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nCreiB na capacidade de recuperaçã1J dó· 10SSO· pais; ·que
.

há d;---n--- i-r,·--vi'lorio-
samente da presente crise, para testemunhar, mais uma vez, ao mundo, o poder

, restauratlor do trabalho e o valor real da Democraciau•
(Palavras do sr, Daniel de Carvall19, ao ser empossado no cargo de: �Unistro da Agricultora).
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"N Ã 011
Rio, 18 (E) -- Em virtude

da insistência de lideres do
Partido Comunista Brasileiro

��a�%e a�o��f��::on����sad�� Tomou posse o novo Consultor Geral
por forças norte-americanas, o RItO, 18 (E.) - Em alo que se revestiu de simplicidade, tomou

ministro da Marinha, a/m/pano pO'sse, ontem á tarde. perante O' ministro da Justiça, sr. BeneditO' Con.

te Silvio de Noronha., interro. La Neto, o nO'vo 'consultor-'ge 1 "iraI da RCiPubHca, sr. Odi,lon ,da C'Osta

gado pelos jornalistas acredi- Mans'O'. Estiveram presentes �unlCÍonarios do Ministerio da .Justiça, re·

tados junto ao seu gabinete, presentalntes da imprensa e variO's amigos dO' empossadO'.
se havia ainda alguma base Após a assinatura do termo de posse, O' sr. BeneditO' Costa Ne,to

naval brasileira em poder de felicitou o sr. Odilon da Costa -Manso, tendO'
-

O' nO'vO' concuItor-geral da,

representantes dos Estados He,pública agradeddo.
--------------....----....------------....----------------------

Unidos, respondeu, incisi1Ja-
mente:
Não!"

8obstituido pelo
sr. Alírio Sal'es

1 'Rib, 18 (E) - o sir. Vieira
de Aleil'lcar, que está respon-

��:����ah��t� !� It������ Õ novo Interventor do Espirita. SaDt�
les na presidência da Junta VITORIA 18 (A:" N.) - Realiiar-se-á no PalaciO' IAn�Ieta, .a �erI.
Bancários pelo sr. Amilcar de monia de transmissão dO' Govêrno do Est�do ao sr. Moacu' UbIradar�,
Governativa do Sindicato dos 1 recentemente Illomeado para interventor Fed�ral. ° p�ntO' D'as repartI-

Faria Cardoso. 'ções públicas eSi'aduais, por esse motivo, sera facultatIVO.

Monumento "aos' mori1Js da
Serão expostas 17 maqnetes

RIO, 18 (E.) � Amanhã ás 15 horas, no Museu lWacional de Belas
Arte, será inaugurada e entregue a visitação publica a exposição de
-maquetes do monumento aos brasileiros das três armas, mortos em

uma das praças desta Capital. - IApresentaram trabalhos os escultores Florentino Barbasano, Hono
rio Peçanha, Maria �latos (duas maquetes) , Jorge de Murtas, Leão

Veloso, Leonardo Lima A. B. Maschessi, Dante Clocce, J. Escoito (duas
maquetes), A. Caringhí (duas maquetes), Luiz Pais Leme, Edgar Du
'"ivier e Humberto Cozzo (duas maquetés),

A'O todo, 17 maquetas são expostas, O julgamento dos trabàlhos
'será Ieito em" novernbro vindouro.

fEl

MaqUinaria textil inglesa para o Brasil
RIO, 18 (E.) - Falando a um vespertino, O' embaixador inglês no

.Brasil, "sir" Donald Sairut-Clair disse que estava próximo o

prazO' para entrega de maquinaria textil ao Brasil" e todo o arroz que

possamos fornecer á Inglaterra "destina-se á India e ao sudoeste do

Aldriatico", e que já- em fins deste ano ou no mais tardar em princípios
.do vindouro, começarão a ser entregues ás nossàs autoridades os navios

especialmeníe encomendados, tudo de 'acordo com o p lano anglo-br-asi
]eiro.

Marcada para o dia 3 _e novembro'
sxo Ptf"DLO, 18 (E.) - o díretorío estadual do Panido

Democra-Itico Cristão resolveu marcar p-ara O' dia 3 de novembro próximo a rea

'fização de su-a convenção estadual ás 15 horas no salão nobre da Po-'
Iiclinica de São Paulo.

As convenções murricápais preparatorjas para a .estadual foram
'marcadas para o próximo dia 26.

Renunciou o presidente do Chile
SANTIAGO do Chile, 18 ,U. P.) - presidente da República Chilena,

sr. �lfreuo Duchaldc, r-enunciou ao cargo, alegando, para esse gesto,

Ianotívos de saude, ° poder foi transmitido ao ministro d'O Intel'lior Juan
Iribarram, tambem pertencente ao Partido Radical. •

.

A resposta da Turquia
ANKRA 18 (U. P.) --+- A resposta ofici�l da Turquia. r�pelindo a

pJ,'OIPostas para UUla defeza conjuta rossO'-russo-turca dos Dardanelos, con
1ida ItIa nota de 24 de Setemlbro da União Soviética foi examinada e

.aprovada na reunião de hoje do Conselho do Gabinete Tm'co. A nota
tur,ca será entregue, formalmente, dentro em poucO', á União Soviética.

o sr. Otávio Magabeira e o go
verno conslifucíonal baiano

RIO, 18 (E.) E' prov�vel que qualquer mO':luento os pass,edistas
PO$SMll conhecer a rdecis·ãO' part1daria sobre a oandidatura do St'. Ota
vio Mangabeira ao ,govêrno da Baia. ° nO'me do presidente da U. D. N.
será levado, como se sabe, á cOln,venção dO' partido, e tem o apoio de
varias correntes de Oipinião. Ale,guns ptoceres pessed1stas já defimiram
suas simpaHas pelO' nome do sr. Mangooeira, mas a decisão da bancada
�inda não é cOlnheci:da.

II Conferência. P�DamericaDa da LepraRIO, 18 (E.) - Reumr-se-a nesta Ca,pital, de 19 a 31 do corrente,
a 11 Conferência Panamericana da Lepra.

Procedente de Caiena, chegO'u hoje 0'- especialista francês em mo-
lestias tropicais, major-médico Hf;rv.e Alexalndre Floch, dire,tO'r do
InstitutO' Pasteur da Guiana Francesa, que vem iPartidpar do conclave.

Eleito por unanimidade
.

RIO, 18 (E.) - IniciandO' 'Os tmDallhos e do Tribunal Superior
El�1toralJ, o ministrO' José Linhares comUlnicou aos seus [JIares O' preen
cbImento da Vl2!ga aberta naquela Côrte com a lIllorte do ministrO' Val
-demar Falcão. Por unimÍ'dade, o S. T. F. elegeu O' ministrO' La,faiet(�
de Andrade, que já ocupava, na qualidade de primeíro suplem,te a vice-
_presi,denle do T. S. E.

'

OUTRAS
CONfiSSÕES ...

inislro da Viação
mo, 18 (E.) - Ü .presidente da Repuhlica por decreto de hoje, nO'

meou o engenheiro Clovis Pestana 'pat'a exercer as funções de ministro

da Viação e Obras Publicas. O novo auxiliar 'do presidente da Repú
blica exercia o cargo de secretário,

'

da' Viação do govêrno do Rio

Gr-ande 'do Sul.

áoun'ciadasOficialmente as demissões

A oonfissão, dizÍam os

romanos, é a rainha das

provas - tegina probarum.
No processo movido con

tra o «Diário da Tarde»,
a confissão da culpa apa
receu em mais de uma

ocasião. A primeira foi

quando aquele vespertino
noticiou, a saída do seu

corpo redatorial, do sr, AI
tino Flores, que saira sem

ter entrado, e depois de
exercer a ardua tarefa de
censor político.
A notícia injuriosa con

tra o engenheiro dr. Anes

Gualberto, segundo o «Diá

rio», teria tido o seu Irn-

.
prirnatur.
A segunda está na man

chete ontem publicada por
aquele iornnl: o condenado
era apenas um bode expi
atório.
A terce/ta reside na car

ta que o deieneor do con

denado endereçou a este.
Essa missiva prova que a

condenação era esperada
como fatal. E teru:o assim
que essa epístola, divul
gada o.ntem, tem Bc data
de ho ie ...
Sirva-nos o erise io deste

comentário para um escla
recimento: a condenação
de um iorneliste, por crime
de iniuria, não nos in
teressa. Lamentamo-la, tão
somente. No caso, consi
deramos, apenas, o iornal.
E a êsse nãç faltaram os

nossos avisos, ...

LISBOA, 18 (U. P.) - FO'i oficialmente anunciada nesta capital
a r�cente demissão do pr?iessor B�nto Jesus Oarrcas .

e �o �rO'fessor
Mario Azevedo Gomes, dois -conhecídos professores uníversítarros por

tugueses, intimamente ligados {i oposição ilegal ao govêrno.
Revelou-se que a causa da demissão foi o í'ato de ambos terem

assinado um manifesto hostilízendo o govênno português.
° manifesto por eles assinado afirma que Portugual não tinha

as necessarias qualidades para ser admitido ena Organização das Na

ÇÕl�S Unidas.
Informa-se ainda que o professor Jesus Caracas foi subsequente

mente detido.

Convidado o pro], Arolando Câmara
RIO, 18 (E.) - Despachos de Porto ALegre assinalam que o Parti

. do Libertador e a U. -D. N. gancha convidaram o prof. Armando Cama

ra, reitor da Universidade daquela capital, e ex-presidente da Liga
Eleitoral Catolíca, para seu candidato ao govêrno constitucional do

Rio Grande do Sul.
° sr. Armando Camara ainda não respondeu ao convite, mas acre

dila-se que o aceitará.

Enquadramento
do extinto

dos funcionários
I� A_ P. E.

lUO, 18 (E.) - Uma comissão de funcionarios do ex-Instituto de

Aposentadoria e Pensões da Estiva esteve hoje com o ministro do Tra

balho, Jazendo entrega de um pedido de evocação do processo e enqua

dramen!o dos mesmos do I. A. P .. E. T. C.
Alegam os funcionarios que a lei e uma circular da Presidencia da

República marcam o prazo de oito, dias para despacho e o sr. Moacir
Veloso, diria!' 00 Depar+amento Nacional de-Peevidêncía Social com-

'sCI'I'a o recurso seru despacho há 42 dias.
-

Vive o «quisling» indiano
LONDRES, 18 (D. P.) - Vai resuscítar Subhás Chandra Bose, que

chefiou o Governo da "India livre" organisado em mil novecentos,
e quaenta e dois pelos }al)_)onezes.- Bose foi dado como morto num desastre
de avi ação na. China.

Viaiamtes chegados a Londres afirmam:! que o quisling indiano
ainda vive e projeta uma "Rentrée" dramática para o dia vinte um do

corrente, aniversário da formação do seu Govêrno. Essa informação
teria sido dada em Berlim por membros da missão militar indiana.

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

Promovidos a General de Divisão
RIO, 18 CE.) - O presidente da República assinou os seguintes

decretos:
, Promovendo a 'gellleral de Divh:ão, O'S de Brigada, Newtolll, Stilac

Leal, e Alexandre Zacarias de Assul1iÇão;
Promovendo a hrigadeim o coronel-aviador CarlO's Brasil;
- Mandando aJgregar ao reSipedivo quadro, o gener::vl de DivisãO'

Call1'obert Pereira d� Costa;
- NomeandO' o corOlnel José Carlos 'de Sena Vasconcelos, c.hefe

do ga,binete do ministro dO' Guerra; o coronel José Dantas Areas Pt-·

mentel, clhefe do gabinete da secretaria-geral do Ministério da -Guerr:l.

o presa Peron e os «descamisadosn
BUENOS AYRES 18 (U. P.) - ° presidente Feron não poude man·

rlar entre seus "Descamisados", nO' baile publico realizado ho'je, na

avenida noy,e de .Tu}lho. Segundo informa o Jornal "El Raborista", o

can'o do pl'esrdente conseglüu chegar á avenida. Mas ali, os' desca

misados precip1taram-se sôbre o automove:l, ,parll ver seu' chefe, e o

·apertO' foi tal que Peron Inem conseguiu ::furir a porta para saltar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decreto de 10 de outubro de 1946
O Jl'iTERV'EoNTOR FEDERAL HiESOLVE

Conceder exoneração:
De acôrdo com o art. 91, � 10, alínea a,
do 'decreto-Ieí 11, 572, de 28 de outu-

bro de 1941:
'

A Savas Lacerda, do cargo da classe J
''da carreira de'Médico, do Quadro único
do Estado. I

Decretos de. j 4 de outubro {le. 19411 1O INTBRVEN'TOR FEDERAL RiESOLVE
Nomear:

.

De acôrdo com o art. 15, iteni/fV,' do �--------

decreto-lei n. 57·2, de 2,8 g.é"outubro
de 1941:

..

./'
Edith Sofia Eimer para-exercer o ear

go da classe C da carr�a de

Atendente"1do Quadro único do 1i;stlldo;"criado pelo
decreto-lei n, 1,339, de 28 de maio de "

1945, para ter exercfcio no' C€'l11J'o de' leiam
-Saúde de Blumenau. - , ,(4620) _2

,

Cor-iria Jeremias dos .Santos para exer

oer, Inter-inamente, o 'cargo da cíasse C -- Pedimos avi.lllr por
da carreira de ),tendenbe,' do Quadro ma. quando o jornal nã.o
vniro do Estado, criado pelo decveto-leí. no. mesmó dia.
n. 159, de 3,1 de. maio do corrente ano

para ter exercício no Centro de Saúde
de Tll'bárão.

'
'

iHermínia Palmira Cardoso para ·eX�I k

certo íntermamente, o cargo da classe C. �.<Ia carreira de Atendente, do Quadro ;
único do Estàdo, criado peld o:ecreto-lei j'
n-. 159, de 3rt de maio do corrente 'ano l

para ter exercício no Ceu tro ele saÚde_' .(de Blurnenau. IJosl' Kinschikowski para exercer. inte

rtnaments, o cargo da classe n da car- i
l'€ira de Guarda-Sanitário, elo '�lladro lúnicO' do Estado, vago .em virtude da

aposentadoria de Ene'dino Damas Corrêa, �para ter exercfcio no Centro de. Saúde
de Blurnenau.

Decretos de Hi de -outubro de. 1946

IO INTERVENTOR FEDERAL RE-80LVE
Nomear:

De acôrdo com' o art. 15, ítem IV, do
-d'ecreto-Ieí n'. 5-72, de 2-8 de outubro, i---....--....---------

de 1941:

de Florianópolis).
n.eroovel', '''ex.officio'':

De acôrdo com o art, H, alínea a, do

decreto-lei n. 1.196, de 23 de novem

bro de 1944:
Carmen Abreu Schnaider, ocupante do

�argo da classe F da carreira, de Proíes
SOl' Normalista, do Quadro único do Es

tado, do Grupo' Escolar "RllY Barl;>osa" ,- _

'para o "Conselheiro Mafra", .de Joinvile

60vêrno do Estado

Biase Agnesi!no Faraco para exercer,

lnterinàmente, o 'cargo de Lenje, parlrão
K, do Quadro único do Estado (lo gr,tpo
2a SecçãO' � Biologia -Educacional _

Curso Normal do Instituto de Educa,;ão

.;-' r , .rl ,
, /�/��""
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OLIVEIRA s fILHO� LT.D.t\. ti,Rua DiHHi-oro, ll} -- r!nriêmópoHs
(Of icrrrc provisório no Esi::re!to.)

.

. ---I
arechal Smutsl

Auiomóveis
(CHRYSLEf-i CORP.)
Concaasronártcs:

I

/\08 nossos

Agentes'
todo dia esta coluna

até o fim

10 apêlo do
L01�ÚHES, S. C. Coller - Pi-css dia, (jllPl" ser nllmentado, vestido,

Iníormuí.íon Sf'J'yice -;-.A opnuão quer garantia contra o descmpre
telegrc- brit':; n ica recebeu calorosamen: e ú go, con l-l'a a enfr-rmidado e Iodas
checar discurso pronuncfado na" sessão as m iser ias de nossa vicia diária _

plenária da Coul'erência de Paris quer h'r garantias contra ei'ses re-

L,'abora lo', r I-o II�1;'��e���J��':1 c1�n:l;\�ie�aOlcll'a�dlo�:/J;:')'I"I')l"l�:l' ���os 1,(�cl:'�O��:asO �:�:��õe�� ���l'��:
ou para os novos u _ (Jl'ieIlÚ· ou ocidente e nem idoolo-

rianter, na paz, 'a unidade venfi-. gias. Há npenas a humanida-le ".
cada na guerra e para dissipar o Afirmou aiuda Smub�, que o que.
receio da divisão do mundo em -revclon a Conferrrncia de Paris foi

I'
dois campos -- o elo oriente e O do a divisão entre o grupo eslavo e' o
ocidente. Os aplausos que ::-;mllLs grupo ocidental. Essa divisão, ca

mereceu quando se sentou, depois EO 'não' sejam postas em prática
de pronuuciai; sua oração, excede- J medidas para sua' el imínação, pode
ra:n nW'il110 aqueles que se fizeram' augurar mal o futuro não sou.en

l ouvir quando se levantou isso, sem 1 e da conferência, como tal, .hérn

I dúvida, significa mais do que a ex- da paz mundial.

I.
pressão ria estima pessoal 'do cmi- Nesta capital, observa-se que
neníe e velho estadista. não podia haver melhor ress.mm-

Na verdade, RmuLs elevou a dis- cia e confirmação dos temas que
cussilo do VaJ.'Liflj1l'ismo ao alto 11l- ALUee e Bevin tem' repetirlo pu-'
vel da:;; nrcessidades humana;:;. .ti- ,blicamen te há varias meses. O I ér

ele"ar:ão dI; seu pensamento des- mino da pi'opag&nda hostil e nli

tacnll-se ao laLlo çIo discernimento dosa, distribuida atraves de çatJ(lis
com que salientou os efeitos que conLrolados pelo Estado, é a pri
se srgl1il'ão no caso de fracasso meira condieão pm�a a remoeiill da
(1111 l.'('ll1cdüu: a siLuação. O repre- suspeJ[a e para o reslabelecin,"n
::;en[an[n siJl-al'l'icano abordou a to da confiança nas relaeões entre'

questão fundamental que a Conl'c- os g'ovêmos e povos. A concJ.lsão
J'cncia de PaI'is pàs em evidencia. do estadista sul-africano' pode ser

A tli\'iôfio pnLre os Estádos 'esl:1vos resumida nás palavras: q.:ie 'a Con
e as democracias ocü.lentais p8'ram..: ferência termine com uma m,�nsa

bula como fantasma etn todos 08 gem de esperança e não de d,�ses":

\ DOENÇAS N,ERY�SAb
. debales do Palacio de Luxembur- pero, l?or isso o mundo espera an-

Com os progressos da medid,,,"lI!.,
Itoje, as doenç'M nervosas, quando go, F'oi ('Bse fantasma que Smuts ciosamente. O discurso de Slllüts,
;rat.adas em tempo, síio males per. pro\'ocou exorcismar, chammlc\o a inevitavelmente, trás á menlp a

feitamente remediáve� O eurandili. af.r,nçiio para :1 l'ealidacle que a !m- t:esp()sta do generalissirl10 Slnliu 'J
r-hmo, fruto da jgnorâ'l1cÍa, só podG manirlarlc �m g('1':11 cI'jseja. pel'guula: Aoredita na possibilici.a
�réjudiear os indivídnôs afetados d.
tais enfermidades. O Serviço NA� ":-)t' há um profundo desejo do de dt' llma cooperação amisto;J. e

donal de Doeuças mentais dispõ. 'po\'o ]l(),jP - declarou Smuts - é rlul'adoul'a pntre a União Soviética
,te um Ambulatório, que 'atende gra. êSSI� o di' paz, e ÁSSo se aplica a e as rlemocracia ocidentais, u,nsar
tuiJi;l1mente os deentes nen'osos tn. 'todos os ])0"05, n. toda a lmmanida-' da existência cie diferenças itl .,110-
digen�eI!I, na Rua Deodoro 22. d•• S
b n 'borIlS. diàriamenoo. de. A Immanidacle está farta' e

cán-I giC.
as 'I E a resposta de SL'tlin:

sarla de gucl.'r'à. 'Torlos concorrJa- "Acl'edico que sim; ue maneil' t. aD-

I mos com isso. O povo quer mOl'a- soluta".

, RETIRARAM SUA.') CANDJ� •

I . DATURAS :

Tôdas as, bebidas, inclustve &!!

IJabriCadas .em outros Estado.s.
retiraram suas candidaturas,
"ara núnal' nos lares' catari-

r llenses, � em vista da certíssi-ImI) vitória do aperitivo KNOT ..

Radio-Tecn ice-Electron
"Fundado em 1935

Montagem de rádios. Ampli
ficadorea-Tranllmillllfilr'es

Material importadt>, direta
mente doa U. 3. A,
Proprietário

Otomilf Georges Btiam
Electul - TecnÍco - ProÍi8.io.1'lc)

formado na Êuropa
Í;�lorionÓpoii.

P.ua João Pinto n. 29 •• Sob ..

Ag&lloias o Repr.,.entaçõ•• em
Gorul

Ma tri:a : FlorianópaUo
Rua João Piato i !lo II
Caixa I"ostal, 3'1
filieI: CrGlsciúma

R'ua Floriano Peixoto, a/n
,

(Edit. Próp'I'lo),
Tele5J!.amall: ·PRlMUS·
Agent.. 'CoO. prin.oipallll
I.'nunlcil)l� do E.t"dól

,CONTA CORRENTE POPU:;:"AR
Juroo 51íz a. 3, - r..:imite Cr$ 30.000,00

Movimentação com' cheques

Banco do Distrito Federal' S. A�
.cAPITAL: CR$ 60.000,OOO,O{]
RESERVAS: CR$ 15.000:000,00

Trajano, 23 FI�reanõpons

COM]SSj.O DE ESTUDOS DOS
SERViDORES Pl�mLICGS

.

ESTADO
SaJál'iO's.famiíia despàchados pelo 31'.

Intel'yentor federal
9 DE OUTUBRO

Maria Clarise Leal Formigonl _ Con
cedo o salário-famrIia na 1mportãncla .de
Cl"$ 40,00,
Adélia d·e Oliveira Santos

idem Cr$ 120,00.
Afonso Lamarck _ Idem, idem

Cr$ 40,00,
'Editl!' Kri-eger Zabel'''-. Idem, idem

01'$ 4D,oo,
Nair LucHia Seu�bio _ Idem, idem

Cr$ '4'0,00, '

Edite Vi.eira dos ,Santos _ Idem, idem
Cr$ 40,00,
Maria Car;valhd _: Idem, id'em ... '.'

Cr$ 40,00,',

Antônio José Gonçalves' � Idem, idem
Cr$ 4'0',00,
João .José Duarte _ Idem, idem ,'.

Cr$ 4'0·,00,
'

Rafael Rech - Idem" idem Cr$ 4{),oo
Ana Francelina' Corrêa '_ Idem, idem

Cr$ 2-80,00. ,

Jósé Barcellos :_ Idem, idem
Cr$ 40,00,
José Alberton _ Idem, idem

Cr$ 320,00:'" .;. .

Adolfo Steiner --,- Idem,- idem
Cr$ 80,00.
João Batista Segola _ Ideul, 'idem '

..

Cr$ 4·0>,00: ....
João da Rocha Pôrto _ Idem,' idem f-!!;---.,I'-------".----IIIJ!

C!1$ 240,00,

IMaura Filomena ROllTani Idem,
idem Ct$ 4,(},00.
Hení de Oliveira SeU Idem,' idem '

Cr$ 80,00. 1José Bogoni Sobrinho _ Idem, idem
Cr$ ro,oo, ,

Edésio Bikk - .Idem, idem Cr$ 200,00.

tl'Alfredo Barétta - IdeJ11
'

ideI'n '

jCr$ 80,00.
, ....

Domingos Costa - ipem, idem ""

Cr$ 4Q,oo, -

Suelí B, Kasting _ Idem, idem

fCr$ 40,00, .

Nice de Oliveira Madalena -'- Idem,
3dem Cr$ 40,00.

EI� Nunes' de Sousa Dal Toé _ Idem, ,:idem Cr$ 40,00, f,T()ãQ' Pedro Lanzarini -- Idem, idem. "
Cr$ 4410,00,

'

ÇOMEHCIA.L�TE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro �a
démico XI d'e Fevereiro. Con
trib\íirás, assim, para a forma
ção cultural' dos catarinenses
de amanhã!

Florianópolis, 15 de outubró de 1916.

J. E. Erickfsen 'pereira
Delegado

Instituto ,de- Aposentadoria .. 'e Pensões
dos Vomerciários

Delegacia do Estado' de S. Catarina
Arl1ecadação Pró Servico 8. do Comércio

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

do

I QU;EiXAS E �ECLAMAÇÔES
PREZADO LEITOR: Se o que \he

iJltere��.a é, re�lmente. uma providencia
para. endireitar o que estiver <errado \lU

.

para que allluma faIta não se' repita:; e

NAO o escândalo que a' sua reclamação
ou queixa poderã vir a �állsarJ encami"
nhe,a á S�C�AO R�CLA:M:AÇõES.
de O ESTADO. que o �"so será leVado Levo ao conhecimento dos empr'egadores e. emprésas vinctiladas a

0ste"lnstiLuto que de acôrdo cOIi1 o decl"eto-Iei na' 9.853, de '13 de Se

lembro de 1916, que cria 'o Servi\:.o Social elo COlI1é�:cio, e -que esLaI1dü:
este Instituto encarregado, pela Confederação Nacional do Comércio, de

proceder a aI'l'ecadação das contribuições devidas pelos empregadores
áquela InsLi.tllio;:w, que a conLar do mês de Setembro último, todas, as

mnpl'êsas snbol'dinadas ao regime do I. A. P. C. estão sujeitas a con

tribui]' para o S. E., S. C., na base de 2% sôbre a renumeração dos seus Iempregados. I
.

.

,

.

,

Essa. contribuição só compete ao empregadOl' e não poderá seI' Lles

eontada dos empregados.
A taxa mencionada (2%) só iIfcidirá sôbre 118 guias e levanLamen

tos de débitos referentes ao mês de Setembro, inclusive, em diante.
j
I Os contribuintes em dàbro na qualidade de desempregado e os

empregadores individuais sem empregados estão isentos de conteibuir

pró S. E. S. C.

sem demora áo conhecimento de quem
"ue direito, recebendo v. �. uma informa.
ç�� do resultado, embora em alguns ca

SOs não sejam llublkado9 nem a recla,

., mação nem a providência tnmada.
!,

'I

Dr .. (LARNO
GALLETTI

AD'VOGADO

G.
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DE.PARTAi\rENTO DE SAÚDE
PúBLICA
Plantões

i\Tês de outubro
5 (súhado á [arde) - F,'arrnació8

S. Antônio - Rua João Pinto.
(j (tlomingo) - Íi'm'mácia S, An

tônio - Rua .João Pinto.
12 (sábatilo á l.ardp) -- FarmáciCl)

Ca{nrinense - Rua Tra,jano .

·

13 (dom\ngo) - Farmácia Ca
tm'inensé - Rua Trajano.

,19 (sábado 'á fard'e) - Farmácird
Rn71Uv',jiro - Rúa Trajano.

2D (-'domingo) - Farmácia Ran
livein); ;' Rua Trajano.

26 c}.àhado á lardp) - Farmácia
8tO Aqostinho - Rua Conselht5:r0'
Mafra.

27 (domingo) - Fimnácin SfO'
Agostinho Rua Conselhtoir,)'
Mafra.

O serNiço nol urno RPrá efet JadO'
pela Farmár,jl) Santo Antônio, �it!i'
á rua João Pinto.
N. B, - A prrsonte tahela não po

derá spr fi lterada sem pré�,
via auLorização dest" DE'
Ilart9,mento.

, ...

,; -"., "

, ..... , " o'
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��IT'c�:irq� , : : : : : : : : : : : : : : : : : :
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• Diário da Il'arde �

" '. 1579
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSÁRIOS:

19, Seírêe Baile ·das Estrelas .. C ..S ..D_A .. XI de Fever��ro_
I Diretório Acadêmico
II de Fevereiro

o IITA�O,-!ãbado. 19 de Outubro de l�.�G·
"', .....-..",_.------------�-------------------__;.---------------------------------,.._-----

P-��l,IRA r. CLUBE-Dia

o julqomentc do dissídio colelivo
dos securitários

Rio, 18 (E) - Em sessão or- o dissídio coíetrvo suscítado .10s Interessados, de vez que o RAINHA DOS ESTUDANTES

dínária, ontem realizada sob a pelo Sindicato dos Empregado3 i d.iissi.d!i.o em C3iUlSa é de ambito DE 1946
Terminou, sábado último, de

CA:.'\TlDIO l\lORAES presidência do enínrstro Cai- em Empresas de SegU'ros Prí- regional. maneira verdadeiramente sen-
'I'ranscor re, hoje, o auiversár io deíra Neto, :foi juãgado pelo vado e Capítalízaçâo do Rio Os minístros Oséas :Nlota, 1Trâb JS' d ""' b 11 de Janeiro contra ·0 síndícato' Oliveira Lima e Vailld:emar sacional; ° tradíciona concurso

natalício do sr. Canlídio Moraes. 'm, una v�penor, o l.ra a, 10 � 'V J......u v�vv

"Rainha dos Estudantes" quel\1ENil\A NAIR TEREZINHA '�._,-�_.--" ...-, ••" ._ das emtpresas da mes..."Yill. cate- Marques, conquanto houves-
anualmente promove o Díretó-Regista a data de hoje, o auivcr-

A d goria protíssional, tendo esse sem feito resímçôes aos fnn.da-
rio Acadêmico da Faculdade de

sário natalício da inteligente .rne- gran e orgão superior da Justíça do mentes do voto do ministro re-
D'

.

nina Nau' 'I'erezinha, dileta íilha] .

h
'I'rabaãho, por unanimidade de Iator, em lSUaJS conclusões m�- l�����u_se vencedora do cer-

do sr. Lindoll'o Sousa, Iuucionruio mare a votos, acompanhado o relator, nítestaram-se inteiramente ae
tarae, de forma brdlhante, a. se-

.da L O. E. mínístro JuJ:io Barata, dado acordo com s. IS. Deixaram dI.
João Prainer .

t d t rt
.

1 -nt nhorita Ursula Beckmann, que
provimen o ao recurso I os se- amar pa e no JU gamer o. já na penúltima apuração seO::;MAR' CUNHA Estão em plena atividade as currtártos para o film de deter- considerando-se impedidos, os

colocara em situação privilegia-
\ Del'lui, na data de hoje, o uni- possantes uzínas síderúrgicas minar a volta do processo ao minístros Eà!g'ar Sanches, Del- da. A seuhorfta úrsula, que vsn
versár io natalício do sr. Osmar de Volta Redonda. Tribunal da la Região, para fi!m Moreira e o presidente do

ceu galhardamente, por uma
Cunha, funcionário do banco do Em seu bojo efervescente que D·e pronuncie sobre a tabe- Tribunal, sr. Geraldo Bezeu:rá

margem de votos que não deixa
.Brasil,

. fundem-se, dia e noite, tonela- la de aumen.to pretendido 1>e- de Menezes. qualquer dúvida, foi desde o

,,!'�:;��;:fo�,:r.�::O�va'�� I�t�f;��:ê�c� Vaiiõs··cãiidIiãiõs··féreiiiiiúi ��r.������!Jl,�)��i;�
SRA. ONDINA PINTO DA LLLj Ao mesmo tempo [onra em Rio, 17 - Ao general Dutra João Carlos Vital, para dentre adesão do "Colégio Catarinen-
Aniversaria-se, na el'emért..e (I profusão, o petroíeo nos :'J }ÇOf foram apresentados pelo PTB!eles ser escolhido c ministro do se".

,11Oje, a exma. sra, UnGIDa Pinto 'la da Bahia. as nomes dos srs. Salgario Fi- Trabalho. Todos esses nom€iS Classificaram-se como "Prin-
_Luz, esposa do sr. teu. Ar:. üdo E' a fartama de suo-solo su- lho, Hélio Macedo Soares e foram recusados pelo chefe do cesas" as' senhorttas: Sinova
_Pinto da Luz. bindo á superfície para pô../em Gov:êrn.o. assim cü�o e. do sr. Leal Moura, Madalena Nunes,

x x x movímento as fonrnidáveis' DOS- Jose FU'lUO, €""C-pre.sldel1:te da Eunice V. Ferreira e Lauríta
KILO NOCETI síbilidades econômicas do .Í3ra- Caixa de Servidores POOHcJs.1 Mourão. '.

Transcorre, hoje, o aníversár ío sil.
,

O ge�eral D1!-'t.ro- teria nl�n�-I A senhorita Binova apoiada
-natalício do sr. NUa Noceti, í'un- Máquinas para a lavoura, testado o desejo de que saísse em frente única pelo "Instituto
..ctonárío do Estaleiro da Arataca instalações para as índustrías da própria bancada tmbadrhis't:; I de Educação de F'Iorlanópolís " ,
..da Firma Hoepcke S .A. Ind. Com. trilhos para. as ferrovias e 'CJm· o futuro ocupante do Ministe- travou durante todo o concurso,RITZ - HOJ'e

- 7· :,;'

X X X tUiSt'ívlel para os transportes -

Joan Crawí'ord as_ �l'�dorasMac rio do Trabalho, estando, :1:),$Ím, uma tragetória por todos os
STA.. RUTH GOMES todo um oonjursto gigantesco em foco os nomes dos deputa- motivos brilhante, bem mere-

..J .c' st t b· Murray - Basil Raihbone - Con-Festeja, na data de hoje, mais ce 101'Ças con nu orais, l�'o� 1-
,'ad VeÍdt _ em:

dos Berto Cond€:, vice-pl'esi- cendo o posto de honra que,_

uma ,prmiUYCl'il a prenda sentlo· do do .ventlie d'aodivoso da �er- I LV S! U S P E I TOS dente da CarrnJalra; BaJeta Ne- lhe coube ..Estão pois de ·para-
_riLa Ruth Gomes, fino ornam.utt l'a �tJ.ia, temo-lo agora ao al- Censura: _ Até H. anos. ve.<;, presidente do p2Ttido; Se- bens, tanto � senhorita Sinova,
<.da nossa s(jciedade e filha do >lau- cance da no�sa hoa lVionbaOe, da No programa: gadas Viana ex-;diretol" do De- cofio os seus colegas de Ins-.

t 1'" d 1°) - Cinc J01'l1al Brasileiro' --,doso conteL'!['aneo sr. Abílio Gom..;:;. nossa m,,€. 19en,Cla, o n!Osso partam.ento Nacional do Tra- tituto, que envidaram ingentes
x ipaJtI1ioUsrmOj,. principtLlmente, 20)_ -'-- ����ias do Dia Jot'- balho; e Gll'ligel do Amarral li- esforços ;para que fôsse ela a

ME:NINA DALVA BERNARDES para e'l,gulffiIlos o monumento n::<1. der da bahClada. eleita.
Regista, a data de hoje, � ani- 'dà noSlso prosperidade.. Preços: Cr$ 3,00 2,4.0. Madalena Nunes é outra

_'versário llataIJcio da galante mc- E' f'Üra de duvida que, p1.ra
'

.. '. . . . . . . . .

que figuram entre as PriD.ICesas- ' .

d' t ROXY - Hoje ás � lA! e 7 % ilOl'a� _mina Dalva Bernardes, dileta filha nos, UJma ,das call1Sa:s lme la as �
.

, ��
Recebendo quasi ao final do

�� ��,��',oJ�::ir:;�"'d"
Jumm', �:��t�le��E ::;

-

}�::n��::�il'i:n;; 'IJJ! !lH 'itl� f��::.�:d�t�is::
lVlENÍNA JANE de trahSiporbes. I: lancada em favor dela be

E t
' -

t 3°) - Van Jolmson DOBa �

.

.

, m
Festeja, hoje, mais uma pc' !ll�- I1:CJ.on raVlaJffilOS, e ICell o, na Reed _ em:, Paris, (S. F. 1.) - Foi eleito Su- dizer á última hora, pela va-

-1Cra; a galante menina Jane, dile- importação, ;um. l\ecms'o ca.paz A VOLTA .DA NQIVA pedor Geral dos Ir<mãos Maristas, lente rlllpaziada daquele acre-
;ia filhinha do sr. Alcebiades Cr>.ta. de sati'SIfazer áls necessidades 4°) - Continuaçã.o do sensuci(;- o Padre Leônidas. / ditado �beleciimento conse-.

t da 1 nal seriado:
'

,

.. ma]$. pI18ffien es nossa a-
GUERRA AOS GANGSTERS O novo Superior, nasceu 'em 1886 guiu assustar muita gente,

JOÃO ALCAN'rARA DA GLNl:l,\ voura. e do nosso parque in·jus- Censura: _ ALé 10 anos. 11,oS Pireneus Orientais. Passou a conqutstando, na ú1tima ,apu-
Registaf'�Gs, com Imenso praz(;j·. trjal. Mas OS oOnlUs da i:mporta- Preços: mruor pa.rie de sua carreira na ração, uma po&ição invejá.vel.

-na lefeménde que hoje transcorre, çâo, iSôbre enca,r,eoor O artigo, A's 4 % horas: - Cr$ 3,QO -j América, principalmente no México Eunice V. Ferreira, camdi-
.0 _él:niversário nata,lÍcio do sr. João IlimúItaV3lIIl a produção �. ainda 2,1t�. - A's 7]/:: horas: - Cr$ B,nn c na Co lOll1:b ia. 'Nêste 'Último país, data nova e .simpática, obteve,
.AlcO>ntara da Cunha, digno Dll,,�tf)[ agravavarrn a mer,ood.oria re-

limco.
exeroeu 'O cal'go de Provincial du- com o apoio de fortes corren-

. .Regional dos Correios � Telég:afo� Ola:maida. 'Peloo éomrum?·, toman-,
raalote muitos ailOS. tes esparsas, a 4a. colocação.

<00 nosSJ) Estado. do-nos, de qUMquer fonrna, de- Na época das dificuldades reli- Foi classificada ainda entre.
O distinto aniverSRrianLd que pendentes de naçôes ma.is giosas no Méxi,co, o Padr!.' Leônidas I as Princesas a senhorita Lauri-

,tem um crescido numero de Ullll- avantaj1adas do que a nossa. passou por luumer·ooas pro'Vações: ta Mourão, açadêmica de Di-
"goza da nossa real estima <) qu;\ De ora em diante, sem f exrpulsã<J, prisões e c()nIise'Os. reito. Aponta,ga até o último
,gos e admiradores, dirige com flUgirmos ao imperativos do momento como a futura Ra-
;acêrto c critério a sua repar'll(;,Aú, irnlter.ca:mbio inten1acional, la- ODEON I HORÁRIO DAS SANTAS MI ".:iAS illha pehi.s correntes céticas,
.onde emprega toda a sua aL"nção vraremos a nossa ,terra com os· A's 4 % e 7 % horas PARA DOMINGO qu� absolutamente não .acre-
·e COml)etênciu de funcionár!.) re- ar.adas said,9s das forjas nacio- Sessões populares·.

I _

Catedràl: 6, - 7, - 8, - 10 ho- d-itavam na imparcialidade do
• l-.� t :111,.., f 'did Programa. Di t'

.

.�Joso e dedicado. naIS, e SOUltc. 'r.uJUos nu' os
10) _ Noticias do Brasil n.

I a�. ' re orlQ, agora lll'anhesta e

no Br1asiil, faI1ell1JOs correr trens 22 _ Nac. CooperaLiva. Novena: ás 19 horas, comprovada, tem a senhorita
INA?lÃ CUS'Í'óDIO PINT() construidos tam;l:lem com ma- 20) _ A Voz do Mundo 46x8r,/�g Em dias da semana: .Missa: ás Laul"ita tanto mais méritoy

Paz anos, hOjf�, o jovem lnamá, terial e.xlClusi.varrn,ente nadonal, - Jornal. 7 hLlr:J.s. quanto conseguiu uma honro-
C

-..

I to t' d 3°) - índia Mística - Sb.o!'t C< "I
-

.

, .

, uslódio P!nto, filho do sr. ln:,má �q�an ,n�s,cen 1103 in �- colorido. Igreja de .:l. Francisco: 7, -- <' sa co ocaçao graças umçamen-
Pmf.o, cllrle da estação de

rádiOl
tnrus !S/e ou'V�ra a orq'l.l'estraçao 40) _ Invenções Para o Após- hora.s. te á sua simpátia figura e suas

,--da Cruzeiro do Sul. l'ude do ferro e aço de miUla- Guerra - Desenho 1'01. HospiLal de Caridade: 5,30 - 8 virtudes pesso'ai�.
.. res de máquinas Inteiramente 5°) - A Voz do Mundo �6x92/g3 horas. São esses os resultados que

MENINAS: RITA DE CÁSS1.\ E bra:silleiras.
- Atualidades. Purissüno COl'ação ·de Uaria podemos adiantar aos nossos

"ARI· 6°) - Carmenzinha - Des3nho 1
.

S'b1\'1 A DO ROSARIO Mais de um séoulLo de vida colorido. (Pinto): 8 horas. eItares. a adoO próximo, d�a
I estejam, hoje, mais uma pri- autônoma foi .preciso para que 70) _ O filme sintético _ em Igreja de StO Antônio: 7, -- 8 19, por ocasião dessa colossal

mav 'r-a, <lt" galantes mcninas R·,la dlóSiSlem:oS .o primeiro passo 1:e tecnicolor: horas. r€'união da Mocidadtl, que será
,de C

-

ssia, e Maria do Rosário, di- encontro a .urrna das miais anti- TRP:S DESEJOS Igreja de 8. Sebastião: 6,30 tlO- a soirée "Baile da Estrelas".
l
..

etas filhinhas cio sr. \Vand 'l'ley I g'as e das mais caras talspirac,ões 8°) (- Donald Woods - Mary
raso promovida pela Comissão So�Howard - Lloyd N01:W

FraI)':oni e· de sua exma. eSllO.;-l cI. nacionais ..Mister aJgO!ra, que 'Os _ em: Igreja d3 Sta 'l'crezinha: S .nras. Idai do Diretót'io, dar�se..!á ao
.RulJl Vieiea Franzoni. reSiplen:dores dlo maliCQ inicial OLHOS ACUSADORES Capela da Base Aérea: 8,30 ho- público O resultado oficial e

não se pel1cam na sombra do gO) - Clyde BeaUy no finai da
raso

- delfinitivo, incluindo as 'felas-
.

-if- t . série:' .

I si.,ll·....aço-�'" de HO"lra", do 6° aonooso lnCL eren 1smo e nossa Asilo Irmílo Joaquim: 6 .1 ,lO,I.S. LI. '" "''' >J

A DEUSA DE lOBÁ r- 100 lugar., com o nu'mel'o deindolência in1Jeledmal. Preços: Cr$ 3,00,� 2,40 _ 1,50. Saco dos Ijfinõés: 8 horas:
A máquina exige técnica. E Censura: - Até 10 (dez) anos. Gin�sio: 5, - 6, - .7,30 (só nlu- votos de todas as eleitas. que

a t-
. ,

da lt I' aliá" .sa-o conTl'dadas de honraecnlCla !OJeman ,cu ·ull'a. .

üiPERIA:L nos), - 8,30 lOra�.
'"

Olhen1JoC' "-\�lm,,·1,1·10·C'OS paI'aas· C r ] c' LUIZ' 6,::10 - � uo- para 'ti referida soirée.'-"" 'Vlrb UWl �
- A's 7 % horas I .apelU (e >'1. .-

uzinas de Volta Redonda, mas Fred Mc Murray - Lyn Bali _ raBo . _,.

ao lado dJe1a.s que se alteiem as Charles Bickford - Lloyd l'iolaD C'lpela do Abrigo de Menons:
..

uzinas dJo \S�8,ber, SeiITl aS' quais -- Thomaz ]\fitchell - em: 6 horas.

,

Rib, 1� �E) - O presidente .será mutil o frllrtnegar das pri- O CAPITÃO EDDJE
Trindade: Matriz: 9 horas.·da RepuhJ!lca assinou dec .te meiras. 10) _ �o J:�cg�:n��: Vida ._ .1. ,!'rmdadp: Chácara dos P:vll't's.

exc:.;�.enando � '�T. Airberio de Só assim empreenderremos 39 _ Nac. Cooperati' E. 8 horas.
_Aillktd�i(,!_e Querros do ,cal'g�, em I sob 'Ü signo da vitória, a gran- 2°) - A Voz do Mundo !!6x92i93 João Pessoa (Estreito): 7 he "as
.

COIIr.,J'ilSao, de. diretor-geral da ide mamcha da 110SISa emancitpa-
- JornaL (Igreja), - 9 hOl'ã-s (Capelai.Fa'?O\nda N""Cl 1·

• Preço's: _ Cr$ 3,00 - 2,40 .

.r'- .�r::." cu on:a. çpO Ac"'no�mlic:a. 8':;0 .Tosé: .7,30 - 9,30 h01'<tJ••/ � - v Censura: - Até 14 �nos. - u

Viajantes:
Seguiu ont"m. PQ�c! Arnranguá.

.>0 at. Edmundo GrÍiiard. ativo pre

:feit�daque;e p"csps�o murlicípio'
-------_

FR�COS e

ANIEMBCOS
TOMEM

Ui!lila ere�sDtanD
"E;ILVEIRA"

Tônico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o problema demo
gráfico alemão

I

------_,..".,.-�

ECONOMIA Justiça Trabalhista
)

;r

PROCESSOS EM PAV'I'A
PATiA JUWAMENTO - MBS

DE OUTUBRO
Dia 19, ás 10 horas:
PROCESSO N°. JCJ-57/46
EECLAMANTE: Ivo Noro-

111ha.
,

R.EOLAMADO: Fiuza Lima

,V � j�� J 1� E :i
-

1�-6�}�!?: S�]�riOS, indeaiza-
Nscessí toruoe de dois para viagenu no interior do Estado. Deve se" ·.;2.0 8 ,�/bO-pI8'\i"1Q.
pesaôo ídonec e já com alguma prática de comércio ou com aptidõe� Ique possa ccrriprcvnr-ee. Exige-se referênciae,
Dirigir-aEl por carta do prt;prio pun.ho. a Caixa Postal n. 42,

em, If'loriarÓPO!iIl.
I

(Copyrigh do Servíço Francês
de Imforniação)

As cifras sôbre as perdas em

vidas humanas durante a guer
Ta, recern divulgadas pela Co
missão de Londres nos fazem

revelações imprevistas e inte
ressantes, A primeira delas é
a de que, ora são illferiores,
ora superiorjss as publtcadas
anteriormente. No que se l'é
ferem á França, as' perdas
reveladas agora são de 820,000
vidas cívls e militares, a .rneta-
'de de 1914-1918, número con

siderável si levarmos em conta

que a França apenas ernpe-
11hou tods as suas forças na

.guerra, durante cerca de 40
dias de 1940 e que em 1944-
1945, mão convocou as fileiras
sinão pequenos efetivos. Por
tanto) o tributo, pago pelos
franceses da resístencía, pelos
prlsíónelros de guerra e civis
vitimas de bombardeios foi e

norme.

.Mais .interessante aínda ié o

múmero de mortos alemães.
Segundo os dados ora divulga
dos foi de' 3 milhões, bem Infe-'
rtor portanto, ao das avalíacões
anteriormente feitas. É verdade
que esse número apenas se re

fere as perdas milttares. Toda
via já foi revelado que' as per
das civis, e111 consequência dos
bombardeios, ibram muito exa

geradas pela propaganda.
A Comissão de Londres reve

Ia ainda que em' virtude do
grand€ número de ilascimentos
durante a 'guerra, á Alemanha
de '1946, si bel1f que limitada-
num espaço bem menor que o

' '

.(PENAS Cl'� $,oe�' n "

, "n' nd.e 1939, é hoje mais populosa Com essa infima quantia- Voe. rOUCaS espera, ,.

que então.
'" tlsti &uxiliando-' o seu 1l'ródm4.>. -

dContribua para 8 Caixa de Esnlolse ��� .fi: n�'i '

'tai:' ,se rcuniam. nr,), ,se,'Clllo {.:VI. I:'t'il/{'fi,,' ;. Il"N,'nnu::'Ai'nlda 'que haja exagerq 11e:;;- aos Indilrentea d. Florianópolia. I \,UO (i pU IJ

I
5". que t) Id8pól come;i u � .1.. ...., u PiA IPKL

sas cifras, mesmo considel'ando :M" íI-
,

Dubuque, 17 (D. P.) -:- 'J sr. sei' .iQgac!.) lia, Inglaterra n�) 31.0 ATENDE ."> DOMICILIO

que o Rekh foi afetado na 1'�" Iowa Su,mer Welles diz acredi- 1175, "

Banquetes .- Jctntáres .- COIla'men-
,.j.'

'
• •

t' d ES t ' -, t d U 'd
. tos •. Feataa .. BatililOllos .-

parLe maiS Jovem e a lva a sua
, "

' A,!
aI que OS l!,;S 3J os m. os po-

-

Ô.,. i:ji.l0 l'pc(;nlomenlf" J'Ol'.am
. Compettmcia � i:apidez.

popuJação, não ha duvida que OR derãe fazer c1i.Jninuir o S/>2nti- rl,·"t'ol,el'( o:; 1)('1'[0 cio lago Fr ..',m, Hotel Metropol -_ T�l l.!41
a Alel1ianha saiu Clemograficá- NA H

'

mento de iYllsegl.,u'ança qu� vai no C,madiL faca,; ele pedi'a la -

,aeia EMPORIO ROSA -. Praça 15 dEi
mente fortalecida da guerra pelo ll11l.mdo 011lde "há p�UCéÃ.f e ouli'O� in,;ll'umenlo:-i u,;ado3, pé- I

Novembro n, 21.

'que ela' ,própria desencadeou. o SEU ORGANISMO esrp81'ança? �

dJe um1a paz OUl'8.- las l)t'imil in\� tribL1S ca narlcr1:.; 11;:(
.... •••• .... • .•

"
.... • .. e

Numerosas' l'ições nos e11s1- doura". Sumel' vVel'les fallou pe-' mait..; ,de 10.000 [dios, TE'IlR'R'RNOSnam as condu,sões da Comissão '\ rante a oonvencão dOiS 'I1eit\.)fe� . Lf

de LonMes a prim€ira das daqu1, onde 'foi homenageadc A"

•

--

VENDO 3 LbTES

��:i�dJ:���� 'd�u.eal�� f:d��: e?mdot�l�ode,:ê�tor,H�O{á- ,Notas cientificas",! Escri'iório In'obiliário
, t l"'d d'

-

'no a ,rtlverlSl E!- �e oe UJU-',
�

A. L. ALVES,
{i� 'nai a u a 'e s,uportam; sem 'qu!e, O' BRASIL REQEBERÀ I Rila D�(\doro 35 - Fone 784 •

grave diminlüçãü de �sua po.: I I •••••••••••.••..••.••••.. _«.

'pulação, as formas mais mOr-
......_ -- _ ...."'0: Ri{l". '. (E) - A Secret�ria ' da \ MAQU'NAS DEtí,feras de guerra moderna Botijas de ,ferro i Presidencia da Republi.ca rece)�u

I
;-

(sem considerar a· guerra
•

'1
a seguinte infonn�ção da ,embai- ESCREVER

atômica). A segunda lição a ?i, '>, pSl'a gas

ir: xada do Brasil em \Vashing.ton:' ,

tirar é a de que � 'Preciso ':? '�arb&ni�o, " j ,: "0" n,t;partamel,lto de Estado in-I
Da mundlalmsnte afamada, �(n�-

pensar nos a1icérces'da ndva o mELHOR DOS mELHORES
,,,..�,<- 'VJfNbE-SE Ilf&rma que vai.,ser iniciada a ex- �=c:�!��LJ:�;;on�;��ó ��:����:;

• __ \'CO"S-N�'O�__ � i' .....
-

I t t
"

P 'AIEuropa. _OV"","O'""""<oo,, 0,""'" oc-",ó,,,o,' '0'"

'

NQVSS, rec.f:m-importadas � por"",çao c e es rep omlCln. 91' en- 011 nlQde 09, OS representantes eJ!:clu-

C f
.' �

h'
� ,. .. r.( o OIlECO Qt:.'� 0'100""'_0 ij.,,')(l)v 20°'" ...... R .A 't d

. nivos nesta
,om e éltO, l1ao a e'quih-. _ __. .:..___ Ped:idos à

" : I quaI)."'Q, ° )1)e o o sqr'a o mesmo sc-
,
praça,

brio ,polititco sem equilíbrio terá'por vizinhos "pequenos 'I" II
guido quando foi das primeiras ALMEIDA: BASTOS & CIA,

, KNOT S,A" Cx. P. 34, " '

,- , , ,F, Schmldt, 2·· lo. andar
demográfico. Ora a Alemanha países" tais C01110 a Austria, '

I n�mesS-Çl:'l. de pemcllma, Cada paIS

de amanliã, admitindo-se- que Tchecoslováquia e Hungria. 'I
ITAJAI receqerá mensalmente Uina quota, B R ii T Operman:e'ça unitária, continua-!

Será então preciso salientar o' _7 --I por enquanto muito Pjequena, Ao 'I
rá a formar aglomeração hú- papel explosivo que tal mas-I fi MS' ilARDOA l\a�o \

Brasil JOi, concedida a q�lOta �ai-
mana mais densa dá Europa. sa humana; de mais de 80 mi- 'lia VH. D l'ill

lor
de 125 grama� por :[l1es, D1Z o

Amanhã· estará t::ntre uma lllões de habitantes, exercera
'

,Departamento de EstadG que por

d
. VENDE-SE I tJe tFrança de fraca ,na.tali .ade, de 'numa Europa de paises pou- . ' a gUH1 mpo essa quo a manter- --_.--

natalidade duas vezes menor co populosos? Pedidôs à I -se-á nesse pequ�no niv:el; devido
que a sua, ,e' uma ,Polônia Nem a de,puração dos qua- KNOT S '_A

I á falta do produto, A primeira

amputaÇ!a em virtl:lde das ane- d'ros na-zistas, nem a
'

destrui-
....,.e

I
i r,emeSi'õ'a se fará ainda este mês,

xações do Oder e dimiln,i1ida dei ção do poder dos abutres" nem ,Caixa Postal 34 II A ,quota será ,�nviada á �aude �u:
13% da sua 'População,

,

num o controle político e econômi- "'1el. _ K '11.1 O 'T' _ I'
. �

bllca do BraSIl, que se ..ncum))lra

t 1 d 5 'lh- d l'
�'� ..., tala. d d' L 'b

' -

E b
'

to a e mi oes e a mas, co temporario da Alemanha, ' a sua IS rI Ulçao e a m aJ.xada

em virtude de suas perdas ci- cOlllsegmrao diminuir o perigo ..... --""�"".""..,_.......... , americana no Rio informará as

vis e militares, uina Polônia que re,presenta este' estado de autoridades ela Saúde Púhlicá so'

de 25 milhõés de habitantes, cousas. LEIAM A' REVISTA
no máximo. I

'

Ele um dos mais graves as-! O iTA'(f E �1I0 'líl" 1 J I. t

Ao sul, a nova Alemanha' pecto doproblema Alemão. '
i ti L/I �ji li .'ijf�.i

;2 ,_ •• que o;.; indígenas fins l)l{U'

gr ns do lago Inkê, na .Ai't'lca,. rc

mam utilizando <1:0 pernas, cm ú.,:

de o ltlzPt'Pi11 com os braços, Precise-se oe dois, sendo um

3". que iodos o' llalJi!:lllL'� çw par a tr aba thar 116 praça e ou

Ter-ra liã,) POclC'I'j',l1l, cru mil .tu- tro para vi, 'j"f no' int er ior da

111[>",; clt' unos, escrever todAs ,L· Est sdo. Orde aa do Fixo.

..,.... -'-_-------- ...!.. ·il'ansllo�i'�'i'jcs das 2G leu-as d\ a l- Esc ever d�!1do referências e.

tabelo, mesmo supondo que cudr pre: e ns õe s a Caixa Po st a l 259.'

W11 escl'('\'e'�..;t' fIO páginas çliál'ihs c
' : 5v.' ! 1

nula pág inu contivesse 40 ti" 1:8-

posi'cües lfislinlas,

4 ... que,a Igreja nâo jreprova
\'<1 à alquimia: que há em um ll....s

p ilares do CI)['O ela calem'ul d'_, J'a
rf s uma p'l'o\'isilo de pedra filoso-

consegue-se com os t'rojes' soh-medid0l.6

tI(':; . s p.

Rádio ,D�flu�ora
de Lagune

Tojo o Sul Cat8l me nse escura

dia, iame nte &! Rádio Difusora
de Laguna.

970 KJcs. (o;'l(l,�8 médias).
Horár ic. de ir radiacôes: ,-- Dali

10 às 14 'e J7 às 22 horas.

Representante em Fvor iar.ôpo lis ;
,D. F. DE AQUINO

R�rl d-. 10'fl,,1 ,«o, ESTADO»

Boa

Vendedor por conta proprio:
FLACJDO MAFRA - i38zar de Mt,dtls
RU<l Felipe Schmidt, 34 - Forre, 755

coleção da arn.'.)stras Atende·seàdomiciho.

... t •••••••••••••••••••••••••

,I

C inht d IAuxiliar de '

o�� a .

rheHAY[ ro«H[ARDnn�
" I:scritóri{)

..
1,'" que OS, rapazes, elos 9 :10::3

I ,Precisa-se de 1-\m, moço clesam-
1:3 anos, pl'eCJS:ll1.1 comer tanlo co' baraçada, d<ltilégraÍo e cc rn pró
mo UHl homem feito; e Ljue, um, tica de serviçce de e.scr'it ór íc , Sc.

H aos 19, necessitam cbrner ;lYai,o iá:r�o mínimo, d e início.,
.'

' E.creve� poro Q' Co íxo Po!!tol
do' (j ue uma lJl',,�oa adulta, 259, dando roferências, 15y- 11.

FARMACIA 'ESPERAN.ÇA
do Parmacêutíco NILO LAU'�
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

. Garànfe-se a exata obs'ervância !.lO receituário médico.
".

o Sahão

� ESPECI·
elA.

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

Vendedores

................................ '

..

Locoméveís
"

sof'al selada lwlu J�i<po Gui lh 1 mi'

Vende-se dois um Petain tipo
WeeH 24 HI? e outro Robey tipo
lVlaTchall 'po.ra pTon�a entrega.
Lnformo çôes na Orgonizllção Co

mercial Catarin-an:Ía. à Ruo J�iiO'
Pinto nO. 18 •• Florian6poli •.

" ,

tin Pat-ís ; e qu» era, de resto, na

I :n[erll'al rio Pai-Is, que os alqumis- ,

•••••••• t ••••••••••••••••• ., •.

I-

O' aUaiate indicado
Tiradentes. "1

É UMA DOENÇA
MUlTO PERIGOSA
PA1�_<\ A j1'�\}lÍLIA
� l'AR\ A IV..ÇA
AUXILTE A C (HI-

bre' a aplicação da ,preciosa droga,
que, por enCjuílnto não poderá 'ser

, aplicad<l em casos de tllberculose"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Severo Simões, relator.
N.390

Por intermédio' do Departamento das
Municipalido.des, a Prefeitura Municipal
de ,Mafra submete a êste Conselho Admí
nistl'ativo um projeto de decreto-lei que
dispõe sôbré a abertura de um crédito de
Cr$ 47.4.77,20, afim-de serem sup.l,ementa
das várias dotações do ol'çarnento vigente.
Eln exposição de lnótivos o sr. Prefeito

. Municipal justificou as razões do pedido
do crédito em apréco, tendo tamhém cie
monstrádo, em quad.:-os anexos ao proces-
so, a situação das referidas dotações bem
COIllO as desuesas realizadas à corJta de
ca-da uma delas.
A Secção de Contabilidade do D. M.

prest.ou várias iníornlações perfeitamente
esclarecedoras .sôbre o assunto.
Como a medida propost.a está petfelta

rn-ente justificada e os rectv:sos decorrentes
do excesso de anecadaç20 do corrente
exercicio

.

comportarrJ. a operaçã.o, manifes
to-me favorável á aprovação do pedido,'
pelo que ofm'eço' ft Casa o seguinte

,.Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprová, nos têrrnos redigidos· pela Secção
Legaldo D. ryr'l, 0, 'p,rojep0.de decret?-!ei (ia JPrefeitura: MUTIlCmal de Mafra enVlactO em
ofício n. 180/1.878; de 7 do corrente mês e
ano, com a seguinte redação ao preámbu- �lo: "O Prefeito M"lmicipal de Mafra,

usa11-1
cjo da atribuiç:io que lhe confere o art. 12,·
n. 1, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8
de abril de 1939". '

S. S., em Florianópolis; 15 de outubro de .

19'.16.
• .

Sel'ero Simões; relator.
N, 391.

I"Por intermédio do Departamento elas
Municipalidades, a Prefeitura .Municip"'l
de Florianópolis submete á consideração
dêste 'Conselho :Administrativo 11m projeto
de decreto-lei que dispõe sôbre a doaçi',o
de um terreno á Sociedade Beneficente dos
'Chauffeurs de Santa Catarina, pert"encente
ao Patrimônio Municlp,,]. sito á sua Al'tis-
ta Bittencourt, nesta Capital, com a ál:'e�
de 1.540· ril2. aproximadamente, para nele
ser constr,üda a sua sede .

O sr. Prefeito Municipal, em ofício n.
868, de 4 de sete.:nbro qo con:ente ano, es
clareceu que o projeto vêm de encontro a

,um pedidO formulado pela referida Socie
dade. e que o

.. referill,o terreno é ir�egular
e acidentado sendo dificilmente aptovei
tãável pelo govçrno do Município..
Do processo consta uma planta com 10-

caliztt.cão do terreno, assim corn'O as 'suas
confróntações.

.

A Secção 'Legal do D. M. apresentou no
''10 projeto de -decreto-lei de ,fls. 7.
Naàa tenqo a. opor, cumpre-me apenas

esclarecer· qüe o riome. correto q.a Socieda
de é UNIAO BENEFICENTE DOS CHAUF-

S�v�ro Simões, r\llat()l'. l"EURS DE SANrA CATARINA, e proporN. 389 à .Casa o seguinte
'

O Departamento das Municipalidades Projeto dç resolução,,encaminhou à eonsideração dêste Conselho O Conselho 'Administrativo do EstadoAdministrativo um projeto de decreto-lei apTova, nos têrmos redigidos pela Secçãoda Prefeitura Municipal de Joinvile, que Lega! do D. M" o projeto de decreto-lei dadispõe sôbre o. ,reajustatnento dos venci- Pr-efeitura lVlunicipal de Florianópolis, enmentos dos ÍuncioJiários daquele municí- vlado em oficio n. 180/l.873, de 7 do .corpio. i'ente mês e ar..o, devendo apenas ser feitaEm ofício n. 241/46, o sr. Prefeito Muni- a retificacão ao nome da sociedade .

. cipal disse <lo mo.ivo que o levou a soli- S. S., eUl Florianópolis, 15 de outubro de-citar a medida em aprêço, qual seja o apê·· 1946.
lo que em memorial'lhe foi feito pelos re- Severo Si'mões, relator.ferielos funoioná'rios sob a alegação de es- N. 392
tarern lutando com dificuldad.es ein virtu- A Prefeitura !v!unicipal de Serra Altade d? custo de vi6a-, ültinlRmente elevado sublnete à apreciação dêste Conselho o
eln proPOl'çôes eX2.ger�das. pr'ojeto de decreto-lei em que estabel�cePare. f8.zer face à despesa decorrente da

I
o descanso em dias feriados civi� e rellglO-

I.nectida proposta, se uprol'ada, que ati�lgi- sos de conformic:ade com a tr,adição io?�!.rá a maIS ou menos Cr$ 60.000,00, ·dispoe a O proceS30 esta acompanhaClÓ de acelta
Prefeitura, segundo afi.rma o sr. Prefeito,

I
vel justificativa, peio que apresento ar)de recurso suLiciente Qi�iundo de 'dotações �?lenário o f::egulntede P<3ssoal Fixo, conforme dernonstratll'o. Projeto de resoluçãoque anexou, fic��ndo ainda un'l saldo etc O ConsBlho Administrativo do EstadoCr$· 20:000.00. aPToxill!.açlalnente, que ser... ap!'ova, nos tênn.os em que se acha redigivi:ã para atendei' a out.ras necessidades. I do, o prDjeto de decrete-lei da Prefeitura

Fo i�e�n 5 do mencionuà.o oficio o 'Sr. ��'Iunici"pal de Serra Alta. enviado eln ofício
Prefeito alega que por se tra.tar de assun- n. 171;1.813, çle 21 de setelnbro de 1946, doto

.

e re,201 interêsse para o funcionalismo. Departt'.lnento das lVlunicipaiidades.
pre �nde fazer vig.:n:ar o reajustamento a $. S.; em F!�rianó!)olis, 15 de outubro de
par�;f de julho dO.tCorren":e allo, já; qv,e [l 1946.
·liisp""ibili-d;·cde das dotacões pel··nitem es-
se c,:lcargo..

.

A Secção de Contabilida,de do D. M.
k')r.2::::�':'u, entre ou�ros esclarecimentos, os

CONSELHO ADMn�USTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATAIUNA

162a sessão regimentál, em J5 de outubro
-

de 1946
A hora regimental, sob a presidência do

.sr. dr. Ylmar Corrêa· e com a presença dos
srs. conselheiros Severo Simões, José B.
Salgado de Oliveira e JairO Cal lado, o sr.

presiclente declara aberta a sessão, funcio
nando corno secretário o sr. Luiz Osvaldo
.Ferrerra de Melo,

Expediente
O sr. secretário Iê a -ata da sessão ante

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

guinte documento:
Oficio da Prerertura Municipal de·São

Joaquim, encaminhando cópias dos atos
oficiais baixados por essa Prefeitura, du
rants -os meses 'de agôsto e setembro do
corrente ano.

Ordem do dia
Vão á tmprossão os pareceres

N.386
o Departamento das Municipalidades

-encamtnriou à, consideração dêste Conselho
um projeto de decreto-lei da l"refeltur'j.
Municipal de Joinvile, que visa abrir um
crédito especial de Cr$ 11.400,00, !'1f1m-deatender ao pagamento dos vencimentos
dos funcionários abaixo enumerados, cujos
cargos foram criados pelo decreto-lei n.
169, de :31 de dezembro de 1945:
Fiscal de Obras Públicas 3.900,00
Fiscal do Serviço el'Água 3.900,00
Desenhista 3.600,00

Os referidos cargos foram pr-ovidos em
l° de turno CIO corrente ano, conforme se
vê pelo oficio- n. 299/46, de 10 de setembro
1>. p., do senhor Prefeito Municipal, e 'as
importâncias acima são relativas aos ven
cimentos desde .julho a dezembro do cor
rente ano.
A Secção de Contabilidade informou que

· o saldo do exercício findo, apontado como
recurso para a abertura do crédito, com

porta a operação, pois a sua disponibili
dade é de Cr$ 15.722,30, cónforme balance
te anexo.
Assim sendo, com o meu voto favorável,

ofereço à Casa o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo elo Estado
aprova, nos. têrmos em que -101 redigido
pela Secção Legal do D. M., o' projeto de
decreto-lei da Prefeitura Mtmfcrpal .. de
JOinvile, enviado em ofício n. 183/1.330,
de 8 do corrente mês e ano.
S. S., em Florianópolis, 15 ele outubro de

1946.

...

Severo. Simões, relator.
N.387

A Iriterventoria federal do Estado enca
minhou á consideração dêste Conselho Ad
ministrativo um projeto de deéreto-lei que
abre um crédito especial de 01'$ 68.000,00,
destinado a atender ii execução do dispos
to no decreto-lei n. 23, de 27 de novembro
de 1!)45.

O projeto em referência . foi elaborado
pela Secretaria da Fazenda, em face da
.solicitação da Secretaüà da Viação, Obras
.Públícas e Agricultura contida em ofício n.
1.444, de 2 do corrente mês, anexo ao pro-
cesso, no qual esclàrece o senhor secreta
.rio que o créelito em aprêço é destinado
ao pagamento de duas áreas ele terras com
22.800'metros quadrados, necessários à
<!onstr.uçáo de um Estádio, na cido.de de
-Joaçaba, declaradas de utilldaue pública
pelo referido decreto-lei n. 23. ,

A Contadoria Geral do Estado inforrhou
· que o pedidO está plenamente jUstificado
e se enquadra na legisJação atual, deven.do
.a despesa correr· por conta do saldo do
,.-exercíc10 anterior. "

Assim sendo, com o meu voto favorável,
of�reço à Casa o seguinte r_

Projeto de resolução
�O Conselho Administrativo do Estado

13.prov& o projeto de decreto-lei da Inter-.
ventoria federal, enviado em oficio n. 760,
de 5 do corrente mês e ano, qué abre um

· crédito especial. de Cr� 68.009,00.
S. S., em Florianópolis, 15 de outubro de

1"6.
'

Severo Simões, relator.
N-388

O Departamento das Municipalidades
encaminhou a êsté Conselho Administrati
vo um projeto de decreto-lei da Pr!,feltura
Municipal de. Joinvile, que dispõe sôbre o

reajustamento do.s ·salários dos extranume
rários do Município.
O processo está devidamente instruidc'"

dêle constando a informação da Secção de
Contabilidade do D. M. de que o reajusta
mento proposto está· dentro do limite fi
xado pelo decreto-lei n. 189, de 7 de- agõsto
do corrente ano, e que a disponibilidade
:financeira do Município comportará folga-
damente essa despesa. .

A Seccão Legal propôs novo projeto, ta
,zendo-o: acompanhar ela tabela r.umériqa,
€scala.padrão de salário" atualmente e:n

·'Vigor.
.

Por ju}gar d,e inteira. justiça, .. ,o pedido
.sou a êle favorável, discorda.ndo apenas da
·-data em que deverá vigorar, por entendor
.que o razoitvel se"á a partir de primeiro
··do corrente mês e não de· jatieiro do cor-
. rente ano.

'

Ass'im sendo, ofereço á Casa o seguinte
. Projeto 'de resolução

.

O Conselho Administrativo do Estado
.13.prova o projeto de decreto-lei. da Prefel'
·tura Municipal de Joinvile, nos têrmos re
liigido pela Secção Legal do D. M. e enca
minhado em ofício n. 183/1.880, de 8 do
·corrente mês, com a seguinte alteraçã,o ....0
seu' art. 1° "A relnuneraçã-o e o salário dos
extl1l�umer9.rlos ficam. elevados. nos têr.
mos déste ãecreto-lei, a partir de 10 de ou
tubro do corrente ano". .

S. S., em Florianópolis, 15 de outubro de
1946.

seguintes: que, a escala e as tabelas ane- ixas ao processo roram organizadas de

PIe-Ino acôrdo com o dacreto-Ieí n. 189, de 7
de agôsto do corrente ano; que, o aumento
de vencírnen tos em aprêço, entra'ldo' er;n,
vigor a partir de IOde julho, acarret".ra,!" no corrente exercício, um acréscilna de
despesa de crs 63.550,00, o qual poderá Icorrer à conta do excesso ele arrecadação
que será de cêrca de CrG 427.000,00, con ..

!forme cálculo efetuado, estando compro
metido com, apenas, Cr$ 61.181,60 de cré
ditos solicitados; que, a percentagem �a Idespesa com os iU!l.ctonáríos, sxtranuméi..�

.

rios e comíssíoriados será de 18,110/0 na
média da arrecadação do biênio anterior
(CrS 2.475.185,00), estando, por conseguin·:
té, dentro do limite fixado pelo deoreto-Iet
n. 189, já acima referido; aue, com o rea
justamento proposto, o tota! do runcíona
Iísmo atingirá à tmportãncía de .... , .....

o-s 742.500,00, sendo ors 349,200,00 para
professores e Cr$ 393.300,00 para os demais
funcionários, o que coresponde às percen
tagens de, respectivamente, 14,11% e ....

15,88% sobre a média dé arrecadação do
último biênio.
A Secção Legal do D. M. eláborou novo

projeto com as nOV8,S tabelas e escala-pa-
drão atualmente vigorantes. ./

Considerando o projeto perfeitamente
justificado e de írrteíra justiça sou favorá
vel à sua aprovação, com restrição apenas
quanto ao art. 10 por me parecer mais ra
zoáveJ. que c reajustamento deve ser con
cedido a partir dê 10 de outubro corrente.
Assim sendo. ofereço à Casa o seguinte

IProjeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado I

aprova, nos têrmos redigidos pela Secção
Lega! do D. M" o projeto de decreto-lei
da Prefeitura Muntcípal de Joinvile enca
minhado em ofício n. 18'0/1.878, de '7 do
corrente mês e ano, COIU a seguinte reda
ção ao seu artigo prrmétro ; "Os vencimen
tos dos funcionários públicos do !-ãuniçi
pio ficam elevados, nos termos déste de
creto-lei, a partir de 10 de outubro do cor
rente ano".
S. S., em Florianópolis, 15 de outubro de

1946.

Josií B. Salga'ro de Oliveira, relator.
N.393

A Prefeitura Municipal de Põrto BeJo
,submete à apreciação dêste Conselho o

,
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15.000,00
5.000,00

25.000,00
200.000,00
à Casa I)

Deseja obter
eil.rnpreg() 1

Procuro então a nossa Ger�ll"
CiR e preencha a nossa "ficha d.
lntormacões líteis", dando t.êdAG
as indicações possíveis•. qne.�tel!''''
mos prazer em recomendâ-Ie (Ilí')
80S' Intej-essados na aquísicão -lei
....OI'!;! fUrH'\Ollários (as).

f�:::=,,::::j
1\ fAIVRAiU4 ROSA I

. Ru� D.:odoro, 33 I
F'lor ianópc lis �

�

;
Livros neves e usados,
em di versós idiomas.

A. tende encomendas de
"bras editadau no Brasil

01,1 no estrangeiro.

NO'lida'des todas vas II
'

semarraa
.

p��"b"a"'-Ih-'is"""'ta-
Bras ileiro

.

Re-cebemos a seguinte' comum
cacão Executiva do P. T, B.: ,

'renho a elevada hOlnra em levar

ao ' conhecilm:e1l'to tie V. S, que em reU

niüu levada a efei.to na séde dêst�
Parti.dÜ) foi· êlelta, por Ul13!nilllüdade
de votos, a seguinte Comissão Exe

culH va. do Diretório MlUlllioipal: de
Floriulnópolis!
Presidente _ Wilson Augusto da

CoSlta Schi-efler; Vi<ce�Pr,es,idente
_ Nicoli'llo T.ancI.'e�'O; 10 Secretá
rio _ Dr. Frederico ·Herollldino

Lei te; 2°. Secl:etáriq _ João Linha

res; 3, S�eretârio _ A.nibat Nunes
Pires; ,10 Tesowelr,o _ Nery Car-:
doso. Bibte.ncour<t; 2° Tesoureiro

Rodo.1fo Fel1nall�do Pinto :00 Luz.

Ou>trossim, cont�unos que, êsse

prestigioso- ,arauto das reivindica

ções catarilleú1se que V. S, tão di

gnamente dirige, nos empreste a

necessal'la colaboração . a-fim:-de.

que Ílossaanos -pro'Pa�ar os elevados

postuoJ.ad'Os do Parbdo à grei parri ...
ga-ve�e.
Alnl'.oveito u, opo1'ítun:idade, para:

apresentar a V. S, os meus e],eva

(los ,pr01éStos ele estima e; distirntà
co,nsi deração.

Cordial. e at€-neiôsamente
Wilson Aug1.lsto d.a çosta Schifler

S.A.
Tem o grato prazer de cornurricc r õ: sua diíOtinta freg1.l9.ia

deita Ca.pital e do interior do Estado que, PO" tcdo o pr ôxirn o m�.s
ds novembro, ir� inaugura!' ·.eu. Depósito nesta P�ClG'=l, ern Iccc

í que
oportunamente se ...á auunc·:odo ·0 qual dispara iltm1.pr'il em stock· do
material relacionado com S!'9US departamentoe:

Eletricidade :médica'- Raios -- X
Instrumentai e material cirurgico

Artigos e apal!'elhoa de laborqtório
Gahinetes'e Equipos dentários

,Material da enllino •. Geode,;;.íc
Artigos fotográficolll .

.

ITALO B8LBI Agente

ESCRITÓRIO J!J.RIDlfjQ COMERCIAL
(Com u.m Departamento Imobiliário!)}

Vendas de' pinhais, fazend<ls e emp;rê-"as
Dir-etor: dr. Elisiário doe CamarglP Bral1co

ADVOGADO
Rua Frei Rogé�io, 54 - Fone 'S4 - Caix'!'. Poetal fj(

.

Énder,!,�o telegráficO? "Elibrauco" - IJ9.je<; - St" Catarin;.

"._...

.............,_""""""'---I��I)V()G1\.-DOS
- =w

-.1

NOVO 'HORAnW DA

P. ALEGRE - .FLORIANó
F:0LIS ._ CUJ;lITIBA _ S.

PAULO
Quintas e Domingos

.

De-colagem dr' Florianópolls,
ás 14,00 horas. ....

S. PAULO _ CURI'J'IBA _

FLORIAXóPOLIS _ P.
ALEGRE _ MONTFVIDEU

Sl'�nndas e Srxtas
Decolag�m de Florianópolis,

ás 10,00 horas.
Informações: Filial VARIG
_ Eld... La l>orta - Telefôlle:

1325

l, Di; OSVALDO SULCA0 VIANNA

.T. J, DE SOUSA CABRALDr.

ESCRI'I'ÓRIO: Rua Fe-lipsl Schmidt 5B -

Edifwio Cr..uzeiro _,;. Florian6poJis.

, projeto de decreto-lei ún que e.stabelE!ce o

'1
aprova o projeto de, decreto-lei elaborad�deséanso em dias feriados civis _e religlOsos P71a. Secçao I...�_gal ao Ilepartamento da�

de conformidade oom a tradlçao locaL. lV!U!l;c!pall<;l,ad�s, da P!�e1tura MUlllcipal
O processo está acompanhado de acelta- d:; F,O�,!nO,)OI,S. reme,Lo com o OflClO i"l.

vel jU.stificatlva, pelo que .apl'esento a,o lI/1/1.8'_�, d.e 21 de Sel'eBlb

..
1'0 de 1946, do re-

Plenário O seguinte fendo Departal�1en�0..
l!Fojeto de resolução S� S., em Flonsnopolls, 15 de outubro de

O Conselho Administrativo do Estado 1940.
aDro\"a nos têrmos ern que se acha redigi
do, o projeto de decreto-lei da Prefel1;u,:&
Municipal de Pôrto Belo, enviado em ofi
cio ll. 180/1.878, de 7 de outu.bro de 1946,
do Departamento das Municipalidades.
S. S., em FlorianóJ;)olis, 15 de otc1:ubro de

1946.

José :n. Sali!a.clo de Oliveira, relator.
N.396

A Intcr.-ento1-la federal submete ii. con
sü:el'ação dêste Conselho o projeto de .de
cretO:··lei que abre, por conta do. arreca<:a
ção elo corrente exer.cíc�o, os créditos
abaixo dtscl"hl1il".. ados, que suplementarn a�

José B. Salgado de Oliveira, relator. segUintes ,ferbas.
N. 394 3-001 , .

O Departamell�O das M�micipalidades

14-.001
.

encaminha à apreciação deste Conselno 4-131 ., , .

um projeto de decreto-lei da Pl'efe!tura 4-133 ., : .

ele Florianópolis, regulando a cob:cança da Com voto favcravel pl'oponho
Taxa de Expediente. segul!1te

. � _

Revisto o projeto pela Secção Legal do I .

Pl'oJeco de. l'esoluçao
refecido D. M, - ofereceu esta o substitu- O Conselho, Admlmstrativo .do Eõtado
tivo de fls. 14, o qual, segundo me parece, aprov�,

.

�1.0S ter!.Il0S em ,que esta redl�i�o,resalve bem o assunto.

10
prOjeto d� decreto-lel.que abre varlOS

Assim, OP.in.ar.ldo
favorávelmente quanto .. credItos sllP.eme':-,�.ares. as verbas 3-001,

à ".provação do mesmo, apresento ao Ple- 4-001, 4-131 e 4.-1��. . ._nál'10 o seG'li"!}te S. S., em FloTlanopolls, "� de outubro de
Projeto de resolw;ão I 1946.,O Conselho Administrativo do Est•.do !lmar Corrêa, presidente e relator.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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9,00 - Bom dia para voocê

9,30 - Noticiario Guarujá
10)00 - Cancioneiros preferidos-:
10,30 - Orquesta Sinfónica Boston

11,00 - Bazar de musicas

12,00 - Oferecimentos musicais
T��ico de Natação, �lveu I qU'anc:t0' pl'e�lITlive:lment.e, já 14,30 -CiQleal'
solíeítar da Coníederacion Su- estará organízada a Corr'v Ie 15,30 -Diplomados do ar

Iamericana de Natacíon a !1O- ração Penamerícana. 16,00 _ INTERVALO.
.

.

. hoíogação, ICOll).'Ü record <ula-
, '

.

""

-r-t ,." 1"">1 17,30 Juventude Feminina Ca-
.

TIVE�,10S razoes Justas para! acordo quanto á presença de! merícano, do resultado obtí- SUSFENSA A INT.i.iJRVENÇih.,· tolicacntícar o 1Jrabailho de Léléco Sauli .na extrema esquerda, on- do neío nadador Paulo W. Fon- DOS CONSELHOS. UE _j �O- 13,00 Dírcínha Batista
come "'entraincur", t�n�<:. err Ide sempre foi .o rnaís completo. s€'Ci� ,e ,silva na prova de 200 NAIiS DE DESPORTOS 18,15 _ Alma Portenhavista a d€,s.aSltrosa eXl�lç�(1 �!� I !Orneroll� na meia--esquerda.? metros nado de. costas, com o R�o, 17 (vta Aérea) - C 18,30 _ Carlos Galhardo
nosso selecionado nc match

I
UQ1Il1 razao -o-sr. SalfUlIll está tempo de 2m31,Os. j Conselho Nacional de Despor- 18,45 _ Momento Esportivodo último domingo COOl o "on- cometendo .um grave êrro. Es- '" 'tos, acaba de recomendar, err 19,00. _ Bitmos de Tio Sam

ze" da terra d(JI� ptnheiraís, de- queceu-se de ATY, Badéco (DECIDIDO O COMPARECI- circular numero 4446, a ruter- 19,M _ Dep, Nacionla de Info:r--
sastre q'.le deixou contearlados Tíão? Concordamos com Bo- MENTO DO BRASIL AO SUL- rupção da aplicação das artigos mações

,todos .os que assistiram O des- dinho no centro da Iínha dian- AMERICANO DE FOOT-BALL 280 e 53°, do Código Bras.Ieírc 29,00 - Musicas para dansar
fecho da paetída e qne ainda teíra, mas não será necessarír !)Ao, 17 (Via Aérea) - O ide Futebol, no atual campeo- 21,3{)O - Ultimas Melodias
hoje é o assunto .naís discuti- e�eI1imentaT Leônídas e Bas- prfi>iJdente do C. T. de FUi ;bo' n�to Ib�as.i:l\eir?, em virtude .d€ . 22,00 - ENCERRAMENTO.
do do ano em nossa querida tínhos? dá C. B. D., sr. Castelo Bran- nao ei

..xístir ainda, em varrer
FlorianópoJis esportiva.

.

E'. incrível que o respeitável co, opinou, 'em despacho a uma Estados, COil1�IhO' Regional deNão queremos dizer que Lé- "coach" do Avai tenha sugeri- 'consulta da diretoria, pelo com .. Desportos organizado. Em vir
léeo é ineficiente e desleixado. do tal "team". parecímento do Brasil ao cam- tude dessa dll'tberação, as in-
Pelo contrário, o técnico blu- E' de alarmar mesmo. neonato sul-americano de H)4'i, tracões cometídas- no campeo-•.�n;.-'I�d J::' - Rio, 18 (E) - Inícíar-se-á(m',maiUensellPos.sue quaaaca es *

no Esquador. nato <brasileiro serão julgada[,

d
.,

lo
,.

amanhã, dia 19, a Semana dade sóbra para ere encia- 2. 01- OS PARJ\.NAENSiES ag 'ar- * pelos 'I'ríbunads especiais qUE- .

Asa de 1946, com uma sede de-r.i:gill" ann esquadrão que se. eX1- darn aneíosos a visita do 'Se- EM 194:8 O PAN-AMERICANO funcionam nas sédes dos jogos
t te t

'

provas aer,eas a cargo do Ae-ba 'com des aque, con ntanuo Ieciouado catardnense.
• DE FOOT-BALL cabendo, da decisão, Il'ec_,'sc"

1'O.clruibe do Brasil, que elaborou:a quem é dado presenciar o Satisfeitrssímos com o em- Rio, 1'1 (Via Alérea) - O sr. diretamente á C. B. Doo
d e1. .. o !pOOjg�mma, alP�:'O'\1lldo pelo.desenrolan la peieja. pate nesta CaipiJta!l. e com til- Luiz Valenzuela, presidente iRecomenda ainda o Conse-

ministro da Aeronáutica. AsQuem sabe se as instru:.,�õ8S tes no poderio de seu "onze", llia ConJedleranãolSlll.ameticana lho que <O ,S. T. J. D. da C. B. D.
1 'dJ d

_. . ,

d,...",iA P""" f �
80 em ia, €1'3 serao 1!1J1JC1:a asde Léãéco não foram seguioas I os anraucaríanos concentram do Futebol, Iconsullltolll a CBD examine a convenJ.ência de 3er

�\ t' oom uma homenrug.em a San-á risca pelos jogauQTe.s, mo '1- seus pl'eparativ;O'S pa'ra o sobr'e a conrveiéncia da reaü·, l�evisto, no ,pertinente á q'lE'-S-? 1\ �,n tos Dumont, ás 9 homs, jtmtovando o fraJcaiSS'p. �rm pell- choqUe de domingo proxl..�r zação dO l° Campeonato �an-Itão, o Código Bras:i!leiro de F'u-
ao seu monumento, faJando nasarnoso em 'Seus domínios, qUJe ;não St; ame11tcano Ide. Futeb-ol, em HA81 tebol.

R�peitamos ,�re o "{;a�- r,e.aihzarrá ocasião o !briga<deiro Newton
che" !mas não ronflamos mUl- Pam eles aiS probalidades de Braga.
to n� jog1aJdores, que, ás Vê- vitória são l10rmes e dificil- As pro'xl"mas elp.iwço-es n.os EE.UU. se:: ���e���������2ies, se deixam levrur pe� vai- mente o ,nosso "team" poderia - :y

Idade. QUerem �onal', voLtar com o trlJunfo. 'WASHTNGTON 18 (U, P.) - Enquetes não oficiais. realizadas pela ÓO BirasLl, haVel'á 001 coquetel
\palra rn,e1hor denlJOnstrax as Na "Cidade SorrÍlso" e1es3 SolO imprensa, indicam que i par,tido republicaJno oibter.á grandes vitórias oferecido á imtpren!Sa e ás de

l""maçôas estaidJtllais n<ll/o. vêmsuas quallida.d.es,. eS<luecel1�J-SIC favOlitos. Os n'1alus esportista.s nas proxi:mas eleições. Os ,proprios feipiublicanos a>firmam que COllse- �b' _ "1-....

que, n'UJItl;a ipail1tida, tal t'ltlCa revo}'taJITi-se 'ante uma derrota guirão ·com 'certeza o contwle da Gá'mara, e possivelmente mesmo, o participar ao Congresso, a ser

é prejuld.ici:al,aos companh Iros e, :num magnifico eXlemlplo de cOlltrole do Senado. No entanto, os democratas ai'llda se mostrnm con- il'..staliado no mesmo dila as 21
e ao ·quado."o. anti-'sspol'tivismo, fazem a::: fiantes de q'ue conservarão a maioria no Congresso.

" naVais., na A B. r. A abertura.
"Shoots" a esmo são de.s..le- TI'1aiores arruaCalS ,com os v,si- .

desse certame, lO primei:ro !l.a'

cessárioo, .a não 'Ser mos.' D,.Q- tantas, que são 'Obrigados 2

C G
III g:enero que se realiza no pais,

De . .

O ln9
será feita pelo Sl', Camilo Na-mentos difiICeis., . ve�,:L]'Ügal'a- satr do gramado escoltados pe.- omo mo rreu . er. . der, ;nresj.dIenit-e do. Aeroclubedor habituar-se as Jog� c - la polic±a. :l"

mas para evitar que lO Ic.ansaço Mas não /S'ãio todos. A.r_l)eUaE FRANCOURT 18 (D. P.) - o doutor Gilbert, psicólogo de prisão d_O_B_l"IaJ_s_i_l. _

se apodera' de si, movinl1ent-�n- ,3JJgU'I1S desordeiros. de Nuremberg manifestou que Goerillg recusou comungar dia antes

RGENTE'do-se nlO gnarrnado de maneIra Tanto daqui como de lá, f>ãQ da sua morte, porque o Capelão da cadeia não estava dis,posto a "dar U .

ri
a qUle seus eompaIllheirq.) .pos- os causadores dos graves a::on- espé�áculo" ao in1';l;exiv:el hia�.-;ta" "Co;eri� jam�� se penitenciou

.

001 aJ )res 1:1 chamou o capelão para cornugat pela primeira vez e d-eclarou que não Por motivo de viagem vea-sam !SIerV'lir a I a sem In ( � teci·mentes que lan1Jell a r,os
d�-se uln pt'mo'o em o'tl'mo e"�''''''''ô ·,..., .... ior rapidez "" l,... "

·t t
. tinha qualquer interesse real com seu ato por is�o o eapelaãQ ..." ...e= l"ÇOS e COIn iUJ.>(;1o" ", 4 /.::3i8iueInOS per!:el amenve lllie

t ....do da afamada -F"evitando que o jogador vrsado são muitos, inÚIrnJel'os, os bons recuso-u-se. a atender a Goering, dizendo que não podia crer que Goe-
EssentelderD•

marca ..

para. o passe se veja assediac.,Á) espol'ltistas que se esforçam pa- ,ring realmente queria comUiI1gar e ele não estava para dar espetáculo...
Ver e tratar à rua CeneraI-piroas oomponentes da defesa l'a maio'r estreita.'nento de re-

R t· d d ti. d lé B't t 78 Nestacontrár.ia. .
lações ,entTe O f,utebol-dos dois . e Ira os o coo ro.e os pre�os I) ca �ncour '.

•

Leômdas sempre se d��coU Estl8.idos.
oi.

NOVtA YORK, 18 (D. P.) - Acabam de ser retirados do controle do A s.-'uaçiio{peil.1QS 'Seus ,a.V1aJnÇOS rapiJdos, '.'

OPA, os preços-teto do ,café. ,Espera-se a reabertura da Bolsa de Café U
mIaiS nunca ooulb.e oontrola.� � O INTERNACIONAL

�OOARAI'na
seg'unda-feira vindoura. Os circulos

.cafeeiros
locais aguardam a rea-

anravoo-sebola Icom maestria e :em Se!VI- EM BIGUAÇU ção. no Brasil em virtude da liberação dos "Itetos". � " "

la a 'seus CompanhielroS. De Em ôn1ims especial seguir2 , Jel"UlSalem,. 18 ,(U. P.) - A
'1.lIID ponteh'o exige-'Sle muito .e .amanhã, pella marnhã, para, o

O I d' .' it situação .agJ.1:lI�-� 11J.��men-I.Jeônidas não cOIlihece a POS1- murucipio de Biguaçú, a em- .' contro e os SiJlarIOS�. Re�soas nao jtlen�flCadas
ção, atrapalhando os olitr�� baixada do Intern.adonal 1i'. C. .

lncendta:'am, n:a manha de �O'-aJtaoantes com centros h "rn- que, ás 10 horas, bater-se-á WASHINGTON 18 (U. P.) - Tanto os meios industriais, com a je, O iClaf� �e, de pl'Op�le-veis e desiI1tteressan1Jes, ás ve- contra o forte terun do Bi&'Ua- Federacão llorte-amerÍcama do Trabalho estão procurando conseglUir do dadJe jUdaica, e os IboIDJb�"'ll-OS'
zes tpJ."leferinJdo oominhaa: para Çluense, devéndo o quadrro exi- govêrn� a suspensão completa do .co.ntrole dos salários. Os çatrões es- ameia luta.m para dominar �
o "goal" do que 'Servir a bola btr-'Se lassÍim oonstitutdo: Said, tão frizando eSjpeciaJmffilte que vem sendo elevados não só -os limites chacrnas. Pür ou�o larlo, fOl
.pM"a O meia ®'eita, o ,c,entrc Waillnil' e Djallma; Milton, !o.Jé- maxilrios, lU8.S lambem os liuiites mínimos, de ,forma a pennitir uma re-

aipunhalado Ulm ar.a:be; mas 00-
atacante ou o IDJédio. .co te IVOll' Hilarino WilJon ducào ,do salários. E os sindicatos ,parecem conformar-se com a perda mo =ele fosse u..--n dos que ven-

'* AicáJcio, D;ruzallt e Roberv81
' d�sa prl)t�o ondaI, con,fialntes em que conseguirão evitar os cortes dera:m terras ao jUideus, aCr�d:i:-

O OONJUNTO ,que o sr. An· Por nosso intermédio a di- pelos seus pwprios meios.
t�-1Se que tenha sido morto pe-

tôndo SaO.iUm apontou 1l1'll. en- retOllla do Intemacional pede Pravlsta a bal·xa do pre�o de "ero8J'S
los propri.os conte:rmaneO's.

tI1evista co:ncediida ao c,)lega o cOlllliparecimento de tod,)s O:t U \I \J U
M.y Cabral Teive, não foi mi- ,SeUIS jogadores ás 7,45 horas Rio, 18 (E) -_ Informa a onginar a baixa de todos os
to bem reoobido. ,Esquec l-SE: na .sédle do 01ruJbe. Alg-ênoia Nacional de Porto cereais no Estado e, conse-
ele de Badéce, Zahot, Sanford *

AJ€bore que a medida d.o Go- q:U€'I1lteIn:ent�, n'Outl"alS praças
e A:l"Y, jOlgadoces que melhor CASADOS X SOLTEIROS v€rno federal proibindo, taxa- do país.fiabem arear nu:m jogo de ,:es- O eXlcelente carmpo do C01é- tivamente, a exportaçào de
ponSaJbhlidade. Aprovamos c gio Catarinense, o melh0: da produtos agri'colas {laqueIe 1t:'xlI"lu;-d.:=r.§ datrio-final AidcMinho -- Faiécc varzea, será o pa,llco' do inre- EstadJo teve, COIro resultado, L '" U
,=- Sc:hra'ITlJffi; justificamos a ressante encontro entre os só- alb8ivrotarem-se os depósitos: �'lk."ç-eSicolha. de Bráulio como CW1- ciüs\ca:s:ados, e sollteiros do l-au- estaI1,do os cei'e.ais na iminén- pi··OI!ill'J. aotTO-ID1JédJiü, mas não gosta1l1o� ia RaITliDS, marcado para r.!.ma- ci2: de se deteriorarem, P?is

,

Rio., �8 (�) - O mini:Stro �a Ide um ide seus auxUiares: Cho- nhã, 80S 9,30 horas. ate o momento os ,exportaoô- Fazenda ba:JXlOU portana ;",x
colate. Esta será a prilmeim ,partida ms �man.têrn �5pe,ranças de cl!uindo da proibição de expor-Não teria o sr. Balum se .es- de uJma :séi'Í'e de três, em c:is- que Isejam liberados seus

esto-I
tação 00 pnelUU:l1áM-cos e CalYill.-1

quecido de �bot? Lebetinha 1J1.,1ta de beli:simos tvféws, emes. ras de ar para bilCic1e:tas, tri
não faria ügull'la como extrema E' gu�and.e o L.'1terêsse elY" Existem 500 mil sacas de

I
c�illos e movJCicletas, declan-

dir,eita, posição que só pode- torno do pTéldo. arroz negodaJdas mas q_ue se- do, entre��ruto, q�le a ,rel���sairia ser ocupada por Teix 'ri, *
rão forcosamente elltre·.rue� desses a,TIolgoo pala o EXL8tilor

nha que. não deveria ser dcslo- HOMOLOGACAO DO R.E- a.o �OTIlsUmo do �"o por pre- üontinu.a�á sujeita á lic::l1çacado ,para a meia direita, CORD DE�PAULINH I ços mais aoe...<;lSiveis. Acredita- da C3irte�ra de EÀlxn'taçao le
quando Badéoo ou Sanfo:rd sãc Rio, 18 - A C. .B. D., por !Se que a situação forçada pelo :t:npaI1taçao do Banco do Br13.-
os úni.cas 'capazes. Estamos de solicitação de seu Con�elhc Govem'O para o arroz '\:enha a I silo

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Semana da:
asa de t946

11ldiJ !

f
,
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Notas rurais
�------------------�-------.Mf

I DR. M. s. CAVALCANTE
Avisa que dia 20 de
Outubro reiniciorá sua

PARA MELHORAR UM 'l'iPO clinico à rua Saldanha
DE ARROZ

Morinho nO 16.
Leopoldo Penna Teixeira

Emptr'8,g'ar quatro sementes
por cova. Fazer supressão lias

três plantinhas tardias e mais.
débeis, de cada cova, deixando
aoenas a plantinha. mais .íe
sên�ülvida; suprimir uma plan
tinha, d:e cada vez e com o in
terlfa.Io duma semana cons=cu

tivamente.
Alo começar a :lirutificação,

medir a altura de cada planta
conservada.

'
"

PrefelI'ir as plantas de, altura
média e sádías, ;

.

.ooservar e consignar riúme
TO de cachos, por planta.
Preferir 'as plantas cuja fru

tificaçã:o foi tôda na parte al
ta.
Preferir as que produeíram

mais número de cachos.
Preferir as que produz ram

cachos maiores e mais densos.
Numerar as plantas preíert

das para distínguí-Ias e iden
tif.icar sua produção.
Depois da colheíta, medir o

comprimento dos cachos e pe
sá-1oos.
Co:nsígnar no registro de ca

da pI1anta, o número reSipectívo I
de cario.pses.
Pes'ar o nÚlmero totlall de

ca-r;Jopses por cacho, e o núme
:m total de cariops'es. pOlI' plan.,.
ta.

.

Medir o ,cOffiiprimiento das
cariopses e SUla larg�ura e gros
sura, caJcho por cacho, de ca-

DR. SAVAS LACERDA
'illnica méd lcc-c írú rgfea de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescriç(io de l.e:n_tes de
oontpb

I)ONSUJ,TóRJO - Felipe Schn:l·
dt; >{: Das 14 às 18 hora".

iÜSlJH!:NCIA - rConselheír-o Ma·
rra 77 .

T�L:mFONES lÚS e lZQ4

DR. A. SANTAELLA
(Dlploulado fiel" Faculdade Na·

t::!onal de'�edicÍllfl. da Uníverstõz
:le do Brasil). Médico por concur
lO do Serviço Nacíenat de Doen
.IaS Menlais. Ex interno da Santa
Casa de Míaerfcór dta, e Hosp!UI
Psíquátrtco do Rio na Capital 1'.

deral
·JL1NICA MÉDICA - DO.liJNÇAII

NERVbsAS
- Consultôfrío: Edific!o Am4llIJl

NETO .

- Rua Felipe Schrmdt, Consul"",,:
Das 15 ás 18 horas -

.�sldência: Rua AlVaro de Carl'lt·
aiá na 18 - F'Iortanópolrs.

Importação. de chnssis
para ccmlnhões

Novas instroeões do Ministro da Fazenda
ruo, '\. (A. N.) � o Ministro da dos candidatos, por isso que a estl-

;'Faze-ndã aprovou as seguintes íns- mativa do suprimento de caminhões

truções a serem ex.pedidas pela ainda é bem infer-ior às necessida
Carteira .de Exportação e Impor- i des normais do país.
fação do Banco do Brasil S. A., nos I LI) - Aqueles cujos pedidos
têrrnos da portaria 438, baixada: constarem da relação que será
em trinta e um de dezembro de 1 publicada - a qual constituirá a

f

n. 7 quarenta e cinco pela Coordenação antecipada do novo plano de dis-
da Mobilizeçâo EConômica, com fun- tribuição -1 só' deverão formular
damcnto no artigo quarto do decre- ÜOVQS pedidos se suas reais neces

to-lei oito mil quatrocentos, de s�,(Jade$ mínimas. não tiverem fica
dezenove de dezembro de quarenta d�" atendidas." Nessa hipótese, nos

e cinco; torna púlslico que em sua II pedidos deverá ser expressamente
DR. ARMANDO VALtRIO sede, .no Rio de .Janeiro, a partir mencionada essa circunstância e

DE ASSIS de vinte e cinco do corrente mês, plenaménte [ustif'icada as necessí-

Oca Serviços de Ôfl�ica InJantil d�
até vinte cinco de novembro pró- j dades excedentes, .

Assístêncra Mu.nicipal,. de ximo, receberá dOS importadores 5) - Permanecem em vigor e
. Caridade .

.

'.' CLtN1CA MÉDICA DE CRIANÇAS .- dístrfbuidor-es de .. chas.sis paraj' deverão .ser fielmente observadas
ADULTOS canrínhões e ônibus, os pedidos de as normas estabelecidas na porta-(1ÜNSULTÓ1HO: Roa Nunes Ma.

rhttÕo, 7 (Edifício S. Francisco), aquisição que lhes', tenham . sido ria tr-ezentos é trinta, .da Coordena
Consultas das 2 às '6 horas

HESlPl!:l\CIA>· Rua . �rarechal Gul: apresentados, [çâo clã' Mobilização Econômica.
__

o

I_h_errue, fi Fone 7&3 2) "'_';' .. A Carteira ccnsidêrará
cancelados os pedidos atualmente
existente em seu poder com exce

ção, apenas, dos já aprovados to

ta 1 ou parcialmente e cuja relação
publicará até .o dia vinte e quatro
de outubr-o de quarenta .e seis. 'Essa
distribuição Iem p01' fim 'não só
atender, sem' nenhuma- demcra que
evitasse 'as necessidades. essenciais
de transporte, já eOll1iprovadas,
mas também prevenir perturbações I
consequen tes de acumulo de carni

nfiôes nas oí'icinas de montagem e

depósitos importadores - distni
buidores .- que certamenãe resul
tariam da suspensão das liberações
Ó'uran.te o prazo para a apresenta
ção de. nov,s ped1dos e período ne-

fcE;ssá.rio ao seu registo, exame e

classifi'cação. . !3) - Os novos pedidos deverão

corresponder ás reais necessidades

. ;

.r ,

·1

DR. LI�S NEVES
! Moléstias nervosas

I Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto

- Sobrado
Residência - Rua Sete de Setembro
-

.

(Edificio T. A. P. ela Estiva)
Telefone M. 834'

. >

fiR. MADEJRA NEVES
Médico especíaltsta em DOll:NÇÁS

, DOS OLHOS
Curso de Apei'feÍ'yoan:\ento e Lon .

ga Prãtíca. no Rio de Janetro
. Consultas diarÍamente

. das 16 horas ém diante,
CONSUI,TóRlO:

Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 10461 - Resídêncta: Rua
Presidente Coutinho, .';8

DR. MARIO WENDHAUSEN
Uvretor da .Hospita! "Nerêw Ramas"
CLíNICA M�DICA DE .A:DUI,TOS

E CRÍANÇAS .

COD ,ultório: R.' Vi,cond� de Ou'ro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ altos da U Belo Horizonte ")

Te). 1545
'. Consultas: das 4 á. -6 horas.

Residência: R. Felipe Schmidt, 38
- Fone manual 812

DR. BIASE ( FARACO
MedlCo _. chefe do Serviço de
Sifilis do Centr" de Saúde '

DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES UrrO·GENITAlS
DE AMBOS OS SEXOS - RAlds
INFRA - VERMELHOS E ULTR..... -

, VIOLETAS
CON6SULTAS: das 3 às fi hs. � R.

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

DR. NEWTON D'AVILA

'1eperaçóe$ - vias' Urinárias. -
Doenças âos intestinos, réto e

.•.!lus - Hemorroidas. Tratamen-
to da colite amebiana.

IFisioterapia - Infra vermelho.
Consulta: Vitor 'Meireles, 2'8.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
FODI' 1067
I

1\UTOAtOBILIST48
Atenção

POl'a o seu' (finamo ou

motor de
.. arranco

OFI�INA' ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

tlF· 9}1,

SÓSEUSA

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
AdcfU.ira. TUDO de' que D.eoessitar,

de URA SÓ VEZ,
pagando PAECELADAMERTB,

oom a.s VANT.AGENIS da compra. à. vista.
�ervindo-se do

SI,STEMA
,

CREDIARIO KNOT
Roupas
C.lçado�
Móvil.

Rádios
, Geladeiras

.

Blei�'etal
Jóias

Unos
Chapéus
Instaiaçõ., elétrica. e .amt6rIM

Artigos para prMentes
PeleI

.

Casacos
Qludsquftr

.artl,"

iNDÚSTRIAl' COMÉRCIO E SEGUROS I<NOT S, A.
"

....

, �I D... J� 11 .....�As 11 !Is.
-----

a, 1<. i'nJD4o

'ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
JS.",.un tOIJ: Jurídicoa ." Comerciais -- Rurais e .Informativo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES � Santa Catarinlt
·Consulte nOlJsa Organização ontes de lia decidir pela com

..,rel Ou verlda de imoveis, pinhéLi. ou qualquer
.

'., .

r empresa neste e.todo '

Diretor: •• DR. ELlSIARIO. DE CAMARGO BRAr.lQO
AD VOG.ADO

Rua Frei Rogéric. 54 - CaiXa Postal 54 � Fone 1)4

Fabricante. 0 dig.t:ribuido��9 das. afamadas con- I�:.•. '

fecções "DISTINTA" e RI'VET. Possue um gran-
de sortimento de casatnhas, "iscados, brin.
bons • barotos, algodões, morinllJ e aviamento.
para alfaiates, que recebe diretamente da.

Ifábrica.. A Caso .1\ CAPITAL.... chama Q atençêio do. Snr.. ComerclClnt•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visito onte. de etetuarem �ualJ com�rall. MATRIZ' em Floria:n6po1i!ll. FILIAIS 'em Blumenaú e Lajes. c

·���·mEEama�..as�������BE_.--=�rme��=-i�5*�EU�'�·�mmrnP�.m.g,�F4mDi.waamB��RaEa�RE�cmmZB�aamz4A&SEaD�!a=ODam..�an..a2LZGBBaeeee�'mE==BDg��h�---�DÇ��;�\i••�et�q�Mm4�",QC

, '
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Informa um matutino carioca que há forles indícios de uma gravís
sima cisão no seio da O.O.N., com raizes no norte do país. O movi
mento

.

estaria assumindo proporções catastróficas para os udenistas."

A sit av
-

O na Itália
ROMA, 18. (U. P.). r: <?Icretário da I:u�ustria, pm:a. 010 TRATAPO J?E PAZ COM A.

sr. De Gasperz tra1�smztt1i, otz'.l de su,b-se.cretarzo_ dos Neg(C�Os; rrALIA
cialmente ao sr: Pietro Nenmi Estrançeiros. O S1'. Pella, ae-

*

a pasta do Exterior, durante a tnocrata-cristiio,' foi nome.uic ROMA
,',

18 (U P) a'
sessão do Conselho de: Minis- sub-secretário de' Estado de tratdâo de paz com a Itália;
tros, que Se realizou esta tarde Ministério das Finanças, subs- taZ como se acha redigido, não
- anuncia a emissora it (lia tituinâa o sr. Scoca, .que �foi poderá ser aceito por 'esse
na. �. designado para exercer outras pai«, segundo a opiJJião'" da
A presença do sr. Pietro Nen- junções. o. �r Vitor Siampae- maior parte dos membros do

A significativa homenagem ni no Palácio Chighi, seria o chia, socia.l�ta, joi nomeado.
grupo parlcmeniar democrataque a -mulher florianopo- sinal de uma importante remo- sub-secretário de Estado da I cristão. Esse qrupo reuiur-se-àlitana prestará hoie a exma. delação no corpo diplomático Marinha de querra.

_

1
na terça-jei.ra próxima, a [im.sra. d. Beatriz Pederneiras italiano. Segundo a mesma DIRETIVAS DE POLITICA de fixar a atitude que deveraRamos recebeu mais as se-

emissora, os embaixadores EXTERNA, DO PARTIDO SO- 'tomar durante a aiscueeõo dagui-ntes adesões:
atuai« da Itália em Londres -. , CIALISTA

I"Sras. e SEitas. Sidney No-
W h' t R' d J' ROMA, 18' (U. P.) -' O trata.do de paz, pela jlssem�

ceti, Lucy Calado, Li âi« M�- as zng on, zo e aneiro e
6 Varsovia .seriani imediata, -cn- Partido Socialista decidiu que b��ia C01�stit.uinte: �lessa oca-

cedo, Lelia Medeiros, dr. A.
te substituídos, a Itália deverá permanecer in-; suio, o pTZ1nezro.m.znl�tro sr. J?eDexnesceru» da Silva, Almira

DE âepenâeniemente, tanto do -Gasperi, pronunciara u;n dzs:Goeldner, Aritoniete. Medei- NOVOS SECRETARIaS

I f s diSTADO bloco ançlo-saxão como tio blo- curso em q2fe comentara a
.ros, Lourdes Tavares Roth- E .

co soviético. ' ierentes clátüusas do tratado
fucks, Gualberta Guimarães ROMA, 18 (U. P.) - O

Born, fulia, Carmen e Bani- sr. Giuseppe Brusasca, demo
ce Ferreira de Melo e sra. crata-cristiio, fiai transterido,
dr. Nicolau Severieno de Ip(Yf decisão' do Conselho de

Oliveira. .

.

JJiIinistros� do ,cargo tie sub-se-

Flor.lan6pollt,' 19 dle .outu��o de 1946

A Rússia acusa
Washington, rs (U. P.)

o Departamento de Estado
ncrte-amcrícano foi acusado
de dítícultar o estabeíêcímento
,de vínculos cuíturaís entre o

pOV'O soviético e os estaduní-

S· h t-t "d I t t
.-

denses. Essa acusação foi for- erl8 SDuS I DI O O D erven or mineirO
mulada pela Embaixada soVié- RIO, 18 (E.) - O caso de Minas e.volui rapMamente. FaLa�lie na

tica em Washington. A a.titudp. substituição do sr. ·Julio de Carvalho, apontandQ-se mesmos os nomes
da embai�ada foi explic.ad1. cc dos srs. coronel Coelho dos Reis,'Araripé'-Junior e Pinto Guedes.
mo uma repr.essooa pela de- O sr. CanIos Luz, albordado por um vespertilno, assentiu em declal'aI
termlinação do govê["no norte- -que conversações estão sendo feitas em .torno do caso mineiro.
3Jmericano de considera!' cmnc Informouo ex-ministro da Justiça que via1ar.á para o seu E!!tado na

agentes Comunistas 17

mem-Isemana
vindoura.

bros dias del�gações soviéticas .

i
'qUle tomaram parte na :a:SI3etm- Imp·reft'c.I"onan'te desastre de' Ir'em 1
Ib!lféia rgeral dias Nações, ,Tni- "...,

das.
.

COLOMBO (Ceilão) 18 CU. P.) - Pavoroso desastre ferroviário
---------------------------'-

ocorreu as primeiras horas de manhã de hoje, a cerca de 122 milhas
desta Capital, quando o expresso Jaffna, correndo com toda a veloci

dade, atingiu o fim da linha e saltou fora do trilho, precepitarndo-se
com toda a composição no fundo de uma barranca.

Acredita-se que o corte efetuado na linha, com a remoção d.e varias
secções de trilhos, tenha sido causado pelos grevistas.

Graves. eunllitos "

na India
C.a1Jaultá, 18 (U. P.) - AVIõeS

de reconhecimentos e quasí mil
soldados foram enviados para
a região de Noakhaâi, afím de
ãmpedír prosssigam os confli
tos que ali se desenvolvem há
mais de 8 dias. Os soldados da
guarníções de Noakhali e as tro
pas de reforço que já 'chegaram
àquela zona, foram forçadas a

abrir fogo 'contra os manifes
tantes, afim de dispersa-los.
Nas estradas que afastam do
distrito de Noakhalí observam
se enormes filas de retirantes,
na maior parte Hindus. Segun
do se ac-redita, mais de cu.co

mil pessoas já pereceram nos
conflitos ocorridos em Noakha
li.

Diretório Acadêmico
XI do fevereiro
Realiza-se, ho ie, com início

às 21 horas, nos suntuosos·
salões do Lira Tenis Clube,
a Soírée Chie promovida pelo
Diretório Acadêmico XI de
Fevereiro, e que constituirá
elegante acontecimento so

cial.
Gratos pelo convite.

REUNIAO DE
OPERARIOS

o Sindicato dos Operários
em Construção Civil de Flo
rianópolis realizará, �mànhã!
às 9 horas, na sede da União
Beneficente Recreativa Ope
rária, uma retinião de seus

associados para tratar de,
varios interesses ligados à
classe.

Também as forca"
desaparetJ8ram
Nuerember,g, 18 (D. P.) - Não

só os ·corpos dos nazistas foram
cremados para evitar ,explora
ções políticas futuras. As autorida
des da prisão de NurembeI1g fo
ram incinerar tambem as forcas,
afim de impedir que partes das
mesmas lPudessEmJ su' utilizadas' pe
�'Os fanatkos Inazistas como re

cordalção e propagarnda ..

,

. .

I'

Homenagem
.

à Sra.
Nerêu Ramos '.

Orlando Romão de Faria
e Maria

.

da Gloria
Veríssimo de faria,

portieipom oos parente. ti

pelllOOIl de IIUOS relaçõéll o

no.cimento de seu filhinho
MARCOS. ocorrido na Mater
nidade de Fpolis .• dia 15-X-4S.

II�I;!!�Pd������;' 20 do

corrente, inaugurar-se-á a xvna

Exposição Avícola, promovida pela
S. C. A., e sób o alto patrocínio elo

Exmo sr. Interventor l<'ederal no

Esladp, dr. Udo Deeke.

Como nos anos lanteriores
E:lste roentame despertou a'.

a.tenção dos aVÍlm.l!lItores floria
.

pa1:iua:t:lüs que logo se inscreve
I ram para .a�r-lhe maior brilhai
e ressonanCIa.

Ainda o suicidio de Gmring
Operado 'no· coração
RLO, 18 (1\.. N.) - O homem, cujo. coração fora aberto para ex

!ração de um litro de soro, operado já há oito dias no Hospital de Pron
to Socorro, desta Capital, está passando bem e os médicos julgam que
ficará completamente curado. É o primeiro caso de inter-venção dr

rúrgica em um cardíaco.

Carregamento de trigo argentino
RIO, 18 (E.) - o cargueiro "Luhlín", que é 'esperado salbado em

nosso porto, traz consignados ao Moinho Guanabara 18.400 sacas de

trigo procedente da Argentina.
-_._----------------- ----

XVlliI ExpOSição Avícola ·1 faculdade de Farmácia e Odontologia
de Santa Catarina

D d do Sr. Diretor .ao convidados 08 profenore. catedrá·e or em
.

d F ' . Od ti'ticolI e livres docentei' do. cuuos e dorrnadclQ e o� o ogla
t
para,

d 10 (dez) di�8 a contar 811ta ata. QllInar es ermos;:

cdom o prazf� ed que' com o regi.tro final dos Estatutos, lhas seja'
e posse. a 1m e ,

. d
.

.

d 'mento legal no. re.pebv-clll ao euae.

osseguOra1.o
o prOVI

a� alllinoturol poderá ser procurado no Deporto
ivro para � ,

. do
'

9' 12 h
t d S

' d dl·0riomente. no perro o de ai oral.
men o e ou e.

6FI
. , 1· 18 de outubro de 194 •orlar:tOpo Iii.

DR. ZULMAR DE LINS NEVES

A Sociedade Cato.rinense d. Avicultura .convido. Q. Exma•.
Autoridade. e 00 povo em gerol para aalistirem ao ato inau
gural da XVII& Exposição Avícola que terá lúgar dia 20. às 15
horas. no edifício da Diretoria de Terras e Colonização sito à
Travesla Ratclif. esquina do Rua João Pinto.

DesignadO o senhor
José Ribeiro

ESTABElECIMENTO
GRAFICO BRASIL

Riro, 18 (,E) �O pr:asidlente da
MORTOS E FERIDOS Caixa de Orédito Cooperativo

Colombo 18 (U. P.) - Quatro pessoas morre1;am e mais de sr. Laflaiete de Resend'e, a·.::aba
quarenta ficaram feridas, quando o Rápido do Ceilão dQlJcarrilhou em de designar o sr. José abeiro,
plena floresta, correndo a se·tenta quilometros á hora. Trata-se

.

dum a1to fUlnciol!1�[io <1:0 Bane.) de PRECISA-SE de uma moça'.ato de sabotagem, pois as talas dos trilhos haviam sido removidas e Estado de Sao Paul�, para de-
de '15 a 16' anos.estes afastados. Em consequencia, tres vagões de. pasl!l�geiros elRgaveta- sempenrha1r. �S funço€� Ide ge- Rua Tiradentes 10.'ram, enquanto os' vagões de carga e a locomotIva fIcaram comple,ta- rente dia flhal dia OalX:a na- ,

'

mente destruidos. quele Estado.
UNIÃO BENEFECENTE OPERARIA.
A diretoria dessa sociedade COI1-

vida as famiUas dos seus aSJocia

C(6..s Pilra assistirem, hoje, a gran-'
de peça em" três at'Os intilizada.
"OS TRANSVIADO:::;".
A renda apurada será em bo'·ne

Hcio dos seus associados que Si':

encontram enfermos ou invá:idJs.
Em face da elevada fmalidade·

do fesLival, é' ele se esperar a (' J1a

boraf}ão t1e todos os interessados:'
no bem comum ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


