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a Constituição que,' sob a proteção de Deus,
-

os representantes do
-

povo brasileiro promulgarão,. hoje, 'às 15 horas, será o instrumento
purificado da nossa Democracia e do nosso determinismo cristão.

desafia Bgrnes
Washington, 17 (U. P.) -·Garden", em Nova York, quin-

... Henry Wallace lançou á face ta-ieira ultima. Deverá tam-
\. de Byrnes um desafio, qUJLndo bem realizar uma- excursao em

I ---.----
....-

disse que tem os seus pontos favor da campanha parlamen-Ano xxxm florlánbolls Qu rrte-Ielre, 18 �e Setemtro de 1946 ,N. 9834 de vista e continuará susten- tar do Partido Democrático.
tando-os e atacando o' que ele

O, sr� João Neves' sauda aos brasileiros =:F:u���:!!:c�;a::"{;Lid�i;1 Os capitães podem
,

,

_
são no gabinete Wallace voltou ser nomeadosRio, 17 (A. N.) - O chan- velha cidade de Londrês cheia gratulaçôes pelo advento dajde suas ferias de fim desemanal., ..

celer João Neves pronunciou de feridas causadas pola agres Cons:iI'tu'ça-' RIO 17 ,(A. N.) - Modífí,...'c
- I o, que marcara, o e falou com Truman pelo te- '"

. . .

rotem, pelo microfone da BBC são nazista. Espero que aqui início de uma nova era demo lei ·t· d âeooi a
cando a LeI do Ensmo Mílítar,

1 drí ud
. '-

d '

-

one, emi 'ln o epots um P ld t d R
' .....1·

.

on rma, uma sa açao ao po erei prestar ao Brasil uteis crat.ica. Trabalhamos; todos declara ão.' o. resi em. e a epuo ica as-

Brasil por motivo dá promul- serviços á sua vida econômica. aqui pela grandeza da Pátria
ç

.

smou ato declarando que os

gação da Constituição, dízen- A guerra já terminada na ter- e pelo bem-estar dos nossos
Wallace deverá âiscursar em Capitães podem ser nomeados

do o seguinte: "Mal chegando ra, nos mares e nos ares, não I concidadãos 'na paz.
Rhode Islan� l1: 24 do cor:e.nte, ajuda'lltt�s de .ordens após a.

a Londres' 'para defender al- acabou nos espírttos, não nos) • _ sob..., o pat:�cmlO do C�mzte_ de co:nclusao.do curso da Escol.a
guns interesses econômicos do dando mais tempo para criar- Servlrao de base Aça.o Poiüica âos

CZdadaOS'lde
Aperfeiçoamento de on-

nosso País, apresso-me a e'll:- mos um ambiente de paz e fra- uma das entidades que patro- ciais, desde que tenham no

vi�r aos meuscompatriotas a ternidad� �'ntre Nações, Envio ao dl·scurso . ci.naram seu ,mui�o discutido posto dois anos de arregímen-
mmha saudaçao amiga, desta I !los brasiletros as miríhas con- ' dzscurso da 'Madzson Square taçao. ,

o MAIS ANTIG@ DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Propriet&rio e Diretor·Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor: BARREIROS FILHO
Diretor de Re.llação A. DAMASCENO DA siLVA

Não se aplica aos bens
situudos no Brasil

,

RIO, 17 (A. N.) - O Presidente da :Republica assinou de
-ereto lei dispondo que o decreto-Ieí 9727, de 3 de Setembro de
1946, não se aplica aos bens situados no. Brasil e pertencentes
a italianos ou anetídas de direito' púoacos lPor estes ínstítuídos,
Tais bens continuam :SOh 'Os efeitos dos decs-Ieís 4166 de 1.1 de
Maio de 1942; 7245, de 10 de Julho de 1945 e 9128, de tres de
Albril de 1946, e lei especiais a que eles se refy:;riam. -

rOs' convites' já 'foram �exped'idos'
RIO, 17 (A. N.) - Segundo os jonnaís, anuncia-se que a

mesa da Assembléia Constituinte já expediu convites nara a

cerimonía da promulgação ida nova Carta Constitucional, que
realiza-se amanhã, ás quinze horas. Assim, salvo motivo de
fôrça maior, teremos amanhã a nova Ca:rta Magna, por' feliz
coíncídencía promulgada na mesma data em que se 'celebra o

segundo aniversário da primeira vitória das Fôrças Expedicio
nárías Brasileiras no campo de batalha da Itália.

A localização da «Cidade
Untversnêríes gaúcha'

I

. P. ALEGRE, 17 (E) - o prefeito municipal acaba de co
"n:]cQ1' ao ínterventor que designou os engenheiros Paul) de

Aragão Bozano, dr. Fernando Mendes Ribeiro 'para, em comís
munícar ao interventor que designou lOS engenheiros Paulo de

-

em cooperação com a comissão designada pela Universidade de
Porto Alegre, a localização da "Cidade Universitária".

Gromyko faz exigências
LAKE SUCESS, 17 (v. P.) - o delegado Gromyko apre

sentou uma resolução formal na.,reunião. do GonselhÚ' de Segu":
l'ança, exigindo que este organds\lllo das Nações Uh,idas solicite
!'l Gr:ecia a oel?Sação do que .ele denominou ide ações provoca.do
ras, ,contra a f.ronteira 'atbane�a, perseguições e propa'gaada
contra a A1bania. Esta nesolução ooviétiJea qu� é o primeiro
passo direto da Russia, desde que a Ucrariia apIÍesentou queixa
cont·ra a Grreia e a Inglaterna, há um mês, exige que o Conse
lho faça com que a Grec:ia deixe de "ameaçar a paz" nos Eal
carus e :que tO. caso fique na aJgenda até Iqu€: Ü' guverno grego
tenha cumprido as recomendações do Oonselho".

Rio, 17 (E) - Infor
ma-se que todos os minis

. tros de Estado apresenta
ram ao presidente da Be
pübltca relatórios sõbre as

at.ividades «íesenvolvidas
pelos respectivos mínísté-

. rios, no .período de feve
reiro a agosto último. As

informações contidas nes
te relatório, ao que' se sa

be, servírão de base para o

importante discurso que
o presidente Eurico Gas-,
par Dutra pronunciará no

dia da promulg'ação da
Nova Carta Mag·na'. do
BrasU.

Recepção &111 Palácio
s. Excia, o Sr. Interventor Udo Deeke receberá hoje,

às 17 horas, em Palácio, as autorfdades civis, militares e

eclesiásticas, e outras pessoas que o queiram cumpri
mentar por motivo-da promulgação da Constituição. ' I
Wallace

Três generais executa
dos pelos comunistas

,

PEIPING, 17' (U. P.) - Três generaes naeíonalistas chi ...
neses foram executados pelos comurrístas na Cidade de Har
bin. Segundo informações d€io Peipíng trata-se dos generais
Chiang Penfeí, Líming Hisn e Chuín Tang, qu� foram acusa

.dos de conspiração para ocupar aquela cidade. "bs\ comunistas
acusam chíang Kaísh Shek, o 'comandante nacíonalísta fra
Manchuría, de terem" sido os ínstígadoras da rebelião que fra
cassou.

�.'

linda ". não foram' concluidas
WASHINGTON, 17 (U. P.) - Ainda não foram conciui

das as negociações sôbre o empréstimo Norte Americano ao

Brasil. Foi o que declarou o Secretário de Estado Interino, S1·.

Clayion, na entrevista concedida á imprensa.

As negociações consnmírem
um difícil jogo de poker

Londres, 17 (U. P.) - A O acôrdo resolveu virtual ...
Grã-Bretanha e a Argentina mente o problema das ferro
assinaram um acôrdo que vem vias atravéz do .estabelecímen
fortalecer as relações econô-
micas e comerciais que ambos � de um �apita� misto, argen ..
os países manteem há mais de tíno. ? acordo sobre carnes Vl'"

cento e trinta anos. Os dois gorara por quatro anos, pre

acôrdos constituíram uma sur- �endo-se povos preços Para �
presa à City de Londres, pois lmportaçoe�.. �egundo ume

represe.ntam o 'mínimo de con-I
fonte bancaria inglesa, as ne-

Uessões
à Argentina.

segUndOj
gociações para o acôrdo cons..

é rev,elou o saldo comercial tituira mum jogo di.fidl de po

I1genti�o continuará congela- 'ker, no <iu�l os britâ�icos sai...
o.

"

ra:m-se mUlto bem.

.•1 :/ '

o lovimento dos desabrigados. britânicos ameaça
criar uma ·crise· política interna

Londres, 17 (U. P.) - O tos luxuosos no West Ende de Entrementes, o poder judi-
,movimento dos desabrigados Londres. Os desabrigados fp- ciário resolveu entrar em ação,

O d d -I I' d britan,icos, ocupando casas de, ram dirigidos pelos comunistas esperando-se que sejam fJ.pro
cupa a a se e cen.ra o soçuppdq,s, amea�a tran.sjor- que ·estão fazendo grande agi- 1iadas ordens pelos donos .tas

Par-l.-do ComUD.-s-Ia Grego
mar o. problema da habitaçãc tação em prol 'dos mesmos luxu.osas vivendas .

.I .I do Govêrno trabalhista numa

ATENAS, 17 (U. P.) - A polícIa ocupou a sede c-entral crise política iT"terna. E' pelo Atentado ·contra o ex-presidente 40uirredo partido comunista grego nesta C:aIj>ital. .As aut<J11dades to- menos"essa a opiniao de vá, ZOS, GUATEMALA, 17 (U. P.) � Viajantes "aqui chegados .re
maram essa atitude logo depois da decla!I'ação do primeiro observadores políticos ingleses. velam que o direito que ontem' alarmou as ruas da capita} deMinistro de qUie o Govêrill'o iestava diSposto a.tomar medidas Até o momento' mais de mil São SalvacJ;or teve inicio 'Com o fogo sobre o automovel do ex
contra as .atividades comunistas no p.ais. :pessoa� ,ocuparq,m apartamen· presidenté Osmena Aguirre. O carro tj()i destruido, tendo sido

Adl·a-d--�o por u;ma' se-ma.08'.'1)' AsOesndNo�h�O�J.oeI�iAeLI�Ead.J�o�"n.Ra·Ec"I,SonEal, ferido o seu ocupante.
* * *

.

.. GUATEMALA, 17 (U. P.) - Noticias do Salvador indf-

NUK'EMB�RG> 17 (U. P.) - O ju�gamento dos lreus em este óI'gão não circulará ama- cam que se verificaram numerosos mortos quando as forças dOr
Nurembe;rg fOI adIado por. uma .semalIla, de 23 de Setembro nhã, s6 reaparece,ndo dia 20 do goperno tentaram dissolver uma manifestação de trabalhado-

.

para 30 do ,corrente, anuIllCia-se oficialrp.ent'e.· cOl'rente. 1 es e estudantes domingo .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F'irrna no Rio de Janeiro ( e-tá

plurna benefvciada, para t .. br ico
io ter es-a ia e-m fi +quiri r

de .Tmof : das; sce i t s for'-
ne cirne n to s rn-r.s s is (

Rern- ter eom u-génc a, araos t r-as , p r e ço s e r ut-o s d etalhes,
por VI3 �,éren IHr!i

INDÚSTRIA DE ESTOFOS IT LTDA.

Rua México, 128 - 2a 'sobr e-Iojs 4.

Leiam
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DO EST-ADO DE SANTA
CATARINA

sessão regimental, em 12 de setembro
de 1946

À hora regimental, sob a presidência 'do
sr.rdr. Ylrnar=Cot'rêa e com a presença d05
srs, conselheiros Severo Simões, José B.
Salgado de, Oliveira e Jairo Callado, o sr,

presidente declara aberta a Sessão, run-
cionando como secretário '0 sr, Luiz Os·
valdo Ferreira de l\[elo,

.

, , Expediente
'0 sr, secretário lê a ata. da sessão arrte-

rtor, .que, posta em debates. é aprovada
-----------

::�;1:�i�1��r;�t���cedeà Ieítura dos

se,-I.Intensa a expectativa em Belém
Oficios das Prererturas de Crescíuma,

..'

ISão José e Laguna, encaminhando cópias Belém (Via Aérea) I
UDN

-

ltará di
-

dos atos oficiais. baixados por essas Pre- '.' .. .

a •
-

, n,a@,acelaraalUlcaçao'feituras; ,

Em virtude do dISPOSItiVO das de seu nome. " I- Oficio do Departamento das MunlCi-· ' ..
'

. . ,

· palidades, enviand.
o o processo n, 458, da Inelegibíhdades e de gra,nde I

' Enquanto tudo isso aqui se
Prefeitura de Concórdia', espectatí r bí t Iítí A

.

h M , O
••

ais mesmo na-o
_ Ofícios ns. 679, 680, 681 e 682. da rn- "

1\ a o am ien e po I 1- passa, os srs. gosttn o on- s orrgm ,

terventoria ,federal. encaminhan',do os se- CO regio,nal, relatívamente . ás I teiro,

Deodo,ro., Mendonça car-l'
publicd��ó.(),sl'vI�dãoo.:.'8erão

I'gurntes projetos de decretos-leis: decla-. .' I" ' .

,. •

., I
.

�." a

rando, de utilidade, pública quatro terre- candidaturas a governador. O'IIOS Nogueira e Epílogo de' A direção não' se r(!spon"
'

nos Slt�S _em Oatacanga: crãando o cargo. único mome até agora suraíu Campos manifestaram a' "Fo-
I

sabitiza pelos conceitoe-
í

de Escrlvao do Crime na comarca de Ca- . 1=>,.' "

'
,

Içador; abrindo créditos suplementraes é\e corno possível candidato da lha do Norte" através de sua emitidos nos artigos '

:
crs 5.000,00 e ciS 2,500,50, 't d.... t '

d
" : . I assinados',

. ,Ox;dem do dia
r correu e pesse IS a" e o io sr. sucursal 'no RIO de Janeiro, '�._---�-"----------::--

A Casa aprova, por unanimidade de v:>' 'Moura Carvalho ,que aqui se favoráveis a um n'ome qlle' har- I
tos, os pareceres ns. 282 e 295, "

,', .

,"
,

,

'

Vão à impressão os pareceres, encontra, licenciado pela Cons- monize a pólítíca paraense,
N. 288 tít

.

t D' t l d d'
"

A Interventoria'federal submete à apre.
I UIn e. e ou ro a o, iz-se .s

cíação <;têste Conselho um projeto de de- que O sr. Prisco Santos: nome o" f:!creto-Ieí visando o aumento das gratifica- , ."

I �ções anuais atribuídas' ao ·Secretário do basltamt,e cotado no, seio dà. eu'Tesouro do Estado e ao do Departamento �'�.de Saúde Pública, ., .

Presentemente a gratificação é de .. ,. Elétrl.CO��;�\,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. uni M E-LH ORS" B O R. u

requertmerrtor subscrrto pelo Inspetor Ge-

M"IO.R 'EfICI' C'II� ••
ral da Fazenda, Goletóres Estaduais e Se- N
cretário do Tesouró, pleiteando aumento
de gratificações, à semelhança de idêntica
melhoria concedida 'aos diretores de'gru
pos escolares e professores em funções de
inspetores escolares,
As autoridades competentes opinaram

favoràvelmente, pondo ,em' evtdêneta a
justiça do pedidd,

.

'Enviaqo o processo 'à' C, E. S, ..p, -E.,
esta em parecer que emitiu opinou pela �
maJoração 'das gratificações de função, I'
quanto ao Secretário do Tesàuro e ao sé'- 1�

· cretárto d,a .Saúde Pública - e, J;ejeição
quanto' aos d�mais,'lsto, é,"InspetOl" Geral
da Fazenda. e Coletores,

"

, '.os' 'motivos ''que determinaram" à C E
$, P, E. êsse critério são ôs segu!:il-tes::'

'

a)' que nenhuma se'Jnelhança existe ert-:
tre as funções' dos requerentes e a dos'
professores;'

.

b) que Diretores e Inspetores Escoiare3
percebem exclusivamente,' vencimento e

gratificação de função - ao passo que os

requerentes, além do vencimento quotas
a gl'atificação de função, percebe� ainda".

.

alguns -'. percentagens sõbre arrecadaçlio
do pinho, de taxas de cais. Ol:dens de em

'barque, percentagem sõbre .multas de'mo-'
�a - e,. ainda, quanto ao InspeL -".' Geral,
a. percentagem devida pélo pagamento. do
il1'pôsto P9r ,v�rba de ,Vendas. e Cnnsigna-
90es, " , '

Não )ne 'párecem procedentes êsses. nio-
.. , --,_._-

tivos, ''ppis:'
. ,

, .:
--, .

.

·

a) A' grátiflcação "de funçâ':>""-é idêll� 'ofÍcio n, 156/1.732•.de 6 de setembro de sito na cidade de ·Gaspat·;, ê"cJaTado"dé ,., •••••••••••••
'

••••". "

•• '." ••

, .t1ca para tôda e qual(Í.uer óa-tegoria de Íjl46, do Departamento das M.uniciPalida-1
utilidade pÚblica pelo decreto-lei n, 15, de

,p'.L Ii'.NT� nt.
. 'f]ÍIlCionários, pouco import�ndo. que" o .des. '

,

:
,

.,' 13 de novembro de 1945. '"
' .

FARMÁCIAS' DE .d AV"

"vabalho ,s�ja presta.do em setores iguais, S. S" em. Florianópolis, 12 'de setembro O crédito ora pedlçlo cor'rer(, por conta .

.... Mês de setembr()·
_______�_��-__.---_..... ou.d'ff�rente9;,', ;, ", ", '

..
"

.
de 1946,

I
do saldo do, exercício anterior e esta' de- 'tã d t

• d

""., I
.. ,' ,.-, .' ..

'
" '

""
'.' ", '" p,'\ . Nem, tod.os os' requer,entes sa-o bene- JÓSé. B. Salgado, de .Oliveira, rêlator. .

vidamente justificado, pelO, que ·G"m'· o'
Estarão de PIar: 0" yr:oillâB• o, m,es ,e-

"" 'f -setembro as segumte,s "'2!ID ,eUis: ... , .

QUEIXAS E RECLAMAÇõES .ficiados com "percentagens s6bre arreca- ,N,'303 '. ,\,e.u, voto favorável o ereço à Casa o se- '7' (sá'pado à :tal'de) ..... FarrpácIa Ra�-
PREZADO: LE1'1'OR: Se o que !h� daçãç>' do pinho, da taxa de cais etc":""" Por intermédio do DepartaPlento\ das 'guinte , liveira - R'lia Ttajano.

'
"

•
? convIndo' ':o,ot,.r que pór vencimento rio' Municipalidades envia a Prefeitura Munt- . Projeto de resoluçãO! '

8' _ DomIngo
' ..

- ·Farmácia," San1.ot'
Interessa ,e, ��almente, urna .providencia .m,oçio ger;ú;r{cp. -se entende' a -SOma total cipal de Florianópolis à consideração dês- O Conselho Administrativo do Bstado Agostinho,·;_, Rua Conselheiro 1VIafra�'.
para endirei_íar o que;�""iv'�� .. egàdo I)U ,de' vantagens em dinheiro ou 'espécies te Conselho Administrativo, um projeto, aprova o projeto de decreto-lei 'da' Ihfer- "'14 (sábado "à. ta:rde),':__ FarmáCla Es-

para que alo,timà f!,It!" não se, r,pita; � ·equivalente .- pouco 'importando i>�; deta.. de decreto-liü qUé' aprova atos baixados' vento�ia .. f.ederal, enviádo. em ::lHci:> n. 6d8, peran('a' - Rua Conselheiro' Màífri;ll.: ,

'. '.'." '. lheS. que compõem. a refet'ida. so.ma, por aquêle govêrno mmiicipal ad-referen- de 4 do corrente. mês e ano, 15"� Dômirigo' - 'Farmácia 'Esperan-'
NÃO .0 esc�dàlo,Ç'que a. "U.a recJa�açb . ,c)

. A Secretaria da, Fazenda ,e.:'seus: .iir-. 'dum dêste Conselho,. ,S, S" 'em Florianópolis, 12 de .setembro. ça' - Rua Cónselhe�ro Mafra. .

ou "queixá �<r':i vir!J'" �ausar, .'encami. . gãqs' competentes, ressaltaram' a' justiça Trata-se dos decretos-leis ns. 262 e 263, de 1946.
. .

21 sá'badó à tardé) - FarIflácia NéJ.'

Dbe-a á SEC';;AO RECLAMAÇõES, do. r,equerido, Informandq ,que as r,mdlis de 19 de julho e ns, 267 e 268, de 27 de Severo Simões, relator. son - R,ua Felipe Sch:miàt., .' l
t

'd 'O ..,. T
. ,

' do EstadG, de Cr$ 17,605.270,37 em 1933, se agõsto do cPP'ente anokpelos\qullcis fO�lLm N. 305 .2:.a - DOI:nir.lgo - FarmácIa l':'els,ffi,l -
e --.,S ADO: que" �aso ser",le;rad.o .elevaram em 1945, a,.Cr$. 92,048,451,90 .. e' daçlos os nàmes de,Dom Jaime Câmara, A,lnterventorla feceral.do Estado sub'- Rua F'eHpe"'Séhinidt.

.
.

".',

.sem demora ao ,,'Conheciníento' de quem que a ·totalidade do au.mento da :despesa· $ãó·Vic.ente de Pauló;·AltamlrCl GÚ-11naráes" mete à ·a:precia.ção deste Conselho Adm!- 28 (sábado à tar,de) - Farglácia .M:O-'

de. direito, receJ>é.itd:> v.•. uma iJiforl!1a. com, a pretenção ,dos requerentes, por avo" e' desembàrgador Pedro Silva às diversas· nistrativo �!,n proje.b de' decret" .. Iei.,que derna';__ pfàça' 1:5' de Novembro.' .'

. . "".",' é ,de Cr$ 33.600,00:' ., --"', '. vias públie$.f;' desta Capital. '.
cria a Escnvania do Crime da"coll1'arca'de, 29'�, Domin"go, - Farmáela'Meder:nsr--

ç� do resultadç.. 'embóra em' algu':;. cd, À vista do exposto, fõrça é conclu1r:>' Em exteriso ofício datado ..de 30 de·aftõs- São Joa'lU;UI. "
, .' � Praça' 1'5 de Novembro. \

"

"'ls n;;'o sejam pqbHCad�'� nem' oi recl. a)'· que ',0
-- pedido' acarreta exíguo' au- to. último, dirigido ao sr, Diretor do Depar- A mt:di.ia• CEM de'vídamente' justif.!cadl\ O ,t skr'viço noturno será, ,efetuado pelai,

mação' nem __

a p<oVidêncii{ totOada. mento na despesa do Estado" tamento, das Municipalidades, º '��. �Pr�feito em ofício n, 3,040-�3, d.e· 4 do corrente mês,· '

..F,armáci,a Santo À>uwnío 'sUá, �, rUl! ,.ToãO>'
b)

.

qúe o'Estado. tem reCl{rso' pàrá" Sll-: Muniçipal põe 'em relêvO"as altas il'l:iaJida- do senhor Seçretárro da JUStiça, Equcaçãô Pirito.
.' ','

portá-lo; e, em conseqüênCia, deve. fàzer des"morais e intelectuais dos três homens' e' Saúde dirig\do aó exmo. 'sr.'lnterventor'
"

•••••••••••••••••••
' ••. �' •.•• "."_

aos' requerentes aquela Justiça !;!,ue. reco- públicos que merecidamente são, h01i'l�na-' federal,;, : ;"
.. .. ', .'

nheceu em seu favor., .. geados, acrescentandó que o nome de. São Assim séndo, com o meu ,yotp .favorável
Devo esclarecer que" os 'fu,ncioriárlos be-' ':Vicente"de Paulo ''representá a atençã:> do' ofereço à Casa o seguinte

.
"

.neficiados 'são em númerG de 54 ..
'

. govêrno lnunicipal ao apêlo formulado Projeto de resolução ,

Assim" opino no sel'ltido, de se atender R.e�a Sociedade Vicentina desta Car,>1tal, O Cons.elhb Adminlstratl:vo do' i!Jstado
aos'; requerente-s sem exclusão. Ofereceu.do instituição que por suas meritórias obras aprova', nos têrmos .em ,que está. red!gido,"
·ao ·projeto· a seguinte emenda.: sóciaI: e filàntrópica ·merece G. apõio e o o projeto de dec:�tl)·lei da Interví'ntoria ,

A· D' '-lO'"G·"A' '0" O· '_Art. 20 � Ficam eleyaÇlas as, gratE1Ga- amparo do� poderes'govern,aIP-�nt.lis:· .federal, envh�do em oti0io 'n, 675,' cie:g'dó' 'TELEFONES MJ\.IS·.N:ECE,S'SI.T-!I-.DO!!.,
,l,_" " .'" '. '.,", :.,.:, çoes anuais: ,

..

..,' Conslderando.justíssimas:as"ftomcnageI).s 'corrente'mês e a�lu. , '. ':" 131.'
,

.,

Crime e cível"";' ; \ . a) '()ol�tores de la classe, (16) de, acima referidas prestadas,·plila ,,Preie�t�ha' .
S, S., em F.lprianópolis, 12 de seterilbr,o. " BO,!,,��iro.': , 103';'

. ,.", , Cr$ ,3\000,<'>0 para Cr$ 3,600,00' Munfcipal de Floriim'ópolis, sÓu. favo!'ãve�' de 1946.
- l'dhcta .. ,; " :........ ,

COl'lsHtl,Jigão d. ,Sbciêdêid..
,
'p) ,

Coletores de 2a classe (17), de à aprovação dos respectivos atos; j)elo que ".Severo :;iimõés, "relator. ' Dl'legacia O. P .. SaciaI'.. ó '," � ,;lFi'I'
··v, " NATURALIZA"ÇÕ"E""'" C $ 24nO 'C'$ 3

. ..
.

"

f
'

C N 306 Maternidade' ', . .' h-5'9'l

.'
.

"

.. ' .,.8,' r
,

.' '1.,.<;lP 'para .
r :000;00;'"," "

. o;�reço a_ ati:>,o seguinte
_

'.

.
.

'Hospital' Nerêu Ra.lnos·'·.... 'IU·'

I
"" Título•. Deal.dra't'o'rl'os" , ,ç) Cóletóres, de' 3R classe, (-27) de "; '.

" ;'l'rQjeto:.,de resoluçao A Interventoria ·federal· do 'Estado mb- Santa Casa :........ l03f'''
01:$ 1.800,00 para éll$ 2,400,oó;' , d':

.'

q'Conselho�'AdministÍ'�tivo do Estado.' mete à apI'eciação 'dêste Ctmselho ,Admi"' CdS' d S S b tiã USlI>

E·
,

.

"

,
'. '.' ,,(i-�spetor -Geral, (2) :qê ..CrS':1.200,00 copsiderandá justos e oporttIDos os atos nistrativo, um projeto de de'c,reto-lei que

. asa .. e . auMe, . '. j. as 0...... 16�
.crit:"--'Praga 15'de"N'ov 23 pára Cr$ 2,400,00,

"

, bài)ladOS em decretus-leis ris, 262 fi :i6J, ue viSa: modificar a mirrelra de'OfiéiaI'Atlm1-' Assistencta 1100Ctpa ..•..... •••.
.

.

"

lo, andar. '"".' 'Art 30 -Revogam-se as dispos!cões em 19 de julho do corrente ano e ns "67 e nlstrativo do Quadro único do Estado de' HosP�",lcMílitar' ,. Uro:.
ri
••'·I:d.•' 'R a' 1" d' t' 47 I

c�ntrârio, .'. .

, '268; de 27 de agi\;t"J tamhém do "��l;'ente cdriformi<iade cmo', a taheia ane;(a ao. 'pro- 14- .' , , "....

7"-'
n' 1,1 Ira en es

.

S S FI ri Ó· ,
_ , "

.
'.

t
.

• .

. Ba.., Aérea ,
. .. .. . .. .. .. • ...'

. FONE '1468.'"
.'

". em o an polis; 12 de'sétembro ano pela Prefeltu!''L Munlc',pa! de F']orja-, Je o. .: ,: .. '
, , 7' B. 1. A. C '

' ,'.,: •. 159"
de 1946,., , .. ." , " nópolis, aprova O projeto de decreto"lei Em' ofício n. 2.114, de ,5,do corrente mês,". 'Capitania dos Port09',; .. , , , . . 1381l

�!",,"-_!!,,"-!!!!!!!!!!!! ...;,;iooó ':
' ·.José R ·Salg·ado ·de Oliveira, relat0r:, enviado- pela mesma: Prefe,türá:---em' ofício a:> senhor Interventor f'ederal; a' Cóinissáõ' ';"16' C. R. ,' .. ; ,.. 1�'
(Reproduziçio por ter saído com incorre- n. 155/1.723. de 4 do .correiJ,te mês e ano, de Estudos dos Serviços Públicos'Estaduais ,Fôrça Polida! '- ., '.;..... 1203'

Çáo),: 'r
"

.

.
dando-se ao. pl1eâmbl,llo a',segulnte,reda- justifica devidamente Ilr,medida' prcipOs.ta! ,

Penitenciária ,.... ........ 15,lI!

..

' r..302, '

, ção: "O Prefeito' Mun1.éipal de"'Florianõp'o- 'que visa dar melhorjmiporCf6nalfdadé',aó, 'MO'E d'" te,"
A, Prefêitura Municipal . !ie . :Itaiópolis lis, usando' da: 'atrip,uição que 1110 confere número de cargos .das 'c1assés da car�eira.

.

··.A ,.G�t�';, .;:: :�:�::: : : : ; : ::: :: l6-S6:,
submete à apreCiacão dêstE1, Clont;elhG o o art, 12, -no U,' do decretu lei federal n. de Oficial AdmInfstirativo " . Dtarto da Tarde" .•...........•. " .l.57!!
·proJeto" d,e." decreto-lei em que esta.belece 1.202, de 8 'de abi'n de 1939";' Considerandô ''ju:stas as: razoes"apreserr- .,1,; 'J;l" A. . ......•......... : �. :�

..

�641
o des.can.so",em"feriados civis, e religiosos S. S., em FlorianópOliS, ·12·,'de' setembro tadas pela C, E. S, p, E.' sOu' .favor�itel\:à' .

:-t:tmP.. FlUt"r&ria, Ortiga. :':"" � ',',' ". "
tmU

de conformidade com a tradição local. 'de 1946,
. aprovação do proJeto, pelo que' ofereço à '

O processo está acompanhado de acei- Severo Simões, r�Iator. Casa· o seguinte
..

tável justificativa' pelO" que apresente ao .'

N. 304
.

Projeto de 'resolução
Plenário o· seguinte "", A Interventorl,. federal do Estado sup- .o Conselho Administrativo do' Estado

,
. Projeto. de resolu.ção .

.

mete a êste Conselho Administrativo u}:h .aProva 00 projeto de decreto-lei da Inter-.

O Conselho Administrativo do Estado projeto de. decI"to,::ei' que visa abrir um ventoria federal, enviado em ofício n, 673�
aprova, nos têrmos em que se acha

redi-j
crédito especial de Cr$ 35,500,00, �estinado dí"!) do corrente mê's e ano.

.

gido, o projeto de decreto-lei da Prefei- ao pagamentÇl da desapropriação do terre- 5, S.. em- Florianópolis, 12 de' setembro

tura Municipal de Itaiópolis, enviado, em no pertencente a Frcde.=ieo N, da Silva, de 1946 .

Aos nossos

Agentes
todo dia esta co[úna' 13Sa

até o fim �
telegrci:-
chegar

PedimOtl avia0 r por
ma. quando o jornal não
po me.mo dia.

,

laboratório
Radio-Tecnico-Eléctron

Fundado em 1935
Montagem de' rádio.. Anlpli

ficadore.-Tran.mi••o,re.
Material importad.. direto

,
mente do. U. a. A,

,

Proprietário
Otl)milr

.

GeorgeS RUhm
E:ecb e - T&cnico - Profie.iof\o)

formado na Europa
F'orianÓpoli.

�ua JOBO Pinto n. 29 -- Sob.

I
I

MACHADO ,
..

CIA.
Ao_aia. e Representaçõe. em

Oe.cil
Matria: FJol'ian6poli.
Rua João Piato i n. II

,

Cabo P�tal. 37
i'ilicl: Cr..oi6ma

Rua Floriano Peizoto, ./0
(Edit. Pl'óprb.).,

Teleg"maa: ·PRIMOS·
Aa:�nt•• ''110. prino.p�i.
tnunioi-plot do E.tod.,

Pela sua pureze 100�, o 01eo
de Fígado de Bacalhau, de
Lanman & Kemp, apresenta
um sabor <l<'ei�vel até petas .1
crianças e pessoas de estóma-
ge) delicado -Alem disso. ",a'
efiç'lcia é.assegurada pelq se_ul
lDotencial em witamínás acin1a
do padrào fixado pela larm,,
copéla norl�-ame.ricana .. Nas

con\\alescenças. no periodo do.,
cr"sciment\) infantil. na Ira·'

queza 'geral etc" exija O Óleo'
de Fígado de !3acalhau. de

Lanmap & Kemp, conhecido
, "no Brasil, há mais dê lOo:·anos.

• ,:,r

O�cI,a
flgado de Bacalhau'

�.
.

DE LANMAN & KEMP

:r
i

l',. ESCRITÓRio IMOBILUlho
, A. L,;, AhVES

, Rua. 'Deodol"v, ': !l." 3S, .; .. FD.olis.
E:�car�egaase de:" 'lcompt4·,.' venda, 'hi·'-
poteca, legalização, ·'av�ií':çã .. i.,' admi.

;. nistração d:t:,..hnpv�is.
O�llahiza, �atÍlb,él'l; ,paW;is para < com

pra. de prop'ri!Jda�es l'eI�� l�stitul'!.
de 'Previdência e Montepi'o EstaduàJ.·

: ,:",,,�,
'

i'.

';: Or.�. CL,�ANO
G.ALLETTI

REilRARAM SUAS CAN1)l�";
',DATURAS'

T�das as bebidas, inclUSIve as

fab.rICadas em. outros' ;Estados.
retIraram suas candidaturas
ipara t,'einar nos lare�. catar�:'
fuen.se.s, -:- em vista da' certiSSi-!m� vltórlll do aperitivo KN01'.

�\
�))

BE�EflctADA

Famoso linimen to, desde

1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.

PlsI Óleo Elétrico
• Dr•• CIJ!u'fes de' Gratli

, UOENÇAS NERV1sAb'
Ó,m os prógressos' da medicina.

ho_je, as doençae nervQsas,' quando
tratad.alij em tempo, ,são maleR per.·
feitamente remediáveis. O .-iuránd�i�'
<ismo, frutb da ignor&ncia:,· 'só pode
pré�lldicar �s il!divíduos a(e�dos de

.

tala enferillidades. O Serviço Na'
cioTJal de Uôenças mentaifi' :disp'õt
de" um Ambulatório, que' átinde ,gra·
mÍta'mente os d6cntes, nervosos Ui'

digent-es, na IRna qeodQro-' ,22•. dali.
is 11 <boras; cHàriam_ent&, ".

.�'.

.....

•

I C' ESTADO
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Pint6 n. 5

Diretor: BARREIROS FILHO
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,ASSINATURAS

Na Capital
Ano Cr$
Semestre Cr$
I'r imestre OiS"�
Mês............ c-s
Número avulso ..

'

Cr$
Ano ..........• Cr$
Semestre c-s
Trimestre Cr$
Número avulso . . Or$'

"
I

80,00'
45,00
25,00"
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
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NOSSAS SEpÇOES'
Direção de:

BARREIROS FILHO'
Notas Pcljtieas
Notas Locais
Artigos ,de Redação
Página Literária
SWNEI NOCETI

Crônica da 'Se'!'ana:
Economia e Finapças,

V1d;l Bancária
Notas Científicas

!1

Notas Rurais

•
t �.

Estatística
Nem Todas, Sabem

A, DAMASCENO
Govérno· do' Estado
N<>tas da Prefeitura
Vida· Escolar.

I

Religião
Jurisprudência
Vida' Militar

.'�Noticl.íri9 do Exterior
Noticiário do País

'Artigos' 'de Redação,
, A. A: VASCONCELOS
Pe'los ,Mtinidpios
.ASsuntos Internaci�n'ais,

'.�

Concursos

Artigos de' Redação
D.. F. AQUiNO .

Fatos ,Policiais
Vida' Social
Vida :Feminina
·M·agazine .

,

PEDRO, PAULO' MACHADO
E;spoÍ'tes

APENAS Cr$ 3,80'
Com essa infima quantia Voef·

esti auxiliando o seu proxi'lnQ;
Contribua p�ra a Cl\ixa de ESmolaO<

'

<1.08 h'rdiv.ente8 de Flôriauópou..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quarta telra 18 de Setembro, de 1946 7
.'

.,,-,' !8t�tl'\�
•.';f' "�; .iif

,. I I �....

�a��;::�_1 V iageb'�nijestc sua PELO

"indjgnaç,ão _Expresso NotQrnó d� j-ofnal
.

Paríb.·_ (D. P.) :- Avisado '0' de que um novo crime está a, F__)Srr··AD -

DR. ARMANDO· VALtRIO· prestes a ser cometido por .,

DE ASSIS Franco, na pessoa do jovem FLORIANÓPOLIS '_ 'JQlNVllEOos Servi90s de Clínica Infantil ali patriota Celestino Uríarte, sin-
Assístêncta Municipal e de "'.

'1' d tídCar.idade dícàlista, nu ítante,
.

e I o

em. ICL1NICA MÉDICA Dlll CRIANÇas Dijon, onde. está sendo tortu-ADULTOS'
OONSUJ,TóRIO: Rua Nunes' Ma- tado pelos "I' falangistas, o go-.
,eh����uTta�E��!ci� �� ���"a�)' vêrno francês manifestou a I
RESIDl1:NCIA: Rua Marechal GU,I· sua profunda Indignação 80, pe-lherme. 1; Fone

-. 7� .

------------------. diu ma.ís uma vez quê seja pos-

·DR. MADEI'Q.A NEVES' to um fim as medidas de re-

Médll.'o especialista em DOENÇAS
.

pressão e de terror na Espa-
DOS OLHOS' nha, e lembrou SIIa decisão ín-Curso de Aperfeíçoamen to e Lon-

ga Prática no Rio de Janeiro néxivel de agir por todos os
CONSUT/flAS - Pela arnanuã: meios a fim de que· a .íronteíradiariamente das 10,30 às 12 hs, à
tará" excepto aos sábados, das 14 corn a Espanha franquista não
és 16 horas - CONSUJ,TóRIO: ';e ..__�_-IIÍIII--_-��--I-----�Rua João Pinto n. 7, sobrado - seja posta em questão sem um. • , . ,'\,.'
Fone: 1.461 - Residência: Rua

Presidente Coutinho, '58 motivo plausível.
•. ,�.�__·v ...... ._�......�._�--..w___1

,

, '

DR. SAVAS LACERDA
cumea médico-cirúrgica de Olhar
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição. de, lentes de
oontQt,

OONSULTóRIO' - lfelipe 'Schml
, dt, 8. Das.14 às 18 horas.

at8lDn:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(;D:tplomado

.

pelá F'aculdade NI!'
donal de Medicina da Untvet-síôa
de do Brasil)'. Médico por concur
.., do Serviço Nacional de Doen
SIR8 Mentais. Ex interno da santa
Casa de Misericórdia,' e Hospital
I'stquátrico do Rio 'na Capf tal ....

deral
CldNICA MÉDJC!\ - DOENCA'"

. NERV�SA8
- Constiltóirio: Ediflc!o Am\!!ua

NETO
- Rua Felipe Schmidt. ConsultaJl:

Das 15 ás 18 horas' - ,

Ites1dêllcia: Rua Áfvaro de Cana·
.

nio nO 18 - Florianópolis.
------�---------------

DR. ROLDÃO CONSONI
.cmURGJA GERÀL - ALTA IJI·
aURGIA - MOLÉSTIAS DE 8•
. • ..

. NHQRAS - PARTOS '.. .

rorm'ado pela F'aculdade de Me<11·
clnna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por va
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AUpio Córre!a Neto
Clrui'gia' dó êstômago e rias bJ
llares, Intestinos. delgado e gr09111O"
tiróide, rins, próstata, bexiga,

&tero,.· ovários e tromr-as, vanco
.

cele. hldrocele, var;.;es e herna
CONSULTAS:

das 2 às 5 horas, à Rua Fe!pe
Behmidt, 21 (altos da Casa P.

" 'raiso). Tel. 1.598.
'BJilSIDll:NCIA: Rua Esteves' JU

nior. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO·
Médico do Hóspital de Caridade lia

Florianópolis
.

Assistente <Ia Maternidade
CLíNICA MÉDICA EM GERAL

Doenças dos órgãos inter nos ; especial.
mente do-coração.

BLECTROCARDIOGRAFl.4
Doenças do sangue e doe 'nervos,

Doenças de senhoras - Partos.
Consultas' diàriamente das 15 à. 18

horas.
Atende chamados a qualquc- hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-

L les, 18. Fone 702
� RESID€NC:A: Avenida Trompowskí,

.. : 62,. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEN
.

owetor d6 Hospital "Nerêts Ramos"
CLíNICA M€DI.CA DE ADULTOS

E CRIANÇAS

Residência: . R. Felipe Schmidt,
- Fune manual 812

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

DOF.NÇAS DÁ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES UI{O-GENITAlS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS' E ULTR....-

, VIOLETAS.
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

/

"

DR. NEWTON D'AYILA
Operações - vias Urtnârtas -

Doenças 'dos tntestínos, réto e
anus - Hemorrotdas. 'I'ratamen

to da colite amebiana.
Flslo.erapia - Infra vermelho,
Consulta:' Vitor Meireles, 2'8.

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

Resld: Vidal Ramos. 66.'
.

Fano> 1067 '

:ESCRITóRIO J-URtDIfJO 'COMERCl!L :'-
.

(Com um Departamento lmobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Dír-etor r dr. Elisiário .de Camargo Branco

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

Endereco telell'"áfieo: . '�Elibranco" - Lajec - St. CalariDa

I ,

.

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Pak·a. o' seu dínamo ou

motol' ,de arranco
, OFICINA· ENALÇA

:Rua Conselheiro Mafra
ne. 94

COMPANIIIA' •ALIANÇA QA . BAtA·
.

.

'

.', :,:':,..,..... 1'11 -- Sé•• : I A I A
� .iINC,ÜmlÓS II TJU.�8POBTEtJ
',� ,i, }ClfráS do jBá1aoço"'de 1944:

Cr.
Cr$

80 .. 900.606,30
.5.978:401 ;.755.97

67.0$3.245,30.
142�176.6ó3,80

4Z(.5�U caixas 'até
3 1l�9����:���»egçAda;lnJ
forma o Ministério. da Agrícul- i
tura,' até o .día � de agosto úl-] .

,,' . . I
timo foram exportados pelo j
porto de Santos 427.550 caixas'
de laramja.

A I T tI,1
Serv,iço de mensageri�.
'Rápidez e eficiência'.

Salão Record..;_ Praça 15',
FONE:, ,16-96

.

t'

f� 'if�' rmCadrugad a.�_. )..1 �,. .

7" da manhã.

10 da manhã.
S da tarde.'

SAíDA DE FLORIAHOi>OLlS:
CHEGADA A JOIHVILE:

SAlDA' DE JOINVILE:
CHEGADA A flORIAHOPOllS:'

.

mtormeçêes: .,." .. ;.. :" :'j,C'l{,,;{'�, ,.' -_;.'�, <.;'�:!.�::���f:t.�.: ·fj;.,'�_�··:·· .

ti, '':'�,.'.).'1''').'�.:.f:.;t., s _:�'�":-" -.

Em Fpolis. - na, Redação do «0, :�5J;ADOlt
'

Em' Je invíle na Hotel Príncipe ,"

;.\ /

C'APITAL E RESERVAS
R�.bons8biJidad<e.
Reç�t8

.

.',

AtivQ;.' ,
.

"

··1:1� ..._::, _

. ..����'�::'<��r:'-,:., ,!

Sip�iI'trQS pagos ,:nob A,�im-p:il li)
�e.8P'q�sapjlt�ades ':'... ,

'

:��:;':':,n�.,;:� "

-.' �r .�. '('."'o.':'�."'j"
,"J , Dirétorés';;;

Dr'; Pamphilo J!'Utra F'reire de Canalho. Dr: Fr81lC�SCO
, ,d�,Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Bar.reto dt: Araujo
'. é, J9sé Abreu.

.

�··7 ...."': ";·�r...."-';_"_'_" ��." •• ..i,.��"�"',*:,...�.......��:= .�." "Cu -:-�fII1""

c

anoa 98.687.816,30 .

76� 736.401 .306,20

QU�R
.,.

'1'
cv '.

j' I'

,

.,

.... J.

, II

VESTlR·SE (OM 'CONfORTO ( ElEGANtl'A t
>

PROCURE
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RUI! Felippe Séhmidt 22 Sobrado'
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Econômica federal 'd e
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JÓIAS - PEDRAS PRECIOSAS - PRATARIAS ETC'o
,Carteira çié \penhores da Caixa Econômica Federal de

Santa' 3atarina.
Instalada à rua Felir'e Schmidt, 17 -::-' l°. andar,

HORÁRIO: Das l2.30 às, ·18 horas.
Sábados. Das 10' às 13 horas.' � ..

••
_""1:.!

t ,-- _",

'F�R�bTUUB���'� ,�g" ,_�1�,�.�q�?�SQ_:�.. :�� _ ,I,.::Balanças. para oficmas -( Para. brithantes - Laminadores '

- Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar, e 'pra., .

tear '-, .Cordas, vidros para relógios, ele,

IPreços e prospectos com a .'

.' CASAMASETT( ",

Rua Seminâr io, 131 - 135 - São Pa'ulo.

peçam cQtalogos.
LIVRARIA VELMEN'

Petropolis.•• CQixa" PcatQl. 91

DEUTSCHE · B.V.ECOER' Camisas. ,Gravatas.' - Pijàme� ..

Meias das melhores. pelai' m��
nores . preços .6 na CASA MIS

'. CELANEA -'- RuaC. Mafra, 6,

,

Material
,

'c I ".

"

r,ipo 9 rá fico,.
VENDE-SE

;f.;stantes e caixas de
.

tipos em ótimo estado.

Tratar nesta Redação.
,

,

Tenha sempre' em caseI

ar'ERITIVO
uma garrafinha de

«K N O T» "

.'
.'. ,

".!

TOSSE'. o BRONOU-iTI'
, 'L

I �:�-'A-' �aA'_ ,.,.-."I-',A'
-

t.'
rillllriiIIIII:' f.c;ibricante e distriD'uié;loresdas afamada� con-

'

.. ::-1.'.• z.t .

_

11 '11 'f'acções, �DISTINTA" a ;RIVET. Possue um gral'}.-
de sortime,nto de cCi!i6r):\iras • riscados. bri,Il>.:

I bons. baratos. alg9dõ�a, mo:rin. e aviamentq.·
;, .

'

.;'..

."

_

'para al�aiat�.; que. ré.cabe '., diret,ament-, . dq.

'. ,I:�I ',,'m.·,elho!'e&' fábrl��•• , :/f. Casa A CAPITAL chCima ó atenção dos .Sn.rs:. Com�rclant•• do
...
mterlC)r no seq.t1do de. lhe (Q�8l'ém um,a

,.' {>, ',{>:' ',. vIsIta antes de efetuarem .uas compra•. MATRIZ. em Flól'lanõpph•• - FILJAIS em Blumenqu a 'Lare•. ,:
�".·.'.·"·.'''.·.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I''''''''''''''''''''''.· ..:.. .

'. ", ;:"'.'

\,
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Festejaremos, hoje, u retôrou da Nação á lulela c9Dstilucionalj e, amanhã, a eI ·

çã de Nerêu Ramos ,para a vice-presidência da República dos E. U. do·, Brasil
Grande comício ',extra-partidário Monlfêstaram pohij

Como nas demais capitais do P�Ís, em comemoração camente sua
à promulgação da Carta Magna, será realizado ho ie, gratl·'da-às 19,30 horas nesta -Cepi tal, um grande comício extra- O
partidário.

'

Rio, 17 (A. N.) - Os funei
Segundo fomos irdormados, iá teriam sido designa- I nários Internos da Seoretar!

dos para fazer uso da palavra, pelo P.S.D. o iorneliete da Assembléia Constituinte llla
Oswaldo Melo; pelo P.C.B., o sr. José Gusmão de I nifestaram publicamente su
Andrade; peja U.D.N., o dr. João José de Sousa Cabral, gratidão pelo dispositivo qu

H
.

'd F'
'.

'O t faltando o representânte do r.r.e.. os fetivou dirigindo-se, onte

omena,De'm" ao es. errelra'
,

as:[os Adiantou-nos o informante que dever êo participar ao Ipresiderl.te Melo Viana, teu
desse comícIo, também» um orador da M.S.D., um do do falado em nome da class

Com o fim de levarem ao No decorrer dessa reunião, Clube Ordem e' Progresso e uin ope rério, o sr. Oliveira Carvalho, Dir
exmo. sr, desembargador José que contará com a presença de Essa grande r eurueo teria por principal escopo tor 'de Taquigrafia da Asseru'
Rocha Ferreira Bastos, o tes- todos os srs. desembargadores demonstrar o ,acatamento que' o povo ee tarinenee deve bléia.
temunho de sua satisfação pe- e juizes' de direito, gentilmente, demonstrar à Constituição que ho ie será p romulgade ,

,

la investidura de sua excia. no convidados, será ofertada ao'
,

O comício em apreço será levado a efeito à praça,
cargo de juiz do nosso mais des. Ferreira Bastos, a' respec- 15 de Novembro, falando, os oradores, poesivelmerüe, da Tome KN,'OI-alto Tribunal, reunír-se-ão tíva toga, quando, em nome de sacada do Democrata Clube.

'

amanhã, numa das salas da seus colegas, falará o dr. Alta- ---;...'.----------....__---------------------
Egregia Côrte, os membros do miro Dias: 3° Promotor P.úbli- Não passou de O rouxinol cantará para o seu povoMinistério Público do Estado. co da CapItal. 'I I Em nossa edição de ontem, comentando a magistral vitória do

Príncíníe , de' 'l-nceAn"d'1·0 na fa'brt·calum,.' fato banal, novorouxinolbrasileiro,noClub�12deAgôst:o, lamentávamos a irn-

r
possibilidade de Nazira vir a cantar para o seu. povo, dada a exi-

,
,

'
" RIO, 17 (A. N.) - O Chefe guidade do tempo, Devendo dentro em pouco iniciar sua tournea

de móveis � «A Modelar» I de P.olícia. distribuiu � impr��- pelos países das Américas do Sul, Central e, JinalmenLe do -Noí te,
,

sa O seguinte comunicado: A o rouxinol brasileiro apenas pudera idealizar um programa ,,' no-

Chefia de Polícia tranquiliza a qual lhe fosse possível' apresen-
população no sehtido de que Lar suas despedidas aos �atai'i-
as autoridades estão vígtlantes nenses e, muito especialmente, (l

para reprimir atentados' con- seus queridos pais .

tra estabelecimentos, não de-I Entretanto, fazendo-lhe sell-

vendo haver qualquer temor til' que 'muitos daqueles que,' há, r
em face dos banais boatos des- alguns anos apenas, aplaudiau»-
teohados esta manhã, os quais na ao cantar as valsas de St.i'::lll:>S,
têm como prétesto dalgumas
pedradas atiradas por um me

níno contra vidraças de uma

casa. Esse fato 'banal está sen

do aproveitado pelos terroris
tas para lançar o pânico na

população. Pode a cidade en

tregar-se a seus labores diá
rios, pois á população ordeira
será assegurada seus direitos
contra a ação organlzada dos
fazedores de desordens",

Ontem, às 10,15 horas os que é de pouca monta. Foi, segun
transitavam pela rua Trajano, I do' pensamos, maior o susto,
na quadra compreendida, en- aliás perfeitamente justificá
tre a Tenente Silveira e Felipe vel.
Schrnidt, tiveram sua: atenção O prédio onde se manifestou
despertada para os grossos 1'0- o princípio de íneêndío, situa
'los de fumaça que estavam 'do à rua Trajamo 15, é de pro
saindo do prédio onde se acha priedade do sr. des. Sálvio
instalada a fálbri<ca de móvpís Gonzaga ,e, como a fábrica de
da "A Modelar", de proprieda- móveis, está segurado.
de de -Isaac Palatnik. Estampamos, acima, um fla-

O ALARME grante do-prédio sir;istra;do.
'

Segundo conseguiu, apurar
nossa reportagem, o alarme p'. d

·

d ...

fora dado pe�o sríta. �oê��a leito e gratl aoGomes da Sí lva, nmcíonáréa
da firma"A Modelar". A citada Acaba de ser dado o nome dOia notícía do preito que lhe foi
senhorita estaria trabalhando] Desembargador Pedro Silva à dedicado provocará grande por causa
no escritório quando em deter-: uma Ave'lli�a .de Flo:ian0�olis'l contentamento neste meio.
minado momento vira densos Presta, �dssLmh o Governo, Justa Desta comarca.. o culto ma- catarro '?
rolos de tumo penetrar pela ,e mereci ,a ' omenagem a um gistrado foi para o Tribunal de

EXPJ:RDlEN'J'E ES� REM1l:DIO
porta, que comunica o salão de dos mais Iídímos representan- Apelação do Estado, onde Se v. S. sofre de aturdimento catarral

exposição'com a fábrica pro- tes da magístradura oatarínen- prestou' assinalados serviços á ou de zumbidos nos ouvidos. ou se o ea-

prtamente' , dita. Verificando se. nobre causa da Jusüça e do tarro obstroe a parte posterior da SUII,

� I D' it garganta. certamente se alegrará ao !III'tratar-se de um ínoêndío, pro- Corno representante da Jus- irei o.
ber que essa tão aborrecida afecção de-

curara entrar em contacto co,m tiça, o Desembargador Pedro Das mais justas, pois, é a saparece prontamente com o simples tra
O irmão do' iproprtetârío da Silva desfrutava de todo o res- homenagem que, agora. vem de tamento, durante síguns dias, de PAR·

firma, -que nó momento se en- ipeito- dos seus coestaduanos, lhe ser prestada, (ba "Cidade" MINT. o qual poderá adquirir em qual·
d BI) quer farmácia ou drogaria.centrava e,:r;_n outra dependên- que lhe admíravam; ainda, o
e umenau.

Nota-se uma grande melhora logo no
da da casa, a quem comunica- caráter bondoso e afavel e sua primeiro dia. A, respiração se .torna mais
.va O ocorrido. extrema dedicação, ao amor do D,�"claração facU e desaparecem. gradualmente, os

Da.do O alarme ao Corpo de próximo. ._
zumbidos dos ouvidos, a dor .de cabeça,

, M' da' C d a sonoiêncla e a obstrução nasal.Bombeiros, ,minutos apos.os Em nossa Comarca, onde U n 8 e nome A perda do olfato e do paladar. a dUt·
soldados do fogo compareciam serviu como Juiz de Direito, 'o ' Pedro Steil Filho âvizQ culdade de ouvir e o desprendimento'do
ao local do sinistro ,e, no' curto homenageado desfrutava' de (tue, desta dattt ern',diante muco nasal na garganta slo outros sinto

espaço de 15 milnutos, apesar grande estima e 'apreço, razão I passará a chamar-se Pedr� mas que indIcam a presença de catarro.
d
,.

d d
.

1 o qual deve-se combater com o' trataJnen.O rpesslmo esta o o matena .Q_ela qual, assim o acreditamos, Steil Neto.
"

, 3 v _ 1 to de Parmlnt.
que manej�vam, haviam ,do- --����-------------------------------------------- ___

minado completamente as cha
mas. Não fôrá, entr€tanto, a

coragem, o arrojo, o despren-'
dime.nto dos nossos nO'bres sol
dados do fogo, e o sinistro rpo·
deria ter assumido proporções
gigal1tescas, pois, repetimos, a

situação do material do Cor,po
de Bombeiros é péssima, éstan
do a reclamar urgentes provi
dências.' Felizme'ute, o prejui
�o, segundo cál'culos aparent,es,'

Flqrlan61)olls, 18 rte Sete",' -. �e 194&

•

êsse povo a quem tanto quer e que tanto lhe deseja ouvir.
Assim, podemos adiantar que' Nazira, sob o' patroctnio do

Instituto Brasil-Estados Unidos, realizará um concêrto no 'I'eatrõ
Álvaro de Carvalho, terça-feira próxima, dia 2/1, às 20,30 hOI'<Js,
onde efetivamente cantará para o seu povo, Esse, stm, será o seu

verdadeiro concêrto - despedida. Dêle, estamos rrJ'Lo's, o nosso rou

xinol jamais se esquecerá.

fERIADO' OS' discursos de
NACIONAL Wa1lace serão

censurados

•

N,ão é adversário
poderoso
Nova York, 17 (U. P:)

Torny Maurielo não é adversá
rio poderoso para Joe Luis. É i
isso' pelo menos o que afirmam
os técnicos em box. Segundo
os mesmos informantes Mau
ríelo tem um sistema defensivo
muito fraco pelo que não será
capaz de escapar aos tremen
dos golpes do atual campeão
mundial de peso pesado.

Ao sr, Interventor Fe
deral no Estddo foi comu
nícaãe. oficialmente, ontem
à noite, que o sr. Presi
dente da República decre
tara feriado o dia de hoje,
em comemoração à assi
natura da nova ConstI
tuíção.

Não ouve bêm
do

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

e Ia "Marcha dos Granadeiros";
'desejavam . ouvi-Ia novamente"
.. la não se ponde furtar a aLen l'

los.
Embora fatigada pelos 1'e-

een Ies concertos que tem reau

zado, Naz ira se prontificou a "a

cri ficar parte do descanso mere

cido para dedicá-la a seu povo, a.

Washington, 17 (U. P.)
Todos os discursos de HeiIi:rr
Wal1ace ,passarão ,sob' a censu

ra do DepaTtamento de Estado_
É isso o que se deduz da afir
mação do Secretário de Estado-,
interino norte-americano.

Tromao sugere uma'
conferência atômica
Lake SUC0eSS, 17 (U. P.) ---

o presidente Truman pediu á
Organização das Nações Uni
das, em mensagem, a convocá-,
ção ,de uma conferência para.
o exame da aplicação .pacífiCa.
do� recursos atômicos para ()

bem-estar da humanidade. .
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