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fechada», pelo General Gaspar Dutra.
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Distúrbio's em Madrid
MADRID, E AU. p.Q - Inumeras bombas, explodiram em

três armazens de gêneros alimenticios nesta capital, tendo um

deles ficado completamente destruido. ,

Até o presente não se registaram baixas. A policia já efe
tuou várrias prisôes.. ,

Acredita-se aqui quJ os agitadores espanhóis foram ins

pirados pelas recentes agitações populares verificadas no Rio
de Janeiro, pois, da mesma forma que na capital do Brasil, Ma
drid, também está sofrendo uma invasão de altos preços .e da
desenfreada especulação de, negociantes âeshonestos que auie
rem. lucros fabulosos em detrimento do povo.

A' opinião de Ribbenlrop
NUREMBERG, 5 (U. P.) - ° ex-diplomata nazista baráo

Joachim Von Ríobentrop é de parecer que o duque Windsor te
ve de abdícar ao trôno da, Inglaterra por se ter móstrado de
masiado amigo da Alemanha nazista, pelo menos um docu
mento apresentado hoje ao Tribunal de Crimes de Guerra, re
vela isso.

A declaração de Ribbentrop foi feita no texto de um rela
tório apresentado a Hitler em janeiro de 1938, que OIS aliados,
capturaram e o Ministério do Externar da Grã-Bretanha cedeu,
a Ríbbentrop para instruir a sua defesa.

-----�-----------------------------------------------�--------------------------------------.�'------�-------------

General Gaspar Dulra votaria
no senador Nerêu Ramos

do e digno do seu apóio. Tratav,a
se de pessoas de sua confiança e

Rio, 5 (Estado) - À tarde .de on- presentes iriam, á noite, incorpora
tem houve uma reunião, a portas dos, ouvir pessoalmente o general
fechadas, no seguindo andar do Pa- Dutra. E foi 'o que se deu.
lácio Tiradentes, da bancada pau-

I

10 GENERAL DUTRA' DISSE QUE
VOTARIA NO SR. NER1m RAMOS

Falando 'na, ocasião, f} general
Eurico Dutra agradeceu o gesto da

bancada, dizendo, em ,seguida, que,

tendo conhecimento de que a ques

tão da vice-presidência da Repú
blica estava €,mpolgando a Assem

bléia, entendia oportuno fazer es

pontaneamente algumas declara

ções a respeito. Afirmou o presi
dente da República não ser' exato I'que tivesse deixado de ser consul
tado previamente sóbre a reunião Ido Conselho Nacional do P. S. I).

-

para tratar do caso da candidatura
á vice-presidência da Repúblic-a.
Bem ao contrário, foi consulta-do 'e

sabia perfeitamente de'ssa reunião.
i Qu�nto aos nomes, foi informado
de que. seriam 'evados á delibera-

_. ção do referido Conselho, os dos
'lista do P. S. D., para firmar atitu- srs. Melo Viana, 'Nerêu Ramos e

de- no caso da vice-preeidência da general Góis Monteiro. Respondeu
Repúhlica. Falou-se bastante, mas" o presidente Dutra á Comissão que
afinai, foi resolvido alienas que os qualquer dos três era do seu agra-

o

}

-

WASHINGTON, 5 (U. P.) - ° embaixador americano
, George Messerschmíth, devidamente autorizado peJo Departa
mentó de Estado, desmentiu categoricamente a acusação for
mulada pelo jornal comunista americano "Daily Worker".. que
declarava que o embaixador americano havia feito um discurso
perante a "Legião Americana" nesta capital, atacando violen
tamente a Eussia e os comunistas.

Acrescentou o sr. Clayton, que o Departamento de Esta
do, após as acusações surgidas no "Daily Worker", a 27 de
agosto ultimo, transmitiu o texto ao embaixador Messersch-

I
mith, o qual respondeu pelo mais formal desmentido·

.

INovo allmfnto de salários
RIO, 5 (O Estado) _:_ Realizou-se ôntem, no gabinete do

ministro do Trabalho, à assinatura da convenção coletiva de
trabalho entre os empregados da Manaus Harbor Limitada e a

'. ernprêsa.
Ner'êu R�;Uo�"'para êsse alto pos- -Compareceu-ao ato o,mínístro da Viação. A convenção fi-
to, disse o presidente Dutra en- XOu o,S seguintes aumentos-de saãáríos:
tender que o P. S. D: não, p�de ter, Para os operários que recebem Cr$ 500,00, mais 50 por
outro candidato. Divergências, se i cento; de. Cr$ 501;00 a Cr$ 1.000,00, 40 por cento; de 01'$ ..

surgirem, quaruo ii vice-presidêu- 1.001,00 a Cr$ 1.500,00, 30 por cento; de Cr$ 1.501,00 a Cr$ ..

oía, só se forem nos o�tros parti- 2.000.00, 25 por cento.
dos

..
Com o P. �S:� D. �ao. Os que ' Logo a seguir foi lida a portaria que autoriza a adoção de

OUVIrem sua oprruao, so� podem vo- uma nova tabela de salários para os trabalhadores da Estra
tar no nome do sr. Nerêu Ramos.

I da de Ferro Mossoró.
Disse mais o general Dutra que, _

:;:i;:::.,::.:.;�,;: :::'�::!:iaR.�1qs COntí�uOS pleiteia� uma re�S-
Depois de ouvir estas palavras Iruturaçao na respectiva carreira

do general Dutra, presente o inter-
ventor Macedo Soares, a bancada RIO, 5 (O Estado) - PLeiteiam os continuas dos Mínísté-

paulista do ',P. S. D. ratificou o seu
rios uma restruturação na respectiva canreira, a fim de que

apóio á candidatura do sr, Nerêu não fiquem em condição de ntvel de remuneração inferior aos,

Ramos. seus colegas da Camara, Senado e Supremo Trfbunaâ Federal.
Nesse sentido já foi feito, um apêlo aoministro da Fazenda pelos,

Aprovado O
continuas da:quele Mínístérío. Alegam que na classe há velhos,
servidores, yários deles com mais de 20 anos sem ter promoção,

Regul�men'''o nem esperança de acesso, em virtude de extinção de cargos,
o I como os de ajudantes de Portaria e de porteiro.

'

Rio, 5 (Estado) - Assinou O requerimento dos continuas da Fazenda já se encontra
o presidente da República um no Dasp., onde tomou o n. 7264-46, e é de ICI'Ier que esse Depar
decreto aprovando ,o reg111a�1 tamento,

na reestruturação que vem fazendo nos quadros do
menta para os grandes coman- funcionalismo não deixará de atender ao 'justo apêlo dos hu,
dos. míldes servidores.

amizade.

Depois, porém, da. escolha do sr.

Criada a Ordem' Nacional do' Mérito'
Rio, 5 (Estado) - ° presí-: Mérito, com cinco classes:

dente da Repúblíca, "conside- Grã-Cruz, grande onctal, co
rando ser de -tôda a conveniê:n- mendador e cavaleiro.
cia a instituição de uma 01'- .

dem honoríüíca destinada a,
A O.rdem agora criada será

galardear os cidadãos brasí- conferida aos cidadões brasi

leiros que, por motivo relevan- íeiros que, pelas suas virtudes

te, se tornem mere,cedores do e mérito excepcional, se te

reconhecimento nacional; 'qlUe nham tornado merecedores

já existem no Brasil, ordens desta ditínção e aos estran

honoa-ífíoas destinadas a pre- geü'os, por atos de excepcional
miar o valor dos milítares, da elevancía, que, a critério do go

Aemada do Exército e da Aero- vêrrio, dela se fizerem dignos.
náutica, e a homenagear es- Seu' conselho, ,que terá sede
trangeíros ilustres e que seme- 110 palácio da Presidência da
íhantes distinções, em todos os Repúblíca, será constítuído da
tempos, têm sido ínstítuídas Comissão do Livro do Mérito,
cqm a finalidade d� distinguir dos mínfstros da Justiça e das
serviços' merãtóníos e virtudes Relações Exteriores, e dOIS che
civis", assímou um decreto-lei Ces dos Gabinetes Militar e Ci
ciando a Ordem Nacional do vil, da Presidência.

Messersmith desmente

I
Não ,é fábula de La Fontaine. São, apenas, algumas pa-, Ol.-.(l....().....(l--.(l....()....O....().-.O....O....()4Ilavras de resposta ao dr. Egas Gordinho. É q'ue êsse cons- I '

��c��a::=;e�:::��i�e:r:ô�!�to:�e����lr�� ac�t�e;��:mde�.::!� � O 'CRRVRLHO E O C'AHI'CO ,0,I nica, a cuja llo.mbra te�tas �cor�ado� ,� simples representan- ,-' N Ntes populares Juraram IdeaIS IIbertanos, voltou a explorar, °

torcen�o-lhe o significado, u�a das recentes ll1:81nJ�he�es i ' ,deste Jornal. Os 'nossos :conceItos, em absoluto, atmgIam o I .O._.O._.O.... ).-.0'-'0.-.(0
�

bravo candidato udenista: atingiam, em cheio, certos mas-
,

-

carados do órgão reacioI\ário. Disl>emos ,que Q ilustre Bri- ante-ontem: "1922 - Dezoito homens avançam pelas quen·
gadeiro fugira da companh'ia de irresponsáveis, que. o com- tes areias de Copacabana, que ,êles iriam humedecer 'com o

prometiam '.l lhe comprometiam o pensamento. Nessa afir- seu sangue., pouco depois. Um deles :é jEduardo ,Gomes. A
mação há elogio e, há censura. Elogio para quem se distan- metralha de quatro mil adversários os recebe. Alguns caem

ciava de iquantos agiam de 'maneira condenável; e censura mortos, todos os outros caem ;feridos. :Terll)inara, em breves
para estes. 'momentos, a mais bela história nacional". ASi>im foi, de

fato. Antes, contudo, no interior do Forte, aqueles titans'
haviam decidido -que morreriam para não se e'ntregarem.

"E êles foram lutar lem campo aberto,
O peito, não de ferro, mas ide ralos
Pedaços da Bandeira só ,cobertos.
Que torpeza insultá-10s!"

Nesse dia, o proprietário do jornal reacionário, tele
grafava ,para o Góvernador catarfnense nestes te;rmos:

"Rio - 5 - Hoje, ';i tarde, (IS sitia�os (os 18) ten-

O "Diário" entendeu de continuar com a exploração,
em má hora iniciada. Prometemos, então, ,provar que os

conceitos, sóbre o Brigadeiro, atribuidos a nós tinham sido
expressos ,pelo iSr. Adolfo KO,nder, proprietário dáque.le jor
nal. Paguemos essa- divida, ,já que o dr. Egas Gordinho
entendeu de' cobrá-la. Evoquemos a epopéia de Copacaba
n-a, servindo-nos das próprias palav'ras do rodapezista de

taram, render-se, tendo govêrno repelido. proposta"
mandando a,pertar o cêrco e cortar a água' e a luz do,tForte".
A>í está. Na mentira do telegrafador, Eduardo Gomes

tentou render-se. E Q govêrno, canibalescamente, re,peliu a,,',rendição contra tódas as regras militares. Mas essa não é a

maior e a Imais insultuosa das patranhas do dono do "Diá
rio". No dia seguinte, 6 de. julho de 1922, quando, depois. de I
tes, o sr. Adolfo' Konder enviava o seguinte de,spacho ao"

Governador B,aulino Horn:
,

"Rio -- 6 - Cercado pelas fór,ças, do comando do
General Mena ;Barreto, atacado pelas fortalezas Santa I
Cruz, 'Imbuhy e navios da esquadra, a fortaleza de Co-

�pacabana capitulou, sendo presos o capitão Euclides:
Fonseca, tenente Siqueira ,Campos e vinte praças. O,
resto da guarnição fugiu. Abràços. Konder". 1

Nesse dia, Eduardo Gomes, Siquei_ra Campos e outros' l
achavam-se gravemente feridos !num hosp'ital. Para o pro-

"

prietário do "Diário", no entanto, o segundo fora prêso e ,

,o primeiro FUGIRA com os restantes da guarnição. E a ;

fuga ,que o sr. :Konder atribuia ao Brigadeiro eia da natu-,;
reza ,daquela que o "Diário" definiu ... Logo, o imbecil é·
êle!

)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLU-BE 12 DE AGO�TO. -- O concerto do dia. 7 de Setembro, lerá' ínício .às
21 heras .. A Orquestra Sinfônica dará começo' ao baile executando a valsa POl\10NE.,
Dia t 5, Soirée �Iegante e concerto do novo rouxinol brasileiro, senhorita Nazíra

Mansur .. Este Iestíval é dedicado pelo Clube Doze aos associados dos Grêmíos
Americano, 'Marabá, Icaraí, Boa' Viztnhança e Estudantil.

O Comando da Guarnição Militar de Florianópolis orga
nizou, para as comemorações da "Semana da Pátrra", o, se-
guinte programa:

.

V Londres, �J (B. N. S.) - A. V.
Dia 6 - 6a feira - às 14,30 horas' - Bola militar - en- Alexander e Bynnes acabam dei

cedor do 2° jogo x vencedor do 3° jogo. perante, a Conferência de Paris, re-
B) '- PALESTRA NA RÁDIO GUARUJÁ DE FL0RIA- futar firmemente as acusações for-I' mudadas por Molotov contra as po-]NOPOLIS: líticas americana e britânica naPor maís 'estranho que pare- Dia 2 - 2a feira - às 19,00 horas - Sr. Osvaldo Melo. Itália. iça ainda correm histórias, na Dia 3 - 31} feira - às 19,00 horàs - Aspirante a Oficial O primeiro impulso das delega-',

Europa, sôbre Hitler e os seus Ary Lopes Bueno, da Base Aérea de Florianópolis. ções br itâmca e americana, como

decantados "super-homens".
'

Dia 4 � 4a fei,ra - às 19,00 horas _:_ Cap, Fortunato Fe,r- já se salientou, fôra o de se conte- i
A rltí hecíd rem e o de deixarem o delegado iu rma con eci a surgiu raz Gominho.

. russo sem resposta, a fim de evitar Iem Antuérpia e dizem que ali Dia 5 - 5a feíra - às 19,00 horas - Cap. Mário F'ernam- discussões' calorosas. Entretanto,
nasceu quando o. Grande Reich des ,Guedes, da Fôrça Policíal do Estado; uma análise mais acurada do texto,
estertorava nos seus ultímos Dia 6 _ 6a- feira - às 19,00 horas - Dr. Afonso Wander- do discurso de Molotov levou am-:
dí

. bas as delegações á conclusão de Ilas, com os aliados, dando O:S ley Junior. que seu silencio poderia ser maIlgolpes de rníserlcórdia nos so- C) - SOLENIDADE �ARA O DIA 7 DE SETEMBRO: interpr-etado e considerado como

nhos alemães de grandeza. Dia 7 - Sábado - às 9,00 horas - Concentração na Pra- uma aceitação. A 'delegação norte-'
Diz a hístóría, que, vendo ça da Bandeira de, uma Cia. de Fuzileiros do 14° B. C., Cia. de americana, de maneira particular,

tudo perdido, Hitler e seu gor- .Infantaría da Base Aérea de loríanópolís, Estabelecimentos sentiu fortemente essa possíbilida-
de. '

danchudo marechal, Goering de Ensino, Entidades Civis e Esportivas. Alexander, em seu discurso,' cujo
resolveram fugir,

'

às 9;4,5 horas - Exmo. Sr. Interventor Federal, passará texto foi <aprovado por Bevin, der-
E disfarçaram-se conveníen- revista à tropa.

ruhou um a um todos os' a,rgullTI.e,n-,
t tos de Molotov, O chefe da delega-]emente para a aventura: o às 10,00 horas. - hasteamento do' Pavilhão Nacional pelo ção soviética condenou a políticaFuehrer, metido na pele de Exmo. Sr. Interventor Federal, :na Praça da Bandeira. anglo-americana de igualdade de
um velho respeitabijíssímo, de às 10,30 horas - Desfile em continência ao Exmo. Sr. In- oporuanidade econômica na Itália.

grandes barbas brancas, e Goe- terventor Federal e demais autoridades, postadas no Palan- Alexander mostrou, então, que a

ning travestído de mulher __ que armado a' rua Felipe Schmidt.
única alternativa seria a política
de blocos fechados de Estados, nos

uma 'quarentona ruiva' ede' quais o forte deve dominar o f'ra-
- banhas um tanto excessivas. co. Referindo-se diretamente á Os originais, mesmo não

.

�
I

Para experimentar a exce- .. - - Russia, prosseguiu dizendo que, "se publicados, não serão
,

I
Iê Sessenta m-.I ex prisioneiros minha informação é certa, acôrdos de.volvidos.€ncia dos disfarces, .resolye-

-

. ,bilaterais restritivos, de natureza A direção não se respon-
ram entrar num bar e pedir -

.

-

a Lourd �S discriminativa, foram feitos com sabiliza pelos conceitos'

:,',,';dois COPo.s de cerveja. em peregrloaçao t; alguns países balcânicos, MoJ.otovj �

emitidos nos artigos
,

.
"Obrigada, meu Fuehrer" París _ (S. F. L) _ Anti- índícado por tríangúlos verme- criticou o custo da ocupação dos assinados

disse a garçonete quando o �os prisíoneíros e deportados lhos, com os nomes dos vários f��r����� ����������:�t�S_a�:-o.It�-
'

...

velho de barbas brancas lhe em número de 60.000 irão em campos de deportação. Alexande- disse que nao sarna
••... 'NOSSÃS' SECÇOESdeu a gorgeta. Hitler sentiu-se peregrinação a Londres de 6 a Na noite-de 8 de setembro se- de igual solicitude soviética sôbre Direção de;

assustado ao verítícar a facilí- d t b
'.

Será rá proferido o Sermão da Mon- o custo da ocupação dos exércitos' BARREIROS FILHO
, 10 e se em: ro próximo. russos na Hungria, Bulgaría e Ru-da:de com que fôra identifica- úma pregrínação apenas de tanha. Um prisioneiro acende- mania, que deve ser enorme. No ���:: ����::asdo, mas Goeníng acalmou-o di- homens, com excepção de 300 rá um círio, no qual se alumia- Cfl;le diz respeito à insinuação de Artigos de Redação

zendo que a pequena assim fa- viúvas e mulheres de deporta- rão todos os o\ltI10S como sim- Moloto'V, de que "centas potências Página Literária

Iara, apenas com a intenção de d bolo de confraternização. Pre- procuravam uma posição monopo- SIDNEI NOCETI
OS. Iístíca no Mediterrâneo, Alexander Crônica da Semana

ser delícada ante a sua genero- Haverá ígualmente uma de- sídírá as cerímôndas o. Cardeal qualificou essa declaração de extra- Economia e Finanças
sídade. Mas, para desfazer as legação de 500 repatriados, Suhard, Arceoíspo de Paris, as- ordínáría, Relembrou que os britâ- Vida Bancária t'(

dúvidas, resolveram pedir mais ainda doentes em sanatórios. Slistindo, também, os Gardeais nicos lutaram ,sozinhos para sal- Notas Científicas
.

sr' A b' d To I vagu8,rdar as Unhas ma,rítimas du Notas Rurais.uma CerVeja. '

Por ocasião da grande cexí- a le'ges, n�� lISpo ' e, u ou- Mediterrâne.o e é de se imaginar EstatísticaDesta vez, porém, ,coulbe a mÔl1lia de 8 de setembro será se, e Gerller, Ar'ceblSipo de qual teria s1do o r.esuJtado da Nem Todos Sabem

Goering pagar a <conta e a ga- instalado diante. da Ibasílica Lyon, Prim'ado das Gálias c: al- guerrra' se tivess�m fraca.ss'ado os A, DAMASCENO

rota rugrllidecel1 com a mesma um a�t'ar de seIS' metros de al- guns ,bi&pos. A missa está con- �sforços britânicos nesse sentido. Govêrno do Estado

d r d "Oh
1

f·n,..:In M h B d Em outros trechos de seu discurso, Notas da Prefeitura
, e lca; eza: rigact.a Marre- tura rodeado de 17 de menor 1<:tU.a. a on\S-en '0.1' rune {; Alexandre protestou contra a di- Vida Escolar
ch�l". tam�nho, si:moo}.i;zando as 17 Solages" �eito.r da Urniv{;r�ida- f,amaçãu russa contra o atual go- RÉ:ligião
Atôillto, Goering chamou a reg,iões da Alemanha onde es- de (�atollca de ToulouseJ e o "el'110 italiano e disse que seu go- Jurisprudência

-

I
. Vida Militar- �pequena á parte e interro- tavam insta:lado.s os caoilllPOS de se,rmao., a Monsenhor Theas venno esperava' que a taha fosse

Noticiário do Exterior
"D' t b b admitida como membro da ONU tão!g'Ou-a: ;IJga-nle uma coi-sa cOl1ceJJJtraçãp. A miSlSa solene Bl�pO de Mon aU! an, - am os bre've possivel. 'Noticiário do País

pequ�ma. Como, dirubo, poude será, pois, dita por 18 saeerdo- !aNt:i!�U:S deJP?rtados. Ale'Xaillder concluiu com um apelo . Ar��o�.d�:;���CELOSdescobrir o nosso di.sfame?" 'tes: Qs pemgrinos'" ,c?n.gregar-' ',FO,'1 eSpeCla,lm"ente 'Gompo."sto á Conferência para dissipar a SU5- Pelos MunicípiosE a pequena respondeu: se-ão defronte da basílllca num lPar.a esta solenidade um ca- peita ,e o receio que tem dominado Assuntos Internacionais
"E' ·..:In 1 't seus debates e para trabalha.r comque eu sou Goebbel;s, .l. " esnQço de 600 metros de 'cóm- -mllilho 'ua. -cruz" pe o ['oe a Pa- f' '-_ Concursos

.r'" a ,Inco para a paz, By,rnes, em iIl'O- Artigos de RedaçãoX X X plimento. A decoração, feita I trilee de la T�ur d!l Pi'll e o can- me dos Esta?os Unidos, falou da D. F. AQUINOPENSAMENTO ALHEIO por Max Il1igtand Prêmio deJto -da _peregnnaçao pelQ Abade meSlUa maneIra, tendo o r,epresen- Fato; Policiais
Sejamos bons pl11melramen-: Ruma será 'concebida em cm- Prim, mestre da ICajpela da Ca- tante britânico con�ol'dado com os Vida Social

te, depois seI1emos felizes. Não 2íento ':qU€ .foi. a Côr de todo o I tedral de -Bounges, que se 1ns- termo',,,-°sservdea_:uea nOesratçaao. c 't 1,
Vida Feminina

eXl'J' A,

t
. ; ,,', "

: 1 ..:I� B h
,v ., , apI a, que Magazine

, .amos O premIO an es da Vl-, caitJIVelrO 'com notas de azul .pirou 'lllum ,com 'U1C", aJC . um dos resultaJdus desse duelo ver- PEDRO PAULO MACHADO
tona, nem o s8!lário �ntes do claro, sí�rbolo da ,esperança. A Os ,hoteleiros de Lo'�rd�s p�- .bal entl'e. a Grã-Bretanha e os �s- Esportes
trabalho. - J. J. Romsean. ' Úlêllca nota de éôr vermelha se- seram 40:0.0.0 camas a dlSpOSi- t�dosd UnIdos, d� unl lado, e � Rus- .; ..

X X X
'

" ., " ção ,-'I�" per"'gr"n' M" t' S1-a, ,e outro, fOI o de dar maIOr re-
ra constItuída pela tn:buna aos

,

"UUS ,: ",,".1 os, o Im.s e- ],evo de que qualquer outro debateEu ,não odeio a liberdade" prelados, r�o de :Abastecl'Il�ent0S d�stma- �ubhco ao, é�)I1flito sôbre' a� poli-, mm'afastei-a quando ela O]bstmi� No prado, que se esten,de ra, par,a ca,' -sua .allmentaçao, 25 hcas e�o,I�OIl_nlOas ,para com. os �aí-II ':( ] J l:�T.1II�"IIt�"O meu caminho; mas eu a com- d" t d t d M" b' 1 toneladas de carne e 50 de ses eX�lmnllgos que se eVIdencIOU .W ...:.I_'!.!!Jl'.! _:!:.!! '1_
preendo. Fui c,riado na

'

Iam e, a Igru a ,e assa le -

.
• nas' longa,s e difíceis discussões do

íd"
sua �e; sera desenhado no solo um peIxe. C�nselho _de Mini�:tros elo Exteri.o!., TELEFONES MAIS J.'IECESSITADOtiela.

rmens'O "campo do re.gl'esso", TI ata-se do cQnfhto entre a POhtI- Bombeiros, .. , " ,
, . .. ����N�poleão onde .. os 60.000 peregrinos se ,

''o 'D I::,'" -N" '

ca d� p'Qrta ."a�erta e !la politica Políci�ci�'O'p"S�i'ai'::::::;::::: 1573\
X X X ,-' -

' economIca dIrIgIda pela Russia. ���';nidad; . ,', , , , , , ' . , .. , , ., .... l1S�

Nas 't a�r:upa�ao por secçoes,. q':le se- Q: segundo resultado seria a a,cei- Hospital Nerêu Ramos ."....... 1��imonarqm8!s ex: ren:a- rao deslgnadas por algarISmos ,

�'
laça0 €lo consel:JlO de Alexander p-a- Santa Casa,',. 's' "s' 'b' "t:;,·····.. ÚS5'mente absolutas os hlst01'1a ' .

f'" Casa de Saude. e as lao ., ....

, -, azuis de 5 'm,etros de altura. Os ra s� por nu a controversia acri- Assistência Muni�ipal "."",.... 16r'd�r,es 'trae� a verdade porqu€ deportados do trabalho reunir- ,Q�',. ,'i t mo,!?-lOsa 'e ,entr�r .

nos' trabalhos Hospital Militar ,." .. :::::::::: U3�J
nao tem a '1]bel1dáde de dizê-la' 's

-

to d t· I
' reaIS da Comferencla. Esse o dese- 14° BÁ,C.. :::::::::::""".... 7,8&

nos Estadas extrem t / �per' , os r�angu oISazms j� d� todos os men:bros da Co?fe- �.aB, I�rÃ. C. "", 1591'
" amen � 1, marçados com 0,;:; nome� das

�' renCI'3, com e"ceçao, da RussIa e Capitania dos Port09 .. ' . , , , . , . " .. !�::"vres trae,m, a verdade deVIdo a 'prinlCipais' üidades alemães lHE QetOIIIErtDa',' dos Estados slavos. J6& C. R: ,' ....
"." .. ,", ..... : 1203

Própria I1beI1ciad -'
'

.
,

O R t d I é' Fô,ça Pohclal "., .. ,
",.,....

151&
. ','. '� _que, proau- Quanto aos deportado.S polít.i- s +,S a os. s aV9S' ,P?r m, se- Penitenciár�a."", _··,·,····: 10;j�z�n:d'O sempre dlvlsoes, faz com '

t d
. - .' gu�m a RUSSla e e otll1llsmo, ta1- "O 'Estado" ,......

!liS6

qu 'd' , 't - cos, seu pon.o e reunlao seI a vez ,esperar que a Russia abando- MA G!lzeta ,.' , '';
-,'" .. ,. , , ,...

1579e cru a um se orne ,ta:o eB-
' "

'

., _ "DiárIO da Tarde ., ... ,.",.... .

d ' ..' -: - ,

'} ne, facIl.mente, a utJhzaçao da COill- L, B. A, .,.,., .. ",
•. , •. ,.....

164l

cra::o OS prec.onceltos de sua le-'se -da ma:o de 'l'eofl o Gau- ferênda COl11'O uma trilbuna d� pro- Emp, FtmerÁr;a Ortiga .,,,,,,,,"
t03'

façao como o serta de um des- tiJer: 'parganda e 'COimO uma, oPQrttmid.a-
pota. "A mústca é O mais desagra� �de para desacreditar, a Grã-Brcta-'

Müntesquiell dável e o :ma;ts caro de todos o.s nha 'e os Estados Umdos.

X X X • ruidos" (ao sair da ópera). -
VELHAS HISTóRIAS Tlhéop, Gautier.

. .

" Num "A1bum Nadar" sele- E debaixo:
ção de autógrafos rep'roduzi- "

... Onde êle nUl1!C,a pagou o
da no supllemento de "Le Figa- seu lugar". - A!1phonse Royer;
!l'o", de 28 de Outubr'O de 1863, diretor da Ópera.
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.LIR'A TENIS CLUBE-Domingo, dia 8, tarde dans8nte às 16 boras,' dedicada à equipe
juvenii de basquete e volei. Dia 21, tradicional Baile da 'Primavera. Elei'ção da Rainha

e Princesas e recepção às Debutantes de 1946•.

aã!iMI IN Pfi�O�- MUNICiPIOS
·

L�:����:Ci:: A���s�:�i��'
�ANIVERS.i\"'RIO'. otícícs de BIumenou n NOBlSex.tlo. con.gresid�o .Evar;�·é- It,gl'lejas EV;lligéli�as nlo presento-·

rx 1CO rasi aro, reun ° no reio e momento nacionai, quan
furam díscutídas muitas e ím- ao respeito á personalidade
portantes teses, adotando-se, humana; 3) - que as Igrejas
entre outras as seguintes re- e Instituições Evangélcas dêm

comendações: --'-- 1) - que se toda a assístêncía possível aos
aproveitem todas ' as oportu- índígentes e .enfermos.

.

nícades e recursos paTa maíi-
ter acêso no Brasil ° fogo sa

grado da liberdade de .eons
ciência e a absoluta separação
entre a Igireja e o EStado; 2)
- que a democracia cristã que
roi vivida e ensinada por N. S.
Jesus Cristo, e seus apóstolos,
seja a grande inspiração das

STA. MARIA AMELIA VIEIRA
Na efeméride de hoje, festeja

mais uma primavera, a gra
dosa senhorinha Maria Amé
lia Vieira" fino ornamento da
saciedade local.

PAULO BORNHAUSEN
;.:, TTIranscorre, Iiõje, o aniversário

natalkio do sr. Paulo Born
jiausen, . filho do sr: Irineu
.Bornhausen, conceituado in
dustrial no município de Itajaí,
ARMINDO DA COiS/A MELO
A .data de hoje, regista o Recebemos da Prefeitura Munícipal de Blumenau um

sníversárío nataííeío do sr. pedido de retificação sobre um artigo publicado no jornal "A
Armindo da Costa Melo. Nação" desta cidade, no dia IOde setembro p. p.

.

BTA. AUREA NOCETI SILVA Os pontos príncípais da referíría retíücaçâo são os seguin-
Regista, a efeméride de hoje, tes:

maís uma primavera, da gentil 1 ° - A Prefeitura Municípal tomou a iniciativa de con

senhorita Áurea Nocetí oSU;va. vídar os srs. industriais, tão 'Somente para discutir o numero

DANTOM NATIVIDADE de casas que seriam necessárías para resolver, em parte, o

Transcorra, na data de hoje: problema da habitação para os operários do muni!Cipio, o que,
o aniversá:ri? .natalfcio do sr per falta: de dadas, não foi possível aos srs. industriais precí
Dantom Natívidade. sarem, tendo o sr. Prefeito Munícípal estimado em numero de

I
A data que hoje transcorre, aUi-j mil (1.000).

nala o aniversá' t )" d
"'�gentl'l .enh 't vr10 nCa a

lC1hlo a 2° - Os telegramas que foram dârigidos ao sr. Nilo Ramos
. ..j, on a era arva o. . - -

.

__ I e ao Presidente da Fundação da Casa Popular, dão somente
FALECIMENTO: direito á esta Prefeitura' a ser contemplada na dístríbuiçâo de

Faleceu, em Belém do Pafá, casas para esta, cidade, ficando as condições de preços, tipos,
·0 conceituado cidadão Pedre etc, para estudos posteriores e que ficarão a cargo do Municipio.
de Andrade Ramos, progenitor 3° - De forma nenhuma esta Prefeitura fará com a dita Medalha
do nosso IprezàJdo arnígo sr. 1 Fundação qualquer espécie de contrato que não venha consul-· _

P�d�o C. Ra�os;. alto funciC!-j
tar os interesses de su� população e que, por outro lado, venha perdida

nano da Comissão Executiva a onerar suas economIas. ..

F' díd d Ih l'
d P d t . ,

-'.. .. _.
01 per 1 a uma me a a re r-

OS ro u os de Mandióca. 4° - Tao logo receba esta admínístração maiores escla- giosa, dia 3 do corrente, em local
tA' família enlutada apresen-ll'�cimentos sOl.bre O assunto já providenciado, voltará a devida. pr6ximo à porta do Cine Odeon ,

tamos nossos pêsames. publicação para conhecimento de todos. . Trata-lie de um obje�o um .tanto
-----

. Oportunamente fa-remos al-guns comentários sobre esta gasto .pelo uso e murto estimado

,... _'. .: �

" pela dona. QUE>m o entregar ne.ta

'Imporfante questão, que VIsa benefíciar grande numero de ope- Redação será generol"men,te re-

'rários, hoJe, .á braços -com {) ,grave p-roiblema da h'a!bitàçao." 'c6mpen'sado. '5 v. - 2

Realizou-se, ôntem, no Teatro Carlos Gomes, mais uma 'E.
.

reunião dos diretores da SÜlcieda:d:e BenefírCiente e HOospitalar stavam sendo es ..
de Blumenau, recentemente organizada para prestar assistên-

d
.

da .social, tendo sido '?ebati:dos várilÜ's pontos de importancia pera 08 ontem.
para o bem estar coletIvo. E' de se es'perar que o povo de Blu-

B I"·
.

menau üOopere :cam a, novel sociedade, que, sem nns p.o:liticos, em e em
dará ampla assistência sOlcial aos nelcessitadüs nesta cidade.' . Belém, 5 (A. N.) - Estãc
Prestdiu a referida reunião o dr. OswaJldo Espindola. .

sendo eSfleraJdo:s hoje nesta
* * -K' eaipital, procedentes dos Est.a-

Fez uma ;belissima palestra no Rotary Clube, local, na
dos Unidos, pilotandOo seu 'avião

sessão de terça-feiira ultima, o. sr. Curt Hering, membro desta. partilcular, 00 a:rtista Tyrone
digna Associação. Versou o tema sOlbr,e a data máxima da nos- PoW\er e Cesar Romero, que se

sa Pátria, despertando a geral atenção dói; presentes pela destinam ao Rio.

magnifka exposição. de'orador, que tem 'se revelado, em várias
oca;sJões profundo .conhece.dor da nossa História.

Repres.entará
a Argentina
Rio, 5 (A. N.) - Está sendo

esperado· hOoje nesta Crupital o
Reina grande ánimação nos meios desportivos pela rea-

li?iação do Campeonato de Basquete pela Uga Blumenauense major-lbri1gade1ro Bartolomeu

OCULOS PIJ)tUDIDOS de DespOl�toS. Vários quadros estão inscritos, possuidos, todos,
de La Coli:qa, SecretáJriÇl da

jj li de idêntico entUlsiasmo.
Aeronáutica da AI1gentina, que·

Dentro de uma caix'a de ccr * ;:, »;, vem ao nosso país repreSleutar
�'Mr\RRON, foram perdidos. no

Estranhamos o silêncio da Federação CatarmOense quanto..
o seu n.� ,dia da independência

.domingo p p, um par de oculos, d B 1.

lha d t'
.

f
-

dI' d o raSI
·de grau 2,50 para ambos os olhos. a esco' o ecn]co para a ormaçao. o se eCl:ona ° do Estado.

.

_

Em vista de bzerem gr,:,,�d9 falt? I!li0rmou-nos O sr. Carlos Campos (Leleco) que cousa al1guma 'CASA MISCELANEA distfl
a q':?m pertenceu, lIohclta-ae a existe em definitivo quanto á sua ida á Florianop'olis. Liamen- b'd d R'd' R C A
pessoa que 05 achou o grande I' . ...' .

Ul ora os a lOS • •

<lb<equio de os entregar a e.ta lamols O SaOTlfIIC�? do 11'l1st-re presiJd:ente da L. B. D. em vrrtude Victor. Vãlvulas e. Disco$
�Redação. 3 v -1 do pouco caso eXIstente sobre o as'sunto.. Rua CllDselheiro Ma�ra

DE BLUMENAU - 4 DE SETEMBRO. - (Do 'Correspondente)
Iniciaram-se, hoje, dia 4 de setembro, os festejos come

morativos da semana da Pátria, que constaram da translada
ção do "Fo.go Símbólico" da Irgreja Matriz para o Altar da Pá
tria, (frente a'Ü Teatro Carlos Gomes), Hasteamento da
Bandeira Nacional e preleção alusiva á data da Independência.
Fez uso da palavra, em belisslma oração, o dr. Oscar Leitão, d.
Juiz de Direito ida Comarca de Blumenau. Altas autoridades
estiveram presentes á cerimônia. Em seguida os escolares des
filaram pela rua principal.

FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR DE BLUMENAU

Mantem o Palmekas negociações com o Caxias, de Join
vile, tendo feito contra-<proposta, para levar o quadr.o bi�cam

peão áquela ddade, nos dias 7 e 8 dOo mês corrente.

RITZ � �oje ás 71fz horas
. .Helmutt D.antine - Fayer
EmerSoOn

.

- Peter Lorre -

Raymond Massey - em:
HOTEL BERLIM

Os últimos dias da arrogan
te eapital alemã focalizados
"em um filme sensaci.onal!
Trágko. .. emocionante ...

"difer'ente. . .

.

,

Censura: - Até 14 anos.
No programa: - Cine Jornal

:Hras'Üeiro - DNI. - Noticiá
.rio UnÍiver,sa'l - Jornal.

P:-eç'Os: - 3,60 - 2,40.

* * 'i'
. -

Temos rece:bdo reolamaçõ.es contra eer.tos "restaurantes",
que sem ligarem a menor importancia ás' autoridades cOJ11Ipe
tentes, sabem os preçOls de :seus pr.odutos. Aleg.am, amguns, que
estão. adquirindo ,carne e outros gênéros por preço elevad.o, aei
ma da tabela, eXiplÍ'cando, assim, a sua atitude. Despertamos
o atenção' dos Poderes Competentes afim de evitar a exploração.

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

.

.ROXY - Hoje ás 7 V2 horas
1 ° - Cine Jornaol Brasileiro

.:n. 20 - DNI.
2° -'- James Oagney - Mar

_garet Lindsay - em:

G-MEN
(Contra o Império do Crime)
Um "nol.lJCate" pára os ner

-vos! Uma SUG€\Ssão de fatos.
<'que ultrapassam ° q,ue qual�'
·quer escritor poderia i.In1:a)ginar.

3° - Final do se:riado:
.oS SALTEADORES DO OURO
Mil aventuras a !Sangue e

:fOlgo ...
Censma: - Até 14 anos.

Preço: - Cr$ 2,40.

NOTAS DESPORTIVAS

ALguns jogador,es, eonvocadp'S prura a Sel.eção, mOostram-se
desanimados, com vontade mesmo de não ,comparecerem a Flo

rianópolis. Trocamos .impressões com dois destacadOls elemen
tos, AréeioO, zagueiro esque.l'\do dó Olimpico e Teixeirinha, ata
cante do P�lmeiras. O primei'ro alegou suas c{)ijdilções de· tra
balho., que seriam prejudkadas com uina aUlsência prolonga
da desta cidade e .o segundo, desgostoso com o critério est8!be
leci:doO para o 'convoOcação, lamentando ° afastamento de Schram,
a seu ver, um dos mais perfeitos defensores do Estado.

* * *

::RITZ - Amanhã - avant
premiére de:

ROSE MARIE
�Neloon Eddy - Jeannete· Mac

Donald

* * ...

ITI ., ! r" !iII]
Catolicismo

C� SANTO De piA
6 D ESETEMBRO

Beato Tomás Tzugi, Mártir

,Este filho da províncía japo
nesa de Omura era descenden
te de nobre estirpe. Dístínguín
do-se durante o tempo de estu
dos já por sua aplícação, já por
suas virtudes, entrou na Com
panhia, de Jesús, Terminada
sua formação intelectual e

ascética, trabalhou longo, tem
po corno rnãssíonáj'ío na sua

província natal, onde, com
sua eloquência, atraiu a mui
tos de seus patrícios. Com OI

advento da tremenda perse
guição que resultou lha expul
são de todas as ordens relígío
sas, Tomás 'Se retirou para al
gum tempo para Macao. Tor
nou ao depois ao Japão para
auxiliar os cristãos persegui
dos e, preso, passou um ano no

cárcere de Nangasakí. A sua
farnfha rogou-lhe que çvpanldo
nasse a. Fé Católi!ea e levasse.
em c.onta· o bem-estar, a fortu�
na � a dign�dade de seus paren
t,es, ise é que não temia a mor
te. InalbàJaVlel no pedestal de
sua· virtude, não se deixou ven

cer e manchou alegremente pa
ra a fogueira que o dev.orou.
Escrevia-s'e o dia seis de Se
tembro de 1627.

xxx

Cessaram os grandes
preparativos

'

Rio, 5 (A. N.) - Cessaram

hoje os grandes preparativos
para as comemorações de sete
de setembro, data do centési
mo vígésímo quarto aniversá
rio da independência do Bra
sil. Em todos os meios civis e

milrtares serão levados a efei
to. cerimônias em regosijo á
data.

Mantiveram longa. e
cordial palestra
Buenos Aires, 5 (D. P.) - O pre

sidente Peron recebeu em audiên
cia especial; ontem, o dr. Paulo

Bittencourt, diretor do "Correi'O da
Manhã" do Rio doe Janeiro. O pre
sidente e (j jornalista' brasileiro
mantiveram uma longa e cordial

palestra.

COLETÂNEA
Nas vossas tribulaç'Ões lem

brai-vos de Jesus, de seus após
tolos e dos grandes vultos do

cristianismo, que muito sofre
ram para vos ensinar o verda
deiro caminho da salvação. Sê
de humildes, certos de que a

maior sabedoria é .aquela que
tem par fundamento os precei
tos do Senhor. Com a. humilda
de sereis reconhecidos como

verdadeiros discípulos de Jesus,
tereis o auxilio do Alto e saireis
vencedores de todas as lutas.

Cair:bar .

Não basta ensinar e orientar.
O essencial é práticar, porque
os bons exemplos falam mais
alto que as palavras.

Juca.
Continuai firmes na tarefa

comum de fazer brilhar a luz
do Cristianismo no velador de
todas as almas, tanto ,mais que
a vossa felicidade. está condicio
nada ao cumprimento dessa ta-
refa.

.

Mariquinhas.,
Sêde previdentes, aproveitan

do da melhor fórma possível a
vossa existência terrena na a

quisição dos bens espirituais ..
Os bens terrenos e as ilusões do
mundo são trevas para o espil'i.-
to.

.

TERRENO
Vende-se um, com ares de

300m2, situado num ótimo
bairro desta. Capital, servido

pela Linha Circular.
Preço: - -Cr ..$ 20.000,00.
-Informações: . Vidal Ramos,

45. 3 v. 3

Gref,lório.
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CONSELHO ADMINISTRATIVO
.

DO ESTADO DE SANTA
.

CATARINA

i30· sessão reuimental, em 2 de setembro dt
1946

• m • ..,

A. SllV�IRA

Divórcio e novo

A hora regimental, sob a presidência do sr.
dr. Ylmar Corrêa e com a presença dos 5r5.

consel�ei:os Severo' Simões, José B. Salgado
de Oliveira e Jairo Callado, o sr. presidente
declara aberta a sessão, funcionando como se
cretário o sr. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão anterior

que, posta em debates, é aprovada SelTI emen�
das.

O sr. secretário procede à leitura dos seguin-
tes documentos:

.

Ofícios ns. 648, 649, 6.0 e 651, da Enter
ventana �ederal, encam.inhando quatro projetos
de decretos-leis;
- Ofício n. 151, do Departamento das Muni

cipalidades, enviando os processos ns. 18, da
Prefeitura de Laguna; 158, da Prefeitur-a ele
Urussanga ; 548, da Prefeitura ele Tubarão:
207, da Prefeitura de T'imbó ; 200, da Prefei:
tura de Gaspar; 199, da Pref. de Jaraguá do
Sul;.546, da Pref. de Camboriú; 219, da Pr e
feitura de Caçador; 93, da Prefeitura de Carn
po Alegre; 578, da Prefeitura de Campos No
VOS; 551, da Prefeitura de Curitibanos; 567,
,da Prefeitura de Florianópolis; 61, da Pr-e
feitura de Ibirama: 171, da Prefeitura de La
jes; 525. da Prefeitura de São Joaquim; 538
da Prefe'itura de São José; 174, da·Prefeitur�
de Rodeio; 177, da Prefeitura de Nova Tren
to; 202, da Prefeitura de Pôrto União; 540 e

507, da Prefeitura de Tijucas; 84 e 580 da
Prefeitura de Pôrto União; 192, da Prefei'tura
de Serra Alta; 94 e 231, da Prefeitura de Ara
ranguá; 855, da Prefeitura de Araquarí e 559
da Prefeitura de Serra Alta;

,

.
Cópias de pareceres dos consultores juri-

dicos e da Secção .de Contabilidade, do Depar
tamento das Municipalidades, exarados com re
ferência aos atos baixados pelos srs. Prefeitos
de Serra Alta, Concórdia, São Joaquim, Join
vile, Urussanga, Araquarí, Caçador, Itaiópolis
e Jaraguá do Sul;

- Ofício do sr. Prefeito de Joinvile enca

minhando cópia do oficio dirigido ao di reter do
Departamento das Municipalidades, com. refe
rência à renovação de licença;

- Ofício do sr: presidente do '\..ooseloo Ad
ministrativo do Estado da Bahia, comunicando
a nomeação de novos memor., � dêssc órgão da
administração pública;

- Ofício do sr. Gustavo Neves. cornupican
do haver sido designado para responder pelo
.expediente da Secretaria da Justiça, Educação
e Saúde;

- Ofício do. sr. Octávio de Oljveira, comu.ni
cando haver sido designado para r espouder pelo
expediente da Secretaria da Fazenda, enquan
to durar a ausência do respectivo titular.

O sr. presidente cientifica ;:t. Casa .1t1e. pas
sando amanhã o aniversário .natalicio '

do exmo.

sr. dr. Nerêu Ramos, havia passado um cabo
grama Felicitando-o em seu nome e no dêste
Conselho. .

Com a palavra, o sr..conselheiro José B.
Salgado de Oliveira propõe que a Casa telegra-

Ife ao eminente homem público. felicitando-o
pela honrosa escolha para o cargo de vice-pre
sidente da República.
A Casa manifesta-se favorável àquela suges- ������..._�������.�.��������������������������:::�� -

--

Ordem do dia tos, a partir de I. de janei-
Vão à impressão os pareceres oro do corrente exercício;

N. 279 revogadas as disposições em

A Prefeitura Municipal de São Joaquim contrário.
submete à apreciação dêste Conselho o projeto Florianópolis, 30 de agósto de 1946.
de decreto- lei criando, no Quadro único do Ylmar Corrêa, presidente.
Município, o cargo de encarregado dos Servi- Publicada na Secretaria do Conselho Admi-
ços Próprios Municipais, padrão D. nistra.tivo do Estado, ef!l 30 qe' agôsto de 1946.

IPerfeitamente justificado pelo edil sanj oa- Luis Osvaldo Ferreira de Meto, secretárro !
-quinense o que ora é pleiteado, sou de parecer administrativo.
que seja aprovado, apresentando ao Plenário o RESOLUÇÃO N. 269

seguinte ]� aprovado,. nos têrmos abaixo, o projeto de:
decreto-lei' ela Prefeitura Municipal de Pôr-te
Belo, remetido com o ofício n. 144/1.669, de
21·8-1946, do Departamento das Municipalida
des.
Texto do projeto de decreto-lei 'nos iêrmos em

"

em que se' acha redigido
Art. 10 - Fica prorrogado, neste exercicio.

até ° dia 30 de setembro, o prazo para paga
menta. sem multa, do irnpôsto sôbre exploração

Lair» Cal/ado, relator. agr-ícola e industrial.
N. 280 Art. 2° - 1!:ste decreto-lei entrará em vigor

,A Interventoria federal do Estado submete à na data de sua publicação, revogadas as dispo-
apreciação dêste Conselho Administrativo um sições em contrário. I

projeto de decreto· lei que aprova o Regula· Florianópolis, 30 de agôsto de 1946.

1mento de Curso de Aperfeiçoamento u'o� Ofí· Y/mar Corrêa, presidente.
ciais da Fôrça Policíal do Estado. Publicada na Secretaria do Conselho Ad01i·

Do processo consta um ofício 11. 1.624, de 7 nistrativo do Estado, em 30 de agõsto 'de 1946.
de maio do corrente ano, em que o senlwr Se· Lu·iz Osvaldo Ferrei,"a de ]lieio, secretário
cretário da Segurança Pública deu conheci- administrativo,
menta ao senhor Interventor federal do teor do RESOLUÇÃO N. 270
-ofício n. 537, de 23-4-46, que lhe fôra dirigi: É. aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de
do pelo sr. coronel comandante geral daquela decreto-lei da ] nterventoria federal, remetido
Corporação, encaminhando o aludido 1\.. I

com o· ofício n. 611, de 14-8·1-946.
mento. Te.'t"to do, projeto de decreto-lei nos têrmos em

Sou de opinião que a medida é perfeitamet1�� e'm-que se acha redigido . O PRECEITO
viável, de vez que com a criação do referido Art. 19 -- Ficam abertos, por conta da arre-

Curso, visa o Comando Geral da Fôrça propor- cadação do corrente exercício, os créditos abai

,danar. aos Oficiais qu� precisam
. e. de�ejam xo· discriminados, supleme':ltares às' 'seguintes

I
Certali pel.oo. reafriam-sa fre-,�pe;�elçoar seus c,?nheclm,entos profiSSIonaIs, as verbas do orçamento em VIgOl·: qüentemente: são o. fraco. e es-

faclhdades de faze·lo aquI mesmo, sem a nece'· 4-037 Cr$ 25.000.00
t d 1 l' d :..-------------------------..,-------.------�

sidade de mandá.los à Escola da Polícia Mili. 1-026 Cr$ .21.600,00 g0 a os, os ma . a 1menta o., os

tar do Rio. como vinha sendo feíto. 1-062 Cr$ 70.000�oo portadores de molélltias crônicas'e n(.)EN.ÇAS NERV'1SAb
. C�mo. pOl:é!", o projeto de fls. tem.a sua "i· Art. 2° - 1':ste d�cre!o-lei entrará em vigor anomalia. do nariz e da garganta, "om os progressos da medic·--.

gencIa condiCIOnada ao senhor PresIdente da na data de sua pubhcaçao, revogadas as diSpo· . , <o

l't f "t
'-' ........

República, ofereço à Casa as seg�lÍntes sições em contrário. '
corno .eJam am1C1a 1 ee, 'll"lngl e., hoje. as doenç·as nervosas, quando

Condusões 'Florianópolis, 30 de agôsto de 1946. vegetações adenóides, ·de�vio do tratadas em tempo, são maleM' pu·
.1") O projeto de decreto·lei da Intervento· V/mar Corrêa, preside�te. septo nasal etc. feitamente remediáveis. O \!urandei.
na federal do Estado, bem como o Regulamen· Pubhcada!la Secretana do Conselho Ad01i· , V

., I d
to que com êle, baíxa, é consíderado como ten. nistrativo do Estado, em 30 de agústo de 1946. enhque quo a causa os �ismo, fruto da ignorância, só pod.
do sua vigência condicionada à aprovação do L1t.ii Osvaldo F.,TÚm. de Melo, secretári!). seUl re.friados freqüente. e

I prejudicar
os indivíduos afetados d.

exmo. sr. Presidente da República; administrativo. faça removê-la . � SNES. tais enfermidades. O Serviço Na·
za) O Conselho Administrativc do Estacro RESOLUÇÃO N., 272

opina favoràvelmente à sua aprovação. É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de I RIAM A REVISTA
cional de l)oenças mentais dispõe

S. S., em Florianópolis, 2 de setembro de

I
decreto·lei da Interventoria federal, remetido w· I de um Ambulatório, que atende gra-

"46. . com o onda n. 624, de 22-8,1946. tnitamente os doentes ·R·erVOSOs ln.
Severo Simões, relator. Te:rto d�projeto de decreto-lei 11-05 têrmos en:

O VALE DO ITAJAtN. 281 em qlle se acha redigido
.

I digentes. na Rua Deodoro 2'l. daa �
A Interventoria federal do Estado submete

I
. Art. 1 ° - Fica aberto, por conta da arreca· ls 11· Iboras. diàriament..

·ã c011sideração dêstc Conselho Administrativo dação do corrente exercido, o crédito especi::,ll
um projeto de decreto-lei que abre um crédito de mil oitoce'ntos e vinte e cinco cruzeiros e

de Cr$ 80.000,00, suplementar à verba 3-13S, oitenta ceiltavos (Cr$ 1.825,80), destinado ao

,do orçamento vigente. II pagamento, durante êste ano, do salário do
O pedido do crédito acima está devidamente Servente, referência II, da, Diretória da Via

justificado, como se vê do ofício n. 42, de 30 ção, Obras Públicas e Agricultura, de acôr.�,'}
,de julhoJ último, enviado pela Secretaria da com o decreto-lei n. 171, de 4 de julho último.
"iação" Ohras Públicas e Agricultura, ao exrno. Art. 2° - �ste decreto-lei entrará etp vigor
sr. Interventor federal. na data de sua publicação, revogadas as dispo-

1)0 processo consta a informação 11. 800, da sições em cont'rário.
Contadoria Geral do Estado, que nada opôs, Florianópolis, 2 de setembro de 1946.
de vez que o pedido. está perfeitamente justifi- Ylmm· Co-y,·êa, presidente. ,

cada e encontra apôio na legislação vigente. Publicada na Secretaria d6 Conselho Adm;·
Assim sendo, favorável à sua aprovação, nistrativl! do Estado, em 2 de setemuro de

-ofereço à Casa o seguinte _1�46.
Projete de resol'uçãc bui.s_J)svaldo Fcn'eira de Melo. secretáno

O Conselho Arlministrativo do Estado aproo administrativo.
va o projeto de decreto·lei da Interventor ia {c· RESOLUÇÃO N. 273
.derál, enviado em ofício n. 633, de 26 de agôs- É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de
to do corrente ano.

�
decreto-lei da Interventoria federal, remetido

S. S., em Florianópolis, 2 de setembro de com o ofício n. 623, de 22-8-1946.
1946. Texto do projeto de decreto·lei nOs têrm<>s em

Severo Si111,ões, relator. em que se acha 'redigido
EXPEDIENTE DA PRESIDJllNCIA Art. 1° - Fíca aberto, por conta da arre·

Resoluções expedidas cadação do corrente exercício. o crédito de vin-

RESOLUÇÃO N. 268 te e cil1CO mil cruzeiros' (Cr$ 25.000,00), s'u·
É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de plementar à verba 4-154, do orçamento vigente.

,decreto-lei da Pr�feitura lVlunicipaI de Lagu- Art. 2° - �ste decret9�lei entrará em vigor
• na, remetido com o ofício n. 128/1.596, de na data de Sl1a publicação, revogadas as dispo-
7-8-,1946, do Departamento das Municipalida- sições em contrário.
<leso Florianópolis, 2 de setembro de 1946.
Texto do projeto de decreto-lei ?lOS tênnos em Yl1nar Corrêa, presidente.

em que se acha redigi.do Publicada na Secretaria do Conselho Adml'
Artigo único - Fica concedido aos inativos nistrativo do Estado, em 2 de setembro d�

do municipio um aumento 1946.
de trinta por centb (300/0) ri,i'} n'i'1'a!do Ferreira de b[elo, secretárIO-
sóbre os seus atuais provel1- administrativo.

·_e ....'IililI'__'__ (JOMISSÃO DE ESTUDOS DOS

I SER,VIBÚRES 'pÚBLICOS JIISlIva I;trabalhista
.,

. PI:0I110çõ!S;��2ecimento. Recf��:�t!� ��'a��:���o An-
Cart-eir-a - Fiscal de Obras e Serviços i tô

.

C b 1Públicos - Classe H. onlO a ra.
Número de vagas a serem

prOVidaS! R 1 do: Cia. de Indus-por merecinaento: Uma. . ec ama o, �

.

Nomes dos funcionários mais antigos trias Gerais, Obras e Terras S.Indicados para promoção:
José Marques Trilha e Américo F'ran

zoni.
Cespe, 'em
Carlos da
Proceda-se
31-8-46.
(Ass.) Udo Deeke

. Carreira - Fiscal de Obras e Serviços
Públicos - Classe G. /'
Número de vagas a serem providas

por merecimento: Uma.
.

Nomes dos funcionários mais antigos
mdlCa?OS para promoção:
Jose Lourenço de Góss Waltrick.
Cespe, em 26 de agôsto de 1946. \

Carlos da Costa Pereira, presidente. Novas, recem-impor tadas
Processo rapido e legal com rigoroso sigilo, Naturalização. �r8::6�e o ato.,

I
Pedidos à

Ititulo declaratório, recursos e i'tlformaçõa. sobre andamento de pro- r Ass.) Udo Deeke KNOT S A C P 34
D· .

F d I C
. I. • X. •

ce,so� no 1sttltO e era, certidões de casamento, rmacirrierrto e de raFrel:a - Artífice - Classe H.. :

qual�uer doc�r;'�nto pU,blico de qualquer parte· do País. Informa I po�1.�l:;eocimde�t�ag��:. serem providas I ITA JAÍ.
maçoes E.crltono Jundico e Admini .. tro t ivo, Caixa Postal 4.1321 Nomes dos funcionários mais -ant ígos � ....._---_i
RIO DE JANEIRO. indicados para promoção:

.

II
Manoel Faustino Ventura, Francisco

A

---------"'=

""'I
�����;o de Melo e Rafael da Rocha Li· 64S CARBONICO

.. Cespe, em 26 de agôsto de 1946.
, r\ I·)·V ()..,� \

..

}.) t )S
Carlos da Costa Pereira, presidente. V EN DE· SE

..i�_"__
_

. '-I f _ _ '-.. ..
_

n��1�a.se de acôrdo com a lei.

I
(Ass.) Udo Deeke Pedidos à
Carreira - Cont ínuo - Classe D.

I..
Número de vagas a serem providas

I
KNOT S· Apor merecimento: Uma. • •

Nomes dos funcionários mais antigos

..
,I

indicados para promoção: C
.

p. I 34
Frieda Schütz, Alcino Aniceto Silva e

alXa os ta
.

Maria Camelli Lemos. T 1 K NO"" I·'Cespe, em 26 de agôsto de 1946. e , 1 - tajar
Carlos. da Costa Pereira, presidente.
Proceda-se de acôrdo com a lei. �-------------------

=---._..... 31-8-46.
(Ass.) Udo Deeke

Promoção por antiguidade
Carreira - Atendente - Classe D.
Número de vagas a serem providas

por antiguidade: Uma.
Nomes dos funcionários mais àntigos

indicados para promoção:
Elza Dutra.
Cespe, em 26 de agôsto de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente .

Lavre-se o ato.
31-8-40.
(Ass.) Udo Deeke

h

Presta aos seus representados informeçõe s criteriosas s ôbre
a situação do mercado,

ENDEREÇOS:
Matriz - São Paulo Rua Guspor ê, ] 44 -- Fone 4· 5866

Caixa Postal 5.7Q6. � Telegráfico Abesil.
Filial: - Santos - Rua José Ricardo. 43. - Fone 3.526.

Caixa Postlil 749. - Telegráfico: Abesil.

Cornissár ios de' Madeiras

26 de agôsto de 1946.
Costa Pererr-a, presidente.
de acôrdo com a lei.

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado aproo

va, nos têrrnos em que se acha redigido, o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Municipal .de
São Joaquim, enviado com ofício n. S2/1.3·H,
de 27 de junho déste ano, do Departamento
<ias Municipalidades. •

S. S., em Florianópolis, 30 de agôsto de
1946.

\

li
I

\'II

casamento

t». OSVALDO BULCAO VIANNA
t». J. J DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ru·a Felipe Schmidt [";; - Snia 5
Edifíéio CI'uzeiro - Fto s-í.c nô pol ia.

CHEfE

A,
Objeto: Férias.

Botijas de ferro
par.a gás
carbônico
VENDE-SE

'M A C E D o
& c I A.

P o S T A L BB

PARANÁ

lhelro da ilustração a-eima. o�e:r

lhe. em a.mav-el gesto. um caJice do

,,,,celent;e aperitlvo KNOT, lamb_
oe V _ Sia. de acrescentar. ao agracle--
_. • gentiJJ=.:ESíE.E TllJ1-
BFi'1 () I1EU APElUTIVfJ

PREDILETOI _

E ,NOj:ENSIVQ A$

CQ'ANÇAS r -'lo
..

,fR�R(�I,
r::PQO[/QTO DA KI10TL4.llfo.pJI'1. E U6U120$ •

L_ _ BTAdAI _

� --__----.-------- ------am__--aa--------------�--mm--aa--a.------__--'"

-

SEC(;AO· '·PEÇAS
..

Necessitamos de tres competentes e que pOllSuam práti'ca
em peças Ford e Chevrolet. ou então no. lIeguintes ramos:

Rádioll e Refrigeradores. Pneus e acessórios. CorreiC'8 em geraL
Bicicletas e Tintas. Necessitamo. também um Chefe Secção
Atacado e outra para importação em geral. Temos também

cplocação imediata para mais alguns auxiliares 'de balcão.
Otimoll ordenaq.oll.· Dirigir carta do próprio punho citando idade.
situoção militar. referências<, empregos ante::oiormente ocupados,
pretensões. etc.

.

AGÊNCIA'
HERMES h4ACEDO

CA.IXA
CURITIBA

o MelHOR VERMIFUGO
DE f FEITO SEGl:QO

-
7

DO DIA
CAUSAS PREDISPONENTES

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\1) eSf'aUo-Sexta-'eira, 6 de Setembro de 1946

o problema dos Dar'anelos
PÚ1' Admen Lemattre dido de revisão deveria 'ser Ieí-

A União Soviéti'ca dirigiu á lto antes de 9' de agosto, o. que
Turquia, uma' nota redaman-: não aconteceu: Além diISlSO, o

Podimos avisar' por telegra' do a revisão do Convênío de: pedido de revisão deve ser no-

D d ma. quando o jornal não chega. treu I t'r' d t d t
,

ecretos .'" 31 de aç õsto de 194é 12 meses e 25 dias de serviços prestados ao Es- Man reux, de 20 de julno
. d,C I aca o a 0. aJ3 as par 'es C'�l.l-·no menno dia. "

O Interventor federal. tendo em vista o que i tado. --------------- 1936, qpe estabelece o regime tratantes e contar com o apOlO
Promover: '

t
.

. <consta do processo n. 20. de 1946 da Sem'. De acôrdo com o art. 51, .do decrete-lei n.
dos Dardanelos, Antes de' tudo, Ide uma delas, além da pe lCIO-

ta�ia de Estado dos Negócios da Jt;stiça, Edt;. 572, de 2,8 de outubro de 1941: A.U1\!(lENTE recordemos, o aspecto geogl'á-I náría. No caso em foco, a Fran-
cação e Saúde ,resolve Friecla Schi.itz, do cargo da classe C da c- r l' I f'íco e estrategíco do' problema: Iça, signatária da Convençao

Aposentar: reira, extinta, de Contínuo, elo Quadro ÚlJ.',·..
seus n;g'ócios em 'São J

pre,te,nde a Uníãc.Sovíética ob-1i de Montreux não �oi .notifica-De I acôrdo com o art. 45, parágrafo único. do Estado, ao cargo da classe D dessa car rei- J. "

do decreto-lei n. 614, ele 2 de março de ra, vago em virtude da aposentadoria de AceJi. Paulo, confia ncio-os a ter livre .aü�l:t;«) ao Medíterra- I da !e nenhuma potêncía, cmn

1942, .e art. 188, item II, do decreto-lei r-. no José de Assis.
,

• \ I neo ·e int,el1ct'itaT O Mar Negro a exceção da Rússia, apoiou a re-

AI�::dod�'!�t�i:oo�:�::c:en�9:�,:gO de Ccn- O J",�,;;�����tF��;��tF.���LVE MARIO SCHAHER possíveis .ímmígos. O Mar Ne� visão. Deve-�'e, porém, reconhe-
tador e Partidor do Juízo de Direito da cornar- Conceder e.t'onC?'ação: Representante gro é urna garrafa cujo garga- cer que a RÚSlSia, não pede a

. ea de Canoinhas, C0111 o provento que 'por],i A João Rupp, do cargo de Escrivão de Paz lo são os estreitos de Bósforo, revisão, apoiando-se na pró-
lhe competir. .do distrito de Liberara, do município e

comar.'
Caixa Pos to l , 5756

I
os Dardenelos e o Mar de Mar- pría Convenção de Montreux

Conceder exoneração: ca de- Curitibanos. End. Tal.: Mariely mara:
.

mas nos acordos de Potsdarn,
A João Benedito Otoni Bastos do cargo da A Jorge Edgar Ritzmann, do cargo .de Escri-

:.classe Q da carreir-a ele Juiz de Direito da co. vão de Paz, interino, do distrito da sede do

.

Quanto áo aspecto jUTl.UICO que prevêem uma alteração no

marca de Concórdia. município e comarca de Brusque.
.-....-------------

da questão, a Convenção de regime dos estreitos,
Decretos de 2' de setembro de 1946 Tornar sem afeito: ) Q� Montreux, rdsume-se nOS se- Isto quanto ao aspecto fOl{_

..o INTERVEN'rOR FEDERAI, RESOLVI; O decreto datado de 7 de agôsto p. finde,

.���� ,"
.

.,.

Nomear: I
, que nomeou Antônio Brugardi para exercer G

1 gumtes pontos: 1) constltuída mal ou processual do proble-
De acôrdos com o art 15, item IV; elo decre- cargo de Juiz de Paz. do distrito da sede do rnu-

! 'cm guarda dos Estreitos, tem a I ma. No que respeita á sua ver-

to-lei n 572, de 28 ele outubro de 1941'

I
nicipio e comarca de Canoinhas. I TurqíUia, O d.ireíto de, for.titícar Idadeira s.ub.'stanc.ia,' .nada se, f,'a-Joâq Mariano dos Santos Júmer para e�r.r. l\Tomeay':,'

�( ."
,',

I e remelítarízar o Bósforo e 0'2' lou nos meIOS oficiais 'Ou otícío-
eCe�, interinamente, o cargp da classe E da car- De acôrrlo com o art. l(i9,. do d-e�reto-lci 11.

Tma de Dentista, do Quadro Único do Esta- 431, de 19 .de março de 1940: Dardanelos; 2) é proibido. o so- sos -de Paris, -Parece, porém,
-do,

.

·1 José Germano Scbaefer para exercer, vita- brevôo dos estreitos por aviões que a União Soviética des-eja,
Osmarina da Silva' para exercer, interina= I Ilciamente. o carzo de Escrivão de P:,z do dis-

GRI �
civis ou militares, Só o podem imrportantes modificações no

mente, o cargo da. classe D da carreira de En- trito da sede, do município e comarca de Irrus-

f
.'

fermeiro-Visitador, do Quadro ÚnicQ do Esta que. ��
sobrevoar as aviões comerciais, estatuto. de Montreux, que

-<lo, para ter exercício no 60 distrito-sanitá rio Antônio Burgardt para exercer o cargo de
'

,Co(ll prévia autorização do gO-1 consistem em interditar o Mar
-corn sede em Lajes, preenchendo o claro exis- Juiz. de Paz do distrito da sede do municipic vêrno turco,' 3) em tempo de Negro' ás potências não banha-
-tente na lotação. em virtude da exoneração de e comarca de Canoinhas.

Nlo pas.� peta vida sem

"Mar ia de Lourdes Furtado Ramos. João Alexandre Zacho para exercer o carg'o
.

viver! Use as "Pllulas de Reuter" paz, é garantida a liberdade de das .por êle. Isso 'poderá implí-
Transferir:

I
de Oficial dê Justiça do Juízo de Direito da para o ficado e ludo lhe parecerá mais passagem para os navios de car na concessão de bases milí-

De ·acôrdo com o art. 31, alínea b, combina- comarca de Laraeuá elo Sul.
'

acradivel. Compostas d� Incredlentu guerra das potências ribeiri- lares à Rússia, nos Estreitos.,
dó com o art. 34, do decreto-lei n. 1.29" Tito OFv;te- •· (�hisi para exercer" cargo de vecetal. purllslmos, aJo Inofensivas e nhas, ficando OS navios de \ É inútil salientar o grande
de 29 de março de 1945:

. Adjunto rle Promotor Público da comarca de Ilormallzam as tUD�aes d'o aparelho
'

Saturnino João Albino, soldado da Fôrça P'J'I Urussanga
'

dlce.tlvo. guerra das demais potênCIas alcance, dessa aspiração, e a

licial do Estado, para a resetva' remunerad'l, Ary Formighieri para exercer, vitaliciamen· sUlbmt1das a certos Limites de viva reação que suscmaria, so-

1'ercebendo o vencimento anual de três mil te, o cargo de l':scrivão de Paz do distrito de tonelag,erri; 4) em tempo de. bretJUdo por parte ,da Inglat.er-
seisC:tntos e trinta e sete cruzeiros e vinte ccu- J,iberata, do município e comat-ca de Curitiba·

1tavos (Cr$ 3.637,20), correspondente a 26 an03, nos. guerra, a Turquia aut0lizará ar, trad�cion.almente oposta á
ou não. a pa.s1sagem de navics tese soviética,

•

,de guerra de outras potências Tudo tsso pl.'leocupa Paris,
CoMISSÃO ES'l'ADUAL DE PREÇOS I,conforme fior teEg�el'ante -;.u que gostaria de ver esclarecida
Na 26a sessão, de segunda·felra, dla 2 neutra salvo se tais navios es- a pesada atmoSlfera internacio-

elo corrente, foram recebldos os

reque-j
,

'
• '. .

rimentos de Germano Stein S. A. e de tl!verem autuando de a'cordo nal, por m€lO do estaibelecr,
Produtos Alimentícios NélJda Ltda., de t'

-
� t d la

- .

t co

JOll1vile, que pedem aumento no preço com O ar lig'O 16 0.0 P8!CvO da S. m:en 'O ,e re çoes. amlS osa",
das massas alime!ltícias. . _ D N OU cóm um tratado d" entre .a RUSIS'ia e a<S potênciaso assunto sera resolVIdo na sessao

,.

'. . lA. '

próxima. lassistêl1cia mutua com a pu- anglo�saxomcas.
Tendo examinado a documentação que A' ,- , .

apresentou a Auto Viação Florianópolis tencla guardla dos Es'trert'JS;
.Ltda.; decidiu a C. E. P. denegar o au· 5) II'bere1 � d ·1· t I
mento que aquela Emprês'a vinha piei. .QJ_ e comp e a, em
teanclo. qualquer tempo para naviqs ESCRITóRI0 IMOBILIÁRIO
Foram continuados os estudos das ta, . .

' A. L. ALVES
belas da P 'lona,

c� COmercllaas:
___ A Ge.'-Dvencão de Montreux

tem a duração de 20 anos e

é revisável quinquenalmente
com aviso prévio de três me-II, ses: um désses períodos ,expira
18: 9 de novmebro e, assim, o pe-

CONTA. CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 8, a. - LÚnite Cr$ 30,000,00

Movimentação com cheques

Ba'nel) do Distrito Federal S. A.

Tenha

Rua

CAPTl'AL: CR$ 60,00011)00,00
RESERVAS: CR$ 1 '),000.000,('\0

T,raj-illno, 23 - FloriitnÔpolls
t:

)
. '.

sempre em caso:

nrERITIVO
uma go.rrafinha

«K NO y;)

, --.

- Ai

Viagerls
PELO

Expresso N.oturno· do jornal
O EsrpADO

FLORIANÓPOLIS - JOINV1lE
SAíDA D-E F.LORIANÓPOUS:

CHE<i,ADA A JOlNVIL,E:
SAlDA DE JOINVllE:

CHEfiADA A flORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
7 da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.

Informacões:
'

..

Em Fpolis. - na'Redação do «O ESTADO»
Em Joi.nvile - no HÇ)tel Príncip-e

E,L�GANCI4, VONFORTO
consegue-se com os trajes sob-medidae

�G U A 5 P A R I

E ECONOMIA

Bo�

Vendedor por conto propria:
PLACIDO MAFRA - Bazar de Módos
Ru.a Felipe Schinidt, 34 - 'Fone. 755

coleção de amostras Ate,nde-seàdomicilio,
'

·1--Q-U-.tR-V-ES-T-IR--S
.....

E -C-OM-C-O-NF-O-RT-O-e-§E-l-E<i-A-NCI;:i"
PROCURE A

Alfaiataria ello
Ru-a Felippt' Schmídt 22 - Sobrado

(LTDA.)
Sede: Avenida' Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar

RIO DE JANEIRO .

Carta Patente n. 113.-E:xpedida pelo Tesouro Nacional
Plano Federal do Brasil e «Plano Aliança-

Rt'sultsdo do Sorteio realiza0') no dia 28 de, Agosto
de ,1946 pela Loteria Federal 00 Bra�i1, de BcÔrdo com o

artigo 9° dó Decreto-Lei n. 7930, de 5 de Setembro de
19115, revigorado pelo de n, 8.953 de 26 de ,Janeiro do
corrente abO, conforme a circular n. ::. da Dretoria dt>
RendaR lntern8�. de 6 de Janeiro de 1946.

Plano Especial- Premiado o n' 5.987
5987-Milhar-Primelro prêmio no valor de Cr.$ 10.000,00
987-Centena - Pre:I!io DO -valor de Cr.$ 1.200.00

Inversão - Prf'mlo no v81N dI" Ci.$ 300�00
Plano Popular. Premiado o ." 5.987

5987i-Milbar"':_Primeiro Prêmio no ,valor de Cr.$ 5.060,00
987-Centeil8 - Premio no valor de Cr.$ 30<>,00

Inversão - Pr.emio llo _valor de Cr.$ 200;00
Plano Alian<a

Série 1 o. 5,987, no valor d� Cr$ 50.000,00 - Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ . 2.500,00 ' » •

CeBtena Cr$ 600,ÓO » l)

Inversão do mil�ar Cr$ 200,00 » »

Inversão da centena Cr$ 60,00 » l)

Série 1 n. 5.987, no valor de, Cr$ 25,000,60 - TiPo clássico
o fiT'lElHOR DOS mELHORES' Milhar de qualquer série Cr$ 1.250,00,-» ._
IM.",* == uco.'.'. ""... Centena Cr$ � 300,00 ». ))

Inversão do milhar Cr$ 100:00 -.» »

Inversão da centena Cr$ 30,00 _.. »

OBSóR,VAÇÃO O 'próximo' sorteio realiza'r-se-á no
dia 28 de Setemb.ro, (Sábado), pela Lot.eria Federal do
Brasil. de cônformidadE! com, o Decreto-Lei 7.930, de 3
de Setembro de 19�5.

,Rio de Janeiro, 28 de Agosto dA 1946

IR. 'Pessôa Ramalho -Fiscal Federa!

I
VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor·Tesoureiro

O. Façanha: -Diretor-Gerente
Convidamos 08 sent:.ores prestamistas contemplados

I que estejam com 08 seus títulos em dia, 8 virem à nossa.

sepe. para receber..em spus prêmios, de acôrdo com o nos·
� .. -- ..........�.-._.,._-�",..,.'"';�\

.

. S(I Rpgu1ewento_
.

Aos nossos

.Age�tes
todo dia esta coluna

até o fim
I

'

xerem

I Visite, sem compromissos I

l. LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro" 33

Florianópoli!!
Livros novo!! e usadQ9.
em diversos idiomas.

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

Novídades toçlss ·'1semanas

TOS,SE,
BRONQUITE

QU�iXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR, S. o 1ue 'he

i"te:essa e, realmente,' uma provid�ncia
para endireitar G que. estiver errado vu

para que al�uma falta não se Tepita; e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou queiJta. podl!rá vir a causar, encami ..

n',e-. " SEC':AO RECLAMAÇOE5,
de I) I!STADO. que o '�so será .levado
$t'm d.emora ao conhecimento de Quem
de direito, rece�end;j v. s. u'�a informa

Ç?0 !ia resultado, embora em alguns' ca-

sos n�o sejam pubEcados nem a recla

mação oe.tn a Píovidência tnmada.

•

"

O�s;raníza, também, papéis para com

pra de propriedades pe19s In�1;itutu.t

de Prevídência e Montepio Estadual.

Rua Deodor;., n. 35 .-,- Fooli�,
Encarrega-se ãe:. compra, venda, hi·

pateca, legalização, avaliação p; admi

nistração de imóveis.

ALIANÇA . DO LAR
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6 o Il"S"AOO--!exta-feira, {; de Setembro ;'1@ 1946

-Continuando o Campeonato Amadorista da SeglUlda Divisão· citadino,! I
preliarão domingo os esquadrões do Coroados

.

e Vera Cruz. j .'--III.�'�_

! SOCo F.:ÁDIO GUARUJA LTDA.
I Resenha das programações
para o dia 6 de agôsto de 1946

9,00 --'--- Bom Dia Para Você.
9,30 - Notíciário Guarujá
10,00 - Xavier Cugat e sua

Orquestra.
.

10,15 - Anjos do Inferno.

10,30 - Conheça os Estados
Unidos. '1

11,00 Bazar de Músicas.

i2,00 Oferecimentos Mu-

Direção de PEDRO PAULO MACl.JADO sícaís.
14,00
18,00

Católico.
18,15 .

- Alma Porteriha.
18,30 - Namorados da Lua.
18,45 - Momento Esportivo.
19,00 - Ritmos de Tio,Sam.
19,30 - Dep. Nacional - de

Informacões.
20,00 .:::_ Milton Moreira -

(studío) .

20,30 - Músicas Varíadàs
em Gravações.
.21,00 - Nelson Gonçalves:
21,30 - Ultimas Melodias.
22,00 - ENOERRAMENTO.
----,''----_._----_. --_

INTERVALO.

Amanhã e domingo serao realizadas interessantes regatas à vela, com a

participação do Veleiros' da Ilha, Iate Clube e Siderurgia Atlético Clube, sob
L�·.·

.

o patrocínio da F., V.M. 80 v.

Pensamento Social

A P.RúXIMA PELEJA DO

I
FOGO SIMBÓLICO. t-erra rodopiou sobre os pés e A' qualidade dos amadores,

CAMPEONATO DA SEGUNDA Porto Alegre, 3 (A. N.) - caiu' morto. dentre os quais surgem os pro-
DIVISÃO Desde ás dez horas do dia 1( .. fissionais coucíentes, toí de-

Camo manda a tabela de jo- de setembro, encontra-se na SANTA CATARINA NOS JO- monstrada recentemente, quan
gos do Campeonato Amadorls- "pira, da Pábria" no Parque VOS DO XI CAMPEONATO do os brícãmícos alcançaram,
:ta da 2a Divisão, Vera Cruz e Farroupilha, o "FOlgo Símbólí- DO INTERIOR'

.

em Londres, uma vitória deci
Coroados estão designados pa- co," inflamado este ano junte Santos - A Comíssão Cen- siva sôbre esportistas amer íca

ra um combate pebolístíco a ao túmulo do grande presí- tral Organizadora dos jogos nos, diante de uma' assistência
efetuar-se na manhã do pró- dente Roosevelt por escoteiros do XI Campeonato Aberto de de dez mil pessoas. A maioria
xímo domingo, no campo da norte-amerícanos : em Hyde Interior, sediada nesta cidade destes boxeadores era oonstí-
rua Bocaíuva.

J Park, Estados Unidos. A po- recebeu do Prefeito Municipal tuida de jovens.
pulaçâo aglomerou-se ao longe de Blumenau, Santa Catarina Solomons planeja realizar,

O FLAMENGO E'O C.AMPEO- do trajeto par onde passaram um oficio .comunícando ter em Londres,' duas lutas para
NA'I10 CARIOC:A cs atletas conduzindo o "Foge encarregado o presidente 'ds campeonato mundial, entre se- Rio, 5 (Estado) - Foi assinado

R· 4 (A N) E di d'
.

denoi I d D temibro e dezembro deste ano. pelo presidente da República um.
10, '.

- m Las a SimboHco", 'Üs quals, epols Liga B umenauense I e
.

es·

d t 1 D Bruce Woodcock deverá ein- decreto-lei criando o emblema. e a
semana. passa a, comen ane o de receberem aplausos do po- portos, de organizar uma 8- '"

+, t tã
. '.

t·· d frentar o americano Gus Les- carteira de juiz, de uso facultativo.
enconnro en re en ao anuncia- vo, encaminharam-se àquele legação, afim de 'par icipar c <co

F· t
' nevích no .Estádío Harringhy, e privativo dos que exercem

.

fun-do, ou seja Flamengo x IU- parque, em cujo local realizou- grandioso certame que era
, .

Bot f
,.

no dia 27 de setembro, e uma ções j-udiciais como membros domíense e América x a ogo, se Ibr.ilhante cerimônia. lugar nesta cidade no proximc
peleja pelo título mundial dos Poder Judiciário e dos inativos quefirmamos que si 'O rubro-negro mês de outubro. .

peso-puuma deverá ainda ser as tenham ,exercido.
ve ....cesse O tríeolor e o Amérí- CAMPEONATO GAU'CHO , x x X 11 "

�a��d;rotasse O Botafogo, que DE FUTEBOL NOVA ERA ,PARA O BOX NA fixada entre William Papaleo
em' - e .....-

eram os segundos colocados na Após a décima-quarta 1'0- GRÃ-BRETANHA - mais conhecido como Wil-
� b 1 d

.

t d di d d d C t G
' . lie Pep - e o campeão britâ-L'a e a com oOIS pon os e 1-, a a o ampeona o aucno

Por Walter Pílklngtonferênça para o líder Flamen- de Futebol, é a seguinte a co- nico, 'I'alleton, ,

go, dificilmente este seria al- locação dos concorrentes .por Copyr ight B. N. S. - Espe- Solomons está eU1 entendi-

cançado e teria dado seu maior pontos ganhos: 10 _ Grêmio cial para O ESTADO. mentes com os grandes "pesa-

passo para a conquista do ti- com 11; 20 _ São José, Ren- Jack Solomons, . o famo�o dos" do mundo, como Joe Ba

tulo máximo do futebol cario- ner e Internacional, com 10; empresário de lutas=da Gra- kshthe Pole, Ta'l�lÍ Mauriello

ca. Realmente confirmou-se 30 _ Nacional, C'OIID 8; 40 Bretanha, está realmente deci- e Arturo Godoy, planejando
nossa "Síh" e a estas horas o Cruzeiro, com 6; 50 _ Fôrça E

dido a levantar o conceito do também fazer com que Wood-

rubro-negro encontra-se cm Luz, com 5. box, e seu propósito pode ser cock nfrente Billy Cornn em

uma situação invejavel 0
..
t..8 A

,.

d d A 'h- expresso em três atitudes pr í- Londres. Aqui devemos abrir
. proxIma ra a' a: man a

maciais. Antes de mais mada, A

t
.

dificilmente perderá a exce- - Grêmio x Nacional e São um .pequerio paren ese, pOIS
� diz-nos êle, é preciso dar ao mesmo que esta luta possalente posição que conquistou. José x . Cruzeiro. Domingo público o 'que êste deseja, ou render largas somas de dinhei-Sua exibição domingo frente Internacíonal x Renner.

AS"
•

d áao Fluminense foi qualquer seja, uma s-érie de pelejas que ro, não será muito fácil trazer UeCli suspen er .

coisa notável. Na verdade r18 .. CAMPEONATO CARLOCA contem com grandes nomes do Conn novamente ao tablado. ."
, . .". más-culo esporte, elementos ca- Joe Louis derrubou Billy Conn a "ODlIessa-onhum quadro caríoca ou tal- DE FUTEBOL

pazes .de estÚnular. o interêsse com bastante faJCilidade. Em U li .

vez mesmo brasileiro teria ,;,i- A 10a roda;da do Campeona· Waslüngton, 5 (U. P.) - O go-
e a 'wpreciação de todos. E nes- Londres, ,entretanto, Conin te-do ,ca;paz� Q.e realizar a proeza to Carioca de Futebol, a reali-
te intuito, J ll;ck Solomons tem rá pOSlsibilidade de alcançar a

vêrno d'os ESltados Unidos fui Ín-

que o Flan:engo realizou
.

na zar-se sábado e domingo, cons- obtido um sucesso inegável- vitória, e Woodcock precisa de formado de que a Suécia suspende
talde de domingü frente a um tará -das'seguintes partidas: me',n,te f,eln,omellal. t' d

". tará a ,concessão de UIlll crédito de
o a sua expenencla nes e c -

adversário agu€l1I"ido e creden- Domingo: Os apreciadores do box nun- so, pois, além do fato de ,que
um hilhão de corôas (qua,se 280 mi-

dado co.mo o Flum,inens:�, Fluminense x Bon:suc,esso. t' C o ansiosos por nenhum outro box.eador inglês lhões d,e dólares) á Rus,sia, e que

priIliCÍlpalm'ente depois daque� B0tafogo x Vasco· ��n�e�:;r��a:és. d�s leituras eSiteja ainda em condições de fará um acôrdo comer,cial seguindu
1e assedio avassalador Que -,q- Ma;dureira x São Cristóvão. tudo que se. relaciona com as 'eill.frentar Conn, uma vitória as novas orientrções - declarou
freu durante todo o primeiro Flamengo x Bangú. lutas, e quanto maioreEl, me- sôbre êle nada representa real- hoje '() secretário de Esta.do ri.nteri-

tempo. Como uma peça muito Sábado: lhor! ... o.s espectadores habi- mente para Bruée. no, William Clayton. Acrescent(m
bem ajustada martelaram as ,Canto do Rio X América. -tuais, por sua vêz, estão 'sem- Jack Solomons conta com que os Estados, Unidos poderiam'
posições defensivas do 'rubro- ..

pre a postos, e sua contribui- inúmeras outras figuras de enviaar mais uma nota a respeita
negro e afinal lograr:a� vcn-' A1!XíLIQ AOS CLUBES cão' constitue fator esselllcial projeção no mundo es,portivo das negociações comerciais suéco-
ce..Ja du�s. �ezes. Depms da- NAUTLCOS '

ara o êxito das emprezas. Pa- da'Grã-Bretanha. As,sim Jackie soviéti,cas, ma,s duvidava-o.,
quela ,exlbIçao avassaladora �o O sr. Inte:çverttor Udo Deeke � ce-nos que finalme.'Illte, o PatersOln, Ulm dos mJhores pe- 1'�' -

'

t· t .quinteto'at�ante .

do Flumi- assinou decreto na secretaria .;:;'x britânic� começa a de- so-penas de"s€u paÍls,·1:f.-ue -fez 'f1·C8,aO ex lU 0.8, ..

nen�e ou seJ� q�pOIS de trans- ida �azenda lO�m�edendo sub- monstrar sh:�ais certos de re- uma brilhante demolnlstração
.

cor�a a pnmeI�a fase da' lU-' v�nç�o aos seg�mtes clube� torna,r ao pedestal eSlportivo. contra seu antagonista de �i- a I) se vagaremta, n�Iliguem sena cap�z d€ nautlC?S da Ca:plital: A segunda ambição de
.

Jack verpo,ol, Joe. CUl':en. AssJm Rio, 5 (Estado- _ O presi_;acpoo1tar que o esquadrao da VeleIros da Ilha - Cr$ .... Solomons é a de· propagar tambellll Freddle Mllls, um dos dernte da RepúbLica assdno!l.Gavlea lügrasse refazer-'se, ar- 3.000,00. - Clube de Regatas maior entus,iasmo pelos títu- mais valentes lutadores - pa- um decreDo-lei' transferindomasse e. ill?',por aü seu denoda.:. "Aldo Lu�" :- ar� 6.000,00. - los de campeonato, principal- ra algun�, Freddie já te�: n:e- para o quadro suplementar dodo adversano.aquele .rev.ez _.:lue Clube Naubco R1aehuelo mente quamdo se trata de ba- lhores dIas --:- um aUlentloc0 Ministério da's Relações Exte
'o plalCa:�'d as.smalava n� 9 fmal Cr$ 6.000,00. talhar pela ,corôa <:!os pesos- ",bUilldog", que enfrentou a fú- riores crurgos isolados, de pro-da peleja. DIante do bnü, en- *

pesados - e' seu desideratum ria de Glus Lsnvich com um vimento efetivo de conselhei-tuslasmo e sangue do Flamen- MORREU APóS A CON- final missão igualmente im- deiSasoSombro que jllimais será t'O comercial.
'

. go, na s?gunda fase' o Flumi- QUIS,!A DO "�OAL': po,rt�nte, é Õ de organiz'ar o esquecido pelo públfco. Mil1s o.s cllirgos aludidos ficarão
nense e�trerg�u-'se . complet�-. Be�leru.,_2... �Vra Aerea) -:-1 esporte de maneira que os jo- é ta,mbém admirado pela co- extintos, á medida que se va

�er�.te e Jam�s ensaIOU a maIS Domrngo ultlmo, quando trel- venS '])ossrum re.ceber, além do 'ragem que demonstrou em lu-
garem.hg€lra. reaçao, passando a nou no Esporte C.lube Salva-, auxílio finance:i,ro necessário, ta <contra Woodcock. Quanto a --:. _

,constituir uma :pr,esa fádl pa- te r,r.a, da Villa desse nome, 'Ílc .,' todo o amparo para o, desell1- êSlte, podemos afirmar que é to e tenha op-ortunidades sufi
ra a turma fl�mengUJ�sta. Dis- munilctpio de .sour�, falece:u volvimento sistemático de suas realmente o elemento de maio- cientes. Woodcock foi o' autor

,S€iIDo.s e ,repe�I��S dors pontos e:n Iplen? campo o Jovem Ane· qu:;tlidades. Neste âmgulo, enor- 11e,s po,ssibilidades. Recente- do nocaute de Albert Renet..
depOI:s da eXlbIçoo con'Cluden- SlO, co:n:s'lderadü o melhor/pon- me inter.êsse e encorajamento mente realizou, no Madison boxeador f,rancês, quando pe
te do Fla�Flu, diücilrmente o ta esquerda mar-ajoara. A im: provém tlas organizações es- Square Garden, magnífica de- lejava,m pelo campeonato eu

�lamengo d.eixará eSlcawar C' pressio'l1ante ocorrência verifi- portivas criàdas nas fôrças ar- monstração frente a Tami rop8lu. O futuro reserva-Ihe�
btulo de calTIlPeão deste ano. cou-se quando Anésio saltou madas. Como estas organiza- Mauriello, Lutador muito mais eSJtamos c e r tos, lauréis de
pois á medida que for trâns- para crubeceaT umal hola cru- ções' possuem caráter perma- exper.iente. J a c k Dempeey grande mérito e os ap'l'eciado
C'al'lre�do a Isegunda et,apa de Izada da direita. Ao tocar 0< nen,te, está assegurado daí comsidera WObdcock um pro- res do box devem manter seus.

tor:r:elO, mais aguerrida se tor- solo, depois de conseguir fazer uma eonstrunte provisão de vável campeão mundial,. desde olhos sôi)Jre ês.te atlético jovem
nana sua equ1pe. I o "goal",. o craque do Salva- bons elementos entusiastas. que receba treinamento corre- da Grã-Bretamha.

Os jUizes terão em ..,

blema e 'carteira
..

e'

Aderbal Ramos
da Silva

I

t
re âo Batista
B.onn8s5is

ADVOGADOS
Rua Felipe Schrn ídt 34,

Bala 3. Telef, 16-31

f
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o eiVADO-Sexta feira, 6 de Setembro de ''!'t4(; 7

J)"E'MO-CRATA 'ClU"B-E t L-'" , ..

De ordem do sr. Vice-presidente, em exercício, tenho o grato aboratorlOprazer de convidar o s Srs. Socios e Exmas. Fcu'nil{a8, para o soirée, ' ,

comemorativa 00 «DIA DA PÁTRIA», que' esta saciedade reali2'ará, Radio-T( cnicc-Electroo
em .eUII lIalões, em a noite de 6 do corrente, sexta· feira pi'oxim�, Fundado em 1935
com início 1:1& 21 horas

9 talão correspondente ao m�. de Agôjlto p. findo, permitirá

'I'o respectivo ingrellsC!l.

I Desde já, na Telouraria da sociedade, estão à di.posição dos
, intere..ados. as melas, que serão vendidas ao pr"!:o de Cr$ 10,00,

I.Cadl!'nciará 011 danças o afinado «Democrata Jazz». '
-

DR. ARMANDO VALtRIO
.

Florianópolis, .2 de Setembro de 1946.
LUIZ MARTINELI r 1.0 Secretário

Il DE ASSIS
Dos Serviços de Clfnica Infantil ell!

As.sistêncbaar��â�ciPaJ·e. de 'O novo preâmbulo do pro);'elo. deCLtNICA M�DICA DE CRIANÇAS ��������������..
ADULTOS . �

CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma- t
.

t
·

a- d Fcbado, 7 (Edifício S. Francisco), . cons 1 UIÇ O a' ra nc.aConsultas das 2 às 6, horas
RE5ID:r;:NCIA: Rua Marechal GUI,

Iherme, S Fone 783 Paris - (8. F. L) - A co-, berdads de se governarem por
missão Constitucional da As-

I sí mesmos e de regerem demo-
DR. MADEIRA NEVES sembléia Constituinte, acaba I cratícamente seus próprios in-

Médico especialista em DOENÇAS de aprovar o seguinte preãm- teresses. I
Curso fie fp��fe����:nto e Lon- bulo

. do. _projeto =. futura Denunciando os sistemas de ié�N��t�:sn':_Ripe�e ��ae���: COThStIt�IÇ�� DeI?ocratllC'll:t, �� colonização fundados na opres.: ,

diariamente das l<*JO às 12 hs. à Franç�.
.

DepOIS da VI.,O,ria são, garante a todos os homenstarde' excepto aos sábados. das H t d 1 1
- .

és 16 horas - CONSULTólt'tO: conquis a a. IPe ()IS povos .1 vres I a todas as mulheres da União
���e:Jol�6rln� nRe�id���f::dOR;; sobre ?S regimes que tentaram �rancesa igual acesso ás fun-

Presidente Coutinho, 58 escravlsar e degradar-a ,pessoa - bl"
.

ici
,

.
, . 'çoes pu, Icas, ao exerClClO In-

Dlt. MÁRIO WENDHAUSEN hluman�, o povo fra?ces, p�o' dívidual ou coletivo dos direi
Jweror de Hospitalj"Nerêu Ramos"

C ama Uhma vez mais, _q�e �_?- to.s e liberdade proclamados €
CLíNICA :r.fÉDICA DE ADULTOS do o ser um:'l�9, sem dístínção inscritos nesta Constituícão.

E CRIANÇAS ,

de raça, relígíão ou crr,nça -

Consultório: R. Visconde de Ouro possuí direitos inalienáveis (---------------------------
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No- sagrados. Afirma solenementevembro \ altos da "Belo Horizonte")

Tel 1<'5 OS direitos e liberdades do 11.0-
. .

� ,

Consultas: das 4 a. 6 horas, IlVlem e do cidadao consagr " los
Residência: R, Felipe Schmidt, 38 pela Declaração dos Direito;

- Fone manual 812 .fi 17 9'
".

ue 8 'e mscreve no prc rm
bulo' de sua Constituição os

principias sociais e econ "I.ni'
cos mais necessaríos ao nu 3SC

tempo; os homens e as mulhe
res são iguais, perante a iei,
Todo homem perseguido err Efel-tos' em França 'dasfavor da liberdade, tem direitc

'

.

dp�,��� nos iterritórios da Re- experíêncíos de BíkíníDR., NEWTON D'AVILA
Operações _,_ vias Urinárias _

Todo O homem tem o dever EFEITOS EM FRANÇA, DAS centros aeronáuticos' de Cler
Doenças dos intestinos, réto e de trabalhar e o direito de ob- EXPERIÊNCIAS DE 'BIKINI? mont-Ferrand e de' Avord. Aanus - Hemorroidas. Trazamen- tto da colite amebiana. er emprego, não podendo ser Paris -.8. F, L - A exístên .. intensidade das impurezas não
Fisioterapia - Infra vermelho, prejudicadoConsuita: Vitor Meireles, 28, UJ I em s�u emprego cia de impurezas radioativas, é senão uma fração da dos
Atende diariamente às 11,30 ns. por motivo de sua origem opi- desconhecidas, foi verificada corpos radio.ativos naturais co-e, à tarde, das 18 hs. em diante

I
',-'

:.r-Resld: Vidal Ramos, 66. moes Ou crenças. em França na altitude de .. nhecídos e emitidos normal-Fono> 1007
. To.do homem po:de defender 6.300 metros pelo sr. Hubert mente na atmosfera. "

---.------------------,--------- seus direitos e seus interesses Carrigue, funcionário do Ob- Essa vaga radioativa teria
ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL por meio de ação sindical e in- servatório de ,puy de Dôme, tido !Sua' orilgem na explosão

(Com um Departamento Imobiliário)
,

gressar no ,lSi�dicato de sua As eX1periências feiJtas, ou no I de Bikini, ou constituirá um
, venda8 de pinhais, fazend�s e emprêsas escolha O dIreIto de gT é
'Dir'\ltor: dr. Elisiário de Camargo Branco

'
. " eve solo, ou a bordo de aviões es- fenôm,eno natural que se re-

ADVOGADO �ss�gma;do a .todos dentro dos ,pecialmente equipados nOE gistra agora pela primeira vez?
'./ Rua Frei Rogério; 54 - Fone 54 _ Caixa Postal 54

.llmItes das leIS que o -regula-
Endereço telelZ'ráfico: "Elibranco" - Lajet � St. Catarina m,entam,

___� �_______ Todo tmbalhador ,participa
por intermédio de seus dele
gados, da determinação coletio
va daJs 'condi-çõ�s de trabalho
a!ssim 'como da :gestão das em

presas,
Todo bem ou emprresa cuja

e:xjploração adquira caráter
de' serviço publico nacional ou
de monopólio de fato, deverá
:passar á propriedade da cole·
tividade. A nação assegura ao
individuo e á família as con-

,,,__,..,,__ _wJ' •••_.. .- ..,.
T _.._ _, .......,..._

dições necessárias ao seu livre
_____••_._.._.._ _ _ __••• .,__w _ desenvolvimento. Garrante a

todos, sobretudo á infancía, a

proteção da s.aude, a segurar,.·
ça material, o repouso e as fé-
rias, ,

'.

I Toda- ser humano que, em
...

virtude de idáJde, estado físico
ou mental ou de sua situação
·econômica Ise a:che incapacita�
do para trabalhar, tem direi
to de obter da coletividade os
meios necessários á sua sub
sistência. A nação garante
igual .possilbilidade á criança €

aos adultos paira a in1stmção e

I
a ,cuI.tura. A organ:i.zação do

Diretores: en-sino, rpubli:co, gratuito e Iai-
Dr.' P8�phil0 d'Utra Freire de Car'\'alho, Dr. Francisco 00, é dever do Estado . .A Frau-
de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo ça reafirma solenemente suá
e José Abreu. missão ,tradircional de condu-

__ .. "."T T"... "'MM"" "".. .. .. " "" ..- _'"""_ zir, os povos a seu cargo, á li-

.. �.� - _,

DR. SAVAS LACERDA
C1Inica médíco-cirúrgica ele Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
oontab

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

BOSID1!:NCJA - Conselheiro' Ma·
,

• fraÂ. 77.
TELEFONEt:i 1,418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

eiona) de Medicina da Uuíversída
de do Brasil). Médico por concur
., do Serviço Nacional de Doen
i188 Mentais_' Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital,
PI!1quátrico do Rio na Capital p.

deral
CLtNICA M'Éf)JI';,t\ - DOENÇA.8

NERVOSAS
- ConsuItóírio> Edifício AmêU.

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultaa:

Das 15 ás 18 horas -

�sIQência: Rua ,Alvaro de Csn-a·
lho nO 18 - Florianópolis.

DR: ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CJ.
RuRGIA - MOLÉSTIAS DE s-.
... , NHORAS, - PARTOS '. .

lrormado pela Faculdade de Medl-
clnna da Universidade de São

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

Prof. A'lipio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias 'bl·
l1ares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata,' bexiga,

6tero, ovários e trompas. varico
ceie, hidrocele, varrzes e, berna

CONSULTAS:
d.as 2 às 5 horas, à Rua Felpe
SChmidt, 21 (altos da Casa Pa·

ralso). TeL 1.598.
IüJSID1!:NCI.t\: Rua Esteves JU

nior. 179; Te!. M 764
,--------------------

DR. POLYDORO S. THIAGO
.Médico do Hospital de Caridade ii.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos internes, CSptC;�"

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAFl.�

Doenças do sangue e doo cervos.

Doenças de senhorss - Partos.
Consultas diàriamente das 15 às 18

horas.
Atende chamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
IlESID1l:NCiA: Avenida Trompow81d,

62,
.

Fon�' 766
..

• DR. BIASE FARACO
Medico - chefe do Serviço de

SifHis do Centro de Saúde
OOF'.NCAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAl<}S
INF.RA - VERMELHOS' E ULTR�.-

VIOLETAS I
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R

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

AUTOMOBILISTAS I
Atencão

:.

Pal'O o seu dínamo tau
motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

COMPANHIA "AlJANÇA DA BAIA-
,..d.tI... 117. - SU.: I A I •
D'CElmI08 • T:aAlf8PO.,TJ;8

Cifras do ,Balance de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
ResponsabiIidad�t
Receta
Ativo·

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5,978Aol,755.97

67.0531.245,30
142.176603,80

c'

•

Sinistros pagos nols últimoll li) anal

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401.306,20

melhore. fábricas. A Coa0 ·A CAPITAL- .chama a atençao do.
visita ante. de efetuarem .ua. compras. MATRIZ. ',_m

Montagem de rúdios, Ampli
ficador'es-Tran8mi..ore.

Mahrial importad,., direta-
, mente dos U. 3. A.

Proor ie târ io
Olom�r Gp,orges Dühm'
E:ecb e - Tecnico - Profi..iof1o)

formQd� na Europa
FlorianÓpoH.

�U(1 João Pinto n. 29 -- Sob.

•

,

..

Óleo ".
Elélrico�t
Famoso linimento, desde

11!55, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu-
,

ras, tnãamações, ciática etc.
"II 'Óle8 Elétrico
do Dr•• Cb",,(es de Gratb

Estantes e caixas de

Tratar n'esta Re dação.

tipos em ótimo estado.

Material Tipo 9 r
é

I.i c o
'V EN D'E-SE

Dr, H. G. S, MediDI Farm. Narbal Alus de Souza
Farm. L. da CosIa Avila

,.

Exame de sangue, Exa.me paro verificação
de cancer, Exame de urina I Exame 3)Q'I'a

verificação da gravidez, Exari.'\e c;le escarro,

Exame para. verificação de doenea. do,

pele I hoco e' cahelo., Exame de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinas e' transf.u!J'ão de .ongues,
Lxame quimico de forinhos, hehida.

café. águas, etc.

Laboratól'io
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

...

_� frente JlO Tesouro
do E.tado

Florianópolis

TOSSE o BRONQUiTE

Fabricante e distríbuidores das afamada. con

fecções uDISTINTA" e' RIVET. Possue um gran
de sortimento de cCisemiras,' riscados', brin.
bons e harato., algodões, marins e aviamento.
para alfai«tes, que recehe diretamentt- das

Snrs. Comerclal\�•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

I Florian6poli•• - FILIAIS emt!Blumenau e Laje•.

A. ...

'

.....-----------.-------------------------

").
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Se lançadas há um a.no e' mais um pouco, ou seja depois de 29 de outubro;
de 1945, e' dirigidas c,ontra O Secretário udenista da Segurança Pública, as, catUiná

do' diretoreco do!«Diário» teriam inteira procedência. Onde, naquele tempo, a,
crítica diarista: a um jovem casal que foi luademelar em Cabeçudas,

no ca·tro oficial n. 11 Re:S1)ondam 1 !

•

fias

sôbre-

�o GEl. SCftRCEL.A PORTELA' RESPONDE
Hio, 5 (Estado)

.

- O general
Scarcela Portela, presidente da' Co
missão Central de Albastedmento,
ontem, rem entrevista, rebateu as

acusações formuladas por D. Nini

Miranda, presidente da Associação
das Donas de Casa constantes de
uma carta aberta.

receber em devolução os Or$ 10,00
da inscrição".
Passou, o general Scarcela, en

tão, a detalhar os fornecimentos
feitos pela C. C. A. á Associação
das Donas de Casa. Esclareceu a

razão do aumento de 2% no PI;,êÇO
exclusivamente, da banha c da car

ne sêca, superveniente das despe
sas da compra e do manuseio das
mercadorias. Convidou D. Nini Mi
randa a pagar o que está devendo
fi C. C. A., mas afirmou que esta
"continuará a vender á Associação
das Donas de Casa, porém só ven

derá a dínheiro".
Esclaa-eceu, ainda. que "o que

iustif'íca a cobrança de todos os

serviços que a C. C. A. faz é o fa
to de mão dispôr a mesma de qual
quer crédito para o custeio de seu

pessoal e a sua manutenção com

pleta. O dinheiro em giro pertence
ao Exército, e a êle terá de rever-

mente nioral e legal, uma vez rea-

lizada na sede da imstituição, em

caráter espontâneo, pelos 'seus as

socíados. Na: hora da fila, porém, a,

exigência não me pareceu correta;
Muitos consumidores' que tinham

pago os Cr$ 15,00, tiveram seu di

nheíro restituído na mesma hora ...

sem relutância, por parte de D_
Nini Miranda",

De inicio, passou ás mãos dos
jornalistas o relatório apresentado
pelos dois of'íciais. que estiveram
'11'0 local da ocorrência. Entre ou

tras cqísas, diz o relatório que

"apr-oveitando a cessão da banha

que lhe foi feita �ela C. C. A., a

Associação das Donas de Casa, de
uma maneira muito infeliz, procu
rou explorar essa situação para

Con"trabando apreendido a bordo aliciar de um modo" forçado os seus
.

novos associados", Mais adiante

do S P· t » declara o relatório que "esclareci-
« erpa ln o I do o fato, ficou entendido que to-

Rio, 5 (Es.ta;do) - Com 5231 Coelho, ambos da E,�baixada' ?'Os �s, el.el:lentos que já se haviam

passageir,os a bordo c�eg�u on-I portuguesa n-esta capital.
.. !mscnto IrIam no ato da. cQmpra

tem procedente de LIsboa, o A maiorra dos passageiros
.

"Se�pa Pinto ". do barco luso era constituída V··t t ·1 tComo acontece todas as ve- por imigrantes portugueses, ISI ao es I os res
zes que barcos portugueses destinados a esta capital.

.

aportam a esta capital, a che- Conforme noticiamos on-

gada do "Serpa Pinto" foi cer- Nomeapo-es. para
tem, chegou a ei:>ta Cap.ital

cada de uma 'Chuva de demun- " a Delegação do Serviço Na-

cias 3JS autoridades altandegá- 08 altos comandos,
cional de Doenças Mentais,

rias. Os agentes do fisco, entre- que veio a convite da Inter-

tanto, varejaram tudo e eneon-
ven tot ie

, Federal, visitar os,

traram somente uma caixa com
Rio, 5 (E.stado) - O pre- estabelecimen tos da sua es-

sidente .da República assí- .

lid d 'do
12 garrafões de vinho do Por- pecie I a e me ice,

nou, ontem, decretos na pas- A 't'
..

I
to, uma lata com 3 quilos de coznr zva, que VIaJOU pe o

ta da Guerra nomeando os .-

d C
.

d S I
azeitonas e outra com 5 quilos aVIa0 a rueesro o . u ,

generais de divisão Salva- t' h d d H t I
de' azeite, mercadoria essa que

es a ospe a a no o re

dor Cesar Obino,' chete do L t
o portador declarou ser destí- apor a.

Estado-Maior Geral; Milton Tem como chefe o Pro-
nada a um presente de 'casa- de Freitas Almeidas, chefe
mente. Como o achado foi 'pe- lessor Dr. Odilon. Gallotti, e

do Estado-Maior do Ex.rci- é composta dos seguintes
queno e quasí sempre as denun- to; Ang�lo Mendes de Mo- psiquiatras:cias são ve-rdadeiras, uma vez rais, comandante 'da 4.a Re- Dr. Odilon Gallotti -- Che
que partem de concorrentes gíão Militar e 4.a D. I.; Re- fe da Delegação; fira. Alice
-bem íntormados, a Alrandega nato Paquet, comandante da Marques dos Santos; dr.

. contínua vigilante. Zona Centro, cumulativa- O
.

Msw.aldo Domingues de 0-
Entre os passageiros, desta-. mente com o da 2.a R. M. e rais; dr. Álvaro Rubim de Il V· t d N Rcamas os diplomatas Janos 2.a D. 1.; Oswaldo Cordeiro' Pinho; dr. Carlos Alberto 11 afiO .es en e o io,Vornle, ex-míníetro hungaro

"K 1 B th l' de Fartas, comandanre da Teixeira Bastos,' dr. EdI'son
suas IIDba�·. Macedo'em AncaTa; a ma'll a a 1S .

r

e sra. Vi1mms Mi,nrod, funcio- 5a R. M. e 5a D. I. e de bri Netto Teixeira; dr. Isaias

gada HenrI·que BatI'''ta Du" Ferreira Paim,' dr. José Pinto A poderosa companhIa VIa-InáJrios ,da Legação Hungara ." l-

no Rio', ,o consul português fIes Teixeira Lott, adido mi- Colen; dra. Bertha Linspe- ção Aérea R�ograndense, c,!ia Rio, 5 (Estado) - De São�
, • ctor,' dr. Manoel Álvaro Ve- r t t C t I

JOI1dão Mauricio Henriques e o IItar à EmbaIxada do Brasil epresen acao nes a apI a .Paulo chegou ontem pela ma-joso,' dr. Manoel Thomaz Mo- io' m boa h a f' d'
'

sr, Armando Ramos de Paula em Washing'ton.
.

I.' e
_

or con la a � nhã o sr. Macedo Soares, in--
reira Lyra; dr. Ozanam de orzentaçao do sr. Carlos BtI- terventor federal naquele Es-
Oliveira; dr. Pedro Braga Fi- t?, acaba, de_ estender suas taJdo, q'ue veio tomalr parte na,
lho; dr. Alfredo Cherem e lmhas ate Sao Paulo. reorganização gov;ernamenta]:dr.. J'osé Mendes Guimarães Essa extensa-o bem demo s

.

n -

a ser feita logo ap,os a pI1omul--
- Secretário da Delegação. tra o quanto aquela organi- gação da Cons.tituição.Ao desembarque dos ilus- zaçâo vem fazendo em bene-

Rio, 5 (Estado) - Regres- tres visitantes comparece- fício do transporte aéreo,
sou ontem de Belo Horizonte o ram autoridades e grande aliviando, assim,' a escassez

Sir. Bias Fortes. Lnterrpelado sô-I número de amigos. de transporte rápido para
bre as per,sperCtiva's de s.úa can- ,Os _emine�ttfs hósped�s vi- a capital paulista.
c1idaturra au govêI1no constitu-. sztarao, hOle, a ColonIa de' Com essa medida a Varig
cional de Mi:nas, respondeu: P.sicopatas e outros ·estabele- man tém, agora, linhas regu-
_ Vai tudo de 'V'ento em po- CImentos de assistência so- lares entre Montevidéu e São

pa. cial, Paulo, e vice-versa, com esca-

Dia 8 do corrente retorna- las em Curitiba, Florianópo
rão à Capital Federal, via lis, Porto Alegre e interior do
Curitiba, onde permanecerão Rio Grande do Sul.
dpis, dias, seguindo,' final- Registando essa modifica
mente, dia 10, para o 'Rio de ção por parte da Vari�, on

Janeiro, tem inaugurada, apresenta
À ilustrada Delegação, «O mos-lhe e a seu represen

Estado» apresenta seus votos tante em nossa Capital os
de boas vindas, nossos par[!.béns.

a carta; em questão, a uma pergun
ta do repórter a respeito da ill1ter

venção do govêrno no a:basteci�
mento respondeu:

- Intervenção do govêrno, só-

com um sistema de f'ôrça.
Hefutando outra afirmação con-·

tida na carta aberta, o gerieraf
Scarcela declara que com disposi
ção "de servir, no interior do país;
ou IllOS campos de além mar, vf

sempre tôda a oficialidade do

Exército" .ter in tegralmente".
Fala,ndo SÔbI)e as eobeanças pre- E terminou respondendo á per-

tendidas pela Associação com fins gunta. de um repórter:
de inscrição, O· general declarou - O coronel "Alci'des Gonçalves'
que "a cobrança dessas qhanHas, Etchegoyen é, de fato, garantia da
Cr$ 5,00 e Cr$ 10,00, como rnensa- ação errérgica ·em qualquer setôr
lidade e inscrição, seria perfeita-' que Lhe fôr confiado.

FlorlanõpoJlt,6 r.te Setembro de 1946

Será só em Juiz de Fóra?
JUIZ DE FORA, 5 (Via Aérea) - ° jôgo nesta cidade está

franco. Não só o, jogo do "bicho", mas também a roleta, o pano
verde. E o pior é que não se joga ás escondidas, nem síquer
discretamente," mas na rua Ha1f.eld, em casas de tavolagem co

nhecidas e sscancaradas.
Será só em Juiz de Fora?

.AJpós outras considerações

Compareceu, mas não presidiu.
RIO, 5 (O Estado) - ° sr. Melo Viana compareceu cedo.,

como de costume, lá Assembléia: mas, ao contrárío do que habi-·
tuaímente. faz, não lhe presídíu os trabalhos. Passou todo . �
tempo em seu gabinete, cuidando de sua candidatura e ali fo-
ram ter muitos dos que estão ao seu lado. A coorden'ação no
referente ao caso vai adiantada, o que denota que o senador
mineiro está mesmo disposto a se submeter ao »ereâictum. das'
urnas, concorrendo com o sr. Nerêu Ramos.

.

A eleição do více-presídente . será no dia imediato ao da.

iJromul�ação da carta fundamental, Esperava-se que essa pro
rnulgação tosse no dia 7, mas isso já não será maís possível, A.
agitação �� tôrno da více-presídêncía da Republíca pí ejudícou.
esse propósito .

Impronunciada a
sra. folauda Pôrto
Rio, 5 (A. N.) - Foi impro

nundada, por decisão do juiz
Ciro C.amilllha, da Gamara de�
Barra Mansa, no EstaJdo do�
Rio, a sehhora Yolanda POltO:
tendo o aludido magist'rada:
pronunlCiado José Oliv,eira, pre
so em :f.lagrante quando atira-'
va no negociante José Ferrei
ra de Melo, na manhã de trin
ta e um de março do corrente'
ano.

o sr ..
-

Soares

o CATARRO «Vai tudo de vento
·PODE CAUSAR em popa»
.ZUMBIDOS E

SURDEZ
UM REMEDlO QUE ELIMINA o
CATARRO NASAL, E ALIVIA o
ATURDIMENTO CATARRA.L

São pouca" a. pessoa. que dã.o
importância e· tratam a afecção ca

tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ,ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,

paulatinamente, minar a saude ge
ral.

Se V. S. padece de catarr@, não se

descuide, Compre um frasco de Rio, 5 (A. N.) .::_ Segunde
PARMINT e tome-o de acordo com hotilciam os jornais aJcha-se
as instruções da sua bula. em.�s do sr� presidente da
Parmint tem demonstrado sua efí-

cácia em muitos casos, porque sua Republilca, ° Iprojeto de decre-

ação ,se exerce diretamente sobre o to-lei que autoriza a com;,ti
sangue e sobre as membranas mn· tuiçãJo da Compan!hia Hidro
cosas. ',elétTilca de S. F:rancisco, obra
A volta da respiração faei)' da

agudeza de ouvido, o restabeieci- de inestimavel valor para a

.mento do olfato e do paladar e }e- população nordestina.
vantar-se, pela manhã, tom novas

_ Serão benefÍlciadO's sete Es
energias e a garganta livre de ca- ,taidos !Com o aproveitamentO'tarro - eis o que lhe proporciona-
rá o tratamento com Parmint, Tor· da potendal da GaJchoetra -de
ne sua vida mais aprazi\rel, mais uma vasta zona do Rio São·
alegre. Para seu próprio bem -:- Francisco com o· seu sanea-
se sofre de catarro - comece, hOle, Im t

'

o tratamento com Parmint. en a,

Já estaria em mãos
do Presidente Dutra

i'lTIILllR
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CONTRA caSPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO,

l
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