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Os jornais cariocas, de ontem, anunciam 'que o
candidatura à vi'ce-presidência' da República. ,Para
sufragará o nome- do sr, José Augusto ou o do

sr. Melo� Viana . r.et.irou a sua
êsse elevado posto, a ,U.O.N.
sr. Aloisio' de Carvalho filho.

/

o passos da Argentina sao algo
tardios. Contudo ...

WASHINQI'IlON, 11 (U. P,) - Apezar das provas de que a

Argentina está caminhando para .uma verdadeira cooperação
continental, os Estados Unidos' contínuarâo estudando as suas

relações com o Govêrno de Buenos Aires .. Foi o que afirmou o

Jornal "Washington Post", sob o título de "Retirada argenti
na". Destaca ainda o. artigo que os passos da Argentina para
entrar ria categoría dos bons vizinhos são algo tardios. Con
tudo, segundo o jornal, existem provas de que OiS argentinos
estão caminhando para a verdadeira cooperação Internacío
nal.
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pecolonizaçào do Estado
SE A INGLATE'RRA FALHAR A Secretaria da Viação, Obras

• • • Públicas e Agricultura do Estado

Londres, ;11 (U. P.) - A contra a criação do Estado Ls- �ando que os .ârabes entrarão esteve nos últillfos tempos, sob a

Palestina está ameaçada peta raelita na . Terra Santa. em ação para resolver o caso
chefia do respectivo Secretário, dr.

guerra ciuü, segundo afirmou Simultaneamxnte, em. Lon- se a Inglaterra [aliiar no cum-
Leoberto Leal, estudando o pro-

um porta-voz das Nações iir:a· dres, o presidente da Câmara primento do dever: blema da recolonização do siste-

bes. Segundo o mesmo inior- dos Deputados da Síria, Fatia, ma rodoviário do Estado, princl-

. mante, a luta irromperá a qual- Bey El Khour, declarou que os BO'M SENSO
palmente da zona circumvisinha

quer momento, a menos que se- atos 'de terrorismo dos judeus da Capital.

ja dominado o terrorismo ju- estão expondo' a vida dos âra- Depois de acurado estudo, onde

deu. Acrescentou o porta-voz bes a um perigo perpetuo na
foi focalizado o problema da deu-

que todo o mundo árabe está Palestina. E concluiu âesia- �OÃO FRAINER sidade demográfica,' a questão da

_________-------"'---------------'---, Os. -eutelHlim.entos processados nacionalização do estrangeiro, e o

Reduzidas as pessibilidadeS d' 1"11<1
I).olÍücà �'<l(:i(lllAJ ,ifim de se

U e deix-arem a salvo os supremos in-
terêsses da nação contra as artt- ROtary

t
'" b I1t manhas dos extremismos e em

ermtnar reveme e que se pôs á prova o patriotismo Comunica a Secretaria des-
'dos nossos homens públicos, trou- ta prestigiosa associa.ção, por
xeram uma página de conforto- em

nosso in termédio, aos seus
meio ás chocantes desilusões da
hora. associados, que em virtude

LP'Falando pelos seus representan- da transformação por. que a
_

rensa e o
tes e acima dos objetivos prôpria- está passando o restaurante
mente par-tidárfos, as correntes po- do Clube 12 de Agos"'to, não atentado contra olíticas do país deram um passo a haverá o habitual almoçomais na estrada dos verdadeiros til .Pa.J·zensinamentos democráticos, tão semanal de hoie.

. seu' l1lat�h_osamentell adulfter�dtOS pela
"f' I' d t t

Buenos Aires, 11 (U. P.) - O
as ucra verme la e aSCIS a, e as- (o] lCU <la es por ven UI'a encon ra-

seguraram, para o futuro do Bra- das no estudo da situação e sem- [orru...I La Prensa comentando
síl, a estabilidade das instituições pre encontraram, graças ao bom O atentado cometido em - As
que foram e continuam sendo o senso que lhes norteia os atos, sunção contra o Paíz e após as
fator máximo do nosso progresso uma solução favorável aos' impe- sínalar que tais ocorrências
e da grandesa nacional:' .ratívos da nacionalidade.

nd
.

( S ) t E d t
-

tinh Colocando á margem questíün-] Sirva o exemplo para que, ces- constituem sempre um alar-
Lo res,' B. N. ' - In e- .ssas emons raçoes mnam culas de somenos importância, to- sadas as 'pugnas eleitorais, onde mante sintoma de desrepeíto

gr.antes do Curso de Apoio Aé- por finalidade mostrar aos ori- d t
-

d 1 ítí
. A •

I'
. ,

- as as a ençoes os �gl unos re- o� mteresses. l?artl< arros
.

se

lm-,
ás liberdades pÚhli.cas, publíca n

reo mantido pela ,RAF, acabam dais de alta patente dos três presentantes do povo brasileiro se poem, em pr1l11elI'(� plano, volte a "'OS desmandos teem definiçãode realizar demonstrações per- serviços e que tirando' esse concentraram na 'feitura da Carta seremdade aos espírítos, e possa o ..

to de Sal:tsDury, no decorrer das curso especial da RAF., o poder Magna para que seja digna' dos Brasil, pela dedícacão e, sabedoria O objetive: .

nossos' fo�os de povo civilizado e de seus filhos, retomar sereno e Atropelar a imprens.a e pro�
quais 20 bombardeiros "Lin .. mortífero da moderna avia- propíeíe a existência de uma De- seguro o caminho das' suas tra.di- curar silenciar a voz dum' ou
ooln" quadrímctores Idos de ... �ção britáTIJiJca em' estreito apOlo.

.

I I
. - -

d 'tO�
�

mocraCla rl;la, com l;l va orlzaçao çoes emoera leas, para maIor mais/OIperad.or da imprensa li-
4.000 libras sobre uma área de ás forças de terra, O Curso de, do' homem dentro de sua dignida- eclosão <le seu )1ome no cenário

bombardeio de saturação' de Apoio Aér,eo da RAF é, na rea-
de. física e moral.. I internacional e para maior

.

bem vre.

Nerêu Ramos, pelo P. S. D., Otá- estar de seus filhos. --------------

menos de meia mi]jh:a quadra- lidade, um curso de opBraçÕel': v.io Mangabeira pelas oposições, Haja bom senso e as divergên- TOME APERITIVO
das. combinadas" dos três serviços. ambos,' figuras exponenciais da cias políticas não serão jamais mo-

Os "Slpitfires" demonS'tra-
A b d t b·

" nOssa' euItm"a política, agindo de tivo .de intranquilidade pública e li N () Tram O eJ,eito mortifeI1o dos .

ca a e ser .rum em anun: plel].o aeôr<1o com o presidente muito menos sementeiras de ódios
.

1. .

proj:etis-foquetes e os "Tem- cI�do ql!e � Mannha Real esta Dutra, souberam sobrepor-se ás no seio da família brasileira.

::!����fou�:r=���acul�rli�:1�:i����i;1! Acusados os comunistas como responsáveis·�a'lei1eu a genl-t'ora sentar-se como voLuntários pa-
I tJ ra serem convocados para Nova ·York, 11 (U. P,) mais grave porque os greviJtas acusou, ao mesmo tempo, OS,

do q I E• b r serviço naval no caso de qual. Está-se vivendo num ambiente. dos rebocadoers atendeJram o comunistas de serem os Tes-

.
ra. Isen owe quer futura emer,gencia. Essa de violênciÇL no �écimo segun- pedido do prefeito para o trans- ponsáveis pela prolongação da

Abilten, 11 (U. 'P,) - Fa- reserva está 'aiberta, a qual- do dia da greve dos motoristas porte de carvão, petróleo' e v:í- greve dos motoristas de cami-

leceu esta manhã nos Estados ofitci8.J1 que tenh:a stdo co- de camínhões. O sistema de veres. O prefeito de Nova York nhões.
Unidos, a progenitora do gene- missionado na Marinha Real. abastecimento foi consid'eraDel-
Tal Dwight Eisenhower. A

eX-Ida
Reserv:a Naval ou as Reser- mente prejudicado pela pare

tinta contava 84 anos de ida- vas de Voluntários Navais a de, ao mesmo temp'o que mui

de.
•

partir de setembro de 1939. tas indústrias são obrigadas a

reduzir suas atividades. Acre
dita-se que dentro de alguns MILAü, 11 (U. P.) - Extendeu-se a outT.'as cidades a gr.e
dias ficarão sem trabalho cêr- ve dos serventuários da Justiça de Milão. Só na cidade de Mi
ca de duzentos e,cinque.nta mií }ão abandonaram slUas atividadesl mais de mil servidores pú·
pessoas, a menos que a _greve. blicos. Ao mesmo tempo estão sendo feitos apelos aos funcio�
seja solucionada imediatamen-! do. teduzidaJs as PO.SSibiltdrudes de a

m.lesm� .terminar breve
te. _' qmsta de cem por ,cento de aumento nos salanos e o esta:bele
A situação não tornou-se I cimento de contro.le de. preços pelo ·go\r;�rno.

fomento da produção agro-pecuá
ria das zonas colonízáveis, a Se
cretaria da Agricultura resolveu
mandar o engenheiro José Born

para, rio Rio de Janeiro, junto às
autoridades superiores e técnicas
em colonização, esi;udar a possibi
lidade da vinda para o nosso Es

tado, de colonos holandeses, litua
nos e italianos,
Com essa missão,' segUJe

.

hoje,
pelo avião da Cruzeiro do Sul e
com. destino

-

ao Rio de Janeiro,
o engenheiro' José Born, compe
tente diretor de Terras e Coloni-

Clube zação do nosso Estado.

Auguramos-lhe uma boa estada
na Capital Federal e que sua mis
são obtenha pleno êxito.Nankíng, 11 (U. P.) - Os nacionalistas chineses não es

tão dispostos a suspender as'hostilídades na Chdna. De acôrdo
com um porta-voz comunista Ohang Kai Shek recusou-se a or

denar a 'cessação do fogo, apresentando aos comunistas uma

contra proposta inoceítável. Devido a isso continua a luta, sen
náríos públicos de todo. o pais que adiram á greve para con

mente.

4 Grã-Bretanha prepara-se para
grande papel na manuteu'ção

da Paz Mundial

'Um s·imples
LISBôA, 11 (U. P.) - Chegar.am a pôrto., viajando incog

nlstas, dona Carmen Franco e sua filha Pilar, 'respectivamen
te espôsa e filha do general FraTIcis,'co Franíco, chfe do Govêr
no Espanhol. Segundo um funcionário dtp[omá>tico espanhol,
Itrat,a,.-se de um simples passeio de verão.

aumento de 100 ·1.Querem um
II

passeio de
- ,verao.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jor3e there n e Senhora M�tím ,cherem e S.enhora
Algentes
todo dia esta coluna'

até o fim

Decreto de 6 de setembro de 1916
O INTERVENTOR FEDERAL RF;SOLVF. lel'amNomear: e.

De acôrdo com o ado 169, do decreto-lei n.

431, de 19 de março de 1940, comhinadr;
com o art. 32, do decreto-lei n. 614, de 2
de março de 1942:

Alexandre Evangelista para exercer o cargo
de Escrevente Juramentado do 2° Tabetiouate
de Notas, Oficial Privativo de Protestos e Rc ,

gisto d€ Imóveis dos sub-distritos do Saco dos
Limões e Trindade, cujo serventuário vitalício
é Reynaldo de Br-ito, e com a abr-ihuiçân de
fazer reconhecimento de letra e firma.

Decretas de 9 de setembro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder e.roneração:

I IDe acôrdo com o art. 91" § 1°. alínea a, co
.

decreto-lei n. 572, de 28' de outubro de
1941: .

A Artur Moreira de Castilho, do cargo d
Comissário de Polícia, no inter ior, padrão G,

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

do Quadro Único do Estado.
Nomear:

Um monumento de
ArquneturaModerna
Uma das �is interessantes I

e, talvez, maus belas realizações

Iarquitetônicas de nosso tem
po é o edírício do Ministério'
da Educaçãso. e Saúde, no Rio

I'de Janeiro. Um grupo de jovens
arquitetos brasileiros, imbui
dos de novas concepções artís
tícas, adaptou o ante-projeto

...-----""/------
que o genial inovador Le Cor
busier tivera a oportunidade de
elaborar, a pedido do Ministro
Gustavo

.

Capanema, para a sé
de do Ministério.

Êsse edíríclo, que obedece
em suas príncipaís linhas ás
normas e ao ensinamento de Le
Oorbistér, l1epr,esnta um mar
co relevante .n,.a arquitetura de
nossas dias. Suas formas dis
dplinadas e· caracter[sticas
d.estacam-se da grande maio

.

ria de <constJ.'uções do centro
da Gapttal brasileira. Sua fa
chada sul, voltada para a Gua
naJbar:a, é envidraçada em tô
da a sua extensão, permitindo
urna perfeita cOnijugação de
SUaJS linhas com a deslumbran
te beieza do panorama. Sua fa

�hada norte, batida pelo sol
.,e dotada de um interessante
sistema de quebra-sol, que ofe
'rece UIIIl completo aproveita
mento da luz e proteção con
tr

.

ao calor e o impa:cto dos
failiOS solares. Seleções de - Se
tembro a!presenta em sua quar.
ta capa uma explênfdida foto
grafia, mOlstmndo eSSa parte
do edifí'cio.

/

� Mi:üstér�o da Educação e
SaUld'e e ennquecido por pai
r:e1s pintados pel'Ü grande ar
tJ;sta naconal' Cândtdo Portu
nari e por trabalhos dos escul

t�r�s Bruno Giorgi e Celso An
tonro� destrucando-se também.
extenor,m'ente, a estranha es�
cul-tura de Lip�hitz represen
tando a luta de Prometeu con- 1ira o abutre.

De acôrdo com o art. 15, item I, do decreto.
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Antônio Manoel Castilho para exercer o caro

go de Comissár-io de Policia, no interior pa
drão G, do Q�adro Único do Estado, par� ter
exercício na �elegacia Regional de Polícia de
Pôrto União, vago em virtude da exoneração
de Artur Moreira de Castilho.

VENDE�SE
Um barco a vela, p lanta

argentina, para recreio, Com

lotação pera 2 pessoas.
Tratar nesta Redação.

-- Pedimo. avisar por

",a. quando o jorn.al não
no me.mo dia.

telegro
chegar

Tê -n�o satisfação de partici
par o V. S, e Exma. família.
o noivado de sua filh",
ORIANA com o Yr. Jorge

Cherem S�brinho.

Têm o satisfação de partici.
par o V. S. e Exma família,
o nrivado de seu filho
JORGE: com a'senhorita

Oriana Chsrem.

I .

o ESTADO
, <

Redação e Oficinas à rua João
.

.

Pinto n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata'

mente qualquer írrs
gUlaridade ne- entrega
de seus jornaes.

JORGE

Os originais, mesmo não

publicados, não serão
de.volvidos.

A direção
'. não se r.espon·

sabiliza pelos conceítos

emitidos nos artigos
assinados

MACHAOO i CJA,
Ag'acia. ti Repre.en"taçõ•• em

OePOJ
Matriz: Florian6pol�1I
Rua João Piato i d. �
�iza Po.tal, 37
Filia!: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./a
(Edll. PrGprió).

T.legramCl8: ·PRIMOS
Aaent.. 'QO. prlncipaQ
munlolplot do E.todo

@ ORIAHA�I
. confirmam I

--___;.�.

!topema 1-9;�46 Fpolis. 1-9-46

'Proprietário e Dir.-Gerente
.

SIDNEI NOCETI

laboratório
Radio-Tecnico-Electroo

Fundado em 1935
Montage� de rádios, Anlpli

ficadores-Transmi••o1'''s
Mabrial importadn direta

mente dali U. 3. A.

Proorietário
Otomilr Georges Bühm
E�ecbe - Tecnico .. Profilllli0f'Q)

formado na Europa
.

Florian6poli.
�ua João Pi.nto n. 29 -- Sob.

�-------------------------------------------------------------------

,Cure a sua Pele dos Eczemas Rebeldes
Ô Um dos mais importantes. problemas

I
outras [armas de tratamento, BELZEMA

do médico é o tratamento bem sucedido foi aplicada e as coceiras cessaram ime
das dermatoses. diatamente e a pele tornou-se limpa e

Numa clínica de pele de um- grande nova. BELZEMA não é visível nem sen

hospital, foi descoberto um novo e mo- tida quando aplicada, não mancha a

derno tratamento cientifico: o emprêgo roupa e não requer ataduras.
de BELZE�A! para eczemas. eczema+i- Use BELZEMA boje e sentirá alivio.
des e psoriasis da ilele.. .:.íl Continue a usar BELZEMA até a sua

B�LZEMA tem Sido aplicada co.m.o pele tornar-se macia e limpa. .1f
máximo sucesso em erupçoes terrtveís ..

e obstinadas, em apenas alguns dias, en- BELlEMA. quanto tudo mais tinha falhado. Em .

alguns casos de doenças existentes há
vários anos e que resistiam a tôdas as

Diretor de Redação:
A. DAMASCENO DA SILVA

.,

DOENÇAS NERV�SÁb
Com os progressos da medicina

hoje, as. doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são maleR per·
feitamente remediáveis. O cnrandeí
sismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados .d.
tais enfermidades, O Serviço Ni.
eíonal de Doenças mentais dispõ.
de um Ambulatório, que atende gr..
tuhamente os doentes nervosos ln.

digentes, na Rua Deodoro 22, da. t
às 11 !horas. diàriamentL

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
.

A. L. ALVES
Rua Deodor:., n. 35 - FDolis.

E�carrega-se ãe: compra, venda, hi·

poteca, legalização, avaliaçã9 .. admi.

nistração de imóveis.
O�",aniza. também, papéis para com

pra de propriedades pelos InsHtuto�
de Previdência e Montepio Espidual.

.'

,
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COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Ceutro Aea
démieo XI d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos 'catarinenses
de amanhã!

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

QUEiXAS E RECLAMAÇI')ES
�REZADO LEITOR: Se ó' que lhe

iJ1teressa e, realmente. uma providencia
"ara endireitar o que estiver errado \lU

para que al,!uma falta não se' repita; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami.
nhe-a á SEC';;AO RECLAMAÇO ItS,
de O ESTADO, que o �"so será levado
sem .demora ao conhecimento de que",
de direito, recebend" v. 9. uma informa.
ç� do resultado. emborà em alguns ca.

S05 não sejam publicados nem a recla.
mação nem a providência �mad�.

o cinquen·tenário do 'I. H. G.
de Santa Catarina

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

8° andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano ... .. .... Cr$
Semestre Cr$
I'r.imestre Cr$
Mês............ c-s
Número avulso.. Cr$
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso. . Cr$

80,00
45,00
25,00
9,'00
0,50.
90,00
50,00
30,00
0,50

(\)

o Instituto hístóríco de nossa deral 'e 'al�as autorãdades CIW\S,

míliares, convidados e associados.
Após a missa os srs. des. dr. Hen

rique Fontes; coronel Silvino

C.,da Cunha, dr. José Born, respecti
vamente presidente, vice, tesourei
ro 'e os consocíos tenente Ildefon

so Juvenal e jornalista João Octa

viano Ramos, foram ao cemitério

da Irmandade dos Passos, deposí
tando no ttmlulo do saudoso fum
dador do Instituto expressiva pal
ma de flôres naturais o mesmo

fazendo na ·ersrtatua do D. Hercilio

Luz.. aonde estão 'Os despojos do

saudoso estadista. Ás 15' horas, na

sede social á rua Tenente Silveira,
teve lugar a recepção que a jubi
lar· associação promoveu em 'rego
sijo á data, á mesma comparecendo
o repr-esentante «[o exmo. sr. In

terventor federal. ,�,ta.s autorida
des civis, militares e grande nume

r.o • de associados, tenqo usado da

pal!avra o exmo. sr. désembarga-
.

dor dtl. )Henriq)�e, FQntes,1 pre.sji
dente do 'Instituto, dizendo do Iho

tivo do mOimento e a todos agrad·e
cendo em nome 'do Instituto, Fi

nos dôces ,e bebidas a todos f�ram
nferectdos, tendo ao piano e-x:eCll-

I :;'1110 o Hino da Independência e

nrUmeros de musicas escolh;_d�s,
gentis alUlnas do Ginasio Coração
de J,esUrs.

\

Anúncios mediante contrato

• ••••••••••••••••••••••••••
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NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politisas
Notas Locais'
Artigos de Redação
Página Literária .

SIDNEI 'NOCETI
Crônica da Semana

Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas

\.
I

Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOS

Pelos Municípios
Assuntos Internacionais
Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

..

terra, festejou no dia 7 do correu

te, a sua efeméride [ubíliar. -Há
cinquenta anos passados, o saudo
so barr-iga ve'r1e, primo in,te,r pa

I res, José Artur Boiteux, corri um

l·
I
,

numero regular de amigos, funda
va, nesta sua .e nossa muito ama

da cidade de Nossa Senllora do

Desterro, 'O Instituto Histórico e

Geografioo de Santa Catarina.

Boiteux, vivia praI'\a sua terra, pa
ra

.

a 'Sua gente e mais ainda para
as coisas do passado.

Não ficariam bem estas linhas,
noticiando '00 comemorações do

Instituto, num dia tão grande,
qual o da nossa Independência,
sem se- falar de perto e de coração,
daquele que foi o seu criador, a

sua vida, o seu. enamorado por- ex
celencia.

AmparadQ pelo Dr. Hercilio

Luz, erutão gorvernadOT do Estado,
que o inoen.tivou e o auxiliou pe

cuiüariamente, Boiteuoc .sentiu-ls,e

aiümado, nunca mais descurando
do seu gI'\ande ideal até o termino
de sua existência.

Conforme stav-a noticiado, .o

exmo .. Sr..D. Joaquim D. de ()li-,
veka, arcebis,po metropolitan'O, re

zou missa ás 8 howas', c0lll!Pare
celldo .ao ato o 'sr. In1ervenil:oT fe-

t �
�" •

�'.

Esportes
.

..............................

FARMÁCIAS DE
,

PLANTA0"

Dr. H. G. s.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Eatado

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Allres de Souza
rarm. L. da Costa Avila

l\lês de setembro
Estarão de plantão, durante o mês de

setembro. as seguintes farmá'cias:
7 (sãba'Cio à tarde) --Farmácia Rau

liveira - Rua Trajano.
,8 - Domin.go Farmácia SantOo·

Agostinho _.. Rua Conselheiro Mafra.
.

14 (sábado à tarde) - Fal'mác:a Es
perança - Rua Conselheiro Marfra.

15 - Domin,go - Farmácia Esperan-·
ça - Rua Conselheiro Mafra. ,

21 sáhado à tarde) - Farmácia Nel
son· - Rua Felipe Schmidt.

22 - Domingo - Farmácia Nelson -
Rua Felipe Schmidt.

28 (sábado à tarde) - Farmácia Mo
derna - Praça 15 de Novembro.
29 - Domingo - Farmácia Moderna;,

- Praça 1'5 de Nov·emrbro. _

O serviço noturno será ,efetuada pel�
Farmácia Santo Antônio sita à rua .João<'
Pin.to.
•••• -,•• .o •• .o.o.o .. .o.o.o.o.o.o.o.o.o.o • .o.o ......

Exame de sangue, Exame para verificação'
de cancer, Exame de urina, Exame �Ql'a

verificação da gravidez, �xame eie escarr.o.

Ex.me paro verificação de doencas da

�ele; boca e cabelos. Exame de fézes,
Exame de secreções,

J'utovaccino9 e transf.usão. de sangues,
Exame químiCO 'de farinhas, bebida.

café. águas, etc.

I
TELEFONES MAIS NECESSITADOS"
Bombeiros ............•..•.....•• 1313

.

.

'Polícia _ .. _ , ••• • 103""
Delegacia O. P. Social .......••••. 157&!
Maternidade . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1159'
Hospital Nerêu Ramos .,........ 831-
Santa Casa _ _. 1036,
Casa de Saúde_ S. Sebastião USI'
Assistência Municipal ........•••. 166"
Hospital Militar _ .. ; .. _......... 11;'1
14· B. C. . _ . . . . . . . . . • • • 15"6>'
Base Aérea ,. 78ft-
7' .B. L A. C.' _ . .• _............ 159".
Capitania dos Porto. . • . . . . . . . . . . • • 1380'
1 6' C. R. .•.. _ _ . . . . . . . • • • 160'",

Fôr�� P�lida) _ .. .. .. . .. .. .. 1203
PemtenClarla ,............. 1518
..'O Estado" 102a
MA G�zeta" 1656
"Diário da Tarde" 157�
L. B. A. ......•............... 164.'
Emp. Fn.n.rAria Ortiga .• ,....... tOll

AYill'iA8 (.;r� 3,00
Com essa infÍlna quantla Voe"

ej!tá auxiliando o· seu próximo.
C&ntribua para a Caixa de F.smol•

.' aos Indbrentee de Flori.nó�olla.I
................&aI8D..m=m= ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'TENI8 CLUBE- Dia 21-Sábado-TradicioDàl Baile Ida Primaver·8. Reser�a
d� mesas. 'ii pedido, na Relojoaria Moritz� à partir do, dia 14.

Vida Social .

otidas Bibliográficas
(Sob 08 auspícios da Livraria Rosa,

à rua Deodoro, 33)
Por J. T. uoe« Jor.

Guilherme Steínmetz

NOCET l-CALDEIRA
Realiza-ae. hoje. à Av. Mauro

Ramos 52. civil e religiosamente, o
enlace matrimonial do sr. Newton

Dia 28 de agôsto proximo Nocati com a gentilíssirna senho

�JlassadiÜ, completou 92 anos de rito Sé fora Gomes Caldeiro. filha

'idad'e o' sr. Guilhe:rme Steinme- do sr. ten. Pedro Gomes Caldeiro
I e de sua exma. espôsa. d". Eulina

,
.,..

-j, residente eim Palhoça, on- Gomes Caldeira.
,de exerce à nobre proftsssão O ato civil. que terá lugar àa
de lavrador. - Guilherme 10 horas. será paranimfado pelos
'Steinmetz, nasceu em Frank- ar, Sidnei Noceti e exma. espôso,

por parte do no ívo , e Heí'to'r Biten-
· íort sobre O Meno em 1854 e, cpurt e exma. elpôsa. por parte
· foi e,m sua mocidade um dos da noiva.

'fundadores da Cruz Vermelha
.

Às ,10,30 horas será celebrado o

-da sua terra, tendo-lhe sido ato religioso, servindo de padri
"conferida por esse motivo a in-

nhos , por parte .do noivo 0. �r.
..' . RoeI Gomes Caldelra e genhhs-

/Slg'nIa que vemos na otografla 'sima noiva e, por parte da noiva,
.acíma. O sr. Guilherme que o ar, Djalma Roslindo e exma.

,,�esde sua chegada ao Brasil, espôao .

tem dedicado sua atividade á Ao jovem. par aprelentamos nos-

ao. congratulaçõr • •

.Agricultura, deu á nossaPátria, � i lll'fYlfiij'l-TR':Im]l)
: 8 filhos, dos quais descendem BÕDAS DE OURO·",_"'__'1 : I

· 27 netos e 58 bísnetos.
. • A efeméride de hoje assína-]

,

.

Ao - taI1IDOS seu amversa- la a pasS'3Jgem
- das bôdas de

.no, embora com algJlm atra-, Ouro do Sr. João Arsênio de.
. zo, fa�emo-l�, en!retant�, com OliveJr� e de eua exma. snra,
.a maior satisfação, enviando- D. Luiza Maria de Oliveira.
lhe e a todos os membros de Data tão assinalada numa
-sua numerosa familia nossas vida conjugal, não é muito co

telícttaçõs, com votos de que mum, pods raramente um ca
:possamos regístar, ainda, por sal tem a felicidade de teste
.muitos anos, a passagem de já-la com alegria, como ora.
: sutt. grande data, sucede com os jubilares espo-

•
sôs a quem vimos de nos refe-

TOMAZ P]CKERIG rdr. E por isso os seus filhos
Deflui, hoje, o. aniversarIo comemorando data tão festiva,

.natalício do sr. Tómaz Picke- cere;:t-Ios-ão dos carinhos que
ring, funcionário da' Oasa Hoe- bem mereeem. O feliz casal
pck e pessoa grandemente es- tem os Iseguintes filhos: Julio,
tirnada. so}.teiro, Ar,noldo, casado co,m
'seus inúmeros amigos, terãc D. Ondina' Silva' Oliveira;

=:'oportunidade de asse'gmr.ar-J�e:, João, cas llido oo,m D. Alzirra
nesta data" o apr,eço em que n Vieira de Oliveira; Oscar, ca
te'm. sado com D. IVete Camisão de

Oliveira; Renato, casado' com
D. Mariá do Rosário Tolenti
no de Sousa Oliveira; Maria
Antonieta, casada com o sr.

Nestor Carreira e Ma:ria. dOIS
Passbs, vi_uv;:t do s·r. C1eme1nite
Pin·to dos Santos e dezesete

MeIiin'8. Marli Terezinha
\

Regü:áta:a data âe boje mais
llima, festiva primavera da ga-

,

'Jante menina Marli Terezinha,
l,dilMa filha do sr. Manoel dos
Anjos, proprietáirio do cOlÍcei
'tuado "Saláo Minerva".'

..

Srta. "Nadir Bastos
Assinãlp_ a data de hoje o

"tramscurso de mais uma pri
:mavera da I gentn senhorita
:Nadiir Basto,s, fino ornamento
.<da !sociedade local.

...

Osvàldo 'Cân'dido :ije Sousa
TransCQ'rr-e, "hoje, !9 aniver

:sário nataHCio do sr. Osvaldo
"Oândido de Sousa, funcionário I,.da iIl'OSSa ,confreira a "A GA- •

.�ZETA".

I
, 'Alceníiro 'Ramos

� Faz anos, hoje, o sr.

:miro Ramos.

'Srta. :Alice Barreto
Transcorre, hoje, o aniver

''SáJrio natàlílêio da' gentil se

nhorita Alice Barreto, filha do,
. ::ST. Hildébralnct"o Barreto.

Sra. Anita Freitas ]Iakovieski
Aniversar-ia-se, na data, de

hoje, a exma. sra. Anita Frei
tas Makoviieski, espôsa do sr.'
Estam.íslau Mokovieskí, cons

trutor civil.
• lO

lUenina Anabela
Regiista, a data de hoje, o

aniversário natalício da ga
lamte menina Anabela, díléta
filhinha do sr.. Reandro Ro
mão Ida Silva.

Ol'ivaldo Clímaeo
Transcorre, hoje, o aniver

sário natalícío do sr. Orivaldo
Clímaco, oficial da nossa Ma
rinha Mercante.

ENLACE:

netos .

Catolicismo
O ,SANTO DO DIA

10) - ENSAIOS 12 DE SETEMBRO
Cura dos Nervosos Au:').tregesilo, A. - Edit. Gua- Festa do sto Nome de Maria

nabara - 350 pago - Preço. Cr$ 35,00, encarí .Ó: - VoI. Esta solenidade foi introduzi-
V (ih...> Obras Completas. da pelo Papa Inoçêncío XI pa-

] ;)) _ �E:ICOLOGIA ra perpetuar a memória não
Ciência (A) de Viver - Adler, Alfred _!_ Lív, José só de uma das mais gloriosas
Olímpio - 306 pago - 3a edição - Cr$ 25,Otr -- In- vitórias, mas de um daqueles'
trcdução de Phüípe Maíret.

'

insignes benefícios .com os

20) - RELIGIÃO quais Nossa Senhora costuma

Filosofia em Luta - 'Sheen, Fulton - Liv. Agir - socorrer Seus devotos. No ano

207 pago - Cr$ 25,00 - Trad. - Cipriano Amoroso 1683 marchou a sultão turco

Lima. Kara Mustafa com um enor-

Cristiarusaçiio da Idade Nova - Lima, Alceu Amoro- me exército contra Viena d'

80 Lima - Liv. - Agir - 265 ipag. - Cr$ 35,00 Áustria. A cidade, e com ela

VaI. IX das Obras Oompletas (Teoria, I). o Ocidente cristão pareciam
30) - CIENCIAS SOCIAliS perdidos. Munições e provisão

Rio Branco e a Política Exterior do Brasil '- de boca estavam esgotados;
(909-1912) r-r= Abranches, de Dunshee - Liv. José muitos dos defensores da ca

Olímpio, dístríb. - 478· pago - Cr$ 80,00 - Ilustra- pital achavam-se adoentados.

ções fora do Texto - 3 pranchas ;;;- VaI. UI Obras Mas todos invocavam diária-

Completas, mente, pela reza do Rosário, "

Anatomia da Paz - Revés, Emery -:- Cia. Editora Na- a Maria, o que fizeram tam

cional - 273 pago - Cr$ 25,00 - 'I'rad. Constantino bém as tropas do rei da Po

Ianní - Coleção Fórum Politico, n. 3. lônia, João Sobieski, que,
Adooçaâos (como aprendemos, como sofremos, como usando o nome de Maria co

vivemos) - Carvalho Neto - Lív. Saraiva - Enc. mo senha, atacaram 'e vence-

Cr$ 100,00 - 524 pag. ram, definitívamentü o 1111-

40) -t-r- FILOLOGIA migo implacável da religião
Estudos de Filologia Portuguesa - (1° vol.) � Bue- cristã. Este nome de Maria,'

no, SHveira - Editora Saraiva - 333 p.ag. Enc. - também para nós será a pala-
Cr$ 40,00. vra de salvação, se com confi-

60) _ ENGENHARIA . .' ança reclamarmos o socorro

Manual âet Ingeniero -:..:...... (em espanhol) - Hutte - de Maria, Auxílio dos Crís

Distr. Gertrum Carneiro � 2° edição - vol. cem mais tãos.

de 6.000 pago - (Troo. da 26a edição alemã). --'--'---f----d---63) - AGRIOULTURA GADOS BLa, .'-0 OEquinocultura no Brasil - (Estudo panoramico) -- �..., I ..

Manoel Bernardino da Oosta - (Major Veterinário) 00 'IITO
Distríb. Briguíet - 352 :pago - Cr$ 120,00 - 7 estam- Friccione o peito e

pas - Prefácio José Rocha Lagoa. . castascornVapoRub.

64) -;- ECON01VIIA DOMÉSTICA -'- PUERICULTURA _ �l!s�aõ:sd�!a����:; �,�/�"
Cuide de seu' filho :__ Rl1SS0,- Evaldo Mário�Edito" . ,�-'...solta.n:L.o..L:.at$lr,L(),...�.,!:.::,� _,f,
ra Melhoramentos - 257 pago ..... Cr$ 20,00 - Pales- aliviam acongestão, ""

acalmam a tosse .

tra aos.pais expondo os cuidados devidos ás crianças
até 6 anos de idade.
Guia do 'Comerciante e Correspondente - Pessanha
Tiago - 345 pago - 8a edição, aumentada e atuali
zada por Pedro ,A. Moura - Cr$ 25,00 cartonado.

80) - LITERATURA AMIGO!
Graziela e Rafael - Laanaetíne, A. - Editora Assun- Ouve, aos sábados, das 17,30
ção - 258 pago Cr$ 25,00 - Trad. Gustavo Nonnen- horas, ás 18 horas, o programa
berg - Coleção As Grandes Novelas de Amôr, n. 1-. da Juventude Estudantil Ca-

90) -,- BIOGRAFIAS ,I

. tólíca, do Instituto. Coração de
Ultimo (O) boêmio: - Emilio de Menezes - Menezes, Jesus .

Raimundo de - 387 pago .- Cr$ 35,00 ..:._ Ilustrações "Eu sou o Caminho, a Ver-
fora do texto. � Brefácio de Davi Carneiro. - Capa dade, a Vida".
de E,enato Zamboni. Vlva Cristc Rei!

..

Alml�o.(.ldelr. e es::-1Hão se considera provávelparticIpam aos paren. .

PARIS 11 (U p') N- 'd
'

1, . ,
,

..
- ao se conSI ,era provave que os

tes e .pessota.. damlgas Quatro Grandes aceitem a propo:sta italiana para a realiza..

o nasclm��ha e sua
ção de um .plel:5i:s:cito na zona de Vl€nezia Giulio, Foi o qUe

A

1 a
afirmou um observador iporíttco aliado. ao com�ntar o pedido

V A H I A

I
forgnu1ado pelo delegado italiano. '

Fpolis., 7-9-46.

Panair do Brasil s. A.
João (irams e Maria

(Írams,
participam aos parentes e

pessoas de sua amizade o

contrato de casamento de

aua filha VALÉRIA com o

sr. Oavoldo Ribas.

Antonio Joaquim Ribas
Neto e Luzia H. Ribas, Linha Brasil-Itália

A Panai'r do Brasil S. A. tem o prazer de anunciar a pró
xima inauguração, na segllnda guinzena de setembro corren..

I
te, de sua nova linha transatlânt'iJCa - Rio - Roma - Rio;
com escalas em Reeife, Dakar e Lisbôa .

I· Aéronavoes - Quadrimotores., de 40 passageiros
Frequêl1Jcia - Uma vez pOlI" semaJIla
'llempo de vôo - 25 horas.

TARIFAS

-

participam aos parentel! e

pellsoas de sua amizade o

contrato de calamento de
seu filho OSVALDO com a

senhorita Valéria Gráms.
aoaoDDXI�CJaIXIICXJDDta:a::llXJUQaaaaaoaaCllDODDl.1DO

� VALÉRIA e OSVALDO I
� confirmam,

� Fpolis., 3-9-91t6
' .

i
�l::JtIOQIXOQcooooaoo�DODQDIIIIOC�

Passagens - Rio - Roma Cr$ 12.975,00
- Rio - Roma - Rio Cr$ 23.35-5,00

Ftpolis. _:_ Roma Cr$ 13.857,40
Fpol.is. - Rmna - Fpolis. Cr$ 24.952,50
Encomendas - Cr$104,00 por quilogl'apla.
Ao mesmo tempo, aproveita a OCaJsião para confirmar o

restabelecimento da linha Rio _' Recife - Dakar - Lisbôa
- Paris -Londres - Rio, já efetuado desde agosto. último,
,;cam duas vi8Jgens semanais ,em ambos os sentidos.

MaioresJ informações' poderão ser obtidas em qualquer dos
escritórios da Panair do Brasil S. A., ou nesta capital, á rua

________� �Conse[heiro Mafra nO 27 - Te1efone: 1553.

..

CRUZEIRO, DE SAINOVIHC,A EMPRÊSA ABRÃO
,apresentará dia 17, nesta cidade, na cine Roxy, a

Cia. Zeina de Castro e seus ar.tistas.
Entre as grandes atrações destaca-se a famosa dupla

caipira . Pitanga e Chico 3 Lagoas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRRITA(AOARETAl
COMICHÃO OU HfMOR-iAGI�S�SINTOMAS' OI HEMORROIDfS

i./J

!li
.\�{

Si tem irritação retal ou hemorra
gias, cuidado I São o prenuncio de
grave doença que,' não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgiea, A Pomada Man 'Zan' lhe
dará alivio imediato das dôres, &ra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

I
COMISSÃO DE ESTUDOS DOS ISERVIDORES PÚHLICOS

ESTADO

I

CONTA CORRENTE POPü+:-AR
Juros 51/2 a, a. - Limite Cr'$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
I
I
I

A FRANÇA PR:ffiCISA DE CAFÉ
PAldS - Graças às reser

vas acumuladas durante a

guerra em Madagascar e na
Costa de Marfim pôde a Fran
ça assegurar uma ração de 125
gramas de café. Com o esgota
mento dessas reservas a partir
(la Libertação a questão que
surge agora é saber-se dê que
forma será possível manter
nos próximos meses essa quo
ta.
Na base do consumo atual,

âníeríor á metade do de antes
da guerra, 'as necessidades de
-café somam 7.500 toneladas
mensais, às quais cabe acres
-centar as da África do Norte
no total de 2.500 toneladas.
Âs resevas constítuidas na me

tropole e os carregamentos em
'víagem permitem atender o

-consumo ate fins de setembro.

J
· '" b Ih· tRá, porém grandes díficulda- ustlva i ra a IS ades

de, próximos embarque de

I' PROCESSOS E�I PAUTA PA-
café nos mercados coloniais RA JULGAMENTO
cujas reservas, por outro lado , Mês de Setembro
�e reduzirão rapidamente.

"

As Dia 12, ás 14 horas :
1Cle Madagáscar somam cerca PROCESSO N. JCJ-118j46<de 20.000 toneladas e as da RECLAMANTE: Juracy Ze-
Gosta de Mantím pouco mais ferina da Sflva.

'

de 10.000. REOLAMADA: Fábcíca de
As próximas colheitas mais Rendas e Bordados Hoepcke.fracas que as de antes da S. A.

guerra estão calculadas em OBJETO: Aviso-prévio.
�O.OOO e 25.000 toneladas, res- Dia 13, ás 14 horas:
pectívamente para cada 'J:qla, PROCESSO N. JCJ-119j46-dessas zonas prod�to�as. Des-I RECLAMANTE: Hercílio de
-eontados os compnrmssos de Sousa Júnior.
"ezportaçâo assumidos p e I a RIDOL.f\_MADO: _

Pedro João
.França no tal de 15.00 tone- Heinsen..

Iadas re.starão' dísponívets , . OBJETO: Salários e A_viso-
"70.000 toneladas que permiti- prévio.
Tão cobrir sete de consumo da
.metrópole e das colonías,

Ver-se-á, pois; a França na

.conttngêncía de reiniciar, com

.a maior brevidade possível, as

suas compras nos grandes pro
dutores mundiais, partícula
.mente o Brasil. As dificuldades
de supr.imento no mercado
mundial e a escassez atual de
divisas com que luta a França
poderiam determinar a con

-tinuação do atual raciona
mento por um período maior

que o previsto ínicíalmente.
De qualquer forma haverá que
aumente- os suprimentos de
café afim de atender as solí-

, citações dos consumidores
franceses 'ansiosos por dispor
de quantidades mais substan
ciais dessa tradicional bebida.

EconOIDiQ e

Finanças

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

NOVOS
e

USADO�
Çompra
r Vende

PARECER N. 1.012146
Lourival Gualberto de Sá apresentou,

dentro do prazo legal, os documentos
que comprovam as afirmações constan
tes dos item I, II e III, do parágrafo
único, do art. 20, do decreto n. 3.002, de
2 de junho de 1944, que regula a forma� de execução do decreto-lei n. 1.022, de
29 de 'maio do mesmo ano,

2. A vista do exposto, opinamos pelo
julgament.o da comprovarão, nos têr
mos do § 40, do art. 60, do citado decre
to n. 3.002.

S, S., em�30 de agôsto de 1M6,
Carlos da Costa Pereira, presidente:
J, Batista .Pereíra, relator.
Milton Leite .da Costa
Gustavo Neves
Aprovado.
3-9-46.

,

(Ass.) Udo Deeke 'h sParecer n. 1.013/46 _ Ar-tua- Voss _
OQl U

Idem
Parecer n. 1.014/46 ---, Anita Machado

de Macedo - Idem,
Parecer n. 1.015/46 - Irací Romão' de

Siqueira - Idem. '

Parecer n, 1.{)16/46 - Libêralino Fer
nando de Oliveira - Idem .

Parecer n .. 1.017/46 - Laerfe Espíndo
Ia Lisboa - Idem
Parecer n. 1.018/46 - Cacilda Ghidor

si � Idem
Parecer n. 1.0i9/46 - Valdemiro Pe

reira Carpes - Idem.
Parecer n. 1.0<20/46 - Dorival Albano

Pereira - Idem.
Parecer n. 1.021/46 - Santelina Fa

rias Leoni - Idem.
,

Parecer n. 1.022/46 - Isaltina Régis
de Carvá lho - Idem.
Parecer n. 1.023/46 - Emília Lucinda

Ida Silva - Idem. ,

Parecer n. 1.024/46 - Ricardo Walter
- Idem,
Parecer n 1.025/46 - Mário Schlich

tin q - Idem.
Parecer n. 1.026/46 - EDite Pacheco

Francisco ,- Idem,
'

Parecer n. 1.027/46 - Olmiro Antõ
nio de Camargo - Idem.
Parecer n. 1.028/46 - Adolívio Nor

bert.p Finger - Idem.
Parecer n. 1.02!}/46 - Iracema Losso

Bez Batti - �dem.
Parecer n. 1.030/46 - Guilherme Al

fredo Braun - Idem.
Parecer n. 1.031/46 - Sebastião Nu

nes de Amaral - Idem .

CAPITAL: CR$ 60.000t900',00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • 'FlorianÓpolis

as suas viagens entre ltaiaí e Joinville, prefiram os

da Empresa Auto Viação Itajaiense, r e cern inaugurada.
Agência: Rua Hercilio Luz n. 13 - ITAJAÍ.

Para

NOVO HORARIO DA

MElHOR SABOR •••
MaiOR mcacu ...

,

Pela sua pureza 100%, O óteo
de Figado de Bacathau, de
Lanman & Kernp, apresenta
um sabor a<:ei1ével até pelas
crianças e pessoas de estõma
go delicado Alem disso. sua

elicacia é assegurada pelo seu

potencial em vítarnmas acima
do padrão lixado pela farma

copéia norte - americana. Nas
, convalescenças. no período do
crescimento infantil, na Ira

queza geral etc., exija o Oleo
de Fígado de Bacalh:au. de

Lanman & Kernp, conhecido
no Brasil. há mais de 100, anos.

Idiema.
portu
gu3. ...

ponhol,
{rancÉl .. ,

in<rl�.,.
Bt"

Romance, Poesia, Heligião, A
viação, Matej:'Oática, Fí.ica,
Química, Geologia, Minera
logia, Engenharia cívu , m,ili
tar e naval, Carpintaria, De;
senha, Saneamento, Metalur
gia; Eletricidade, Rá-dio, Má,
quina.' Motorell. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete-

dnária. Contàbilidade e

�icionários. etc

PAR.EGER N. 1,032/46

Feanctsco Büchele Barreto, Oficial Ad
ministrativo, classe J, do Quadro trnlco
do Estado pede ao exmo, sr. dr. Irrter
ventor fed'eral reconsideração do ato que
aprovou "o parecer de três m,,?I,nb!,o,s
desta Comissão contra o parecer ,lUrldl
co do Relator do processo em que re

queria férias relativas ao período em

que esteve afastado do cargo".
2, Não encontramos, entre as ra

zões apresentadas pelo requerente, ne
nhuma que justifique a modificação do
parecer aprovado pelo exmo. sr, dr.

ln-Iterven tor federal.
S, S., em 30 de agôsto de 1946.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
Gustavo Neves, relator.

.

J. Batista Pereira
Aprovado.
3-9-46,
(Ass.) Udo Deeke
Mantenho meu parecer de fls. 7.
i\liltoJl Leite da Costa
Salárfos-Iamílta despachados pelo sr.

In tei-ventor federal
3 DE SETEMBRO

Valdemar Rodrigues Daniel - Conce
do o salário;família na importância de
Cr$ 40,00.. .

Maria Paula Rodr-igues - Idem, Idem
Cr$ 40,00.
Manoel Prudêncio Mendes - Idem,

idem Cr$ 80,00.
,

Martinho Diogo Mafra - Idem, Idem
Cr$ 40,00.
Mário August1nho Píazza Idem,

idem Cr$ 80,00,
.

Plínio Franzoni Júnior - Idem, Idem
Cr'S 40,00.,'

.

Olga Vo ig't Solrn - Idem, Idem ....

Cr$ 400,00.
Alcides Fernandes Pereira - Idem,

idem Cr$ 40,00.
Nilo Manoel Marcelino Pinho- - Idem,

idem Cr$ 40<,00.
Mário da Costa Pereira Filho - Idem,

idem Cr$ 80,00.
,

Francisco Vicente - Idem, Idem ..

Cr$ 40,00,
Nelson Fábio da Silveira

idem, Cr$ 40,00.
Donato Quintino dos Santos - Idem,

idem Cr$ 40,00.
Eugênio Marchetti - Idem, idem ..

Crticio��:"_tze Ribeiro - Idem, -ídem
Cr$ 40,00 .

Josefilna Cúrcio Vilanova
idem c-s 1200,00
Osório M,anoel Senhorinha,- Idem,

idem Cr$ 240,po
Ad,élia Veiga Marqueti - Idem, idem

Cr$ 40,00.
'dGicela' Destri Sousa - Idem, I em ..

Cr$ 40,00.
_

Paulo Ovídio Botelho - Idem, Idem.
Cr$ 40,00,

dFNa.Jdo Ivan Hubert - Idem, i em ..

Cr$ 40,00. '. rdAntônio Fernande!! PereIra - em,
idem Cr$ 80,00,
Ema Cesca de' Sousa - Idem, 'idem

[ rr$ 28n.oo_

Idem,

ELE64NCIA, CONFORTO E EVONOMI4
•

consegue-se com os trajes sob-medida.

GUASPAR·I
Vendedor por conta propria:

PLACIDO MAFRA - Bazar de M6dos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

coleção de a�ostras Atende-seàdamicilio."Boa

Idem,

,p, ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO'
Quintas .e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas. 't

S. PAULO � CURITIBA
FLORIANóPOLIS - P.

ALEGRE-MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 1i),00 horas,

•

Informações: Filial VARIG
- Ed, La Porta - Telefône:

1325

Dr. CLARN'O G.
GALLETTI

ADVOGADO
CrÍYne e clvel

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÔES
Título. Dealarat6rios

Escrit. __ Praça 15 de Nov. 23.
lo. óndar.

'Re.id. _- Rua Tiradentes' 47.
FÓNE _- 1468

ÓlW1 la· '

Figa,do de Bacalhau
DE LANMAN & KEMP"

o Sabão

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAI

-
.

o SE U OQGAN'SMO
PREC'SA DE UMA

LIMPEZA GERAL

"VIR<iEM ESPECIALIDADE,"
WETZEL ]NDU8T'HIAL-�JOINVILLE (MllrCll

TORNA A' ROIJPA BRANQUISSIMA

Botijas de ferro
para gáS
carbônico
VENDE-SE

Novas, r�cem-importadas
Pedidos à

KNOT S A. Cx P. 34

ITAJAÍ I, I
-------

elA.

OiS CARBÔNICO
VE N DE,"'SE

Pedidos à

I
KNOT S. Á.
Caixa Postal 34

Tel. _. K N O T Itajaí

VENDE-SE
Um locam6vel de 75 H.P efeti

vos, rno rco, «Wolf» em estado novo.
O mesmo tem uma caldeira sobre-
so lerrte. '

Tratar na rua V�tor Meiréla., 31.

A.I TO
Serviço de mensageria.
�apidez e eficiêncla.

Salão Record - Praça
FONE: 16-96

15.

TOME APERITIVO,

KNOT

'tt.\\�O VlRcJ:. ,.J �DA �(,;Aio�WfTZEL, INDUSTRIAl
, JOINV/LlE

c:,��Ã� YIRC(.AA_
« ... '''7

Esp ECIAlI DADE

'--��==�-----------------------------------------------------
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6 e eSTAI' O.:... Qulnta�feira 1.2 de Setembro c:le 1946

Regressa
o
boje do Rio de Janeiro, pelo avião da Cruzeiro
sr. Mário Neceti, Comedcre da F.. V, 1\1.. S .. c.

Sul,do

RESENHA .DAS PROGRAMA�

cons PARA o DIA 12 DE SE

TEMBRO DE 1946.

9 00 - Bom dia para você

9'30 - Noticiário Guarujá, ,

10,00 - Musicas Brasileiràs em

gravações
10,30 - Glenn Miller e sua Or

questa
10,45 - Cartaz das quintas-fei-
ras.

11,00 - Bazar de músicas.

12,00 - Oferecimentos musicais.

14,00 - INTERVALO.

18,00' - Pensamento social cató-
lico.

18,15 - Alma Portenha.

18,30 - Valsa Divina Valsa.

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

19,30 - Dep. Nacional tíe Infor-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

No próximo domingo, pela manhã, tendo por local o 'gramado, d�
rua Bocaiuva, bater"'se-ão os' valentes e disciplinados . -teans- do Olímpico e

'do��Volegial, líder e vice-líder do certame da 28. Divisão, respectivamente.
mações.
20,00 - Transmissão e x t e -r n a

(Instalação da M. S, D.).
21,30 - últimas melódias.

- 22,00 - ENCERRAMENTO.

O NOSSO SELECIONADO RENNER, LIDER ABSOLUTO NO FRIMEIRO TURNO DO F. C., logrando vencer pelo es-

Escreveu: Acy Cabral Teive CAMPEONATO DE PORTO ALEGRE cove de 3 x 2.
Estamos nas vésperas do NO'I1ÍCIAS DO PAlSNossa reportagem procurou o sr. gerente da firma G. B.

'. , '

.

1I10SS0 primeiro jogo com OH
Caldeira de Andrada, revendedora, nesta praça, dos artigos +: O Vasco da Gama jogará

Paranaenses, em uísputa F�� Renner, afim de obter informes com respeito ás atividades do no próximo dia 17 em Belo
Campeonato Brasileiro de

Grêmio Esportivo Renner, que se vem impondo, de maneira Horizonte, contra o Cruzeiro,
tebol do corrente ano. trí campeão localbrilhante, 110 esporte gaúcho. -.

Começarmos bem e estamos
Desse modo, conseguirmos apurar que, na atual tempora-

- �onvidado para prepar�I FinaLmente, depois de longo pe-

mal, no que se rerére aos treí-
da de 1946, ° Grêmio Esportivo Renner disputou 18 jogos, com. o seleclOna;d� do E��ado do, �:.o riodo de ausencia, �e�:��:�ion:�nos preparatórios. 6 vítórías, 6 empates e 6 derrotas; assim discriminados: que devera intervir n.o 'plOXI� PrereÓnXtimr'e'O d�eomHionRgoA; DE CALOU-Em 30 dias, apenas, tempo CAMPEONATO EXTRA DA CIDADE mo Campeonato Br<l:sllelro de

que nos separa daquele, encon- Futebol Darcy Martins o an B,OS, o notável programoa da Rá-
>ao

Em 17/2 - RENNER 7, Fôrça e Luz 1 -. ',".
'

'. -,--tTO, não será possível orgamsar Em 2/3 _ RENNER 2, Cruzeiro 2 hgo, técnico do. Canto �o H_�O: dia Ouarujá,
um selecionado que enfrente os neaou se a aceitar tal incum Essa irradiação será feita, agora.1.... '"

Em 16/3 _ Internacional 4, RENNER 3 lO>
•

-

,UI .' i:
-

paranaenses com a devida al-
Em 23/3 _ RENNER 5, Nacional 4 beI_lcla, por motivos que n '10 diretamente do palco do Cine Ritz,

tivez e resístêncía. Sim, porque quiz declarar a partir das 10,30 horas da manhã,
.

t Em 27/3, � RENNER 2, São José, 2 ". Precederá a apresentação do pro-,'vencer aqui, sígníüca €'I' que Em 28/4 _ Grêmio 4, RENNER 1 ----;' �om a. r�dada .de d0!llm- -

disputar uma prorrogação de '

TORNEIO INITIUM go ultrmo .estao assim situa- grama radiofônico, todos os do-

�O minutos em Curitfba 1101'" t 1 b c c t ao mingos, um ótimo prog-rama cine-
.u '

.,,,_ RENNER' 1, São José O ;!?S os cu es on.9rren es ,(será difícil passarmos pelos G
A

'. L.' RENNER O Uampeonato Caríóca de PIO- matográfico, com início as 9,30 ho-

Paranaenses no tempo de 90 remio

'PARTIDAS AMISTOSAS físsíonaís de Futebol: 10 lugar ras da manhã, oferta dos Etabele-
.

tA' maí '" FI 2 t cimentos José Daux S, A. Comer-rnmu os. ssim, O que ia �

Em 21/4 _ RENNER 2, Esperança (N. Hamburgo), 2
-

. ame.ngoo, oO,m .

pon o� cíal.déve ser encarado é a resístên- �l"' perdidos 2 'lugar Flumí
cía dos nossos atlétas. Em 8/5 - Internacional 2, RENNER O

I r
,

, ." -..) �
-

As inscrições para esse progra-
O encarregado da nossa se- Em 27/7 - Rio-Grandense 3, RENNER 2, (Rio Graúde) nense eBA��llca, com �' �o i�- ma estão sendo recebidas, diaría-
_, .

d
- Em 28/7 -- RENNER 2, Rio Grande 2, (Rlo Grande) �ar

- o a ogo, �om .' " ..

u-
mente, das 9 as 11,30 e das 14 asleçao parece que am a nao se

CAMPEONATO DE fORTO ALEGRE
. gar -. vaosco ,e Soo Cristóvão

....:l 'd' 9 5 1 C t d 16,30 horas nos escritórios da Rá-uecu iu . . .

(10 tu r n o) com, ' u.gaof -, an o o

O h, t ,..:I .

? D- 12 6 1 B dia Guarujá.que a em :U'UO ISSO. ç-
Em 26/5 _ RENNER 4 Grêmio 2 R�O, com , ugar - an-

eentendímentos? FaLta de co-
" 5' FA L 1 gu, ·com 14; 7° lugar - Madu- Tendo em vista o a1to custo dos

-operação? Erm 9/6 � RE�NER , orça e uz
reira com 15' 80 lugar _ Bon- elementos índíspensáveís à' apre-

Nada se sabe. O que se conhé. Em 23/6 - Nacional 3, RENNER 2 '

c
'

19' sentação de um programa nessas

ce é que estamos com um sério Em 30/6 - RENNER 2, Internacíonal 2 suces�o,11� d'd di' t I
condições, a Rádio Ouarujá e o

,.

Em 7/7 _ RENNER 2 Cruzeiro 2
-

.Lt ,10 ai a o cer ame
C' R" de comum acôrdo. •

compromisso' a nossa frente€' .' _ , caríoca constará dos seguintes me ltz,· e comum acordo, re-

paramos de treinar. En: 1�/7 -:- RENNER 21:, S�o Jose 1
. [ogos: Fluminense x Canto de solveram 'estabelecer 'o preço úni-

A crôníca esportiva, como .cmnclrdencIas: - Numero Igual de partidas ganhas, per- �, .

B t 4' B co de 2 cruzeiros para essas audí-
cr

.

6).
"

1· t d
'

at ,1:"\,'10 O arogo x OIliSUCe::lSO

sempre esta' desenvolvendo didas e, empatadas ( ; e escore rgua em O' os os empa es
A
'",

S
-

C' te
-

Vl ções Está pois lançada a inicia-
0!) _"" • 'menrca x ao rIS ovao, �ât-,

"

, ,

,.

.

•

grande atividade no assunto, (2 a 2).
mengo x Madureira e Vasr.o x

tlva, Que o nosso publlco a apOle
1 t d h tA ·..:I·d Bang'u' . co.mo _merece. por se,r um meio de2u.er an I) os sen ores respon- lo como Iberço de V3JlorÓS05 flS" mente em se conulUZl.! o com
,. I' '.

t S- AI
' dlversao sadm para adultos e cri-saveI'S pe o nosso' sucesso no portistas. grande des aque. ao e es: For-

atual certame da CED. Lembramo-mos bem, daque- nerolli, Naldi, SanfOTd, Jair,
Adolfinho, Fa�écp; Choc?IU- le sabio ditado: "Não deixes Luiz II, DjaLma e Hélio, todOE

te, Jalrrno, Leomdás, Badeco: para aJillanhã o que pódes fa- desta Capital.
'

Tei��irinha e S�l, já estão, zer hoje".
'

- Estáo ",·endo realizados
prabcamente c� as su;as

po-, Desportistas, tenham a pa- vários preparativos para a se11-

:lições assegU!f�das, faLtan<\c lavra... saciohal ,competição de vela
portanto poucos "casos" á H:- • que a F. V. M. <S. C. dará ini- Ás 7 Ih horas
solver. .IN'r.Effi.NACLONAL X COLÉ- cio no pTóximo domingo, com Sessão Chic
E Bl'áulio? Em que poSlÇUC GIO CATARIiNENSJ!.. ° 'ooncurso do Veleiros da Ilha, Gail RUSSEL:r..

ficará? N�, meia esquerda? Ou Defrontar-se-ão, domingo, ue, Iate Clube e Stderúr,gia Atléti- LYNN em
mo centro médio?.. Ninguém gramado do Colégio Catari-' co Clube, os dois primeiros des- ALMAS EltI FLõR
:sabe nada ao oérto. (nense, os possantes -esquadrões ta ,capital e o úLtimo de Tuba:. ,com James BROWN - Bill

Palpites não fialtam. Faltam: 3JCima mencionados. rão. EDWARDS - Charlie RUG-
.�im, resoluções aJCertadas P3i"á O inicio d aparti:da será ás Mais uma rodada àe GLIDS.
que se, reinicie os treinamen- 14 horas., Campeonato Amadorista da 2a DELICIOSO!
·tos. O Internacional F. C. jogafá Divisão E'erá efetuada no pró- No Programa: 1) - Repor-
A Critica construtiv:a sem- ·com a seguinte 'Constituição: x�mo domingo. O invicto tagens Cinédia ... Nac. DFB. RITZ ROXY

:pre foi e será imprescinjivel Eny_o, Waldi,r e Djalma; "team" do OLímpko, líder do 2) _ O Allliversário do Sul- - Hoje 5a. fera --:- Hoje .:_

.ao esporte, pois éla ehi0érra a Ivan, LOCo e Milton; Roberval, referido certame ehfreIlltará e tão - Desenho Colorido. ás 5 e 7,30 horas - Sessões

.()pinião publica a impressão Denizart, .AJcáJCio, Wilson Et Hi- Colegial, viJce-lider. 3) - A Voz do Mundo Chics - ás 7,45 horas.
dos que só querem ver bem aI- larino.

'

- A situação do Campeo.na- Jornal. Stan �âurel - OliveiJ.· Hardy
to o nome esportivo de Santa O Colégio atuará com os se- to Aimadorrsta da Segunda Di· Preços: I o magro o gordo
-Catarina. guintes elementos: visão, ,com a rodada de domm- Cr$ 3,60 - 2,40 - 2,00. "OS COSINHEIROS DO REI"

O que está faltando? Náo sa" NHo,�Lauro e Getúlio; Neréu, ,go últilmo, aJgora apre&enta·s€ "Imp. llJté 14 anos". com Mary Boland - Henry
bemos ... A hora não é para Pedro e Amér:ko; Aranha, Bó- sob o seguinte aspécto: 1: lu- Ás 7 lh horas O'Neil - Prhilip Merivale.

'

reflexões.
.

de, E� Nazareno e Borba, gar - Olímpko, com 2 pontos SONHOS DE ESTRELA Censura LIVRE .

. O momento exi:ge ação, trei-
'

'" pendidos; 2° lugar - Colegial com Carmen MIRANDA -, No programa: - GOIANIA
nos e exercidos físicos. VARIAS NOT:LCIAS DA. com 3 p. P.; 3° lugar - Vera :o.ennis O'KEEFE - Vdvian - NllJc. DFB.
Não dejxe�os mais UID[1., vez, CAPITAL Gr�z, com 6 p. p.; 4° IUlgar - BLAYNE - per:ry COMO. Noticiário UniveI1sal - Jor-·

os nossos vizinhos paranaenses - Devendo ser realizado no Coroados, com 7 p. p.
'

e wpresentando a nova sen- naI.
ílevarem uma vitória sem ae prlóX'imo domingo, novo e11- - O embate entre Ipiranga sação: Preços: - RITZ ás 5 horas
menos demonstrarmos força: saio do selecionado

catarin,m-I
e Açougueiro, realizado domin- Martha STEWART.. 3,60 - 2,40.

ien'ac1da{ie e amor as' nossas se, deixará de 'ser ef:etuadJ c go últtmo, no gramado da Vi· No prÇ>grama: Ritz ás 7,30 horas - único
reores. Demonstremüs fibra de J'limistoso, entre Avaí e Paula la Op-erária do Saco dos Li- 1) - A Mareha da Vida - Cr$ 3,60.
-verdadeiros armadores alttvez Ramos. , I mões, terminou empataJdo pol Nac. Coop. ROXY ás 7,45 horas - ún,i-
de méstres da pe�ota.. - Segundo apurGu a nossa 1xL' 2) - A Ciên.cia P'Opular co Cr$ 3,00.

Reunam-se os elementos àe reportagem, pa.ra os treinos de _:_ Domingo último eJOCursio- Short Colorido.
boa vontade. Reunam-se todos. eQITI!binado barága-verde, se- nou a L3Jguna, o quadro da Preços: ..

€ deem :a Santa Catarina um rãq. subnietidos a um teste, OH A. D. Colegial,' onde enfrentou Cr$ 3,60 - 2,40 ..
,eLecionado ,capaz de enaltece- vários jogaJdores que ultima- o conjunto local, Flamenge "Imp. até 14 anos".

x x x

HORA DE CALOUROS

anças.

PRECISA-SE
..

de um empregado para balcão
que tenha alguma prática e

boa caligrafia.
Exige-se' I efe' ê leias.

Tratar na Re'oioariR Royal_
\ Diana

tines RITZ
-
-, ROX'Y

.
,

RITZ - ROXY domingo: -
A PRINCEZA. E O PIRATA

- Bob Rope.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ordem do dia
A Casa aprova, por unanimidade de votos,

os pareceres ns, 274. 276, 277 e 27�.
Vai à impressão O parecer

N. 282
Por intermédio do Departamento das Muni

cipalidades, a Prefeitura Municipal de Mafra
submete a êste Conselho Admí n.strativo um

projeto de decreto-lei que viga reajustar as con

tribuições do Irnpôsto de Licença daquele Mu
nicípio, tendo juntado ao projeto uma tabela
estabelecida pelo décreto-lei n. 26, de 30 de
dezembro de 1940 (Lei orçamentária) que ain
da está sendo adotada.
Comparando a tabela atualmerite em vigor

com o projeto de fls., verifica-se que houve.
sensíveis alterações que, ao meu ver, merecem

reparo. Assim é que:
N a -letra a J foram adotadas dirersas outras

classes de estabelecimentos comerciais, indus
triais e profissionais, de forma que, de oito
classes que contém a tabela em vigor, passou
a treze, começando a la classe com capital su-

perior a: \

CrS 1.000.000,00 a pagar CrS 1.700,00, de
crescendo até a classe 12:\,

•

Com capital até

I c-s 5.(100,00 a pagar CrS 200,00, e a classe

I
38

13" - Casas de Frutas a pagar Cr$ 100,00.
PROPOKHO sejam mantidas, para as elas

ses 10ft a 13.:1, as mesmas taxas da tabela em

vigcor'$ isto é:
.

r 300,00 para as firmas de capital de
mais de CrS 10.000,00 a Cr$ 20.000,00.

CrS 200,00 para as firmas de capital de
mais de CrS 5.000,00 a c-s 10.000,00.

.

i •• IIII JCr$ 100,00 para as firmas de. capital n-

ferior a Cr$ 5.000,00 e

CrS 50,00 para as casas de frutas. Texto do profeto de decreto-lei nos têrmos
Na letra' c - licença para construções: em que se acha redigido
De obras de tijolos, - tabela em vigor _... Art. 1 ° - É concedido à Prefeitura Muni-

Cr$ 15,00, projeto Cr$ 30,00. cipal de Florianópolis o auxílio de duzentos
De obras de madeira. - tabela em vigor.. mil cruzeiros (Cr$ 200.000,00), destinado ao

Cr$ 5,00, projeto Cr$ 15,00. . alargamento, construção e reconstrução dos
PROPONHO - Cr�20,00 e Cr$ 7,00, res- cais Badaró e Rita Maria.

pectrvarnente, Art. 2° - Fica aberto, por conta do saldo
.

Na letra e - vendedores, ambulantes, e!l:.; do exercício anterior, o crédito especial de- QU
De areia, por ano, - Tabela em vigor ...• zentos mil cruzeiros necessário à despesa re-

Cr$ 50,00, projeto Cr$ 75,00. ferida no artigo anterior.
PROPONHO - Cr$ 65,00. Ar!. Jb - Éste decreto-lei entrará ém vigor
Na mesma letra e, em relação aos vendedores na data de sua publicação, revogadas as dispo-

ambulantes de: frutas, géneros coloniais, pei- sições em contrário.
,

xes frescos- ou salgados, picolé, sorvetes ou cal- Flovianópolis, 5 de setembro de 1946.
do de cana, Ylrnar Corrêa, presidente.
PROPONHO sejam mantidas as mesmas ta- Publicada na Secretaria do Conselho Admi-

xas da tabela em vigor. � nistrativo elo Estado, em 5 de setembro de 1946,
Na letra f - carros de lavoura inclusive Lu;':: Osualdo Ferreira de Melo, secretário

chapa, com 2 ou 3 animais:" administrativo.
- tabela em vigor Cr$ 10,00 - projeto. . . . N. 276

Cr$ 25,00. É aprovado, nos "têi'mos abaixo, o projeto de
PROPONHO - Cr$ 15:,00. decreto-lei da Interventoria federal, remetido
C/4 ou mais animais, - tabela em vigor com o ofício n, 632, de 27 de agôsto de 1946.

Cr$ 22,00 - projeto CrS 42,00. Texto do projeto de decreto·lei nos tê1"mos
PROPONHO - Cr$ 32,00. em qu.. se acha -redigido
Carros de frete, inclusive chapa: Art. 1 ° - Ficam abertos, por conta da ar·

Com 2 animais, - tabela em vigor Cr$ 42,00 recadação do corrente exercício, os créditos
- projeto Cr$ 62,00. abaixo discriminados, suplementares às seguin·
PROPONHO - Cr$ 52,00. tes verbas do orçamentQ vigente':
ICom 3 animais, - tabela em vigor Cr$ 52,00 2·069 Cr$ 1.500.000,00

- projeto Cr$ 72,00. 4-062 CrS 2.400,00
PROPONHO - Cr$ 62,00. Art. 20 - Êste decreto-lei entrará em vigor
Com 4 animais, - tabela em vigor Cr$ 62,00 na data ele sua publicação, revogadas as dispo�

- proj eto Cr$ 82,00. sições em contrário.
PROPONHO - Cr$ 72,00. • Florianópolis, 5 de setembro de 1946.
C/mais de 4 animais, - tabela em vigor - Y"ma'r Co'rrêa, presidente. I

CrS 72,00 - projeto Cr$ 92,00. _ Publicada na Secretaria elo Conselho Aelmi·
PROPONHO - Cr$ 82,00. nistrativo do Estado, em 5 de setembro de 1946.
Na letra. o· - licença para carregadores, In- Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretáriú

clusive chapa:

I
adminjstrativo,

PROPONHO seja mantida a mesma taxa de N. 277
Cr$ 12,00 da tabela em vigor. _

É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de
Na mesma letra g - licença para Salão de decreto-Iei da Interventoria federal, enviado

baileS: com O ofício n. 612, de 16 de agôsto de 1946
Dentro do quadro urbano - tabela em vi- , Texto dQ proieto de decreto·lei nos têrmos

gor- CrS 120,00 - projeto Cr$ 150,00. em que se acha redigido
PROPONHO - Cr$ 200,00. Art. 10 - Fica elevado de K para' O o pa-
Fora do quadro urbano - tabela em vigor dl-ão de vencimentos do cargo isolado, de pro-

Cr$ 100,00 - projeto Cr$ 120,00. vimento em comissão, de Chefe do Serviço de
PROPONHO - CrS 150,00. Registo de Estrangeiros.
Assim_ é que, feitas as alterações acima des· Art. 2° - O titulo do funcionário cujo cargo

critas, proponho que Q projeto de fls. seja. eu� foi atingido pela alteração decorrente dêste de-
, , ca,minhad� ao exmo. sr, Presidente da. �ep'?"1 creta-lei, será ,aJ?Ostilado pelo Secretá.rio. de Es-

................................;._ ". ". ,.-. " ,. "...•."' - ,.-...- ,.· "'·"'r".."' �.,.· ,. ". -"'.-:'7 ,. _ '" "."' " - ,.• .,. bhca1 parlSSO que entendo estar a sua vlgenCIa tado dos NegoclOs da Segurança pubhca.
condicionada à aprovação de sua excia., na Art. 3.° - �ste decr�to·lei entrará em vigor
conformidade do artigo 32 ns. VII e VIII, do na elata de sua publicação, revogadas as elispo
decreto·lei federal n. 1.202, de 8·4·39, pelo que "ições em contrário.
ofereço à Casa as .seguintes Florianópolis, 5 de setembro de 1946.

Ylmar Corrêa) presidente.
Conclusões Publicada na Secretaria do Conselho Adm;·

1") O projeto de decreto-Iei da Prefeitura nistr�ivo do E;.tado, em 5 de setembro de 1946.
Municipal de Mafra, enviado em ofído n. Lwis Osvaldo Ferreira de Melo, secretário
'147/1.678, de 22·8-46 é considerado como tendo admin"istrativo.

.

I a sua vigência condicionada à aprovação do N. 278
exmo. sr. Presidente.. da República; É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de
2n) O Conselho Administrativo do Estado, decreto-lei da Interventória federal, enviado

opina pela sua aprovação, com as emendas aci· em ofício n. 610. de 14 de agôsto de 1946.
ma propostas.. Te_"Çto do projeto de decreto�lei 1WS têrmos
S. S., em Florianópolis, 5 de. setembro de em que se acha redigido

1946. . , ,

Art. 10 - Ao cônjuge on, na falta dêste,
Severo Simões, relator. a qualquer das pessoas que constem do assenta·

-P"ocessos dt�stribu,ídos mento individual do extranumeráriD falecido
Ao sr .. 'airo Callado - Projeto de elecreta- será concedida. a título de funeral, importân

lei da Interv€:ntoria federal, que dispõe sôbre cia correspondente:
a anulação de verba.

.... a) ao salário mensal, se se tratar de con·

Ao sr. Severo Simões - Projeto de decreto- tratado mensa'lista.
lei da Interventoria federal, que solIcita aber· IJ) ao total de vinte e cinco diárias, se did·
tura dé vários créditos suplementares. rista; 'e . .

Ao sr. Salgado de Oliveira - Projeto de de- c) à média dos salários relativos aos três

ii creta-lei da Interventoria federal, qce eÍeva a últimos meses, se se tratar de tarefeiro.
gratificação do secretário do Tesouro do Estado Parágrafo único - A despesa decorrent·!

I·
e do secretário do Depa.rtamento de Saúde PÚ· será atendida' 'Pela dotação própria da função,
blicà; Projeto de decreto·lei da Intervent()ria não podendo, por êsse motivo, ser admitido ex

federal, que ·concede urna pel�são de Cr$ 4S(},i:IO tranumerá-rio para preenchê·la antes de decor-
mensais à riúva Catarina klv�s e seus filhos

I
ridos trinta dias do falecimento do respectivo

menores. ocupante.
Resoluções expedidas . Art. 20 - 1':ste decreto-lei entrará em vigor

N. 274 '

I na data de sua publicação.
É aprovado, nos têrmos abaixo, o projeto de Art. 30 - Revogam-se as disposições eril cou·

4_..101-. "-"'·_ ·,,·1/' • -"' I'W _ """ "' " �._ ,.._ _ __ _ "......... decreto·lei da Interven�ria federal, remetid9trário. I

DR. SAVAS LACERDA
cunlca médíco-círürgtca de Olhor
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prellcrição de lentes de
. oontot) '.

CONSULTóRIO - Felipe Schml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

aOSID1l:NCJA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

. DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida.
de do Brasil). Médico por concur-

10 do Serviço Nacional de Doen
Il8S Mentais. Ex interno da Santa
casa de Misericórdia, e Hospital
I'slq'llátrico do Rio na Capjtal 11 ..

deral
CLíNICA MÉDIC:� - DOENÇAS

NERVOSAS
Consultóírio: Edif1clo Am�a

NETO'
Rua Felipe Schrn ídt, Consultu:

Das ·15 ás 18 horas -

aesldência: Rua Alvaro de Carva·
lho nO 18 - ,Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIAS Dil !m
.... NHORAS - PARTOS ...
Formado pela F'aculdade de Medi.
c1nna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por ·,,11·
rios anos do Serviço· Cirúrgico <10

Prof. Alípio Correia Neto
etrurgia do estõmago e vHís ·bJ
llar.es,. intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

fltero, ovãríos e tromnas. varíco
eele, hidrocele, vartses e herna

CONSUUfAS:
das '2 às 5 horas, à .Rua Felpe
8chmidt, 21 (a ltos da Casa Pa-

.

raiso). Tel. 1.598.
BIllSID1l:NCJA: Rua Esteves JO- •

nior. i. 79; Tel. M 764

DR. 'POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade <Ia

.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GFjl.AL
Doenças dos órgãos inter nos, csp�c'aJ.

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAPI.�

Doenças do sangue e do: nervos,

Doenças de senhor-as - Parto•.
Consultas diàriamente das 15 às 18
'" .

horas.
'itende chamado; a qualquer bOTa,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor MeiTI>

les, 18. Fone 702
IlESID1':NG.�: Avenida Trompowskí,

62. Fone 766

DR .• ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de êUnica Infantil da
As,sistêncla Municipal e de

.

Caridade
CLINICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes ,"01-
ehado, 7 (Edifício S. Francisco,"
Consultas das 2 às 6 horas

RESID�NCIA: Rua Márechal .GUI·
lherme, 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialIsta ·em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoarúento e Lon

ga Prátíca no Rio de Janeiro
CONSULT.AS - Pela arnanná:
diariamente das 10.30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das 14
ãs 16 horas CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

.

DR. MARio WENDHAUSEN
. nretor da Hospital IINerêu Ramos"
CLíNICA II1ÉDICA DE ADULTOS

a CRIANÇAS
Consultóno: R. Visconde de atiro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ lhos da U Belo Horizonte")

Tel. 1Sp
Consultas: das 4 as 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt,

- Fone manual 812

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

DOF.NÇA:S DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GENITAlS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIt1s
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
Operacões - vias Urinárias -

Doenças dos in testlnos, ré to e
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisio!!ô'rapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, as.

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

Resld: Vidal Ramos, 66.
Fonl> 1067

ESCRITÓRIO JURIDmO COMERCIAI,
\
(Com um Departámento Imobiliário)

Vendas de pinhais. fazendô!s e emprêsas
Diroetor: dr. Elisiário de Camargo Branco

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

Endereço teleln'áfjco: "Elibranco" - LajeE: - St- Catarina

AUTOMOBIL.ISTAS
Afencão

. ,

Pa).·a o· seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Rua ConselheirQ Mafra

ne. 94

....... ......... ..,.,_,.........

BAtA'"I DA
'..d...... 117. - N�.: IA'.
lliCEImI08 • TJU.KSPOJi,T};(i!i

CAPITAL E RESERVAS
.Responsabilidade,
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

·80 90(1.606,30
5978.401.755.97

67.053,.245,30
142.176603,8.:>,

•

•

Sinistros pagos nOb últilnOs Iv 80011

Responsabilidades' II

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

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

CONSELHO ADMINISTRATIVO ·I�
...".-- &L I__I I_�

DO ESTADO DE SANTA-'-
-- ...

m' ",,00 ",��:��:N,A" setembro " 'v,.T iaº'.erlS� 1946 C---,
À hora regimental, sob a presidência do sr.

dr. Ylmar Corr êa e com a presença dos pl'S.
conselheiros Severo' Simões, José B. Salgado

i de Oliveira e Jairo Callado, o sr. presidente

I
declara aberta a sessão, funcionando como Se
cretário o sr. Luiz Osvaldo Ferreira .de Melo.

Ercpediente
O sr. secretário lê a ata da sessão anterior, I

que, posta em debates, é aprovada sem

emen-Idas.
O sr. secretário procede à leitura dos' se-

guintes documentos: •

IOficio n. ISS, do Departamento das Muni
cipalidades, encaminhando os seguintes proces
sos: 270, da Prefeitura de Cunitibancs , 521,
da Prefeitura de Blumenau; 534, da Prefei-

I

tura de Videira; 569, da Prefeitura de Lajes
e 50�, da Prefeitura de Florianópohs;

- Ofício n. 56, da Prefeitura de Imarui,
enviando cópia do decreto-lei n. 2, baixado por
essa Prefeitura em 30 de agôsto do corrente
ano.

�A-'.-5-1-L-V-E--.-R'
.......

A-r

PELO

Expresso _
NotU�DO d·o· jornal

O EsrrADO
FLORIANÓPOLIS JOINVllE

Florianópolis, 5 de setembro de 1946.
Ytmor Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselbo Admi

nistrativo do Estado, em 5 de setembro de 1946
Lui.z Osvaldo Ferreira de Melo secretári�

administrativo.
'

134a sessão reaimenttü, em 6 de setembro de'
1946

À hora regimental, sob a presidência do sr;
dr. YJm.ar Corrêa e com a presença dos srs,

consel�elJ:os Severo Simões, José B. Salgado
.de Oliveira e J31ro Callado, o sr. presidente
declara aberta a' sessão, funcionando como se-
cretário O sr-. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo.,

. E.�pediente
O sr. secretário lê a ata da sessão anterioa,

que, posta em debates, é aprovada sem emen
das.

O sr. secretário procede à leitura dos se .. ,

gcintes documentos:
Ofícios das Prefeituras de Lajes, Curitiba

nos, Joaçaba e Caçador, enviando cópias de
com o ofício n. 631, de 27 de agôsto ele 1946_
atos oficiais baixados por essas Pttefeituras.

Ordem do dia
A Casa aprova, por unanimidade de votos,

os pareceres ns. 279, 280 e 281.
Resol"çães expedidas

N. 279
É aprovado, nos têrmos .abaixo, o projeto de

decreto-Iei ·da PrefeitúTa Municipal de São
Joacl'uim, remetido com o ofício n. 82/1.341 de
27 de junho de 1946, do Departamento'das
M l1nicipalielades.
Te."to do Projeto de decreto-le' 1IOS têrmos

em que se acha redigido
Art. 10 - Fica criado, no Quadro único uo

.MunicÍlpio, unl cargo isolado, de provimel1t�
efetivo, de Encarregado dos Serviços de Pró ..

prios Municipais, padrão Do'
Parágrafo único - O cargo a qne se refere

êste artigo será provido mediante livre escolh!k
do Prefeito.
Art. 2° - Revogam-se as disposições em con...

trário. •

Florianópolis, 6 de setembro de 1946.
Ylmar Cc>rrêa; presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admí..

nistrativo do Estado. em 6 de setembro de 1946.
Lui:: Osvaldo Ferrei1"a de Melo, secretário>

administrativo.
.

N. 280
É aprova<io, nos têrmos abaixo, ° projeto do

elecreto·lei da Interventoria federal, remetidcr
com O oficio n. 620, de 22,8·1946, tendo, po
rém, sua vigência condicionada à aprovação-
do exmo. sr. Presidente da Repnblica. .

T�xto do projeto de decreto·[": nos têrmos
etn q'tte se acha -redigido,

Artigo' único - 'Fica aprovado o Regulamen
to do Curso de Aperfeiçoamento para os ofi..
ciais da Fôrça, Policial, que com êste baixa,.
assinado pelo· Secretário de Estado dos Negó
cios da Segurança Pública, revogando-se as

disposições em contrário.
Florianópolis, 6 de setembro de 1946.
Ylmar Con'êa, presidente.
Publicada na Secretavia do Conselho Admi

nistrativo do Estado,· em 6 de setembro de 194(>_.
Luis Osvaldo Ferreira de Melo, !Secretário

administh"ativo.
N. 281

É aprovaçlo, nos têrm05 abaixo, o pr<ijeto ue
decreto-lei da Interventoria federal, remetido>
com o ofício 11. 633, de 26 de agôsto de 194b_
Texto do projeto de dec,·eto·lei. nos têl'mos

em que se acha redigido
Art. 10 - Fica aberto, por conta da arre

cadação do corrente exercício, o crédito de oi-·
tenta mil cruzeiros (CrS 80.000,00), suplemen
tar à verba 3·135, do orçamento vigente.
Art. 2° - �ste decreto--Iei entrará em vigor"

na data de sua publicação, revogadas as dispo ..

sições em contrário.
.

�,'l()rianónolis, 6 de setembro de 1946:
Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho Admi�

n[strativo do Estado, em 6 de setembro de 1946.
Luiz Osvaldd Fen'eira de Meio, secretário

administrativo.

I' ,','.'.. �,C;.,Aí
_ �_-�I"-.%.' rilllriIII:

Fabricante e distribuidores das a€cimada!!l con-
'11 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Poalue um gran-

de sortimento de cosemiTas; risoados, brins
bana e barato., algodões, moriti. e aviamentos
para alfaiates. que recebe- diretamentfl d::re

I
melhora. fábrica.. A Casa "A CAPITAL- chama a atenção do. Snrs. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efatuarem sua. compra•• MATRIZ em Florian6poU•• - FILIAIS emj'Slumenau e Lajes.
-

SAlDA DE-FLORIANÓPOLIS:
CHEGADA A JOIHVILE:

SAlDA ,DE JOIIiVILE:
CHEGADA A fLORIAHÓ?OLlS:.

da
da

10 da
5 da

madrugada.
manhã.

manhã,
tarde .

1

7

Intormeções:

COMPANHIA "'ALIANÇA

Cifras do ,Balanço de 1944,

Em Fpolis. - na Redação do «O ESTADO»
Em Jo"invile - 110 Hotel Príncipe

oe Madeiras
Presta aos seus r e or eséntados informações criteriosas sôbre

a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matriz - São P"LiIO Rua Guspor ê, 144 -- Fone 4.5866.

Caixa Pc s tal 5.7Q6. ,- Telegráfico Abesil.
Filial: � Santos - Rua José Ricardo. 43. - Fo�e 3.526.

Caixa Postai 749. - Telegráfico: Abesil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Esta história, que é
contada"

antiga e

eID prosa

se repete' sempre,
e em verso:

fo
•

..

Estrêla Por
Por,Sapo -

Mário

Florlan6pollt, 12 de ,setembro de 1946

o «Dia da Pátria» em São José

Grupos Escolares Francisco To

lentino e N. S. da Conceição, fêz
uso da palavra o bacharelando
Francisco Carlos Régis, que pro
feriu belíssima e aplaudida oração
sôbre a data, recebendo cumpri
mentos efusivos elos presentes.
Após o desfile pelas ruas da ci

dade, teve Início uma grande e

movimentada partida de futebol
entre os quadros do Ipíranga (lo
cal) e do Atlético Guarany, de

F'lorianópolis, saindo vencedor o

Ipiranga, pelo escore de 6 x 5.

Registando essas solenidades,
felicitamos às autoridades e povo
josefense pelo brilho com que se

houveram no decorrer do Dia da
Pátria.

"

. ,

Ja

o concerto-despedida
'de Nazira Mansur

que
.,

tu

me odeias, s'apo ?
b ilh

A I IIIri as, estre a •••que

Mais alguns dias e Nazlra Man

sur terá brindaelo os florianopoli
tanos com mais um de seus mag
níficos concertos.

O novo rouxinol brasileiro,

Pergolesi
Rossini

Chopin
C. Gomes

Tre giorni son che nina
La pastorella delle Alpi
Desielerio eli fanciulla
Polacca (da ópera Guaranv)

Za. PARTE

Acompe n h e do de sua eXl}J
espô se ; na. Alaide Pedre/
N'

,
I

�cetI! regressara ho;e d
RIO de JaneIro, pelo avião d
Cruzeiro do Sul, o Sr. .M'
rio Noceti, Superintendell�'
Técnico da Ernpr êsa Naciolla
de Neveg eção Hoepcke
Presidente da Fedetação'
Vela e Motor de Santa CaJf/>
rina.

TEATRO
"CIA. ZEINA DE CASTRO

SEUS ARTISTAS"
Dia 17 do corrente deverá

fazer sua estréia nesta Capital
no cine Roxy, a Companhia Na:
cíonal de Variedades Zeina d�
Castro e seus artistas.
Será,' por certo, uma grande

temporada de Zeína de Castro
pois pelas cidades do nosso Es:'
tado tem sido muito aplaudida.
A Empreza Cruzeiro, de

Alhrão Sainovich, 'que além de
apresentar Zeina de Costi�
apresenta ainda Zélia de Gás.
tro ; Mar:ilú Alves, Neusa Cal.
das, Mário Alves, Milton Cal.
das, Odir Riograndino e a fa.,
mosa dupla caipira Pitanga e

Ch'i.c� 3 Lagoas.

apresentará, então, no seu umco

concerto às vesperas de sua parti
da para os Estados Unielos, suas

nal. Nessa ocasião, o sr. Arnoldo despedidas,

Sousa, num gesto elegante, con- A noite de 15 do fluente será,
viela o exmo. sr. dr. Léo Pereira para Nazira, inesquecível, pos

de Oliveira, Juiz de Direito, para to que representará o limiar de

hastear a Bandeira, o que foi fei- um novo mundo, e, para nós ou

to sob os acordes do Hino Nacío- tros, a certeza de que ela vence

nal, pela Banda Musical Josefense. rá além-mar, onde brilhará corno

Depois 'do recital elos alunos dos uma estrela ele primeira grande-

São ,José, como os demais muni

cípios catarinenses, comemorou

condignamente a passagem do Dia

da Pátria:
A prefeitura daquela comuna,

como sempre, emprestou sua de
cidida colaboração para maior

realce das festividades, não só mo
ralmente mas, também, material

mente. Assim é que, naquele gran
de dia, às 7 horas, foram abertas
ao trânsito público as ruas Gas

par Neves e Ptolomeu de Assis

Brasil, que se encontravam em

serviços de calçamento, bem como

o trapiche municipal, caes da Pra

ça da Bandeira, e tantas outras,
realizações essas do Pr'efeito Ar

neldo Sousa. :

A tarde, nas sacadas do edifício
municipal, aguardando a passa
gem do desfile escolar, achavam
se os senhores Arnoldo Sousa,
Prefeito Munícípal, Dr. Léo Pe
reira de Oliveira, Juiz de Direito
da comarca, Frei Plácido, Vigário
da Paróquia, Rodolfo Silveira, ad

junto de Promotor Público Ten.
Hercílio Silva, Delegado do S.R.M.,
Manoel José Rosa, Delegado de O
Policia, Angelo de Oliveira Ma-

rs. Marnrna Vice

ciel, Juiz de Paz, dr. Jurandir Sa- Aderbal Ramos Mignone Teu Nome

les Correia, dr. Irapuan Campelo da Silva M. Ribeiro Exaltação
Bessa, sr. Alvaro Tolentino da e Mígnone Trovas de Amor

Silva, Fiscal Regional, Artur Mau- .oão Batista I
Antecipadamente apresentamos à Nazira os nossos calorosos

riano, Tabelião, Valdir Macuco, "onnassis aplausos por mais essa brilhante vitória que, estamos certos, alcan- Rcebemos a seguinte círcu-

Juvenal Domingues, Pedro May- çará. lar, que agradecemos:

vorne, Antônio Machado e outras ADVOGADOS 1--:=:------------------------
Sr (s).

pe1:0�s3 horas, desfilaram" garbo- RuaSa�e��eTe��tn;��;l 34, Concurso «Rainha dos va;er:oa �:e:.����nfe��ofi: l�::
samente, em frente à Prefeitura,

.

E I d d 9
Sa(s) que, de acôrdo com o

os grupos escolares "Nossa Senho-

'

S u antes e 1 46» contrato registrado na Junta.

ra,,�a co.nceiçTãol'" do Prevent6rio, Luta contra os Como nos anos anteriores o eleitas, êste ano, além da raí-
Comercial do IDstado, sob n.

e rancisco o entino" e, em se- "Diretório Acadêmico XI de
6763 foi organizada mesta ca-

guída, as escolas isoladas de Pica- gafanhotos Fevereiro" Iançará êste ano _

nha, 4 prmcezas. Sua Magesta pbtal a firma comercial:

d Alrt R
de e Suas Altezas reinarão no EDUARDO HORN I).. C A

as, o oça<Jo e Ponta de Bai- possivelmente sábado próxí-
-

d
.� I.,

b d
CAi coraçao , os nosso,::- estudantes. '

b tín
. -

xo, 80 grars es aplausos da qua- -Baires, 11 (U. P.)' _ O 0'0- mo,' no Lira Tenís C!Luibe _ o'
'
em ,SU' s IvUlÇaO a anterior de'

si totalidade da população que se b
no penodo .1946/47. Segundo Eduardo Horn.

comprimia no jardim CeI. Napo-
vêrno argentíno por íntermé- concurso sensação e já tradi- tudo leva a crer o' 'Seu jugo se- Da nova organdzação ora

leão Poeta. dia do Ministério da Agrícul- cíonal nos nossos meios acadê- rá leve, mas se fôr tirânico conetítuída fazem parte, como

Chegado os escolares ao local da
tura declarou que o ccntra-at- micos - "Rainha dos Estudan. talllllbem não faz mal, pois e componentes, os seguintes' Se ...
mirante Greaório Portíllo 'e o

tes de 1946". próprio da mulher 'tiranizar o nhores·.
concentração, dirigiu-se o sr. Pre �.

',t'

feito Arnoldo Sousa, acompanhado engenheiro Juan Marchínatto. Fadado como ,está a revest.r- coração do homem. Solidários: Sr. Eduardo Ot-

dos demais presentes, ao campo
são os seus de delegados á con- Ise de un; êxi�o 'completo, o con- Em nossa próxima edição to Horn - Dr. Mário Lauríndo

de Desportos, tendo sido, ao che-
ferência da luta contra QS ga-

curso deste ano vinha Sendo teremos oportamídade de publí. Comandítánío: Sr. Erna.ni

gar, convidado e conduzido ao al- fanhotos, a ser realísada em esperado com viva ansiedade. car as bases do certame dêste João Corrêa.

tal' da .Pátría, por dois alunos do l\;L�ntev:idéo di� 14. com a par Sabendo-se.jcomose sabs, que ano; poderemos, entretanto. Espera, pois, a nova entida

Grúpo Francisco Tolentino, para ticípaçáo de vários países sul Florianópolis é uma cidade de adiantar que elas serão bastan, de continuar merecendo a pre-
o hasteamento do Pavilhão Nacio

americanos. estudantes por eXJ0eléncia
.

t'e rigorosas pois é pensamento ferênda de V. Sa(s), como"

---

-

onde, a quem tem olhos de ver, dQ's seus 'PII'OIlldtOl'es �vitar dantes, para todos os negócios;

SOFRE DE CA.
é dado 'esbarrar, diariamente toda e qualquer irregularida- de seu ramo .

. Bellzario Nogueira Ramos
com UrInEI, vendadeira chuslila de.

•

,Antenciürs:amente

TARRO .E NA-O de jovens belas, 'Com belos .sor- (O ESTADO) do Horn & Cia.
e Lione Simone Ramos risos, conpos belos, vozinhas _

OUVE BEM? participam aos parentes e Icantadas, melodias - é de Hoc.-dadpe..oall de sua. rela"'o-e., o e
'" se esperar que o .certame deAstr>

O aturdimento, provocado pelo na.cimento .de .ua filho ,_,

çatarro, é muito incômodo e abor- MARIA H L
ano, a ex:emplo dos anos ante-

recido. As pessoas que não ouvem
E ENA, fiares, 'continue a revolUlcionar

hem, que sofrem de zmnbidos nos ocorrido no dia 2 d,o corrente. 'd d t d til
ouvidos e padecem de aturdimento

a nossa moeI! a: ·e es' u an ,

catarral, encontram pronto alivio
coroandc-\se a um sUlces'so sem

tomando PARI\UNT. - o remédio

�
pre-cedentes.'·

realmente eficaz no tratamento da revl·sa-o do tempo Para :naior sensação seráo
afe?ç.ãn catarral. Pelá sua ação

" .
.

tODlfiCante, Parmint 'reduz a infla
mação do ouvido médio, causador; Previsão do tempo até 14
�o catar�o. E uma vez eliminada a horas do dia 12.
lDflama�ao, cessam os zumbidos 'I1empo bom sUj,eito .a I1geira

'

nos OUVIdos e a dor dl\ cabeça, e
.

t b'l'd ddesaparecem gradualmente o aturdi-
Ins ai 1 1 3J e.

ment? e !l dificuldade 'de ouvir. T,emrperatura em elevação.
P�rJ?lmt e obtido em qualquer far- VentOiS de Norte a Leste, c'lm
maCIa ou drogaria. rajadas freSlcas.

To�os que sofrem de catarro,
aturdImento catarral e zC"\bidos Teanperaturas a extr,ema de
1l0S ouvidos, farão bem expe\JÍmen. hoje: Má;xima 23,9 Mínima
(ando Parmint, '

18,7.
'

za.

Justificável, pois, a ansiedade
com que eis catarinenses aguar
dam o 'concêrto _. despedida ele
Nazira e, bem assim, os aplausos calorosos que vem recebendo dos
demais rincões de nosso pequenino Estado.

O rouxinol brasileiro e seu manager, Camilo Guerra, ultimaram os

prep�rativos para a noite de arte que se aproxima, cujo programa,
caprichosamente organizado, apresentamos:

i-, PARTE

Grieg
Dell'Acqua
Delibes

Un rêve
La Vilanelle

Meyerbcer

Pourquoi dans le grand bois
(da ópera Lakmée)

'Aria do pagem (da ópera Ugo
notti)

s-, PARTE',
C. Gomes

Dr. LINS NEVES
A

.

J'
A

visa a seus c tentes "que

I
mudou .seu consultório para

a rua João Pinto n-, 7 I(sobrado).

Circular

Eduar-

Social Democrática"
CONVITE-

b Diretório E.tadual da Mocidade Social De�ocrática de Sta

Catc�r.ina convida a todo'lI os moços, OI m!lmbr9S ,do P.S.D .• a. Exma.:
faml!lI�. e o povo em geral. para a ses.õo de instalação do DiretóriO'
Mumclpal da MSD em Florianópolis, a qual lIe realizará dia 12 d&·
.etembro, quinta. feira , às 20 horas, na sede .ocial do Democrata;
Clube. 3 v - 2'

---,------

G=======�
PA'RA fERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMAÇOES,

#

COCEIRAS,
F R I,E I R:'Y'S,
E 5 P I N HA 5, ETC.

�====================��
NUNCR EXISTIU IGURL

/
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