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OBJIVOS nD MARINHA' AMERICANA

suas declaracões James F(lI'('"lal, ,-------<-,-

r da

mal'itOS
ESLaclos Unidos af'irmou o seguínía: "A MHj'ill:l:1 .1·· ��t� 'J·OltI18,f;(t'fa!1gW'l'J':J (,slf�do' T;nilios cont �Jl ua ii m:ml0li, for�';_l" no ai ia:ll ir') '1"1-1 U U' "��hJ. �

•&'.\l1.al P ('ylLcnaneo em razoo seguinte t1]JJl'11YUS espec it icurtos : j) ,poderao 8Ss,stlr<potm d erno militar aliado, 110 df'srmpPllho das suas rcsponsa- '

bl:idadl'l -- protegei'. interesses norte-americanos l) apoiar :\ i)n- Berlim, 30 (D. P,) - O Con-
lilica d�tados Unidos.

- selh o de cont.rôle aliado resol-
'"

I veu permitir que a imprensa-
I '1.L.A� h

-

t
r assista ás sentenças dos crimi:-

.jJJ &...0 a omara posse no�,Os nazistas. Dois corres-
'CA l... d J.

pondentes de cada "uma das

l.1V.llnlstro a US lIça qju�.tro potencias de ocupação
, . preSfenClarao o cumprtmentol'Uo.. \A, N,) - O 111111!sl1'o. Carlos Luz, almoç,ou õntern, com o das sentenças.,i:ir. Bpnlo Cosi,a NAto. seu subsül uto no Mtuistério da JUSLIÇtL

,

Dll',e o almõço, os dois hOIl1PllS públicos mantiveram cordial

paJ(,sl�'f)mentando a siLuação política brasileira, O SI'. Cai-los Luz, Dr., Arlindo Alvesao que adianta, Leve oportunidade de, transmitir ao seu suhsl.ituto
l' um um informe sobre os serviços internos do Ministério da Jusí.iça.

O enedito Costa Neto afirmou ao sr. Carlos Luz, que irup rt
mirá::. a geslão no Ministério da Justiça. [1111 sentido dernocrú l.icu,
�('alizalaassim, a orientação do presidente Dutra, vivamente inlpl'Cs
fado naaoíf'icaçãn política naoiona L

O �r.arlos Luz, deverá ívansm ií.ir o carz () ao SI', Cosia Neto, na.

prfÍximtllarla-feira, dia 2, seguindo no dill imediato para Belo Ho
�'izonL(',lde vai liderar junlamenle com -os srs. Melo Viana, Artur
Hernard e Pedro Aleixo, a campanha elei oral pelo gOd\J'110 cons

tuucíon de Minas Gerais.

Visita Santa Cajarína o Dr..
Arlindo Alves, DD. Diretor da
Cía, Interestadual de Seguros.
S.S. foi recebido no aeroporto
pelo Sr. Sidnei Noceti diretor
deste jornal e Agente , Ger'al
daquela Importante organíza
ção seguradora, Depois de li
geíra vísíta aos seus princi
pais clientes em Eloríanópolts,
o D1"_ Arlindo Ahes seguiu pa
ra o Norte (lo' Estado, ondé
pretende "isUar aquela, zona

industrial. nado Q seu cava
lheirismo fino trato, deixou o
nosso ilush'e visitante g'randeRio, (A. N.) - Pelo Mi-, intensa campanha de prolPa-, númeI'o de amigos em Floria

}listro �esto Sousa Campos ganda e escla�eciJ:?1entos junto I nõpoUs, embora. a,qui tivessefoi aw" ffa pO:l'taria desig- às faculdades de ensino supe-! permaneci<lo sómente aIg'umasnand(, I: ;apitão. Tarso Coim- rior do País, vizando despertar, horas.
bra 3:l I .nte de Educação do o interêss1e uIliversitário e au- Nós de "O Estlldo" lhe dese
De'Paelf litO Nacional de

I
mental', assim, o número de jamos feliz permanência em

Edu,c e. � o Seg;um.do Tenen- candidrutos àqueles cursos de fert'as, cafarinenses, e fazemos
te �d'e. Siqueira Ferreira preparação de Oficiais da Re- votos 'que sua 'Viag'em seja co-
aSSl$ té( !mico do Gabinete serva.

t
I'onda de l}leno êxito.

de Sx:da ,para, sem pre-
,juiz�as' ftUnções, servi-

re'lllp elen nentos de liga-
,ção o Min dstério de Edu-

caçrúde e\ os da Gue,rra,
Aerçca e Mt 'aTinha e para.
estll e p'rop 'orem medi-
:.das �otn:arem, �e necessá-
'ria�:ecução d'Ü� ,s decretos
leis riaram os centros de
prelo de oficia is da re,-
ser�tar, aeron áutica e
na teles dois funcioná-
rio tal fim r 'ealizarão

'Par. aumentar o número de can

d atos a oficiai� da reserva

Progride�a"caDdida.ura
sr. Walter Jobin

'i·

d{�
Porto Alegre, '30 (A. N.) --

A política gauoha está toman
do rumos sensrucionais em vir
tude do apôio que está rece

bendo a candjdat'llra do Sr.
Waltt!er Jobin de elementos
lldellistas, formando-se a'ssim
forte corr-ente de influência

f

'j

Deputado Aderbal
R. da Silva

.1

,.

RIO, 30 (A. N.) - O major brigadeiro Eduardo Gomes, disee hoje
ao "Cnrrr io ria Manhã", Que o momento não é para declarações pu
l licas". A campanha ele a -considera encerrada e coisa passada, O Bra-

:1 entrou na sua viria constitucional. Tudo, portanto, está decidido e

'. Iara, Não senrlo político, volta ao Brasil para dedicar-se exclu 'va

ruenf e aos deveres de militar, sendo, como se sabe, vedado ao ofilJial..:.
I'" ativa, pari ic ipar de movimen�o� políticos.

Em companhia de sua

exma. ,e<;pôsa, Da. Rute

Hoepcke da Silva e de suas

graciosas filhinhas Anita e

Silvia, regressou ante-on

tem a F{orianópoJis, o nos

so ilustre conterrâneo, sr,

dr, Aderbel Ramos da Sil
va, deputado federal,
Tendo obscurecido, pro

positadamente, a hora de
sua chegada, o distinto
político pessedista, com

isso, frustou a recepção
que amigos e correligioná
rios pretendiam promover .

Mesmo assim, inúmeros
foram os admiradores que
o cumprimen taram à che

gada. E tanto ante-ontem,
como ontem, o preeedis
simo coestaduano teve as

horas tomadas na retri
buição de abraços 'e votos
de boas-vindas. Dentro da
modestia e da bondade,
que são traços definidores
da sua. personalidade, a

todos o dr. Aderbal aten
dia, alegremen te, en tre cor

dialissimos apertoe de mâo
e efusivos ernplexos.
Os de «O Estado», en

viam-lhe tambem o seu

abraço, com votos de boas
vindas.

)) '- ,.

\@e refsso ao Brasil, falando ao'_{{Correio da �ã}!" o Bri,ant�
.

duard Gomes declarou que «nao sendo politico Ira dedicar-se
.

exclusivamente aos ,deveres de militar»

l�begam as vítimas
do desastre
Rio, 30 (A. N.) - Chegou

ontem ás rmte e três horas o

trem especial psocedente de
Minas, oonduzindo os despojos
das vítimas do lamentável de
sastre de aviação ocorr-ido com

o Douglas da, Panair que fa
zia a linha de Belo Horizonte
ao Rio. A Estação estava re
pleta de ipessoas que aguarda
vam a chegada da composição
funebre. Vieram corpos de
quatorze passageiros e quatro
tripulantes os quais foram em

seguida conduzido.s para a Ca
pela do cemitério São João Ba
tista. Os Jornais locais ocu

pam-se da lamentável ocor

rência trazendo fotografia das
vítimas e reportagens obtidas
com suas familias.

Dr.Miguel Cavalcanti
Segue hoje para o Estado

da Bahia, onde representará
Santa Catarina no terceiro
congresso' Nacional de Tuber
culose, o Dr. Migruel S, Caval
canti, Diretor do Centro de
Puer ícultura do Departamento
de Saúde Pública.

S. S. que é um profundo es

tudioso do assunto, defenderá
uma das teses da pauta do Con
gresso --- aspecto da turbecu
lose da criança no Brasil.
Ao ilustre médi.co apresenta

mos votos de- boa viagem e fe
liz êxíro em sua missão.

ISolicitou demissão
Rio, 30 (A. N.) - Informa

s'e que o sr. Emil Farah, presi
dente do L A. P. C., dirigiu ao

presidente Dutra uma carta
solicitando demissão do cargo.

IVacina contra
a coqueluche
Rio, 30 (A. N.) - Noticiam

de Curitiba, que o Departa
mento de Saúde do Estado .aca
ba ele iniciar, naquela Capital,
a 'Vacinação em massa da po
pulação pré-escolar ou seja de
crianças entre doze meses e

seis anos, contra coqueluxe.

Eisenhower sente falta de Zukhov
BERLIM, 30 �u. P.) - O gelJeral Eisenhower declaro).! hoje, estar

:set)) llol,ícias lio 88\1 herói amigo Zukhov, há mais de um ano. O antigo
comandante das forças aliadas na Europa, def'tacou não saber ainda
finde o mesmo se encontra. Eisenhower refere-se ao general,' com

m'uila simpatia, classificando-o de Soviético da Guerra, cuja amisade
considerava valiosissima.,

CASA MISCEL,r
buidcra dos Rád
Victor, Yálvu'J
Rua Consf'''

Segundo Congresso de Minas e Geologia
Rio, 30 (A. N.) - Realizar- gural que amanhã deve,rá ser

"
,

--------------------------__;_� se-á ama:n.hã, no Hotel Ter.: realizada, será seguida pela."'-
mas Quitandinha, em Petrópo- sessões plenárias nos elias doir
lis, a instalação do segundo três, quatro e cinco, sendo q'

I congiresso panamericano de no dia seis, terÍÍ:o início vi9
I

engenharia de Minas e Geolo- 11 diversas regiões do 1),'
gia. Todos os países do COIllÜ- congressistas regressar

contra os que seguem a orien- nente estarão re,presentados Rio no dia quinze c

tação do sr. Getúlio Vargas. poJ.' técnicos, cientistas e iLll- difl.ta em que dar-se-á
Espera-s-.e para breV'e uma se- d u s t r i a i s, 'interessados em ramento do congress
j)'aração completa dos elemen- questões de mineração e me

tos trabalhistas, devendo êstes tafurgia. Haverá largo debate
a,p,resentarem seu próprio can- dessas q.uestões para um me

didato para a presidência do Ilhor e mais íntimo cOllheci-
estado. I mento recíproco. A sessão inau-l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IlIÔIDOSmomentos
dos ex--p'O 'erosos

Nurernherg, (U. P.) _ Frau
Guering, e as t·� osas doo OUL1'I)S
criminusos df� gu na nazis que
('operam veredií.mh .

do tríbunal
chegaram a prisão hoje ele manhã
pura a u lí.irua visita aos esposos
·:111 tes que II>; 1 'mos tomem co

n leclmento da decisão do Ll'ibunal.
As visitas diária" das esposas

dos réus, haviam sido permitidas
desde que o í.ribunal enceerou suas

I
_� ...;. --------------------------------------

sessões e segundo as autor idades
da prisão, tais visitas têm sido
muito uteis por isso que os crimi
llOSOS nazistas mostraram-se r:aio
razoáveis. Durante meia hora pu
deram elas conversar através dai,
g1'ades, com seus ex-poderosos ma- Leiam
ridos na sala onde os prisioneiros
eram levados para consultas com

seus respectivos advogados. Após
a visita de hoje os prisioneiros . o
ram levados pára a prisão, L"1dc
passaram o dia jogando xadrez ou

fazendo exercício. Amanhã os pri
sioneiros Lerão oportunidade dr
'l%istir aos serviços relig'iosos, ô
que aliás, lhe era permitido t.víos
os domingos desde que teve inicio
o processo. O regulamento da pt-i
"fio será respeitado amanhã sem
nenhuma alteração. O [ulgarnento
final ao que se espera durará dois
dias. :-;egunela-feira' os orimtnosn.
ouvirão 4 juizes.

Asso. ,Profissional
dos Contabilistas
de �lorianópolis
Heoebemos a seguinte circular

que agradecemo;;, i'ol'rnulando !JS
nossos votos ele felicidade:
J:.'lol'ianópolis, 10 de julh.) Ce

1946.
limo. ,sr. diretor rIo jornal "O

Estado" :

Tem a' presente por objeto lev".!'
ao conhecimenLo de v. s., .que.
alendendo aos legítimos inl,e1'0 - E
da cla$;;e, 1'oi i'unrlada, nesta ('�

pilaI, a 25 de junho elo ano em

curso, a Associação que tomOLI (1
nome acima, e cujos componentes
tomaram posse de seus ca ""0;;:
nesta data:

IDiretoria:
Presidente - Dr. Lindolfo :\. G.

Pereira.
Vice-presidente _ Dr. Os·.nar

Cunha.
10 sf'cretário - Túlio Pinto da

Luz.
20 secretário - Dr. Aécio C'l')r�]

Neves.
10 tesoureiro - Édio Ortiga Fe

drigo.
20 tesoureiro - ftustavo Zi!Tl

mero

Consultor técnico - Dr. Rafael G
,da Cruz Lima.

.

Ruplentes:
José Pedro Gil.
;\ lvarn cip- Lima Veiga.
João José de Cnpertino Medeiros,
]'vlaria Luiza Figueiredo Camp(1S
Ernani Bom ela Silva.
Dr, 'Valtf'l' Kuenzer.
Dl'. Lofárin Paulo Rol.hfuchs.

Conselho FfscaJ:
Orlando Fernaneles. �
Fuclides Fernancl8R.
Nili.on DüriáCOlllo da Silva,

Sunlenl.es:
"ito de Ronsa Dias.

. Elias Mansur Elias.
focluf'eto Ligoéki.
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Automóveis e Ccmínhões

/.

telegra
chegar

(CHRVSLER CORP.)
Conces S I Oná ri o s:

OLIVEIRA & fILHO, LrDA.
Rua Dee1oro, 1,. - Florianópolis
(Oficina provisória no Estreito.)

Internacionaliza çã«

Is mulheres vivem mais Is.5,,:;l::;
ESMAGADORA VA�TAGEM ]';,.i'\[É- os primeiros inglt�sam no est.tc!�ltôl�io(dOn1 ácia S �n-
RICA. DAS VIúVAS k6BRE OS matl'lmol1lal em i'l!ade supel"IJl' <I 12 (R'ih

Lo.
.

• VIT'JVOS, NA POPULAÇ,\.O de Sllas COm1)anl1, il'as al)�l' ..r'l'- C.
." F'armdcUJ:l

.

' .

,

'
.

.,. , , ,

afm'l1wll' IBRASILEIRA rIam como [at.ol'c� j0l1lmante·. d::.- 13 ((j{) .1aU?.A acentuada �uI)erioridade ela" C['1ele l'egisll'o se flO OCOrl'e�OJ' r .
"macta (!a-.J

-

" ,

.

,.
,

.

':., tlJ.T'menseviúvas sôbre os viúvos, na popllla- fenOnlPllO da lYJal(,' longevJ(lad'2 19 ( 'b
no.

, .

ção brasileira. achava-se eXl.)re""a feminina. 1 . s� Farmacta'
. . Ranl1vet1'1 '

em 1.284 contra 437.097, a 10 de ASSIm (l que, rk 'ompondo a pc,.. 90 ar;o:
setembro de HHO. confôrme adis .. nulacão em °Tll[)OS fie iclatles ::I 1'1'.. . �. (do ac'ta Fou-

1� .• o'" _' ., - .. ll'Ve11'a _criminação consLante da Sinopse lerIda publlCaçao oferece o se- 26 (SI])do Censo Demográfico daquele :mo. gUll1te quadro: O a 9 anos, 6.179"'17 '1[0 Al
d

publicada rccentemenlE' pf'lo ':\'éll'- homens () 6.018.989 lllulh�res: 10 �r (' .à·70Svic'o ,'\!acional rle RecensearM'l'.o. a 19 anos. 1(.839.881, e 4.932.110 ;; '(fI I
,. çQuai1to aos casados, a parielacl\' r.r-a respeclivamente; 20 a 29· anoo, ...

�
..

o 1'11WC1f! ,;t(1
1" I lt d ., 485153 368" 572' 30 '39 - A(fnsf�nll(l onselllFll\'l'apenas ,1g-e1ramell,e a era a POI' u. ..., e

'. 1..
" <1 ano" Mafra.11ma leve vantagem feminina: " .. 2.I,66.ft99 r' 2.1t::l5.183; 10 a 49 anos 'O servi' f t 'ld6,j 67.923 mulbr�l'es e 6.068.333 h).. 1.789.582 (1 1.652.1It5; �O a 59 :111}g pela Far �ô e .e. J� t

(y

mens. De resto, na. IH'ÓI1ria j)o- 1;,053.453 f'� 99U�4; ()O a 69 aLO" á rua Joã
I mo, 1 1t

pl1la('�o brasilf'ira a preelomir.a'l- 5�4.655 e ;)5'1.'\8 r; ,70 a 79 1JlOS N B _ I
_

cia do chamado sexo fraco fiea 1�3:026 e 234.�58; 80 a;10s e ll�a;q
. .

(1
a nao ]11l-

. DOENÇAS NERV-<)SA.b implicita na simples conlag'em .. 6,.690 A 10r.021. Somenl.e n'lS
20.622.227 mulheres e 20.614 I as gl'llpOS compreendidos na 'll'lÜlCom os progressos da medicilla,
homens. A maior quantidade de. idade é que, sr nol.a uma p"q 1'11hoje, as doenç1lEl Inervosas, quando
solteiros, entre os hom'ens _

... van1agflm 111asc',Ulina, nlRs logo

anil-I'
tratadas em tempo, são maleH per.

d'feitamente remediáveis. O .-:urandei. 14.070.n9 conlra 13.106.763 - c () la a e vencida nOR esl agios lYJ::tj�
tlismo, fruto da ignorância, só PQd. fato, geralmente obSf'rvado de qne avançados da viela.
prejudicar �s indivíduos afetàdos � --- � I
t�is enfermidades. O Se�viço. Na..

� FORNITURAS E UTENSILiOS PARA

Iclonai de Doe�ç�s mentaIS dlspõ,
OURIVEIS E RELOJOEIROSde um AmbulatorIo, que atende gr.. . .

,�ii;amente os doentes neryosos ln·

Balan.ças para oficmas . Para brílhantes - Laminadoresdlgen.es, na R,!a Deodoro 2%, da. I Tornos para relojoeiros _ Banhos para dourar e pra-às 11, "'oras. dilriam,ente.
" .

tear Cordas, Vidros para reloglOs, etc,

IPreços e prospectos com a

RETlRA���g�;: CANDI- C A SAMA SE T T {
Rua Semiljário, 131 - 135 - São Paulo.Tôdas as bebidas, incluS1Ve 8!l

fabricadas em outros Estados.

'retiraram
suas candidaturas, Tenha

llara reinar nos lares' catar!.

Illenses, - em vista da certíssi
mil vitória do aperitivo KNOT,

,

,

Aos nossos

Agentes
todo dia esta coluna

até o fim

progressiva
J1ajo1' 11'. 0. '\Febb, do 3. II' I uensadores e sóció íogos ilusues

S" especial para "O Hslu,do" I segnndo as quais
.

110S dirig:i!11'J� ILondres, 19 ._ O encurLam-uto para um governo ;;o - o governe
dos onu-ora longos l' ]JeJlOSOS /';},-. lIU mundo, Xessu ocasião, q'; .11(,(
minhos maríl.imos e lel'l'esll'es, f). cionahdades passarão a ter um

advento da naveguçào aérc«, c
I conceiLo bem 'diverso daquele alie

crescente ínl ercâ mbiu ('Con(Jlll;·,,) !' aiuda gnn rdam em nossos dias
social, a espantosa iul eus idade .ías que se mostra antiquado, (''(jf!,'-:-,
correntes humanas que se deslo- cio uma saudável e urgente l'f�f'Ol'
cam de um para outro país, U:TI ma. E, para começar, propõe .. ,;;) :1

pi" iCU que aumcnh Pl}l in: eruaoíonalízaoâo imediata di' al
proporção geométrica - eis al, .ns guris pontos vitais rio planeta, ,p.

dos falares que estão olniganuo ')� cruz i lhadas dr con11111 icações, 1',<.:: ..

homens a pensar na internac iona- sag81ls estratégicas, cuja d isnuta
lízação e nos pt-incíp ios resl.r.iuvos �JO\ll'I':'l ('o,';dnzil' a d!'sl'nl.ellrllillPn
da soberania nacional, IlPsle mun- lo..: capazes de levar a urna lel'r.el
do novo do apõs-guerra. Hoje, os 1'8 .' iudcsciá ve l guerra mundial
('.011 f i nenl.es se ucham ligudos p ""10 01'n. ti precisament c semelhautr
si, por algumas horas ele vôo. eri- eventualidade que se procura .,' ..

quanto não cessam as l-lxpel'i(\!lf\in, l n r a Iodo
í

ra nse. Contudo, pura
de vl';oc:ir:n'.Ic nos aviões, E'sLando que tul calamidade não lenha ma:,
uratícamen le alcançaria a ci fra r:1o� lugnr. lama-se i nd

í

spensave! c.. L"

1.000 'Juil{'!lwll'os horários. Apr�.l·e- Lar pr-Ia raiz a Jonte fie quaisquer
;]](,S dotados cip todas :IS Cl'[III.d,·. discórdias, Surge, assim. a idéia,r>
rln.' _. ',llpaciriade para I rT'l�- intet'nacionalizal'. islo é, subrrv�f 'lI'
Doriar df�ZE'nas ele passageü'os já a controle ela ONO zonas' como ,t�
ostEmLam velocidades rJe cr'uzf'i, o ele GibralLar, Panam:'l, iVfalaea, SiE
entre O� 1100 c' 500 qllilômelr\1'; gapul'fl. e outros. Isso viria ()l';:lJ
por hora, P, tE'l1rlE' a' ganhar am:.lli- uma atmosfera de ,sl'gul'anca lTl'\i.' Itude constante a pxpanslio Ill[víl i- efetiva, no seio da COIl1l-lnidaelé' d:.. �
ma. Num. mundo que se intel',:knr:- paVOR representados naquela orga
tl'<l dessa maneira, .i� não ('uh�m nização. cujo pl'r'sligio devp-ria "'m
mais as velhas sl1scctibiliclarles n - grarlalivamenlf' ('levarlo. até qne
ci0nalistas e sel'ia inócuo t.entar ,num f'l1luro rliricil de 'p1'e\'81·. m;F
isnl:llllentos. erguer harreiras ao cprl n, cheg'assrmos no de�ejarlo g0-,inLercâmbio. A IlLlmanirlacle c1e- vêrno unic:o. R0rá' discLlJivel ol)�pr,
fl'onfa lima no\'a idade E' nela vai, de;::de logo uma seg'urn

nnan;:'l"1ingl'ess31ndo inapelavelment.e. Te)':) elac1f' em I,ô.ruo. cll' lais idéias., mas
.-le faze-lo, porem, com' senso d"l devemos ellngoJl' os nossos j)'l,ssns
eflnilíb!'!o e uma profunda com- para ('sse alto ob.irlivo j)Oll.qUf' 'lp,�'1preensão do signo dE' comunhão e lé esl émi. a SOlllC50 real das :jj('J
�(\liJarjcdade que deve irmanal' to-I cllldades presenles, embora flnicla
dos os povos. Já apareceram �s I e sem corpo definido na conciêncÍ1
primE'il'aS opiniões respeilá;rJ,·�s de da maioria.

-- Pedimo. avisar por
ma, quando o jornal não
no mê.mo' dia.

Laboratório

I

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montaqem ie rádios', Anlpli
ficadores-Transmi••ot'...

Material nnportad... direta
mente do. 'U, 3. A,

_ Proprietário
Otomu Georges Bõhm
Electre - Tecnico : Profis.ioflO)

formado na Europa
Florianópolis

�U(1 loão Pinto n 29 -- Sob,

Aliv/oRtI'pitlfJ
PARA (JS .

RESFRIADQS
DACIl

MACHADO a ClA..
Aqiacla.. Repr.sentaçõe. em

G.rw
Matrl.: Florian6poUs
Rua João Piato i n. pi
Caixa ,Po.tal. 37
.Filie!: Cresciúma

Rua Floriano Peizoto••/0
(Ec:1u, Própl'iu),

T.legramaa: ·PRIMUS·
Agent.. '!la. principais
rnunlcipiat do E.tod.,

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L.ALVES

Rua Deodor:., n. 35 - Paoli!,

Encarrega-se ãe: compr:il, venda, hi

poteca, legalização, avaliaçãe � admi.

nistração de imóveis.

O!''!'aniza, também, papéis para com

pra de propriedades pelos Instituto.
de Previdência e Montep�o Estadual.

um golpe de ar?

Fez esfôrço dema

siado? Fricciont
Pronto Alívio

Radway e terá a-

lívio imediato ..

LINIMENTO SEDATIVO

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR, Se o que ih.

iJ'lteressa e, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado ou

p�ra que al�uma falta não se repita; e

NAO o esc�.ndalo' que a sua reclamaç�o

J?:<ra alivio rápido, cfuasi instantâneo, dos resfriados da cabeça,
pmgue algumas gotas de Vick Va-tro-noI em cada narina. De
sentopem o nariz, contraem as mucosas inchadas e acalmam a

ir�itação: Usado�tempo, UIlilIfli!!9 'l.WS\ IRO IUOIIev�ta mUitos resfnados, W."'. WROI ft -n •

ou queixa poderá vir a i:ausar, encaml·

nhe·a á SEC'.:;AO RECLAMAÇO ES.
de O J!STADO, que o �-"so será levado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, rec�ndo v. 5. uma informa ..

Ç�Q do resultado, embora em alguns ca-

80S não sejam pubHcados nem a recla·

mação nem a providência tomada.

bempre em ca�ct umCT garrafinha

aPER IIIVO\ «K NO T»
de

-

(STADÓ�
e OficIllas à rua JOãr
Pinto n. 5 J

Di�ARREIROS FILHO
Piri� e Dir.-Gerente
tNEI lVOCETl

. Ir de Redação:
ASCENO DA SILVA
de Pa�inação:
])CO LAMARQUE
de Impressão.

JO;ABRAL DA SiLVA
resentante:
S. LARA

Ru- ,Dantas, 40 _ 50
andar i

ITel- Rio de Janeiro

RU�e Olh'eira, 21
andar
I - São Paulo
fATURAS
Capital

An'.... c-s
Se,II,... Cr$
fri,... Cr$
Mê!.... Cr$
l'ITúo " Cr$
An(,.. Cr$
Sen... Cr$
'rriil,.. Cr$
Nú�., Cr$

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,óo
50,00
30,00
0,50

-

An�iante contrato

Os mesmo não
não serão
lidos.

A � se respon
:os conceitos
s artigos
dos

ECÇOES
LHO

N
N
A
Pá

I
I

I. 'Esim

/ .

DKPA E SACDE

•

1'ELEFONE ITAJ)O�
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..• 13H
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CaPitan

..
·
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FÔ-9a 'Policial. 1203' •
PenHel �1ciária .. 1518'
"O E' .tado" '. 102:1'
"A Gr ,zeta" . 165,.
• Diári o da l' . 1570t
L. B. A. . ' 164-"
Emp. 'fn.n�ró. lnl'
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Regulamento ja locacãO' deT E A T R O
prédios urbanos

DECRETO-LEI N. 9.669 _DE 29 DE AGOSTO DE 1946
Riula a locação de prédios urbanos

O Presidente da República, usando i' atribuição que lhe confere o artigo 180, da

Constituicão, decreta: .

Art. jo _.A locação de prédio urt:aD' para qualquer fím, bem como a de móveis

quando feita juntamente com a do pre!" ::egular-se-a por esta Leí ,

_

Parágrafo único _ Aplica-se à subpaç,:o o disposto quanto a Iocação .

.

Art. 20 _ A renovação de locação , predlo �estmado a. fUIS cornerciais ou Indus

triais continua regida pelo decreto n. '.150, d� _0-4-34 e oodtgo do Processo CIVIL

Art. 30 _ A cessão da locação, a ,blocaçao total, e, quando o locador restdír no

prédio ou ocupã-Io, a sublocação par,l, .dependem de consentimento por escnto do

locador. . 'ado
.

di
.

1 t 1 toríd d
.

Art. 40 -,o aluguel atual, salvo o;" JU �Cla men e ou pe as au orr a es muni-

cipais, mediante simples aviso, pOder,er acrescido de:

I _ 20% se em vigor antes do 103 jarieíro de 1935;
. .

.

II _ 15% se em vigor de 1-1-35 1.-1-42, salvo a htpótese do Item antenor;
lU _ 25% se o locatário exercerllvldade comercial ou mdustnal.

.

§ 10 _ O aluguel livremente co�"Clonado a partir de 1-1-42, poderá ser reduzido

a requerimento do locatário ou sutratano. O novo aluguel vigorara a partir do ar-

bitramento. H" ,

§ 20 _ Na renovação regulada l1""'ecreto n. 24.150, de 20-4-34 O aluguel sera homc-

logado ou fixado pelo juíz. .
_. . . _

Art. 50 _ Será arbitrado o altlel amda nao fixado, ou sujeito a alteraçao, nos

têrrnos desta lei.
l' . t

Art. 60 _ O arbitramento" do ue de prédio rar-se-á a endendo:
_

I _ ao preço de aquisição dolOvel, da construçao, ou reconstruçao;
U ._ à situação. estado de co,rvaçao _e _segurança;
III _ aos alugueres de prédiom c,?ndlçoes ,analogas. '1,'

_

Art. '70 ._ Na sublocação o al\,el na,? rod�ra_ exceder o da loc:"çao, e, quando par-

cial, será proporcional à área OC11da e a SI tuaçao desta no prédio.
§ 10 _ Nas habitações ooletí sujeitas a reglstI�o potícíal o aluguel das subloca-

ções não poderá exceder o dôbr& aluguel da locaçao. \ .

§ 2" _ O locatário deverá (JUni�ar por escrito ao. locador dentro de 10 dtas a

sublocação parcial que não deR,a do consentlI�ento deste, mencíonarido ,o aluguel.
§ 30 _ Se o aluguel atual elier os llmlt�s üxados neste artigo far-se-a a reduçao

a requerimento do sublocador ,do_ sublocatárto, \,. _ .

§ 40 _ O disposto neste art nao se aplica aos. hotéis e pensR�s Iícencíados.
Art. 80 _ Para arbitramen�o aluguel dos moveis adotar-se-a, no que couber, o

critério estabelecido para o dofedlOs. ., .

Art: 90 _ Serão arbitradosParadamente os alugueres do prédio e d,?s moveis,

Art. 10 _ No caso de refct ,substancI�1 do prédío o aluguel poderá ser alterado

e, concordando o locatário, mioa a locaçao.
§ 10 _ Entende-se por s'lanclal a rerorma de que res:-,ltar maior capacidade de

utilização ou ampliacão do RiO. . , .. .

§ 20 _ Se'o locatário I\fonsentIr na reforma o locador poderá ser ímrtído na

posse -do prédio, observado &posto 110 art. 18, parágrafos 20, 30, 50 e 6.0, pelo prazo

necessário à sua realização, do pelo JUIZ: . . _'. .

Findo o. prazo. ou a ref ,a posse sera devolvido, medíarrte imissao, ao locatárt-

S C·
. A I I L· que o requerer_o - .

.

ra. orlna 'V""a (f( )]11a Art. 11 _. O locador, rindo o arbrtramerito do aluguel, poderá entregar ao 10-

Faz anos, hoe, a exnla. sra. catário o prédio locado.
i

., .

ó
. .

• • o A ,Parágràfo único _ Até'i.rb t�amento vrgor'ar'a aluguel provls no, convencíonado

CQ;nna VIdal lLma, esposa do pelas partes, paga ou restiJSo a díferença, se houver.
_.

Art. 12 _ O depósito garantia do pagamento de aluguel nao podera exceder
l da soma equivalente de 3 es.

. .. .

Parágrafo único - O SItO em d_inhelro, SUpe!lOr a soma de crs 3.000,00, rar-se-á 5a feÍl'a próxima, CONDE HEH.MANN fará a sua apresentação no
na Caixa Econõmica Fede e onde nao hou:,er agencia desta, no Banco do Brasll, ou .

a falta de agêncía, em

h.eleClmento
bancano Idóneo, vencendo juros em favor do CfXE RITZ, com seu trabalho i'tnpecavel de ventriloquo famoso, pos-

locatário.
d I l' t derá b d 1 t"

. suiudo admiravel coleção de bonecos ...
Art. 13 _ O locador, o. a ugue , �omen e po era co rar o oca ano quarrtta

correspondente à taxa d a e a majoraçao de Impostos e de outras taxas posterror a �eus números são cheios de fino humorismo ·e CONDE HERI'vL\;,'IiN
31 de dezembro de 1941 ao arbitramento de aluguel, desde que discriminados no .

recibo e exibidos os co 'antes.
,

I em grandes rerLlI'SOS em sua arte ...
§ 10 _. A majoraçã trIbutos devera ser paga ao locadór em 12 cotas mensMs e

Seus espetáculos 'POl" onele lêm passado, nos mais famosos
igUaria _ Na locação fins comerciais" ou industriais o pagamento dos tributos cio BI'asil, tem agraciado Ú" clllU.\s plaléias, as mais exigentes,
poderá ser convencion ivremente.

Art 14 _ E proibi coi;>rança antecipada de aluguel.
Parigrafo único o locatãrio não oferecer garantia real ou fidejussória ,o lo·

cador poderá exigir o. mento anteCIpado do aluguel correspondente a um mes.

Art. 15 _ O recibC?brigatório e dêle constarão, discrimmadamente as parcelas
relativas ao aluguel edlO, aos impostos e taxas. quando permItIda a cobrança e

aos móveis se houver: . .... .

Guilholll Art 16 _ Ressalvf, dISpostO no art. 1.197 do Código Civil o adlllUIrept>e (CQdigo

fi�ll, a�t. 530) é

obr�i
a respeitar a locaçãO_' podendo rescindi-la nos tér�os do art.

Art. 17 _ O côn' sobrevivente e. sucesslvaI?ente, os h_erdeiros necessarlOS ,!o lo

Catário, desde que ê 0.':' aquel� resIdam. no. predlO, pode�'ao continuar a locaçao. .

Al't. 18 _ A loc' so podera ser rescmdlda pelos motIVOS segumtes:
I _ falta de p,.,ento do aluguel.até o dia 10 do mês do calendário seguinte ao

vencido, e demai.e e:50s pe�mitidos nesta lel.; o _

U _ pedir o lo" o predlo para uso propno; ou, na locaça0 parcial; para des,
cendente ou ascen; ou pessoa que VIva as suas expensas, desde que o locador nele

resida; .. . , .

III _ pedir o ��u.to ou CaIxa. promItente vendedor, o predio para residencla de

seu associado ou ",ano, promitente comprador;
IV _ se o préfôr destinado a empregado do. locador e rescindir-se o contrato de

trabalho; . _

.

V _ pedir o lor o prédio para demollçao e edificação licenCiada de. maior ca-

pacidade de util o;
VI _ inf"aç- obrigação legal ou contratual.

§ 10 _ No o item I o devedor pOderá evitar a rescisão, pagando o.U deposi
tando no prazo ontestação. da ação de despejo, além do aluguel a encargo.s devidos,
as cu�tas e ho os do advogado do locador, fixados de plano pelo juiz. \

� 20 _ A a e despejO, no caso dos itens U, lU, IV e V, só poderá ser proposta
depois de deco ,90 dias da notificação feita judicialmente ou por intermédio de

oficial do. regis ubllco.
,,' _

§ 10 _ O j ao decretar o despejo fixara prazo, ate 30 dias, para a desocupaçao
s� i locatário ublocatário. fõr repartição pÚblica federal, estadual ou municipal,
autarquia ou ade paraestatal, bem como estabeleCImento de ensino ou ho.spita
lar associaç- tural, beneficente, esportiva ou recreativa, no caso dos itens II, III
e V, o juiz 1" prazo razoável, até 6 meses, para a desocupação, atendendo. às ciro'
cunstâncias a caso.

§ 40 _
so do item II primeira parte, se o locado.r residir em prédio. próprio,

deverá prov ,ecessidade do pedido. .

§ 50 _ N o de despejO dar-se-á ciência ao sublocatãrio do. pedido inicial.
, § 60 _

o dos itens II e lU, o juiz cominará na sentença multa correspo.nden
te a.o alugu 12 a 24 meses cobrável pelo 16catário, em seu benefício, pelo processo
de execuçã entença; se o. proprietário. o.U promitente comprador não usar .ou alu-

f '. '. .

'ar o prédi tro de um ano e o. locatário qüiser restabelecer a locação. SOCIEDADE R
•

DIO GUA',

§ 70 _ 3;80 do item V procede;-se-á na forma do parágrafo anterior e a multa, A -

será cobra o locador der ao prédlO destIno divçrso do invocado.' I RUJÁ Ull'lIT1\.DA
Art. 19 essalvada a. preferênCia do lo.catário, o sublocatário, desde que satis- ,

-

_

raça as ex' ias do artigo 18, § .10, e deposite quantia equivalente a 3 meses do. alu- Resenha das prog'ramaçoes pa
guei em g ia da locação, ficará subrogado. nos direito.s desta decorrentes.

! d' 10 d O t b d 1"',(16
§ 10 vendo mais de um pretend�nte, o juiz, ouvido. O locado.r, decidirá po� ra O la e U.U ro e' ""A

equidade, edendo. a locação a uI? dos preten,!entes. .

9 00 - B'Om dl'a para v'Oce.
§ 20 no.vo locatarlo mantera as.sublocaçoes existentes. '

Art Consideram-se prorrogadas por. tempo indeterminado as locações cujo 9 30 N'Oticiário Guarujá.
prazo ex na vigência desta Lei. .

I 10'00 O t d
Art. t 'O locado.r, ou sublocador não p9derá co.nceder ao locatário ou sublo.ca- , rques ra e c'On-

tário. o lJl'atuito dos móveis que guarnecem o. prédio ou vender�lhe àqueles móveis cert'Os MaN.tovani.
sem arb ento. do preço..

.

, . . .

Art. ;Fica sujeito ao pagamento. de multa o pro.prietário que não alugar ou 10,30 MUSloa dellcl'Osa.
não usapredio decorridos sessenta dias da autorização para ser o.cupado, ou não.

10 45 O 1 d S'l'iniciar Instruçâo, quando !ôr o caso, dentro de 4 meses.
.

,
- ,r an 'Ü 1 va.

§ 1.A multa será devida à União, à razão de 1/30 do. aluguel por dia de !"xcesso 11 00 Bazar de músicas.
e a d;to. depois de 6 meses.

. ,
.

§ "1 Ficam os Municípios incumbidos da impo.sição. e da arrecadação da multa 12,00 OllereClmentos nlU-
.----

e aut�OS a empregar o seu prOduto na manutenção. dO serviço. de arbitramento; c . .

SlIldo'.tOUver, será recolhid? semestral,!,ente às Delega.c1as Fiscais o.U Coletorias Fe- SIcalS.
.------�..,...-- deraisIlO renda extraordinaria daUniao.. 14 00

Aí! - Fica criada II taxa de arbitramento. de aluguel Pltga pelo requerente. '

§r A taxa será devida à razão de 2 dias de aluguel arbitrado, até o. máximo de 18,00
crS liOO C t '1'r Aplica-se á taxa o. disposto no. § 20, do artigo anterior. a 'O ICO.

)!4 - Constitui contravenção penal:
.,

18,15Feceber, ou tentar receber, por motivo de lo.cação. ou sublocação, quantia ou

valo�m do aluguel e dos encargos permitidos nesta lei; 18,30 - Nelson Gonçalves.
," recusar recibo de aluguel ou cobrá-lo antecipadamente; 18 45 M t t'
_ alugar, não usar o prédio dentro de um an.o o.U não iniciar a construçãa, '

- omen O espor IV'O.

dende 4 meses nos casos previstos nos itens II, III e V do artil;:o 18; 19,00 � Ritmos de Ti'O Sam.
- infringir o disposto no artigo 21.
� - A infração prevista nos itens l, III e IV. será punida co.m prisão simples de 19,30 - Dep. Nacional de

15 ; a 6 meses e multa (le Cr$ 2.000,00 II CrS 50.000,00.; a prevista no item II com lnfo"mações.

p�simPles
de 5 a 15 dias e multa d.e Cr$ 1.000,00 a Cr$ 20.000,0.0.' •

. 25 - O arbitramento de aluguel cabe às autoridades municipais, na forma que 20,00 _ Músicas variadas em
o eito determinar.
t. 26 - No que esta Lei fõr omissa aplicam-se o Código. Civil e o. Código do. Pro- glravações.

c Civil. 20 30 Ad' K t l' trt. 21 - Esta Lei vigorará de 10 de setémbro de 1946, até 31 de dezembro de 1949 ,
- 'll re 'OS, e ane z

apllc� aos processos em curso, salvo decisão definitiva, transitada em julgado, ou e sua 'Orquestra.
. ecutada provisôriamente. .

I 10 - A comunicação deterll)-inada no art. 70, parágrafo 20, nas sublocações ante- 20,45 Linda Batista.
s a vigência desta lei deverá ,fazer-se .dentro de 90 dias. .

21 00 P
,.

l\'l"§ 20 - o depôsito referido no art. 12, parágrafo único é eXigível nas locações pos- ,

.

aglnas USIcaIS.
res • Vigência desta lei. 21,15 Ohar}i.e Kunz em
Art. 28 - O artigo 32, do decreto-lei n. 24.150, de 20-4-34, passa a vigorar com a se-
nte redação:

.

solo de piano.
, "As regras da presente lei não se aplicam às locações em que a União 21,30 _ Comentário" da Rá-Federal. o.S Estados, os Muniéipio.s e as autarquias forem partes". .,

Art. 29 - Revogam-se o.S decretos-leis ns. 4.598. de 20-8-42, 5.169, de �-1-43, 6.739, dia Guarujá. I
23-7-44, 7.566, de 16 de abril de 1945 e 7.762, de 20-7-45 e disposições em contrário.' I

Rio de Janeiro, em 29 de agõsto de 1946. 1250 da Independência e 580 da Repúbl10a 21,45 ÚLtima;s Melodias. I,
EURICO GASPAR OUTRA

.

22 00 ENCERRAMENTOCarlos Coimbra da Luz ,'.

�ANIVERSÁRIOS
Completa hoje seu li. aniver

.ário a Brita. Naj1q Che·em. apli
cada aluna do ColégH Sagrado
Coração de Je.ús,
Come.-no.roIldo tão atlP1C10.a e

hela data. a aniveuarj1n�e ofere

ce�á em sua reaid"ncia as suai

amiguinhas, uma iaua mela de
-docea e guaraI' cís .

* * *"

Sra. Amália Regis de Sena
Pereira

Aníversarta-ss ns efeméride
que hoje transcor'e a exma.

·s.ra. Amália RJegis te Sena Pe

reira, viuva do swldoso con

terrâneo José de s:nà Pereira.
* * *

Srta, Júlia Jarros
Regístamos corr prazer, na

data de hoje, o tanscur,so do
aníversárro nataicdo da gen
til senhorita jilia Barros,
funcionária da riwaria En
tres.

NeIsou lUaia'llIac]la<10
Transcorre, htje, o aniver

sário natalício 10 sr. Nelson
Maia -Machado, nosso colega
-de imprensa.

sí-. José do Parocíno Lima,
Osvaldo N€vlS de Olíveíra
Transcorre, hoje, 'O aníver

.sárío nata.lícír do sr. Osvaldo

.Neves de Oli�ira.

Tes.

�.ti_"El) Des. ll'Iillto 'l'ayares
t·, 1.( A data de hoje . assinala o

�( .aniversário o,atal1cio . do sr.

nesembarg�óor Mileto Tava-

,

(

\
'i<.
·ci

r

I

,
,

Sra. Diva

(
...

ut ]}Ielo
Jnhmes

(jona, emp()lga e (liveetfl. .

�u [,'Iii (I CfNE RT'fZ alll'f'seti(.a�'á "UM 'RIVAL NAS AL'IT!tAS',
um rilme' alualissinlo <tom o elegante "WTLLIAM POWELL" e a exó
tica t' limlissima estrela "HEDY LAMAIlR" ...Aniversara-se, hOje, a e:x:ma.

sra. d: Diva Be M'elo Gui1hom
Antunes, espta do sr. WaldEf
mar Antune:;, residente em La-

cas.·inos
e c.ürLa-

AgllaJ'(lemos a no i Lacla de 5a feira próxima, no CfNE RITZ.

riam

l1lf'nl,e agracl�.\J'ú ao público clesl a Capi La!.
Seu número sensacional é a "menina misteriosa" que é qualquer

t (lisa de original, de espantoso e que inll'iga ao mesmo tempo que emo-

. gUlna. Cem bombas atômicas destrui.
a indúsiria inqlesax:

lUeulla Lenita
A data de hGje as'sinala mais

-uma prima,eró da galante me

'nina Leni.tl, d;létJa filha do sr.

,Jairme NaS'oÍJillonto, funcioná
Tio dos Carebs e ,Telégrafos.

•

Hiemingham, 30 (D. P.) - Aj,)e-' tas ingleses. Ainda segundo o

nas cem ])I)mbas atômicas se:. iam ;nesmo sábio, para a destruição do
l:eef·,.;��irlas para .rlesLruir a capu.- poderio industrial russo SUrlêlll1

cidade indl1sLriaJ" da Inglaterr8,.. F'li necessárias mais de duas mil btlIll-
o qllf' afirmou o professor' 01'1-· bas atômicas.

phanL, um cios desLacados cit\I,'j,,-

NstOJ Schefer
Fáz am'o" mje, O sr. Nestor

'Schefer, "seio da firma Bor
:nharusen � Cia., de Itajaí

•

Srta. ·]arieta Galicioli
Deflui li. ca:ta de hoJe, o

;aniversári ;lataHcio da gen
til senholt;a, Marieta Gaolicio-
1i, dileta iltu do sr. Luiz Ga-
1icioli.

a'

Sra. élia llfakoyjeski
All1ivernla-s-e na efeméride

-de hojte &ltma. sra. Célia Ma�
·.kovieski,lspôsa do sr. Esta
nislau lVkovieskL, co'nceitua
do co.nstltor licenciado.

;
.1JO"'C'VM .. Q� u.COlS OEC.U�I1IH. oo·._bt>OQ&lIOt 11"-

o

_.�
Ot!!'� "'",00,,1;) ts";","OV.;>.ol!"'. .......

INTERVALO.
Plensamento Social'

Alma portenha ..

e

ALCEU PACHÉCO NETO,

I

I '

participa ao. parente. e pel
.00. amigo. de seus paes o

nascimento de .eu

. irmãozinho

ALOUISIO
Fpoli.:. 26-::1-946

DESPERTE 11 IILlS
.

DE SEU FIGIlDO •••

e saltarã da cama disPllslo Itar�· lollo
Do fígado deve fluir para os intes
tinos, aproximadamente, um litro
de suco. biliar por dia. Se êste suco

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

brevem a sensação de fartura, segu ida

pela prisão 'ele ventre. V. se sente de

primido, desanimado e demau humor.
V. precisa elas Pílulas Carter para
o Fígado, para fazer com que êsse
litro de suco biliar co.rra livremente
e V. se sinta realmente bem. Compre
um vidro hoje mesmo. Tome-as
conforme as instruções. São efica
zes para fazer a bilis fluir livremente.
Peça Pílulas CARTER para o Fígado.
TalllJ.j1ho . econômico: Cr $ .. 3,50 •

Menoti Di9iácomo
Senhora

participem 0011 parentea e

pessoas amigas o nalcimento
de lIua primogênito que na

pia batillmol receberá o nome

de ROSEMERY

Fpo\is. a7·�·:tl

�---------------��-----------��

i,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLU�E 12 DE AGOSrO-Em benefício dos secundes pela Legj�o Bisileíra de
Assistência, será levada a efeito, às 21 horas, precíamente, ne ·�iá 5 d-Outubro,
uma HORA LITERO-MUSICAL, organizada ,por Leuíval Almeida. Irradição peja

Guarujã .. A's 20,30, soírée. Mês-as a reservarna Secretaria" do Clue,
a partir .de 30 de Setembro, a Cr$ 30,00

. ss. ,'ASSI �:d�ata�
.

I
D--es-'�-j-a"""_;\IJ-'.-e-r-
empreg?

Procure

entãO�OS1'J3
Gerea •

cia e preencha a a "ficha o. '

inf,?rm,açõ«:s útei daudo oodaa
as indicações PO�is, que, _te!'...
mos prazer em r�endá-Io (a)
aos int,4l1essados kquisição .... '

1)�JlS fúneionárioBj)

men te quer irre

gularidade a
, entrega

de seus lOles. ,

OF
.----,------------------------------------------------------------------�---

C E M O SINotas tentillcaso valor de uma
decisão

,. � �

Laboratório
Clínico

RUA, JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Dr 8. G li Meatnl1 Parm, Narbal Alus ce Souza

�arm, L. da Cosfa Avüa

Exame de sC'.::lgu'e. Ex:une para veriticaçào
de ,cancer, Exame de ur irru , Exame para

verificação da gravidez, ExatLle <ie escarro,

Exame pare verificação de doenç<:ls da

llele, boca e cabelos" Exame de fézes,
Exame de secreções.

ilutnvaccino9 e trc.nsfu!lão de sangues,
hxame qu�mico de farinhas, bebido.

café, água"" etc.

S. ,PAULO - CURITIBA -

FLORIANóPOLIS - P.
ALEGRE - MONTEVlDEU

Segundas e' Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas.

Informac:ões: Filial VARIG
_ Ed, La Porta - Telefôlle:

1325

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópoliq
ás 14,00 horas.

I

•

VENDESE
...

I, '

'J'
"

ti
�

A,DV OG A

{'

Dr� CLARNCJ.
GALLET1

Crime e cível
Constituição de Soci •

NATURALIZAÇÓ
TítulOll Declarat,

E.crit. -- Praça is de mZ3.
l0. andor, I .

R••Id, -- �ua Tirade�47."
,

. FONE -- 1468

Gra , f
ede
lu

I

<f�.
,TIl,

, t.. ,
\,

Romance, Poesia. ReI'IA
viação, Matemática, 'a,
Química,

GeOlOgia,�o..lo'gia, Engenharia cív li
tar e naval, Carpint e

.enho, Saneamento, .

t

gia, El�tr:cidade, RóJiá,'
quino. Mptores, Hidla"
Alvenaria, Agricultu�e-

dnária, Contabili
Dicionário•. etc

1
,
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o ESTADO-Terca-felra 1 de Outubro de 1948

INSETECIDAS DO SOLO

5

: De D. P.IJopkins Especíal .

para o Burreau tnteresia
dual de Imprensa

Londlr.es, agosto � Que es

j>écie d1e substância Item maio
-res plrlOlba;bili:dadles como ínse
tilCida do solo? DeVle ser uma
.substância que se possa espa
.lhar altJ.'iavéis do solo e, em ge
.rai, somente se pode espe .ar
esse movimento de um vapor.
Corno serra ,i1mpratilcavel forçar
OIS gases a penetrarem no solo,
o melhor msetícída deve ser

um líquído IÜIU líquido . muito
volatiâ, cujos vapores se espa
JlhaJr'ão com- efictêneía até os

pOlTIlbos d1s\t�nbss do local de

I:,RpltcaçãJo.
Isto não é tão simples cerno

,

�amce á.prímeíra 'vista, Â diíu-
.são de vapor 'dependerá da l-1Ü�
rcsídade do solo, típo do solo e

su.a hUimildad'e determínaruo a

porosidade. Tambem a tempe
ratura será UJlTI fator írcpor
ianlÓe. na

..

vaporização; i.ma
.substâncía que dá tons resul
tados. na Caãífórrna pede Ira-
-cessar em East .A!ngHa. No en

tanto, mão se deve acredtar
que a vaporização rápida seja
uma vantagem. Com a vaporl-

'

.zação rápxía, a camada supe
ríor 'do solo nunca terá uma

concerrtoação sufícíente para c
combate ás bacteríos; desde
'que a ef'ícíência de um ilI1se�ici
-da deve 'depender de (a) sua

concentração e (b) do periouo
em que pode se!' mancíc.o. C
.ínsetícída do SOIllO deve te: o

.ataque concerrtrano de uma

J>J:j�tz sobre uana ampla zona,

/ .:persi!sltÜ!ndo ali por um penedo
• 'razoavelmente lonzo.

Por outro lado: 'deve -er
llIill'a substância que possa, ser
.facümer.te aplícacà em g;ranJ€
escala. Um preparado químico

· ..que só possa ser manejado em

.peq:uena escala não podê pro
duzir resultados prátíeos..
Embooa os líquidos possam

preencher a função vaporizada
:mais;>..eflCitenltemente, os .sólídoe
.são de, mais facíí apldcaçâo. Os
.sólídos podem ser espalr-ados
ma surperícíe, sendo depois
-lIli!SitUlr:aidOls com a terra com
uan arado ou enxada. No en

tanto, o melhor e mais conhe
-cída ínsetícída db salto é um

Iíquâdo - o bisulfãto de car
Dono. Mas, a não ser nas áreas
pequenas de custívo ou nas
,�U!f�s, o dmsetícída liquido
-enconcra UIl1l sério obstaculo
E uma prova de que é muito

Imais conveniente aplicar os
Insetícídás sólidos, é que as re
-centes 'Pesquizas tem sido fei
tas no sentido de preparar

in_/setícídas Iiqtndos sob a forma.de pó impregnado ou geleia.I SUrge então, a mais Impor-
"tanDe de todas as consíderacóco
- que outras propriedades' Ié- •

tais possue o ínseticida? ALé
que ponto combaterá os orga-

. nísmos favoráveis e ,:�esfav()
.raveis? E, Inatúr.a1me;nte, até e

que ponto �3ti:agalrão as 'plan- r
ta:s? Atté agora, a maior paJ'tf

• dias sUJbsltalIllCÍas com pI'C'pne{
dadles iQ';,�)étiüildas tiv8lf!an� J..\>
.ser aplilciadas em cOnlcen1...1;..1"
:ções que são tambem prel"'Vo
dais ao OT€lScÍmeuto das !i)tv;tas. No lE.nltam1to,

não�'
o o,q,

.reliminalr esse incvnv '�
se ? ef2ito tóxilclQ não , c,"!..
:,�s ,d:e C.tl'l:as

se:mal��,a\cr"fl1iaJO e IpOlsslve'l avacua p.o
gani:smos ",tons" d' iS Cl'I
pedodo de tfiataJillent e-

\ 'a
aJIl'l�g,ols não podem \sei oS \ set
gtdms durante a .blitz en-�,o,inimiJgos, lmllla vez q' "1111.3. a 'o

�OIntl'a:m todos nU/m .' q_üe de:
, -area. Podle-s'e dIzer, : berfL dr
o iTIl::e!til�Ída d�:ve. te t�ts,D:- \ s�uma açao s,eletlva, seÜc:�- \ 1?

;' te, :preci!.samos de

,

********�************.*************

A voz de William 'I'aít, que
foi presidente dos Estados

Unidos; também se ergueu
!

para exaltar o serviço que

à família e à sociedade

presta o Seguro. de Vida.

Em todas as classes soci

ais há milhões, inclusve

alguns muitos ricos. que

veem no. Seguro de Vida a

mais certa garantia de tran-

"'Se ele não houvesse sido previdente
dizia o presidente

arrojaria os seus amados sobre
um mar terupesluOso ... �'

,. �
..

Ó, -

,,_. ':-�-

,

4

.0 (l"
o

quilidade no mar tempes
tuoso da existência e a me

lhor proteção para a Iarní

lia. Faça o mesmo. Imite o

exemplo de cêrca de 180,000

pessoas que confiam à Sul

America a proteção futu

ra de seu lar. Há 50 anos

que a Sul America, a ser

viço da Família Brast'eira,
vem construindo um.. patri-

mónio e' uma reputação.
que hoje põe a serviço dos

segurados. Estude os seus

planos de seguro, as suas

vantagens. Um agente da

Sul Ame rica está às suas'

ordens para mostrar qual
o plano mais adequado a

seu caso. Ouça-lhe o. conse-

"lho de am go. E tome a sua

decisão enquanto. é tempo.

l
�'"iult.? ..... Casado? ...... Tem .fUhos! .••.••

I'!ua ......••.•......••••..•.•.....•..••••.•••••

t,'ida<Je ......• _ • • . .. . EtJtado •••••.•.••••••.•••

Sul America
,\ SUL AMEHiCA

-
..

�
f§ijJilm cAIXA "OSTALIJ71-IHO UE JANEIRO 1�'r"flO" i1'J" ae J

.

Au'vrar

I'
(Jueua ,,"t"iar·!ne ,"'", fotheto co," injfJr ...
III>::çfie� »oí-re O »eunro.

10-GGGG· 2 6 9

'Vr'me .•..•..•.•••...••.•....

f)ata do "a�c·.: dia 'nês ,t:l(l.O .

Fundada em 189;;.

f"A)l\IPA;"11IA NACIONAL DE SEGUROS DE ViDA

t '

/J
-"it
i �

s.�(}I
4�

'0('''''''

I p

�-=����====================--��------I
Tipográfico \ CONTRAI

TOSSE. 1
BRONQUITE �.
E COQUElUCHE

I

Material
VENDE-SE

de' tipos em ótimo estado_

!li, ta Redação.
I',.,_. _

ERANÇA

ceituário médico.

\E ElECiANClA?

'mprêsas
� Branco

aixa POB�al 5(
- St. Catarlnll

o mElHOR DOS mELHORES
... l.CDM$ IO":tluU8M •

I COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro, Con

tribuirás, assim. para a forma

ção culturai dos catarinenses
de amanhã.!
{"Camvanha pró-livro" do

C_ A. XI de Fevereiro}.

LEIAM A REVISTA
"

O VALE DO ITAIAI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Campeonato Estadual de A.tletismo,. rea'lizado sábado e domingo últimos, sob
o patro8ínio da F.A.V., foi brilbantemeut.e conquistado pelo Clube Atlética' üa
tarinenss, com 30 pontos, seguido pela Liga Blumenaueose de Desportos, com 27
pontos. Lira 1lenls' com 14. lssocia'cãe Atlética «Barriga�Verde» com 12, 8iderúrgia
A. Clube com 10. Em último lugar ,classificou-se o Aveluureiros, sem pontos ganhos .

.
'

.

Direção de PEDRO PAULO' MACHADO

VÁRIAS NOTíCIAS derrotados de triunfar, ganhando os· 400

I metros, em corrida de barrei
em I ras, de, sua série.

I
O normando Cousin 'classi

ficou-se o 4° da maratona, a

três minutos do vencedor.
Do lado fieminÍlllo, Mlle Col

chon, do Havre, cinquístou o

título de salto em altura, atin
gindo 1111.60.

reitos com o programa dos jo-t paranaenses fomos
gos do Campeonato máximo I nas duas pelejas.
do país elabõrado pela G. B.

D'I
E .agora? Que sucederá

no qual mais uma vez são fá- 1946?
.

vorecídos. A primeira partida '" '" *

será em Florianópolis e a se- OS FRANCESES XO CA1l'I
gunda em Curitiba' e, se COIJ}>- PEONATO DA EUROPA DE

quistarmos uma vitória aqui e �\.'l'LETIS·lUO
ele� outra lá, a prorrogação PARÍS _ (.8. F. L) - No
tera que ser mesmo em Curí- 't d E' 111. O
tib campeonaao a uropa e s-
i a.

lo, a "equipe" francesa con-,
Claire Bresselles foi a ter-

Em disputa do Campeonato quistou destacados lugares. ceíra da final.
Brasileiro já tomamos parte Hansenrie e Cherd'hotel fo-I E, por último, Ostermeyer,
em 25 partidas, 'sendo que 7 rarn classificados 20 e 30 res- ,: que é ao mesmo ·tempo uma
foram realizadas em nossa ca-

psctivamente, da sua série pa-
1 pianista notável, ganhou o s'e-

pital, 7 em ourmba, 1 em São
ra a tl.mal dos 800 metros, ! gundo posto em Ia.nçamento

Paulo, i .no Rio e 10 em Porto
Cros, confirmou seu desejo ce 'pesoAleglre. E note-se bem: tôdas

as pelejas efetuadas em Floria
nópolis foram ganhas pelos
catarinenses enquanto que
nas outras realizadas fora do
tJerritório catarinense os bar
riga-verdes conseguiram 1 em

(late e 17 derrotas.
, .i!Jm 1926 disputamos pela
primeira vez o Campeonato
Brasileiro. Contra os paulistas, \,

,1.0S seus próprios domínios, II
remos fragorosamente ,dJerro- �

cados por 16 x O.
No ano seguinte perdemos

para os baianos /p:or 8 x 5. A
peleja foi realizada no Rio de
Janeiro, isto é, e111 campo meu

tro.
Em 1928 realizamos a nossa

primeira disputa com os para
nanses. A pantida teve lugar
em Curitiba e perdemos pelo
alto escore de 8 x O.
Um ano após enfrentamos os

gauohos em Porto Alegre e con

seguimos empatar POlI' 3 ten-
tos. Efetuada nova partida no

111.1€.81111.0 local a vitória sorriu
fIJOS riograndenses pelo escore

de 7 x 1.
Em 1935 o selecionado cata

rínense jogou .pela segunda
vez 00111. o do Paraná, lá mes

mo, e conheceu nova derrota
pelo escore de 6 x O.
Nos anos de 1938, 1939 e ..

1940 os paranaenses tornaram
a vencer em seus dominios, 1'"

pelo escores de 3 x 0, 3 x 1 e

2 x 1, respectivamente.
:mm 1941 os catarínensej

perderam para os ganchos, e'

PaNO ALegre, pelo escore

6 x 4. ,

.

1942 - Desta V'ez, aliás
úrríca, os parauasnses tive,
que disputar a partida em

-

rtanópolís, sendo derro
SANTA CATARINA NO CAI!. por 4 x 3. Os catarinens\,
PEONATO BRASILEIRO DE 1'am credendados pam

FUTEBOL com 'o�llChr()s em Porte
, Faltam duas semanàs para gre. Resultado: Rio. G
o confronto entre· catarinlenses do ,sul, 7 x Santa Ca.tari
ce paranaenses e amhos os con- Em 1943, em Florian
juntos plreparam-áe concelJ}tra- os barriga-verdes jogara!.
dos para o maior choque pe- os goianos e cO'lliseguiram
bolistico do ano. oê-lors ll:or 2 x O e 4 xL}'

Os jornais, os rádios,_ enfim nados ,os goianos tiv:er
os públicos esportivos dos dois catarine,nses que enfren
Estados, comenta:m o grande gauchos, ·em Porto Alegl1
acontecimento do Campeonato de perderam por 3 x O e

B,rasilreiro de Futebol do

cor-I
1944 - Em Floria!

re'llIte ano. ' Vlencemors duas vezes o�
Os panl1!aenses es,tão satis- n/os e, em Curitiba, frei

- Falando à nossa reporta
gem, Boas, o excelente centro
médio do Avaí, declarou que
abandonará definitivamente o

futebol.

* '* *

- Assumiu as funções de
redator do semanário "A Ga
zeta Esportíva" o nosso esti
mado colega de imprensa Ary
baldo Póvoa, a quem deseja
mos muitas felicidades.
- Alex Jany, 'nadador fran

cês, bateu o record mundial

para os 200 metros de nado li
vre em 2 minutos, 5 segundos
€ 4/10. O record anterior per
tencia ao americano Bill Smi

th, com o temp.o de 2 minutos,
6 segundos e 2/10. .

- O meia direita Zabot es

tá sendo expe,rimentado com

sucesso na posição de médio
direito do selecionado catari-
nense.

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

- A mossa reportagem apu
rou que a A. D. Colegial, cam
::peã amadorista da Segunda
Divisão, irá disputar, no ano

-vindouro, o Campeonato, da
Primeira Divisão.

.

- Os resu tados de ante-on

tem foram os seguintes: No

Rio (Campeonato Carioca)
.

América, 3 x Flamengo, 1;
Botafogo, 4 x F'lnrrninemse, 2;
;São Orisltóvão, 2 x Canto do

Rio, 1; Bangú, 3 Bonsucesso,
1; Vasco 2 x Madureira, 2, (sá
Dado). Em São Paulo (Cam
peonato Paulista) - São Pau

lo 2 x Corintians 1.
- Disputando o Campeona

to Brasileiro de Futebol, o se

lecionadlO de Pernambuco der
rotou o do Rio Grande do Nor

te pelo escore de 3 x 1 e os ma

ranhens'es venceram os cea

renses, 'por 3 x 1.
- Os jogos de ante-ontem

na v!rzea tiveram os seguin
tes resultados i

,
Casados, 7 x

Solteiros, 2 (no campo do Co

légio Catarinense; Flgueira, 3
x Independência, 2 (em Santo
Amaro ) ; Bancários, 4 x Via

jantes, 1 (no campo da F. C.

D.); Nacional, 5 x Internacio

nal, 2 (no campo do Colégio
Catarinense) ; Olímpico, 8· x

Coroados, 1 (final do campeo
nato da 2a Divisão); Record, 2
x Ipíranga, 1 (l°'s. quad,ros) e

Ipnranga, 5 x Record, 1 (23:s.
quadros) .

'I

EDUCAÇÃO DA JUVENTUDE, BRITÂNICA. No patio
de recreio da Battle Junior Sctvool , em Ree ding, esco

lares britânicos aprendem as regras do tláfego
sôbse a direção do sargento da polícia. (B.N.� .).

Clube Doz,e de ,Age ,to'
PROGRAMA DE FESTAS PARA .0 MÊS DE O,V' 1RO
Dia 5 SÁBADO - Festival promo

:: ""f tUJÁ,
em benefício, dos pobres socorridos, o' ':�EI-
RA DE ASSISTJi:NCIA.

Dia 13 DOMIN ,lJ,ElP' INFA'"
Dia 19 SÁB .... 1

I

TU:qiAJ1P

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

o ESTADO e"'O'ft··
tra.s'e à venda na

banca, de jornais
"Beck»

ODEON
Ás 7 1/2 horas

\ O SINO DE ADANO
\,

(A Bell for Adano)
com

Gene TIERNEY - John HO
DIAK - wntiam BENDIX -

Direção de HENRY âING
No Programa

1) '- O Esporte e 111. Marcha,
n. 120 - Nac.

2) - Fax Atrplan News:
28x72 - Altualidades.

Preços:
Cr$ 5,00 - 3.,00 -'- 2,00
, "Jmp. até 14,anos"

IMPERIAL
Ás 7 1/2 horas

Últimas Exibições
JlIEDO QUE D01UINA

com

Joel Mc CREA - Gail RUS
SELL - Herbert MARSHALL.

I I
A D,EUSA DE JOBÁ

com

Clyde BEATTY

'i)/100 Episódios
No Programa

A Marcha da -Vida n. 36
Nacional.

Preços:
Cr$ 3',00 - 2,40

"Imu. até 14 anos"

Oldegar' Franco Vieira e

tdith ToJentino de Souza
Vieira

participam aos parentes e

pessoas de suas relações ó
nascimento de seu filho

PAU L O
Fpolís ., 25-9-46

UITZ ROXY
Hoje - 3.a-feira - Hoje

ás 5 - 7 _:_ 8,30 horas - ses

sões das Moças - ás 7,30 hs,
Glória Jean - Kirby Grant -

Geor.ge Dolenz
'

CUPIDO ARTEIRO
Censura LIVRE

Crianças maiores de 5 anos.

poderão: entrar, acompanhadas
na sessão de 5 horas.
No programa: - Notícíaa
cSema!H';'45"x' 28 - DFB.
: voz que eletrizou .o mun
:_ short,

.

reços:
IS. e Srtas.
.udantes .. , .

'ralheirOis .

Cr$ 1,20
Cr$ 2,0.0.
Cr$ 2:40

e ' ..

LT.Z - 5.a-feira - Gran
-so espetáculo de tela e '�l-

atéIa: - UM RIVAL NAS
/rURAIS.
No palco: - CONDE HER
�\.NN - O mais ousado ven

íloquo.

Euclides Jorge da (unha e

Senhor.a
particlp�m ao� parent�s e

pe8f�ás de suas relaçõe� o

contrato de caS8,r,emo de

sua filha L É A com o sr.

Osvaldo Guimarães.
FpoLis., 24/9/46.I

----LE-'IAM--A-RE"""'lV"'-IS-l'-A-
O VALE DO ITAJAl
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o UTaDO-Terca-feira 1 de Outubro de 1946 7

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clinica Infantil !l1I
Assístêncta Municipal e de

.

Caridade .

CLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma.
chado, T (Edlffclo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 hor,!s

RESID�CJA: Rua Marechal GUI·
lherme. ;; Fone 783

(Cópia autêntica extraída do "lAvro de para aumento de capital". Estanelo em
Atas das Assembléias do Banco Indús- discussão o assunto o acíonísea e dire
tria e Comércio de 'Santa Catar+na S. A." tor..gerente do Banco, sr. dr. Rodolfo
Ata da assembléia geral ordinária do Renaux Bauer, fêz ver aos presentes
Banco In.dústria e Comércio de Sarrta que se houvesse uma valorização a mes
Catar-ina S. A., realizada em 2 de agôsto ma não devia exceder ao montante do

de 1946 capital em qualquer hipótese. Lembrou
, então o acionista sr. Augusto L. Voigt,Aos dois dias do mês de agôsto do ano que à diretoria deviam ser dados plenos

de mil novecentos e quarenta e seis, pe- poderes para resolver êste assunto, con
las dez horas na sala da diretoria do cretizando-o imediatamente e proceden
Banco Indústria e. Comércio de Santa do uma valorização de todos os bens de
Catarina S. A., reun iram-se em assem- raiz não pelos preçds atuais, mas sim
bléia geral ordinária os acionistas do em têrmos. Postas em "votação as pro
Banco. Verificado número legal de acío- postas supra foram as mesma". inteira
nistas presentes o senhor Genésio Lins. mente aprovadas por unanimidade. O
dtretor-supet-interidente abriu a sessão

I sr. Francisco Oanziani, com a palavra,
como presidente, segundo determinam propõe à diretoria um voto de louvor
os atl!ais estatutos. e convidou para se·

I'
pelo f'iel e prudente desempenho de seu

cr-etar+á-Io os acíorustas srs, João J. de mandato, o que mereceu ín ísone aprova
Alcântarara e Paulo Bauer. Proceo ida a ção, Encerrada a sessão lavrou-se apre·
leitura do edital de convocação no jornal sente ata que vai assinada pelos pl{é
local "Jornal elo Povo", em suas edições sentes e encerrada por mim João J. de
de H, 21 e 28 de julho e no "Diário Ofi'l Alcântara, secretário, que a escreví. Jta
ciaL do Estado", do seguinte teor: "Ban- jaí, 2 de agôsto de 1946. (Ass.) Oro Re
co Indústria e Comércio ele Santa cala-, naux. Bonifácio Schm ítt, Genésio Minan
rina S. A. -r+ INCO - Assembléia geral da Lins, Antônio Ramos, Hercflio Deeke,
ordinária - São convidados os senhores Rodolfo Renaux Ba.uer, Augusto L.
acionistas para a assembléia ger-al ordí- Voigt, Paulo Bauer, João J. de Alcânta
nária que se realizará no -día '2 de agôs-, ra, Silvestre Schm ítt, pp. de Antônio
to do corrente ano, às 10 horas, na sala Haendchen-Silvestre Schm itt, José Bo
da diretoria do Banco, para delíbevarem nifácio Schmitt, Francisco Canzía-
sôbre a seguinte ordem do dia: a) Exa- n i, .To sé Haendchen, Cesário Pereira,
m e e discussão sôbre o balanço e contas Nestor Sch íefler, pp. de Fernando Paulo

D'R MARIO WENDHAUS:rN
da eliretoria, referenteo ao primeiro se- Boettger, pp. de fris Renate v. Buettner

• . ,r. mestre de 1946; b) Parecer do conselho Pastor-por substabelecimento de Roland
Dwetor do Hospital "Nerê« RlU1Ios" fiscal e respectiva deliberação; c) Ou- Renaux-Paulo Bauer; pp, de Beno Schae
CLíNICA :M:�DICA DE ADULTOS ·tros aS�lllntos de interêsse ��iaJ. .HajaÍ, fer, pp. de João de Freitas,. pp .. de .T. C.

11 de Julho de 1946. Genésio Miranda Renaux Bauer, pp. de Mana 'I'íetzmann
E CRIANÇAS Lins, díretor-supertntendente". Foram os Stark, pp. de Walter Rawache, pp. ele PROCESRO N. JCJ-129/ iG

Consultório: R. Visconde de Ouro assuntos atinECntes aos .itens a) e b) apro- Artur Gerin·ano Rischs: pp. de Germano! Reclamante: Waldemiro l\[anop!
Preto 2 - esq. da Praça 15 de No. vados sem díscr-epâncla. Passando entao Curt Streckel', pp. Lílí Mar-ia

s�recker'l Lo renço'

. "a, letra c) da ordem do <tIa, o senhor pp. de LUIZ Strecker, pp. de GUIlherme u '.
.vembro \�ltos da "Belo Horizonte ") presidel1_te deu conhecimento oficial à Ernesto Rísch, pp. de Germano Schae- Reclamado: Salão Recorrt.

Td. 15;5 •
assembléia que os n�vos estatutos d? fer, pp. de Gustavo Dlttl'lch, pp. de Ar- Objeto : Indenização, aviso-r-ré-

Consultas: das 4 as 6 horas. Banco, bem C01�O _os aumento'? de capi- tur Schloesser, pp. de Olga Schloesser,,: 'f' "

. . tal para seis m ilhões de cruzeiros E de- pp. de Ernesto Cu ilherrne Hoffmann, VJO e er las .

Residência: R. Felipe Schmidt, 38 finitiva encampaçâo do Banco Agr-ícola I1p. de José Boiteux Piaza, pp. de Artur Dia 3, ás 14 horas:
- Fone manual 812 e Comércio de Blull1enau, haviam sido \Vippel, pp. de Oto Schaefer, pp. d,; Hen- PROCERRO N JCT 1 :iO!Io"I'Htifi�aclos pelO eX1110. "r. Ministro da rique Bl'atlig, p,p. de Guilherme Rena.ux,

' ,
:

.
-

"

.

lu

F·azenda. conforme publicaç[lo no "Diá· pp. de Os(;al' Augusto Risch, pp. de .Toa- ReclamanLe: Joao Alarrco
1 rio OficIal da União", de 18 de julho elo quim .Tosé Kormann. pp. de Carolina Ro· Lima.DR. BIASE FARACO. a. c. pg. 10.506 e seguintes e já arquiva· sa Gevaerel, pp. de Paulo .Toão Km'mann, R I . d • C' d T d' '�'.do na Junta Comercial em Florianópolis pp. de Clarence Osvaldo v. Btlettner, pp.

ec ama a. la. e n US"�!.lS
Médico - chefe do Serviço de sob n. 3.210, em 25 de ,iulho de 1,.94ô. ele Roland Moser, pp. de Helmuth Haum- Geraes. ObraR e Terras S. A.Sifilis do Centru de Saúde
DOF.NÇAS DA PELE _ SíFILIS Grande foi o júlbilo e satisfaç�o de t?· garten, pp. de Paulo COl'deiro, pp. de Ob.ief O: Diferença de salários e

AFECÇõES URO GENITAIS <los os presentes por esta notlCla, pOIS Cun Schx·oeder. pp. de FranCISco Gottar· t'f'
-

DE AMBOS OS SEXOS' _ RAIOO CJlIe ele todos é sabido o quanto é com· di, pp. de Rodolfo Sedlacek, pp. de Gus- gra 1 I.CaçOes .

INFRA _ VERMELHOS' E ULTR..... plicada e difícil a obtenção do sancio· tavo Ludovko Henrique Hoffma!11\,por DHl li, ás 14 horas:
VIOLETAS namento le�al de lima r�f?rma es'atutá· subestabelecimento de Rolan5'l. Renaux· PROCF,RRO N. JCJ-131/4f\

CONóSULTAS d 3 à 6 h R l'la em Il1stltUlC'ões de credIto. Com a pa- Paulo Bauer. Declaro ser copia fiel elo
..

.

-, •

Felipe :SC��idt� 46
s. -

. la�'ra o sr. dr . .Tosé Bonifácio Schmitt livro de atas elas assembléias gerais d'o Reclamante: ValdIr Jose Bspm-
RES.: R. Joinvile. 47 _ Fone 1648 foi pelo mesmo ponderado que, agora Banco Indústria e Comércio -de Santa doIa.

cumpria ao. Banco el,evar o sel!- �apital Catarina S,. A., de fôlhas. ns. 97 a 98v. Reclamado' Reslaurante P(�rr lapara o IJmlte estatUldo em lei e que, Banco IndustrIa e ComercIO de Santa .

< • • < ';";
•

para evitar qtie terceiros, e possivelmen, Catarina S. A.: Direção geral. Gil ObJeto: HoraR extras, sabrlns,
te novos subscI'itores se beneficiRssem Miranda, secretário da, diretoria. Re· férias. aviso-prévio ti indeni'1:lcãn.demaSIado com as reservas colhidas pe· conheço· verdadeira a firma de Gil Mi-
10 Banco durante os onze anos de sua ranela e elou fé. Em testo. AMA. da ver·
existência, seria prudente valorizar, ao dade. Hajaí, 20 ele agôsto de 1946. AMo
menos em parte o ativo, chamando a 1I<['\l'io de Almeida, 10 tabelião. .

atenção especialmente para os imóveis, N. 3.265 - Conferida e a.rquivada por
que estavam representados no babnço, elespacho da Junta Comercial em sessão
apenas por Cri): 3,21.7.1,20,&0, rep.resen- ele hoje. Pagou na primeira via Cr� 2080
tando 15 pr&Hos e OlJtros' tantos terl'e- de selos federais para arquivamento.'
nos por edificar, construídos e adquiri· Secl'etaria da Junta Comercial de San:
dos por pre(;us 'assiis, vantajosos e pro· I ta Catarina, em Florianópolis 29 <!l.e gôs·

. pondo m!e_.Jwuyesse· uma 'va-!crrizaçãõõo-s 1 to de I �46.
'
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Banco, Indústria e Comércio
de Santa Catarina S. I.

DR: SAVAS LACERDA
cumea médíce-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prelcrição de lentes de
oontc.c:.,

• tlONSULTóRIO - Fe1ipe SclUnl·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ItAl8ID:Il:NCIA - Conselheiro Ma·
. fra, 77.
TELElFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
tDiplomado pela Faculdade Na

eíonat de' Medicina da Univel'9'l.lH·
CIe do Brasil). Médico por coneur
_ do ServiÇo Nacional de �.
4W.s MentaiS. Ex mterno da :santa
casa de Misericórdia, e Hospital.
Ps.quátrJco do Rio na Capital J'.,

. deral
-cLtNICA MÉDI!'.<t - DOENÇ..u

NERvOSAS
� Consult6írio: Edifício Am�a

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consuiltu:
•
\ Das' 15 ás 18 tiaras -

lleslQêllCia: Rua Alvaro de Cam·
lho nO 18 - Florian.6polls.

DR. ROLDÃO CONSONI
ClR.URGIA GERAL ,...; ALTA CI·
RURGIA.".... MOLltSTJAS DE lIJIo
.... NHo.RAS - PARTOS ...
"ormado pela F,acli-Idade de Medi-
clnna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por" .�...
nos anos do servíco-Cirúrgico 40

Prof. <1Upl0 Correia Neto
C!rurgia do estômago e vias bl·
uares, intestinos delgado e grOSIlO,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

6tero, ovários e tromt'>as. Varico·
_le, hidrocele, var:..es e herna

CONSULTAS:
4as· 2 às 5 horas, à Rua Feipe
IIchmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raiso). Tel. 1.598.
BESIDll:NCIA: Rua Esteves JO·

nior. 179; Tel. M 764

)

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

. CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos intel nos, cspec'aJa

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAPl.-f

I Doenças do sangue e d� cervos.
.

Doenças de senhot"'is - Partos.
Consultas diàriamente das 15 às 18

horas.
Atende chamado'!' a qualquc'" hora.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
RESIDÉNC:tA: Avenida Trompow8ld.

62. Fone 766

DR. MADEIRA NEVES
Médico espectattsta em 09ENÇAS

DOS Ot:.UOS
Curso de Aperfe�oamento e Lon
ga Prática no IUo de Janeiro

Consultas dis riemerd:e .

das 16 horas em diante.
OONSULTóRJO:

Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado -

-F'orre: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58'

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinãrias -

Doença'!; âos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen·

to da collte' amebfana ..

Fisioterapia - Infra vermelho,
Con';;ulta:� Vitor Meireles, 28.

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

Resid; Vldal Ramos, 66.
Fonl> .] 067

DISSOLVE
A GORDURA,
Muitos Quilos por Mêsv, é demasiadamente gorda? Não'
gostaria de ter o corpo das belíssimas
Estrêlas do Cinema de Hollywood? Um
médico da Califórnia, Que presta assis
tência às eatrêlas e aos mais famosos ar

tistas, descobriu um método râprdo re se

guro de dissolver a gordura sem recorrer a

dietas drásticas ou a exercícios excessivos.
Esta descoberta, chamadaFormode..

promove nova saúde e energia ao dlS':!ol
ver a gordura, de modo Que V. se senfrá.
e parecerá mais jovem 10 anos. Basta>
tomar 2 pastilhas 3 vezes ao dia.
Formode é um preparado garantido,
para remover o excesso de aord UTa. Peça
Formode hoje mesmo em qualquer
farmácia. A nossa garantta é a sue

...mp.inT·
proteção.

I

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr; J. J. DE SOUSA CABRAL\

I,'
ESCRITÓRIO: RUI:l Felipe, Schmidt ,!re -

Edifício Cruzeiro ...:. Floriol'l6 polis.
• •

Solo 5

llUTOMOBILIST4S
Atenção."

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

Justiça do Trabalho
PROCESSOR EM PAUTA PAnA

.JULGAMENTO
Mês de outubro

Dia L ás 14 horas:
PROCE::\RO 1\) JCJ-126/Vi

Reclamante: Ricardo Alvim Du
tra.
Reclamada: Cia. de Indústrias

Geraes, Obras e Terras S. A.
Objeto: Indenização, aviso-pré

vio, férias e salários.
pja 2, ás 14 horas:

..... 21 ,. PI! ........ • • .. !MI F II 111 III F' _

I ro;��i��;t;i::-
I i�'��!:':.\;il:;'.�!SERVASi Receta

� Ativo

s nl ISPN

BAtA-

Cr.
Cr$

800900.606,30
5.978Ao-i. 755.97

6.7 .053..245, 30
142.176603,8"

•

•

"

98.687.816:30
76.736,40' .301),20

de

Botijas de
Diu'a pás
carbônico

SiRistro8 pagos' nqlt últimoll I\) anoa

. Responsabilidades

Diretores:

'II,Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, .Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo

": Jos: _ �..:�e..� ",,�W""""""""""_"_"""""''''''''''''''_'''''_w , __ __..__ I

ferro

VENDE-SE
Novas, recem.importadas

Pedidos à
KNOT S A., Cx. P. 34

ITAJAÍI I
I
I

I6AS ,CARBÔNIVO
VENDE-SE

Pedidos à

KNOT s. A.
Caixa Pmtal 34

K N O T - ItajaíTe!.

ELEGANCIA, CONFORTO E ECONOMIA
consegue·se com os trajes sob-medido.

GlIASPARI
Vendedor por conto proprio:

PLACIDO MArRA - BElzor ·de M6dos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio .

.ESCRITóRIO JURtlVCO COMER.CIA-L
A .."untos: Turídicos • - Comerciais -- Rurais e Informativos

.Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarina
Con.ulte 11018a Organização. ontes de .e decidir pela com'

�ra ou venda de imoveis; pinhais ou qualquer
empresa nelte e.tado

Diretor: •• DR, ELISIARIO. DE CAMARGO BRAl'lCO
AD VOGADO

.

Rua Frei Rogéric. 54 - Caixa Postal 54. - Fone 54

I ':'�A ,OA,.-.,;'-',AI., 'LrlIIIIriIIII
Fabricante e distriouidores das afamadas con· I_.

/� LI '11 fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

.'o de sortimento de casemiras, riscados. brins'

I bons e barato., algodões, marina e aviamento.

'"A CAPITAL" h

"

ã d S C I paradal�ai<;1t�lI. que recdebe diretamente' daa

.1I .

melhoras fábrico.. A Caa,o c amo o ateng o o. nr•• , omere ant.. O Inter10r no senti o de lhe fazerem uma
visito ante. rta efetuarem suoe compro•• MATRIZ. em Florian6poli., - FILIAIS em 81umenau e Laje••.

� 'lIii_ eM emí t _
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T)'(lnSCOITe� nesta data, a. I' S.q

qeni do (i/jO univel'sário 'da sotene

instotuçú« do Tviburuii de Ju:;lit;t1
do .h's(l/do,

Pelos seus nefandos crimes, praticados contra. a humanidade ouvirão, finalmente"
hoje, a sentença com 'uue loram, condenados, os' c'riminosos de guerra

julgados pelo', Tribunal,' de
'

Nüremberg·.

Desembargador M€deÍlos
Filho, Pr'esidente do
Superior Tribunal de

Apelação

"

Nueremberg, 30 (U. P.)
O processo mais sensacíonal
da história está tendo seu des
fecho, nesta cidade. As dez ho
ras da manhã de hoje, o Juiz
Lawarrence iniciou a leitura
das sentenças contra Ü'S -vinte
e um chefes do partido nazista
e con:tra as seis organizações
nazistas, acusadas coletiva
mente de crimes contra' a hu
manidade. Uma atmosfera da
mais intensa ansiedade reina
va na grande sala do Tribulll.al,
abarrotada de gente. Os vin
te e um acusados entraram sob
a guarda da policia militar,
uns apaticos, outrÜ's demons
trando ·no semblant'e enorme

tensão nervosa. E. tomaram
seus lugares nos bancos dos
réus, sob a luz brilhante dos
refletores montados para fa:ci- O r� e , • Compõem, a.lttalmenle, o 'l'I'ilJlt-
litar O trabalho dos fotografos Aderbal Ramos nCIl CA/(l)'inense, os exmos. SI';, de-

e cinemato.gráficos, cujo tra- da Silva sel,�bOl'g(]dl)'!'es João' da Silva Me-
balho agüra ainda é permitido. de iras Pilho, 'PI'esiden(e, -C1'lnm

e
Mais tarde a agitação .dos' es- .oão Batista I

Miiller Sul/es, Vice-Presidente, Al-
pectadores, em cujas tribunas

I
{redo von 'l'I'01npo'wsky, Guü!tC1'-

se viam uniformes de todos os Bonnassis me Dldt, AÚI"U, Alcibiades Vall."ir
paí,ses aliados, era imensa(. ADVOGADOS I

Sil1'ei'l'o de 8011SI/, João de Llõ1W

quando o Juiz Britânico deu Freil'e, L."1/.ga?'
de Lima

pec.l?'e.ir(/,. .. ,

I 't d l'b I Rua Felipe Schmidt 34InICIO as el ouras o I e o, Sala 3. Telef. 16-31" atHal Co?')'eyed01' Geral da J1lsliçi.
cakulad'O em setenta e cinco . 10s(; Rocha. Fel'1'eil'a, Bastos e Jiá-
mil palav'l'as. - 1'io Te,iieil'a Cm'1'ilho, sendo l'I'u-

Nue.remberg, 30 (U. P.) cw'udor Get'al do Es{ado o d,'
Três das organizações nazis- Pagando pelo. Jlil10n Leite (/,[1 Costa. e Se(';'rh-
tas, que estavam acusadas jun- 1'io () SI', E1tclides Jm'ge lla. CUlIha
t'a com os vinte e um maio.rais, roubo das J·oias Ao Egrégio 'l'l'iúnnal c()lm'� lens(

foram a.bsolvidas p'elo tribu- o t'/'ibulo do nosso I'espeito e de
nal interna.cional. Trata-se do Francourt, 30 (U. P.) _ A nossa od1llil'ação�
Gabinete alemão, das miIici�s co.rte marcial pronunciou ho
na:líisltas, os cha,�ados "SA". je a sentença contra, Kathelen
Ou camis·8!s. p_ardas, bem como Nash Durant, que ocupava a

d� eiStado m�IOr e d? alto c_?- patente de capitão 'no serviço
ma_;ndo al�mao. O trIbunal nao feminino dç exército. Acusada
qmz consIderar esses grupos de ter roubado as joia.s da co
como criminosos em seu con- rôa no castelo de Karonberg,
jurnto, mas advertiu que mui- Kathel:en foi condenada a cin
tos dos seus membros deve'l'ão co anos. de trabalhos forçados.
ser punidos. Por outro lado,
foram condenados a gestapo,
ás trop8Js de assalto de elite
"SA" com sua "SD" ou cor-

, po de segurança, que é aousa

da da liquidação em massa das
popul�ções.

São convocados os CenLros e .'\8-
sociações Espíritas, represenLm';,es
credenciados e assooiados· pa!';:!. a

comemoração a ser. prestada dia "
de outubro, na sede da Feder'l. ião
de acôrdo- com os EsLatutos � rir.
homenagém ao dia de Kardec.
A sessão terá inicio ás 19 % !10-

ras e falará um representante dA
cada associar;ão federada.

.

I
Tiago V'ieÚ'a de Castro - spcre-

�===��__� -

.. ----->.,'------=---....::,
tário,

'--_

e===============�

...

Aniversário de 108-' Us prováveis condeodd98 ,(I� NurembergJ
t I

...

d T·b I NmemlJerg',30 (U, !:l,) -

Herman)...c.. fOI desumana, persistente G sís
a a�ao. o ri una Goeiing, Rudolf H('s�, \'011 Ribben- temática a perseguição e o ;;;�áS'_

d J t· d Ll'oPP, o marechal \'011 KeiLel. Ó '·sinat.o de seis milhões de Judeus..
e US Iça e dr. ElT!('sL Kaltehernei-, Al lred j\Q- Sétimo - mais de um quarto d.'"

S. flatarlena -emberg. Haris Frallk, Fritz �au-, milbâo de u'abalha.loies escravos

li ckel, von Ncurath, Julius BL!',' .er. J'Ol'.:.m assassinadpos nas fúi) I.' ícaz
,\.lJJE>I'L �peil', .Valter Furik, W ',01't'1 'de morte, Oitavo - Hitler .lãb
Frick, von Schil'ach e :-lt'i1ls l[êUl-1 podia realizar sosinho a guer.n .11""

ga1'l são os quinze nazistas' qu � ),- agrussãn, ír-udo os rt-L1S �e.te rnado
f'ic i lrneu!e escaparão á pr-nu dr I seus ,CLlIJlldice,:; c por esses mílLi-;
moi-te no julgamento ele NcI:" J1)- vos ;';(0 culpados pelos crif\lüs eon

,0 uuiitrr elogio que se poder-: [a- oerg. Os seis acusados l'esI.I1lLL�, Ira a paz, r!E' guerra .e couur IJ
;;el' I.Í eUI'(;gia C;;I'(e é que a. ?fi, 'sl'W

que são o General Jodl, (l� almirun- Iuunau idark-.
sem Sll111Ç{iO de corüinuidade, vem I tes Doenitz Raedter, von Papcn q
desenipentumdo com brilho

..

I sue oanqueivo SchacilL e Hans Fr il-v.he.
tionrosa [unçúo, [azendn, assim, poderão vir a ser cuudcnado , "

jú.s 1111 alto conceito em que ri ti.lr. prisão pel'[1Pl.ua, se escapareri ú
eni todas as classes sociais.

pena de mude, EnLre os uont i" u._

� vista rnais Ü11pOl'!�nl es rio d li',Lu-

Clube. 12 dA Agosto
A,YISO.

De ordem do sr. Pl'IesidEmte
co,umn.ico aos distintos associa
doS que, após a remodelJação
por que prussou, está o restau
r8Jnte do elube funcionado,
diáJriamente.
Outrossim, esclareço que o

restaurante e botequim são
privativos dos senhores só-
cios.
Secretaria, em Florianópo

Hs, 26 de setembro de 1946.
Elpídio Fragoso

Secmtário

B.RITO
'O alfaiate indlcado

Tiradentes 7

-----�,- ---'_._--------�----

Florlanõoolb, 1. (�e Outubro ,-'e ,19· 6

Desembarque britanico
Iraqueno

LONDRES, 30 (D. P,) - A rádio de Moscou afirma que oitenta

mil soldados hritanícos desembarcaram no Iraque. Sem dar as tontos

da sua notícia, a emissora acrescenta que esse desembarque foi consi

derado, no Iraque, como violação da' soberania nacional.
1

No tribunal de
Nüre�berg 10 julgamento do

.' Cardeal Stepinac

SérgiO Ge·raldo
de Souza

Belgrado, 30 (U. P.) - Pe
rante o tribunal de Zagreb, foi I
lido o libelo contra Q' Arcebis
bo Stepinac, que qualificou,
êle próprio, de "Um segundo'
Cristo diante de Pilatos". Se
gundo a promotoria, Stepinac
teria ainda declarado que ne

nhum trtbunal de qualquer
país poderia julgá-lo, nem' de
acômo com a lei internacio
nal, 'nem de acôrdo com a lei
divina ou naJtural. Aloega mais
a acusação que Stepinac teria
ordenado converções forçadas
ao catolicismo, "Para reforçar
os interêsses do papa nos Bal
kalll:s e facilitar a penetração
do imperialismo Italiano".

Federação Espírita
Vatarinense

.

FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
CO'C�IRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

-,

Para a mocidade de hoje, 0""
\

nome de Sérgio Geraldo de
Sousa, é o de um desco'nheci-'
do, A "Gazeta,", num .laconico·
telegrama do seu corres,pon�
dente no Rio, diz haver faleci
do naquela Metrnpole, esse.
nosso saudoso' conterrâneo;
Muito moço ainda, 'Sérgio
transferiu a sua residência pa-'
ra a Capital do país, no ano.

de 1894, colocando ...se em se

guida, nas oficinas do "Jornal
do Cornércío ", como típogra-:
fo. Aqui, principiou a aprendi
zagem, no "Jonnal do Comér-·
cio", em 1894, jornal que obe
decia a orie,n.tação de Marti
nho Calado e Eduardo HOrn,
seus proprietários. Depois, 'tra
balhou na "RepúbHca" e "Ga-'
z;eta do Sul". Federalist�; 10-'

I go depois da vitória da L'��ali
da.de, deixou a sua terra. Mais \.
tarde, vimo-lo trabalhando, em
outros diários da Capital da,
República e por úl.timo COiillO

chefie das oficinas gráficas da
"Revista d'a Semana", aonde.
era acatadissimo, cargo em.

que se aposentou há .

cincO'
ano's, após 62 anos de traba
lhos in,interruptos. Dos seus.

companheiros aqui na Capital,
existem a,penas dois: F1lancis-
co Belmiro de Sousa, ';>'lgráfico
aposent8Jdo e Mrunoel Roberto'
Rila, o reposit-orio ambulante.,
das coisas do passado e qUEt
dizem respeito á vida ilhôa-ci
t8Jdinq_. Penten cia o saudoso,
co'nterrâneQ à fa.milia do Ma
jor Galdino de Sousa.

.t rne lido hoje pelos qual ro .iuize,
aliados, destacam-se (JS SUg'Ll ln s

:

pr-imeiro - A Alemanha nuzrsta

roi dcciarada culpada ele guerru rir

agn'$silo contra onze lJ::IÍSl,l ::':p

gundo ....... O Estado Maior,'o (':lbJ

net'e alemão e as tropas du '�'�cd

lo _1'ul'am f'xcluidas cl(' culpa é,de

I iva, porll'wio ser condenados seus

nem 1 ]}1'O" i nd ivid ual r-ie II Lo. 'I'crcei

rn - foi ('si abelccida a ci-irn ':di

da!],,' lolnl ria Gostapo. :-,:-; e S'l

\'100 dt' �pgll'l'an\:a, (JlIat'lO -- O�

'Tjl!It'� d·' !S'U('I'ta nazistas IltVj � êrn
\J:lJ'ulcio 'I�:l histór-ia. Quinto .- ',s

lt'l'l'ilorio� ocupados '[oram 1'\:11;('1
rados prlo,; llazisLas ua [ol'ma nlai�

f'I'U"': qu,' ,;c possa imag'illul', 8·�xlo

DR. M· s CAVALCANTE

Inaugurada uma
capela no Palácio
Gu.anabara .

Rio, 30 (A. N.) - Conforme
estava: am.unciado foi inaugu
rllida lia manhã de hoje a çape
la de Srunta Terezinha 10 Me
nino Jesús consüuida It0 par
qúe do Palácio Guanabara, re
sidência Oficial do Presidente
da RelPública, Con.stolt a sole
nidade de três cerimonias re

ligiosás, sendo a primeira às
sete horas da manhã, rezada

pelo Cardeal Dom Jayme Câ
nlara, mi'ssa essa reservada ex

cllUsivamente a família presi
denciaL Ás oito horas foi re

zada mi,ssa oferecida aos' ope
rários e todos quantos colabo-
raram na obl'a sendo oficiente LI·ra TenleS "Iubeconego TaV'e'ra. A última ce- U
ri,monia religiosa foi celeb-ra- Para o Baile de Anivel'sário e-

da ás dez horas por monse- posse da 'Dit'l'Lol'ia do Lira TcniE
Clube, que sel'ãQ l'ealizadO$ n:):.

nhor França, estando presen- nciiLe do dia 12 de ouLubro, recc])e
tes os amigos da familia Gas- mos genl ii cnn"i Ce,

par Dutra e auxiliares imedia- Ao clube e (L sua digna diI'ê�·),'ja'

tos do Chef'e da Nação. As no-
."0 Estado" apresenta sel1 av:moi0-
cimento e os volos de felici.Jade3,

ve horas foi feita entrega aos

trabalhadores que Iólmpregaram Bal·le das estreloy '(suas atividades na construção ..�

dlO templlo dum diploma em A Comissão Social do Dire-(
papel aper,gaminhado com os tório Acrudêmico XI de Feve

S'eguinte:s dizeres: "Comissão reiro, da Faculdade de Direi�,
Construtora da Capela Santa de Santa Cat8Jrina, deVierá rea

Terezinha, no Palácio Guana-. lizar no ptI'óximo mês de Ou
bara confere como 'prêmio aos tubro, uma notáVieI soirée, in.
bons serviços assiduidade e titulada "Bailie das Estrelas"_
comportamento ao operário a Uma' das atrações desta fes-'
med'alha de Bronze que a êste ta, será o desfile triunfal de
certificado acompanha". tôda:s a,s rainh8JS eleitrus nos>

A OOlltrução da capela du': dive.rsos concursos de beleza,
rou cento e quarenta e dois realizadas até hüje nesta cida-

.

dias. A parte exter,na, base e de, as quais S'erão convidadas.
.

c01u:U'etas da Capela são em especialmente, para encantar'
mar,more Nacional estratdo de esta 'sensacional soirée.
sete lagos no Estado de Minas Serão tWmJbém convidadas
Gerais. O Piso é marIl)ore bel- de honra, tôd8JS as candidatas.

ga e portugues. Lambrins e ba- votadas com mais de quinhen
s'e,s das colunas intermas, . in- tos votos no conourso "Rainha
,ternas são em marmore fran,- dos Estudamtes".
cês. A pia batismal e lavábo! Esta g;randi'Ü'sa soirée aIlun

são em marmore nacional pro-! ciada para o dia 12 de Outu
cedente de Minas Gerais. As' bro, foi transferida para o dia.

pinturas estiveram a cal'lgo do 1119, pelo motivo de efetivar-se'
artista Sa.bat. Os trabalhoiS em na (lata de 12, o "Baile de.

g'e-sso f'o,ra.m ex'ecutados com
J
Aniversário" do Lira Tenis

material nacional. Clube.

Avisa' que estará ou·,

s�hte até a segunda
quinzena de OutubrO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


