
,
.

Segundo informações aqui recJbidas, -a rica região dO' Vale do Itajaí e$taria sé�
. .. . riamellte ameaça0 'pela invasão' de . mensas nuvens .. de ·gafanhftos.·· Medidas Dr,."

gentes lariam s�Ddo tomadas pelas autoridades, para' fazer -face' à terrivel
.

praga, ·que. já teria' atingido . Jaraguá�
ICOlferências e mais conferêlcia com.o

sr. Vice-Presidente -, da Republica
.

o MAIS A.'IlTIG� DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario .. ,DiretoJ'·Gerente: SIDNEl :i�flCETI - Uirf'tor: BARREIROS FlI!.H\il
'" Dil'etpl' de RetJação A. DAMA�BNO DA SIi(VA

RIO, 2 (Do correspondente) - O gabinete do sr. Neréu Ramos, no
Senado Federal, continua a ser a Meca dos politicos de todos os parti
f'OS: eles vã€> ali pelo menos uma vez no dia. O sr. Arthur Bernardes

foi, óntem, duas vezes.' Conferehciou longamente com o vice-presi lente
I'a Republíca e se retirou explicando aos reporteres que lôra ao Monroe

.numa missão senlimental matar saudades dos srs. Nerêu Ramos e Me

lo Viana ...

Mas as saudades do sr. Bernardes não morreram de uma vez, e as

sim 'é que ele pouco depois, voltava ao gabinete do sr. Nérêu Ramos
e de novo se trancava com o coordenador oficial da politica brasi

leira pára uma conferência de mais de uma hora.

Tem andado muito ativo o chefe do P. R., enquanto os proceres

·;.denistas se auscultam reciprocamente somando e avaliando as ten

c.ôncias partidárias que irão convergir para a reunião, depois de -arna

rhã, do Diretório Nacional. Da at.ividade do sr. Bernardes já se a.ími

le a possibilidade de que' o P. R., a despeito de contar apenas com 12

representantes no Congresso, fornecerá dois ministros á recomposí-
. ..., ;.iI" «i-namemal planejada pelo general Dutra.

Esta possibilidade está sendo encarada com certa apreensão pela.
U. D. N. ele Minas Gerais, cujo 'prestigio na politica mineira seria ul

trapassado. pela nova posição do P. R. fortificada com essa expressiva
�articipação do governo.

Além do sr. Bernardes, desfilaram pelo gabinete do sr. Nerêu Ra

mos, políticos de Vários outros Estados, notadamente, pelo numero de
; epresentantes, os do Ceará e do, Espirito Santo. No primeiro grupo es

Lava o deputado Távora, da U. D; N., e no segundo uma comissão de

o lementos espirotosantenses que estudou com o vice-presMehte uma

- olução para o caso politico local.

Ainda os srs, Samuel Sousa, Leão Gracie, ministro interino das ne

laç.ões Exteriores, Pedro Teotonio Pereira, embaixador de Portugal c o

sr. Honório Monteiro, presidente da Camara, estiveram, ontem confe

renciando com o sr. Nerêu Ramos.

A visita, porém, mais curiosa, foi a de um politico do Distrito

Federal, que foi sonda]' o sr. Nerêu Ramos sobre a possibilidade de uma

r oordenação rápida nesta .capital, pois se assim não acontecer - dís

sê-nos o aludido politico - os comunistas unícos organizados, farão a
.

maioria da futura Camara Municipal, passando, portanto, a dominarem

r.a cap ilal da Republiea.

An. xlxm I
----------------------�------------------------------------------------�

Atinge o ccclimax»
I

o caso Mattarazzo
o CONDE FRANCISCO MA
TARAZZO JU., INTIMADO A
PRESTAR DECLARAÇÕES,

NÃO COMPARECEU

Aorlan�o�t�-Qulnta.felra, ,3 de Outubro de 1946
I
,. H. 9845

Francisco 'Matarazzo. Foi íns- do que seu Irmão Pepino Ma
taurado inquérito a respeito tarazzo fosse à Delegacia de
do fato e, em prosseguimento Ordem Econômica e justificas
do mesmo, o sr. Fernando se a sua ausencia, dizendo que
Braga, titular da Delegacia de 'não atendia à intimação por
Ordem Econômica, intimou a estar impossíbilttado pelos seus

que comparecesse, na tarde de grandes afazeres.

ontem, no cartório daquela es- A intervenção do sr. Pepino
pecializada, a fim de prestar Matarazzo.: porém, I

não foi a

declarações, o conde Francisco ceita pelo sr. Antônio Catala
Matarazzo Junior, responsável no, que é o delegado adjunto
pelas I. R. F. M. encarregado de fazer o inque

rito" o qual mandou que fosse
expedida nova íuttmaçâo ao

conde Francisco Matarazzo,
que deverá comparecer na tar
de de hoje, a fim de prestar de
clarações.

O interessante é que o sr.

Pepino Matarazzo foi o pró-
LONDRIDS, 2 (U, P.) - O dia dezesseis de Outubro deve 'prío portador da intimação ao

ser IProclama1do dia de festa para O povo Britânico, foi o que seu atarefado irmão, tendo,
pediu um deputado trabalhista ingÍês 'ao chéf.ê do Governo da para tanto, passado recibo na

Inglaterra. Destacou ainda o trabalhísta que as ruas deviam Delegacia de Ordem Econômi

ser ,profunsamente iluminadas e enf�ttadas no ,dia da execução
dos criminosos naztstas. Além disso' QS sinos tocariam e se-

(Do correspondente)
A Delegacia de Ordem Eco

nômica levou a efeito, na tar
de de' ante-ontem, rumorosa

diligência. na T e x t i I Saad
Ltda., situada à rua Toledo
Barbosa, lá apreendendo g;ra:rí!
de quantidade de fios de raion,
adquirido, 'ao que se apurou,
irregularmente nas Indústrias

O conde Matarazzo Junior
não compareceu, decermínan-

Londres festejará o

16 de
.

Outubro
dia

Fui contemplado com .a melhor
sentença, .. declarou. Grering

ca. '

Voltará ao Rio o
sr. Detilio Vargus
Santa Maria (RGS), 2 (A.

OS advogados apelarão da sentoença ��ia;-d�o��;as�����e���!��a��
que o senhor Getúlio Vargas

NUEREMBERG, 2 (U. P.) - Os condenados, devídamen- dentro de poucos. dias estará,
te algemados e escoltados, [0t:am levados á presença dos seus novamente, no Rio, a fim de

respectivos advogados. No entanto, âlguns dos condenadoa ll:ssumir �l!a cadeira n� Sena

mostraram-se contrários á idéia de apelação. Sabe-se, porém do: Passara antes por Sll:0 Pau-
. �. , 'lo, devendo fazer um discurso

que co�m ou sem autorização dos condenados, os advogados aos paulistas.
apelarao da sentença junto ao Conselho Aliado. de Berlim.

Alemães antí-eíxístas protestam Protestem as

BERLIM, 2 (U. P.) - Os alemães antt-nazístas não estão mulberes .

satisfeitos com o resultado. do julgamento de Nuremberg. Esta Bari, 2 (U. P.) -:" Cêr�a de

manhã Berlhm amanheceu com várias faixas .de protesto. Em ,5.000 mulheres sarram a rua

.' " � ., ontem pa,r>a protestar contra a
uma delas Iía-se a mscrrçao: "Nuremberg e uma vergonha ! ". vida car:a nesta cidade.
Nas paredes da Ópera estad.ual outra faixa afirmava: "endor- Uma delegação das manítes
quem todos os vinte e um eíxístas.". Inúmeras passeatas foram tantes foi recebida pelo pre
realâzadas na capital Alemã, rumando. todos os manifestantes' feito local que prometeu que

para um grande comício de protesto, D-rganizado pelo Pa'l'tido I !e:iam tomadas. medidas .

ur-

Unildo S:ociaLi'sta. ,'o:ntes para mllloqLr a slltua-
. çao.

riam celebrados of'ieios religiosos agradecendo a Deus o casti

go inf�ingido aos nazistas que cometeram crimes contra a hu

manidade e a paz.
NUREM�ERG, 2 (A. N,) - Fui contemplado com a melhor se rten

ça, declarou Goering ao psiquiatra da prisão, dr. Gustavo Grloert,

Afirma que o réu procurava em vão, parecer sério, pois verdadeira

mente estava lívido, e suas mãos e pernas tremiam. Goering e outros

dezessete condenados á morte e á prisão, voltaram da sala do 'rr ibuna I

ús respectivas celas sem ajuda de ninguém, Rudolf Hess procurou,

mais que nenhum outro réu, aparentar o que a condenação á prisão
')P,rnétua importava. O coronel Burton Andrus, comandante da prisão
ele Nuremberg disse que os nazistas estavam resignados á sorte, mes

mo antes de conhecerem as sentenças, Goering não verá. sua espôsa
como os demais sentenciados, segundo acredita o comandante Andrus,
que acrescentou: "os réus foram convidados a escolher entre vê!' suas;

espôsas antes ou depois do julgamento. Todos opinaram vê-las antes."

Ca'rue: argentina para, ·OS EE. UU.'
WASHINGTON, 2 (U. P.) - Com relação ás negociações entre o'

exercito americano e a Argentina, para compra de carne destinada ás

fôrças americanas, fontes militares fidedignas manifestaram, ôntem á,

noíte, que a operação envolveria cento e trinta e cinco milhões Ie Ii

i: ras, (peso) quantidade que espera-se, possa a Argentina emhaocar

antes do dia primeiro de janeiro .de mil novecentos e quarenta e sete,

ri refel'ida quantidade constitue a parte do saldo exportável da pro

dução al'gentina, correspondendo o restante á Inglaterra, conforme ()I

ronvênio assinado em data recente.

Lmersos ;num estendal de lutas políticas e fi
nancei,ras, apenas um passo à frente diurna guerra
que esteve à pique de nos sugar as úLtimas hema
tias; o i,Dido da nossa consUtooionalidad.e não in
jetou, na ruparência, em nos'sas veia,s, o. ·entusiasmo
que devêra.

'

A verdade é ·que� embora aos anrancos e tortuo
samente -- como pal"eceu a De Bonald -- a evoLu

ção dum povo se processa de modo contínuo.
,

Daí a pouca sobrevivência legislativa, a dispa-
r1dade do texto legal e das carências sociais, com o \

correr do tempo.
A l.ei - cr,i.stalizaç�o do direito - é unià para

,gem dêste, um estacionamento, enquanto as neces

sidades nacionais vão seguindo o seu roteiro nor

malmente evolutivo.
Uma constituição nada mais é que "política

acumulada, generali�a:da, e sistematizada", no en

tender de tarde.

..•....._ ..
•

• •
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escrito, a nossa fuga instJLntiva do consuetudinaris�'
mo Isaxãp "thor:ough judges and lawyers" pedut.m,
um contrato..

'

Temo-l!o. Agora é' fazer dele o que Kant quiz;
fazer da lei moral: um imperativo categórico_

É resp�itá-l0 e sustentá-lo, é cooperar na sua

aplicação indes:contínua, procurar, na or:dem, o USlU

t"ruto dos seus preceitos.
E não só i,sso ...

'

Atirar fora, também, como

trapo velho e mal cheiroso, essa bandeira multicor
de estrange-irice, extrair da condência popular o

der'rotismo pelo que é nosso e por :nós feito, oriar
um ambi,ente de conf,iança entre govêrno e gover
nados.

Sim, porque, pro:cure ou evite ml,lÍta gente, o'

Bnl!sil tem" largos horizontes no fmuTo, e suas ter-,

tas' sem fim s-ão ainda muito menores que a alma
brasileira -- tão sof,redora, tão cheia de bondade,
e tão mal compreendida.

,

Lydio lUartinho Callado!

A nossa carta Magna, contudo, alcança além
dessa meta.

Codificada dentro dOIS melhores e mais sãos

prindpios, vasada em mo.ldes cristalinos e sem os

sombreados e debuxos que obrigam o interp,rete ao

uso das lentes dá hermenêutica; ela atende, no tem

po. e no espaço, ao llipêlo dia nação, p'rojeta-'se numa

multiplicidade de setores indLspensávei,s, filtra-se
atrarvés das fendas da minucia, es'praia-se ao longo
dos penhascos e recortes, num seguimento S'wneadOls
e coere:q.te.

A nossa tendência muLto latina para o di<reito

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHO ADMINISTRATIV'()
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA e Ccmínhões
(CHRYSLEq, CORP.)
Concessronáríos:

Automóveis
146& sessão regimental, em 27 de setem

bro de 1946
À hora regimental, sob a presidência

do sr. Severo Simões e com a presença
dos srs, conselheiros José B. Salgado de
Oliveira e Jairo Callado, o sr. presidente
declarou aberta a sessão, funcionando
como secretário o sr. Luiz Osvaldo Fer
reira de Melo.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão an

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

O sr, secretário procede à leitura dos
seguintes documentos: -

Ofício n. 169, do Departamento das
Municipalidades, encaminhando os pro
cessos 6>58, da Prefeitura de Timbó e
65:;!, da Prefeitura de Urussanga:
- Ofício do sr. Joaquim Machado de

Araújo comunicando haver assumido o
cargo de presidente do Conselho Admi
nistrativo do Estado de Goiaz.

Ordem do dia
O· sr. conselheiro Jairo Callado apre

sentou emendas aos pareceres n s, 323,
324, 32'5 e 326, que após terem sino dis
cutidas, foram aprovadas por maioria de
votos.

. Vão à impresão os pareceres
.

N. 351 .

O Departamento fias Municipalidades
encaminha à apreciação dês te Conselho
um projeto de decreto-lei da Prefeitura
de Gaspar, visando a abertura de um
crédito especial de vinte mil e seiscen
tos cruzeiros (Cr$ 20.600,00) para aten
der aos serviços de reconstrução de ruas
nos perímetros urbanos e suburbano da
cidade.
Para cobertura dêsse crédito deverá

ser anulada a seguinte dotação orça
mentária:

0-70-2 - Agente Estatística, em ....

Cr$' 4.000,00 e, acrescendo-se a essa im
portância Cr$ 16.600,00 da verba ''Para
.cal<;>8mento e 'paralelepípedo", ainda' in
tacta, completa-ss o quantum sol icitado.
Assim, com "parecer favorável, apre-

sento ao Plenário o seguinte ...

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova,' nos têrmos em que se acna re
digido, o projeto de decreto-lei da Pre
feitura Municipal de Gaspar, remetido
com o ofício n. 1'58/1.749, de 1'0-9-46, do
Departamento das Municipalidades.

S. S., em. Florianópolis, 27 de setem-
bro de 1946.

.

José B. Salgado de Oliveira, relator.
N. 352

A Prefeitura Municipal de Tubarão
submete à apreciação dêste 'Conselho o
projeto de decreto-lei em que abre, por
conta do saldo do exercício anterior, o
crédito de Cr$ 11.ü72,50, suplementar à
dotação 8-11-1 (Operários dos serviços
de ruas, praças e jardins), do orçamen
to vigente.
Existindo o recurso necessário para

efetivação do que ora é pleiteado, com
o meu voto fa.vorável, envio ao Plenário
o seg,uinte

Projeto. de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que está redlgi
do, o projeto de decreto-lei da Prefeitu
ra Municipal de Tubarão, em que abre
um crédito suplementar à dotação ....

8-11-1. .

S. S., em Florianópolis, 27 le �etem-
bro de W46. '

,

. Jairo Callado, "el�tor.14;7a se"são l'egimental, en
'

28 ,de I

set�mbro de 1946·
.

À hora regimen�al, sob a ,pres.idênCia
do sr. Sevel'o Simões e com a, pi'esença
dos srs. conselheiros José B. Salgado de
Oliveira e- Jairo Callado, o sr. presiden
te declara aberta a sessão, funcionando
como secretário o sr. Luiz Osvaldo Fer
reira de Melo.

Expediente
o, sr. secretário lê· a ata da sessão pn

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

O sr. secretário procede à leitura dos
seguintes documentos:

.

Oficios da Interventpria, enviando dois
projetos Ide' decretos-leis autorizando a
.aquisição de vários terrenos, sitos nos
municípios de 'Canoinhas, Concórdia, São
Joaquim, CuriUbanos, Campos Novos,
Imaruí, Cresciuma e Araranguá e abrin,
do o crédito e'special de Cr$ 1.5'00,00.

- Ofício do Departamento das Muni
cipalidades, encaminhando os seguintes
processos: 110, da Pr�feitura de Blume
Dau; &&8, da PrefeitUl;a de Gaspar; 654,
da Prefeitura de Flori,mópolis; 586, da
Prefeitura de Timbó; 5.97, da Prefeitura
de Rodeio e 61{); da Prefeitura de Cam-
boriú.'. .

- Ofícios das Prefeituras de l'imbó,
Rodeio, Gaspar, Florianópolis e Blume
nau, enviando c6pias dos atos oficiais
,bàixados por essas Prefeituras.

,Ordem do-dia'
'

A Casa a.prova, por unanimidade de
votos, os pareceres ns. 329, 330, 331, 332,
33'3, 334, 33'5, 336, 337, 338, 3'39, 340,
341, 342 e 343.

RESo,LUÇÃO N. 330
É a.provado, nos têrmos albaixo, o pro

jeto de decreto-lei da InterventorIa fede
ral, remetido com o ofício n. 657, de 2
setembro de 1946.
�I'exto do projeto de decreto-lei nós têr

mos em que se acha redigido
Art. 'JO - Fica aberto. por conta da

arrecadaç-ão do corrente exercício, o cré
dito especial de oito mil oitocentos e se!
senta cruzeiros (Cr$ 8 . .s60',oo), ·destinado
à instalação e aquisição de móveis e ou
tros materiais necessários à filial do Ins
tituto de Identificação e Médico Legal
da {!idade de Itajaí.
Art. 20 - f':ste decreto-lei entrará em

vigor na' data da sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.
Florian6polis, 28 de setembro de 1946.
Severo Simões, vice-presidente, em

exercício. . .,

Publicada ria secretaria do Conselho
Administrativo do Estado, em 2>8 de se
tembro de 1946.
Luiz

.

o,svaldo Feneira de I\:lelo, seé.re
tário administrativo.

RESOLUÇÃO N. 331
É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro

jeto de decreto-lei da Interventori� fede
ral, remettdo com o ofÍCio n. 655, �
de setembro de 1946 ..
Texto do projeto de decreto-lei, nos têr

mos em que se acha redigido
Art. 1° -. Ficam abertos, por conta

da anecadação do corrente exercício, os
. , créditos abaixos discriminados, suple
mentares às seguintes verbas do orl;a-
mento vigente:

.
.

4-164 CrS 1:000'.0'00,00
3-0'85 . Crg 7.000.00
ArL 2° - f':ste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicação, revo
gad:ls as disposições em contrário.
Florianópo'lis, 28 de setemliro de 1946.
Sevm'o Simões, vice-presidente, em

exercício.
Publicada na secretaria do Conselho

Administrativo do Estado, em 2'8 de se
tembro de 1946.
I,uiz Osvaldo Ferreil'a de �Ielo, ,secre

tário admÍ11 istrativo.
RESOLUÇÃO N. 332

, t:: aprovado, nos têrmos abaixo, o pro-

I.

Df O lere,
OLIVEIRl\ & fiLHO, LIDA.

1ft Florianópolis
IOficin", orQvisória no Estreito.)

RUa

jeto oe ,decreto-lei da Pr-efeltura Mun_ici- Se""I'o Simões, vice-presidente, em

I
mos em nue se acha redigido

paI de Canoirihas, rernetídõ com o ofício exercício. - Art. 1° - Fica aberto o crédito de
n. 152/1.946', do Departamento das Mu- Publicada na secretaria do Conselho tr-inta mil çr.uzeiros (Cr$ :50.000,00),
nicipalidades. Administrativo do Estado, em .28 de

se-,
afim-de, suplementar, pela forma abaixo;

'I'exto do, projeto de decreto-III! .nos têr- tembro de 1946. <IS seguintes dotações do orçamentç vi- .

mos em �ue se acha redígtdo tâ+ío adm ln istr-at ivo. gente:

IArt 10 - Fica aberto, por conta do Luiz Osvaldo Ferreira 'de Melo,' secre- 0-44-2�Serviço telefôníco
"

.': JOO,09
saldo' disponível vindo do exercício an- RESo,LUÇÃO N., 337 '. 1-H-l-'Agentes, arrecadado- .

terior o, crédito especial de ... ,.. É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro-
.

_res ....
.

.

.

. 6.000.00
Cr$ 7.000,00 (sete mil. cruzeiros), para jeto de decreto-lei da Prefeitura Mun ící- 8-11-1- Operár-ios de� serv.i-custear as despesas com uma ação judi- paI de Rodeio, remetido cora- o ofício n. ços de ruas, praças. e
ciária movida contra a Prefeitura. _ 157/1.73'8, de 9 de setembj\6 ele 1946. jardins.. . 100400,00
Art. 2° - f':ste decreto-lei 'entrará em 'I'exto ,JI) Pl'oj"to de decre�o-lei nos têr- 8-13-2 - Para correame, 'for-

vigor na data da sua publicação, revo- 1I10S em que se acha :l'edigido' .: ragem, combustível e

gadas as disposiçôes em contrárto. Art. 1° ...:.. Fica aberto, por conta do. .ferracão de animais 1.200,(/0
F'Icr íanópol

í

s, 28 de setempro de 1946. excesso da arrecadação do 'corrente 8-21-1- Operários para ó ser-
severo .

Simões, vice-presidente, em exercrcio, o crédito de Cr$ 20.000,00
• viço de estradas e

exercício.
.

(vinte mil cruzeiros), a fim-de suple- pontes ".. 12.00Ü,00
Publicada na secretaria do Conselho mentar, pela forma abaixo, as seguintes 9-94.-1 - Acidentes .de traba-

Administrativo do Estado, em 2>8 de se- dotações do orçamento vigente: < - lho dos operários .'.
tembro de 1946. 8-21-1 - Operários para o ser-

l.uiz Osvaldo Ferreira de Melo, secre- viço de estradas e

târio admjmstrativo, pontes 18.000,00
RESOLUÇÃO, N. 333 8-24-1 - Consertos de ferra- _

, Art. 20 - O crédito a que se refere o
É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro-

. mentas, utensílios' e artigo anterior correrá por conta dos
jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici- vefculos ,. . . 2.000,00

.

seguintej, recursos:
.

• '.
pal de Ser:ra Alta, remetido com o ofício, a) anulação das. segu in.tes dotações
n. 15'2/1.7>09, de 2 de setembro de 1946. Cr$' .20.00pt,oO do orçamento vigente: .

'I'exto do projeto de decreto-lei ·nos têr- 1-02-1- Aquisição de móveis
1I10� em que se acha redigido Art. 2° - f':ste decreto-lei entr-ará em e máquinas .•

Art. 10 - Fica aberto o crédito espe- vigor na data da sua publicação, revo- 3-.02-1- Aquísiçâo 'de móveis
cial de Cr'S 6.100,00 (seis mil e quatro' gadàs as disposições em contrário. e utensílios .... ... 1.0.00,00
centos cruzeiros), destinado a atender. Florianópolis, 28 -de setembro de 1946. 3"04-1 - Alugueres de prédios
às despesas com, a reforma do autornó- Severo Simões, vice-presidente, em

,.. ,
- escolares .. .-. . .....

vel da 'Prefeitura. exercício. 3-3'Ü"2 - Gratificação a profes-
Art. 20 - O crédito a que se refere o Publicada 'na secretaria do Conselho

I
sores que regem cur-

artigo an terior cor.rerã por conta da Administrativo do Estado, em 28 .de se- . sos desdobrados ..... 1.200,00
anulacão de igual importância da verba tembro de 1946. 8-24,1- Transporte de 'pes-
0-2'0-1- - Subsídio do Prefeito - do or- Luiz Osvaldo Fel'l'eira- de ,Mell), secre- ..... . soaI e' màterral em
çamento vigente. tário administra,tivo." serviço' .,.. . .....

Art. 30 - f':ste decreto-lei entrará em RESo,LUÇÃO N. 338 9-34-1 - Construção de prédios
vigor na data da sua publicação, revo- Ê aprovado, nos têrmos abaixo, o pro- escolares -e aquisição
gadas as disposições em contrário. jeto de decreto-lei da Prefeitura Mun ící- dos respectivos terre-
Florianópolis, 28 de setembro de 1946� pa l de' Blumenau, remetido 'com o ofício nos ;..... . .

Severo Simões, vice-presidente, em n, 157/1.7138, de 9 de setembro de 1946.
exercício. Texto do projeto de' decreto-lei nos têr-
Publicada na secretaria do Conselho .mos em que se acha .redigido

Administrativo do Estado, em
..
28 de se: Art. 1° - Fica aberto, por conta do

tembro de 1946.
.

excesso de arrecadação' do corrente
Luiz Osva'ldo Perr-eh-a de Melo, secre- exer:cício, o crédito de duzentos e seten-

tário administrativo.
.

ta e sete mil oitocentos e trinta e oito
RESOLUÇÃO N. 334 cruzeiros rc-s 277.838,00)., afim-de �u-

É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro- plemental:, pela forma abaixo, as segurn
jeto de decreto-lei da Interventoria fede- tes d?taçoes �o orçamento vigente:
ral remetido com o ofício n. 697, de 13 0-24-1 - Custe:o de veículos,
de setembro de 1946. I móveis e utensílios 5.000,00
1'exto do. j}ro.ieto de decreto-lei nos têr- 5-�3-1 - M;aterlal para o ser-

mos em que se acba redigido VIÇO de fon:ento da
Art. 1° - Ficam anuladas nas verbaIS

f
produ\,ão ammal ....

abaixo relacionadas as seguintes impor- 6-33-l - �aterlal para _o ser-
tâncias: .' ViÇO de abasteCimento
0-097 Cr$ 2�7'ÜO,00 de água 50.000,00
0-098' Cr$ 21.000,00

16'41-2
-

operáriOS.
da fábrica

0-1'09 Cr$ .sAOO.oo de tubos de Cimento. 6.qOO,00
0-113 Cr$ 2�400;00 8-Ü4-1-1?iárias Ia. funcioná-
'0"114

.'. {. .. . Cr$ I 14 000,00, i!; rIOs
•. em, vla�em de

0,-i19 .
Cr$ ,2> ..400,qo ,J. "

serviço . .,. . .. . .. , .. �, 1.2Q9:qo{j-125 Cr$" l'5;OOO,ÔlO " .,-0'1-2 '\ Despesas de. tr:a�s-
0-126 Cr$ 10.200,00 porte de. funclOnanos
0-134 , '. Cr$ 18 . .oüO,00 em ser_Vlço .

0-137 Cr$ 1.800,bo 8-21-1 - OperárIOS do serviço
0<-140 Cr$ 1.218.700,00

.

de estradas e pontes 196.300,00
,1-024 Cr$ 14.100,00 8-24-1- Cons�rtos de motores
'10030 Cr$ 100.00000 e 11).aqumas .... ... 4.000,00
4-155 Cr$ 5.0nO:oo 9-94-2 - Despesas imprevistas 14.000,00
.Art. 2° - Por conta do recurso re-

sultante a q.ue ·se refere' o artigo ante
rior, fica aberto o crédito de um milhão
e seiscentos mil cruzeiros ..

(Cr$ 1.600.000,00), suplementar à verba
1-034:
Art. 30 - 1l:ste decreto-lei entrará elU

vigor na data ,dá
.

sua' publicação,
.

re;yç'-
gaelas as disposições �111 contrário. "

j

Florian.6polis, 28· dé setembro· de 194'6.
Severo Simões, vice-presidente. em

exércído.
Publicada na secretaria do Conselho

Administrativo dn. Estado, em 28 de se
tembro de 1946.

..

:';"
Luiz o,svaldo Fet'reir,a de Melo, SeGl'e

tário admiJnistrativo.
.

538,00

800,00

Total ... .. Cr$ 277.838,00
Art. 2° - f':ste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicação revo
gadas as disposições em contrárIo:
_ Florianópolis, 28 de setembro de 1946.

,ex���'í�J;g. Sün��s, vice-presidente, em

PUblicada na secretaria do Conselho
Administrativo do Estado; em 28 de se
tembro de 1946.
1miz o,svaldo Fel'l'eil'a de Melo, 3eCrp.-

tário admh1istrati,vo. '.;
_ ,RESOI"UÇÃO N. 339

.

É aprovado, nos têrmos' abaiXo, o pro
Jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici
pal ele Orleães, remetido com o ofício n.
1f>2>/1.770, de 13 de setembro de 1946,
tendo, porém, sua 'vigência condicionada
à aprovação do exmo. sr. Presidente da
República.
�exto do proJeto de decreto·lei no,", têr

mos em que se acha redigido
Art: 1° - Fica isento por dez. (10)

anos, do Impôsto Predial, o prédio'a ser
construido pelo sr. Luiz Verane eascaes
à AverLida João Pessoa,.,.nesta ckhlele, é
que se destinará exc1usivamente para o
funcionamento ue um' CiÍ),e-'l'eatro.
Paráll'rafo único A utilização do

prédio para finalidade diferente, antes
que decorrido o prazo estipulado neste.
artigo, implicará em ressarcimento de
tôdas as importâncias que não tiverem
sido pagas com apôio na isenção· ora
concedida.
Art. 2° - f':ste decreto-lei entrará em

vigor na .e1ata da sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.

Art. 2° - O crédito, a que se refere o Florianópolis, 28 de setembro de 1946.artigo anterior, ÇlpI'rerá por conta da Sevp,'o Simões; vice-pre-sidente, em.
an uJaSão nas segtfilites dotaç�es: exercício. .

0-7'0·2 - Guarda-livros, padrão Publicada na' secretaria do Con8elho
. N 2.10,0,00 Administrativo do Estado, em 2'8 de se-'1-'ÜO,2 -lEscritm-.ãrio, paldvão J 1.::1;00,00 Ú'mbro de 1946.

'

1-14-2 - Fiscalização de Diver- _'"

T,lliz 'Osvaldo Ferreira de !\:leIo, seere-sões Piúblicas 900,00 ·tário administrativo.
1-20-2 - Fiscal de Matan.ça elo .,

Matadouro, padrão L 400,00 RESOLUÇÃO N. 341
É aprovado, nos têrmos abaixo, (, pro

Cr$
..

4.90Ó,00 jeto de decreto-lei' da Prefeitura Munici-
. .

�
paI de Hajaí, remetido COIJ!' o ofício n.

Art. 3° - tste decreto-lei entrará en:n 161/1.754, de .. I:;! de seteill'br�e 1946.
vigor tia �ata..d� sua publicaç�o, rev'Ü" ..,Texto do projeto i1e_,decreto-re.i .nos têr-
gadas as dlsposlçoes em ctmtrárlO. 'mos em ·que se acha .redlgldo .

Florianópolis, 28 de setembro d.e 1946. Art. 1° - Fica a Prefeitura Municipal
SeVçro ,Simões, vice-presidente,,, em a�torizada a doar aO _Govêrno _d? Estado,
exercício.. .' afm1-de ser constrmdo o predlO onde
Publicada na" secf'etaría: dó (')on's'e1ho ·funcionará o Pôsto de. Saúue, um terre

Administrativo do Estad@' em, 2>8 de se- no, nesta cidade, pert�l1cente' ao patri
lembro de 19;16.' mônio do município,

.,'

com a área de
J,lliz OsvaldO' Ferreira de �Ielo, secr�- 1.840 metros quadrados, fazendo frente,

tário admil1,istrativo.'" a leste, com a avenida Vasconcelos Dru-
RESOLUÇÃO N. 336 \ mond, extremando ao norte, sul, � oes-'

É aprovado, nos têrmos a.baixo, o pro- te, com r,uas projetadas na Praça da .Re
jeto de decreto-lei 'da Prefeitura Munici- pública .

pa.J ·de Lajes ren'letido ,com o ofício n. :. Art. 2° - f':ste decreto-lei entrará em

I1,57/1.73-8 de' 9 de setembro de 1946. vigor na data da sua publicação, revo-
Texto dd projeto de decreto-lei nos têr- gadas �s S1ispasiçôes em contrário.

mos em que se acha .redigido FlorJanopol!s, 28 de setembro de 1946.
tArt. l° - Fica aberto, por conta da Severo Simões, vice-presidente, em

anula<'âo na dotação 8-13-1 - "Material exercício.
.

de cõnsumo para os serviços de ruas, Publicada na secretaria do Conselho
praças e jardins", - do orçamento vi- Administrativo do Estado, em 28 de se
gente, da importãncia de dez mil cruzei- tembro de 1946.
ros (Cr$ 10.000',00), o crédito de igual Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, seJrp.-
importância, destinado a suplementar a tário administrativo.
dotação 8-51-1 - "o,perários dos servi- RESo,LUÇÃO N.. 34� .

ços de limpeza pÚJblica". É aprovadO, nos têrmos albalxo, o pro-
Art. 2° - f':ste decreto-lei entrará em jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici

vigor na data ela sua publicação, revo- paI de Palhoça, remetido com o .ofícfo
gadas as disposições em contrário. .

n. 15-8/.1.749, de 10 de setembro de 1946.
Florianópolis, 28 de setembro de 1946. Texto (]o projeto de decreto-lei nos têr-

RESOLUÇÃO N. 335
É aprovado, nos têrmos a.baiXo, o pro

jeto de, decreto-lei da Prefeitura Munici
pal de L.ajes; remetido com d ofício n.

158/1.749, de 10 de setembro de 1946.
Texto do projeto de decl'eto-lei" nos,\'têr-.

lp'OS em que se acha redigidq"
Art. J.o - Fica aberto tlm crédito es

pecial na importân'cia de ,quatro l).1i1 e
novecentos cruzeir-os (Cr$ 4.9010',00), des
tinado às aplicações seguintes:'
a) - Proventos ao prOfessor

Sebastião 'Man0el Ansel
mo, aposentado por de
creto de 12 de julho d,e
1946

.

b) - Vencimentos a dois Au
xiliares da Agência ,Mu-
nicipal de Estatística 4.500,00

Cr$ 4.900,00

l

Soma .... . ... ,Cr$ 30.000,00

0-< ESTADO- IRedação e Oficinas à rua João

.

�

Diretor: B!��;i�os FILHO j
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:

A. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE ..

Chefe de Impressão:
JOAQr'IM CABRAL DA SILVA

Representante:
A. S, LARA

Rua Senádor Dantas, 40 _ 5°
andar

'I'el- Z2-5924 - Rio de Janeiro

800,00

1.200,00

soo,oo

5'.00'0,00

Rua Felipe de Oliveira, 21
8° andar

Te!. 2�9873 _ São Paulo
ASSINATURAS
.Na Capital

Ano _. _ Cr$
Semestre o-s
Trimestre .. _ . . . Cr$
Mês .. _ Cr$
Número avulso.

\.. Cr$
.

Ano ... _ . . . . . .. css
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Número avulso , . Cr$-

300,60

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

Sorna .... �. ... Cr$ 10.000,00
b) excesso de arrecadação

do corrente exercício
.

20'.000,00

Soma .... _"" Cr$ 30.000,00
Art. 3° ...,.. f':ste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicação, revo
gadas' .as disposições em- contrário.
Florianópolis, 28 de setembro de 1946.
Severo. Simões, vice-presidente em

exerGÍ-Cio.
'

Publicada' na secretaria do Conselho
Administrati'l{o do Estado, em 2<8 de se
tembro de 1946.
I,uiz Os"aldo Ferreira de Melo, secre:

tário administrativo_ ?

RESo,LUÇÃO N. '343
.

.

É aprovado, nos têrmos a,baixo, o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici
pal de' Gaspar, remetido com o ofício n.
]6,2(1.7'7'0, de 13 de setembro de 1846.
'Texto (10 projeto dei), decr'lto-lei '110S têr
.

'
'[ -mos em 1Ju:e.,'l.!" acha-redjg��QIArt. 1 ° - Fica a'berto o crédito. suple

mentar de Cr$ 5.00.0.00 (cinco mil cru
zeiros), afim-<le reforçar pela forma
abaiXo ás seguintes, dotações:
4-!}4-3 - Limpeza de valos,

. boeiros e sargetas "

8"511i1J-Operário do serviço
de 'limpeza pública 2:400,00

9-94-4 - Despesas imprevistas 1.000,00

1.600;00

Cr$
•

5.00-0,00

Antiricios mediante
.'(

contrato

Art. 2° - O crédito em referência' no
artigo anterior, correrá à conta dos· re
cursos decorrentes da anulação na se
gui'nte dotação:
,9-34-2 - Aquisiç>ão de terrenos'

e construção de pré-
dios escolares 5.000,00

�rt. 3° - f':ste decreto-lei entrará em
vigor na data da .sua publicação, revo
gadas' as disposições em contrário.
Florianópolis, 28 de setembro de 1946 .

Severo Simões, vice-presidente, em
exercício. '

Publicada na 'secretaria do Conselha
Administrativo do Estado, em 28 de se-
tembro de 1946. .

,

I,uiz Osvaldo Ferreira de Melo, secre
tário administrativo.
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.DEPARTAMENTO DE SAÚDE
PÚBLICA
Plantões

Mês de ouLúbro
5 (sábado á tarde) - Farrnaciaç,

S. Antônio _ Rua João Pinto_
6 '(domingo) _ Farmácia S An-'

tônio - Rua João Pinto.
.

12 "(sábado á tarde) -"Fárm6.cifíi
Catarinense' - Rua Trajano>
.13 (domi'úgo) _:_ Farmácia 'Ca

ta1'inense - Rua Trajano.. ',' .',

19 (sábado á tarde) - Fàrmáciat,
Rallliveira - Rua Tl'ajano.,

2Ó (domiTls'o') ':_ Farmácia Ra71-
liveim - Rua Trajano.

.

26 (sábado ii tarde) 7 'FarmácifE-'
. StO _Agostinlw' - Rua' CO'nsep�",;p()o,
'Ma�a. - .,

.

. ,27 '(domingo) _ Frrrm.ácia Sto;;
Agostinho Rua ConselhFir;-;.·
Mafra.

O serviço' notln;na
.

sf'rá' ejlit Jado
pela Farmácia Santo Antônio, .. "'ita-'
á'rna João Pinto.

,

.'

.N. B. -:- A presente taJ}f'la não pn:'
derá ser alterada s'em 'pré-'"
via· autorização desta. Dp-,
partamento.
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l'olícia - . . �.o5�!Delegacia O, P. Social _ . __ . o

!I1aternidade , ,.. 115!
Hospital Nerêu Ramos _ .. _. 831
Santa Casa 1.o3e'
Casa de Saúd� S. Sebastião ...• _ _ 1 ISJ'"
Assistência Muuicipa') .........••• 166'"
Hospital Militar _. . 11:'1
140 B. C. . '.' " .. _.. 1530""
Base Aérea _ . _ . . • 78' -.
,. B. 1. A. C. .. _ _. 159'
Capitania dos Porto•.......... ' . .. 1388
16· C. R _._ 1608'
FÔ'ça Policial , _ 120'"
Penitenciária ......•••......... _ _ t511J'
"O Estado" _ .• _ ,. __ . __ .. 1027'·
"A G'\zeta" _ . . . . . . 3658
"Diário da Tarde" _ . 1 Ç7<1

L. B. A -. l��rEmp. FtlJl�r!:Íria Ortiga .• ,. � ..•.•
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Ao adquirir o seu Tissot Automátlco� não
deixe de pedir o Certificado 1'I880t Exelu-

•Ivo de Garantia Contra Qualquer Acidente.

/

•

-o 7iilil� AUTOMÁII'CO I
- e

'OMEGA

Num' relógio Tissot há sempre tôdas as qualidades que

elevaram essa marca à .fama mundial. Assim" o Tlssot

Automátíco - o novo relógio que dá corda a si mesmo

in6orpor� caractertsttcas como alta precisão, resistência,

proteção contra choques, água e pó, bem como qual dades

antímagnétícas cientificamente comprovadas. Mas, além

.dísso, o Tíssot Automático � acompauhado de "umagur\tn-
tia exclusiva, que prova a completa confiança de�ositada
pelo fabricante nesse relógio. Essa prova é proporcionada
pelo Certificad6, de Garantia

.

Contra. Oualquer, Ayidentp..
válido por um 'ano. Sem nenhum, ônus para o possuidor
será feito qualquer reparo que pOI' acaso sobrevier e está

aseegurada a troca por um novo, caso. o consêrto não

seja possível. Sua sati-fação será completa ao examinar
um Tissot Automático numa. relojoaria de confiança .

Bôlsas ·'de, 'Es,'ud'Q'S-DOS.: EE. ,UU.
o Comité de Seleçã'o de Balsal de Estud� avisa

OI RITZtines ROXY

Auxiliar de
Escritório

Precisa-se de um moço ies.m- aos interessados que o p'raza para se in!Jé;:rever expira
barcçado. datil6grofo e com pró- no dia 25 ��,>,outubro, e adianta que, poro toda eMIRIAM TER�.INHA SARDÁ tica ae .erviço. de e_orit6rio. So- qu�)quer infó'rmação a ,respeito deve-se' dirigir 00 RITZ _ Hoje ás 5' horas _ rlÍTZE AM RIM lório mínimo. de início.

,

1 I tr
í

d
'

.

E C' P t 1 Prof.· Montgomery Merryman no Inlti�uto Brasi _ 1°) - ndus rra , o couro ('LU.Entre festa_ e al.gria., com,- aorever para a alxa oa a

.. Per amb c DNI:mora, hoi., seu aniv.ráário, a me' 259, dan�o r.�e.rên�i_Qs, ��-l Estados Unido..�. n
.
u o _

.

nina Miriam Terezinha Sardá e
20) _ Noticiário Universal.AmQrim, aplicada ,alúna do Grupo Vendedores .

No' ') 'de'r Jornal.:.Eecolar Diaa V.lho e dileta filhi-
.

V'O I
.

30) � William .Powell _ Heddyraha do Sr. Egídio A'mQ"im e de Precisa-se de dois, sendo uni
.

.

,.. .,.,.

.

Lamarr _ em::A::�.:.�hOM �Y."�.I4.' ........d •

:-:"p�:.I>a�?:j:, ":0p::;;,;!. ó:� ca larineose UM RIVAL NAS ALTURA�Srta. ILCA MA�IA E,tedo. Ordenado Fixo.

I Censura: - LIVRE.
Escrever dando .referências e •

.On'EON Rio, 2
... ('C<>.r,res,POndente) -. Preços: r: ,Cr$ 3,6{) _ 2,40.

,'1, Assínala a, efeméride. de ho- '.,
As umhí ontem 'as �unções dej�,.mais uma.primavera da gra- pretensões a Caixa Postal 259. A's 5, _.::_ 7, e 9 horas ,. ,

SI.'., "

I
'

'

'.
.

.

• 5 I ,. líder da bancada do P. S. D., "-cíosa senhorinha Iloa Maria, I v.' Sessões Chu:s A� S «-n C tarí' d tad .

'

d .

OI' .' .

1
ut:': an......

· a arma, o epu o R1TZ _ HOJ'e ãs 7 % horas _ RITZ
,dileta filha o sr. EUrICO 1- OPR&CEITO DO 'DIA' Lançamento excepciona

. Rogério ViéiJra. ,

.

.

.-veira, blbltotecár-ío do Tribu-
INTOXICAÇAo � FUMO Fredric March - Charles Lau-l .

' Sessão Ctue':'::iial de Apelaçâo. ,PCllidaz, Nafriam.a\o,..da. utr.- ghton - John 'Beal - Rochelle J DR. LINS NEVES Grandioso espe�culo de tela e
;;Srta. TEREZINHA CARDOSO miel.._, puleo irr.gular. réepil'a- Hudson John Carradine - em: Moléstias nervosas

.

palco:
Registamos com prazer, Çao dificil••wod••• · aumbldCHI, _r- OS MISERAVEIS Moléstias de senhora Na teia:

na data de hoje, o transcurso tlgeNl. c4imbrae ..ao, muita. vi- No programa: cOnsultó-rio _ Rua João Pinte n. 7 1°) - Industria do. couro em
�"t-' .00 aniversário natalícío da ... · monlE••taçõ" de mtozicaçao

.10) _ Um dia de sol em Belém'
_ Sobrado Pernambuco � DNI.r

- ,:prendada senhorita Teresínha
p.lo J..:'Q�,.ntir quaiequ.r deuo. _ Nac, Besídêncla .::.... Rua Sete de Setembro 20), - .Notícíárío Universal,-oa.rdoso, ftlha do sr, Ten. João manif.etoçõ.....rijique" aaQ· .20) - A Voz do Mundo (EdT' I A P -'� Estiva) ,Jornal.Cardoso de Souza, distinto orí- CC1uaada. 1'.10 fumo, ·.u.pen- Jornal.

. 1 ��?ef�ne ·M. '8� rva
30) _ WiHiam PoweÚ _ Hüddy_,jcj�l da .Fôrça Policial do Es-

.
��o, por ca�p1.to "U �.o. PreÇ{ls: _ Cr$ 3,B{) .-'- 2,40. . Lamarr _ em:. :-tado:'

A's 7 horas: - Cr$ 3,B{) unieo. 'I UM RIVAL NAS ALTURASSrta. ZULMA ROSA Snta. DIVA BORNHAUSEN
Censura: _ Até n anos. DI. M. $. CAVALCANTE No.palco:Faz anós na data que hoje

o Ret�}:'�;:u".saoefemd'oérideanl'vdeersa�or,Jei·o ......•............... , ....
"

. . . . Extréia do mais afamado v�n-rtranscotTe a gentil· senho.nt'a ."'''''''''' .. Avia0 que·· ••tará ou- triloquo do momento:_Zulma Rosa, dileta filha do sr. na.talício da gentil. senhOlrital IM�ERIAL .ente até a segunc!.a CONDE HERMANN
..João RoSa..

.

I Diva Bornhausen, fino orna- A's 7 * horas quínzen.(l de

,_OutUbro. I ApreSel}tando numeros inéditosJOAQUIM E. TORRES mento da sociedade de Itajaí. Mazurca, Polca, Valsa, Fr'evo,
.. ---l em matéria de

-

ventriloquia, t,�mTranscorte, hoje, o aniver- JULIO PAULINO DA SILVA Quadrilha, �aracatú, Cónga, Swing, como o seu sensacional numero "A,t:.sário natalíCio do sr. Joaquim - Transcorre, hoje d aniveTSoá; Fox, Bolero, Jitterburg e até... Boneca Misteriosa", numero est.e-:N. Torres, oficl'a:t de registro tio natalício do ST. Júlio Pau- SAMBA dansam o GORDO é o
que eletriza, empolga e ernOCilJn:l.f,de Imóveis, resufente em Crti- lino da Silva, funcionário �lo MAGRo' - em: Ce�s�r:l: _ Até 14 anos.

.

. D. O.' P. S. LADRÃO QUE. ROUBA LADRÃO P' C •. 60'0 5 oU)
:.:zelro.

-

'NASC.I:MENTO reços: - 1"1' , -. ,Vl.

�:!�����e:é��!Rde ritJPE OTA��O :BOABAID I St.an Laurel (�o:�gro) _ Oh ver
'," ; -

. O lar do nONO ..tirnado I!:Qn-
'

_'-''hoje o tranlSCurso -de seu ani- tarr4n.o Dr. Jo.6 F.li.,. Boabaid, Hardy (O. Gordo) - ao iado da
versário. natãlíêio e> �nteUgen- consultor iuridil:o do Deportame,,- ,encantadora Vivian Blaine fi do
:�e .menino Afonso 'Peter, dileto to da. Municipalidad,", ,. de .ua simpático ,Allan Lane-�filho do sr. AfOllso Petet: fun- ..�&.o da. �edda. P. Olive�..a Boa- No programa:bald foi enriqueCido no dia 30 d.

. ..·cionário da Casa Hoepeke' S.••tembro último, com o na.ci- 1°) - A Marcha da VIda n. 47
�

,.A. Ind. Com. mentQ de NU primogilnito que - Nac, SIl\:{'ULTANEAMENTE '_ D,OM.'.\GOARMANDO B.LUM 'receb.rc:í. na pia batíamol, o nome 20) - Drvertimentõ para Tr. .:0' ODEON _ IMPERIAL
,Faz anos hoje 'O sr. Arman- d. F.lipe Otávio,.. _ Short. florothy Lamour _ irturo dE

'

" ..

'
., ,Ao ca801 Boabald e Fehp. Otaviodo B1'tlrn, iftmctonario da Equi- 0tI no"ol parabe_ com voto. da 3°) - Possante' '�o Circo Cordova _ J. Carrol Naish _ em:�'tativa. maior felicidade. De"lenho colorido. A MORTE· DE UMA ILUSÃO

..

(

ANIVERSARIOS :

1,20.

ROXY - Hoje áS 7% horas ,...... l'i.OXY
1°) - Npticias da Semana

46x28 - DEB:\ Preços: � 3,00 - 2,00
CeI).sura: - Até 14 anos.

�) - Glória Jean

2°) - Musica Pegajosa --:- dC;\1e
nho colorido:

Kirby;
Grant - em:

CUPIDO ARTEIRO
Censu.ra: - Alé 1" anos.

P-revo: - Cr$ 2,1&

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 C EST §DO- Q·ufnCa-fe:lra 3 de Outubro de '�4f;

CLUBE 12 [)E AGOSTO-Em benefício dos socorridos pela LegíãeBrasileíra de.
Assistência, será levada a efeito

I
às 21 horas, precisamente, no dia 5 de Outubro,

uma HORA LITERO-MUSICAL, organjzad� por. Lourival, Almeida, Irradiação pela
Guarujá. A's 20,30·, snirée. Mêsas a reservar lia Secretaria do Clube,

a partir de, 30 de' Setembro, a Cr $ 30,00
6ovêrno do Estado'

.--�.----�------------------��--��==========�==�

Clube Doze de Agosto' Aos nossos

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE OUTUBRO Agentes A V 1,5 0-
Dia 5 Sá:BADO � Festival promovido pela' GUARUJÁ, I Leiam todo dia esta (o;un� No sdbo do e domingo

em beneffcio dos pobres socorridos pela LEGIÃO BRASILEI- até o fim próximo haverá ô

n ibu s
RA DE ASSISTÊNCIA.

'

-- Pedimo. dviaor por telegra- para o Balneário Ca-'

Dia'13 DOMINGUEIRA INFANTIL, das 16 ás 20 horas. ma. quando o j-ornal não chegar nasvieiras. Os interes-
Dia 19 SÁBADO - Festival promovido pelo Grêmio ES-I no rnearno dia.

sados -quai rorrt se diri-
TUDANTIL.

' ,

'I ' M I
Dia 28 DOMINGO.- Grande SOIRÉE, coro início ás 21'

"

,

I
qir a Co.n Q ty,

hora;ACULDAD� D,

,_ "�o' -". Laboratório I'IRUbo J102ãO Pin:o
no, 8.

DIRETÓRIO � Radio-T'ecnico-Electron U U e de .Hgosto
Fundado em 1935

I'
AV1SO IlUPORTANTE

M.mtagem de rádioll. Ampli- De ordem do sr. Presidente;

I',
, ficadorell-Tranll'missol:"1I

"

Material irnportad" direta- levo ao conhecimento dos srs.

mente dos U. 3. A associados que os convites pa-
Proprietário ra as festas que se realizarem

Qtomijr G90rges Dohro no Clube, só serão expedidos

II"
, E�ectte - Tecnico - Profiasiopa) pela Secretaria até ás 18 ho-

formado na Europa ras do mesmo dia. Outrossim.FloriQnópol�.
!:tua João Pinto n 29 -- Sob. que só será permitido o ingres-

so de forasteiros ás restas; me-
diante o pagamento de .

Or$ 50,00 por convite, expedido
pala Secretaria, uma vez soli
citado por sócio que esteja em

dia com a Tesouraria e que.
sôbre o recomendado, dê as re-

" ..

terências necessá,ri&s,>
Secretaria .e� F'lortanópo

lis, 1 de outubro d-e 1946.
Elpídío Fragoso

.
Secretário

'

----III!

I

Porta.rias de 11 de setembro de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

, Designar:
A complementarista Antonina Parente

para, no Grupo Escolar "Henrique Lage",
de Imbituba, município da Laguna,

SUbS-1tituir, por trinta dias, a professora Marra
dos Prazeres Lea.l.. que requereu licença, a

contar de 2 de setembro de 1946,
A complernerrtartsta Zilda Daví para, no

Grupo Escolar "Henrique Lage", de Imb,,
tuba, município da Laguna, substituir,
por trinta dias, â professora Maria ü"
Lourdes Carvalho, que requereu licença" a

contar de 3 de setembro de 1946,
Com a gratifica�ão diária de Cr$ 14,0()
(catorze cruzeiros), correndo a despesa
por conta da dotação 1-035, do orça
mento vigente:'

A complementarrsta Otilia André Pereí
ra para, na Escola mista ,de Espanha Ce11"
traI, distrito e município de IÍiguaçu, su
bstituir, por noventa dias, a professor"
Maria Virgínia Gomes Cardoso, que reque
reu licença, a contar de 30 de agôsto de
1946.

A,' complemerrtartsta Helena Isabel de
Sousa para, na Escola místazíe Praia Ver
melha, distrito e município de Imaruí, S11'

ostttuír, a contar de' 2 de setembro de 194tl"
a professora Alba Bittencourt de Sous ...

que reqúereu noverita (90)"dias de licença,
Nadir de Brida para, na Escola mista de

Sant'Ana do Alto Rio Carvão, distrito e

município de Urussanga, substituir, por
noventa ,dias, a professora Antônia Baldin
Nezi, que requereu Iícergça, a contar de 1(;
de setembro de 1946.

Com a gratificação diária de Cr$ 13,00
(treze cruzeiros), correndo a despesa
por conta da dotação 1-035, do orça
mento vigente:

Maria de Sousa Lapa para, na Escola
mista de Pântano elo Sul, município de

Florianópolis, substituir, por noventa días,
a professora Lúcia Maria da Silva, que re

quereu licença, a contar de 3 de julho de
1946,
Gení Deghenart para, na Escola mista

do Rio Novo, distrito e município de Or
leães, substituir, por noventa dias, a pro-v
fessora Teresa Cordini Righetto, que re

quereu licença, ,a contar dé 2 .de setembro.
de 1946.

Vanda Nicoladeli para, na Escola mista
de Rio Minador, distrito e município de
Orleães, substituir, por noventa dias, a

professora Adi1la Degehenhart Dalazen ,

que requereu licença, a contar de 30 de

agõsto de 1946.

Dorací Pereira para, 'na Escola m1sta de
Novo Horizonte, distrito de Lauro Müller
rrrunícípío de Orleães, substituir, por no

venta dias, a proressora Isaltina Cardoso
de Oliveira, que requereu licença, a contar
de 2 de setembro de 1946,
O· proressor Nilo Sérvulo Torquato 'para,

na escola mista de Samambaia, distrito
e muntcípío de Imaruí, substituir, a con

tar de 2 de setembro de 1946, a professora
Maria Oar'Iota v'I'or'qua'to, que requereu no
venta (90) dias de licença,
Com a gratificação mensal' de eis 300,00
(trezentos, cruzeíros), correndo a des

pesa por: conta, ,q,,:_ dotação ,l-P28 do

orçamento vigente:
O aluno de 2° 'ario'<de Curso Normal de

Instituto de Educação,' :Antônio Sousa,
para" no C�J;So Comp.lernerrtar anexo ao

Grupo Escolar "José Boiteux", de Florm- ,A proresscra Isaür� Avilá da Luz "para
nÓPoÚii, ' sUbsÚtuir' 'á -'��6fessora Maria o Curso Complementar anexo ao Grupo
Flora' de 'Sousa pause\várig, que 'ri�quereu Escolar . "Prcr., vençestau Bueno" .. .da '1:'1\-
noventa dias de Iícençara, 'contar de 2 de Ihoça , '., ,

,',l?,etembro. d�I,:,19:\16.. ,'\:
"

Com a gratiqcação ,diária' de Cr$ 17,00
,

O professor Pedro, .i:Oi;é Bosco para (' (dezessete cnizeirõs); ,correndo a des-,
Curso com�iementii'à:;;'kd ao Grupo Es� pesa por conta da 'dotação 1-03·5, do
coiit,j:'· '''AbcÍon Ba;'tfsta';; fdd ji.:rag'uá do Sul orçamento vigente:

.

A professora Leollor., dê, Sousa Neve� À:· nór.n;tali'sta '.Natalina Dutra'para, no

'para 'o:, 'pl.lrsp CQrp.ple�ntaT' ':ap.e,!,o ,1),0 Grupo Escolar "Getúlio Varglls", de Saco

Grupo Escolar �'Vi�pr Me��_çle�"" �e:;r,taja:, dO_l;.�imões., cidade c;i.e"I:'lori�9,polÍs, subs-'
O prOfessor Djalma 'Bei<to para· reger tituir, por ..

trinta diª,s, ,a prpfessoIJl, Hilda
mais 1.1',n'a' secção do CurSo' Complementar D�tra: ilós Anjo�, qúe ;eque;eú üd"ença, a

anexo ao Grupo Escolar,', "Flonano'·Peixo- contar de· 2 de ";'tembro 'dê 1946:
to", de Itajaí, a contar d�,.10 de setembro A normalista Célia Lobo de Figueiredo
de 1946.

.'
,

para, no Gt'tl'po 'Escôlar "José Boiteux", do
Com' a gratificação' ;nen'��r de Cr$' 150,00 Estreito, cidad,e de' Florianópolis, substi;
(cento' e cinqüenta citiieiros), corren- tu'i,,' a ·professora- Maria Flora de SOUSH

do, a despesa, por conta:, da d6taçi'io Pau�ang, que r�q·uftreu npvenú, dlad
1-02& do orçamento vigente:

•

de licença, '';' opntar q� 2 de s�temliro de

A prOfessora Isaura Ávil'i, da L1.1Z para., 1946,· "

,

no Curso CO�Plementar �nexo' ao Gl'�po. A normalista Neusa ,S�hutel Flirtado

Escolar "Prof.' Venceslau Bueno", da Pa-' :para., no Grnpo 'Escolar Arquidiocesano

lhoça, substituir a professoca Erotldes Sil- "Padre Anchieta':, de Florianópolis, subs',
veira Harger" a contar; de, b de, jlllho de. tit,uir, por nov'en'ta dias, a,professora,Iná, OS 'cursos, palra, uma reunião
1946, de Sousa Batista da Silva, que requereu que terá lugar ,quinta-feira
A prOfessora Isaura Avila da Luz pata., licen\i.. , a contar de 2 de setembro de poróxima, dia 3 de. outubro, às

no Curso Complemeíftar anexo ao Grupo 1946, 20 horas, no _ salão nobre da,
Escolar "Prof, Venceslau :Bueno'\ da Pa- A aluna de 20, ano de Cutso Normal de

�lloça, substituir, por trinta dias, o pro- Instituto de Educação, Selma Ione de Faculdade de Direito, em que
fessor Moacir 'ürige, que requereu licen- Castro, para, ,no 'Grupo.' Escolar, "José, .serão discutidos, assuntos refe-
ça, a contar de 2 de setembro de'1946, !3Olteux", do E�treito, cidade de' Florianó- rent€p aos trabalhos de

insta-,A professora Nair Carone para, no Curso polls, substitUIr a prOfessora Arací Vle.ra
Ilação da referida Faculdade.

Complementar Ilnexo ao Grupo Escolar F'ortkamp, que requereu noventa' dias de I •

N
"Prof. Venceslau Bueno", da, Palhoça licença a contar de 2 de setembro de" Dr. Zulmar de LIns eves

substituir, por trinta dias, ó professor 1946,
'

'10 s.ecretário, !

Oll�R VESTIR·SE, COM COtfFORTO f ELEGANCIA?
APROCURE

Alfiriataria Mello ,

Aq&Dcia•• Repl'flentaçõ•••m
Oeral

'Mc1trla: Florianópolis
Rua Ioéio Pinta, n, "

Caixa Postal. ' 37
.l'Uicl: ..Cre.,ciÚJ:na '

Ruo f'loriano Peixoto•• /0
(t;au. frórr.iu)

T.legrama.: ·P�IMUS·
A".nt." ""0. principp.i. 'I
munfolt)f''''' do EII1:C1.{..,

Rua Eel ippe Schmidt 22 - Sobrado

ESCRITÓ'RI0 JU1ttlJIC'U 1;1.HU;H.t';IAL
A."untoll: T�rídic09'- C"merciais' ,- Rurais e Informativos

Endereço 'I'el.: 'ELIBRANCO - LAJES ......; Santa Catarina

Conlulte n08sa Organização ontas de &e decidir pela com

:;>ro' ou venda de imoveis, pinhai. <lu qualquer
empresa ne.te e.tado

,

'Diretor: •• pR. ELíISIARIO 'DE' CAM1lRGO 'BRANCO
ADVOGADO I ESCRITóRIO IMOBILURIO

A. L. ALVES
"

Rua Deodorc, n. 35 ,-, Foolis.

Encarrega-se cie:. compra, venda,' hi- .

pateca, legalização, avaliaçâe � admi.

nistração
.

de' imóveis.
O .. ita'niza; também, papéis r para com

pra. de propr-iedades pelos. Jn�f;ituto.
de Previdência e Montepio Estadual,

Rua Frei Hogértc. 54 -:- Caixa Postal' 54 - Fone 54

Moacir Orige, que' requereu licença, U

contar de 2 de setembro de 1946,
A professora Edith de Almeida Bernar-

I' �'QUEiXAS E REC.LAMAÇÕES 'IPREZADO LEITOR: Se ° que 'h.

'_';-, " ·i�U;!e.��,�, .realmenre, �rua providencia I'o" "ara endireitar o. Que estiver errado .�u.
P;u:3. que ��uma,. falta não se repita:

�
e:

NAo' ° escândalo que a sua "reclamação
" pu queixa. poderá vir a causar, encaen

'n�e-a '( SEC';;AO RECLAMAÇOf;S,
_ele O' ES'r.,A,DO, que O paso '·s�rá ,le·Jado

,

�em d�m9r'a: ao" conhecimento' de quem'
-

de- direito. receOe:nd';; v. s. �·ma Informa-·
-

'�f) do resultado, embora em' alguns ca·

·sos· 0&0 �sejam p�bli('ado"8 nem a recla

mac;ã.o nem a providência tomada.
: ,_...:.'..-....._--_..-.....:,--

-DOENÇAS·NERV<)S.ib
Com os progressos da �edic1lla

hoje, !l8 doenças nervosas,' qualado
'tratadas em' tempo, são male.'! per·
feitamente remediáveis. O .!urandei.
�ismo, fruto da ,ignOrância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enferiilidades. O Serviço Na·
cional de Doenças mentais dispõ,
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os d6entes nervosos an·

digentes, nll Ru. Deodoro 2%. da. ,
is 11 <horaS. dü.riamenta.

'Convocacão
.... .',

De ordem do 81;. Diretor da
�acU!ldad� de F a r m á c i a , e

Odontologia de' Santa Catari

na, são convocados os Profes
sores Catedrá,ucos de ambos

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSiVe s.�

fabri'cadas em outros Estados.
retiraram suas candidatmils.
'Para' ('einar nos lares - catarl,
llenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

I

I SNRS.
4SSIN4NTE8
Reclamem

-

imediata
mente qualquer írrs
gUlaridade na entrega
de seus [ernaes.

I
f
I , i

I

I

�I

MELHOR SIlBOR •••
MAIOR EFicáCia •••

Pela sua pureza 100%, o óteo
de Figado' de Ba,calhau. de
[..anmao & Kernp, apresenta
um sabor 'acet .... vel até pelas
crianças e pessoas de estôma
go deHcado AiI:'m dis$O. sU,i!

,

eficacia é assegurada pelO seu

potencial em vitamInas acima
do padrão fixado pela farma

copela norte.-americana. Nas

convalescenças, no petiodo do
cre.scimento infantil. na fra

queza geral etc,: exija o Oleo
de Figa'do de Sacalhau. de
Lanman & Kemp, conhecido
no Brasil, �� mais d� HlO, anos.

'Ó�c2A
figado de Qacalhau:
DE LANMAN & KEMP

... .. v....__.

ALCEU PACHECO HETÓ,
participa·a08 parentes e pes
soa. omigas de seus paes o

nascimento de leu

irmãozinho'

ALOUISIO
Fpoli. '. 26-�·946

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o tITaa;g- Quinta-reira, 3 de Outubro ae '946 5

r�anDe8, ,Ca.pital f '

«tio cinema .

.

1

André Beucter
(CopyrighL do serviço í'rances de

informação) - Já não há mais

-qualquer 'duvida: de 20 de se; .m

.bro a Hi de outubro, Canne8 de

.sempenhara o invejavel e tão mo- "

-derno papel de capi tal do ci [',�m&;
Trata-s'3 de realizar um I'�Llp!'e

,�ndimento de uni g·êne1'o inteira

.mente novo, cuja repercussão), �e-

a .rá considoi avel, pois a Franp con

-vídou todas as nações do mundo a

.part icipar do festival internacio
nal do filme, e,' se escolheu Can

-nes, é porque pr.etende receber os

.visitantes de maneira exlraordill<1-

.ria, como nos contos de tadas,

Quem serão os hóspedes dessa

<cidade acolhedora, famosa peln seu

. clima, reputada pelas suas g.[ �(,;ail?
Primeiro as esLrela·s, as verdu

.deiras estrelas elo. écran, em ja:"lW

� osso, as criaturas que mil'vu-es

-de espectadores não tem p. .ido
ver, durante muitos anos, :1 não

ser nas pelicu las, ou sobre ,e ;a-'

.pa das revistas que têm·mocLf'0a
. do o aspecto' das estações e dos

.quiosquos: depois, os cenar istas, 0['

técnicos .os jornalistas, e, pai' fim,
-os embaixadores das vinte c cinco

nações repi-esentanas nesse .ou-

: grosso de elegancia e de arLe, If'S- I
.sa conferêucia a um tempo indus

trial e. poética, E' uma nova era

. .que se inicia para Cannes.
Em substituição aos ocioso" pt:

:ros de antes da guerra, vieram ou

tros, que se poderiam classifica.

-de "ocupados". Talvez estes ulti

mas tenham maiores meios, mais

.recursos, mais visões sobre o uni

'verso, mais inqutelacões, uma -sen-

. sibiliclade mais. rica e mais S rl i

.cítada para gozar a sua maneir.i, a; I
belezas ela natureza e os atru' '

voo;

«Ie uma rrdadez.inlia como C:lI1:1'·S,

La, tudo parece inventado [!a,'(J

. agradar, O refinamento e-a fa rmha

i-idade se coníuudem sem ehLlc'lr.
Antes pelo contrário, o "short.' e o

vestido de noite, o cachimbo ';0

:pescador e os diamanLes da "chun

teuse ", o sotaque meridional e o,

.sotaques estrangeiros, a VÜü\'�'D

>;"longue comme çá" e o velho f'ia

-cre dos contos de Maupassaui ; o

.antigo oficial e o moderno av iailor,

.a peixeira e a atuai mulher de
negócios, os adeptos do sonho pcr

J)éLuo e a genLe de rádio, da fi';oca,
.da quimica, da finança e da eit; (l...

tosi'era, encontram-se á vontade.

.entre uma turbarnulta varíad.i, co

.Iorida, harmoniosa, e quase �I)ill

JH'e amiga, onde se deve diviu« a

imagem do mundo atual,
- Esse afresco' é possível em Can

nes, em virtude de suas 'praias, dos

.-Seus
.

cassinos, de seus hotéis, de

.suas "vilas'; e de seus jardins, por
.sua própria curva, que encena

tantos e tão vários tesouros, e go-

.za de uma·do(:.ura, sobre a CIll'<.I.:Js
.subversões sociais não têm �'('[ler'-
'·cussão alguma. Cannes é, ere! ··Ja

mente, um dos pontos do 'pta,l 'li.
. .onde é Jaei! para o homeri1 S3IltÍl'

.:Se a' um tempo frances, prove,l.t)al,
internacional e talvez eterno. A

. .expressão é·; tle um velho, habi
tuado ao pO'rto ,que gosta de ir,Ler-

.J'og:lr "o Íy;ar sem memória". �Ias,
.não é sem profundidade, e signífi

�..ca que alma humana não se· ))Iildi-

fica mais qUQ o fundo das eoisas.

Contudo; há necessidade de adap
tação. Falta,'a' qualquer coisa ao

modérnismo de Cannes - o ,ine

ma. Mas, o cinema em todo u seu
.esplendor, o cinema "au g.I.'u.nd
.coIlllJ!eL' com as SLl,lS fislOIlI)lllUlS

j!uslres, e seus formigueÍl'I" de

pequenos deuses, o cinema, tal

,�ual se sonha, o cinema como ex·

\ pressão do mundo, E' coisa J eiLu.

E, ludo ieva a crer que, desta vez,

I) cinema se sentirá salisfel�) e;:n

Cam1,:ôs.

r

Tome KNOT

I Tenha ; empre em casa uma garrafinha de

APERITIVO
-

«K NO T»
'I� :.CONT.RA··' Vl�be 12· de' Agosto

. .

' ., .

...

. -i\..VISO �MP0R:TAN�E
"

.

TO 5� E. :.:. I. De ordem do sr. Presidente,

.1.'
' 5RÓNQU1TI; ,levo �o CO'il����ento do� srs .

.

E �OQUELUCHE'
associados que t?P�.� destgna-

.,

dos pela díretorta, .dOIS mem-
TOMe SEMPRe" bros da comissão de· salão, pa-

I .. Ta, nos dias em ·que se realtza-
. Tem ,te,stas no Clúbe, 'fiscaliza·
rem· o. n;wvimen<to ·de entrada.

�os �ócios e convjdadQs,
.

bem

CO'IllO que. aos mOOI;llos foram
dei,egafi'Os p01eres pata resolver
qualq,uer asSunto, independen·
.te 'de· consu,lta a membrds' da
diretodà,. 'uma vez

.

preenchi
dàS aS formalidades'.· neçessá
rias.

Se�i'étaria em Florianópolis,

11 de outubr"O de 194.6 .

.. Elp,ídio Frag'Oso
Secr�tário

6ltiJ'E-1
A gripe segue frequente-

��menteosresfriados. Corte
êstes prontamente, fric- Ã
cionando o peito e o pes- '-.) 'ê
coço, ao deitar-se, com I

J

Vick VapoRub. Descon-
. __

gestiona o- peito, facilita Ia respiração, acalma a

tossé, traz pronto alivio.

,'. _,;...

::t;

,

\
"
'\,

.....LL-rox - ..

... :;HELL - SHtLl DIESOllNE.- ÓLEO COMb�

.• tXPHALTE - ÓLEO' DIESEL SHELl- LUSrRIl.-MÓVEIS � .. _.

.

w;AS SHEll- FLUIDO PARA ISQUEIRO SHELL - ÓlEO DOM€SP'
.)S -SHELL - GASOLINA SHELL - QUEROSENE SHELL -- O·

.-ITES SHELL - INSECTICIDAS SHELL-TOX - GASOLINA SHELL
ÓLEOS AEROSHELL - SHELL DI,ESOLiNE - ÓLEO COMBU·

�FALTOS MEXPHALTE - Ól EO DIESEL SHELL - I.US TRA-MÓVF'
.lANCHAS SHELL - FLUIDO PARA ISQUEIRÔ SHELL - ÓLEO
VIDROS SHELL - GASOLINA SHELL - QUEROSENE SHEL'

:ANTES SHELL -INSECTICIDAS SHÉLL-TOX - GASOLINA S

,ÓLEOS AEROSHELL - SHELL DIESO.LlNE - ÓLEO CC

jFALTOS MEXPHALTE - ÓLEO DIESEL SHELL - LUSTRA·M

t-NCHAS SHELL - FLUIDO PARA ISQUEIRO SHELL - OLE
'ROS SHELL - GASOLINA SHELL - QUEROSENC SHT

'TES SHELL -INSECTICIDAS SHELL TÇlX - GASOUNA

OS AEROSHELL � SHELL DIESOLlNE - ÓLEO C\

�S MEXPf.lALTE - Ó,EO DIESEL SHELL - LUSHA·M

AS SHELL - FLUIDO PARA ISQUEIRO SHELL - ÓLE,
'�ELL .:_ GASOLINA SHELL - QUEROSENE SHEL

'1 L -INSECTICIDAS SHELL-TOX - ÇjASOLlNA SHt

ISHELL - SHELL DIESOLlNE - ÓLEO COM8US

'''LTE - ÓLEO D1ESEL SHELL - LUSTRA.MÓVEIS Sr.

cLUIDO PARA ISQUEIRO SHELL - ÓLF!) DOMt:STlC
.••• SHELL - QUEROSENE SHELL - ÓLEOS L,

�")( - GASOLINA SHELL 'PARA AVIAÇ,
.ro I -.'lUEROSENE SHELL.

.. .

I
,

i

�;j
,

I
....

à mero distribuição de

r
_ .Lo·Ie não se restringe

s nOssos clientes o

Nosso runçoo, n , com o I
de petróleo. 1"emos poro

. de combustíve ou

produtos . "OS na escolha do tIPO
. struí-I<ils sobre o

dever de onenta- cada caso e ln

.
. dicado paro

.

técnicas para

lubrificante 1T\OlS 1,11

de �só.los: 'c'riaftlOS novas... uiP�mentos •

.

. correcta ' inOS e eq

maneiro maIs
'd das de no ... as maquSh II stará presente •

d
- neceSSI a e e

aten ar os
a engrenagem,

onde houver um

P;;·��l.MEl tHUZ\l UMHEO
Nova denomillJção da

, L" D
PETROLEUM CO. .

s»: fêlO MEX\CAN
46-G4

'. ,
.

,

�-"

-, ..

-.
\
,

..........................I....Ea......�

Laboratório
Clínic'o

RUA . JOÃO PIMTO� 25
Fone: 11t48

Em frente ao Tello,uro
do E.t-ado .

Florianópolis
Parm. Nàrbal AtuI da Souza

da Costa Avila

, �.

Dr, B.·6 S. Medina
:farm. 1..

Excune de .. lIcú\gue. Exame para v�rificQçao
de cancer, Exame. de urina, Exame �o.ra·
verificaçç'o dá grovicl.e2l. Exame <ia escarro,' o,

Ex.me pare. verificação de doenÇ!':1s dO.
Ç)'ele. bOca e' cabelos•. Exame de fl!zes,

:

Exame de secreções.
... ..

I
Jlutovaccinos e tl'anlJf,u�ão de sangues,
Lxame qu{mico de fal'inhas, bebido.

café. águas, etc.

.. ....1.· 1.. • •

" I,

o lill.ElHOQ
-----:::::-�:::::-:::-::::-::::::-:=-:-:::-::-=-=---:---'--..:.;__:_:_

..". �.

&<;�CRITóRIO JUR1DICO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de ,pinhais, fazend�s e empr!!sas
Dir�tor: dr. Elisiário de Camargo Branco

. ADVOGADO
•

Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 64
F.mdereço telell1'áfieo: "Elibranco" - Laje!;; :_ St. Catarl...

'* 2�U��."SM�<I''''�
.

.

VENDE-SE
Um Iócarn6"el de 75 H.P. efeti

VOll. marco. IXWolf» em estadó novo.

O mesmo ·tem uma caldeira sobre-
salente.

.

Tratar na rua Vitor Meirele•• 31'CONTA CORRENTE POPUi...,A-R
Juros 5'/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequés
.

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: ,

. CR$ 60.ôOOt900,oa
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajanof 23 t='o'ianópolh

TERRENOS
2 lotes com as seguintes

dimensões: . l.Ox30 e 1 Ox4(f, ser'

vidas pela linha circular. Iofor
mações: Rua Felipe Schmidt
nO. 2 - 1.0 andar sala 3

I 81T, 7!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.", 'e ESTJCO-Gulnta-felra 3 de Outubro e« t9�f;

A 13 de outubro--D'ia do Basketball Sul-Amerícane=será realizado
o Torneio Nacional de Lance Livre por Correspondência, organizado

pela
..

Confederação Brasileira de Desportos. . I
A Federação Atlética Catarfnense ccncorrerá ..

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADq
Crime e cível

Ccnstituição de SociedQd4l.
NATURALIZAçõES
Título. Decüarat6rios

t',crit... P.Q� 15 de Nov. 23.
.

lo. andar.
Re.id. - Rua Tiradentes 47. IFÓNE •• 1468 �

.

o jogo iniciou-se ás 15,30 horas

com fortes ataques do Internacio
nal que, exibindo uma partida de

-gala, obrigaram os rapazes do

bando .adversár io a manter-se em

constante vig ilancia. Aos 15 mínu

tos de jogo, Pira marca o 1° �b(.l,L.
POllCOS minutos depois Gessy igli'a":
Ia a contagem; terminando o ia

tempo' com o empate de 1 x 1.

I Após o descanso voltaram os

preliantes' ao gramado para dis-

Serão encerradas boje as inscrições para o Campeonato Estadual de Voleibol ��\� �r�;�!,�d�iS:��a�s :e��:�I�!:
B b I F 4 (t •

i· á
'

ó· d· à' 9 b do Nacional passaram a atuar sa_'
e asquete O, que a . .u. 10 etar 'DO pr limo omlugo,. s oras, tísfatórtamentec.neatízando varias

d d Li T
·

"I b excursões ao arco de Said, resul-

na qua ra O
.
ra enls u o e. tando na conquista de 4 halissimos ,

---.--.--.- ----------.- "goals" por intermédio de Nica,
JOGOS DO XI CAMPEONATO Garça, Lins, Monte, Alto,' Jaú,' dida a ínscríção por orícío, á CUll- em 20 vezes e vice-campeao a que• � Gessy, Ivo e ; enquanto
ABERTO DO INTERIOR . Assis, Capívarí, Santo Anastá- federação Brasileira de Basket- se colocar em 2° lugar.

que o Internacional m\lrcou ape-
Encerradas as' íncríçõ """" com cio, Olimpía, Americana, São ball. Parágra ío unico � Em CaS;) de

éI)U "D nas 1, por intermédio de Milton.
a partícípação assegurada de Roque, Presidente Prudente, AI'L 3° _ A competição será rea- empate, haverá tantas séries de i:> A'

.

itoriSSIm, com a expressiva VI oria

55 cidades, o que constitue um Barretos, Ju.ndi?,í,· Ara�uari, lizada,' anualmente, no dia 12 de lances quantas se tornarem n ).Jes- pelo escore de 5 x 2;'0 valente
recorde absoh .....o- na grande Araraquara, I,�atIb.a, MO.,gI d.as outubro, ás 20,30 horas, nas �,)des sárias para o desempate, devendo "d I

.

rl c:
U:�

_
"tearrí <l. -raia ue J.: orapertuaneoe

olimpiada.· , Cruzes,' Uberlãndía, Limeira, e sob a direção das entidades !'iht- atirqr os mesmos arremessadores invicto.
Santos - Aumenta arada- \ Rio Claro,. Tupã, Mirassol, das. das turmas empatadas. Os quadros jogaram' assim for-

tívamente de 1ntensidad: a es-' C�mpinas, ,MarUia". B:_atatais, ArL /1°, -, Carla associação (clu- ArL 14 ,- Ao vencedor do "Tor- mados: Nacional - 'I'onico, Pona

peetatíva do mundo esportí- 'I'ietê, Bauru, Avare, ,Sao C�r- bel só poderá inscrever 10 jcgil.- neio Nacional de Lance Livre, poi e Manara; Pedro, Quidinho e S,;ne;
vo santísta à medida que se los, Sorocaba, TanabI� Pereira dores, sendo 5 efetivos e 5 supien- Correspondência", caberá moda-
.' Armando, Paulo, Nica, Ivo e Oe;,�y.

aproxima a realização dos ,lo- Barreto, Caçapav,�. Itu�.Catan- teso lhas de. "Vermeil"; ao 2° colocedo Internacional - Said, Baiano e

gos do XI Campeonato A ber- c1uv.a, !,aub.ate, Sao Joao De_I Art. 5° _·O Torneio será ú is- medalha de prata e ao 3° medalha
=

_ Djalma; Ivon, Denizart e Leco ;
to do Interior. E êsse ínusíta- ReI, São VlCe,:t�, Franc�, Ara- pulado, no que )he 1'01' aplicavel, ele Dl'011ZF,. A entidade vencedora Said II, Milton, Pira, Robervat e

do interesse é plenamente jus- ça�uba, Itap�üIllnga,. JUIZ de de acordo com o "Regulamento do receberá uma taça e um diploma Isio.
'

tificado, pois O grande espeta- F'óra, S. �ose d_o . �1O Preto, Campeonato Brasileiro de Lance alusivo. C.RONiSTA JOÃO VIEIRA
culo que a tradicional olímpía- Trememb�, Ríbeirâo Pre!o, Livre". Art. 15 - Os casos -serão r",�o!- Está em 'Florianópolis, o nosso.

da oferecera' este """0 será a Araguassu, Campos do Jordao, Art. 6° - As enLidades remete- vidas pelo Presidente da Cnn\'pce-
<II"" prezado colega de imprensa espor-:

SUJO maior co'nsagração, caben- Pira«:icab'a, G�aratinguetá,. Ja- rão á Secretaria da Confederação ração Brasileíra de Basquet-na!l.· .

Vi""
. . tiva, cronista João' íeira, rouator

do à nossa cidade' esta satisfa- carei, S. Jôse dos Campos, Brasileira de Basquet-ball, cpm a OS CASADOS FORAM OS do semanár-io "Cidade de Blumc,.,.
ção. Botucatú e Santos. antecedencia de 48 horas, as inscri- VENCEDORES. nau Esportiva" dessa progressista
Para .se avaliar o entusias-

•
ções , nominais dos concorrentes. ,1\SslstIda· p.Ol' grande numero de, cidade do Vale do Itajaí.

mo que envolve o empolgante Perigosa eoneorrente ArL 7° - As entidades dit-igrrão SaCIaS e admiradores dI) Pau'« Ha-
.

.

certame, ora' em sua lIa. rea- Acr,e�ce a c_ircun�tância de .o torneio eTitre os seus fi I Íill iJs, mos, vice-lideI' do Campeonatd da AS RENDAS DO CAMPEONAi\)

lização basta dizer-se que hou- que JUIZ de Fora, nao obstante designanelo campo, juizes, etc:, e Pl'imE'ira Divisão, ieNe lugar na BRASILEIRO DE FUTEBOL

-ve êst� ano o recorde absolu- f.azer o seu "debut" nos Jogos fiscalizando a execução deste lle- manhã. de domingo, no rnag-ni rico São as seguintes ai;> cifras i',JI;�'e

to de inscrições por cidades, I A.bertos, constitu� uma con- guiamento, bem como a de iodo� tapete-verde do Colég'I<) C;t!:ll'ill"!l- senl,ativas dos "records" de :lenda

por modalidade-s ,esportivas e corren:t�_ das maIS valorosas,. fis ouLros dis'pQsitivo.s. ElstaJuil'lOf se.' o ião an.unciado ,ambah' L.lw-, ·.,dos jogos do Campeonato Bra�i-
tambem no numero total de não só em cestobol. mas tam- e regulamentaL'es. bolístico entl'8 casaJos e sl)-[l"i"I)>;. ieiro de Futebol. Como será .)bSH'-

atletas participantes.. E s s e bém elll voleibol e priucipal- ArL ,8° - À hOI�a determina:Ja Precisamente ás 9,30 hora" ;-oi vado, quase todos os "recol'ds"",
grande sucesso deve-se prin- mente voleibol feminino, pois neslc' Regulamento, os concO! i'en- dado iniCIo ao jogo. No inieto do constituem arrecadações do ulti

cLpalmeiIlte à projeção que PÇlssue uma turma das mais les deverão estar devidamente u,li- 1° ,tempo a partida 'irans('lllTe'<.l mo Campeonato Brasileil'o, o que

Santos' conseguiu tôdas
\
as .ve- adestradas. for'mizados, no local do tornei::>,' ás I equilibrada. A bola andou de um de'ixa ,transparecer o aurrento

:zes de que participou, fazendo
•

, ord'�n� daó' autorIdades escalada" lado para outro sem' encont.nH· ",elj constante das rendas.

valer com sobranceria todo o Concelssão de "passes oUm- pat'a dirigirem a competição. objetivo. Mostraram-se firrnl!s "m- Os "records" do Campe,lllai.<.
seu valor esportivo, 8ipresen- picos" Art. 9° - Cáda' equipe fará 1'00 bas as defesas .No espa('o de '1Il1.t' Brasileiro, são os seguintes:
tando-se como campeã absolu- A Comissão Central Organi- arremessos, .50 em cada tabela e minutos foram decretádos quatro Manaus - Amazonas x Pará-

ta dur8,lnte seis anos

conseCUlti-j
zadora entrou em entendimel1- 'ierão feitos em fila, atirando C3- "goals", sendo três para os ca!,adns 1944 � Cr$ 36.878,00.

-vos, sendo dê notar que con- tos com o dr, H. T. W, Pilbeam, ela amador da equipe dispuL.ulLe. e um para a equipe dos s'.)iteil\..':'. Belem - Pará x Amazonas-

tri:buem ta:mbém para esse a� gerente da COIDIpanhia City, 1 (um) lance de cada vez I!, 20 No 2° tempo o prélio transcol'- 1944 '_ Cr$ 55.740,00.
gradável sUcesso o atrativo afim de que fossem concedidos (viu.te) no toLal, revezando sua tur- reu ainda favo,ravel aos casados, São .Luiz - Maranhão x Piauí --

irresistível de nossa cidade e passes liV'l"es aos atletas par- ma na tabela, aLé que seJam C0111- que conseguiram enviar ás 1'1:;des 1944 - Cr$ 18.156,00.
os encantos e belezas naturais t1ciJpantes dos Jogos Abertos pletados os, 50 (cinquenta) la:1.ccs, :�dversárias, mais q.uatro, bolas, Terezina --. Piauí ,x Maranh:'! �

de nossas praias e o clima a- para poderem viajar gratu1ta� quando será feita a ml1dan::f. de' contra uma dos solteiros, fina li- 1944. - Cr$' 15.214,00.
meno deSta terra a.cO-1hedora e mente nos bondes daquela eilXl- Labeia. N�o ser�o permitidos lan.:. zando o j�co com � vitória do

qua-I
Fortaleza -

Ceará. x Pará'---.
bôa. presa dumnte a realização do ces experImenLals. A ordem do� ar- dro de NIlo N-OCfltI, pela alta con- 1944 - Cr$ 40.703,00.

Inscreveram�se, e . portanto majestoso certame. remessadore.s é livre, mas, unH vez tag-em d� 7 x 2. Natal - Rio Grande do Norte x
está perfeitamente assegura- Os dirigentes da C.C.O. fo- iniciados 08 arremessos, não pode- Marcaram os golos do quadro Paraíba - 1944 -- Cr$ 18.540,()(;.
da, a, 'participação de 55 cida- 1'1Wl recebidos ,com a maior ta sofrer alteração até o final fios vencedor: Mota (2), Julinho" Lis-. João PeS8Ôa - Paraíba x Ria.

des, fato êste qu� registamos simpatia pelo dr. H. T, W. Pil- 100 (cem) lances. boa, Amorim, Jonas e Alcide·s Grllnde do Norte - 1944 - Cr'
com júbiló, pois, como disse':' beam, que atendeu prontamen- Art. 10 - A ordem de arren�'!S�V (contra). Os pontoS dos solteiros 14.515,00.
mos, con.st-itue um recorde ab� te ao :pedido' do ·ó�ã-o'diri'gen..:'--dos .eon�orrentes', "otte:n�rá' '-'ac -foNrm"'tlunsi�J1'os pOf'"'X:tass-iví' fi' 'Maeeió -"-'-:Alagoas �'X Sergipe-

. .soluto no ool'ltame que repre- te dos Jogos do XI Campeona- s-orLeio, atirando 2 associaçõ",� �i- Carlos. 1942 - Cr$ 11.644,00.
senta atualmenJte o' espetáculo ,to Alberto. do Interior. muHanea�ente. Os quadWg apresentaram-SB as- Aracajú - Sergipe i Alagoa; -

" ·mais vuLtoso e de maior signi- Assi:m, todos os atlellas, tOO- Al't. '11 - O lH3senvolviw:ntc sim constituídos: Casados -:- Al- 194.3 - Cr$ 10.990,00.
" ntficação esportiva em toda a nico:s e dirigentes de tôdas as �.ecniç(> de torneio, �erá regll>ta-d'J 1'1'000, Bruno e Nilo (depois Dedlj� Recife - Pernambuco x Baia -

América do Sul. delegações que particLparão nas sumulas oj'iciais da Coilft'd�- ca); Filomeno, Cherignini e P. 1944 # Cr$ 92.509,00.
Por tôdas essas razões que do certame de outubro, terão ração Brasileira de BaskeL-balL. Amorim; Orlando, Lisboa, _ Emidio, &tlvad{J,' � i3aia x Peu,ambllc'.)·--

anunc1�os, pode-se avaliar o "pa;sses olí,mpicos" que lhes Parágrafo unico - As sU'I:ula� Jonas (depois dr. Mota) e Jlllinho. 1944 - Cr$ 71.7f'7,80.
trabaliho imenso da organiza- darão passagem gratuita nos devem ser remetidas á sede da [" Solteiros - João, Katcipis e Leo; Belo Horizonte - Minas x E, da

ção da C.C.O., que tem cuidado bondes da Campanhia City em B. B., imedjatamente, depois de Belga, Ary' e Aicides; Krassinl Rio - 1944 - Cr$ '61.649,00.
�rinhosamente, :nâo só da tôdas as linhas. �lpr(,vada� E' assinapas pelo prr.si- Carlos, Batata (depoi$ Cod"í)' Rio de Janeiro - Rio x São P '.1110

preparação geral, mas princi- '.
• • • denLe da entidade local. Afonso e Pilônio_ - 1944 _ Cr$ 253,114,00.

palmente do. 'alojoonento dos TORNE-IO NACIONAL DE LANCE Art. 12 -- Após o térmillD d') 101'- Corn ést.a vitória os casados fi- Niterói:__ E. do Rio x Minas -
milhares .de àtletas e seus a- LIVRE,

<

,POR CORRESPpNDillNCIA neio, a entidade enviará á Cmlfe- caram de posse do belíssimo tro- 1943 - Cr$ 51.225,00.
,

�nhantes;'�que Santos hos�· Reg1.l,larnento deração Brasileira de Ba�ket-ball, Jéu oferecido pelo prof. JOM> To,- \ ':lória .:__ Espirito Sanlo x Mir.:tSi-
pedará, detendb-se mai�,no es- Art. 1° - Fica instituido, pela por le1egl':l1ua, o resultado da com- nera. - 1944 - Cr$ 31.079,00.
tudQ dos problemas de aUllloo.::- Confederáção Brasilt'dr;a de' Bai'lqll... petição" remetendo por via �A,'�a; X LX X São Paulo - São Pa'ulo, x Rio -

� tação, confôrto e hospedagem, tebol, o �Torneio Nacional fie as sumulas e quaisquer outros �o- NOVA VITóRIA DO S. C. 1944 - Cr$ 488.385,00.
assistêneia onde e sempre que Lance Livre, por Cort'espondênei�;' cumenlos. NACIONAL Curitibá - Parána x Santa Ca..tal..
ela se fuça necessária e fadli:" em comemoração ao "Dia do Bas- ArL f3 - Será considerada C:lm- Conforme. foi noticiado, reali,nu- 1'ina - 1944 - Cr$ 52.592,00.
dade de transportes. ket-ball súlamericano. peã a entiàade que conseguir o se no Campo do Colégio Catari- FlorÍanópolis - Santa Catarina x

lili cidades inscritas Art. 2° - Só poderão c.oucorrer maior numero de pont05 com os 5 nense, domingo ultimQ, o "matcb" Goiaz - 1943 - Cr$ 17.759,00.
Damos, a seguir, a relação ao Torneio as filiadas que esti- melhores arremessadores e cam- amisl-oso entre os fortes esquadl'ões Portn Alegre _ Rio Gl'anull do

geral das .cidades inecrita.s: - verem em pleno gOBO das suas ).E'- peão individual o amador qllf representativos do S. C. Na·cional Sul x Paraná. :_ 1943 -
_ ••

P O n t a Grossa, Jaboticabal, galias estatuárias, devendo ser p�-' maior numero de Yeze.s ene) tar e do I]lternac.ional F. C. I..!_l'$ 44.505,00.

i

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
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o léITíJhJ'Q- QUinta feira 3 de Outubro de 19.6 7

JllsJiça do,.�Trabalbo,
PROCESSOS EM .. PAUTA PARA

JULGAMENTO

Mês de outubro
Dia 3, ás 111 horas: ,

PROCESSO N. JCJ-1 ::lO/-iG
{ ,Reclamante: João Alár ico de
Lima.
,Reclamada: Cia. de Indústr-ias

Geraes, Obras e Terras S. A.

DR. ARMANDO VALtRIO Objeí o: Diferença de salár-ios r

gratificações.
DE ASSIS Dia 4, ás 14 horas:

Dos Serviços de Clínica Infantlll1a PROf:ESSO N. JCJ-131/46
Assístêncía Municipal e de Heclamante: Vald rr José Esp ín-

, Caridade d ICLtNICA MÉDICA DE CRIANÇAS O a.

ADULTOS
' Reclarnado : Restaurante P(�r(J1a"

�a���V���?frcl!Us. ��!:�is:'t Objeto : Horas extras, salácios,
Consultas das 2 ÀS 6 horll'S l fér ias, aviso-prévio e 'indenir;1l;ã0

RESID�NCIA: Rua Marechal GU)'
lherme, i) Fone 7.83

as

/ VERDADEIRAS
DR. SAVAS LACERDA

CltlUca médíco-cirúrgica de Olho,'.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Preacrição de le..te� de
oontat,

.

OONSULTóRIO - FeHpe Schmt-
, dt, 8. Das 14 às 18 boras, '

aOSID1l:NCIA - Conselheiro ,Ma·
,

'.

'fra, 77.
'

TELEFONIDS, 1418 e 1204

são O un ICO remedio eficaz
para evitar e tratar

o s R'oUQUID,ÕES, os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

DR. A. SANTAEU:.�
li- �Dlplomado pela Faculdade, Na·
donal de Medicina da Universida·
de, do Brasil). Médico por concur

., do Serviço Nacional de Doen-
1IR8 Mentais, Ex interno da santa,
casa de Misericórdia, e Hospital
Pslq:uátrico do Rio' na' Capital Jo'.

deral '

CLíNICA MÉDIC"A' ...:.. 'DOENÇA.lt ,

,

" ' NERVbsAS '

".

.
- Consultófrio: Ediflclo Am6J.1a

, ,

NETO
- Rua Felipe Schmidt., Consultas;

"

Das 15 ás 18 horas -

ltes)dêDcia: Rua Alvaro de Car1'8-_
lho na 18 - Florianópolis.

'

DR. MADEII{A NEVES
Médico especlalist.à em DOENÇAS

,

DOS' OLHOS
Curso de Aperrescoamento e Lon
ga Pratica no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em 'diante.

CONSULTóRIO:
Rua João Pírito , n. 7, sobrado, -
Fone: 1.461 - Residência: Rua,

"I'Presidente Coutinho, 58

Botijas, d�. ferro
páva gás
carbõnico" "'0 . licença do O. N, S P N0 186

"

1"'", •
de 26 de Fevereiro

,
.

""eqlf, de 1935
000' \>OI 0,002, EUCQly�1:01 O,

VENDE'-SE'
Novas, recem-irnoor t e daa

Pedidos à

I\NOT s- A, Cx P. 3'4
ITAJAÍ

,\

,DR. MARIO WENDHAUSEN

I ELÉ84NCI4, CONFORTO é;

E CECONOMIA"
,

cons'eque.s'e com. os trajes soh:::rnedidri .. '

G U"A, 5 ,p: A�;'R'�..>:I; !'

--------------------�

DR. ROLDÃO CONSONI
VlRURGIA GERAL - ALTA CI·
RuRGIA .,..- MOLÉSTIMI DE 8..
• . .. NHORAS - PARTOS '. '

rormado pela F.acl,lldad.e de Medi·
, clnna da Universidade de SAo
Paulo, onde foi assisten te por' ,a
rfos anos <to Serviço' Cirúrgico do

Prof. Alípio Córreia Neto
Ctrurgla do estômago e vias bl·
Uarils, Intestinos delgado e'grOllllO,
tiróide" rins; ,próstata, bexJga,

"tero, ovários e trõmnaa. Vàrlco
eeíe, hidrocele, var�es' e berna

CONSULTAS:
das 2 às 5' horas, à Rua Feipé
tlchmidt, 21 (altos da Casa Pa·

raiso). Te!. 1.598.
'

BESIDfl:NCIA: Rua Esteves JQ
níor. 179; Te!. M 764

uwetor do Hospital "Nerêw Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS CARBÔNICOOIS,

'

E CRIANÇA�
Consul tório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No-
.'

VEND�-SE
Pedidos à

vembro \ lJtOS da "Belo Horizonte")
Te!. 15;5

Consultas: das 4 as 6 horas.
Residência:'" R. Pelipe Schmidt, 38

- Fone ,manual 812'

Vendedo� oo r �'on'ta" prop'rld: ,,; t, iJ:

PLAtIDO Mil FRA .; Btilzor :de' M6dds
" Rua Felipe Schrnidt, 3'( - Fóri:�, 755

Boa coleção ,

de amostr'as Afànde-seà)l'omicilio; r:

KNOT s. A.
Caixa 34Pos tal

DR. 'BIASE FARAco
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centru de' Saúde
DOF.NÇAS DÀ PELE - SíFILIS
- AFECÇõES UItO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAI()s
INFRA - VERMELHOS' E ULTIV.-

, VIOLETAS
" CONóSULT.Ã!S: dll�3' às 6 hs. - R.

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

Tel. - K NO T - Itajaí i � i:�...
. ·t

"

'

3�

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

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

I
CLíNICA MÉDICA EM GERAL

,Doenças dos órgãos inter nos. cspec;a}.
j mente do coração.

.

ELECTROCARDIOGRA.Fl.�
Doenças do sangue e doe cervos.

Doenças de senbor-as - Partos.
Consultas diàriamente das 15 à. 18

horas.
,Atende chamados a qualque- hora,

inclusive durante a noite.
CONSUtTóRIO:' Rua Vitor Meire-

,

les, 18, Pane 702
RP;SID'!NC1A: Avenida Trompowski,

62. Fone 766

Maferia') T'ipo g ráf,i.c O

VEN'DE-SE
DR. NEWTON D'AVILA

.

Operações - vias Urínãrías -

Doenças dos in testinos, réto e
anus - Hemorroidas. �atamen

to da colite amebiana.
Fisioterapia - Infra vermelha,
Consulta: Vitor Meireles, 2'1".

Atende diariamente às 1l,aO hs.
e, à tarde, das 16 hs, em diante

Resld: Vldal Ramos, 66.
,

Fop", 1067

Estantes e caixas de tipos em' ótimo estado.

Tratar' nesta Re;daçõo.'�fl.�.......
,- (opyrighí da

,

� I. TheHAYE tOO HiARD1In�
. _ ,

1. .. qUJe ° mm'cego .é O úni
.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;� co mamífero capaz &é voâr

-

.,

-

I.
2 ... que o México é o único

'I)VO':'0,.:..,0..
�

.. \ I) ('.)-�S, país Iatmo-amerieano que '3X-

.; ,.._
porta gado vivo para os Esta-
dos Unidos.

3 ...
'

que ta Iei trances- exi

ge o depósito de dois exempla
res - um dos quaís para a Bí
bilJi:o.t8ica Nacíonaã - de todos
os Jiiv:rOlS impressos no país,

'

4. " qUJe, recentemente, des
cobriu-se nos Estados Unidos
que a vitamina "A" .'exi:ste em

quantidade cem vezes maíc- no
óleo de tígado de tu:barão do

que no óleo de fígado fie baca
lhau.
5. " que a Grande V�êstal,

que mantinha aceso o
• Fogo

Sagrado JlG templo"maís ramo
so de Roma, tinha, em certas
círcunstãncías, mais poder do
que o imperador e OIS triounais,
e que S9 sua presença.: mesmo
suscitada pelo ooa:so,' era oas
tante para redimir UIIll crimi

I
noso já em car,ni'llho para o ca-

da..fal:so. .

{ 6... qUle as pedras das pi-
ramides do Egito tem, em me

Ima, duas e meia toneladas; que
miütas' de�aJs pesam até 150:.to
neladals; e que VaIS pedras fo
ram transpod.ad.á:s pe1lo rio
Nilo, por mãos hUlIllahas, há
mais de 4.000 anos.

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

I'.'

.i\
I.

" Dr. OSVALDO .BlJLCAO VIANNA
Dr. J. J. DE .SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ru.o Felipe, Schmid t � - Sala 5
Edifício Cruzeiro ....:. Florial'l.ópolis.I

" AUTOMOUILIST48 I
Atenção

Pen-e o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

,

ne .. 94

'FARIVIACIA ESPERANÇA,
do Farmacêutico NILO LA.US

Hoje 6 amanhã' será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu-

marias - Artigos de borracha. ,
, '

, Garante-se a"'ex�ta observância no 'receituário médico_
'

-,...... » u

r
n

• F b -_ .....

COMPANHIA· "ALIANÇA DA BAtA-
f'u�.�á' •• 181. - Sé•• : ·1 A I A
IlfCEDI08 • T_A.J.-SPOKTkS

, (

Cifras do ,Balanço. tle 1944�
� � , �

I
-

� ..

, ,'Cr." 80..900.606,30
'Cr$ '5 978Ao1.755.97

67.053,.245.30
142.176603;80

CA:PIT,AL" E ,RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

A.,' "5 1 L·V E I R A
... "'" .

.

.'

•

Comissários de Madeir�s
Presta aos seus representados informações criteriosas sôbte

• ,�' .. .' ' . , . , ,. ·,·a situação do mercado.

ENDEREÇOS:
Matriz'-; São Paulo·- Rua Guaporé. 144 - Fone 4- 5866.

Caixa Postal 5.7Q6. - Telegráfico Abesil.

Filial:;- §antos ,:... �Ru'a José Ricardo. 43. - Fone 3.526.
, . ,

Caixa' Poshl 749. Telegráfico: Abesil.

'<'
'

.. Siiüstros pagos nOI> 6}tilnoll I\) aooa " 98.687.816,30
Responsabilidades ... 76_7r36.4o� ,306,20

r

II
..... III·

-""" - "" _ " _.."""_ -_ "' ,. �_.."... -

Diretores: ".-

Dr, Pamphilo d'Utra Freire de CSI'V'alho. Dr.' Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim' Barr .eto d� ArauJo
e José Abreu.

Se,rviço de mensageria.
Rapidez e efidê��ia.

"

Salão Record - Praça J 5 ,

,

FONE:, 16�96';

I
I

',Fabricante e distríhuidoreg 'das aEamadas con

fecções -DISTINTA'i e RIVET. Possua um gran-
.

de sortimento de cCisemiras, riscados, brin.
bons e barato•• alqodõe.s, mql"ins e aviamento.

para olfai<1tes. que, recebe diretament ...
·

da.
Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - 'FILIAIS em Blumenau e L.ajes.I fábricas. A' -Caso
• A CAPITAL- chama a atençQo do.

visita ante. de �ef1atuorem sua. cornproll. MATRIZ em

melhore.
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Compreendendo qoe a campanha em favor dos Pobres da cidade que
prensa e pela rádio-difusora, de FlorianóPolis resulta afinal, em seu próprio laterêsse, grande DÓ-'

mero �e' com,erciantes têm aderido a tão meritório empreendimento.

está sendo feita pela ím-

*
* *

Dar aos pobres á emprestar-
a Deus.
Não há, .realmente, sittisfa-

Por me haver esquecido de comunicar' a mudança de ende- ção mais plena nem mais sa-

reço, fui automáticamente desligado da lista de contribuintes da dia que esta de conceder-se RI_

Caixa de Esmolas aos Indigentes de Florianópolis. E disso me pe- quem necessita, um pouquinho"
nítencio porque, embora explicavel, a sumária exclusão de cão do que nos sobra.
benemé,rita sociedade representa um .vexame. Não que eu queira O homem, na sociedade, tem,
fazer alarde de sentimentos, filantrópicos' -- exibição ridicnla em O dever primário de eomunhãé-

problema de tão transcendental importancia para va vida social e de' amparo aos mais despre--
da cidade. Porque' Indispensável que todos se convençam: conu-i- sadós pela fortlÍna.,
buir para .extinguir a mendicancia nas ruas de Florianópolis, já Nem todos nascem ricos' e.

não é apenas obra de caridade. E' devei' a que não podem fugir poucos tem a, habiUdade ou 81'
,

os f'lor iannpohtanos, sob pena de se tornarem inimigos do pro- sorte de enriquecer.
gresso local.

. , Ê pois, ' indispensável que,.
Talvez fosse mais própr-io c mais simpático encarar a quesí ão por um dever de soltdaríedade-

sob o aspecto puramente altruistico, isto é, chamar a atenção do humana, os bafejados da ri-,
,

publíce citadino sóbre, os quadros de 'misér-ia que nos oferece a quesa, benetíeíam os mais!

pobresa em nossa terra, desvalidos e os. fortes auxílíenn
Os que temos saude e podemos ganhar o pão nosso de caJá os mais fraeos.

dia, assim 'mesmo sofremos a pressão da carestia e de""Lal forma, Nesse propósito, para que a.\

que são precisos seguidos cortes nas despesas para nos podermos caridade não tivesse o degra-·
manter dentro de um relativo equilibrio econômico, dante e pouco digno cunho

Que dizer do� enfermos, dos aleijados, dos velhos, inhibic!os, pessoal do auxílio direto,' foi"
pela sua dolorosa insuficiência física, de provei' ao próprio sus- em �boa hora, criada á Caixa

tento? de Esmolas de Plorfanõpolís;
Sem roupas e sem comida, andrajosos e raquíticos não _CSefl-, que funciona sob o contrôle dm

Atenas, 2 (U. P.) - O "PTe- pam ao terr-ível dilema: ou a morte 'Pela fome ou a romaria pela Polícia.
mier " grego, sr. 'I'saldarla, re- cidade, de rua em rua, estendendo a mão trêmula á caridade Tem ela a finalidade de an-

Moscou, 2 (U. P.) - -O co- jeitou as propostas apresenta- gariar pequenas quantias de-
R

. publica. .

menrarísta TUSSO "N. 00118- das pelo sr. Sofoulia para a d
.

'

I
.

d l cada um e, segundo as necessi·,A caridade, a rrnrave apanagro \a nossa gen e, os ampara,
tein, escrevendo hoje na revís- inclusão dos liberais no novo

r por certo. Mas nêsse amparo generoso e espontaneo há 0_ estímulo dades, dístrfbuí-Ias entre os iu-·
ta "Tempos Novos", acusou os govêrno helenico. Deste mo-

a um espetáculo degradante para o bom nome da urbs, felizes habítautes inscritos em;

Estados Unidos de estarem de- do, caíram por terra as possí- Evitemo-lo sem saor ifioar a beleza do mandato evangélico, seu' registro.
ldberadamente retardando o bilidades de se formar um no- C' d E la Parece, entretanto, que 3;

, cooperando mais objetivamente com a aixa e ssmo s na cam-

'prog.resso do uso pacifico da nn govêrno que Incluísse os ini'CIOat'IOva'lla-o DOlO bem compre--',," ''V ,
, ,.." panha contra a mendicancia e a favor dós-verdadeiros necessitados. J._

energia atômica, preferindo maiores e princípais partidos 'Com o dever de cristãos cumpriremos, assim, também o nosso endida e poucos, relativamente"
lançar-se numa conrída arma- da oposição. indeclinavel dever de amigos da cidade. muito poucos, deram, com a'

mentísta atômica. Disse ele A atividade terrorista, que frequêneía indispensável, a suai

que os militares americanos havia enfraquecido por oca- __,.,
IIIi � .,··'t.ribuição.

.'

com êno,rmes despesas e des- sião do retorno do rei Jorge;

I
. A-fim de incentivá-la, os:

perdidos de energias/ cíentífí- aumentou quando o govêmo CA'RLOS HOEPCKE S. A_ .lorna,is e a Rádio difusora de-
cas procuram apenas aumen- se. refertu à 'illltenç�� de c<?nti- Florianópolis empreenderam
tal" o :poderio da. bomba atômí- nuar a mesma política de ter- - COMÉRCIO E INDÚSTRIA uma campanha que já apre-.
ca, combinando-a com armas- 1'.0. '. '. senta algum resultado.

foguetes e armazenando enor- Os terrcristas gregos dína- Avisa a sua distintá fresuezia que transferiu a sua AIg'uns negoeíantes compre--
.

mes "stoks " de bombas. O co- mítararn a estrada de ferro Sa- Secção Autoshell (comêrcio de automóveis" caminhões, enderam que, mesmo em 'seuT
mentarísta conclui: loníca-Laríssa, em' três tre- pneus, câmaras, peças e acessórios, tintas, produtos

I
benefício, seria conveniente'

"Entretanto, para qualquer chos, situados a norte da se- de petroleo, etc.) para a rua Conselheiro Mafra. nO. 34, adotar o 'critério do auxílio in-

esforço sério no sentido de gunda cidade. onde ,espera merecer a habitual _preferência. direto, isto é, feito por meio de-
usar a energia atômica para Fpolis., 10. de outubro de 1946.

'

Instítulção que controlasse al
fins pacíficos, não há tempo mendicância e evitasse o as-

nem ddnheiTo, nem habtlidade Chiang lai Sbek =- .....-------.... pacto deprimente que apresen-:
cíencíríca. Não há mesmo, e o -

O DE ITAR !RÉ -PI·orou.n estado de ta uma cidade com os seus po-
que é mais importante, vonta- optimista BARA ,1'\ V bres, nas portas ou naffil calça-
de para isso".

Nankíng, 2 (U. P.) _ O ge- Por motivo de mndan- ',sau"de de-"ordell'Hull' das, estendendo á caJéldade o-

P d á
.neralissímo Chiang Kai Shek, ca no ho-rálio do aVIa0 U seu chapéu esburacado,

O �,r . usar a dlU'l"ante uma entrevista com o ém que tomara passag'em, • Muitos neg'ociant.es, dotados:

II
'

f general Marshall, manifestou não mais ehegará hoje a
, Washington, 2 (D. P.) de iegítimo espírito cristão�>

ngna· raucesa a eSlperança de que as hostili- esta capital o Barão de Piorou o e'SttaJdü de saúde do prontificaram-se, agora, a co-

Tókio, 2 (D. P.) - O Tribu- dadas que agora se. estendem Ital'aré, cuja visita dar-se- ex-secretário de Estado norte- laborar, e é de se esperar que.

:nal intermacional de delitos de por UlIUa terça pi8rte da China á dentro de poucos dias. . americano, Sr.•Cordell Hull, todos, sem discr'epância, lhes,

guerra autorizou o uso do idio- cessam br,evemente. Os bilhet.es ,para a sua tendo os médioos do Hospital· acompanhem o gesto de apôio •.
conDereAncloa J'a' se acham à N,aval d'e,clarado que o seu es- 11 humano e está dentro dos;

ma fTancês no curso dos julga- À nova entrevista entre o
1

o o

d na lIvrarIa de Pedro tarlo é grave.
'

'ensinamentos do Mestre.
mentos, após disputa que qua- gene,ral Marshall e o embaixa-I �en oa Cosi ocasionou a retirada da dor no.rte-americano na China, I XaVIer & la.

França do referido T.ri.bUnal.,' sr. Stuart, levou os olbservado-I
TOME IHOTRobert Oneto, promotor Fran- res a acreditar que deve haver '

cês, contra a oroem do T,ribu-I algum progresso nas negocia-
'

'

nal, trtilizüu a Hngua' do seu' ções entre os comunistas e o
---.-:..---------

país para exprimir um pare- govêrno 'de Nanking.
ceI". FinaLmente, o Tribunal

� �
resolveu que ü promotor em

questão podia utiHzar o Fran-

I

1
I M E A C'UL-P A

Suicidou-se 001
'

membro' da missão
comercial argentina
L�ndr,es, 2 (D. P.) - Infor-

mam de Buenos Aires que o

I sr. F�rnando Amarante, mem
bro da Missão Oome.rcial Ar-

I
'gentina, atJuaLmente no Rio de

Janeiro, foi:' encontrado morto
Ruo Felipe Schmidt 34. est.a noite em seus aposentüs ;;;=======;;;;::;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;=-;;--:---:---:.--::---__

Solo 3. TeI.f. 16-31
no Copooalbana P:alace Hotel. O'odoy lutará' com

_____..... -= Ão lado de seu leito foi en- Jos� Felipe Bo�baid e

o o o o . o o o • o o . o o o o o o o o • • • • • • •• oontrado um revolver, pare,.; Senhora Joe
'

Louis
TOME APERITIVO, cendo, indicar um suicídio. Foi, participam ao. parentea a

- tl:!tmoom, encontrada uma car- pe..aa. da aua. relaçõe.,

K N O T
,o no.cimento de,aeu

1 .

ta �.o morto endere�,ada, a sua
primogênito

eS1posa. FE L I P :{; O T Á V I O
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FESTIVA,L DE' ARTE

JOÃO FRAINER

�m beneficio dos pobres, socorridos pela' Legião Brasileira de

Assiitência, será levado a efeito, no Clube 12. de Agõsto, sábado próxr
mo.rás 21 horas, um magnifico, programa de arte, organizado por Lou
rival Almeida e que será, também, irr-adiado pela nossa "Guarujá'.

Entre os diversos elementos que tomarão' parte,' 'destacam-se,' �1J1
numeras de canto, Maria Barreiros, Gecy Deuscher e Pedr-inho V<!.z;
em declamação, Lourival Almeida, Norma Valente e Sônia Br ísighelli ;
e' em numeras musicais, Manoel Cruz" Braz M�rei�a,. Amary Cunha,
Lóurival Garcia e Yolanda Almeida.· ",

Ás 22,30, terminado o programa terá inicio uma grande soirée.
_ ....__ .._--------------..__-------

Procuram a-umentar Afividades '

8 poder da terroristas
bomba atômica-'

cês.

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

�A_,I sstOS"'�/-fA' DURANTE TODO Q/A

/ I'" ·
nos IIAf)CJOS

'

:-...,]'DJ", /tI�,E:. ,I"�t�. � f= � , »"'" � {2� �."..
. ,., -:::. �

?:r,'?' $\>
,

Ors.,
Aderbál Ramos

da Silva
I'

Prefere o fuzila
mento
Frankfurt, 2 (U. P.) - Se

gundo se info,rma oficialmen
te, Von Keitel, antigo chefe do
.Alto Comando Alemão, hoje
condenado à morte por enfor
camento apelará para as auto
ridaldes que o julgaram, para
'que sua sentença de morte por'
enforeamento seja transforma

,

da em oondenação à morté por
fuzilamento. ,

e

João a.llsta
Bonn_ssls

ADVOGADOS

•

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS"

fNFlAMACOES,
COCEIRAS,
_F R.I E I R-A 5,
ESPINHAS, ETC.

•

Hollywood, 2 (U. P.) - Ao"
ohegar em Nova York, Alr
Weslh manifestou ser muit()'"
possivel que o pugilista árturO<'
G�doy volite a enfrentar Joe
Louis em disputa do título qe·
campeão mundial de pesos p�
Saldos. Sabe-se que o enoontt(}o.
será l'evado a efeito na Calpital
do México em miJ novecentos:

quarenta e sete. Godoy lutolr
duas vezes ,com Louis. A pri
meilI'a pelUeu por pontos e a

segUlnda vencido por KnochuL
NUNCR EXISTIU IGURL

•

,/
I

)

Previsão do tempo
PreV'i.ão do tempo, até 14 hora.

do dia 3, na Capital:
Tempo: em gera.! inatáV'eI, Na

V'oeiro,
Temperatura: ••táveI.
Vento.: de norte Q lé.te. com

rajada. fraacaB.
, Tamperaturaa extramlu da ontem:
máxima, 22,9; mínimo, 19.3,

,( -
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