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Será hoje, egional Eleitoral
,

asinstalado 14

Garantido
•

Rio, 4 (E.) - A propósito
das informações do govêrno de

que não havia ameaça de no

va crise no abwsteoimento de

trigo até o tían do ano, o, sr.

as quantndadés de trigo sufi
cientes ao nosso consumo.

trigo
adquirir em qualquer país pro
dutor. Pelas razões acima

abastecimento
. .

deo
Samuel de Sousa Leão Gracie, I Argentí.na, desde julho, não
ministro interino das Rela-I pôde mais, por circunstâncias

ções Exterores, fez à mprensa diversas, ou seja, dificuldades "O govêrno brasileiro recor- mencionadas, entabulamos ne

as seguntes declarações: de transpértes e perdas de co- '_eu, então, a outras fon.tes e gocíações par.a recebê-la d9S
"O que há é o seguinte: a lheíta, abastecer o Brasil co 'üUteve do Comité de Cereais de Estados Unidos. Esse trigo já

Washington, uma cota de está a caminho e tudo indica
75.000 toneladas mensais, de que não haverá maior demora
10 de 'setembro até o fim do na sua distribuição paro o con

ano, cota que o Bra-sil poderia sumo interno" ..

llniciada a greve branca dos estudantes
lUO, � (E.) - o inicio da "greve branca" promovida pela União

Nuoíonal dos Estudantes, foi fixada para o dia 15 do corrente.

A campanha estudantil contra os exploradores do povo prossegue,
Ccvcnelo ser inauguradas hoje mais duas bancas d� reclamações.

Desejam melhores salários
RIO, 4 (Via Aéreá) - Os comerciários pleiteiam melhores salários.

.�á existe uma tabela org'allÍ�ada. Amanhã, a classe se reunirá em gran
de assembléia para eliscutir o assunto, assembléia que se realizará na
seele do Sindicato respectivo.

. O MAIH AN'flG(;, OlÁUIO OE SANTA CATARINA
....

Prollrietarlo e Diretor-Gerente: SIDNEI ''I ('CETI - Dtretor : BARREIROS FILHO

Diretor de Redaçâo A. DAMASCENO DA SILVA
A candidatura Gastão Vidigal

fiA0 PAULO, 4 (E.) - Divulga-se que o sr. Cristiano Alteníelder

Silva servirá de intermediár-io entre o sr. Macedo Soares e a U. D. N.,
no sentido da aceitação da caudidatura elo sr. Gastão Vidigal, um dos

Domes apresentados na reunião do P. 8. D., .ao cargo de governador de

tiüh Pau lo.
Fala-se ainda que o SI'. Meireles Reis, por outro lado,' foi o esco

Ih ido pelos partidários do S1', José Rodr-igues Alves para entrar em

I'lltl'lId,imellto. com os 81'S. Fruncisco e Oscar Rodrigues Alves e outros

pl'UI�el'E'� cio Par-Lido Republicano.

----------------------------------'-----------------------------------�-----------------
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Denunciadas manobras nazistas para dificultar a

liquidação de firma·s alemãs
Rio, 4 (E.) - o "Diário Carioca"

volta' a afirmar que apesar de
certos desmentidos, pode assegu
rar que, esiste um movimento pa
ra a volta dos .alemães ás empl'csas
confiscadas como reparações de

guerra. Declara que recebeu mais
de uma centena de cartas atestan
do que os nazistas conseguiram re

tardar a liquidação de oiçumos [ir-

Os 'japoneses e a bomba ·atômica
ATLANTA, 4 (U. r.) - O jornal local "Atlanta Constítutíon" pu

blica 'a noticia de que os japoneses produziram e experimentaram, com

exilo, Cima bomba atômica, 3 dias antes elo fim ela guerra. A reporta
gcm, a respeito, escrita por David Snell, um dos jornalistas que re

grnssaram recentemente ela Coréa, onde estiveram adidos aos mem

IH'O'; do Departamento de Investigação Criminal eliz que os cientistas

japnuescs que produz iram a bomba são agora "pr istoneirosrlos l'US;:;OS."

mas industriais e [aze» aceitar 1'1}- sofre preju izos consideraue is com

mo pretendentes á compr'a de tais essas numobras, e as fábricas cou

oraanisaçõe«, elementos que não [iscadas peruuinecem. estacionárias

passam ele testas de [erro dos an-, não descnuoloendo a capacidade
tiaos donos, Os alemães, para di-I produtoro. ele que são capazes.

[iculiar a liqu idação, clieqani a

apresentar, propostos de compras, 'Promovl"do O Brl·gque se destinam unicamente a im-
'

•

pedir o. liquidação. Eduard8 DomesSeçundo aquele [ornai, o Brasil
RIO, 4 CE) O presidente da

Republica assinou, ontem na

pasta da Aeronautica, decretos
promovendo, no Quadro de
Oficiais Avíadores, ao posto
de tenente-côronel brigadeiro,
o major-brigadeiro Eduardo
Gomes, e ao posto de major
brigadeiro, os ln'ig�deirosAjal
mar Appel Neto..

TRetornaram ao· trabalho (Poupe 'rigo para o
BUENOS AiRES, q (U. P.) - Ac(.!ba de ser iniciada a camuamtio.

"Poupe trigo para o Brasil", .,

Os cartazes são inipressos em Yl'Ctndes letras neçras, sobre fundo
brauco.Jsm. priuieiro plano salienta-se a frase: "E' um pedido de Peron,"

RIO, 4 (E.) - Os empregados nas usinas de l'efinacão ele açucar
voltaram ontem pela manhã ao trabalho, couí'irmando assim a resolu
{o1lo ante-ontem tomada em assembléia da classe.

Hoje deveria ser assmndo no D. N. T, o acordo eo[n paL.rõe,s (..t
empregades, mas por ter o Ministér-io do 'I'rahalho encerrado o seu

expediente ás 14 horas em virtude

elt'
fal�cimenLo do ex-minisL�'o' elo

Trabalho, sr. Valdemar Falcão, foi e sa formalidade transferida para
amanhã.

o DOVO estatuto, dos partidos políticos
8.4.0 PAULO; 4 (E.) � O estatuto elos partidos politicas, a que se

referis: o novo ministro [la Justiça, na entrevista concedida á imprensa,
logo após tucoer-se empossado naquela pasta, VÜ'á na reforma eleitoral,
que se unnncia. O sr -. Benedito Costa Neto já tem os iineametuos gerais
cio projeto, que terá de passaj' pelo Conaresso Nacional. E' possiuei
que tenh aruos esse estatuto ainda este ano" mas a eeiauidaae de tempo
'! o prlncipa; frito?' para que não alimerüemos maiores esperanças.

«Não deve re

g �PCB concorrerá -às assembléias esta- mmcíe» .' .

d
., RIO, 4 (E) O Partído Líber-

o81S com chapa sob 'sua legenda tador expediu e�. Porto Ale-

RIO, 4. (Via Aérea) - A comissão Executiva do Partiâo Comunista gre uma �lOita. o�lCIa!: segundo
do Brasii distribuiu, ontem, uma nóta á imprensa, na qiuü depois de

a qual �OI de.:.Cld'ldo que o sr.

analisar a situação politica nacional e internacioruü, declara. á certa
RaUil PIla nao deve, no cor-

oit» •. "D tib C EdP C· 13
.' rente ano renunciar seu man-

.... .tl a. e t ej'on o j. • o . . . que o prl1do concorrerá ás I.ls.se'IJI,-
'

bléias estaduais com chapa sob sua legenda, embora nelas possam ser d�ato- �e deputado, mas apenas
.

l'd -mes d - . lícencíar-sé pelo prazo e na1nc u.t os nomes e pessoas qtte nao sendo rncmbl'os elo partIdo tenham .

'
.

real p?'estigio popnlm' em vi1'lnde de suas atit'u.des democrátIcas". fdorn�a ,que o novo regIIm�n�o
• ,a ""amara Feederal perm'ItIr,

a fim de dedicar-se à camp'a
nha polilÜco-ilartidaria esta-
dual".

'

---------�------------'.-, _,

desmobilização
BELGRADO, 4 (U. P.) - Informa-se que o marechal Tito decretou

a desmobilização das forças de terra, mar e ar da Jugoslávia, O decreto

afeta quase todos os componentes das unidaeles de "part.isans" e nu-

Tito decretou a

merosas outras unidades.

Prêso O senador ROdriguez Irraay
Bue,nos Aires, 4 tU. P.) -1 a pedido da polícia federal.

SUJe01-t8S ao regi-me Ois j.ornaJi,sltas adidos ao Con-' Por outro lado, "La Pre:n�
\Ç greSlso foram tnformados de sa" declara que a prisão de

d,D 11·"eD�a 'prévl·a que a comissão' de negoCIos Arraya foi ordenada pelo Se-
U ti " constitucionais d.o Senado, ha- nado.

r
via ordenado yigilância sôbre Durante a sessão noturna de

lHo, 11 (Via Aérea) - Os min is-
• a pessoa do senador Rodriguez ontem, o senador peroniista

cr.anr_as
lroti da Fazenda e do Extel"Íor.

Arraya, po-rém não ordenou a Diego MoHnari disse haver ti--

� 'I consideranelo prejudicial á ecOl{o�
sua detenção. do noticias de que o sr. Arraya

JERUSALEM:, 4 (U. P.) - Por ocasião do Ano Novo israeli.ta, resol- mIa da bOlTacha natural de j)1'O- A vi,gilância foi estabel�cida ha,via deixado a Argentina,
�ell o governo da Palestina, libertar 700crianças judias que se achavam dllCão ]wasilcil'll, a livre impol'ta- em vÜ'tuide de solicitação do p,oréni, quwtro horas depoi's _
mt�rnadas, ?omo imigrantes ilegais, no campo de concentração ele ALJit. Cão ele slicp.cjaneos, aprovaram a senador Armando G. Antille, póuco antes, da sua detenção
Apos transporem as portas da prisão, elirig'iram-se os peq\leninos ju- segllinte l'eso]u<)ã,o:

para qUê se procedesse a uma - o próprio Arraya deslÍnell1-
deus, entoando �anções hebraicas, para as 32 colônias agl'icolas CUJOS

"Picam sujeitas ao regime de 11- inveSltÍlgação na vida do sr. uiu essa informação, anuncian
J'epresentantes tmham ido recebe-los e os conduziram de alltomovel. cenca prévia as impol'tações d.os Arraya. Êste, por sua vez, ha- do que não· pensava em aban

seguintes p1'oduLos plásticos, bem via denunciado o senador An'- donar o país.
assim OR arLefatos com eles fabri- tille como envolvtdo em nego-

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

caelos: Elaslomento S-Gr-S ou Bu- ciatas rel:altivas à exportação BailOU o preço'

suas operações financeiras ma S; ielem N-Gr-N ou Chemigun, de trigo para o Uruguai.
RlO & (E) O, N ,- d

' ,Hycar Buma N e Perbunam; Idem Notioias ,procedentes de Ro- do gás.

,I .
-

.Sl, egl ao e Ltma, no despacho de ontem _com o I J\tI-Gr-M ou Neoprene e Sovpren-jJrestdente da Republtca, em longa exposição, Pl'OPÔS ao Governo a sus- "d P G ' P
. sário informaram que o sena-

-

l d'd'
se, 1 em ,

- Jl-, ou Thikel, e idem dor Arraya fOI' d=tido n"�uela
pensa0 cas me t as qtW j"estnngem as operações f'inanceiras dos I G' J B "1

Q W';l'

J t 't t l P 'd
A •

S
.

lA'
- 1-, ou lh!. cidade, pela polícia. pr.ov'incia},ns t ti, os c e rem encta octa.. provada que seia a exposição, vol-

t(l.j'ão aqueles estabelecimentos a opera?' como antes das 'I'estl'iç{Jes 01'-
âenadas ·pelo chefe elo Governo. Denunciadas

Libertadas 700

Os Institutos de Previdência reiniciarao

o

Rio, 4 (E.) - Pelo Depar
tamento Nacional de Ilumina
ção, o' preço do gás para o tri
mestre setembro-novembro do
corrente ano, foi fixado em

sei:)senta e !seis centavos e qua-
RIO, 4 (K) - O titular da Viação encaminhou ao ministro da Ae- tro déci'IDos por metro cU,'bico:

!'onáuLica o processo em que são denunciadas as empresas ele navega- VerifLca-se, dessa forma, sen

ção aérea "Aerovias Brasil", "Navegação Aérea Brasileira" e "Viação sível diminuição no custo des
Aérea Rio Grande do Sul", como incursas nas disposições do al't. 29 do se combuSltÍ<vel, que era ante
decreto-lei n. 21.111 de 10 de março de 1932, por não guarnecerem COD- rúrmente de Cr$ 0,710 por me-
venientemente as estações de rádio de bordo ele seus aviões. tro cúbico.

várias �emprê8as aéreas
sr .. Pereira Lira e a U .. D .. N-

RIO, 4 (E) - O sr, José Pereira Lira, chefe de Policia, declarou
'à um ve�pertino que se tem avistado com l'arios elementos da U. D. N.,

.

com os quais vem mantendo entendimentos no sentido de uma pacificação
'politica no seu Estado.

/'

\� Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tópico do dia
Em tópico anterior, tratá

mos da propaganda que exal

ça as maravilhas e as facilida

des de vida exlstentes em al

guns países, como principal

mente em nossa grande amiga

Argentina, quando, na verda

de, a realidade é bem outra.Se

ali e algures podem haver al

gumas facilidades, no Brasil

também as há..No geral po-

rém, a situação de dificuldades

é universal, 'pois todas as na-'I.ções, pequenas e grandes, es

tão pagando e pagarão por
muito ainda, seu: tributo de

sofrimentos decorrentes da ca

tástrofe que enlutou a huma

nidade. Temos criticado,
continuaremos a faze-lo, é a

ímprevídêncta dos nossos go

vêrnos, pois, com as possibili

dades de que .podertam dispor,

era para o Brasil estar em si

tuação corno nenhum outro

país, tendo a sua população

bem suprida de tudo, e impon-
do-se no mercado .mundíal, ex

portando fartas sobras. Entre

os' "paraísos" apregoados pe-

la propaganda, estava Portu-

gal. Logo após o término da

guerra, quando começaram a

surtdr na Guanabara navios

portugueses, os filhos de além-

mar arrumavam as malas e

iam em busca das delícías do

"j8Jrdim da Europa á beira

mar planr.ado ", no dizer do

bardo. Pois, há pouco, chegou Leiam
ao Rio de Janeiro o "Almiran-

te Alexamdrmo ", trazendo em

seu 'bojo mais de cem portu

gueses, que haviam Iíquídado

seus negócios e rumado para

sua terra, fugindo aos porro

res da vida no Brastl, onde

eles encheram os pés-de-meia.

Retornam á nossa terra, mal

dizendo a hora em que tiveram

tão triste lembrança de atra

vessar o Atlântico, .para lá. A

vida em Portugal, pelo que
afirmaram Os vdajantes á ím

l,rensa carioca, está cem vezes

pior do que rio, Brasil. Orado
..

namento é rigorosfssímo. Bas

ta saber-se que o estabelecido

Ipara uma pessoa, por mês, é o

eeguínte: açucar, quatroceu-

tas gramas; arroz, quatrocen-'l
_

tas gramas.; bacalhau, duzen-

: tas'gramas: azeite, três quar- MACHADO li' CIA..
tos de litro; carne e gorduras

não há fora do'mercado negro.
'

Quem quiser saborear um bife,

díspenderá cêrca de cinquenta

cruzeiros, em nossa moeda,

por um quilo. Voltam· esses

portugueses arrependidos e

vão recomeçar a vida, porque,

afirmam, ° Brasil é' que ainda

é terra onde se pode vive-r. ,

São, afinal, depoimentos in-i __,

suspeitos. É por isso que per

guntado a um cartoca porque

não busca outra terra onde

não haja fiJas, como na cidade

maravíjhosa, rssponde: "Am-.

tes no Rio de Janeiro, cavando

minhoca no asfalto". Parodl

ando, afirmamos: antes no

Brasil, 'com toda a. sua infla

ção, falta dei produção e filas

para tudo. E os nossos amigos

portugueses dirão, certamente,

que Portugal é mUlito bom,
mas êle lá, e nós· aqui .....

(A. A.)

Automóveis

..
,

Caminhões

(CHRXSLE� CORP.)

Concessronários:

OLIVEIR� & FILHO, LIDA.
Rua· De'Odoro., 1ft - FJOftillÓpolis
(Oficina provisóriO' IlO Estrei.to.)

. .

Tecelagem
.

Ilajai S A
�

", I
'

_-Fabrica de 'I'ecídosFiação
Enderiço Telegráfico

Caixa Postal n", '25

Itajal ..-

.

Santa Catarina'

"

AITO�
Serviço de mensageria.

Rap_idez e eficiêncIs.

Salão Record - Praça
FONE: 16-96.

IS,

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI de Fevereiro. Con

tribuirás, assim. para a forma

ção cultural dos catarinenses

\ de amanhã!

Aos nossos

Agentes
.

todo dia esta coluna

até o fim
Pedimo. avillar por 'telegra

ma. quando o jornal' não chegar

no me.mo dia,

Laboratório
RSdi?-

Tecnico-Electrcn

Fundado em 1935

Montagem <ie rádios. Ampli
ficadarea-Transmi••oll'e.

Material irnportad.. direta

mente dos u. 3. A.

Proprietário

Otomitr Georges Bõhm
E�ecb e - Tecnico - Profi••iof:\o)

formado na Europa
rlorian6pali.

.

�U(1 João Pinto n. 29 -- Sob.

'ii
í

AglDcia. e Reprnento.çõ.. em

O.ftII

Matria : Florian6polia

Rua João PiAt.o i n. "

Caiza Po.tal. 37

Filiel: CrMciúmo

Rua Floriano Peizoto. e/a
(Ec1tí. Pr6pritll. .

Telegrama.: ·PRIMUS·

AII.at.. DO. principal.
muDÍcloloe elo E.tculo

o VICKERS "VIKING". - O Yickers "Viking" é tt1n dos mais recentes

aviões britânicos para o transporte de passageiros. Pode acomoda?'

confortauelniente
.

vinte e sete _passageú'os, se bem que não possua

dormitúrios. São estas as dimensões do novo aparelho: envergadura,

de as« - oitenta e nove pés de sete poleqtulas; altura
- dezenove pés

e irô« potetmâas : commimenio
- sessenta e dois pés e' sete poleqtuias.

E' acionado POj' dois motores Bristol "hércules" e possue .uma

velocidade do cruzeiro de dusenias e dez miltias por hora. Este é um

aspecto do interior do aparelho. - (B. N. S.) '" . .. ..

Exame de sangue, Exame para verificl1çQo

de cancer, Exame de urina, Exame �ara.

verificação da g,ravidez, Exame <ie. escarro,

Exame para verificação de dOenC<:l8 da

pele I boca e cabelos. Exame de fézes,

Exame de secreções •

Jlutovaccinas e transfU5ão de' lIongues,
�xame químico de fal'inhas, bebida.

café. água., etc.

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO

.A. L.ALVES
. Rua Deodorc, D. 35 - FDoJi8.

Encarrega-se ãe: compra, venda, hi

poteca, legalização, avaJiaçãe ., admi·

nistração de imóveis.

OrQ'aniza, também, papéis para. com

pra de propriedades pelos Institúto.

de Previdência e Montepio Estadual.

Laboratório

ClínilEo
RUA JOÃO PINTO, 25

Fone: 1448
.
Em frente ao Te.ouro

dó E:.tadQ
. Florianópolis

Dr. H. G S. MedlDIl Pum. Narbal Alus de Souza

f'arm. L. da Cosia Avila

��tSalJqlJ'
e ��-;:::

�
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•
RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS

Tôdas as bebidas, inclUSIVe as

fabricadas em outros Estados.

retiraram suas candida,turas,

vara reinar nos lares catari-

Ifbenses, -- em vista da certíssi

mil vitória do aperitivo KNOT. I---("Campanha pró-livro'"

C. A. XI de Fevereiro).

do

DOENÇAS NEBV�SAb

Com os progressos da medica

hoje, as doenÇ1l8 'nervosas, quantia

tratadas em tempo, são maleH per·

feitamente remediáveis. O �urand."

..ismo, fruto da ignotância, só pode

prejudicar �s indivíduos
afetados d.'

tais enfermidades. O Serviço Na.

cional de Doenças mentais dispõ,

de um Ambulatório, que atende P'''

tuitamente 'os deentes llerYOS08 lll�

digeJl�, na Rua Deodoro U, tlu ,

às 11 "'or�. diàriamente.

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt !?! - Sala 5

Edifício Cruzeiro
-

FloriaI\6polis.

l

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
0,50
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE
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'PÚBLICA
Plantões

Mês de outubro

5 (sábado á tarde) - Eormacio»

S. Antônio - Rua João Pinto.

6 (domingo) é_ Farmácia S. _4n

tônio - Rua João Pinto. ,

12 (sábado á tarde) - Earmâciar

Catarinense - Rua Trajano.
13 (domingo) - Farmácia Ca

tarinense -'- Rua Trajano.
19 (sábado á tarde) - Formácia:

Raulioeira - Rua Trajano.
20 (domingo) - Farmácia Ru?t

iiceira - Rua Trajano.
26 (sábado á tarde) - Earmâcia:

StO Auostimtu: - Rua Consen�(,;:r&"

Mafra..
.

27 (domingo) - Farmácia S!O'

Agostinho Rua Conselh= ir •."

Mafra.
O serviço noturno será efef rado

pela Farmácia. Santo Antônio, �lt!)"

n rua J050 Pint.o.

N. B. - A presente tabela não po

derá ser alterada sem. pré
via autorização dest" D(>

partamento.

TELEFONES MAIS NECESSITAT>n"l

Bombeiros .. ; ...........•••...•.•

Polícia ................•.....• o ••

Delegacia-O. P. Social ......•.• : •.
Maternidade .

Hospital Nerêu Ramos .....•• ; ••

Santa Casa ,
..•....

Cas� �e .Saúd� �'. Sebastião ..••••

ASslstencI3 MUDtClpaJ ••••.•••••••

Hospital Militar ............•.••

14° B. C, '

..

Basp. Aérea ......•......
' ..••••••

,. B. L A. C. ..,. o •••••••••
' •••

Capitania dos Porto, ,
•.•.....•.•••

1�' C. R. .

Fôr�a P�li�ial .............•...••
PenitenCiaria ..

"O Estado" .

..A C"\zeta" '� � _

••.••••.•••••

"Diário da Tarde" .

• :8. f\. .
, .

Ein!>. Fu.nerária Ortiga' .• > •••••••
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e fSTIDO-Sàba,",p 5 de O:atubro de 1946 3

JNTEnVENTOR UDO D��KE As efusivas e expontâneas .mes e do qual particip�ramDurarite sua recente vísíta a, manifestacões tiveram seu pon- cêrca de 300 comensais. Diver
.vesta cidade, o interventor Udo to culm,in�nte no almôço of'e-. SO'S oradores se fizeram ouvir
.Deeke foi alvo de, carínhosas e recido ao visitante e diana cio_I na ocasião, interpretando' o

. �

agradeceu de ínrprovlso as ma-<€xpressivals homenagens, que mitíva uuê' se realizou ás 12 sentir da população blumenau-
'f t

-

d' nu era alvo
'

d '. ,'� , "
..

.

. . 111 es, açoes e" e ..bem -= UZIl am . o apr eço e horas de domingo em espaçoso enae pela }lQ)1rQ§�c V..,r.§I'!3:,: te- Todos ,0S oradores foram bas--stmpatía da população local salão Ida S. D. M. Carlos Go- cendo merecidos elogios. a 00-1
t t 1 d'd

' "

,

_po.r tão ilustre blumenauenge. \ "I an, e ap au ,I, os.

DÚ.· DOS 'REPRESE'NTANT'É�i .;;������
...

d�'" �'��.' ��'c'�I:�ã�: .� 'b�}>d���Õ��: :Dj��;s�'s' ��i.d���I·I�id�· f�;;;�i�' • ��;i'b'�i��e isso
_E VIAJANTES COMERC,IAIS �erdeu-O runio nas

-

imediações tes desta natureza têm se ve- as, péssimas condições da via
Alcançou raro êxito o jan- da ponte do Salto e

t,
mergu- rírícado. ulttmamente na ref'e- permanente, I

tal' comemorativo do Dia dos Ihou " num preci:pício, capo- ,

.

:Representantes e Viajantes tando por diversas vezes. 1---'
,,

d h f' trê t

N f· '·d d;�:::�;:!! l�e����:l��t� �:E;:�O��r:I:�o:��F�� in OI nem· sera convI a o
.América, com a participação menos graves. São eles: Celso

lHO 4 (E) _ Um vespertino disse ontem haver colhido informa--de numerosos eleme'ntos da Silveira, com fraturas da ela- "'ão de que o. sr. Dár i., da Almeida Magalhães não foi nem será convida-Jaboriosa classe e convidados vícula e costelas; Roberto do para ocupar a pasta da Educação e Saude.
'

.espeeiaís. 'Bayer, com esmagamento de .

.

Durante O banquete, que uma das pernas e Weickerte, _.

d I- W Id m I
-

'tran.scorreu.sempre num ambi-II com escoriações leves. O con- O faleciBl&Dto O, I·D.
.

a emar 18 cao-ente de franca cordialidade, dutor Potiguara Leal sofreu,
�u_:;a:am d�a p.alavra o� srs: An-I também escoriações pela' tace.
tomo Candido de F'ígueiredo, Todos receberam os socorros

«íelegado do "Areesp ", Frede- (necessários no Hospital Santa
rico Carlos Allende, figura dei Izabel.
realce nos meios sociais e cO-I'

•

.merclats da cidade, Alfredo DESCi\.R,RILAMENTO
Campo e Dr. Arnaldo Xavier. I Na nianhã de 3 do corrente,

,
•

I verificou-se novo descarrlla
DESASTRE' AMOllIOBI·

I
men to na E. F. S. C. Dois va-

LíSTICO -, gões de um cargue-iro que se
Cêrca das 22 horas de do-I destinava a esta cidade descar

-mingo último, a caminhonete
I
rllaram e tombat:am nas ime

:pertencelnte ao Aéro Clube; diaçõe� da estação de Ili,daial,
�esta cidade, conduzida pelo i interrompendo o tráfego e for
:sr. Potiguora Leal, quando Te- çando os trens de passageiros

PELOS MUNIGIPIOS

'Notícias de

O 'd Udo Deeke e 'comitiva cheaem a Blumenausr, r.
Oi 5

AU"oridades e o povo recepcionam o sr, Interventor
Federal e sua comitiva

NOTICIAS DE INDAiAL

SR. TOME' MACHADO VIEIRA
Festeja, hoje, .eu 890• aniversá

rio o venerando, Sr. Tomé Machado
Vieira, antigo profelllsor de pri
meir<lui' letras, pai do Sr. Bervtcr
Aguido Vieira, funcionário do .Te
soura do Eatado
Conta Me, atualmente, prol.'

numero.a. filhos, II.etos e bisneto••
nesta como em outra. cídodes do

I' Ellltado.
Ao res·peitável nonagenário. apre

lIIentamo. nonos cumprimento•.

I -

I .

"

Blumenau ANIVERSARIOS :

SRA. AXIRIS HORN FERRO
Regiata a data de hoje o aniv.r� ,

"ária nQ�Qlício da exma. .ra. Axi
rili Horn Ferro, residente na Capi
tal Federal.

•

SRA. FLÁVIA DE 'MELO PAULA
Aniversaria-se, hoje a exrna .

ara Flóvia de Melo Paula. digna
espôsa do sr . Nelson de Paula.

.

*.

Fazem anos hoje 0111 ar•. Julio Fer'
nandes. telegrafist<l residente em

Ioinville e Laud.elino Coelho, acadê
mico de 'direit" residente na Ca
pital' Federal.

RITZ - A's 7 lI! horas -:- RI'l'Z

Auant=premicre
George Sanders - Hurd Hatt'ield

-- Doona Reeu cm:

O RETRATU DE DORlAN &l�AY
Em seu coraçã., talvez bouvesse

o mais nobre amôr mas que podia
ele fazer contra o. destino?
As mulheres o adoravam, mas

que mistério havia em seu cor .ção
que ele logo as afastava?
Censura: - Até 14 anos.

Preços: - Cr$ 5,00 unioo.
ROXY Ais 4 li!! .e 7 % horas ROXY

1°) - FiLme Jornal 93x1O

}>FB - Edição Espectar
(Promulgação da Coris',i
tuição - Eleição e posse
do Vícê-presidente da
Rpublica - Senador Ne
rêu Ramos).

2°) - Wallace Beery - John
Carradine - Binnie Bar-
nes - em:

A ClDADE DO OURO
•

- Gloria Jean I
_

Grant - em:

CUPIDO ARTElRO
40) - ContinuaçãO do seriado:
GUERRA AOS GANGSTERS

Kirby

Censura: - Até 1Q anos. lO

Em visita ao interior" do rnunicipio

Preços:
A's 4 % Cr$ 3,00 _:_ 2,10
A's 7 % 3,00

'_
"

ODEON'
Clnes IHPER-IAt

20)

ODEON
A's 4 e 7 % horas

- Lloyd Nolan - Carote
Landis _!. em:

PUNHAL ASSASSINO
- Fredric March - (lha -les

Laughton ROC't011e
Hudson - John B� 1 -

pm:

OS MlSERAVEIS
- Clyde Beatty - na conti

nuação ,do seriado:
A DEUSA DE JOBÃ

o sr. Interventor Federal, Secretários de Es t e do;
Comandantes do t e». B. C. e Base Aérea, v ieit s rn

a zona agrícola no io ter ior do município

Não há muito" transcorreu o cinquentenário da morte do genial
'Carlos Gomes, o ,maior expoente da musica brasileira. A data trans

,correu, no Estado, .sem comemorações maiores, sem a repercussão que
lhe era devida. :E' akvássareira, por esse motivo, a noticia 'que vimos
de receber, proveniente do municipio de Indaial. Segundo telegrama do
:sr. Iobaldo Jamundã, .Illireto.r da BiblioLeca Publica daquele municipio,
foi iniciada, ontem, sob o patrocínio daquela biblioteea, intensiva
ca�IJanha em pról de 'um monumento, memorativo do insigne maestro
llrasileiro. O mo.vimento, que· recebeu, desde iniciei o 'apóio da. Prel'ei
tura Municipal e principais autoJ'idades da comuna é digno de [ouvo
Tes, já que objetiva homenagear, no bronze d ul'adouro, a figura genial
do compositor ele "O Guarany".

Este jornal. dando seu benepláCito
�izadores e realizadores.

Preços: '\' Cr$ 3,00 - 2, '/J
1,50 - A's 7'% - Cr$ 3,00.

.

Censw'a -- Até '10 (dez) a,.IS'

IMPERIAL
A's 7 boras

10) - Fredric Mal'ch - Ch'irles

Laughton. Rochcll�
Hudson - John Beftl -

OS MlSERAVEZ,) ,

.

20) � Stan Laurel (O Ma;;'ol
_ Oliver Rardy (O &or-

às 21 do) e Vivian Blaine

LADRÃU QUE ROUBA LADRÃOhoras
,

G A I Preços: _ Cl'$ 3,00 - 2,40.á campanha, aplaude' seus idea- Dia 26 - Sábado - Festival promovi(io pelo' re J
.

h Censura: _- Até 14. 'w.os_mio ESTUD�N"'IL, cem início à3 21 aros.

'MONUMENTO A CARLOS GOMES

pacídade realizaâora e virtu
des cívicas e morais do home
nageado..

O sr. Interventor Udo Deeke

.

Rio, 4 (E.) - Causou C011S- reito e do Colégio Militar do

ternação n-esta' Capítal o tale- Ceará, .

cimento do- ministro Valde-
'

Casou-se em 1923 com JL sra .

mar Falcão, Ocorrido ante-ou- Adarnir Câmara Ribeiro, dei
tem nos. Estados Unidos da xando desse consórcio 4 filhos,
América do Norte. srta. Vera Maria e' os estudao-

São os 'Seguintes os dados tes Paulo Valdemar, José Ha
biográficos do mínísero Valde- roldo e Francisco Fernando.
mar Falcão: Depois da revolução de 1930,
..

,

Fez os estudos primários em foi eleito, sob a legenda da Li
sua cidade natal 'e os secun- ga Eleitoral Católica, deputa:"
dários no Liceu do Ceará, na do à As'semibléia Constituinte.
capital do Estado. Ingressou Em 1935 foi eleito p�ra o Slú
na Faculdade de Direito do na.do Federal. Em 1937, foi

Geará, em 1912, concluindo o convidado para a pasta do Tra
cur,so jurídico em 1916. De&de balho, Indústria e Comércio,
'1913 era funcionário, median- onde permaneceu até 1941, a,no
te concurso dos Correios e Te- em que foi nomeado ministro

legrafos. Em 1917, foi nomea- do Supremo Tribunal Federal.
do delegado de Polícia da ca- O ex,tinbo d�eixou várias o?r�s
pital do ·Estado. pubHc�das, sobre assuntos lun-
Era catedráti-co, mediante I d,icos, econômicos e finahcei

concurso, da Faculdade de\ Di- I ros.

Clube Doze de Ago,sto
PROGRAMA DE FESTAS PARA O :MÊS DE OUTUBRO
Dia 13 - DOMINGUEIRA INFANTIL, das 9 às 12

horas.
Dia 20 - Domingo - SOIRÉ�, com início

,ú
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4 !átlada 5 de 'Outubro C3e , '" 46.

CLUBE 12 Dl:: AGOSTO�Em benefício dos socorridos pela Legião Brasileira de
Assistêncía, será levada a efeito, às 21 horas, precisamente, no dia 5 de Üutubro,
uma HORA LITERO-MUSICAL, organizada por Lourival Almeida. Irradiação pela

Guarujã .. A's 22,30, soirée. Mêsas a reservar na Secretaria do Clube,
a 'partir de 30 de Setembro, a Cr $ 30,00

Dia 13. -- Domingueira Infal1til das 9 ás 12 horas.
----------�---------

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
14Sa sessão regtmenral, em 30 de se

tembro de 1946
À hora regimental, sob a presidêncía

do sr. dr. Ylmar Corrêa e com a pre
sença dos srs. conselheiros Severo Si
mões, José B. Salgado de Oliveira e Jairo
Ca!!ado, o sr. presidente declara aberta
a sessão, funcionando .como secretário o
sr. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão an

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

O sr. secretário procede à Ieítura dos
seguintes documentos:
Ofício n. '17'6, do Departamento das

Municipalidades, encaminhando os se
guintes processos: �82, da Prefeitura de
Araquarí; 531 e -669, da Prefeitura' de
Itajaí e 676, da Prefeitura de Urus-
sanga;

.

- Ofício da Prefeitura de Imarui, en
viando cópia dos atos oficiais baixados
por essa Prefeitura.

O sr. conselheiro Severo Simões de
clara haver representado êste Conselho
na festa esportiva realizada na manhã
de 29 do corren te.

Ordem do dia
A Casa apr-ova, por maioria de votos,

os pareceres ns, 3,29, 344, 345, 346, 347,
:348, 349 e 3'50.

Vão à impressão os pareceres
N. 353

Por intermédio do Departamento das
Municipalidades, a Prefeitura Municipal
de Urussanga submete á apreciação dês
te Conselho Aelministrativo um projeto
de decreto-lei que visa instituir uma bôl
sa escolar no valor de Cr'S 1.4-00,00, des
tinada a manutenção de um aluno na
Escola 'Industr-íal de Florianópolis.
Para atender a 'essa despesa, o sr. Pre

feito indicou a anulação .de igual impor
tância ma dotação 3-30-1 - "Vencimen
tos de professores", do orçament_o vi
gente.
A Secção de Contabilidade do D. M.

mrormou que não há inconveniente na
anulação proposta.
Assim sendo, como considero justo o

pedido, ofereço là Casa o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, nos têrmos em ,que- foi redigido
pelo D. M., o projeto de decreto-lei da
Prefeitura Municipal de Urussanga, en
viado em ofício n. 168/l,0081, de 17 do
corrente mês e ano.

S. S., em Florianópolis, 3() de setem
bro de 1946.,

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova àe conformielade com as tabelas
elaboradas pela Secção Legal do Depar
tamenlo elas Municipalidades, o projeto
de decreto-lei ela 'Pr-efeitura Municipal
de Campo Alegre em que eleva os ven

cimentos elo seu funcionalismo.
S. S., em Florianópolis, 30 de setem

bro ele 1946.

_.j

CONTA CORRENTE PUPUi..,AR
Limite c-s 30.000,00

conseguinte, dentro do limite 'estabeleci'

I
comprovado <J.ue há recurso' para êsse

do pelo decreto-lei n. 189, ele 7 de agôs- fim.
to último. O reajustamento pleiteado ocasionará
Por julgar acertada a medida propos- o dispêndio anual de CrS 35.100,00, com

ta, apresento ao Plenário o seguinte o +uncíoria lismo.
_

Projeto de resolução Com o me_u voto favoravel, submeto
O Conselho Administrativo elo Estado à consideraçao dos srs. conselhen-os o

aprova de conformidade com as tabelas seguinte
confeccionadas pela .Secção Legal do De
partamento das Municipalidades, o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Muni
cipal de Pôrto União em 'que aumenta
os proventos de seu funcionalismo.

S. S., em Florianópolis, 300 de setem
bro de 194-6.

Juros 5"/2 a. �.
Movimentação

Banco do Distrito Federal S.4.
cheques

Severo Simões, relator.
N. 354

Por intermédio do Departamento das
Municipalidades, a Prefeitura Municipal
de São ,Joaquim submete à consideração
dêste Conselho Administrativo um pro
jeto de decreto-lei que visa abrir um
crédito especial de Cr$ 12.8'00,00, destina
do a 'custear os vencimentos do Encar
regado dos Serviços e Próprios Munici
pais, cujo cargo, de provimento "fetivo,
padrão D, foi cr iado com aprovação dês-
te Conselho.

' '

A Secção Legal do D. M. informou
que o saldo do. exercício anterior, indica
do pelo sr. Prefeito para atender a ope
raç'ão proposta, comporta perfeitamente,
pois há um disponível de .

c-s 7.167,60.
Assim sendo,

guinte

Jairo Callado, relator.

Jairo Callado, relator.
N. 357

k Prefeitura Municipal de Indaíal
apresenta à consideração dêste Conselho
o projeto de decreto-lei em que acresce
os proventos do funcionalismo municio'
pa I, a' partir de IOde agôsto dêste ano.
Para fazer face à despesa com a exe

cução dêsse ato, no presente' exercício,
serão precisos Cr'S 19>.950,00, o qual po
derá correr à conta do excesso, de arre
cadaç-ão do exercício vigente, calculado
em cêrca de Cr$ 55.500,00.
Itsse reajustamento obrigará o dispên

dio de Cr$ 66.6'00,00, com os educadores
e Cr$ 8<5.500,00 com os demais servido
res, equivalendo às perceriagens de
16,23% e 2-0,S4% sôbre a média de arre

cadação do úlímc biênio, perfeitamente
enquadrado no que dispõe a respeito o
decreto-lei n. 189, de 7 de agõsto último.

Com o meu voto favorável, envio ao
Plenário o seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova, de conformidade com as tabelas
elaboradas pela 'Secção Legal do D. M.,
o projeto de decreto-lei da Prefeitura
Municipal de 'Iridaia l, em que eleva os
vencimentos de seus funcionários.

S. S., em Florianópolis, 3·0 de setem
bro de 1946.

Jairo Callado, relator.
RESOLUÇÃO N. 329

Nega aprovação ao projeto de
,
decreto

lei da Prefeitura .Municipal de Araran
guá, enviado em ofício n. 151/1.698, de
30 de agôsto de 1946, dispondo sôbre o
aumento de vencimento dos funcionários
municipais, em vista de contrar+rr os

dispositivos expressos no decreto-lei n.

189, de 7 de agôsto último.
Florianópolis, 3'0 de setembro de 1946.
Ylrnar' Corrêa, presidente.
Publicada na secretaria do Conselho

Administrativo do Estado, em 30 de se
tembro de 1946.
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secre

tário administrativo.
RESOLUÇÃO N. 344

É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro
jeto de decreto-lei da Tnterventoria fede
ral, remetido com o ofício n. 696, de 13
de setembro de 1946.
'I'exro do proj�o de decreto-lei nos têr

DIOS em one se acha i-edígtdo
Art. 10 -. Fica transferida da verba

1-009 para a 3-011, do orçamento vigen
te, a importância de dez mil cruzeiros
(Cr$ 10.000,po)..

._

Art. 20 - Itste decreto-lei entrara em

vigor na data dé sua publicação.: revo
gadas as disposições em contrário.

N. 3'58
. Florianópolis, 3ü de setembro de 1946.

A Prefeitura Munícipal de Concórdia Ylmar Corrêa, presidente.
submete à apreciação dêste Conselho o Publicada na secretaria do Conselho
projeto de decreto-lei em que acresce, Administrativo do Estado, em 3.0 de se
a partir de 1° de janeír'o de 1946, os tembro de 19>46_
vencimentos dos servidores daquela edi- Luiz Osvaldo Ferreira de l\felo, secre-
lidade.

.,
tário administrativo.

Itsse reajustamento ocasionará o dts- RJESOLUÇÃO N. 345
-

pêndio anual de Cr$ 166.800,00 com o É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro-
professorado e Cr$ 10S.600,00 com os de- jeto de decreto-lei da Jnterventoria fede
mais funcionários, equivalente às

per-,
ral, remetido com o ofício n. 693, de 13

centagens, respectivamente, de 27,3:'1%, e de setembro de 1946.ofereço à Casa o se- 17,79% sôbre a média de arrecadação do Texto do projeto de decreto-lei 110S têr-
último biênio. mos em Que se acha redigido'Projeto de resolução Para fazer face à despesa decorr-ente I Art. 10 - Ficam abertos, por contaO Oonselho Administrativo do Estado dêsse ato existe o recurso do aumento da arrecadação do corrente exercicio, osaprova, nos têrrrros em que foi redigido da renda, que no último triênio foi de créditos abaixo discriminados, suplemen-pela Secção Legal do D. M., o projeto Cr$ 103.66-2,70, comportando foigada- tares às .seguíntes verbas: .

<le decreto-lei da Prefeitura Municipal de mente o que é necessário. " 1-072 Cr$ 38.,8-00,00São Joaquim, enviado em ofício n. Pronunciando-me favoràvelmente apre- 1'075 .. . . . . . . .. '" Cr$ ,15.700,0016'S/1.801, de 17 do corrente mês e ano. sento à consideração dos srs. conse lheí- 3-134 _ Cr$ 45.51)0,00S. ·S., em Florianópolis, 300 de setern- 1'05 o seguinte .

Art. 20 _ ftste decréto-Iei entrará embro de 1946. Projeto de resolução vigor na data de .sua publicação, revo-Severo Simões, relator. O Conselho Administrativo do Estaelo gadas as disposições em contrário.N. 355 aprova de conformidade com as tabelas Florianópolis, 3-0 de setembro de 1946.Por intermédio do D. M., a Prefeitu- elaboradas pela Secção Legal do Depare' Yhnar Corrêa, presidente.ra Municipal ,de Campos Novos submete tamento das Municipalidades o projeto Publicada na secretaria do Conselhoii consideração dêste Conselho um pro- de decreto-lei da Prefeitura Municipal Administrativo do Estado, em 30 de se-jeto de decreto-lei que dispõe sõbre a de Concórdja, em que eleva o padrão de tembro de 1946. .

, 'alienação, mediante hasta :púiblica, de vencímen toâ do seu funcionalismo. Luiz Osvaldo Fel'reira de' Melo, secre-um automóvel, marca "Ford", modêlo '8. IS., em Florianópolis, 30 de setem- tário administrativo.
'

1929, pertencente ao Patrimônio Muni- bro de 1946. R!ESOLUÇÃO N. 346cipa!. '.," .

Jairo Callado, relator. É aprovado, rios têrrnos abaixo, o )2ro-Em ofício n. 621, o sr. Prefeito escla- N. 359 jeto de decreto-leí da Prefeitura Murricí-rece que, em virtude de o referido veí- A Prefeitura Municipal de lbirama pal de Rio do Sul, remetido com ,� ofícioculo achar-se quasí imprestável devido submete à consideração dêste Conselho n. 151/1.738, de 9 de setenibro de J 946.aos longos anos de uso, é de tôela con- o projeto de decreto-lei em que aumenta Texto do pr-ojeto de decreto-lei DOS têr-veniência seja vendido em hasta públi- os vencimentos do funcionalismo <Ia-
" mos em" que se acha redigidoca, sendo muito possível ser alcançado quela edilidade, a partir de l0 de janei- Art. 10 � Fica aberto, por conta dovalor superior 'ao atribuido na Conta Pa- ro do corrente ano. saldo do exercício anter-ior, o crédito es�trimonia!. O reajustamento proposto elevará para pecial de cinco mil quinhentos e trezeSou pela aprovação do projeto, nos Cr$ 118.200,00 o gasto anual com os edu- cruzeiros e trinta centavos '.têrmos redigidos pela Secç'ão Legal ao cadores e Cr$ 75.'000,00 com os demais (Cr$ 5.513,30), destinado ao paga'mentoDepartamento das Municipalidades, pelo funcionários, correspondendo às percen- das seguintes despesas:que ofereço à Casa o seguinte

•

.tagens, respectivamente, de 24,98% e a) Pagamento "dos vencimen-·Projeto de resolução" 15,S7%, enquadrado perfeitamente. nos tos de dois aUJ>iliares daO Conselho Administrativo do Estado dispositivos fixados ;pelo decreto-lei n. Agência Municipill de Es-aprova, nos têrmos em que foi redigid'o 189, de 7 de agôsto último. tatística, referente aoS'pelo D. M., o projeo de decreto-lei da Existindo o saldo d� Cr$ 70.468,60 do meses de julho a dezem-Prefeitura !Municipal de Campos Novos, exerckio anterior e sendo a despesa bro do corrente eXerci-·enviado em üfício n. lSS/1.801, de 17 do dêsse aumento, no corrente ano, de '... cio, à razão de Cr$ 400,00,corrente mês e ano. Cr$ 16.&00,00, está sobejamente compro- cada auxiliar .S. S., em Florianópolis, 30 de setem- vado haver o recurso preciso para cum- b) aumento dos proventos de'bro de 1946.
. _ primento do referido decreto-lei. vencimento _ do ex-fun-Severo Slmoes, relator. A aceitação do que ora é pleiteado cionário desta Prefeitura,

_
N. 3-56

• '"acarretará o dispêndio. anual de .,..... Valdemar Ern, a contarA Prefeltura'M�nicLpal. de Porto União Cr-$...-5-O.400,oo, mas a renda do último de l0 de janeiro a 4 desubl.nete a apreciação deste C<}nselho o triênio acusa o acréscimo de .... . . . . agôsto do e_.,ercício findo-proJeto. em que el�va, nos. termos do Cr$ 57.3&1,30, o suficientemente necessá-�espectivo decreto-lei, a partIr d" 1° de rio.'
'

.Janelro ç.o çorrente ap?, ?s vencllnentos Com o meu voto favorável, apresentodos funclOnarIos mumclpais.
. ao' Plenário o seguinteA despesa decorrente <lêsse ato, no Projeto de resoluçãomontante de .Cr$ 37.200,00, poderá se O Conselho Administrativo do Estadovaler do seguInte recurso: aprova de conformidade com as tabelasCr$ ,�4:662,90 .

de .!'aldo disponível. �o elaboradas pela 'Secçãn Legal do D. M.,exelcl�1O anterIOr, Integrando a quantIa o projeto de 'decreto-lei da Prefeituranecessana com parte do provável e.x- Municipal de Ibiram2 em que eleva os,cesso do corrente ano calculado em cer- proventos de seus se�vidores.
c� de Cr$ 33.47'0,00; A média de acrés- S. S. em Florianópolis 30 de setem-amo da renda' do último triênio foi de bro de' 1946. ' .

Cr$ 92.632,80.. Jairo Callado, relator.Com o. re�Ju�tamento propos.to, � to- .

N. 360tal de dlspe.n?I? com o funCIOnalIsmo A Prefeitura Municipa) de Campo AJe-daquele mUl1lCiplO será de

, gre propõe em decreto-lei o acréscimo deCr$ 2001.&00,00, sendo Cr$ 111.600,00 pa- provento de seus servidores, a partir dera os. profes�ore_s .e Cr$ 90:000,00 para os 10 de 'janeiro do corrente ano.. demaIS funCIOnar !Os, o que cOl'responde" Sendo o remanescente do saldo doàs percentagens ?e, res�ectivamei:tte, éxercício anterior Cr$ 41.129,70 e a des-17,98% e 14,�1 �o sobr�. � media de arre- pesa êste ano com a execução do que é-cadação do ultImo blemo, estando, por proposto Cr$ 8.400,00, está bem claro e

euldade de DÍreito de Santa Catárina, o

'auxílio anuar de CrS 600,00.
Art. 20 - 11:ste decreto-lei entrará .ern

vigor na data de sua publtcação, revo- I

gadas as disposições em contrárto.
F'Ior ianôpolf s �·O de setembro de 1946.
Yhllar Corrêa, presidente. .

IPublicada na secretaria elo Conselho
Administrativo do Estado, em 30 de se-,
tembro de 1946. .

Luiz Osvaldo Ferretra de Melo, secro- I

tário aciministrativo.
RESOLUÇÃO N. 349

Ê .aprnvado, nos têrmos abaixo, O· pro
jeto de decreto-lei, da Prefeitura Munici
pal de Serra Alta, remetido com o ofício
n. 154/1.718, de 3-9-10946, do Departamen
to das Mun icípalldades.
'l'exto do pr-ojeto de decreto-lei nos têr

IllOS em que se acha redigido
Art. 10 - Fica instituida mais uma

bôlsa escolar em benefício de aluno eco
nõmicamente necessitado 'que, tendo ter
minado, com bom aproveitamento, o cur
so em estabe1ecilnento de ensino primá
rio, oficial ou r-econhecído, queira fazer
um dos cursos' profissionais na Escola In
dustrial.
Art. 20 - A bôlsa será de .

crs 1.400,00, anuais.
Art. 30 - Itste decreto-lei entrará em

vigor na data de ,sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.
Florianópolis. 3-() de setembro de 1946.
Ylmar Corrêa, presidente.
Publicada na secretaria do Conselho

Ádministrativo do Elstado, em 30 de se
tembro de 1946.
Luiz Osvaldo Ferreira de l\lelo, secre-

tário administrativo.
.

RESOLUÇÃO N. 350.
É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro

jeto de decreto-lei doa Interventorta fede
ral, remetido com o ofícío n. 600, de 12
de setembro de 1946.,'
Texto do projeto -de decreto-lei nos têr

.
mos em que se acha redigido

Art: '10 - Fica criado, no Quadro úni
co do Estado, um cargo isolado, de pro
vimento efetivo,. de Ajudante de Escri
vão, padrão D, do Juízo de Menores.
Parágrafo único - 11:sse car-go- será

provido 'mediante livre escolha do Chefe
do Poder Executivo, obedecido o dispos
to no art. 87, do decreto-lei n; 431, de
19 de março de 1940.
Art. 2° - Compete ao Ajudante de

Escrivão substituir o· Escrivão nas suas
faltas ou impedimentos, e bem assim
praticar os atos internos no ·cartório se

gundo as determinações do Juiz, deven
do, porém, ser ,subscrito pelo Escrivão e
sob sua responsabilidade, aquêle que de,
penda da' fé pública.' .

Art. 3° - Fica o Poder Executivo au
torizado a "abrir o crédito especial, por

4,800,00 conta do excesso da arrecadação, para
as despesas decorr-entes dêste decreto-lei,
no atual exercício financeiro.
Art. 4° - Itste decreto-lei entrará e:m

:vigor na data de sua publicaç'ão, revo
gadas as· disposições em contrário.
Florianópolis, 3'0 de setembro de 1946.
Yhnm' Corrêa, presidente. ,

_

5.513,30 Publicada na secretaria do Conselho
Administrativo do Estado, em 30 de se

Art. 20 - 11:ste decreto-lei entra"á em tembro de 1946.
vigor na data de sua publicação, revo- Luiz Osvaldo Ferreil'a de Melo, secrEl-
gadas as disposições em contrário. tário administrativo,
Florianópolis, 3-0. de setembro de 1946. 149a sessão l'egimen_�I, em 1° de olltubl'O
Ylroa .. Corrêa, presidente. de 1946
Publicada na secretaria do CO:'1selho À hora regimental,' sob a presidência

Administrativo do 'Estado, em 30 de se- do sr. Severo 'Simões, presidente substi
tembro de 1946. tuto, e com a presença dos ·SI'S. conse
J,uiz Osvaldo Ferreira de Melo, secre- lheiros José B. Salgado de- Oliveira e

tário administrativo. Jairo Callado, o sr. presidente declara
RESOLUÇÃO N. 347 áberta a sessão. funcionando como se-

É aprovaelo, nos têrmos abaixo, o pro- cretário o sr. Luiz Osvaldo Ferreira de
jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici- Melo.
paI de Tijucas, remetido com o ofício n. Expediente
1&1/1.754, de 1,2 de setembro de 1946. O sr. secretário lê a ata da sessão an-
Texto do projeto de decreto-lei nos têr- terio!', que, posta em debates, é aprova-

mos em que se acha redigido da sem emendas.
Art. 10 - Fica concedido ao Centro _ O sr se0retário nroceqe à 1eitura dos

Acadêmico "XT dE' Fev"re;l'()". órp'�o -ie seguintes docum€ntos:
classe dos acadêmicos de Direito' da' Fa-' Rádiograma do senadot Nerêu Ramos,

713,30

Cr$

l

"

com

. "

ODIN

�
LH e RECOIlfEIID., �

BR'ITO
o aUaiate indicado
Tira4entes. 'l

agradecendo as felicitações que lhe en

viou êste Conselho, por � motivo de sua.

eleição para G atto cargo de Vice-Presi-
dente da República. '

Ofício ela Interventoria federal, enca

minhando os seguintes projetos de de�_
cretos-Iets que dispõe sôbre a gradua
ção dos músicos da Fôrça. Policial e que
'reorganiza o D. E. G. G.

O sr. presidente avoca os projetos de
decretos-leis da Interventoria, que reor

ganiza o Depart�mento Estadual d� Geo
crr«fia e GeologIa ·e que dlspôe sobre, a.
graduação dos músicos da Fôrça PoliciaL

Ordem do dia
Vai à impressão o parecer

N. 361
O Prefeito Municipal de Blumenau'

sl;bmete à apreciação dêste Conselho o

projeto de decreto-le! em.. que eleva o�

vencimentos do <funcIOnalIsmo extranu
merário daquela edilidade, vigorando de
1 ° de janeiro do corr,ente ano.

11:sse reajustamento produzirá o acrés
cimo anual de Cr$ 44.4000,00 que encon

trará o recurso necessáÍ'io na extinção.
das funções a que se refere o art. 3" do
citado projeto e que importa em ... - - �

Cr$ 82.8-00,00, não se verificando, pOr'
conseguinte, aumento de despesa.

O dispêndio d"ssa edilidade, com, O!

funcionalismo está perfeitamente en-

quadrado 'n� percentagem estabeleç'ida
pelo decreto-lei n. I.sB, de 7 de agosto
último.
Com o meu voto favorável, envio ao>·

Plenário o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administratinvo do EstadO'
aproVa, nos têrmos em que se. acha re

digido, o projeto de decreto-leI d(l Pr:e
f.eitura Municipal de Blumenau, envIa

do com o ofício n. 175/1.841, de, 27 do>
mês em curso, do Departamento das
Municipalidades. ,

S. S., em Florianópolis, 30 de setem
bro de 1946.

Jairo Callado, relator. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C ESTIIDO-Sàl:lado 5 de Outubro de 194ti
--------------------_.__._- ._----------

}tlovêrao do Estado

Botijas de 'ferro
par� gás
carbônico
VENDE-SE

Caixa Postal 34
Tel. - K N O T - Itajaí

uando a.lguém, tal_ e�
Iheiro da ÜWltraQll,o ....,ima,.�
lhe. em .mul.....1 gesto. um câ.Ilce cio
excelente �peritlvo KNOT. lembre
_ v. Sia. de acrellCentlLr. ao _grae
- " gentilez&:ESTEÉ ,m.
B;l., O I1EU APElUTIVO

PREDILETOI

.: '1jII��t'll
(/1'1 PQO/)(ITO DA KITOTU/lfO. CM.�UGUROS

________BTAdAí �

,�\\�O VIROl:.J �t.rA�<':�D� WUIEL INOUSTRJAL
JOINVIlLE

5

ELEGANCIA, CONFORTO E ECO'NOMIA
consegue-se com cs t'roj es sob-medidas

GUA.SP RI

1. " que os imperadores 1'0- "Iube 12 de Agosto��éUJ 0S ':',' ,,_ a .tun � U >t.:i unhas V
'

11
usavam no b, r;.� J::) p-isados bra-]
. eletes de ou ..

'

UiS:; vam anéis I! e ouro nos . � .s, e11':01vlal11 De ordem do sr. Presidente,
r corpo em·bóie,:; .:e p'.!·pura, I€1VO ao conhecimento dos srs.

cal-çavam chinelas de prata associados que os convites pa-

Lanhavam-se ln l··:te p=rtumn. ra as festas que se realizarem

vam-se com rr.c: nó Clube, só serão expedidos
2. .. que, 11::'i. Islandia há a pela Secretaria até ás 18 ho-

bagatela de 107 ViUllcões.' ras do mesmo dia. Outrossim,
3 .. que a Imha de Malta é que só será permitido o írigres

geograttcamente, o undço pilar so de torasteíros ás festas, me

hoje existent« da época em que diante o pagamento de ...

:
..

os continentes tinham outra 01'$ 50,00 por convite, expedido
forma t8 o Medãterraneo era pela Secretarta, uma vez soli

uma sérâe de lagos divididos c�taao por sócio que esteja em

por "pcntes'' de terra-firme dia com a Tesourana e que,

que ligavam a Europa á'Afri� sôbre o recomendado. dê as re-

ca.
I ferências necessárias.

I 4... que as prímeíras loco- Secretaria em Florianópo-
motnvas não apdtavam; e que, lis, 1 de o�t�bro de lS46.

I sendo assim, o maquánísta le- ElpldlO F�·a.goso
vava u:ma .trompa e soprava-a

SecretarIO

J
com toda a força das pulmões
ao ver algum homem ou aní
mal na linha.

5 ... que, em 1853, os Estar
dos Unidos compraram do Mé
xíco 45.000 milhas quadradas
de terras ao sul do Arízona pe
�a ímportaneja de 10 milhões de'
dÓJ'ar€J.S.

6. .. que, na nomenclatura
fístológíca, 'O café figura entre
OiS aJlimelllitos não nutritdvos
classífscando-o lOS franceses GO�
mo aldrnento arornátdco tônico,
energético e os alemã�s com�
li'!ll simples "meio de pra -.r,"
díferente das verdadeíras subs
tanoias ·hu:t,ritivaiS.

"

Decretos de 1° de outubro de 1946
-o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomear:
De acôrdo com o art. 15" item IV, d·)
decreto-leI n. 572, 'de 28 de outubro de

.

1941:
'Vendedor por conta proprio:

Norberto Stroisch para exercer, íntertna-
PLACIDO MAFRA - Be ao r de M6das

mente. o cargo da classe G da carreira de Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone
.

755
.Desenhlsta, do' Quadro Único do Estado ..

j
Bo I -

d t A t d- , d' 1a co eçao e amos ras. en e-sea omici io,
vago em virtude da exoneração de Moacir.

._�__

Benvenutti, para ter ·exercício na Direto-
----�----------------------

(ia de Obras Públicas.
De acôrdo com o art. 169, do decreto-Ieí

n. 431, de 19 de março de 1940:
Pedro Locatelli para exercer o cargo de'

.1ulz de Paz cio distrito da sede, do muni

.cípío e comarca de ConcórdIa.
Atíllo Ghizolli para exercer o cargo de

juiz de Paz do distrito de Engano, do mu

nicípio e comarca de Concórdia.

Pascoal Angelo Locatelli para exercer o

cargo de Juiz de Paz do distrito de Enga
no. do município e comarca de Concórdia.
Colatino Marques para exercer o cargo

de juIz de Paz do distrito de Paula Pereí

ta, do município e comarca de Canoinhas
Francisco José Rodrigues .de Oliveira

para exercer o cargo de Juiz de Direito da i

comarca de Ibírarna. de la entrância

(classe T, da carreira de Juiz de Direito
do Quadro Único do Estado). vago em vil'
tude da promoção de Eduardo Domingos.
.ãa Silva.

De acôrdo com o art. 70. Item lI. do de

creto-lei federal n. 1.202. de 8 de abril

de 1939 e art. 12, das Disposições Cons

tItucionais Transitórias, de 18 de se

tembro de 1946:
'

Serafim Bertaso para exercer o cargo d�

Prefeito Municipal de Xapecó.
Conceder exoneração:

A Rizleri João Perotti do cargo de juiz
.

,

de Paz do distrito de Engano, do munt

(l)ípiO e comarca de Concórdia.

Nova's, recem-importadas

�
Pedidos a

�(�._. KNOT S.A., ex. P. 34 I.ITAJAÍ
� -==-_...__ Garante-se a exata observância no receituário médico.

II GASv E������ICO I Clube 12 de Agosto
i, A'\Uso IMPORTANTE

Pedidos à De ordem do sr. Presidente,

KNOT S A levo ao coruhecimento dos srs..
•• associados que foram designa

dos pela diretoria, dois mem

bros da comissão de salão, pa
ra, nos dias em que se realiza-
rem testas no Clube, fiscaliza
rem o movimento de entrada
dos sócios e convidados, bem
como que aos mesmos foram

delegados poderes para, resolver
qualquer' assunto, independen
te de consulta a membros da

diretoria, uma vez preenchi
das as formalidades necessá
rias.
Secretaria em Florianópolis,

1 de outubro de 1946 ..

Elpídi6- Fragoso
.

Secretário

N aJ e r i a I T i P o g r á f i c o
VENDE.SE

Estantes e caixas d s tipos em ótimo es t o do.

Tratar neqta R. dação.
�------------------------------------�--

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

m-arias - Artigos de borracha.

23.

Fpo:ia .• í.6-::J 946

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO'
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÔES
Título. Declarat6rios

Escrit. -- Praça 15 de Nov.
lo. andar.

Re.id. -- Rua Tiradantes
FOÚE -- 1468

4UEfXA� E RECLAMAÇõES
PREZADU LEITOR: Se ° que -he

interessa e, realmente, uma providencia"
pat-a endireitar o que. estiver errado cu

para_ que alguma falta não se repita; IS

NAO o escândalo Que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarai
nhe-a á SEC";AO RECLAMAÇOE8•.

'

de O ESTADO. Que o �,"so será lt.7ado
:
sem demora ao conhecimento de Q ue�

de direito, recebendo v. s.' uma infor�a.
ç� do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a recla

mação nem
J

a peovidência tomada.

ALCEU PACHECO NETO,
participa OaB parente. e pes
soa .. amigas de saus paes o

nascimento de seu

irmãozinho

47.
ALOUISIO

o PRECEITO DO DIA
CASTIGO DE QUEM COME

DE MAIS
S6 é bem digerido e aproveitado

o alimento bem mastigado. Quan
do se carne à. pre.saB. mastigando
• engulindo O,iI alimentos -num
abril' e fechar de olhos. obriga-.e
'o ·e.tômago a trabalhar moi•.
Como conseqü�ncia. podem sobre
vir má digastão • pê.o no 9Iltômago
e prisão de ventre. .

Livre-se de perturbaçõea di
gestivas. mastigando bem 011

alimentos. _. SNES.

Auxiliar de
,

.

Escritório ------------------------------'

Precisa-se de um moço Gles.m
baraçado. datil6qrafo e com pró
.tica de serviços da escrit6rio. Sa
lário mínimo. de início:
E.crever para a Caixa Pestol

259, dando referências. 15 v.-2
............................ .

'Vendedores
Precisa-se de dois, �endo um

para trabalhar na praça e ou

tro para viajar no interior do
Estedo. Ordenado Fixo.

Escrever dando referências e

pretensões a Caixa Postal 259.
,5 v. 2

o 'Sabão .
,

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
\VETZEL INDUSTRIAL-JOINVI.LLE (M-lIfC.Q 'I A.

TORNA A RO-gPA BRANQUISSIMA

SNRS.
4SSIN'4NTES
Reclamem imediata

mente qualquer írre
gUlaridade na entrega
de seus jornaes .

,

AVISO IMPORTANTE

ét, I� kHt41..• '

���,
, ���
� ,.,OTI5
i �pp.. '16"*,p .CREME

I'� :[IIíI'i-{'I)!
José Felipe Boabaid e

.

Senhora
participam aos parente. 8

pessôas de suas relaçõe.,
o nascimento de seu

primogênito
FELIpE OTÁVIO

Fpolía., 30-9-46

NOVO ;HORÁRIO DA

P. ALEGRB -c- FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
. Quintas .�. Domingos

D�colagem de Florianópolis, .

ás 14,00 horas.

S. PAULO' - CURITIBA
FLORIANóPÓLIS :_ P.

ALEGRE - MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás IO,DO horas.

.

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

1325

Sf>.��� 'jIRCê�
-te ••

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sento � Cctoríno x Porcmé --- o maior espetáculo futebo
listíce destes dois últimos' anos que os eatarínenses . presenciarão no

próximo dia t 3 do corrente, nesta Capital, em disputa do Campeo
nato Brasileiro 'de Futebol. Hoje o "·selecionado catarinense efetuará

mais um rigoroso ensaio de, conjunto ..

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I

Acl' Cabral Teite escreveu:

Comentário Inservivel
do 'pebol barriga-verde

I '

SOpIEDADE RÁDIO GUARUJA
LTDA.

Resenha elas proçrcmações para (J;

dia ii de ouiubro de 1946:'
9,00 '_ B0111 Dia para Você.

� 9,30 _, Noticiário Guarujá.
10,00 _ Canoioneirus preferrdos.

, -10,30 _ Orquestra Sinfônica de
Boston.

11,00 _ Bazar de Musicas.
12,00 _ Oferecimentos mus.cais.

H,30 _ Crnear.
,

15,30 _ Diplomados cio Ar.

16,00 _ Musicas variadas em

gravações.
17,30 - Juventude Feminina

Católica do C. C. de

Jesus.
18.00 _ TiLo .Guizar.

18,1,5 _ Alma Portenha.
18,30 _ Valsa divina valsa »Ó,

18,45 _ Momento esportivo.
19,00 _ Ritmos de Tio Sam.
19,30 _ Departamento Nacional

de Informações.
20,00 _ Musicas variadas em

vravacões.
20,30 _ Transmissão extern- tio

Clube 12 de Agôsto.

AVIS,O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o' .1T.DO� Sábado, S 'de Outubro de 1�46 ,7

DISPOSITIVO ELÉTRf�J

I I d
..

-- QUE PURI��CÀ 'O AR-
• Aos snrs-.

'

n' 'ustrlalS
Blioom:fielld, N. J. (SLPA). -\ Ua'quínas a' vendaDepois dia guerra, lOS viajantes �"'.1

em vagões íerrovíártcs dota-l Entre muitas outras, temos para pronta entregas as se-

das Ide alChlllndtidoname.ruto do guíntes: .

ar, cJ.relSlflr'Ultlllr:ão neles durn am- 1 � Amassador de barro, tipo Maromba, CDm laminador

'btenlbe perfeítamente pULO: conjugado, para a capacidade de 1.500 tijolos horáníos.

graças .a u� �sposít�vo _ elétri-,'. 1 _ Motor a óleo cru, ingJes, [orç� de 10 H. P..

co .qure,.'eml:tlll'a írradíações 111- 1 _ Motor a vapor para a capacidade de 15 H. P. E.
DR. LINS Nl�VES travíóletas, as quais darão c�\-! 1 _ Motor a vapor, vertical, força de 8 H. p. E.,
Moléstias nervosas

bo�e tôda espécie de micró':' 1 _ Conjunto a vapor, caldeira e motor, força de 8 a 10
Molésí.ias de senhora H P E

. .
_. �

bí s, segundo acaba ide afir- . ..
.Consultór-ío - Rua Joao Pinto n. I

mac-nos o 'SIIlrI'. .Charães W. I 1 _ Motor a gasolina de força de 3 H. P.
., .

- Sob�ado ;f'IDod, chefe de um
. departa-l 1 _ Máquina frígorífíca para fábrica de gelo, capacída-

ReSlde,u.l� --:-. Rua sete de Sete�bro 'mente da WiestmghülUJse Ele� de de mil a mü e duzentos quilos diários, com tanque, formas,
- (EdIÍJCIO �. A. P. da EStIva)/ tríc Corporasíon, O qual acres- etc., servindo também para oamara rrígoríflca.

Telelone M. 834 '; centou que, ef�ti'VIamente, nos 1 _ BaIJCão trígoriríco de 2,00 m. d� rC?mp�imenrto por
_/ projetos de muitas das empre- 120 m. de altura, em estado de novo, propno para Bar, res-

DR. ARMANDO VAL��IO sas mannnaeureíras de tais taurante, etc.
DE ASSIS /

.

vagões figura a Instalação do 1 _ Compressor de ar, com motor monorásíco, próprio
Dos Servíços de Cl1nica Inf�tll da ciliado dispositivo em 'cada um para pintura a duco,

Assístêncta Mun ícípal é de . , .

f
. - ... ��

Caridade.J ' dos condutos de ar. 1 _ Maquma com 4 cunhes para abrâcação de bolachas,

CLt�ICA M���tT8: �_.JtIANÇA8 Sterilamp é o nome do apa- 1 _ Máquina para fabricação de pastilhas, de hortelã e
C.ONSULTóRIO: Rua J�u_nes Ma- relho nome que em mglês su- outros. '.ehado, 7 (Edlflclo S. Fl·ancisco).· ,

".' . .
_ _

Consultas das 2!i) 6 horas gere a ídéía de lampada que 1 _ Alambique para extração de extrato de hortelã e
RESIDttNCIA: Rua areehal Gui· ...... .. i\,n' dí

-

1
.

t
.

lherme, ;; F e 783 . 1ô,:-:i�'en[l'Za. .n>:) lifl1a íaçoes (a ou ros.

,

.'

Sterílamp são sufícíerstemente 1 - Máquina pam fabricação de canjica ..
DR.

MA�DA NEVES :t10I1tes ,para
. exterrrsímar por '2 _ Guinchos para construções.

Médico especiali tá em DOENÇAS completo OS micróbios que Sé' 1 _ Rebote em cavalete de madeira.
DOS OLHOS' .,

I' P I t·,'
.

d 2Cur:o�� .Ape fe:-çoamento e Lon- ,encontrem.no ar ou aderentes 1 _ re o m�:r:-ua} ,e� rangeiro, com rama e 3x33.
_

C�nsu;�c; {no R�o d; JaneIro ás superfícies, hem como- os do 1 ._ Prensa hídráulíca completa para enfadar algodão,
d 16;.;s dlarIam.ente bolor. E' por ísso que grande' adaptável para qualquer outro rim.

'

as

c �:::tT;:;�:dieti te. nU'_TIiElrO de fálbrilc.!lJS de artigos 2 _ Conjuntos para rorneoímento de luz em fazendas.

RFua Jono into n. 7, sobrado - de guerra e de produtos farma- 1 _ Autoclave próprio para índustría química. -

one: 1,4 1 -- Residência: RuaI'
.

_:res deri�_Coutinho, _58 _

cêutácos são ho1re dotadas dês-
.

1 _ Amass��eira para p�aria ou qualq":1er. outra índus-

DR. ARIO WENDHAUSEN' se d'.isp.ositivo;. para que o ar tría, para a cap�cldade aJproxl!ll1�da de 500 quüos de C�1a vez.

do Hospital "Nerew Ramos"
I ambiente esteja absolutamen- 1 _ Alambíque para extração de extrato de hortelã, men-

CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS te livre 'qe ,mÍ!cro-<orig1�j.smos �ol, eucaltpto" sassafraz, etc.
.

C .

E CRIANÇAS . E' ocrorrênlCia comum e co!'- 1 _ Solrd�dor elétrieo Imperador para 200 amperes .

ons llorlo: R. V,sconde de Ouro, 1 M' h IPret" 2 _ esq. da Praça 15 de No: r1en,tle que nos amma'�ens erspre" - Oln o para sa ou açucaro
dai.s >DIU J'.üg1orilftcQs onde se 1 _ Máquina para fabrieação de tela de ,arame em 9 tipos.
guard'arrn a rCaI'!l1Je, a'S frutas e 1 _ Lix.adeira pam artefatos de madeira.
as 'v:erdiulra'S, "êS'SIe;s produltos ali- 1 - Serra rCÍI1cular com mesa toda. de ferro.
mentidO's se contr�arrn, ,com a 1 - Torno para m�de.iI1a, a pedal e força motora.

conseqluentte perda de pê'So, po,r 1 - Centri.fuga com intermediária.

( DR. BIASE FARACO caUlsa do porUlCO grau de umi- . 1 - Máquina para rotular garrMa.
I Médico _ chefe do Serviço de dadle que r:esuLta daJs baixa:s 1 - Redutor de calor de 12 a 1 atmosfera.

Do�tig��oD�e���Ed:'__S�#I'bS t'emperaturas; mas com o eTn- 1 - Ventilador para cereais.
- AFECÇõES URO-GENIT� prêgo 'do displQ.sitivo elétrico 1 _ Classificador --;de granito em 4 tipos cilíndrico
DE AMBOS OS SEXOS - RAlv;)-', _

. , •

INFRA -.VERMELHOS: E ULTRA� milcrobltcildra a que DOS il'eferi- 1 - J,VIáJquina para fabrtcaçao de collher:i:nhas para :"01'-
" VIOLETAS A.-.+" d t

.

h
-

l'CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. _ R. mos, .esses CIQ!ll1lek:,�lveJ.;s po em v'e e e pauSln Ü'S para plcCO e.
\

RES.: RF3-�fnev����id� 4:o�e 1�48 aJgora gua\I1drur.Js'e a: maior grau 1 - Moinho para ·café, de ballcão, elét,ritco, rmonofásico,
dle t.emperatura a u.mirdade, marca Lilla, para 50 quilos horá[�io:s, clOm vaso de vidro, etc.,
.s.eo:p. o. me;n,.OI1" p:��g_o _d.l; qU,e �e 'novo.
dlettem -a perder. E ,claro està . 1 _ Oarrinho para armaZle!ll1, de plataforma com 4 rodas,
que nem sequer criam bolor, para a ca!p�c1d�de de mil E>U mais quilos.

.AJmlm :sle vê a Sterilamp é 2 ,- Garrinhos para armaze!ll1 de 2 rodas, reforçad.{is.
U!ll1 Sleg'UlriQ de slaúde nos tmns 2 _ Bombas para agua de grande capacid�de cada uma,
fierwvi:áJrios, nlOs llIaviJOls, nas es- movidas a força motora.

•

ClOnaiS, /IlrOS liares, etc. E llIa,tural-' 1 _ Bomba elétr,�ca, monof�sÍlca, também de grande ca

mente cumpre a mesma no- ,parCidooe, própria para casas resideneia:i:s.
brÍssli!ll1la mÍ!ssão n.os laborató-' 1 _ 'J.iIor\l'lo mecanirco ,com pLaca universal,'de ocasião.
rios onde o pLasma é extraído 1 _ Prensa manual para ól'eo de linhaça�
do 'S�IlIf?}Ue, lUas !:fiáJbr�cas de pe- 1 - Eixo para topia; 2 eixos para J.'Ielbote, diversos ma-

n�ci]iln:a, rnaS. de f.�ação e tece- dris para serras circular1es, um conjunto de máquinas para
lágJe!ll1, e em todios aqiu:eles es- ;,ábricas de sallch�ohas e outros produtos congêneres; diversas
tab'ele:cimenoos 'onlde se prrepa- c.orreias de pêlo de ,camelo le l'onra, desde 20, 23 28 a 30 cen

rem Ou 'Viendam laUmentos, r&- �ímetDos de largura por 12 a 23 metrÜ's de comprimento; uma
f['!escos, etc.. calandm para fwbricação de p�pelão, lOapaJcidaJde de pressão

de 15.000 quilos.
.

Estamos também encarJ.'legados da venda de 3 turbinas hi
dráulkas para a capacidade de 20, 110 le 220 H. P. calda; Um
_'onjunto turbo�elét�i'co a v�por para fôrça e luz, para �roxi
"TI!adamente 200 H. p. completo, diversos lOCoomóveis de· diver-
sas forças e muitas outras máqiUinas.

.

Fornecemos orç�entos e plruntas sem compromisso de

compra.

-----,,-� �--

DR. M· CAVALCANTEs

Avisa que dia 20 de
Outubro reiniciará sua

clinica à rua Salda:n:ha
Marinho ri? 16 ..

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médíco-ctrürgíca de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

PreiJcrição de lentes de
oontot,

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

SOSmaNCIA, - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONIDS 14'1-8 e 1204

DR. A. SANTAELLA
('Dlplomado pela Faculdade Na

cional de -Medíctna da Unlversl�
4e do Brasil). Médico por concur-
110 do Serviço Nacional de Doen
Na Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Palq'uátrico do Rio na Capital J ..

deral
.

VldNICA MÉJ)ICtl. - DOENCA8
NERll'bSAS

- Consultóirio: Edifício Am6JI.
NETO

- Rua Felipe Schmidt. Consul�
Das 15 ás 18 horas -

.ttesldênclil: Rua Alvaro de C8rY.
llio nO 18 - FlorlanópolJa.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIR.URGIA GERAL - ALTA CI.
RURGIA - MOLÉSTIAS DJil 8lIo
... , NHORAS - PARTOS ... '

."ormado pela F:aculdade de· Medi-
clnna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente poro' ",a-
1'1.08 anos do Serviço'Cirúrgico do

Prof. Alípio Córreia Neto
Cirurgia do estômago e vias bj
lIares, Intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atero, ovários e tromv..as. Varlco
eele, hidrocele, var�s e herna

CONSULTAS:
�as 2 às 5 horas, à Rua FeJpe
lllchmldt, 21 (altos da Casa Pa·

raiso). TeL 1..598.
&JilSIDÉNCIA: Rua Esteves JQ.

nlor. 179; Tel. M 764
---------

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA MÉDICA EM GERAI.
Doenças d�s órgãos intel nos, cspee'al·

mente do coração.
ELECTROCARDIOCRAF�4

Doenças do sangue e doe r,:.ervos.
Doenças de senbot'�s - Partos.

Consultas diàriamenle das 15 às 18
horas.

. .

Atende chamado� a qualquC'r' bora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir ...
. les, 18. Fone 702

IlESIDl':NCiA: Avenida Trompow8ki.'\ .

62. Fone 766

onsultas: das 4 ás 6 boras.
Residência: R, Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

lAUTOMOBILISTAS I
.

1 Atenção,I
,

Pal'a o seu dlnamo ou
"

motor de arranco

bEl' � J.''-o OFICINA ENALDa
t'f"o-Radie .. ,6 .I Rua Conselheiro Mafra

11,e. 94

I

. DR. NEWT,ON D'AVILA.
'õper�çõe� '._' via; 'ui-1ilárias -:...:,'
Doenças dos in testinos, réto e
.nus - Hemorroidas. Tratamen·

to da colite amebiana.
FIsioterapia - Infra 'vermelho,
Cons-ulta: Vitor Meireles, 28,

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

Resld: Vidal Ramos, 6tl.
Fop .. 1067

Sobrado

?
I'

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

----------------------.fL- __

1�--------''"''
.....--;I.2s lE alE R _.. ... •

I .

COMPANIII�� "ALIANÇA DA BAtA-,
'u�.�../� ,117' -- Sé•• : I A I A
DCElfDilIOS • TUllSPOllTIJ8

Cifrs"l9.do .Baienco de 19..4:
I .

{ .'

CAPITAL E RESE RVAS
Responsabilidade. y .

Recete t
Advo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5978Aol.755.97

6'7.053,.245,30
142.176.603,80

-

OE f'ElTO SEal:DO
f tNOFf Nsivo AS

CDIAIIÇ.S i.,4
NOCETTI, LAPAGESSE & CIA.

Caixa Postal, 278
FLORIANóPOLIS _:__ SAiNTA CATARINA

•

•

sempre em co·ao uma garrafinha

APERITIVO «KN Dl»
Tenha de

98.687.816,3ó i
.. 76. 736,40! .306,20 f

! < ��.. .....
-

de Carva.lho, Dr. Francisco i A1'�� Cr.' 3,88
-

I'oaquim Barreto d� Araujo i
Com essa mflma quantIa Voe.

•

está auxiliando o seu próximo.

,_ _ .. �.I �::t���e�::;: t.C;:!:i.��::�ol..

Siaistros- pagos nolo úh:imo!l li) .anoll.

Responsabilidedes I
I

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELE<iANClA?

I·
.

Dire tores;
Dr. Pamphi)o d;Útr a Frei r_e
de Sá, Anisio Mass rre, Dr.

j e José Abreu.
..... Í"

Rua Felippe Schmidt 22

-------,-.

melhore.
;r

fábric'lh.. A Coa0
•A CAPITAL- chama a atençQo do.

vhr.Jita ante. de efetuarem .uas compra•• MATRIZ em

SH&&H

"A,���.· . 1\0·,..

'

'A. '_.-.'-., J,,'-r•.
"

. t. t�. fe�:��c9a��eIS;.t���.?:i�{��;a�o�:�r;::�8g;::�' I� de sortimento de cQsemiras, riscados, brins
bons e barato•• algodões, morins e aviamento.

. para alfaiates, que recebe diretamenb· d:III

ISnr.. Co.merclant•• d.oIinterior na sentido de lhe fazerem uma
.

Florian6!)otis. - FILIA S sm Blumenau e L�ies ..1
..._-----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aprovada pelo Senado
Localizadas

a
, .

mms
Rio, 4 (E.) - Logo após encer- o senhor Luiz Carlus Prestes, quo

rada á sessão ordinária do Senado, frisou, todavia, ser o credito con

o sr. Melo Viana abriu a sessão ex- cedido, "em confiança", uma vez

tr-aordinár ia, que, em vista de ha- que o Executivo não dera ao Lo

ver matéria urgente, fôra convoca- gislativo os necessários esclareci

da pelo sr. Nerêu Ramos. Tratava- mentes sobre como deverá ser: em

se de discutir e aprovar o projeto pregado o dinheiro da Fazenda Pu

de lei que a Camat-a enviara ao blica. Da mesma í'orrna se prouun

Senado, .para que seja concedído I ciou, em nome ela U. D. N., o sr.

ao governo um credito de Cr$ .. Hamilton Nogueira, que USOII ela

1.800.000,00 a ser empregado no palavra logo Ia segui r.
combate á praga de gafanhotos que O senador Aluisio ele Oarvalho
ameaça novas regiões do país. De- Filho, levantou uma questão de 01'

pois de lido o oficio enviado pela dem: "Deveria ser dispensado o

secretaria da Camara, tomou a pa- parecer da comissão competente'!"
lavra o senador Ivo d'Aquino, que Como nâo há regimento, e por ISSO

pediu dispensa dos íntersticios e não há também comissões, acha o

do parecer ,em vista de tratar-se senador lraiano que o presidente
de assunto da maior urgencia. Ma- deve nomear urna comissão "ad

níf'estou-se de acordo com o re- hoc". que dará o seu parecer mo

guiamento 'do senador eatarinense, ralmente. Assim, porém, não deci-

Florianópolis, 5 (je Outubro de 1946

'I

J
\.

...
•

//
I

'/
Ao que apurou a reportagem, o sr. Cardoso de Melo Neto, em razão

de seus afazeres nesta Capital, tomará posse, pedindo, em seg-uida lI

cença. Nessa hipótese deverá ser convocádo o suplenle do P. S. D., SI'.

plinio Cavalcanti d AlbuQl.lerque.
----------------------------------------------------- '------

Vista bons olhosCOID

I )
l-

J
f
I
I
I

SãO' PaulO', 4 (E.) -

segun-I
ensarilhO'u aTmas, mas, de

dO' a repON3Jgem da "FO'lha acôrdO' cO'm infO'l1mações cO'lhi
da Manhã" :pô.de ol1bervar, a das pela repO'rtagem, está em

candidatura dO' sr. Gabriel entendimentO' com os partidos
MO'nteirO' da Si:lva ao cargO' de' da OIPosiçãO', inclusive o bloco
gO'vernadO'r dO' Estado, nO'. fu- P. R.-P. T. B., onde conta com
turo pleitO' estadual, continua simpatia.
a ser vista com simpatia nO'

seio não só do seu própriO' par
tido, O' P. S. D., como também
de outras f,a,cções políticas.

O secretário' da Presidência
da República, de acôrdo com

infonmações transmitidas à
reportagem, tem sidO' muito
proourado IpO'r proceres de vá
rias agremi,ações partidárias,
cO'm os ,quais vem conferen
ciando a prop.ósito do ])roble
ma da sucessãO' gO'vernamen
tal.
Mlirma-s,e que, embora não

figurando na "lista dos qua
tro", o ex-di1:;etO'r do De�parta
menta das MunicipaUdades,
que veio a São Paulo imbuido
dO's melhores propósitos e dilS
posto a entrar em acôrdo cO'm

os proceres do seu partido no

tocaillte à questãO' em wp;reço,
terã:o seu nOime lançado em

di,s,puta do cargO' de governa
do,r elo Est3JdO'. ANás, s. s. não

Assassinou
o Prefeito

Et , .

u,nlco no Brasilo
RIO, 4 (Via Aéreá) - O sr. Alceu Marinho do Rego, da Esquerda

Democrática falando á reporlagem, declarou qUe o seu partido é o unicQ

que no Brasil adotará o sistema eletivo para a escolha dos seus candidatos
á funções publicas ·representativas. Assim, nos próximos dias 26 e 28
reunir-se-á uma convenção pah�escolha dos candidatos aos lug-ares
de vereadores e senador pelo Distrito Federal.

1.

Cl

açi

Operários - espeCializados em petróleo
RIO, 4 (Via Aérea) - Telegrama da cidade do Salvador informa

que uma turma de operarios baianos, especializadas em exploração de

petI'oleo, seguiu a bordo do navio "Comandante Riper", com destino à
. bacia do Amazonas, devendo mais tarde trabalhar tambem na bacia do
PaM!flá.

O engenheiro Pedro 'Moura, chefe dus trabalhos, disse que será
;,nstalada na Baía uma Escola de Tecnicos, constituind.o ponto éapital
do programa do general. João Carlos Barr'eto, o treinamento inten;;;ivo
de operar'ios iecnicos brasileiros.

aoverba para o
duas -nuvens

combate
d-o

gafanhott
terrível - inseto

.

�

são dos prejuízos ainda não pu:ie-'
I S(,I' calculada mas cel'tnn1f'IlI,! ,�.
i nastanfe elevaria.

,-\ LAVOl'HA UE AFUtUZ

diu a

casa,' 111,IC c1ispens�u o

par�-I nic�s localizuram

nU,tr,as
nuvens (Il' da população rural. 'procedem ao

cer e aprovou a concessao do cre- acr ideos. exterminio dos garanhotos, v i-, l.ii---'

dito sem maiores dRlong·as. 'I'nda , ia. I',;(as 1l11\"('llS ..:;ãn hr-rn do especialmmlLe a dcslruicão das-

Finalmente, �., sr. Etelvina Lins I menores (lll,0 a de lI'a! i. :\leSln ". desovas.
requereu e obteve, a dispensa J(' fi ael 1', Plll (',ll'apua,Ya., ,1 ()('sle de A reportagem foi 'ainda iu.,·or-'

publicidade e nova" redação para c I real, i: p em Rebouças, mais ao sul, mada de que as culturas mais pre

projeto de lei, que l�ôde então ';11- coní.inun estacionada a nuvem de judicadas nessas regiões infestadas-

\ pala praga, são as do tr-igo, baLala,...
cevada e outros cereais. A exí.en-

São Paulo, 4 (E.) - 'I'écn ieos tio

Vauas na _bane'ada pess.edl··sta IInstituto
Biológico e do Minisl.ério

da Agr-icultura, ora no Estado du

BÃO PAULO, <I. (E.) - O sr. Edgar Batista Pereira, secretário do Paraná, prosseguem em sua uue-

Governo de São Paulo, função essa que deixou paca tomar posse de sua
fa de combate Ú praga de gu r,(

cadeira de deputado, regressará a esta capital licenciado, passando a
nhotos que ameaça sei-iarneut« ,t>

ocupar o seu cargo anterior, no governo do Estado, lavouras do Estado vizinho. A� i.u-

De outro lado, como o sr. Benedito Costa Nela tomou posse no I
ticias procedentes de SanLa Catai l

Ministério da Justiça, abriram-se duas vagas na bancada pessedista na' na, referentes aos prejuízos se.! I 1-

Camara Federal, que serão preenchidas pelos srs. Cardoso de Melo Neto dos pelas plantações de inv cruo

e Maciel dé Castro. daquele Estado, anunciam '-ILll

mais de cinquenta por cento dêl

produção agrícola foi destru irla lla�

regiões onde pousou o terrivel in

seto. Igualmenle em "árias man l

cipios pal'anaenses, ·os esll'ag·o.
têm 'lido elevados, não podendo alll

da sel'cm calculados exatamenle.
Milhõe,s de rsalanhotos invéldem' Joaçaba

rológicos. AProvcilando-sJ (Irssa plantil) cio al.TnZ ainda não COíile-,

LOCALTZADi\.S OUTRAS NUVlj�Sf: Cil'CUllSlancia, Of' técnicos, T\ '(un id.os I �ou � �ql�e. e�le s,om,ente s� illi�Ia;.,
No Inslitnlo Biolog'ico, a l'.;!JOl'- de laIl\)a-chamas, vaSilouras Jde Jo- vom a" v!IU\.1R. POi

_

OULIO lai:lo,..

tagem apUl'OU ôntem, que seus téc- g'o e onll'os recursos. co'm o ,UX�liO I'
poucos pl'eJlllZOS podcrao ser acar-

______---------------------------'.- " l'elados pelos g'aranholos {í lavoura,.
. � ,

em geral. Ás safras ainda não co--

TOME APERITIVt'O Imeçaram.. ..t ConheCIdo lavrador aJIl'mOU-pos:

K ,,:- ( ) r(r / "Não há, no momenlo?l lavom'a,

.J.. "W l' paulisLa. Os gafanbotos encoLlLra--

----

I;
rão apenas paslo sêco e ,pequeno,;;·

A.
-

.
.

'\l serão os danos CJue poderão '1\\ar

VlaçaO .)1, reLar. Enlretanlo, os saltões, se llÜÚ'

ENCON'rR,ADA EM nOItIA l�J· JOl'em destl'uidos em tempo, porle--

TACA BLEIUO'l' il rão dailificar a� lavo Lll'as, espeúial-

PARIS, ·«S. F. I.) _ Aca...tilmente
a ceJ'eallfera"_. .

ba d.e Ser en.contrado em Ro-o DIz-se que o ü'aJrLo
. p.revlstO'

ma o famoso troféu oferecido! para a passagem dos aCl'ldlO.� S0'

por Bleriot em 1931 ao primei_!(;SiL.ua en:re �alt? Grand� e Lon-

ro aviador que conseO'uir mau- odrllla, nao atmgmdo, aSSIm, zunag-·

ter-se odu"Çante 30 mi;;'n:tos de
I (.(le plantação de arroz. As regiões,

vôo, à velocidade de 1.000 qui- �,�rod�ltoras de arroz sã? o. Vah do',

lômetros por hora. Essa taça pf,aralba e o Vale do
_

TIete, haveu-

havia desapa:recido durante a doS!, pequenas plantaçoes em owraf'.

Ocupação alemã e será dispu- zot-�as do Estado.
.. _

.

t3Jda ante sde 1951 de acôrdo Jipe acordo com as mÍormaçoes

com o que fiocou ,resolvido pe- ohL�4das pela reporiag'em� a rc',!;�--
10 Aero Olube da li'rança. çãol do arroz, se se confIrmar, na- /'

o SE ,.rá em virlude da nuvem d.e ga

fap� lOtoS, pois o seu verdadeiro Jb

jetivto será a elevação do preço dO'

prod �uto, visada pelo alto comél CIO.·
:1; _

SE�jVIÇO DE
.�METEOROLOGIA.

Prl�viRão do tempo. at.é 14 hora.,.

do d�.io 5. na C?pital: . .

Ter .'ripo: in.tavel, IIU)elto a chu�

vae. lU á d l'
.

Tel....mperatu.ra: sofrer ee lnlO.

VetUhtO$: do quadrante RUJ. com.

raiaá3'�a. fre.ca.. "

•

T -...'\peratura. extrema. de ontem·
en

1" 19 6 -

máxil 'ma. 24 ; mlnlma"
'

Dr OsiaN Guimarães
Procedente 'de Blumenau,

onde reside, e em trânsito

para a Capital Federal, para
onde segqirá oportunamente,
via aérea,' acha-se ·entre nós

São Seb3Jstião, 4 (Via aérea) o dr. Osias Guimarães, dire
- Foi assassinado ontem, na tor-proprietário da concei
vizinha cidade de Ilhabela,' o tuada revista «O Vale do
sr. PaUllO' Barbosa Ribeiro, Ita;aí» e nosso corresponden
prefeito daquele mU!licípio. te naquela próspera região

O assassino, Luiz Paulista, catarinense.
vulgo "Vel>hO''', de cêl'ca de 60 Ao nosso mui prezado ami
anos, e demente e vinha pra- go e colaborador, auguramos
tieando uma série de desationos uma 'feliz estada em Flo
naquela locaLidade. Aohava-se,' rianópolis.
na ocasião, armado de faca e

ma:chado e pro.our.ava alguém
para matar, quandO' se encon

trou com o prefeito e consu
mou o delito.
Seguiu para IlhaJbela o de

legado de polícia desta doode,
acompanhado de praças do
destaca:mento local.

O assassino praticara há
tempos outro crime de morte.

.\i"oLiciUII-sn ontem qlll' alguns

I
et'r{'�Ii.;;La,.; eslal.'ial1l rei eu c!

0,
i)�I.U

qt[(�S ele arroz, sob a alr.\gaç50 de

(j11C a Pl'o\"::l\'t'1 passagem da nuvem

\
dE' gatanhotos P'H' :-;5.0 Paulo, G.�,;n�

�plhaYa a medida. Dizia-se tum-,

bém tratar-se de manobra ai�:sta,

I tanto assim que as autoridades po

liciais já tsríarn adotado providen-> •

cias no sentido de apurar a vel'da

de e, lima vez comprovado o Ja�

to, solicitar a. punição dos .al:.am-,

'j,.barcadores.. A propósito dó assunto, proc.rrorr

vanguarda em virtude das chuvas nossa reportagem colher informa

constantes \que têm caido naq I'C;[1 "ções nos circulas da lavoura. Foi

região e fatores m'!Lell-1 nos esclarecido que a época do>

Um aspecto da terrível pra�a que assola os

municípios ceteriiienses

hir imedialamenle á sessão do p re

sídente da Itepublica.
Eram 15,20 nor-as, quando o pre

sidente 'deu Dal' encer-rada a sessão.

t

PARA\� FERIDAS,

ECZ EMAS,

I N F L A:e' M A ç O E S,

C O C;(� E I R A S,

F R I P'� I R AS,
lU.

E 5 P IN ipiH A SI E TC.

d c

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

...._I� � �

CARLOS HOEPCKE S. A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Avisa a. sua distinta freguezia que transferiu a sua

Secção Autoshell "(comércio de automóveis, c;.aminhões.

I
pneus, câmaras, peças e acessórios, tintas, produtos
de petroleo, etc.) para a rua Conselheiro Malta. nO, 34,

op,de espera merecer a habitual preferência.

Fpolis., lo. de outubro de 1946.
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