
,\ I I''_'
,

o MAIS ANTIG@ DIÁRIO DE SANTA CATAIUNA

ProDrietario • Diretor-Gerente: SIDNEI iVnrE'TT - Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Re-lação A. DAMASCENO DA SILVA

Como decorreram os exercícios realizados
pela nossa AViação Militar

Antes do início foram dís
tribuidos croquis das provas ás
autoridades e demais pessoas
presentes, que puderam, as

sim, assístídas por oficiais es

pecialistas, acompanhar o de
senvolvimen to da demonstra

ção.

As' porfias d� imprensa, comumenTe, erminam com a refutação de' uns ás aeu

saçõés de· outros. Ouanda utes «outros» tentam· fugir pelas jallela� das �omua.s,
o 'povo fica sabendo" pelo menos, onde os outros est�vam escondidos... Infantll-

, I mente, paral:isados de medo! Janlo mais triste, o espetáculo,
quando a paralisia dos (outros» é geral .. ,.

Depurado Aderbal
R. da Silva

De sua viagem a Blumenau,
regressou a esta capital o ilus
tre político oatarbnense, depu
tado dr. Aderbal R. da SUva.'

S. excia., em contacto com

o povo da IprogrelssÍ;sta eída
de, Oinde_ foi alvo de express,i
vas demonstraçõ-es de aprêço,
te-ve ensejo de constata'r C0'mo

são gera.is a-! simpatias em

torno d.e sua persÜinalidade.

E

Aoo xxxm I F,lolianóDolI!--Sábado, '12, oe Outubro oe 194() ". 9853

Brilhante demuns'lração de guerra agrea
II H Rio,

HOIllenagem a UID ban-
I

. / .

queiro cmenccno
Rio, 11 (A. N.) - o senhor

William Me Seheney Martin
Júnior, presidente do Banco de
Exportação e Lmpor'taçâr, dos
E. Unidos foi homenageado
pela "Ameríean Chamber Oi
Comerce For .Brazfl ", coan um

banquete, de que participaram
cerca de cem figuras das mais
representatívas do mundo ofi
oial' bbsilie'iro e da colôni'a
nünte-ameriüana l'adÍlCada nes

ta Ca.pital.
AO' teI1milnar o bam.qúete, o

selIlhor William Martin JÚillior
foi, apresenta.do aos partici-

A, mar 1·'Dvadlao
pantes do ág8lpe peIü senhor

U Carl e Dreher, e 'pronunciou
rá;pido improviso em que disse

a terra da :sua satisfação ,por lhe ha-

Lisboa, 11 (U. P.) Um ver' si�o concedida aquela
furacão que açoitou a ilha de; oportunidade. de entrar em

��----------------------�--------�--------

��fJ:,;�n';lnt��r:treP�;�: E' necessario a uniãn da Europa'
o mar' in'ladiu a terra em Haya, 11 (U. P.) - F'alan- Churchill de que a lider:a:nça

g,randes 'Ondas, que varriam as do, hoje, o veterano estadista caberia 'á Fl'ança, depois da',
ruas destruindo ifiuita's casas e Sul Ad'ricaJnü marechal Smults recOin,cHiaçã0' desta corro a Ale
arra;stando-as para o Atlânti- l'e1petiu a recente afirmação de manlha, Smuts disse .que a Eu-,
co, enlquamtó barcos de pesca Ohurchill,. que 'hão há assuJ;lto ropa mão .'Pod.eria esp'erar o

eram esmagados de encontro mais urgente que a União Po- tempo. 'A Grã-Bretanhá podia
ao eais. CeIIlltenas de árvores lítica da Europa ..E se lIliÍnguem' tomar a iniiC'iativa; ou se ()'

fort'aJll1 'an'ancadrus, e as 00- ousa tomar a iniciativa duma' ciume d3JS outras grandes po
tras severamente prejudicadas, União Política, que se faça ao tências Lmpedi.sse isso, um

ca1culandtl-se que .os danos se- menos a União EconômiCa. grupo de nações pequenas de
jam muito elevados. I Referindo-se' á declar:ação de veria tratar de f0'Tlnar a União_

Dia da Am,érica

....

.,
'

Rio, 11 (A. N.) - Conforme gimento da Aviação) com nove

estava anunciado, realizaram- aviões. Nesse ataque, o prí
'se hoje, na Base Aérea de melro GC bombardeou em pi
Santa Oruz, as demonstrações cado com bombas reaís de de
de exercícios de guerra aérea molição de quinhentas libras,
com a participação dos ofi- lançou foguetes de cento e cin
'dais aviadores do Primeiro e co milimetros e fez um bom-

,: Segundo Regimentos de Avia- bardeio rasamte com bombas
ção, isto é, pilotos de caça e· íncendíárlas de trezentas li
de bombardeios leves. bras e tiro real contra alvos

O Presidente da República, terrestres com metraladoras,
Gener'al Eurico Gaspar Dutra. de callbre cinqüenta em cada
compareceu acompanhado do avião.
General Alicio Souto e Briga- Por sua vez de cem libras
deíro Samuel Ribeiro, chefe e seguindo-se a ação do segundo
sub-chefe de seu Gabinete Mi- grupo de caça, com uma esqua
litar, do coronel Gilberto Ma- drílha" que protegeu com uma

rtnho, Sub-Chefe de seu Gabí- cortma de. fumaça o desembar
nete civil e Capitão Aviador que das, tropas, ealizado na

Pedro Pessoa, ajudante de or- foz do rto Guandnh.
dens. Dentre as autoridades

.

Tod-os os ataques foram le
presentes, estavam os senho- vades a efeito' com intervalo
res Min�,tro Armando Trom- de três minutos entre esqua
powskí, da Aeronáucíca, briga- drilhas, o 'que ,facili.tou a ob
deirds Gervásio Duncan Apeil servaçãJo de cada espécie de
Neto, Ivo Borges, Cunha Ma- missão Isoladamenta.
chado, Generais Cesar Obino ,

João Carlos Barreto, Juarez
Tavora, Teixeira Loti e o ,Al
mirante Adalberto Lara.
Ás demon.strações dedicadas

ao senhor Presidente da Re
pública, ás autoridades do
Exército, Marinha, a de Aero
náutica, ao ffistado Maior fio
Bxército e ao 'CUTigO de Estado
Maior: da Aeronáutica, estive
J'l3Jm presentes grandes núme
ros de otícíaís d3JS nossas fôr
ças de terra, mar e ar, que a's
sitiram todo o desenvolver dos
exercícios e participal'am das
de1mais !solenid3Jdes realizadas
naquel,a Base.

'

.ÁILtes do inicio dos exérci
cios, foi f'eita, nü cinema da
base, uma eXJpUcação geral pe
lo major Aviador Henriq.ue do
Amaral Pena, oficial de opera-
ções d0' ,Primeiro Regimento,
que 'expôs detalhadamente as

missões e objetivo.s do exerCÍ
cio. TeI1minada a expliQação,'
dirigiram"'lse as autoridades
para o local de observaçã0', en
quanto ,decollavam O'S aVlOes,
para o inído do exercício que
se desenvolveu com pleno êxi
to e segUindo planos prestabe-'
lecidÜlS: Para a demo.nstraç'ao
foi 'coincebida uma Base aérea
fim ida, que 'pas'sou .a sElIr aJt:<,
cada em alvos e.s'Co,lhid.o.s pe
lo primeiro grupo de caç.t
(Primeiro Regimento de Avia
ção.) co.m dezesseis aVIoas e

pelo primeIro grupo qe/bom
bardeios leves_ (Segundo Re-

..

"

Visionário na sua época, Cristovão Colombo se nos apresenta ho-

je um vefdarleiro génio, .

Não podia ser, com efeito, nos escassissímos conhecimentos cí
entíficos da época', que lhe seria dado encontrar bases para as suas

convicções, Encontrou-se, 'Porem _ na sua inteligência, cujo vigor se
.

projetava muito alem dos limites do saber do seu tempo,
A América, assim, nasceu sob os claróes de uma inteligencia

, , privüígíada, a serviço da humanidade, como se lhe traçassem, na

hora inicial da sua vida dentro dia história a sublime missão que lhe
competeria realízar no seio da civilização,

Aceitou tão enorme responsabilidade e .de como lhe atendeu os

imperativos, ainda se o poude constatar na última guerra,
Quando a Velha Europa, economicamente combalida e moralmen

te exausta, se viu impotente para se opor ás forças do mal, a América
acudiu pressurosa para defender os mais sagrados interesses do gene
)','0 humano,

Ela não armou seus filhos para conquistar impérios e impor al
gemas a nações mais fracas, Lutou pela liberdade e pela dignidade
dos povos, pela sobrevivencia da civilização cristã; pela justiça e pe
lo direito de todos,

Sobejam-nos motivos, POES, para que no dia de hoje, ao relembrar
mos a chegada de Cristovão Oolombo ás plagas do nosso Continente,
1103 sintamos orgulhosos de nós meSllTIOS, de nosso espírito de liber
dade e de fraternidade universal, ao mesmo tempo que em nossos

corações s,e solidifica cada vez mais o propósito de continuarmos
fieis á missão histórica da Améri'ca pelo culto intransigente á Líber
dade contra todos os sistemas de opressão dia conciência humana.

o dr. Nerêu Ramos agradece
Foi o seguinte o telegrama que o sr, Anoldo Souza, Prefeito de

S, José recebeu do Dr, Nereu Ramos;
Palacio, Rio-�642-55-8-2I. ,

Com a mais grata €moção recebí seu telegrama de 23 elo corrente,
comunicando-me as delicadas homenagens que me foram prestadas
pelos meus leais amigos ele São José por motivo de minha eleição pa
ra Vice-Presidente da Republica. Ao digno Prefeito e à nobre po
pulação desse Munictpio, <envio meus sinceros agradecimentos com a

segurança meu alto apreço, (AS) Nerêu Ramos,

Julgamento �e generais alem ães
RO:,VU., j] (U. P,) - Os generais alemães Mackenzen e Maletzer

responsáveis .pelo assassínío de numerosos anti-fascistas nos arredo�
res d� Ro�a. serão julgados no dia 18 do mês próximo, de acôrdo com
as afirmaçoes do comandante superior das forcas americanas do Me-
diterrâneo. .,

o více-prestdenre da Repú
blica irá ao Chile

: RIO, 11 (A, N,) :- o 811', Nerêy Ramos que é esperado por estes
dias em, Santa Catarma, onde sera homenageado por seus conterrâ
neos" vai ao Chile no dia 29, chefiando a delegação que representará o

, Brasil na pOosse do preSIdente do país andino,

contacto pessoal com os mem
bros da Amerícan e::haJmber of
Comeres Fo'r Brazil e persona ..

Iídades de relevo na soeíedade
brastleíra e na <colônia no�te
ameríeana.

IDm seguida reafdrmou que
as razões de sua vinda ao Bra
.sU, Iprendem-se ao convite que
lhe dírigtram '0' mindstro Ma
oedo .soares e Coronel Silvio
RlauUn0' de Ol'iV'eira, para as
sis.ti:r á inaugul1ação oficial da
Usina de \701ta Redond,a, COlliS
brUlidla com a .colaboração do.
ExpoTt, ·and ImpoI'lt Rank.
F,inal'iz'ando, o orador teceu

<comell1:tários 'sensibilizadorres
súbre a perfeita uniã0' de vi.s
tas' e de idéias que sempa'e ca
racterizaram as rel;ações b:r:a
sileiro-norte-aJmericrunas..

Loovavel gesto da
Orquestra Sinfoni
ca: música para os

reclusos <'

k

Ho ie à tarde, quando th
dos se entregarem ao ii1s
to repouso da semsna

inglesa, os integrant';s da
nossa Orquestra Sinfonica,

ainda ontem bNnda-
,a, nossa sociedade
mais um �plendJdo

�ue
r�m
com

concerto, estarãfl presentes
à Penitenciári� do Estado,
para ofertarer/_ outro espe
táculo musical aos presi
diários.

. 'A Sinfohica iniciou, no

Abrigo � Menores, há

pouco trJáis de um mês, o

$eu prtJgrama, social, de
levar ;música, e com ela
confcYta espiritual e mo

ral,} aos menos aíudados
da Jortuna e da sorte.
jJ belo aesto de .solida

rledade humana que ho;e
�e concretizará no esta
belecimento da Pedra Gran
de, merece calorosos aplau
sos e,. estamos certos, será
recebIdo com a maior e a

mais comovedora gratidão
pejos p�nitenciários cata
rinenses e pela direção. do
presidio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PerspeUvas favorá
vei� da Conferência I
de Paris
LONDRES, 1 (B. N. S.) -

Como era previsto, a questão
de Trieste é, até agora, a que
está acanrentando mais llüi
culdades á marcha dos traba
lhos da Conferência de Paris
A príncípal dificuâdade que _

.

Iagora se apresenta é a questão
.

"

1:u������t��i;���:n:;ri!� Aos nossos Contribuição à Se·mana 'úa Criança !I.Ite, uma vez, nas questões de Agentescaráter exolusívamente terri- . ESCOLA SOCIALIZADORA, seu ébulo, os contemplados pe-torraI, os '�bÍlg four" já têm Leiam todo dla esta coluna Tive, há dias, o feliz en- la Fortuna, a, fim-de-que seus
compromissos, de caráter ge- até o fim seja de palestrar com distinto irmãos indigentes obtenham
ralo Foi o que se viu ontem, P.dirnotl' avi.or por telegro- e competente educador con:"l! os meios necessários para po-

d t ..:I,� d ma. qu,ando o jornal não cheqar '

com a erro a ue uas emen- terrâneo, que honra o magis- derem, ao menos, freqüentar ona me.mo dia,
das apresentadas pela Iugos- tério oatartnaúse. C\IlI'SO pr imário
Iavía, tendo a União Sóvíétíca Vários assuntos foram abor- ·E, ainda mais. - - No pró-
votado contra as mesmas, que,

L b t'
,. dados, mas o mestre trou- prio ambiente da escola opera-

aãém da Iugosíavía, foram' a o ra orlo xe logo à baila a sua especíalt- o Pelotão de Saúde, associação
apoiadas pela 'I\checo Slova- dade - o ensino primário. de alunos, que procura esta-
quia, Polonia, Ucranía e Bielo Falou-me com o ardor de belecer

'

condição de' higiene
Russía-
.' Radio-Tecnico-Elect:roo verdadeiro apóstolo da nobre Indispensável á conservação.,..

1 .Anúncios mediante contratoTaJI11Ibem foi derrotada, con- Fundado em 935.
causa, e, ao despedir-me, afi- da saúde, e, que, destarte, en-]

ti Mont0gem ie rádio�. A 1\1pli· .tra o voto da União Bovie ica, ficador..-'rran.mi..o�'''. nal, daquele mísstonárío da' saia á vida real em mlniacura,
uma emenda da Bielo RII�&la Material importad... direta· instrução, fi-lo com o propósí- pêla mútua compreensão e au-

propondo a entrega de Gorizia I mente do. U. 3. A to .de, mais uma vez, reler a xílio rec'proco.
á Iugoslavía. Proprietário organização do enaíno : primá- Tambem a formação nacío-
A questão é bem outra,

.

no Otomlu Georges Bõhm rio de minha Tenra, nalística não ficou esquecida.
d

I
El.cbe - Tacnico - Profi..ioI'\Q) M

-
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.

t L'�
.
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I
.pntanto, no caso dos poc ere. as nao a. 1, apenas, me- - XIS e a iga-pro- mgua'" formada. na Europa
que devem ser confenidos ao Florian6polà ditei-a. Nacional que procura formar,
governador do futuro territo- �ua João Pinta n. 29 •. Sob. E, em a meditando, abri- não só nas zonas de influência NOSSAS SECÇOES

Direção de:Tio Iívse do Tríestre. ram-se-rne novos. e mais vas- estrangeira, mas ainda mesmo BARRElROS FILHO
AIS potencias afigto-saxãs se u .t1"U. 1.0 .. CIA. tos horizontes. Tanto se fala no meio genuinamente nacío- Notas Politieas

mostraram favoráveis á con- Lf.a.n\.d.UU.JI.
.

em soctal.ízaçâo, em assístên- nal, o espírito de verdadeira Notas Locais

I h, Artigos de Redaçãocessão ao governador de pode- AqiDcia. e Repr...ntaçõe••m cia social, em colaboração hu- brasâlidade. pe o co.n ecímento
página Literária

res para prormügar 'OU votar O.ftLI mana e em mútuo auxílio, mas de nossa 'I'erra e Gente, atra- SIDNEI NOCETIM:atnll: Florian6poU. "t I" di' �

d I c
"'

d Sas leis votadJas pelo corpo Iegís- Ruo Joa-o Pl'-to,' n. PI aos rances e so avancos ,vez as co €,Çoes e gravuras, romca a emana
-

.

d
.

� .

I d
-

d d Economia e Finançaslatívo, ao passo que a União Caixa Po.tal. 31 como SI e ucaçao SaCIa se pu- as comemoraçoes os gran eSI Vida BancáriaSovietica' e a Iugoslavia se FUic!: Cre.ci6rno desse injetar ou enxertar nos vultos nacionats do passado e, Notas Científicas

opunham íntransígentementc a R'�Q Floriano Peixoto••/u homens obstinada e pertinaz- do intercâmbio epistolar en- Notas Rurais
(.t:dll. Próp'l'1ú). "

t
.

di íd Ii t
.

t t I d difer ntesl EstatisticaiSiSO, elegante que tais poderes T.tegramae: ·PRIMUS· men e 111 IVI U I'S as e 1'11 eres- re os esco ares as I U;
Nem Todos SabemseriJam antí-democratícos. As Aaant•• uo. principal. seiros de nossa geração. zonas.
A, DAMASCENO

discussões no seio do sub-co- munlclploe do E.tDd" Esquecemo-nos, com f're- E que dizer da instituição do Govêrno do Estado
míté criado especíaêmenfe pa- quência, de que o bem e o mal Natal dos Lázaros? - - Nem Notas da Prefeitura

..

d
.

d :l Vida Escolarra examinar a questão de DOENÇAS .N,ERY'lSAb que sucedem aos povos, êles os mesmo os panas a SaCIe ai e I Religião
Tries'tne deram opoI1tunidade Com os progressos da mediam.. devem, por excelência, si não

I
ficam. á margem. - 'TambeIrl! Jurisprudência

aos pessimistas de, mais uma hoje, as ,\oençM nervosas, q�a"dG exclusivamente, ao órgão plas- neles se pensa na escola soci- Vida Militartrafadas em tem,po, são male.<! per· d 'I l' d N- t' Noticiário do Exteriorvez, lançarem, seus sombrios feitamente remediáveis. O '::llrandei.' ma 01' - a eseo a. a Iza ora. - ao se acen ua o.
Noticiário do País

prognosticas 'sc!b:re a impo.:::sibi- Ilismo, fruto da ignorância, só pode E a es-cola catarinense já valor material d'a espórtula, Artigos de Redação
lidade de um aiCordo defÍlllÍ,tivo prejudicar os jndivíduos afetados d. não forma individuas, mas mas realça-se, de modo frisan- A. A. VASCONCELO:Jtais enfermidades. O Servi�o Na·

plasma, V'e,rdadeiramente, um te, o esnírito caritativo, tão P�los Municípiosentre as gJr:ande potencias is- cional de Doe'nças mentais dispõe \ .

. iT�. Assuntos Internacionai.
to é sobre a impossibtlidade de um Ambulatório, que atend� gra· conjunto social. - Já não se proprio de nossa 1ndole, e as-'

Concnrsos
"

,
'

"

"

euit.mente os doentes BerVOS08 In· instrue, educa-se. sistência que merecem as mais Artigos de Redaçãode se assegurar ao mwndo UIITla
digentee, na Rua Deodoro ,22. da. � Querei,s cbnhecimentos? desafortrmaradas crieaturas, D. F. AQUINOpaz duradolITa, às ,lI obor... diària.ente. Aí está um pll'ograma que símbolo do ,sofrimento e da :Patos Policiais

Tu�:l'o indica, porem, que,
os apres'enta, não isolados e resignação. I �:�: �:��inamais uma. vez, o\S:_prog�lOsti�os ind:ep�mdentes, mas num con- De uma escola as'sim só pO_! Magazinedos derrotiSltas nao VITIlgarao . RETIRARAM SU':.S GANDI- .

I
"

. - "

.

junto haTlmonioso de inter-de- demos esperar bons frutos. PEDRO PAUI.O MACHADON� reml1ao de ontem do sub- DATURAS
pendência recíproca, com li E 'aí estão os mestres, uma

Esportes
comité uma posstbHiidad1e de I ,T�das as bebidas, inclu�vc a� .

variantes-, de 'd -I plêiade de abnegados, a p]as-I···························
«,

entendimento entre os dois fabrIcadas em outros Estados. gelras. .

acor o DEPARTAMENTO DE SAÚDE
, .,' retiraram suas candidaturas, co,m o, me'l'O e o a'mbl'e!l1te, o mar, sem alarde, não indi ví- PúBLICApomos ,de vIsta o�ost?, guando . \)ara reinar nos. lares ca�ar�-· que e111lpresta á orga;nização duos, mas o conjunto social de Plantões'Ü delegado de Iu:gosl:aNIa� s.r. Illense.s,. -:- em VIsta. ?-a cerhS8I-1 escolar catarinense alegre fle- amainhã. I Mês de outubroBeb�er declarou que oceltanal ma VItOrIa do aperItIvo KNOT.

'b'l'd d d E quando em breve os ho- 5 (s�b�do á tarde)
_

- �arrnacind' ·t d t d n:ad"
XiI I ,1 a e, sem se pe'r er em ',' 'S. Antomo _ Rua Joao Pmto.o Irei 'O. e vo o e g<_yver. �r I COMERCIANTE: Dá um li- regionalismos, porque são ob- meus conhe�eran:. era de �e-I 6 (domingo) _ Farmácia S. .4.n-no que dlSSf;sse resrpel!to as lels se'l'vadas aiS Unhas mestral! do lhor co,mpreensao e maIOr

I
tônio _ Rua João Pinto.

'

t·
.

d f ta' t
. \ vro ii Biblioteca do Centro Aea- I " ,

,SUJSlCle lve. llS e a e ar.' Ln egn.-, pro,grama _ gula, d-entro do ha;rmonia estão es-sa me-sma 12 (sábado á tarde) - Farmácia'd d d �,..:I d'_' démico XI d'e IFevereiro. Con- I
'

G' R T
.

. a.e '� 1Il! e'pt'UlueI1JCl'a
. � ver,l'l- qual se ajuSltam todas as i111" humanidade erigirá aos modes- ato1"tnense. - ua ,raJan?,.tor �,; e n, C �,..:ILça que tribuirás, assim, para a forma- . 13 (dommgo) - Farmacw Ca-'101.w.'Vl' , 'vOIll a ,OUJU o "

I CÍ'atiVías do mestre hábH. t?s obre.1l'os des-sa t'l'ansforma- ta";ne"se _ R"la TraJ·ano.oi' ad d··t d t ção cultural dos catarinenses' _
. L ,. L�osse neg O o IreI o I e vo c Todas as ciências teem nes- çao SOCIal um altar de p,erelne 19 (sábado á tarde) _ Farmácifl't 1 t·

.

lit' de amanhã!!I1?S, assun os re, a iVOS a P?' 1-
s'e programa explanados' os gratidão no santu'ário de seu Raulivei1'O. - Rua Trajano.

.

ca llIliterha. Os Estados. Umdos, ("Campanha' pró-livro" do
seus rudimelntos com base' na cotação reconhooido. . 2� (domingo) - .Fm·mácia Ran-·

G
�

Bretanh Fr d' C. A. XI deFevereiro).' ltve1.ra - Rua Tra.Jano.ra-
.

a e .anç8; pe 1- o�bservaçãó e na ex'per.imenta- Falar, em Santa Catarina, 26 (sábado á tarde) _ FarmálJ'Ía' �ram UJnl prazo. at� hOJe para ção, e taombém as artes e os em\ooialização, é f'alar da es- StO /!gostinho _ Rua ConseIhérwestud.ar a proposta.
_ B R' I T O ofícios se e,shoçam, com raTa coJa\ . Mafra.

..Se h.ouver ocordo na .questao
.

fel1icidad'e, atravez das lições E, em falando da escola,
.

27 (domingo) - Farmáda S!O'
d Tr t d d 1.A gostinho Rua ConseIhF.irrre l.es r.e, pa emos .'�zer, 00- de habilidades manua'Ís. 'proc ahla-se a comp1reensão e M fmo fOI dIto por ocasIão das O alfaiate indicado Mais notá'vel ain.da é a or- a colaS�ração humana ll1ela ,�r��I'viçO noturno será efErl. lado>ca:nvemaçõers dos "bilg fou!"''' T;rad&ntes 7 ganização escolar, si a consi- ensaiada; e praticadas. pela Farmácia 8anLIJ Antônio, �jtw
que precederam a Iconferêrlcia denarmos sob o prisma. da edu- ;) rlla João Pinto.
nrue todas as outras di'filcu1da- a N. B. - A presente tabela não po-'1:

7II�I. ,..... cação social. rlerá ser alter::tda sem pré-des ISe!I'ão superadas. �I" Quereios cooperll,ção? - En- via autorização deste De-E, na reaiidáide, ao lado das .ú v1J:. da ' co:ntrare.is, de um lado, a Coo- partamento:
, noti-iCias sobre 'as di'Ve!I'gencias �. perativa Escol'ar a preparaI!" os
ent!I'e a União Sovietica e a futuros organizadores dos ór-
Gr:ã-Bretanha, a preposito dos CONTRA FERIOA� gãos de defeza dos ilnterêsses
interesses britâJrÜlcos na Ruma- de clase, e, de aturo, o Clube
nia, chegam-noS' 1;a;mbem noti Agricola a incerutivar o amor
cias da proxima reunião dos 'á terra, pelo cultivo, sob fm.'ma
"btg four", para um envendi- ex'peri'l11ental e . mesmo paramnto dtreto sobre a formula Ultilidade imediata, de legumés,final Idos trataJdos de pa;z, e de que concorrem, para a manu-
Ulma 'conferencia 'ent're Vis- tenção da Sopa Escolar, cuja
hinsky,e o ministro Ido Exterior, d'Í,Sltribuição já se pratica com
em exerci:cio na Austria, Dr. tão ainimaidores resultados, em
Rlaml Gruoer, dondla possivel- grande número de estabeleci-
mente' re8lU1tamá a aquiescen- mentos de Bnsino.
da da uiüão SovÍ!etka á breve I MútJUO auxílio - Alí está
aJSsinatura do tratarlo de paz' ....... '" & .., a Caixa Escolar, organização
com aAus:tria.' pana a qual concorrem, COim o

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros .,..................... 1313'
1:'olicia " " .. ".. 103,.
Delegacia O. P. Social ,. 157111
Maternidade , ... " ,.......... 1159'
Hospital Nerên Ramos 8JJ

I
Sant" Casa,.......... 1036'
Casa de Saúde S. Sebastião ,us,
Assi.tência MUDõcipal ,....... 16.,...
Hospital Militar .. 11&1'
140 B. C, ... ,"................. 15JO'
Base .Aérea ,.................... 7811"
,. R L A. C. ,... .....•......• 1S9J

\
I.':apitania dos Porta0, .. . . . . . . .. . .. 1381'1
Jó' C. R, , , ...•• ·1601l.
Fô'ça Policial ,.................. 1209

I
Penítenciária 1518'
"O Estado" '............ 1021
"A G'lZeta" 1658

\�Diádo da Tarde" .. ,........... 157'-
'L. B. A. . ,.............. 164,.

_______________ 1II�. Fu.neré-ria Ortiga '......... lO�

Automóveis e
/

(CHRYSLE � C,JRP.)
Conce ssronár io s:

OLIVEIR4. &: fiLHO, -LID,L\_
Rua Deodor,o. lit - FJorianÓPolis
(Of ícrnc provisória no Lstrei to.)

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega"
de seus iornaes.

80 • .,0

45,00
25,00
9,00

.0,50
90,00
50,00
30,00
0,50

.
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\); }LIRA TENIS CLUBE-- POR MOTIVO FALECIMENTO .SOCIO FUNDADOR E MEMBRO DERETORIA ORLANDO FERNANDES FICA TRANSFERIDO BAILE DIA 12.
SABADO - [).IA 19 - SABADO -SOIREE PRoMoVIDA C. S. XI DE FEVEREIRO - RESULTADO CONCURSO RAINHA DOS EsruDANTES

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

Bocíal PELOS MUNICIPIOSVida ----�-

Notícias 'de Blumenou
Vultos ....... UI·st.Ó.rl·a menina Yára .díléta filh:.nha O INTERVENTOR UDO DEEKE ESTE\iE EM VISITA ÀS OBRAS

UO do sr. Osvaldo Lentz, compe-
-

DA "USINA CEDROS" Isidro Valemo Pereira. 1 volu

Da
o

D .. tente telegrafista. O sr. Interventor Udo Deeke vísítou dia 9 tio corrente as obras da 9,00 - Bom dia para você

f" frla-- . PeUro I .
nova e importante usina que a Emprê-:a Fôrça ,e Luz Santa Catar�n? 9 30 - Notícíarío Guarujá
S. A. esta construindo no .lugar; denominado Altos Cedros, no

mUl1lCI'" Francísc ,

O primeiJro. imperador do' Dn". OSLIM COSTA pio d. e Timbó, que emprega atualmente cêroa de 250 operários e

que.
10,00 --

. .ancLSco Canaro e

.Brastl - D. Pedro I - nasceu Deflui na data que hoje, ao ficar pronta terá o dobro da potencialídade da atual usina de Salto, sua orq. típica. •

no Palacio de Queluz, em Por- transcorre, o aniversário na-
O ilustre visitante se fez acompanhar nessa excarção pelo sr. dr. 10,15 -- Conjuntos vocais

tugal, no dia .de hoje e, no ano :,alício do sr. dr. Oslirn Costa,
Leoberto Lela, Secr�t�rio ?<a Agr-icultura, altas au�o�'id<ades rr:unici- 10 30 - Orquestra Sínfoníca
pais elo Vale do Itajaí e figuras de marcante prestígto no seio das Bost.de 1.798. provecto advogado nó próspero classes conservadoras locais.

. S on 4

Filho de D. João VI e D..nunícípío de Indaiaí.
-

Após a visita às obras em aprêço os excurcionistas saborearam 11,00 -- Bazar de musicas
..Joaquina de Burbon. • delicioso churrasco oferecido ,pela Ernprêsa Fôrça e Luz. Findo o 12,00 - Oferecímentos musí-

.

A f: de Novembro de 1817 JO.S·E- ·FRAN,CT.SC.O TOLE..N-
almoço, diversos oradores usaram ela palavra, salientando a grandeza cais

.

.. JJ \ la obra em execução que tão logo fique conclu ida, marcará o inicio de ,

-desposou, no Rio de Janeiro, TINO uma nova era de prosperidades para esta região, tornando possivel a 14,30 -- C?leaJr
.a Arquiduquesa d' Austría, D. Faz anos, na data de hoje, o instalação de novas índúsbrías e atraindo, consequentemente, novas 15,30 -- Díplomados do M

.Maria Leqpoldina. 31', José Francisco To1entino, riquezas para 'Ü Vale, 16,00 -- INTERVALO.
f Era regente do Brasil, quan- filho do sr. Al'Varo Tolentino

• • •
17,30 -- Juventude Feminina

,.do chegou .ao conhecimento DEPUTADO ADERBAL RAMOS DA SILVA CatolíeaJunior.

�lga
Blurnenauense .de Desportos prestou dia '10 do fluente

.dos brasileiros que as Côrtes x sign tiva homenagem ao sr.sdr, Aderbal Ramos, da Silva, deputado 18,00 -- Dírcínha Batista

-queriam obriga-lo a abando- , STA. LíGIA BAUER à Câ 'a Federal pelo P. S. D. catarinense e Presidente da Associa- 18,15 - Alma Portenha
-nar o poder e renírar-se para Comemora, na efemeride de ção armense de Desportos. 18,30 .� Pedro Vargas
'.a Europa tendo havido zran

. A homenagem consistiu numa churrascada que lhe foi oferecida 18,45 -:- Momento Esoorttvo, � .
"'� .- hoje, o transcurso de. mais no Estádio do Grêmio Esportivo Olímpico e da qual participaram

......pv'

.des manifestações �o'pulares, uma festiva pímavera a pren- além das altas autoidades municipais, as figul'ãs mais representativas 19,00 -- Ritmos de Tio Sam

.encabeçad�s por Jose Clemen.� dada senhorinha Ligia Bauer, do nosso comércio e indústria. 19,30 - Dep. Nacional de ln-
te, Sampaio, Ledo,.os An.?ra- dileta filha do sr, Amo Bauer,

Discursaram na ocasião, os S'I'S. Sebastião Cruz, Presidente da formações
das t ít d L. B. D., dr. José Ribeiro de Carvalho, em nome do Grêmio Esportivo 2000 M

'

dant

_

e. mUI os OUi r.os, s�lgm o gerente da. "Bauer S. A.". de Olímpico e o jovem advogado, dr.' Luiz Stotz, em nome do Palmeiras ' usicas par sa;

.então a nobre
.
�fIrmatIVa de Itajaí e gracioso ornamento da Esporte Clube e Tenís Clube Tabajaras, o qual foi muito feliz em sua 21,30 - Comentarios da Ra-

-que - "Já qU? .e para o bem sociedade Itajaíense. alocução, sendo intensamente aplaudido, . dío Guarujá '.
. ,

.de todos e telícídade geral dai O homenageado agradeceu comovido as manifestações, num Im-T 21,45 - Últimas Melodías

.Nação, diga 'ao Povo que F,I- MANOEL AX' BARBC)SA províso substancioso e atraente,
* * * 22,00 --. &�CERRAMENT0.

,CO�',,>.�9::-1d822�. d
Aniversalia-� na data de CAMPANHA PRó MONUMENTO DE OLAVO BILAC

roeceoen 'O, as'margens o h
.

M
.

V 1 d' 'f'" � -

id d
-

I' . Iti a;t d C
� oJe o sr. anoel A. Barbosa. em a cançan o signi ícatívo- êxito nesta CI a e a campanha pro

piranga, O u im un as o_r� comeércíante estabelecído nc construção de um monumento a Olavo Bilac, o príncipe dos poetas bra-
tes, reage com ra proclamação d t·{ d "E t 'to"

sileiros. O busto em bronze já foi encomendado a um artista dê'. vizi-

"'É tempo Independên
es ri O e s reito".

In11a c.idade d.e Joinvile. O movimento é patrocinad.o por di"el's"H pro.
--:- '.LLIJ, ..

.' -

EUlG�NIO DE :SOUZA
,ela ou Morte!. .. estamos se-

l'essOl'es elos Grupos Esoolares locais e vem encontrando franco apóio
h ad d P 1'" 'Ilm.nscqrre, hoje, o aniver-I por parte ,dos bllunenauenses

..
p<t.r os e ortu:ga. . . . . . . . ,.

t 1" d •• • • .

( X 82
' sano na a lCIÓ o sr, Eugênio . ODEON

\
7-1 .-1 2) - e reafirma a

de SoUZ'a fundonario do lnsti- .
. INC�NDl.o. . ..

:f3!Ce do Mundo a existêne�a de '., _ . Cerca elas 21 horas do dIa 9 do fluente. UTompeu VIOlento lDcen-
As 5,7 e 9h.s.

uma Nação li:vre que passaria t�to de Identlf]caçao da Poll- .:lio no centro cla.ddade, justamentJe l1Iuma gamge e ,depósito da firma Joel Mc Crea, Maurenn: O'
I

..a ser soberana. Cla.
, " \ R<?dolfo Konder, � Rua 15 �e !'IO\;,embro, aüs. fundos. da �ábrlca c],e, c�- HARA Linda Damel Anthony

.

- ,l1llsas da desua fIna. A eXlstencla de gasolma no mtenor elo prédIO QU'll'lN '1.feim!a MITCHELL
f n'.oN:,moedeSID1a82d2a:tae' Dde. phedOrjeo el SERVIÇO DE METEORJ...Q.· \ sini:stra�lo pmvocal'am .enormes lalb�Lre�las,. que c�)!:-swniram a garage

'
.

Z.

<Vil .GL� '. em apreço em poucos Instantes. O mcencho era vlslvel de todos os em

.aclamado IUlIperador do Bra- Previsão do Tampo até 141 pontos da cidade e sua propagação aos lwédios visinhos foi sustada BÚFFA:LQ -- BILL
:sil.

�

•
lO·, pela inbervenção dos corpos de bombeiros da TndústTia Têxtil Com- -;- (Tec:pnicolor} __

hOlas do dIa 12. panhia Hering, gmprêsa Industria'l Garcia e s9ldadQS do 32<' B. C;-' A DEUSA ,DE JOB""A 25 de Março de 1824, pro- Tempo Bom, com Nebelo-·__ .

.
.

n

:mul,gou a llova Constituição do 'dOO

,1A °t
- 13/14° Eps. com Clyde Beatty

.Império.
SI . e

I O ESTAD.O e"con.. ,
SI uaçap �m Rl.·o_=-Lembranças de Passado,

A 7 d b'l d 1831 d "If"'1'YllnPl'31tura: Estavel �

e a; 1'1 .

e , ,esgos- �.�� , IDo tu I VlSOeS de . F.uuo-Nar.. Copo
,toso com os acontecimentos V\entos: de Norde.st� a 'Su- t.... ·,se à venda na r- r ga Preços: -- Or$ 3,00-2,40-150
.re.i11antes, 3ibdicOll da corôa do este.

.,
banca de jOf'ftals', . "Im{p. 10 (Dez) anos" .

. Brasil em !Í!avor d� seu fUho Temperaturas extremas d€' «Bec.k» -, lVI::drId, 11 (U. P.) -" A S!- ACABARAM-SE AS ENCREN-
D. Pedrro de Alcântara que hoje: Maxilína 25,5 Minima ' tuaçao em, Portu�al fOI maIS CAS - com S1lam LAUREL.
t{xmtava então, com 5 amos de 16,4 g-rave do que es�a' procurando (o ma;gro) __ OUVi H di'
_-idade.

. ----------- fazer crer o Governo. Segumdo GOrdo�r ar } (O

__ -Faloceru D. Pedro I no mes- a� info;rmações oficiais a .s.edi- IIMPERIAL
�:mo local de nascimento, em 24 CON V E R 5 A N DO çao

.

fOI p:�ntamen!e domma- _- ÁS 71;í hs" -
'

·-de setembro de 1834, com 36 '. ,. . .• '.'
da, sem por em perIgo a � I "'Tm"", 10 (dez) 'Ia�,,"

;anos de idade, J.lUcompletos. rança do Govêrno. Conltudo; "I
.....�"IP.

I • •

\" _..�.

EsteJ'amos sem�re ale,mas. de tel'em s.}·do Oll"l'das segundo viaja.ntes que chega- 1) -:- �OtICla;s do Brasil n�.�J;" (Ainda não' th'émos conhecimento • as nos- 9 Nac Cap 2) Honras
t d d� raJm de Portugal os rebeld'es

. . , -:-.<con ra os propaga ores sas c�nversas N. 1 sôbre assistência médica hosvitalar e farmacéu-
clle,garam a marc'har so�b:re F1un..abres aos Mart

..
Ires da Bel-

:ideologias estranhas' á nossa tica, durante a noitR, em nossa capital, e n. Z sôbre a �in.álisação de

:.soberam.i:a para que continue a 'obstáculos que impl'eçam o JivI'e trânsit� nas l'nas. --) COimbra,. com o prÜ!P�ito de glCa- Short
- 3).- A voz dQ

,.ser livre ao PáJtria de nosaos CONVERSA N. 3 crupturar o ditador Salaza'l'. llllU.I:)dO -- Atualidades --

.Pais e de .nossos FHhos! Notici.a� do Rio de Janeim, nestes últimos dw:s, nos dão conta do SegUindo os mesmos ,ind'orman- Preços: - Cr$ ,3,00-2,40

PeJegemos 'a boa peleja em grande surto de febre tifoide que ali fez ·inúmeras vítimas. tes Salazar abandon'Üu rapida- "Imp. 14 anos"

_�pról da grandeZia do Brasil Sabemos que todos os anos, também em nossa capital, quando m€lrute a Casa de Campo ondee
oomeça o verão, aparecem ffillitos casos de tão perniciosa molestia.

I.eon/Ura os U!su�adores de seu As nos.sas autoridades. sanitárias, especialmente 9S funcionários estava 'repousa:ndo, afim-de

imensurável TesoUiro! do De.partamento de Saudte Pública, a começar ,pelo seu esforçado Di- pamidpar na sessão do g;abi-
André Nilo Tadasco retol' Dr. Laurido Benoni Ribas, tem sido incansáveis, tudo fazendo nete.

X X X l:><H'a evitar o aparecimento e a propagação <laqueIe mal, estan<lo aque-
)e orgão apar,elho3do para· vacinar todas as pessoas que o desejem, Londres, 11 (U, P.) � Os

--ANlVESÁRIOS-- com vacinas de eficiência comprovada, preparadas nos seus labüra- rebeldes portugueses, derrota-
DR. CARLOS GOMES DE torios. dos por Salazar, queriam a'de- RITZ - Hoje ás 7,30 horas

OLIVEIRA Não basta, porem que <as nossas autoridades est�jai:n equipadas mocratiz.ação de Portugal. Se- 1 ° - Cine Jornal Brasileiro
TranscoIT.e hoje, o anivesá- para combater o tenrivel mal.- 'É preciso que o nosso povo colabore'

com elas, procurando o Departamento o mais breve possível para qu� gundo um de.spaoho da Esca- - Nac,
.:rio natalído do sr. dr. Carlos sejam vacinados,' todas as Ipessoas que ainda não foranv vitimas da- nave, o objetivo da revoJtª- .erl;!. 2°,__ Orchestras Populares dos
'Gomes de Oliveira. quela molestia, especialmente os ha<bitantes de zonas. onde todo ano fOirçaa' o Gelnieral Carmona EE. UU. Short ,

O distin'to amversáriant€ se manifestam surtos I!lliis .ou menos vi�lentJos. _. destitui,r o primeiro ministro 3° - Oharlie ChapF
'

qu te cU'Pad n li: _

A nosso ver a maIS efIcaz das med1das acauteladoras e a vaCll1a, .
_

.

. . ,

. ln o Incorn-
e m o o no osso s-

nao querenelo. com isto, dizer que deverão ser descuidados quaisquer I Salazar lPOI uma Junta. �illt�r paravel CARLlTOS'tado elevados cargos púJblir:0S outros aconsell1a'veis para o mesmo fim. Haja v1sto que, com a obl'i- 1 que 'as�egurasse a reahz1açao O FESTIVAL DE CHAPLIN
,conta com ·elevado número dE gatoriedade da vacina anti-variolica foi.

co.nseguicla
a extinção quasi I de €'leições }tivres. Censura 14 anos"

. amigos e adnüradores que, a- c�)lnpleta daquele mal. Porque ent.ão, tambem não se torna obrigató-, C
prtO'veltando O ensejo de tãc na a _va�ir:ação contra. o tifo? É porqye enquanto não é obrigatória, Bad�Joz 11 (U, :r:.) - Um :eoa JoQ

cada mdIvlduo, que afInal de com:as e quem maior interesse tem no comUnIcado do governo portu- Preços: -- 3,00-2,40
.Jes.tlva dalta, lIhe triblitarão bem estar e na conserv:ação .da sua saúde e na de sua familia: não guê,s aqui dado a conhecer in- ROXY __ H.oJ'e áls 4,30 e 7,30muitas homenagens, ás quais procur� espontaneamente livrar-se da ameaça sempre constante que f b r- l'd d
·.os de ..,() Est�adó" associam-se. p�sa. sobre a� suas ,cabeças? Questão de educaçãi-dirão uns. _ Disrpli-

orma que a :,e. � .Iao 1 ,er,a a
i .

ho.Las
x �enCla - (11rao outros. - Falta de lembrança acrecentarão os, tercei- por selt�,nta, ohCl.aIs .de re,se,rva, 1° - A In�stria do Couro em

DESEMBARGADOR AiMÉ�
105.
,..., .

IrrompIda 'as pnmelras horrus PernaJm'b.UJco - Nac.
'RLC,O DA SILVE,IRA

.

Este ultlmo motiVO e que nos propuzemos eliminar, quando ini- de hoje, n8JS proximidades de 2° - Guzano U),.- d hoclamos esta dlespretencl'Üsa conversa.
.

I C 'b f' f 3Jd A
rano - ,esen

NUNES Oxalá 'Os nooos (P:'e�adlQs leitores saibam avaliar o quanto repres�n-
Olm ra, 01 su OC a. or-13° - Tres pestes em apuros -

.Regista a data de hoje,
ta para a noss� oo]etIvldade, da qual é cada um deles um valioso COl11- -d�m, segundo o mesmo c�:mu- eornédia e/3 patétas

o anivesálio natall"r>I'O do
ponente, a aceltaçao d\'l medida que 'lhes 'estamos. lembrando, e façam nIc8Jdo, acha-se reistabeleclda. 4° -- Merle Oberon. _ Joel

... sr. sem demoro3, todos aqueles que estejam sob sua dependência ou sôbre
.

, . r'

Desembargador Américo da os q'UalS �x.erçam algut,na influência, c011rerem, sem demora em pro- "Londres, 11 (U. P'),l .

A Mac Crea - MlrlaLl11 Hopkms
Silveira Nunes. cura da_ dadlVa que lhe e gr�tUltamente ofer,ecida pela ciência e que até ,Exchange Telegrap'h, ln- INFAMIA

x l�oJe" nao souber,am ap,roveItar. � S� n�o o fizerem, amanhã, qu�ndo forma de Ltsboa que a rebe- 5° - Continuâção do seriado

MENINA YÁRA LENTZ
\'en11am I(l ser vltmlas �� sua propna ll1��re\�idência, tenham ao me- lião lIl'ilitar em Porto Aveiro, GUERRA AOS GANSGST��

.

nos a hombndade de rp�)1 a mao na conClenCla culpando-se a si Dro- C' 'b S b I E
'

A�slil1ala a efeméride de 110- orios e nã'Ü desca,rrega:r a responsabilidade no' govnrn
�

t
. orm ra, eta a, vora e Censura ate 14 anos,

.
'

.

�

. , ..
,'" o ou nas au 0- B' f "".� P

,

4 30 h,]e, o transcurs� de lIllais unw. ndia,{j:es sal1ltanas, J)(}�S nem Deus que é on:iJpotente, gosta de ajudar a .

eIra racass�u �o seI1em UJt:- reços: - as ,
. oras -

;f-eErt�iYa prirrr�avera da O'al� n�" ripem nem a SI propno a]urin. tldos pelo regImento de Coim- 3,0.0 '-2,40 ás 7.30 horas -- 'l,QO
� b ""'''''.,

b' 1 I' TUY ra oltenta rev-o tOSOS., unica

-

RITZtines ROXY
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C';nceder licença, em pror-rognçãoe
De acôrdo com o art. 156, al'ínea a,
combinado com o art. 158, do decre
to-lei n .. 572; de 28 de outubro de

A complementar.ísta Teresinha Olivei-, 1941:
ra para, no Grupo Escolar "Mauá", de

I
A Terdlio Bastos, ProfesSór: i'efe.rên

Qficina�, cid�e de Tubarão, substi:ui�, eta III (Escola mista de Major, no mu
J,>or quinze dias, a professora Antoma nicípio de Tijucas), de sessenta dias, sen
Teixeira Colaço, que requereu licença, a do quarenta e cinco com vencimento In-
-contar de 9 de setembro de 1946. I teg'ral e quinze' com o desconto doi! um horas.

Com a gratificação diária de Cr$ 14,00 têrço do vencimento, a contar de 30' de Dia 20
(quatorze cruzeíros) , correndo a des- agôsto de 1948. horaspesa por conta da dotação 1-0.35, do A Leonor Olivet Gonzaga, ocupante do Dia 26 _ Sábado _ Festivo! promovidoorçamento vigente: cargo da classe G da carreíra de Pro"

A complementarísta Zélia Maria da fessor Normalista, do Quadro único do miQ_ ESTUDAN"l"IL.· com it1ício àg 21 hoee.••
•·

13ilva .para, na Escola mista de Lageado Estado (Grupo Escolar "Feltpe Schrnldt",
da Inv-ernadinha, distrito de Santa Isa- de São Francisco do Sul), de sessenta
'bel, no município de Pabhoça,: substituir, dias," com o desconto de um

" têrco do
.por noventa dtas, a .professora �ílvia vencimento, a contar de 29 de agôsto .

MUhlhausen, que requereu" licença, a i de 1946.
,

.3 contar -de 12 de setembro de 1946. I Líeenetar, "ex-offícío", .ern pror-ro-
A complementartsta Margarida Alves gação:

da Silva para, na Escola mista de Ma- De' acôrdo com o art. 156, alínea b,
. jor,

' município de Tijucas, s1;):>stitllir o combinado com o art. 158. do decre-
professor Tercílio Bastos, que requereu to-lei n. 5'"2, de .28,de outubro de
licença, a contar de' 14 de seterrroro 'de 194'1:
1946. Gení Melo Haemírig, ocupante tio car-

Conceder dispensa: go de Professor Complementarista, extin,'
Ao professor Irineu Benedito de Ma- I

to, quando vagar, padrão, padrão C. do
'·oedo da regência, a título precár ío, de I Quadro único do Estado (Escola mista

'Iclasse ,-d.o Onupo E_sco.lar "Deodoro", do
I de AJoto Ariri, município da

�

Palhoça),
munícípío de Concõrdía, por sessenta dias, com o desconto de um

Dispensar: I têrço do' vencírrento.
Jocelina Pereira da função' de Prof'es- A AlvÍ11a Niehues e Luiz, ocupante. do

.sor Cornplementar-lsta, referência IV (Es- carao da classe- F da carreira' de Pro

.cola mista de Cl-araíba no munícíplo de í'essor Normalista, do Quadro único do
Nova Trento). 'Estado (Grupo Escolar "Professor Ven-

Admitir: ceslau Bueno" da Palhoça), por (,uinze
Argentina Aguiar na função de- Pro- días.: com vencimento integra1.

,d'essor Cornptementar ísta, referência IV l\iaria dos Santos Colaço, ocupante do
(Escola mista de Claraíba, município de cargo de Auxiliar de Professor, CO'xtinto,

"'Nova Trento), correndo a despesa por quando vagar, padrão IE, do Quadr:> 'úni
·conta ida dotação 1-034, do orçamento vi, co do Estado (Escola Profissionál' Femi
gente. nina de Florianópolis), por qu"nze <lias,
Va1ériano Machado Soares na função com o desconto de um -têrço do venci,

,<],e Servente�' referência IV, correndo a mento.
despesa por conta da dotação 1·034, do De acôl'do com '0 art. 156, alínea b, do
-<lrçamento vigel'!te (Grupo Escolar "Ge-, decreto-lei n. 57'2, de 28 de outubro
tálio Vargas", ·d.? Saco dos Limões, cida-

t de i941:
.de de Florian6polis). Branca Flor de S. Tiago Melo, ocupan-

Vanda Araújo Silva na função de Pro- te do cargo da classe F da carreira de
fessor Au.xilfar, referência II (Escola Professor Norma\ista, do Quadro único
mista de Garopaba, no ·municipio. .da Pa- do Estado (Grupo Escola'r "Conselheiro'
lhoça, corr€ndo a despesa por conta da Mafra", de Joinvile), por tri11t.. dias,
,dotação 1-034, do orçamento vigente. com a perda de um t,êl'Ç'O do ·venC"Ímenoo.

Conceder licença:
De acôrdo com o art. 1-56, alhea a.
combinado com o art, 158, do decre
to-fei n. 572, de 28 de outubro de

,

1941:
A Afuerto Hostin Samy, Profess.w, re·

-ferência III ('Escola Forte Ma,r0.chal
Lú.�, distrito e município de São F'tancisC
co do Sul), de trezentos e quar0nta e

oito illas (304-8), sendo sessenta com ven

,cimento integral, sessenta com a l'erda
.de um têrço do vencimento, sessenta com
a perda de dois têrços e o restante sem

vencimento, a contar de 18 de março
de 194-6.
A "Semh'amis Duarte Silva Bosco, ocu

pante do cargo da classe H Ida. carreira
ce Pr0fessor Normalista. do Quadro
'único do Estado (Grupo Escolar "Tere
'.sa Ramos", de Corrupá, município de Ja
raguá do ,Sul), de sessenta dias, com

vencimento integral, a 'contar de 11 de
,setempro de 1496.

A Maria ,de Lourdes Rogério Câmara,
ocupante do cargo Ela classe F da car

reira de Professor Normalista, do Qua
dro único do Estado (Grupo Escolar

."professor La,�,gesse', de Cresciuma), 'I'de quarenta e CI'!1CO dIas, com vencimen
to integral, a contar de 12 de julho de
19<46.

• APENAS Cri 3,00
'

TenhaA Stella Nev,es Marques, que exerce Com essa ínfima quantia V od
a função de Prófessor no Grupo Escolar está anxiliando o sen próxim4
"Professor Lapagesse", de Cresciuma, de' Contribua para a Caixa de Esmola.
quarenta e cinco dias, com vencimento I aos lndiJrentea de Florianópolla.

Portarias de 23 de setembro de 1946 J integral, a contar de 2 de setembro de

T
' 1946. •O INTEl�VE�T9R FEDElRM.. RESOLVE I A Garibaldina Silv,eira Todt, ProfessorDesignare referência III ('Éscola mista de Oxford',,Antônio Martins de Bem para, na Es- distrito e munícípío de SeITa Altar, decola mista de São Rafael, distrito de Iça- noventa dias. com vencimento integral,.ra, no município de Cresciuma, substi- a contar de 2 de setembro de 19'.'0.

t.uír, por noventa dias, a .professora
Edla Gerber, que' requereu Iicença, com

a gratificação diária de Cr$ 13,00 (treze
eruzeiros) e mais a mensal de Or$ J 20,00
(cento 'e tlinta cruzeiros), pela regência
do 2° turno da referida 'escalá, correndo
a despesa por conta da dotação 1-0-35,
do orçamento vigente, a contar d'E" 26
de' agôsto de 1946.
, O professor Edward Fer-nandes para
responder, por sessenta dias, pela Inspe
toria Auxiliar (Auxllíar de Inspeção) do
�iistrito de Corupá, no município de .Ia

a-aguâ do Sul, com a gratificação mensal
de Cr$ 50,00, correndo a despesa por
conta da dotação 1-029, do orçamento
vigente, a contar de 11 de outuoro de
1946.
Com a gratificação diária de Cr$ 15,00
(quinze cruzeiros), correndo ades,

pesa por conta da dotação 1-0-35, do

orçamento Vigente:
A complementarista Iraní Mr.chado

Vieira de Sousa para, no Grupo Escolar

·'Felipe Schmidt", de São Francisco do

Sul, .subst.ítulr, por sessenta dias, a pro
J'essora Leonor Olívet Gonzaga, que re

quereu licença, a contar de 29 dt' agôs-
1.0 de 1946,
A complernentartsta Rita Grassí Coe

lho para, no Grupo Escolar '''Hercílio
Luz", de Tubarão, substituir, por trinta

dias, a professora Lídia G,hizo Corrêa, I-que requereu licença, a contar de :! de
setembro de 1948.

A Maria Herculano Nunes, Pr-ofessor
Aux il iar , referência II (Escola mista des
dobrada de Canguer

í

de Fora, distr-Ito e

município de Imaruí) , de noventa dias,
com vencimento integral, a contar de 10
de setembro de 1946.
A DoraHce Moreira Laurentino, Pro

fessor Complementarista, referência IV
(Escola mista de Campinas, distríto de

índios, município de Lajes), de noventa

dias, com vencimento integral, a contar

de 4 de setembro de 1946.
A Eldla Gerber, Professor Complemen

tarista, 'referência IV (Escola rnista de
São Rafael, distrito de Içára, munícípío
de Cresciurnaj , de noventa dias, com

vencimento integral, a contar de 24 de
agôsto de 19'46.
A Lení Costa Pfau, ocupante do cargo

da .. classe F da carreira de Professor
Normalista, do Quadro único do Estado
(Grupo Escolar "Almirante Bal"''l'iO'',de
Canoinhas), de noventa dias, com venci
mento integral, a contar de 2 de setem-Ibro de 1946.
A Líbânía Cunha, Professor, referên

cia III (Escola mista de Paleta, distrito
de Pouso Redondo, munícípío do ·P.io do
'Sul), de noventa dias, com vencimento

integrai, a contar de lO de setembro de
1946.

o CiAElH'OR DOS rnELHORES
_____ ..tCONS H�Ml�.* 22&3

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPRe

Clube Doze de, Agostol

\"'UL'iJ.,n <.. ,-,,�, ......c. ....... .t:. 1-,- ·.::'Li .... i\.K

Juros 51/� a 9:" Isirmte C. $ 30'000,00
Movim�ntBcão CQtI', cheques

BanCA do Distrito Federal S. A.

Copyrighl da

TheHAtE rooHIAR/) ,,,,.. -

PROGRAMA DE FESTAS PARA O llfÊS DE OUTUBRO
Dia 13 DOMINGUEIRA INFANTIL, das 9, às 12

�

Domingo - SOIRÉE, com início às 21

pelo Grê·

1. .. que, praticamente, eh
centram-se restos de dinosáu
ríoe 'em tõdas as partes do
mundo .

2 ... que o.. cérebro humano
contém 14 bilhões 'de células•
ou seja um número sete vezes

"maior"que ()'ãà 'popuTaÇ'ão'-tó,
.- ... ._

tal do mundo. ,.

3 . ,. que segundo o prores- /
sor Henryk Aretowskí, notá
vel meteréologtsta do Smith
sonia:n Instítute, dos Estados

Unidos, não existe uma eSltra�
tosfera úníca, mas duas.
4. " que os ovos dos insetos

possuem uma prodigiosa re

sistência vital; que peralstera
com a mesma víraltdade depois
de submetidos a temperatu
ras eXotremas; e que uma larva

de g:a,fanhoto, por exemplo,
pode' deserivolver;...�e. setenta

J amos depoi,s de conservada em

temperatura glacial.
5 ... que cada soldado do

exército norte-americano é
, examinado :pl'eviame,nte a res

peito do seu tipo de sangue.
sendo a classificação resultan
te e,stampada numa peque�
medalha, que os homens w:;am

pendurada ao' ,pescoço quando
J entram em combate.'

6 .. , que, na França, nos

asilos de {'>urdos-mudos, a pro

porção de il1Jdiv�duos descelD.
dentes de matrimônios con.

saguimeüs chega a' 2,8 e ás ve-

zes até a 15 por cento, o que
forma uma percentagem ex-.
'cessiva si se tiver em conta
que êsses ca.samentos não são.

� " � a.b""'__"__�

I frequent_e_s_. ------------

I QUEiXAS E .RE(,LAIIr1AÇ"H�!-l I
Pf{EZAUU LEI"I"l)1{ "_,, ,ué 'h. r

ipteressa e, realmente, uma provld'�\lda l!para t'ndireit.ar Q Que --;'stiver r.rrad') .111

para que ali'uma falta não, se 'reÇtita� t

NAO o esc'.ndalo q ue a :ma reci.;pna.�.ã(,
ou queixa pod�rá vir a causar. em:aml� t
n'e·a " SEC-:;AO RECLAMAÇÔF,S, l,de () �STADO. que o raso se�á lela,!o I,

sem, Je,mQra a� conhecimento d,e qllem IÓ('" direito, rece,:;:end:;, v, s. uma Informa· .

ç�., do res�ltado. e�hora em alguns ca·,..._ \S06 r.�o sejam Dubl�tado� nem a recla

mação n�m a D'!'nvini->nr'a. t1maria

- Rua

CAP'TAL:
'RE�'F;RV-A'S :

TrajaftO, 23

rR$ 60.000,OOU,OC
C�$'''1·t:\ .000.*:(.1()
Florl,aftÕp,oUS

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO. PiNto, 25
fone: 1448

Em frente 00 T..ouro
, do E.tado

Florianópolis
FarDl.;· fQrbill Ai"S de' Souza

da Gosta AvUa
Dr. J 6 S. MedíDt

rarm. i..

�me de '.Clngue I EzClme para. YeritiC4�cio
de coneer. Exame � urine. Exame para

;erifi.coção do gravid:ea, Exame <ie ••c(U'ro,
Exame para verificação de d04lnc-"1. da

pele," boco • cabelos.' Exame, d. fé••• ,

Ex'ame de secreções,
Jlutova.ccina8 e tranafu:.ão de .ongue.,

químicp de. hos, bebida,
',�� a"�'S;\l,I

Dr, OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓR10: Rua Felipe, Schmidt Ez - Sala 5

Edifício Cruzeiro .....:.. F1orian6polis.

�empre em ca""ct uma gbrrafinha;

aPERITIVO «I.M o In
de
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o eSTADo-Sábado 12 ele·Outubro de '946 'S

'Cl.UBE 12 DE A.GOSTO-�Dia 13 .. -Domhlgueira Infantil das 9 ás 12 horas
-- .----c::--'--------- ._------

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas,

S. PAULO - CURITIBA -

FLORIANóPOLIS - P.
ALEGRE -,MONTEVIDEU

Segundas e Sextas
Decolagem de Florianópolis,

ás 10,00 horas.
Jnformações: Filial VARIG
- Bd, La Porta - TeJefône:

1325

NOVO HORÁRIO DA

.

"

Dt"�IOCI1at,a Vl�be,
.

Os julgamentos' de Nüremberg sob Rádio Difusora
De ordem do Si. Presidente. Ull

O 'pt\.nto de vista legal. de L!:1Ir.�una-exeroicio, tenho I) 1:\'1'·}I.I) p;':1�\:rde" U

convidar os senhores SÚJi0� l' Ex- . Todo o Sul Catarmense escuta
-mas. Farnilias p<11'<1 ,1 "'.dl":··:� que diariámente a Rádio Difusora
esta sociedade reali/.l.lI':l �IS 21 Londres, W, D. Jackson -' plo, só foram aceitas as que de Laguna.
horas, do próximo sábado, 12 do .Prese Infonmatíon Service podiam a qualquer instante 970 Klcs. (ondas médias).
corr-ente, em sua séde social. .Os julgamentos, que durante sofrer o "test " do acareamen- Horários de irradiações: - Das
A apresentação di) lali'i,) cor:- ..�- quasí dez meses se desenrola- .00, salvo, é c!3iTO, as que pela 10 às 14 e 17 às 22 horas.

pondente aó .mês. ;:10 Sel,ctnÍ)IIJ, Ii ram em Nurember.g, por certo sua própria naoureza torna- Representante em Florianópolis:
findo, á parlada, dal'tl d irei Lc, ao terão despertado excepcional vam Impossível tal medida: 'D. F. DE AQUINO
ingresso. interesse entre os cultores de qualquer for-ma, pcrem, o que Red. do Jornal CItO ESTADO»

OS senhores Jorasu» �',-,g (ilH' rJ('- Direito em todo o mundo, se póde afirmar sem, receio é

.sejarern cornpart ilhn r ("::,;',) no ií a- principalmente a respeito de que com os julgamentos agora,
da, será permitido I) "(";P"('ll\,O in- sua natureza legal. Isso por- encerrados os akiados deram,A -,- de' que, como é natural, há 'uma ao mundo UiIll alto exemplo da UXI largresso mediante o pagamento indr-

tendência no sentfdo de .saber justiça democrá
..
tica, uma vezvidual, no áto, da 111l,�()r:i;LI[f'i;1 de E -.....-

ao certo se, em lugar de um que as sentenças prorertdas . SCrl.OrIO,--u'}p.).I) opuuub 'UpU!,B 'o aO'OE: �P8 julgamento real e' baseado' em em Nueremberg representam, PreC1'.o-aeQ d. um' rnoce ..Ies•m-.cíados forem apre-cutu.Ios a ')li·· � • -'" •

. , Dados os requisitos jurídícos, sem a mínima sombra de dú- boraçodo. d.otillvTrofo e com pró-'retor ia por um SÓCIO idon.io f> (''TI -"'-

.día com os seus pagprnentos a qual- o procésso dos vinte e dois vida, a manifestação fiel dó Ueo d. eerviço. de ..crit6do. So

arqui crtmínosos nazista" na-o consenso da opinião P'U.bll'C,'allóriO mínimo, de início.
, .aceítará ou não o ap-escntndo, seú- � -. . ., ""

"

. . E.crever para a Co'xo Po.tal

do, portanto, vedada ;1 "ll'Lrada aos passou de uma encenação, que mundial sobre os crrmmosos I aS9, dando Nlferênciaa rs v.-7

.que não estiverem nnqnurlradoc visava apenas enviar á. morte nazistas, e, sobretudo, sôbre o
.. ,."., .... , ... , ... ,., .....

t d l
. -

Cadeuciarüc um punhado de chefes 'ilnimi- castigo que se lhes devia aplí- Vendedores'nes as e ermmaçoes.
di ta d

'

car ante a enormidade dos cri-
.as dansas o afinado "Democrata gos, 1S rçan 'Ü a VIngança

. .Jazz".
' dos vencedores dentro da en- mes cometidos contra toda a Precisa-se de dois, -en do um

cenação e teatralidade arma- humanidade. par a trab a Ihar na pi ..ça e ou-Elor ianópulis, Outubro oe 1!H3
dos em Nuremberg. Por isso mesmo é que se pó- tro pa a vi h.r no i.nter ior doLuiz Martirui']i.. ,

10 Secrefár Ío Alias, acima de tudo convem ele afirmar também que o jul- E,t9do, Ordenado Fixo,
satíentar que nesse julgamen- ga.mento. de Nuremb:rg V�l.'ul ElIC 'Y" dando refei ências e

to de Nuremberg procurou-se marcar uma nov� ela na hís- prev ensoes a Caixa Postal 259.
pela primeira vez em toda a _tória, do Direito jmtversal,

.

i 5 v. 7
Hlstónia submeter 'áo contrô-

.

�

le do Birejto a mais terrreel e

hedionda de todas as atívída
. des humanas _. a guerra. E

Novas.
.

recem-impor tadas

I
as sentenças pronunciadas ser-

I
Pedidos à

I
vem muito bem para dar urna� )KNOT S A, Cx P. 34

.

ídéa da tendência· geral mo-

� ITAJAÍ denna a esse respeito. De fato,

Ii-------...-.----- reconhecida a culpabilidade

�•
A dos acus'ados sôbre todos ou

OAS CABBONICO alguns dos quatro pontos prÍn-·1
j'cipais da acusação - plano

V E N D E - S E comum para a consp'iração,
i

Pedidos à crimes contra a paz. crimes de

guerra e c!'Í.mes contra a hu-
KNOT S. A.

'1
m81nioode' - wpenas três de-

Caixa POltal 34
. les foram julgados em condi-

ções de serem a.bsolvidos e os
.Tel. - K N O T - Itajaí demai:s condenados 'á fmca ou'

___,.,..... a longos termos de prisão.
r '. Não se póde .abSlOlutam�nte

O·DIN -afirmar que as decisões dos
JUIzes, aliados ,tenham sido'

"/.AM!. baseadas em idéas preconcebi-

�•
das de vilngança, capazes de

, ,

'. afetar a retidão da sua justiça .

O proprio carater dos JUIzes,
lN! R!COIItUl\ t que integraml o Tribunal Mi-

litar Interna.cional, constitui
de per, si suficiente garamtia,
para destruIr qualquer duvida
a es'se respeitJo. Basta que se

atente á for.ma pela qual fo
ram conduzidas as l'e;gras de
provas e de pl'océsso 'para se

reconhecer i!ncontinenti que o

Tribunal de Nurernberg pro-

I
curou pautar seus trabalhos!
pela.s 'llormas mais !'igidas de!Direito, obedecendo-as á risca,

II No caso das prova-s, por exem-

fOTO., ANDRI:'
ATENDE A DOMICILIO

Banquete. -- Jantare•.• Co.amen
tos .- Fe.ta. -- Batisados .

Competencio e rapidez.
Hotel Metrapol -- Tel. 1.141

EMPORIO ROSA -- Praça IS de
Novembro n,_ 21.

"' Visil�. sem (ompromlSS05

I LI!�,�����'��A
Livros novos e usádce,
em diversos idiomas.

A tende encomenda. de
obras editadas no Braail
ou no evrangeiro.

NO'Tidades tOd91
�eman8S

.. I
Relógio perdido'

Foi perdido um relógio ma::'CQ
«Movadoa, am.ricono, êhap9ado
o our,O. monograma S. ·P. entre o

Grupó E.color do SClCO doa Limõe.
• A..i,tência Municipal. Groti
fico-.. com Cr$ aoo 00 o quem en

tregar no Auistêncio Municipal.
3 ".-1

B�tijas de ferro
para gés
carbônico

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!VENDE-SE

Adqu.ira TUDO ele que nece.at_r,
de UMA SÓ VEZ"

pagando PAB,CELADAlVIE.TE,
Com .a VAlf'l'AGENS da compra. à riata,

4Ierrindo-ae do '

Locomóveis
Vende-H doÍII' um P.tain tipo

w..ff 24 HP. outro Robey tipo
MarchoU poro pronta entrega.

, Informaçõ.. no Organizoçã.o Co
mercial Ca'tarinenlle, à Rua Joã.o
Pinto nO. 18 _. Florian6poli•.

do Farmacêutico NILO LAUS

,

CREDIARIO
,

SISTEMA KNOT
<; "

__..s
C.'cad••
-..Ia
.......
�""I

.

alcldeta.
J....

U\lrot
ChIIaaé..a
...a,1afiM "'trl �......
ArtI �n ......

P ·

•.

c.....
Quaisquer .rtl...

'Bruno B005 e Senhora
participam ooa parente••
p8a.&4:J. de .UCUI reloçÕM.
amizade•. o noa,cimento da

.eu primogêruto .�'

BRUNO
"

INoOstRIA, COMtRCIO E SEGUROS KNOT S. A,

......... , o.. • I. l' ... 14 Ia n ... Deseja objer
emprego?

Procure então a noSA Gert.
da e preencha a nossa "ficha d.
informações úteis", �Ddo tôd..
as indicações possíveis, que<,'&"'"
mos prazer em r.e�omend'-1Ô (.)
aos inteJ:e�s8do� na aquisição "'_
t,onlO fun'cloninos (as),

o.K.�

ESCRITÓRIO JUR1DIf,O COMERCIAL
(Com um DepartaJllento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend�s e emprêsaa'
Dir-etor: dr.. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 _ l"one 54 - Caix!! Postal 54

Ilmdereço telerráfico: "Elibranco" - Laj� _' St- Cataria.

• F�RMÁCIA ESPERANÇA
Hoje ti amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu-'
marias - Artigos de borracha_

, Garante-se a exata observância no receituário médico.

o Sabão

"VIR(iEM ESPECIALIDADE'"
CIA. WETZEL INDUSTllIAL-JOINVILl.J] tM�r(l1

TORNA A ROT..1PA· RRANOUTRRTMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Santa Catarina e Paraná aguardam com o maior inrerêsse o, mO-liTrabalbadores tta-
.

numental duelo futehelisticc de amanhã entre catarínenses e parana- U!���l ��r�)o_�!!���_
.

e dl t d C t
�

B 'I" d F t b I são do Conselho de Imigração

,tDSes, . em ISpU a o· ,ampeona o rasl elro e'� U e o _ e Colonização, fui lido o expe-

�o�m-p-I--"'.e·iil boje seu 17- aniversário de ·fundação o valoroso Clube Jtléíum üatart- �����t�:;�!�JEta�1':,:�
aease, campeão catarinense .de 1934 e uma das mais belas ;i��orJ=��var:�!��érlop�:Si:A�=

expressões do fufebol. Ubeu. ���dl� ed�il�!;:�l�.st�;::!��da�:�
. --- --. cidade Italiana de Parma, de

vir trabalhar no Brasil com
vinte mil operários ítalíanos.

Submetida a matéria a debate,
ficou decidido responder-se 'ao

.

Ministério das Relações Exte

riores, nos seguintes termos:

"Trata-se duma organização
estra:ngeiTa que deseja trans

portar-se 'para o Brasil, me

diante a condição' de oibter
contrato pelo qual Ihe fique

. a-ssegurada a construção de.

Direção de P..EDRO -PAULO MACHADO . _pelo menos, .quínhencos quílô-
""""""""�==""""��========��===���=�==�=""";"�====",;;,;;,,;,,;,,;,;,;,,,,;;,;,,;,.;;;;;;;;,,;,,,,;,,�;,;;,;�;;;,;:;,;:;,,;;,;;;.;;;...,,'""""""'" metros de estradas. O Conse

lho de Imigração e Coloniza

ção não tem competência para
resolver essa preliminar que é

da alçada do ministério da.

Viacâo. Entretallito, o Brast]

tem o. maior íuterêsse em re

ceber os trabalhadores ítalta-

nos, em. maior número,' uma

vez que individualmente satís

façam as condições de Idoneí

dade e' eapaoldade tísíca.r-exl
gfdas pela lei de imigração e

colonização. Porém tanto as

autor-idades competentes como

os particulares antes de acei

tar a condição da preliminar
número um, 'deverão ser cum

pridas as exigêncíae do tftulo I

terceiro, capítulo 'prdmeiro, ar
tígos ,trinta. e oito e quarenta
e címco do decreto-lei número
sete mil novecentos e sete, de
dezoito de setembro de miÍ no
vecentos e quarenta e oinco e
que devem ser transerttos na

resposta a ser encaminhada" •

,.

, I

STA. CATARINA X PARANÁ ç� futebo.HStiCa, jmpon.d� aos"com�.to.d.O o [ogador de

clas.-Ia'vice.'-lide�an�. dO.9a_mpeo
Estamos na véspera do va.I�.rosos , visit:antes, .. de�tro se, ;nan,_poderIa de�xar de �er .nato. da Primeira DIVIsa0 de

maior acontecimento esportí- dos mais. rígídos prfncípfos da cubíçado pelo Aval F. C. I4 o Amadore do, corrente ano.

vo do ano.. I disciplina, um "score" que vamos encontrar levantando

oI
Arpesar de veterano Choco-

Amalllhã, no campo da rua tradusa, .sem sombra de dúvi· campeonato da Cidade nos Iate possui a classe necessárta

Boeaíuva, medirão fôrças, jnaís da" a superioridade do futebol anos de 1�37 e 1938. Espresto? para jUis�i1'icar a sua q';l3!rta
uma vez, as equipes que repre.l que praticamos.

_

o seu valIOSO concureo ao FI':' I convocaçao 'para o Seleciona
sentam o futebol do Paraná e. Confiemos nos representan- gueírense F. C. em 1939, 40 e do de Santa Catarina., Em

de Santa Catarina em disputai tes do "soccer" eatarínense, 1941, sendo por mais duas ve- disputa do Campeonato Brasí

de uma das eUmi�atórlas do I
na sua fibra, no seu valor, no .z� campeão da. cid�de e pela leíro d� ,�utebo� conta c�m

campeonato brasileiro do. ano seu entusíasmo, no seu amor prrmeira vez campeao do Es- duas vttórías sobre os GOla

de 1946. I a esta ferra, e levemos-lhes, tado. Atingiu o apogêu de sua: nos. J-ogou duas vezes contra

A emoção com que para.' nós, os filhos de Santa Catarí. carreira nos' anos de .1942, 43, Os Paranaenses em Curftlba

naenses e eatarínenses �..,.ar.l· na, os nossos aplausos e os 4'4 e 1945� lau:r�aindo ...se. nova- Chocolate tem "uma velha es

dam êsse prélio afere-se pelo nosos incentivos, para que mente _pelO A-:-aI F. C
..
tetra- críta" a regularizar 'com os

interesse incomum que se ve.1 aqueles br,,!o� ,-?,pazes pos- oa�peao da. CIdade e trí-cam- nossos adversár-ios. Alimenta

rifica nos círculos esportivos sam
, passar Ineôlnmes por peao do Estado.. esperanças de, no dia �3 .do

dos dois Estados, ínterêsse que I éS&1l:
árdua Jornada e. tl'8nsmi. Em 1946, transteriu-se para. oorrellite� aoer�r a prrmerra

. -que repercute, com tamanho tir Intacta aos e��rtIstas �in. o Paula Ram05 E. C. que ocupa soma dessa a:n.tlga conta.

!:;��q:en!ad!m�;;:S:ab=!�t\ ::��o-':e !::i�:der�:�;: ._qJhTD'";q�w"-Cr.lOOOLa:S'_m- b'-l:.ruaO·"�.·
_.h.... ·

..

Tõme--'-XN-OT
rias., I ra os paranaenses, dentro de

Enfrentado a seleção para- I Sta. Catarina. ,
O .TRANSATLANTICO AtROO

naense de futebol, nesta capi·l· JlIUI;O· ;EM
-----

I SIMBO- ,-VENDAICO�TPRA DO FUTUltlO

tal, pela segunda vez, tem o .
MOEDAS LOS LIVRE LIVRE A "Mi,l'es Aireraft" lançou há,

"scratch" de nossa terra ln.! A F. C. D., num gesto dígno pouco no mercado o úlltimo tipo de

dísfarçãvel responsabilldade,! de a�lausos re�olveu ate/ll�er Libra . l:E ,75,4416 174,555 aparelho comercial dia sua produ-

qual seja a de defender a tra.1 aos ,JllStos . .pedIdo� d?s .croms- Dolar , I lU$S 18,72 18,50 ção, o "Miles-Marathon", avião de

dição da sua invencibilidade tas esportrvos. I?lJ�tnbmr'á a?s Escudo Esc 10,761 0,752 passageiros do tipo médio, destina-

em nosso
.

terreno, que tão I �es�os, credencíaís que darão Peso Botiviano Blv 0,4457 0,4361 do a ter enonne ace�tação em to-

honrad'amente vem mantendo. dIreIto a entrada .no palanqu� péso Ohileno' P$ch 0,6\)39 0,5968 das as lilnh':as aéreas civis do con-
.

Esta é a quarta vez que .0'1' rese1."Va�o· á .imprensa, ultima.- Coroa Sueca' Sw.Kr. 5,2109 '5.1496 Unente.'

"scratch" éatarinellllSt> disputa, mente mvadIdo por, pes'SOas Franco Suiço Sw.Fr. 14.3738 4,3224 Trata-se de l"nu aparelho imtei-

em sua c�,ncha partid:8 de tan·1 es�ra.nhas, e, n:a:rudara colocar ,Peso papel 'Argentino M$-N 4,€335 4,54"2
I ramente de m.eta'l, ,de a\S!l aJt�, q\�a-

to vulto com sóe ser o cam.
um guarda a porta da d�pen.- Peso ouro uruguaio O$u 10,ô062 10,2778 tri-motor, com tres lemes direclO-

peonato naciona.I, e, em tôdas,\ dêneia, SÓ �nmitindo. a e!ll.tra- Coroa Dinamarquesa Dan Kr 3,9008 iJ,855 I nais n� .cauda, tr·em de aterriss�-
as suas cores pairaram �lorio. da

aÚls ?romstas de,vIda;mente Peseta Pts 1,7146 gem ;tl'l�do, e dotado dias maiS

samente sôbre O campo da crede�cl,adOg. _ Franco Francês Fr.Fr. 0,1574 0,1556 loonfor1:avei.s acomodações para os

luta, como a proclaDUlr bem. ASSIm os repr�e:sentantes da Marco Vm/3 seus passageiros e tripulantes.-
alto o l"alor e a fibra da gente/IlIljprelnsa

pod..erao escreveT as Florim 'FIs Dotarlb d'e quatro motores "Dl(-

desta terra. ". suas crônicas sem serem e:n'"
.

Franco Bêlga Blg 0,4271 0,4221 Gispsy Queen 71", o M'iles-Marat-
S � d t

'

1 . pofltunados pelos "penetras". .

Ouem08 erro �s. va·r aS'1 t * * * Tazas fornecidas pela agência do Banco do Brasil, hou" tem um. této de serviço de
.

noutros �ncontros que se feri.
i CRACI{"S DO SELECIONADO sem confirmação 7.000 metros e uma . velocidade-

ram alem fronteiras e eml "
•

-

I
... _- .. --

... .

_ de 370 killometros por hóra COlfi o�.

-circunstâncias espeCialíssimas'l
(Dados BiogTafIcos - Ou�ras T -bunal de \a

3 a_nos e 8 meses de reclusao, seus mmOl'es ,traballiamdo a rendi-

mas nunca beijamos o pó da N-otas) .r.1 medida de �:g�ança :por 2 mento p.}em·o.
derrota em nossos domínios, o .

POI\OSMAR SILVA ... pelaça-O I
ànoo, em IOdj'OIl;Ia Agnc61a, O novo apar,elho é .particlüar-

que talvez não ,pareça grande CH.oCOLATE (OSMAR DEI r... . .' D:l!u1:ta .�e.c.r$ 500,00 e taxa p�- mente aoonsCllihavel !para ser e1!l-

aventUJ'la., mas e um fato que 'OLIV,EIRA) _ OENTRO-lMÉ-. /RJe�enha idos, .Jtl.1gamen:tos mteIllclaJ.'I,a de. C!$ 20,00.
'}

pregado nas linhas aéreas conti

merece.�er lembrado porq�e DIlO DO PAULA RAMOS ,F. C. i da" Camara _C1i!lnmal, ,r'eall�a- �pelaçao ,cnmmal .no,7.�:", nerntai�, nas quaiJS n�o se e�ge
outros Ja s�freram revez�s, �e. Q popular ?hocolate dos qos em sessao de 11 de ou�u- da coma�a �e ,FtOTlanOpr, lLS; uma g�ande ... aut'OIn()'�l1a d� "Voo,

rios revezes, �m suas propr18s g.ramados catarmenses nasceu l)ro de 1�46. . . l
o �

em que sao .aJpelarutes Ma .oe.-
mas CiUJOS avlOCS preCIsam m'a'Ü so

canchas, COIsa que nunca neSIta .capital em 1916. produ-I' Apelaçao 'cnI�mal n 7.;)69IRos� Alves e outro e apelad�. a mente oferecer ahsaluto cor...f!rto·

a�ont�cell �onosco e praza aos to genui'no da ilha, aqui com� �0l11larCa de Oano�as, �m que JJil.l;�tIça. Relator tO sr .d�s. uzl- aos pa-ssageiros coJ11o lambem dis

Cen� J'amaIs aco:��. çou e a'Q. que It'lldO indica, aqui' e apelant� a Justl� e sao ape�

!ve;-ra
de �01�za, docIdmJdo.a ,pôr de uma velocidade razoavel ..

Nos mesmos JR un,pusemos elll.Oe.flfarà!súa ca'rr,eira �s\Por.lla;dos Jose Mancelmo e. JOSE' Carrna:ra_Cnml!nal negar pr�vI-1 dado o gr,ande muner:o d·e paradas

à. seleção �o Paraná, na, linda tiva. Oficiatme.nte :sÓ tem ves- Maria:r:o �a Silva. Relator o s�·. menrto á am?a� as apelaçoes. existentes em,' praticamente, todas.

cIdade·sornso, uma derrota que tido ea\misetas dos clubes desta des Stlvezra de Souza, ,decI-, �ecm:rso ,cnmmal nO 5·259 da as rÓlta's curopéas.
.

teve larg'a repercussão no Bra. capital, porém, em jogos amis-! dindo aCâmara Or'iminal ne- comla'l"ca Ide Serra Alta em que Po'r isso mesmo, aliás, é que o

sil �sportivo, co��uistando e� tosos, .te� defendido ais côres
I
gar provi;rrt!ento á a:pelaçáo, são Teco��ente ,dr� JUi� oe Dir�i-, "Miles·-�a-ra.ulo� ", está dcs1i,nadQ a

CurItIba a taça Manoel RI- da maIOrIa dos clubes varzea-I para corummar a sentença ab- to e o Ih. Plon,otor PublI"O, cous'egUlr o maIS amplo sucesso no

bas".
.

nos, onde desfruta de grande' so1UJtória. e recorrido FrederiiCo de Pau- trafe,go cDmercial, descmpenham]o
Paranaenses e gOIanos, ês. presügio e popularidade. AJpa.l Apelação criminal nO 'l.57C la. Relator o ·sr. d�s. Silveira. de com plena eficiên'Cia todos· os ser

tes por duas ve.zes, sentiram receu em gramados Floriano-' da eom.aI1Ca de Tubarão, 0ill Souza, dec'idindo· a Câmara viços para os quai.'s foi des,cnhado.

aqui o peso acabrunhador de po1.iltanos como ponta-dir�ita' que é apelánte Ati1io .'Lui � Crimiinlal, iprelimmaírmente, Além di�1<;o,J d'e\�e-Sle notar· que.

derrota.s indiscutíveis, inalle. do eXJtinto T'amandaré F. C.' Za.n.1JUca. e atpelada :a Justiça. eonventer o }ulJg1amento em 'di- os seus construtores eonseglUiram

láveis. m'n: 193? conqu1stou O s:u pri-. F.:e�tar O ,sr de�. Urbano �a�les, i ligênc.ia, paJ.� que n� comarc8 reuni�' 1110 lll'Ovo .a��ão. o maximo �e
Agora, nOl'a oportunidade melIro tItulo de ,�aJnJ?'.e�o da: �.ecidiTlldo a Câma'I'a .Crhllu.na,l i de ongem, o dr. JUIZ a quo V�locldade e efIClt�nCla com o 'J'IJIi

se nos de.para, de uma vez cidade, como medIO-dlrelto do dar, enl ,parte, provUf1Jento a I mantenha ou reior:me a :Jua llllmo
de desip�za e gasto de eom-

mais fazer valer a DiOSS.a fÔr. Clube Atlétioo Catarinens€'. I

apelação, para üondenar o rér; dec:são. ,
busliv'el.

'fI

'Três b�ras após o sensacional cotejo de amanhã, circ'ulará' 9 «Estado �8p8rtivo»
. com uma edição especial de oito páginas repletas de rico noticiário, .

excluslva'mente sôbre esportes.
•

,.

I I
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o ESTADO-Sábado '2 de Outubro de 1946 7

ELK6ANCIA, CONFORTD E EVONOMI1_
consegue-se cem os trajes sob-medi�a.

GUASPAR,I
.�N� t!�lc��i!���i�i���",

Dr. Araújo Cinira

A penicilina, o m ilagt-oso medi
cumeuto dos nosso:3. dias, con t.inúa

Ipr-endendo as atenções elos o-tu

díosos e observadores. Dia a dia

surgem 11O\'as contribuições l' nó-
vos resu ltados vão se ajunl.r tdo

DR. LINS NEVES ,ao� intel'f's,.:anlp� i> val iosos pxiloE
Motéstias nervosas já alcançados.

Moléstias de senhora Mas, como acontece com quasr /
Consultório � Rua João Pinto n. 7 todos os r-cmedíos novos, há pOJ

- Sobrado assim dizer' uma febre, um enL'L<

- .......-�-_ .. �-_ .._----

?-

Vendedor por canta prop�ia:
PLACIDO MAFRA - B0zor de Módos
Ruo Felipe Schmidt, 34 - Fone, 155

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

CAVALCANTEDR. M- ·S
ESCRITÓRIO JURíDICO COMER.CUL

A.l!unto�: JurídicOllo- Com�rciaia _o Rurais e ,Informativo.
Bndereço Tel. ,ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Con.ulte no.sa Organização ontea de .e decidir pela com

?rQ ou venda de imoveia, pinhai. ou qualquer-

empr..a neste _tado
Diretor: _. DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

ADVOGADO
Ru.a Frei Hogér'ic, � - Caixa Postal 54 - Feme 54

'Avisa que dia 20 de

Outubro reiniciarcí sua
.

clinico à rua Salcanha
Marinho ri? 16. Residência - Rua SeLe de Setembro

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

exagero, rle início, na sua plica-
,(;1[0; com o 'tempo, porém" a tLI1-
rJel'a\;iio n o melhor oonhccirnr.ntr
l'nlfll'ill'iiu <I pl'Udllto em seu 'devido
lugnr nu ';II'sl'nal dos medicamcn.

I'lu,; Ilsarlos 110 comIJ1Ú,e:is dflOll- OU�R VESTIR-SI COM CONFORTO E ELEGAH(IA 1 [,'\caso PROCURE A

"'��, ,i�i:�:,:,�:::;��t:,:,.;
i

"'[�� Ditaiataria MeUo ',;,'\-ar,,[Jol'.is":O,.llPli1 con l'usào (I,i, ilo�'11';1.. ai' \ ('Zf'S iuudcvei-t ida e outras. Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado
('.O!Tl I'i ns mescurpulos.is. E' Wl')('S- ':- • _

xário at:.uit,arnlOS somente co .clu-
SÕI'S quI" já foram consagradas ue
Ia expor-iónoia e de autor idades
impolut as.

1;:111 torto o vasto campo da me

dicina se está exprl'lmenlando �

1l11\'O anl ihio! ico com resuttados
sr-ru Ill'('cer.lPI; l.es em determinudos

DR.- SAVAS tACERDA
CUnica médtco-cirúrgica de Olbo.
_ Ouvidos. Nariz' - Garganta.

Prescrição de lente. de
oontat,

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

IUlSIDIllNCIA - Conselheiro Ita
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clíníca Infantil 1.
Assistência Municipal e de

Caridade
CLlNICA M.ÉDICA DE CRIANÇAIo!

ADULTOS
OOSIõ;UI,TóRJO: Rua NODes MA
ehado, 7 (Edlficlo S. Francisco)
Consultas das 2 às 6 hor�s

-

RESIDll:NCTA: Rua Marechal GUI
Iherme. fi Fone 783DR. A. SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade Na
eionat de Medicina da u.nivers1da
de do Brasil). Médico por concur
,., do Serviço Nacional de Doen
CIBB Mentafs. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
rslquátrico do Rio na Capíta! .,.

deraI
VLINICA MÉDlC-A - DOJilNÇA8

NERVIlSA.8
- Consultóírio: Ediflclo Am6i1.

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consul�

Das 15 ás 18 horas -

Jtesldência: Rua Alvaro de CarT'o
Uio na 18 - F'Iorfanõpolís.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em OOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfei'çoamento e Lon

ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSUI,TóRIO:
'Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho; '58

VIAJANTES
Neceslitamol de dois, poro viagens no interior do E.tado. Deve .er
pellôa idonea e já com a1gumQ prático de comércio ou com aptidõea

que po.sa comprovar-se. Exige-.e referência•.
Dirigir-Ie por corta do próprio punho. o Caixa. Po.tol n. 42, em.

Florianóp01il.
DR. MARIO WENDHAUSEN casos. T\r�;;as aplicações novas d::
cnretor do Hospital "Nerêu Ramos: pcn ieil ina f'ig'Ul'a O do seu cmprê
CLfNléA M1tDICA DE ADULTOS go !las d(WnC3S pulmonares, 'ais

C 'I' ERCRI,AT.NÇAdS d' 0
cum«, luo nquiír-s cl'(micas,I1"ononsu tono: . iscon e e

.

uro

IPreto. 2 - esq. da Praça 15 de,No. qllil('� g'l'ipais, bronquites astná l i
vembro I ,I tos da .. Belo Horizonte ") l fl,!,;, e [c.

TeJ, 1545 I�omo sabemos, os l'f'CUl'SOS í eru-
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38 jJ(;lIli('u� qUI' póssuirnos para I-'S-

DR. ROLDÃO CONSONl
cm.URGIA, GERAL - ALTA CI
RURGIA - MOLÉSTIAS DE IJJI.

. . .. NHORAS - PARTOS ..

rormado pela Faculdade c!e Medi,
cínna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por' "à
rios anos do Serviço'Círúrglco 40

Prof. Alípio Córrela Neto
CIrurgia do estômago e vias bjo
Ual't!s, intestinos delgado e gr08l1O,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

atero, ovários e trompas. vartco
ceIe, hidrocele, var.zes e herna

CONSUL'fAS: •

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

raíso). Te!. 1.598.
&ESID:fl:NCIA: Rua Esteves .JU

nior. 179; Tel. M 764

,;as ('Ill'rl'midnôcs si não eram di
lodo fallw,'i 'não ofereciam lal1lç,oll·
('U jJí'rStwcl ivas muito animao _;l"lS

- Fune manual 812

FARACODR. BIASE
Me<.lJi::o - chefe do Serviço de
""filis do Centro de Saúde

UOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- Aj,-iECÇb.8S UJ:i:O·G)!;l'<i'lAll:>
DE AMBOS OS SEXOS - RAlds
INFRA - VERMELHOS E ULTR.f.-

VIOLETAS
CON6SULT:,\S: das � às 6 hs. - R. enças que afelam dirrlamente a

FelIpe Schmldt, 46 '

L'" _.',.., ,"

RES,': R. Joinvile, 47 - F,ope 16!18 J Ul'.t01IC;1, J'IJsplI'al'('l'la '('rllJlcL;,!an-
do a <tprr(:ão plIlmonal), com o

E isl.o ('I)] i'(-'Ia��i't(l (I.cl'iança l'''!,,'c
S('II[uva 11111 p rnhlorna séi-io ; isL(

porque, ,a cr-iança, estando ern con

tínuo desellvnlvimenl.o, essas 010-

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

DR. POLYDORO S_ THIAGO
,Médico do Rospital de Caridade ""

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgâos Intel nos, cspec .......

ment.e do cora-ção.
ELECTROCARDI0GRAFl_4

Doenças do sangue e doe cervos.

Doenças de senho��s - Partos.
l."o".ultas diàriamente das 15 à. 18

horas.
Atende chamado3 a qualquc'" hora.

inclusive durante a noite.

_CONSjJLTóRIO: Rua Vitor Meir".
les, 18. Fone 702

tESIDJ;:NClA: Avenida Trompow81d,
62. Fone 766'

DR. NEWTON D'AVILA i pnipo. in' l1�c1!livejmrnle, l'P['u!'im
lem em seu desenvolvimento, lu1'-

Operações - vias Urinárias -

Doenças ôos i:nestinos, réto e
tnus - Hemorroidas. Trat<llOen

to da colite amebiana.
Fjslo�,erapia - Infra, vermelho;
Consulta: Vitor Meíreles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fop,. 1067

lIandu-as fracas, raquiUcas �

formadas.
Lie- ,

E' auspicioso, porlanl.o, sa�cJ.'

que a penicilina lem uma ação

m-IcOll�m:ta na afecções microh"llm�
do pulm50, como já deI1lQn;;�r:w'
as cxpeJ'iências l'ealizàdas Hltl

.f1ament.e. -

A criança, com maior razã� de

que o adulLo deve ser objeLo dr
Lodo o cuidado dos primeiros si
nais ele 11l11a bl'onqtüte, que Llldc
leya Q crel' ser seRl import:lncia
Um tI'atamento precocemente eb

tabrleciLlo pode evitar perfeit:,
mente um vIció constitucional q le

a prejlldicaria por Lôda a vid'l.
Já são do dominio público cu'

"

ISNRS.
4SSIN4NTES

'Reclamem imediata-,
mente qualquer irre·
gularidade na entrega
de seus jornaes.

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATQRALIZAÇÔES
Títulos Dealaratório,:,

Escrit. "- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar,

Resid. -� Ruo Tiradentel 47. I' FÓNE o. 1468
.

4UTOMOBI�,ST4S I
Afençao

Para o aeu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

conclusões a que chegam os r:ien,

.tistas quanto aos res),lltaelos r,usi·
tivos do emprêgo de penicilin'l nM
bronquites infecciosas 'e asm::'ti;;a:

e como também quanto do scu mo

do de aplic�ção.

TOME APERITIVO

K N()T
Agradecimento e

'Convite

Noã oferece mais dúvida que o

melhor meio de tntrodução da pe�
nicilina no org'anismo, nas doen

oas do aparelho respiratório, ,j êl

adminisLração pela via aérea rIr

forma de inalações e em mi�['UI'[
com oxigênio sob pressão.
Em experiências nossas, temos

comprovados os beneficios �essa

nossa terapêutica nas crür.ça,
podadoras de brOnqlÚtes croni

cas ou asmálicas.
];:' ele todo o inlel'êsse, porLJ.ato,

que SI' prol�Orciol1e ao:,; doenLi I hOF

dessas enfermidades êste nOVf) re-

CO�ANHIA -ALIANÇA l)� BAlA-
'o...... _ 117. - "... : IA'.
DCJJImIO� • T•.lJf8POBT.8

Cifrall' do- ,BalanCe} d� 194�:

tA
família de ORL�NDO

FERNANDES, (espôlo, filho•.
irmão. cunhadólI, .ogro. e
lIobrinho.) externam publi
camente o. leu. ,comovido..
agradecimentos 00. bons
amigos que acompanharam

de perto a sua enfermidade e mor

te e a toda. a. pessoas que o.

confortaram. quer pessoalmente.
quer por meio de corta. e teJe-

CAPITAL E RESERVAS
Responáabilidade.
Rec.eta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900;606,30
5,,978Aol.755.97

67.053.24-5,30
142.176,603;8u

•

•

Sinistros pagos not último" I\) aool 98.687.816.30

::�P::::::,:·:���O';:.i,. d. CB<V�'h:6. ::.4:�:::::: Ide Sá, Aoisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu. -.

I .....................�...... .• .""-"-... -�"·"4 ".. n = .4. = -::.r..."'YJJW'"-L-.:a W'L.......... .,... I

grama.. .CLlr'SO que a ciência moderna ao; A todo. convidam poro a mil.o.
brindOIl e que in.contestavelm,ont( de 70. dia, que será rellada dia IS.

abriu uma nova era no tratal1Jen- ãs 7 horas no Catedral Metro-
. ,

I politana. Antecipadamente ogrc-Co das mlcr'oblOses pulmonar:�. decem 00. que comparecerem a

(Da revisLa Vitória de S. Paulo), I elite ató de fé cristã,

I, ��,A ,')'C,",A'�-"�I.-r'
.

',A.,'%.,�,
� Fabricante e distribuidores das afamadas cono

•• '11'11 -fecções "DISTINTAD e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de CCisemiras t risoados, brins

I bons e barata., algodões, morio. e aviamento.
,

pal'a alfaiates, que recebe' diretamenb dali

I melhore. fábrica.. A Casa ·A CA,PITAL" chama a ateng50 do., Snr•• Comerclant.. do interior no séntido de lhe fazerem. uma
visita ante. de efetuarem sua. compras. MATRIZ em Florian6poli•• - FILIAIS em Blumenau e Laje•.

............................................................................

f
I

,
""\,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com a presença dos· srs, Presidente e Vice-Presidente da República,
d'Estado e altas autoridades, será, inaugurada hoje a primeira grande
Vólta Redonda, .realização que o Brasil inteiro abençoará pelos tempos afora•.

1

Duas . mil . escolas por' ano i�!�d:1�t:usical

ministros:
de:

s
•

usrna

D1

Florlanópollt, 12
-

l1e ,Outubro de 1946

m

Y(

D ' OSTO O SQl Quarenta e seis anos de'ISP , llUNI TRO I�OU· des e ás escolas, ellminando o

ZA CA:ilIPOS A SOLUCIO"NAR mito da burocracia para que.
existência comemora' hoje, a.

.' Sociedade Musical "Amor '.;;,O PRORLE11A no ANALFA· as mesmas tenham maior li-
a.

Arte" .

UE'rIS1VfQ NO BRASIL berdade de ação. O ministro da

Educação adiantou ainda ter
Sempre fiel ao idear de- seus-

Rio, 11 (A. N.) - "Em encarníuhado ao presidente da' furndadores, a aprecí'adà' orga-

8lBnda' a coall·sa,!o nac,·onal ��;7�.e� i;;t��:�;r:�d�e: �;����.�. Repúhlíca um projeto de lei ���ai�o p���r:���d���i�;e:��:�,estabelecendo os cursos de
mos dar, pelo menos, duas mi volumoso o seu acervo' de' glÓ-·

'

pose-graduação. O sr. Souza

I8'Scü<las primárias amualmente rias artísticas.
.

Campos disse ainda acreditar
Rio, 11 A. N.) - Enl.'bor::t os o partido.a colaborar, d�sdeláJs

umídadss tederais, como au-
que as medidas recomendadas

Nascida em época em que' as>

seus �mmenores continuem que se .revísta 'de um carater xílio da União, e só assim po- lmiciativas particulares no ter-'
para a constituição e outras

em ,sligilio, sabe-se com segui- de união das forças democra- derernos concorrer para a re-
providências de utilizacão de

reno cultural enconcravam en-

rança qrue foram reatadas as tícas, para um empreendimen-l du�&,o do probl.em.a"do aualta- verbas desviadas auteríormen- tusiástico apoio dos CÍrculos;
conversacoes acerca da coalí- to de salvação nacional" betísmo no Brastl - deela- sociais e o íncentívo de muitas.

_ te, poderão resolver o proble-
zão, interrompidas por ocasí- O sr. Nereu Ramos levará ao rou o míntstro Souza Campos, ma educaconal do Brasil. pessoas de destaque, :r' Socíe-
ão da eleição, do presidente da general Dutra o pensamento em sua entrevista á imprensa. dade ."Amor á Ame >L não se'

Camara das _D�u:taidos. Só on- do sr. Otavio Mangabeira e, Reslpondendo. a. uma pergunta, A luta" na Chi'n �
deixou arretecer em seus: 'p1'o-- ,.

tem; Se revelou que o sr. Ota- segundo se espera, antes da d:cllarou o mím.íetro da Educa- fJ pósttos, quando o seu esforço';
vío Manganbeíra se avístára publícaçâo dos atos de nomea- çao q?� a verba apurada no Rio, 11 - O embaixador e os seus sacrtfícíos começa-
ante-ontem com o dr. Nereu derda U. D. N. se avistara exercicio passado, no Fundo Samuel de Sousa Leão Gracie, ram a ser menos compreendi-

Ran::os, na residle.ncia. do vísce- çâo dos novos ministros, o li- Nacional do �Th�ino P.rimá.rio ministro ímteríno das Relações dos pela indeferença dos rnos-

presidente da Bepublíca, depo- como presidente da Republíca. e
A

em cons·equellC1� d? imposto Exteriores assinou portaria SOs tempos, mais propensos a

de haver recebido deste um sobre o alcool, atíngíu a CIfra nomeando, afim-da dar cum- superfícialídades do qU€ a fa--

telefonema. Inuttlmente tenta- CASA MISCELANEA distri ?€ 66 :nil�ões de. cruzeiros, primento ás dísposíções "Das -vorecer campanhas de alto va-·

raro os repórteres obter qual- buid d R' di R C importância que fOI totalrnen- Espec1ficaçôes Gerais 'I'écní- 10'1' imteleotua.l.
'

UI ora os a lOS • • A tI" di t
. " f F

..

S
quer noticia ípOrmenorizada V' t Vã) 1 D'

e e, pe a prameira vez, . IS rr- eas que ormam parte ínte- 01 por ISSO que a ,ociedade"'

Sabae-se cdntudo qU€ O sdoi� R'c or·C v1ub �s e

MISfCOS. buida palra os fins a que se gn-ante do contrato de constru- Musical "Amor á Arte", isto é,:
" " ua UDse eno 8ra. A'

lideres polítícos fizeram uma
destina, Falando sôbre a ldber- ção do trecho brasilelro da foi graças ao sincero ídealis-:

longa e mínucíosa recapitula- E
dade de ,catedra, o sr ..

_

Souza ponte internacional Brasil- mo de seus sócios, que ela:

ção das formulas de apazi-. xportação de fécu- Campos declarou �ue na� ex- Argentina, cujo, recebínnerrto poude sobreviver e ser ainda,

guamento, anteriormente pro- Ia de mandl·oca pedlU� nenhuma ímstrução a detinbtívo, pela Uníão Fed:e- hoje, uma ínstítuíção artística:

postas. cometando os motivos respeito, P?r se tratar de
. a�- ral, deve verificar-se no próxi- que honra a nossa cidade.

do seu fracasso inicial. Rio, 7 (U. P.) _ O Conselho
sunto .prevísto na Comstitul- mo dia 12 de outubro, uma co- A ela as nossas cong,ratula-·

'I'ransmítiu o sr. Nereu Federal de Comercio, Exterior, ção e que, por isso me,smo, missão pa:ra proceder a uma ções pela p3!ss3!gem d€ mais;'

:Ramos o desejo e�r.esso do' aUltorizou a expol'tação para
ninguem pode desconhece·r a vistoria na referida ponte, um aniversário de sua funda--

presidente da RepubHca, de os Estados Unidos de duzentos
sua exi,stência.

.

afim-de verificar os defeitos ção, com nosso'8 votos por uma.

prosseguiu na formula, a co- mil e quarlenta quilos de fecu-
" que a mesma possa apresentar, prosperidade semp'r€ cresceu--

meçar pella partÍlC'ipação no la de mandi.oca e sessenta to-
PRO.TETO DE REFORMA DO seja pela má qualidade dos te.'

,f

ministerio. O sr. Otavio Man- neladas de goma de mandlü,ca
ENSINO SUPERIOR ma;teriais 'empregados ou má �"'_"' I --

��'be�ra l1e:COlidlou os termos e ,para a AifriJca do Sul de dez Sôbre a refol1ma do ensillo execução do respectivo pro-

I�do manif<esto da U. D. N., do mtl e ,cem quilos ,oe amido de supe,rior, di:sse o ministro Sou- j:eto.
.

Drs. ,':1.
�L

dia 4 ultimo: "Não se negaria mandioca, za Campos, em :sua entrevistJa Nankin, 11 (U. P.) - Con-
Aderbal Ràmos

'

de hoje, que já Ise fizeram os sidera-se virtualmente perdida

Um q,uadro da estudos a respe;Í/to, acha:ndo--se a esperança de paz e,ntre cis da Silva

negro os mesmos em mãos do pr.esi- naéionaUsta!s e oomunistas da e

A
'

, -

'do :'u'l
dente da Re:púbHca, para ult€- China. João� Batista I!.

. merlCa � rior encaminhamento ao .Con- A China na;cionalista foi

CO-I
Bonnassis'

gres·so. easo o chefe da Naç&o o
locada ofieialm€nte em pé de

1\I �osoou, 11 -(U·dP·F) -d F�-, Em 'tod_a parte nl.ota-se q,ue � considere aconselh'ável. A res- gt·ue'l'I1da. ::od�os. os d_eparta.men- ADVOGA QOS I,3111 .o n?, .sessao .

a .80 eraçao p.o�o rnao tem a �mentaçao su- peito, adiantou que sug€riu
.

0S , e aUlmIllllstraçao civIl fo- Rua Felipe Schmj,.dt 34,
Demo.cratIca InternaCIOnal, a fIICletnt-e. Lsso aplwa-s'e sohre- maio.r liberdade ás univeTsida- ram :postos sob co'ntrole mili- Sala 3. Telef 16-31 ,

secretária da mesma, senhora tudo ao Chile e ao Brasil, on-l
taro A medida afeta 300 mil .'

Marie·Claude VaiUant Ooutu- de a tuber,culose eampe.ia' €n- • _
. pessoas.

rier traçou qU!ldro muito ne- tre as massas. N.o Rio d:e Ja- Pela extlnçao das ----------------�-------

gro da América do Sul. O Jor- neiro, por exe.mplo, morre uma· Os terrorl-stas J-aponesesn.al "Izvestia" r,eproduz os se-I p.essoa de tuberculose cada autarquias
'

gutnte:s treohos. da oração de duas horas. Rio, 11 (A. N.) - Esgotada S
-

p ,m,adame Coutuner, que recen- A1pe:na;s dez por cento da po- a matéria da ordem do dia na eIIl ao au o
te�e.nt·e visitou .0 Bra�il,,, Ar- pulação 1J�em uma quota dE) Câmara dos Deput3!dos subiu à S. Paulo, 11 (E.) - Cercado VAI DESAPARECENDO A

geniÍllla: UruguaI € ChIle _: O hemoglo,bma �o f;\angue. A s�- tribuna. para ".explicação peis- p.ela 'polícia, entregou-se á pri-j OR.GANIZÂÇÁO
q�� maIS :chama a '3!�ença<? da nhora. C?un:ul'le, que falou 080- soaI", o pessedista mineiro são, o chefe da "Toko-T'ay" No tirOlteio entre soldados:
vIsltarute, nesse� paIses, e o bTe o� dIreItos da mulhe::, fri- Alfredo Sá, que exortou o pre- em Penepol'i,s, Jiro Tetsuya. da polída e u'm bando de t€r-

a�to. custo da VIda, a falta de I ZGU alinda qu� no. BraSIl os sidente da Re'pública a extin- Jiro Tetsuya, que conta 26 rOlr.Í'stas que se o:culitavam nas;·
dIrelto,s da mulher, e o medo'l a;?-3i�f3)het�s. sab prIvados dos guir as autarqui�s. "O presi- anos de id,�d:e, é um do.s mais matas situadas' no bairro de

,

.

__
dITe1tOS CIVl-S, sendo de ·notar deu'te' da República deVie. sell' perigosos 3igenltes daquele ban- São Martinho, €1m Tenópolis,

DR SAULO I qu� set�mta por cento da popu- uma demonstração de. cora- do terrorista, razão por que a ás l,1 hOT3is do dia 10 do cor-
• laça0 sao analfabetos. gem, ex.tinguindo as autar- polícia flazia o' maior e,mpenho relThte, mo.rr,eu um elemento dia;,

RAMOS e-bb
qui3iS" - disse o ·orador. O sr. em sua captura, o que não con- "Toko-Tay". O cadáver do ni--

ávisa que reabriu a sua \ I enfrop A}ifredo Sá ·estendeu-se parti- seg'llÍlm �té agora, em vista de pônico estava envolto Il1Uma.

. clinica. I'horou
.cularmente na crítiaa ao Insti- ter ele ,se ocultado, com outros .bandeiira do Japão, tendo 'ao'

Praça Pereira Oliveira. 10. � tuto do Açuoar e do Alcool, elementos do bando, nas ma- lado uma faixa com o núm€ro

Nuerember:g, 11 (U. P.) l,erndo a propósito um ofício tas ,existentes nlas imedIações 10.039., .

B d B -I Ri,boontrop, chorou, hoje, .pe- que !'ieee,bera
.

da Associação d€ Brauna". Tiransportado' para o necr.o

anco O raSI la primei:r.a vez desde que co-
Comercia;l de Belo HO'l:Íz'Onte, ELEMENTOS AINDA SOLTOS tério da 'S�nta Casa local, o'

Uh 1 t O de .reclamação contra a·má Alinda Inão foram 'presos os cadáv,er f,oi 'idenltificad.o comO'

A 'efemérid.e de hoje regista f,eceu. �eu JU :grume'll o:.. an.-

mais um aniVlel'lsário da fun- tIg? MmI·stro d.as. Relaçoes Ex- distribuição da cota de. açucar s'e:guintes elementos da "To- sendo de Namiji Shiman.o, de-

i:I .

_

d B . d B'l I
tenore:s d.o ReIoh chorou, ao pelos Estados. O pessediista ko-Tay": � T,otosuke M.atsuka, 28, anos de id3id€, so!1teill'0, 1'e-

acça? dO. 'anc10g0g0 rastI" d
mcéb€T a última visi,ta que lhe flum1nenf;\e Carlos Pinito, em chefe da ",shindô-Remmi" no sident€ em Cafelândta, neste-

�la o -elm ,con an o, fa
. A

O. aparte, declarou :que as mes-' distrito. d€ BraU/na; Matsuka Estado.
portanto, com· 138 anos de d'

z�a sua e�pos·a.. M'�J�r. Fre- mas queixas são formul.ad3AS Moto.shi, Motonohu _ IritJani, As'Sim, ·com a mort.€ d€ u.ns-
x'stA

• ..,. +,. d f'
eTlck TeIÜh, da pnsa;o de -

e 1 enma, 1.01 o esuelO as '1- Nuerembel1 . .

t" no Estado dq Rio, e o comu- Paulf> Na;gashiro, Hitoski Oha- e pri.são dos demais, ou sua fu-

na.nças naciOlnais, prestando, "

Ig, que assl� lU a C€-
nista João Amazonas lembrou ra, Mishi Aymamoto, Kazuois-I ga paTa o estran21eir.o, vai, aos

desd
.,. ..

�.. ' na, declarou que Rlbib:entro:p �

e o IUICIO o.s InJa-IS Iueljlt..l- h 't
.

as ifilas intemni.náve�s, nesta hi Tetsuya, Kehey Oba, Gunga pOUCOlS, o terrivel bando se-
m�" " c orou, mm. o, como se o esti-
wvelS serVil'ço'S 310 paIS e as '" d capitaL Shina. . des3igregando. .

Su.o f
A

d t
vesse L-azellJ o por quatro ou

.......s orças prOl u oras. Ci M, .

Modelarmente estruturado � pess'O��. �s de:p.oIS de

ramH'ilcado por tod6 o territó� pass!l.da a CrIse RIJbbenrtr.op re-

ro O no'ss ""+ b I
.

t
flez�e, susteIJJtou uma lon.ga

, . o ",,,,,,a e eClmen o _ -

oficial de crédito .continua de- cO':l',:_ersaçao eo.� o Oape�ao da

senvolV'elllido seu benéfico pro- P,r!s�, 9-ue esta pre,p�ra;ndo os

'"'r"'ma .d·e aça-o iS t' prISIOneIros par.a lO dIa -da exe-
O' w , empre pres 1- -

�iado pela €cÜ'noIilia pa'rticú-C_u_ça_o_. _

lar. ,

Oongratul�mo�nos, pela da:
ta, com o sr. José Gil, distinto
gerente da Agência do Banco
do Brrasil, em FlorianõpoUs. I
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d
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d
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d
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o alfaiate indicado
Tiradentes. 1

,

·B R I TO \

(

;,(,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n , JIL./

laliu
Edição

N. avulso; Cr$ 0,50

Especia

8
F •

pagmasSUPLEl\d:E�/rO DO ESTA.)[)(_)�'
Direção de: PEDRO PAULO MACHADO

� .=f.il:lirDiretor: BARREIROS FILHO
....:lI :.te.' . ....: .... � ,

J). Proprietário: SIDNEI_NOCETI
D. de Redação: A. DAMASCENO DA SILVA

,�

I

"Vários ltspectos (lo jog'o de hoje, à tarde, entre Parana
.

e Santa. Catarma.. vendo-se �I direitu, um HagTliute hfl C('1l(W1sha do �I} g'oal catnelnense úüto por inter
dío de 'I'eíxetrínha.

'DR$ ADERBAL, RAMOS DA SILYA x PARANÁENSES 2
!)ÉSSIMA EXnnçAO DA SELEÇÃO BARRIGA.VE.RDE ... 2X2 A CON'f
GElVI _ OS, TENTOS Ia OS QUADROS A RENDA ... OUTRAS NO!

Como estava anunciado. reali- ]lftrl ida que decidirá qual da' re-

zuu-sc, llUjp. (t" 15,00 ,l101'1'\S, no Es-, IJl·('SP111acõe.;:; �el'ú el iruinud.i '.lo

I;i"Jj,1 'Ül F, �',- ']) l' gl.'::m(Ii(l,�(J " (',.;- \,p,·j'.l1l1C mÚ,jn')(I,n1.lrihnal.
lH'J',j,llll l'"n'l':'üllU.l rllU'c os- "t'I',wic'- C"rh!\ (Jr,�;\"Il't.' ,Ip h ojr-. ? ;;r>;"n

.n:;_du:< di) :--;nlJI-c�:'(�t"!i�ll'i!Hl e Pn;l�!li�f!,. (l;IL� J�I'J(\�!), f�J'á Yi.tll:ia�� s.u11:-::t:I!\i-
i em disllLlta do Camuconato Brasi- ÇÕl'::; no ,culljunló,

,"

I II:' i 1'0 de Fu I ('11M du Correu te ano. O jogo iniciou-se às '15,30' horas,

l Minutos antes rio inicio do jogo, com fortes, ataques dos catarmen
já o Esládi» da rua Bocaiuva se en- ses, enquanto que os visítautes
centrava [·()IJle!.0 ele entusiastas do apresentaram um "estído de jogo cal-
espot-Ir--rei. mo e be111 interessanãe. !

O sclocionado catar-i nense. CC111- Após 15, minutos de domínio dos

f'essamos, não crllTeSp()nclé�n,'Exigiu paranaenses, os catarin enses COIl-' Cajú, Ferlal o e Nilo; Tonico
J:c�islôllcia (, maior aperfl'içoampn- ira-atacaram e Bodinho, apoderan- reira e Adãozunho ; T'adique,

1 Lo técnico para Jazer fronte a 11m do-��e ,doa pelota serviu l�lUi(,o bem,I111, Isauldo. Jackson e Cireno,
,êlc1H'l's<Ír.iu t.ernívcl, numa luta rle a Teixeir-inha que @ enV10'l1 ao ar- ,

IlJI'()j)ur(;ôPs gigautescas. NãLl CUI11- co. Cajú salta, conseguindo deter a
O JUIZ

I t 11 d
- Dirigiu o jogo o sr. Osvaldo

I' precndomos como em longo tempo pe o' a ,que 1 � escapa
..
as ll��OS, I

eln ll'pi namen to na concenl racão Lia a.provcitando Bódinho para envia-la ba'l da Federaçãdo Gauoha de I
. ....

"
.

d i C'" A OI que se COl1 'l1ZUl recularm
Base Aérea seja esse o produto ,lO:; as re c (e .aju, maugur-anuo o -' _. di I'

'" c -,-

I, , ". "I "'1" A J't'1'- 'I dí naOplejUlOal1'CO -anenhulll
{'nsmarncnt.Ll� cio térmico Lr!:;crr. P, acai ( . . lllU 1C ao ap alU lU. o bandos'

i Noccss: LLlU o )10S80 "srr-al.oh " de nm feito
'.
do comandante da ofensiva

' ..

\ esl,iJo de jogo mai.� aceitável (' mlr�-., ?atarmense '{[u,e, fOI abraçado .t9orl ' A RENDA
quarto. Leónidas 101 llrn verdadeiro seus, companhen os.

.

"

.. , .,

fracasso nas ! rés posições que r
Diante da queda do S�ll arco os' As bllhcterias do Estádio da

guarneceu em Lodo o trunscur-«. {:u paranacnses naq, rlesallllllaJran_l e C: D. ::tr!ec��daral1l .

quantia s

lJl'élio . Fo i o pior elcmento em' contnnuararn exibindo 'O seu jogo rror a 3b mil cruzeir-os, o qus

campo. Arécio 1110SL!'OU que. nii'J 6 II:'OSiU,lll;!l'O.. , i rv o '. /
presenta um "record" no Estas

um zaguen:o completo e Bráuho ,e I ,Aos 0);) minutos de JObO• apos va-

Tião coordenaram maIos aLaq"cs, I
!'lOS ataques de ambos os lado,s, OUTnAS NOTAS

jWl'manecendo quasi scmpl'ü rn::tls �üante. d� arco pa�a?aense, Cl,!,l me�'O � A Ráld.io Guarujá tl'ansmi1
na deJ'ellsiva que na' clel'ell ,iya. a confusao, TelXeJnl�ha burla a YI-

I AcloIrinl1u üiíLeve inJ'l'üconht'civel. gIlancIa d'Üs za;guelrOS al'aucana- descll1ll'olar d� sensacional cot�,i
Fall.loll .sem ambos os "goa Is '.'. e ��oSl de�,retan�oo,,, COI� um po,ten�e voz de seu dIretor Ivo Sermo

apenas' fez algllmas del'E'sas n�"nn�
sc 1001. , o � goal o'Os catarr- iira.

I'
.

. j L B
'

j' I T'" nenses. I·l.rYlPOl·lan es., JO.C llll.O c.' eIXCJI'1- Ass'm t rmil 10 "1 < lf-fl .,i
'

- O Interventor federal no 1
nha consLlLUll'am um peJ'lgo ]1a1\;,

I. e ,nou o, l,� lle!
.

() arco advel'súrio, sendo o i)l';)I;pj,- f���iso ese�re de 2xO, f,avoravd aos
I

dü, d.r. Udo Deeke, prescn-ClO11 :

1'0 o elemento lJ. 1 do gramado, 7,;)- V'
.

dtO
. t.a, acompanhado dos secref:

J L' F L'· .. L' b (" ,elO o segullt 'o ·emp.o . s parn- d'E d .

..

)0 1, e j a eco a. uaJ'am um, ,n')-
naenses prb-curam diminuir a dife- sta o e outras altas Uiutorid,

eolaLe e Jalmo regularf-ls. Todui) pu- ,

'I'
.

. - .

" i' h d" '. l' d' re!lça, rea lzando, co,m calma, a�a:- tendo hasteado o pavIlhao 11acl1
I em 01 alI! 15C]1) ma USo

ques ao arco de AJdoUinho, I .1' .

I Os l)aranaenses mesmo aLlluflflo A 17
.

t ..l. f f' 1
ao som (ü HlI10 NaCIonal.

". 1- , ," , ' 'ÜS ..J11InU os (ra aIS e lua re- .

Todo esporti�t::t. C t1,riuense sabe de s �
('m campo desc?nheCIdo, Impl'e-;�'()- gista-se for,te confusão no arco ca-'

- Conform.e detenUlna o reI

b
"

'1
naram a ê\ss:sLeIlCU;l., quer pel.�. dls- 'l.arinense Adolfinho salta para a mento dos j'Olgos do Camrpeo.

eJo, O quanto telll feito, em pro (10 eu- Clp!ma, q\lel pelo belo padrc,0 dt> 1re:l1te tentando segurar o balão Brasileiro afim-,de
,gra,ndecimento do ""."'porte harrig'a -ver de o Jogo ou pelo esforço que d!spe!1de ..

mas falha, aip,rov-eitalldo .Tackso� qu,e o juiz I
'-"'''''"

" rum para' el11ILa1' um ]'eves cel'lo o d ideulltificar os jogadores, ess'�

ilustre deputado Aderhal R,a.xnos 'dJ, Silva., 'tndo ist� com ri;uiLa ca!n�a.e e;ltu� �:��s�!�ilnalar o 1 ,goal os para-
tentaram n'llnieros de 1 a 11

figura (le' maior pl'"Pjt>ção ,,�o panorama eles- siasmo., raziío lJOl'que fi:?erarn /::', Nos 3,8 mí'llutos Arécio envia a co�tas das camisas.
,

,
.

t" d $anta.� .t'p<rl·na. '

• às sim pai ias do público .cütal"=': bola 11 comer. BaUda por .Tackson
,por lVO e

,

v '" n 11en5,e., .. "

a bo'la vai à ,cabeça oe Merliu e flli-
- Ao .pisar,em 'O gramado o.

Exercendo ha. JGn.�ros ;'tnos o a,1to c:trgo Ha n(J con.]lll11,Q ela tp:r,I:a rJ('S 1)1- Ilha-se na,s redes de AdoJfinho. gadores de a.mbos os quadros

"d t' d F d
""

-

c· t �.' d
,nhen'os valores como CaJu, o gr�r:- transformando-se o jogo num em� ram vivamente ovacinados pel�

. d� Pre',SI en e a e . eraçao a a.llnense e, elo ex-gol!'.11'u do seleCIOnado b;';,o·1- l)ate de 2x2. . •

_
Ststt�ncia.

Desportos onde S� t.elU dqstaca.do l>elv" sua.' leil'o. ainda em boa forma; Feria/o,
,

_

'
• • .: ' ,

. 'UIll zaguelJ'O de grandes reeurs(.'s�

a.tu:a.:çao' .dlnamlCl'\. 'e lll"of" eua, alUpd.-rÍ'1 nd �! FpITeim c Adãozinho, ([ois rn�dio�

'-4l;ue:r moral ouma.t:eriaJmen te, tO,lHoS a.s ini-, (',ficilmtes; uma linha bem ap:l!c"
'.1-' o'.

'
•

'. _ d' d i lnada, onele correspondem !,(Jflf}";
'.��1i}.y�� q1l.e �lZell� � l)r�� 1: essa

�
os eSa! Tori.ico e Nilo, jogadores, que e:n-

p;ót�os...,na." �terra. da. herolca.' .Anita pa;r1.!bol·a não tivessem atuações diJsla-

m.aiQl':,glÕvi;\ do Br�si.l, esforço qite S?l idi� 1,,[;R��;:;s�o��a���t�e�ÍJresentacll) nm'

'�ca; a.in-9-'& 1l1l:a.is' �" .a1:nlz�d·� que
o

uel e depo - �eléeo hoje" é c�rt? cq�.e .�ã� ;:G.f�� I

·Sl.·.. t�-.�'. ·�.I'e O -nreStl ;;t"lf) .q.. u.e,.,.a'l"'.aínd81a. 'em tôd.o:s I']
(,[,'l(JS aplos para. taz�l ilellt�, tt0:'

,

,: -�:O, ""." �, ., ",::., .�::O, �
,", •.. '110SS?S vell'JOs,_e..

tradICIOnaIS rlv:�lc·'I',OS C:;'J:'e.u:r}'?'S �S'l!1"tlVOS. dommgo pl'.oxuno' em CUi'll,lba,
�';�� I_ '1 .....�._-,_ _, '" : ••} .,_ -

." \_�::I ,;

OS CONJUNTOS

SANTA. CATAIUNA

Adolf'inho, Futéco e Arécio : Z
Chocolate c Jalrno ; Lcó.nidas
pOis Teixci rinha e nos minuto
m ais Bódinho) , Bráulio, Bód
(depois Leóuidas ) , Tiúo e..Telx
nha (depois Leónidas).

PARAl'lA

Tome, ape ritivo
KNOT

le,ia o Jornat

o ESTADO
, :'

t J j! � �:O meJhor
. \i·i " � �' f

!
�l
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o ·Campeonato da la. Di,visão
através dos números

'I'erminado o 10 turno o movimento do Campeonato de Amartorcs
ea ia Divisão é O seguinte: .

• .

Jogos realizados: Figueirense, -1 x Caravana do AI', 2; Atlético, 5 x
Paula Ramos. 5; Avaí, 5 x Bocaiuva, 2; Caravana do Ar, 3 x Atlético, 1;
Avaí, 2 x Paula Ramos, 1; F'igue irense, 7 x Bocaíuva, 2; Caravana elo
Al', 2 x Avaí, O; Figueirense, 6 x Atlético, 1; Paula Ramos, If x Bocaíu
va, 2; Avaí, () x Atlético, 1; Paula Ramos, () x Figueirense, 1; Carava
na do Ar, 2 x Bocaiuva, 1; Avaí, 3 x Eígueirense, 1; Paula Ramos, :3 1>:

Caravana do Ar, 1; Atlético, 6 x Bocai uva, 3,

OS ARTILHEIROS
NizeLa (Avaí) e Mandico (P. Ramos) 8; Augusto (Figueirense) fi;

Ji'elipe (Aval) e Capeta (Atlético) 5; Ney (Figueirense), Leônidas (Ga
ravana), Abelardo (Figueirense), Hélio (Atlético)· c Medinll'o (Bocai u
va) !l; Lázaro (P. Ramos), Calixto (P. Ramos), Silva (Caravana) e

Djalma (Atlél.íco) 3; Acácio (Caravana), Zacchí (Atlético), Póvoas (P.
Ramos), Chocolate (P. Ramos), Procópio (Figueirense), Ary (F'iguct
rense), Secura (Bocaiuva) e Lauro (Bocaiuva) 2; Bodínho (Bocaiuva)
'Wilson (Figueirense), Amorim (Atlético), Irassú) , (Atlético); Dane
(Caravana), Amaury (Avai) , Tião (Avaí) , Zacchi Avaí): Perrone (Bo
canrva) e ForneroIli (P. Ramos) 1.

GOLEIROS VAZADOS
Rubinho (Bocaiuva), 2/1; CLlI'l'Ú (Atléticoj , 17; Isaías (Figueiren

se), 12; Nivaldo (P. Ramos), 11; Peixoto (Caravana do Ar), 8; Aelulfi
aiho (Avaí), 7; Tatú (Atlético), 6; Ary (Caravana do Ar), 3; Bit.inho

, (Pigueirense), 2.

JUIZES QUE ATUARAM,
NewLon MonguilhotL, 7 vezes: Lúcio Carvalho, 3 vêzes; António P.

0_ Neto e AHredo Nazareno, 2 vêzcs; Agapíto Veloso, 1 vez.

Jogos: . .,">< .. ,

. l�l�fJ.f�!1i

CLUBE I ����:'-I Vitórias IDerrotes I Empatesl ponlos·1 Po�los I'·goals.! .g�.ls, I
dos

. ganhos perdidos pro co •.. �

�I 4 1 81 2 16' 7
3 1 1 7 3 19 11

5 3 2 (j 4 19 14
5 2 2 1 5 5

10/
11

5 1 2 2 4 lz1 16 23
5 5 10 2

10 iAva1·
2° Paula.Ramos
ao Figueirense
4° Caravana
,50 jAtlético6° Boca�uva
Jogos - 15. Goals - 90.

A "Padaria e Confeitaria

CARIOCA", é a rainha. em

pães, doces e biscoitos

de pflmeu� qualidade

� "-
'

'Rua Alvaro de Carvalho 33-:--esq. dai rua Felip Schmidt

TELa 1226

A "A Capital"
é a única casa especializada em

artigos p,ra, esportes
Rua Cons. Mafra n. 8-esq. da rua, Trajano

·Fpolis.TEL. 1510

é O melhor dos

melhores alfaiates da cidade

SERRATINI rua Traja�o n. 25

APOSTOLD.. PASCOAL' &�fRMÃO
..

Atacado e varejo·
endas de!. ·-Querozene, �a.l a.çúcar, louças,

�, ferragens e vidros.

Bebid�S
...

:naciona.is e. ..e_�tra.ngeirás
Eu., Tel.: ra:8eDal Tele.t8ae: 1•.8ii

,

R_a. Coo.elhetr. Bafra, 23

iFleriall.;..Ii. - Manta CatnriU3

HOMENAGEM A U.M "PLAYER" Segundo nos mtormaram, no
próximo sábado, à tarde, 110

PARAN Á., EN·SE
gramado do Colégio Caeartnen.,

-Ç"t. se, cedido por gJentileza· de seu
Será prestada .hoj<e, ás 20 ho-, tarão a Nilo Biasetti- é um tes- diretor, ba:er-se-ão as equipes

ras, na 'sede da União. Bencíi-: temunho expressivo do quanto
do Comercial e do S. C. Nacío-

Ciente e Recreativa Operáriu, f é esse "player" conceituado no' nal.
.

,

pela Comissão pró-Congresso I seio Idas classes trabalhadoras, I .. .-

Sindical Es:adu�l, UIl_la horr,�-Ie.v�� demonstr�r, bem alto, o CLUBEATLETICOJ
nagem a Nilo Bíazettí, zaguei-. espírito e o sentimento trater

I

1'0 da seleção. 'pàranaense, e que: nal que anima as classes tra-

k, na sua terra, líder Sindlcal e i bàhadoras das dois Estados vi

S�clletá\rto geria! da União Bill-I! zin�{)s, sem �aiTrisrnü e regj�dical do. Paraná, . ·:da:l-J.'smos, com <O pensamento
A homenagem que os Sindi-] voltado para a grandezi;'t do

cates de Santa Catarina pres- Brasil.

Completou, ontem .seu 176'
aniversário de fundação o'
Clube Atlético Catariuensa ..

Fundado em 1929, teve sua,
primeira Diretoria empossada .

na data de ontem, daquele,
mesmo ano, sendo constituída,
assim:

Domingo, dia 20, ás 9 horas, no; P. Arnorim, Dante e Fllo-, Presidente, 10 Teu. Gentil!
no. campo do Colégio Oatari- meno; Orlando, Irajá, Emídio, João Banbato ; ,ViJoe-lpresid.en-
nense, será realízaría uma atra- Mota e Lísboa. te, Sr. Arlindo Pinto da Luz;.
ente partida de futebol, a pri- SOLTEIROS: Antero, Aga-

10 Secretario, la Teu. Orlando-
. ',." .". .

Gomes Ramagem; 2.0 Secreta-
merra da. sene melhor de pito e Léo aarassini, Ranulfo e rio, Sgt. João Luiz Rosa' 10
três", entre os quadros for- Pitôndo: Ary, Afonso, Carlos, TesoureiJro, 10 Sg,t. Walde�ar.
ma.tc1os por sócios oasados e Bód'in.ho e Galego. \VieiTa Oordeiro, 20 Tesoureiro,.
solteiros do P.aula Ramos E. C., OS sócios e admiradores do jj'r. Julio.�orges; Diretor-técn.it_
em ,disputa de três artísticos PaulJa Ramos E. C., que o são e�, Capltao Am,tônio Carlos de

, , _ BItt.encourt; Conselho Fiscal,trofem.. e� gram::lle nuo.TIiero, .estao. an- Sr. Pedro Medeiros e Sargen-Os do'ÍlS conjuntos' jogarão ClOros para presenteIar .0. mte- tos' Anmando Fritzke e Luiz de
,aJssirm constituidos: ressante !Choque, que por certo 'França Bi,nheiri€); Bezíe,rrl:L.

CASADOS: Joel, Júlio e Bru- ó"erá di$putadíssÍmo.· .Além. dos . com�enentes da.
DIreto.na mUltos foram os es
portistas fundadores, 'de· Atlé
tico, emtidade que tem empres

; tado ao movimento, esportista,
de :nossa ,terra os. mais as.s,ina-

CAPITAL REALIZADO , Cr$ 1.640.000,0) lados serviços, pugn.ando s,em-
RUA TRAJANO 16 - SÉDE PRóPRIA pre dElntro da maior diSciplinaRegistado no Ministério da Agricultura pelo Certificado n

..
1, em 20 de Setembro de 1939 e verdadeiro espirito. de cama--Endereço telegraf.: BANCRE;POLA - Coçlgos usados

lO. d.
.

- ;., .

MASCOTE la e 2a edição
I a. agem, nao. so nes,ta CapItal

FLORIANóPOLIS como todas. as escursões leva-·
Empréstimos especiais a aglicultm·es da e efeito.

.

EMPRÉSTIMOS - DESCONTOS - COBRANÇAS E ORDENS DE PAGAMElNTO Sagrou-se campeão em di-Ma·ntém carteira especial para administl'ação de prédios
Recebe dii'lhelro em depósito pelas melhores taxas versas ,competições. E' hi-cam-

CIC à disposição (retirada livre), ,........ 2% peão estadual de Atlétislho.
CIC Limitada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5%

'. Sua atual Diretoria ·está as-
CIC Aviso Prévio ,... 6% ,sim cOlnstituida:
CIC Prazo Fixo , . . . . . . . . 7% Presidente de' lio,nra. TeLAcelta procuração para receber vencimentos em tôdas as repartiçi'ies PúbliCaS, '

Federá.s, Estaduais e Municipais CeI. Nilo' Chavles Te.ixeira;
DIRETo.RIA: Dr. Aderbal Ramos da Silva - Presidente -:Presidente, 1° Tet. VetO Nelson.

CQronel P. Lopes Vieira - Diretor de Oliveira .coelho; Vicepres,i--Ll'lurtval Almeida - Diretqr pente, 20 Ten. João· da Fan-
·

.

se:ca Hortes· 1e .Secretario, Sgt .

·

Acelhlo AssüJnJi\p.e Oardoso; 26'
·

'Sec.retario, 8gt. 8oliddnis. A:ma
Iral; 16 Tesoréiro, Sg:t. Joãg
;P,edro N1lille:S; 26' Tesoureiro._
Sgt. Be:n�.amhn iR:3!IDO"B Vieira'

� Orado}", T�.: Heljj,ó iesu�;
Fhns.eJC1a;; Cr.iiJl;s.eli:10· F{jisca-l.
-Sul<>. te... JQ&é- Be.'Z�'lTli. d(i)!91
�Sall.w.�.. S�iL í1� Lu;iz, sgt.
Roül 1f1�� 4íl $lY'� � '�2"t. A-
'-I'·liéliiila: lê:i.fl'f_� "1'..
,.y. �.

H II m O r e s s s r t i r e

.

'I

PENSAMENTOS

I
ÁRBITRO INGÊNUO

Só há uma coisa superior a
um goal: dois "goals". O médico - Sua vista está, per-* .

feita!
Ser juiz é fácil, ter juizo é di-

ficil. O juiz ele futebol - :M:as então
* porque

.

é que todo aquele povo:
. Em tempo chuvoso em campo no domingo, me aconselhava a
.le futebol há chuvas de "goals". comprar óculos?

o campeão da v.irzea

OS C��MPE·õES
CAl"1AR.INENSES

DE FUTEBóL

·r

,

, •

joguinho amistoso ...

1927 - Aváí .

1928 - A:vaí
1929 - Caxías
1930 - Avaí
1931 - Lauro MüII�r.
1932 - F.iJgueirense .

193� - Não. foi realízadi»
1:134 Clube AtLético C'a-

tarinense
1935 - Fígnieírense-
1936 - Fígueírensa
1937 - Figueirense
1938 - Cíp
1939 ;- FiJgueirense
1940 - Ipíranga
1�41 - Fígueírerrse
1942. - Avai
1943 - Avaí
1944 - Avai
1945 - Avaí
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o ESTADO ESPORTIVO Pág'ina três

Sessão do 10 Congresso. 'de filiados à F. A. C., em. suas '.forças relativamente aos de- ferêncía ao Índice para elas- Atletismo que se estava realt

Atletismo de S�nta CatarIna, competlções, adotassem ° crí-Jmaís competíríores.. o que não sírícação no atual Campeonato zando e que estava fadado

.realfzada a 28 de setennbre de tério de, sempre que possível, impedia, entretanto, que fos- Estadual, referentes ás provas: marcar sucesso nos rraís

,/1946, na sede do Conselllo Be- basearem ,3JS suas reguJ.amen- I
Bem ,apUlrado.s os índíoes dos 4 x 100 mts. com revezamento vida desportiva catartnense,

g'ional de Desportos. tações nas da F ..
A. C. As últi- demais atletas inscritos. em e 4 x 400 mts., com revezamen- que ja 'não mais poderia sei

Aos vinte e oito dias do mês mas palavras do orador foram cada prova, palra efeito de uma �o; submetendo á votação os. negado á vista do êxito alean

de ,setembro de mil novecentos seguidas de forte salva de pal-�'aventual habilitação ao Cam-. índices mínimos .apresentado
'

çado. Afinal desejou a todo.

e quarenta· e .seis, às oito ho- mas. Pelo Presidente foi dada peonato Brasileiro de Atlétis-' pelo Dr. Osmar Cunha e que os' atletas felicidades, especial.
ras da noite, na sede do COIfi- a palavra ao 20 orador ins�rito mo. Demorada salva de palmas f eram de 47's. para aquela mente no Campeonato que mo

selho Regional de Desportos, capítão Vicente Brito, que demonstrou a símpatía dos prova e 4ml0"s para esta, c tívou a sua 'presença nesta ca

.

rAlOI.lizou-se o primeiro Cori- abordou o tema: "A recen�e presentes pelo ponto de VI;'L.a que foi aprovada por unanímí- pital e que estava sendo realf

gres'so de Altletismo do Estado para.lízaçào dos desportos atlé- adotado pela F. A. C., de que dade. O sr. Lothar Schiefler zado com perspectívas de re

de Swnta Catarina, prevtsto na tícos em Bhimenau", .artribuin- resultou a aceitação da inseri- pediu a palavra, a q.uàl foi con- tumbante sucesso. O orador fo

alínea II, do artigo 80 do Re- do a inatividade havida nes- ção da Liga Blumenauense de cedida, e referiu-se á atividade calorosamente aplaudido. (

guIamento para o Campeonato ses últimos anos no t�rre:no Desportos, com as restrições dinâmica do fundador da F. A. Presidente antes de encerra

ESltlad'Ílal de Atletismo de 1946. Atlético Blumenauense,'a rn- que se tornavam necessárias \ C., Dr. Lotharío Paulo Rorh- os, trabalhos do Congresso d(

Amtes de Instalar os trabalhos fluência da guerra, que asso- para não ir de encontro ao Re- Iuohs o qual, desde os primei- Atletismo, externou a sua sa

do r.efeT'ido Congresso, o Pre- lou o mundo, e de que os povos gulamento já referido. Fala- ros dias da existência da cita- tisfação por ter presidido un

sidente da Federação Atlética aímda
_

continuam sentir:-do os num, � seguir, diversos orado- da entidade, tudo vem fazendo conclave nunca dantes reali

Catarinense, dr. Lothário Pau- terríveis 'efeitos -". Sug;J'lU, .'
mo 1'808, manifestando todos 6 seu pelo desnvolvimento dos espor- z�do no �s:t�do de Santa Cata

lo Rothtuoha, convidou o sr. decorrer da explanaçao a con- apóio á decisão da F. A. C .. tes atlétícos no Estado de San- rma e prlnclpalmente pela bos

Representamte do dr; Inter- veníêncía de ser mantido tendo, afinal, o Sr. Paulo üttó ta: Catarina, visando, dest'arte, acolhida que teve a ínícíatívr

ventor Federal do Estado para. maior intercâmblo ent�e as Scheídemantel, >C Ir e de n C'I a- o sngrandecímento dos despor- de sua r,eaUzaçã� por partr
tomar assento à mesa diretosa, Associações d� inter.ior do Es- do pelo Líra Tenis Clube pedi- tor de nossa' querida Pá- dos atletas catarínenses,

.

for

faze'ndo o mesmo com referen- tado e da CapIt�I, dizendo que do a restituição do protesto tria. Solicitou que os presen- mulando votos de prosperidadr
cia ao sr. Represent:lllte, .da se poderia realizar uma COIn:- que havia entregue

á

mesa,' tes em homenagem ao aludí-" a todos, ao mesmo tempo qu.

Imspetorta de Educação Ffslca petição, amuahnemte, na cap:- p01S, resolvera reconsiderar o do' desportísta, atualmente os incentivava a prossegui'
do Estado, .convida.ndo, tam- tal e out�'a, eI? alguma Iooali- 'seu desideratum, o que deter-j Presidente da F. A. C. e que na árdua, porém, grata e no

bém o sr. VlCe-presld�nte, dr. dade do ínt.eríor �10 E�rtado. uninou gerais aplausos. O Pre- se encontrava presídíndo a bre 'tarefa do desenvolvímen

Osmar. CUllll�a e aomim, ,��- Esse orador, ta_mbem, fOI far- sidente passou, então, a vota-: sessão do Congresso, o brtn- to dos desportos de Santa Ca

-bens PInto yllar, � . Secretan.o tamente oaplaudldo ', Chegou a ção das moções _ apresenta- dassem com uma vibrante -sal- tarrna, visando, assim, o en

da Federaçao Atleb�a Catarí- vez ?O 3 oT'a�or l.Ilscnto sr. das, inidando pela da atitude va de pa1mas, tendo todos gra1ndecimento do Brasi�. Apó
ne�,s.e, para seoretanar. os r�- Damel B��emlll�, que abo:dou da F. A. C.,.que foi motivo dos prorrompido -em coloTosos agradece,r o compaireGlmentl
fendos traba1hos, �o. Impedi-, o tema: ManeIra de estlmu- recent.es debares e que culrni- ap,lausos, ,ao que o homenagea- do Representante do dr. Intel'

ll'lento do 10 Secretano da F.: lar o.de.�,po�o .

nas peql1;e��s.:'naram,com:a ,ret,irada do pro-Id,o agradeceu. O sr. Paulo Ottoi,ventor Federal, �o Represen
A. C., tendo �s mesmos .asce- aS!S'Üiclaçoes.' dlze;ldo das dlÜ-1 testo apresentado pelo Dele- Scheidemamtel, com a palavra ;t�nte ?i� h�spetona de Educa

dido. ao Cüll'VI�e. A segUIr, o culda?,es_ eXI,sten.tes. em ?ertas � .gado do Lira Tenis Clube, de que .lhe �o.r.a concedi?a, a pedi- iça0 FllSlca dio E�tado. e do,
�ludldo Pres�dente .

deu por asso:maç,?es deSiPortI:as para a
i.FJorianÓpolis. EsiCloar.eceu c do, propo:s que se 1ainçasse em

I orad�ores que abnlhantaram .

msta1ado o 1, Congres.so. de realI.zaçao, de tremamentos, Bresidente que a inscricâo da 'ata um voto de louvor pela sessa?, bem oomo de todos o

AJtl.e.tismo de S3Jllta <_?atarma, aludmdo a oonsequente gmn�e! Liga Blumenauense de riespor- maneira cOlmo a Liga Atlética I den�aJs preserz;tes, deu por e

fazelndo bre,:,e .

alocuçao refe- s?ma de boa vontade ne?essa- I tos, tendo sido f'eita em desa- "Duque de Caxias", com sede

I
cerI 3J?a. o 1_.' Congre.sso d

r8Jnte ao obJertlvo do CO'llgres- na 'para ve.ncer os �bsrtaculos c ô r d o c o m o Regulamento em Sã<Q Lud:gero, se vem dedi- Atleü�mo, realIzado e� Sant

SO, Ilue se iniciava, que era o, que se apreselntam. DIsse, tam- I' Slp ,e r> t I' V o f l' " (lando aos desportos em slÍa Oabarma, de que lavreI a pr
.,

t d b'1 b f'l' d ,oe '" , c a I 1 a \, t t
. .

de .IlncentIvar, por o os os· �m, que, o.s c :�. e.s 1 la os a
sujeita a .considel�acão do Con- região exprimindo a S!3Jtisfa- sen e 3J a, qu� ,�aI p.or m.Im

meIOS adequad,os para a conse-I LIga AtletlOa DU'que de Ca-
'gI'esso de A'tletI's;m

>
.

ção dos àemais atletas catari- pe,Io sr. Pr:esldenoo 3iSsmadf
-,

d f'
.

d . f' ,
.. ,,_, , .

f
o para o que "

't d 't b'
.

t
��AÇ�

. o 1m, :VlJsa o, com e

I�I xlas.
p.ao meüelll e.s o�ços n� I pedia o pronunciartí'ento dOE nense� dis·putaute do" atual i en, o, am em,' a asslll� ur

cwnCla e rapld,ez. Passou, eu � sentlJdo de desonvolver 0S des
D 1 d

-.

d t d oampeonato em ter como con-' dos Deleglados credencIad'O
- .

1" ii ' d d
I, ,e ega os creaenCla: os; "en c I .

, . d ti·
tao,sao et���dIente'l so IClban o PB'�1 t�sl Poara da gran eza 1°'; todos votados a favor do ponto corre.ntes os valoro:s�s repre-I

Junto ao Oongres1sfo e A(Aetl,ao
,

eeTe ano que esse a cor- I aSI . ora or, a exemp o
I d'

.

t d F A C O P
. senta'n'be-s daquela entIdade o mo, a que se

.

re ere. ss.
,.

'dA" "' 't'
.

d t·
.

t 'lt' e VIS a ,a . .. 1'e8I- ,
'

I R b P' t V'l, SereSlpOln ,e.nCla re1.·eren e as cre- os an enores eve su.as UI-I, t f' d' ,.. .
. _

que submetido á votação foi u e·ns III o bar - CrE
. .

, d d 1 b' f d
I sen e, re enn o-se a e4Poslçao ' '

. . ,.,.
- " ,-

dencIals,. apresenta as, se,n o mas pra aVil'as a a a as

pari f. ·t 1 Dr' O C unanimemente aprovado com tarJO - LotharJO Paulo Rot
então verificado que se acha- uma vibrante salva de palmas. deI: pe 'O . smar

d yn� vibrante salva d'e palm�s. O fuclls - Presidente - ;Dani€
vam credenciados como Dele- Foi dada a palavra pelo

es. 31cou. � recome�'daçdao ,e President� deu a palavra 00- Bruening Presidente d

g.3Jdos: ° Sr. Gilberto Silva pe- Br.esidente ,ao Sr Lothar �SdasSOlCdlaJoes e en ]t3J es f�- tão ao dr Altamiro Dias "ora- Aventureil'lo Valei Clube
la ,Associação Atlética Barri- échtefl�r q'ue talou'

.

s'Ô:br.e "A l.Ia1, ',as .31 'ol�a1'tmltgu�ndo PFoSSA'I- dor' d'a F'
.

A 'C o qual' r.efe- Paulo Outo Scheidemante
,

, .. '_ " _ V/e a regu amen a.cao a . .

' . .,
.

'

. .

ga-Verct.e, os srs. Sau1 C. Du- parhcljpaçao do Slderul'O'Ia C
' t·> -

f'" rindo-se 'ás duas horas duran- pe·la do LIra T,ems Clube-

que e Capitão Vicente Brito, A'tlétioo C[ube no atua:l Ca�- <;f�::r s�asdcompe lçoes 0' ICladIS. te as quais os cong;essistas Gilberto Si.lva - pela A. �

pela Ligá Blumenaueni:le de ,'peonato Estadual de Atletis- � I ,oe en o. es�a recOime� �- aThreSelntay;�m suas valiosas "BarriO'a-Verde" de FIo'·
. .

. '
.

. .

,.

cao a apr·eClaçao do plenano .t' .'. _ '. ' •

b ,

Desportos, e Paulo Otio S011eI- mo" d'lZ'enldo que o clube a f .

.

comtnbUIçoes pessoaIS para fa- 'n.opolls - Saul C. Duque -

der1:11'antel, pelo Lira Tenis. Clu- ',qU6 'se refe,Tia tUldo fazi� ;.e10 n'�I �dm'desmaoaR:0v_addatPOr una- chitar a solução de divérsos

I
pela Liga Blumenauense

1 d FI
. ,

l' F'
.. 1m] a e. r1.eSI en·e a se- .

).e, . e onamopo IS. 01 amo- en,oTandecim.ento dos rdespor- . , . , . _ , programas desportivos apr'e- Desportos de Blumenau
tad t b' - � d

b' ,.

gUlr aliudm a €XpOSlçao feIta ,. _ '. .

a, ,ll:� em, a. pre",ença. o :tos no Estado ,de Santa Cat.a- p.eloO Oa 't- V' 't B·t sentados, congratulO'u-se com
I
Capltao VlOente BrIto - pe

sr .. Damel Bruemng, Preslden- i-ina .As palaVIras dese or8-'
PI aJo �cen_ e 1"1 o, sa- i a F A C pela feliz iniciativa Li�a B1umenauense

.

de De
·t d' A t

.'

VI' CI' b
.

"

.

,: {lentando a sugestao ,que apll'e-, ....
,

_

. j" .

e o ven urelro o eI 1 e,
I dor tamlbem foram -aplaum-

.

"

.'

. '. I de realIzaçao do Congre,sso de portos, Blumenau.
de São Ludgero filiado à Liga d P 1 B

.

d t f'
, .'

sentara no sentIdo de . maIOr
.

c
. •

Atlética "Duq�e de Caxias" ! aSl·
1

e IQ r8S11 en e
.

01, �<;uda intepc:âJmbio despOlrtivo entrE
'

da mesma focalidade 'o qual' a Pfa avr:a a, qutern ,maIS tq_Ulzes- ',a capital e o interior do Esta-
, 'se az<€r uso enao en -ao o

'

d " dna qualidade de Pre·sidente do ·S, P 1 ott S h"d '

'

• 1
'O, eSCllaTen o que a F. A. C

citado Clube estava habilita- \1' _au o ,o' ü e:t eiilla�:ve ' � e,ria muita satisfação em pro
.

do a toniar �arte na votacão O p� I!C1°Aba mesma, pa�a _

lZe<I moOver maior núme.ro de com

Presidente aJnunciou que- p�s- � g? sal re a �presen aía'JB�a- �:e'tições, em que houvesse con

s-arndo a ordem do dia da,'va a �ln.nensde nAot1 ait�peonda 01 r4a4" tacto das associações da Capi-, SI elroO e . e l.SIlllO :e!:1 .

1 d
.

t
.

palavra ao 10 orador inscrito .

d t
. tA' t.a ,'com as o m enOl' do Esta-

dr. Osmar Cunha, qu� na qua� o que esper o� ,lll ere�s€ ge- do, o qlle, emr:etaJ;lto, devido á
Udade de Vice-Presidente da ral, ��hdo,_ .aJplaudld?, afmat A difilculdades de ordem finan
F. A. C., apresentaria a contri� segUlI ap�·.ese�tou a ,mesa. �m ceira tem sido pratkamentr
b

. -

.n" t'd d d' protesto IefeI·ente a tJo,leran, !tmpossíve1 Á vis-tR do,que "paUIçao �e8'La en 1 a e, Isser-., d F A C' ','� J
'

'. '
,

u.�
-

taIldo sôbre o tema: "Coope- ?Ia .a _

.

d
'

L:
em�celLar a

I
bava de expôr, o Presidente

raçãJo e .comp3Jrações téelnicas ,'l!llscnç:o D� 19�, '�en�t1!- prop_?s urma modificação na

entre as Associações". O ora- ��e 1
e espo os,. Vl� o dnao moçao apresentada pela qua'

dor comp:aro'U os r�sultados al-
seI e a �a aSSO?Iaçao. es- a F. A. C. intensiftclaria o Ín

câinçados no último GampeO'- pmtlVa, �. SIm, ,u':lla entr�a_df tercâmbio d'esportivo da capi
nato Brasil�iro de AOetism:o, q�e congleg� v�rl.aJs ass

.

..Jcla· tbal do Estado com o interior do
realiz'ado em 1944, em São .çoes desportIvas. O P!€Sl"l2n. mesmo, logo que as possibili
Paulo, C'Oiill os índices' estabe- te deu a palavra ao ,,,:)T.

•

Dr. dJaides financ'eiras da F. A, C. c

lecidos sob a rú'brica" Esrta- Osmar c.un?a, que na quall�a- penmitissem, o que, submetidc
dual"'e "Naoional" no Regu- ,d� ,d� Pres1dente do COnSl'lllo á votação foi aprovada por
lamento . para o Campeonato Teclllco da F

..A; �. apI1es:er���u unanimidade; a seguir, o Pre,
Esitadual de Atletismo de 1946, o P'?�tQ de vls�a da me� l ..�, � sildente referiu-se as expressõe�
d.� F: �. �C., fazendo

.

CO/fic1u- JUrI�Icalll?o0 ,bri'lihantemen,,�_/. dos dema�s orador·es, as quais
soes otImIstas a respeIto das to erall:ncla .d� F. A. C:. ao a �I- embora nao apresentando con,

pO{3sibiUçl3Jdels dia rep·resenta-
tar a mSiCnçÇlO da. LIga gh�- clitsões á Sle�em sUibm��das 8

ção catarÍlnense que, provavel- menauense de D€sportos fn-. votação do Plenário, fOll'am ,dE
mente, disputará O Campéona- zando que o entendimentO' h:a-' molde á incentivar os atletaf
to Brasileiro .de A:tleti:sino do vidó foi no sentido dre COll'cor- palra elevarem o nome despor-

corrente ano, falando, ainda, rerem ofi!Cialm.e:nt�, no máxi- tivo de Santa Catarina. A se
sôbre a orgaJn.ização· do Regu- mo, dod..s atletas em cada pro- guir, o Presidente lleIIlbrou qUE
lamento referido, recomendan- va pela ref.erida Liga, havendo havia neoessidade de uma d€
do que, os Clubes. e Entidades assim perfeita igua�dade dE liberação do Congresso CÓIn re-

\

.. O A L FA I A TE
DOS ELEGANTES
DA C I D A D E

TIRADENTES 7A

]\f ��S - Propac:anda
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o ESTADO ESPORTIVO

Meu amigo!

O 1
·

b
· 'A Grã-Bretanha terá o mais belo estádio do mundo.

e1to:r sa
.
1a . .. I Londres, (E. N. s.) - Per- so ao campo, uma nova esta- acôrdos com a associação de

•
L ' •

menores do plano de 2 milhões ção ferrov�ária esta�'á d�ntro, Atlétas Amadores, a qual nos .

. ', Que o, Fluminense, do Rio, C" A. Paulistano excurslOf!-0u aos de líbras esterlinas para fazer em breve ligada a wíte C�ty a- assegurou- que :hi,te City hos-á venceu 13 campeonatos cariocas;' países da Europa, o�lde efetuou 10
do famoso whste City emais be- través de um bunel direto. edars , .

Flamengo 10; Botafogo, América partídas, tendo sofrido um único
" ' ,,- � , . , pe .ara U11TI sem numero de

Vasco, 6; São Cristóvão, Bonsu- revés?
. . . ,10 Srt:.admm do n:un�.o foram, Desse mod�, e público pode�a, atlétas no decorrer dos próxí-

esse e Bangú, 1 vez ?
'.

. .. Que. os cariocas e os 1111,�el- revelados ao repórter Sunday em tempo de chuvoso, chegar mos 6 anos. Já recebemos tam-
, .. QU,e o m�ges1:oso 'está.dI.O do

I
ros con.qUJstaI�all1, em �944, os h!u- Díspatch

"

pelo presidente de ao campo e dele sair sem se bém inscrições para uma ex,po-'â!caembu, de São Paulo, fOI lll�U- los ?,e. campeoes e Ylce-camp�o,es "stadium" molhar. Um restanrante com . -.

"1 dgurado a 27 de abril de 1940 e e o brasileiros de basquete, respectiva- '
'. ,..' siçao ínternacíona te cavalos

lnaior do Brasil?
• I mente? ..

I Vamos. rec?nstru�r total- a. necessan� Iícença p�ra fun- a ser .realízada em whíte City,
· ,. Que cm 1919 o seleciorfado ..

: 9ue' o prJlllelr? Campeonato mente WhIte -City, pOIS no nos- cionar, sera estabelecido nas em julho do ano viadouro.
brasileiro sag;rou--:,se ,pela la vez �ras.lleiro de Vela �01 realizado em so plano damos particular im- gerais do "stadium" tornando..
campeão sulamericano de �utebol janeiro .de 1944, sal�do vemcedores

portâncía ao conforto do pú- assim possível aos espectado-! Dando ao nosso campo de
o derrotar o "onze" Uruguaio, por os parelistas. Os/ oarrocas coloca-

. "

'
.' - t t t d1 a O. Foi autor do "goal" o cen- rum-se em ,2° lugar, os catarlnen ... blico. Cada espetáculo terá uml res fazer uma refeição enquan- espor e,s uma. a: mos era e

ro-avante Artur Friendereích, o ses em 3°, os ganchos em 4° e os assento confortável, e cada, to obser-v-am o desenrolar dos conforto, sem muita despesa
'amDSO "EI-Tigre? baianos em ultimo .lugar?_ . assento estará abrigado de I jogos. Estamos' planejando por parrt:.e dos f'requentadoras,
".0 que em, f�vereiro de 1943 o. . ..

' Que o Brasil pal"LIC1�0\l elo
sol e dia chuva. De qualquer

I

criar aeomodaçâo paaa- 80.00, facilitaremos aos amantes dos
Cormtías Paulista eXCUDSlOnou a CampeonaLo mundial ele .B utebol '"." . I A" I 'e port TI t G

-

B tIoi-ianópolis, onde venceu o Avai de 1938, vencendo cm SLl"asburg'O ponto do
_

stadíum o� aS�IS- pessoas.
, ,

ses, an o a ra- re�-
o Figueirense, pelas contagens! a Polonia por 6 a 5' empatando tentes terao uma perfeita vista I Falando das futuras mscri- nha corno ultramar, uma boa

le 4 x 3 e 6 x .3, r.espectiyamente? I com ;1. TchecoesloyáqLli� por 1 x 1, do desenrolar das pugnas es- ções índivíduaís e de equipes! frequência aos jogo.s, junta-
"', que a pruneira entl?ade fu- em Bordeaux: vencendo a 'I'cíie- port.ívas. Para mais facil aces- para competíqões em. white! mente com suas famili.as sob�bohsüca do pais fOI a LIga Pau- coeslováquia por 2 x 1, lambem i

C'" di id I 11,.
. _

'
,

ista de Futebol fundada em 19 de B 'dA .. r I· '--' ,h',,'
,

I�iY, isse O presi ente do I as me lares condíções POSSI-, em OI eaux: vcncenuo ° 'JlloA;l""
"stadí " "J' 1 b

. " 1
' .

Iezembro de 1901 � / . Vai" 4. x 2, em Marselha: t( perdendo
s ruum: ; a ce e ramos veis , conc um o errtrevlatado •.

Que a entidade ma.xlma do da ILália (Campeã), pOI' 2 a 1, em çou a jogar í'utehol em 1928 pelo
•utebol carioca era anteriormente ',. 'I

infantil do São Cristúvão com a

Ienominada Li za Metropolitana BOi dcaux.t
'_ . idade de ilii anos. Clubes que de-

mea, Liga .Qa,ri;ca, Federação NIe� .

.- .. Que, � Federação �a?l!�li1 �� fendeu: Bonsucesso (1931 a ....

ropolitana e Liga de Futebol. Bola �o Ce:;to ío� 1Llm�"da em 1032); Penarol, do U!'ug'uai (193:'1);
toolmente é de<llOminada Federa- de ablll de 1935. ; 'Vasco ela (,ama (19$'[); Bolafogo
ão Metr<opolita'na de Futebol?

.. '. Que Jack Dempsry foi prú-! (1�35); F!amCll�'o .:-(19�G a 19;4,0) �
.,. Qll� a Confederação Brasilei:-- clamado campeão nlllnelial de Box 19d

1. ,(al'1aslado), S,tO I aulo (19L
a de Desportos era ::IIntigalllente de peso-pesado em 1921 aos ::n"l'f'- a 1916) ..

, " .,'
..

enominada Fedenação BJ:Ilsileira bala!' o tllnlo que pel'tncia a Geor- ... Que PlI�110 Call1?la fOI de,
e Sportes e foi fL]ndada em 9 ue

ge Carpnticr. Que foi Uene Tunnye claraclo campeao mUllchal d� BD,�'ulho de 1906?
) n1 190)6 CICI'I'll"Oll Jac1- de- peso p0sado rm 1933 ao ,enceI

Q
...

f'
.

I q llen, e - , u '(/1 1 l 60 "" ."

· . . ue o pnmeu'o jogo 'O leIa
Dempsey, ficando de posse elo t.í- ,"", lat' cey por nocan _e no IO,lllCl .

o Campeon.ato Brasileiro de Fute-
lulo' Enl 1928 Dempsey soljci�ou Carnera, na 01stórla do box mUl;'-

01 foi realiz,ado em 1923, selndo rev�nche sendo no\"amente clcrrc- dIaI fOl o mals alLo, o maIS pes�wo
ampeõe.s �bsolUitos os paulistas? 1 I A" . ncer Teou Her11l'y e ° que mais. "ezes SUblU' rlflg

, ., Que o C. A. Ipiranga, de Sã'O ;�l���OYP(:'�l�'�u-se elas atividade� � 93 lutas). Ma; �aer 9
derrotou-i)

.31ruO, foi fundaelo em 9 de julho
pugilisLicas, invicLo, deixando v9-- em 1934, no, 11., 1 ound.

, ')e 1906?
"ct ' o titulo de campeno ... Que ,1 RusSla ó, des,ele J (Li,

· .. Que em 1930, no Gampeona- xan o vago,
,o país de mais forLe rSpu'lto es-

o Muní.lial de 'Futehol, o s·eJecio- que foi elisputado rm 1930 entre
poi·Ljyo. Aproximadanwllie J�h

ado brasileiro foi derrotado p-e}os i 1\lax Schmeling e Jack Sharkey, zentos milhões ele cruzeiros :oiiD
:g�slavo-s por 2 x 1, em Montevi- sainelo yenceclor o primeiro. Eu', gastos anualmente no spu progT2-

I I
J

I I I I I Icu,
19'"'') SI k Jesafiou e "C'lccn ma de esportes. Disso resultou não Cla:óifi' CLUBE re�1i�:, Vilórias Derrolas Empales Ponlos Pon.'os 'Coa.ls.I·CoaIS>, ., Que em 1920 o Palestra (ho- o)� lar -ey (

do apenas a conslrução de 650 psf á- caçoo dos
. ganhos perd,dos pro conlr

Palmeiras), sagrou-se campeão Scl1mrling, ficando de posso
elios, 3.500 ginásios e 10.000 Ca�- --1-0-c-'-a-r-a-v-a-n-a-----5---4---1-1-..;...-t....;;--9..;.;.--t..:......:....--;_--aulisla pela primeira vez ao der- tilulo? pos, mas lambém estimulou trinta 19 6

atar o C. A. Paulistano por 2 xl?
... Que o Basquetebol foi cria- e cinco milhões de homens e 11111- 2° Atlético 5 3 1 7 3 16 13'

.

'" Que no Çlampeouato _Sulamc.- do pelo elr. James NaismiLh. pl'O- lheres de loelos as ieladrs a Lomar 3° Avai 5 3 321 6 4 21 13
�ca.no" de AtletIsmo d� 194;) o Bra-

fessor de Educação Física do. In- parLe em ·compelic:.õrs esporl iyas. 4° Figueirense 5 2 4
.

6 10 13
�t saton-sCh'l OaIl1��a� " abs�uto'llel"llaCiO,nal Yun,g,NOws, Chl'lstum Além disso, como não P permitido 4° Bocaiuva 5 1 521' 2 4 6 12 23ra��li'�soo cer,t�a�1,eo o� br�;i��iro eJ�= Association Colege, de SPl"illgllCld, ganhar dinheiro no<-; espodes, qüel', 50 Paula Ramos 5 10 81 18

I 1 h t '8919 como promotorrs quCl' como p�:n'- .
_é Bento de As.sis Jr., �evelou--:se o 1\ assac usse s, í'�1.. .'

d <.; tI'cipantes, não há atléLas profissio- felhor atleta da Amenca do Sul? . .. Que, Leollldas, um 0_ Partidas realizadas � 12; goa}s - 90.
, •. Que �1 fuverciro de 19�5 o'maiorM "cracls" elo Bl'Mil, como- nais na União SOviética.?�

�_

Um terno mal feito vale pouco.

Uma costura mal feita nada' vale.

Um terno feito na ALFAIATARIA MEIO vale

muito e' cus·ta pouco.

ALFAIATARIA MELO

Rua Felipe Schmidt-22
t.

Movimento do Campeonato da
. I

2ao 'Divisão
Encerr,ado em fins do mês passado, o campeonato amadorista cita

dino d'a 2a Divisão foi brilhante vencido pela ardorosa equipe do
Colegial, se.guida pela do OJipico, senlio o seguinte o movimento dos

PIWTElTW TURiYO.
Coroados, 5 x Culegial, 3; Vel'a Cl'm, 1,x

;) x COlroaJ(10.s, 2: C'-cl],egial, 8 x Olímpico, 1;
Olímpico, 8 x Cor,oados, 1;

\

Olímpico, '1.; Vera Cruz, 2 x
C01egial; 8 x Vera Cruz; O;

SEGUNDO TURNO.-
.

Colegial, 10 x GOl'oados, 5; Olimvico, 5 x Vera Cruz, 2; Vera C1'11z.
3 x COI'oarfos. 2; Colcgial, 8 x Olipico, 1; Colegia, 8 x Vera Cruz, O; Olim
pico, 8 x. Coroados, 1;

1°

.'

o STUDEBAKER 1947 satisfaznovo

o seu gôsto Aguardempela distinção.

para breves dias a exposição nesta capital.

Concessionarios •
!li SOCIEDADE

INTERMEDIARIA DE AUTOMO-

VEIS LTDA.

RUA FELIPE' S'CHMIDT • 60. TEL. '1571
..

S T ,U O E B A K E R
\

Sinônimo mundial
é

de
excelência em autos e

caminhões
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0'3,valentes I Campeonato, de Aspirantes
Londres - D. R. Gent - �e 1875 e Woolwich e Sand- formá-lo num goal, trazendo a,

'

"
'

Press Information ServLce - hurst, as duas escolas milita- bola para trás a�' lon.go d� uma I" �amos abai,xo o ;�ovimento do 1° turno do certame,. ama-lortsta

Num muro perto dos campos res da Inglaterra, 'vem resol- linha paralela as duas lmhas c,ltadmo de aspirantes:
da escola de Rugby da Ingla- vendo suas pequenas diferen- lomgttudi.na.is do campo e de 'Jogos realizados: Carâvana do A1'� 4 x Figueirense, 2; Atlético, 5
terra existe uma placa come- ças no campo de Rugby desde qualquer ponto dessa linha, I x Paula Ramos, 3; Avai, 12 x Bocasuva, 1; Caravana do Ar, 2 x Atlé

rnoratíva, revelando que um 1876. Além disso, há ainda o colocada a bola no chão, atirá-, tico, 1; Avai, 3 x Paul�, RaJl'lJ!o�;. O; Figuei�e:r:se; 2 x Bo:aiuva;, \.O:ra-
cert W'l'l' D'bb EI1Jis em' t d' di d d 1 tra vez sôbre a barra en-]

vana do Ar, 7 xAvaí, 0, Atlético, 2 x F'igueírense, 1, BOCelU\é1..� x
.

O l.w.lam.I!JI , I campeona O os con a, os a a ou' 'S
" "

,..... Paula Ramos; 2; Atlético, 4 x Avaí, 3; Figueirense, ·1 x Paula Ramos; 3;
1823, "com um. desprezo ab-Ilnglaterra e os "matches'.' de tre as traves, O try, aSSIm Caravana do Ar, 3 x Bocaiuva, 3; Avai, 3 x Figueirense, 1; Caravana
sollUlto pelas regras do .ruteool,' campeonato entre ÕS clubês conventido, vale 5 pontes i se o do Ar; 3 x Paula Ramos, O; Atlético, 4 x Bocaiuva, 4,

como tinha sido praticado! da Escócia, País da Gales e tiro se perde, o "score" con-

até a época, pela primeira vez, Irlanda. tínua a ser um "try", com ape-' CI ,'c I CLUBE ! JOgOS! ! \ \ I I I
iJ

I
essm- reelize- Vitórias Derrotas Lmpetes Doutos Po�los "'Go,êls, "Crols ...

apanhara a bola com as mãos' A Nova Zelandia e a África nas três pontos. _,_a_;8_0 d_o_s ga_nh_os_pe_rd_,d_os__pr_o__'_'h_"l'_"
e cO!r�era "com el1à,".. _ \do Sul desde há 60 anos, ad?- Nos pr�meiros tempos, .00 Rug-I 10 Olimpico 6 4 1 1 \ 9 3 37)ASSIm, fOI essa violação das taram o Rugby como esporte by era Jogado COIIll 60 Jogado- 20 Cclezial 6 3 1 2 8 4 25
regras estabelecidas que veiu �laC'ional, 'fi u it-o praticado

I
res de cada lado; mais tarde I ;)0 Vera""Cruz 6 'I 3 2 4 ,8 1->'

a transformar-se num dos �ambém na Austrália. A Fran- êsse numero foi reduzido para; 40 Coroados 6 1 4 1 �3 9 16!'.mais viris, ágeis, e vigoOr.os�sç_ça tem sua própria ,�ssocia- ,20. Em 1875 e 1876, equipes �e I
esportes do muIfdo. Os anti- tão de Rugby com vano? clu- 15 jogadores de cada lado dLS-I-_-----------------------_
'gos alunos e professores

�

da bes de primeira catego�la es- putaram o "l�latch" en_!:re OX-j Partidas realizadas - 15; goals - 86,
{escola de Rugby levaram esse palnados por todo o PaIS. ford e Ca,mbndge, e logo depo-; _� -,- ..,___----

jogo. �ara as Univers�d:a�es, O jogo, disputado com uma is essa prát�c� fo� geralmente;
,

�OSlplta1S e as grandes cida- bola oval num campo .que não adotada. Ongmanan1cente, ha-! no ,solo, colocando nela uma' e os dis grupos se esforçam pa
des, e daí outros escolares da bola oval num campo que não I via 10 "furwards ", todos ho-, das extremidades pontudas da I

Ta afastar o adversário da bola
Grâ-Bretanha o aprenderam. excede de 100 metros de com-I mens altos; 2" half-backs", bola, e dando uma pequena car- passa-la a um dos "half-backs"
Em 1871 formou-se urna prímento por 70 de largura, é colocados logo atrás dos "for- reira, chuta-a de ponto em que que, entregandoa bola por sua

corporação, a -União de Rug- decidido por pontos. Um goal, wards"; um "three quarter ",
I

ela se encontra. Os "goal" so I vez a outro jogador de seu

b,y", e logo depois a Escócia, vale 5, 4 ou 3 pontos, dspen- atrás dêles., e aimda atrás �e são validos por "droP-kiCking):,1 "team" inicia um movimento
.a Irlanda, e o País de GaIes'dendo do tipo conseguido; não 2 "ful.lbacks", Desde 1893 maIS, ou "place-kíckíng ". para passar entre os "thee-

form�ram suas 'p r Ó p r i a s se pode marcar goal, Stern qu� I ou n�eno�, ficou .adotada.a I
, ,

,. "-I quarters". Começam então as

"Uníôes de Rugby", combínan- a bola atravesse a barra entre combinação que VIgora hoje '.
'I'odas .as vezes q�,e e mfnn-

escapadas e "dribles" atíran-
d t d ' t f . '. 8 "f rwards" 2 "half-ba- .gtda uma regra do Jogo' o "re- , .

'
.

ü. o as as qua TO armas, os dois postos perpendIculares - o' '" I
,

(".. '. do-se o adversário em CIma da
para fins internacionais o que ou se for um tiro muito alto, cks", 4 "thee-quarters" e 1 feree interrompe a p.a,:tIda "e bola, ou mesmo de seu conten-

d
.

d" t I � ,

"f 11 b k" recorneca-a com um bolo
Se enommuo e un a nte- entre o espaço, d8JS duas tra- U - ac ,

I'· di O' dor, sem poder no entanto con-
." ' t
-' ,,'. como se costuma Izer. s . ..

.nacíonal", contando a uai-. vas prolon.ad3Js para o alto. A Há, no Rugby, diferentes

I "iJ d "d' d I d
• ,servar a bola mdeflllIdamente

mente com representantes da outra ma!neira de fazer pontas man.eiras de "chutar". O "pun- . orwar '3 'e C'a 'a a o se i no chão, ,pois incorreria em

1!ni�o SUl-A, fri�,�na, Nova Ze- é o ,"tll."'y ", q�e vaLe três pontos I ting" é a,tira: a bola' d�,reta-I juntam
em filas de três, com! f?,lta; t.udo o que lhe é permi

lândla e AustrálIa. e que se obtem levp,l1do a bo-! mente das m8JOS, e o? full- os braços em volta do pes{ioço tIdo e ,controlar a, escapada, OU�
A Inglatena e a Escócia la além da linha do góal dos backs" particulamente podem I uns do,s' outr«s' e curvam-se se for bastante ágil, apanhar a

jog'a�am pela prim,eira vez em adve'rs'ários e "plantando-a no 1 "chuta)''' á gralnde distância; bem, de maneira que SWl!S ca- bola e correr com ela.
, 1871, e o primeiro campeona- chão", como se costuma 'diz'er, I "drop-cking" é deixar a bola I beças f.iquem colocadas entre I o,s jogadores de Rugby de
to Internacionail, cOlm a par- ou s�ja, colocando-a no chão cair das mãos para o chão e, as nádegas dos jogadores da' vem ser joOvens sadios e resLS

t<ilcipação dos quatroO mem- sem arremes,sa-Ia. Quando um' chutá-la quasi ao mesmo tem-I frelnte. Depois, cada um dos tenteEl' dispostos a se maclru
oros, realizou-se em 1883. As '''try'' é conseguido, o "team" po que t,oca o chão. O "place-/8 jogadores de oada partido, carem e a machucar p,ara COll

Universidades de Oxford 'e que mar,cou o polnto tem o di-: kicking" se refere especial-, uma vez em posição enc!ara os seguir a vitória de seu quadro.
Oambridge jogam entre si r�ito de experimentar daí, a mente ao "try" embom possl'V 8 outros do .piaI1tido adversários, Q Rugby é o jogo ideal para
deSlde 1871. A taça dos hospi- 1enominação de "try'· -,--- ex- ser empregado em outras oca-

I

e, quando estão assim próxi- homens imbuidos de e,spírito
tais ,está sendo disputado des- pe1'imeilltar ou procurar trans- siões; o jogador faz um buraco�nos, a bola é ,c01ocadta no meio ousado e empreendedor,

Rugby': �3porte pa.ra

H
15
2t1
34

e Agências

•

MACHADO &. CIA�

,Rua Conselheiro Mafra, '84
Comércio

ITeL 1.607
. Caixa Postal, 239.

�

Estado

Representações
\

Conta Própria

,

"

lelegramas: -'Primus,
Depósito Caixa Postal,37
Rua João Pinto-13 Florianópolis

Santa CatannaImportação
'Exportação

--. t

Sub,.agentes nos
• •

prlnCI�

.'

MANTEM EM ESTOQUE: Retorneiras, automáticas de
120, 250, 330 litros, com motor elétrico a gazo
lina e a querozene; Motores "Continental", Moto-

res ','Diesel" a óleo crú�
(j,

Exposição de móveis RIO NEGRINHO'

Grupos estufados em couro gobelin e 'veludo

pái� municípios do
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I

CARLOS HOEPCKE S. A.
, -,

Comércio e' Indústria
. I

' ..

Ma triz -- Florianópolis /

1

I
,

]�ILIAI::_�� , •

e
,

Blumenau - joinvile - joacaba - Lajes - Laguna
São Francisco do Sul e Tubarão

-

Agência em Santos
•

.

_1 - ',- I�,' '�,� ,

T ·.f

Escritorios em, Curitiba. ,e São Paulo
'

..

IMPORTADORES e ATACADISTAS [� ,

I

Fazendas ". Ferragens' - Maquinas - Material
.

-

.'
' "-�

Elétrico ... Louças - Produtos ·Qu-imicos e--
"

Farmacêuticos - Autornoveis - .Carninhões -'

Peças e Acessórios - Pneus" Camaras e
.

If· •

Correias -. Produtos - de Petro.leq," etc ..
.

, /

I

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
,

.

\ .

" ' ..

�Fabrica-ção de Pregos
-

e de Gelo

,
l'

Telegramas "HOEPCKE"
-

;

. l
. I

j'

"

•

''':.
.J

••
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E.SPORTE CLUBE Associa�ão At:lética Ribas;Vi.ce-GilbBrtoSilva;
.......-- 1 ° Secretário - João Eloi

,,' B.arri�a Verde Mendes: 2° Secretário - Pira-

MALAR IA'! �
'-o guay Tavares: 1° Tesoureiro

. .

Recebemos: - "lhori:anó- ta, foi empossada a diretorial--:-
Leandro José. da f.::J.va Ju-

Recebemos e a;g11�adecemos a me; 2° Tesoureiro - Xl.3tO
. i ., .

.

mor; 2° Tesoureíro -- Ante-

seguinte circular: Joinvile, 5 Schnorr ; Díretor-Espcrtívo - /polIs, 12 de setembro de 1946., que orientará .os destinos da. rior Augusto Platt ; Orador -

-de Outubro de 1946. Ilrno. snr. Té�niICo -:- Abílio Snveir�; C?ra-I Ilmo sr. redator _ Tenho a

I

mesma associação no período � Mário Guedes.
,

redator - Com o presente, t'e- Joao Luiz Gonzaga; Diretor- I I'nho a grata satisfação de co- dor - Luiz Domingos Ramos; satisfação de comunicar a v. s., 1947-1947 e que ficou assim, DEPARTAMETO TÊGNJCO
municar-vos que em reunião Guarda-Esporte - W,allfrido I

.-

d C D d
!

t.ituid
j

1 d f it dat d 30 d Lima' C ítã d uipe que em reumrao o '. . esta consu UI a:

I'eva a a e e1 o em
. a e . ,e ", .apl ao a eq .

. Diretor Geral de Esporte _

de Setembro p. passado por - Adernar Eugênio Marques. Sociedade, realizada nesta da-' Presidente - Amtônio Lara 'Rui S. de Sousa; Diretor
.

de
componentes do CERVIÇO Aproveito o ensejo que

.

se
, I Esportes T'erréstres - Val-

NACIONAL DE MALAP..'IA, me oferece para apresentar- Eu petisco .\ ' .mcr Aguiar Borges: Diretorficou deliberada a constítuíção vos protestos de alta estima e

I· de Atletismo - Paulo Samí :
de urna Sociedade Esportiva, elevado apreço. Diretora da Secção Atlétic�
com restrições no momento a Cordiaís Saudações Espcrtí-. Feminina; Diretor do Depar-seção pebobística, cujo nome vaso

I tamento Médico' - Dr. José
passou a figurar como "ES- Carlito Machado de Souza Tu" petl"scas. li R. de Araujo; Di,retor da Sec-
POf:.TE Cr_UBE �ALARIA". 1° Secretário •

i ção de Tenis - A1do Fernan-
VISTO: i d.es.A fim de reger os destinos da Manoel Camill dos Santos

11Sociedade em apreço durante Presidente
o período social do corrente

'_I
CONSELHO FISCAL

exercício, foi eleita e empos- 'Ele pe�.. isca e I
sada sua la. Diretoria, ficando J,ivl"oS ('In br'3Iu'o-artigos { ,. João Cândido Alves Mani-
assim constituída: fIe escritório-material

I
noh, Duarte Pedro Pires, José

escobu'. Papelaria� só lia Car'los Veloso.
Presidente Honrário - Dr.

Mário de OliveIra· F'leT'reiÁa;
LIVRARIA MODERNA

'I'odo mundo petisca na I
. Valho-ma do ensejo para

Presidente de Honra - Sr. ! apresentar-Iha os protestos de
.Júlio Reinaldo Híldebrand; II alta estima e co.nsideração
Presidente - Manuel Carnibl ..... III"') II=T I JC'-.U trI='l II") Â '. ELOI MENDES, 1° S�cr�tá-dos Santos; Více-Presídente -

d :x:
.

& C' � B:J L '-X FIL li<'�
Francisco Teotônio Ca!rdoso; Pe ro aVier la. no. \

1 ° Secretário - Carljto !:tla- I Agradecemos a gentileza da
chado de Souza: 2° Secretário Tipogl.'afjn-En�a."'enmt;ão _ comumcaçao e almejamos
- João de Olíveíra Ramos; 1°

. Pauta-;flO Rua J O A O P I N T O, 19 crescentes votos de felicidades
Tes.o!Ureil'lO - Ro-sendo de Li- á valorosa agremiação.

TUfFI AMIN TUfFI AMIN

& IRMAO Pione�r Rádio Indústria _e Comércio Uda.
& IRMÃO

UCENSEES OF

Proprietários Concessionário,s .FordI
I

Pilot Radio Corporation i
\

OFICINA FORD
da

CASA
-

lHES IRMÃOS.
Rua Duarte Schutel

sedas da Capital

'Iem a satisiação de comunicar

ao público e ao comércio em

g�ral que ioi nomeada re

vendedora exclusiva dos rádios

Pilot nesta cidade, a firma:
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Há um Ford][no seu

futuro
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1'10 dia 3 de novembro próximo o C. R.. Aldo Luz
efetuará uma grandiosa rega ta in terna

ALGUMAS NOTAS SôBRE TENIS
II

Entre os esportes elegantes, principalmente entre os uni-
o tenis, selh dúvida alguma I versitários que o praticam
possue um lugar de destaque .. com grande ardor.
Com um nascimento um pou-

r

Em toda a Europa o Tenís
co obscuro, pois os seus histo- é muito apreciado, e a longin
riadores divergem quanto á çtua Austrál ía já tem dado le
sua origem, ele tem sofrido vá- gi�imos expoentes do tídalgo
rias modificações através dos esporte.
tempos. I Na Suéica, 'jogava-o o octoge-
Inidalmente as redes eram nário Rei Gustavo de cuja pra.":

bem altas, os raquetes pesados tica foi proibida pelos médi-
.e um tanto grosseiros. : COs há poucos meses.

Com a aceitação do jogo e o Durante a guerra
.

os jogos
aprimoramento da téonica a- foram cancelados, e agora,

I dotada ientão, os estudiosos voltam eles corn mais aceita
desse esporte resolveram baí- ção que antes, reunindo em

xar um pouco a rede, tornando torno dos "courts " a grande
as 'Partidas mais movimenta- familía elegante e disciplina-
das e interessantes. da do esporte branco.

Houve época em que, .na O Brasil já se movimenta e

côrte francesa, em Versalhes o dentro em pouco, teremos en

jogo tornava-se uma verdadei- tre os "Cevos ", elementos que,
ra febre. i certamente, hão de brilhar nas

Vemo-lo jogado pelos ele-
I
pugnas i�lternacionais.

[gantes de 1780, e pouco depois A. Acioli de Vasconcelos.
O "Estado", em seu �;uple-' também. di�putado entre os;_--- _

manto esportivo, não poderia convencionais da revolução
esquecer uma justa hornena-' francesa. que logo o abando-Í

.

l' t B ti t p nararn.

!gem ao jorn a IS a a IS a e-

reira, ilustre presidente da As-II
Na Inglaterra é que esse es- Acy Cabral TeiVe

sociação Catarinense de Im- porte teve um grande surto e Ha dias que conversa com o
té I

. .

l'
prensa e em quem os que la- a. e ioje e cu tívado com entu- sr. Sidney Nocetti, tive cieucía
butam no periodismo barriga stasmo selos jovens britânicos. da Regata interna que o C .. R.

I verde,
encontram sempre o a-I Onde porém, ao que parece Aldo Luz realizará no próximo

migo solicito e distinto, e a' o seu desenvolvimento atingiu dia. 3.
i quem a nossa classe deve os

I o auge, foinos Estados Unidos
.

mais relevantes serviços. Eis! onde os campeonatos se mul-Í _Confesso, que naquele dia

o motivo desta coluna.
i
tipllcam em todas as cidades nao acreditava nem um pouco

________________

1
.

'

na realização dessa regata. Não
..........

..

'1rD E'� I acreditava porque estou vendo-
P E ..N" I-I () ...Br"L � o desprezo da 'nossa mocidade-

Caixa Econômica Federal. de Santa Catarina ;�r;:P::I��ta�� !:U:��p::sec:::
seguiu apleusos dos �pa�,3 ca,...

lorosos no seio da nossa tor-«

Flor-ianópolir, 13 de Outulro de 194.(1

lornalista Batistao JOGO DE HOJE ENTRE CArA·
RINENSES E PARANÁENSES

Adolfinho num salto evita 11m goal dos paranaenses

1° goal dos barzíga-veedes, eonsígnado por Bódinho

üajú, após () tento de 'I'eíxeírtnha- tirando a bola do fundo das
redes,

'URSULA BECKMANN É A RAINHA
DOS ESTUDANTES

Num pleito justo, em (Jlle n Diretóiio Acadêmico XI ele Fevereiro
't'mpenhon o máximo dp esforços para evitar quaisquer fraudes, :t (1]Pi-
6\0 da senhorita URSULA BECKMANN, para a alta f'Ul1ClLO ele Ru inhu
rIOS Estudantes de 19/!6, constitui acontecimento meritório e dos mnts
-ea10r050S aplausos.

.

.' Apoiada pe�o Institu.to e Colég�ção de Jesus, es�a frente inesgn·I<.1,vf'1 ae educação f'erninina, sempre mais cara aos catarinenses. a grmbl
candidata só podia esperar o sucesso que se sente. ;

Presente que foi esta redação, à apuração de ontem, podemos
'"fitmar que a meticulosidade, o cuidado na apreciação dos �[0�OS, f) eon-
1,ro)e de enteada e saída, não põem dúvidas ao resultado do pleito,

. Estudante! Ursula Beckmann é a tua .Rainha, Envia-lhe as t'Jt1�
ielicitações.

•

Pereira

Vontade existe

End. Tel. CAIXA
/.

Jóias - Pedras preciosas _:_ Pratarias - Etc. cida.

C;uteira. de penhores da Caixa EcoltônlÍca:I<'etlel'al MI····t bde santa' Cat,arina as, 10Je ja es ou 'perce en-

J do a foroa de vontade elos sra,
Illstalada á rua Felip,e Schmidt, 17-1° andar- I dirigent;s do clube vermelho e-

Horário: Das 12 30 ás 18 horas. I branco. Estou percebendo e,
r

,

I não mais dúvídq na eretívação
Sabado : Das 10 às 13 horas I dessa competição. '

----�------------------------------------------------I
I . Acompanhados os esforços
desses abnegados remadores de.
outros tempos, tem-se como

certa a regata �llterna cuja
finalidade é q incentivo aos

que hoje começam a praticar
esse esporte sadío.

'

E, então, já começo, a íma

jinar o que será e representa
rá essa regata. Parece que os.
meus olhos já estão deslum
brados com o brilho da prova
e que a cidade esportiva aplau
diu trenéttcamente os seus:

barcos preferidos. Chego até a

�. fIf�_ !1'X(1'#1'/vAV..HJt»'.M'M',I//I//,#,//,//,iW,//NV#N/,//I//M-WH//,//,//,--r'#L1.VI//,,/(,1/,//,/U//'/�B/'//'//'//'//'-I7,/q� imagínar e aspeoto Iíndíssíme
�
E t b I

. ,"

G f' n 'Ii� a nossa baía sul, coberta de,

I s a e eCImente rá ICO oraSI ,I barcos graciosos cruzando .gar-
� I� bosos as aguas verdes do nosso� . �

I. . Brevemente inauguração da uma IlmaT:,r. .

J., � omara que sala mesmo es-
'.

bem montada
-

papelaria. �,-sa regata. Tomara que o c. N.
� � I Aldo Luz saia vitorioso dessa

I RUA TIRAOENTE, 10 FLORIANOPOLlS �) empreitada. Esses, são os meus,
�- '..

.
_<

' � I
�"'#_AI'/N4Y��'_n'____ 'i I votos.

�I

. . .;
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