
As próximas elej�ões
no Uruguai

,

Segue boje para Blumenau, o prestigio ilõHtitrtataritnSe deputado
-dr. ftderbalr R. "da Silva, Que, naijuela cidade, será alvo de expressi

vas manifestações de apreço e simpatia.
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Bomeougem·à senho-/ Da. Beatriz Pederneiras Ramos
Gaspar Outra I Dona Beatriz Perdeneíras Ramos - um nome que todos

ia, 8 (A. N.) -r-s-" Operários I pronunciamos com respeito; Com 'respeito e admiração por
que trabalham nas obras de que a tanto fez jús aquela que identificou a sua vida com
construção da Capela Santa ,-
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as aspiraçoes o povo ca armense, enar ecen o-o pe o exercr-

ereZln -a o � enmo . esus" .

3

,

eregída no parque do Palácio CIO continuado de exelsas vir-

Guanabara, prestaram hoje, tudes e honrando-o pelo tra

significativa homenagem à se- balho e pela nobresa de senti
nhora Gaspar Dutra. Ao ato, mentos.
que .se revestiu da maior sim- S· h
1· id d' t

erena nas oras de agi-
p lCI a e, ssttveram presen es

_ , ,_ .

os [ornalístas acreditados na taçao política, nao se deixou
sala de imprensa do Cacete. I jamais contaminar 'pela ver

Traduzindó ,?s" sentimentos I tiJgem das alturas ao galgar
daqueles operarros falou o se- um por um os degráus da e:ló-
nhor Joel Beltrão dos Santos . -

t
�

Dias, que agradeceu o desvelo na, que o coraçao eve-� �em-
e carinho que aos trabalhado- pre voltado para o proximo,
res demonstrara a primeira com cujas alegrias se alegrava
dama da' país. A sra. Carmela r e cujo pranto estancava com

Dutra, muito sensibilizada, as dádivas preciosas de sua
agradeceu - suas palavras to-

íd dgenerosa a e:
l'am uma homenagem aos tra-.

. .

balhadores ali presentes. Fundadora benemérita da

GlDrl·ng de �-. �:gi: �:::��i�:t::o,AS��!���
'li grau-lhe o repouso, num labu-

bom humor ta_: incessante, sempre com o

pensamento na pobresa e nos

J Nueremberg, 8 (U. P.) -- A heroíeos [praeírihas, soíícita a índatígável para que ás famí
espôsa de Goering vtsítou-o, lias dos mesmos hão faltasse o necessário 'conforto moral e
hoje, na prisão. O ex-mars- material em meio ás aprensões da guerrachal do Reich foi levado ao E' d f t
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1
e es a, por IS ,o I la e 0Je, que lhe assinala o arn-

seu encon 1'0 com. as maos a -

, . , . -'

.

gemadas e viu a ex-atriz Emy versario natalício. Em suas rnaos as flores da gratidão e do

Goering atravéz de uma vidra- respeito dos catarinenses, e com ela os nossos votos de pere-
ça. nes felicidades e de copiosas -ben,çãos celestes.
Goering estava aparente-

memte bem humorado. Tanto ------------------ � _

assim, que dtrígíndo-se a um

guarda, observou que, não obs
tante estars algemado, poderia
bater em um dêles..

,)
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executados
de guerra

Quando serao
crtmtaosos

IEscolhido o candidato oo
I Govêrnà de Alagoas

. .
• e quatro votos 'contra dois foi

Maceió, 8 (A. N.) - A con-, escolhido o senhor Silvestre
venção dos Dire<tór�os Munící- Pértcles de Góis Monteiro.
pais do PSD reumu-se, ,nesta Quarta" feira próxírha terá lu

capital, afim-de indicar os gar, em solenidade pública, o

candidatos do ,partidO ao 'GO-I pronuncíamento da com�ssão
vêrno do Estado. Por noventa Executiva do mesmo Partido.

os

Notas políticas
o manifesto da U.D.N.,

Montivideu, 8 (U. P.) - A

convenção Naclonal do Partâ
do Colorado, escolheu os se

nhores Tomás Bereta e Luiz
Batle Derees ipara· seus candi
datos á presidência e vice-pre
sidência da repúblíca nas eleí
ções de vímte e quatro de no

vembro próximo.
Num total de quatro mil no

vecentos e oitenta e sete con

vencionaís três mil quatro
centos e cinqüenta e três,' v.o
tam por essa chapa, cobrindo

folgadamente a percentagem
exigida pela lei orgânica do
referido partido.

Faleceu o arcebispo
Augústin P 8�rcia
Madrid, 8 (U, P.) - Fale

ceu, esta mamhã o Arcebispo
Cardial Agustân Parado Gar
cia, de setenta e quatro anos.

A morte é acríonída a.o cancer

e a um colapso cardíaco ..

que os iarnais estão publi
cando, é um documento
,altamente hutnorietico, A

suprema chefia do partido
não se conforma com as

derrotas fragorosas, colhi
das e anexadas ao rol das

anteriores, nas eleições de

vice-presidente da Repú
blica e de Presiden te da

Câmarà dos Deputados.
Desapercebidos, ainda uma

vez, da sua situação de

minoristas, os. dirigentes
da U.D.N. procuram expli
car as tundas que tanto

lhes' ardem rias costas. E,
com uma infantilidade de
causar .pene, usam e abu
sam desta _lógica: se o

Partido Trebelbista, se
I

o

Partido Comunista; se o

Partido Cristão, etc. etc.
votassem nos sts, José
Américo e Otávio Manga
beira, .

os srs. Nerê u Ramos
e Honório Monteiro seriam
derrotados,
801as! Se ó Conselheiro

Açácio e�tá. morto é por

que não está 'vivo.
Se aqueles partidos to

'dos, a 2 de dezembro, vo

tassem no brigadeiro Edu,
ardo Gomes,· e não no

General Dutra, no sr . ledo
Fiuza e no sr. Mario Rollin
Teles, o Presiden te não
seria o atual. Nem o ma

ni/esto careceria de citar
tantos partidos. Bastaria
nomear um só, assim: Se
o P.S.D, sufragasse o nome

do er , Eduardo Gomes, este
seria o eleito ...

A mania de explicar der
rotas leva a êsses «atesta

dos de ... inteligêncIa»

o -processo do arce
bispo Estepinac

Zagreb, 8 (U. P.) - O tri
bunal popular dispôs, hoje,
que as testemunhas de Estepí
'nao 'sejam Iproibtd'as de defen
de-lo. Essa.medida foi adota
da. depois de que o advogado
do Arcebispo da Iugoslávía
afirmou que apresentaria tes

temunhas, que provariam que
Estepímac se opuzera ao regi
me de Pavelíoh, por ter este
imposto uma política contrá
ria aos conceitos de seu cre

do".

Exposiçã� Internacional
Indústria e Comércio

de
.

Congresso de
estudantes
Recife, 8 (A. N.) - Acaba

d,e in1stalar-se" nesta capital, o

Segundo Congresso de ESttu
d'aJlltes de Pernambuco. Estive
ram presentes ao ato inaugu
l'al, o Lnterventor Fedelral Ge
neral Der:meval Peixoto, o' se

cretário de Seguranca Públioa
e o engenheiro Pélópidas SlI
veira, Presidente de Honra do
COlngresso.

Nuerembeng, 8 (U. P.)

-II
lácío da Justiça, devendo os

"Não amaes do dia dezesseis crímímosos serem enforcados
do corrente serão executados consecutivamente, e não si
Goering e oIS outros dez na- mukaneamente, como tora su- Rio, 8 (A. N.) - Sob a pre- Exposição Internacíonal de
zistas condenados 'li toeca"

.,' gerido. sidência do sr. Marcial Dias, Indústria e Comércio" que, em

Segundo se revelou, em Nue- Alguns condenados estão es- diretor do De,partamento Na- br.eve, deverá ,ser realizada,

l'emberg, a execução se fal'ál crevendo- cartas e docmnemtos, cional de Indústria e Comér-i
� _

numa área do interi.or do ,Pa- para publicações póstumas. cio do Ministério d.o Trabalho,
realizou-,se, às ;LO horas de ho

je, ,no d.écimo telrce'iro andar
dia Palácio do Ministério do

Trabalho. mai,s uma reunlao

para e'studo, disoussão e ela

boração - do regulamento dá

«Tenho alguns ,segrédos
a lhe confiar»

Nuerell1lhelr,g, 8 (U. P.) ,-, que Goerimg diss'era "Tenho
OIs e�-líderes nazistas

cOlllde-l'
alguns segredos a lhe cou·

nados á morte não dever�o re- fiar".
ceber, pareee, v.isitas de suas

.famílias wté o dia da execu- ,

.

, Paris, 8 (U. P.) - A sessão
ção. Somente os médicos. e. 'o:s Os !llema-es Da-o 'plenária da Oonferê:ncia da
padres tem ordem de VIS'ltar U Paz foi re,inidada àJs< qu1nze e

o� c?Íl�en?,dos. Notícias di.�po- pOd.era-O J·olgar quarenta horas. O· p'rimeiro
lllvelS mdil,cam' que Goermg" orador a !falar foi Bevin que
Kentel, RislbelntrOlP e os de- Ber�im, 8 (U. P.) O condenou a idéi.a de dlÍvisão
mais condenados á morte ma- Governadlor Nort'e--:Amerlcano do mundo em dois bloc.os. Fez
nifes!tam uma depressãio re- Genernl Clay, di,sse duvid'ar de um apelo aos membros da

sigriada. Os condenados não que os alemães, sem possuir Conferência fazer em da uni
mai-s podem ter ordem de sair govê:nno proprio, no moment.o, dade a B3!se da Paz, tal como
duas veze!3 ao dia, unicamente possam julgar os rubsolvidos' aconteceu qurundo os aliados
até o corredor das respectivas de NuerembeIig, por· alta trai- se uniram para ganhar a guer-.
celas. O dr. Gilbert declarou ção. ;ra.

InauguradOS os
jogos univ'ersitarios

Curitiba, 8 (A, N.) - Com
a presença das autoridades fo

ram. inaugurados os jogos uni

ve;rs,itários, 'promovidas pela
Federação Paranaense de Des
portos Univel'sitários.
Inicirundo o ato f.oi hasteado

o Pavilhão Naci.onal, ao som
do nosso hino, de,sfi1a·ndo de
pois os atletas ,inscritos para
as competiçõeís.

'

Um apelo
de Revia

r

A situação
na Grécia
Londres, 8 (U. P.) - Um

porta-voz do Mini,stério do
Exterio,r revelou que a Gréci'a
Viem 'procurand.o obter algu
mas vantagens da Grã-Breta
nha para. fazer face 'á atuál si

tuação ilntel11la do país. O mes

mo po-rta':voz recusou-·se a

desmentir ou a confirmar as

notílCÍas de que .o govêrno
grego hav:ia solicitado co·nse

lhos ao govêrno britânico pa
ra a liUta contra o.s comunistas:
gregos.

Camlsaa, Gravatas, Pijamel"
Meiaa da. melhores, pelos me

Dores preçoI .6 Da CASA MIS
CELANEA - RuaO, Mafra, fi
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1l colabora�ão Anglo
Americana na
Alemanha

/

leiam
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I

ve.: Cozinhar em rÓI"IHi hrando, rlu
i-ante viute minutos, «rn um pr-ato
untado de manl.e iga.

.
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Aos nossos

Agentes
todo dia esta (aluna

até o fim
(Excl�Sivo para, o "O E.stadoJ"! ! __ Pedimo. avi.or por telegra-'Londr es - G. S. RelIog - 1.1 �ss ma. quando o jornal ·não chegarInf'ormatiou Service - A analise

no me.mo dia.
das condições vigentes na zona bri-
tânica da Alemanha, feita pOI'
Hynd, chanceler. do ducado. 'ele
Laucaster e ministro responsável
.pela administração da zona inglesa
de ocupação, vem Jazer luz sobre
as medidas, que estão sendo torna-.
das pelas autoridades britânicas. A
declaração dá esperança ele que a

maré dó desequ ii íbrio econômico,
que alcançou seu ponto mais' baixo
na última primavéra, í'inulrncnte
já passou. A cooperação anglo
americana, que "em tornando for-
ma prática .corn a fusão econômica
das duas zonas, é o elemento bási-
co dessa melhoria de oond ições de

Ivida e de produção.
. O planejamento conjunto alcan-

çou uma fase bastante adiantada, �u"
ntilizando a experiência cios peri- :- _

tos alemães. A orientação da pol Í
tíca anglo-amer ioana é con fiando
cada vez mais a direção, em mate
Il'ia' econômica, aos próprios ale
mães .. J�SÜt sendo estabelecida a

administraçâo germânica para os
alimentos agrícolas e, a seguir, Lcr
rijo lugar as do comércio, e das
comunicações. E' claro - e Lah cz

nem Iosse necessário dizer - que
essa administração toda ela é sub-

-

metida à supervisão aliada. I

Os elois problemas principais
continuam a ser a alimentação e D

, carvão, um reagindo sôbre o ou Lro
num interminavel círculo de cau-

!'D'e e'feito. �o que diz l'cspeiLo à
alimentação, o baixo nível de 1.0JO
calorias c1iárias foi elevado, no úl
timo mês, para 1 :137 calol'ias, f\ a

partir ele 19 de agüsto, sofreu ou
tI·o aumento de 200 calorias diá
rias para os· habitantes das cida
des, Embora os "stocks" estejam
mais próximos de seu esg'otamen
to do que nunca, as autoridades
briLânicas estão ãetel'minadas a
melhorar a situaçã.o' alimentar
qualquer que seja o risco que cer

ra;n os stocks. Com a colabOl;ação
elos americanos, espera-se que u

padrão alimentar seja elevado para
i,riSO. Uma proposta no sentido de
instituir níveis de rações iguais
nas zonas. britânicas e ameeicana
foi tomada em consideração.
A questão do nível da produção

de carvã.o e sua distribuiç.ão enLre
a exportação, principalmente pata
a,'França, e o consqmo intorno, es
ta a�u;:lmente sendo discutida pcla
comJssao das quatro poLências em
Berlim. E' essencial aumentar a

PEodução e, para ê::ise fim, as ra
çoes dos mineirol;; foram ampliadas
para 3.060 calorias. Seja qual rÓI'
a deci�ão da. comissão elas quaLro
pot�?-CJas. o atual nível ela expOl"
taçao ele carvão de pouco menos
de um milhão de toneladas men

s�is será �:;tntido em setembrq.J,�sa ,a .púhtJéa acertada, pois não
na dUVld.-. que mais alimentos e

1!!elh_?I'es condições de vida signi:I:Jcarao major produção nas minas
e

.
recuperação económica mais l'li.

pIela para toda a Europa.

DEP.ARTAMENTO DE SAÚDE
PÚBLICA
Plantões

'vJ êá de oulubro. �

5 (sábado á tardo) _ F'a:rrnacilE'
S. AnWnio _ Rua João Pinto.

fi (domingo) _ [f{/.j·mácia S .t\n
·tônil) _. Rua João Pinto.

12· (sábado á tarde) - F'm'máci(Jt .

Catm'i11,ense .,--j Rlla Trajano.
13 (doming-o) _ [i'rwmácia Ca

l"n.1';'nense _ Rua Tra.iano .

.RECEITA PA.H,A O SEU PALADAR. a'o·tiJ·as de ferro
19 (sábado á tarde) _ F'armácitv

I ri SOBR8MESA Rouliveir(l. _ Rua Trajano.
.-

Creme do Céu para gás 20 (doming'o) _ Fm'mácia Ra7t-
Leite, fécula. rlp batatas. acúcaJ' - livei.1·(I - Rna Trajano.

ovos, baunilha. FC!'va um liti'o do carbonico 26 (Rábano á lal'df\) _ ParmácilY
baunilha c açúcar- (duas colhpl'cs VENDE-SE SI.O Aqosfi11ho - Rua Gonselh(.;;:rQP
gcandes). ACJ'pscente-lhes dllas Marra.
co1hm'es de fécula de batatas e Novas, recem.impQrtBdaS' 27 (domingo) _ Ji'(11"lnricin StO-'
deixe a prepal'ação fel'vcr

rlul,an-1
Pedidos à A (1()sfinho Rua Conselhl'ir•..,.

Dte .10 minn(.t?�, mexendo-a senlpl'f\. KNOT S A., Cx. P. 34 '1 MaOfraS�I.;·J·Co nol11I'I10 snra' ofef Jado'elxe-a es ela]' um pOLlCO. e adicio- . 0'0 y., .. . \C _'. •

ne-lhe dlla� g'emas batidas. A par- lTAJAÍ Dol.a Filrmária Santo Antônio, ('lt�
-te, bata as clal'as em .pOlltO rl0 1111- __i._--_---- iÍ. rIJa Joiío Pinfo.
ve com. nma colhcrzinha ele

açú_, -----..!I
N. B. - li. pl'f�scnfp falwla não j}O-

cal' reflllado. e, quando o cl-êm-e BAS ."A.RBOANII1O d_crá ser alfpJ'nda sem pré-
�stivér fl"io, junlp-lhe essas claras, U IJ via allfoJ'ização desta D(>-;-·
b.at.endo até qUf\ Ludo fique. bem partamento.
lIgado, Ponha o creme no refrig;e- . V E N DE - SE
raelol' ou na geladeim e sil'va-o

IM
�

depois em taças co{n bolachinhas, KN��id�. �. J wl11ijnI1r�:n.rnR1
Sou/ll/: de 7'({lhf{/'im'

QueJ}l'm' 100 g-ramas de' talha
rim, coze-lo e deixá-lo inchar du-'
rante dez fn Iml tos. .

Por outro lado, com o liqUido da
cocção,. um 'pouco de man(.eiga e
fluas colheres de cl'ême de arroz

Pl'�pa,l'�r nr1. lUolho. Quando el�
e�trvor fluflCJentemente consisten
te, j\.m{al'-lhe o tallJm'im bem es
corriao, _com um pouco ele sal, pi_
menta, DO gnlmaS de njanteiga,
�m pouco de noz moscada. Deixar
i�l'\'er,

. depois. �'Ptil'ar do fogo.
.

DepOIS cio Jr'IO o t.alhal·im, juntar-lhe filiaS g·emas. rle O\'(IS; pm
J segl1lda as clal.'as batidas como ne-

GONSBLH OS DE m�U:ZA
.

PEN'fEADOS DE U�B. :'WTTl'i;
Paris - (8. 1<'. l.) - O pentoa

do faz parLe rio vestuário. comp le
Laudo-o com sua beleza, tantasía e·

poder de sedução. OS 110\'OS pen
tpac!os "Iaqueados", rrserv,lc!()� -:
dizem .- á exnnrtaçâo, tentaram
muitas r legautes.
Nu inuuguraçüo do Lido, em l�a

ris, seu encanto estilizado clava ás
fisionomias, a g:raça e Q irn[)l'c"is'
to de lima l"anl,j"4(1, gr-aças a qual
as morenas pal·cc.i,ltn nn�as e

as lom·as... anjos...
.

• Penteados ;;0111 perolas, plumas,
solidéos bordados, toques de. "Lul-

�._._

1e", são pretextos para o LISO rle

Igrandes "pararl is".
Volumosos cacuos, cach os lrizun

tíuos. dôo majestade aos perfis,
tUI'JWllc!O-()S ma is precioso,; e mais
puros -, A� "aig-reLLrs" p, plumas de
avestruz, misturam-se aos cachos
de 10111"0 hr ilh antc, nuançado de ro
sa: tnant.ilhas leves P delicados so

Iidéos cobr-em os cnholos de ouro e

perolas; enquanto "hógu ins" :tI/
micos se uu reulam de "Lu lle", cúr

, do crenúsoulo.
*

Ivl AS�AnEJ\l
;-\' mas�llg'em do couro cahelllrJo fi

eXGPlrllt{>. 1":u'<1-<1 "oee, nwsma. dr'

prrfen'nc)a (t' IIlOilp, \ auLes de se

dpitar. o ([ué 11,.. pr0I101-eiOltaJ"Ú 11m

sono lralllju ilo. Convrim. tan[.o aos

calwlns 31ll·dIJI'Osns. como aos s"

C08. (.;0111 aR' ponl as dos dpdns. rara
rápidos movi !11PIl( os s!,llr'e todll' ()
COlll'O calJpludo: (. d\'jficanLe e Li,
nico.

-

i
A enxagllac1ura é o mais impol'- I

tante mi. lavagem da cabeça, Deve Iser ,"rita com mn it.a água, até qne
esta sai absolutamenle clal'a e Iliio
teste mais o menor traço de su
bão.' Na úllima água cOJl\'rm jun
tar uma colher. da�� de caré, de yi
nagre Oll algumas golas de suco rl;'1'lim ftO. Se puder su pOl'Lar, Ia"" al,
ternativamente com água qll"llte e

fría, màs cuiclado Com os resf'ria
clúB.
As o"covus dr' eaiJelo sujam-se

muito depr·essa. Dm'anle o uso
lirnpe-a� com 11m pano j)]"(\pl'io
Uma vOz 1)01' semana, 'lave-as com
água (to base ele amoniaco_' ,

PENSAMENTOS
,

A M ULH ER que obedece ao ma

rido. ri que mais eXf·I·r.(> sóbre ele
a [lrc]1ll11drrâucia. }';eLnnLi.

A i\l ELFJ on parte de lima vida
formosa e a que !j(':l continuada
nas recordações de urna esposa fiel.
Renam,

j\L<\TS valem algemas cip '1""1'1"0, do
que' mulher com máculas, Huf'o.

SNRS.
4SSIN4NTES
Reclamem. imediata

mente qualquer irre:'
gularida.de na entrega
de seus [ernaes.

- , ...

Rua Felipe' de Oliveira, 21
80 andar

'I'el. 2-9873 - São Paulo
.

ASSINATUl{AS
Na Capital

Ano . Cr$
Semestr-e Cr$
I'rfmestre Cr$
Mês ,.. Cr$
Número avulso.. Cr$
Ano Cr$
Semestre Cr$

I·
Trimestre .... ,. c-s

, Número avulso.. Cr$

íLaboratório
Radio-Tecnico-Elect:roo

Fundado em 1935
Montagem ie rúdio., Ampli

ficadore.-Tran.mi..olt'".
Material importad" direta

mente dea U. 3. A.
Proorietário

Otom�r Gp.orges Dohm
. E:ecbe - Tacnico - Profi••ioJ\aJ

formado na Eur'opa
Florianópol�.

João Pinto n. 29 -- Sob.

Anúncios mediante contrato

Os or'iglnais, mesmo ·não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção .não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

'assinados

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os. ataques. desesperadores e violen

tos da :tsma e bronquite' envenenam

o organismo, ll'linam a energia, arl'n�
nam a saúde e debilitam () coraçÃ,o. Em
a

.

minutos. Mendaco, Iiova fórrnnla
médica, comc<>a a circular no Sil.II,I,We,
Jornill:l.ndo ra.pidamente os :t(;Lques.
])êBde o primej,l'o dia cqmeça n. desa.pa
t:ccef' 1.1. dificuldade em respirar e volta
() 8('110 reparador. Tudo o qlle se faz ne

ce�aário é tomar 2 pastilhas de A-\end�cD
ás refeições e ficará completamente ll\,'re
da. a·f'rna ou bronquite. A ação é Hlllltt)

rápida mesmo que se trate de ca�f)s
rebeldes e antigos. Mendaco tem tIdo
tanto êxito que se oferece com a garanti:"
de da.r ao paoiente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alivio do 501ili
mento da asma em poucos dias. J.leça
Mendato. hoje mesmo, em qUa}(Jl:Ier
farmácia. A nussa garantia é a sua nua.lOr

proteção.

Mendaeo A�a!�;,,:�m
Agora tambem a Cr $ 10,00

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO
\
Notas Politiaas
Notas" Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana
Economia e Finanças
Vida Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura

MACHADO A elA.
AgaDOia. e Ropre.entaçõ.. em

\ a·.ral
Ma tria � Florian6pGli.
Rua João Pinto i n. II
OGiza Poetai, 37
.Filie!;' Cre.ciúmo

R-1I0 Floriano Peizoto, ./a
(EdU., 8I'óprio).

Telegrama.: ·PRIMUS·
AQeat.. '00. principal.•
mllalelplOll dA) E.to.w

Te!.

Caixa Pmtai 34
- K N O T - Itajaí

Vida Escolar
Religião"
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do ExteriQr
Noticiário do Pais

Artigos de Redat;ão ,

A. A. VASCONCELO:1
Pelos Municípjos
Assuntos Internacionais
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUINO

.Filtos Policiais
Vida S()cial
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes
.............................. .,..

ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
A. L. ALVES

Rua Deodor::.. n. 35 _. FDoJi•.

Encarrega�se ãe: compra, venda, bi�

poteca, legalização, avaliação -: àdDii·

nistração de imóveis.
.

Organiza, também, papéis para c0m

pra de propriedades pelos Instituto.
de Previdência e Montepio Estadual._

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Disco�'
Rua Cu.nselheir0 Mafra

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

B R IT O
o alfaiate indicado
Tjradentes 7,

TELEFONES MAIS 1\lECESSITADO!J
Bombeiros .........•.........•••• 1313
l'olícia 1031
Delegacia O.' P. Sodal 1573
Maternidade . .-. 115'1'
Hospital Nerêu Ramo. ,.,....... Slt
Santa Casa 103,.
Casa de Saúde· S. Sebastião ..• '... ns.lj'
Assistência Municipal' ..........•. 166-
Hospital Militar •.........•..••. 11&1
140 B. C 15JO"'
Base Aérea • 781f
7' B. 1. A. C. ............• 159J·.
Capitania dos Porto. . •. . . . . . . . . . . • 1386'
16' C. R 160Bl
Fôrça Policial ,........... 1203'
Penitenciária 15111'
"O estado"" . ,................... 102ll'
"A G"'Izeta» .....�.".,.,."",., !fiSe
• Diário da Tardeff _157�
L. B. A. . .. :.................. 16.111

I
Emp. Funeréria Clrtiga ...••••.•. HIU

DOENÇAS NERV<)SAb
Com os progressos da mediei...

hoje, as doenças nervosas, 'quando
trata4_as em tempo, são male.<! per
feitamente remediáveis. O .:urandel_
I'ismo, fruto' da ignorância, só pode
prejudicar 'os ind.ivíduos afetados d.
.tais enfermidades. O Serviço Na
dorlal de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que ,atende p-a
tuitamente os doentes llerY0808 IIl.
digenk!8, na Rua Deodoro 2%. tia. ,
la 11 iboru. diàri....eD..

RE'i'IRARAM SUAS CANDI
DATURAS

'Tôdas as bebidas, inclUSIVe 8'
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
'Para \"einar nos lares catari-

I nenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

r· QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o quo lhe

ivteressa
. é,. realmente, uma providencia

para endireItar o que estiver errado QU

para que 'al�ma falta não s� repita; �

NAO o escândalo que a sua reclamaçlo
ou queixa poderã vir a causar J encami
nhe·a á SEC�ÃO RECLAMAÇOJJ;S.
de O F:STADO. que o �"so será le7ada
sem demora ao conhecimento de quem

de�ir.eito. recebendo v. s. uma informa.
çli'l âll--'fêsultadoo embora em algun. �a

sos .não. sejam pubHcados nem a recl•.
mação nem a providência tomada.

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico' XI d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

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

,.

:-� .

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,�Sociedade de Cultura Músical--Sexta-feira, 1 t do corrente, às 20,30
horas, no Teatro' Alvaro de Carve lho, o XI· Concerto da Orquestra Sinfônica.

Vida Bocíal lDiretõrio Acadêmico XI de fevereiro SUlH)sta conversão
I '

.

.

.

'. N. R. - Do nosso I�sado cola-

,

ANIVERSÁRIOS - . Amterior Morais e senhor�, �·.o
i

COD"urso Rainha dos Est'udantes de 1946 horador J. Alcantara Santos, :'lce·

:SRA. JANDIRA D. P. M. MU-I dr. Alberto de Salles Oliveira i
\J

_

hemos a seguinte carta :

NIZ

I
e senhora; por parte da noiva,! P'

Acusou o result��o d_a n» apuraça?, efetuada. segunaa- "Das Folhas que se publicam

Aníversáría-ss na efeméride o dr. Aurélio Rótolo e senhora terra, proa leve modífícação na colocação das candidatas: a nesta Capital, o "O Estado", Ioi e

que hoje .transcorre a exma. e o sr. F'ranoisco- F'erriandes senhorita trrsula Beckmann, com um n�ero .r.elativamente coní.inua sendo uma das mais d(g·- .

sra, Jandíra D. P. M. Muniz, Pinho e senhora. l ,pequeno de votos, passou a f�en�e da senhorita Smo�a L ..
Mou- nas dos nossos aplausos pois, sem

víuva do saudoso .conterraneo No religioso, por parte do la, pas,sando a o(mp�r o p:'llllelro lugar. A senhorrta Sínova, Ipre procurou ser justo, comba.en-

20 ten. 'I'emístocles F. Muniz. noivo, o sr, CeI. dr. Ach lles que ate o momento vinha Iíderando, o certame, passou a Iígu- dado as causas que alteram a ver-

CAP. ALDO .FERNANDES Gallotti e senhoria, e·o sr. Pe-I rar �a �egU'nda colocação.; seguindo, todavia, m�to de perto dade. E' sobre essas causas :11(/'\

Regista, a data de hoje, o dro Püuho Soares Oliveira e
a prsmeira colocaI.da. Contl.�lUa, pois, al:!�OrOsa a disputa entre radoras da verdade que se as,;"nl

aníversárío naaalícío '�o. sr. d. Ama Mania V�-eira da Rosa; 1 �� !ans das t['�f,endlas candidatas, que ja s; rev�l� das n:�ls tã o pr incipal obstáculo á- sol ic'a- ,

Cap. A�do Fernandes, distinto por parte da noiva o sr. Capd- /"enas competidora do concurso. Com a 7 apuraçao, o resul- r iedade entre os povos e á mutua

oficial da Força Policial de tão Manoel Paz Costa Araújo tado parcial do p�:eito fica sendo o se:guinte: compreensão entre os homens. De-

::Esf;ado. e senhora, e dr. Manoel Pinho 1 ° lugar __;_ Ur.sula Beckmann 4.355 votos vemos, portanto, estar prevenidos

SRA. DOROTI FRAGA e srta. Adelaide Mati1de Pinho. 2° lugar - Sinova Leal Moura . . . . . . 4.029 votes contra os erros involuntário" e

Assinala, a data de hoje, o Os noivos foram efusiva- 3° lugar - Eunice V. Ferreira 2.799 votos principalmente contra os que Y9-'

.aníversárío natalício da exma. I mente cumprimentados pelas] 4° lugar - Madalena Nunes '....
. 1.882 votos luntária e insidiosamente pene-

.sra. Doroti Fraga, pessoas de sua amizade. 5° lugar - Lauríta Mourão ,..... 1.138 v010S tram na rea lidade alterand.i-Ihc

ERA. MATILDE DAURA JOH- , .. . . 6° ,luga:r - Dulcineia P. da Silva. . . . . . . . . . 871 votos o semblante.

GE PASSAGEIROS 7° \lIugar ..:_ Alba Reis. . ,...... 758 votos A nota do dia 4, extraída do·

Registarmos, .com prazer, na Relação dos passageiros que 8° lugar - Zenaide Rómens�y 568 votos

I
"Digesío Católico", � revista feita

.data de hoje, o aniversário na- embarcaram n/ capital, no dia 9°olugar .- Norma Couto ..,........ 457 votos por pad.res e leigos católicos _101'-

talícío da exma. SIR MatiJde 8/10, pela ·aeronave "América 10 lugar - Stela Cherem ,. � . '.' ..... , 449 votos Le-amer icauos, - e puhlicad .• soh

.Daura Jorge, digna espôsa do do Sul", da Cruzeiro do Sul. Foram ainda votadas as senhoritas: Yeda Gama d'Eça, lo titulo: "Uma conversão notável,"

.sr. Alfredo Jorge, comerciante Para rSão Paulo. Ema- Wil- Maura Coelho, Wilma Ramos, Dorá Lopes Mafra.e outras. Inã'o corr-esponde á realidade. Já

.nesta praça. mann, Zulmira Araujo de A penúltima apuraç�o. ser� efetuada 9'u:arta-, fe�r�, dia �'! há dois ou três a,nos atrás o m\��mc,'
:.DR. GUILHERME XAVIER .F'reítas, Norma Araujo de Frei- e o encerramento dar-se-a mfallvelmente sábado proxrmo. dia "Digesto Católico" veiculou pOJ

DE MIRANDA tas, Marlene Araujo de Freitas. 12. _'
.'.

.

.

I
to� parte a sensacional noticia dr

Transcorre, hoje, o aníversá- C1odoaldo Pinto de Freitas, '

_,

I conversão do pastor Niemoell»r ac

Tio natalício do sr, dr� Guílher- Leandro Martinago e Moysés f"ARMÁCIA ESPERAN'ÇA catol íoism., italiano. Colhidos da�

.me Xavier de Miranda, alto Aguiar, cios exatos sobre a vida do ref'erldo

funcíonámo do Ministério da \ Para o Rio de Janeiro. Dr do Farmacêutico NILO LAUS pastor, ficou provado ser. f'alsa l:)

,..AIgricuJtura.
.

Afons'Ü Celso Líoerato, Renatc Hoje e amanhã será a sua preferida noticia. N iemoeller apenas "'"era

.

ALTAMI!RO M. COSTA íFe.trochi, Cecília di Bernardi Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu- camaradagem com um frade que

Faz anos, Ihoje, o sr. A1tami- rArminda Olaudio Cabl!al, Dr .aTias - Artigos de borracha. havia sido seu companheiru ue

:T'Ü M. Costá. I Haroldo Pal1aI1hos Pederneiras. Garante-se a exata observância no receituário médico. campo de concentração, e. ali lera

,SlTA. SILVIA SOARES I Desembarcados na mesma data obra:; católicas,. nos dias amal('\'u3

JCompl�ta mais uma prima- Pro�:edentes de Porto �legre, ESCRITóRIO JURfDIfJO COMERCIAL do nazismQ.

'vera, ,na efeméride de hoje, a Joaqmm FeDnando Sayao ,Lo- (Com um Departamento Imobiliário) O pastol' Martinho 'Niem') !el

'1graciosa senhot1ta Sil'via Soa-' bato, Maria Polys Sayão Loba- Vendas de pinhais, fazendes e em.prê,sae
' •• : '(1' Dir�tor: dr. Elisiário. de Camarge Braneo

,['es. " moral a'lema-,
�..... ADVOGADO

na era hiLleriana. ProtesLanl'� crú

Fazem anos, Boje, as sras: H .t",h,. e protestante continua sendo, S'I"a-

:Maria Icms Dores Bal"l�a, es- Berlil'l'l c.8, (Il. B,.") -:- O l-18·!::.po 1
D

:pôsa' {io sr. Manoel Alfredo evangélko. d�sta I Capita( dr. FACULDADE D'
ças a eus,

. J ,<'
I �

.Barbosa, .comerciante; Kirana Otto Dibeluis, afirmou hoje, DIRETÓRIO
Em a "A Noite", do Rio, de :) do

:;:1Anterino, espõsa -d'Ü sr. Siriáco que a.s mães germârnicas estão Conc'ursó RAJ1.
,mês passado, aparece esse telc"f'd-

.:A.tetrino; Matillde Bayer, res1:- conduzi\lldo suas filhas pat>a os ,_�,.",.._....,.,
I
ma: "Presente o pastaI' Niemuel�

..dente em Tij!uicas. prostíbolos. Disse, ajuda, o Voto no senhori
'.

�er,
Londres, 4 (A. F. P.) - Di-

JOAO MORiEIRA referido prelado que "a moral I
' ' , , , , , , . , .,

.
ersos oradores tomaram a p ... :a-

Faz anos, hoje, o sr.' .João alemã deS'oou a níveis mais I Estabeledmento
'vra na Conferência Internacional

Moreira, diretor da Crédito b-aixos
.

que na tn.fância da I :-;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;_;;;=;:=��;;;;;;;;;;_iiiiiii1=�
.. , , . .. .,.

I
das Igrejas Proteslantes, a qu'J as-

Mutuo Predial. igreja. Decai não só' em Ber-

I
sistiu o pastor Niemoeller" E a

.SRA. ROSALINA TOLENTINA lim como em outras grandes Comunicação seguir a "A NoiLe" mencio�a- ou-
· Transcom'e. ne�ta data, o cidades". Dr!'. 'tros ol'adores pro::testantes citan-

. aniversário natalício da ema I
,

.

, Aderbal Ramos do o sr. Dulleys, conselhei�o a!llc-

• I
•

SERVICO UETEOROL' GICO < ,.
• Assinadas p'e10s srs. Mário de

:,800. d. "'Rosalina Tolentina. ._ _ ' O.' da Silva T,aI01' MOLa e João Ezequel' de ricano junto a O. N. D.; o rev. ;\1al'c

>:to, Nipa Rosa Sayão. L�to.
PreVlsao d� te�po, ate às

•
Sonsa. reeclw!Dos a circular que Boegner,. da Federaçã.o Evan.;.�liea

.Jacyra Sayão Lobato, Zara
14 horas do dIa 9.

, . lOa-o Batista
seguE', o qlJe agradecemos com vo- da França; o sr. von Thader, 'da

Temn.t>raturas fi d oI tos de felicidade á nova diretoria .

.1b1arly Sayij;.o· Lobato,' Hercilic .' ......� e
. e, 1-nlO.

I
.'

. Confederação Alemã Protesi,mte
. Tempo em ral tá 'I .80..

·

...
"..S51$, "Tlmo. sr. - Temos a honra de

Poli, vaSco de Mél'Ü F,eijó, Too-
' . . ge ms . ve· .

- cOlIlunicar' a V. S. que, em' sessão. Estudantil, e outros evangélb:s.

dor.o Li!gocki, Dic�n Ugocki. VraeJ:natd�ss ��esqcuadas'·rante sul, com ADVOG',ADaS realizada emf�' delS�t,lembrDo .dO·tCO�- O "0 Jornal BaLista" de 19 00'

:Ede.ltrude Wahle e Francisco .w 1.'.. •
rente' ano,

.

OI e eJ a a Ire ona mês passado ll'ans'creve uma nota'

A,:cl ....;0no, Ceza"'. Temperat">'a.s extremas df" 'Rue,,- F.fip. Schmidt �,t, (Iue dirigirá os destinos desta As-

� ...� ,.I.

..... ""

S .- o' TIl< 1"31 de "Instantaneos do Mundo em

X X X
hoje: Máxima: 19,0; minima:

1'1_ "., • .�. O" sociação de Escoteiros no período
.de 15-9-',6 a 2ô-8.,18. assim cons- Marcha" (DisLribuição do Sf\i'yjço

ENLACE 1:4.::.�0�._. ·..:_/__�������������� tituida: .
Noticioso Atlas), como segue' "U

RÓTOLO _ PORTINHO DE
Presidente - Mál'io de Lalór Comité do Concílio Fooera! dll;-

M T O � A Mota; Vlle-presidentü - Boaven-

Real'
MORAIS .

.

��..� . tura Barreto: Seeretádo - Joã,Q dlgreN.iast Evang'élicas, nat Anl\'11"·ric:J
·

. lzou-se, ontem, nesta Ezequiel de Sousa; Tesoureil'o -
o 01' e, enviou ao pas 01' . arti-

.

�pital, o enlac� nupcial da MARIA ELIZA FONSECA GUALBERTO Jesuel BN1tO; Chefe de Tropa' - nho NiemoeUer um convite para

.-dlstlnta senhOrIta An.gela Pi- '.!
Francisco Martins Pinho; Comis- o mesmo visitar a' América, no

nllo Jlótolo, filha do COIllcei-�,A
faml1la LUI! GUALBERTO co__nvida 008 sál"ios Téimicos - Ag'enor Brum e fim do corrente ano, e falar na

tUMo clrnico dr. Aurélio Rótó�
'

..
,..

,

,p8r�n �.es e PéSSO�S de, SU,
as reJat;oes para 'l'i��t�"nL�l�e��e a nova dil'etoria sua reun_ião bienal, a, realizar-sé

10 e da sua eXtna. senhora;
. da�slstúemda m18s8t ,!�8 .,mtsndará .celhebrar continual'á a mel'ecer' de V. S. as de 3 a 6 de dezembro p. f'ubro".

'�COfi o dr. Ruy Portinho de Ít d S
18 �nCze o corr�n e,-as se e e mela

. oras, mesmas provas de simpaLía e ami- Eis a. vel"dade a respeito do p.as-

Morais, cápitã,Q-mé'dico do nollst ar o aMIrado oração de Jesus, da Catetlral Metro- zade com que sempre forarr. -hon- tor Niemoeller e só fazemos esta

Exército Naoion I
' po ana por a m� de sua saudosa mãe, sogra e av6 ranas su:tS antecessoras, apresen-

B
.

f
a. MARIA ELJZA FONSECA GUALBERTO· .

t.arnos pl,'otestos de apl't}ço e distin- explicaç.ãD piJI' amor da verd ··e.

·

araum aram o a�o, no cio: Antecipadamente a "radece.
. ta consideração. Mário de Lalôj' Fpolis, 7 de outubro de 19·6.

vil, por parte do nOIVO, o sr. I este Rto de fé' cristã.
8> aos. que comparecer�tí1 a Mola, pl'esidente: João Ez-equiel

d�' Sou7.a., secretá.rio. I. Alcantara Sant,s"

nLinca apostatou a fé protcs:,\,nLt
que ele soube defender cum lll.m·a

MODEL.AR
R9cebeu das m.elhQres f�.,ricas do país:. I�inos costumes �e linho, seda e tropical:

.

.

� sedas de lindas: padrontigens. ,.

GRAVATAS finíssimas: - PANAMAs de tôdas as côres:
CRETONES e LINHOS nacionaiS:

.

:Completo sortimento de terno. para homens $ meninos.
Arbgos da praia e veraneio. Cap.as de gabârdine e c·hantunq.

Tapete.a de tôdas as qualidades e tamanho.
Preços especiais para revendedores. Vendas a V 1ST A � Q P R AZO.

A MODELAR., Rua Trajano, 7 -- Tel: 1t51 ,. Florianópolis

A

)l, ,

I •

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

.

CATARiNA
151" sessão regimental, em l de outubro

de 1946 .'
A hora regímentad, sob a presidência do

sr. Severo I' Simões, presidente suas
tituto, e com a presença dos srs. conse
lheiros José B. Salgado de Oliveira e Jai
ro Callado, o sr. presidente declara aber
ta a sessão, funcionando como secretárto
O sr. Luiz Osvaldo Ferreira de Melo.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão ante

rior, que, posta em debates, é aprovada
sem emendas:
O sr. secretário procede à leitura dos

seeumtes documentos: .

Rádiograma do sr. dr. Carlos Luz, ex
ministro da Justiça, agradecenao a cola
boração dêste Conselho para o bom d.,
sempenho das funções daquela pasta.
- ortcíos- das Prererturaa de Haja! e Or

leães, enviando cópias dos atas oficiais
baixados por essas Prefeituras.

Ordem do dia
A Casa aprova, por unanimidade de vo

tos, os pareceres ns. 35'1 e 352.
Vão à Impressão os pareceres

N. 363
A Prefeitura Municipal de Laguna sub

mete à apreciação dêste Conselho o pro
jeto de decreto-lei em que concede à Rá
oio Difusora daquela cidade o auxílio de
Cr$ 10,000,00. •

Em compensação por essa ajuda, a emis
sora lagunense prontificou-se a proceder,
diàriamente, durante um ano, a irradia
ção dos atos rmfnícípars e assuntos de in
terêsse daquela edilidade, que para cus

teio da referida despesa poderá contar
com o excesso da arrecadação do correntil
.exercício.
Nada tendo a opor ao que ora é pleitea

do, envio 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 Laguna em que concede au

xilio à Rádio Difusora local.
S. S., em Florianópolis, 3 de outubro de

1946.

("ARNO
GALLETTI

ADVOGADO

.or. G. A,gQsto'
PR.OGRA1lIA DE FESTAS PARA O )IÊS DE QUTUB'RO

13 DOMINGUEIRA INFANTlr.:, das 9 às 12

23.

Tratar

em ótiIJIo
rie s to R .. docôo

estado.

Clube Doze de
Dia

horas.
Dia 20 Domingo

Crime e' cível
Constituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Título. Deolaratórios

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

Resid. -- Rua Tiradentes
f(iNE 1468

horos
Dia 26 - Sáb�do - Festiyal promovido

mio ESTUDAN'fIL, com início àfj 21 horas.

I47.

SOIRÉE, ,início às 21com

pelo Grê

Material .Tipog ré t
í

c o

Jairo Cal.lado, relator.
N.364

A Prefeitura Municipal de Carnbor'rú
.apreseqta à consideração dêst e 00nspl110
.o projeto de decreto-lei em que abre, por
'Conta do excesso da renda do exer.vic!o ví

gente, o crédito especial de ors ';.800,00.
Em exposição-de-motivos a Lls , 3, o sr.

Pr'efeí to faz sentir a necessidade da opera
.ção solicitada.

Com o meu pronunciamento favcrável,
envio ao Plenário o '�segul!'j,,�(,

Projeto' de resolução
O Conselho Administrativo do E3tado

aprova, nos têrmos em que se -icna redi
gido, o projeto de decreto-lei da Pretetcura
Municipal de Camboriú em que f rire um

crédi to especial.
S. S., em Florianópolis, 3 de outubro c.e

.1946.
Jairo Callado, relator.
N. 365

Com o propósito de auxrllar ,,�ub�is-'
·tência de d. Maria .jl.ntunes de Castro, pes
soa' reconhecidamente pobre e viúva do
Ex-funclonárl.O muntcípa". tsmael Barbosa
de Castro, enquanto nesse estado perrr.a
necer a beneficiária. a Prefeitura de 'Tu
barão pretende conceder-lhe � ajuda de
Cr$

-

120,00 mensais, em atenção aos bons
e leais serviços prestados àquela oomuna,

durante 'longos anos; pelo !eferido runcío
·nário.

O recurso indicado, remanescen te do
saldo do exercicio anterior, comporta per
feitamente essa despesa.
Com o meu pronuncíamenro favorável,

apresento à consideraç;iio dos srs .. conse

:lheiros o seguin te
�rojeto de resolução

'0 Conselho Administrativo do ;';stado

·.aprova, nos têrmos em que' S� ttr.ha redi

gido, o proJeto de decreto-lei da Prefeitur!t
"Municipal de Tubarão, .'m q'ue "oncede a

pensão' mensal de Cl"$ 120.00 à �iúva, de
Ismael Barbosa de C"�tr,,, de ccn1ormlda
,de com o que foi el.1l.JiJrado I'ela S<,(:ção
Legal do D. M.

S. S., em Florianópolis, 3 de outubro de.
:1946.

Jairo Callado, )·elator.
N. 366

A Prefeitura MUlllclpa.l de Ind:,ial' sub
mete à apreciação dêsic Conselho o pro
jeto de ,decreto-lei e�l' que d.1�re o crécUto
especial de crS 64.800,00, d€3.inado a su

plementar diversas verbas do "rçamento
'em vigor. .

Para ser efetuada esó.l (j),�Nçiío foram
indicados os seguintes recursos: remanes

cente do saldo do exe!,�'ci-:l anterior ...
'Cr$ 11.755,50; anulaç.ão da dotação orça
mentária 9-31-2 Cr$ 1.800,00 e excesso' de
,arrecadação do córrente exel'cieio ... , .. ,.

Cr$ 51.155,50, perfazerido" a6sirr., a impor
tãncia necessária.
Co", o meu. l?ronunciamen!o favorável,

-envio ao Plenarlo o seg'utnte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Est·udo
aprova, nos têtmos em que se �,cha redi

gido, Ó projeto de decreto-lei da Prefeitura
Municipal de Indaial em q',e ubre ,) cré
dito especial de Cr$ 64.8oo.!}'.', obedecendo
,se a redação do preâmbulo apres�ntada
'pela Secção Legal do D. M.

S. S .• em Florianópolis, 3 de outubro de
{946.

CONTRA
GQIPf
RESfRIADOS
OÔRESoeCA&fCA
NEVAALGIAS 'e
l)ôRES IM GERAt

SÓSEUSA

Dr. a. S

V E'N D E-S E
Estantes e caixas _de tipos

-------------------------...,-----------------------------------------------------

Armando Ararígbnía

Laboratório
Clínico
JOÃO PilHO,
fon-e: 1"48

25

Em frente 00 Tesoure
do Estado

FlorianÓpoli$
s Medlnc farlá•. Né>fl.idi Ai. tiS ub OlOuza

�arUl. L. d� GO:.HJ- Avila

ExaJine de 8l'\::\gue, Exame para verific.:lção
de cuncer , Exame de ue ino , Exame �Qra

verificação do gravidez, ExarLle <ie e acuz-zo,

Exame parG verificação da doeno'3s da

"ele. boco e cabelos, Exame de .fézss,
.

Exame de secreções.
Jlut-ovaccina'8 e tl'ansfu�ão de
}:;xame químico de fOl'inhás,

café. água .. , etc.I
lIangues,
bebida .

t'

, '�

Brigadeiro
Em avi�o. da FAB c�le�o.u ontem. às

!
de Assístência; Gustavo Neves secretário

11,30 horas a esta capttal o br-iga- da .Iustiça, E;ducu,ão e Saúde; dr. Lúcio
deiro Armando Ararigboia, comandante Corrêa secretário da -Segurança Públí
em ch�fe da Fôrça Aérea Br-así leiro , que ca; dr -, Leoberto Leal, secretário .(ia Via.
se faz acompanhar dos seguintes of i- oão, Obras Públicas e Agricultura: dr.
cia is, pertencentes ao seu Estudo Maior: Ferreira Lima, secretário da Fazenda;coronel Antônio Barcelos,. major Jorge coronel Pedro Lopes Vieira, pr-efeito mu-
[1[. Azevedo e tene-nte Paulo Aquino. nicipàl; tenente-coronel Epaminondas IO ilustre viajante era aguardado no Chagas, comandante ela Base Aért;a; te
aeródromo ela Base Aérea, além e'o In- nente-coronel Nilo Teixeira,

comana.'an�e Iterventor federal, di'. Udo Deeke, pelos elo 140 Batalhão ele Caçadores; coronel
S1'S. dr. Ylrnar Corrêa, presidellle elo Cant íd ío Régis, comandante da F'ôrca
Conselho Admtnístratrvo do Estaelo e da Policial elo Estado; çomandant€ Plínio

. Comissão Estadual da Legião Brnsf leír-a da Fonseca Cabral. capitão dos Portos;
-- ..BII IIIIIII!I! ,b! capitão ele corveta Paulo Olrveiru, co-

mandante da Escola de Aprendizes :\Iari·

nheiros; tenent.e Ruy Stockler ele Sousa,
chef'e ela Casa .Militar ela Interven torta:

Itenente Arruda Câmara, ajudante (le or
dens do Interventor federal; tenente Pi- riraguai T'avares, assistente müítar do Se
cretário ela Segurança Pública e j01'l)a-1lista Mimoso Ruiz, redator dos "Diários
dos Associados".

Após .

os cumprlmeritos, o ..ustr-e 1oficial' gener-al da. nossa Aviação :\Ii
litar passou revista a uma compan'hia
de guerra daquela corporação, que no

aeródromo se encontrava postada para
prestar-lhe as continências do estilo. Em

seguida, tornando o automóvel ('10 -sr,
. In terven tal' , federal, J'1l111QU para esta ca

pital, dirigindo-se a Palácio, ondo rece

beu os cump'rimeritos ele numerosos co

estadanos que ali se encontravam e lhe
prestaram expressivas homenagens de

aelmiração e ele simpatia.
À tarde, em companhia elo sr. Inter

ventar fecleral, visiLou o bragadei
io Ararigboia o Abrigo de Menores, o IHospital "Xer'êu Ramos", o Centro de

. Pu er leu lt.ura da L. B. A. e o grupo esco-

lar "Getúlio Vargas", colhendo o í'ustre

Iconterrâneo, ,elessa visita, a melhor i111-

pr.essão, man.ifest.an.clo aos preseOltes o

Iseu entus�asmo por aqueles. notáveis em·

preenelü;nentos.
'

O Govêrno do Estado ofereceu-lhe à.
noite, em Palácio, um jantar íntimo. J

NOVO HORÁRIO DA

QUfR VESTIR-SE COM

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas' e Dorntngos

. Decolagem de' Florianópolis,
ás. 14,00 horas.

"

S. S., em F10rianópoils, 3 de l'uLubro de" 1.749, de 10 de setembro de 1:)16, 'do �e-
1946. ,;:>artamento das Municipalidades.

Text\J do projeto de tlecreto .. lei nos têlmos
que se acha redigido

.

Art. 10 - Fica aberto o crédito especial
, de Cr$ 20.600,00 (vinte mil e

seiscentos cruzeiros) afim ·de
reconstruir as ruas do peri
metro urbano e suburbano
daquela cidade.

Art. 20 - O crédito em referência no

artigo anterior correrá à con·,
ta dos recursos decorrf.ntes
das anulações 1!!lS 'iegui.lltes
'dotações:

Agente .municipal de
estatistica, padrão H 4.000,00

B-14-2 - Paia o calçamento a

paralelepipedos

Jairo Callado, relator.
N. 368 .

O Departamento das MuniCipalidades
encaminha à apreciação dêste Conselho
um projeto de decreto-lei da Prefeitura
de Lajes, visando aumentar os vencimen
tos dos funcionários municipais, a cOlltar \

de 1-3-1946 e criar, no Quadro único do

Município, sete c'argos isolados, de pro,'i
menta efetivo, de professor, padrão "A" e

um ele motorista. padrão "G· ...
Informa o D. M. que:
ê:l. - o ajustamento de vencimentos não

pode ser feito pela tabela-padrão a que se

refere o decreto-lei n. 2, de 2-5-1945 mas,
em obediência ao decreto-lei n. 189. de
7-8-194.6, e, em conseqüência. apreselT�ou
a respectiva tabela neste calcada;·

.

b -- O acréscimo de despesa anual sera
de crS 120.300,00" sendo Cr$ 59.400,00 para
professores e Cr$ 70.900,00 para os demais
funcionários;
c - O critério adotado foi o .seguinte:

para vencimentos de Cr$ 200,00 a .

OrS 250,00, mensais, um
-

aumento de .

Cr$ 50,00; de Cr$ 300,00 a Cr$ 450,00 um

aumento de crS 150,00; de crS bOU,oo em

diante, um aumento de Cr$ 200,00:
d) .- A média do aumento de renda, !'-êl

último triênio foi de Cr$ 26.412,06;
e - A despesa com o funcionalismo oe

enquadra no limite fixado pelo .decra�o-'{'l
189) de 7-8-Hl46;. :
f) .... O' custeio da despesa, Com o >tU

mento ora examinado, poderá COrl''l!' à
conta do excesso de. arrecadação, ll(, p>:e-

Jairo ,Callado, .elat;)r. sente exercicio.
.

N. 367 À vista do' exposto, adotada a tabela re-
A Prefeitura Municipal de Indaial sub- vista pelo D. Mo. e a modificac:;ão l;io preâm

mete à apreCiação dêste Conselho o pro- bulo, com o meu voto favorável apresento
jeto de' decreto-lei em que dispõe sôllre ao' PI�nário o seguinte .

a admissão de pessoal extral,umerário e Projeto de resolução
dá outras providências. O Conselho Administrativo ,do Estado'
Os dispositivos dêsse ato (',bedecem à aprova, de ct;ll1formidade com as tabelas

fórmula-padrão elaborada pela Secção Le- I confeccionadas pela Secção Legal do D. M.
gill do Departamento das MunicipalidadeS' e com a modificação do preâmbulo, o pro
e já posta em vigor por diversas edllic'ades leto de decreto-lei da Prefeitulf. Muu!cipal
,catarlnenses. de Lajes, enviado em oficio n. 151/1.6�8, de
Nada tendo que opor à medida pleitea- 30-8-1946:

.

da, envio à Casa o sebt.:"··ê·3 S. S., em Florianópolis, 3 de oULubro de
Pr�jeto de resolução 1946.

-

O Conselho Administr@otivo do Estado 'José B. Salgado de ,Oliveira, relator.
aprova, nos têrmos em que se 1>cha l'edi- RESOLUCãO' N. 351
gido, o pro,i'eto de decreto-lei da Prefeitura É apróvado, nos têrmos abaixo, o proje-
Municipal de Indaial em que regula ... ad- to 'de 'd�reto-lei da Prefei"ür" Municipal
missão dos' extranumerários. de Gaspa�ido com o ofício.n. 1.158/

D-70-2

Cr$

Art. 30 :t!:ste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicaçâo. revog.i
das as dísposi�ões 'em cot)trário.
Florianópolis, 3 de outubro de 1946.
Severo Simões; presidente substituto.
publicada ·na Secretaria do Constlho Ad-

ministrativo do Estado, em 3 de outubro
de 1946.
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretário

administrativo.

RESOLUÇãO N. 352
Ê aprovado, nos têrmos abaixo, o' proje

to de decreto-lei da Prefeitura Municipal
de "Tubarão, remetido com o oficio/n, 157/
1.738, de 9-9-1946,.. do Departamento das'
Municipalidades. t
Texto do projeto de decreto-."i_ nos t';rmos

q1J.e se acha redigidO I

. Art. 10 - Fica aberto, .por conta do sllil
do 'do exercício anterio�', o crédito de onze
mil e setenta e dois cruzeiros e cinqUenta
centavos (Cr$ 11.072,50), afim-de suple
mentar a dotação '8-11-1 .:._ "Operários dos
serviços de ruas, praças e jardins" - do
orcamento vigente.
Art. 20 - ll:ste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicação, revoga
das as disposições em contrário:
Florianópolis, 3. de outubro de 1946.
Severo Simões; presidente substituto.
Publicada na S'ecretaria do Conselho Ad-

ministrativo do Estado, "lU :l de oatubro
de 1946.
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretário

.cimlnistrativo.

S. PAULO - CURITIBA
FLORIANóPOLIS - P.

ALEGRE-MONTEVIDEU
Segundas C Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10.00 horas.

Informações: Filial VARIG
- Ed. La Povta - Telefône:

1325

PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 22

.
-

NOVOS
e

�,

USADOS
Compra
e Vende
JdtCDma.

I. 'Vlport'u
guê. fI.-

po nhol ,

irat"lcê ••
it:lçrl��.
etc

Romance. Poeaío, Religião, A
viação. Matoroática, Física.
Química. Geologia. Minera
logia. Engenharia CiVl., mili
tar e naval, Carpintaria, De

senho. Saneamento, Metalur
gia. Eletricidade, Rádio, Má

quina. M.otores. Hidráulica,
Alvenaria, Agricultura. Vete-

tinária. Contabilidade e

Dicionárioil. etc

..

CONFORTO I
16.600;00

�O.600,"0

E ELEGAHeIA?
A

Mello
- Sobrado

"VIRGEM .

ESPECIALIDADE"
WETZEL ·INDU�THIAL-.JOINvr IÁI�R

'rORNA. A RCHJPA RRA NQUISSTMA

,�\\�O V1RCJ:o.J �DA�<';�(I� lt'nZEL INDUSTRIAL
JOINVllLE

('IA.

.0 Sabio I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C EST§DO-Quarl.;:l,'e,ra Ç}, de Outubro de '.4& 5

1-- CLUBE 12 DE AGOSTO·-Dia 13.-Domingueira Infantil das 9 ás 12 horas

"

Augusto Ferreira de Paula para exercer,
:co�o substituto, o cargo de Cirurgião, pa
,·:!Iirão Q, do Quadro Único do Estado, -du
zarrte o Impedimento do respectivo titu
lar, Antônio Moniz de Aragão,

.

Decreto de 26 de setembro de 1946
D INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder exoneração:
De acordo com o art, 91, § 10, alínea a,
do decretá-lei n. 572, de 28 de outubro
de 1941:

A Peri do Guarani Camisão, do cargo dv
,:classe G da carreira de Dentista, do QUi.
..lira Único do Estado.

Decreto de 3 de outubro de 1946
:;;0 INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomear:

De acôrdo corn :o art. 15, item IV,. do rlp
creta-lei n , 572, de 28 de outubro de
lMl: I

Walmy AlbiNo 'Lue�lembe�'g para exerce:'

Interinamente, o 'cargo da classe H da

car-I-reíra de Guarda-Livros, do QNadro Únic<1
:do Estado, para ter exercício na Con tacto
cxia Geral do Estado,

Decreto de 4 de outubro de' 1946
.'1)' INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder aposentadoria: ,

De .acôrdo com o art. 138� item n. cor,:-jbmado "com o art. 190, Item .II. elo de

creto-lei n. 572, de '28 de outubro de I1941, e decreto-lei n. 1.382, de 17 de ju-
lho de 194�: I.

A Maria Piaza Motta, no cargo de Pro- -------- _

:'lessor, interino (Escola mista de Vila Ope
',lária, distrito e murucípío de Crescíuraa},
<com o provento anual de CrS 5.400,00 (cin- !
co mil e quatrocentos cruzeiros.), por con- i
.tal' dezenove anos. de serviços prestados ao IEstado. .'

�'OvêrDO do Estado
Decretos de 24 de. setembro de 19411

,

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Pôr à disposição:

Do Hospí tat "Miguel Couto''', da cidade
;de Ibirama, por dois alias, sem ônus pará.
.I!) Estado, Antônio Mon� de Aragão.
llcuPll:nte do cargo de Cirurgião, padrão
Q, do Quadro Único do Estado,

Nomear:
De acôrdo com o art. 15, item V,. do de-.
.creto-Ieí n. 572, de 28 de outubro de
1941:

t CONTA CORRENTE P(Jl-'LJi..,iI.R
Juros 51/2 B; a. -, Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S. A.

C01IISSÃO DE ESTUDOS -DOS
SERVIDORES P'ÚRLICOS

ESTADO
PARECER N,_1.159(46

f>. Secretana da Fazenda propõe a crIa
ção de i.m cargo ísoiado " de provimento
efetivo, de Auxiliar de Secretaria, padrão
K; a ser ali lotado.

'

-

.' "�o '" ü a proposta, alega a
mesma Secretaria "o volume sempre cres-'
cente dos serviços atinentes ao expediente
da Secretaria, que centraliza o dos de ..

mais", tendo Chegado à conclusão de que
se torna necessária a criação do referido

Icargo, cujo o,cu.pante devera atender e su

�{���!ender aqueles serviços e aos do Ga-

3. Nada temos a opor, IS, S" em 25 de setembro de 1946, . �

Carros da Costa Pereira, presidente, IJ, Batista Pereira, relator,

IGustavo Neves
-Aprovado.

.

_

1°-10-46,
(Ass.) Udo Deeke

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPII.I!

o rtnt:lHOR .005 m"ELHORES
�"m! ,,,,.,,, ,,' ,:"m�!.'�"'�

B .; TO
O alfaiate 'indicado
Tiradentes. 'I

CAPTTAL: ("R$ eo.ooo.ooo,oc
RESERVA.S: CR$ ! s.ooo.ooo.co

Trajano, 2'3 .. Florii:.rlÕPOUsRua

ESCRI'fóRIO .nrEtDICO CO,I'ERCIAI.
AII",untoll: ·Jurídicos·- Comerciais -- RU'rajs e InformativolI

Bndereco Te!. ELlBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Con.ulte nosao Organização antes de •• decidir p'ela com

�ra ou venda de imoveis, pinhoi. cu qualquer
.

( empresa nelte e.tado
Diretor: -' DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

ADVOGADO'
Rua_ Frei Hogér ic, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

..

'1

1

I

DQ'S I
.

,

r'V .

.r..con9J;IllQ- e
Finanças
Paiis - Em um dos seus 1 r .'11-

mi;;'; numeres I) Monitor Oficial CIO

Comércio e ela 1 nduatuia chama no

vamer.iu " alenÇ'io dos exportado
res para c" interesse que apreseu: ü
;.t p roei uçâo Jr'an cesa para o mcrca

do brasileiro, Com o propósr'.o de

í'acrlitar o reinicio ele import ,',ll�Ü:;'
correntes ele trocas 'entre os doic

países, o governo 'frances e ',0-
�'cl'!]o bras ileiro assinaram em

março. ull.imo um acordo de !íaga
mentes Posteriormente Iora',,,, de

Liilirla" :IS rliversus mo.íalulndes
'prúlicas de liquidação entre os aoís

países,
• O� Se rvicos dó Centro Naciunal ]

c!') Comere io Exterior estão oi. (!\c'- I'
pos ição elos expoiIadores ' para I
lhes f'acilita r todas ás i11clil',b.ó;ües I
relacionadas C011' o mercado iWJ,-

r,,110"1'0 0 as condições 1'inailr.e!i·[,::. '_;;;;;:;;;;'::=:;:::;;::=:::::::::==,==::"
e ariministraíívas do' com;':l'ciOlí'runco-brasile iro. '..

...'

J
O I't:'f,erido cenu.o elaborou um

:

folllelo conrend., numeorsas" inI.'Jf·-1mações r-elacínonadas com O �o

mr-rcío para o Brasil, inclusive ;t

relação dos. produtos que porlr-m
encontrar Jacil colocação nos mr-r

carlos el() granclE' país laLincí-alll( ['j

cano, Dessa forma et:riflam as .Ml

tçn'ic,Jadcs responSH"cis pelo eo

n1rreio pxterior' dR Dsti:::;ular: as

[['ocas com o 'Brasil, as quais antes

da gllPl'l'a alingiam nivel elos mais
inl eressanLes. •

I
I .

Dr. OSVALDO BULCAO VI4NNA
o-,...J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRlO: Rua Felipe, Sonmidt S� - Sala 5'

Edifício Cruzeiro' - Florian6polis.

ffesolvido,' enfim, seu problema financeiro !.
Adquira TUDO de que nece�sltar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando PARCELADA.lVIEMTE,

c.o:O!!
.

g..s VAN'l'AGENS da' co�pra à. vi�ta.,.
f,;ervindo-se do

I

.:>:. -

SISTEMA
"

CREDIARIO KNOT
aeúpas

Calçados'
Móvel.

Rádios
Geladeiras
Bicicletas

J61as

Ólea l\�.

Elélrica� I
Reclamem

imediata-Imente qualquer irre-.

gularidade na entrega
de seus iarnaes.

SNRS.
ASSINANTES

Fam�so l i n imen to, desde
�855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.",
Pel·. élea Elétrico\
do Dr•• Cl1lU'fes de' Gratb

Auxiliar de
Eserltõrlo

Precisa-se' de um' moço' ies.m
baraçado'. datil6grafo e com prq
tico ae .erviços de ea.crit6rio. Sa
lário· mínimo, de inicio.
Ellcrever para a Caixa POlltal

259,' dando re.fetências.
.

15 li .-4

livros. '

Chapéus
- .nstai�çÕ'5 Itlétrlca. e .an�tirl••

Articos para presentes
. Peles

Casacos
Quaisquer anllOI

" AVISO' .......... ,

'

Ve'_dedores
Precisa-se de dois, sendo um

para .trabalhar na praça e ou

tro para viajar no interior do

Estedo. Ordenado Fixo.
Escrever da.ndo referências e

pretensões a Ca;xa Postal 259.
iS v. �

No sábado. e d'omingo
pr-ôxímo haverá �nibus
poro o Balneário' Co

rrcsvae i r os. Os interes

sados queiram se d ini-

gir à Cosa Molty.
Rua Jo.ão Pinto nO. 8.

INDÚSTRIA, (bM�RC'O E SEGUROS KNOT S. A,

Expedi"', D�•• Jt l' e .... 1.4 Js 17, 1Ie.

b. K. eTI.ICNO

ELEG4NCIA, CONFORTO E -' ECONOMIA
oonsegue-se com os trajes sob-rredida.

GUASP RI
Ven"dedor por conta propria:

PLACIDO MAFRA - Blflzar de Módas'
'Ruo Felipe achmidt, 34 -, Fone, 755

&0 coleção de amostras Atende-seà :!omicilio.

MNOTTome
.

.

Tenha 8EHr"p-e em CO'SeI uma garrafinha
. aPERITIVO «K'HOl»

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

Está. despertando ,'grande interesse entre os remadores do CII R_
Aldo Luz,' a realização' �·da regata interna marcada

.,

para o próximo dia 3 de Novembro.

. Direção de PEDRO PAULO MACHAOO

SOCIE'ÜADE RÁDIO GUARU-,
JÁ LTDA.

RESENHA DAS PROGRAM:A�
ÇÕES PARA O DIA 9 DE OU

TUBRO DE '1946
9,00 - Bom dia para você.
9,30 -- Noticiário Guarujá,
10,00 - Anjos do Inferno.
10,15 - Francisco Canaro e

suas orq. tipica.
10,30 - Lira Pan Americana.
11,00 - Bazar de musicas.
12,00 � Oferecírnentos musi-

caís .

14,00 .

- INTERVALO.
18,00 - Pensamento SaciaI

Católico.
18,15 -- Alma Partenha.
18,30 - Zacarias e sua or-

questra. .

18,45 - Momento esportivo.
19,00 - Ritmos de Tio Sa ..1 .

.

19,30 - Dep. Nacional de In
formações.

20,00 - Canç�s .r�{exicaaas.
20)30 - Muisicas populares

brasileiras.
21,00 - Orlando Silva.'
21,15 - Pedro Raimundo.
21,30 - Comentários da Rá-

dio Guarujá.
.

21,45 - ÜlJtimas Melodias.
22,00 - ENCERR{\MENTO.

o'f;o excelente :�stádio da
.

rua' Bocaiova 'será o palco da maio'r e mais seasa

cio�al luta peboli�Uc� dos últimos
. t�mpos 'nes�a Capital, domingo, na qual

mais uma vez p�leJarao'as forças máIl.as . do f�t�ol ,catarineDse e .paranae-bSft.

ley Cabral Teive esereveu
IATE. CLUBE DE PORTO- versos barcos, amplos galpões.

BELO segura carreira, de pessoal ha-
O lATE CLUBE DE BORTO- bilitado para guarda e zêlo aos

D .' BELO PREPARADO PARA A barcos como também para Ie-

(C � a, 5:� � a c a ç a p a .••• TEMPORADA �� 1946/19'47. iparos,. de, uma a�m.1ni8tra�ãc
O colega Anbaldo Povoas cíonará nos jogos que írá rea-

O �ate �lUlbe de Porto-!3e,lo, organísada e esfOlçada, o .J.A-

aos poucos vai perdendo ter- lizar aqui e em Curitiba. (caso �e.rce, dos abnegados veleja..co- TE CLUBE, DE ,

PORTO-BE

'l'en�o,. Ain� em seu ustimo fO: escalado por Leléco), O que
les tlJuq�e�ses! esta se�ao �l- LO, pl'OpOr�lOn�ra aos assU�la

artigo publicado na "Gazeta afírmeí e torno a revelar é ]US-
vo de admíração por todos _a- d,os uma dívertida e ent�slas

Esportiva" o delegado do T. J. tamente a presença em nossos q:ue1es qu� procuram a bens- tíca temporada neste verao de

D. da FCD demonstrou o seu I quadros de elementos que �rm.a pr�la ,banhada
.

pelas 194tVl�47: ,

erro Iamentavel "
no caso. ria ttchavam-se em melhores con- a�as crístalínas da formosa Sao lnum:eras as Cara�1aE

minha crítica sobre a falta de díções técnicas."
bala d� Porto-Belo, para o seu q�-e se destínam todos os <10- Rádio.Difusora

Um preparador físico na con- Com éssa atitude de Léléco
veraneIO·

, , .' nung?s 'Para Porto-Be�?, de

centração.. desapareceu o entusiasmo dá-
Com sede SOCIal artlstl�a- J1taJaI, Bhrmenau, T�]�cas, de Lag'unaErrar é humano diz êle. Por

I
queles que' jogaram <O ano ln-

mente o r.l� ame n t a d �, ac:a· ;�rusqu� levando todas ótímas .

isso mesmo está perdoado- teíro com mais fibra, mais 'P�avel rigorosamente ,a esta- unpressoes do lATE CLUBE e Todo o Sul Catarinense escuta

Tambem no que se refere ao ·técnica e mais vontade de fi- çao, com o. quadro social b�m seus �atc�mens que faz_?m diar iarnente a Rádio DIfusora

goleiro Nivaldo, do Paula Ra-I gurar 'no scratch barriga-ver-: nUIoneroso, mt�,�rado pela alts .sensacíonais deJ::lOnstraçoes. de Laguna.
, .

.mos, atualmente em Curitiba, Ide. socíedade de Tl]UlCaS, e de �Ü'r- coI? seus scharpíe, na linda 9�O,K1cs. \onda,s �edla9).
O 'redator da Gazeta EsportivaI, ' to-Belo, com atraentes � pito- bala q:re defronta-se com a .5e-' Horar,�os de 1rfad�açoes: - Du

encheu-me de rrazão Aliás não O, An?a1do peI"g�nt,a-m€ rescos recantos naturais, os de 'SOCIal. Parabens, pois, vele- lOas 14 e 17 as 22 horas.

precisada mesmo ,da opinião q�als os Jog_?s que aSSIstI" ul- yachtrnens ,pel'i�r:so.res desta [adores do lATE CLUBE de Represeot�nte em Ftor ienôpotisr

de Aríbaldo para frísar qua foi
mamente, nao contando�se, os nota_vel recr:a�ao, sentem-se PORTO-BEL<? e que esta D. F. DE. �QUINO

injustiça á não convocação do
da varzea. Re_spondo assim: O confiantes 'no êxito de �ua por- temporada s�J.a cor�ada de exí- Red. do Jornal «O ESTAD,O)?

jovem arqueiro catarínense. A. colega que nao me :aça f�lar u:ntosa tar�f,a, qual seja,' orga- to, fazendo JU:s a�SID1, aos es: _

'

opinião do público espotivo da por9.ue ,aoabo p.el��andc msar um 11\�E CLUBE de:r:tro fOT�.s '€ � d:�l�çao :-que"de fia

'·Xl··�·'"
..

. t'
:

d' '11
."

cidade já havia reclamado, �ua�� os Jogos que assístíu no das r;nec.onceltos e forrnalida- mUlto sao llImltav�Is .

. I . "ooter.. a \J r-
muito antes" a .falta de Nival- �t::nor do ESltado em 45 € .• d�s '�eomcas, p�ra honrar com Do Corr-espondente questra 8'-0' lo"Df" "a· ,-

do em nosso :scratoh. '

.

' " ..

: dlg111dad-e' e altlyez o nome dos. .'. .
U'

.

Para sair vitoriosa déssa ')0- Fmallza.ndo dirijo-me ac Catarmenses n<? ESp<?rte a Mo- TorneIO in.ternac,onal de xadrês (21\ a au'di"�a-o)lemka esportiva _ está fa.lt�n- presado leItor, ' tal' � a Velado BraSIl, ,�'a.�a, ,8. Cl!' P,) - No tor-I 'I � .
"

do, apenas, a concordancla de voei'!: APRECIA O PARANA- DIspondo atualmente de dI· nelO mtermll:clOI:al de, Xa.d��z Realil�a'l'-s�-a na proxlma

Aribaldo quanto ao "caso" ENSE COMO DESPORTISTA? -_ ... __ . ora,em reahzaça<: .aqul, venfl- sexta-Jelra as 20,30 horas ll(l

Tião.' O Ariba1do Póvioas, da ,Ja- caram�s� �s segumtes resulta- Teatro Alvaro de \ Carvalho, o

Como. já tive oportunidade zeta Esportiva, desta capital,
dos na ultIma rodada: �oha- �o �c�ncerto da O�1!est�a

de escrever antes, não se está paréce que sim.
cek empatou com Stoltoz, em SID1foruca ide F,lormopolis.

qu.erendo afirmar ,que o To.- Coisas que acontécem. En'" �e�enta e um lance�; .

Q'pocens- manttda pela vitorio� SOCle-

busto atacante avalano decep- fim ... vá lá...
y em�:tou dCo� G1hglOryC com dMe·,de Cultura Musl.'Cal .

.
,� * ,* quaren� e OIS

•

'ances; Naj- CUmprindo rigorosamente
TRIULZI SUPEROU O "RECORD" ,50S aUelas às grandes c.o\llpetições .

O D E 00 N dor! adlO�l a partida d,e Opo- seu programa, 'proporcionando
SUL-AMERIC.A.1IiO DOS 110 ME-..ao pais, honraildo aSlSim o pallora-

- As 5 - 7Yz ,e 8 3/4 hs, - censky. cada dois meses UIItl ,concerto

. ,'1'R08 COM BARREIRAS q ma esportivo do Es:1.a.do. ,

-- Sessões da Moças á nossa ,culta p1altéia, resolve-
Buenos Aires, 8 (Via aérea) - O Os jogos tivel'um início pela mu- PAPAI POR ACASO raro os dirigentes dessa asso-

latleta argentino AiTher:to T,riulzi ba-! nhã, após a ent'rega dos prêmios -com - Betty HUTTON -o dação, 'Convidar para brilll3!li-
!teu o "rooortd" sulamericano nos,' aos vencedores do Torneio Aberto Diana LYNN - Akim TAMI- tar esa noitada de arte, .a

100 metros ,com hoo-reiras, em 14 e de Voleibol ,e Rasqueteliol, seudo RlOFF - Brian DONLEVY - EXuna; s.ra. Fany Wanderley,.
3 décimos, superando assim o "re- os seguintes os resultados das pal'- Per,ter HALL e 'EnDIE BRAC-

.

a qual acedendo ,gentillm :.' lU-

cord" anterior que pertencia ao tidas: KEN.
. . .

RITZ - Hoje ás 7,30 horas o pedido fei�, cantará três nu-

,chile:no Mário Hecordon. ç I'" Volei�ol -: ,Acad�mia de Comér- 1) - Notlcms do BraSIl nO. �.:-ge Sanders Hurd meros espeClalmente escolbi-

x CIO, 2 x Aitletl{·.o, 1, CaraV1ana do 20 - Nac. Coop. HatltlÍleld - Danna Reed. dos., '._

FLÁVI� OU ,JUCA ,I Ar,
2 x Barriga-Verde, O.

.

2) - O Ma�o I�as Valsas - O .RETRATO,.u.c. DORIAN
.

�era sem.�uvlda .

,a,�guma"
Rio, 8 - FláVIO Costa' e Juca, eS-j BaSqUetebol - Academia de Co- Desenho ,colondo - ORAY

-

maIS'wn legItl1IIlO tnunfo e1:a-
le trein.ador do � Mnérica, são os; mércio, 14 � Barriga-Verde, 12. -Pr:eçOS: - Censura até 14 anos. _ apt'esentaçoo desse bem da-

.candidatos -ao rpôsto de técnicos

d'al
A excelente cancha do Lira Te- Sras. e Sritas:. '.�" Cr$ 1,20 Cine Jornal Brasileiro borarlo programa, a cargo da

seleção carioca. .
.nis Cluhe foi o local dos jogos, de- EstUldan:tes: '.;' Cr$ 2,00 DFB RKO Pathé 47 _ atua- Co�issão Técnica e assim or-

x
. vendo ° ,certame prosseguir na CavalheIros: 01"$ 3,oc ltd,ades. gamsado:

CAMPEONATO ES'l'ADUAL DE tarde de sábado e na manhã de do- -- C€nsurn: - "LIVij.E" - .l:'reços: _ 500 --300 la PARTE

VOLEIBOL B BASQUETEBOL nlÍlngo próximos. I creánças maiores de 5 anos ROXY - H�J'e ás 7 3'0 h'o .
Mar:cha NupciaL

E .�;., I d' od
-

. +-"
-

d r= , raso
Se·,f.� dm cU!IIlpnmep;"" ao seu ca CiIl 'a- x • p erao enllL�r na sessao e <> Margaret Obrien José" Sl� na re e.

.

.

rio 6Slp()l1fi'V'O, a 'Federação Atl�ca CAMPEONATO BRASILEIRO DE. hs. ItUl'bi _ June Allyson _ Jim- Contos dos ibosques de Vlêua_

CallarinenSre deu início, 'domingo
. FUTEBOL. .

. I I�ERIAL my Durante.
, ,2a PAATE

.

último, ao Campeoná,to Estadual �s de domlllgo
!

- AS 7% hs, .-
_

MúSICA PARA MIRLõ"':.l Tr:es numeras de canto 1:.oela.

de Volei,bol e B&squetebol do cor- En� Uberaba

e.mpatalld.,.o
com

0I
'A

MORTE.
D

..
E U.MA ILUSAO Censura até 14 anos. __

EXima. Sra· Fany w.anderley.rem-te ano. seleclo,llado de Mato Grosso por ,com - Doro.thy LAMOUR Cine Jon]aJ B 'I
,. , 3a PARTE

A vitoriosa entidade do atleiis- 1 x' 1, os 'goiaOOs fon.l� eJimi, _ Arturo i4� CORDOVA

_I DFB
raSl e1l1'0

Primavera.

mo, do volei e do basquete não n.ad�s do cert�11i�, visto h�ve,em J. Carrel HElSH, fT�CO único -'- Cr$ 240 Canção ,.ide SolJveig.
desc3'nÇllo 'nendo á frente 00 eSipor- sofl"ldo um r�Vies na r pa,rtida. 1) - o Espórte em Marcha

� , , Cavalaria �.ilgeira. ,

üSlta Dr. Lothário Paulo Rotbfucks, FAU Fortaleza, os Oeare-uses :f!o- N° 123 - NIll/c. C�. ! Sob a regencia do consagi'a-
êste ano tem feito realizar compc- ram elirminados do cam\l)eon.ato, ao I 2) A Ciência Popular - f AF�AE"MCOICSO.S do M.aestro Jorge K:aszas, esta'-
tições que alcam�ra'lU o mais rui- baquearem frente aos Maranhenses i Short ColoTido - "mos certos de qUe a execução
doso sucesS{), razão dos grandes na prorrogação. I 3) - Fax Ah-pl;:an News 28 x TOMEM desEe 'prugralIrui, conquistará,
eSlforços q:t.I.e realiza no intU!ito de Bm São Salvador, os alagoamos 74 -;- Atualida4es. Uin�8 ereosota�D os favores dos amantes da boa
dar ml!'ior in�ntivo àSI diversas foram derrotados pêlos bai®% pe- j _ preÇos: .:_ Cr$ 3,00 "SILVEIRA" l11usilca, 'Constituindo mais unla
modalidades de esportes' 'sob sua la segunda vez, ,pelo escore minimo, I 2,40 _ vi'tóda para nosso anais �-

b'l";' . .J 1 d I j I Grande Tônico
resp.onsa 11...a'lIe, .eva'n o os DO$-' s'enf o portanto elimil1aôos. -I'mp, 14 anos". ti:::;tk;�,s,

"

(
'.

!
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DR. M· s CAVALCANTE

Notas científicas Aos .lndust·riais

Avisa que dia 20. de
Outubro reinticiará sua

clinico à. rua Saldanha
Marinho n.? 16.

··DR. SAVAS,LACERDA
Clfinica médícd-círúrgfca de Olhor
- Ouvidos.'Nariz - Garganta.

Preacrição de lentes de
oontat,

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

II,8SID:ll:NCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONElS 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·

eionat de Medicina da UniversllH'
de do Brasil). Médico por concur- ,

.o do Serviço Nacional de Doea
CVlS Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e

. HospItal
"Biquátrlcó do Rio na Capítal. ) ..

deral
. .

CldNICA MÉJ)l('A - DOJiJ:NCAIt
NERVOSA.8

- Consultóirio: Edifício' Am6Ua
NETO

- Rua Felipe Schmidt. Consultaa:
Das 15 ás 18 horas -

IteltldêIlcia: Rua Alvaro de CarTa
� nlo nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI

J

em.URGlA G:EltAL - ALTA ·e).
.URGIA - MOLil:STIAS DJIl 8..

. . .. NHORAS - PARTOS'.. .

rormado pela F'acnldade de Medi ..
cínna da Universidade de Slo

Paulo, onde foi assistente por' '"...
.

rios anos do Serviço' Cirúrgicó do
Prof. Alfpio Co'rreia Neto

Cirurgia do estômago e vias bl·
Ilares, intestinos delgado e grolllO.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

IIlt.tlro, ovários e trompas. Var!co
.ceIe, hldrocele, var4es e herna

CONSULTAS:
das 2 às I'í horas, à Rlla FeiIM
5chmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Tel. 1.598.
IlIllSID1ill'WIA: Rua Esteves JU

nior. 179; Tel. M 764

Operações - vias Urinárias -

Doenças âos in testinos, 'réto e
anus - Hemorrolt'las. Tratamen

to da colite amebiana.
Fisioter.apla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vldal Ramos, 66.
FOI'" 1067

snrs,
NOTÁVEL DESCOBERTA DE U..a'quinas a' vendaUM MÉDICO BRASILEIRO �T.I lU

S. Paulo, - 29. (E) - o. Entre muitas outras, temos para pronta entregas as se-

médico J. de.Oliveira '�j,telho guíntes: . '.' .'

descobriu uma vacina de san-I' .1 - Amassador de ?�rro, típo Mar0:!lba, com,l.ammador
.gue. Baseia-se a mesma no conjugado, para a ;c.aipa'c1dà?-e de �,50Q;tIJolos horários. ,

I emprego das defesas naturais' 1 - Motor a oleo cru, mgle&;7'forç� de 10 H. P.
.

do sangue, ou 'seja na presen- 1,- Motor a vapor par� a C8Jl?aJcI�ade de 15 H. P. E.
DR. LINS �lWER ça das antítoxinas do sangue. 1 - Mou:r a vapor, ve�t1c.al, �orça oe 8 H. p. E.

iVlolésLias 1101'\OSaS Diz o sr. J. de Oliveira Bote- 1 - Conjunto a vapor, caldeira e motor, força de 8 a lO,
Moléstias de senhora lho que conseguiu ísotar uma H. P. E.

,

.Consullório - �u,a, João -Pinto 11. 7 fracção do sangue, que age 1 - M�tor. a ga�ollIl:a. de força �e � H. P.,
.

.

- .::,{lorado como vacina ímunísante e co- 1 - Maquma frtgoriflca para fábrica de gelo, capacída-
Residência - Rua SeLA de Relembro

-mo remédio curador. Acres- de de mil a mio! e duzentos quilos diários, com tanque, tormas,
- (Edificio :. A, P. da Estiva) centa que tem sua vacina nc etc., servindo _t,a;m�ém . .r::ara carnara frigorífíca..

Tel;fone M. 834 tratamento de "pentígos'' nãc 1 - BaJJcao frtgoríríco de 2,.90 m. d� C:<:}Illipnmenrto por

Iolraceo, com bons resiütados. 120 m. de altura, em estado de novo, propno -para Bar, res

DR. ARMANDO YALtRIO Afirma também que no go- taurante,. etc.
DE ASSIS vemo Fernando Casita: díeigru- . 1. -:- Compressor de ar, com motor monorásíco, próprio

. Dos Servtços de Cl!nica Infantll dll lhe uma carta solicitando li- para pintura a duco.
Assístêncía MUnICIpal e de '

, 1 M' '. 4 nh f""'b'
-

de bolao ...·n �

-. Caridade :ce:nca para empregá-Ia no tra- - aqUlna ,com cu os para -ai racaçao 1�.

CLJNICA l\[�J�tT�: 'CRlAN,ÇAS I tamento das doentes do "foge '1 1 - Máquina para fabricação de pastilhas de hortelã e

on"SUT,TóRIO: Rua Nunes Ma- selvagem" não obtendo res- outros.
ehado, 7 (Eillflclo S. Francisco).' 1 AI b' t

-

d tr t d h 't 1-Comultas das 2 �s 6 horas posta. Afirma ainda ter cura-
- am ique para ex raçao e 'ex Ia; o e or e a e

RESIDeNCIA: Rua Marechal Uul,
' .

b 1 J outros
Iherme, :; Fonel 783 do um tu '€lrICU 'aso e, quatro jv

.

.

,. , . _ ..

--- .

I meses, com o emprego da va- 1 - M�Ulna para fabncaç� de canjica.
DR. MADEJ�A NEVES I ema, em pleno vigor do verãc 2 - GUInchos para construções.

'.

Médico especialista em DOENÇAS carioca, 1 - Rebate ,em cavalete de madeira,

Curso d-e l'P��fé����:nto e Lonv l > (ido Jornal Resistência de 1 - Prelo manual estrangeiro, com rama de 23x33.
ga Prática no R�o d� Janeiro

24/9/946) 1 - Prensa hidráulica completa .para enfadar algodão,
Consultas dlanam.ente· adaptável para qualquer outro fdm.
das 1.6 ht;ras, em dien te, 2 -;- Conjuntos para fornecimento de luz em fazendas.

CONSUI,TóRIO:

I' EIAM A REV'IS1'A AtI'" ,,3 trí
..

Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado -' 'J i I J _

1 - u oc ave proprio para meus na química.
Fone: 1.461 - Residência: RUll I

-

.

d
. .

d'Presidente Coutinho, 58 1 - Amassadeira para pa aria ou qualquer outra ln 1lS-

DR MARIO WENDHAUSEN' () VALE DO ITAJAl tría, para a cap�cidade aproxilffi�a de 500 quilos de cfl:da vez'.

'J»';OT d. Hospital "Nerêw Ramos"
I
_ 1. - Alambique para extração de extrato de hortelã, men-

CLtNICA MÉDICA DE ADULTOS .ol, eucalipto, sassafraz, etc,
E CRIANÇAS

A:I'
1 - Soldador elétrico Imperador para 200 amperes.

;;:�:�It;r� e�', d�iS;�::: l�e deo�:� (' I"
TI (II] .:TI� 411 1 - Moinho para sal ou açucaro

vembro \\Itos da "Belo Horizonte") ., II W, . 1.; :4 'l' .

1 - Máquina para fabrícaçâó de tela de arame em 9 tipos.
Tel. 1545

_•• _, _ _ _ _ __ 1 - Lixadeira para arteratos de madeira.
.Consultas: das 4 ás 6 horas. 1 _ Serra circular com mesa toda de ferro.

Residên�a�o:� ::!i::1 ���midt, 38
1 _ Torno para madeira, a pedal e f.orça motora.
1 - Centrifuga com intermediária .

DR. BIASE FARACO 1 - Máquina para rotular garrafa.
MédICO - chefe do Serviço de CoPyn9ht da 1 - Redutor de ,calor de 12 a 1 atmosfera.

::;ifilis do Centrv de Saúde
.

The liA tE rou IIIARO lln� 1 - Ventilador para cereais.
DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO·GEN1TA!S 1 q"'e a 'popul,aça-o d'o' Ja- 1 - Class'Wcador de gran1to em 4 tipos, cilindrico.
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS . .. uo

_

INFRA - VERMELHOS E ULTRA- -

t
-

d t' 1 - Máquina para fabrkaçiio de colherinhas para ;'01'-
VIOLETAS pao aUll1'en a na razao e res

'CON6SULT;AS: das � às 6 hs. - R.( a�mras por minuto. v,ete e p'ausinhos para picolé.
RES.: RF��riv����id� 4#one 1648 2 .... que o Oceano Pacífico 1 - Moi.nho para café, de balcão, elétr,1co, monofásico,

D.R. N,EWTON D'AVILA
- é ,mai's de- quatr..o, v€zes,maior. rnarcl:i, Li1la..,.,JJ�,.rª 50 quilos hprários, com_ vaso de vidro, etc.,

, do que as Américas, quatro ve- novo.
.

"

.

zes maior do que a Ásra e qua-
. 1 - Car:'mho para .armaZl�, de _plataforma com 4 rodas,

se vinte V8Z'e:s maior do que a para a calpacldade de mIl ou maIS qmlos.
Europa.

- . 2 - carrinhos para allmazem dê 2. ro�s, reforça�(js.
3. .. que quando aparecia .2 - B?mbas para agua de .grande capacIdade �ad:a uma,

aos tipóglrafos do ano 1465 movldas a força m0t:or�. , . ,

qualquer palavrrc; ou f.ráse em .1 - BO,I?b� eletrJ:ca, mon.ofa;slica, .t�mbem de grande ca-

grego para ser composta em 1e-' pacIdade, plopna para. casas resldenCIalS: ._

tra de fôrma, costumavam 1 - Torno mecamco ,com, placa �nwersal, de ocaSlao·
1

el�s deixar em bl'anco o espa-
1 � P�ensa manua� �a'r� ?l,eo de lmhaça.

.

ço cortr:espondente, que era' .

1
-:-

EIXO pa�a topIa, 2 eIXOS :para rebate" dl'y-ersos ma
/

posteriormente preenchido à I d!IS .

pala serras :Clrculares, um conlunto de �aqUlnas. para
mão. ,abn�as de ,s�lchl'chas e outros produtos congeneres; dIVerSas.

I 4. -. que a eXiplosão do vul- C�}lTelaS de pelo de eamelo 'e lona, desde 20, 23 ,�8 a 30 cen

ção Craüatoa, em 1883, nas
�lIlletros de largura.por_12 a 23 me�ros de c�ipnmEm'to; u�a

ilhas de Sonda, deu ortgem a
calandra pa!a f.8Jbncaçao de papelao, ,capacldrude de pressao,

vaga de um maremoto que fez de f5.000 qUllos.
, . .

a volta do mundo, causanao. ,�stamos tambem e�,carre,gado.s da venda de 3 turbmas hl

estragos nas praias do sueste dra�llCas para a �al?acl'dade de 20, 11� e 220 H. P. cada; U�
dia A'sia e até na costa ociden- �onJunt.o turbo-eletnco a vapor p�a força e lu�, r:ara aJP:OXl-
tal da. América do Sul.

-nadamente 200. H. p. compl,�to,.dIve�sos locomoveiS de dlver-

5 ... ' ue a alaV'r:a ankee.
sas fo.r9as e mUltas outras maqlUmas. '

.

no i'dl'oqma dOI? 'e! Ye ' F\)rnecemos orçamentos e plantas sem fOmprOlnlSSO de,
L _ S P es�v rme- •

lhas, sigilÍfi:ca ladrão de caüa. ompra.

lo.
f 6 ... que nas mimas de pe
I tréleo de Oklahoma, Texas e

I Califórnia, nos Estados Uni

,dos, há homens que. ganham
, de 600 a a 1.000 dóltal�es men
sais' orOUJpaJdos uhicamente na

guarda de caminhões de gran
de capFlddad'e; re que esses ho-

98.687.816,30 meus estão sujeitQ's a todo o
• 76. 736,4o� ..306,20 I momento a voar pelos ares;

desfeitos em pedaços, vilSto co-

'l
Diretores: mo as ca'rros sob sua guarda

Dr. Pamphil0 d'Utra Fre;re de Carvalho, Dr. Francisco estão sempre carreg,a.dos de
de Sá, Anisio Massorra, Dr. ,Toaquim .Barreto de Araujo nitl1oglicerina, o te.rrivel ex-

e José Abreu.
I plosivo

usado nas .e.Xiplorações
--.� •• - .......... - ._"""" ....:. _ ............. _-.- e sondagens petrolifras. ,

.DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospitãl de Caridade ..

FlorianópolisI Assistente da Maternidad.e
CLtNICA MltDICA EM GERAL

Doenças dos órgãos inte, nos, �spe<:W·
men.t-e.. .do�·_co.t.ação... _ lo

BLECTROCARDIOGRAPl.4
Doenças do sangue'. e dOl cervo•.

Doenças de senhor�s - Partos,
Oonsultas diàriamente das 15 à. 111

boras.
Atende chamado. a qualquc· hora.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vit<lr Meire

les, 18. Fone 703
ItEl>ID1;:NCiA: Avenida Trompowlki.

) 62. Fone 766

)
N:' I

fJ.
.

·�O
eCf"O_RadiC)#\eC.f\" Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94
._-----------

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

-

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa

_. .... III .. M ...... ........,P ........

NOCETTI, LAPAGESSE & CIA.
Caixa Postal, 278

FLORIANóPOLIS - SANTA CATARINA

COMPANHIA "ALIANÇA DA
, 117. - U : • A.I A
HfCEImIO'_ • TU1f8PO'RTI:8

I
I

melhore. fá brico.. chamo Q atenção do. Ivisita ante. de efetuorem sua. compras. MATRIZ em ,

'

.............................................1 1 -------- ..

CAPITAL E RESERVAS

Cifras �o .'6ataD�C de 1944:

Responsabilidadet
.

Receta
Ativo

Cr.
Cr$'

80,900.606,30
5' 978A01.755,97

67.053,.245,30
142.176,603,80

a'

•

Sinistros pag08 nOb últimos Iv aDOI

Responsabilidades

A Caso
•

A CAPITAL"

..

Fabricante é distriouidOf'es d�l'I afama.fa19 con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. POS'Iu" Ut;I'\ grctn
de sortimento de cCiliemiras. riso::ados, brins
bana e barato.. algodões. morins e aviamentos
pal'a alfaio.tes, que recebe diretament.. d �&

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de ihe faze rem uma

Florianópoli., - FILIAIS em Blumsnau e Lajés.

,

\
\
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Correspondendo ao apelo da imprensa e do rádio, o comércio' avolm dia a dia:
a' lista', dos contribuintes. da Caixa,. de Esmolas aos 'Indigentes de FlorianB�olis�, '{
,em bela demonstração de solidar·iedade humana e de apoio ao progresso da cidade.,
__ .. -. ...... . -- I ------ o __ •• --- .----... --.- .. - ..---- .. -. .----. .-

•

'.
- -----

10 �en. Ivo d'Aquino NOVAS ONDAS DE GAFANHOTOShder do P.S.D. DO I

S >lU � do
B. Ayres, 8

. (U. P.). - o Ministério de Agrlcultura.
\.) U acaba de informar que novas e imensas ondas de gafa-'

Rio, B' A, N.) - Segundo =r=. estão assol_ando o norte do país. Os estragos ca rr-:

Iantes autorizadas o s'" ItHIOr I eedos a lavoura sao enormes, poéJendo-se coneiderar total

catermense dr. lvo d'Aquino I mente perdida toda a safra da primavera.
foi escolhido para líder do

A nOvalei
.

sôb re usa lugueres �:r�I::ad�O�!:'1.r�l·m",atlco Iiioering tilVe uma 10 «e&cânda lo»

Para desfazer dúvidas quan-) OS RECIBOS
Molotov regres- cr�se d� Cb�r� .. d�aI��b(�. P.) :__ O parti-

.

to ao aumento dos alugueres I' "Outro esclarecimento é o SOU a Pari'� G'
'll.erem erg,

.

( . .) .-i do Socialista Francês alnun-
. 'a oermg teve hoje uma crrse+.. h'

. . , .

autorízado pelo decreto fede- que se retere aos recibos. Es-., ;.
.

I
CIOU, oje, que exrgrra um ID-

1 9 669 d 29 do-' t 1 ib d díscrímí Paus, 8 (U. P.) - Regres- de choro, quando o retrato da quéríto drnedíato sôbre o "Es-'ra n.. e e ages o ses reei os . evem rserrmmar ,

d M C'
,. ,

d filh f'
.

d
=.t

último, prestamos aos nossos com a maior clareza as ddver-
sou e _oscou,. ? omrssario esposa e o I o OI �e?ra o cândalo do vinho", que envol--

leitores os seguintes esclare- sas 'parcelas que constituem o �.ot Exter-ior Soviétlco, sr. MO-I ca!cela que ocupa. na prisao 10-
ve a venda de milhares de li- ",;'

cimentos: aluguel 'paljo pelo inquilino'l
o ovo ca.. tiros no mercado negro e mui-

alug.ue�'������sera��;�n:md: �:���d�u�s��ã�e'��:í�er tO:�sta� Schacht novamente pre"so �� ��n�O;ê;���F�:na���. ootur-
tíel observância de quanto es- condições ou concíver aumento .'

Também está Implicado um,

tabelece o Decreto-lei n. 9.669 ilegal ou acréscimo de imposto .

....
membro do corpo de auxiliares

de 29 de agôsto úleímo. ou taxa não estabelecido na- Stuttgart, 8 (U. P.) - A tro das F,linanças abrigo provi- do sr. Felix Oouín, quando es-

Somente são autorizados os quela lei e que são aJS enume- polícia alemã prende� _ Hjal� sórlo em �ua res,idênc:ia perto I te era primeiro Ministro. O

seguintes aumentos nos alu- radas acima mar Schacht. Esta prisao fOI de Katharjnehot, na area de sr. Gouin é, agora, Ministro de-

gueres dos prédios, frente ao' efetuada uma hora depois que Backnamg. Estado.

�:�OSitivo legal em reterên- "Oi' I d F d �a:�:in���:o:azJ:ta N��eSre�= Telegramas reUdos -T-O-M-E-A-PE-'-R-IT-tv-O-1) _ Alugueres atuais vi- r ao o ernan es bsrg, 'Onde foi. absolvido dos *

gentes desde 1934, aumento de Repercutiu dolorosamente crimes de guerra pelo 'I'ribu-
Acham-se retidos, na Re-K :'JT (.) T.2.001.0• nos meios sociais e comerciais nal Militar Internacional. .

!< parttção dos Correios e Tele-
2) - Alugueres atuais, v l- da cidade, o falecimento, A prisão de Schacht toí or-

grafos, telegramas para. os se-
gentes de 1°-1-35 a 1°-1-42, ocorrido ontem, do ·sr. Or- deuada pelo Mínlsterío de Es-.

destí
.

-

,

B I d"dgUlllt.es estínatartos: Jose e em sacu I· a por',aumento da 15°1.0• lando Fernandes, contador do tado de Wortternberg Baden e
Sx> /« antiago : sargento' Carlos. .

3) - Alugueres de casas co- Banco do Comércio e Lnspe- pelo preside.nte da Corte de St
.

Z
.

C I t d teuner ; emo astro; Abe- ·um 'rlamor e' er'ramercrais ou industriais, au- tor Federal da Academia de Desaiaztfãcação de Bacunang lardo Campos, Chefe Holle- V
mento de 25%. Comércio de .Sen te Catarina. qde esteve presente ao ato.

rith; Mirla e família; José F'i- Belém, 8 (A. N.) - Ú tre-
OU'l'ROS AU1IJI'ENTOS Por sua atuação em o es- Imedíatamente o ex-ministro

I mor d t tid t
•

.lU. . gueires; Almirante. Ernesto e erra se� I o ou em a,..

"Os alugueres livremente tabelecimen to bancário onde nazi-sta foi' conduzido para a de Araújo; Sintera; Aida Ro- ta�de, nesta capital, pas.so�, a,

convencionados, a partir de 1° exercia sua proveitosa a tiv i- penitenciaria de Stuttgart. berto ; Waldemar A. Farta, I ser � assunto .predomínante.,
de jane.iro de 1942, não pode- dade, bem como pelos belos Backnang é uma pequena 10-

)1 Versoes aparecem de modo va-
rão mais ser aumentados. 80- predicados de seu espírito cal idade vizinha onde Schacht XVII E po I·�a-o riado, cada qual mais descon-
mente os prédios reformados, I cativara gerais simpatias, cfon- plen ejava residir em. compa- 8. X S" centrada. Á impressão geral é,
quando a reforma for de natu- de a magua com que fOI re- nhia de um velho amigo. Este- a VI

F

"ola de que o fenômeno abrangeu,
rem substancial, isto é, quan- cebida a notícia do seu pre-' ve presente tambem à. prtsão fi U pelo menos toda a área centrar-
do em consequêncía da refor- maturo passamento. o millistro da Desnazificação COInforme comunicação que da cidade.
ma for ampliado o prédio ou A' família tão d.uramente de Wuer:ttemberg Badein. �s acabamos de receber; a Socie- O prédio onde funciona a.

resultar ·maior ,capftcidade de golpeada «O Estado» apre- cirounstancías da' pl'isão indi- dad,e Catarinen-se de Avicultt1- Agência Nacional foi sacudido
utUização do imóvel, é que po- senta sentidas condolências. caJm que 8ehacht será julgado ra V3!i realizar, ainda este mês, para O,q lados. o,s locatálrio.s�_
derá o proprietário pleitear ' pela Corte de Desnazificação a xvna Ex'posição Avícola. na maioria médicos e advoga--
majoraçã'O do al'l1giUel. de,sta cidade por suas antigas Ce-rtame que sempre mere:- dos, fecharam seus escritórios·
A novidade introduzida ,pelo Pedl·rá dl·nhel·ro em"" ligações com o Partido Na�is- C'eu simpwtJica aprecia:ção da e se retiraram para a ruâ llla

recente d'ecrelto sôbre locaçõe1s • ,ta. Schacht p,rotestol't contra nossa sociedade, terá, este sllIPolSição de que o abaJo' fosse
é a faculdade que dá aos inqui- prestado para viver sua pris&,o, e�i,?indo a carta ano, um brilho todo especial, apenas determinado por uma
Unos, ·cujos aluguere's tenhrum do governo mIlItar nÜirte-ame- graças ás providências que ameaça de desabamento do"
sido fixados a partir de. 10 de _Nuere'lllberg, 8 (D. P.) ·ricano -concedendo-lhe a liber- vêm sendo tomadas pela insti- prédio. Entretanto o mesmo-'

jameiro de 1942, de requere'l'em HJI�.mar Sc�'aohit: oonfe8'�ou, dade de locomoção em toda a tuição promotora. E para tan- fenômeno causava alarme no'

á Prefeitura arbitramento de hOJe, qu� �e�a obl'lg:ado a Vlver zona norte-,rumericana. Quan- to não lhe faltará o concurso edifício fronteiriço dos Cor-
novo aluguel uma vez que jul-

com o dI,nheu'o p:dldo e'mpres- do o policial insistiu Schacht de quantos Sábem deVTidamente reias e TeLégrafos, cujos iu�-
guem excessivo . ou extorsivo

tado ao seus aJ�IgOS. Um de�- pediu que lhe fiosse dada a es,dmar o valor de tão util ini- ciOinários ganharam também:
aque,le que .lhes foi impos,to pe-

tes �he emprestara uma camI- opol1tunidade de falar com seu ciativa. a rua.

lo proprietário, á revelia da
sa hmpa. aJdvogado, ,com Siua es;pôsa e ---------------------------

Prefeitura.
E com? que� para destacar com o ministro al'emão que

.A!lém do aumento de 15-20 :,�s �fl�maçoes, tS$�gurou: or'denava a pr,j'são. A prisão
'Ou 25% poderá o proprietário

avelS e .vo� sen 1'1" mcom_?- oCOtrveu Ina residência de Paul
incluir no aluguel mensal: da?,os, <se. vldels como .estao Reusch, maJgnata de min�s e

1) _ QiUanUa co,rresponden- SUjas mmhas roup'as mter- velh'O 'amig,o de . Schacht.
. nlas".

te 'aJO duodécimo da taxa de Reusch ofereceTa ao ex-minis- que em virtude do falecimento do sr. Orlando Fernandes,
água. , -:::::---l O b

Inspetor Federal desta Academia lIe Comércio, a direção
2) _ Quantia correspolllden- DR, SAULO .

I m em araço . ao do estabelecimento suspendeu as aulas no dia de hOje ....

te ao aumento de impostos e RAMOS plano Mo·oUJtras ta�as, se houver majo- .'.
« rrtsOD» Ilaudaração posterior a 31 de dezem- aVIsa que !eabrlu a sua Jerusalém, 8 (U. P.) - O

bro de 1941 ou ao al'bitramen-
. c!lnlca: . Exército ,secreto Israelita "Ha-

t d 1 I Praça Pereuo Ohvelra, 10-
h" t b I IA

•

o o a ugue .

_
gana eS'a e eceu co OIIlIas Só quando convocado para manobras,

Em qual,quer dos dois casos judias na área de Negev, af-im- manutenção da ordem interna ou' guer-
a�in�a iu?icados, o pl'oprietá- Soe Catarioense de de impedir que a Inglaterra ra externa é que fica assegurado p;o re-

.

1'10 e obrigado a apresentar ao • transfomue aquela zona em servis ta a pagamento de dois terços do
inqiUilino a prova de quanto Medicina a,rsell'al do oriente médio. seu .salári'O .

. pagou à Prefeitura de taxa de Essa medida embaraçou o Consultou o Comandante da Escola Ide Transmissões co-
água, o que será facil por i�so I . (��NVOC.CÃO) . "Plau? �M?rrisOlI1", do G�:nTêr- mo proceder quanto ao Iplllg1amento de um Iconvocado, em
que essa taxa consta 1110 reclbt? �o:Je, as 20,�O ho�as', em sua s��e no Brl!amCO, que preVIa; a vista das decisões da Justiça do Trabalho, segundo a-s quais.da ,décima ,anualmente paga ai s�,c�al, ..have�a mal.� uma reumao ocupaça;o . da�uel: territorio não \mais se justifica a vtgência do decreto-lei fIlO. 4.902, quePrefeitura" . olfhnalJa desta SacI·edade. . pelo exerCIto mgles. estabelece Ipara o empregador a obrtgatoriedaJd.e de pagamenta.-----

j·e 50% da remuneraçáo do empregado, rquando convocado ..

1"1:,R llfl,�111 ::::::D:::�� �������;S�f�E��ª����
:IIIRI f:�m]II �:::OCC�::LU::' ��::��IT.���;���It�{�t�{t

bvas, manutenção ,da ord,em interna ou guerna emerna.

FlorlBnópolll, 9 l2e Outubro de 1946

4 Academia de ,Voméreio de S. CatariOBi
A V I S A

O salário do convocada

,

li
\
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