
timas há numerosas mulheres e crianças,

Rio, 21 (Estado) __:_ Pe\
presidente da República t
nomeado para ocupar o C1f""

-...TOCETI �m' VI"agem de de diretor do Dfjpartamentol� Ij' Propriedade Industrial do 1

trel·namento úístérío do Trabalho, ° s

� . .
Clovis Costa Rodrigues, e

RIO, 21 (E.) - Se�Ulu hoje
I vÍl�tude da aposentadoría d

em viagem de tremamento antigo titular daquele depaliguarnecido' por aspirantes da mente, sr. Francisco AntoniMarinha. o caça-submarinos CoÉ!lho.
"Ourupí ", sob o comando, do =----------_.
capbtão-tenente Augusto Mo- Plantando "dá!reira. Antes da partida aquela
unidade foi visitada pelas au

toridades da Armada.

Para a Capital Federal,
pelo avião da Cruzeiro do

Sul, seguiu on tem o rros-
'

so estimado companheiro,
Sidnei Noceti, proprietário
e diretor-gerente desta fo
lha.

-

,.A viagem do nosso corri

panheiro de trabalho preri
de-se à solução de vários e

imp.ortantes melhoramen
to» para .ês te [ornal, 'entre
os 'q ue is. podemos adian
tai, aos nossos leitores, a

obtenção de mai�'r q�ota
de papel, an tecipação da
data para a entrega da
Liriô tipo adquirida,' já há
alguns meses, e ernberq ue
irnedin to do material tipo
gráfico recém-adquirido.
Auguramos ao nosso pre

zado' diretor uma feliz I

estada. no 'Rio 'de Janeiro
e que consiga solucionar
todos os nossos problemas
com pleno êxito, para que
me'lhor "possamos atender
aos justos dese;os de nos

sos leitores e anunciantes,
,quais os de imprimü um

di�rio mod�rno, correspon
dente ao nível intelectual
dos coestaduanos,' que o

lêem.

--------�----------------'--------------------------

FlorlanóJ:lolh, 22 {:le AgQsto de 1946 SIDNEI'
Dos cinco foram denunciadosonze,
Rio, 21 (EstadO,)

- O pro- 'I de Segurança Social para unais
motor Amador Cisneiros, da onze membros da extinta Co

Justiça Militar, baixou a oar-,i missão de Salários por não
tório OH autos do processo con- encontrar provas suficlentes.
tra os grevistas da "Light" Os autos toram com vista ao

acompanhados da denúncia. auditor substituto Mário da
Dos onze réus presos preventí- Silva Araujo para receber ou

vamente, o promotor denun- rejeitar a denuncia.
ciou címco, a sàber: Bento de
Carvalho Braga, Damaso Bar- Banha parareira Alves, Benedito Luraí,
Ari Rodrigues da Costa e M.á- São Paulo
rio Rodrigues, como incursos /

'no inciso 22 do art. 3°. do de- Port� Alegre, 21, (A. �.) ,

ereto-lei 431, de 18-5-1938. O � Comíssão de. Aoastecíment.o
promotor pediu que fosseml mformou q�e flrm?u. um acor

soltos Imediatamente 'os, ,de-I do com os índustríaís de b'7-
mais réus presos em caráter nha, assegurando o. forneci

preventivo: negrou-se a SOlici-l,mento de u�a q?ota mensal

tal' licença á Assembléia para de quatro mil �alxas ao ,mer-

processar o deputado comunís-: cada desta Caplt�l. _

'

ta Joaqujm Batista Neto; não I A mesma Corníssao apurou
admitiu provada 'nos autos a' que a banJ;1a gancha �st�v.1
execução do 'Plano terrorista:lse:ndo desviada, em cammho�s,
propalado pela polícía e recu- para S. Paulo, onde era vendi
sou-se a requerer a prisão pre-l da n� "cam:bi�' negro", a 13

ventíva pedida pelo delegado, cruzeiros o quilo.

Tribunal" especial para
QS explorodores "

Rio, 21 (Estado) - Volta- mércío honesto e combate ao

ram a reunir-se na Associação "câmbio negro", foi dada re

Comercial do INo de Janeiro dação final a algumas de gran

representantes de várias entí- de importância. Entre elas fi

dades congeneres estaduais gura a que propõe a criação de

para a discussão de questões um tribunal especial p3:ra jul-
'ligadas ás classes conservado- gamento dos crimes protíssio
raso No decorrer do exame das nais praticados pelos negocían
sugestões a 's�e,m entregues ao tes, alpontando diversas pena

govêl1no- para a'defesa do cO-llid3ides em graus progres'sivos
,. ,que iriam das simples multas

Decretos assinados á i!ll.ter�Hção definitiva dos es-

tabelecl,mentos culposos.

Já/conhece
Okasa?

Rio, 21 (Estado) - O pre-
sid':ente da RepúíbUca aSlsin ou

"

'

e

dec�etos: concedendo�, "T'hel O novo SecretáriO
Sydney Ro.ss Company , au-

d '-V·
- ..-

tmriz.açãd para continuar a.' a laça0 carioca
funClO'llar cOlmo emplTesa de na-jSociedade Navegação AHança -Rio, 21 (Estado) - O pre
Limitada, autorização paraI feito Hildebrando de Góis '110

funcionar com '81mpresa de na- meou para a,s funções de seére
vegação de cabotagem; e

ap,ro-I
tário geral da Viação e Obras

vando aumento de capital e al- o engenheiro Ca ,rs
terações nÜls estatutos da Cia. o engenheiro Carlos Schuerin
Internacional de Seguros. Filho.

,Okasa é.o afamado tratamento Hormono
VitamInaI, Importado diretamente de Londres
Sua eficácia clinicamente comprovada n�
mundo inteiro é garantida pelos reputados
Laborató!io& Hormo'Pharma, Londres, _

Okasa, so em embalagem original nas duas
:.ormu,l.as, drágeas "pr,ata" para homem e
ouro

_ p!ira mU!her, e uma medicação de
preferencla medICaI. fr.eqüentemente imita-

A d 1 d
da. mas não ig,ualada, combatendo ,vigoro-

prova' o' o p ano ro' o
samente: DebIlIdade sexual, fraqueza mas-

- culIna, neurastenia. "perda de memória e
'

- energia, desanimo, etc" no homem; - F,ri-
e' • gldez, Irregularidades ovarianas, idade criti-

VlarlO paranaen Se
ca. obeSIdade ou magreza excessivas queda, ou falta d�, turgência dos seios, �nruga-

, me!lto_ dB; cutlS, e�c" na mulher, tõdas essas

CURITIBA, 21 (A. N.) - O Conselho Regio,nal Rodo'viá-
delIcIenClas de orIgem glandular e vitami
naI, tanto na idade avançada como no moço.

:rfo, depois de estudalf demoradamente o :nlaho rOdovtán,'o esta- - Nas boas Dr'!g, ,e Farm. - Informações e
'y pedidos ao: DIstrIbUIdor, Produtos Arna

dual, .apresentado. ao Íl�terventor federal pelo secretário da Av. Rio Branco. 109, - Rio. Experimente �
Viação, sr, Flávio Lacerda, comunicou ao� do govêrno a o����ç�?�a�:adt��:,h��úâ:,Il�?:�r�ni��!�
sua aprovação a êsse plano. ' çao e Juventude a ambos os sexos. �

Belo Horizonte, 21 (A, N,
- A Assocíação Rural de Pa
tos, deste Estado, acaba d

Inauflur�da a l'seola convidar os -membros da F
,

y' U . li deração das Indústrias pa�

Femlenleu'a de Artes assistirem ,á colheita do trig,

,naquele municápío mineiro,

e OflF l1ios notícia causou geral satisfa, '�
tJ porque vem 'mostrar' Que a

Rio, 21 (Estado) - Com atura ti-itícola em Minas, se d�
presença do presidente da Re- vida:mente amparada pelo p
pública e do ministro da Justi- der público, poderá cOllltribui
ça j 'e' outras autoridades, foi para desafogar a escassez aa
inaugurada ontem, a Escola quele produto mo País.
Femímtna de Artes e Otícíos, ---------------'-----
dependência, do serviço de As- 'AERQ, CLUBE DE
sistêncía a Menores.

" S,ANT� CAtARINA
Deixou, de: circula r' : 'r��cf;A;r�id::e�eted:'\1t��rzt:�oC�!�;

>, ," '",
'

" t F'II· o
Inatituto Bra.il-'E"tad08 Unidai,

um Jorna, eH o ' C q:�:nvida todos 011 s,:ua .,�?i<?�,:"pilo'
,

R', �'21 (U P)' _ "IL M' _ ,tol, a!;unoD ,e candIdatos ,90 curlo
orna, .. ' "I de pIlotagem, - bem com o

,

sUai

nuto ", diário católico de _t,el1:_ exma.i, fcimílió8, p'ri�a auis'Ürell\
dêncía monarquista; déixmt de ,na aede d�slile Institutó, hojt!l.'�
círcufar, sendo este 'á quarto ;�9,30. ,hora,si 0, uina,,�e!Séi? �,8p'ecia
." '," ,as cmerner; onde serao exibl,dos f.!
Jornal que adota semelhaàte ín'e. sôhré ávioçào

' •

atitud� depoisde junho último.
,

'

?l DIRETORI�

Depois de, prestar fiança
SÃ;O PAULO, 21 (E.) ,-:-' O cornentador Zalocco, arrenda

tário do. Esplanada Hotél;i ante-ontem detido pela polícia de
Ordem Econômica por crime contra economia popula,r, confor
me roi amplamente r,otÍJciado por toda a imprensa da Capital,
foi ontem posto em liberdade após prestar fianç:;.t de 50 mil
cr'u'zeiros.

Solenes exéquias pela 'alma do deputadD
Altamiro Lobo Guimarães

o Govêrno do Estado, prestando homenagem à �:,
mória do_ deputado catarinense Dr. ALTAMIRO LOBO
GUIMARAES, falecido a 16 do corrente na Capital da;

Repúblic,a, mandará cel�brar na Cat�dral Metropolitana"
amanhã, às-S,30 horas, solenes exéquias' em intenção ii

alma daquele saudoso homem público.
Para o ato são convidadas as autoridades civis e mili-

.. /.' . - .

tares, federais, estaduais e munICIpaIS, assocIaçoes, lmpren-'
sa e amigos do extinto. ,/ "

Condenados por crime· contra
ii 'Saúde Pública

RIO, 21 (Estado) - Foram processados na Delegacia de'
Econiorriia Popular, tendo sido agora recolhidos ao pre:;,lidio do

Distr4to Federal, ós proprietár,ios e alguns empregados de es,

tabelecimentos comerciais e' industriais que expunham ao cow

sumo generos deteriorados., Os infratores são considerados co

mo incursos no artigo 277 do CódJigo Perz�al.

PREC�SAMENTE A 2l DE AGôSTO DE 1942 O BRASIL� REVIDANDO A AFRONTA Q�UE;
NAÇõES EIXISTAS LHE HAVlAM LANÇADO, DECLARAVA GUERRA À ALEMANHA E

. ,

ITÁLIA. DECORRIDOS QUATRO ANOS, ESMAGADOS OS PAíSES AGRESSORES, '�4 DELE·,
:GAÇÃO BRASILEIRA, EM PARíS� PLEITEIA PARA OS VENCIDOS, COM ,APL.A�USOS DE,

, '

TÔDA A NAÇÃO, UM TRATADO DE PAZ HONROSO.'
III

,,�t
li!

IW

i
, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


