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Segundo as emissoras ·carlocas� 98 depu aHos "'üdenistas de 'Santa/ IDatarina,. ressalvados os aspe ..
�tos políticos, teriam oficializado a soa deliberação de sufragarem o Dome do senador Nerêu
Ramos' para a vice-presidência da República. Os Sf,S.· conego Tomás Fontes e Max. d'Amaral, co-m

.

os seus votos visariam a homenagear, apenas, o Estado ,d'e SaBtá Catarina.
na figura do eminente líder da maioria -.

dr,. Udo Deeke, Interventor federal no Estado, assinou, onfem, decreto criandó
Grupo Escolar da Vila de Antônjio Carlos, .DO município de Biguaçu,

·ao qual deu o " nome' de' «ftltamiro Guimarães».
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Bailará" ,., pre�ol
do, trilio

No.v:a YOirk, 9 (D. P.) � O
p'rl�ço do trigo baixará a pa,rtiJ."
de' 1° de julho de 1947, prediz
o ,Departamento de Agricultu':'
ra, acrescentando que os ele
vadissimo.s pedidos de exporta
ção são as razões pri:nC:�rpais

U e,· fascismo? ���a o a,lto preço latl�al do tri-

q e . o De,partamento de Ag,ricuI-
PARIS,. 9 .(United) >-- No 'congresso -mundial dos_' estu� tum também prediz que a ex

dantes, atualmente reunido em Praga, os delegados nao che- portàção dei trigo e fa.rinha em

gara'l1J ,a 'um acôrdo quanto lá definição de "fascismo", porque 1946�47 baixará pa;ra , .. , ...

tüguns querem que Seja "capitalismo", enquanto que

outroS"j275.000.000
"bushel-s" cO[l1tra

varticularmente o.s �anglo�s.axões, não admitem {semelhante 387.200.000_ em 1945-46 e, em

identificação. Resolveu-se por isso, 'que o congresso rrenuncia- 1947-48, baixará a 200.000.000'
ria a definir Q que e fascismo. < "bus:hels".'

A ,.",

naçao que
-

nao
Nova York, 9 (United)

"Tôdas as nacões do mundo,
exceto a Rússia, desejam a

paz; a União Soviética está
realizando uma política de
obstruções, a fim de ganhar
tempo para eliminar todos os

elementos antl-eomunlstas e,
a. segufr <consolidar seu domí
nto nas regiões em que exer-

ce sua Influênela.", na Europa
e � Mandclmria.
Essa grave acusação foi fei

ta, hoje, por Herbert Houver,
ex-presidente dos Estados Uni
dos. O ilustre estadista norte
americano a.iirmou, ainda, que
"a quinta coluna soviética es-

.

tá espalhada por todo, mundo,
para lançar a confusão e o re-

A .sessãe prepara.tória do Congr,esso
.. Sindica,) dos Trabalhadores ·do�.Brasil.

RIO, 9 (A. N.) - COIl1l a <pr:esença da maioria abusoluta
dos delegados das federações e síndícatos de todos os Estados,
.será realizada hoje, ás dezenove horas a sessão preparatória
do .grande Congresso Sindical, dos Trabalhadores do Brasil.
Amanhã, ás desesseis horas, sob a presídêncía do general Gas
par Dutra e com a presença dos Mmístros de Estado, auto-

I rídades civis e mUi.taI16S, será íntalado solenemente o Con-

I gresso. Em trens. especíaís chegaram hoje os delegadas dos sin-

\(ücatos
de São paur..o, em número superior a

qu.a.i'troc.entos., Por via terrestre, marítima e aérea também aportaram, ontem
e hoje nesta Capital representantes trabalhistas' de outros
Estados, O Congresso reunirá mais de três mil delegados de
todo o Brasil.

,

Uma fôrça p�ra «qualquer Qmergência»
WASHINGTON, 9 (United) - O almirante .Halsey decla

.:ou que a América jamais deVi€' esquecer-se da vital necessida
de de manter uma fôrça naval poderosa para' "qualquer emer
gência que possa surgir".

Halsey disse que uma poderosa e sfícíente marinha serve
para inflUiÍlr no "desencorajamento de qualquer nação agres
sora".

Os nossos «íubarões»
•

sao mens vorazes
-

. WASHINp-TON, '9 (Uníted) - ° Departamento de Esta
tística anuncia que no dia 15 de agosto os preços da alimenta
çâo haviam subido mais de 80% em 17 cidades dos Estados
Unid?s, em :-elação aos preços de agosto de 193'9. De 15 de ju
lho, a 15 de JUlho do corrente ano, os preços subiram de 3 a 8%
sendo .considerado o maior aumento de pr,eços já veriüc.ados nos
Estados Un�dos em tão eurto tempo,

.

Pio XII e· a nação brasileira
VATICANO, 9 (United) - Na reposta á rnensag'eIll do

In'esidente da as'Sembliéla constituinte brasileira sr. Melo Via
na, o ,Rapa l1eiterou a, sua conüança de que os ensinamentos do
nivino Mestve permanecerão inS'critOiS para semlpre- na alma
c'a nação brasileira".

ticos' se mostram bastante agitados
com o problema da escolha do vi

suItado é a animosidade' que ce-presidente da República. Dei

já existe contra n Rússia" - xando-se porém de parte o meca

"Ao invés de se expandir após nismo Íntimo dos partidos, e tam

a guerra - acentuou o sr, Ho-· bém das ambicões: inseparáveis de

over - a liberdade e,..tá sendo todos, será sempre de justiça pro

afogada", clamar que o nome em foco 'do se-

nador Nerêu Ramos está de todo á

altura da dignidade daquele posto
eminente da governação do país.
É que não se trata de um valor im

provisado, e sim de uma tradição
de cultura, de honestidade e inteli

gência. O candidato escolhido do

-Conselho do P. S. D. é um jurista
cuja ment,alida.de se formou no seio

da Âcade'nua 'de São Paulo e cujo
renom-e alvoreceu á fre'nte das pri
meiras' caravanas democráticas que

difundiram pelo norte do país os

ideais que se iriam cristalizar em

outubro de 30. Filho de um Estado

pequeno, como é o de Santa Cata

rina, o sr. Nerêu Ramos teve a

maior projeção na cena �aci()rÍ.al
através do concurso de sua inteli

gência e operosidade na Consti

tuinte de 34, e posta de lado a sua

obra de administrador, que desafia
os rigores da crítica, cumpre não

esquecer de que modo, irmanado
ás aspirações do mosso glorioso
Exército, êle concretizou os senti

mentos nacionais, e viu seu nome

espalhado em nossa política exter

na, graças aos efeitos benfazejos de

sua atuação em· face das questões

I gravíssimas
dos nucleos estrangei

ros . do Sul. Mas, o que importa so

"-3IqoJ:d o opuenb 'Jenluaae opmarq
ma da vice-presidência vem focar o

nome do líder da Conatituinte, é a

maneira pela qual, acima dos par

tidos, e ao nível das aspirações co

muns, senão dos anseios da macio

nalidade, logrou o senador Nerêu

Ramos coordenar os trabalhos da

Comissão Constitucional, desper-
tando a confiança. de todos, man

«Se lá" no reino escuro de tendo-se numa esfera de interês

Sumano, ses rasteirôs, e sabendo honrar as

Receberdes gravissimos c_as- simpatias das mais variadas cor-

• tigos" rentes, sem trair no e.ntanto, ás di·

Dizei-lhes que tambem dos retrizes do seu partido nem ao
'.

portv,gueses, pensamento do govêr>no, de. que é

Alguns traidores houve, autorizado interprete. (Da "Folha

algumas vezes»,
, Cal·joca", de 5-9-(6).

quer a paz

Estão indo para a Rússia, a
título de reparações!

BERLIM, 9 (U. P.), - Um dos diretores da. fábríca Zeíss
declarou que cêrca de noventa por cento da produção de. apa
relhos éticos estão indo para a Rússia, a título de reparações,
Friza se aqui que isto é contrário ao acôrdo de Potsdam. ° alu

.

cído Iuncíonário . disse ainda que a Zlehss está trabalhando a

setenta e cinco por cento de sua capacidade máxima alcançada
durante 'a guerra.

4 Vice-Presidência
da República

Novo Quadro d,e
Oficiais Generais

polí-Evidentemente os circules
Rio, 9 (E.) - O presidente

da República assinou o seguin
te decreto:
,

Art. 1° - Os Quadros de
Oficiais Generais da Ativa das
Fôrças Armadas ficam acresci
dos de:

2 Generais de Exército;
1 Almirante de Esquadra;
1 Tenente Brigadeiro.
Parágrafo único - A pro-

moção aos ,postos menciona
dos neste artigo é feita por li- .

vre escolha do presidente da
República, entre CfS generais
de divisão, vice-almirantes, e

majores brigadeiros. /

Art. 2° - Fica fixado em

cento e dezoito mil e oitoce:n
tos cruzeiros (118.800,00) o

vencimento anual dos postos
de general de Exército, almi
rante de Esquadra e tenente
brigadeiro.

'.

Art. 3° - Serão transferi
dos para a reserva remunerada
os generais de �éreito·, almí
rante de Esquadra e tenente
brigadeiro, quando atingirem
a idade compulsórta de sessen
ta e seis anos.

Art. 4° - Os ministros da.
Guerra, da Marinha e da Ae
ronáutica promoverão a expe-
dição das medidas comple
mentares necessárias á execu

ção dêste decreto-lei.
Art. 5° - Fica o Poder Exe

cutivo autorizado a abrir o

crédito. necessário para ocor
rer á despesa decorrente dêste
decreto-lei.
Art. 6° - O 'presente decre

to-lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Alrt. 70 - Revogam-se as

disposições em,contrário.

Notas políticas
Posto que fragorosamen

te derrotado a 2 .fie deeem
bro,.e novámente derrotado
na convenção udenisra

.

de

julho último, é inegavel a: \.

preponderância que certo

político, filho do vizinho
Estado' do Paraná, exerce

na' direção oposicionista. de
Santa Catarina.
Não fôra essa «lideren-

ça», suspeita para nós, e o

Diefrio, por certo, téria <DU�
tra atitude na questão da

Vice-presidencie da Rupú
blica. E' que, por bairrie
mo tacanho desse «espírito
santo» de orelha, o diretó
rio udenista aconselhou
aos deputados do seu par
tido' 'uma atitude. diversa
'daquela que o pró pr io
proprietário do órgãó opo
sicionista teria meniies-
tado em carta, ao insigfie
catarinense, sr, dr. Neré u
Ramos. Essa carta deve de
existir, por que a ela
se referem os iornais. Re

gistrem-se, contudo, dois

quintacolunismos: o desse
«procer», filho de outro.
Estado, e o do jornal kori
derista, contra o pr6prio
dono.

Bem dizia Camões:

Adiado terceiro teste atômicoo
WASHINGTON, 9 (Dnite;d) - O presidente Trumàn orde

nou o adiantamento indefinidamente do t'e;rce!iro' teste com a
bomba atômica, que seria realizado no mar, a grande profun-
didade, a fixado para a próxima primavera. ,

o

.,
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SI VOCÊ SOUBER•••

Durante o outono de -1939, o

encarregado do Museu de His
tória de Ciência, de Oxford, re
solveu, como medida de segu
rança ocultar a maior 'parte'
das preciosidades confiadas á
sua guarda, em local surícíen
temente garantido contra as

Iincertezas da guenra. E' assim
fez. Em 1940, .esse encarrega
do morreu subitamente, sem

deixar nenhuma indicação sô
bre o local onde escondera os

tesouros do .Museu, nem mes

mo uma simples relação dos
objetos 'ocultos, Além disso,
para cumulo de azar, o seu 3iS

sístente - o único funcioná
rio, que poderia saber alguma
coisa do segredo, morreu tam
bém poucas semanas mais- tar
de. Diante dísso, logo após a

terminação da guerra, as auto
ridades' competentes se puze
ram á caça de qualquer indí
cio capaz de levar á descober
ta do tesouro, sem que até aqui
tenham chegado a qualquer
resultado positivo. Agora, as

autor.idades da Universidade
de Oxford, estão fazendo uma

grande publicidade sôbre o ca

so, na esperança de que existia
ainda alguem capaz de estar.
;10 par de qualquer informe re

lacionado com .o local ond€ o

cuidadoso
.

encarregado possa
ter ido depositar os seus te
souros - o que se deu 'prova
velrnente durante as primeiras
semanas de 1940. E assim, so
licitam pelos seus anuncios

que qualquer novidade a esse

respeito lhes seja transmitida
imediatamente para que, com

o seu auxílio, seja possível
descobrir e reintegrar no Mu
seu as preciosidade que de á
saíram.

* * '"

SAIBA QUE ...

Uma grande festa notur
na, a primeira dada em Versa
lhes dephis de 1939, fez afluir
numerosa multidão ao lago de
Neptuno, no parque de Versa
·lhes. A festa começou pelas
danças e

i,ballets " da Loie
Fuller. Houve, a seguir, exibi
ção das águas luminosas, fo
gos de artifído, etc. Todo o

mundo díplomátíoo assístíu a

essa festa que fez reviver as

melhores épocas do palácio de

Versalhes.

SAPATOS ESPECIAIS PARA
AS BAILARINAS

Numa fá:briea situada na
Shaftesbury Avenue, em Lom
dres, são fabricados os sapatos
menos duradouros de todo o

mundo. São os sapatos 'espe�
cíaís usados pelas artistas do
"ballet" e pelos estudantes
que ainda se dniclam nos se

grêdos da arte de Terpsícore.
Antigamente, os melhores

sapatos de "ballet" eram fa
bricados na Itália. Não tinham
forma e eram produztdos num

tamanho único. Tratava-se de
uma indústria de que viviam
inúmeras famílias. Há 'Vinte e

cinco anos, porém, F'rederick
F'redd, que trabalhara

.

como

aprendiz na casa que fornecia
os sapatos usados pela Pavlo
Via, por Níjínsk e por tôdos os

grandes artistas do "bàllet",
teve a idéia de construir sapa
tos de baile mais fortes e que
se adaptassem melhor aos pés
de cada um. E tratou de mon

tar St sua fábrica própria, que
agora produz/ desses sapatos
em dez tamanhos diferentes.
Freed forneceu os sapatos

o maior estoque de máquinas e

equipamentos industriais do Rio
TRUCKS (Bitola de 1 metro) - Em estoque e para entrega imediata. Material

americano recem chegado. do último tipo de diamante integral, molas duplas,
para vagões de 8 rodas até 30 toneladas,

ALTERNADORES -:::;ENTURY - Último tipo" com, regulador automático de voltagem,
montado sôbre o mesmo. Varias capacidades em estoque

GRUPOS DIESEL ELETRICOS - Diferentes capacidades, para pronta entrega, ou
de outros tipos para embarque nos Eatedcs Unidos.

PAPELÕES DE .ALTA PR,ESSÃO' - GAXETAS DE AMIANTO, BORRACHA E
OUTRAS - Gr-ande estoque, preços especiais para revendedores;

TRILHOS - VAGÕES - CALDEIRAS - MÁQUINAS E FE�RAMENTAS para
'metais e madeiras.

BOMBAS e todos os equipamentos para industrias.

INFORMAÇÕES DETALHADAS COM:

Sociedad e Ex pansão Indl ustrial

I SElsn ,RUA DO LAVRADIO, 47
II RIO DE

Sul Amer cana Ltda.

FONE: 22·4059
JANEIRO

-

A limpidez e o brilho dos

olhos favorecem a expressão

fulgor do seu olhar e a

saúde dos seus orgãos
visuais. Aplique dia-

riam..nteusados por tôdos os membros
do Sadler's Wells, a grande
companhia londrina de "bal

let", e está fornecendo os, seus

artigos para tôdas as emprêsas
e companhias estrangeiras que
se dedicam ao mesmo gên.ero,
pois, como se sabe, o "ballet"
vem. des-pertando um enorme

interêsse em tôdas as platé
ias do mun.do, após o término
da guerra. Asstm, os pedidos I

d b são Firma estabelecida em São Paulo e S.anto!! há muitos anos,
e encornen as que rece e

provenientes de tôdas as par-
acha-se interessada em representar no Estado de São

tes do mundo, ínclusíve da Paulo, os produtos acima e outros congêneres.
África' do Sul, Egito e Palesti- ,

aceitando também consignações.

nos seus

olho. algumas"gotas de

Madeiras -- Lalicinios
Produtos' suínes--

na.

O pêso total de um par de Dispõe
sapatos de "ballet" não póde
excede'!' de 227 gramas, mas

-alguns modêlos não vão além
das 1�O gramas. A maior par
te das bailarinas fazem prodi
gtos para que os seus sapatos
durem uma semana, mas as

grandes artistas usam-nos a

penas uma vez. Felizmente,
para elas, esses sa-patos 'cus-

tam apenas alguns "shillin-

de organização eficiente e secções eseecialiaadas 'e
pode fornecer referências bancárias.

.

. .

OLIVEIRA CAMPOS & CIA.
Rua Paula Souza, 215 sobro - Caixa Postal, 3687

SÃO«Marilusa»Telegramas PAULO

Rua Braz Cubas, 19 C�ixa 269

gs". Teleg. arns s «Ma ·ilma.) SANTOS
xxx

SIGNIFICADO DOS NOJIES
Bannabé � filho do profeta.
Basílio,- rei.
Benedito _:_ bendito, aben

çoado.
Benjamin - o filho dia mi

nha .mão direita; mão direita,
-

.

fortuna, felicidade, êxito.
Berta - formosa.

Brígida - poderosa.
Berilo - brilho.
Bernardino - coração de CERCAS "PAGE"

TIPO 9x33 - 9 :FIOS N." 10 - MANGUEIRÕESurso.
Bruno - moreno, escuro,

trigueiro.
Bernardo - o urso.

Beatriz - rica, feliz, bem
aventurada.
�lhina - a que balbucia.

Bonifácio - o que está sem

pre de boa face, bom semblan
te, bom humor.
Conrado' - conselheiro avi

sado.
Orispím - o que tem os ca-

belos crespos ou anelados.
Caim - .0 ferreiro.

'

Cláudio =- o coxo.

Corina - aquela que tem
mas faces as cores da saúde -

virgem.
Clotilde - ilustre.
Casimiro - o dono da casa.

--**--

As telas '�PAGE" - isentas de farpas - são fabri

cadas com arame super-galvanizado e proporcio
nam a máxima compensação e satisfação aos sr••

C R I A D O 'R E S e FA ZEN D E I R OS, além de,

Segurança - Economia - Durabilidade

Fornecemos PORTÕES e PORTEIRAS "PAGE", '

outros tipos de telas para: MANGUEIRÕES - LEI

TÕES - GADO EM GERAL - CAVALOS - AVIÁRIOS
e GALINHEIROS - PARQUES - JARDINS e

RESIDÊNCIAS - MUROS e outros f�n8.
--**--

Solicitem informe. a08 fabricantes.

Praça da Sé. 37Í-2.0-S. 203
Caixa 241 - Fone: 2-3080
Tel. "Cereapage" - S. Paulo

U. J.8.
�------------------�--�
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FARMACIAS DE PI1ÁNTÁQ
�fês de sete�bro

Estal;ão de plantão, durante o mês de'
setembro as seguintes fat'rnâcias: ,

7 (sábado à tarde) - Farmácia Rau-
liveira - Rua Trajano.

.

,8 - Domingo - Farmácia Santo'
Agostinho - Rua Conselheiro Mafra.

14 (sábado à tarde) - Farmácta Es
pet-ança - Rua Conselheiro Mafra.

15 - Domingo - Farlp.ácia Esperan-·
ça - Rua Conselheiro Mafra.

21 sábado à tarde) - Farmácia Nel
son - Rua Felipe <Schmidt,

22 - Domingo - Farmácia Nelson -
Rua FeUpe Schmidt.

218 (sábado fi tarde) - Farmãcia Mo
derna - Praça 15 de Novembro.

29 - Domingo - Farmácia Moderna
- Praça 15 de Novembro.

O serviço noturno será efetuado pela>
Farmácia Santo Antônio sita à rua João
Pínto.

TELEFONES MAIS NECESSITADO!!
Bombeiros ..............•••..•••. 1313
l'olicia _ '" • • • 103'
Delegacia O. P. Social ,....... 157B'
Maternidade ....... _ .. .. .. .. ..• •. 115"
Hospital, Nerêu Ramos .....••••• 8Jl
Santa Casa , ,.......... 103�
Casa de Saúde, S. Sebastião •.•••• I tU
Assistência Municipal ... � ..... �.. 166·
Hospital Militar .. ,............. ) 1)1
14° B. C. . .. '. . . . . . . .. . . . . . •••• • 153G-
Base Aérea ,.......... 78�
7" B. I, A. C. .

, .....•... ,... i59J'.
Capitania dos Porto. , _ • .• \ 1380
16- C. R :................. 160&c
Fôrça Policial ,........ 120:t
Penitenciária ......••..........•,. 1518
MO Estado" ..•.•••.....•..•••••• 102:1'
"A G'\Zeta" ,' _ .•. .• . . . . . . .. l656
"Diário da Tarde" 157�
L. B. A. . ... ,................. 164�
Emp. Fu.n.er&ria Ortiga .. ,....... H)l.'

AI"f<.;NAlS Cr. 3,00
Com essa ,infima quantIa Voet'

está auxiliando o' seu pr6ximo"
Centribua para a Caixa de EsmoI"'!
a08 IDdixént_ ti. Florian6gou..
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A ANGlO·MEXICAN PETROlEUM COMPANY llMITED

Seguindo -a praxe do grupo de companhias .d� que foz parte e que tem 110 emblemo SHELL
;.

sua marca tradicional, com a qual já estão familiarizados,. há muitos anos, os brasileiros,

assim como os cidadãos de dezenas de países, a ANGLO-MEXICAt';! PETROLEUM

CO. LT D. alterou sua denominação para Shell-Max Brazil Limitad.

O nome S H E L L !ii o 'conhecido emblemo da concha idenfiíic arn produtos e

derivados de petróleo qúe se caracterizam pela qlta quqlidode e pelo serviço

que prestam.� virtudes que são' o i�estimával património de SHELL onde

quer que esteja. servindo 0. progresso e o bem estar.

� � .

O,E N O M I NA· S E
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SHEll-MEX BRAZIL· LlMITED
.

'
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Viagens
PE,LO

Expresso Notur.Do do jornal
. O ES'"I'ADO
FLORIANÓPOLIS - JOINVILE

SAlDA DE FLORIANÓPOLIS:
CHE<iADA A JOIHVILE:

'sAlDA DE JOIHVILE:
CHE<iADA A FlORIAHóPOtrS:

1 da madrugada.
7 da manhã.
tO da manhã.
S da tarde.

Iníormecões;
"

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»
Em Ioinvile - .1\0 Hotel Príncipe

uam mmmm..mj+�.MEIi=!@m��mum�!

Serviço de mensageria.
Rapidez e eficiência.

Salão Record - Praç s IS.
FONE: 16-96

As

VERDADEIRAS'
DESPERTE I BILlS,
DE SEU fIGIDO •••

e saltará da cama disposto para tudo
Do fígado deve fluir para os intes
tinos, aproximadamente. um litro
de suco biliar por dia. Se êste suco

não correr livremente, V. não pode
digerir bem os alimentos e êstes
fermentam nos intestinos. Então so

brevem a sensação de [artura, seguida
,pela prisão de ventre. V. se sente de

primido, desanimado edemau hU�10r.
V. precisa das Pílulas Cárter para
'0 Fígado, papa fazer com que êsse .

litro de suco,biliar corra livremente
e V. se sinta realmente bem. Compre
um vidro hoje mesmo. Tome-as
conforme as , instruções. São efica
zes para fazer a bilis fluir livremente.
Peça Píluias ·CARTER para o Fígado.
Tamanho . eccnômico ; Cr $, 3.50•

'PASTILHAS

VALDA
são O unico r e m edi ó eficaz

para evitar e trotar

o.s CATARROS, a GRIPE,
as DÔRES DE GARGANTA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Motas rurais·
o C.ULTIVO DE PESSE

'GUEIROS
Não' será demais aquí, á sis

tema seguido pelo Snr. Fulton
para ° cultivo de pessegueiros.
E�b�ra nos seus pomares a
pnncIpal variedade seja a EI
bert�, cultiva em menor pro
porçao a Hale e a nova Red
Cheek. O _apodrecimento cas
tanho (Scerotinia fructicoJa)
-?ao representa problema para'ele. ��prega uma borrifadora
portãtü <C uma pulverizadora.
prmcIpalmente para combate
aos escaravelhos e gorgulhos
(Rhgnchophora). O Snr. Ful
ton projeta fazer todos os '

plantios de pessegueiros em'
quadras de 25 pés, quer dizer
com 25 pés entre cada árYore�
Aconselha também a sua al
ternação, sendo a norma que
adota a de manter sempre jo
vens os pomares de modo que,
á medida que as plantações
deixam de dar a devida produ
ção, vão sendo a.rrancadas,
mas nunca antes de se dispor
,de arbustos que já estejam
dando fruto.

Embora quase todos os

seus pomares se encontrem
em 'terrenos excelentes, o

principal problema relaciona
do com o solo consiste em au

mentar o conteúdo de matéria
orgânica. Isto o Snr. Fulton
consegue cultivando pastos
gramíneos de erva azul co

mo cobertura. De dois em anos,
logo que êsses pastos tenham
alcançado o seu desenvolvi
mento máximo, são mistura
dos completamente com a

terra, no começo do Verão, por
arado de discos. Essa tarefa
é executada antes que o pro
blema da umidade se torne
crítico. O cultivo de cobertura
é fertilizado todos os anos com
300 quilos, por hectare, de 20
por cento de supertosrato, aos

punhados. Aplíca-se fertilizan
tes de nitrato á razão de 2 dois
ou três por árvore. A quanti
dade depende do maior ou me
nor desenvolvimento que a
árvore esteja apresentando,
sendo para ela suficiente 10.a
20 'cm. de desenvolvimento
final por ano, segundo opina o
sr.. Fulton. Se o crescimento
chegar a ser excessivo, as fru
tas apresentarão má côr. As
sim dá-se pouco nitrato á ár
vore que esteja crescendo em

de.masia e mais áquela que es

teja crescendo menos. Não se
emprega .palha e estêrco, por
que se apresentaria então o
problema do aparecimento de
ratos.

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

B R I T'O
O alfaiate indicado
Jiradentes 7

o ,f!,S'1' _00- Terca.telr., 10., ele Setembro de '946

lIItULIl!S COM GRIIU • os MaiS BONITO� MODELOS
IIIS MBIS MODERNOS, OS MAIS ECONOMICOS, DE
III:OHOO COM A RECElTII MÉDICA OU SUl

INDICAGãO DETIIlHADI.

atUlOS' ESC,UROS.,DE YIDROS ESPECiaiS

IlCUlOS PROTETORES CONTRA aCCID. �HRDBILRO
IllllERllIL FOTOGRAflCO - LEITES E LUPAS

�, '-
.

uniDO A IMPORTIIÇAo DIRETII DlIS MIIIORES
JIlBRICIIS NORTE-aMERICAllas os NOSSOS IIRTI·
CDS São OS MELHORES E OS NOSSOS PREÇOS

OS MAIS ICCESSIVEIS.

Peçam o nosso catalogo e 'utilizem-se
do JUlsso serviço de reembolso Postal.

OPTICA AMERICANA
,

Larga..mell.

Deixa·me grilar!�,

Combate a tOS8&, a

Juonquite e, os resfria

dos. O Xarope S. João
é eficaz no tratramenlo
das afecçõell gripais e

das vias respiratórios.
O Xarope São João

\

solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

o

NOVO HORARIO' DA

Resolvido, enfim, seu problema financeiro
A.dquira TUDO de que neces.tiar,

de U.A SÓ VEZ,
pltga.ndo ,PAB,CELADAME.TE,

com 6.8 VA.N'l'AGENS da compra à vista,
servindo-se do

,

CREDI ARIOSISTEM ••
aoupas
Calçado!>'

Móvel.
Rádios

Geladeiras
Blciclet••
J6ias

KNOT "

Unos
Chapé..

.
'.

_nltalroçõ....Iétrlcal e. I."�ttra..
ArtIIO' par. .......nt••

Peles
Casacos
Quaisquer artl...

,

"

INDÚSTRIA,' COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

D••• lt l' II .. U'" 17 III.

'O. 1(, .",_

Parlamento francês

P. ALEGRE - FLORIANó·
POLIS' - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas.

T�legramas .

relidos'
Achamss, retidos na Estação

Sede, telegramas para as se
guintes pessoas:
Carlos Horn - Francisco

Bueno Florisnu - Sdrnõ.es _

Antônio Gomes - Manía An
dreta - Ester -Dr. Guilher
nte Carvalno "- Consul Bri
taníco - Dulce Ddumont Soa.
res ,- Pedro Kurchner - SeI.

Ivado Ena :._ Maa'ía Vilain
Dílone Pereira.

\,

A verd�de sôbre a

popula�ão do Brasil
A POPULAÇÃO BRASILEIRA, SE·
GUNDO A COR, ESTADO CONJU·

GAL, NACIONALIDADE, INSTRU· Novas, recem-irnpontadsj
• ÇAO E ATIVIDADES. PRI�CIPAIS Pe+idos à

Indicações' do maior interesse

Isão ,encontradas na Sinopse do KNOT S.A, Cx P. 34
Censo Demográfico de 1940,. recen- ITA JAí
temente publicada pelo Serv}ço Na-

..!cional de Recenseamento, solbre a --"""'!------ ,-

composição da população

hrasile,i_1 AS C'ARBO"'NICra, em setembro daquele anod, Sê- G '

aundo o sexo, grupos de ida es e

principais caracteres i.ndiv�duais. V E N DE - SE
Esses caracteres referem-se a cor,

estado conjugal, nacionalidade, Pedidos à
grau de instrução, crença religiosa
e atividad-e primordial. Quanto ao

I
KNOT S. A.

pr.imeiro dos a:ludidos. atr�but.o:�,
bem 1'acil será de avaliar as difi- 'Caixa Postal 34
culdades e tropeços que tiveram de

,

ser vencidos para obter-se uma Tel. _, K'N O T - Itajaí
caracterização o mais aproximada
possível de realidade, tendo sido
adotado o critério mais convenien
te, ou seja, o destaque dos grandes'
grllíPo.s técnicos - brancos, pretos
e amarelos ,- e a inclusão, na ca

tegoria dos "pardos", de todos

aqueles que declararam outra cor,
na conhecida e vasta gradação de
nossa mestiçagem. Assim, das ....

41:236.3{5 habidantes encontrados
no país, em iOde setembro de 1940,

S .. PAULO - CURITIBA - 26.171.778 eram brancos .

FLORIANóPOLIS - P. 6.0.35.869, pretos; 242,32�, amarelos:
ALEGRE - MONTEVIDEU 8.744.365, pardos, havendo ainda a

Segundas e Sextas parcela relativamente inexpressiva
Decolagem de Florianópolis, de 41.983 sem declaração de cor.

ás 10,00 horas. Quanto ao estado conjugal, a

Informações: Filial VARIG' situação era a seguinte: solteiros,
- Ed. La Porta _ Telefôn� 27.177.242; cas�dos, 12.23?256;. se-

I
1325 '-'o parados, desquitados e divorciados, I

7.183; víuvos, 1.722.,019; estado
c niugal não declarado, 33.615,. A
di. criminação por sexo; no concer

ne; te ao estado conjugal, oferece.
a' ecto merecedores de destaque.
Assim é que predominam os ho-
mens na rubrica dos solteiros e as I

.

mulheres em todos os outros, itens.
Para 6.068.333 homens casados,
existiam 'tl.167.9'23 mulhers ; os ho
mens separados, desquitados ou

divorciados eram em número de
25.789, enquanto 'as mulheres

soma-Ivam 41.394. As viuvas avultavam
esmagadoramente sôbre os viuvos:
1.284.922 para 437.097. E entre 'os

que não declararam o estado conju
gal, as. mulheres, representavam
quase o dobro dos homens: 2.1.225
para 12.290.
A classificação por nacionalidade

mostra q:ue 39.822.487 eram brasi
leiros natos; 122.735, brasileiros
naturalizados ; 1.283, estrangeiros, I
e 7.260., de nacionalidade não

de-I
-

clarada, Predominam. entre os es-

trangeiros, as seguintes nacionalí-. dos: espír-itas, 463.400.; budistas, ..

dade:
-

portuguesa, �54.311 (218.901 123.353; de outra religião, 107.392;:
homens e 135.410 mulheres); it� sem religião, 87.336i; israelitas,

I Parfs, (D. P.) - A Assem- mas sabe-se que o Conselho Iiana, 285.629 (146.812 homens e .. 55.666; maometanos, 3.053;. xíntoís-
bléía Constítuínre t"

,

das eleí
- 138.217 mulheres}; espanhola, .... t'3S, 2.358, e positivistas. 1.699.

""" >;UJL aprovou a par �clfaroa as e el�oe� palra a 147.897 (76.950 homens e 70.947 As atividades principais estavamcriação de um Parlamenro presidência da República, seu- mulheres) ; japonesa ,146.693 .... representadas da seguinte manei-
composto de duas Casas, nos do necessárlo o seu consenti- (77.260 homens e 63.493 mulheres}; ra: agricultura, pecuaría, sílvicul
seus debates para a aprovação mente pa.ra o caso de declara-I

alemã, 88.93,9 (47.830 homens e .. tura, 9.453.512 indivíduos: índus-
da nova Constituição.

�

d 41.209 mulheres); e siria, 45.786 .. trias extrativas; 390.566; ,;iJndustria�
'... çao e guerra.. (27.689 homens e 18.0.97 mulheres). de tm,J1.sforunação, 1.400.65'6; CO-);
� - D/Uiramlte os dehates de on- No que �,e, refere à instrução, Inércio de mercadorias, 749.143;OS. DOIS ORGANISMOS trem, da Constitüinte, for3!m apenas' 13,292.605 sahiam ler e es- comércio de imóveis e valopes mo-

PaTís, ,.- (U. P.) - ÁS duas aprovados ,quatorze dos 95 ar- cre,:,er, nã<_? i.nlc�ll11idos ai os 208.570 �iliá�ios'r: crédito, seguros e ca;pita-
Casas dQ Parlament'O admiti- tigos da nova Carta Magna da de lllstruçao nao declara e deven- hzaç.ao, _�1.777; tran.slPor�e� e c_?-do-se levar ·em conta os compreen- mumcaçoes, 473676; �dllllmstraçao'das na nova Constituição fran- F�ança. .' elidas illas 1dades da primeira 1n- pÚibllca, justiça, ensino público, ..

cesa são a Álssembléia Nacio� fancia, forçosamente pertencentes 310_726; defesa naciCillal, ,seguran-·
nal, di.spondo de pJenos pode- à parcela dos iletrados. ça pública, 172.2112; profissões libe-
res legisJativos, e o COlllsellllo RETIRARAM SUAS CANDI·.

. Çatólica romana foi a crença re- ra.is: cult<_?, en�ino particular, 3Jd-

d R 'bl" t' DATURAS hglOsa declarada !por 39.177.880. Os' numstraçao opTl-vada, 118.�87; 6er-a
.

epu lea, que e�a que se
Tôdas as bebidas incluSIVe a! {protesta.ntes fJguravam com viços, atividades sociais, 899.774;IDrunrfe,star sôbre as"I.eis elabo- fabricadas em out;os Estados, 1.074.857 adeptos e os' ortOldoxos altividades doméstkas, �t�vid�des;radas \pela AssembleIa. retiraram suas candidaturas, C�l 37.953 .. p�r�az1�il1do, com os ca- e:5,colare�, p.909.514;_ cond-Içoles m�

Os poderes exatos desse se- -para t'túnar nos lares catarr- I
tohcos, o sl�m�lcabvo tol.al de .... hvas, a1:Ivldad�s nao compre�n�I-

d
. ';J - I/llenses - em vista da CertíSSi-' 40.290.690 crJstao�, Afora os Hl1.974 das nos demals r,amos, condlçoes:g!un O or.g�ls'mo amu:;t nao

m� vitória do aperitivo KNOT. 'de religião não declarada, os res- ou a.tividades mal definidas' ou não1roram deVIdamente fIXados, _ tantes se aohavam assim classifica- declaradas, 3.108.212.

Botijas de ferro
para gás

- carbônico
VENDE.-SE

VENDE-SE
Um ,barco plantaa vela,

argentina, para recreio,
lotação par;a 2 pessoas.
Tr tl:'r nl"�t� Redação.

Com

REJUVENESCA
f

enriquecendo,
o sangue!

Ossíntomas de es

gotamento e debí
bilidade que você'
vem notando, e

que o fazem pare-
cer dez anos ,dliS
velho, derivam,

provavelmente. da pobreza do seu.
,

sangue. Não se deixe levar, portanto,
j)ela depressão I Basta cuidar da saú-
de e vitalidade do sangue, tomando'
Vinol, e a disposição, a alegria de
viver e a resistência natural do 'or

ganismo voltaria outra vez. Vin�
..enriquece o sangue de glóbulos ve,::�melhos. E' uma verdadeira "fonte"

de vítalídade I Em sua composição
se énco,,�ram, perfeitamente equili
brados, ferro, cálcio, fósforo, vita·"
minas e outros componentes de que
seu sangue pode necessitar. Com o
uso regular de Vinol. às refeições" I
e em qualquer época do ano. depres-
sa você se sentirá rejuvenescido!
Vinol é' a saúde do sangue I Comece,
hoje mesmo, a tomar vfnoi.

inot
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A Polônia
,e Potsdan
Londres,' (S. LP.)

,,_ New York Times" de 20

.de julho num artigo com o tí

tulo "Polônia e Potsdam ", en
tre outras escreve, que multi

plicam os mdícíos, de que o

"govêrno de Varsóvia." pre

tende mão cumprir a sua pro-I]llessa de e�eiç.ões livres, a.
.quats foi obrigada em

pots-I,damo Êlste pseudo go,:êrno uns

tempos atraz organizou um

-re,fe'rendum para provar forças
:antes das eleições, \ projetadas:
.' A

.
. I

para Novembro deste ano. A'Pe-
.sar de aparente vitória nesta

.prova, 9 ridículo governo sabe
.

.que numas eleições livres a

,oposição. - venceria. Portanto, I
.em vez de arriscar mais uma

vez as suas fôrças, o govêrno
'parece querer evitar a todo

<custo as \J)rometidas eleições.
Pode-se isto fazer de várias

-manetras. Uma delas é obrigar
-a oposição a unir em um blo-

.co com os partidos governa
:mentais. Então os comunistas

permaneceriam no poder, e as.

.sleíçõee seriam uma simples
:farsa.

Outro metodo, aterrorizar a

.opostção, aprisionando Os seus

.dírígentes, etc. O govêrno ar

.gumenta as oleíções assim; si
'forem assim como na Austria,
:Hungria ou outros países, en

tão pode estourar uma guerra
.cívíl. Nesta gestão estão inte-.
.resaados, os Estados Unidos e

.a Grã-Bretanha, como signatá-lTios de Yalta e Potsdam.
Estas dU3JS conferências car-j'regaram a Polônia de sacríff

-cíos maiores do que as outras

-n-ações em troca de promessas I.,{de independência e de um go
'vêr:n<* autônomo, escolhido em

.eleíções livres.

, Os Estados Unidos e a Grã
'Bretanha têm um dever de ta

.zer tudo, para que o "govêrno
:provisório" de .Varsóvía cum

-pra as suas promessas.
Tendo a Chama Simbólica

'partido da Capital Catartnen
'se às 8 horas ao dia 28 do cor

-rente, chegou às 8,30 no limi
te com. o visinho município de

'.S-ão José, onde já era esperado
:_pelo Sr. Arnoldo Sousa Prefei-

. to Municipal; Dr. Léo Preira
d'Olíveíra - Juiz de Direito
-da Comarca, Rodolfo Silveira,
.adjunto do Promotor, Manoel
Rosa e Mário V. da Rosa e ou-

-tras autoridades, bem como

-elementos do comércio .local.
A entrega do Archote ao Sr.

'Prefeito Municipal foi feita

'Pelo sr. Manoel Ferreira de

'Mélo, representante . do CeI.

"Lopes Vieira Prefeito da Ca

-pital.
Seguindo até a séde do mu

-nkípio, apesar do mau tempo
.relnan te, foi, recebido, ainda,
por numerosa assistência, ori

-de também se destacavam es-

-colares em formatura e repre-

-sentação do clero.

Após a execução do Hino
"Naclonal pela Banda musical
fêz uso da palavra, a convite
-do sr. Prefeito Municipal, o sr.

"Rodolfo Silveira que pronun
-eiou uma curta, mas vibrante

-oração homenageando a cha-
ma Votiva.

Em seguida, .part.iu a chama
"da Vitória conduzida pelos
.atletas e escolares daquele mu

.ntcípío e acompanhada p€las
-autortdades até a entrada do

-:m:micípio de Palhoça.

r lEIAM A REVISTA
o VAIE DO ITAJAl
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�OMO AMPARAR O DINHEIRO
EMPATADO NUM ANIMAL DE R4ÇA ?

8 CliRTEIR!1S DE SEGUi:CS:Um belo animal. .. Uma pequena fortuna em perigo ...
Se sobrevier um acidente... como alcançar uma in-'

denização ? A resposta é muito simples: um seguro
na Carteira.de Animais mantida pela' SATMA. Já os

maiores criadores do Brasil recorrem' à 'SATMA para

pro_teger os �eus animais de valor. Faça também o

mesmo, para. sua maior tranquilidade.

Acidentes do Trahalho

Acidep. tes Pessoais

Incêndio

Automóveis

Fidelidade e Fiança

SUL AMERICA TERRESTRES,
M A R í T'.MOS E llC. DE N T B S
A MAIOR COMPANHIA DE SEGUROS EM SEU GÊNERO DA AMÉRICA DO SUL

RIO DE JANEIRO

,

tCltNOlllltiLtiIiANUIA, CUNt'URIU 11\ Polônia Da COBfe
l rência da Paz r

(

Títulos Declaratórios

Elcrit. -- Praça 15 de Nov,
l0. andar.

Relid. -- �ua Tiradentes
FONE -- 1468

, conseg'.le·se com os trajes sob-medida.
um golpe de ar?

Fez esfôrço dema

siado? Friccione
Pronto {\lívio
Radway e terá a

lívio imediato.

GUASPARI Varsóvia - O jornal "Repú
blica" comentando o discurso
que o ministro Rzymowski
proferiu numa das sessões da
Confer-ência da Paz, escreve:

"A atitude assumida pelo Sr.

Rzymowski, pode ser resumi
da do seguinte modo: as Bal
cans e Bacia do Danúbio ja
mais poderão transformar-se
de novo em terreno do tmpería,
Iísmo germânico. Eís -a razão

pela qual, embora não se te
nha ainda debatido o proble
ma da Alemanha, se torna im

perioso, quando da conclusão
dos tratados com <os ex-satélí
tes do Reich, verificar cuidado
samente se a extinção do raseis
mo naqueles países, é realmen

te)lffi fato, pois que êsse pro
blema está estritamente ligado
com a segurança da paz mun

dial. A Polônia lutou, não só

Vendedor por cont� pro.pria:
.

PLACIDO MAFRA - Bazar de M6das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàd.omiciliq.
, Pronto- Aliv;

\

AcTosse e a Sufo(açã..jda�
Asma ou Bronquite Alivia:

. das e'm Pouco� Minutos
Sofre V. de acessos de asma ou bron- der-se contra os futuros ataques. r=

quite tão fortes Que perde a respiração exe�plot :nuitas pessoas que havl,am
por momentos e que não pode .dormIr? perdido peso, que passaram as noites

Tem que tossir tanto que lhe parece sem dormir e que se sent.iam sufocadas

abalar os músculos do estômago? Sen- com os sucessivos ataques de asma ou

te-se débil, incapaz de trabalhar? Tem bronquite, descobriram que Mendaco

que evitar as correntes de ar e certos aca;bava .com os ,aCCBS?B dêsde a p�l
�limentos? Mesmo que esteja sofrendo morra noite e muitos, Já há anos, nao

por muito tempo deve ter confiança voltaram mais a sofrer de asma.

nesta nova receita médica chamada 'Sinta Alívio Imediato
Mendaco. Tudo o que tem a fazer é

I ..

tomar 2 pastilhas ás refeições e os ata- A primeira dose de Mendac� começa a

ques desaparecerão. Mendaco começa a trabalhar através do sangue; ajudando a

circular no sangue em poucos minutos, natureza a acabar com os eleitos da asma

ajudando a promover uma respiração fácil e bronquite. Em pouco tempo, M�n.daco
e livre, sono reparador c tranquilo, de fará �om que se em,ta anos mais Jove�n
maneira que dêsde a primeira noite e mais forte. Adquira Men'!aco, hoie
se sentirá mais jovem e mais forte. mesmo, em qualquer farmácia; expen-

mente-o e veja como dormirá bem eata.

Anos sem Ataques de Asma noite e como se sentirá melhor amanhã.

Mendaco não produz apenas alívio Nossa garantia é a sua maior proteção.

quasi imediato e respiração livre. mas M enda c O· Acaba com

ajuda também O organismo a defen- " a asma.

Dr. 'CLARNO G.
GALLETTI

.AD v o G AD O
Crime e cível

Constituição de. Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

I
dOIS tratados com ãItália e

Hungria".
Concluindo, salienta o [or

contra os alemães, mas tam- na! o exemplo, digno de- ser

bém contra todo o bloco tas- imitado, dado pelo rperesen
císta e foi ocupada, não só pe- tante da Polônia, que, para
los alemães, mas também pe- não retardar os trabalhos, da

�os
.

exércitos de outros países Conferência, retirou a propos
que, nem sequer, lhe declara- ta que visava a participação de
ram a guerra, como por exem- seu pais na elaboração do tra

plo, a Hungria; estes fatos tado com a Hungria, visto ter

dão-Ihe direito inegável de ex- reconhecido que a mesma es-

I �rna!r a !ua !.��i��o n��i���-' !�:'�r'}��� d��;��dO com aS

,�untos rvlaL,�s a", CJ ... "" ..�(,\..oS .. I�, .. � __ ('_�" f_·_,,_.�.�s.
. � � -,

Tenha sempre em cosa uma garrafinha de

nPER IIIV'O «I N O I»
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o Senhor Manoel Nahum de
Brito, Juiz de Paz, no exercício
do cargo de Juiz de Direito da
Comarca de Tijucas, do Estar

.

do de Santa Catarina, na ror
ma da lei, -etc.
Faz saber a todos quantos o

presente edital de praça, com
o prazo de 20 dias virem ou de
Ie conhecimento tiverem, que,
no dia IOde outubro próximo;
ás 10 horas, nesta cidade e 'co
marca de Tijuc.as, á parta do
edííícío da Prefeitura �unlci-

RESULTADOS NO PAÍS -

" 1 'Amérilca, 6' x Canto do Rio, pal, o porteiro dos auditórios,
Petrópolis =-Paãmeirae, 51.da Temporada Oficial 1946- Bastínhos, -Badéco, Jalmo 2 (partida efetuada sábado). trará á público, pregão de ven

x Serrano, 1; Internacional, 511947, marcadas para hoje f. Bráulio e 'I'eixeirinha. ....
da e arrematação, a quem mais

x F\Jlo Branco, O. ' amanhã. O técnico Léléco, deverá OS AMISTOSOS DE SAI3ADC der ou maior lanço oferecer
-

São Paulo _ Palmeiras, 3 x .

,.. também, cheg�� nesse mesmo' Em comemoração á passa- aoírna do preço de sua avalia-

Juv:enrtus, 3; São Pau10, 4 x Ja- REQUISITADOS OS JOGADO-'dia.' �
. �em do Dia dia In::::ep�nda, cl�- ção, o Jmóvel abaixo díscrímí-

baquara, O; Comercial, 4 x Por-
RES' '" frontararn-s€ na tam� d�

_

sa- nado, .separado para pagamen-
tuguesa Santísta, 3; A F. C. D. vem de requisitar RESULTADOS DE ANTE-ON- bado o.s quadros do Fígueíren- to das custas do arrolamento
Porto Alegre __ Grêmio, I, x os atletas de Canoinhas, Blu- TE{M NO RIO se e do Bocaiuva, vencendo I dos bens do finado Francisco

Nacional." O; Cruzeiro, 1 x São menau e Joinvâlle, afim de par- Flamengo, '1 x Bangu. 1. aquele, pelo escore de 3 x O. Adami: Um terreno �ito no lu-

J'Ü'sé, 1; Internacional, 1 x Ren- tícíparem dQS treinos da sele-I Botafogo, 1 x Vasco, 1. Preliminarmenté jogaram -os gar Ri,beirão São João, do mu-

ção oatarínense. Fluminense, 8 x Bonsucesso quadros formados por torcedo- nícípío de Nova Trento, desta

ne�ef; Horinzonte _ Cruzeiro, ,F?ram chamados os �eguin-131 �. re� do �otafog'o € do Fla�,engo Comarca, com a área de ....

'� x Sete 'de Setembro, O� Vila tes jogadores, qu.e de,ver�o .ehe�, Sao Cristóvão, 2 x Madurei- cujo tnunfo coube ao primeiro 300,000 metros quadrados, com
NOVia, 3 x Paulina, 2. I gar se{51unda-feIra proxlma. Ta, 1. pela contagem de 2 x 1. as seguintes confrontações: ac

Mtmaos c=- O segundo e úl- .

P LO UNI P OS -rorongaua salva de palmas nonte com terras devolutas, ao
'timo encontro entre as sele- E S M ',Cf I r

'

'�;�bafa;ram as suas últimas pa-
sul com o lote nv. 10; ao leste,

ções Ide Amazonas e do Guapo- ._� lavras. Finalmente, encerran- com terras partículares e .ao
ré, pelo Campeonato Brasilei-

de BlumenoU
do a magnifica sessão, falou o.

oeste com o lote n? 14, aval'l�-
TO, vencedo os Amazonenses Notícias sr. Germano Beduschi, cantan- do por Cr� 2.000,00., Quem di-

pelo alto escore de 10 x O, fi- .

'

. . .

' do os presentes o Hino Nacío- to bem quizer arr�atar, �o�-
cando eliminados os guaporen- DE BLUMENAU ---: DO CORçie, passando inicialmente fie- nàl. pareça no local, dia e hora �Cl-
ses do referido certame. RESPONDE�TE -, (7 DE

sE-lla
rua 15, de Novem,b,�'o, on�e' Infelizmente d�P?nto e!ll que

ma �nedonados. �''para qu�
Salvador - O Améríca de ,TEMBRO) estava armado o coreto prmci- nos colocamos (última Jüa do chegue ao conhecm�ento de to

Recife, inaugurando, 'tempera- AS CO_MEMQRAÇÕES DO DIA pal, ,� n� qual s� �ncoJ+�r:�v)..m Teatro) não nos foi possível dos, mandou �:8jpedIr ? presen

da nessa capital,' enfrentou DE P:f\'l'RIA EM BLyMENAU ,asau�o�]dSJ�es CI�IS �. mUltar�s registrar tôdas as autoridades te, gue devera ser aflxad�, TI?
um clube local, saiu vencedor O d�a ama��e�em hln.dc:? c?m e farnrlías da SOCIedade.�lume- presentes. Destacamos o sr. lugar �o costume e rep.rod_uZl
por 2 'x O. ,

um ceu bélíssímo, idêntico nauense. Pudemos verírícar c Prefeito municipal o Coman- do na miprensa de Florianópo-
Recife -'-'- o Clássico entre àquele que o dr. ,Blumenau sr. Germano Beduschí, D. Pre- dante do 320 B. C., � sr. Jui� de liso Dad? e passado h�.st3: oída

Náutico e Cruz, terminou com Ide�cr€vêra, em carta, 'aos �e�s feito Munícípal, o Te.nente-Co- Direíto..d atual delegado regio- deA de Tíjucas, aos seis dlas, do
um empate de O x o. : pais: "de urm azul purissi- ronel Irapuan X. Elíseu Leal, nal de Policia, e afieiais perten. m�s de setembro do ano de

,. mo".. . Comanda��e do 3�0 B. C".o �lr centes, á gloriosa unidade se- �� novecentos � ql!aI1e�ta e

NóS E O CAMPEONATO BRA- A praça, frente ao Teatro Oscar Leltao, Jmz de DIrertc diada nesta cidade. selS
..��' Rodolfo Lmz B�:chele,

SILEIRO Carlos Gomes, onde estiava ar- da Comarea, o delegado regia- x x x Elscnvao, que o subscreVI. (as-
Não nos aJgrooa nada este mado o imponente altar da nad dre PoHcÍla, o sr. ,Curt He· Nã-o sabemos -a atuação da sin_ado)' - �n{)el N'ahum doe

4S'ilêncio. Bátiia, pouco a pouco se enchia ring, o Pmmot.or Público e Comissão Central de Preços B.r:lto. - Es:t� e�:mfoNne o ou...

O pr:imeil1o jogo do Campeo- de pessôas. Altas autoridades grande numero, de pcssôas: iUllIl'a vêz que qualquer nego� g111al, que afiXeI no lugar dO'

nato BrasiLeiro já foi efetuado· (Jlw.se miild.ta:l'l,8IS, ·estruidantes, Os. assistentes �e estcudIarn ciante ou comerciante aumen- costu�e, ao qual me l1eporto e ,..

e nestSJs últimas .semanas dei-.I jornalistas, e grande massa po- em dU8lS. longas !llas, em �odo ta os preços, de acôrdo com c dou.�e,
,

xamos de realizar os necessá-, pular, ocupavam -o la:-vgo espa- o üompnmento .:ia C1ll:1, prmcI- seu' desejo. Estranha: .a popula- 'I1�Juca�, 6 de setm;nbro de

r,ios treinos para a formação" ço frente ao maj-estoso Teatro. paI, aplaudindo
. t!Üusiasticu- çã.o esta atitude, não 'se justi- 1946.

da nossa forçá máxima que ãe- O i,lustre Tenente-Coronel lra- mellte, os q:�e .desfila.vam com ftcando a indiferença das au- Rodolfo Luiz Büchele

,Verá intervir no grandiolSo cer- puan X. ELiseu Leal, ,'D. Co- garb? e patl'l�ttsmo: ..

toridades competentes. Es,crivão

tame naJcional de futebol, pa- ma:ndJ.nte do 32° B. C. proce- FlOI uma cena
.

ll1esquecIve] . x x x mentos? E' pena que a politica
�l'ocinado pela entid�e. "ma- de� ao h�steamento. da Bal�- pa�a os blumenauenses a �s- NOTAS DESPORTIVAS_ ....-ldOS clubes prejudique a forma-
ter" do, "Soccer" bras1Il:1ro. ·deIra N:SJc�onal, ao som do hl- sagem do.s es:colanes, ?On!d.uzll:- q__begou� hoje, pe�. manha, .

a' ,ção do nosso selecionaJqo ...
T�os ape�a� um_ m�s. para. no brasile�ro c�n.t�do p�r todos, do banderas ,�o �r�sU� ao SUl.1 d�legaçao do A:n'er:-1ca, de Jom-, '

x x x '

\ selec'lonar. e trema� os ]ogado- os presentes._FmidJa a mlssa, Te- de m�nchas patriOti.cas execu- v1�e,. que devera dl�p�tar u;'TIa Nos menos desportivos locais
-:$

res que enfrentarao os "pla- zada em açoo de graças pele ta�aJs �ela Band� do �2°. B. C. partlJda 'c;am <O Grernto Espor- comenta-se a atitude da Fede
�r.s': do Par�á, e é impre�'- dia da Pátr�a, t�ve logar o bri-

,

A nOLte no salao prmcl�al çlo .t�V? OliímpiiC'9' I,�íielizmente os ,mçãJo, escolhendo somente

�LIldlV>� que, aPr:e�entemos um lhante desflile. ES!colare� d�s Teatro Carlos G lmes,_ teH l!11- �slta;ntes nao tIv:era.m recep- Bráulio, Teixeira e Ja1mopara c
.

onre ern,condlçoes de fazer nossos grl�P?S, bem unLfo!'U:ll- cio a sessão civ"ca. çao a altu:-a. Atnbmm_os este selecionaJdo. Tem-se a impres
frent� aos nossos eternos 00- ",adas, Coleglo Santo Antom-o O sr Prefeito municilJal fato", em VIrtude de nao ser são de o técntco Carlos de Oam
versários, A Federação catari- Sa?Jra�a/ Fa;rnilia, 'que obte�e inaugurou a sessão, cantandc esp�rada' a ?elegação pe�a ma- pos (Leleco) foi afastado defí
nens� de�, o ql1�� .

antes; pnm.elro lagar, representaçac (JS escolv.rec; o h·.110 da Indepen- nha, um� vez que .pernoltaraI? nitivamente da seleção� pois
lPr�enClar o relllLClO . dos da Liga Blu�enauense de Des- di.'ncia. A seguir. o.dr. �Ulz 5t;.;- fora da ,cLda�e. Entretanto, aVl- somente assim se poderá ,ex-
treInos. ; p:ortos tendo a .flien�� o seupre- tz, compet€lÜl� advagadu, pr0� sados a beI?-po, QS srs

..
Walter plicar a referida convocação.

•
. I stdente, sr· .8eba:stlao Cruz . € feriu

A be�iss;nl"', ora(:�o, (;(Im M'eyer, e 'YIlmar Luz, drretores De fato, a indtcaç� anterior
TRANrSFERIDOS PARA O . membros do Trrbunal de Pe- r:eferencla � datla de I ?e &�- do Olimplco, pvestaram a as- do técnico Leleoo não foi toma.
DIA 15 A RlEGATA A VELA na:s, associações esportivas tembro. FOI um verdadeIro hl- s'Ílstência devtda aos visitantes da em consideração e�lican-
O Conselho de Representan�( forças do nosso exérdto, sócios no de' exaltação pat.i'jr')t,iea, que. x x x do-se desta �ira' a escôlba.

te�, em sua s�ão de .quinta- do 'Auto�óV��1 Clube, ope�ri.os mereceu 'prolo�gadGs aplaus?s. Para o fim dê�t� mês, estão Lam�ntáremos se o competen
ferra, resolveu transfenr, para das Industmas e do ComerclO Em contllllliaçao, os a117:nos o�·� mareadas as elelçoes para ai te. técnico, que treinou a sele
o dia 15 próximo, a abertura des:l:iilaram pelas ruas.da cida- �oss:a:s :�c�las, Pl"Op0J:1ClOnaram nova diretoÍ"ia do .. Clube Náuti-.j_ção.de Blum.enau.que fez-boni-

a asslstenQla momento� e-nc�n- co. AJ:lérica,; t.radicional. agre- I ta fígura em Florianóvolis, v:ier

A t�dor.es �e �rte, alUSlvoS ao rnmçaJo esportIVa, desta cdade. I ama�hã \Se acomodar com � m.
'._ dIa da Patna. x x x I tuaçoo: Em todo caso sugen

Usou da pa�avra, o,estudan- _: O sr. Sebastião Cr�,1 D. mos á F1ecleração que orgartise
t� Osmar Ja0�bsen, que prole- Presidente da �ga Blumenau'lo seu selooionla<lo e venha,· de-

,
nu um belo dIscurso, 'represpn- ,ense de Desportos, recebeu da pois, a Bliua:nenau disputar uma

A Panailr do Brasil .8. A. tem o prazer de anunciar a pró- tando os estudantes bl:Um€'nau- Federação Catarmense um pe- partida com o quadro local. .

xima inauguração, . na segunda quinzena de setembro corren- enses.
.�.

.. dido de requisição dos jogado- .

x x x .

te, de sua nova linha transatlântiJca _ Rio '- Roma - Rio, Exeoutou a Banda do 32° B. res JaLmo, Bráulio e Teixeira., Continua suspenso o cam-

c� escalas em Rec.tf:e, Dak!ar e LÍ'sBôa.,______ ; C .. a Sinfonia do Guarani, fa- Temos a impressão de que a p.eonato da Liga B1umenauen-
Aéronaves

-

_ Quàdrimotores, de 40 passagekos lando, a seguh', o ilustre Co- Federação .está ex.i:gindo o má-'I se de Desportos, q\le para aten-
, _ Frequência - Uma vez polr semailla ,mandate do 32° B. C. Fez S. S. ximo criítério na seleção dos Ider á Federação, suspendeu ()

, Tempodtevôo _ 25 hOI'iaS'. bri.lJhante arlocução, instrutiva elementos. Se assim for, de Flo- seu torneio. Tanto sacrifiJcio era
TARIFAS repassando, com gra�lJde conhe.' 1iianópolis só um elemento es- inutil, uma vêz que os jogat;lo-

Passagens '- Rio _. Roma Cr$, 12.975,00 cimenk:>, pSJssagens da Nossa tá em condições de j1ôgo: Ado}- res requ1sitooos, de qualquer
- Rio - Roma' - Rio Cr$ 23.355,00 História. EdUiCativo,' sob todos fIDho. De Joinvile-Badeco. Não maneira, fariam parte do sele-

El1!COmendas _ Cr$ 104,00 por quilograma. os pontos de vista, o tra:balho sabemos se os outros jogadores cionSJdo. O exemplo servirá de
Ao mesmo tempo, aproveita a oC81sião para confirmar o do Coronel Irapuan X. ,Leal. irão sair de Florianópolis..Co- lição, pois Blumenau precisa

restabelecimento da linha Rio _ Lisbôa _ Paris - L<?nd,res _ Recapitulou os fatos que ante- meterá a Federãção esta injus- fazer val!er os seus direitos, uma:
Rio, já efetuado desde agbSto último, com duas via.gens sema- oederam á grande dara, desde tiça? Não poderão os quadros vês que é o princilpal centro
nais em ambos os snbidos. a batal�a dos Guararapes até I de Blumenau, qUie venceram

..esportivo do EstaJdo.
Maiores infQrmações poderão ser obtidas em qualquer dos o ,dia da IndependênCia, pro- 'recentemente o Avai por 4 pon- (Verifica-se o poder de um

esCritórios da Panair do Brasil S. A., ou nesta capital, á rua porcionando á assistência pa- !tos a O e o Figueirense po� 7 ,centro esportivo com as rendas
Conselheiro Mafra nO 27 - 'I1e1efoT,le: 1553. lestra altamente instrutiva:, a 2 apresentar melhor,es ele-! obt:.c:..a.s nos jogds).

•

.

o ,uT "·1)0- Terca�fei.ra 10 de· Setembro de 1!146

Direção de PEDRO PAULO MACHADO,

Provav'elmente no próximo domlngÓ assistiremos a mais um. empolgante cotejo
.eatre as equipes d,f) �vaí e do Paula ·Ramos.

'

'.

·Panair do Brasil
Linha Brasil-Ijália
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g U llIoo-Terca-'elra. 10 de Setembro de "!.I4fi 9,

As. comemorações do Dia 1 de Setembro na Empr.êsa Industrial Garcia
Em comemor-ação á data máxi-

',.

(
.

:J!na da Nossa Pátrla, 'Os empregados
. .da Ernprêsa Industrial Garcia, nes

"!ta oidade;' por intermédio de seu I

Centro Recreativo, realizaram bri-I
lhantes festejos patrtótícos. O pro" I

_,grama, em Jinhas gerais, constou II'do seguinte:
I - ÁS 9 horas da manhã - Mis-'

.sa campal. III - Discurso alusivo á data,

I'por uma operár-ia.
III - .Provas desportivas.
IV - Inauguração do salão \ de

i'es,tas, ás 20 hooas. ,

� V - Baile social - Coroação da
IJ _Rainha. .

Tivemos a feliz oportrmidade de
d;()IJ11parecer á encarstadora festa,
;flealizada pelo Centro Beneficíente
-dos Empregados da Bmprêsa In-I
...dustrial Garcia, verificando o am-'
.hícnte de sadia camaradagem e o!
êlev3.Jdo espírito de comprensão po�'
parte de seus dirigentes e associa-Í

,

• I
.dos, De fato, a harmonIa de

pOln-1''tos de vista entre empregadores e

�empregados, quer nos momentos de"
-rrabalâio, como, também, nas' horas I
41e diversões, é o 'reflexo de magni
fica organização social, fruto de
.nrn trabalho 'intensivo, e compensa
.dor, no quol é de justiça ressaltar'

> .fa figura do ilustre diretor-gerente, I .

"":"";:;;1'. Ernesto Stodieck Jr. e o dina-I
:mismü realizador do sr. José sdm-I.hcrt Jr. .

Tem o sr. Ernesto Stodieck Jr.,:
.a par da modestía que lhe é ca-I.racteristíca, proporciomado todos
,1)5 meio.s para a formação deste am

.hiente de estreita cordialidade, que

.se po'�e, perfei:ameuie;. nota'!'

nal
na prát.ica ocupa plano secundário, ira acidentes, garantias de vida, Com a fundação do Centro

Re-lcias teve lugar no dia 7 de Setem
Empresa Industrial Garcia. por parte de algumas firmas ohser- prêmios e até mesmo um ICO'rpO de creati vo Benef iciente dos Empre- bro, com 3JS comemorações á data
(Esperamos, também, que S.S., va-se com 'todo realismo na orga- bombelros; enfim, todos os recur- gados da Emprêsa Industrial Gar- máxima da Nossa Pátria, festa' que

.nos desculpe a índíscreção, focali-
t

nização deste importante estabele- sos são colocados á disposição dos cia, dispõem as f'anrí lias que resi- se realizou com invulgar hr ilhantis-
.zando a sua henemer-ítn atuação, cimento industrial. dem neste populoso bairro, de um mo, á qual compareceram repre-_empregados, que trabalham C()lJll �," jpóiêm, a bem da verdade, não po- Alí, mais de 1.000 operários 're- sentantes, das classes sociais e gran-evidente satisfação, corresponden- ambiente social e educativo dosderiamos deixar de registrar os fa- cebern a assistência médica; a car-

do, assim, nlenamente a'os esfôrços
'

de número de empregados da Em-
,'" - .P""" a "." mais eficientes. Magnifica praça de

.

tos, uma vez que 'Os mesmo lI'epre- go do competente técnico, dr. Ru- prêsa.realizados em pról do 'bem estar esportes, aI.11pJO e moderno salãosentam um produto da nossa ob- bens Wallbacc. A Cooperativa, que Agradecemos ao sr .. José Sehu-
comum, para representação e festas; enfim,servação). apresenta notável desenvolvimen- bert Jr. a gentileza do convate, bem

O que: existe em 'literatura sôbre ' to, fornece, ao preço de custo, os E' a parte recreativa mereceu, loque existe de modelar em esta- C0111'O a recepção fidalga por parte
legislação social, amparo aos em-I gêneros indispensáveis aos ernpre- também, especial atenção por par-I becimentos no gênero. dos empr-egados desta importante
pregados, mas que, infelizmente, gados e suas famílias. Seguros con- te dos que trabalhem na Emprêsã. A inauguração de suas dependên- Indústria.

'

'ANIVERSÁRIOS

I' Sra. Maria Dornbuscii
'

Rose-Maria
.

Transcore, hoje, o aníversá- ODÉON Catolicismo ,RITZ _ Hoje terça-delta tRJegistamos , com prazer, na! rio natalício da '€xma. sra, Ma- O SANTO DO DIA Hoje - tiefeméride de hoje, mais uma l ría Dornbusch, espôsa do sr. ÁS 7% hs. -. 10 DE SETEMBRO ROXY _ ás 7,30 horas. �festíva primavera da graciosa
I
Otto Dornbusch.· SONHOS DE ESTRELA Beato Carlos Spinola, Mártir áIS 5 -7 e 8,30 horas c-, BessõesRose-María, díléta filha d2 sr·1 Francisco da Silva Cardoso com:

. Cat}os nasceu n? ano 1564 das Moças'Tomaz Camíllí, conceituado in- Transcorreu, ontem} o aní- Carmen MI:RANDA - Dennís .em GêIli?va, como flU:o de uma George Murphy _ Ann Shir-
- dustríal. versárío natalício' do sr. Fran- O'Keefe - VlÍviam Blayne - das mais nobres e ímportan- 1ey _ Caro1e

.

LandisTen. Jubal Coutinho cisco da SHva Cardoso, antigo Berry Como tes famiílias. Aos 20 anos en- ALô BELEZASTranscorre, hoje, o aniver- fnnCÍonário da The Western e apresentand� a nova sensa- t�ou para a Companhia de Je- com: _ Alan Mowbray _ Ben�.sário natalício dO sr. ten�. JUballT,elegraph Company." çao: s�s. Em 1596 'co.m�çou sua
ny Goodmann e sua orohestra,Coutinho, distinto oficial da .,. . �THA STEWART vl_agem par� as mhSSoes do Ja· Um verdadeiro coquetel.Força Poli!cd:al do Estaido. VIAJANTES - Preços: - Cr$ 5,00 - paoque durou quas� 'S�te anos: de ... pequenas ... musicas eMenina. Irismar WALMIR BOSCO 3,00 - 2,00 - Embarcando em Lisboa, fOI
romance ...

. A data "que hQje, 'tran\SCorre Pelo aviãoda Panairseguiu "Imp. 14 anos". .seu navio d�sviado para o Bra- Censura LIVRE.a:ssinala o aniveJ.1sálio natalí- hoje para o Rio de Janeiro,. / si.l.· DeJ>?is ,caiu nas mãos d€ No progra.:ma: _ Minas Ge ..

.cio da galant, menina Irismar, 'o sr. WaLmir Bosco, nosso dis- IM'P;;ERllAL '. iplTatas mgleses que o levaram
.raes Sob o Signo de Crtsto _

\thl.ha da exrrna. Sira. Adalgiza tinto cOInterraneo, que na Ca� - ÁS. 7% hs. - para a mglaterra. Tendo al-! D. F. B.<Climaco. pital d{) 'Pais exeree o elevado - Últimas Exilb:ições c�n� a Uberdade, ,voltou ,a Preços:-Aureliano Stuart
cargo de chefe da carteira de - I - Lisbôa e em�rcou, pela seg.un- Sras. e SrÍ'tas .Transcorre, hoje, o aniversá7 se<g'llJlOS de 'Vida do IPASE. FEITIÇO NO TRÓPICO.· da vez para o 1011iglIlqU� Onen- Estudantes .: :,rio natal:íocio do sr. Aureliano �_ S.,«}Uie' ���e,,'e ,em.(trata� com:, t�. Durante 20 anos traJb�lhou Cavalheiros .;Stuart, comerciante nesta pra- mento de saúde na residêncIa Doroty LAMOUR - Ray MIL- CarLos com grande sU!cesso no

i .ça.
.

de sua famí.lia, .em Itajaí, volta LAND - Tito GUI�AR Japão até o dia 14 de I?ezem-Sra. Hilda Gandra Brüg- completam�llte reiSta.belecido e Malilha RAY� .:_ EIVll'a RIOS �ro de 1618".��an�o f<?l �reso Igmann apto para desempenhar os de- - II - Junto com ma�s 8 JeSUIlta.,s. No I
Aniversaria-se, na data que ve:res inherentes ao elevado Continuação do grande se- ,cál.'lcere de Omura sofreram'

:h�je ,transcorré', a �xm:a. sra. cargo a que soube chegar pe- J:1iado:
.

__
,estes soldados de Cristo, duran-\

Jij�a 'Gandra Bruggemann, los seus es·forços e grande ca- A DEUSA DE JOBA ,te 4 anos toda a sorte de. maos

8SiJ.??'sa .do sr. prof. Rennque .pacidade de trabalho de que é 'com: tratos, fiome, sede, calDr e t1'.1o.
,Brug1gmann. dotado. Ao aéroporto com- Clyde BEATTY Tran�eridos para Nan.gasaky

Menino Aldenor Sena ipareceram 'pe8SO� amigas e· 3/40 Epj,sódios. foram' condenados á morte' € -, -,-' '---- _

,
Faz ,anos, hoj:e, o inteligente membró� de sua família. No programa - Cinelandia �eva.dos para o lugar do supli- corpo '. inanimado da progeni-

:menino A1denOl: Sena, nlho do • Jornal D. N. \ cio . .A. fogueira lá os esperava ..tora e' orereceu, de mãos pos-'
sr. Guà.1berto Sena e da sua RODOLFO OOSA - Preço,s: - Cr$· 3,00 Junto com lOS sacerdotes e r�- tas, a nuca para ele mesmo.
,tlexma. espõsa d. Os'Valdina Clí- Acha-se nesta Capital o nos- 2,40 - ligiosos foram martirizadlOs 36lreoeber o goLpe faltaI. Carlos;
:nuico Sena. 'so P1'ieiZ��O cOl1terraneo, sr. "Imp. 14 anos". <Ol1Ístãos japoneses, entre os no meio das' ch:am�s, assistiu
oF1azem RnOS hoje, 00 s1's:" Da- Rod{)lfo Rosa, atualmente de- ,

.

quaJis se achava Isrubél Fernán- a esta cena comoVlénte, tendo
:l1iJel Dopes, Mafra; dr.'Aurélio �eIIlipenhando as anluas Ifun- 4a� Feira . dez com Seu 1iilhinho Lnác.Ío de a satisfação. de entrar no céu
'Rotolo; Teodoro Comem; Rer- ções de Delegaqo Especial de - �sões das Moças - 4 anos de idade. Essa criança em companhia. daquela crian-
'-eiUo Simões; Alifredo Juy€:nal; f1oTtJ:ja; em Cresc:ium;a. Lena HORNE

.

.teve qu,e ver rolar diante de ça a qual tinha batizado havia
;da ·Silva;, Ped�o Cardoso el ALmejamos;lhe uma feliz' es- - em - ,seus pés a ca:beça da mãe. De- 2 anos. Foi. no dia 10 di) Setem-
.Aidolfo ..Jose :,Marmho. talda entre nos. TEMPESTADE DE RITMOS j pois ajoelhou-se ao lado de jrü é� 1622.

Vida Social tines
RITZ!

,

. ROXY

Cr$ 1,,20
Cr$ 2,00
Cr$ 2,4c

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos D,OS§OS

Agentes'
Leiam todo dia esta' coluna

até 0, fim
PedJmo. avisar por telegra

ma. quando .0 jornal não chegar
no me.mo \;lia,

AUl\1ENTE
seblS negócios em São
Paulo, conhanco-os a

MARIO SCHAEFER
Representante .

d ,
- --

-

Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 -anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes,
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar- se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou . cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

eficaz. Essa - fraqueza. que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes .sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado 'do que tomar uma série das afa
madas' Pilulas De Witt para os Rins e a

- Bexiga. conhecidas em todo o mundo.

PARA Os �
BEXIGA RINS E A I

Pil,ulas DE-WITT
o vidro Arande de Pilules De Witt, contendo duas veze� e meia a quan
tidade do tamanho 'pequeno, custa. proporcionalmente muito menos .

-,
!
I

I

----�------------------------------------------._----------

• ==-,

Copynghl da
rheHAt[ roo ItIARDlln'

1. ,. que, no Japão, é proi
bido aos rapazes fumar antes
de completarem os vinte anos

de idade.
2 ... que todo o cidadão chi

nês tem um nome provisório
dado pelos pais enquanto é

I
Cctixa Pos to l , 5756

I
criança; e que, mais tarde,

. adota êle o nome que quiser.End. Tel.: Mariely 1 id d d
.

3 ... que a ongevI a e as

______________ abelhas varia segundo sua ca-

tegoria; e que, enquanto uma

rainha chega a viver dé cinco
a seis anos, uma operária mor

re ao fim de seis a sete se

ráanas.
4 ... que o maior pára-raios

do mundo é o do observatório
metereológico de Lugspíte, na
Baviera; e que, nesse instru

mento, o cabo condutor parte
do cimo da montanha .em que
está situado o observatório e

vai terminar em um' lago, que
existe na fralda da montanha,
a seis quilômetros de- distân-
cia.. I'

Radio-Tecnico-Electroo 5 ... que a maior e maíscara

Fundado em 1935 partida de xadrez do mundo foi IMontagem de rádios, Al'Llpli- I jogada, em 1930, entre o aus-

,';:'."
ficadores-Transmi••or". traliano Thomas J. Foll, em 0Y-1Material importcid" direta- I dney, e o norte-americano

mente do. U. S. A. John C. M. Gregor, em Nova
Propr ie tário York; que c.ada movimento ,-Otomitr Georges Bühm- .

Electre - Tecnico _ Profi..iOfla} que um fazia IlO taboleiro no-

I form!ldo na Europa tificava O outro por meio de-

','
Florian6pon. um telegràma; e que, no fim

�ua JOGO Pinto n_ 29 -- Sob,
, de seis, meses, o australiano

l"'KN(.)AS .N.i<.:RV"SAb ganhou ft partida, sendo o

Com os progressos da mediema. americano obrigado a pagar
.ftoje, as doenças nervosas, quando 6.000 dólares pelas despesas
'tratadas em tempo, são males per- teleg:ráficas do adversário.
(�itamente reme�iávei!" � .::u�andel- 6. .. que, antigamente, to-
Flsmo, fruto da rgr-orancra, so pod. •

.' itas Iei,prejudicar os indivíduos afetados d. ram ?aI�adas mm as leis pa�a
tais enfermidades. O Serviço Na- restringir '0 luxo no vestir:
-cional de :Ooe�ç�s mentais dispõ. que, por exemplo, Felipe o Be
·de. um Ambulatono, que atende gra- lo da Borgonha proibiu que,tultamente os doentes nervosos ln- ' '.

-dígentes, na Rua Deodoro 22. da.' os hom�ns ou as mulhe:-es da
às 11 tboras. diàriáment8. burguesia usassem perolas,

joias de ouro ou peles de ar-

minho; que Henrique n, da

IFrança, só permitia ás prince- K-119-P

sas o uso das' f'azendas . verme-
lhas; e que, na Nova Inglater- romanos, que o plantavam
ra puritana, dependia das doa- profusamente nos campos as-

ções que o individuo fazia á solados pelas febres palustres, �"" I -=
Igreja a qualidade de fazenda tornando-os perfeitamente, ha-
que êle podia usar. bitáveis.

_

7 ... que, na França, é proí- 11 ... que a montanha' "Pão
bída por lei a 'venda de objeto de Açúcar", situada no Rio de

COMERCIANTE: Dá um li-
.
de ouro que contenham menos Janeiro, não é a única do mun

vro à Bibli�teca do Centro Aca- de 75% de ouro puro, do' com essa denominação, pois
dérnico. XI d'e Fevereiro: Con- 8. .. que as -gaivotas põem existe outra de igual nome na
tr'ibuir'ás, assim, para a forraa- t A tâ C bos ovos da mesma côr do ni- ilha de San o n ao, em a o
ção cultural dos catarinenses nho e do ambiente em que Verde, que é mais alto que a
de amanhã! h

�.

brasíl
.

êste se acha construido, para sua omOlllma· rasi eira e
("Campanha pró-livro" do dêsse modo proteger eficaz- constitue a maior elevacão da-

C. A. XI de Fevereír'o)," mente a prole contra os seus quele arquipélago atlântico.
destruidores. 12. .. que se fosse retirado

I
9 ... que a viola, instrumen- de um esquimau a refeição de

.

to antepassado do atual 'violi- gordura e óleo, e substituída

I no e sumamente popular na por outra de amido, açúcar e

Europa entre os séculos XIII vegetais, desapareceria a sua

e XVII, era uma invenção dos resistência constitucional as

árabes, que a usavam de dois
-

enfermidades; e que um ano

tipos - a kemangeh e a rabeb de alimentação idêntica á .do
ou rebeck. homem branco seria o bastan-

10. .. que o eucalíptus, de te para provocar num esqui-
tôdas as árvores, é a que mais mau a decadência dos dentes, CAPITAL: ("R$ 60.í)OOl900,OC
saneia o ambiente; e que essa o surto da tuberculose e ou- RESERVAS: CR$ 15.000.000,QO
faculdade daquele vegetal já tros males que os povos ártí- I Rua· Trajano, 23 • Florianópolis
era conhecida pelos antigos cos ainda não conhecem. '

. .. _

MAffiADO I: CIA.. ..

Ag8ncla.. ReprCl.entaçõ4II. em
Gera!

l\I'..4triz: Florian6poU.
Rua João Piato; n. II
Ca.:za P08tal, 31
Filiel: Cre.ci6_0

Rua Floriano Peizoto, ./0
(Edil. PrGpnu).

TelegramQII: ·PRIMUS·
A01Int•• �o.· principal.
�unioipia. cio E.tol{"

.,-----------------------------

laboratório

o Sahã.

Gomissáricís de Madeiras
Presta aos seus representados informações criteriosas sôbre

a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matr.iz - São Paulo - Rua Guapor é, 144 -- Fone 4-5866.

Caixa Postal !i.706. - Telegráfico Abesil.
Filial: - Santos - Rua José Ricardo. 43. - Fone 3.526.

Caixa Postal 749. - 'I'elegr áfico: Abesil.

A., S. I L V E I R A

ESCRITÓRIO JURíDICO COMJ<.;RCIAL

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30�OOO,OO

Movimentação com cheques

O'aDCO do Distrito Federal S. A.

A..untos: Juríd�os·- Comerciais -- Ru- ais e' InforIt1ativos
Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES-- .Santa Catarma
Conlulte no.sa Organização antes de le decidir pela com
". :9ra ou venda de 'imoveis. pinhai. ou qualquer

emprela ne.te estado
Diretor: _. DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

ADVOGADO
Rua Frei Rogértc, 54· - Caixa Postal 54 - Fone 54

LIVROS "GALANTES
Legitim'os Nú. Arti.tico. Americanos. 6 foto. IZxlS C-.:.$ 70.00

, pelo reemhol.o. O. Araujo Carneiro --- C" Postal. 1126 Rio
Peçam-nos catalogo. dos livro•.

"V.IRCiEM ESPECIALIDADE"
era, WETZEL- JNDUSTI1IAL-JOINVILLE

------------------------------ ...... ......_..;.... � ....'Wm.F"II!Psr r

ESCRITóRI0 IMOBILIÁRIO
'" I A. L. ALVES
Rua Deodorc, n. 35 - Fnoli•.

Encarrega-se eie : compra, venda, hi-

poteca, legalização, avaliação � admi-

nistração- de imóveis.

Orzaniza, também, papéis para com

pra de propriedades pelo. Institutes
de Previdência e Montepio Estadual.

;.

I" QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEI1'OR; Se o que 'h.

interessa é, realmente. uma providencia

<
!tara endireitar o que. esti ver errado '\lU
para que alguma fa,ltá 'não se repita; e

\ NAO o escândalo Que a 'sua reclamação
.
ou queixa poderá vir a causar, encami
nhe-a á ,SEC':ÁO RECLAMAÇO�S.
de Q .ESTADO, que o ""50 será le-;ado·
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa

ÇM 'do resultado, embora em alguns' ca-

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem a' providência tomada.

TORNA A ROtdPA BRANQUlSSIMA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o tltTADO- Te,r�a telra. 10 de Selembro de "••6 7,

/

DR. SAVAS LACERDA
CIfnica médico-cirúrgica de Olbo.

Ouvídos, Nariz - Garganta.
Pl'••crição d. lente. d.

,

OPntOt';
OOlll'SULTóRIO - Felipe Selim).

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
all8lDlIlNClA - Conselheíro Ma.

fra, 77.
'l'.I!l4EFONES 14'18 e 120.

DR.' A. 'SANTAELLA
Q}1plomado pela Faculdade Na.

monàl de ,Medicina da Universida.
de do Brasil). Médico por coneur
., do Serviço Nacional de Doen-
1'118 Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Mlsericór-d!a, e Hospital
l'IIlq'llátrico do Rio na Capital Jo'.

deral
CLrNICA Mti:DJr.t\ - DOENÇAII

NElWOSA8
-Consultõír-ío: Ediflclo Am6ila

NETO
Rua Felipe Schmidt. Consultai:

Das 15 ás 18 horas -
lI.esldência: Rua Alvaro de CarYa

llio nO 18 - Florianópolis.

DR. R()LDÃO CONSONI
�URGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLti:STlAS DIil 8JI.
.•.. NHORAS,;_ PARTOS .•.

"armado pela Faculdade de Medl-
cmna da Universidade de Sãe

Paulo, onde foi assistente por 'ra.
I1.os anos do Serviço CirúrgicO do

Prof. A1fpio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias 'bl
lleres, Intestinos delgado e grosllOo
tiróide, rins, próstata, bexiga,

etero, ovãrtos e tromnas. vartco
-.le, hidrocele, var:.tés e herna

CONlSULTAS:
,da!! 2 às 5 horas, à Rua -'FeIpe
8chmldt, 21 (altos da Casa Pa.

raiso). Tel. 1.598.
BlCSID1!:NCIA: Rua Esteves JU.

nior. 179; Tel. M ,764

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA M�DICA EM GERAL
Doenças dos órgãos intei nos,

I

cltpeóal.
mente do coração.

ELECTROCARDIOGRAP1.�
- Doenças do sangue e doe nerves.
Doenças -de senhor-as - Partos.

Consultas diàriamente das 15 à. 18
horas.'

Atende chamado; a qualquc- hOTa,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO; Rua Vitor Meir�,

les, 18. Fone 702,
USIDeNC'A; Avenida Trompowski,

62. Fone 766

DR� ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Servlços.,de ClInica Infantil 4.
AS$istência Municipal e de

.

Caridade '

CL1NICA MÉDICA DE CRIANÇAS
A]jULTOS

CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma
ebaclo, 7 (EdUíclo S. Franclsco),
Consultas das 2 às '6 horas

RE6ID�NClA: Rua :tÇJarechal Gut·
Iherme, :; F,one 783

..

DR. MADEIRA NEVES
Médico especãalísta -em OOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de�Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro
CONSUL'l1AB - .Pela amanua:
diariamente das 10'll0 às 12 hs. à
tarde excepto- aos sábados. das 14
és 1� horas ..,... CONSULTóRIO:
Rua .João Pinto n. 7, sobrado _

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Cóutinho, 58

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
owetor do Hospital ,.çNerê« Ramos"
CLíNICA l1:ÉDICA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório: R;'" Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ tltos da "Belo Horizonte")

Tel. 15,5
Consultas; das 4 as 6 horas,
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812
'

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

DOF.NÇAS DÃ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES UItO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS, - RAIOS
INFRA - VERMELHOS' E ULTR�.-

, "VIOLETAS
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias _

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hernorroíãas, Tralamen.

to da colite ameblana.
Fisioterapia - Jnfra vermelho,Consulta: VItor Meireles, 28.,
Atende diariamente às, 11,3-0 hs
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vida I Ramos, 66.
Fom. 1067

ESCRITÓRIO JURíDICO CÓllERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�8 e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 14

Endereço telecráfico: "Elibranco" - Laje!; _;_ St. Catarina

AUTOMOBILISTAS I
Afenção

Pal'a O seu dínamo ou
.

mot.or de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne, 94

•
'

'I!" 1 ••u. •..... _bd .....• .111 •

COMPANIDA -ALIANÇA DA BAlA-
.u4l.... .. 1171 - lU.: • A I J.
DCEImI08 .. T�8PO.T.8

Cifras do .Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5.978Ao1.755.97'

67.053/.245,30
142.176603,80

SiRietros pagos qOIl últimoll li) ano.

Reeponsabilidao:les «

98.687.816,30
76. 736,40! .306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Ma8sorra, I?1'.
e José Abre-q.

'

de Carvalho. Dr. Francisco

Joaquim Barreto c:ie Araujo

MM .....• "."n'-. . -

Tipo g rá fi co
VENDE-SE

Najerial

Estantes e caixas de

Tratar

�ipos em ótimo

ne"ta Re dação.

estad,o_

Quando o seu nariz estiver en
tupido. devido a um resfriado
d'a cabeça ou catarro, use
Vide Va-tro-nol que lhe dará
alivio imediato. Algumas gotas
em cada narina, desentopem o

nariz, facilitam a respiração,
contraemasmuco�s.�. VIC" .A.I.O.•OLdas e acalmam a lrrttaçao. ,

.

.. ...

QUER

PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE FLORIANÓPOLIS
DECRETO-LEI N. 269

O Prefeito Municipal de Florianópolis.
usando da atr'ibuiçâo que lhe confere o artigo
12, n, I, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 rde abJil de 1939, e

Considerando que o Monsenhor Francisco
Toup, saudoso. e beneméri to sacerdote, dedicou
quasi tôda a sua existência à Santa Catarina,
para onde veio logo após à Proclamação da
j República no Brasil, pa roquiando durante :
.

anos as igrejas de Teresópolis, Braço do NOl"�
te e do Tubarão, sendo' em seguida, nomeado
pároco da Matriz de Florianópolis.
Considerando que pelo notável e invulgar

desempenho do seu ·sacerdócio, foi o padre
Francisco Topp nomeado Monsenhor por tr és
títulos: Vigário Geral -da então Diocese. Ca·
mareiro Secreto e, em seguida, por Sua Santi
dade o Papa, de quem já havia recebido a
honraria' especial da cruz PRO ECCLESIA
ET PON.TIFICE; Prelado Doméstico;
Considerando que, além de benfeitor dos po

bres desamparados, criando ou patrocinando-

instituições pias como o Asilo de órfãs S5.(\
Vicente de Paulo e outras, a ,êJe devemos, a
vinda para Florianópolis das Irmãs da Divina
Providência e dos Padres Jesuitas, respectiva
mente do Instituto Coração de Jesus e Colégio
Catarinense, para a fundação de cujos estabe
lecimeutos de ensino secundário muito coope-
rou; ._

Considerando que aos esfo-rços e dedicação do
referido sacerdote, que saiu por vários lugares
do Estado e de fora dêle, a angariar donati
vos para o referido fim, devemos a fundação
do Bispado de Elorianópolis, do qual chegou
a ser Governador, na vacância de Dom João
Becker, de setembro de J 912 a setembro de
1914: '

,

Considerando ainda que v Monsenhor

.Fran·1cisco Topp muito contribui u para a formação
do espírito cristão de nossa mocidade, não só

,

pOJO um paroquia to julgado acima de todo o I
louvor, como elaborando apreciado catecismo

Jda doutr-ina cristã para o ensino da religião
aos nossos escolares e dirigindO. outras publica.'

I
ções religiosas orientadoras do nosso povo,

, DECRETA:
AD-REFERENDUM DO CONSELHO AD

MINISTRATIVO DO> ESTADO
Art. l° - É dado o nome de Monsenhor

Topp à via pública situada entre a Avenida
Mauro Ramos e o prolongamento da rua Major '--

_Costa, nesta Capital.
Art. 2° -- Este decreto-lei entrará- em vigur

na data da sua publicação, revogadas as dIS
posições em contrário.
Prefeitura Municipal de Elorianópolis, em 5

de setembro de 1946.
Pcãro Lopes Vieira, prefeito.
Monuet Ferreira de Melo, diretor do Expe

diente e Pessoal.
Dr. Armaauio Volérío de Assis, diretor do

Serviço de Saúde,
Eno. Castútio do Am(M·a.I, diretor do Serviço

de Utilidade Pública.
'

DECRETO N, 19
O, Prefeito Municipal de Florianópolis,

usando da atribuição que lhe confere o artigo
12,_ n. III, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8
de abril de 1939,

DECRETA:
Art. 10 --,. Fica permitido aos funcionár ios

municipais' a consignação em fôlha para a

Caixa
-

Econômica Federal no Estado, de con

formidade com as normas estabelecidas no de
creto-lei estadual n. 159, de 8 de agôsto de
1938.
Art. 2° - O pedido será processado na Di

retoria do Expediente e Pessoal e despachado
pelo Prefeito Municipal, depois de preenchidas
as formalidades legais.
-e Ar-t. 3°, -_ .�st.e.,�decl-e_to entrará em vigor na
data da sua publicação,

�

revogadas as disposi
ções em contrário.
Prefeitura Mirnicipal de Florianópolis, ém 5

de setembro de 1946,
Pedro Lo-pes Vie1-ra, prefeitO-:
M-anu_el Pen'eira de Melo, diretor do Expe�

diente e Pessoal.
-D'r. Armando Valé1'io de AssisJ diret,or do

Serviço de Saúde.
Eng_ Cast1ilio do Ama,ral, diretor do Serviço

de Utilidade Pública,

E . ELEGÂNCIA? I
I

VESTtR·SE COM CONFORTO
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

-'tiI1�. .

nanoo 0.1gu6m. t&l_ ....
Iheira da UWltraQilO lHI!ma. ..._.
lhe. em lLIDàY91 a--to. um .ue. do
"xaelente o.peritlvo ENOT, Isa...
oe v, SiA. de _tar....�
., o. gentileza;ESTEE 1A11.
BEí'1 O NEY APERITIVO

PREDILETtJ!

Perca-�a Gordura I
I
!

Um métCDdo nOV9, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
�btê"-lo agora nas far-

mácias.
Um rué dico da California que atende

-s Ff;'iri:'ias de Cinema de Hollywood
fJesc.;vbriu um método seguro e novo
i,al'd reduzrr o excesso de gordura
antrestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve_a gordura de um
modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, Formode estimula
a saúde, a, energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode" hoje mesfno, em.

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua 'maior proteção.
Distr. S. I.. P. Caixa Postal 3186 - lia

.

----------_._ --_ .. --�-._--

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA

132" sessão -regim,ental.. em 4 de setembro de
1946

À hora l"egimental, sob a presidência do sr.

dr. Ylmar Corrêa e com a presença {ias 51-S.

conse1heiros Severo Simões, José B. Salgado
de Oliveira e JairO' Callado, O' sr. presidente
desla l-a aberta _a ,sessão, funcionando como se

cretá,-io o sr. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo_
E.1'pediente

O sr. sec)-etário "lê a ata da sessão anterior,
posta em debates, é aprovada sem emenque,

das.
O SI". secretário procede à leitura dos se

guintes documentos: ;
,

Ofi<:ios 'ns. 655, 65,4 e 657, da Interventoria
federal, encaminhando três projetos de decre
tos-leis;
Ofícios n�. J 52 e 154, do Departamento dils

lVlunicipalidades, encaminhandO' os seguintes
processos: 107, da Prefeitura de Bom Retiro;
215, da Prefeitura de Laguna.; 360, 544 e 545,
da Prefeitura de Camboriú; 555 e 561, da Pre·
feitura de Gt:esciuma; 558. da Prefeitura de
Aral'angná; 568, da Prefeitura de Canoinhas;
004, da Prefeitura ,le Curitibanos; 40i, da Pre·
feitura de ImarnÍ; 602, da Prefeitura de Serra
Alta e 442, da, Prefeitura de Mafra,
Ofi<:ios das Prefeituras de Florianópolis,

Joinvile, Laguna, Ibirama e Cresciuma, enca

minhando cópias dos atos oficiais baixados por
essas Prefeituras.

�- * :;;:

131'" sessão 'regimentaiJ el1J, 3 de setembro d�
1946

A hora' regimental_, sob a presidência do sr"

dr. Ylmar Corrêa e co-m a presença dos 51".3.

couselheiros Severo Sjmõ�s, José Benedito Sal..:
gado de Oliveira e Jairo Callad", o sr. presi.
dente declara aberta a sessão, funcionando
como secretário o sr. Luiz Osvaldo Ferreira de
Melo.

Expediente
O sr. secl"etário lê a ata da sessão anterior,

que, posta em debates, é aprovada sem emen�

das.
O sr. secretário procede à leitura do se

guinte documento:
Ofício do sr. Car]os da Costa Pereira, reme

tendo quatro fórmulas "M" pertencentes à fi�'
cha individual de ,cada funcionário e solicitau
-do pr.ovidência para o pr.eenchimento das m�s
mas � devolução à Comissão de Estudos tiOS

Serviços Públicos Estaduais.
Ordem do dia

Foram examinados os atos oficiais das Pre
feituras de Joinvile e Caçador, sendo aprova
dos,

( U/'fMO,/}{IrO /).f Ir"OrU.lI1b. (0If. ESNIIRtII
I ITA4.í__

·

�

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádio.s R. C. A
Victor. Válvúlas e, Discos.

"- Rua Conselheiro Mafra

COMISSÃO DE ESTUDOS DOS
SE'RVI1)ORES P'tTBLIC9.S

ESTADO
PARECER N. 1.033/46

0_ pedido da professora Cirila de Me
nezes Prado não 'encorrtra apôio no de
creto-lei n. 1.264, de ,30 de dezembro de
1944.

2, T'endo sido admitida a 17 de mar

ço de 1945, como extranumerário, não
se justifica que pretenda o direito às fé
rias de janeiro do mesmo ano_

3, Somos pelo in<:leferimento do se".
pedido.

S_ S" em 3i() de agôsto de 194fl.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
Gustavo Neves, relator.
Milton Leite da Costa
J. Batista Pereira
Aprovado.
3'9-46,
(Ass.) Udo Deeke

PARECER N. 1.034/46
Alaíde Samagaia Bittencourt, profes

sora da escola de Linha São João, mu

nicípio -de Iltaiópo!is, pede pagamento do
salário-família referente ao períod.o de
setembro de 1944 a junho de 1945, quan
do em exercício na escola de Mato Cam
boriú, il11UnÍcípio de Cam\lOriú.-

2. Pelo relacionamento da 1mportân
cia de CrS' 800,00, de acôrdo com a in"
formação de fls." do Tesouro do Estado.

S, S" em 30 de agôsto de 19·46.
Cat"los <la Costa Pereira, presidentEO e

relator.
Milton Leite da Costa
Gustavo Neves
.T. Batista. Pel·eira
Aprovado.
3-9-46.
(Ass,) Udo Deeke

--------

.f'il-t'-Úln .If ''Pi
-,

�Á�k:
.&4I'Ih.. tUHl Vfrnwnt=-H"
Of {"Feno 5e.m'DO
t- .MO�'fN�IVO"

'CGtA,"'AS E
1""

1

I ':'A JCA".�
,

1"-,.'z.;....(. .Fabricante e distribuidores das

a�amada,
s con·

'1111 fecções "DISTINTA" e RIVET. 'Poslue um gran.
de sortimento, de casemira.. riscados, brina

I
bona· e bara,to., algodõe.. morina e aviamentos

,

paJOa alfaiates. que recebe diretamentt' dali
_ melhore. fábricas. A Casa ·A CAPITAL- chama � atença� 'do. Snr•• Comerclant•• do inter��r no sentido de. lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem suas compra•• MATRIZ em Flarian6poli•• - FILIAIS em,{Blumenau e La]e••
� --..--..�.-- _ -- ---

, ,

)

I
I
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8 o IiSTaoo-Terce-feira '0 de 'setembro de '1948

Carmsae, Gravatas, Pijamea.:
Meias da. melhores, pelos me

Dores preço. só Da CASA MIS
CELÁNEA - RuaC. Mafra. fi

POR que-expor-se ao perigo, sem
nenhum proveito? Se está· na� ,

:"

suas mãos evitar um malefício,

por que correr à risco, temerária-
'

mente? Lembre-se de que �as in-

fecções da pele, muitas vêzes, são
transmitidas por navalhas que

serviram a outras pessoas. Não

dei�e ,que isso lhe aconteça! De

fenda seu rosto de contágios, bar
beando-se sempre em casa, com

um moderno aparelho Gi1lette e as

'legítimas lâminas Gillette Azul.

- A culpa é sua! Com um aparelho de

(;illette, não há perigo do
-

contágio de
seguranço_

infecções!

..

_ Que prazer I Tõo fácil e agradável J Pena nõo ter

começado há mais tempo a barbear-me com Gi!letle'

GARANflA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar 50 ...

tisfeito, devolva as oito e será reembelsado,

Gillette
Caixa PostalJ797 - Rio de Janeiro

NAVALHAS ALHEIAS
I

•

NÃO PASSES NO _R.OSTO •

UM DESGOSTO.EVITA
nÓP1UO BEM •••

P'RO TEU p,..

, BARBEIA-TI: EM CASA.

AfASTA O PERIGO. (;"0.
GILLETTE - EII T; DI IA i
_ MICRÓ810S NAO TE

'nter .. !1me,lcdn"

--

'I Deseja obter
]_) l)S emprego?

'

Procure então a nossa Ger�.·
cia e preencha a nossa "ficha iii,
informações úteis", d"udo tôd..
as indicações possíveis, qu� te....
mos prazer em recomendá-lõ (a)
aos interessados na aquisição ...
''''"'' flincionário8 (as).

UTENSILlOS PARA
RELOJOEIROS-

DEUTSCHE BIrBCIIER

Rotary Clube 'de Florianópolis
Como de ordínárío, reuní-. be, agradecendo aquele ges.

ram-se dia 5 os rotarianos de to.
Florianópolís em mais uma 1 Com a palavra" 6 com. Os
sessão-almoço. I valdo Machado diz que nossa
Como 'ínícío da reunião, foi' cidade sempre se tem mantídr

confiado ao companheiro �1a-1 infensa a ínícíatívas de. ordemchado o hasteamento do Paví- cultural. Quando isso" entre
lhão Aurí-Verde,

_

o que é feito I tanto, rião acontece é natura'
sob uma salva de palmas. EJ? i que nos rejubilemos. É, por
seguida, de acordo com o ,tlro- jeX!emplo o que está acontecen

gram,a, o Secretáráo procede 81 do com a Escola de Música. re
Leitura do Expediente. cém-críada e que até agora tem

O com. Sídnei Noceti faz: plenamente' correspondído á
breve relato, de interessante espectatíva nela depositada. E
tópico do boletim do R'C de nessas paiavras de congratula
Recife. ções o comp. Machado quer
Em acordo com o p.rograma também demonstrar se jú

elaborado, o comp. Norberto bilo 'e seu entusiasmo aos van
Rihl em ponderadas' pala- guardeíros de tão nobre orn

vras saúda o Uruguai pelo ani- preendímento entre-os quais M
versano de sua Independên- encontra - e em primeiro PIa-Icía, há pouco transcorrido, pe- no. - o cornp. Arnoldo CÚ nec
dindo, ao finaldzar, u�Il'a s�lva que se bem verdadeiramente I

de palmas aquele pais amigo. desdobrado, levando sempre 21O mesmo comp. relata a seguir todas as esferas o seu en�u�,:a::;'1suas impressões da viagem que mo e a sua colaboração.
acabon de empreender a C'\Ça- Dizendo-se I i IS o li j e ado, ( Idor, discorrendo principalme�- comp. Cúneo agradece ás pala
te sôbre os I"��urls?s' naturais vras do comp. Machado, fazen-Ide que a regiao e, dotada e, do, a seguir, ligeiro trelato só
paradoxalmente, 'sobr·e a ca- bre a fundação daquela escola
.rêncía de estradas e transpor- musical que - bastaria issc
tes, devido ao que não pode i para destruir as, objeções qui
aquela zona melhor se desen-] ça 'levantadas - contra, ací
volver.

'Ima de toda a espeetatíva, com
Em vibrantes palavras o amatrícula de mais de 200 alu.

comp. O. B. Viana trata do as- nos. '

sunto de 7 de Setembro. Entre I Após agradecer a
. presença

outras coisas, di� o comp:,_ :�r-lde todos e aos oradores-do dia
nos custado .mm!os sa��ii;.�lO� {o comp. Presidente convida o
nossa emancrpaçao pclítica, �( campo B. Viana para descerra
bem que O' alto de proclamação o Pavilhão Nacional, como ter
fosse efetuado pacííícamente mino da 'reunião.
ás margens de um macho. En
tretanto, deviemos ter sempre
em mente, os sacrírícíos exigi
dos e as vidas preciosas perdi
das para que o Brasil se tornas
se polítícamente independente
afim de que não nos descuide
unos no- combate a ideologias
perniciosas que nos poderã: \
Ievar novamente á perda de

'

soberania e á perda de liberda
de, soberania e líberdade essas

tão profundamente arraigadar
á índole do povo brasileiro. IICom a palavra, o comp. Sido)
neí No.ceti comunica á Casa ter ....----

_

escutado ontem em seu rádíc
a notícia de que o Rotary Ou
ibe da Argentina' homenagsou
-em sessão, especial, ao' Brasil
por motivo do transcurso de
-antversárío de SUa Independên
cia. Devído a isso' ficou assen

tado 'que se ofícíe àquele Clu-

J )V ()G' r\._
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL,

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt S.e - Sala 5
EdifíCio Cruzeiro - Florfan6polis.

FORNfTURAS
OURIVEIS

E
E

Medalha
perdida

Foi perdida urna medalha reli
'giosa, -dia 3 do corrente, em local
pr6ximo à portQ- do Cine Odeon.
'rrata-.e de um objeto um tanto
gasto pelo UIIO e muito estimado
pela dona. Quem o entregar nellta
Redação será' genero.a'mente re

compensado, 5 v. - 2

peçom cat.o10gos,
LIVRARIA VELMEN

PetroPflis ..• Caixa Postal. 91

LEIAM A REVISTA
O .VAIE DO ITAJAt

A TOSSE

Evite
ê

s s e r t s c o t

,.� �:rea c��Ou�i���e�.t��
PEITORA!. DE---

ANACAHUITA
�

� ,

.,jI.:n�... (pmposfi,'

I
I

REGIME' DE SAÚDE

.Balanças para oficmas - Para brilhantes ___:'LaminadCires
Tornos para relojoeiros _ Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios. etc.
Preços e prospectos com a

CASA MASEr!'
�ua Sen1Ír;ário, 131 - 135 _' São Paulo.

,

A Ora. L. GALHARbo. ex-médica',
,..._-_� �___

do' Centro Ellpírita Luz, Caridade

O PRECEITO DO DIA I e Amor. cornunicQ -'a mudança
do .eu consultório para a rua do
Senado. 317. 2 o andar, Rio d",

O UIIO diário de Eru tus , le(!umes. ,Janeiro.
verdura., leite e ovos, dá .aúde e I (COMSULTAS Cr$ 2n 00 )vigor. Êsse regime é tanto moi. .,

benéfico quando, (;)0 rnearrro tempo.
se praticam exercícios ao ar livre
e ao sol. .eguidoil de banho frio AMIGO!
Se não -õo aproveit'ildos taia tôni- Ouve, aos sáJbados, das 17,30
cos naturai .. , há urna diminuição horas, ás 18 horas, o programada resistênci.:1 orgânica e (!) índi-

...
víduo se torna predisposto às do- da Juventudp Estudan�ll Ca.
enças. I tólica, do Itlstituto Coração de

Proteja a saúde. usando dià- Jesus.
lriamsnte leite 'OV08. verduras. "Eu sou O Caminho a Ver-lequmes e frutas ,e. fazendo um

-" r'ln uir'l<:1"
'

pouco da eX'l"CICIO ante. do (,la ,"1
, '

banho habitual. SNES. Viva Cristo Rei!

C��!.RAj
5RONQUITEJ ,
E COQUELUCHe

, I

,'TOMe $EUPIlf!. !

,1
ii
;'

a ú1'1 E l H aR o a S n'1 E L H a R E S
��.lnIIIIlICONS N."!'''��

AOS SOFRFDORES

j
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- o I!>sl'ao()-Terca·felra. 10· de Setembro de 18.. ti .. 11

�M-��a-ri-m-o-s��-ac-o-t-es�co-m�V-�-R-E-S---d-ir-�-a�m-e��-te�d-e-N-o-v-a��-r-q-u-e�'II��a& c�ntincas
em\ em balagem especial. segurado. para todos os Países da I A REPRODUÇÃO ARTIFICI...

I AL DOS RAIOS CÓSMICOS
I Nova York €S. 1. P. A.) �

I Uma das iproezas mais notá-'
· veis ente as praticadas no ema-

· po da ciência desde que faz se

te anos, uma física alemã con-

seguiu cindir o átomo do u

rânío, foi a que levaram a ea-
. bo os ffsícos do Laboratório
de Investigação Oientífica da

Gemera.I Electric Company, em
Schenectady; ,pela primeira
vez na história do mundo foi

possível e nisso está a proeza,
reproduzir o mesotron, que é

,

um dos elementos
..

' constituti
vos dos raios cósmicos. Conse
guiu-se" isto por meio do beta
tron de 100 milhões de vóltios,
aparelho de cuja existência o

público só teve conhecimento
há quatro meses, ao rasgar�se
o véu de segrêdo que a guerra
tinha imposto sôbre êste e ou

tros achados.
Os homens de ciência estão

de acôrdo em que as experiên
cias realizadas pela referida

empresa vieram ampliar con

sideravelmente os horizontes
das fôrças nucleares, e que a

façanha referida é fruto do

propósito deliberado de procu
rar a maneira de dar utrltdade
positiva á energia nuclear. A

revelação de tamanha proeza
foi feita por ocasião da reu-

·

níão anual há poucos dias ce

lebr'ada na Universidade de

Colúmbia, da Sociedade dé Fí
síca dos Estados Unidos.
A posaihllidade de reprodu

zir artificialmente o mesotron,
coisa que sempre se julgou im

possível, veio facilitar enfim
o estudo intenso da estrutura

nuclear. O mesotron, de que
dantes não se fazia idéia se

não mediante o estudo dos.

raios cósmicos, é uma partícu
ta consideràvelmente mais vo

lumosa do que o electron. Na

realidade, por via de regra,
seu volume é duzentas vezes o

dêste último. Os mesotrons são
produzidos na atmosfera, mui
to acima da superfície da Ter

ra, pelos raios cósmicos, cada
umdos quais dura tão sómente

alguns míliomésimos de segun
do.
Deu-se assim, na realidade,.

um passo gigantesco no domí
nio da investigação dos fenô
menos nucleares; mas o futu
ro ,parece prometer coisas
mais notáveis ainda', visto co

mo a empresa a que acima fa
zemos referência e s t á j á;.
construindo três outros apare
lhos aceleradores de potêncla
maior que o indicado.

Decreto de, 31 de 'ag,asto de 1946'

O INTERVENTOR FEDERAL RE OLVE
Conceder exoneração:

A Jo<io Benedito Otoni Bastos do cargo da

classe T da carreira de Juiz de Direito ela co

marca de Concórdia.

(Reproduzido por ter saido com il1cor;·cç5.0) IDecreto de 3 de setembro de 1946

O tNTERVE�TOR FEDERAL RESOLVE IIPromover, po-r ant.iquídedc :

..--------------------------------------------------------._--------.. -------------------

Paralisia infantil
Washington, rn. P.) - A

mais terrível epidemia de pa
ralisia infantil que ataca os

Estados Unidos desde 19i6 a

parentemente atingiu o seu

ápice e estará em declínio den-
tro de duais semanas o mais '

__� � _

tardar.
O Serviço de Saúdé Pública

dos E'stados' Unidos indica que
houve uma espécie de alto no

Inúmero de casos surgidos, po
rém, a queda da média só é es

perada pürr volta de meados. de
setembro.

O' dr. Charles H. Armstrong
deólarou que !' a aproximação
do IpeTiÍodo de frio é um fator
ponderável na poliomye.litis,
mas que o 'mal quanto à sua

peouliarldade ainda � desc.o-

• ,nhecido. Os motivo.s aventa
dos até agOira são simplesme:n
te teóricos. Uma dias teórias é
que a' molestia é transmitida

por insetos, porém não se tem

provas de que os insetos sejam
OiS transmissores".

6�vê'FD� do-· -6s tado·

De acôrdo ('0111 o art .. 50, do decreto-lei n,

572, de 28 de outubro de 1941:

Elaa Dutra, do' cargo da classe C da carneira

de A tendente, do Quadro único do Estado, ao

cargo. da classe D dessa"carreira, vago em vir

tude da demissão de Manoel Rosa t Alves
Decreto de 4 de setembro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RES!>LVE

II

Remover, "es-oiiicio'":
De acôr�lo com o art. 14, alínea a, do decre

to-lei n. 1,196. de 23 de novembro de 1944:

Fandira Farias da Luz, que exerce a funç.ão )
de' Professor Complemeutar-ista, referência IV,
da Escola mista de Egito, distrito de Antórno

Carlos, para a mista de Antônio Car-los. distri

to do mesmo nome, município. de Bi-guaçu._
Requerimentos desoo ctvados

21 DE AGOSTO
Manoel João Avila - Pede readmissão

Foi pelo sr. In,terventor Feder-al aprovado o pa

recer da Cespe, n. 764/46, datado de 29 de

maio de 1946, que assim conclui: "Erh face

do exposto, sendo flagrantemente ilegal o ato

que demitiu Manoel João Avila cio cargo de

Oficial de Justiça, tem o Estado a obrigação
moral de sanar o mal, aproveitando O interessa
do, se não fôr possível readrniti-lo 110 cargo
anteriormente ocupado, em qualquer outra fun

ção públtca ".
Oerda Prachthâuser - Pede pagamento de

vencimento eor-resnondente a seis dias - Rtla�
cione-se a impor tância de Cl"$ 82;60.
Adací dos Santos Gomes - Pede pagarnent-:

do salário-farnil ia - Relacione-se a impor tân- "

cia de CI'$ 480.00, - I
Melicio Alves dos Santos - Pede inscrição

e pagamento da importâucia correspondente ao

aumento de vencimentos r�lativos ao mês de

dezembro de 1945 - Relacicne-se a impcr-tân
cia de CrS 100,00. (405Q)
Bráulio João Cordeiro, cabo da Fôrça Poli

cial - Requer prorrogação de licença - Sim,
à vista do laudo médico.

Manoel Marcelino, soldado da Fôrea Poli

cial - Requer reforma - Sim de conformi
dade com o parecer do Comando Geral.

João Machado. Inspetor de Trânsito - Re·
quer 30 dias de licença para tratamento de sau

de em pessoa de sua família - Como requer,

15 dias, à-vista do laudo médico.
Raulino Gentil Mattos 'T" Escrivão da Dele

gacia Regional de Caçador - Requer 90 dias

de licença, para tratamento de saúde- - Sim,
à vista da laudo médico.

22 DE AGOSTO ,

Pedro Xavier &. Cia. - Pede pagamento -

Pague-se, à vista das informações, a quantia
de Cr$ 2.271,10 desentranhando-se os documen
tos necessários à comprovação das despesas, de

acôrdo com ° decreto n. 622, de :28 de novem

bro de 1938.
23 DE AGOSTO

Frederico Bergmann - Pede isenção de mul

ia e emolumentos afim-de se registar como es

trangeiro - Nada há que deferir, à vista das
in formações.

.

( 2(, DE AGOSTO •

Tóão Dier-schnabel - ·Pede pagamento de"' -

e1"$- 70,00 7' Pague-se.
Eur-áchic Fiuza de Carvalho - Requer pa

aarnento de el'S 570,00 - Pague-se, à vista

das informações.
.

28· DE AGOSTO
Heitor de Alencar Guimarães Filho - Pede

pagamento - Pague-se, à vista das informa

ções, a quantia de c-s 3�0:oo (:�et1tranhand.?
se os documentos necessarros a comprovaçao

das despesas, de acórdc com o decreto n. 622,_
de 28 de novembro de 1938.
Nilo Cordeiro Dutra, soldado músico da Fôr

ça Policial - Requer 90 dias de licença para
tratamento de saúde - Sim, à vista do Jande

médico.

Decretos de 6 de setembro de 1946

O Interventor federal no Estado de Sarita Ca

tarina, tendo em vista o que consta do pro

cesso n. '1.165, de 1946, da Secretaria de I�,,

tado dos Negócios da Justiça, Educação e

Saúde resolve

Aposentar:
De acôrdo com o art. 45, .parágrafo umcc,

do decreto-lei n. 614, de 2 de março de

1942, e art. 188, item II, do decreto-lei

D. 572, de 28 de outubro de 1941:

Januário Alves Ga-rcia no cargo de Escrivão

de Paz do distrito da sede, do município e co
marca de Tubarão, com o provento que per lei

lhe competir.

, I
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Cabelos Brancos!

�tfue c't4tflítude.'-
I

, .• -.

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz, vol

tar a côr natural primitiv(1<
(castanha, loura, doil'óda ôu
negra) em pouao tempo Não
é tintura. Não mancha e néi�

aujo, O seu u.o é limpo.
EacU e agradável.
A Loção Brilhante extingue

a. caspa•. o prurido, a sebor-'
rhéa e t8das 011 afecçõell pa-'
rasitárias 'do cabelo, assim
como combate o calvicie. re

vitalizando os raizes capila-'
res. Foi aprovado pelo Depor-
tomento Nacional de Saúde·
Pública.

".� .

•

Lenthéric

,:�. .

'hf;�:.4'�
r'1:�'�

<:'

""'''-'",

(

Da cabeça aos pés, o dia todo, uma Iro-

�rância extasiante - composta com verda-

deiro carinho encantamento que fica.

FA,RMACIA ESPERANÇA o problema dos aa
zístas holandeses

.. do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 àmanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata .observância no receituário

- Perfu-
S. H. l. - Segundo despacho

de Haia, num grande comício
die ex-membros do movimento
de resistência holandês, reali
zado naquela cidade, criticou
se acerbamente a resolução ao
govêrno nerlandês de dar li
berdade a quarenta e cinco mil

preses porítícos.
Um dos oradores manifestou

que entre os quaI1enta e cinco

r;nil prtsionei!fO's se encontra
vam pelo menos vinte mil na
zistas holandesetS que foram.
membros

-

das forças S. S.

(g'uarda de eute nazista.
O cornkio aprovou uma �110-

ção dirilgtda aJO gabinete diz.en
do que o projéto do govê;:-no
não era acettável pelo poyo ho
landês.

médico.

ITome KNOT
\

)
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Sanla Calarina, ao lado do seu insubstiluivel líder, aguarda a sua eleição para "

Yice-p.re�idência da República. Clm Nerêu Ramos Iodos os calarinenses ! .. Contra êle,
se bamgas-verdes, os que não nos compreendem! Exceção desses, os outros .. ,

No coreto oficial,..no entroncamento da
r'ua Felipe Schmidt com Jerônimo Coe

lho, achavam-se o sr. Interventor fede

ral, os presidentes do Conselho Admí
nistrtivo e do Tr-ibunal de Apelação, o

sr. Arcebispo Metropolitano, os secretá
rios 'd'Estado, o prefeito da capital, co

mandantes e oficiais das fôrç>as armadas,
altos representantes do funcionalismo

público e exmas. senhoras.
Ao longo da rua Felipe Schmídt, na

<pJ'aça Quinze e ruas adjacentes conside
rável 'massa popular aguardava o desfi

le, que foi aberto por uma Companhia
de 'Fuzileiros do 140 Batalhão de Caça,
dores, seguida da Companhia de Infan
taria da Base Aérea.

Com a avançada idade de' 83
anos, faleceu; dia 1 do corrente, PRISÃO DE UII
na vizilllha cidade de São Fran
cisco do Sul. a ua. D& Eugilnia
Conceição Doin. viúva do u. Afon
so Apolinário Doin.
Tronco de uma da. moi. antiga.

e tradicionai. famma!! da.quele
município,' deixou a extinta des
cendência numaro.í•• ima -- oito fi
lho. vivos. cêrca d. meia 'centena

de neto. e mais dI! vinte bísneto•.
Dotada da coroção magnanimo,

.inceramente dedicada à prático
'do bem. teve a distinta matrona

.ua morte pranteada por t&da. a

populaçõo da cidade franci.quen.e,
onde era par todo. conhecida,
estimada e re.peH.ada.

"CABEÇA'"

o Território do Iguaçú, na declaração "as maiores figuras do Exército, não é pont6
necessário à defesa nacional, Daí a Assembléia Constituinte manifestar-se contra a

Santa Cs tarina está de parabens !
a integrar a noss� ar�a geográfica..

"' "_".

Varrida por violenta· onda de sabotagem
Jerusalém, 9 tu. P.) -

A[dreS'
além de ataques contra do-se para entrar em ação, es-'

Palestina está sendo varrfda soldados britânicos. perando-se que sejam invadi.
por uma violenta -onda da sa- ÁS f'ôreas da infantaria aé- das várias colonias israelitas•.
botagern na "espera da. coníe- rela, (lenominadas "Demonios Ao que, parece os hritânicoS'
rêneía arabe israelita de Lon-I Vermelhos", estão preparan- vão estabelecer pontos de COR-

trôle, como meio de descobrir
os sabotadores e impedir no�
vos ataques de' terrorismo.

sua manutencão ..
, Xapecó voltará.'

Transcorreu com raro bri
lhanaísmo a sessão cívica pro
movida' a 7 de setembro pelo
"Dtretórío Acadêmico XI de
Feverefro " .

Presidindo a sessão, o Exmo.
Sr. Interventor Federal, dr.
Udo Deeke teve a seu lado, na
mesa de honra, o Exmo. Sr.
Presidente do' Conselho Admi
nístratívo do Estado, dr. YI
mar Corrêa e o Sr. Presidente
do Tribunal de' Apelação, 'De
sembargador Medeiros Filho.
Présente,s eram ainda as al

tas autoridades, secretários de

Estado, o ,Sr. Comandante da

V,I ..... lld.de.'16a C. R., o representante do
os escolares, divididos em dois grano

des grupamentos, desfilaram imediata- Sr. Comandante do 14° B. C., ,.. 1'0"" ..�a .'mente, após às fôrças armadas, na se- D i r e t o r e s de. Repartíções, yguinte ordem: Educandário "Santa Cata- membros da Congregação da

V. ,rma'', grupos escolares ",São José", "Dias - •9O ..Velho", "Silveira de Sousa", "Lauro Faculdade, representações de.-i •

Müller" e Colégio "Coração de Jesus". diversos estabelecíenentos de
Com � tratamento pelo reputado produtoFechava êsse ,grupamento o pelotão da ensino e populares. Okasa. A base de Hormonios (extratos glan-

História da nossa Bandeira. A dulares) e Vitaminas selecionadas, Okasa é
Do segundo, faziam parte os' se,;{u!ntes OS, o:r-adIOlres,. Academico OS- .uma medicação�de escôlha pe.a sua eficá-

- ,

G' '1 K'''' Ub l'd B" ciá terap'êuíica comprovada, em todos os
estabelecimentos: Abrigo de MEmores, nl 1 lI1SLen e' aJJ o. 'flSl- casos ligados diretamente a perturbações.
Escola Industrial, Instituto de Educação, gheUi, inter�p:retando OS sen-

'. das glândulas genitais. Okasa combate
.

t d Ed
-

G'
_.

"C vigorosamente: debilidade sexual, fraquezaInstJtu o e .

ucaç�o. e ma�lO ora- tilmenvos de tqda a mocidade masculina, velhice prematura, fadiga, perdaSão de Jesus" e ColeglO CatarmenEe. A • • de memória e energia, neurastenia no ho-
Militares e escoÍares foram vivamente, aJearlemICa e Os seus Justos amO) mem; frigidez,perturbações ovarianas, idade

aplaudidos,' pelo garbo e disciplina com seios em face do momento' na- critica, obesidade ou magreza excessivas,
Dacidez da pele e rugosidade da cútis, naque marcharam. cional, falaram cO.m ve::rbo ex- mulher. Okasa, importado diretamente de

lA noite, a banda de música do 14° .:8.
d 1 Londres, proporciona Juventude, Saúde,pres,sivo e elüquen,te, sen o a -

Fôrça, Vigor e Atração. Nas boa8 Drog. e

P
· -

d t voos da mais viva demolfi:stJ:'a- FllJ'm. - Informações e pedidos ao: Dls!r.

revlsao O empo Produtos Arna, Av. Rio Branco, 109. Rio.-'.

, ção de fé e cOlIlfiançà 'Por par- Peça fórmulas: drágeas "prata" para Iíomens
A • e "ouro" para mulheres, s6 em embalagemSERVIÇO DE METE0- te da seleta assistenCla. original de Londres.

ROLOGIA Ocupando em seguida a

tri-/Previ;são do Tempo, até 14 huna o principal orador da ses- ft d aI'
a

d repu'blip.-9h�=t��e:�v::Stável. i=r:'6�. :::e�{�:��' IIS!!!�!�u.!) a Th!L!!!!en� �segu;arlaa v:�
Ventos: Variáveis, fr:escos. dia PátJria, a.pontando a todos, da repúlblJ,ca sobr,e a monarqma na Bul�afla: Resultado�� of!

Telillipera1JUTas extremas de os mal e s das infiltrações ciJais, quasi completos, dizem que 800 mIl leleltores II!am(jfes
hõje: Máxima 20,9. minima ,utóplicas, aJllleaçadm'as d'a nos- talJ:a-,!!lI-s'e pró repÚlblica, enquanto centobe de2lenove mil foram

14,4. sa in(d.ependiêncià .e das nossas favol1aveils á monarquia ou votaram em ram:co.

o Dia da Pátria foi festivamente co

.memorado nesta capital, alcançando 'as

solen ídades, corne nos anos anterior-es,
grande brilho e esplendor.
Além da 'parada militar, da qual par

ticiparam soldados do Exército e da
Aeronâutíca, assistiu a população ao ha
bitual desfile escolar, no qual tomaram

parte centenas de alunos de estabeleci-
.

mentos de ensino público e particular,
primário, secundário e profissional, os

quais desfilaram garbosamente perante
as altas autoridades civis, militares e

eclesiásticas que se postaram 110 coreto
armado à .rua Fel1pe Schmídt,
Antes das 110Ve horas todos os elemen

tos partfcipantes do grande desfile já se

achavam concentrados na Praça da Ban
deira, notando-se ali, também, grande
massa popular.
As 9,45 horas chegou ao local o sr. In

terventor federal no 'Estado, que passou
em revista ao contingente de militares
e escolares, ao som das respectivas ban
(las ode música e de tambores e cornetas,
A seguir, presentes altas autoéídades

e tôda a tropa em continência, s. excia,
procedeu ao hasteamento do, pav ilhâo na

cional, ato que pôs fim a essa parte das
solenidades comemorativas da data rnag-
na da nacionalidade.

'

C.· realizou retreta 'no Jardim Oltveíra
Belo.

Florlan6polb, '0 rJe setembro de 1946

DIA DA'PATRIA Acolhido com
-

.aprnvacao

Em comemoração da grande data, o

Clube 12 de Agôsto levou a efeito sun

tuoso baile de gala, precedldo d� bri
lhante concêrto da orquestra sinfônica
da Sociedade de Cultura ,Musical.

geral
WAJSHINGTON1 9 (Charl,€IS Benbe, da U. P.) � Comentá

ríos ofícíaís e de Imprensa .sobre o discurso de Byrnes em stut
tgart revelam que foi o mesmo acolhido com -a aprovação ge
ral; criando um ambiente de 'Confiança em tôrno do papel que
os Estados Unidos desempenharão na diplomacia européia, a

qual será cada vez mais efetivo.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAJ

Iniciou-se, 10gG depois, o desfile em

continência ao Chefe do executivo.

Tome KNOT
de cendo- Uesarficulada a Shindo
brasileiro, Remei' em Araçaluba

DUBLIN, 9 (U. P.) .s: Os membros do corpo deplomático
acreditado nesta Cidade enviaram mensagens de condolências
2.0. Consulado Brasileiro, assim que se tornou conhecida a morte
do Consuil: Silvio Camarinha, vitimado do desastre de aviação
ocorrido no sábado.

Enviaram mensagens
lências ao consulado

São' Paulo, 9 (Via aérea) -
O chefe do Serviço Secreto da
Ordem Política e Social, ínror
mou ter sido desarticulada, a

Shíndo-Remei da regiao de

Araçatuba e adjacencias. 'Po

Diretório dos os sus men�bros �oram pre-.
I sos, com exceçao do jovem J0,1'

ge Sato elemento pertgoso,

que conseguiu escapar ao cêr
co.

ESCOLA CLAN1lESTINA
JAPONE:SA

A sessee cívica no

Acadêmico XI de Fevereiro'

São Paulo, 9 (Via aérea)
Informam de Mogi das Cruzes"
que o delegado dali localizou.
uma escola clandestina japo
nesa, que wínha tuncíonando
naquele município. Foi preso
o professor Tiô e apreendida.
grande quantidade de livros"
cadernos, e outros matehais
didáticos.

tradições cristãs.
Encerrada a sessão foi Sua

Excia. o Sr. Interventor Fede
ral convidado pelo Sr. Desern
bargador Diretor da Faculda
de para descer a bandeira na

cional. No páteo interno da
Faculdade, ao somdo hisporna
cionaI, cantado por todos os

presentes foi encerrada esta
emocionante cerfmônía, que
encheu de júbilo a tantos que,
crentes e confianJtes Pátria,
esperam com certeza, os m'e

lhores dias que não tardarão.

D.Eugênia VODcei,uão
,

Boio

. Procurem suas
encomendas na

Varig

São Paulo, 9 (Via aérea) -
Düígêncías real'lzadas ,pelo de
legado Aldo Cagliano, culmi
naram com a prisão do japo
nês Kangí Matsuo, o cabeça
dos terroristas da Shindo-Re
mei na região de Nova Orana-

. da. Foi efetuada uma busca na,

casa do refer ído nipônico �eIi-'
do. encontrado copioso ,�te-'
rial que compromete seria-:
mente o mesmo. Descobrlu-ee
um mapa do Estado e outro do.

município, além de livros, fo
lhetos de propaganda da orga:__
nização terrorista, e indi.ca-·
ções dos pontos em que se en-

'coniJravam localizados os te,r
roristas. Kangi Mutsuo foi en
caminhado á ,cadeia de S. Jo-
sé do Rio Pr,eto.

Acham-se retidas na filial

da Varig, nesta cidade, por
falta de endereços, encomen
das para Noceti, Lapagesse
&> Cia. 6 Antônio Pádua

Santos.

o esquartejador
tentou suicidar-se
Chi,cago, 9 (United) - Wil

lia.ms, He.h�ens, o. jovem esqu;ar
tejador de Suzanne Deglnan. •.
te'l1�tou suiddar-se, na. prisão,..
enfor.cando se com o auxílio.
de um lençol.
E ,g ,s a tentativa, realizada.

poucas ho,ras antes de ser pro-
nunciada a sentença, foi ime
díata.mente fntstrada p elos: -

guardas.

NUNCR EXISTIU IGURl

PARA FERIDAS,
EC,ZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FR EIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Telegr�_mas
rejidos
AClham..,se' retidos na Esta

ção Sede tel'egram3is para os

seguintes destinatários:
Máximo Pinhei,ro - Janão

- Ma'l'garida Nunes - OSini
Labo - JOSlé Marcelino' da Sil

va - Brandalise - Rachewsky
- Francisco Bueno Luíz_

Gel'aldi.

Avisa a seus clientes que
mudou seu cODsultório pera a:

rua João Pinto n°. 7 (sobrado)_
........ � ..

VENDE-SE
Um lacam6'1tel de 15 H.P. efeti

vo., marca «Wolf» em estado novo,

O mesmo tem uma caldeira sobre
salente.
Tra-tClT no rua Vitor Meire!e., 31 ..-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


