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Ao Diário da Tarde sobrava razão quando, aludindo ao processo que lhe moveu

o íntegro conterrâneo, dr. Anes �Güalberto, afirmava que «8 verdade haveria de apa
rec�rn, E apareceu: aquele vespertino, ontem, na pessoa do seu díreterece, foi
condenado por crime de injúria! Que a lição sirva aos escribas daquele jornal para

aprenderem a, respeitar a honra alheia.
IA posse do novoMinistro

da Agricultura
Rio, 17 (A. N.) Empossado discurso, traçando as linhas l111e'S�

ol"tem, assumiu hoje" o exercido de Iras do program;' que pretende
snas Punções, o senhor Daniel de executar no Minis,tério da Agrícul
Carvalho, novo Ministro da Agri- fura. Compareceram ao ato que es

cultura. Transmitindo o cargo ao teve muito concorr'ido o tenente-co
seu sucessor, o senhor Manoel Ne- ronel Gilberto Marinho, sub-chefe
to Campelo Júnior, depois de con- da Casa Civil do presidente da Be

gr-stular-se com o Govêruo pela sua pública e representante de sua ex

acertada escolha, fez votos pelo celência ; o 'senhor Nerêu Ramos.
êxito de novo gestor daquela. pas- vice-presidente da -República; os

I � ta. O senhor Daniel de Carvalho senadores Melo Viana, Novais Fi-

AI1IO 111m _ Florla-nópDiis� Seltta·feira, 18 de Outubro ,de 1946 ,

. � M. 9858 proferiu, então, 11m írnportacte lho, Ivo D'Aquino; deputados Ar-

___.,.--
----- ---'" __!.__._'"_'__ tur Bernardes, Clodorniro Cardoso,

Nos bastidores da politica nacional �1§�1����g��
aro os senhores 'Perreira Lima,
Car-los Luz, Heitor Grilo e outras
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Comre. OS
ingratos
Washington - 17 (U. P. \ -

Os Estados, Unidos par ecem
dispostos a não conceder au

xílio .fínanceiro aos países que
se mostram mal agradecidos.
Como segunda medida econô
mica dirigida contra um país
situado dentro da esfera dJe in
fluência soviética o Deps ta
menta de Estado alllrmJCiou '�eL

suspenso as negociações • ara
c€lS.são de çberlito de noventa
miLhões de dolau:es á Checoslo-

�: ;:�I��1Çl;:,·�J·� �[�:�;���-���� (��l:-'!� ,O'S c�da'"veres dns �rim·'liilnftsns� de ,gllerr�i �u�ac����.��:'t����:tenda, só lemos, até o presenle ')10-
, IIU" ,li" I. U ai �

,

ii I II que os Estados UP.1ÍJdOs estao
menlo, a j)l'efel'ência 'p'ç�o enge- ",

.

, lançando mãos:cÍe LSIeUS dülares

��e��:ç��ov:s�):,:t:n;ú����t,l:::��� Outras Dotas sôbre o fim· do� bow,eufl que fizeram a gue��� ç:��=a�;����dO����s���
sua presença aqui esperada, t1ivez Nnremiberg, 17 (U. P.) -, OS C01'- avião. O cap. Samuel Bll1der, da nal que de acol"'do com a rellgJao ��"'o"'da-" �lt·-

d d H· 1 P 'I'
,

d S dI' I d d d't f'
.t'lIt:N'� ..,e qUe no U 1n10 ve

boje._E' que, por iniciativa do pre- pos Os Ofil:lie carr,aS'c'Os e lÍler, o lCIa' e egllrança, cc arou que e ea a um,

eSJ;>.osl
aram sua e a erilÍ Ii' SIt· d t

sidenLe Dlltra, o depulado !::io' lla fOI'l3lm ,condllz1dos' para fora desta �s locais dos res:lns mortais dos ll'U Senhor.
r ,J?lh'� ,

'

d Pd,e l1mo ' le now,Y_ld:a
'I I b b '_, I 11

. '., ,

"1 "DEUS S 'LV'!' A AI ]�"<ANHA"
ml 000 e o are';; a seir cem o

-CDsla, lidCl' da bancada do P;:';1) C(H a'e e, 50 11ma em armaua esco -
. n,azlstas permanecem em srgl o.

-

:'" ."1.::' � ::']u r, • "

P 1 �-', f" ,; .

t'
mandou chamar telegraficamen�e o ta militalF, para ,destino

ignorad'o'l
MORnERAM COMO' ATEUS Nuremberg, 17 (U. P.) - Pela

a o OlE:uat_ d1COUU S'�dsipe�ol a ,e

" . "
. . _ qUle os

'

s a O'S llll OiS I�en ")am
�mgcnheiro Clovis Pestana. Os Joruahtsas segmram o combo'lo Romil, 17, (U. P.) - O "Osse1'va- manell'a de morrer, Goenng nao ", d' I

. -

I'
r! di t

.'

f' 1 R' d G" t b t t
-

d
cer�eza e e elçoes lV'res na-

-Quanto aos outros indicados lJara a uma cu. 'a
.

s an�la, màs' ma.- tore oma�o., eclara ,q�e eo.eng ,:�Jl1e,� e �rre a_ ou a ',aellçao ,os uele ais,
as demais pastas vagas, nã.o c 'llfll- mem,te foram, lIll!p:dldos de

couh-Imorr,e,u te�tlcal,nente, dHnman�o sua

$"eus', �10.lk'lg�as, mas, talllbe�l. '�rlo11 q,_,�J?__';'_",-----.-....""

maram eles as noticias corl'pules nuoo:. Um bngadelro-gen.eral e tro- pro.pna Vida. Declara o orgao do. um Jl1Jsteno para os o.Ílclals ,do I Checoslováquia'3. seu respeito. Assim, o SI". Sa'gado pas. de segurança dos Estados Uni- V�iicalio que dos 'retls nazistas dois Serviço Secl'eto do' Exército que 1:1
:Filho afirmou que de nada :dlJia, dos, conduzindo metr.a1ha�ora� 'P?r- �egaral1l a Deus nos seus ulUnlOS ü'abalh�n para des.cobi'i:, co�o ele desmeuto
� o brigadeiro GcrVá:31O ])uncan se tateIs acompanham QS maJOraIS na- mtantes. Alfl'ed Rosenberg, recu- conseguIU, esC'ond·eu e por fIm to- li

pl'onnnciou do mesmo modo. 'l'am- ústas ,em sua ultima jornada, acre- sando um ministro rclig.io'so e mau o veneno. Os outros H} réus; Praga, 17 (U. P.) UI�l port;)!

bem Leve o mesmo proeedimvlllo ditando-se que o uH,imo percurso Qo,ering ôi!>Pcirido de 'sua propria morreram no cadafálso, cOll1lforme 'rOZ dQ Ministério das Relações Ex

() deput.ado udenista pela Bahia, sr, dos mesmos lli!W terra tenha sido de vida, 'Qua1nifo aos ·o.i.rtros, d,iz o jor- as determinaçõeS do' Tdbunal in- t-e'riores desmentiu hoje, a alegaçã()
CI i\. ter:ll,a,donal militar, q,u'e os conde- teita pelo Departamento dos Esta
emente ! 1anani, indicado para
, .

t d Ed nou há nuas' sema,u·ao pelos se'I'S
dos Unidos, no sentido de que ai

mInIS TO a !, ucacão, que fez !:lotas � ,

d I O EE· U
,_

d' .. cri'Ines contr..a. a p"Z e contl"a a I1U- Chçco.slováquia afirmara que os
ec aracões: "Até agora tenhú me S • nl" OS rece''laIn

'"

,ll)lanidade. Foram para a morte empré'stimos Inorte-ameriçauQs es-
mantido alheio ao assunLo. O que

. , ' 1 sem' hesitação e todos fl'zeI'am a
lava sendo ellJiPr,egados' para obje-

-seI e apenas o que está nos jOl'aais, - Ao ...

Sou 'laTI homem (lf. part.ido. Aceit.a- a c'oncorren,Cla mesma decla1ração: "Deus salve a
Uvos jlJl];perialistico�".

,

! Alemanlha":Te} as cecisões da UDN. A qu ',5t:io WaooÍJ.1lglton, 17 (U. P.) -:aproVlação :àe Oooperação Mili- FORAM CREMADOS LEtAM A REVISTAde 'nomes, aliás, não é fundamental. Os EstaJdas Unidos reccia.nl' a [tar Lnter .. ,aJInericana como meioTanto pode se dar a escolha do ooncorrência armamentista ná -ide unificar ,a d,n,f'lez'a do contl'-
NiUTembel1g,17 (U. P.) � O� O VALE DO ITAJAl

meu com d 1
t:ll' � Clada'Velres de Hel'll:han GO'el';,n el o a e qlla quer' dos meus Aan.,énc,,',a.. 1Jatina, em vista dos nente oc:i!clentJal na BaSe de ar-

'

ilustres companheiros". d: t
dois demais criminosos de

ID'" I
-
-

llli 'UlS naIS Europeus estarem mamentos e de técntcamilitar' Ip OmaCI8O vespertino "O Globo" diz que querendo env,ia�' armamentos norte-am-ericàlnos.
guel"l1a naz�ta enfolica:dÚ'� fO-, '

viu de um lidcr trabalhisla o se- para 'Ü Hemisfério Ocident.aL '.' J1�n cremados ,e suas clhza� '.-"al.-80a' "

VllÍnte sobre o pr'eellcll'm I, 1 drs.·netSladas secretamente. FOI I
'"- , 1 en,i) ,o Essa pelo menos é a upinião do .t"

Ministério do Trabalho: O presi- semanário "WORLD REP,o,,�r", eh t d
o que informou oficialment!e /Roma,17 (U. P.) - Vai sef

dellte Eurico Dutra, desde {lU' co- Segundo 'O mesmn ,'lemú.nano· egara.m a., e... .eSita tarde o Ico110nel Andrus, reoflg:a.nizado o COliJO deplomá-
gitou da recomposição mÜ1i"L"rütL OS Industriais Checos e Ingle- p��fe �a pr�ão dé Nuremberg, tido _Italiano. Segu.ndo infor-
e5t.abelf�ceu que para millistL"O do ses J'á estão oferecendo arln'a-

Nuer'emberg, 17 (U. P.) - Dois anue .toram realizadas execu- maçoes 'a:utorizadrus serão mu-

Trabalho iria um nome simpãtic.c' mentos aos Paises Latinos
oCones.pouderttes soviéticos que tes- 'ções.

�

dàJdos 'os Emibaixadlcme da;
ao PTB ou indicãl:io pelo US&O A1mer:i'C'anos. Destaca ainda o

temunharam as execuções dos ci'i"': .os ICOl1pOS foram cremados e Itália no Rio dJe Janeiro, Wrl,._<;
partido. Apresentamos a s. eXCiU, "w.ORLD RlEPORT" a po�sl'bl'_

minos�s nazistas d,eclararam qu·e suaIs cinza\� dispersas secreta- bJi'llgton, Londres; MOSCQU e

'Uma lisla tri'plice, composta dos 1';ld1oole da R"ssia p'artl'�'-l'n�'I'
não escreverall1 uma só linha sôibre melllt€ para evitar que' fanati- Vamsovia. A1�em disso serão no-

srs S-'lo'a! ]:'-11 H 'I' 1\1 d
'� UJ

- rJ;:',«< os enfor:can,lentos e que não tinham oos naízist'as procur",s"'Se'U'l ;'Sp__ I-mOJad,os-n9,,"OS t;!4-'u!a"""'s p',ar" as, ,i:t ,"eCO '1 10, elO' ,we o talIDlbem nos "f,or.,nlel�ir["er'lto.s'de"
, a ,'" v �li 'U.' "'-

-Soar '_4' i,nten, ç,ão 'de, faze-lo. A propósito, o rupódenar dos ',ndaveN ' 'd' b
.

adi t>ih n' t.' 'es e João Carlos Vital. Depois a:nrnas para os paisc':; do Novo
'

" .

,lA" ..
.:> OU as em alX aS$efi f'1P'l"IeSe LU,il e

de demorado exame eses três no- Mundo. Pam contrabalanca.r
caiI?itão. B�ris Vhdfullirosvki, repre- cinzas afim d:e utiliza-las para ÍlontJe gOVlernaanental afirmou

m�s fOl'am afastados. Então o pró- eSlsa cOlllcurmência, ca:da vez
sentaiute da Agencia tass declarou: fins de pl'opag':lnàa. que esssa IlllIUldança ocorrerá

prlO galo Dutra propôs á nosa 80ro- mais real. E tad U.
"Somente ás sei.s dlOras da malnhã A ,cremação- e a di-spersação €Im Buel1!os_ Ayres e Paris· Uma;

vação os nomes dos srs, Ad','();tldo t- t t ',�S s os. mdos fomos libertados pelo nepartamen- secreta das cadavcres foram pOlI' ocasião da 8IS'sinatura do

Mesqnita da Costa J é '

es �o ra a
.

o de vendeI o ma- to de Segurança. Eram oito horas l1eaUztadas de acordo com a tralDado de 'Paz pela Itália,
Brochado da RO;h

e

°RS u,

,gOl
renal exeslSlVO de guerra que em Moscou. Portanto mlüto tarde sentlenç'a do tribunal militar acrescentando que as mesmas

anIbos FI-('O'l nó ,a. eCltlsamos possrue. A�ern. disso, conta o i para apanhar qualiTller J'orulaJ. CnD-
. " "sse momen o as- OcltVerno' de Wa.shino.ton I d

'1.' interl1lacioJ1al que �ondenou á nada tem a Vier com a poUtica
, ,

b
. COln a tu o mandamos comunicado". mOirte os aClusado3, �nte.rina Ita:Ha'lla.

Ainda a falada coalisãtl� '-
Rio, 17 (A. :"1.) - ,A? que pal'e�e, I sentado que apresentar-íamo- ']TU:!' 80 chefe do g'ov:I'J10 lima �'xpo,;j-. bl icano, juntamr-ni r com o M. f;lt'�,

a r.ecomposH;;ao minister-ial

naol
nova I,ista.' E o que

,,'c,:lmos !"�'('l'l ção. ,dC
suas al.ividad ..

,,,, ':0 :lI,Jll,"S'
G los Luz. que renegou o seu par'Li

sera terminada esta semana, pOIS após uma reunião do orgão I'X\,cu: rio do 'I'raballro, ref(',,'i'ndo-�e n·'s.,a do,
ainda não terminou 'a coordenação tivo do PTB.· I ocasião, ;1"', pr]"ig()� da t'xpan'<1.C! o senador Novais 'Filho, chet,
política para a escolha

defJnltlva.!
O pl"'sidmlLe da H_"pública assi- comunista nos l1Wi0S operários, ; (1;1. dissidôuc ia do l'�t) pel'l'ia01!�,_r

dos novos �ninjstros -da Aeronauj.í- nou boje decreto exoncranrtó a jJedl-1 Adianta-se que o SI'. Otaoilro ]';,- cano, quiz lançar 'o nome do ,,,r'

ca, Educação, 'I'rahalho e ExterIOr,! do o sr. Of.acilio Negrão dR Lima doi grão de Lima segu ini ainda esta Nela Campelo Junior ao cargo de

fia, apenas, lembrados para essas :
cargo de ministro do 'I'rahalho. Ji,,;- Iseni.allc1 para Minai' G"l'ajs, OIl;]" '58 governador 'de Pernambuco como

pastas, os �omes .do deputado c�e'lse ex-titular, onlem mesmo, corno I caudidaturá a urha tÍô"l quatro va- �an(lidaLo de sua facção. O ex-Irlu

m�Rle. :1-1a riam, .para a Educ .çao: jnf'ormnmos, n-ansrn i li II o eal'�(l ac I gus ,de rlpj>nladOs por seu ,E:o:ado. lar da AI$:r'icul(ma, porem, "negrou

,bI'Jgi3�'�I�;O ,�e:'\'�,�,')O DUDc,an, p:u:a r Ch.é
te <lu .seu, gabinete, Fl'a (.: iSCa, ! �A..pfll:as, ,:ão s.e il:diea <) pa�:ld�) 'l,'.Ie o cstríbo", como diríamos em HOS

la Ae: onáutica: Salgado FILho, jJ'll ti Vieira Alencar. qUI' fICOU ;'t'�,pon I "'!l":,o ih era o ('X- L JJ ular elo I'rab« II 10, sa terra, alegando ler hornolagado a

a ,�o Tl',ab�lho; e .H.a,uI Ferna.ides, dendo pelo cxpdipnLe., I pois ,(""mo ,,,, �:llw. ,o l'TB (l excluiu canuídatura do sr. Barbosa Lima
aliás hoje J ora do pais, pois ;;;'1 en- Na cart a que di rigi u ao

)I'e�i-I
de. "Liá,; ri)pi raso

I
SobJ'inho, seu anúgo, na qual id:l.de

C�DL�'a �n� \ Paris, ond.e j).a�tieji)OU denlp Du tra solicí I a:'J.clo exo!:t'l' ,,' ';-0, "Prov�"elmen(:, o sr, �f)gT2í.O de de membro da Comissào Exce
..;Livada (,onJelünCJa da Paz, para a do O· SI', OLacJllO ;'olf'gmo de 1.l[n .. )C/� L1Il13 mgl'essar<t no Plll'Lldo H�'P c do P. S. D.' " ,

Exterior. Assentada mesmo, depOis
' '

'

Outras' notas. pessoas.

u .....
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flMIN
PORQUE S"E 1HZ
"MARIANNE" �
Paris - (S. F. L) - O es

cultor francês, Georges Soupi
'que, terminou, recentemente,
um busto da nova Marianne A ÇOI,ABORAÇÃO FEMININA CONSELHOS PRÁTICOS
- a República. É quase certo

P. ALEGRE - FLORL�N6· .

,Os objetos de prata, muitoQ �J. POLIS - CURITIBA -- S.
que reproduções dêsse busto, PAULO

Para l11uit� �ente, qu�ndo se
f tempo guardados adquirem um

em breve, adornarão os edifí- Quintas e Domingos fala em temínísmo, a rmpres- i tom escuro e opaco. Para res-

cios públicos e "halls'" de ca- i Decolagem de Florianópolis, SM produzida é. a de que se i títuír-Ihes o brilho, prepare-se

�as fran?e�s. Mas.:: P?rque I ás 14,00 horas. trata de amesquinhar o sexo: o sezuínte : Sal de cozinha 35
e a República f3JmIha�mente S.' PAULO .; CURITIBA _

forte e impôr o domínio da i grs, � alumen em P'ó, 25 grs.;
conhecida como Marianne? �'LORIANóPOLIS __ P. mulh er em todos os setores da f sabão amarelo comum 25 grs.:
A história é antiga. Duran- ALEGRE - MONTEVIDEU ativi�ad: humana. ,E, em con-I água, dois litros. Usa-se de

te o Segundo Império _ Napo-
.

Segundas e Sextas Séque.?-<:a, �o�o. surgem os co-\, dois modos; ou submergindoDecolagem de F'lorianópolis, t
�

nsleão III - foi fundada no Oeí-
'J IU.en a�lOs. Ironlc,O:s, .as ce ía-] nesse Iíquído os objetos a Iím-

,
, ás 10,00 horas. d f d prec adente da França, uma socíeda- Informações: Filial VARIG l�S,' ,IS alça.as.. nas a

..

1 -

po, deixando-os ferver um pou-
de secreta, para a derrubada - Ed. La Porta - Telefône: çoes da:s aptidoes fem�llnas I

co, ou esfregando-se díréta-
do govêrno. Obedecia essa So-

I 1325 'com o tntuíto de depreciar a mente Com um trapo.
ciedade, às diretrizes do Comi- 'J

•

T I
capacidade de ação da mulher,

té Democrático Europeu, en- Dstl�a raba blsta considerada simples boneca, Um dos processos Indícados
tão refugiado em Londres 'e.

artificial e futíl, escrava do pó .para colar gesso consta do se-

cujos príncípaís membros eram PROCESSOS EM PAUTA' de arroz, do �a�0t;t e da Moda ... guinte : m�tulíam-se quatro
o francês Ledru-Dolltn e o pa- PAiRA JULGAMENTO _ MES d

�I[as 9 f�:n:rmnIsi�o, Vtel'lid:a- Ipartes de gesso e uma parte de
tríõta 1taliano Mazzini. Quan-' DE OUTUBRO

erro nao e ISSO; nao pre en e g o m a arabíca deitando-se
do os cónspíradorns falavam

. a hegemonia na vida nem o água, aos poucos,'até ficar uma
sôbre C "t' 1.._ Dia 18, ás 14 haras:

lesmagamellto do homem. Ao pasta fluída. Aplica-se esta naso omi e, cnamavam-ne PROCESSO N0. JC.J490
·U.. '" w

de l'4arianne. a contrárío, deseja para a mu- partes a colar e amarram-se as

Os novos membros da socíe- .:REOLA�i;. " Ilher um lugar ao sol em har- mesmas fortemente durante
dade 'eram admitidos através . .;

Percílío monia com o sexo forte, cola- 24 horas, para que fiquem bem
de uma solene cerímônía. Um

Bernardino GonçaLve.s. borando com ele na luta por unidas.
de seus sinais d� reconheci- .RE?LAMADA: Cía. de In- um mundo melhor, onde a fe- , ,_

mento eram três batida de dústeras Geraes, Obras e Ter- licidade deixe de ser um pro- RE:CEITAS PARA O SEU
polegar da mão esquerda no

ras SIA.
. .

.blema um simples sonho de PALADAR
Indicador, E uma de suas s.e- 0R!ETO: Férias, hor�s ex- poet�. : 'I'alharím com eeneuras
nhas era: "Conhece Marían- tras, intervalo de 15 mínutost E e esse Ideal, que empolga Descascar as cenouras. Cor-
ne?" . Finalmente, a p-olicia apos 4 ho�a,s de t:l1a)ball�o �1- hoje a todos os povo;s �;a ter-I tá-las, como se taz para a sopa
entrou no segredo de tudo e os tm'll:0' ;SIala�as :e índenízação. ra: ?ll:nsados de carll1�ic;n.as e juliana. Coze-las em 'Um pouco

. c�ns'piradores foram presos.
Dl:R 18, as 15ohoras:.... miserias, q�e o fe�:ll1msmo I de água salgada. �?ando est�

Díssolveu-se a sociedade. Ma� PROCESSO, N. JCJ-20, a v,em. procurando re�lllzar pelai
verem tenl'as; reüra-Ias. COZl-

() nome :-- MARIANNE _ per- 225/46 partIcI'paçao mal-S fat��a �a mu- nhar o talh.arim durante dez
maneoeu. �.

RECLAMANTES: Antônio lher nas artes, nas ClenCIas, na minutos na água fervendo" e
-- ( F'arias e Outros. política, mos serviço,s pú,blicos, salg;arla. Escorrer as ce'nouras

A J",ISONJA RECLAMADA: Cia. de In- sem prejuízo de seu papel na e o talharim. 'Aque�er um pou-
Desde o seU a,parecimento çiústrias Geraes, Obras e T'er- sociedade como eSlposa e mãe. co de óleo de parafina em u.ma

ma política nacional, patenteou ras ?/A. ,Se· 'ainda há ressentimentos caçarola, juntar as cenouras e
João, Pinheiro as suas altas OBJETO: Ill1d1eruização, aVIso e protestos do sex� �orte ante o talharim. Misturar bem tudo
virtudes de homem de Estado. prévio, fé:rms, hom.s extras, e o cresee"?-te presüglO da mu- � aqueçer durante alguJ;l.s mi-
Eleito, presidente de, Minas, inlteu::VIalo de 15 milnuoos após �her na e,poca atual, esses pa!- uutos. ,

Lauro MUlle.r, seu amigo' Ínti- 4 horas de tralbalho continu.o. tem de

elementot qu� nao I O óleo de para:fiina póde, el11
mo, Cillamou�íhe a: atenção pa- Dia 19, ás 10 horas: compreendem a e oluçao dos i rigor, substituir a manteiga,'
ra os -pertgos da bajulação. PROCESSO ;N0. JCJ-57/46 .COslÜUl1ies e que G esc�n�e,cem para as pessoas que não supor-
- Toma cuidado com os ba- RECLAMANTE: Ivo Noro- caber a culpa de dechmo (se tam a manteiga cozida.

juladores, J-oão. Eles são os IlIba' é que assim se póde classificar Talharim com ,esp-inafl'es
nossos maiores inimigos. Não RIEOLAMADO: Fiu2Ja Lima o feno,meno) da So,berani,a �b- Estando Os talhari'ns cozidos
te atordôes com a Usonja. & Irmãos. 'I I

soluta do homem aos prÜ'pnos e frios" juntar os espinafres e

Ao fini a,é alguns mese,s, en- OBJETO: SlaLários, indeniza-. Romen,s, pela djs,pUcência de- 4 gemas de ovos. Bater as cla-
cOllltraram-se' os' dois .amigos cão e aviso-,prév:io. I monstrada no de�em,pe'nho de l'ítS como neve, e . misturá-las
em Belo.Horizonte, ohde João·' seus deveres na VIda.. "aos ,outros ingredientes. Virar
Pinheiro era louvado e ."en- � •

I Um exemplo? Pois não: ve- tudo em um prato fundo de
grossado", como possível su- OD I N\ 1 jam o que acontece na ,Fran- louçq_. ,e cozinhar o souf,flé no

cessor de Afonso Pena.
' t .�. (ça. Apesar de ser chamado o forno. que 'não deve estar mui;-

.� Então, como vão os ba- �,!:, ',"berço da CiVi1izaç.ão" e coisas to quente.
juladores? Tens sido' muito in- A � (_lue tais, 3Jquele paí-s foi dOí? úl-

...... _..;.,_

censado? ,D�'tji.d j. tim?� a reconhecer os �ir.eit.�s-:- Ah, meu velho, res- �-' pohtwos da mulher. FOJ p,recI- ��Q'�pOludeu o repubHcano mineiro, lalE oalOIn_ ,i '! so hma segunda .guerra mun-. '��... .: !l� 'que gente
.

intolerável! . . .

., dial, com o colapso das arIpl;l,s ,

'que coisa irndi,gna a lisonj,a. . . I' gaulesas' e sua dominação pelQ
.

D{ ,

':.

E em voz bairxâ,' rindo: inimigo, para que, a mulher alí·
- IMas d:eixa estar,"seu" pudesse ver suas qualidades

J..Jauro, que é bom COmo o dia- aip,reciadas sOIb outro p'l'Íslna
bo!,: . .

.

que não apenas o da sedução

II �física ou do romantismo. As" ��1!1
.

OS PRESENTES DE eleições reaUzadas após a li;- l' \1
"

CHURCHILL bertacão levaram ao Parla- � -

Londres, (B. N. S.). E' menta as p.rimeiras represen-I viver! �:oa:'.;�u�:!::::u:::'!
quasi sem rival a coleção de ta:ntes do bélo sexo. E um dia par. o, tfr.do e ludo lhe parecerá mais

presentes e lembranças recebi- conr�A,f€R'DA5 RECEnTES ou AnTIGAS, destes, "Ipela ípri'meira vez 'na ·r'.dbel. Compostas de Incredlellte'l
DI "L,.. h" --Idas por 'Wi1nston ChurchiU e i-storra: da, França" ,- como vere ... I purfsslmos, do tooCenslv.u e

enviados rpo,r péssoas de toda rezatrrl os te,legramas - a pre- Dormall:ram.s funções do :1parellio
• A tUCflttvo.

as partes do mundo, que quize'- ria c.apaz de dizer quantos mi- sIdencira da Câmara coube a

ram assim eXipreSSa'l' sua a:dmi- l.hares de oh.arutos recebeu de uma mulhe'r, d3Jda a sua con

,ração. e reoonhecimeJ;,!,to pelo admiradores; só do Ministro dição de vice..,presidente, na

serv,iço po�' ele prestado 'á oau- de Cuba recebeu ele uma vez ausência dos' cinco . primeiros
,sa d,a humantdade. Um dos milhares ,de "hava;nas". Sta- vice-pres,idente masculinos ...
mais recentes delsses presentes Uu fez-lhe presente, de cham- Ora" a deputada em questão
é um valioso· relógio, presente pagne e brrandy, a Turqtüa en,.. jámais teria tido a "Chance"
de relojoeiros suíços. Ml!!_tos viou-lhe tabaco turco... En� de .ocupar a' presiJdência se. os í
dos 'Presentes'i tais como p:Urf- tre toda essa variedade de seus- eOlegas, mas'CuUnC?s com- IIturas de valor, obras de escuI- presentes" há 'Um que ele ipre- parecessem assiduamente às
tura, bronzes e .obras de arte za mais do que todos os outros" sessões. Logo ... , ,.a �.aseendên
f9';r,a,m aceitos por ChurchLli se, ibemA que ,milh:;tr�s de E\eus da feminina é também resul-

icom a cóndição de serem aces- cOllterraneos
,
tambem o pos- t:ante do pouco caso do homem

si,veis ao p,úblico. Estão no suam. É a condecoracão da nas atividades que lhe compe-
.Tardim Zoológico de Londrep, campanha 1939-45, qtie foi tem.

'

,
1 E t· � E.crit. -- Praça. 15 de Nov. 23.

])OJ' exemp 0,_ O seu leão Mri- oonferida recentemente !pelo , em muLtas caso.s a pari l�

J
"

• l0. an.dar.
�àno e seüs cisnes pretos da Rei da Inglaterra em recon]H�- cilpação da mulher, dIgam o Relld. __ Rua Tiradentes 47. IAnstraHa. c1mento pelos seus servi.ço-s na ,qlle quizerem, tem o seu que \ FONE •• 1468 INem o próprio Churchill se- guerra. 'de providencial. Y.

Dr. (LARNO G.
G4�lLLE1'TI
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Plantões
Mês de ouLubro

5 (s,íbado á laí'de) - Far'lnaCÜI.f
S. Antônio - Rua João Pinto.

6 (domüígo) - Farmácia S. An
t6nío - Rua João Pinto.

12 (sábado á tarde) _:_ Farmáciw
.,Calm'inense - Rua Trajano. '

'13 (domingo) - Fa1'mácia Ca
tárinensp, - Rua 'frajano.

'

19 (sábado á tarde) - Parmáciar
Rlwlive11'o, - Rua Trajano.

20 (domingo) - Fal'rnáda Ron
livcirn - Rua Trajano.

26 (sabarlo á tarde) - Farmá;cí�
FILO Agostinho· - Rua Conselhér&
Mafl'a,

27 (domingo) - Farmácia St'"
AfloSti11ho - Rua Conselntoir•.,
Mafra.

O f;e!,yiço, noturno �erá c1'et .lado'
peja Farmácia Ranl.n Ant.ônio, !'itliV
á 1'lla ,To1í o Pin t (l.
N .. B. �' A presente tahela não po

derá SAl' nHerada sem pré-�
vjá antodr.ucão dest" D€'
partamento.
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Vida I quele estabelecimento de ensino, I admiradores que, por certo, apro-l A,
,,- R r'airenovando mais uma vez as provas veítarão o ensejo de táo festiva da- sSoctaCao' u '

I de .eterna 'gratidão por tudo quanto' ta, para cumprnneutá-lo. Os que! FI"
,

I_lhes tem feito para maior progres- nesta casa trabalham, cumprimen-] de 0."18DOpO 1�
so, e grandeza de nossa Pátria, tam o bril!hante colega. .

d S h C IS t AI' C' d S'l MENINA CARMEN De ordem o en 01' orone
r a; Ice amara alva

'., . ...

Tl'anecor-u. ontem. o aniv-ersá- Prefeito Municipal de Florianópo-ciedade, como também na catedra, Assinala a data de hoje mais uma .v

rio natalici-o do galante menina Iis, e, na forma do artigo 5°, donos quartcis e, notadamente, nos, prima vera da graciosa senhorinha
j C.rrr.en COlJta. filha do ae , Rodolfo Decreto-lei n. 8.127, de 27 de 'ou-campos ele batalhas. Alice Câmara da Silva, f'imo orna- " C t ? o t d.t"" ",n,tcnio 011 a

..
�. .,a"'YJ�n o o

tubro de '1945, convido a tôdas asSonhe pregar os princípios íns- menta da sociedade local. ExerCito, em se�'1lço da lo • C.R., e
..

idipirados no seu ardor republicano, Agenor Póvoas Júnior de sua ","pÔSC1. d , Maria. Co-sto, pessoas naturais ou JlU"! icas que
.

exel'oem, nrof'ísslonalmente, ativi-preparando os moços que mais tar- Trans-corre, hoje, o aniversár-io ENLACE .t'

dades rurais no município de Flo-de o acompanharam ao campo da natalício do sr. Agenor Póvoas Jú- CIDADE - BORBA
glória, sendo considerado então, o

I
nior.

.

Efetua-se, hoje, às 16 horas, o rtauópolis. em qualquer de suas

primeiro' estadista do mundo que Srta. .Iandira Gallot-M Koherig I enlace matrimonial da exma, srta. formas (agrícola, pastoril e extra-
tiva, animal e vegetal), nessas COlUimplantou o regímen republicano I Faz anos, na data de hoje, a Zilá Cidade, dileta filha do sr.

C d d d preendidas as indústrias derivadas,sôbre bases cientificas. [prendada senhorinha Jandira Gal- João Limo ..i a 'f:.e e sua exma

I
. exercidas em estabelecimento ru-lio,felizmente, no dizer do General f lotti Kohcrig filha do saudoso C()J1- espôsa d. Martinha Cidade, com o

I· B '1' B _1-.. ral ; aos. parceiros em exploraçãoManoel Rabelo, rião teve ele con- terrâneo José Koherig. sr. Capitão nácio
.

rasa 10 oroa,

tinuador-es que levassem avante a Srta. l\faria de Lourdes Medeiros Servirão de padrinhos, por parte rural; e finoomel1te aos prof'isslo-
d f liti R

.

t d t dI' t da noiva, no CI'VI'l, o .01'. A,nto'I11'0 riais de agronomia, veter-inária egran e re arma po 1 ica que ope- cgis a a a a e roje o rans- u ""

E R 'bl'
.

f' d'
.

da Freitas � eXJ.l ia. SI'a. d. Rosa Cam- de atividades 'auxiliares e especia-rou, � a epu ica nunca mars 011 curso e mais uma prnnavern �

guiada C0111 segurança para um des- graciosa senhoritn�Iaria de Lour- ;pos Freites ; no religioso, o sr. Iizadas, afins; para comparecerem
ti�o feliz. capaz de garantir a 01'- des Medeiros Ii lha do sr, João Jo- .Adolfo Martins e a srta. Zilda Ci- no edificio da Diretoria de Terras,

nesta CUipita!, no dia 22 do correu-

te, ás 14 horas, afim de tomarem

parte na sessão de fundação e ins

talação da Associação Rural de

Florianópolis, na forma da legisla
ção em vígôr.
FlorianÓ{}olis, 9 de outubl'O d�,

1946.

�ocial
---'- .'_--_._---------------------._------

-'VULTOS DA HISTóRIA PÁTRIA

BENJAMIN CONSTANT

No dia de hoje, no ano de 1836,
.nasceu no Rio de Janeh-o, Benja
min Constant Botelho de Maga
lhães, fundador da República pro
,clamada a 15 de Nvcrnbro de 1889.

Tendo verrficadó pr-aça no Exér

.cito, em 1 de Ab·ril de 1852, já em

14 de Abril de 1855 era Alferes

:Aluno e a 2� de Dezembro de 1856
· foi promovido .à Alferes. Em 2 de

Dezembro de 1860 foi promovido
.a Tenente e em 22 de Janeiro de

186ti à Capitão. Por merecimento
foi 'proUlovid(} à l\faljor em 22 de

.Julho de 1875. Foi graduado como

;� "Tenente Coronél em 30 de Maío de
'1888 e efetivado em 15 de Dezem
bro do mesmo ano, por antlguida
de, Em 15 de Janeiro de 1890 foi

dcm e assegurar I) Progresso. sé C. de Medeiros, funclonárío do dade.
Aos moços de hoje, à esta moei- Banco do Brasil. Por parte do noivo, no civil, o sr.

dade estudiosa de nossa Pátria, ca- Srta. Ondina Arêas T1e. CeI. Nilo Chaves Teixeira,
be o dever imperioso de lêr e me- Faz anos, hoje, a gentil senhorí- digno Comandante da 14 B. C., ede Brigada;'
rlitar sôbre a vida do grande fun- ta Ondina Arêas, diléta filha do sr. exrna. sra, d. Ligia Ferreira Tei-
dador da Reipúbli c ai, para que me- João Arêas. xeira; no I'eligioso, o sr. C3ip. :\la-
lhor esclareça seus deveres cívicos Menina Hercilia Maria ,no-el Costa Araujo e exma, s�. d.
a-fim-de que o Bmsil n,ão tritbe o Completa, mais uma primavera Aurorp. HótoJoo Cosia Araujo..
seu habitual slstema de exploração na data 'de hoje a galante menina A'DS felizes nubeon·tes "O Estado"

política e passe ao verdadeiro ca- Hercilia Maria, filha do sr. Jales apresenta v010s de felicidades.
minho quI:' cO-llvém ao seu glDrio- Tinoco e de sua eXlua. espôsa d. Viajantes:
so e :iustjfi(,3do destino! Doraliz3 Americano Freitas, Tinoco. "ASELARD SILVEIRA

promovi,do à General

'por aclamação.
Possuia os cursos de Engenharia

'Milita,r e Civil e éra Doutor- em

-Matemil'fica 'e Ci.ênci�s Físicas.
Fal,eceu em 22 de Janeir-o de

'1891, qurtndo' ocupava o nr. 7, no

JAlmanaque dos Oficiais do Exérci
to Brasileiro, lugar que ainda ho-
.. ,

d
.

t d d A VC, Benjamin Constaut ! "t" IeI1I"'la 80·1·,·... Esteve entre nós, ,nara tra-_Je e conserva- o em vlr, u e .a re- ,,� "" '.t"

;>solu�..ão do Congresso Nadonal Ave, mocidade de mi'nha terra!! Completa, hoje, o seu 30 a,niyer- taa' d!e assuntOls COrnlerciais, O

COin's.tituinte da ép'Oca: - "Intlica- André Nilo Tadasco sário a galante menina Solita dilé- sr. Aibe1land 'Silveirn, est-a:beole�

··ção aprovada: unanim�lUente, sem I ta filhinha do sr. Valdemiro B., Sil- cido na ckLade de Sarnas com

deJ)att>; - Para ceJ.ebrar o 70 dia ANIVERS ..\_RIOS
I Ya.

. esclitóric- de madeiras.
do passamento do benemérito Pa- Srta. Júlia Gama Ferreira de Mello

I Sgt. Andrelino N, da Costa MAX J.\IINGLES JUNIOR
triarca fundador da Repú.blica Bra- A efeméride de hoje assinala a' Registamos com imens-o prazer, Visirt:la ,FlOll.'li.an.1Óp!d1is O ,sr. Hackradt de tlOOi.cional fMIÚ-
.sileira, Dr. Benjamin Cons.taont, passagem do aniver!X\rio natalício na efem-érlde de hoje, o aniversá- Max Mangues Junior, indus- lia caJtarinense, 'teIldo seu pro
-'Propomos se Indique ao Governo da gentil e dedicada professora, s.e- rio no3talicio· d'O sr. Andreli.n.o Na- tri.al de metalul1g1ca e ,galvani- gend.tor oaUIpado U!!llIa c.arleira
'Provisório, como justa homenagem nhorin,ha Júlia Gama Ferreira de t�vidade da Costa, distinto 10 sgt. zacão lfesidIP...nte 'em S. Paulo, de deputado federal pelo nos•.<::O

:30 p'�riota gen-eral cidadão, que :'lello, fitno ornamento da nossa so- do Ex�rcito Na.cional s�rvindo, onde é rotmiIbl'O do Ratary Clu- Estado. Seu 3/VÔ, que como seu

_s,tlja pcl'peIUail1:lCl11ite conservado n'O I ciedade. , atualmente, no 140 Batalhão de be, tendo ontem IS. s. pal'ticipa- pai, se' chamava' Fernando lOi
«.'llmanaque Militar", no 11.1�r que.! .notada de um coração. ho�pi:ta- Caçadores. do OJO almoco reaJlà2iooo nesta o fundaclJo,r da

.

atual flnna
'lhe. competia entre os generals de lell'o onde reflete uma Vlrttude m- O distinto aniversariante que

é,.
capitail. peloS seus rumígos 1'0- Carlos Hoepcke S. A.

"ibrigada, o seu nome imortal., de tegl'al, a muito digna professôra, di- ,nüss'O assj,duo colaborador, tem-se tarJlanos. . O distinto h�ede tem siçlo
'sorte a, moralmente, não ser pre- rige com desvelo um pllnlu�do de distinguido em escrever sô-bre fa-. FERNANDO HAC'.KRADT muLto ICOOllPr�ntado pelos
"enchida a .sua vaga, Sal� das ses- c:rjal1t;'.as que. constituem o Grupo tos históricos e pessoas ilustres

dO,' ,Enoontra-se de visita, entre li BeuIS velhos �'llgos e pel?,:;;.'800S, 2S tle janeiro de 1891, 3° da Escolar "Olívio de Amorim" DO nosso Brasil. nos, o sr. Fernando B:ackl·�.dt, seus 'co:rIlIpanihell'OS de R-ütaIy,
·

Répúblic-a". disll'ito de Tri&dade nesta CaipÍtal. Militar cmnpridor de seus deve- j.ooneettuad:o industria.l !€'11l S. pois que é Ifiem!Pro do R �t::.ry
Tipo exemplar de cida.dão, des- Sendo assim, é justa a colabora- res e distinto cidadão, sonbe AIJ1� i Paulo e nosso ilustl'e canterra- dB S. Paulo.

''lacou-se sempr,e pelo seu elevado ção dos ,sens alunos nas homena- dréliuo N. da Costa angariar mn ! rreo. Allirnej'an1osilhe ·:feliz estada
· moral, não sómente no 1031' e na So-I geus que lhe serão prestadas fl'U- bem ,cresddo número de ami.go� e' De�;cende O Isr. Fernando J em sua e nossa terra.

José Born

MAQUINAS DE
ESCREVER

Da l'nundialm.gntlll afamada mor

ca «OLIVETTh, l'Hl11(l.11, da fábrica,
rec�berlio dentro de 20 diol. todCIiI
os moo:1i31c.J, OI r�p.reeentant" egc1u-

IilVO. ne.ta proça.
ALMEIDA, BASTOS & elA.
F. Schmidt, Z •• lo, andor

_RE�t;t�b� �i JY&J;3!_f��arU- OS U' 11·1·,nOS momo'entos dos condenAdos ;��ce3:nl�é��ra<le e:�e c����r�:�me::
,.·(Por Kj,n�s.bury Smith, gerente g{'- '.' ','

, .....�: .',
.

.' .' .'. �,', 01. '

. principio do. Dlreit1:o Internaéional
ral do "lnternational News SeTvi- iÍiU - princip.i? de que os ·soJ.d�dos
ce" na EurOip-a, representando tô- profisS:;-:::-1ais nã'O .:podem escapar á
.·<Ia a impremliU'1l-merica.na) - Atl'a- tiores. alemães da

pr.imeira. gu.e'r�al
Com os 01110S de l�n guar�ll: de;Jl�ais usara .l1-n�a camis'a que não ;nstiç'a por fa'zer uma guerra agres

vés dos núrardonros das portas das mundIal, pro'Vavelmente deseJana seguranç.a nort.e.amencano vlglan- Yless.c da pnnclpal casa de modas slva, aduzindo que tie limitaram a
cela... ,da prisão pude contemplar a agora ter asas com que voar para da-I} �omo um gato em tOl'no de de Paris e cujos trajes eram corta- cum,prir orodéns. O ocu:pante. da ce
:,trágic.a resi,gnação "retratada nos longe desla jaul� ·e unir-se .�o� páS-lll1l1J rato, GoeJing teve :m�ito poucas d-as :pelos mélJb�H"es alfaiates de la seguil1!te estava almoçando.
rostos c.heios de angustia! da maio- saras em seu voo para a A1J'lca - espe.ranças de poder 11111;1:ar Ley, LO'l1.dres, o.ferecIa agora um con- Contemplei. a rnuca de Aargunl
.,ria dos onze maiorais nazistas con- ou para qualqu-er pante onde pU-' embora tivesse abrig3ido tal idéia. traste tremendo. Seu ttraj.e estava extraordinária, com um cralleo ('al
..,denados á morte; os quais, p'Oucas desse escapar d'O longo e novo bra- A c:Jl'acteri.stica mais destacada todo enrüg.ado. SUai cela em desor- vo e reluzente. Um corpo gordo e
.horas depois da tranSllllÍSsão dêste ço do Dir,eito Internacional que e.s- do outrora !herdeiro ll{parente de dem e seu cabelo semi-branco todo pequeno inclinado sôbre sua panedespácl:J.o, serão enforcados no pa- tá preSttes a Ilhe dar a morte que Hitler, enquanto o observava sen- despenteado em volta da cabeça. O la de sopa. O líquido era sorvido
tibulo da justiça aliada. Como úni- anHgamente se l'eservava aos pira- tado em sua cruma á espera da mor- h-amem que costwnava passear com pelos lábios grossos a vulgares com
,'co representante da imprénsa mun- tas. Como uma capa sôbre os om- 'te, 'era o gesto trágico de amargura ar insolente, quando do apogeu -do grande l'uido. Parecia mais um ma
,riial que penetrou 'no pavillhão dos bros e as espaiCluas d� seu enrugado e angustia estereotipado' em seu ,rog_ hitleri:s-m, parecia a,,"'Ora um farra- caco do que um homem. Este era.
''l'éus na fortement-e vigiada prisão uniforlne 'CiJllza pérola da Luft- to enorme. Não ·era o rost'O de um po humano, completamente aniqui- Fritz Sanckel, chefe dÜ's traibalba
-nda cidade de Nurem:berg, êsie cor- waffet_,-- havia um cdbertor oI'diná- már,tir. No mesmo 'llão havia a me- lado, dores esoravos estrangeiros e que
responden te do "International Ne- rio cor' caqui do Exército norte- nor chispa de f'é ideológica nem Grande ,contraste foi a figura de foum levados a for,ça para a Ale
ws Servicc" peJ'lcorreu o cor.redor amerÍ<:Mo que o !protegia ('.ontra o sinal de lIDl ,espírito intrépido Cl'em- Eihbentro.pp e a .figura que vi no manha de Hitler onde' realizaram:
,ond� o nazismo espera sua morte, frio cortant-e de outubro, que pe- te em sua causa, com razão ou sem outro miradouro. Esta figura pas- obras forçadas e descritas :por um
.e, através dos miradouros das por- ne,trava pela pequena janela semi- ela. Era o rosto de'luu criminoso, seava de um lado p.ara outro, de <los iJ)l"�l> como "o perfeito traba
.tas das celas, viu HeI'manm Wi- aberta da prisão jun;lamente com rude, maJign-o e louco, A boca COI1- modo agitado, com os punhos for- lho ·eocravo". Sauckel foi descrito
lhelm Goering e o l'estante dos a1- os raio.s de mil brilhante sol outo- traida e os láhios tilllham uma teu- temente cO',1traido-s por tvás de pelos que o julga:ram C�lUo "o
.tos s.equazes de HiUer. E em ver- ual. / sã-o ,enorme em tôrno deles. Im- seus ombros tatos e arrogantes. maior -e mais cruel esdaVI-sta des
,'[jade foi um eSe(p-Ctácul'O inesque- Sem ser visto por Goering, o \ pressionaram-me especialmente as Era o sold:;.do, o marcechal de cam- de a época dos Faraós". Afas-tei-m�
-cível. Estes homens, que dese!J:up-c- cO'n,templei por cima do omhro de profund.as rugas escuras e as bol- po Wilbelms Keitel, comandante <la porta com um se.ntimento de
llnaraúl pa,péis tão im!port:'Illtes no um guarda de segurança norte- sas fofas sob os olhos e a flacidez em chefe da Werhmach, símbolo alivio.maior despotismO' que. {;onheceu o aJ1ledcalla cuja mi!>são ,era manter das maças do rosto. O cabelo negro da aristocracia do milital'Ísmo a1-e- Urna das caraderi�ticas mais Ím
mundo dcsde a I{lade Média, ofere- uma vigilância visual constante sô- esc.asso que na sa].a do tfÍ.b��nal mão. �'ôbre a frág.il mesa de ma- pressionant-es ql!--e no�ei nO's

.

con
dam o triste aSip.ecto de um mise- bre o' ex-senhor d� guerra n�zlsta. s�mpre se viu cuidadosamente pen- dcira, i numeros ;papejs, lo�os em denaJC!os que. tlve a oporttlllld.ade-ráiVel grupo de infe1izes. Por ne- O {l;ual'da se mantmllil- {'In pe na teado., estava ·ellllaranhado como se perfeit.1 011dem. Sua cela tinha a de ver foi que todos tinham suas
nhuma parte se notá o mais leV1e parie exterior da porta da cela fe- as mãos gorduchas de Goering ti-' aparellcia oH!enada de todos os camisas abertas e nenhum deles
indício do poder' -e da grandeza que chada com chave, mirando por uma vessem revolvendo-os. A cela des- que conhecem o tl'adiciollaihnente usava gravatas, como se 'O contacto
<les��rut�ram qn�ndo --dominavam a pequena abertura quaclrad� c pron- te homem, o princ-.Í!Pal v-estig!'O po- illt>túdico Estad.o Maior Alemão. dessa indumentária despertas's-e em
maIor po3rte da Europa e ater1'a- to num instante para cq.l'rer o fer- litico da hierarquia, nazista era a A maio!' alteraçã'o que en'coJ1trei suas ment-es a recordaçãO' da C01:
vam () mund'O, nem em. seu a&peclo rolho e pen-etrar no interior se número cinco no corredor do pa- em sua cda, foi o rosto do home-J�l. da ql�e dentro de pouco os estran-
.I_J-eJ? no .desolado ambJente de sua! Goering ,tentar fugir ao cadafalso ,-,i.11150 da 11101'11:e. Estava no extre- Parc-cia como se o tivessem Cfll'Cl- gulllira.. "

.-u:J.ltma vrvcnda ,terrestre.

I atrntando contra sua vida. mo dü mesmo de modo que Goe- ficado mentalmente. O queixo con-\
Ao voltar a perco.rrer pela uIh-

OutL:ora arqui.;p()!del�<?SO mare�hal A constaTIl1:e vigilância! dia 'C n'Oi- rillg terá que fazer o percurso mais I traieto como fazendo um esforço ma vez o con-edor onde es�avaun as
do Relch, Hel'mann '" llhelm Goc- te do prision.eiro se manteve desde longo quando a pesada porta de I p.-:u·a resistir est'Oicanlente a dor. c.elas dos 11 condenados a morte,ríng, principe. herdeiro do nazis-I que Robert Ley, o fálecido líder madeira se abrir para qu-e inicie: in terna. Isso era de esper::llr de um' pen,sava na saiisfação. dos l11i11h?esmo, estalva_ atIrado numa pequena tralwlhista nazista, conseguiu en- sua úlUma jornada passando para! (,l'gnlhoso oficial prussiano. Porém que sofreram e morreram �evldo'c�ma de 'campanha de ferro que no forcar-se numa destas celas. Soube o paübulo por diante das celas dos' os OUIOS aI,dimTI como um 'Olhar de á maldade d.estas bestas. l1a/zlstas e

��:<;s;:do apenas receBera o peso de que co-nseguiu realizá-lo devido '011tros dez cO'ndenados, políticos e animal ferido. cheio de ódio. Era na sua satisfação se pl�dessem des
d lm�nosos comuns.

_

Seus lal"gos nã'O a'penas ao fato de que cada I militares do nazismo.
.

evidente que êste cheft> militar, filar comigo pelo estrerto corredormn.l}, os, numa expressa0 de supr'c- guar{I::lI naque.la época tinha que vi-, O miradouro seg-uillte revelou- que movia exércitos de um para do Pavilhão da Mone para v':l' as
1)-;'0 cle�alellto: pareciam derrear-se giar várias. celas, s�gnindo o siste-1' me a figura triste 'do antigaJ111en�e outro extremo da Europa ao gosto figuras mahg�as do �azismo, fmal�obr-e :1. �ral1ca paorec1e ��snuda de m:a de s�'lltmela, movel, sendo tam-, arrogante ministro do Exterior da de Hitler, não se conformava com mente em maos da JUstlça. . ...f·=;;;�81 e.;lleIta O"�e.la da p1'1sao, pr?� hym, deVido �o fato de que qnando,Alemanba nazista, Joaquim von o confinamento da e�'tr�:it: c.ela da Ocor�eu-me q�e esses e:p��ItST

.

� �an( o afog.ul s�us l�ensame!1t,:s fll1aUllc.nte VlU Ley �endent€ do Ribbentropp. Ele também se en- prisão nem com a lmll1enCla de o eSpIrita das .vül1!las ��)i tm�. as
so, re o destll10 I'I1e-xorav-el e mll- encanamento do serVIço sanitário c'On-trava sentado em sua cama lUra' morte iudi o-na de um s'Oldado peja l'oucura hltlel'lana, Ja ha'i�alIll,â:nte, . merglln�ando-se na leitura e deu 'O alarme, o diretor da pl'i- mas em suas mãos não encontrei uU;lla macabra pirueta ao extremo desfilado si1endosam.ente por e�te./ l_un h\'ro., O hVJ:o é um manusea- siio que veio correndo com a cha- livro algum. O homem que fôra o da corda da for,ca, Este homem {'arredor e que pOSSIvelmente Jssa�,� \'o!Ul::e c-C.1e 'OTmt�logia intitulado ve da cela estava tão excitado que demonio diplomárr.·ico do nazismo, q�e disse que a.iUdara

o rearm2J�

I
era a causa do

gesto. ato:m_�I1� o e

"r .nllgla�ao dos passaras para a o'bstruiu a fechadura. Passaram vá- estava com '0 olhar pel'dido no

es-Imen'o
apenas "pela paz" porém vis.i.vel nos rostos da mmOlla esses

A�J;>;C,r' F: pense! c�mig_o mes.mo rios minutos antes que �e alJ.risse paço, com seus olhos. vidriosos e que ditou as ordens para � invasão 11 condenados á mo;r:e, e1Pre"s.t:s �.n.T. '"
�s.te .,��,f:',ssOJ ,do ,)aruo ;\í,m- U porta e quando por fIm c'O'llse- um aspecto ode tristeza. Aquele Gue da Polônia me�e� �nt{'s ql'e � m{'�.-I {,()l'�P?r.ec?r a um �r.J)1Jn'L m"L �l

.,.���l b.. t von f't'f"'111hoi 'G ús d:)s u.';:-��- <'
• •

�
••

L h" f l'd ,,' ,.. .', . - ·,.r .'. �ç·l .�,� T.
t,._:.".-•

- � .t.. ..
-., .... b;!.1:Lt-se lS.5u, jU -ey rn'lU a 'eCl o. f0f.1 o elegante oipIol11J.,ia, qUe Jn- U1�-1. ,S.(:! J'BanZ:1SSe, Ti,�v _t)8.1-D;'_;_j..t. gü,)-- _v) ',,J �

• .: L.<.�.U�t!. _.t� V �. J.
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LIRA' T. CLUBE-Dia' t 9, SoiréeBaile das. Estrelas _ CIIS_D_AII XI de Fevereíre.
,CONSELHO ADMIN1STRATIV'O 1DO ESTADO DE SANTA

ICATARiNA

15Sa sessão regimental, em 11 de outubro
de 1946

José B. Salgado 'de Oliveira, relator.
N.378

A Prefeitura Municipal de Vi'deixa sub

mete à apreciação déste Conselho o pro

jeto de decreto-lei em que estabelecE) e

descanso em dias feriados civis e religiosos
-de oonfonnldade com a tradição local: .

O processo está acompanhado de acertâ

vei justlHeativa, pelo que apresento ao

'Plenário o seguinte
Projeto de resolu�ão

O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos ténnos em que se aeh.. redí

gtdo, O projeto de decreto-lei da Pref,eitura
Mun1cipal de Vl.delra. envíado em oficio n.

l80/1.878, de '7�lO-1946, do'Departamento
·das Munlclpa1idad�. '.

S. S., em Florianópolis, 11 de outubro de

1946.
.

José B. Salgado de Oliveil'a, relator.
161a sessão lellilnental, em 14 de outubro

de 1946
ii. hora rellimental,' sob a presld<lncla do

sr. dr. Ylmar Corrêa e com a presen�
-dos srs. conselheiros Severo Simões; Jose
'B. Salgado de Oliveira e Jairo CslJado, .,

.sr. presidente cleclar.. aberta a s�aJ fun

cionando eomo secretário o SI'. LUIZ Os·

"aldo Ferreira de Melo.
Expediente

O sr. secretário lê a ata da sessão ante

Tio::, que, poste. em debates, é aprova.d>t
'sem emenda".
O sr. secretário procede a leitura dos se·

gulntes documentos:
Oficios da Interventorla federal, encami

nhando os seguintes projetos de decretos

leIS: l0) - que suplementa diversa" ver

bas; 2" -'- que ele\"a ()s vencimentos do,
cargo de Porteiro; 30 - que el�va o padrac
de vencimentos de Perito, do Instituto de

IdenUflcaçã.o e Médico· Legal; 4° - que

abre eréditos especiais; 50 - que transfe·

re verba.s; 60 - que transforma cargos do

Quadro Único do Estado;
_ oficl.o do Depg.rtamento das Muni

cipalidades. envia.ndo cópia. dos pareceres
-da Secção Legal, referentes aas stos baixa

dos pelos sr5. Prefeitos de ltajaí, São

l'ranc1scO do Sul, Orleães, Canoinhas, Ima,
rui, ltaiópolis, Curitibanos, Jol.nvile e Pôr

to União.
Com a paia.vra, Q sr. presidente pede se

ja consignado em ata um voto de satis

fação pelo tra�urso, hoje, da data nata

licis do Ilustre conselheiro sr. Jairo Calla

do, proposta que a Ca"a aprova por una

nimidade.
Ordem do dia

Vão·aj. impressão'os pareceres
N.379

A lnterventoria federal no' Estado sub·
mete à apreciação déste Conselho Admi
'lllstrativo um projeto de decreto-lei que
dispõe sóbre a abertura de um crédito e�
pecial de Cr$ 75.000,00, destlnado.11 aqUI

sição de diversos terrenos para o campo
de culturas da Escola Prática de Agricul
tura "Caetano Costa", da cidade de Lajes.
Do processo, que está bem instruido,

consta o relatório apresentado pelo direto:
da referida Escola ao senhor secretário da
Viação, Obras Públicas e Agricultura do
Estsdo, onde. em minúcia, foi devidamente
esclarecido o assunto.
Segundo a eXj)osição feita pelo' diretor

da Escola, há absoluta necessidade d�
maiores e melhores terrenos para neles se

rem desenvolvidas as culturas de gêneros
de primeira necessidade para o sustento
dos ·alunop e de forragens para os animais,
para o que seriam destacados os próprios
alunos para um estágio semanal, em tur
mas, acompanhad.os de um Prático Rural,
que superintenderia o serviço sob a fisca
lizacão semanal de um funcionário da Es
cola·.
O pedidO está amplamente justificado

não só pelo referido relatório como ainda
pela exposição de motivos apresentada pelo
senhor secretário da Viação, Obras Públi
cas e Agricultura ao exmo. sr. Interventor
fedel·al.
Face ao exposto, opino favorávelmente,

pelo que apresento à Casa o seguinte
. Projeto de resolução
O Conselho Adrtlinistrativo do Es·tado

aprova o projeto de deereto-Iei da Inter
ventorra federal, que abre crédito especial

---s

t

I
I

Clube Doze de gostol
PRO(JRAMA DE FES'U8 PARA o ][ÊS DE OUTUBRO I

L
.

Dia 20 Domingo SOIRÉE, com início às 21
elam

,\OS nossos

Agentes
todo dia esta coluRa

até o Umhoras,
Dia 26 rr--: Sábado - Festival promo�ido

mio ESTUDAN'l'IL, com início às 21 horas,
pelo Grê Pedimo. Qvi.llQl' por telegl'o.-

I
ma, ql.1Cmdo o jornal não chegClIt'
no meerno dia

À hora regtmerrta.I, sob a presidência do
sr. dr. Ylmar Corrêa e com a presença dos
srs. conselheiros Severo Sirrlões, José B.
Salgado de 011 veira e Jairo Oa.Iiado, o sr.

presidente declara aberta a sessão. funcio
nando como secretário o sr. Luiz Osvaldo
Ferreira de Melo.

Expediente
O S1'. cecretárro lê a ata da sessão an

te-jríor, que, posta em debates, é aprovada
sem emendas.
O sr. secretário procede à leitura dos

se-lOguintes documentos: ��e=����.�������������ee�������������������������;;;;;;;;;;;;;;;;;;�89;;;;;;;;;;���"�
Rádiograma elo sr. dr. Nerêu Ramos, VI-

-

ce-Presidente da República, agradecendo
as felicitações enviadas por êste Conselho -----.----.-----.---------------------------------------------------------------

por motivo da Prorrrulrracâo da Constdt.ur- de Cr$ 75.000,00, e�vlado em oficio n. 751.

ção.
.

o � de 4 dó corr'errte mt;s e ,ano.
_ Ofício do Departamento das Muntcí- S. S., em Florianopolls, 14 de outubro de

palidades, encaminhando os processos ns.
1946.

679. da Prefeitura ele Mafra e 700, da Pre
feitura de Imaruí.

Ordem do dia
A Casa aprova os pareceres ns. 370 e 371.

Váo à Impressão os pareceres
N.376

A Prefeitura Municipal de Araquarí sub
mete à apreciação dêste Conselho o pro
jeto de decreto-lei em que estabelece o

descanso em feriados civis e religiOSOS de
conformidade com a tradição local.
O processo está acompanhado de aceitá

vel justificativa, pela que apresento ao

Plenário o seguinte
Projeto de resolução.

O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que se acha redi

gido, O projeto de decreto-lei da Prefeitura

Municipal de Araquarí, enviado em ofício

'n. 176/1.846, de 28-9-1946, do Departamen
to das Municipalidades.
S. S., em Florianópolis, 11 de outubro de

1946.
José B. Salsado de Oliveira, relator.

N.377 .

A Prefeitura Municipal de Gaspar sub
mete ii apreciação dêste Conselho o proje
to de decreto-lei em que estabeleee

..

o des

canso em feriados civis e religiosos de

conformidade com a tradição local.
O orocesso está acompanhado de aceitá

vel justificativa, pelo que apresento ao

Plenário o seguinte
Projet'o de resolução

O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos 'em que se acha redi

gido, o projeto de decreto-lei da.Pref.eitw·a
Municipal de,Gaspar, enviado em Of1010 n.

175/1.841, de 27 de setembro de 1946, do

Departamento das Municipalidades.
S. S., em Florl'3.nópohs, 11 de outubro de

1946.

ÁL\ 1JV(JG .\ l)()'� Ilaboratírio
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA IID J J DE SOUSA CABRAL I
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severo Simões, relator.
N.380

A Irvterventoria federal no Estado sub
mete à consideração dêste Conselho Admi
nistrativo um projeto de decreto-lei que
abre diversos créditos suplementares às
seguintes verbas,· do corrente exercício;
1-049 2.400,00
1-050 110.000,00
3-057 26.000,00
3-090 151>.000.00
4-087 ...•................... 13.000,00
O pedido dos créditos em aprêço encon-

!tra suas justificativas nos ortcíos da Im-

1

prensa Oficial do Estado e do Departa-'
mento de Educação,.sob ns. 1.033-114 e .,

11.065-1.029. de, respectivamente, 24 e 19 d.
setembro do corrente ano.

Ouvida a' Contadoria Geral do Estado,

Inada opôs, em vista de os pedidos estarem

p�enlal!'en�e jUteStifiCadOs, com apôio na 1e-
.

:;lS açao vlgen .

Opinando favoràvelmeute, ofereço à Oa- I
sa o seguinte

IProjeto de resolução
O Conselho ,Administrativo do ERtado

aprova, nos termos em que está redlgíclc,
o projeto de decreto-lei. da Interventoria ---�

federal, em oficio n. 758, de 5 do corrente
mês e ano.

- S. S., em FloriajClópolis, 14 de outubro de
194il.

do Farmaeêntfeo NILO LAUS

DfJENÇAS .NEBV1SAb
Com os pTOg�BBOS da medi....

ho].re. &8 doen'Ç.1!6 . nenosas. qD..aiI�
tratadlll:! em temp�, são maleR ....C...

feitaauente remediáveis. O �uraDd_.,.
!'ism.o, fruto da ignol1'ânda. só' pod.
prejudicar os inctivídllo8 afetados ft
tais enferoodades. O Sel'fl<.f} N....

donal de Doenças mentais d1spÕ4t
de lllll Ambulatório, que atend� P''''
hlhamenle o's doentes aenosos q"

digentes, IlA RUA Deodoro 22.41_ J
b 11 obol"u. diAri....en..

Severo Simões, relator.
N.381

'11 Intervetlt.orla fedeml no Estado sue

mete à 'consideracãa dêste Conselho Admi
nistrativo um projeto de decreto-lei q',o!
visa anular, na dotação da verba 0-486, do
orçamento vigente, a importância -de ....
crs 20.000,00, afim-de suplementar. com

Igual Importância, a verba 4-156, também
do orçamento vigente.
O crédito em aprêco foi solicitado pelo

Comando Geral da Fõrça Policial do Es
tado. como se vê pelo oficio n. 7GG, de 21
de junho do corrente ano, anexo ao pro
cesso, e se destina a atender as despesas
de etapas especiais de viagem às prs..ças
(verba 4-15a).
A oontadorta-Geraí do Estadb, em Infor

mação n. 830. demonstrou que a disponibi ..
lidsde d,a dotação da verba 0-4l!6 comporta

fperfeitamente tal movtmeataeão. .

Assim sendo. estando perfelr.amente ju,·
tificado o pedido. ofereço à Casa. com o

meu voto ravoravet, o seguinte •

Projeto lIe resolução
O oonseiho Admtrríatrattvo do Estado

'&pr6� O projeto de decreto-lei da tnW�
ventorla fedem:' enviado em ofIcio 11., 706,
de 23 de setembro do corrente ano.

B. s., em FlOrianópolis, 14 de outubl'cl,�de
194G.

Hoje 6 amanhã será a sua preferida
nacionais e estrangeiras ...... Homeopâtras

marias - Artigos de O.orracha.

- Perfu-

RETIRARAM SUJ,S CANDI

,
DATURAS

Tôdas as bebidas, inclu81vç ai!
fabricadas em outros EstadG!S.
retiraram suas candidaturas,'
�a.ra reinar nos .lares cah!J1.-

I aenses, - em vista da certÍss.i
ma vitória do aperitivo KNOT,

COMERCIANTE: Dá um li-

Dregas

Garante-se a exata observância no receituário mêdice,

CONTA CORRENTE PUt-'(J1.-AR
JUI06 5'/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque,

Banco tio Distrito federal 8. A.
CÁPITAL : CR$ ()O.ilOO,POO,oa
RESERVAS: CR$ 15,,(lúO.O.OO;OO

TrajaRa, 23 Flor ianõpolis

vro à Biblioteca do Centro. Aca
démiço Xl d'e

.

Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a f().rma�
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro"
C, A. XI de Fevereiro).

r QUElXAS E RECLAMAÇõE..'J
PREZADO LEITOR: Se o que \ru.

if\teressa é.. realmente, uma providencia.
"ara endirt;Ítar o Que estiver errado \.lU

para que alp,uma falta não se repita; e

N1\O o osc#.ndalo que a sua reclama�
ou queixa pode.rá vir a eausar, cl1cami.. ·

n!le·a à SEC',.';ÃÚ RECLAMAÇü.F:S.,
ge O I:(STADO, que o """,, s�r" le·'a.do
st:m demora ao conhecimento d.� (11..\�1PJ

de �i;'"eito. rece.innd;,; T. s. um.iíl. ialofm3"

<;;�.) do resultaria, embora em atgunã ca,..

60'·9 não sejam pubEcados nem a. recla·

mação nem a {J1"ovidencia tomad.a.

E'SCBITÓRIO JURiDlü(}

IT O
�lfalate indicado
Tir a.d,snS8!S 7

ihtlUl'Itoll: 1J,lrír.lic09·" Come.J'):iaili -- Rurais & 1}!lforrnotiO'o.
Bndereço ffel. ELIBRANCO' - LAJF..s � S3,J1tll Catarína

Con.ulte nona Organize.ção onha de .a decidir 'p.ela co:rw

!)ra ou \fenda d.e írnovaill. pinhais ou q·ua.lqu·er
amp·rua na.·te Ii!.todo

Di�S'tQr: .- D:R. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

flua Frei Hogél'ic, ;)4 - (;aÍl:a Postal 54 - F.one 54

Severo Simões, relator.
N.382

A Interven'torla federal no Estado sUI?- I
mete à aprecíaçá<:> dêste Conselho Admi
nistrativo um projeto de decEeto-iftl que
dIspõe sôbre a anulação n<> dotação da
ver).>a 0--1.86, do orçamento em vigor. da

importânCia de CTS 60.000,00 afim-de se

rem suplementa<las as seguintes verblls:
3-109 10.000,00
3-113 i.... . . . . . 10.000,00

I4-146 20.000.00 .

4-151 20.000,00
O pedidO encontra sua justificativa no

circunstànc!oso ofício n. Gab. 2.921/46, dft
13 de setembl'o último.• do senhor secretá
rio da Segurança Pública ao senhor Inter-
ventor federal. .

Ol.\Vida a Contadoria Geral do Estado.

Iinformou que a disponibilidade da ver!;.. .

0-486 comporta perfeitament.e a operação.
Assim sendo, com o meu voto favorável.

ofereço à Casa o segu1n�
. Projetg de resolução '. • _

O Conselho Administrativo .do Estado
aprova o projeto de decreto-lei da Inter
ventaria federal, enviado em oficio n. 708,
de 23 de setembro do conente ano.

S. S., em Florianópolis, i4 de outubro de
1946.

QUU VEs.nR-Sf (OM CONfORTO E ELE�ANC'A?
PROCURE

Alfaiataria
A

Rua Felippe Schmidt 22

rá prOvàvelmente de Cr$ 76.217,60. .

De acõrdo com tal Informação, a Secç.w
Legal do D. M. elaborou novo projet.o
constante de fls. 7.
Assim- sendo, ofereço à Casa o seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova o projeto de decreto-lei da Prefe1-
tura Municipal de Orleães, que abre um

crédito 'especial de Cr$ 48.360,00, nos têr
mos redigidos pela Secção Legal do D. M.,
dando-se ao preâmbulo a seguinte reda
ção: "O Prefeito Municipal de Orleães,
usando da atribuição que lhe confere )

art. 12, n. 1, do decreto-lei federal n. 1.202,
de 8 de abril de 1939".
S. S., em Florianópolis, 14 'de outubro de'

1941i.

Deseja ob'er
empreoo l'

Procllr. en� a nossa Gel'!.'
eia e preencha a nossa "ficha eh
informa.;ões IÍtéis". dl\udo &ali..
as indicações possíveis, qn,=,,�tl!ll'.. ·

mos prazer em recomendá:i; <a>
acs jnte.F��sA�O� na aquisiçio l!j,
I)ona ruftClonanos (as).

Severo Simões, relator.
N.383

O Departamento da" Municipalidades
encaminha à apreciação dêste Conselho
Administrativo um projeto .de decreto-lei
da Prefeitura Municipal de Urussanga,
que dispõe sôbre a aquisição de um ter
reno, para a a'bertura de uma rua.
O sr. Prefeito Municipal anexou ao pro

cesso cópia de uma planta parcial, em que
se vê assinalado, em traços vermelhos. ')
terreno a ser declarado de utilidade públ1-
ca e necessário para a abertura da rua.

Dito terreno mede 550 metros quadrados,
sendo 11 metros dê frente por 50 metros
de fundo e pertence a Domingos Fontanel
la e sua mulher.
A Secção Legal do D. M. ·elaborou novo

projeto de fls. 6.
Parecendo-me estar justificado o pedido,

sou pela aprovação. pelo que ofereço à
Casa o seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Admin.istrativo do Estado

aprova, nos térmos redigidos pela Secçãu
Legal do D. M .. o projeto de decreto-lei da
Prefeitura M'lmicipal de Urussanga, envla
llo em oficio II. .176/1.846, de 23 de setem
bro do corrente allO.
S. S., em Florianópolis, 14 de outubro de

1946.

Severo Símões, relator.
N.385

A Interventoria federal encaminhs à
apreciação dêste Conselho um projeto de
decreto-lei· que visa regular o ensino nor

mal no Estado, disciplinantlo-o à Lei Or-
ganica. ,

A providência acima resulta de um im
perativo elo dec,eto-Iei federal n. 8.530 de
2-1-194ô - e, examinado êste ante-projeto
pelo .Instituto Nacional de Estudos Peda
gógicos, em 27-9-46, houve por bem, refe
rido instituto, de salientar o critério e

cuidado da adaptação reallzad .....

Aiuela, pela exposiçáo de motivos n. 155,
o Ministério da Educação e Saúde ressalta
o perfeito ajustamento da lei orgânica do
ensino normal em Santa Catarina aos dis ..

positivos da legislação federal.
Verifica-se, pois, que o exame do projeto

foi feito pelOS técnicos uo assunto, e, os

louvores dispensados a ésse trabalho hon
ram sobremanei>'à o Departamento de
Educacão do Estado, seu diretor e eficien
tes coJàboradores.
Assim, cO'm voto favorável, apresento ao

Plenário o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho AdminiGtrativo do Estado
aprova, .110S térmos em que se acha redi
gido, o projeto de decreto-lei da Interven ..

toda federal, remetido com o ofício n. 756,
de 5 do corrente.
S. S., em Florianópolis, 14 de outubro de

19�6.
. ,

José B. Salgado de Oliveira, relator.
, l

Severo Simões, relator.
N.384

O Departamento das Municipalidades
encaminhou a êste Conselho Administra
tivo um projeto de decreto-lei da Prefei
tura Municipal de Orleães que visa abrir
um çrédlto especial de Cr$ 48.360.00, &.
conta de EventuaiS, para pagamento ao sr.

Oswaldo Westphal de igual quantia, pelo
fornecimento de móveis para o Forum do
Município.
A Secção .de Contabilidade informou que

tendo o Govêrno do Estado subvencionado
a Prefeitura com a referida quantia, que
entrou para os cofres do Município como
Receitas Eventuais, deverá o crédito ora.
solicitado correr por conta do excesso da !arrecadação do corrente exercício, que se·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'41ovêrno do Estado
-o IN'I'ElIRVEN"l'O'R FElDERAL RBSOLVE

Mário Cândido da Silva do cargo da

.elasse L da carreira de Gual'da-Livros,
ido Quadro ú-nico do Estado, por ter si
"do nomeado para €xercer outro cargo

Por-tat+a de 11 de outubro de 1946
.público.
o IN'I'ERVENTO'R FÉDIDRAL RESOLVE

Admitir:
\

Osmar-ma Rocha Correta na f'urioâo ele

Professor Complementarf sta referência

,IV, coirendo a 'despesa 'por "conta da elo_'
tação l-G34, do orçamento vigente (Esco
la de Estreito, distrito e mnnícípío ela

Laguna).
PGl'tal'ia de 14 de outubro <le 1946

.o ,IN'llElRVEN'l'O'R FEDERAL RESOLVE

IConceder Iicença: .

De acôrdo com o art. 1,;6, alínea a,

combinado com o art. 158, do decre
to-let n. 572, de 28 de outubro de
1941:

A Soter Martins Cassao, ocupante do

,.cargo da classe I da carreira de Oficial

Administrativo, do Quadro único do Es
- -tado, de sessenta (60) dias, com vencí-
:mento íntegrat.'

,

Portaria de 15 de, outubr-o de 1946

"O INTERVENTOR FIDDERAcL RESClLVE
Conceder Iicença:

De acôrdo com o art. 15-6, alínea a,

combinado com o art. 158, do deere-]
to-leí n. 572, de 28 de outubro de I
1941: I

A Oscar Beller, ocupante do cargo da

',1Clas�e I da car reíea de Oficial AdminiS-'
otratlvo, do Qua'Cl.!·o único do Estado, de

- noventa (00) dias, sendo sessenta com

+vencímento integral e o restante cem o

-deseonto de um têrço.

Botijas de ferro
para'ps
earbônico
VENDE-SE

Novas. -recem-irnportadas
Pedidos à

KNOT S A., ex. P. 34

ITAJAÍ
-

848 CARBÔNICO
VENDE':SE

Pedides à

KNOT S. A.
Caixa Po�tal 34

_Te!. - K N O T - Itaj,6i

B
o aUajate in'tUcado
Tiradentes. ?

5
,------- --_...,...------------------------ ---------
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Educador
'""'I

prodigioso
-

Todos se admiravam de como

êle conseguia milagres com seus

alunos. Leia em Seleções para
Outubro êste interessante ar

tigo que nos conta 'a história
de um diretor de escola capaz
de conquistar o respeito e a

obediência dos meninos mais
obstinados. Compre Seleções
hoje mesmo.

Também neste novo número:

IMPRESS.õES DE QUEM RECOBRA
A VISTA� Depois de 1'( anos de

cegueira recobrou afinal a vista
quando foi transportada para
seus oihos a córnea de outro
individuo. Que sensações não
teve ao ver pela primeira vez

sua noiva, a fazenda onde tra

bulhava, as árvores e o céu?
Leia esta comovente descrição
de um homem que recupera a

vista.

· .

'O PROBLEMA DA UNIÃO SOVIÉ·
TlCA. Segundo o autor dêste arti

go a expansão do comunismo
e a destruição do capitalismo
ainda é o desejo do govêrno
soviético Leia esta momentosa
condensação de um livro escri
to por um antigo membro do

serviço díplorr.auco amerícano
em Moscou.

• •••• + ..

OS SUPER-SENTIDOS DOS ANIMAIS
Você sabia que os caracóis
'4v_êem" com O corpo intelro?
Que as abelhas e as formigas
têm um impressionante senudo
do tempo? Que as traças do
sexo masculino são capazes de
sentir a 2 quüômetros o cheiro
da fêmea? Leia êste curtoso
artigo sôbre os super-senttdos
de certos animais.

• + ..

I
MILAGRES DA AGRICULTURA.

Cebolas que não provocam lã

grtmas, vacas que: produzem 3

vêzes mais Ierte que as comuns,

galinhas que põem ovos do ta

manho de uma tangerina I Leia
neste artigo esta e outras ma

ravilhas realizadas graças à ci
ência" em auxílio da natureza.

-

São ao todo 24 artigos interes

santes e estimulantes, mais a

conoensaçao de' um livro de

grande sucesso, neste novo

número de Seleções.

I
COMPRE

SELEÇÕES
,OE OUTUBRO

A venda agora I
A REVIHA INTERNACIONAL

PUBnCAOA. EM NOVI: 1010lllAS

••••• +.
'••.•••••••••••

' .:.

Representante geral no 8ra,il:

FERNANDO CHINAGI.IA
Ruo do Ro.6rio, 55- .... , 2.· ondor - Rio

•••••••••••••••••

Dr. 8,.s S. M.adina
Farm, L.

La'boratÓfio
'Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em fl'4Jl\u 00 Tesouro
do Ê.to:.do

Ro-rlanOpo·lis
Farm. Nubal A��'8$ de Souza

dG COaJa Avila

ELEGANCIA, CONFORTO E ECONOMIA
consegue-se com os trajes sob-mtldida!1

U S P I:
Vendedor por conta propria:

PLACIDO MAFRA - B�lzor cle :r.'It·das
,

Ru.a Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755
coleçã.o de ornostras A tende-seàdomicilio.

�-------------------�-�--�-:_-
Boa

v J T s.

-

Necelllsita.mOB de deis, para viagem) no interior< do E5tado, Deve ser

pesi!lôQ idonGa e já com algun�l:1 prática de comércio ou com aptidões
que pOllfa com'!)ro'Jt,�-se. Exige-se referências.

Dirigir-ss Õ)Cl." carta do pr6prio �'l.\l1ho a Coh::o PostCll 7.1, 42, em

Florian6polis.

r--
.........� ........-_�--·---

f. SELEÇÕ�S t_

I

da mai ... I
"" otuafidoct. I

COMPilE SEU UEl4RAR 'I
IlOJE _ESIIO'

,
.-ji

custa.6q,S�li
. ,leu'"

ESCRITÓRIO JURtDH�O COMEB€UL
(Com um Departamento ImobiHário)

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caiu Postal U

Endereço telee:ráfico: "Elibranco" - Lajea - Bt- Catarlu

•••••••••••••••••

Impressões dg quem
recobra a vista

Depois de 17 anos de cegueira
recobrou afinal a vista quando

,

foi transportada para seus olhos
a córnea de outro indivíduo.
Que sensações não teve ao ver

pela primeira vez sua noiva,
a fazenda onde trabalhava, as

árvores e o céu? Leia em Se

Ieções para Outubro esta como
vente descrição de um homem

que recupera a vista. Compre
Seleções hoje mesmo.

Também neste novo numero:

EDUCADOR PRODIGIOSO. Todos
se ad:nlravam de como êle eon

seguia milagres com seus alu

nos. Leia êste interessante arti

go que no. conta ahistória deum
diretor de escola capaz de con

quistar o respeito e a obediên
ela dos menínos ma!lS Iibstll1a
dos.

·
.

O
I

PROBLEMA DA UNIÃO SÓVtÉ-
TICA. segúndo o autor dêste arti

go a exPansão do comuni�mo
e a destruição do cap\talls�
ainda é [) desejo do governo
soviético. Leia esta momentosa,
conden�açiio de uin livro escri

to por um, antigo membro do

s('.rvíçÓ di;:>lomático americano
em Moscou.

• •••••••••••••••• +- ••

OS SUPER-SENTIDOS DOS ANIMAIS
Você '�abla que os caracóis
Hvêen1" cotn o corpo inteiro?
Que as abelhas e as formigas
têm um impressionante seniido
do tempo� Que as traças d..

seXÇl masculino são capazes de

sentir a 2 qullómetl'os o cheiro
da fêmea? Leia éste curioso

artigo sôbre os super-sentidos
de certos animais.

·
.

MILAGRES DA AGRICULTURA.
Cebolas que não provocam lá

grimas, vacas que produzem 3
vêzes mais leite que a.� comuns.

galinhas que põem ovos do ta

,manha de \lma tangerlllal Leia
neste artigo e.ta e outra,s ma

ravilhas reallzaw graças à ci"

ênda, em auxílio da nat),Ire.ca.

São ao todo 24 artigos interes-·
santes e estimulantes, mais a

candensação de um livro de

grande sucesso, neste novo

.nÚtllero de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE OUTUBRO

A venda agora I
A REVISTA INTERNACIONAl
P1I8UC.ADA EM NOVE ·IDlOMA�

• • • + .

ReorMentant. geral na Br,"il:

FERNANDO CHINAGLIA
Rua do Rosário, 55-A, 2.· andor - Rio

............. ,. ...

I do referido virus, bastariam
. guns dias para se encontrar d,

I
vida proteção.
Está calculado que em 1911:l fo

ram atacados pela gripe "no mun-

I
cio inteiro I1H;; 500 milhões de pes
rroas, ttas quais pereceram 1'5 mr

ll.lôPs.

'-\ô nos r;"Ladr'5 Unidos morrccara

-------------�---l jH)!, ,,�s,;a causa 500.000 fJ{�oas UCt

4. �lnn'fC' I':-.pa\w de quatro meses. Não obs

rl.T�IJi'KL
í

ante. não se fê, ouvir qualquer
clamor público em prol dum es

('("'1;0 sist-mátíco tendente a do

minar o mal, o nem mesmo o d.es

cobrrmento do vírus=da gr-ipe, na

quarta dé�acla dêste século, veio
aliel'ar a (Xel'ai .resignação. É ver

Jadf:', ,q�le se realizaram diversos es-

Iorçus isolados no campo da invés

tig<í!;ão científica mas o custo de

Ludo isso quase não foi al�lIl do
custo atual dum só avião de bom

bardeio. Não havia maneira de

evitar que em 194,1 voltasse '), .de

,scllYoh'pr-se outra grande opide
mia, e com a mistura de nac.oua

lidades a que a. guerra deu lugar, e

a tpnsão nervosa e outras contre

riedades (X\lU el<l associadas,' tor

nou-se lateut� o 'perigo de a, gripe
voltar a 1.\ze1' inúmeras vítir.)'lS,
Mas sob OS aupicios do Ccmi

té de Pesquisa .i\Iédlca da DÚ'01;ào
Geral de Fomento e Iuvesti�l)�ãt)
G.ientífica, os hon:lens de ei::n�ia

do instituto acima rflferído em

prt�endenram' eom' todo o a1'iu(\) os

trabalhos nece.ssárips, de que f· ",al

n:.1Bnt� vcio a re�ulta.r esta nov'b, va-

SNRS.
ASSINANTES
Reclesnem. imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus [orruiee.

Exam.e d. sangu�. Exame pera v��ilicaçao
da canoar, Exom.e de urino, .Exame pa 1:'0

verificação. da q;.oovides, Exame <ie -esC(lr-ro,

Exame p�:!rQ veriHco.ção de do�i'1.c<:llil do
�le I boco. e c.abelos, Exon1.e de ié:tas,

E.xom!9 de li18Creçõea.

I
Ilutttvaccinas e t.ransfu!Jão de MQl1.guea,
Lllame quhnico de forinhos, bebido..

\�=-..maae......CsQ.fl.é•••á.9.l.�.o.a.,.e.tc..,

..........I...._=
MOVaS

e

USADOS
C()mpra
e Vende
Idioma'J
pOl'tu

>.fu.ê� ...,,

ponho! ,

hancêll,
�nql�*"

!l,te

Romcn:::e, Poesia, Religião, A

viação. Matemática, Fbie':l,
Química, Geologia. �iinera'
logia. Engenharia civit, m.i!i
tar a naval, Carpintaria. De
sonho. Saneamento, fdétalur
gia; Eletricidade, Rádio, Má,
quinoIJ Motores, Hidróulica.
Alvenaria, Agric\lltura. Vets-

tirq-h"l'n. CnT1tc�';;.�:d�.!d� a

Dic�onádos. etc

fOTO ,.

ATENDE A DOMICILIO
Sonq-w.ete.a -- Jantares - - Casamon

tos •• Failltas - - Botil'i<ldo!l .•
Compêtoel:lcia e :rapidez.

Hotel M",tropol -- Te!. 1,147
EMPOR!O ROSA .. PI'"'.:lga 15 de

Novemhro 11, 2\.

•••••••••••••••••

o probl·ema da,
União :SoYiéti'ca

Segundo' o autor dêste arti

go, a expansão do comunismo
e a destruição do .capi talisrno
ainda é o lks,:>j,() do govêrno
soviético. L,�ia em Seleções
para Outubro esta momentosa

condensa'ção .de um livro es�
crito por um antigo membro
do serviço diplo�trco ameri
cano em Moscou. Compre Se
leções hoje mesmo.

Também neste novo número:

IMPRESSÕES Df QUO, REC08RA
A VISTft. Oepois de t7 anos' d,,'

cegU'�d'a r-ecob-rou afilull a viSt;i
quando foi trar\ôponada para
sc.:.us 011103 a I córnea de outro
mcli-JiduD. Que sel}s.açÕ<es teve
ao ver pela, pri:rtlelra vez sua

niliv.a, a fazenda onde trabalha
va, ·as árvores e o céu! Leia
esta comov�nte descrição de
um homem que recupera a vista.

· .

EDl9CADOR PRODIGIOSO. Todos
se admiravam de corno êle con
seguia milagres com sel!� alu
nos. Leia este lnte.reSSaJ;lte arti
goquenos conta a história deum
dfretor de esçola capaz de eon-'
qW3tar o respeite) ,e a obediên
cia dos meninos mais obstina
dos.

· .

OS SUPER-SENTIDOS DOS ANIMAIS
Você sabia que os caracóis
Hvêern'· com o corpo inteiro?
Que as abelhas e as formigas
têm um impressionante sentido
do tempo? Que as traçaIS do
sexo masculino são capazes de
sentir a 2 qutlOmetros O cheiro
da fêmea? Leia êste curioso
artigo sôbre os super-sentidos
de certos animais .

• • + .

MILAGRES DA AGRICULTURA.
Cebolas que não provocam lá
grimas, vacas que produzem 3
vêzes mai.s leite que as comuns,

galinhas que pÕem ovos do ta�
manha de uma tangerina I Leia
neste artigo esta e outras ma

ravilhas realizadas graças à Ci
ência. em au�ílio da natureza.

São ao todo 24'artigos interes_
santes e e5timulantes, 'mais a

condensação de um livro de

grande sucesso, neste novo

número de Sdeções,

COMPRE

SELIEÇ
-

1:5
D� OUTUBRO

A venda agora!
A Rt:VlnA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

•••••••••••••••••• o- •

Representanle geral' no Brasil:

FERNANDO CHINAGLlA
Rua do R�sário, 55-A, 2.· andar" Rio

•••• o •• � ••• o ... of'$-('

I Notas cientin�as
V:\,C1NA E.FICAZ COl\'TH.A A GRI

PE
N0\� Yoi-k (SIPA). - o de.

Wendell 'M. SLanley, hioquímico de

reputação universal, ao receber há

pouco a medalha Wi lliarn II. No

chols, que lJ1C foi oferecida pela
Sf't;:10 de Nova 101'k da Socic(lade

de Química dos E. 'C. A., revelou pe

I':lule esta qUI:', 110 decurso ria guer-

1"<.1, se havia aprrfei(:oado uma va

cina capaz de impedir que o vírus

ela gripe voltasse a descmpen lar

mais urna vez o papel que lhe tem
•
cabido entre os inimigos mais mor

tíferos da vida humana. Expres
so o parecer de que, mesmo na

hipótese de vir a aparecer uma va-

riedade totalmente desconhecida
al
de-

Rádio J)ilusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense e9cuta

diariamente a Rádio DifusO'fs
,de Laguna,

970 Klcs. (ondss médias).
HoráriOS de irradiaçÕes: - Da'!

j\ 10 às 14 e 17 ,às 22 Roras_

Repreeentante em Florianópolis:
D. F, DE AQUINQ

Red_ do Jornal «O ESTADO»
.. ( , � .

Auxiliar de
Escritório

PrecisQ-se de um moço Glesem

horaço.do. datil6grafo e coro prá
tica de aell'viçolil de escritório. Sa

lário mínimo,. de início.
Eilcrever pa!'G a Caixa Postal

259, dando �eferências. 15'1' 10

lO •• &

.

Vendedores
Precisa-se de dois, sendo um

para tl'abalhar na p:aça _

e ou

tro para viaiar no mterIor do

Estti'do, Ordcn3do Fixo,

Escrever dando referências e

pretensões a Caixa Pc�t31 259.
.Sv. ll)
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A F, C. D�, afim de evitar graves consequêncías, resolveu não 5 mil pessoas
levar o selecíonado catarínense a Curitiba; onde .deverla enfrentar florIas

a seleção paranaense, no próximo domingo_
r

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Caloueá - 17 (U. P.) - Pe-
. lo menos cinco rnIi!l pessoas'
foram mortes nos dfustUTbkllS.
ocorrídos no Akh'ali Típperak,
duramlbe toda semana passada.
Os Iíderes índíanos J. B. ::ar

paãaní, presidente do Congres
so de toda a Indía, Sarat Cnan
dra Base, monístro de Obras'
Públicas e Minas do governa
ÍnJte.I1IDO, deverão chegar a Cal
cutá amanhã, a caminho das,
areas afetadas,

Camisalll, Gravatas, Pijamee,
parte díscípllnar dos jogos do cam- Meial das melhores, peles me

peonato brasileiro em S.

paulo:l
nores preço. &6 na CASA MIS

caPlitão SiJIViO, l\GiagallhãesM P�ilha, C�LA��_�_:-_����_: __�afra. 6
sen lares ose ocoy orerra e

Paulo Machado de Carvalho.

NOVIDADADES, �STE A 1\0, .gar domingo próximo: Arnéríca x como records brasileiros os seguim
N� n.E�ULAM.E:N TO DO I ��umillellse, Madureira x Canto do; tes resultados. De. Eduardo Alijó,
CAIUPEO:NATO BRA��EIRO I hru, e Botaf'ogo :- Flamengo. nos 3OQ. 400 e 200 melros nada li-

O campeonato brasileiro de I Foram antecipados para ama- cre, com o Le'l<TIipo de 3'40 8/10
futebol começa a entrar na

I
nhã 0$ encontros entre Bangú x 4'57 2/10 e 2'15, respectivamente �

sua fase mais interessante São Cristóvão e Vasco x Bonsuces- de Paulo da Fonseca e Silva, nos
com a realização das partidas,sO'. 200 metros, nado <ele costas, com o CASADOS X SOLTEIROS
que apontarão. Os vencedores! • tempo de 2'31". Sôbre esta marca, Estão sendo realizados grandes
das séries do Norte, Sul e Cen- FIXADA A DATA DA MAIS FA- a CRD pediu á Confederação Sul- preparativos para que o -cotejo de
troo Assim, em fins de novem- MOSA REGATA DO MUNDO Americana de N3Itação e sua homo- domingo próximo, entre solteiros é

oro, isto é, no último domíngo Londres, 16 (U. P.) - A clássica logação como record continental. . casados seja revestido de invulgar
do próximo mês, cariocas e

I
regata anual entre os bUI'C:OS a oito _ Ficou assim constituido. o ,Tr,i-I sucesso.paulstas entrarão em atívída- remos das universidades de Oxford

I "bunal Esportivo que apreciara aso.

de nas partidas sen::i-finais. i
e Cambridge será disputado no dia

Os camocas deverão enfren-,29 de março do ano próximo, ás
tal' o vencedor da sérâe - on-, 17,15 horas de Greenwich .-,- foi o M
de entram? provavelmente Mi-I <P'. deu á publicidade a <'Um"';O

7'��
.

mas e Para que surgem como, encarregada de organizar a mais

os mais credenciados para fi- famosa regata do mundo.

.fi.;,�,.'{;ç/,naüstas das suas zonas. CARNERA VOLTARÁ A FILMAR

�t-._,'f:?
,.�)

Por ,outro lado, São Paulo, Los Angeles, 16 '(D. P.) _ O pu-

�;".':' J....•� .

.'�1·.....,.'"deverá se haver com o vence-] gilista italiano, Primo Gamem, vol- .' 14;
dor da final entre Bahia, Per- i l:mi aos EE. UU .. , apresentando-se
nambuco ou Rio Grande do 1 como árbitro e fará, igualmente,
Sul. algumas exibições. Parte das ren-

C A S A L' O H N E R
Nac, Coop. -

De acôrdo com o novo regu- das qeu irá receber nesses espetá-
.

.

.

.

. '. 2) ---:- A Voz do Mundo - At ralí

lamento do campeonato brasi- culos, Carnera reservará para o:�' dades _

ãetro os semi-:Il�nalistas joga- necessitados .da Itália. S.A. MÉDICO - TÉCNICA - Preços : - Cr$ 3,60 - 2, i � -

Tão no Río ,e em São Paulo. ! Informa-se também que Ira a Tem o g�q.to prazer de comunicar à sua diatinta fregue�iQ 2,00 -

A segunda partida será fora I Hollywood, afim-de participar na duto. Capital e do. interior do Estado que, pol' todo o próximo P.....s "Imp, 1'1 anos".

de suas casas_ I Iilmagem de uma película. da novembro. irá inaugurar lIeu Depósito nada prClça, em local que

I -, opoil'·tunamonte .erá ouunciado, -, o qual di.porá IIsmpre e= stock de
Os cariocas enfrentarão o

I mo.urlal relacionQdo com nus depo.rtamentol:
seu adversário provavelmente, I VÁRIAS NOTiCIAS I Eletricidade médica'- Roio. -- X ÁS 7112 tis,

Minas Gerais; no -Pacaembú] Palmeiras x Corintians é o Instrumental e material cirurqico - Un ico dia ele exibição.

enquanto os Pauldstas jogarão jogo atração da rodada paulista a Artigos e aparelhoe da laborq,iÓrio
.

Fnrte l - Impressionatel
1110 Rio, possivelmente contra realizar-se domingo próximo. Os

.

Gob�:!:-ri:1 ��u!;:c�n�·�.t�:·dellíC1 I O SANGUE CDRRERA EM S'U,S

O Rio Grande do Sul. jogos entre Comercial x Jahaquara Artigos lotog�áflco" YEIA:-: L�Oi\l TERUmll ]�MOÇAO :M

Em se tratando do compro- e Ipíeauga x Portuguesa Santista ITALO BALBI -- Agente I óDIO! .

-

misso decisivo, torna-se ne- foram antecipados para amanhã. -""------'------.......--------------- CONSCIÊNCIA" MORTAS

cessárâo lembrar o quanto se - Joreca, técnico do São Paulo

I> O" '.d}tornam Iperigosas as aspira- F. C" que também fOI escolhido 'Ia.- t�
1ÇÕes dos cOSitu.meiros. �inalitas para. ;prc\Parad.ol:

.

do, '50.elecionado I
"" �-

do campeonato braeileiro. paulista que, disputará o. Gampeo- .

fiM. -��\O ano' passado, S. Paulo nato bJ�asikil'o, ClTI1Contra-se adoen-
.

"

rica -' I"

perdeu aqúi mo Rio para' o tado, inlel,nado no sanatório' Es

Rio Grande do Sul o' .pIimeiro pel'ança, onde está relpullsalndo t'nl

jogo, reabilitando-se no Pa- "irtude de seu abatimento físico. _ Hoje ás 7,3D horas

caembú. - Está definit�vam{'nte ace'ntada Joan Crawford ___: Fred l\Iac MUT-

Este ano poderá acontecer a excursão do América ao Chil�, e ray.

O mesmo e uma
.

derrota fora que tem o .pattopínio do Audax. I N S U S P E I TOS
� ,

.

d' '1 b " Censura até 14 anosde casa com a prorrogaçao, Naq.uele P'�tS an mo, o C U: e rll-

imBd,iata, diante de uma torci- b1'o" deverá' realizar três jogos,' de- Cine .Tornal Brasileiro.

da contrária pode perfeita� vendo ombarcar duas semanas Xaticiário Undvers.al.

mente trazer consequên.ci.as após ,o término. do cert"úte cari<?Ca Preços: - 3,6ú - 2,40.

desagradáveis para a CBD. Está tamh6m a direção americana R O X Y

Como estB 'ano é o ano 'da", estudando a possibilidade de ,iog�l - Hoj,e ás 7,3Q horas _ DEPARTAMENTO -ADt\t1INISTRAT1VO DO
surpresas no futebol pode até na volta 1l.a,�.g.en.tina.

e Uruguai, I Cine Jornal Bt'asileiro - DFB.

acontecer�que tenhamos como tendo para tanto já iniclados os Van Jobnson - Dcml1a Reed SERViÇO PúBLICO
finalistas do campeonato bra- entCúldimentçs' pani essa

realização.!
::\largaret Obrien.. D I V I SÃO O E S E L .Eç Ã O

sI'leI'TO O I"L>l.anl·OUadO de Minas - O jogo entre os seleóonados A VOLTA DA NOIVA . ('''''''"<.A.> oncurso de «PR1\TICO RURAL»
Gerais ou do Rio Grande. do Maranhão e do' Pará, que ha,,'ia GUERRA AOS GANGSTERS

Quem sa.be tá? sido transferido, será realizado Pr.eço: - Cr$ 2,40. A V I S O
• amanhã; segundo o acôrdo firmadl() ,...........................

: A l!)irisão de Seleção do DASP aviso. aos candidato. inscritos no
A lSa RODADA DO CAMPEONATO pelas cnt�da{les· nlaranhense e pa- RITZ _ .ROXY _ Domingo concur.o. de .PRATICO RURAL. C·132», que a prova Prá1ieo 01'Of

.CARIOCA raense. Os demais jogos da rodada ',"'iUard parker ._ Anita Louise. "rei 'realIzada em 25 da Cl)rrents neata Capita!. Oli candidc;r.tOll rs.i-
Oonsta dos se'g1.lLntes encontros a s'el''ão disputados domingo. l OS MOSQUETEIROS DO REI dantes no norte do estado poderão P1'8.tOl' a referida prova em Curi-

.

'f'
. I >.r b d' f

.

l'd I
tiha no dia 28 do corr�nte.

próxima rodada do campeonato - Reoolvell o Conselho ecmco I .

da asea a e amosa nove a
.

e norianópo!is. IS da outubro de 1946.
carioca de futebol. que terão l-u-.e N.atação da C. B. D. hOIDollQgar, Alexan.dre DUMAS.

.'
DtelO REIS •• D91egado da Oiv. de Sal. do DASP

*

Famosolinilmento, desde
1855, para dôres reumáti

cas, n�vrálgicas. torcedU::'

ras,lnflamaçôes, ciática etc.

hfi iIIea EIéIrico
do Dt..� de 'Grath

ODEON
ÁS 7% hs.

- Sessão Chie -

- A vida de um homem

forte que o destino!
- Ele viveu cem vidas numa i:3ó�

O CAPITÃO EDDlE
- com - Fred Mac MURRAY -

Lynn Bari - Charles Bíckí'ord -

LJoyd NOLAN - 'I'homaz MIT-.;
CHRLL.

Impi-ess ionante! - Dramátíco t
-- No Programa -

1) _ A Marcha da Vida nO 39 -

IMPERIAL

com - Henry F;ONDA - Mary
Beth HUGflHES - Dana ANDAXNA -.

- William EYTHE Anthony-
Cenas Apavorantes!

QFfi\l\.
- No Programa Indústria.

Textil Bl'asileiea _ Nac. Co.op.
2) - India MístICa -Sb.ort. _'
- Preços: - Cr$ 3,00 - 2,40 -

"[mp_ 18 anos".

S.lrnultanpamcnle DOMINO{'.
Odeon - Imperial

JCJluifer (BernadeUe) - Jones e

A MODELAR,
Recebeu das.. melhores fábricas do' país: finos costumes de linho, seda e tropical:

� sedas de lindas padron:l:gens.
GR...8\VATAS finíssimas: - PANAMAs de tôdas as côres;

CRETONES e LINHOS nacionais:
Completo sortimento de ternos para homens e meninos.

Artigos da proia e varaneió. Capas de gabaNÍine e chantung.
Tapetes de tôdas' as qualidades e ta.manho••

Preços. especiais para revendedores. Vendas a V 1sT A e a

A MODELAR ,. Rua TI;�.jano, 1 • Tel: tt51 ,.,

PRAZO.

Florianópolis

l
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A. ciência e a reer

lanização mundial
Por WWiam J. Beil

J�ONDRES, (B. N. s.) - O go

verno britânico atribui extr inrdí

naria tmportanoia às ínvestig'éll;OOS'
'eien(lficas; não se limita a muni

festar simpal.ia pelos homens de la-

bOI'ULOrio, mas, segue dccididanwu- DR. M. S, CAVALCANTE
te uma vigorosa politica de rom-n-

tos ás atividades cientificas nas Uni Avisa que dia 2.0 de

versidaeleii, DOS Departamentos Mi- Outubro rei,niciará sua

l'lisLeriais e nas inriusl.r ias, Os bri- clinico à rua Salcanha
tanicos compreendem Ioda a ex- Marinho nO 16,
tensão dos estercos realísados pe-

los cienlistas para vencer a guer

ra e confiam em que o laboratorio

ajudará' con::\ideravelmente a ga

rantir a paz. O gover-no, porem,

JQão ignora que Lodos ° complica
dos planos ele investigação seriam

muteís sem a existencia de pessoal
competenle. Para conseguir, o con

curso desse pessoal, nomeou llU1D,

comissão, sob li presidencia de Sir DR. A. SANTAELLA
A13011 Barlow, para estudar as }JOS- (Diplomado p.�la F;lcllldade Na·

tona! de.Medicina da ·Uni'lleI"SJda·
.sibilidades nesse ter-l'cno. ,.e da Brasil). Médico pbr concur

h lO do Servíço Nacional de Doen-
As conclusões a que c egou a

.. Ml:nta'is. Ex Interno da l$jJnta
, ......missão SOO- tnteressantes, princi- .::asa de Misericórdia, e ,HoSj)ital
,",v '" l'*lquátrico do IHa na Ca,pital ....
'palmenle no que se refere ao en-

JldNICA »lllrii9'f _ rlQ�I:J\l!I
SiDO e á invesl.igaçâo fundamentaL NERvOSAS

Para obter um numero considera- - Consult6ír�E.fódif!CjO AroMO

V�I de eíentistas capazes de levar - Jlua Felipe schmídt, Consun...:
V' .

Das 15 � 18 horas -

a Ukmo a missão que lhes vai ca- ·l\uldêIl.Cia: Rua ÁlvarQ de carYa'
é lho nO 18 -: F'lor-íanõpons,

bel' na rsorganizaçâo do mundo, __

mister começar pelo ensino. A in- - DR. ROLDÃO CONSONI
vsstigação fundamental foi, Hem iW��lA_G:mt�sTi\8� �
duvida, o maior capital cient ít'icc ..... NRORAS - P.UTOS .,

d t _rm.ado pela F;aculdade Çe M,e(\j·
de queo país poude dispor' urnn e clnna da Universidade de São
" ""·lerra. Por essa razão os tecni-, ílv:ulo, o()nde foi assistente por Yá-
..' "" tos an.os do ilervfço Clrlll.'gÍco CIO
eos entendem que a obLenoão de Prof. <\Uplo Correia Neto

\�Irurgia do estômago e Vias bJ·
novos conhecimentos dessa hature- 'laras, intestlnos delg'.ldo e groaao.

. tiróide, rins, prqstata, I:!eldga,
za, deve ser colocada no mesmo Ul- �o. O\Tlirlos e tfom)las.· Varlco.
V.el em (11,10. foi considerado o en- .1e, hidroceJe, var:"'es e he-Yna

- CONSULT.A.S: .

sino. Em seguida deve ser dada das: 2 às 5. hOI'as, .à Rua F�lJl<t
Schmidt. 21 (altos da Casa Pa·

preferência à ciência civil, tanto a I'aiso). Tel. 1.598.

Servi"o' do g:overno, como da in- &ICSID1ilNCIA: Rua Esteve@Jo-
"

-

nlor. 179; Te!. M 7M.

dúsll ia. A Defesa Civil virá em ÓR. POLYDORO S. THIAGO
terceÍl'o lug'ar, ficândo l'eser\,ado rtlédic<> dó Hospital de Caridade ..

ao governo, o direito de revisar es- Assiste!'��r�ntt���rnid�
sa ordem de priorillade sempre CLíNICA MÉDICA EM GERAI.

;)oenças dos órgãos inte\ nos, especial ..
que Lal fôr necessário. Muitas ve- mente do coração.

zes tem sido stlgerida a idóÍ<i à..t BLBCTROChRDIOORAF1.of
Doenças do sangue e dO!. nervo•.

formac,ão de um Ministério das. Doenças de senh",,�. - Parto •.
Consultas diilriamente das 15 à. 11

Ciéncias, mas até ag'ora essa ideia horas.
•

L' Uende chamado. a' qualquc' hora,tem sido considerada pOl11CO pra 1-
inc!u'ldve durante a noite.

ca, uma, vez qne OS df'.pal'iamel1tos CONSULTóRIO: Rua Vitor Meír&
.

les, 18. Fone 702
ministeriais que porventura neGe:3- tESIDll:NCIA: Avenida Trompo",.Iri,
sitem da cooperação cif'nLífieu 1)0-

62. Fone 766

dem dispor de pessoal competente
�Iara :mas necessidades. Os Minis:
térios de AbasLecimentos, Saade,
'Obras Publicas e Alimenlação, lal

como as forças armadas do país,
sempre possuiram téenicos e eien
tis Las próprios e que, seja dito de

passagem, presU!i'am os mais assi
nalados serviços à nação duranLe o

deconer ela' guerra. Se a cil�r.cia

fosse confiada a um departamento
estanque, perdoría a Iiherctnd_> ll0-

cessaria à investigação e poder iam
surgir atritos, desagl'adaveis, selll

,ft__ :;a:;

DR. LINS
.

Moléstias nervosas

'Mo�éstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

� Sobrado
Residêneia - Rua -Sete de Sel.emhro

(Edificío J. A. P. da Estiva)
Telefone M. 834

DR. SAVAS LAtE,.i{�A
lltnka médico-cirúrgica de. OihO'l
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.criçõ,o de lente. da
.

oontat"
X>N81:fl/fóRIO - Felipe SclIml

'pt. 8. Das 14 às 18 horas.
;t6W1!:NCIA - Consellietro Ma·

rra, 77.
TELEFONIDS 1418 e 1204

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE t\SSIS

Dos Serviços dec Clínica Infantil da
Asststêncta Ml.micipal e de

Cartdade
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇA.!!

ADULTOS
f)()l(SVLTóRfO: ROI> N'llDes M...
ehado, 7 (Edifício s. FYanc:l�o),
Consultas das :l à� fi horas

RESID�;\TCIA: Rua 19Iarechal GUI·
lherme, li FOlle 788

Indága,ção sôbre O papel
Frenca antes da (J,uerra

P01' _...:"Zbm't Mousset

I
Por outro lado; a sequência dos

PARI� - :-\ .. F. r. A Assembleia acontecimentos se apresenta sob
Nacional Francesa acaba de ,.

SLi-' \J111a luz muito diferente, conter
tU1J: uma Comissão de il1ql'�'1 ito me seja encarada por. um. homem
encarregada de esclarecer os

;LGOU-l
político, 'por um díplomataou por

tecimen tos dcseuruludos na Iran- um mi litar. Existirá sempre atgu
ça di' '11);:;;') a t91::>, utim de díscrí- ma cousa tanto quimérica, no re

mi nn r. ('urn W\ causas do arn: �'i- buscamento duma lógica em opi
cio. as n�:;,p()nsahiiidaLic;; cabivers sódios aos quais o recúo do tempo
f' dl� propor, se ró]' oportuno, -en- .aindo não proporcionou a verda

,u",,; pol ií ivs e ·jndir:iáeias. , deira perspectiva. As paixões ain

A uuanim iade S!' estahe leceu em da não estão decantadas: aceacam
i 0l'1I0 1[I;>ô",,(' preced imr-nto, 11e: .l-um obscernímento dos espír-itos, mes

partulo querendo incorrer na ccn- mo dos que se julgam mais írupar
sura ou na suspeita de procurar eíais.

fugi!' a uma _'venillal parcela de Enfim, é praticamente imTJ.()ss:
responsabilidade. Além disso, e vel encerrar num período deter
eviclf;.nte que as 'Collclnsões dl.)ssa minado o campo de �xploração 1'1)

Comissào de inquérito serão toln- servado a uma investigação dessa
to ·ma.is concludentes q'uanto ,fluis natureza. Se se quizer fazer uma

'se <lra�la],l'1Tl de q.ualquer ideia -apuração exata das responsabili.
parlidisJ fl prec.onceb:icia e não dades assumidas numa negocia-

DR. BIASE FARACO aLenderem a finalidades polL ·cas. çào como a de ,Munich, seria pre-
Méqicu � chefe do Serviço de Foi, sem rlúvjdu, panl eviVt,' es-' ciso, evidenlemente, recuar até osSifihs do Centl"lJ de Saúde
DOl".NÇAS DA PELE - SlFIL.IS se en I 1',),\'(' que a lei prevê a adjun- f ralados qllé liquidaram a prirnlJi
- AFECÇõES unO-GmNl'J,''AJ,s - ) l' I

.

1 > 'f" ',' ,
.

IDE AMBOS OS SEXOS - RAIOS çao ( ...� )IS onaCOles ptO JSSlOnan, ra g'IJerra mundla.
INFRA -,VE��g:L�I.i� E UL'l'RP.� 'ao 31'f'üpago pal'lame1ltar a que se- -As conclusões da Comissão fran
CONÓSTJt...TAS� das 3 às fi hs. - R. J'á confiaria essa delicada tareIa. cesa, podem trazer a História (J,�-

Felipe Schmidt, 46 '

.

.

RES.: R. Joinvi1e, 47 � Fone· l(i48 Espel'u-;,;e g'anmLn', por esse nwclo, clarecimenlos qUê não serão des-

DR. NEWTON D'AVlLA qne êle cunipl'a a ;ma missão "8i- prezíveis.
ue ira nrc eludio": ---------------

. . ara "e1' objeLivo: um iIlli".t'l'i-
to dei'sa amplitude devI' l"�nni�' 11m

con.iunLo de realizar. DepJ'eenrle
se que se frala, anles de tndo, de
Lira]' a limlJl) as c.il'cumdâncias pe
la;; quais o go\'eJ'no frances !:ifl viu
ou se julgou oJ}I'igado a slIbH:re

. ver os acol'flos de Munich e, em se

gTI ida, a;:; que ü �evaram à conclll

·são do ul'mi:;lício de 22 de jllnho

da

DR. MADEIRA NEVES
MédIcI!> especíatístaÓ, em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso Q,fo AperfEilçoamento e LQIl

ga Prãtíca no Rio' de .Janeil'o
Coneulte» diariam.ente
das 16 ho tes em dIante.

CONSULTóRiO:
RUII João Pinto n. 7, sobrado -

Fon.e: '1.461 - ReSidência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. MARIO WENDHAUSEN
U.retor do H-ospital "Nerêw Ra.mas"
CL!NICA Ml!:DICA DE ADlJI:roS

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No·

,vemb�o \.�ltos da "Belo .a:orizonte ';)
Te!. 1545

Consultas: das 4 á.s' 6 bOras.
Residência: R. Felipe Scbmidt, 38

..,- Fone manual 812

Operações - �Iaa Urtnãr!as -

Doenças dos tntestinos, réto e
.nus - Hemllrroitias. Tratllmen

to da colite amebiana .

Flslot.erapia - Infra verme4Io,
ConsUlta: Vitol' Meirl!!les, 28.

Atende dlarlame�te às H,30· h8,
e, à tarde, das 16 h�. em diante

Resld: Vldal Ramos, 66.
FODa 1067

AIITOMOBILISTAS I.

Atenção
Pal"O o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA EN.LDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

de lalO.

Ora, essas eil'cnnsLâncias. II<:tiu

l'almenLe, não dependeram apenas
da política feancesa. Será, portan
lo, clifíeil para a Comissão nã(J 1'a
;-:eJ' o processo dos _governos csLl.'an

geiros, ao nJesmo tempo que'o dos

gO\'ul'110S ou' homens POlítiCOS
francpses. l� um terreno movndl-

O.úllElHOR DOS mELHORES
_____ 1.Ic:0."'.5,.':'III.' .1_

__ ..w_ .. " .. _ ___.....,._;_...............

�I
ço; nele., n5.o se dispõe da::; llles-

.. l,pnle:, no plano nacional, e a (]Js- L ,.

COMPANIUA iltALIANÇA DA BAtA .

mas 1'aciliadef, de exploraçào IlX1S- ocomovels
fudada ... 1171 -- 1.40: I A I 1, Cl'im�m:?ãO cntr� o.s movejs da, d�- Vende-.a doia y.m Petain t�po
me.DIOS • TaAJfSPOBTmf plomaCla 6 OS lllClClentcs da l)l)h-I Weeff 24 HP e outro Robey bpo

I Lira intel'lIa con;;ilLue uma opel'a- MarchoU paro pronta entrega.
Cifras do .'Baíanco de 1944: ( Cão pSicologica infinitamente com-I �nf?rmações �a Organização C_?-t merclal Catarlnense, à Rua Joao

plexa. Pinto nO. 18' •• 'Florion6poli••

pre que os mem.bros do Ministé
rio de Ciências enLendessem oon

venien Le l'ecomellLlar aos demais
departamentos elo g'ovel'llo o que
deveria e o que não deveria SCI'

feito. A org'anização adminislratJva
da Grã-BreLanha poderá ser 'mtü-
to complexa, mas não ha duvida
de que sempre foi e continm a

ser exLremamenLe. flexivel e efi- t
ciente. i

J
�
f
y

�

80.900.606,30
.

5978Aol.755.97
67.053.245,30
l42.t'76,603,80

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade..
Re�eta

Cr.
Cr$
«

Ativo •

98.687.81.6,30
76.736,401.306,20 t

�
Diretores: �

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. P·rancisco q

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Arau.jo � \
e José Abreu. 1 !

----�.--�----------�--�----�----�'I�""'''iwl"' .... m�

SiRistros. pagos nOb últimos I\) anaa

Responsahilida t.ies ..

GRIPE o TOSSE o BRONGUiTE
&ii MI 'H M&& n=

'Ltrt Fabricante e dil.trihuidores d06. afamado!a cano I.'
.

fec.:ções "DISTINTA" e RIVET. POS!lU� um grQn·

"'ode sortimento de casamiras triscados, brin.
bon.• e baretos, alg,'odõell, morins e aviamento.
paZ'o alfaiutes. que rocebe diretamentt'l dos

II melhore.. fábrica.. A ,Ca.a ·A CAPITAL- chama a atenoão do. SrLr.. Comerclont.. do interior no sentido de lhe -to:&erem uma

I visita' ante. de efetuarem SUOIi comp!'a". MATRIZ em FlorianópoH•• - FILIAIS em Bl�menau e Lajaa. : .-.�
,

��ASW&�:....�a.�*E-�muea..a.EZ�..age�..mm&I..�......Ea�........�....IE�.......a....E2�..��EWBU�mu�mm��..����w=��·�·§@EE&fi..�nw

A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IDoDcluldos os trabalhos das anunciadas convenções partidárias nos Estados, aproximadamente Ulr
. mil candidatos serão apresentados ao sufrágio das DrDás� em janeiro de 1947, sendo, de 30 a 4ft.t4

para governadores" de 70 a 80 para senadores e os restantes para deputados
às Assembléias Constituintes Regionais.'

-------------------------------------------------------------------------------------------,------------------�--------------

10 IAPI compra casas para seus associados
o sr, Décio Heis, Inteligente Delegado daquela autarquia eUl

Florianópolis, concede ao «O Estado». oportuna entrevista,!
sôbre o palpitauie problema da habitação.

'Cm dos setores que talvez foi 'colocou na vanguarda dos proble-] Todos os imóveis são segurados>
mais Mctado pelas consequências I mas sociais. Uma das suas Pl'illC'i_-' contra o risco de fogo, da mesma:',

da guerra roi o de m�radia. .·1 pais pre()eL�p::�ões, desde (!u,e cn- i forma que fazemos s�guro de vida,
'A 'falta de transporte, o maior i t.I'OU cm I uncronamento, .lol a de que garante ao associado, por oca-,

padecimento de que sofre a nossa I' dotar seus associados de moradia! sião de sua. aiorte, deixar o imo

organização econômica, a carência higiênica e ao alcance de suas pos- ,I vel pago aos seus herdeiros.
de materiais de construção, 'a ele-I

sihilidades econômicas. Assim é - Qual tem sido o vulto dos ne-·

Afim de
·

..M·;"""a'r' os prepara Corrêa Nunes, Irene da Silva - 'f d ôd :.r
,.

f' l I EWlI"JOI,U '
-

�açao �ss.ustadora das utilidades, o, que, en: renta�l o to as as dii..icul-,' gOClOS e e uac o� .neste : stado ? O
tivos da homenagem a ser Pereira, Ana Serrão Vieira, êxodo min ter rupto das populações Idades do período de guerra, cons- IAPI tem adquir-ido muitas casas?

prestada, amanhã, ás 17 horas, Edilee Vieira Moreira, Lia rurais em busca d€ maior confortolltruiu os maiores conjuntos residen- - A Carteira Imobiliária fOi, ins-,�,
no C1ube 12 de Agôsto, á ser.no-)

da Rosa, Otílía Garofalis Fia- nos centros industrlalízados, oca- ciais do Pais; hoje êles satisfazem talada n este Estado práticamente
Ta Beatriz Pederneíras Ramos, lho, Tereza FiaJlih:o, GUsa Cu- sionaraan essa situação de angústia no começo rlêste 'ano. Vencidas as.

primeira presídente da Comis- nha Moreira, Maria Aug: sta em que vivemos: não há casas pa- dificuldades naturais de sua im»-
SOO Estaidulal pia Legião Brasí- Moreira da Silva, Miaria dr ra moradia. plautação, iniciamos desde Jogo 0"

leíra de Assistência de Santa Lourdes Moreira da Siil>veü'a, ,A caça á habitação consfituí hoje
recebimento de propostas e os re-'

OatarIna, esteve reunida na Osni Gama d'Eça, Ubaldo Bri- em dia um sério problema para o
sultados tcem' sido, a nosso ver,,_

séde daquela benemérita ipsti- sighelH, Nehita Goeldner ;-,,10- brnsileiros ; a incertaza do pouso
promissores, Assim é que até o fim'

tuíçâo SOIb a presidência da S€- ritz, Maria Rosário Araújo, certo renresentu oa
-

do mês de setembro passado, as.

-, ,1,· D- k
.

�
� d M" T·· A � D' " " I

• I ra nao poucos E t t' linhora OJJga eec e, esposa.. o ajor .elvas, �

'l1!I'0;r", ei '�- um verdadeiro pesadelo. I 'S a IS icas acusavam o seguinte-
Iriterventor Feder�, sr. d:l' .. D�O le, IJaunval. Câmara, MadlE'I�a Sôbre êste assunto tivemos a

resultado:

D�ec�, a respectIva, Corms'sao N��as, rl?nndo Ganzo, Mar�a opoetunidade de observar o traha-
Total de ,processos entrados até-

Organizadora, constatuída pe- Jtúlla Thíers Fãemang e

NOe-! Jho que vem desenvolvendo o Ins-
30-9-46 - 211, no valor de ., ...•

las senhoras !lma� .Corr�a, mia �ange. �cilda Faria e tituto dos' Industriários, na pessoa
I c-s 3.319.000,00.

Comandante NIlo Teíxeíra, co- Terezmba Fa-Ia. , de seu Delegado. Sr. Décio Reis.
Total de aquisições efetuadas -"

mandante Epam�non�a� '��'a- �o ser encerrada � reumãol
Dado o interêsse que envolve o

78, num valor de Cr$ '1.151.000,00,
gas, Comandante Plmlio. da dehb�'I.'o�-�e faze� a, dívuãgaçau assumto, noss,a reportagem pro-

Operações em andamento - 111""
Fonseca Cabral, Comendarne do segumte COIwI,te. curou aquele senhor para colher

nusn valor de Cr$ 1.840,000,00.
Pauto de Oliveira, Comandsnte - ':� senhora Olga Deecke, dados referentes ao Estado de

Estes resultados são exclusiva;

Cantíddo Regis, Aderaal Ramos aA L�glao �ra:si1eiI"a d� _A'3Isis- Srunta Catarina, soib sua jurisdição,
mente para as 10caHd,:)des de F1o-

da Silva, Celso nlihlllos, Leobe,f- tenclIa, SocJ;all€ a C01Il:1'$Sao Or- tendo S. S, rios a.colhido eom toda
ríanÓipolis, Blll'menan, JoinviIe 4'1'

to Leal, Gustavo Neves, Fer- ganza:dorra, tenJ. a honra:de 'C0n- a solicitude e111 seu gabinete, res-
Brusque, 'Onde se acham instaladas::

r""iI'a Li"""''', Luci.o Corrêa, Lo- vi'dJar 2vS EX!l11as. Senhoras da d d
�IS C:wleiras. Dadas as inúmeras•.

" ,u"", pOIIo ·en o prontrumente a todos as, O sr, Decio Reis, Dele6ado d'f', ld' d
Pes Vieka, Antonieta de Bar- Socieda:de de F,l.oJl'ianOpolis e f '

' .,

I
I HU d'_ es que a,p,resentooll' essa,<;,

T,�,
;pergullItals que ornnulamos, CUJO I do LA.P.!. ° JeraCÕtes ar: fI

•

rO-5, llal�a Ribas, Gilberto Gheul': as J.JIt'gionáDÍatS em geral, para resumo damos a se",cruir: uma boa parte do o!perari�do, co" I
[ '" ,

_

las ace1S de se com-·

J'oão de AlssÍlS, senhoritas Mar,ia o Chá .que,.em homenagem á _ Qual a ação do I,A.PI no auxí- mo vemoseru Florianópolis, nas I preender,
nao nos t�I1l, sido possi

Olj(t11Jpi'a da Silveira, Olga Senhora Nlerêu Ramos Of 're- lio á solução do problema da falta 100 casas que COJ1s'lituem a Vna
vel e�tc,nlder o n�sso plano a outras'·

Voigt Lima e RJegm1a Mimosc cem no Cliwbe 12. d� Aigôsto, ás de moradia? Operária do Sa,co dos Limões, on- Jocaltdac!cs do �tado, em virtude"

Ruiz, e das Ert!fiermeiras So(;or- 17 horas de lSábaifio, dia 19 do - Graças à cla,rividênda de sua de se elllc:ontram excelentes casas,
de ser ImpreSCIndível :í. possibili-

!'l·S·tas, senhr.ras, Iren"" d'A 1Ul' - corrente. Ad
. '. -

d t d d i f
. dade de execução dessa tarefa. a:·

v "':l mllllslraçao o IAPI sempr.e se o a as e lOlO Ú con orto e maxi- ,

no, Oarmen Colonia, Mimoso ;;---;-;:--::---:---=------------- .____ l'
.

I I 1 J d
existe.ncia de um Orgão do Institu-·

RUiz, Otilia mum, Maria Mla- Fo"uldada de Farm·ác."a- e OdoDtologOI�.::n�;,t'���, �;,O�).a ugue rnensa

,

c
to na localidade em,que se pretoo-·

rlal'ena de MOUll1a Fer,ro, Nena
U li

de Santa Catarina
U -- Sabemos que o IAPI mantem

da ooper·ar. Com a ampliação de'

I ,. . ., . .
nossa rede de AO'ências e Posto'"

Rihl, Aratcy Va;z Ca:lJliado, Nan· 1I1na (,arlC1ra I l11'obllJal'l a' ·destma-. ". .,.,

V R P I J G
" . ..

d 1'"
LocaIS poderemos em breve ben��

cy 3iZ asa e 311+ a 3iU ue- (Ia a aqmslçao , c moraCla propna .. '.

...

, De, ordem do Sr, Diretor .õo convidado. oa prof8llilore. co.tedrá- . i flClar outras CIdades não me/nos,
des. heoa e hvres docente. d? cursol de Farmácia e Odontologia pera,

para os seus assoCIados. Como fllll-! afetadas peJo probl�11la de habHa-.
�PÓlS v.áiDias deli�erações com o prazo de 10 (dez) dlaa a contar deitá! dato. a••inar os termos dona?

! çãotend:entes ,ao n1áximo briilh'Ln- d. poue, afim d. que, com o regietro final do. J;:.tatutol, lha. aaja - Exato, Além das construções
.

�,' d h C
' aueguro.do o provimento legal nClII re.petiva. cadeiral, i"

,. .

u:smot a omenha,ge�n, a .t
ú11118- O livro paro. ali o.aaino.turo.a podará ser procurci.do no Daparta- qlu,e exdecu a po: t�ua lI1JCl�tlvfa e

De posse dôsses dados bastante.'
Sláo OInou con eClmen O nas mento de Saúde, diariClmente. no período de 9 a'. 12 hora.,

a el,l! os empres llll'OS que e ctua .

t
'

.

'

..
.c,0,nV1<l1'c.e'l1 os encerramos a nos"a:

seguintes ladesões, 3ité ás 17 Florian6poli•. 18 de outubro de 1946, aos empregadorcs 1l1dustnalS para t 'd
a

"

. '

.. reipor. a,gem, agra ecendo O e5Jforço"
horas, do di;a pcnéviame.nte de- li>R. ZULMAR DE LINS NEVES que construam l1ucloos resldencJalS

d d" ;- , ,

. .

f'b
. 'r,'

e a e lcaçao com, que o sr Decl�
signado das seguintJes senhoras C d E I I

]Ull1'lO as suas fi. rJcas, o un,siIluto

l'h
.

.

t' d
•

al·xa e smo as aos Iodl"gentes mantém uma Carteira desti11ada à nefls vea�l ,cadraodenza� o a sua aç,ã(),e senhoritas:
_ _

en re nos, an o aSSIm uma vaho-,
Viuva Alice Costa Zaz, Nyrza "

' COl11!pra, COnSil'llCaO, remodelaça'O, t'}'
- d'

d FI I
-

sa con 1'1 )lUçaO para o esenvolvi-
RamlQs, Irene Oliveira, Cucr� e orl"ano'po 1·8 I ou enca11lipação de dívida hilpote- mento econômico de Santa Catari-.
Oliveira Santos Jucá R Calla- cária de resLdêndas para seus as-

, �

I
n::w, em cujo alUbiente já conseguiu"

do, Maria LUli:1'ia Hof1iInann,
. Com� aconlec.e lodos os mezes, 1'euniu-se no dia 43 do corl'ente, socia:d�s, Os juros, bastante módi-

s'e identificar, propugnando incan-.
Florisb'el'a Oampos e Filhas,

I
a díT'eto1'ta da Cmxa de Esmolas aos Indigentes de Fl01'ianópolis, com cos, sao cobrados na base de 6% sav;elíInente pelo bem estar da das-.

Eulin:a L. Avila, A1m'Íl'Ia L. Mou- a p'I'esença dO$ SI'S.: João M01'ilz, Heit01' Blwn, iJ!lanoel Galclino Vieij'Cl, i ao ano para os financiamentos a.té
se que dirige.

irão, NiilJsa L. LinhaJ:'les, EcHía e J'\ lbuno Leal, A'lva1'o Soares de Oliveira, iJ!lanoel Melo, Alcino Vie'í1'u,
1
a importâJncia de Cr$ 100.000,00, de

'rereza, Fail'ia, Anizi1da Cal:.m,-' Pulvio Silva, 'Pen. Alfeu Pe'l'T'eú'a e Sidne'i Noceti. 7"10 para os empréstimos de .,., ..

dlrine, Oa;cdiia NeV1es, Ju'lieta Na ausência do PI'esidente da Caixa DI'. Lúcio C01'I'e'ÍCt, DD. Secl'e- Cr$ 100.000,00 até Cr$ 150,000,00 e! froo4e'"
'

Torres., Jurli!a Carnara, A,.p:ea f..fll'io da Segu1'ança Públic,a, assumitt a pl'esidência o Dr, HeitOl' Blu, _ de 8% para os ünanciamentos de « I Ira,s
Reis, EdiLth Li1llhares:, Ivone O assnnlo lJl'incipal ela reunião foi o estado atual das finanças da Cr$ 150.000,00 a'té 01'$ 250.000,00, da U'" , -

d,Avila, Diva Gama d'Eça, EI- ::aixa. No balancete ap1'esentado á mesa pelo tesow'eü;o, SI'. Manoel Dada a sua finalidade social e res- l.....ISerla» j
�

S'a G:aana od,Eça, Hedy B. S. (;aldino Viei1'Ct, vel'ificott-se que, em Setembl'o, ainda hottve um deficit salvada a natural cobertura dos. Ü escritor ,conterrâneo Juvenal:

Thiago, OLga P!ÍrtaCurouoa Den- de cinco mil oitocentos e IJ'inte e nove cl'uzeil'os e vinte centavos, 01'- riscos, são oferecid�s to:das as val1- Melchiades aeaba de lançar á pu-

tilC!e" Muche, Brand, Maria de çando a despeza em CI'$ '13.369,20 e a I'eceita sómente em Cl'$ .. ,

tag,eus passiveis quer na exigência hlicida:cle mais mu livro, a que deu

LoUJ.,des Bastos e filhas, Od'e- ';:,540,00. --

.

mínima pnssivel da documen,tação o sugestivo título de "Frouteiros

te Me�l1€ir, SiJvia Avi!la, Gastão Atendendo á nobililante campanha que está sendo feita pela im- !pedida para a filiação dos. imóveis; da Miséria".

de 11SSLS, Frankldn Ganzo, M'a- lJl'ensa e rádio Guarttjá, algumas finnas que ainda não contribuiam quer na facilidade que facuH:a o

I
O autor de "Esquecidos dos Dell

lia de SÓ'l1Sía, Maria Fortes de ]Jara a caixa já sol'icital'am sua inscl'ição, e out1'as que contl'ib1l'Íam CO'1n
iplano quanto à inclusão, para ses" representa 1lI,0,tável' esforço da

, mrrortização em 20 aIlOS, de todos belefr'll1s!\l10 harriga-verde, e seu:
lVIelo, José Candido da Silva, pequena impOI'tancia awnental'arn esta cont1'ibuiçáo, pl'evendo-se assim

I
1"

.Ailné.:ri:ca y.ei.ga, Laura Pena mna diminuição do deficit no mês de OUtubl'O.
os impostos, taxas e ônus que pe- no,vo livro será, por certo, muito"

R'Odl'igues :da,Cunha, Alves Pe. 01,ltms {il'rrws que ainda não se manifestm'am espontaneamente,
s·em sônre os imóveis, bem como o I bem acolhido pelo público e pela·
adiantamento 'em dinheiro para 'I crH:iea.drosa, La,m:a GaliUiff Ped'ernel- sel'ao P1'ocw'adas por urna comissão de jornalistas e, Cel'lmnente, rulo

l'as, Batista PeI1edü.�a, Mama da deixal'ão de cOI'1'espondel' ao sen q.pelo.
. atender ás despesas de preparo de Em breve o distinto escritor en-

a T b f processo e des:pesas de{.."Orl·eJ1tes da: 1J1',egará ao prelo um nO"9 trahallllO:'
.Ioria GOl1Z'aoa Martins, Geei-

'
aln em oi apresentado á mesa o movimenlo do Albel'gtle Nolu.nw '

::. escritura.' sob a epigrafe "Almas Vazias".
lia Mateedo Simões, Alad1a Phi- 'fllie acusou a entrada de 31 pessoas, que ali se abl'igamm 173 veses, em

lippi Vaz, Maria Crmz, Cecilia conjunto, O d I h t I· I áVa!'eTI,te F\el'lfieira, Cal1IIllen "�lfm- A distribuição dos auxílios feitos pela caixa beneficiaram 234. fa- r. beOUer {) ..eH ser o
dhwse'l1 Brito, POIlidoll'o ')an- m'Ília,�. Infelizmente dadQ o estado de suas finanças a caixa não pode
ti.ago, Dahd!a Cloti1dtes Br.ustla- attlnentar as contribnições aos velhos SOCOl'I'idos, nem ponde admitir'

miante, MUi11Jiz AJl1ll!gão, Ida Si· novos beneficiados du.I'ante o mês de setemb1>o, Aguar'demos, porém,
mane, Aurea Mi:randa da C 'ilZ, o I'esnltado da campa,nha pat1'ocinada pela impl'ensa e pela 1'ádio 10-

Olga Maria Ba:nbosa, Ma,ria ('ois.

La.ura CaJllado, Datura C,lsta Conseguida maiop I'eceita, podel'á a caixa cnmpl'ir com mais efi
Vaz, Nice Valente Fenei'I1a, 01- cú!ncia suas finalidades, tuna das quais, a nosso Vel" já COJnpl'ensa todo

ga Lima, Ill{ía Pedwueins, (J esforço dispendido em sua obtenção: {'ica;' liV1'e o cent1'fJ cmne1'cio.l
Amanda d!a Oosta Pe1\�jra, do depl'imente e entristeced01' espfltáculo do exel'c.ícia da mcndican

Therda Muniz, Eda Gein, iete cia. ."

Homenagem à. senhora
Meriu Ramos

paraninfD
Os alunos da ESic'Ü�a PrátÍloa de Agrieul\tum "Vidal :Ra-.

mos", d€ Oanoiooas e qUie estie 'a:no temnin:ar:ão o CUl'iS'O, diri- .

giram um ,ofiJCio ao e:lm11o· dlr. Leobel'to Leal, dtgno Se0l'etálirr
da Viação, Obl�as Públicas é A1g'l'ilcultura, em qUle hotificam
ter sido s. exc�a· es:collhido Paraninfo dia Ttlil'lma de 1946,

As .soLenid!ades s'e realiza:rão 110 dia 7 de Dezembro, com.

intcio á1s 17 horas.
Oomgr:aitml1amO-ll'OiS com os alunos da iJ.',e-ferida E:SIcola pela.

f,el:iz e8colil�a do titular da S'eC11etan'a para ,paraninfo, dadas as:

nobres virtudes de iS. excia.

;1Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


