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tclndole ,rija, marcada por vocação 'para a democracia .aD�orit.ária, aDt�s para' o e����tt��:�9,��q}pç,.,·�:';,
,1I�ra. ..

o _1�gis.lªti!..�. Je.r_�u R��os. �Dtrelanto, na SD�, provlncl�, VI\Ten e delxo.D" q�� ª OIJ.��IÇil.9··t��V.1;�'��F�,.�f�:
-

-

tambem. Haja vista a elegante- atitude dessa. apoIando-lhe,. agora;,j a candldatura, ,fora d� COQlPf,��}f _,

�mi8sos partidarios». - .(Trecho de um �rtigo do iosusp'eito' sr, Assis Cbateaõbria'ud, publitadoi;y:/'
.

, 1,.. ontem, DO insuspeitíssimo ,«O JORNAL»).
"

'; ,.,ttPi/

I A Argentina . açoitada por
violento furae·io

LA PLATA� 12 (U, P.) - Na ,Argentiria, rum furacão
açoitou itôda a região esta tarde, causando a morte de âoze
pessoas, enquanto o número de jeriâos vae além de oitenta, A
localidade de Calocas foi a mais atingida pelo furacão. Segun
elo intormaçôes recebiâas, o vento destruiu mais de quinhentas
casas. De diversas localidades tvizinhas foram -enouuias turmas
de socorro.

..
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•

A 'solene .ínstalaçâe, ontem, do ,diretório municipal da Mocidade Social Democrá
tica foi mais uma antecipada .demenslraçâe da robusfês e da . pujança com 'que o

Partido Social Democrático irá vitoriosame'nte ás' urnas nos próximos prélios eleitorais ..

BuE�a�!���tam _a!J1ss��!i�ç�Oef�rn �cn!�!��!!!�!i��e$pei_lft �neampação da' S.r.-R.G.
Nenhum acôrdo foi feito e a ano. to que as duas partes estão ,S:A? PAULO, 12 (�) -:---'- ° Interventor de Sao ,Paul� 1?'IO�
delegação inglesa volta a Lon- As negociações malograram prontas, eIl!" face do fracasso, mou a imprensa que .sobr� a mesa de dJespaohO� d8: p��idencla
dres de mãos abanando. Esse o diante da impossibilidade de a InLC:J.ar negociações sobre se encontra, pa�a ser assinado, o decreto que In�t1úUlra o pla
resultado de dez semanas de acôrdo s

ô b r e a primeira questões especiais, principal- no <!:e emenl?:enCla pam. 'o ano de 1947 ,e qUl� o ato sobre a en�m
negociações econômicas anglo- questão e as duas outras nem mente sobre a compra de car- paçao de ISao Paulo-Rio Gr8:_ntle sera as�m�d.9 por estes dias,
argentinas. ao menos foram examinadas. nes argentinas pelos ingleses antes mesmo da promulgaçao <la Constitrn,ça'O.

T:ri�s questões estavam em A despeito das seguranças e sobre os créditos argentinos

II
.

d 'tadiscussão: O �esbloqueio dos contídas.no cOIl_Lunitcado de e]�- em esterãínos bloqueados em astra-se a u'reve os ma'rlllOSesterlinos acumulados em Lon- cerramento.jsalíentando a ami- Londres desde a guerra.
dres durante a guerra, corres-I zade tradícíonal das duâs par-

'

\

E t
I

d
.

U
·

dpon:dente ao valor das €xpor- tes, qualquer que seja o resul- y·......
-••••

7
•••·-·..........-•••-.-........-----.� ln,'OS" s a OS' n I O'S

,

'

taçõe� argentinas. avaliad8:s ta�o das .'C?I?-vers�çõe� ec.onô_J FALTA UU A � .

em cerea �e 4? milhoes de 11- mI:C:�" dlfllCl] se:a su�-estImar lT.1,�

�
N9V� Yovk, 12, (U. P.) ......- Joseph Curran, presidente, do

bI.'� esterlinas; o .no��. con���. a�. r.e.p-e:cuSlsoes lmed'o�a,>tas ,d,a, -. RUE,EN.,S'D'E!.",
.RAMOS . "Quar,eIlJta mil membros do Sín- S!ndicato. d�s ,Marítimos *,a-'to de ?ar.ne_ para a Inglaterra; cnse.

.

s-:
'

•• dicato Independente dos Ma- eíonal, aderiu ,ao Congresso
e a sítuação d�s. es�rf!,�a� �e ,\ EM LONDRE,S .�" .H�r?ldo Cala �,ObVI? . qufnístas Navais declararam- das Organizações' das Indús-
ferrovpertencentes

.

a caplta.1S ,Lond'te�, .12 (U. :;.) .-,� O 1€- Am�':Itr: e A__ltalruro GYl- � se em greve nos principais trías, que reco,mendou a deela-
mgleses na, Al'gentma, cUJa dator pOlltICO do DalI)' Tele- maraes: �res noznes. que

� portos dos �s,tados ,unidos,' ração
da greve ,a partir das

O M
.

I V fa
' ) a a[�lIzade entrelaço� unindo-se aos marítimos que oito horas da manhã de sexta-

�r e o IWana con Irma em Atorno de �m o.utro. já se 'acham em greve, Os no- feira. .

'

" •

'

Nereu Ram�s: Três lu-
vos grevistas aderiram á

.

pa- Enquanto isso, dizem Infor-
RIO, 12 (E.) - O sr. Melo Viana forneceu á imprensa' a tadores decididos, que.a rede espeeíalmente nos portos mações de Washington que o

seçuinte nota: ::zor.te ap�n�o�e_?'l �elO 'de Seatle, San Pedro, Portland, presidente está tomando pro-
"Não [õra por mim lançada a candidatura á vice-presi- ra Jorna -:. res I ea� Nova Yorli;, Baltimore, Nova vidências ;para conseguir a -pa-

àência da República. Amigos .a levantaràm em determinado �stas S:dIO�, i-u� to� Orleans e São Francisco. Com.ralização da greve dos mariti-
momento e consenti. Reunidos, ulteriQrme!!te, por.que hav.ia t:��i e pel, r.es ex:s�. a adEllsão dos ,maquinis�a� fo- mos. O che;f� do !govêrno, en-

consultado com seu parecer, entenderam nao devenamos man- ..

as precIosas edd g
ram reforcados QS "Plqueds" tr'etanto, esta procurando ver

d 't t d l'b
-

d d ntsslmas que se evo- ,
-

'd'
.

t' nirte-la. Co_nform_ado, es adride, tCo"'!: a le z :;açao os(m)esmo� 'Zr taram i�tegralmente a
de g'l'eVlsta� Pfara dlmpe Ir que ,:e conselu� �rnu.na\�. co .rclaro n-ao

'maz,S
ser can a o aque e a' o cargo' a �, e o

�
Santa

cata.
rina.

a parede �e'Já ura a.

h 0tasbe�l'd eds rdoulr al�o ,I Ica 6'

Vianna"
.

'N
'

d H ld' Ao mesmo tempo, o seu or eis lIa e os sa anos.
"

,

. 'a terra ',e aro o ' \

OS: bombeiros 'paranaenses
I

f:t��';;::,:g�rir:::c;: Dir,igir3:DI��:S eC8:!�-aCJ��:�8P 80&

d· e saram a' multl·da-o � O.l;;�o �:;:�ru-:! ,OlMo, RIO, 12 (A. N.) - Os fúnci<má.rios dos temtórios recem-

ISP r '

�. Amorim, em Biguaçú;, extintos pela Constituinte' dirigir�m uma' earta-JCirc;ular aos de-.

.

.

haverá, dentro em breve, pUltadOS €'senadores, pedindo qUe os mesmos se interessem pela,
Curi.titba, 12 (E.) - Acida-I pailS que, l'etlvelssem em casa I.. um grupo escolar com Ó solução de seu ,caso, pois ficaram desempreg,ados em virtude dai-

de ,começou, a se agitar, onltem os seus. filhos. Os fatos

trouxe-�
.. nome de Altami:ro Gui- �lução da Oon�tituinte.

,

á tarde com a notícia de que ram para o centro da cidade Inarães ! '

f'
,

os estudantes iriam realizar um,a veI'ldadeira multidão de" Na 'tetra de Altamiro Don' Juan e F'ranco con erenC'l·ar'laallum movimento para .·defender pu.r�osos: P,atrulhas d,:,a Polícia

�
Guimarães, em Tubarão, '

,

!

as imteresses do povo. POUICO MIlItar entraram entao a per- está faltando um grupo Lisbôa, 12 (U. P.) � Reco- est:atd� d�' repouso, a senhora
·depois aparecia nos princi:pais correr as ruas prilncipais, en- escolar com o nome de maçaram a c�cu� boatos FiVa.l1!CO.

,

pontos, do cel1tro" placards quanto os bombeiros procura- I' Haroldo Calado! duma próxima entrevista ,en· ,segUill!do certas fontes. a.. Em-
convidando a pQiPu1a:ção para, vam dispersar o povo. At.é ás � -E setão, mais tarde, tre Don Juan, pretendente ao trevista seria realizada em fi'·IS'
:munir-se defronte do Café AI- 22 horas, a situação estava � três homenagens que a' ,trono da Espanha, e o "caudi- dó conente mês; logo após o

vorada, na arteria mais impor- aLnda ne,sse pé. . � nossa saudade prestará, lho" F.rru:n<co, a qual se tealiza- termino da viagem de propa-
tante da c3Jpital. ... n i v e I adas no mesmo ria na fronteira luso-espanho • .ganda que o caudHlho espanhol
A seguir, porém,' surgiram p;eito de ;ustiça, a três la. '.. está realizando na CatáiLunha.

cartazes dos e!'ltud3Jnt:e,s, doe- P'OSI-t.· d d II catarinenses identifica-
., . .'.e t,eria sLdo prepar:ada pelo sr.

sautorizando a reunião e de- va. a a a u e- dos pela fidelidade à sua' TaIS nobclaos tem OI'l:gen� no Maura, quando de suas visi-tas:
darando ,que não se reSlponsa- rup.a-o da a te.-g tf3rra e pela lealdade à fato. de -ter oheg1ado ao norte á Lisbôa e ao Estorill.'
hilizavam' pelas consequências" m O a sua gente. de Portugal, para UJIIla breve '.os cfr.culos chegados a .:>011'
da mesma. Por OIwtro lado, con- Rio, �2 (E) - Embora não �•••-.-.-••••••••••••••••••_••-.,.,....._- -.......

I , Juan negam ,entretanto for-
vidavam o povo a partid:par tenha sldo dado á pUiblircidade, '.' maLmente que o prletendente

,
de uma grande sessão a ter na últifrna -quinzena éi' D. E. P.

C
-

C d, a b-
ao trono espanhol alimente Ín-

lUlgar no salão Inobre da Uni- tez Igrande número de rupceen- rlada' a oml -I'S'S8-O' 'e r ' 1,_ teIlicões de entrar em ct0ntacto
V1ersidade, em' regosijo pela sões de mantetga tida como diréto com Fr:arlIco'..>
recuperação do T.erritório do, fraudada. Todo o produto foi Acrescentam as informaçôLeIguassú.

,

.' enviado ao. Instituto Br.omato-

t t 'd 81' e' ·s .
qUe a esposa do. ditador 0s:pa-:-À:s 16 horas, a secretaria do lógico. da Municipalidade q11e, ramen· O' e, UIU I nhol fez�se aCOIlllpanhar ne-s.<:ar

Interior distribuiu uma !nota, ontem, encamilrlhou áquela '.
,

'

"
viagem aparentemente dE- fins"

proibindo a reunião do Café deleg,acia ,os laudos do exame,
• '. _., .' tUl'istkos pelo Chefe da, Casa

AI�or.a;da e adverUndo que tendo os peritos constatado S. PAULO, 12 (E) - ° pref�lto AbraI;tao R'lIbelrO .a�ll1�u Civil ,espanhola, Ipeia esposa do'
manteria a ordem a qualquer que toda a manteiga examina- ontem importoote decr.eto, peLo qual foi ,ç.nada a Oormssa� oe Ministro da Marinha e por um:;}'custo. Pedia que as fa;milias da estava aduIt'erada. Os lau- A:I'ibitramento de Aluguéis, ól1gão que já ,entrou em funçao a I pel1sonalidade' portuguesa das
1Se recoihessem e solicitava aos dos foram 100% posllit-Ívos. partir de hoje, J, ' relações .

•
)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Justiva Trabalhista
PROCESSOS EM PAuTA PA.

RA JULGAMENTO
Mês de Setembro

Dia 13, ás 14 horas:
PROCESSO N. 'JCJ-119j46
RECLAMANTE: Hercílío de

Sousa Júnior.
REOLAMADO: Pedro João

Heínsen,
'

OBJETO S 1,
.

A'
I

. : a anos e VISQ-
'

prévio.

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
Idioma.
portu·
qua•. e.
ponhol;
ironc�.,
inCJI�••
etc.

Romance, Poe.io, Religião, A
vioção, Matemática. Fí.ico.
Químico. Geologia. Minero·
logia. Engenharia civit. mili
tar e novai, Carpintaria. De

senhG. Saneamento, Metalur.
gia; Eletricidade. Rádio, Má,

quina. Motore., Hidráulica.
Alvenaria. Agricultura. Vete-

lÍn6ria. Contabilidcide e

Oicion6rios. etc

REí'IRARAM SU;'S CANDI

DATURAS
\

Tôdas as bebidas, ínclusrve as

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
vara ...einar nos lares catarí-

luenses,
- em vista da certíssi

ma vitória do aperitivo KNOT.
__'_'-------------------

•

Quando se forem as dôrel
agudas após cada refeição e desa

pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as
sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social. torna-ae a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a sof�er ?

-Ao J)rimeira d6se do saboroso c P6
Digestivo DeWitt � dá alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu 'aparelho digestivo
de maneira suave e p!oporciGna
alivio com 8 primeira dôse,

H; Peça na Farmacia o'

p
DIGESTIV� DeWift'

Para a confécção de vacinas
anti·rábica

A In.patoria Regional de Defesa
Sanitária Ânimol em Sã", Jo.é
.stá vivamente intere.soda em

adquirir pelo preço de Cr.S 120.00
qualquer cavalo ou burro velho ou

impreltável \ para '.erviço.

E R IT O

VENDE-SE
Um 10com6vel de 75 H.P. efeti

vo•• marca «Wolf» em estado novo.
O mesmo tem uma caldeira sobre
aolente.
Tratar na rua Vitor Meirele., 31'

·VENDE-SE
Um barco a vt;:la, r:lanta

:argentina, para recreio, com

Jotação parI:! 2 pessoas.
Tr - tar nesta Redação.

.o TOSSE o BRONOUiJE

Ernst Lucitsch sabe escoo

lher intérprtes pari suas obras

primas. Da' estrela ao menos

importante figurante, todos os

.artístas qu aparcem em seus

filmes representam senrupre c

que há de melhor nos elencos

de Hollywood.
Para "CZARINA", a suntuo

sa
.

satíra sobre os amores de
Catarina da: RUSlSia, ele reuniu
um grupo de estrelas que faz
honra ao seu reconhecido ta

'lento, de descobridor de cele-
bridades. A' frente do impres
sionante "cast" destaca-se
TALLULAH BANKHEAD, vi
vendo como só ela o poderia
fazer o papel..titulo, acrescen

tando mais um florão á sua

coroa de glórias. ANNE BAX
TER, tão querida por todos

empresta o encanto de sua be
leza e a magia de sua arte a

uan papel delicioso. WILLIAM

�YTHE confirma todos os en

tusíáetícos prognósticos qUE
têm, sido feitos, consagrando
se definitivamente como um

novo idolo romantíco. CHAR
LES COBURN, VICENT PRI:
CE e MISQiA AUER são três "--�--------

nomes que por si só garanti- .•... NÓSSA8' SE'CÇOÉS ..
' .....

riam o sucesso de qualquer fil
me.

"CZARINA" apresenta, as-

O
I

P
,-

d
sim, um dos mais ricos elencos

S nomes de membros do artí o dos ultknos tempos, gloriosa-
,

.

\ ment empenhado em· tornar (

Nazista que residem nas Américas ������or espetáculo da

Washington (SIH) - Os nomes vido à vontade de um operário de Domingo
d€ 6.000 membros do partido na- uma fábrica .de papel alemã, que PERIAL.'

zista, com endereços no hemisfé- queria captar a simpatia dos norte
rio ocidental, foram publícados r€- americanos. Os' documentos ha- Gamias., Gravatas, l?ijamel,
centemente pela comissão de mo- vian;i sido enviados à referida fá- MeilJI dai melhores. pelos me.

bilização de guerra do Senado.'Os brica �e�os nazistas_. 'Jfim de ser nores preçoI 16 na CASA MIS
nomes e os endereços foram com- destruidos e convertidos em polpa. CEUANEA - RuaC. Mafra. 6
pilados de cartões de filiação na-

----------'---------------------

zistas, incluídos entre as vinte
toneladas de arquivos descobertas

J?a zona de ocupação militar nor

te-americana na Alemanha e leva
das para Paris, para uso das qua
tro potências que governam o ter
ritório germânico.

VIAJANT'ES

«Czarina» mereceu
um elenco todo
de estrelas

onibus
as SU&S viagens entre Itaiaí e Joinville, prefiram os

da Empresa Auto Viação Itajaiense, Tecem inaugurada.
Agência: Rua Hercilio Luz n. 13 - ITAJAí.

o ESTAD'O'

Para

ODEON e IM-

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a, sua preferida

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

'"Garante-se a exata observância no receituário médico.

CONTA CORRENTE POPUi..AR
Juros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

I

Mo'vimentsção com, cheques

'Banco doDistritriederal Ss.4.

..

CAPITAL: CR$ 60.aOOtpoo,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

Redação e Oficinas à rua João
Pinto n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO

Proprietário e Dir.-Gerente
SIDNEI NOCETI

Diretor de Redação:
A. DAMASCENO DA SILVA

Na secção competente do Exér
cito Norte-Americano os arquivos
foram microfi1mados e as infor

mações obtidas enviadas aos Esta
dos Unidos, onde o Departamento
de Guerra fez entrega a uma sub
comissão do Senado dos nomes e

8 ê d ti t d endereços, -para inclusão em seu

OI rno O s a o relatório à comissão de assuntos
Decreto de 6 de setembro de 194,6 militares do Senado.

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE OS cartões de filiação con "1'cr •
_ I

Nomear:
" - ",ni:l, •

De acórdo com o art. 169, do decreto-lei n. v�m nomes d�e .meljlbros que resí- J431, de 19 de março de 1940: díarn na Bolívia, Brasil, China, ""-. ...;.. _

Leonor Cândida Schmidt para exercer, in te- Colombia, Costa Rica Cuba Repú- -------......-- _

rinamente, o cargo de Tabelião de Notas e Ró blíca Dom·f . E' d
"

gisto de Imóveis da comarca de Indaíal, en- ' lnlCana, qua 01', .Sal-

quanto durar a licença do respectivo serventuá- vador, Guatemala, Haiti Hondu-
rio vitalício.

'
\

ras", Jamaica, México. Nicaragua,
Panamá Paraguai, Perú, Porto Ri
co, Uruguai e Venezuela.

Exame de sangue, Ezame pare verificação
de cancer, Ezame de urina, Ezame paro

'verUicação do gravidez, Ezame <ia escorro,

tz.me para verificação de doenca. do
-�ele, boca e cabelos, Ezome de fézes,

,,.
, Exame de .ecreções.

Jlutovoccinolll e tran.f,usão de sangues,
�zome, quimico' de farinhas, bebida.

café. água., etc.

�
�'�l5all�.r�� ,f'. "�.

.- �" '. i?i,.

c:r.a !
, ::éJ

== ' e,r.a

.JInÁTOIto PRTOLDGlCRS

Dr. H. 6. S. Medln.
Farm. L.

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
.

fone: 1448
'Em fl'ltnte 00 Ta.o.uro

do E.todo

Florianópolis
Fino. B.rbal Alfas de Soúz.

di COSI. Avlla
'

Chefe de Paginação:
FRANCISCO LAMARQUE

Chefe de Impressão:
JOAQrJM CABRAL DA SILVA,

Representante:
A.-S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 5°
andar

'I'el- �2_'5924 - Rio de Janeiro

Também inclusa encontrava-se
uma lista corrigida de cêrca de
775 nomes, com endereços de na

zistas nos .Estados Unidos e cujo
original já havia sido publicado
no primeiro relatório da sub-co

missão, em março do ano em cur

so, juntamente com uma lista de

O alfaiate Indicado
1.500 nomes de membros do Par-

Tiradentes 7
tido Nazista, que residiam na Ar-

_______________
,' gentina.
rTlista maior - com cêrca de
2.500 nomes - era a referente ao

Brasil. Em segundo lugar vinha o

'Chile, com um total de 1.100-'no
mes.

Cêrca de 400 nomes traziam en

dereços no México, 300 na Colam

bia,
'

no ParagU!ai, na Guatemala' e
v.enezuela; 230 na Bolivia e 200 no

Perú. Dai os totais diminuiam até
3 nomes, para Porto Rico.

.
'

Esses arquivos cairam em poder
do Exérdto Norte-Americano de-

I

Rua Felipe de Olivein, 21 -

8° andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$'
SemestrL' Cr$
Trimestre Cr$
Mês............ c-s
Número avulso.. Cr$
Ano Cr$
Semestre .,. I .• Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso.. Cr$

80,00
45,00
25,1l0
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00,
0,50

.....1 ..
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FARMACIAS DE PLÀNTÁQ
Mês de setembro

Estarâo de plantão, durante o mês de
setembro as seguintes farmácias: '

7 (sábado à tarde) --Farmácia Rau

liveira ...L Rua Tr<J,jano.
8 - Domingo - Farmácia Sant

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra'.
14 (sábado à tarde) - Farmácia Es-

peranç-a - Rua Conselheiro Mafra.
1'5 - Domingo - .F'ar-mácfa Esperan

ça - Rua Conselheiro Mafra.
21 sábado à tarde) - Farmácia Nel

son - Rua Felipe Schmidt.
22 - Domingo - Farmácia Nelson -

Rua Felipe Schmídt.
28 (sábado à tarde) - Farmácia Mo

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

� Praça 1'5 de Nov�>br�.
O serviço noturno sera ,efetuad� pela>

Farmácia Santo Antônio sita à rua .JoãO'
Pinto. '

" • " " " " • " " " " " " " " " " " " " " " • " " .. " 0"

Informações úteis

de

TELEFciNES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros nu
Polícia _ . . 103t�

Delegacia O. P. Social ,....... 157&;
:Maternidade .... ',' . . . .. .. . . .. .... 11Sf.

Hospital Nerêu Ramo. . ........•
' an,

Santa Casa 1036'
,

Casa de Saúde. S. Sebastião usa
Assistência Municipal ..........•. 166"

Hospital Militar _ . . . 11�1
14. B. C. 1531"
Base Aérea _. 7M'
7. B. I, A. C. ., " _ 159.

Capitania dos Portoo ,'............. 1380
16. C. R. ".................... 160111-

Fôr5a P!,!Ií�iaJ 112SOttS',Penttenclarla _"."."" " " " " " " " " " " " " "

HO Estado" 102:.t
MA G'izeta" _ .. .. .. . .. .. .. 165.
• Diário da Tarde H

_ • • • • 157!!
L. B. A. . . , ...••.... _ • • . .. . • • • 1641

Emp. Funerloria Ortiga 10al

------------.
APENAS Cr� UO

Com 'essa infi:ma quantIa voet
e8ti auxiliando o 'seu próximo.
Centribua par. a Caixa de EsmoI"
,aos Ind�entes •• FloriaDboDa. "
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(.'t, .,,,•.,0- Sexta fel,a. 13 de Setembro de 1946
1.__�----------------------------------�--------------�----__--------___

LIRA TENIS CLUBE .. DIA 14 · SÁBADO �., SOIRÉE 'PA'fROCINA�A PELO D. A�' XI DE FE·
VEREIRO, COM INíCIO ÀS 22 HORAS .. LANÇAMENTO DO CONCURSO "RAINHA DOS ES-

.

rUDANTES" .. NÃO HAVE.RÁ VENDA 'DE MESAS.

·3

�=�!1' "Rainha dos Estudantes de 1946"
��

.._"...'�....!...J� ...._ Bases do, Concurso 'N de' BI1. - Do ICOnJCUflSO: o concurso "Rainha dos Estudantes oficios umenouANIVERSÁRI�S de 1946", patrocinado pelo "Diretório Acadêmico XI de Feve- Blumenau _ 12 (Do correspondente) _ Constituiu as-
ARQUIMEDES. MONGUI- reíro" da Faculdade de Direito de Santa Catarina, se destina sunto do dia, causando surpresa em todos os meios, à notíciaLHOTE a eleger a rainha' dos estudantes desta capital - além de sensacional publicada pelo jornal "A Nação", sob o título

quatro príncezas - pata o período 1946 - 1921:7.
'

.. "Flagrante atentado contra a integridade e os direitos indíví;
o concurso será lançado a 14 de setembro nos salões do duais", censurando a atitude do Comandante do 32? B. ,C.".uniLira 'I'enâs Clube, e terá 'o seu término, o mais tardar, a 12 dade sediada nesta cidade. D� acôrrío com o notícíárío do rede 'outubro próxírno, ferido matutino, tor-e- sr. Ernesto 8todieck Jr.. vithiri.à. de "ín-.

I 2. - Das candidatas: Toda candidata, para concorrer a qualificavel violência", tendo sido surpreendido com.' a �tradaêste certame, deverá satisfazer os seguintes requisitos: em seu gabinete de um oficial do 320 B. C., que o convidou a.

a) - ser brasííeíra;
. comparecer ao quartel daquela Unidade. PltIblica, ainda,· steb) - ter uma idade mínima de 16 anos completos; órgão, o telegrama que o sr. Esnesto Stodieck Jr. passou ao Sr.

c) .:_ estar regularmente matrículada em um. dos seguín- General Comandante 'da 5a Rgíão MiIlitar, em Curitiba, telegrates estabelecimentos desta capital: - Instituto de Educação ma êste redigido nos seguintes termos: "Exmo. Sr. General Code Florianópolis: curso fundamental e normal.. Colégio Sagra- mandante da 5a Região Militar, em Curitilba. Pezarosamente
do Coração de Jesús: 'curso fundamental, normal e ginasial le� conhecimento que hoje nove horas, quando em serviçoAcademia de Comércio de Santa Catarina: curso de contador; no eserrtórío da Empresa Garcia da qual sou diretor gerente,Faculdade de' Oíêncías EconômilCas de.Santa Catarina e Facul- repentinamente entrou portas a dentro capitão Jorge Gonçaldade de Direito de Santa Catarina.

ves que me levou violentamente presença Comandante 320
3. - Dos votos: Os votos serão distribuidos pelos jornais e B. C., hão me deixando terminar conferência telefoníca sobre •

I cinemas, sendo êstes últimos carimbados e rubricados por assunto .Fáorica minha direção. Depois de haver conversado
membro do Diretório Acadêmíco XI de Fevereiro. 'corri o Comandante, que confirmou haver autorizado conduta

Os votos dos cinemas serão dístríbuâdos parcímoníosa- Capitão fui posto em liberdade, netornal:_ldo m� e,scritó�io� �o-. Transcorre hoje o aníversá-] mente, atendendo-se ao número de frequentadores das díver- testando vehementemente contra essa ínqualífícável. víolêncía,
--::.Fio natalício do nosso prezado sas sessões. . máxima em hora presente reínvídicação das liberdades públi-oonterrâneo, sr.' Arquimedes! 4. - Das apurações: As apurações serão efetuadas bi-se-

ças, peçq Vossencía ,colllC�der-me au�iência esp�ci�l sua pró.Mongudlhote, funcionário da manalmente, na séde do Diretório - Rlua Esteves Júni�, II. ma visita esta cidade; afim expor trístes ocorrencias, Saudá
{Fiscalização dos Portos, nesta ÁS apurações serão admitidos, de:viidamente cI1ede�cIados, cões cordiais _ Ernesto Stodieck Jr. Informa, também, o [or.capital.· um fiscal de cada entidade estudantil dos estabelecimentos r"al "A Nação" que uma comissão de operários da Emprêsa In-Muito estimado por 'seus de ensino da capital - grêmios: "Antonieta de Barros", "Tris� dustríal Garcia, em atitude de solídariedade ao seu chefe, se- ,

.ínumeros amigos e chefes, o tão de Athaíde", "Padre Schrader" e "D. A. da Faculdade de
guiu ôntem para Curitiba, afim de levar ao Sr. C?mandante:nataliciante de hoje, será por Ciências Econômicas de S. Catarina". da Região, protesto da classe contra o atentado sofrído pelo sr.

-certo muito felicitado por tão Nestas apurações não serão computados os votos que por Ernesto Stodieck Jr.
'

_grata data.' qualquer forma stíverem viciados.
.

'

_ . Esperamos, hoje, colher informações jun� ás a;utorida�es5. - Dos casos omissos: Os casos omlSS0S serao resolvidos
competentes, afim de mlhor abordar o fato registrado pelo jor-

nas reuniões do "D. A. XI de F:evereiro".
nal local. Limitamo-nos, portanto, a transcrever, no momento,Será facultada a presença, nestas reuniões, dos fiscais
o noticiário deste matutino local.

das entidades studantís, que dverão dar o seu parecer.
Em 12 de setembro de 1946.

.

Pelo. D. A. XI de Fevereiro, Osní Gil Kírsten, presidente.
,

. Notas desportivas - A Liga Blumenauense de Despor�,
r.o sentido de desenvolver o atletismo em Bíumenau, ergam-

."170U
magnífico programa, contando com vários clu�s 'ínscrí-

. ,e).Í"S� tos, inclusive da cidade de Brusque. E' um esforço digno de

Aderbal Ramos elogios mas que infelizmente não vem sendo bem eon:-e�oljdi-
do por'part� de um dos clubes desta ci�ade - o GrêID:� ESiporti..Soo Paulo é, no Brasil, o Es- da SUva
vo Oãímpíco. O'sr Sebastião Cruz manifestou o seu vísivel desa-tado que possuiu maior núme- .

e grado pela atitude contrária que '� en�o�trado por pa�te do
rQ de bibliotecas: 528 partroo- 'oão Batista [r. Ribeiro de Carvalho, diretor do srmpabco clube da cIdade.lares e 206 públicas. Bonnassls Mostrou-nos, ainda, S. s. à sua sUI1presa pela falta de auxilioLogo em seguida figura

sempre que recorre a este diretor. Para o campe.onato d� 2a Di.;
� Santa Catarina, segundo da- ADVOGAQOS to ta

"
.

.

Yisão, importante sob toq.os os pon s de VIS ,uma ves q_?e�. Srta. ARACÍ LOPES ,

dos forneddos ,pel<ü ' Instituto
Rua· Felipe Schmidt 34, pJ.'loporciona aos clubes pequenos a prática do esporte br�tao,Re'gista a 'efeméride de hoje .do Livro.

, SaJa 3, Telef. 16-31
aperfeiçoando valores que depois irão integrar os grandes co�-.:mais uma festiva primavera. Juntos, recebeu recusa formal do sr. Carvalho, q�e resol�eu. nao.,da graciosa senhorinha Arací Bellzarlo Hoguelra Ram.os ceder o çampo do Olímpico, alegando que est� �ogos nao :nt�;Lopes, dileta filha do" sr. José

e Llone Simone Ramos Prev·' ·18a-o do tem'po ressam ... Não é justo, entretanto, que se cntlque o GremlO
Licínío Lopes. l.

.

.,;.,".
.

.,' EsTVI,',rt, ivo Olimn.ico, gloriosa,. agremiaç� desta cid.ade,. por estesparticipam 008 p,�...nt". e 1:'''''' l:'
+.; t t•

pe..ocu de suas relaçõe., 'o'
'4 fatos, procurando, assim, criar.,uma onda de anwpa la con r2..

Jovem NE'MU PEREIRA nascimento d. sua filha Previsão do tempo, até ...

este clube. As atituues de seu diretor, que merecem no momen-
A data de hoje asslnala o MARIA HELEHA, horas do dila 13.

.

to a nossa critica, trazem como copsequência wna ,onda de não
,,-aniversário natalício do esti-, Tempo bom, com nebu1osi� e'star. contr,a o Oll'mp;f>o, o qUe não nos parece J'usto, em abso-ocorrido 'no dia 2 do c·onente. "'":.mado jovem -Nerêu Pereira, fi- dade� luto. O Grêmio Esport�vo Ol1mpico é um 'clube brasil�iro e,Jho do sr. Hipólito do Vale' Temperatura estável.

está disposto a auxUiar as bôas iniciativas. Tem o seu I?éparta•

.Yerelra. .

FALECIMENTO: �entos de Norte a Leste.
menro de Atletismo e deve, portanto, colaborar com a LIga Blu-• e •

D. Thomazia B. da Silva 'I1emperaturas .�:,�em� .

de
menauense de Esportes. Isto, tenho cert-eza, representa o mod;oARMANDO MIROSKI Faleceu, Terç�-feira ú1tima, na ,hoje: Máxima Mmmla
de pensar de seus associaJdos. Entretanto, a atit�e do sr. Cru;-Faz anos, hoje, o jOVe'Ill cidade da La.guna, onde residia, 20,0. valho coloca em má situação, perante as autonuades esportI-Arma�do Miroski, filho do. sr. a exma. sra. d. :Thomazia

Barrei-I' 1 vas.'.' todo O clube. E' um a;bsurd� que deve Ser ,evitado. o� bl.�-.Felix Miroski.
ros da Silva" espôsa do sr. A'utô-

. O
'

LIIlS NEVES menauenses têm grande simpatIa pelo seu clube - o OLímpl-X X X nio Batista da Silva, do alto 'co�
. r. 11· I 00 _ e devem evitar que esta grande org.anização contín*e so·Srta. MARIA GUIMARÃES mércio daqUiela praça.

.

Avisa a seus clientes que frendo criticas pesadas e imerecidas. O que a Liga B1�nauenseBORN A extinta deixa a seguinte pró- "�udou seu consultório para .. de Desportos deseja é uma _bôa cou�a --:- o d�envo}Vlment:-o. doFestéja mais uma primavera le: d. Frci.ncisca Batista GaIvão, I a rua João Pinto n°. 7 I a.tletismo - e a. oolaboraçao do·Olimp.1?D so trera �neilCIos.,:na data que hoJe transcorre a casada com o dr. Claribalte Gal-
" (sobradn). dentre eles a simpatia dos bons bmsil'erros que �eseJ.am ver:graciosa senhorita Maria Gui- vão, advogado no Rio de Janeiro -

Blumenau, realmente, como maior c�ntro espoi1avo do Esta.'maraes Born,
.

aplicada. aluna e ex-Secretário' da Segurança Pú- .

.

do. Estamos, também, credenciados para d�r aos associados,do ',30 ano do curso de Berito blica nêste Estado; d. Maria Ba- 11· I·. ·t
'

do Olímpico, que atitudes como estas, de nao cola;borar ,com<Contador da Academia de Co- tista Farraro, ,casada com o sr. Um ·)Orn8 IS 8 agre- ,'aS autoridad.'es ��rtl,'Vas, só servem para ,co.locar o clube. bem·-méreio e filha do sr. dr. José ""'l:'�

d d bo di +�.Silvio Ferrara, proprietário da

dldo pal'a pOlir"I-a ;ütuação penosa. E 'este não deve ser o eseJO os ns ,r1elAr.:.BQrn, Diretor de Terras. Farmácia Santo Antônio, nesta Ca-' V � res. . .

'IX X X '

pital; dr, Ántônio Batista da Sil- X ,, AGRADECIMENTO
• • __ ,---:.

"''''-.
""/ _ "'

•.• "'.""#"..-1'--"-'.<4111
va Junior, médico do D�p. de Saú- Goiania, 12 (E) - O Jorna- � .

.

Viúva 'Bernardina Maria qe ,e o bacharelando de-direito lima José· Decio Filho; viti�,,�
E

.

b· I
·

.

t·, G'
,

f'
,.,.,

'8
'

" 'I;�i�:�:�:n��:níf!�al:!� r::� N�tO:ep����:nto do seu corpo ��i �����T�=��ic� I.�. 'sta· 'e, eClm'8. n o ra_ICO ra,?J .. 1.abalizados facultativos drs. realizou-se, na tarde de ante-on- Pen1te!lciária do Estado, a· pe- �

��=��� ;r::��ow:nedt::!�n� ��r;:;, n�;��:tér�o�:���aml::�: �!��r�� ro=t�aso�li��� I Bre,�ementeJ lnauguraçao de um'a
:a maneira com que cuidaram pois d, Thomàzia, pertencente à grave depressão moral, em

II bem montada papelaria.".com especial .zêlo a énfermida- tradicional famÜia lagunense, era cOlmequência da ;prisão e do �',de do seu saudoso espôso, pai e mutissimo relacionada na socieda- espancamento, parecendo estar !l . ��avô JOÃO .-DE DEUS CAR- d€ dali e, pelas suas qualidades de sofremo de sérios disturbios � RUA TIRADENTE, 10 - FLORIANOPOLlS �: DQSO. coração, estimada. mentais. I �"'R""'oI'"" ....-'V/.-w'#'#'/""#oI'#,#'#,''/,'''''''''_N.w>''''''--__'fH .w?''''__#';_/W''''-�//'" �
�

• * *

_MARIZA SAR1)Á E AMORIM
Festeja hoje' seu aniversário

,� interessante menina Mariza,
.d!ileta filhinha do :

sr. Egídio
Amorim, funcionário da Caixa

. .Ecõnômka Federal, e de sua

.exnna, espôsa, D. Alaíde Sardá
,e Amorim. Á anlversartante, as
.nossas telícítações.

xxx
ADOLFO ,sILVEIRA DE>

SOUZA
Trrunscorre, hoje, o auiver

�,gário natalíeio do sr. Adolfo
"Silveira de Souza.'

PELOS MVNI.CIPIOS

* * *

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ctp�E 12 ,D� AGOTO.�-�ia ·15' soírée elegante .e concerto do novo rouxinol

brasde�ro, senhonta Nazíra Ma.nsur. Este festival é dedícado pelo Clube Deze aos

a.ssoclados dos Grêmios Americano, M�rabá� Icaraí, Boa Vizinhança' e Estudan,til.

Copyrighl da
The HAVE fOUHIAbO1Ir,w,

/

1. .. que "A' Transfigura
ção", o famoso quadro' de Ra

fael, figurou no cortejo fúne
bre daquele célebre pintor ita-
liano.

2. :. que o célebre cidadão

grego Ohalchás morreu de rir

quando chegou ,dia que lhe

'für:a predito par t a sua morte
e ( vaticínio parecia não se

materíaüsa1'.'
.) ... : '�.}e Ql. J'r:uo um beija

;i{,r chega a U.lU Ilór e n,«: PQ'
;de, pela conformação desta, li
:);11 �':u r-ectar. nea ! :t,} enco-

E'i':;�ado que chef'� a, r. Jt.·· de
destruir a mesma a bicadas.

4 ... que 9, camisa corno dis
tintivo partídárto não foi 'urna

Invenção das ditaduras dêste
século, pois 03 calvínistas tran

ceses que se sublevaram em

ICévennes, em 170��, reconhe-
Caix» Postàl 34

cíam-se pela CH-I'1!sa branca

que vestiam per cima aa rou- Tel. - ;K N O T � Itajaí
, pa, de onde lhes veio a deno- ---.

minação de "carnisards".
,

"

5. " que o rei Felive Y, da

Espanha, chegou certa VéZ a

não comer por se considerar

morto; que, em vista disso, S'3U

médico particullir, Finat, ]hi:

.apresentou um determir..adc
número de pessoas que se f!_n
giram mortas e comeram err

.sua presença; e 'que, dali em'

diante" aquele I monarca nãc ]
quis mais comer senão em

companhia dos seus "deiun
.tos companheiros".'

6. ... que, na Guatemala,
onde é' conhecida 'como kelep
-ou zompopo, há uma espécie de

formígas carnívora que terr t •

prestado ótimo serviços aos

plantadores de algodão dos Es-
.
•

tados Unidos, que ,a importa:' Tributos aos
ram sem demora, pois ela de- .. .'

.

vora o antlumesnus grand1.s,)Estlvadores '

parasita que destroí a semente

I
.

'

.

do aígodâo, causando consíde- Londres, (B. N. S.) :;:-, O.s trab�-
reveis prejuízos á cultura da- .J.hadores. da.

s dOC.'�s.: br:tâ.
nicas ti

quela malvácea. "'. veram urna partícípação. enorme

______--"' �__
. no' esforço de 'guerr-a aliado. .

'F'oam 'eles que,' trabalharam dia'
'e noite, tornaram possível a reali

zação de importantes tarefas 'lig�
das ao 'abastecimentos interno da

" Grã-Bretanha e ao suprimetno dW.
.

exércitos aliadôs nos campos de
.

baté/.lha' do mundo Ínteiro, pfinci�
palmente da Europa."

'

A sua obra de inaiÇ>r vulto,

,PO-j�ém, foi ,a súa' wnttibuição' nos: .....��------------_.....-.....;;----,------�

.preparativos .. do' Dia D, dia do '.
grande desembarque 'aliado em
solo do continente' europeu. Redo
brando seus eSforços vencendo. to·
dos os obstacúlos e até m'€smd su-"
peran:do sua, própria: capacidade'·

'. ' .de trabalho., consegúiram 'os esti

vadores Qritâniéó5 levar á cabo 'a.
'.

,
sua, tarefa: dánd'o, com isso, 'um:
exemp'l�gnifiêo depatrfotishlO' ..

'

e de fé na causa das naqões de

mocraticas.
O seu trabalho, poré-m, não úli

subestimado e toqos reconhec�ni,
o valor, de su? participação no es-' �,..... -_---�_---__..__-..;... _

forço de guerrà aliado: ° exército
1

RSCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
\Í0s �stados : Unidos fez questão,

.
A..unto.• : furítlbos.- Comerciais -- Rurais e Inforrnativotl

m�sm�', d�" �.�terna� concretameri... \" Bnde:eeç"o' Tel. �LIBRAN:CO - LAJES .- Santa Catarina

'IÚ�
seu' recOiI1hecimento .e o gene-

.

Conliulte no,sa Organização ontés de 88 decidir pel� com-

ral Leo foi a..Ranchester especial-. .',:'
"

:l)ra ou venda de imoveis, pinhai. ou qualquer'

U/'lPfX)/)(I'ODAkI1OTSA.II1D..("OIJ.E�6QRO$ mente' para prestar'tributo ao.s he- empreSQ ne.te. e.tad.o

IiT.........
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

.....-_.-- roicos doqueiros daquela . grande ,
" . A D V O G A D O

. cidade industriaL i
.'i

R F' 'R '
'.

ua ,rei ogeric. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

"

.I.

Botijas de ierro'
para gás
carbônico
VENDE-SE

Novas, recem-im:po;tadas
Pedrdos à

KNOT S A I Cx: P. 34

ITAJAÍ

fiAS GARBÔNICO
VENDF;-SE

Pedidos à

KNOT s. A.

.� A,UTaS
! . �pp. 'Vf!'; U/ft.p. .CREME

IÜ :1,la'U'] ,

Seleções do Reader's Dinesl
Sôbre a, mesa de trabalho te- to, 0:8 seguintes que aconselha

mos 1 exemplar da edição d�! mos aos leitores: RONDON, O
Setembro de 1946 de :SELE- CIVILISADOR DA SELVA -

ÇÕES, cuja oferta devemos. à'

r
Desmond Holdrídge.; TRAG.Êgentileza de seu Representan- DIA NO EVERESTE - James

te Geral no, Brasil - Sr. Fer-, Ramsey' UUman; OS MOÇOS
nando C.hinaglia, com esorító- APRENDEM E ENSINAM -

rio à rua do Rosário, 55-A - tBlake Clark - COMO A "DE
Rio de Janeiro. ' MOGRACIA" CHEGOU· AO
Como Iídíma expressão do I AZERBAIJÃ - American Mer

pensamento mundial, as

edi-! cury;
. A INDÚSTRIA QUE

ções da popularfssima revista RENDE MAIS EM PEQUE-
constituem leitura sempre mui NOS POVOADOS- "F'orbes '" Serviço de mensagerta.

apreciadas talo esmero comi ENTREVISTA COM A MINHÀ Rs pidez e eficiência.

que Os editores costumam se- �FILHA ADOTIVA _ Cosmo-
'Salão Record - Pi aç« 15,

lecionar a matéria do texto, politan; MEMÓRIAS DE UM 1_' F_O_N_E_:_1_6_._96_' _

,juSlti,ficando a aceitação sem FÚNCIONÁRlO SOVIÉTICO-

'1
..

p�ecedentes que logrou emtre Victor Kr�v9he:n'ko e O FOS- olas' ruraisnos. SO DAS VIBORAlS � conden-
Destacamos, entre os ínúme- .sado do 'Livro "The Snake -,

Tos-trabalhos contidos no. tex- Pit" _ Mary Jane Ward. 2.500 QUILOS DE .TRIGO POR
ALQUEIRE

A colheita pode alcançar esta

quantidade - Aproxima-se a

época da safra

Dependendo a produção do

trigo de muitos fatores, varia
entre' nós, a: quantidade de se

mentes colhidas ,por hectare de

600-1.200 quilos, podendo con-

siderar-se como média a· prq
dução de 800 kgs., por hectare,

Como se ,faz a eolheíta
.;. Colhesse o' trigo quando es

tiveram as fôlhas sêcas, os
'.

colmos amarélados, as espigas
.esbramqulçadas e .ern posição,

,

ínolínada 'e as sementes com'1I·

uma certa conststência, o que
se verifica 120-125 dias após :0

plantio, i'sto é, durante o mês
de agosto.
Conforme a área, colhe-se o

trigo por' meio de ferro para.
cortar capim (foicinha), al

(ange, ceifadeira, exístínde,
outrossim, ceítadeíras debulha- .

deras, oombbnadas,' nas quais
já "sai a semente de trigo pron-
ta para o :tpGrcado.

ti

. Depois de cortado', o trigo' é
amarrado, em feixs que, por
sua vez, são reunidos em pe

quenas médas cônicas. Assim

permancerá o trigo por alguns
dias, para secar.
A bated-qra pode ser fedta com

varas

De.acôrdo com a quantidade
de trigq colhido, procede-se �
esta operação num simples
màlhadoy de arro.z ou por meio
de 'Varas ou mangoais, ou ain-
da nas trilhooeiras.

.
.

Beneficiainento e conservaçã&
de sementes

Nas pequenas culturas, lim-
. pa-se o trigo,. aveIltturando-o
por meio de peneiraJS, como se

faz com o arroz e feijão. Para
maior quantidade empregam
se ventiladÓ'res, separadores
ou .classifiéadores,. trieurs etc.

O trigo molhado e limpo de
ve. ser guardado num lagar sê
co, fresco e bem arejarlo,' sé:n�
do muido recomendável expur..

gá-Io eom sulfureto de carbo

no, na base de /50 grs. por
1m3, durante 24 horas. (Da re
vista Vitória, de S. Pau!o).

Material Tipográfico
VE-NDE-SE

E�tarites fi! caixas de tipos em ótimo estado.

Tratar nesta Redação.

, .

• JOrge (herem· e Senhora
.

Melím .Cherem e Senhora

Têm a lati.fação de partici.
par a V. S. e Exma. família,
o nc:ivado de leU' filho
JORGE com a senhorita

Oriana Ch.rem.

Têm a 8C1tiafa9áo" de partici.
'par a V.·S. e Exma. família,
o noivado de lua filha

ORIANA. ,com o .r. Jorge
Cherem .Sobrinho.

JORCiE e ORIA-;;�'
confirmam . J

Itapema 1-9-46 FpoU•• 1-9,46

. 1 r

'.,

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e dvel"

Constituição de SociEidade.
NATURALIZAÇÕES

.

Título. Declarat6rios

Elcrit. -- Praça IS de Nov. 23.
1 o� cmderr. .

.

RelJid. -- Rua Tirodentes 47. I
FÓNE _. 1468 �

A ,I T u
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IFIMIN

João Grams e Maria
Grams,

participam aos parenteg e

pessoas
.

de -sua amizade o

contrato de casamento de
i1UQ filha VALERIA co� O

sr. Osvaldo Ribas.
I

Antonio Joaquim Ribas
.

Neto e -Luzia N. Ribas,
pa�ticipam aos parentel e

pessoal! de sua amizade o

. contrato de "CaliJamento de
seu' filHo OSVALDO com a

senhorita Valéria Grilms.

, ./'

'TENI8 CLUBE-:- Dia 21-Sábado-'TradicionaJ Baile 'da Prim�vera� Reserva
de mesas, à .pedido,' .

na Relojoaria Moritz, à partir ;do dia 14.

A EMPRÊSA CRUZEIRO, DE ABRÃO SAINOVIHC.
apresentará dia 17. nesta' cidade, no cirre Roxy, a

Cia. Zeina de Castro e seus artistas.
Entre as grandes a'hações destaca'-se �,famosa dupla

caipira Pitanga e Chico 3 Lagoas.

• 1'lIt'IIXIDnOQ0I0lJIQQP <OOODOIXXXI�ClIQOQIOOOQOCOOOOOO

',� ,VALÉRIA. e OSVALDO I
§ centírmam '

(Receita I �. FllOlis., 3-9-9lt6 .; ,

I·-------------�-----�---�-�-----�----�----._�------------------

NOVO HORARIO DA

não procure se
.

transformar ..."'"'...w... ...."_u'''''''''-.,.••_�.�........w_.

DOENÇAS NERV�SÂb em mulher fatal. Use roupas'
Com os progressos da mediebta. fazer sua ginástica física, faça,.tloje, as doenças nervosas, quando a também com os olhos. Dez a"ratadas em tempo, são maleA per.

teitamente remediáveis. O .:urandei. simples e alegres, tanto para
..ismo, fruto da ignorância, só pode manhã como para noite. Cui-

, ,prejudicar ,!S indivíduos .afetados d. dado com as cores "naturais"
>t�is enfermidades. O Serviço. N� como o cinza e o "beíge". Po�-eíonal de Doenças mentais diSpo, .

,
-de um Ambulatório, que atende gr.. de abusar do azul marinho, po
,tuhamente os doentes nanosos' ln. rém não o escocês.
.dig�n'es. na Rua Deodoro 22..... J •

la 11 >boru. diàriamente.

Aliniro Caldeira e espôsa
participam aos paren.
tes e pessoas. amigas
o nascimento de sua

filha

V Â N I A
Fpolis., 7�9-46.

PRECISÁ-SE,

--�----------------------�--------------------------------�----------------------------�------------------�-----------------------.---

. SNRS. IASSINANTES,
Reclamem imediala,-

I
mente qualquer Irra-
gUlaridade na entrega
de seus íernaes.

MACHADO I elA.
Aganaleu. Reprftentaçõu em

GuaJ
Meatri.: Flol'ian6poU.
Rua João Pinto i n. "
Cqixa PoStal, 37
FUicl: CJ'IIICiWna

Rua floriano' Peizoto, ./n
(Edit. Própria).

T.legl'Qma.: -PRIMOS·
Ao.nt•• '!lo. principal.
rnunlolploe do Efto.dÓ

laboratório
Radio-.Tecoico-Elect:ron

Fundado em 1935
Montagem de rádios. Anlpli-

1
ficador�-Transmi..o'i'8s

Material importad ... ' direta-
, ' mente dOI U .. 3, A ..
;

Proprietário
Otom�r Geórges Bühm

I
E�ecbe - Tecnico - Profi..iOl'\aJ

formado na Europa
. I F'loriar\óPo !�.

Sua João Pinto n. 29 _. Sob.

LIRA

Aos nossos

Agentes
'leiam todo 'dia esta eolune

até o fim
-- Pedimo. avisar por telegra

:%na. quando o jorna} nco c:hega:r
,:,no me.mo dia. -,

I

A BELEZA DOS OLHOS 'cozido, cortado fino.
Os olhos são o mais belo or- i da Madame Lagay).

namento do rosto, mas tam- •

bém o mais fra;gil e merece Batatas em Conchas
nossos cuidados. Cozer no fôrno grandes ba-,

Tome sempre a precaução -tatas.
de não deixar cair neles ne-]

'

Esvaziá-las. P.,etirar-J.hes· a
nhum creme e todl1 noite re- pôlipa sem quebrar o envolu-
mova seu "rímmeí" com água cro.· v

quente e lt:npa. P8:ra _lavar os
.

'Passar na penetra a polpa:
olhos use agua Iigeíramente juntar-lhe uma gema de ovo.

. salgada ou água de rosas. uma pitada de sal, uma clara
Quando se sentir fatigada, es- de ovo bem batida, 20 gramas
tenda-se na cama e feche os de Parmesão ralado. Colocar de
.olhos, aplicando sôbre eles uma novo essa massa dentro das ba
compressa bem quente; experí- tatas .. Modelar a superfície em
doze vezes, erga-os o mais que forma aoaulada.
mentará, assim, uma agradá- COzer em fôrno quente, du-
vel sensação de repouso. i'lante seis a oito minutos.
Todas �s manhãs, depois de Fatias Douradas

I-�udr e depo�s. olh para baí-
,

Cortar algumas fatias de
xo, sem virar a cabeça alterna- pão duro de véspera, de dois
tivamente para a direita e pa- centímetros de espessura e em

'

ra esquerda, também doze ve- forma oval. Colocá-las umas
zes. Faça também, este exerci- ao lado das outras em uma va-

I

ci� c� os 0I?os fechados. De-' silha. Embebe-las em gema de
pOIS, a maneira dos gatos, fe- ovo diluída em vinho do Porto
che os olhos e abra-os lenta-. ou Madeira. Um quarto de ho
mente. Faça sôbre eles uma ra depois, retirá-las uma a

massagem,_ afim de estimular uma, mergulhá-las em alguns
a circulação. Desta maneira ovos batídos escorre-las e dei
você conservará, até á velhice: tá-las em g�hde guantidade
uns olhos claros e vivos. de gordura.' Quando estiverem

• bem douradas, deixá-las escor-
A MODA E A IDADE ,rer e pouvílhá-las com açúcar

De 18 a 30 anos: JOVEM - e canela.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A_ L. ALVES

Rua D�o ....", ·n. 35 - FllOlis.

RECEITAS PARA O SEU
PALADAR'

Bolo de 'Alface
Cozinhar folhas de alfaee

em 'água saLgada. Escorrer,
eXllJguar, apertar, bater: Jun
t&r-lhes

.

um môliho becihamel
com creme muito eSipes..so, de
-pois 2 ou 3 ovos batidos como

para omelette. Temper·ar.
Pa:ssar manteiga numa· fôr

ma de empada. Guarnecer o

fundo da fôrma com presunto
magro, cozi(,�o. �rramar' a

mistJu:ra na fôrma. Cozinhar
em b.anho-maria e no fôrno du
rante três quartos de hora.
No momento de servir, tirar

de fôrma o bolo, derrarrnar em

torno dele o :resto do môlho
bechamel e espalhar por cima
pedaços de presunto. magro

de um empregado para balcão
que tenha alguma prática e

boa. caligrafia.
I Exige-se referências.
Tratar na Reloioaria Royal.

ELE6ANCII, CONFORTO E ECONOMIA
consegue-se com os trajes sob-medida.

'

G'U'A 5 P A'R I
Vendedor por conta propria:

PLACIDO MAF.RA - Bazar de M6clas
. Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

Adqu.lra . TtJDO de _que. neoeaat_r.
'de UMA SÓ VEZ,.,'

.

pagando' PAltCELADAlVIElVIT'E,
com. as VAlI'IJ.'AGEl!lS da compra ii, vis"',

4Jervindo-se do

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos.
RUA Conaelbeiro Mafra

Notas cientíncas

I

"

•

,
I,
., !tncarr_ga,se ti_: compra, venda, bl·
i I peteca. legalização, avallaçlle .. admJ.·

nistração de imóveis.
Orllaniza. támbém, papéis para éom.

pra de propriedades peios. Institutotl
de Previdência e' Montepio Estadual.

I' .

COMERCIANTE: Dá um li
'''Vro à Bihliot�a do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con
''tribuirás, assim, para a forma
. ·ção cultural dos catarinenses

,

"de amanhã!

("Campanha pró-livro" -do
C. A. XI de Fevéreiro).

'1 QÚEfXAS � REéLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o'Que Ib.

if1teressa é. realmente, uma providência
para endireitar o Que estiver �rrado 00

I para que al�uma falta não se repita; e:
,� NÃO' o esc:lndalo que a sua reclamação

ou queixa poderá vir a tansar, encami ..

., n�e-a á SEC':AO RECLAMAÇOf;S.
de O l':STADO. que o ".so será levada·
sem demora

I
ao conhecimento' de quem

de direi�o, rece=::end::. "'-. s.' uma informa·
ç;'i" d.o resultado, embora em alguns ca

SOS não sejam pu:bHt:ado9 'fiem a Tecla
Inação nem a pTovidência, trJmada.

De 30 a ,40 anos: AINDA JO
VEM -'-I Quer ser elegannte,
seguir a moda, faça-o mas não
abuse. Um "tailleur" bem es-

colhido pode durar anos. Exa- P. ALEGRE - FLORIANó·
níme o gênero de sua predíle- POLIS"":'_ CURITIBA -' S.

, NOVA DROGA CON;rRA A
UUW �GU.ção, disfarce seu ponto fraco. QuiÍüas e Domingos

. R
Use o preto, e de vez em quan- Decolagem de Florianópolis, Nova York (SIPA), - O Ca-
da outra cor, como surpresa. ás 14,00 horas. légío de Mediciná da Uni zersí-

. Quase tudo é permitido, então. dade de Illinois anunciou há
s. PAULO - CURITIBA - d bri t d. Mais de... anos: SEMPRE .

FLORIANóPOLIS _ P. .pouco o esco rtmen o uma

JOVEM - Mais que nunca, o . ALEGRE _ MONTEVIDEU droga que se afirma que dá um
"tailleur" é o seu companheiro.

.

Segundas e Sextas grande alívio ás pessoas ateta-
Você o prefere simples, mas Decolagem de Florianópolis, das' da [ebre do feno - ou ríní-
não receie usá-lo com um enfei- ' .

ás 10,00 horas.
.

te hipertrófka -, da asma ou
Informações: Filial VARIG t dte de peles ou com 11In "bijou". _ Ed. La Porta _ Telefône: o me lHOR .005 m'HHORE 5 de qualquer ou ra das oenças

Sacrifique, porem, o "número 1325 • •
_u...,."o.",.u:;�;":,:';.::�: 00''''0'''0',,-, ,de origem aléligica.

á qualidade". Não se esqueça
0 •• '00"'·._00 0 '"

O benadril; nome pelo qu�l

.� ���:�ncia." do 'penteado e

.
Resolvido, enfim, seu problema financeiro I, ������ov���i f��

. Loew, professor' adjunto de
farma.:cologia, e já foi sUibmeti
do a provas com .animp.is e. �e

res human,os. A sua ação cor..•

siste e;m impediir. os maus efei
tos da histamina, substância
química que as cMUllas do cor

po eJOpelem no decurso duma
. .aieção' .alér:g]ca�
, ,No rela,tório que apresentou
sôbre êste assunto, o dr. Lüew
di,sse que as experiências reali..
zadas com seres humanos "de
lnontraram a propriedade '..fue
tem a riova droga' de atenuar
J1S reações alérgtcas da hista
!mina". Mas acrescentou qu'e
'ela não cura raJdic.almente e

que para alJCançarem alívio
permanente, os doentes terão
'que tomar três doses diárias.

A referida droga ainda l1ão
foi posta á venda.

�.

INDÚSTRIA, 'COMtRCIO E SEGUROS KNOT S- A�

RoupaS
Celpdos,

.
M6vels
tidlos
Geladeira,
Bicicleta.

,

J61as

., .

CREDIARIO ,K'N()T
Lhros
C""_éul
InstaileçiM elétricas , ..n�ür'"
Artllol ·p.r. ,r".nt.,

Peles
Casacos
Quaisquer artllOl

SISTEMA

O. !C. tTW40

'I
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o eSl".oo-Sexta-felra. 13 de Setembro de 1945

I ....

I

Iniciando a temporada, oficial de 1946-1-947,a F.V.M.S.C. Iara r�alizar domingo
I 11 ��(Il��Ilgrandiosas comp'etiçóes releíras. G�ncorrerão Iate Clube_! Veleiros da Ilha e
I

� !:! !l �� �!1!,�
Sideruf'gia Atlético Clube, de Tubarao. '

Catolicismo
·

O SANTO DO DIA
13 DE SETEMBRO

s't° Eulógio, Patriarca
Natural de Esmíra, nasceu

Eu1ógio no tempo em que as

heresias, passando-se para o

Orientei ameaçavam submer

gir a Igreja universal. Para
. mrtar-se aos perígos da

.

per
versão, entrou Eulógio, rapaz
ainda, para o convento e, ouvín,
do ali as sacrílegas e vergonho
sas defecções, do próprio clero,
absteve-se" de sua convivência
e estudou os livros Sagrados e

as obras dos Santos Padres,.
entregando-se ao mesmo tempo
ás penitências e aos Jejuns.
Acompanhou 'a st? Atanásio
no 1000000bate árduo 'Contra as

seitas que se muJJtiplirevamo
Com a morte do Patriarca de

----------:---:---:--::-=---:-:--------��=_=:7:"=:_:""==:_::;:Z_:_:__;;==_::::_,�__;;�;::;.�
- ,ALexandria, foi Eulógio eleito

(Escreveu Arybaldo Póvoas) teriores. Depositamos nossa - Ou�ro valoros,� esquadrão' � Cru.zeiro, do E.strelto, e � f para tal cargo, onde Se houve
.comríança no ilustre esportista que fara sua estrela nos gra- Campínas .F. C., saindo vence

com maestria e devotamente,EJncerrou-se o primeiro tur- Cap. Manoel Aranha, verdadeí- mados varzeanos é o Interna- dor este pelo escore de 3. x 1.
Sabia atrair as almas pela dono do campeonato citadino, é

ro baluarte do esporte brasilei- oíonal que conta com. ad�8tl'a- A
.

equipe ven�edora JO?ou çura e afabilidade bem cO,moconsequentemente a suspensão 1'0, designado para represen- dos elementos. A partida lnau-I aSSIm formada.. Ascendmo� p:�la persuasão de suas pala-'dos 'restantes jogos, que só- tante da C. B. D. dOIS jogos a gural será contra um esqua-I Marcos e :t�mar" �ento, �s vras. ks raísas crenças comnamente serão reiniciados, logo serem realizados em Curitiba. drão formado por alunos do v!ldo e CICl;' Covmho, J�ao� teu-as com livros de grandea,pós o término dos nossos Sua nomeação foi, aqui, recebi- Colégio Catarinense, domingo, Hél�o (depois Celso), WaldIr: saber, q1W escrevia em momencompromissos com. a C.B.D., da com geral agrado, pois re- ás 14 horas, no campo deste Parias. Marcaram os tentos.
tos vagos Morreu em 608.dísputando o Campeonato Br�- conhecemos suas qualidades, super-ior estabelecimento de Osvaldo (2) e Cóvímho (1). A '. ..

sileiro do corrente ano. Precí- dotado de méritos incontesta- ensino. "partida preliminar efetuada Ieamos nos preparar para as veis. entre as equipes suplentes dos
pelejas, em que estará em jo- Soibre seu controle diréto, - Domingo próximo excur- mesmos Cih.l:bes,' finalizou com

go o valor e a potencíabíltda- poderemos ir ao Paraná, con- sionará á próspera cidade . de o ikiunfo do grêmio local, pe
de dos nossos rapazes, frente .fiantes e resolutos, na certeza Laguna a equi:pe prímcípal. do lIa contagem 'de 4 a 2.
aos antigos rivaes paranaen ...

de que seremos bem recebidos, Clube Atlético Guarany, desta] _----.;.._-------aes. Capital, que fará. uma partida
.

.

SOCIEl>ADE RÁDIO GUARUJÁAndou bem a mater local.l VÁRIAS NOTiCIAS amistosa com o forte conJ�nt.�IDESAFIO .
RESENHA DAS PROGRA,MA.com a medida óra em execu-

_ Para a cidade de Gaspar do Flamengo, local. � emb�l . .. . .
I
ÇÕES PARA O DIA 13 DE SE-ção, pois oostumarta-mos nos ônibus especial seguirá ama- xada .do. Guaran� ira asSl�, Dada a lDexpresslva Vitoria TEMBRO DE 19461?reparar para taes. embates, nhã a equipe principal do Ca- c?nstItUld�: Presld�n�e.: �a- dos torcedores do Botafogo

9,00 _ Bom dia para você..com grande retardamento, e
ravana do Ar que domingo en- r�o ".A!�r�u, Secre1ta:1O: Clau- f!ente ao.s do Flamengo,

. e� 9,30 _ Noticiárío Guarujá,nossos rapazes daqui
.

saiam, frentará um dos mais creden- dío Vieit-a ; Te�ourelro., �ew- jego realIzado domingo UUI
,1000 _ Cantores brasileiros:.sem o preparo necessario, qu�r cíados esquadrões locais. O ton Garcez ; : Diretor-Técníco : mo os torcedore,s do BONSU· .

o '30 C h a os Estadosno manejo da pelota, quer tí- conjunto da Base Aérea atua- Darcy �h:midt; Guarda-És- . CESSO desta capital vim por 1, -:-,
on eç . -

.sleaenente, tornando-os inca-
rá com todos os elementos ti- porte: Vitor Côrte Real; .To- maio do Dres�nte desafiar· os

.

Umldos.,
das sextas-pazes de apresentar �uas vsrda- tulares. gadores: Mário, Carlos, Guida, botafoguenses Dara uma Dar 10,�5 .

- Cartaz
..deíras qualidades. E ,bem ver-

_ De sua viagem á Capital Altamiro, Jair, 'Lázaro, Hil- tida amistosa. .'emas. . ,'�,'dade que o onze que nos repre- da República, onde se demorou von, Moacir,'Waltrick, Arqui- -OS dirIgentes do BotafD�o 1�,��
-

��zar .de m=��Si,sootou em 44, 3ipresentou 311-
alguns dias retornou

.

ontem medes, Odilon, Carreirão, Nel-: deverão entrar em 8ntenll1' 1
�'iCai;- erecrm�n -

guns valores, pois individual- via aérea, � sr. Mári� Noceti: son, Assis e Chanes.
. m�ntQ.� C'Dm o "'Sr. 1Jmll1ratdll

RVALOmente, demonstramos possuir esforçado comodoro da Fede- - Na localidade de Campí- Oliveira, técnico do Bonsoces 14,00.- INTE .

socíat<crack� de Ifen�mado va!oT, ração ,de-Vela e Moto� de Sa:n-I n.as efet)Uou-s�, do.mi�go últi- SO, afim de marcarem a data 18,00 - Pensamento
Adolfmho, Fateco, Badeco, ta Catarina. . mo, uma peleja amIstosa entre 110 .prél1o. católico.

,',1,
. ..

h B l' 18,15 - Alma portenha� "
..Jalmo, TelXelrlilll a,

,

rau 10,
- Já se 'encontram em nos-'

O 'II'·
'

'"

t d 1830 _ Oarlos Galhardo.S�ulsi:nho, como das vezes �an- sa Capital vários "playeFs" do egre e· teria, "c'se aVls
, ..

a o 'com� 18:45 _ Momento esportivo...
teriores, tem �eus 1ugare,s as- interior do Estado, requisita-

, 19,00 _ Ritmos de Tio Sam,,selgurados, pOlS possuem pre- dos pela F. C. D. pa"ra o "train-
_ Franco"

.

19,30 _ Dep. Nadonal de In...dicados dificeis de 'serem su-1 nings" da seleçãó barriga- ...

plantados. Em 44 baqueamos I verde.
.

.

.' 20 �grma��on !
M o r e i r afrente a 'ulI\ �ve,r.sário ardoro-I -Os amantes' do a,ristocráJti-

.
Paris, 12 (U. P.) - Em, certos meios .espanholS desta ca- ,

(studio).
'

SO,
.

que teve a seu f:t.:vor uma. co esporte da Vela aguardam! pital a;ssegura,'1Se que Leon DegreUe, o tr.amor be1ga pretensa-h t 1 �

I te d 6 7 do r 20,30 - Musicas Vl3.riadas em�orei.da bastan,te os· 1 'e ?m ,com desusado tnterêsse e en- mente e�ulso da Espanha, passo,',u
a no� e pa�a c� : Iarbnto faqclOso, esquecIdo tusiasmo a grandiosa compe-' rente em Ondareta, perto de' San Sebastlan, na antlga propne gravações.

complet�mente dos seus deve ...

tição que a F. V. M. S. C ..pro-{ dOOe da condessa Valencia, propried�e na quaJl t.::-mb� �se 21,00 - Páginas music�is.
ires funclOnaes. As ofensas que moverá no próximo domingo,' hospedou o general Franco, quando VISltou essa regl13.o e a qual 21,15 - 'Garoto e, Oaro�ma.
ll"ecebemos em gr:amados ,para- com' o conoorso do· Iate Clube;: foi conduzido, por um ofioial falaTllgista.,

.

21,30 - Ultimas Melodias.
m.aenses, bem como. da sua Veleiros da Ilha e Siderurgia I Acredita�se que o caudilho se tenha 'encontradç> ah com
crônica eSiportiva, 'llão esboça- Atlético Clube, intciando a Degrelle;

.

,:mos siquer um gésto de�defe- teill,rporada veleira de 1947-47. ,I

1-:���an:U�aÇãct;��:��![:a� d� pross:�%á g�aon�eró��:a:� No'v·am·ente. 8'meaçada pe aU'lll3:0 e cÜlncordl�, deVIa s�r o mingo o Campeonato da Se-
,

'. ,l�a do verdadeIrO esportIsta, gunda Divisão de AmaÔores;

f It d t·
RITZ - HOJe as 7,30 horas. -

co�ciente . dOS', se1.i�' deveres>,. âOiIll o se,nsacional encontro a a e r'lUo Stan Laurel - Oliver Hardy.I>OIS preclsa;mos deIxar de' h�.- entre o lider invictoOlímpico. () mag.ro . o gordodo os des�ntend1mentos, Or1::- e o valoroso Colegial vice-li-' . -, OS' COSINHEIROS DO REIundos de part.idariSlmo degra- der. A peleja que está: sendO,' Rio 12 (A. N.) _ Esta cida- caso É .�� �SlSr�l .que!. ale: C::,w,ura até.14 anos. _mnte, tão prejudicial às boas a;nciosamente aguardada será dê está ameaçada novamen,te � P�Olblçaod ,a a rlc�'d e -' No programa: _ GOIANIAirelações que devem' existir iniciada ás 9 30 horas

I pela falta de trfgo Desde ju- blSCOlJt?S e b�e� as au orl
.

a-
_ Nac. DNI'- Noticiário linientre os dois' Estados, ir- _:_ O rece�-fu;ndado' grêmio nho não. nos. cheg� um carre-

des ser.:m o rlg as a raClO-
versaI.mãos de u� mesma �átria. va'r�o Nacional F. C. fará g.ameJMo de trigo / argentino..

nar o pao. PIfleÇ013: .._ 3,60 _ 2,40Qu� a extreIa do seleclOnad-o sua estréia n() proximo domin-' Os Estados Unidos, que cooisti- E .. -d '

.do �i�in��. :mstado, e� nossa go, elIlfrentando o forte con.� tuem a nossa m�ior es.peran� m.o a a ROXY .:_ Hoje ás 7,30 'noras.ca�ltal, llllclando os JOgos da junto do' Pery, de Barreiros. O ça, de·vido á grande safra des- ....... ,- Nelson Eddy'- Jeannete Mac
zona. sul, tenha car�tér _?e veT- Nacional, ,que .conta com .fu- te �no, por motivo da greve .a Ia Dona1d.dadelra.,

. confratermsaçao es- turo.sÜls craques como Nica, q,Os maríUmos, que está obs- Roma, 12 (U. P.) - A Fede- ROSE MARIE�va, para que: p�sa�ll'os &me, Machado, Paulinho, To- truiIÍdo as eXlportações, estão ração dos Silndicatos italiariO� Censura até 14 anos. _mostrar.a verdad�lra fllla�lda- lÜCO, Paim, Manara, Juca, Ger- 'impedidos tempotar..iamente de aprovou a proposta para a �;.x- No pra,grama: _ q.ne Jor-de. em JOgos de tal natureza. sy" Ivo e Bona, promete fazer nos abastecer em ,larga escala. tensão das atuais greves por nal BrasileLro _ DNI.�encedor�s sim, mas �ão vito- boa figura. . O Moinho Inglês está parali-I todo o país, a menos que o go- Preço .... : - 3,00 _ 2,40:nas �u:nllhantes" po�s
.

caso - Domingo, á tarde, no es- sado em sua moagem i e não, vêrno conJCeda aumento no� ..........................••contrarlO, estara perdIdo o tádio da F. C. D., será realiza- dispõe de estoques, recaindo a I'3.al.árioS dos trabalhadores _ RITZ ,amanhã ás 7,30 homs.cOln�it:o que �emos no, futebol dd mais uni ensaio da Seleção carga do abastecimento sôbre informa, a agência noticbsB JANIE _ Tem dois namoradosoras11elro. E no Parana, onde CatarinelIl,-se que deverá inter- os moinhos da Luz e Flumi- italiana. . .........................••,teremos que nos encontrar pe- vi'!' no próximo'certame nacfo- ne:nse, o que determinou u:� RITZ _ ROXY domin5ola segu�a vez, '?� tep.hamos nal de futebol, patrocinado pe- diminuição de 20%, nos forne- Tome. KNOT Bob Hepe _ Virgmia Mayoa re1petlçao dos mCldentes an- la C. B. D. cimento das padarias cario- A PRICEZX E. O PIRATA.

t"
I

,

II
�

"

Direção.' de PEDRO PAULO MACHADO

A F. C. D. DETERMINOU QUE, A PARTIR DE" HOJE, TODOS OS JOGA,DQRES RE,QUISITADQS
.

PARA OS "TRAININGS" DO "SCRATCH" CATARINENSES, FICARÃO CONCENTRAD�S NA BASE

AÉREA, GENTILMENTE CEDIDA PELO SEU ·DIGNO CQMANDANTE, ATÉ O DIA DO ENCONTRO
COM OS PARANAENSES.

II
I
I

II
'II
I'

�
'II

.. RITZ
tines ROXY

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..� ,

g ��l·.Do-Sexta -'eira. 13 de Setembro de 1946 7

CONSELHO ADMI·NISTRATIViI\. jeto de decreto-lei reajustando a cobran
·V ça do impõsto Taxa, Custas Judiciárias

-

DO ESTADO' Ur-S-ANTA'-
-

-e-=���e�t<rfe--;cõrdO com o padrão

CATARINA adotado pelo :pepartamento das Munici-

palidades êsse reajustamento enquadra
'\

se perfeitamente em dispositivos legais.
Concordando com a sua aprovação

apresento à Casa o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que se acha re

digido, o projeto de decreto-lei da

pre-Ifeitura Municipal de Mafra, que regula
e amplia a cobrança do impõsto Taxa,
Custas Judiciárias e Emolumentos,

acel-Itando-se o preâmbulo proposto pela
Secção Legal do D. M.

S . .s., em Florianópolis, 10 de setem

bro de 1946.DR. SAVAS LACERDA
� médico-cirúrgica de Olho.

Ouvidos. Nariz - Garganta.
Pre.crição da lenta. de

·contato
CONSULTóRIO - Felipe Schml

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
·J&08ID:tl:NCIA - Conselheiro 1Ib.

fra, 77.
TELEFONES 14'18 e 1204

DR. A. SANTAELLA
tDlplomado pela Faculdade Na·

clonaI de -Medicina da Uníversíõa
. de do Brasil). Médico por concur

.., do Serviço Nacional de Doen-
4I&S Mentais. Ex interno da santa
Casa de Misericórdia,· e Hospital
Pslquátrico do Rio na Capital � ..

deral
CLfNICA MÉDJÇ1,A - DOENÇA8

NER"bSAS
Consultóirio: Edificio Am6J1a

.
NETO

Rua Felipe Schmidt. Consultaa:
Das 15 ás 18 horas -

ltesldência: Rua Álvaro de Carva·
lho na 18 - F'lor-íanôpolts,

DR. ROLDÃO CONSONI
ClR,URGIA GERAL - ALTA CJ·
RURGIA - MOLÉSTIAS DIil 8)1..
.... NHORAS, - PARTOS ..•

Formado pela F,aculdade de Medi·
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente par ·va·
l'Ios anos do Serviço -Círürgtco 110

Prof. Alípio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias ··bJ·
llares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

6tero, ovários e trompas. varíce
ceIe, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS: '

das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
8chmidt, 21 (altos 'da Casa Pa

ralso). Te!. 1.598.
BJilSID1l:NCIA: Rua Esteves JU

nIor. 179; Tel. M 764

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

Elorianópolis
.

Assistente da Maternidade
CLíNICA MÉDICA EM GERAL

Doenças dos órgãos internos, cspt:c1aJ ..

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAP1.-f

Doenças do sangue e doe cervos.

Doença. de senhoras - Fartos,
Consulta. diàriamente da. 15 à. 18

horas,
Atende chamado; a qualquc- hora,

. 'inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
.ESID:ENO:A� Avenida ']'rornpowslde .

62. FOIlê 766

136a sessão regimental, em 10 de
setembro de 1946

À hora regimental, sob a presidên
cia do sr. dr. Ylmar Corrêa e COJ.D .a
presença dos srs. conselheiros Severo

I iSimôes, .José B. Salgado de Oliveira e

.
Jairo Callado, o sr.. presidente declara
aberta a sessão, funcionando como se
cretário o sr. Luiz Osvaldo Ferreira de
Melo.' .

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão an

terior que, posta em debates, é aprova
da sem emendas.

O sr. secretário procede à leitura dos
seguíntas doéumentos:
Ofícios ns. 673, 674, 675, 676 e 678,

da Interventoria federal, encaminhando
cinco projetos de decretos-leis;

- Ofício n. 157, do Depar-tamento das
Municipalidades, enviando quinze proje-
tos de decretos-leis:

.

- Ofício da Prefeitura de Urussanga,
encaminhando cópia dos atos oficiais bai
xados por essa Prefeitura.

Ordem do dia
Vã6 à impressão os pareceres

N. 287
A Prefeitura Municipal de Araranguá

submete à apreciarão dêste Conselho o

projeto de decreto-lei em que estabelece
normas para a cobrança das despesas de
calçamento das vias públicas, de con
formidade com a lei elaborada pelo De
partamento das Municipalidades, regu
lando o assunto para outras edilidades,
tendo sido devidamente adantado às exi-
gências locais.

-

Com o meu pronunciamento favorável
ofereço ao Plenário o seguinte

Projeto de resolução

DR. MARIO WENDHAUSEN
O Conselho Administrativo do Flstado

aprova, nos têrmos em que se acha re

digido, o projeto de decreto-lei da Pre
feitura Municipal de Araranguá, que dis
põe sôbre a cobrança das despesas de
calçamento, modificando-se o preâmbulo
para a seguinte- redação: "O Prefeito Mu
níctpa l de Araran_guá, usando da atri
buiç-ão 'que lhe confere. o art. 12, n. I,
do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de
abril de 1939,. decreta".

I
S" S.. em Florianópolis, 9 de setembro

de 1946.
38 Jairo Callado, relator.

N. 288
I A Jnterventoria federal submete à
apreciação dêste Conselho um /pro.ieto de
decreto-lei visando o aumento das gra
tificações anuais atribuidas ao Secretá
rio do Tesouro do Estado e ao do Depar
tamento de Saúde Públ íca.
Presentemente, a gratificação. é de

Cr$ 1.800,00 a cada um e, pelo projeto
em exame, passará a Cr$ 3.600,00 anuais.

O projeto em aprêço tem origem em

um requer-Imento subscrito pelo Inspe
tor Geral da Fazenda, Coletores Esta
duais e Secretário do ·Tesouro - plei
teando aumento de gratificações,. à se

melhança de idêntica mefhor-ía concedi
da aos diretores' de grupos escolares e

professores em funções de inspetores
escolares.
As autoridades competentes opinaram

favoràvelmente, pondo em evidência a

justiça do pedido.
Enviado o processo à C. E. S. P. E.,

esta em parecer que emitiu opinou pela
majoração das gratificações de função,
quanto ao ,Secretário do Tesouro e ao
Secretário da Saúde Pública - e, rejei
ção .quanto aos demais, isto é, Inspetor
Geral-da F'azendâ e Coletores.

Os motivos que determínaram à C. E.
S. P. E ês.se critério são os seguintes:
a) que nenhuma semelhança existe

entre as í'unçôes dos requerentes re a dos
professores;
b) que diretores e Inspetores escola

res percebem exclusivamente, vencimen
to e gratificação de' função - ao passo
que os requerentes, além do vencimento,
quotas e gratificação de função, perce
·bem ainda, alguns ,.- percentagens sô
bre arrecadaç'ão do pinho, de taxas de
cais, ordens e embarques, percentagem
sôbre multas. de mora - e, ainda, quan
to ao Inspetor Geral, a percentagem de
vida pelo pagamento do impõsto por
verba de Vendas e Consignações.
Não me parecem procedentes êss,.es

motivos, pois:
a) A gratificação "de função" - é

idêntica para tõda e qualquer categoria seguintes USõES
.

de funcionários, pouco importando que CONCL
sua vi-

a trabalho seja prestado em setores 10 _ É considerado como te!,d� xml'
iguais ou diferentes; gência condicionada à .aprovaçao o �o de
b) Nem todos os requerentes são be- sr. Preside.nte da Republlca o _proje aI do

neficiados com "percentagem sôbre ar- decreto-lei elaborado pela Secçao Leg
a

recadação do pinho, da taxa de cais etc." . Departamento das Municipalldades para
- convindo notar que por vencimento

f
Prefeitura de Joaçaba.. E ta

de modo genérico se entende a soma to- 20 _ O Conselho Adn;mis!rativo d? toS de
tal de vantagens em dinheiro ou espé- do opina pela aceitaçao desse proJe
cies equivalentes - ,pouco importando eta-lei. .

os detalhes ..que. compõe� a· referida d!l� S., em Florianópolis, 10 de setembro

s00a; A Secretaria da Fazenda e seus
. de 1946. Jairo Callado, relator,;

órgãos competentes ressaltaram a justi- N. 293
.'

ça do requerido, informando que as ren- inspeção escolar é imprescmdIvel e

das do Estado, de Cr$ l7.(_)0!í.-270,37 em
A
orna sempre pro,veitosa e eflCIente à

1933, se elevaram em 1945, a : �1s:emlnação do ensmo popular, pela as·

Cr$ 92.048.4511,90 e que a totalidade do sistência e orientação aos educadores.
aumento da despesa com a pretençAo Em tace da dificuldade que se apre-,
dos requerentes, por ano, é de .. _ . . . .. senta por não existir prof�ssor tutelado
Cr$ 33.600,00. -.

.

ue exerça as citadas funçoes no mum-

À vista do exposto, fôrça é concluir: �iPiO de Serra Alta,· seu .governante pro-
a) que o pedido acarreta exíguo .au- p'õe a modificação do artigo 1°, do decre-

mento na despesa do Estado;
•

todei n. 75. de 26 de agõsto de _l�4:. queI b) que o ,Estado tem recurso para ·pass.àrá a ter a segUlnte redaçao. FlCa
. suportá--lo; e, em conseqüêneia, deve fa- criada a função gratifIcada de Inspetor
zer aos· requerentes aquela justi('a que escolar, que será exercida, sempre .que
reconheceu em seu favor.

possível, .por professor tutelado, de lty.�e
Devo esclarecer que os funcionários

'escolha do Prefeito, mediante a gratIfI-
beneficiados são em número de' 54.

cação mensal de Cr$ 250,00".. .

.

Assim, opino no sentido de se atender Aceitando as razões ponderaveIs e�-
aos requerentes· sem exclusão, oferecen-

postas, com o meu voto favorável, envIO
do ao. projeto.-8 seguinte emenda:

ao Plenário o seguinteArt. 20 - Ficam elevadas as gratifi- proJ'eto de resolução
cações anuais:

. d E t d
a) Coletores de la classe (6), de ....

O Conselho Administrativo o s a o

Cr$ 650,00 para Cr$ 3.600,00. aprova, nos têrmos em que se acha red!-
b) Coletores de 2a classe (17), de

.. gido, o projeto de decreto-leI da PrefeI-

Cr$ 650,00 para Cr$ 10,200,00. tura Municipal de Serra Alta, em que al-

. c) Coletores de 3a classe (27), de tera o artigo 10, do decreto-lei n. 75. .

Cr$ 6150,00 para Cr$ 16.200,00. S. S., em Florianópolis, 10 de setembro

Inspetor Geral (2), de Cr$ 1.2úO,oo de 1946.

para Cr$ 2.400,00.' Jairo Callado, relator.
Art. 30 - Revogam-se as disposições N. 294 .

em, contrário. . A Interventoria federal submete à apre-

S. S., em Florianópolis, 10 de setem- eiação dêste Conselho um projeto de de-

bro de 1946. creto-lci que visa reorganizar a Contado-
José B. Salgado de Oliveira, relator.. ria Geral do Estado.

N. 2·89
.

O reduzido número de funcionários, os

A· Prefeitura Muntcipal de Mafra sub- exíguds vencimentos que lhes são atribui
mete à apreciação dêste Conselho o pro- dos e a· responsabilidade dos serviços que

DR. ARMANDO VAL2RIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Cl1nica in!antil !la
As,sisténcla Municipal e de

Caridade
.

CLíNICA MÊDICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

OONSULTóRIO: Rua Nunes ]h
ehado, 7 (Edlffcio S. Francisco).
Consultas das ·2 às

:

6 horas
RE.SID�NCIA: Rua Marechal GUI·

lherme. 5 Fone 783

DR. MADEIRA NEVES
Médico espectansta ·em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon-
ga Prática no Rio de Janeiro

. CONSUL'l1AS - Pela amannã:
diariamente das 10,30' às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das 14
As 16 horas - CONSULTóRJO:
Rua J01l0 Pinto n. 7, sobrado :....

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

uweror do Hospital "Nerêu Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS
.

E CRiANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ rltos

.

da "Belo Horizonte ")
.

Tel. l5�5
'

.

Consultas: da. 4 a. 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt,

- Fone manual 812

J�iro Callado, relator.
N.290

O Prefeito Municipal de Caçador subme
te à apreciação dêste Conselho o P!oJeto
de decreto-lei em que define o ImposV;
Territorial, fixa sua incidência e prescre
ve normas para o seu lançamento, arre

cadação, bem como determina outras pro-
vidências.

_

Confrontando as tabelas anteriores com

a estabelecida no preS'ente projeto evtden
eta-se. desde logo, sensívéís alte;ações
oriundas de acréscimos e introduçao de

novos tributos, modificações imprescindí
veis diante das necessidades atuais do mu-

nícípto.
.

Deve ser substituido o artigo 28 de con

formidade com a recíação apresentada pe

la Secção Legal do Departamento das Mu

nicipalidades.
Em obediência ao que preceitua as leis

vigentes apresento à consideração dos srs.

conselheiros as seguintes
CONCLUSõES

I" ..:.. É considerado como tendo sua

vigência condicionada à al?rovação u.

exmo. sr. Presidente da Republica o. pro

jeto de decreto-lei da Prefeitura Mumcipal

de Caçador, que díspõe sõb!e O lançamen
to e arrecadação do Imposto Territorial
20 _ O Conselho Administrativo do Es

tado manifesta-se pela aceitação do refe

rido projeto.
S. S .. em Florianópolis, 10 de setembro

de 1946.
'Jairo Callado, relator.

N.291
Detinindo o impôsto territorial, prescre

vendo normas para o seu lancamento e �r
recadação elaborou o Prefeito ele Orleãe=

o respectivo projeto de decreto-lei, envian

do-o para o exame dêste Conselho.

Enquadrando-o em dispositivos legais r

projeto em referência foi cuidadosamente

confeccionado.
Para os devidos fins apresento ao Ple-

nário as seguintes
CONCLUSõES

10 _ O projeto de de�reto-lei da r:refei
tura Municipal de Orleaes, que díspõe s.

bre o ímpôsto territorial, tem sua vigencia
condicionada à aprovação do exmo. sr.

Presidente da RepÚblica.
2P _ O Conselho Administrativo do Es

tado decide aceitar o referido projeto de

decreto-lei.
S. S., em Florianópolis, 10 de setembro

de 1946.

, -Óreo· (;\
Elétrico�L

DR. FARACOBIASE
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centru de Saúde
DOF.NÇAS DÃ PELE - StFII.IS
- AFECÇõES DIto-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAlds
INFRA - VERMELHOS' E ULTR.I'.-

, 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 - Hemorroidas. Tratamen

to da colite ameblana.
FisioI.erapia - Infra vermelho,
Consulta: VItor Meireles, 28.

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

Resid: Vldal Ramos, 66.
-.� Fop,,_ �Q67

Jairo calladO, relator.
N.292

O Prefeito Municipal de Joaçaba elabo

rou projeto de decreto-lei em que regula

a incidência, o lançamento e a arrecada:
-

o do Impõsto de Licença e firma_outra.
��ovidências, enviando à consideraçao dês-

te, Conselho. I
Encaminhando êsse projeto, convenci-

me de que se deve recusá-lo, formal e 12e-
rentoriamente, visto propor majoraçoes

absurdas, e inadmis�iv�is2 contrarian�o to-

dos os preceItos· legais. .

Aceitar a monstruosidade pleiteada p�lo
edil daquela comuna será incorrer em er

ro imperdoável, contrariando, ainda,
a l<.;i

estadual n. 55, de 30 de dezembro de 193a�
que é por. excelência a Lei organica �o•.
municípios, que consigna eu: seu artigo

111 o acertado principio de nao p,?der ser

lançado ímpôsto em valor proibItIvo da

. dústria comércio ou profissão tributa

�� e nem' se permitir o acréscimo de qual

quer impõsto ou taxa de 20% de seu 'va.lor

ao tempo do aumento.
. O Departamento das Municipalidades
condenou por completo, em bem fvnda-
mentados' pareceres, as escorchax:tesLmai
jorações pretendidas e sua secçaod, eg:
onfeccionou novo projeto, enqua ran o

�s tributos no limite estipulado pOIC te!.
Assim sendo, apresento ao Plenar o as

Famoso 1 í n ime n to, desde·

1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

[as inflamações, ciática etc.

hf;' Ólea Elétrica
do Dr•• Chiu'res de Gratb

•

SNRS.
ASSINANTES I

I
Reclamem imediata

mente quelquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes.

-

ESCRITóRIO JUBÍDlf.'O COMEBeIA.L
(Çom um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Dintor: dr. Elisiário de Camargo Branco

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

Eu.dereço telesrráfico: �'E�ibranco" - Laie& St- Cataria.

fi. ci\�Oecf1'o-Radie-1e Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94

---�----

4UTOMOBIL,IST4S I '

Atenção
PaX'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA

, .
.

L"'!JA-_.._T.&..iL-..........J_-_rJ#4'4T..:-&-:.?jr,.T.•-_�,*' u ..�-t_..&-_......,-_-.ã.-..-..-_-....;JI!&...,..................

viver! Use ai "Pllulas de Reuter"

para o Urado e tudo lhe pare�eri mais
arradivel. Compostas de Inrredlel)tea
veretals purllSlm�s, do Inofenslva. e

llormaJlzam as funções do aparelho
dlre.Uvo.

prestam - ainda o vulto de atribuições
inerentes àquele setor da administração.
aconselham, com urgência, sua remodela

ção, de modo a atualizar-lhe a existência
como órgão eficiente e necessário, capaz
de orientar, centralizar e fiscalizar os

serviços de contabilidade geral do Estado.
O projeto inicial foi revisto e modifica

do pela CESPE, sendo de notar que o au

mento de despesa, anualmente, imediato
cóm a reforma, vai a Cr$ 48.000,00, dado
que vários cargos não serão desde logo

providos, pois que, com lotação completa.
iria a despesa a Cr$ 124.800.00, corno se

informa no processo (Parecer CESPE -

978/46) .

, Entendo que o projeto revisto pela
CESPE satisfaz plenamente - desde que
se lhe modifiquem dois artigos, o décimo
e décimo terceiro.
Proponho as seguintes emendas:
"Art. 10 - Os Guarda-Livros atingidos

pelo presente decreto-lei terão os seus tí
tulos apostilados pelo

.

Secretário da Fa
zenda, em· conformidade com a nova es

truturação, elevando-se os funcionários
de maior categoria, respectivamente, às
classes finais constantes da nova tabela,
em ordem decrescente.
Art. 13 - Os dois praticantes· lotados

na C. G. E. serão aproveitados no cargo
,inicial da carreira de Guarda-Livros".

Como justificação a essas emendas cum-
pre salientar: !
a) que em se tratando de uma reforma

(tal como ocorreu no Departamento Es
tadual dê Estatística), nada impede que a

apostila se faça dentro da adaptação ao

quadro reformado;
b) que os dois funcionários referidos,

(pertencentes a quadro extinto), não fi
quem privados do justo direito de acesso.
Assim, apresento ao Plénár.io o seguinte·

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova, com emendas aos artigos 10 e 13,
o projeto de decreto-lei da Interventoria
federal, remetido com o ofício n. 654, de
2 de setembro de 1946. ,

S. S., em Florianópolis, 10 de setembro
de 1946.

•

José B. Salgada de Oliveira, relator.
N.295

A Interventoria federal do Estado sub
mete a êste ConselJw Administrativo um
pro;ieto de decreto-leÍ que visa reorgani
zar a Diretoria de Estradas de Rodagem
do Estado, nos moldes do decreto-lei fp
deral n. 8.463, de 27 de dezembro de 1945.
Acompanhou o projeto uma cópia do

ofício n. CRN/162, de 27 de agôsto p. p .•
que o sr. presidente do Conselho Rodo
viário, do Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem, do Rio de Janeiro
enviou ao exmo. sr. Interventor federal;
em que se manifestou francamente favo
rável à reorganização proposta, tendo o
Conselho Rodoviário considerado plena
mente satisfatórios os moldes da mesma .

.
Estando, a.meu ver, plenamente justi

fIcado o pedIdo, sou pela sua aprovacão,
pelo que ofereço à Casa o sefluinte "

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que está redigido,
o projeto de decreto-lei da Interventoria
federal, enviado em oficio n. 676, de 9

. de setembro do corrente ano.
S. S., em Florianópolis, 11 de setembro

de 1946.
Severo ·Simões. relator .

.
'

Cr.
Cr$·

80.900.606,30
5978Aol.755.97

67.053,.245,30
142,1.76603,80

COMPANIIIA -ALlA.NtA DA RAtA"
....... .. 1171 - lU.: • A I A
OC1UmlOS • T:a.u.:SPOBT.8

,CAPITAL,E RESERVAS
.. Rest>onsabilidade.
Receta
Ativá

•

•

SiRistros pagos nOIl último. II) anoa

Responsabilida1es •

98.687.816.30
76.736.401 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra· Freire
de sã, Anisio Massorra, _Dr.
e José Abreu. I
"",."

- ".." __ _
" -

..,._" """ - - �.._ �

de Car\falho. Dr.' F1'8ttcisco

Joaquim Barreto á� Araujo

I. �:�A C..A·',.�.-I-
-

-rA·t.- rillll. F"brlc"nta a di.trlbuido,a. da. "Eam ..d". can-

••
'1111 fecções "DISTINTA- e RIVET. POSlue um gran-

de sortimento de cQsemiras, riscados, brins

I bons 8 barato•• algodões, morina e aviamento.
. '. . . .' . para alfaiates. que recebe diretamentf' d :111

I
melhore. fábrico.. A Caso ·A CAPITAL- chamo o

.
atenç50 do. Snr.: Com�rclant•• do interior no sentido de lhe fÇ1zerem umo

visita onte. de efetuo rem .uo. compro.,· MATRIZ em Florlan6poh•• - FILIAIS emy81umenQu e Laje•.

.,.

'i .

I
I

-
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Na sessão,· de anle-ontem, da Assembléia Constituinte,· o plenário aprovou,· a

requerimento fo's srs. Nerêu Ramos e- Prado Kelly, um. destaque para o dispositiva
.

qu'e manda o· Govêrno erigir um monumento a Rui Barbosa.'
.

Esse artigo foi a.pro.vado, em seouida.
i

'�. ,o � [arvoo minera ��rá' i�"ri ui � I� I ��v�rno
de navegação, de iornecimen-

.

to do gás e exploração de par-
tes.

.

Reuniu-se o Conselho. Fede
ral de Comércio Exterior,

Florlanõpolls, 13 de Setembro de .'946

São Paulo
PARA 'FERIDAS,
ECZEM'AS,
INFLÁMACOES,
C O.C E I R A S,
F R' I E I R A S I

ESPINHAS, ETC ..

São Paulo, 12 (E) - Em en

trevista concedida a um órgão
local, o embaixador Macedo
Soares declarou que já se acha

�ssilIlado pelo presídente da

R{!pública 'o decreto que dis

poes sobre 'o aumento de quotas
de açucar para as usinas pau
Iístas.NUNCR EXISTIU IGURL

!
-

\

Compromisso infame
JOÃO FRAINEn.

Qual o brasíleíro que, em.

caso ·de guerra, seria capaz de.
pegar em armas contra. o

Brasil1
'Nenhum! - é a. resposta es

pontânea e imediata de quan-
tos tiveram a honrosa felleí
dade de nascer na. abençoada,
Terra de .Santa Cruz.
Por maís que existam trai

dores, 'e a última conflagração
mundial ainda no-lo co'nfir-
mou, qualquer outra resposta.
seria a negação da naclonall
dade. Porque a. Pátria é sagra
da, É um dos supremos bens"
que possuímos, É nossa mãe!
E contra uma mãe não se le.'
vanta jamais, sacrílega, a mão-
de um filho!

'

. O amor que lhe votamos é.
inato. Mas cresce com os anos;
ungldo, pelas tradições, cimen-
tado pelo convívio, acrisolado,
pelos costumes e pela língua,

,

dig'nificado pela conctêncía,
'É nossa a terra que pisamos;

nosso o ar que respiramos, nos
sa luz que nos alumia, a agua,
que bebemos, o pão que nos.

alimenta. São nossos irmãos,
os homens com quem falamos
e que, nos falam na. suavidade
de um idioma que nos é co-·

mum.

Quem ousaria, pois, tripu
diar sôbre êsse amor e unfr-se
a uma nação estranha para
ferir de morte a prépría Pá- ..

tria1
Vergonhoso €' lmmilhante.>

confessa-lo, mas êsse alguém
existe. Êsse alguém é o eomu

nismo no Brasil, cujo maioral'
não se pejou de degradar-se ao"

,

extremo, para afírmar que" na,
eventualidade de uma. guerra
entre o Brasil e a Rússia, es-'

tarta de armas em punho ao

lado dei Moscou' contra a nossa
Pátria idolatra.da.

'

Na ignominia dessa deela»
ração, que, por deseoneertante
escarneo, encontrou ap.lausos·
no seio de uma turba Insensa
.ta e Irreverente, está o com

promisso infame o de trair o

Brasil, imposto a todos- quan
tos se inscrevam nas; fílelras
do credo soviético.
Esta a verdade que deve 'ser'

repetida dia. e noite, em todos
os -reeantos da Pátria, afim-de'
que não continue a ser ludi
bríada a simplicidad.e e a igno-·
ràncía das nossas massas tra-

. ba.lhadoras.
Comunismo não é demoera»

eía, Comunismo não é brasili
dade. Comunismo não é . ali.. -

mento e nem Iíberdade, -Comu-
nismo é cativeiro, é a renlin...-

eía iforçada de todas a� aspfra
ções humanas, do prõprío di-
reito de pensar e ,ag'ir, em fa
vor do ódio, das ambicõelS bes
tíallsadas do materiali�smo, em'
sua luta raivosa e desesperada ..

contra. Deus. Contra a eon

ciência. Contra a família. Con-·
tra a idéia de Pátria.
Eis o comunismo. Eis 0-'

compromisso infame que êle
exige dos brasileiros,
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