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ú��i8 ��v� IJOf t!rmO '8'-' u�rra� ! n�rvo�
Londres, 22 (D. P.) - Na »espera da segunda assembléia das Na-! ((,I,e a Russia concorde em. observa-lo COIIM tl,m Iodo. Asseçurou, tal/I�-I

-

V id SI' Bemnn Ministro do Bxterior oritânico proferiu: !<ln l/)('m, oue o 'melado atual de 'Ira,tamento da Alemanha, com duas �un-l_l,'oes nt as, ° . J ,1 ' , ,

" -

l
" " irdo 'ôbl'e (.I Ale-C 1na"'a dos Comuns e conclomou. a União Soviética a dades eC01101n'LCaS nao poc e coniinuas e, que um aco. , .S "

a'lsc-cu'SO na a , ,
,

d ri 1 l relacões entre os Ouatro.', t �m:') à guerl'a de ne1'llOS contra a 'I'urquia e Grécia. manha, no momento, e a pe 1'0 an um' c as .'
' '-

�':)or Del l
.

inda o SI' Beruiin que a çuerra ia estar« pI'epal'ada Grandes porque .oiererecá oportunidoâe de estabeler-se wn sisie-
cc arou, a ., •. � J ' '

d
' '

undo"
11M'a t1'ansformar em fG1Tapo de papel o ocordo de Posstfl/n, a não ser 'l'lU! de paz e segw'anr:a Vl'aVet_S_p_a_I'_a_o_n_� .

_

CAXllAS, 22 (E.) -' Em consequência da baixa repentina da tem-
mo, '22' (A. )i.) - Querendo dar peratura nestes últimos dias, caiu forte ,geada sôbre 'O município, na

uma demonslração publica d'3_ sua madrugada de domíngo para segunda-êeíra.
ói.o)i.d,arie..dfJ,ç!�\, iÍ . .P.flÇi"sffi9, ç1_D. p�:!'si- Ficaram grandernente prejudicados os parreírais IB as plantações
dente da Hr-publ ioa, escolheu.l i o de Iri'gb, feijão e batatas..
SI'. Venceslau Braz .para o eUl'?,'fJ do

, Podemos informar com tôda 'a segurança que a 'Safra de uva será
governador do Estado de Mina s (ic- muito reduzida, não sómente em face da 'alteração' climatérica extempo
rais nas próxrmas eleiçi)es esr i"é- ranea como, também, pelas chuvas de g'raJnlizo que danificaram as plan
ram no Palácio Guanabara congra- tàções.
lutando-se com o gal. Dutra, os

\, A lavoura de cereais, entretanto poderá ser re�onstihu.da uma, vez
S1'S. BenediLo Valada"es, C,trlos i"cj,a provÍ'lieai,ciad1o o 'necessário suprimento de sem�ntes.
Luz, Bias �-'ortes, PSD, e A rlpl' Os parrekais, tuja fruti,ficação se en1:onLrava em pleno ad!Íallllta-
Bernai·i:lés.• ch(�rc' ao t.>R. 'riiíneli o. l1lento, sofrerão gNI!ndes iP'rejuizos.,

•

I
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BASTIDORES DA POLIT'leANOS
Nada de novo em S. Paulo. - Â escolha do sr. Wenceslau Braz. - Outras notas:

POLITICA DE DE S. PAULO

RIO, 22 (R. U.) - Nada de novo

. na poli tica de São Paulo: Apesar

reunião, ainda ,",;Ia semana, da OS UDERl:S :\lI�ElROS E A CAS-
..,

L' I IJ <..: 'l O .DlDAT'liRA VE�CE;SLAf_; BH_\:ZCO!11JSS,;o execu rva co "�.'.

acordo do PR-PTB tende a r'Jtl)··

do exemplo dos mineiros, os pes- per-se »m face do pi-onuuci uncu .

sedistas e udenistas não chegam a to do sr. Getulio Vargas, cont.rar-ío
um acordo sobre os nomes prouos- ao mesmo. Tudo .indica que 't:\:�t<Í
tos. O SI'. Macedo Soares viajou, semana tArá decisiva a 0"00111',, tI!;

novamente, ao Río afim de levar' um candidato ou candidatos ao 6'0-
ao presidente Dutra os result-e tos verno do Estado. Tampem aI! ,)!'i
dos entendimentos havidos sobre a anuncia para o fim do mês �: sua

coordenação do candidato uu.co, conyençi'io, devendo definil'-st" a

Por outro lado, anuncia-se u:-nu ! siLl1acão interna do P'J'B.

Consideradas sem fundamento'

er i ou a ��ve O� arí imo�
Nova York, 22 (U. P;) - OSi sindica1to de mestres e pilotos, ra pôr têrmo à greve de 22 di••,

representantes dos armadores da I que é o segundo sindicato enva}- dos marítimos.
,

costa leste e oeste e dos sindica- vido na greve dos marítimos.
'

• •

tos dos m�quinistas �il�dos _à C., ASSINADO O ACôR"DO IPara facilitaremI. o., termInaram sua dlscusoes e � .

.

"

• ...

o conciliador federal, " Frederick( Nova York, 22 (U. P.) - O as ,negocI8coes
Livinston declarou que dentro conciliador federal Frederick Li. ATENAS, 22 (U. P.) - Os mem-

. .

'b
' "

d'd I . .'
I'd bras do gabinete helenico aprCi:'en-em reve sera expe I o um co- I vmgston, anuncIou que os leres

t:lI"'m !'d I 1
. _

a .

d Ab A d d U'� d M
..

f'I'
- u. seu pe( I o (e ,e. emlSSa�) ao

I mUDlca O so re O acor O conse- a mao os aquIDlstas lia- prjmeiro minislr� Tsaldaris afim
I guido. Em seguida os represen- dos á C. I. O. e o representantes de facilitarem as negociações de
tantes dos armadores passaram a dos armadores nas costa leste e formação dum governo mais am

disf.;utir com o representante do oeste aissinaram um contrato pa- pio .

PARiS, 2,2 (U. P,) __ As inf.ormações da üUlJprensa, s.egulldo as quais
os três pr'imdpais partidos politocos franC€s-es - Popular RepuiblicM1o�
Socialistas e GomuniSJta - haviam pediido a.o GeueJ'al De Gaulle que
f·ce1tasl>e a presidônlCÍll. da Hepública, foram' hoje consid";r��dil); como

destitnidas de i:UJidamento, em todos os círculos polítiCOS <'I'e Paris.
. 1.'

foram' saudados pelo sr. leahman
�

NOVA YORl(, 22 (D. P.) - o ex-goy.ernador Hel'berl Leahman sau-

'dou os delegados :à assembléia geral da UNO na primei,ra irradiação
duma séTie a ser apresentada pela NBC durant_e a Semalllla das Nações
Unidas. Res.ponde1.l a ..<;-::mdação o sr. Benjamim Cocheu, a!i_si.steute s,ecre

tánio da UNO, o qual decla'rou que os "eleyado'S ideais ,e as per'Sipecüvas
otimistas do povo americano estimularão o traba1ho Ida UNOh•

uO pOVO alemão votou contra
fusão forçada dos partidos»

. . BERLIM, 22 (U. P.) - O 'Gen. Macmarney, representante america
no no Conselho de Contrôle Aliado Comunista, declarou que o .lpovo
al�mào votou contra a fusão forçada dos partidos comunistas e socia- Aindalistas". Na zona soviética o partido comunista formou, com os sociais
democratas, um novo partido denominado Partido da Unidade Socialis
ta. Nas eleições de domingo os sociais democratas. votwndo como par
tido, derrotaram decisivamente Q Partido da Unidade Socialista em

Berlim, onde a fusão não estava em vigor.

BERLIM 21 (.4" P.) - O Conse
lho de Controle' Aliado pel'm.iti'l'á
a divnlgrtçtío de {otogrolias da exe

elisão de i\'uel'embel'g. PaTa 'isso, o

Conselho fará 1.l'/na seleção das fo
tO(]1'afias, lJe'nnill:ndo a divul']�I{'{i.o
de pm'/ e delas.

HESS RECOBROU A MEi1f.OR1A

l'·:UERELIlBEIW, 2.2 (D. P.) - Ru

ela/f Hess, (]lle já não está 1Jw.is soú
o lXI.W do am.ellça de enfm'C(UJICl/lL
o peso {til (1)'('1]('0. de enfol:camento
J'ecobr'on (J.. 111 emol;iá q1te
perdido f/O lempo do se'tt

(Tôdas as acusações são falsas»
MANILHA, 22 '(U. P.) - Interpelado sô'bre as acusações f,eitas pelo

P,r.a.vda a 10 de .outubro de que as FiJipilnas estavam dom�llladas pelos
interêsses milHares ,e econômioos amerioaillos, o sr. Manuel Roxas de
cla['oll �úe ",tôd:as �s acusações são faliS/as".

'Pretende visitar o Rio Grande do
Sul e Sa'Dta Catarina 7Ilen to. o f'el. B. C. Andl"US, C01nan

cl{mte (la pl'is{ío, declarou que oBUEDINGUM, Alemanha, 22 (U: 'P.) - O pastor protestante Nie- antigo chefe nazista, que agop(I. es-moller, uma das vítimas das perseguições nazistas, declarou "que pre- tá cump1'Índo a pena de prisão, setende visitar comunidades da igreja evMtgélica alemã no Rio Grande acha de bom h1l1nOI' e de memoriado Sul e em Santa Catarina, no Brasil, depois de sua próxima excursão .úem aler'tada. Os médicos espec1((,aos Estados Unidos.
listas até agora não. pudemm ave-

1'iguar o {/T'áu de 'verdade e aisoi
nwJaçuo que havia na amnésia. de
Hess, Cel'ta vez ele eletrizou o tri
bunal elos cl'iminosos de g%wrra,
anunciando que estava. pel'feüa
mente são e, de falo, o 1'éu ·mostT01.i

que estava no dominio de suas fa
culdades mentais. Mas depois disto,
o psiquia/1'a (inslou Gilbe1't :i'1cla
l'OU que Hess pw'ecia não se lem
brai' da coisa mais vul(l{i1',

Incisivas ,as declaracões de Není
•

ROMA, 22 (D, P.) - Na sua primeira !Conferencia com os chefes d�
departamentos, o s'r. Pietro Ifunlll!i, noyo minis.tro do Exterior da Ltália
SOci.:ilista, adver,tiu que não tolerará �tWidades mOlnm'quista-s TI() Pa
Jazzo Clüghi, famoso peLas simpatlias monarquistas' de seus funcioná
rios. "Sei dar valor aos homens de idea-i's /e de caráter" _ declarou
NeJ1l]1Í - Ue saberei estimar àq'll'eles que, lfilão querendo ou não pooooao arcci.ta.r a ordem politica ou 'as mst�iurições r{l.publLcanas" criadas pela nação, prefkam deixar seus postos a servil' contra sua consciêinrci.a".

As eleições
mais livres

o pre�o das
passagens aéreas

Berlim, 22 (D. P.) - Do r-sul
Lado das eleições 8e verifica' Que
a população da capital da Akl:la_

nha decidiu, def inítfvamente, re-

RIO; 22 (B) - O ministro da
_

jeitar o comunismo, se bem que se

Aeronau tíca GJlcaminhou ao yó:-:lSI- inclinou mais para a esquerda do
demie da República um mcrnoríal que nos anos anteriores à guerra.
que o xíndícato dos Empresas Ae- O resultado final das eleições mais
,·o\'i,ll·úl.S uleitaia o reajus+a-nen- livres que tiveram os alemães em

to dos p1'I:\OOS das passagens aéreas quatorze anos demonstrou qUI, o

à base dos estudos Jeitos pela Di- Parí.ído Social Democrata, centcis-
reter-ia de Aeronaut.ica Civil em ta e esquerdista, se colocou à fren-
princip ios de '19/d.. te de lodos os partidos com q8,2
Por sua vez, o pr-esidente da ile- por cento do total dos votos, en

pública encaminhou o respectivo I quanto que a organização partida
processo ao ministro, da Fazenda ria, apoiada pela União Sov'd.iea
com I) despacho em que aprova a -' o Partido de Unidade Soc'a !s

sugesl ão do Ministerio da Aeionau- ta '- dominado pelos cornur.i=tas,
tíca .para que o assunto Josse sub-j não conseguiu mais do qu« 19,3
metido II Comissão de Tarifas. I

por cento dos votos.

CAIU GEADA EM CaXIAS

o Nuremberg
RE'{E.'I'l'ADO o PEDiDO DE VONI Papen pel'manece na Pl'isci� �e

PAPEN

l'fIHet,embel,g
desde a sua absolvtçao.

BlmUJf, 22 (U. P.) - Um POI'- Schacht e Hans F1'itzsche também
la-/Joz of'ícial norte-america.n"l re- livel'am denegados os seus. pel!idos
velo?1 que os ingleses rejeitaram o epal'a entl"W' na zona bl'L,tamca e

pedi,do de :I.'on. Papen p,a
Ta

_

enh'il'1' I f1'(/n,�e.sa, NenlHlIn pe:l,i� pa1'a SM'

na zona bl'tlantca de ocupaçao. Von adnuüdo na zona sovtetw,.. ,_

drama de

ila,'1)ÜI

julga�

a

Desistiu de processar a
«Rosa de Toquio))

LOS ANGELES, 2,2 (U, P.) - ° Govêl'!no desistiu do plano de pro
cessa,r n11ss l'ogure, � "Rosa de Tóquio""sob a ,acusalÇão de faZ'er pro ...

pagaijlida subvers'�V'a no sul do Pacifi,co, durante a Guerra. Miss Togure.
que ,naSlcell em Los Angeles, ás vezes transmitia progl'mnas destinados
às tr()p�s amerÍC3imas. Mas o promotor James Ka,rtes decla!I'ou que "ha
via n'O estudio mu.itas outras mulheres onde Rosa Tóquio éra emprega ....

da como estenóg'l'iafa e locutora".

Bevin acha iIDpróprici
inlercessão

LONDRES, 22 (U. P.) - ,O ministro de Esltada -Redor Mc Neil re ...

velou na Câma�'a dos C()IJDuns que B.evin adhava 1�róprio palJ'a ° go
"êDn� dlmt.ercede:f jUJIl,to à I'l.lgo�sla'Via em fiavor do AncebiJ,s,po Stepinac�
"uma vez que a questão é de cará:ter de política int'erna da Iugoesl®ia".
Bsta OIpinião de Bevi'll teria sido manifestada em ,reSiPos�a às comunica

ções d'O Ca,rdeal BerlWd GriHÍJn e outros lideres Icatól:i:cus pedindo que o

govêrno acatas�e os (f1l10testos a Belgrado oon:cernell1ltes à p'risão de Ste

pinac e seu j'lll,gamento".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AuloDlóveis e Cémínhêes IIV Congresso fÍlter
americano de

'

Imprensa
A 25 de novembro próximo será

instalado, em Bogotá,. capital da

Colombia, o IV Congresso Inter
americano de Imprensa.
Pas-a que o mesmo colirne as' suas

nobres .fínalidades, a Sociedade In
ter-amer-ícena de Imprensa' está
convidando o iperiodismo do Con
tinente a contribuir- com suas su

gestões e teses a serem estudadas
na magna assembléia para o cres

cente QJres,ti.g.io da imprensa 110

Novo ,Mooldo.

(CHRYSLER' CORP.)
Conceastonárlcs:

.

OLIVEIRA & fiLHO, LTDA.
Rua Deodoro, tft - Florian6polis
(OEicina provisória no Estreito.)

Óleo �
Elélric.�L
Famosolini'rnento, desde

1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, 'torcedu
ras, inflamações, ciática etc:

PeI' Ólea Elétrico
do Dr•• C�rres de Grath

Explosões em

§'t'utgart
Sttutgart 21 (U. P.) - As' auto

ridades Britantoas apreenderam
seis caixas de munições na Bava

ria, lIl'a véspera das explosões QCOI'

i-idas em Sttutgart. Ao que parece,
devido a essa diligência, a ação dos
criminosos Ioi menos importante
do que se esperava. Funcionarias',
alísdos, por sua vez, C'OIIl'SideraJIU
que os autores das ,explosões foram

nazistas, em sinal de prIQ.testo con

tra a prisão de Hjalmar Schac:ht

pejo Comité de Desnazi.ficação. O

prefeito de SUütg.art of,erecerá pr1e
,nio,s Ipal';a a captura dos alutores
da� eXg;Jlosões.

Auxiliar de
Escritório

,

Pr.ei�-.e d. um moço ulIeria
bora§cdo. d.ctilóqrofo e com prá·
tica d. serviço. de ellCritór'io. 50'

'

lório mínimo, d. início.
Esc,,..,,&!' J:)O!'G a Caixa POltal

ZS9. d.cndo refer1lnclal. 15v-12
•••••••••• it •••••••••••••••••

Vendedores
Precisa-se de dois, sendo um

para trabalhar na praça e ou

tro para viajar no interior do
Estado. Ordenado Fixo.
ESCrever dando referências e

pretensões a Caixa 'Postal 259.
j SV •. 12

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

Locomóveis

viver! Use a�' "Pilulas de Reuter"
para 'o ffraelo e tudo lhe parecer1 mais
Alrad�ve'. Compostas de InZl'edientes
veletal. pllrfeslmoG, Jólo InOfensivas e

1I0l'mallzam a� funções do aparelbo
IllrelUvo.

ELEGI_NelA, CONFORTO E ECONOMIA
consegue·se com os trajes sob-medida.

G U A 5 'P'A�R I

Vende-a. doi. um Peto,in tipo
Weeff 24 HP e outro Robey tipo
MarchaU para Jtronta entrega.
Informações na O;1'llani:a:oção Co

m.rcial Cotarinenae, à. Rua João
Pinto nO. 18 o- Florianópoli•.
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14. Batalhão de Caçadores
I

Ecos da visita do grat C. B. ·8erbardt
COInform€ noticiamos na época, esteve em a nossa Capital, no dia

5 do corrente mês, a-fim-de visitar o Quartel do 14° B. C., o Exano, Sr.

General de Brigada C. H. HERHARDT, do Exército iAanericano, que se

fazia acompanhar de urna Comitiva composta de 18 Oficiais, 2 Sargen-
10s e de um Teu. Cél, de nosso Exército, como interprete.

Naquele mesmo dia, S. Excía, dirigiu ao Exmo. Sr. General Coman

dante da 5a Região Militar, 'O seguíaste rádio:
- "De Floríanópolís. Data 5�X-1946. Nr. 2,7. F'Üi para mim e mi

nha comitiva grande prazer visitar o 14° B. C. sédiado em Florianópo
lis. Na minha opinião essa unidade sob comando V. Exeia., possue óti

mo espirita Corpo e elevado padrão disciplinar. Queira V. 'Excia. acei
tsr meus sinceros <cumprimentos pessoais. Cordialmente",

Agora o Sr. Teu. Cél. Nilo Chaves Teixeira, Comandante do HO B.

C., acaba de receber o ofício que transcrevemos:

;_ "U; S. Army Sectíon. Ground - Joínt Brazíl - Unlted States

MH:itary - Commission, Rio doe Janeiro. 7 October 1946. Refer Reply
To lndlcated Section. U. S. ArIllY. Section _ Ground, U. S. Army Sec

fion - Air. U. S iNavy Section - Suriiace. U. S. Navy Section - Air',

Secretariat. Ajppo' 676 cID Postmaster. Miami, Florida. - Caro Cél. Tei
xeíra. Meu mais profundo apreço pela oportunidade de ter visitado sua

magnifica unidade e de ter gozado 'a sua- hospitalidade. Na minha opi
nião, V. ,S. ,é um, cornándante notável, e dirige um. Batalhão de alta elas

Se. 'os seus standards são os melhores, Sasistez-me particularmente a

oportunidade de spreciar uma pequna competição atlética' e me con

gratulo com V. S. pela vitória de 'sua equipe. Aseguro-Ihe que foi-nos

·prov,eitosa a visita ao seu comando, Sinceramente, de V. S. (a) C. H.

.Herhardt, Gen. Bga. Exército Alrnericano"

A competição atlética referida, foi< um logo de Basquete-bol, entre
, -as -equipes da Comitiva e a de Oficiais e Sargentos do 14° B. C., do

qual saiu vencedor o quadro de mossa Unidade, pelo score de 6 x 5. •

Rua
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coleção de amostra.s Atende-seàdomicilio.

fOTO,.. ,ANDRE"
ATENDE A DOMICILIO

Banque�e. -. Jantare. -o Casamen
tes •• Feata. •• Bat!!adoSl • _

Compet.ncill e ra�dez .

Hotel Metropo1 -_ Tel. 1; 147
EMPORIO· ROSA •• Praça 15 de

Novembro n. 21.
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE
PáBLICA
Plantões

:lfês de outubro
5 (flábaclo á tarde) - Farrnaciw

S. Antônio - Rua João Pinto.
6 (domingo) - Pa1"rnácia S An

tÔl1:io - Rua João PinLo.
12 (sábado á tarde) - FarmáciliP

Calarüumse - Rua Trajano .

.13 (domingo) ,- Farmácia Ca
tw'inense - Rua Trajano.

19 (sábado á tarde) - Parmáciw
Ra7lliveim � Rua Trajano.

20 (domingo·) - Fa1'mácia Ratt
liveil'a - Rua Trajano.

26 (sábado 'á tarde) - Parmácilif'
StO Agnstinho - Rua Conselht';:ro.
i\Iafl'a.

27 (flamingo) - F01'mácin. Bta!>
Aql)sNnho Rua

.

Conselhr.ir.w
Mflfra.

O i'pl'viçn not11l'DO será efet Jad&
nela Farmácia Santo Antônio, �itw
::'i l'lla João Pinto.
N. B. :- A presente tabela não pfl

rlerá ser alterada sem pré
via autorização deste De
partamento.

I
TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros ., ". .. • HU
'Polícia , ... ",., .. : , ,.... 103V

,

Delegacia O. P. Social 157!l"
Maternidade ,., "" .•. ,......... llS'F
Hospitjl Nerêq Ramos .......... 1!13'Z'
Sant.. Casa ,,'." .. ,............. 1030,'
Casa de Saúde. S. Sebastilifo ..•••• 11'5S"
Assistência MUllicipal ......•..••• 166"'
Hospital Militar ..........•.... _ 11;;1'
He, :a, C. ...................••• 15$0'
Base Aérea .,.................. • 786"
7" B: I. A. C. ,... 159F
Capitania dos Portoo "............. UM'
16" C. R. '..................... 16011'
FÔTça Policial ,.. 12M
Penitenciária " � ••. . .•. .• •• 151S··
NO Estado" " l0211"
MA G<\zeta" ,' •.•. ".............. 1656.
"Diário da Tarde" .............• 1,;7"1
L. R A......•.•...•• ,

•• � _, ,1641lo
Emp. Fu.noer.&r;a Oí-tiila .• ,........ Ul2J3'

gime proces'sual. O, titUilar da
3a Vâra já respondeu nos au

tos, jlustificando a sua condu
ta, não só em face dos textos n" de D-f

.

leguis como principalmente em _ft 10 I usora
face da necessidade de serem

fi Lcol!hidas todas as provas pos- e aguna
siveis para COll1lP!<eto e.scilareci-I

Todo o Sul CataiÍnense escuta
mento da q'Uestao. diariamente a Rádio Difusora
A diligência de hoje foi' de- àe Laguna.

telTIlin!'),d:a .por ter sido o re- 970 Klc3. (ondas médias) ..
ferirlo juiz dentifieado de que Horários de irradiações: --- Das
os l:iivros haviam sido retira- 1f: 10 às 14 e 17 às 22 horas.
dos da fábrica de S. Caetano Representante em Fíorianópolis:
para os escritórios centrais da D. F. DE AQUINO
firma Matarazzo. Red. do jOrDl:Il «O ESTADO»

MAQUINAS DE
ESCREVER

Do mundialmente afamada
mar-,CQ «OLIVETTb, neva., �a fábrica, .

receberão dentro ,de 20 dica, todos I
o. mod�lo., o. repreaantaI).tell exclu-Iaivo. nellta praça,

ALMEIDA. BASTOS & CIA,
F. Schmidt, 2 _o lo. andar

•
soo !!��! (!tar����s rer!!tes i!r!at�ât�a

meto á mais in.tensa iClurios�da- de ravon para o 'exame j'lld�clial.
de p'ÚibUca foi ei1etuad.a a im- Inúmeros popullaI'es ceI1cavam

porta:nte ldiHgência j1udtcial iJalITlIbem o edifj!Cio, acompa
na sede das Industl1ias R'euni- nhando com grande interesse

das FI1al1cisco 1\1iaJt.arazZlo. .o a ma:r.cha da sensacional dili
ectiücio "Matarazzo", que de&- gência, que já ontem fôra obs
de ontem á noi<te por dert;'e.mi- taJd.a p�os advogados do acu

nação do juiz da 3a Vara Ori- sado. Entrementes:, nos circu
minaI, sr. Minhoto, Júnior: há- los forenses, acompanha-�e com
via sido rodeado de gua'I'das ci- vivo inteTes'se a maJ1cha do
vis,manteve-'SJe hoje .cercado de ca;so, sob o aspecto j'llridico,
policiais enq'lllant'O no seu 111- prínc:iJpalmen1le em face dos ar
terior,lcUIll!priIa-se a ,ordem ju- gumentos 1eVlantados pelos ad
diJCiaJl, determilinada em face da vogados do sr. Matarazz'O que
recUlSa do sr.' Francisco Mat.a- afil':ma:ram que o juiz Minhoto
l'<aZZO Jú:nior de apresentar seus Júnior está subvertendo o 1'e-

ADV()GADOS I
1

Di..OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr.' J. J. DE SOUSA CABRAL
. . .. .... .... .... .... ","

ESCRITÓRIO: Rua F.elipe! Schmidt se - Solo 5
Edifício Cruzeiro --' Florian6pb!is.

...

!
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Impressões dJ quem
recobra a vista

Depois de 17 anos de cegueira
recobrou afinal a vista quando
fOI transportada para-seus olhos
a córnea de outro indivíduo.
Que sensações não teve ao ver

pela primeira vez sua noiva,
a fazenda onde trabalhava as

árvores e o céu? Leia em Se
leções paraOutubro esta como
vente descrição de um homem
que recupera a vista. Compre
Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

Os condenados de Nüremberq
Nuroo.lb�,�· (U. P.) - díata encontraram von Papen rath, ancião diplomata, fuma

Bela pl1n�el!a vez, a imprensa, aparentemente resígnad i á va seu cachimbo bávaro .

sem restrições, poude penetrar Conversava com 3 membros Ao meio dia, o almirante

na .prisã� 15 jornalistas de 'á- de SUJa família, enquanto al- Doenitz, que ocupa a céla 4,

n.a:? �çoos, sob a direção do maçava fl1Ufga1mente, bebendo conaingua á de Goering, veío

propno cdroliel Andrus, vísí- café de uma garrafa térmica. receber sua quota de alímcnto:

tou as instalações. Começa- Na ala dos condenados vimos UJm pedaço de "corned beef",
ram pelas salas do Palácio da depois o almirante Raeder dei- feijão verde, "ragout", batatas

Justiça em que par tanto tem- tado no leito" a ler poemas de e ameixas pa:slSadas. Comerão

po os acusadas e seus defenso- Schiller. Adiante, Rudolif Hess, sempre assim? O antigo almi

res conversavam- Nla sala jme-laSlSOb,iava
com ar displicente rante, sucessQ� d� Hitler; tinha

sorte de preso eterno, apesar na cela DiU1IDero 13. Von Neu- em rum ar satísteíto,

de absolvido pelo 'I'ríounal. .

,._WfIt*. .. •• .-.

!

I VI,lle, sem compromissOs I
LIVRA'RIA RnSA I

-- P18dimo. QviMlr por telegra·
ma. qUllndo o jornal niio ehegar
no mSKt:1o -dia.

Para combater a energia atômica
[PARA CONTROLAR A ENER· :tA.

�TóMICA
Londres, 1::;. G. Ooller - Pres-i In

rformation Service - Quem pode
'desrnvolve[' rn=Ihor a energia ato

'mica 'I Como podem-se recoiwill<.Li

.os interesses nacionais de s(�gu

rança com a maior lilJel'dade de

.troca de conhecimento cienLi h�o,;"!

Essas foram as pr inoípa is cl11e:;

.,tões tratadas, na semana pelos Co

muns, antes da aprovação do pro··

.jéto de lei sóbre a energia alr.nu-

,ca, .

Os membros elo Partamcntn de

.sejavam que .seu uso não lioasse

-ern mãos ele particulares e o mi

.nlstro dos Abastecimentos, sr. \í:il

TI10L, aceitou uma emenda, dar.do

lhe pleno poder para dispõr de \
.qualquer energia atómica prcdu
.z ida. O guvêrno brilânico não tem

nenhuma intenção cio concede,' mo

Dopá I ia a qualquer f'irrna particu
lar, antes estabelecerá um ce .tro

rádio-químico para trabalhar com

:;3S substâncias r-adioativas em oro

.dução. Adquiriu ainda os uegocios

.de "Thor ium Limitada", e, desde

que é necessário rapidez, nomeou

-essa companhia e seus agentes pa

ra continuar na tarefa, que vin-cam

Jazendo até agora POl' conta m-o
pria. A firma lerá pequeno paga

mento por sua admínístraçã-. e

.não haverá lucros para qua: uer

-orgão, a não ser o govêrno.
A Câmara dos Comuns íaiubém

-aprovou uma emenda do govêrno
no sentido de que o ministro não

negaria consentimento para a re

velação de informação re laci: na
.da com o fabrieo de energia 'tlu

_mica, desde que eSl.l\'esse ccrlJ dl::,
,

que a ,informação 'era impol'L'oJlV
-para a defesa. O pl'DjeLD de lei 00m

promete assim o g'ovêrno a nào

'l1cgar nada que possa ser i'oeneci
-.do com segurança. Espera-se qne
.<quanto mais se souber sôbr'e a uo

'va c.il!Dcia mais ise1).çoos havcr;t, á
medida que os limites da s-egw'án
'ra forem definidos. Os casos tebaifl
-<lurgirüo gl'adativamenle, de 111a-

.
neira Que o g'overno vá conheCf>.n<Ío
:.as espécies de aplicaç.éies que rw
..dem SOl' concedidas.

Contudo, WilmoL ajunlou que
'''se devrmos chegaI' com suce:i.30 a

:um objeLiYo maior, um acordo Ü)"

ier·nac·iona! praticável para fI' i!.a.l
-{Js horrores da guerra atômica, (}C

'vemos pôr em siLua.ção de contro

,lat· os própr'ios e'idadã.oR no llSl)

-da energia atômica. Não é bom fa
'lar-se sóbl'e o desejo de uma" lei
'.que envolva compromisso inwrrut
.cional. a menos que estejamos pre ..

parados pàra enfl'entar as det�;r.·'.ru

·naç,ões dessa lei dentro de L1%SO

próprio Estado", Moscou.. :. (D. P.) - A vitoria

Resta saber como os nlembr '8 do I dos repu,hhcroros sàbre· ós demo

'parlamento, ·sôbre· os quais, fi '31- cratas, nos Estados Un.iP:os, sem O'

mente, rer.airi� a .I'esponsabi· .jadG fim da democra'CÍa '00 America. Foi

ode fiscalizar o gO'vêl'l1o no CU!I'1)l'i- o que afirmou em Moscou O' 00'

meiflo de snas obrigações, tom�t'ão mentarist.a de Radio, Ossiphl. O

·�nhecimento do que está· ""ndo locutor russO' acredita que a vitoria

feito, se os cientistas nãO' lhes po- do� republicanos nas próximu3
·«Iem revelar inform:_tções. Essa eleições parlamellltares significaria
"questão roi suscitada com re'açãú um desastre nacional par!! os

. ás muniç·oos durante a guerra. Bstados Unidos. DestacO'U ainda

\Vilmot argumentou. eontudo, qUê que a 'camp.au1ha eleitoral nor,te

se alguma cousa pareces!'e gl'an- americulIla. é uma Luta entre as for

,.demente en'ada e os cientistas ��n- ça:s progressitas ·e a r,cação.
tissem o grande dever de leva lt.ar

.a, qllcst§o no �arlamcnt?, :Ies te- APENAS (À'. 3,8ft
rIam que pedIr permlssao para Com essa ínfima quantia Voct
:isso [tI) ministro que, sem dúvida está auxiliando ,. seu p.l'óxim.�

não negaria seu consentimento
'

I Contribu. para li Caiu de Esmolat

_

' .08 Indit:entel;o dtl FlorillnóDnU.

EDUCADOR PRODIGIOSO. Todos
se admIravam de como êle con
seguía milagres com seus aluo
nos. Leia êste interessante artí
go que nos conta a hlstór1a de um
diretor de escota capaz de con
quístar o respeito e a obedíên
CIa dos meninos mais ..,bstina
dos,

� �ll!..O I.Tiradentes 7 r----------...;

Rua Deodoro, 33

Florianópoli.�
..

Livros novos S uS9dos
em diversos idiomaa.'
Atende encomendas de
obras editadas no Br,a-sil
ou DO estrangeiro,

Aos nossos

Agentes
leiam todo dia esta coluna

até o fim

••• + .

o PROBLEMA DA UNIÃO SOViÉ·
TICA. Segundo o autor dêste arti

go a expansão do comunísmo
e a destruição do capitalismo
ainda é o desejo do govêrno
soviético. Leia esta momentosa
condensação de um livro escri
to por um antigo membro do
'serviço diplomático americano
em Moscou.

•.••.....•.•.. � .....

OS SUPER·SENTIDOS DOS ANIMAIS
Você sabia que os caracôís
Uvêem" com o corpo inteiro!
Que as abelhas e as forrnlgas
têm um impressionante sentido
do tempo? Que as traças dp
sexo masculino são capazes de
sentir a � qullômetros o cheiro
da fêmea? Leia êste curioso
arttgo sõbre os super-sentidos
de certos animais.

....... " .

MILAGRES DA AGRiCULTURA.
Cebolas que não provocam lá
grimas, vacas que produzem 3

vêzes mais leite que as comuns.

galinhas que põem ovos do ta
manho de uma tangerina! Leia
neste artigo esta e outras ma

ravilhas realizadas graças à ci
ência. em awill10 da natur�.

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

condensação de um livro de

iI'ande 'sucesso, neste novo

número de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES'
DE OUTUBRO

A venda agora!
A REVISTA tNTElNA·C-tONAI
PUBLlCAOA EM NOVE lotOMA'
...•............••..

R.pr.s.nlclnt. g.,al no 8rasil,

FERNANDO CHINÁGlIA
lIIIa do Rosário. 55."', 2.- CUldQ'·.� ti.
•••••••••••••••••

Será o fim da
Democracia

24 urtigos
da maior

'I atualidade ,
COMPRE SEU EXEM'LAR 1

HOJE MESMO!
.

.' j
C��:,6�����'

0 ••••••••• •••••••

Educador
-

.

"'"

prodigioSO
�

Todos se adr:lliravam de como

êle conseguiamilagrescom seus

alunos. Leia em Seleções para
Outubro êste int.eressante ar

tigo que! nos cónta a. história
de U!n diretor de escola capaZa
de conquistar o respeitq e a

obediência dos meninos mais
obstinados. Compre Seleções
hoje mesmo�

Também neste novo número:

IMPRESSÕES DE QUEM RECOBRA
A VISTA. Depois de 17 anos de

cegueIra recobrou afinal a vi<lta
quando foi transportada para
seus olhos a córnea de outr.
indi\'i.c\uo. Que sensações niio
teve ao ver pela primeira vez

sua noiva. a 'fazenda onde tra

balhava, a'.\o árvores e O céu t
Leja e<,ta éõmovente descrição
de um homem que l'ecupera a

vtsta.

laboratório
Radio-Tecnico-Electrcr,

Fundado em 1935
MontalJ'1tnt da r&iio., An�pli

fieadorn-Trananti..._
Mat91';cl importod;" direta-

mente d<l. U. a. A.
.

Prooeietârio
Ottmit.r. Iifo..orps Bilhm

. Et.�,� .... Tscnico - Profi••ior,aJ
formado na EUl'opa

'; Flo.riQlJ,ó�Ji.
quo lolio Pm'tc n, � -- S'Jb

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

o PROBLEMA DA UN!iO sovlÉ·
TICA. Segundo o autor dilste arti

go a expansão do eomunismo
e II destruição do capitalismo
ainda é o desejo do govêrno
sovtêtico Leia esta momentosa
condensação de 11m livro escr,
to por um antigo membro d�

serviço diplomáticO americano
em MoscoU.

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

OS SUPER·SENTIDOS DOS ANIMAIS
Você sabia que 08 carat:óls
"vêem" com o corpo inteiro!
Que as abelhas e as formigas
têm um Impressionante sentido
do tempo? Que as traças do
sexo maseulino· são' capazes de
sentir a 2 quilômetros o cheiro
da fêmea! Leia ê,ste cwioso
artigo sôbre os super-sentid.oll
de certos .anlmais •

........
' .

MILAGRES DA AGRICULTURA.
Cebolas que não provocam lá
grimas. vacas que produzem 3

vêzes mais leite que as comuns.

galinhas que põem ovos do ta·

manho dll uma tangerina I Leia
neste artigo· esta e outras ma

ravilhas .reallzadas graças á ci

ência; em· auxilio da nátureza,

São aO' todo 24 artigos interes
santes e estimulantes, mais a

condensação de um livro de
_ grande sucesso, rieste novo

número de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE OUT,UBRO

A venda agora!
A REVISTA INTEP.NAC10NA�
PUBLICADA EM N·OVE IDIOMAS

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

Representante geral no Brasil.

FERNANDO CHINAGLlA
Rua do Rosário, 55-A, 2.' andar - Rio

•••••••••••••••••

MAmADO A tlA.
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I\o�. R.pl'lltl.nta-llÕN .m

G�Q.j
M4bS:s; Flol'ic.n6p'(J�a..
Qua Joã<Q PiAtO i n. II! , JICab.ta PO.·W. 31

T

f"iUcl: C�úmo
R:taQ f�no Peixct,C), aíQ

('&j,u.. Próp."I'f.g).
T"a.Iil:2'a.m;a;a � �MUa"
Ao.iÚt".. '!1t,1. p1'i�ic

. m.U:OQtot�'''''' ti". E.'i:..."l"

Il�ENÇA.S NERV�SÀb
�om 1)8 progt"<M80S da medida.
01e, !UI drumc;ae 'Dervosas, quall'tda
r!:adas ";111 tempo. do malell p.l'.
eltame:ate remediáveis. O .-:urandei.
is,�-o:) .

fruw d� ignorância. só poda
r-elDéhcal' �s Illdivíduos afetad08 ti.
�i8 eJLferinicladu. O Semf,;o N..
lorllll d. Doen,ças mentaiS disp.á.
� ,11m Am.bulatótlo, que atende ira:
ndtamea.te 08 d04mtes llerYOSOI!I 1a.
!gen�. na. Rua .Deodoro D. iaa ,
5 11 obO'f.... d!lrl.UileJlM.

RETIRARAM SU�') CANDI·
DATURAS

Tôdas as bebidas. inclUSIVe ai

rab.ricad.as em outros Estados.
retirara'?l suas 'candidaturu,
para r�nar nos lares. ca.tari
RQnSe�, -:- em vista da certi�i
mlf vltórJa do aperitivo KNOT.

B R I TO
O aUaiate' indicad.,
nrad"Dtes� .,

.

QUEIXAS E '�ECLAMAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o qu<> lbe

irtteresft é, rea�nte, uma providencia
.1111ra endireiT.ar o que estiver errado iJU

para que aLl;uma falta niía se repita: e

NÃO o �cjb,dalo <tue a sua reclamac;la
ou queixa pod�rá vir (a �ausar, eocaml

n!1e., á SEC';AO RECLAMAÇúF.;S.
d�..O ES1'ADO, qae o raso será lend.o

8tm
. de,mora aO' coupecimento de quem

,/Jf'; dlfelto, r�11du v. 9. urna informa

'çi!-<> do res-ultadu;' embora em alguns ca·
.

90S nôlo s-ej 20m pubheado! nem. a recla·
mac.ão nem a providência tomada.

- - -

_
Dr. CLARNO G.

GALLEnB
ADVOGADO

Crime e cível

Constituição de' Sociedades
NATURALIZ·AÇÕE-S
Títuloe Deo1aratórios

E"crit.• - Praça 15 de Nov. 23,
l0. andar.

Ralid. -- �ua Tiradentell 47.
FONE -. 1468

........
'

.

o problema da
União Soviética

Segundo o autor dêste arti
go, a expansão do comunismo
e a destruição do capitalismo
ainda é o desejo do govêrno
soviético. Leia em Seleções
para Outubro esta momentosa
condensação de um livro es

crito por um antigo membro
do serviço diplomático ameri
cano em Moscou. Compre Se
leções hoje 'mesmo.

Também neste novo número:

IMPRESSÕES DE QUEM RECOBRA
A VISTA. Depois de 17 anos de

eeguerra recobrou afinal a vista
quando foi transportada para
seus olhos a córnea de outro
individuo. (�ue sensações teve
ao ver pela primeira vez sua

noiva. 3 fazenda onde trabalha
va. as árv-ores e o céut Leia
esta comovente descrição ele'
um homemque recuperaavtsta.

· .

EDUCADOR PRODIGIOSO. Todo:;
se admiravam de como êle con
seguía milagres com se.ua alu
nos. Leia êste interessante-artl.
gOQuenosconta�históriadeUI1l

,

diretor de escol,a capaz de con·
qutstar li respeito e a 0bed1&11·
cia dos meninos mais obsttna-
dos.

.

• •••••• + ••••••••••• .,

OS SUPER-SENTIDOS DOSANIMAIS
Você sabia que os caracóis

'

'''vêem'' coin - o corpo inteiror
Que as abelhas e as formiga•
têm. um li'1lpréssienahte sentido
do tempo? Que as ttaçils do
sexo mascUlino são capues Cle
sentir a ! quilOmetros o cheiro
da fêmea � Leia êste curioso
artigo sôbre. os supel'-�entidos
de certos animais.

...............•••••

MILAGRES DA AGRICULTURA.
ce:Qolas que não provocam lá
gnmas. vacas qu,�, produzem S
vêzes ma.ls leite que as ·comWlll,
galinhas que põem ovos do ta
manho de mna tangerin�! Leia
neste artigo esta e outras ma

raviJnas realizadas graças à ci
ência. em auxilio da natureza.

São ao todo 24 �rtigos interes
santes e estimulantes, mais a

condensação de um livro �
grande suc�sso. neste DOVO

número de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE OUTVIRO'

A venda agora I
A ItI!VISTA INTERNACIONAL
PUBliCADA EM NOII" IDIOMAS

·
"

.

Rapra.f.n:ant. g'aral no Srasil:

FERNANDO CHINAGlIA
I".. do Rosário, 55.A. 2.· andar - lU.·

•••••••••••••••••

CASA MISCEL.l\NEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
VIctor. Válvulas. e Dis'c".
Rua Conselheiro Mafr�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Resistencia alemã
I .:)Ltug(�rt, {, (U, P.)

.

- A explo
são de bombas em l.rês estações,
utilizadas pelo governo mintar,
marca. apenas. II (;OJl1CÇO duma
at i\ idade orgamzada da rcsist.nrcía
alt'nTtã JUl zona de oCllpaçno n.nte

amer-icana. E' o que af'irrn ':)Hl,

hoje, as própria:'; autor-idades. teu

rfr, r111 visla o cuidado com que
foram planejados 0:< três a l en.udosDireção de PEDRO PAULO MACHADO
................................................ "'..:

Sábado pr9xi.liío, �ela; manhã, c�elJará II es(� Capital li embaixada tenístiea Prêsu o bispo«Dr. Moggultt SobrInho»', de Caraíba, ii qual disputará, com o Lyra teaís Vio�e ertodoxe
uma, série de partidas. Que os floriauopoUtanos, em sua aUa compreeosao
esportiva, dispensem ii embaixada par.80aens·e o carinho e as aten�ões que

c.ostumam dispeusar aos que os visitam.

Shanghai, �" (D. P.) - As auto

ridades chinesas prenderam esta

manhã o bispo Victor, chefe d:i
Igre]a Ortodoxa Russa em S:han-'

ghai, e representante oficial do

patriarca
.

de Moscou na China.
Não se conhecem. os motivos da

prisão do dignatário ortodoxo.���!�!ç!! !!í�!!,!L, Justiça Trabalhista .ld.4S8FOICi�Çã� R�!al'
a �ociedade Catar inense de Avicul- Dia 23, às 14 horas: e .':OflanupOllS
tura ofereceu diversos premias aos' PROCESSO N. JCJ-I01l46 Terá lugar, hoje, às 14 horas, na

expositores de aves, confer-idos sc- RECLAMANTE: Deerane Zata- sede da -Diretoria de Terras, a ses-

gundo o cri leria de uma Comissão rianí. são de fundaçâo e instalação da
de Julgamento. RECLAMADO: Reisnisch S/A. Associação Rural de Flortanépolís.
Alem dos premias dos anos an- OBJETO: Indendzação. O ato, que terá a presença das

Ler iores pedemos noticiar mais os Ola 2·3, às 15 horas: Copyng'" do) altas autoridades do Estado e do

seguintes: 'I'rof'eu Fomento da PROÇESSO N. JCJ-190 a 206/46 l7JeHArl rOI/HlARlJlI- 'Município, será público e dele par-
Produção-Agrícola, ínstituido pelo RECLAMANTES: Percílío Ber-

o frio é mais suportá- ticíparão os agrícultores do Muni-
& O

1. ., que
. ,t..� d

-

dsr. de. �fonso Veiga, chefe da::ne-l nardino G{)InçalVles. utros,,'. vel no ar elo que na água; e que cip�o �uma bela emonstração ,e
le Serviço em nosso Estado..

laça.i REC.LAl'LWA.:
Cia, de .Indúst

..

nas
enquanto se resiste impunem. nte sO�lda�ledade em prol �e seus pro

Secretaria da Agr.ioultura, e:UIlO Gerais, Obras 'e Terras S/A.
ao ar livre um frio de quinze a prws. l�teresses e dos interesses da

sr, d r. Leoberto Leal. Taça E.;mo-. OBJETO: Férias, horas ettms, .' l " abaixo ele zero não se I coletividade.vm e gr aus unan ,

I""
.

mia Rural - por iniciativa do sr. 'I intervalo de 15 rmnutos, salários e
d
.'

b � -gido na a'" a a O Estado agradece o convite
po e VIve,' su mer "', c

dr. Passo de Miranda, ins·put'Jl tia I indenizaçâo. .

'a com que foi dístingaído, prometeu-
.

I
' quiuze gt-aus acrrm .

Economia Rural.
.. .'

Dia 24, às 14 horas:
2 .. , que, há um século, a apen- do fazer-se re;pr,esentar.

Com esse gesto, as dignas auton-I.
PROCESSO N. J�J,-12'U46 dicite aguda era-um caso-de ruort».

dades alem de demonstrarem seu RECLAlvB.NTE: Arístínandes Ne-
t

. ..

d d d S'l
. cal' a,

apreço.; _

as a_tlVJcla es
.

a noss� t v.
es

a.. � 'Villra., 3
... '. qt.lê

a

..primei.ra B. íbl �t l',,�n-agrerniaçao avícola, constituem be REC.LAlVIADA. Cia. Teleíôníca
ta em latim cêrca de 1 milhão tJ ,)00

l� estimulo .aos esforços da 1'e8pe- Catarm€'ooe., ,. mil palavras, mas que tal nÚ,1JerO
tíva díreloría e ao interesse dos I OBJET?: �,r.a:nsferenc])...

.
de vocábulos vár-ia segundo os i.Jio-

.expositore.� e sacias,
I .

D�a 24, as 15 �o�as.
F'

mas em que aquele livro sagt'.:\do
I RECLAMAl'1TE: Antonw • ana,$'

lem sido t.raduzidos.
e Outros.

4 .. , que o prime.iro relógio dt'
Dia 24, às 15 horas; .

p"ulso fàbricado no lP_undo foi IIsa-
PROCESSO N. JCJ-201 a 225/46 'I 1 I

RECLAl\iAt'lTES: .AmttniQ Farias
elo pela l'amfi'a ["abel da

.

fig 'Lef- I
1'3, que (> recebeu de presenl ,.� dp

e Outros.
conde Leiceslel', em 15'72,

RECLAMADA: Cia. de Indústrias
5 .. , que a descoberla do pruílc::;-

so de baixa fermenlação, que n··

voJucionou a' indústria Cel'vej.>il'a,
data do· ano de iSSO·,

.

6 .... (rue para os inclig'en :;,� da

Libéeia e da Costa do tVlarfim, na

A'fric�, os óculos constituem lim

adôrno luxuoso, e os que não flode
pos:suÍ-lo, pintam os olhos com tm

ta de CÔl', 'pa,ea imitá-los.

o-s,
Ade Il"iba I Ramos

da Silva
e

leão Batista
Bonftêlssls

ADVOGADOS
Ru'):l Felipe Schmidt 34.

Sala 3. Telaf. 16-31

Achados
Encontra-•• nes·ta ceduçã·o õ di...

"

poilliçãO do legítimo dono um at__
tado pa.llllodo pelo Suh::o.leqado do
40. Sub-Distrito de Flol'ÍanópoU. s
(1101" foi achado palo enl'. Antonio
MonguUhot, '

o docu:rn.""to re:Ectra-.& Õ m.no�

1\1 !!ertina Gonçolve•.

Arrastou 3 vagões
com os deu tes
Lo.ndres, ;..... (U. P.) - Alex.aJ1lder

Ma,rshaU, homem de ex.trnOI"diuá
ria força. que éonta apenas �te e:

seis anos ,de id:td�, foi hoje á ewla,...

ção .ferrovroria de Portiand e ftl"-

SDCINOADE RADIO ·GUARljJA

LTDA,
Gernis, Obras e Terras S/A.'
OB.:JETO: linde.niz.ação, arvi.."o,-:

prévio, férias, hO�\ls ex.tras e des
canso ,de 15 m'ÍillJutos �ós 4 horas
de ti'uibalibo.

Resenha das programações para
,o dia 2.3 de Oqtubro de 19/16. rasrou com os d.entes três vagóeoit

de ,carga, pesando mais de dezenQ
Vle ton<eladas.'"A�!�w·_.-

lh",ro do. UMk&qilO·��
lha. em ..............-. am ...w.. de

",."..l8l11:1> "psriUW ltlfO'l'. )em..
.. v. SIa. d.. �ur.r. 60�
...;." rn�:E.1E,iTAI1..

aEn O I1Eq APERITIVO
PllEDll.ETfJ/

9,00 - Bom dia para, você

9,30 _ Noticiario Guaru,it:.
10,00 _ Carl.os Galhàrdo

10,15 - Anjos do Inferno
.

'10,30 - Lira Pan Americana

11,00_ Bazal; de musicas
12,00 � Oferecimentos musjcais

14,00 �- I n t e r valo.

18,00 _' Pensamento Social (.a-
tolico

18,15 - Alma Pol'tenha

18,30 - Namorados da Lua
18,45 - Momento Esportiv)
·19,..00 - Ritmos de Tio Sam

19,30 - Dep. Nacional de infor-

mações
20,00 - Zaccarias e sua orques"

tra

30,15 - Arde Shaw e sua or�

ques.tra
20,30 - Musicas variadas em

gravações
21,00 - Musicas Mexicanas

21,15 - Charlie Kunz

21,30 - Comentarios.da Hauio

Gual'uJa
21,45 - Ultima.s Melodias
22,00 I- E n' c e l? a fi1 e n t o

Dia 25, às 14 horas:
PROCESSO. N. JCJ-283/46 *

RECL!\M.ANTE: Yolanda Slilva.
RECLAMADA: Materqllímioa S{A.
OBJETO:

. Aviso--<}ll1-é:vio.
Dia 25 3.6 15 hOl"las:.

PROCESSO. N. JCJ-28716
RECI.AMANTE : Jair Barbosa

Cabrol.
RECLA..'\[ADA: Padaria Schmidt;
OBJETO: Aviso-prévio.

Dila 26, às 9,30 horali:
PPROCESSO N. JCJ-287/6

RECLA..\!IAN1�: Anibal Teixeit'a.
RECLAMADA: Padaria Schmidt.
OB.TETO: Indenização.
""""""" ,.,

1SNRS. IASSINANTES 'i;' .

Reclam.em

imediata-Imente qualquer irre-
gularidade na entrega
de seus iorna.as.

Vai MUDAD-SE1
Alrú

Deseja traMportar o

P A C O T E?

A IT U
Serviço org9Dizado de

Meon.sageria e Mudanças.
Salão Record - Praça 15.

.FONE: 16-96

seu

.. .

CURS'O MOT-ORISTA
e

Socorro de AutomóveisServ ço de Pronto

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional
Teoria e prática - conbecimenbo do motor.

Atendem·se chamados para reparos de urgência.
Auto-Esc'ola 1.47 ..77

GAkAGE UNIÃO - PRAÇA GAL: OSÓRIO, 40.

J MODELAR
Recebeu das melhores fábricas do país: finos costumes de linho, seda e tropioal:

sedas de lindas pa:dronagens•
GRAVATAS finíssimas: - PANAl\�ÁS de tôdas as côres:

CRETONES e LINHOS nacionais:
Complet'o sortimento de tel'nos para homens e meninos.

Artigos de praia e veraneio. Capas de gabardine e chantung.
Tapetes de tôdas as qualidades e tamanhos.

Preços especiais para revendedores. Vendas Q V 1ST A e Q

A MODELAR $If Rua Trajano, 7 ,., Tel: 1.151 ,.

PR AZO.

Florianópolis
_,-------------------------------------------------------------------------------------------
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thegará sábado próximo a Florianópolis o jornalista Aparício Jorelli, o popularíssimo
Barão de Uararé, Que, dia 28, às 20 horas, 110 Teatro Alvaro de Car�alho.

pronunciará uma notável conferência. Os ingressos ':para aquela reuolao

já estão à venda na llvraria Moderna.

3

Vida Social
VULTOS DA HISTóRIA PÁTRIA

( 5 )
BARAO DE COTEGIPE

JOÃO l'IfAURlCIO WAt�DERLEY,
nascido na data de hoje, no ano de

, 1815, na .vila da Barra do Rio São
,,.". Francisco, Estado da Bahia, des

cendia de familia holandesa.
Bacharel pela Fseuldade de Di

reito de Olinda, fOli Senador do
. Império, Presidente do Banco do
,Brasil, Adminístrador GC1'al da
Santa Casa da Míserícórdía, fun
dando o Instituto Pasteur e o HQs
pdtal de Cascadura, 111>0 Rio.
Era membro do Instituto Histó

rico e Geográfico Brasileiro.
Foi :.\iinistro da Marinha e da

'-1"azenda.
Serviu C01110 enviadc extraordí

nário e Ministro . Plenipotenciário
.

no Rio da Prata e no Paraguai.
Notável estadista e orador fóra

.do: comum, 'Usava sempre de Iógi
.-ca.

Apesar' de descender de famillia
, r-iquissima morreu pobre, em 13 de

. Fevereiro de 1889, sendo sua mor

te muito sentída por todo o país,
"que soube hora-ar como bem pou
I�:COS.

José Fernandes Neves
Na data de hoje aniversaria-se o

sr. José Fermandes Neves, sócio da
íúrrna Fernando Neves e Cia.

�

Menino Diógenes
Festeja seu aniversário nesta da

la, o menino Diógenes, filho do sr,

EleS'bão Silva.

RI'l'Z - Hoje ás 5 - 7 - 8 '.3/1
horas. -

SESSõES
Ida Lupino - William Prince

Sydney Greenstreet
QE FALTA FA:l UM MARIDO
,

Censura 1..1V1m
Cine Jornal Informativo - DFB

Preços: -

Cr$
Estudantes, Pessoas sindícalâ
zadas, militar-es não gradua-
dos 1,20
Sras. e Srtas, 2,00
Cavalheiros 2.40

"

Srta. Ester de Sousa
Festeja seu andversário, hoje, a

distinta srta. Ester Sousa, fil]ha do
sr. Francâsco de Paula e Sousa,
gráfico residente nesta capital.

..

Srta. Maria Luci Schaeffer
Vê tramscorrer mais um aniver

sário natalício, hoje, a gentil srta,
Mar ia Luci Sehaeffer, filha do sr.

Evaldo Schaeífer e funcionária do

IAPl.

ROXY - ás 7,30 horas. -

lVilla1'd Parker - Annita Louize
OS MOSQUETEIROS no nm
Censura até 14 anos. -

Cine Jornal 6 x 1 - DFB
RKO Pathé nO 49 � Jornal

'"

Cap, Osmar Romão da Silva
A efeméride de hoje regista o

aniversário do &T. Cap. Osmar Ro
mão da Silva, oficial da nossa Fôr

ç.a Policial e apreciado heletrista
I.

catarincnse.

- 3.60 - 2/iO

'"
Tte. VaImor de Aguiar Borges
Aniversaria-se, nesta data, o sr.

Ten. Valmor de Aguiar Borges, da
briosa corporação militar do Esta
do.

ODEON
- Ãs 5, 71/2 e 83/1

( fi )
Na data de hoje, em o ano de

190t), o boasileiro ALBERTO SAN
:TOS DUMONT, tNlÇOU a primeira
':.l'éta no .espaço, em aparelho 'mais
-pezado que 10 ar e de sua invenção,
-elevando-se no espaço, em Paris, a

Cidade-Lu,,;.
O aéreo clube de Paris, tomado

de el� 'co.nskIeração sôbre o

tato e de seu êxi,to, resolveu, pal'a
'«)m�mor,à-k> ,coJli(:UgnameiIlJte, oci
:,gi,r ao notável brasHeko, um belís
simo' mnnumento e proC'llamá-lo

."'P� da AV'iação", rec�endo a�nda
::a taça "Arobdeacon", contando 00":
,�tão 33 anos de :idade.

Nascido em 1t!73, cresceu, tor
'nando-se ilustrado éom ronheci
rmentos técnÍICos, clheio ct� coragem
,em seus elIllPreendimeo:vtos, f,orman
,do assim a auréola de lutas e triun
fos que o tornarimn um vulto rnun

dlial.
Curta foi sua existência, ator

:1nen1taQ_3 por um 1'00101'30 extranho,
.que o min,ava, na pureza de sua al ...
ma ... sentia-se ,culpado por ter tei
lo a il!1JVellção que a ma!dadlc do�
ho.me-ns ,tf\anSiÍ01'1110U 'em arma. de
.guerra... e para minorar seu re

morso, foi seu último pensamento
. a instituiçã'O de um prêmio a quenl
.condenasse o emprego militar do
.--avião.,

É Santos Dumont 'O PatrQllliO
Ae<ronáutica do BrasiJ. pela Lei
'218, de 4 de Ju1ho de 1U3ô,

Seus restos mor:tais' estão no

mitérin
.

de São João Batista,
..Mausoléo dÇl FarníJiia.

.

horas.
Sessões das Moças
Bettu Jane RHODES

• TRES DESEJOS
Arnaldo Bonatelli. (Technicolor)

Tr�n�corr;� hpje o a'ilhné��ri? l,comeu lvn;OE (De "A Noite So
natalício do sr .. Arnaldo Boll!atelh,! nhamos") ao lado de Ida l,UPINO
funcioná'l"io da Diretori,a d.e Obras

_ em _

Públicas. AO LEVANTAR DO PANO

Viajantes:
PANAIR DO BRASIL S/A

Passageir:Js desembarcados em

Fpolis. no avião de 19-11Y-1946.
Procedentes do Rio: Dr. E1pidio

Barbosa, Dr. Milgue1 SaHes Caval
.canti, Raul Saboia Silva, Wiblla Sa
boja Silva, Aparecida Regina Sa
boia Silva, Raquel Marlia Saboia
Si:lva. Armmâ.o Carlos Costa e Dr.
João Baer Fillho; procedente de
Curitiba: Roberto Yankielewisz;
proceden.tes de Pôrto A!legre em

2{)-10�1946: Joaquim Armando Pe
reira RQlIdão; Passageiros embarca
dos em 20-10-1946 - Para Curiti
ba: Wiloon Abraham, Moacyr Pin
t'O e Ant.er,Q Corrêa; para S. Paulo:
Harry Meade Hodges Júnior; para
o Rio: Ney Ca,rvaHw e Miguel Athe
rinos.

com

Morllll 1:FOOLEY
Flagrantes dE' Maceió

- Nac. - Coop.
;- Preços: -

Cr$
Srats. e sriLas: 1,20
:fhludantes .. . . . . . . . . . . .. 2.00
Gav,a!heiros 3,00
"Livre" - na sessão de 5 c!'iança:s
maiores de 5 anos podcl'ão entrar.

"Live" na sessão de 5 horas
IMPERIAL

ÁS 7,30 horas.
UM AMOR EM' CADA VIDA.

Jennifel' (Bernardette)
JONES Joseph COTTEN

'1) - A Marcha da Vida n. - 19

Nac. Coop.
2) - Invenções para o após Guer

ra - Des. CoI.
3) � Fox Airplan News 28 x 78

Atualidades.
-:- Preços -VENDE-SE Cr$

da uma canoa nova de 3 palmos e

2 dedol de boc,Q por 25 palmos de
comprimento.

Tratar nesta redac;ão.

(UnicÓj.
- ":;csura: -

"Imp. até 14. anos".

011'.

Ce-

Cadastro Social do «O Estado)em

Glória pois; p� dia de hoje, à Pechimos aos 'l1'Ossos distintos leitol'cs, 'Ü obséquio de preC'llcher o

Santos Dumont ,e à Fôrça Aérea do compon abaixo e remete-lo á nossa Redaçã'O afim de complclarmos
'Brasil. I ffiwnto antes, o nosso inovo Cadastro Social.

Nome
.ANIVERSÁRIOS

:\lmte. Lucas Blliteux Sexo Est. Civ�l ,........ D. N.asc .

Thansüorre, hoJe, u data natalí-
·<ci.a do almiJraJl1Jte r,efOl"lnado Lucas

Pais ....................•............................................

Boiteux, apreci�Hlo hisioriaJCior ca- Esposo (a) .

tm"Ínens,e, aut,or de diversas e i111-
�portantes obras. Elnpreogo ou Cargo .

Cargo do Pai (mãe) ............. , 1:Sra. dr. Bulcáo Viana
COlllemora seus. natais, na data Observo ..........................................•......... \ '"

,de l;oj�, a ex,rna. sra. d. Amei Rupp
'Bulc"'o Viana, <e:r;.pôsa do dTo 05val-

..

� :..
. .. .. . .. .. .

,do Bulcão Vi���, proveto advogado \. Agradeceríamos, também, a >gIem,tileza de noticias de uaso.i41lelltos,
,em nossa C'aJP��al.

. casamentos e outras, de 'Parentes ou de pessoas amigas .

..

'Clube oze de gosto
PROGRAIUA DE FESTAS PARA o MÊS DE OUTUBRO

Dia 26 -- Sábado - Festival. promovido palo Grê·
mio ESTUDAN1'IL, com inicio às 21 horas.

Dentro da sua série de livros

infantis, atraentes e alegres, "J;:di

ções Melhoramentos" Iancaram
"Carl ito Cabeça-de-Vento", b istó
r ia de um menino que vivia s-m

pre mudando de planos para quan
do fosse homem grande. Por isso
o chamavam de "cabeça-de-vento".
E não era pua menos. Em pou

co Lempo, numa inconstância in

crível, desejou ser : acrobata, sal ..

va-vidas, maquinista, veq . .l"'J1'o

médico, caçador, palhaço. Mas. CO;l!

° tempo, também se cansou c!,, uiu-

f6ovêrno do Estado
Decretos de 18 de outubro de 11146

O IN'T'ERVENTOR F,EDERAL RE30LVE
Nomear:

De aeõrdo com o art. 1139, do decreto

lei 11. 43'1, de 19 de marro de 1940':

Bernardino Antônio de Mattos para
exercer o cargo de Juiz de Paz do distri
to de Passo do Sertão, da munícípío e

comarca de Araranguá. (4674}
Mário Leal para exercer, interinamen

te, o cargo de Escrivãü do Crime, Cível,
Comércio, Feitos da Fazenda,· Provede
ría, Resíduos, órfãos e Ausentes, da co

marca de Bom Retiro, 'enquanto durar'

a licença ao serventuário vitalício.

Decreto de 14 de outubro de 1946'
O INTE'RVENTOR FEDERAL RESOLVE

Nomea�:

CARLITO
cabeca ...de-venio

,

Coneeder licença:

(;rl'll'ude Blumeuthul
Ilustr. de Char-lotte Becker
Trad. de Mário Donato

De acôrdo com O art. 15, item IV, do

decreto-lei n. 572, de 28 de outubro
de 1941:

Pa'ulo André de Carvalho para exercer,

interinamente, o cargo da classe J dlt

carreira de Médico, do Quadl'O trníco do

Estado, vago em virtude da demissão de

Tadeu Kowalski, para ter exercício no 3D
dar tanto de planos e prefr-ri l ser distrIto-sanitário, com sede em Blume-

o bom menino Oar l i!o. nau.

Decreto de 17 de oú'tubro de 1946

O ,INTERVENTOR FEDERAL RESOLVe
Pôr :4. disposiç:i.o:

Da Prefeitura Municipal. de Ara.ranguá
Abelardo Ma.noel Martins Alcântara.

ocupante do cargo da.classe H da carret

ra de Professor de Educação Fis!ca, ao

QuacU'o único do Esta.dÓ; pelo prazo de

um ano, sem ônus para o Estado.

Decreto de 21 de outubro de 19W

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLV�
Nomear:

De aeôrdo com o art. 15, Item V; do

decreto-lei n, 572,' de 2.8 de outubro

de 1941:

Targino Seára, Qcupante do cargo da

classe M da carreira. de Guarda-Livros,
do Qua<tto único do, Estado, para exer

cer, como substituto, o cargo ele Consul

tor-Técnico, padrílo P, criado pelo de

creto-lei n. 222, de 21 de setembro de

1946, enquanto dUar o Impedimento 1e·

gal do respectivo tItular .

Portarias de 18 de outubro de lJIti

O ENTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Mario Rovere e Irene
Jo-rge Ro vere

pol'ticipotn e.os parente. •

pMaÔ08 de lôIua. felações o

na.c::iment,o de teu filho

JORGE,
oconido dia ZO-X-4S no. Mo.

ternidade d. Fpolis.

I
í

I
'j
í

Orlando Romão de Faria
e Maria da Gloria
Veriss·imo de faria,

participam tiOS po.rentu •

pa!ll1ob. de lJ·Ullt· re!Qçôell Q

Da\lcimento de aeu filhinho
MARCOS. oconido no Mater
nidad. d. Fpoli•.• dia l&-X-46.

De aCôl'cIo com 01 art. 156, alínea a, com

binado com o· art. 158, do decreto-lei
n. 572, de 28 de outubro de 1941:

A Al:rredo Eduardo Pires, ocupante dO

cargo da classe C da carteira de Con.ti

nuo, do Quadro Único do Estado, d& no

venta ('90) dias, sendo sessenta com 'ten·

cimento integral e o restante com o des
conto de um têr�, a contar de l° d�·

cor.rente.
Licenciar, "ex-officio", em pxouo·

!,'2.Ção:
De a.cõrdo com o art. 156, alínea b, COlll·
blnado com o art. '158, cio decreto-lei
n. 572. de 28 de outubro de 1941:

Félix Schaeter, ocupante !io ea.�go de

AgI'Ônomo, classe K, do Quadro único do

Estado e Diretor do Serviço de Defesa.

Sanitária Vegetal. de trinta (3(l1 dias.

com desconto de dois têrços, tendo em

vista o laudo de insPeção ruéd\ca a que

101 submetido .

Portarias de lJI de outubro de ]94&

O INTERVEN70R FEDERAL RESOLV�
Deslgnar:

Pedro Pereira Albuis para a"(ercel' a.

função de 10 Suplente Jiü Sub-delegado
de policia do distrito de tndWs, no mu·

niciplo de Lajes.
Conceder dispensa:

A Afonso Borba.' da funçln de l' Su

plente do Delegado de Policia do muni·

cípio de Biguaçu,.

4,00

TOSSE.
BRONQUne
E COQUELUOIE

fOMe $I!w,..e

.o úl'IEtHOR
_.- ..'COlOl.S:IP.ltU_a

LEIAM A REVISTA
O VALE DO,ITAJAl

JAU GUEDES DA FONSECA E SENHORA
t&m a honra e o' prD.I!;�J,' de participar Qa pessôaa de suaS

re!açÕl!liiI, o noivado de suo filha LOURDES com o '1'. Jo.é
Acacio Moreira Neto.
Florien6polis. 12-X-46

DR. JOSÉ ACACIO MOREIRA FILHO E SENHORA
têm a satisfaç(io de participar àll pes.ôas de .UOIiI relações que

a>au filho JOSE' ACACIO aju.tou nupcias com Q

.rita. Lourde. Guedes dQ Fonseca.
Joinvile. l2-X-46.

'LOURDES e ACAClõMÊro!confirmem I
:.--------�-----*--����---

�--�------------�--------------------...---�I----------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESrADO-Quarta fehoa 23 de Outubro de 194ti

'."'"

com início. às 21 heras;
FESTA ESTUDAN'TIL com apreseataçãe de magnífico «show».

reservar na secretaria do, clube ..

CUBE 12 DE AGOSTO' -- Dia 26, sábade, realí-

Mesas a

lCOMISSÃO DE ESTUDOS bos de Es�tUrãrio.-"do'"Quadro úni�o ·d.�És-
, tado, ao �o qa classe H da carreiraSERVIDORES PÚBLICOS de Oficial Administrativo. COnf0n11e ato

Ea6nADO publicado no "Diário Oficial. de 20 de-.,..1: abri] de 194:3" ,

PÍ\RBCER N. 1.228/46 5. Com respeito a iclêntko dísposítí-Julieta Nogueira de Sá pede pagamen- vo do Estatuto dos Funcionários Públt
to da gratificação a que se julga com cos Civis da União. esclareceu o DAS?
díreíto, por ter lecionado no quar-to ano em .oficio 11. 277, de 1>(i..2-41. à lmpren�seccionado, l"iaclOnal. que, '

2. O pedido já foi examinado e aten- "Os fUl1/cionários tra'llsferidOO'
dido pelo processo n. 53'7. tle 19411 (pa- "ex-off'ícío" deverão ser colocados:
reeer, desta ,r""'YJ.Íssão. '11, 2,549/45. de na classíftcação por ordem de anti-
29-12-45). a�a'do em 31-12-45, . guídade, 11a nova classe. no lugar-3, Com êste esclar-ecímento, somos que n�s assegurar o nninner-o de
pelo arquivamento do pedido. d ias de' ef,etivo exerdcio oue COIlr-

S, S .• em 12 de outubro de 1.946. -tar no cargo anterior (.,. ).- não es-
Carlos da Costa Pereira, presidente. tand",., tarnoérn, sujeitos a novo In-
.T. Batista Pereira, relator. terstícío",
Gustavo Neves 6. Assim. pois. não tendo apôio legar1;;Ipídio Barbosa o pedido da requerente. somos pelo ar-
Aprovado. qutvamento dêste processo.
J6-10-46, S. S .• em 17 de outubro de 1946,
(Ass.) Udo Deeke . Carlos da Costa Peretra, presidente ePAJ{ECER N. 1.229/4f' relator. •

E-m referência ao processo em rela Gustavo Neves
temos a esclarecer: J. Batista Pereh-a

a) o art. 87. parágrafo único. do Aprovado,
decreto-Iet n , 572, de 28 de outu- 17-1{)-46.
bro de 1941. declara: (Ass.) Udo Deeke
"Só haverá substítuícão remune- ,PARECER N. 1.254/46rada 110 impedimento legal ou tem- Mana de Lourdes BüclQ.ele dos Santos;

'porâelo do ocupante de cargo isola- ex-ocupante do cargo ela classe H di.do. de provimento. efetivo ou em carr-eira de ,Oficial Administrativo, lota-
comissão. e de função gratificada". do no 'I'escuro durante o período de l4'."A substituição automáüca, pre- de .dezenróro de 1943 a 5 de abr-íl. devista em lei, regulameuto ?,U regi- 1944z .

.nías ,tendo passado a ter exercíctô
rnento, não sera remunerada '. 'l).a''''Dtretol-la de Obras P,Úblicas. de acôr
b) !! art. 88. ti'? decreto-Ieí n. .. do com ? arü. 40, parágrafo único, do.

572. meado determina:

J
deiCreto-1eI 11..' 572 de 28 de outubro d�"A s�bstituição, !emunernda de- 1941,. requer o págamento das. quotas �

penderá da expedição de ato de au- que tem direito, relativas' àquele petorídade competente para nomear ou ríodo.
I?esigna� e_ só se efetuará quando 2. Informa o Tesouro o seguinte:

I
}�nprescllltChvel. ;em face das neces- "O assunto aqui tratado é pel'fef-sídades do. ServIÇO".

,
tamente idêntico ao de Perctvàl cal..2. Informa a Secretar-ia da Seguj-an- lado Flores.

ça Púrt>lica: A requerente não foi íncbuída em.

I "pel".hwn ato houve da Interven- fôlb:as de cotas, por pensarmos da'
t�r,a federal. deslgnando, Manoel .Jo- mesma' maneira que nos levou a in-.
se Barbosa para. re�pOQer pelo ex- formar o pedido de pagamento do.
pediente da Delegacia Regional de fUl1JCionário a'cima referido
Polícia daquela cidacle:·., \Pot' consegnrínta, tend,; a-que11i!"3. Somos, assim, 'Pelo índeferâmeuto. funcíorsârto direito a receber- cotas

S. S,; em 12 de outubro de 1,946. no período ; solicitado. a esta. ca�Carlos da Costa Pereira, preSIdente, também"
.T. Batista Per-eírn, relator. 3, À viste{ do €X!J08tO opinamos ta-
(�Ils:a:vo. Neves voràvelrnento ao pedido••encaminhando-
]',lpu'ho Barbosa se o processo à Secretaria da Fazend.a
Aprovado. .a fim de que rB.."Olva a maneh-a de efe-16-10.46. tuar o pagamento do que é devitlo à re<-
(Ass.) Udo Deeke querente.

'. P�RECER N. 1.2ao./46 ,5, S .• em ),7 de outubro de 1946.
A Sltua<;'30 do r�uer�te. no quadro Carloil da Costa Pereira, presidente edos· .extranumerárlOs. ficou plenamente relator

assegurada pelo dis�stb no ar.t. <1.,3. d,c Gflst;lVO Neves
Ato >das Du;poslÇ'Oe8 ConStJtlJ�IOnals .J. Ba·tista Pereira
Tmnsitórias. decretado e promulgado Aprovado.
pela Assembléia Constituinte em 18 de 17-10-46.
setembro de 1946.

_ _

J
(Ass.) U30 D�ke

2. É de atendex-� a sugest� do Te- P.>\R.ECER N. 1.255/46 _

souro �'o Estado. ::tss1m conCebIda: A seore.t.aria dll Via'i!lO. Obras PúI;tH-
Lt;m,?ro se)ren elevadas

_

para a

I
<.laS e Agricultnra propõs a adm.i.ss."io de

l'�fer:encIa V as funções do" gua�as Hél.io Abreu na funçfu;> de E=I'IOmi:Sit;a_
fjsC'aJ.!l e enearre_ga<l:<>s. de Postos Rural. referência Vlr.· da Di�·.eool'i:a de
FISCa,lS qu� contem mais de 10 anos Economia e Assistência aQ Coopel'a.tJ_ele elrercfClO .e. elevada para a re- vismo,
ferfu)cia VII a dos esc;-ivães e çole- 2. Esta Comissão nada tem a ()por_ .

t.o.r� < que contem o dltO tlempo de S. S .• em 17 de outubro de 1�_ .

exerClclo_, . Cal'}I>S da Costa Perelt'a, presiliet!te e'A medWa proposta. vn'á. ll.Ina vez l'elator,
aceita, a servir de estímulo aos fU11- Gnstayo Neves'
cionários .. 41utigo.s e .. al)5_ J1§>,VO$, ,PQr,-. '" -,T, ,B;Í'Ust.1l Pereira
que fará justiça e deixara entrever. Aprovado.
melhores possibilidarles. a uns e 17-1046.'
outros". (Ass.) Udo Deeke

S. S .• ,em 12 ti:e outu?ro de 1946. PARECER N. t,256/44iCarlos da Cost,� Pcrmra, presidente Propóe a Diretoria de Obras Públ.icruaJ'. Batista ,Pe.relra, relator. a admfssão dê ENaristo .)'osé Ahhl.n<> Pa.-
Gusja.vo Nl"Ves checo na função de A.rtífi�. roefurt_"nei.a..
Elp,dlO Bubosa VI. do Serviço ,de Água d:e Lajes, cri'.aiIa.
Aprovado. pe].o decreto n. 3,568.A. de 4, 0.1! iu:tllhll;
16-10-4G. do corrente ano.

•

(Ass.) Udo Deeke, A
2.. Nada tlemos' a Ovôr..

.

PARECER N. 1.2,,1/46 S. S,. em 17 de outubro de lM6_
O pedIdO, em e:lCal�e. n1ío S� e�uadra, Carlos da Costa P:oreira, pr�dente I!"

ao nosso ver. no dISposto no alto 117. 1";elatol".
item UI, combii1<lJu'o com ,a alínea b. e § GlIst.aTo Neves
2°. art, 119. do decreto-leI o, 572. de 28 ,1. :Ba,ti.st� l'e1"elFa
tO,{' outubro de. 194J.. razão por que SOo Aprovarlo
mos pelo indeferimento, 17'10-40..
S. S .• ·em 12 de outubro de .194.6. <Ass,) UiJo »Ceke
Carlos da Costa: J>ereb-a, preslden,te-. PARF.CElt N. 1.257/tl!8
,T. Batista.Pel'en'3, relator. O. sr, diretor do Departamen-to de �1i-
Gustavo Neves de Púhlica solicita como ptOVl:dênei:t
ElpiçUo, Barbosa 'aiC'atlteiadora de conveniência pal"ll. o �:
ApnwalC10, vil'o dos Postos de PuericultUll"ti.. a ele,.
16-10046,. vaçã� da referência II para tIl dR, ftm.-
(Ass.) Udo �e.. ção .cria4a na T, N, M. daquele. Departll.-,I'ARECER ,N. 1.!!S_/tI

_ mento pelo decl'eto n. 3,200. de 10 de
. Fra:r;.c;Isco de Sousa. Soldado. d�. l'�h- julho Ide 1945. e a criação. na m'esl;lla

Cla _�lhtar. pede .pagame;to do b<l_lárlO- T. N .• de duas outras funçOes' de Enfer�
faImlla. re�ren1e ao peTIodo de ]llllho meira Obstétra. ref�l"ênci? V, para te
de 194·1 a üeZJe�bro Ide 1945. .

" rem exercício. uma 1,.a MatelM11dacH! "Te-
2, I.:elo rel�lona:nento da q�a·lJ·la de '1'esa Ramos" de Lajes. e outra na' M,a:

Cr$ 1,52<>.00. de acordo com a ln,Ornut- ternidade "Uarcy Vargas". de Joinvtte_
ção de fls,. do Tesouro do Estado, Essas duas funções. esclarece aqueie di-

N ova-s, .r.e(:em-importa·da.8 s . .8,. em 17 de outubro de 194.�. retar. estão sujeitas ao regime de tem�.
Ped1 ....

:o. a' �1"I<!s da C<>sta Pel'eira, presidente e In�gra1, o que náu acontece cam as dn�

I
J.<.I ..

I'
rela tOl·. Postos de Puericultura. justiiicariOO-se.

KNOT S A C P 34 GllStavO Neves.
. portsso. em ia.."or daquelas. uma reft$-

, '. X. • J. Batista Pe.,eu·a da mais alta,
1':> CLASSES MÉDICA E FARMAC1!:UTICA

,

I·TA.JAI' Aprovarlo, 2, EstaJ:llOS de pleno acõl1do, tantCl 11:1)'� 17-10-46,. tocante ao aumento de salário pr0p6s-
.o "INSTITUTO .oSVALDO CRUZ" PR.oNUNCIA-SE .SOBRE A (Ass.) Udo �e, .... to da referencia II�ara III, em ftl-

PARECER N. 1.25",/46 .�- da ellferm�'�a �lic'� Arn.� cn��

O In,otl'tuto l\.....d·;.,�a.m!:EtaNIFColiLnlI.t�.,Jr.�a' CS'. SA·._CT�l'e.sentant.e ,·ruo B·!·""s.l·l d'" '1'
te��a;i�a�or;��ss�'ksaci�il�rr�1j�� �el�n�;;$���a;i���i�;:�'" '�",....""u ""'"

J �"" ' ....... OAS O AR'BOANICO, OHcial Admin.lstratlvo. do QuadTO U':1� as Maternidades de Lajes e JOIDvile,
pu....TTL"TLINA C S L" ("C

.

1 S I t C t' n" Terre 'Hau�- \18 do Estado. requer se proceda � rev:Isao .8, S .. em 17 de outubro de 194<l_'U/'''JJVJ,: •• lU. o:nercla O veln! e O11pora 1'0 '-. 00,
na co.nta�em. de tempo de efetlv,? exel'- CarloR da C06ta Pereira, presidente.lOOiana, U. S. A.), snlicita a !honrosa atençã{) dos s·rs. Médicos e Farllla- V E N O E - S E cício na classe. em relação a lVLana Bar- Gustavo Neves, relator.
\>osa. Ç>eupante do,.� da c!a.,"-Se H da J. Batista Pereiracêuticos para os se�tes 1)00ItOS: n.... .. 'do a' menciona'da carreIra. VlSto nao se con- Aprovario

1) A PENICILI:uA C S C (
.

il'
.

d'
.

t 1', )'
•• ,rcw S ·form",:- com a colocação dªda a, es::a 11a 17-10-46.'.

,.
!l,'I, • '. • penl!C lna so },Ca Cl'lS· allua e a URlca classifIcação por ordem de ant>gllidade. (Ass) Ud., Deeke

!penicilina cristalizada .existente no ,c.oro:�rcio; KNOT S. A. lnsel-ta no "Diãrio Oficial". de 12 de se-
.

tembro último. .

'.

f"liiiiiiiiiiiiil2) A. PENICILINA C. S, C. é a única pentilcilillba comercial que apre- 2. Alega a requerente q� Maria
�

Bar-

senta potênoia superior a 1.400 - 1.500 u1üdades por miligrama, Caixa Postal 34 ��';�ef�greJ�ouO:iC1�1ü�r;.,\J:li��· :�
a maior até hDJ'e .,alcançada,' em pl'odut.. os comerlcl_·aiS. Tel. - K N O T - Itajaí virtude de transferência. e. pormnto. o

seu tempo de servi\'(> na dasse. deverá
3) >A PENIüILINA C. S. C. é a única�e ,contém llã{) menos que �� <;f�1.t���a ��l,l�l�e dto\a 'P�m�date a�

90% de penicili'l1:a tiiPO G e cujo prazG-tie validade, está fixado, De�eJ-� .ob�er narno d€ Escriturário da. classe "H". As-

com exoe.sso de g-aralnltia. em 3 anos. � aI !. sim" l'onclui. "não pO'de sua col€ga refe-
, rj� t€<1' número de dias de Sel'V1ÇO su-

4) A PE,NICILINA C. S. C. é a lu1Ílca que .aJPresenta ev1dênda cien-

emprego.
ri! perior ao ·conlado para a requerente':'&

que entrou em exercício. a 10 de revereI-
1ífi.tCa através Íllv'estigações publicaJas na lltel'atur� llorte-améri-

.

." 1'0 de H)43, . .'

cana, de não necessitar de refr:itgeração para a sua conseI"Vação. Procur� então a �OSt'l3.Ger�l!t· 3. A interessada labora em erro, poIS
. .

.

_ . . cis e preencha a nossa "'flcba clE havendo duas modalidades
..

de trapsfe-
5) A PENICILINA C. S. C" .fllnalmente, e a umca que fali comprova- I'nf('rm.aço-es u'tel',a", dou"o ;'A_L. rência - a pedido e ex.offIc,:o -

.. _oeter-
• �".. .......... mina o art. 56. dó decreto-leI nó 5 i2. de

da pelo "IJJ:stituto .osvaldo Cruz" 'como resistindo; sem perda de as ilidi<:ac:ôes possíveis, qne.""ieré- 28 de outubro de 194.1. o segumte:

I
. -

1000 d'
-

d' I" ( ) "A ô.'l1tiguidade de classe, em caso
potênCIa, ao aqueclme,nto a , por 3 las. mos �razer em reçomen a- fJ

.

\II
de transferên!Cia. a pedido. se�'á son-

Esses resultados ,cxcep.cLonais ,forallll ating.iJdos. gr,aças an ,aparelha- aos 1íitere�sa�o� ná àqnisiç'io .,f" tada da data em que o fnllClOnano
},.. f"nclonGno� (as) el'tral' em exercicio 11Ja nova clasS>e,

C
.

1 S 1 . t C ." . .

f 'l-
' 10.·8 � � � .

, •

f,mento ;da "01lllnerCI,3 O Veinl S
. OI1Poratwn , qUe. e '31 lUmOr aunca ' '.' . .

Palágrafo Ú'Ilico -. �e"a tl'a�s e-
,

U"d·
.. !'ênda ocorrer "ex·offiClO � }lo

lute-II
de !J)tenicilina dos Estados 11� 'Os e não t,em pOllJpado e.sfoDÇos no senti- TOME APERITIVO l'ê€'se da administl·ação. ser.a levado

do do aperfeiçoamento crescente do seu produto.

l� N (-) l'
���oc�natacl�ss��p�u�ep�;��vc(L,.,..xe..

-

\EM SUAS RECEITAlS OU PEDIDOS ESPECIF1CAR SEMPRE: 4. Informa o expediente. a fls, 3. qu�
"Maria Barbosa foi transferida ex.o�fl-Penicilina Americana, Importação F.oNTOUlRA.

, cio, do ,cargo da classé H da carreIra
.

__............."""""'"

Entre as regiões que, próxima-
mente, poderão ser. beneficiadas
por essas Jontes de energia, salien
ta-se de modo notável, todo o ter
ritório fronteiriço á Argentina e

onde estão localizadas dágua que
se precipita naquele trecho poderá
assegurar um 'avultado abasteci
mento de fôrça, favorecendo o de
senvolvimento industrial dessa re

gião.
As Quedas de Iguassú apresen

tam-se também como 'explendída
atração turística. A sua imponên
cia supera em muito a das cachoi
ras do Niagara e Vit6ria. A rnagni
f'íca fotografia que ilustra a última.

capa de Selecões de outubro da bem
uma idéia do mag'no'espetáculo e

da selvagem beleza ci€ssas quedas •

situadas no seio da floresta virgem Vasas pre-fabrica-am"k.na.

ES1K I 11��;;��;��'1���!�'����
.

lAORA • gl'e�so Inlernacional de HabitaçiAo.

A [i que. se reune em. HasLinga, na J.11-
N . glatcl'l'a. eslão demo!lStrando <mo{:.

me in'Leeesse nos desenhos brit<illÍ

co", de r,asas pré-fabricadas.
De ac{)r-do com o corrcspoúdoute

do -nDaily Herald''', esSBS delegacios
I'cceberam instruções dos seus go

vêrnos para realisar todas as in

v-esLigações possiveis sobre os U

pas de easás que estão sendo e (H1S-,
truicias nó Reino Unido, afim de

"

copiá-los no exte.rior.
Os holandeses adquiriram o di

rei lo de pL'dduOilo de uma casa p'l'é
fabricada, de concreto, e estão ·es

tudando outros tipos.
Uma firma belga ,já e:;tá pro

duzindo casas britânicas de tUJO e

,vários tipos britãni:cos .eslão in-

eluidos as casas pré-fabricada:; que
estão sendo prOduzidas na .[i'1':m-

Por motivo de viagem ven- ça.
de-se um piano em ótim:o es·

�t�::;:':'à :�::; TOME RIOT
Bitencourt 78. Nesta. 10 MELHOR APERlnVO

Igoassú e o futuro
industrial do Brasil
o futuro industrial do Brasil re

pousará, em grande parle, na am

pla potência de suas quedas dá

gua que, segundo os cálculos orí

cíaís, representam um conjunto de

força superior a vinte milhõe 3 d�
cavalos vapor. O Serviço Geológi
co do Mínístério da Agricultura vai

desvendando essas consideráv eis
riquezas, organizando o cadastro
elas quedas e determinando, de
maneira precisa, \a energia
tencial dos rios brasileiros.

po-

URGENTE!

ESCRITóRIO JURtDIf.'O COOReUL
(Com um Bepartamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr, Elisiári.o de Camargo Branco

ADVOGADO
RDa Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegr.áfico: "Elibranee" - Lajes - St- Catarina

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E EtEGANCIA?
PROCURE A

Alfaiataria ello
Rua Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

VIAJ
Neceasitam·os de dois, pal'a viagens no interior do Estado. Deve ser

pe..ô.a idonea e já com o!quma prática d.e co.mét'Cio ou com aptidões tque pODa compro9ar-se. Exige-Be refer,;nciaa.
'

Dirigir-lIe por carta do próprio punho, a Caixa POlltal n. 42, em
F10l'ianópoli•.

CONTA CORRENTE POPU.i..AR
Juros S"l/� 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação éo·m cheques

Banco do Di.sulta Federal S. A.

Rua

CAPITAL: CR$ 6O-000,900>O{l
RESF;RVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 - Florl2lftÓp·oUs

NOVO IfORÁR.IO DA

p, ALEGRE FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAUL.o
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00. horas.

S, PAULO - CURrJ'IBA
FLORIANóP.oLIS - P.

ALEGRE - MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 haras. ,

Informações: Filial V.4.RIG
- Bd. la. Porta - Telefône:

1.'l2õ

BoUj.aS de ferro
pat'a g6s
carbônico
VENDE-SE

�.

É UMA DOENÇA.
:rmITO PERIGOSA,
PARA A FAM.ÍLIA.
E PARA A RAÇA

o ESTADO enton··
Ira-se à venda na

ballU:� de jornais
«Be,k»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�DR. M· S. CAVALCANTE

Avisa que di(1 20 de

Outubro reiniciará sua

clinico à rua Salclanha
Marinho nO 16.

--------.-

DR. SAVAS LACERDA
.Cl1!I:l.)ca médlc{)-c�\ll,"glca de OIbQl
_ Ouvidos. NarW - Garganta.

Pre.erição de lel\te. de
aontato

tlQNSlTLTóRIO ;_ Felipe Sllhml
dt, 8. Das 1.4 àS' 18 boral!-.

WoII8ID:eNCIA - Çonselhelro .. -

fra, 7�
TJ.IlLEFONES 14'18 e 1204

DR. A. SAMTAELLA
'liB1p)omlÚlo Jl�Ia FacUldade Na·

e!!onal
.

de",Jo(ed.tclna da UniftI's1�·
;de do Brasü), lIIédlco po,r concur
tIO do Serviço Naç�nal de Dpen.
MS Mentais. ·Ex Interno d&tafitacasa de Mlserrcórdia, e Ho ta}

, �uátrico do RIo na cap1 .....
deral

llLtNlCA UÉDlGA - DOJilNCU
NlilRl'"OSU

- Consult6írlo: Ediffclo Am6lltl
_. NETO

- Rua Felipe Schm1dt. Consultu:
Das .15 Ali 18 horas -

:IleId®;Qc1a: nua. ÁNUO de Cana
. niõ nO 18 _ Flor1anópo,u..

DR. ROLDÃO CONSOMI
mlUJRGIA GERAL ....:. Al1.l'A CI·
aVRGIA - MOL:fI:STIA8 DJII 8Jt.
•••. NHORAS - -PARTOS .•.

"'armado pela F.aclildade c;!e Met1l.-
dnna da Unlve�!dade de Soo

:laulo, onde foi asmstente por'",.
_011 anos do lierviçp ·Cir1í.rglOO <lo

Frof. ,ÁUpl0 CoiTeia Neta
CIrurgia do est6mag'ó e Vias tJ,j
tiIir8s, Intestl,nos del'gado e Bl'OIlIO,
tlr�lde, rins, próstata, bexIga,

�ó, ovarios e trompas. Varlco
lIt1.e, hldrocele, varl:!:es e berna

CONSULTAS:
daB 2 IIs 5 hQras, II Rua Fel�
8chmldt, 21 (>altos da Casa Pa·

ral.so). Tel. 1.598.
, BWl8ID:f!:NCIA: Rua Esteves JQ

nlor. 179; Te!. !II 7M

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital d" Caridade ""

,Plorianópoli3 .

Assistente: da :Ma�rnidade
CUNICA M�DICA EM GERAL

Doenças dos órgãos inte.,,<>$, cspe"ial
mente do coração.

BLBCTROCARDIO�AP1A
Doenças do sangue e doe nervOI.

Doenças de senhou! - Parto•.
Çonsultas diàriamen:te da. 15 às UI

horas.
.Atende .-cbil.'!lado& a qualquer hora,

inelum.e durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
IIltSIDtNC:A: Avenida Trompowski,

I
62. Fone 766

DR,. LINS NEVES
Moléstias nervosas

Moléstias de senhora
Consultório � Rua João Pinto n. 7

- Sobrado
Residênoia - Rua Sete de Setembro

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

DR. ARMANDO VAhtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clfnlca Infant!l da
ASJ;istêneiá Municipal ,e de

Caridade
CLL�JOA MÉDICA DJiI ORIANÇAS

ADULTOS
OONSULTóRJO: Rua Nnnee III...
ehado, 7 Olldificl!) S, Franc:lllco).
Consultas-. das 2 às & horas

RESID1tNCIA: Rua J\{are9hal Gal.
lherme, 5 :Fone ,?83

DR. MADEIRA NEVES
Mf;dlco especia.Us(:� em OOENÇAS

DOS O-LBOS
Curso de Aperfefçoanl'erltO e Lon
ga Prãtlca no Rio de Jane1r·o

Coneulsee dieriemenre
das 16 horas ezn dien te.

CONSUVl'óRfO:
�ua João Pinto ll. 7, �()brado _

]i one: .1.461 - Residência: Rua
Presldet!te Coutinho, 58

DR. MARIO WENDHAUSEN
D>retor _do Hospital "Nerêu Ra... o..'"

CLtN'ICA M'E:DICA DE ADUt'I'O-$
E CRi.�NÇAS

Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No·
-rembro laltos da "Belo HoriZ1)n�")

Te!. lH5
Consulta!: das 4 ás 6 hora•.
Residência: R.. Felipe Scbmidt, 38

- 1"0ne manual 812

DR. BIASE FARACa
Médico - chefe ·do Se�iço de

SifiUs dé Centro de Saúde
DOF,NÇAS DA PELE - S1l!'lLIS
- AFECçOES URO·GENi'l'À:J,S
DE AMBOS ,OS SEXOS - RAlOS
INFRA - VERMELHOS' E UL'lJRI:.-

, VIOLETAS
CÓNósúL'rAS, das 3 às 6. hs. - R.

Fel!pe SChmidt, 48
RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias yrlnãrla:!. -
Doenças âos L"ltestll:l,os, rétp e
anus -:- Hemorroidas. TratiUnen

to da colite amebIána.
Flslo��apJa - Infra. vér�lllo,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atenàe diarIamente 'às 11,30 h•.
e, à tarde, das 16 hs. em diante

Resld:. Vida! P..al'IlOS, 00.
Fo"'" 1067

IIJ'l'OMOBILIST4S
Ajen"çào

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Rua ConselheÍro Mafra

ne, 94

COMPANHIA &AUAN(Ã DA BAlA-
fadada •• 1171 - IH". � ii A I A
I1fCIJIrnIOS • 'l'.A.}{8POB'l'��

Cifras do ,Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilid'ades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

800900.606,30
5,978Aol.755,9'1

67.053'.245,30
142.176.603,8il

•

Si.istros pagos nOIl últimos I\) anoa

ResponsabiHdades

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

98.687.816,30
76.736.401.306,20

de Carvalho, Dr. Francisco

Joaquim Barreto áe Araujo

Resenha elos julgamentos da Câmara

Civil, realizados em sessão de 2{
de outubro de ,/946

Agravo n. 1.548 da comarca de

Laguna, em que são agravantes
Marina Rosa Barreto e outros e

agravados o dr. João de .Oliveira e

sua mulher. Relator o sr. des,

Lima Freire, decidindo a Câmara

Civil não tomar conhecimento <10

agravo no auto do processo e quan

to ao agravo de petição dar pro

vimento para reformar a de .são

agravada, . a fim de que a ação
prossiga os seus ulteriores termos.

Agravo n. 1.616 da comarca de

São Jose, em que é agravante José

Lino Ventura e agravado o Juizo

de Direito. Relator o sr. des, Már-io
(ruicão. (I 110"0 r.côrdo pnl'e('.� 1'(>- vergénoias nos met.odos e f'inalida

, Carrilho, decidindo a Câmara �i-
solver. a dil'iculdade surgida 'lu"n- des do controle da Alemanha O icn-

rio os t]liarl'u 'ministros 1.1·a!.�,'.am tal e Ocidental. vil não conhecer do agravo, por

ria Alemanha em Paris no mr.s de
não ser cabivel na espécie.

Julho. Dificuldades parl.icutares . Não há dúvida que a Alemanha, Af>elação civil n. 2.683, da co-

poderiam surgir do Jato de que as C0l110 unidade económica, continua
marca de Urussangá, em que são

listas de fábricas de guerra a ser a ser essencial para o futuro das re- apelantes e apelados Severo :::kllni,
sua mulher e outros e a Cia Side

inspecionadas em cada zona f, -ssem lações ítor-ulíadas, Só dessa manei-

exelll�j\'aJlle(]t(> =Iaboradas J1eJo� ra poderão os aliados evitar uma rurgica �.acional S . .{\. Relato�' .

o

comandos df1 carta zona. corrida pelo controle da Aíemsnna,
sr. des

..(_:,.llllhel'l1�e Abl'Y, decldl�-
Lt1tretanlo, lul0 ha nada i \'.�on. siLwlI)io qLle, certamente, dal'i-J.i de .do a �amal'a �lvII negar �I'JVI-

•

(' I. L t'd" da desf'o" .' li
menlo a apelaçao, para conL l'mae

Yf'llJen .e lllSSO, conam o que as po- novo aos P(!J' 1 anos - l �'i.t
.

.

. ••

I,(�nvi�w dêm garantias de lÍma 8e .. oportunidade para praticar a poli-
a seblLença .apelada,. com a restrlçao

leção l'aZI);weI em todas as zonas. tica do "divide e impera", a que aos. honorarlOS do advOgad�f que

O '

J }' j" P' t, "(1 do
arbItram em 20% sobre a dl.ecen-

n(lvo ar'Ol'f c ornece a opürLu- se ré .enu em a1'IS, o secre ai!
ça entre a quantia ofertada e o

lliriauc d'� resl um'ur em grande me- Esbdo 11':1'1 e-americano, Byrne�.
IiJUanLUln, da condenação. Vel,cido,
em parte, o sr. des. Relator, s>'mdu

designado o sr. des. Luna Freire,
para lavr'�r o acórdão.
Embargos de declaração á apela

ção civil n. 2.694, da comarca de

Florianópolis, em que é apelante
Vicente cle Santana e apelada 80-

�iedade Valgo Limitada. Relatur o

�l·. des. M.ál'io Carrilbo, decidindo
a Càmar,l· Civil mão 'Lamar corrhe
cin�cnLo rios embargos, pai' não h<l
ver contradição apontada ao acór

dão embargado.
Estocolmo (via aél'ea) -- A

"ida dos lapõcs, os nómades. que

percorrem as agresLes regiões
.

monLanho�as da Escandinávia se

tentrional com suas Inanadas de

renas, foi muit.o pouco afetada pe
lo desenvplvimenLo técnico do
mundo. Nos ulLimos anos, eonLl.l

dOJ até o· modo de viver dos mes

mos foi um pouco mOdern!;:ados
em eer{os aspectos. AnLes da guer-

ra, as auloridades instalaram tele
fones nas aldeias dos lapões de
caráter algo permanente, e agora
os jormtis de Estocolmo informam

qne as primeiras "katas" dos IH

pões - residências semelhantes a

barracas, de um tipo bastante S(Í�
lido, mas não obstante transpo:,
táveis - serão providas de luz dé
ü'ica, vara o próximo Natal, quan
do será inaugurada a linha de alta
tensão mais elevado do país, que

atinja as aldeias dos lapões de
Stol'vallen, lVIittadalen e MessE:::t

gen, na provincia dE\ Harjedal,m.
iAs despesas de construção desta
linha, que em alguns logares :d ..
cança uma altura de 1.000 metros
sobre o nivel do mar, são caicula
das em 250.000 coroas. Prelenrlc
se que, gradualmente, todas as al
deias dos' lapões do distrito em

questão' recebam corrente eléLl'ica
desta linha prinCipal.

E' urgente o restabeleeímente
confiança inter-aliada

Londres (E. N. s.) - Os acõr- dida o restabelecimento de unia

dos práticoe enlre os aliados oci- . ressente confiança recíproca, des
dentais e. a União Soviét ica, llIiJJl'E: virtuando, como acreditamos que

o contrõl> conjunto ela AleI.!' 'lha o serão, as recentes acusações de

tornar-am-se tão raros, que, ';·nn- que as fábricas de guerra ale nães

elo se anuncia algum, \'alf' a " ').� de um ou outro setor se dedíc-vam

tecer comentários. a produção de armamentos.

Há urua qninzena anunciou-se t Não ha dúvida que este é um

que a zona russa forneceria tngo importante passo no sentido <10

á zona brrtânica, e carvão á Ber- rest rbelecimento da mais absnuta

lim, em troca de fornecimentos UI' conriança nos intuitos dos q:. .atro

aço da zona britànica. ocupantes da Alemanha.

Na semana passada, auuncinu- E' muito possível, aliás, que o

o;P «m Betiim que as quatro poU'n- êxito nesse terreno leve a (1��!.l'OS

cias ocupantes concordaram no casos ele colaboração, lgualrvcnt-,
,""lnhel(·c.!!1lenlo de um plano p:jra necessária, ao contrôle de equipa
a destruição de rábricas ele guerra mento produtivo alemão qu: l'ZW

alemâos em c<\rh urna das q'l�fro deve ser destruido. Só as mais rá

zonas, e prevendo uma jnSII.�,.ão pidas med,idas de colahoraçâo I�o{' te

das mesmas antes e depois do des- rão acabar com as crescentes di-

darBa.1: 1.' " I ��. I '.'
.

1
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Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tuouro
elo Eritado

FlorianópoUs
Dr. H. 6 S. 1��dtnlll Fum. Ra-rbal Alus ée SflUza

farm. L. do CQ&�il\ A,vila

Exame de sangue. Exame para gerHicação
de cancer, EXOlue de Ui' ina , Exa.me para

verificação da gravidez, Exame
_
<le escarro,

Exame para. verificação de doenQ-:ae do

llele. boca e cabelos, Exame de fézea!lJ
Exame de secreçõeli.

ilutovaccinas 6 transfusão de sangues,
Exame químico de farinhas, bebida.

café. águas, etc.

Camisas, Gravatas,' Pijsmel.
Meia. da. melhores, pelai me·'

Dores preços 56 ns .CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. 6

l-i�m �.b=s�a;
..� �..;m� EE�..Bã..8Eã&�mgmm=- �� -= �U3B� F·a·b�ri;c-:··E!.�m:-·e·-e-·dãBi·9·t·ri·b·U·i·d·o·r·enS"d·a·s"a·f·a;rnâia·dBQ.�ED:m�o·nDU_d.tiRM�11IfJ1. 77'[1 facções "DISTINTA" e RIVET. POSiJU9 um gran-

I t
de sortimento de cassmil'as. riscados, brins

. ,bons e baratos. algodões, morina e aviamento(l ..

para alfaiateDo que recabe dire.tament� d::os

II melhorg" fábriccu.. A Caso '"_A CAPITAL" chàma a aMteAnTg�oIZdoe.m ��rlJ. C6cml?rCIQnt':III·LdIAoIsinterior no sentido d� lhe f(1�erero uma
.

visita antell da efatuct"em aUOIJi! compras. n II; loricft pc 1�••_ r. em Blumenau e LaisllI.
�1---1I!Jl:II'lIIiiI_1'ii.'!l\lliWiIollilli31""'IJl)MéíIllS'l;IilI'!.iI'IIí'It>MIIAlI1\f!!!til!l!!l._IIIIIIIIIªIIi/!II"'ilIIIlIA �!>'lMi:lJ:mwIlm�BIiII*5-_�Il:1l:liililNi!!l"IfjIlillllIllll_rllA+tilllillll__1UII1IIlIllIlMIIl.IiES-Illlill'I'illIIIIIIIIIWllitm-IIl_:'I:I!Ii:IIII'1'IllI...IDMiliIlIIZ4N1III.....,iIiillmZ!iiliiS.iir.llilll.---...-_il!i!i!I!!W_....iI':WIlStIlilIli!!!l!!t!lillMlliilllESmsli!l!Gifilll'll !l:I#_!kI!III@lIlIiIt\lIS;>ilIRiIlí"PiImI_BilllIl,mW!'llillidlll'IIl-IIIlI_N

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

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

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Paris, 22 (D. P.) _. Fúleceú nesta Capital, o sr. Sebastião do Rêgo
Barros, membro da Deteçação Brasileira á Oonferencio da Paz. L

Paris, 22 (D. P.) -- DTn funcionário da Embaixada Brasileira de
clarou. que o CO'I'pO do SI'. Sebastião do Rego B01TOS será pro'l}avelmen-

te enviado para o Bn;s'il quando a Delegação Brasileira á Conierén
cia de Pariz partir de 1'eg1'eS80, o que se dará; CI 24 de Ouiuoro.

•

Já foi notificado que Sebastião Rego Barros memb1'o da Dele

gaçeio Brasileira, 'I1W1'1'eU subitamente no seu. quarto no Hotel Georae V,

MuItos-estive ram
em campos de

IApontad,o� quatro nomes. para CO�i�!�l��.���_ Dois na-"I SecretariO de Est�do do' Y·at;cano vios .. ingl.eses partiram de Haifa.
II li I para Chipre, 'pela madrugada;

.ROMA, 22 (N. P.) - O jo.'nal:por sua vez cita os meios jje:.dOti com 814 imigrantes clandestinos
"Espresso " novamente publica a II i.t Santa Sé, o jornal arrola .f: :)n�- .

d' JU eus interceptados ontem na..
noticia de que o papa está pies- lados como possíveis candida.os �I
tes a nomear um secretar-io d') .Es- referida 1UD(:,ão: o Mosenhor

costa da Palestina, depois duma.
tado do Vaticano, Este boato aOl1- Giovanni Mott iu i, secrelai-io em viagem de duas semanas pelo
receu uma vez, ha cerca de um exercício desde a morle do ll3.::Jia,i transporte "Feries". Muitos des
mês, na imprensa de Roma. Cian- Luigi Maglioni, em 2� ele ug.isto ses refugiados estiveram em cam
do a agencia ,italiana "8idi", que de 1911; o monsenhor Valcr ío Va-

pos de concentração nazistas.
ler-i, ex-rnuncio papal "lU Pari!'; o

cardial Frederico 'I'edescb ini. ex

nuncío em Madríde: o cardial Ca

rol Salotí.i.

'Iorlanópolb, 23 ele Outu,bro de ..946

Uma greve de 15 minutos
Sttutgart, 22 (U. P.) - Aproxi- o govêrno Militar fói informado

madamente 77 'mil operários ale-" da intensão de convocar-se • gre
mães fizeram uma greve de 15 mi-' ve e fêz questão que a mesma não
untos como protesto contra várias fosse proibida.
explosões de bombas em Sttutgart,
no domingo, depois duma 'noite em

que os soldados americanos e a po
lícia alemã realizaram extensas in

vestigações para descobrir os cau

sadores. A demonstração foi diri

gida pela ala esquerdista dos sin
dicatos e

.

afetou tôda a cidade, que
tem a população de 500 mil habi
tantes., Os operários deixaram o

trabalho' nas fábricas durante
.

15
minutos, entre 11 horas e. 11 e 15
minutos.

Centenas de pessoas ficaram deti
das nas esquinas esperando ,

con

dução em virtude de terem também
aderido à greve os transviários.

Sttutgart, 22 (U. P.) - Realizou
se aqui, hoje, uma greve de quinze
minutos em sinal de protesto con

tra três explosões de bombas veri
ficadas perto das, janelas da côrte
de "desnazificação" de Sttutgart e

Baickrng Wuttmbur, na zona de

ocupação dos Estados Unidos.
Todos os trabalhadores dos ser

viços elétricos das fábricas parti
ciparam da greve, que foi ·aplicada
pelos líderes de todos os partidos
políticos.

Homenagem ·ao
Prefeito A taliba
Brasil

Do nosso correspondente
em Laguna recebemos a

comunicação de haver sido
.

realizado no Clube 'Blon
din, em a noite de 21 do
corrente, às 19 horas, um

banquete de mais de cem

talheres, oferecido pelo
comércio e sociedade lagu

FRES- ,nenses ao sr. Ataliba Bra
sil, operoso prefeito da

Temperaturas extrerqa de 110- queIa comuna.

je: Maxima 20,5 �linima 14,2 O banquete em apreço
não teve, em absoluto,
caráter político partidário.
Os lagunenses quiseram,
tão' sómente, homenagear
seu digno prefeito no dia
de seu nàtalício, numa

demonstração de apreço e

simpatia pelo muito que
vem fazendo em prol da
terra de Anita.

Foi merto por não ter obedecido Nomeada a Delegação Brasileira à posse
Mi:1ão, 2.2 (U. P.) - Um mHi-t3Jr parado co.nforme. ordem da guarda

d P -d t d eh-Ibritâ,nr1co,·.�e f.oi .da,do �omo sen- mili,tar adu�neira .- dliz um desp�- O resl en e o I edo o Ca,pltao' Blakey, fOI morto e cho re.tard;a:do hOl'e chegado a l\Ii- '.

seu cool1!panhei.r.o, um capelão do Ião. ''\
'.

Exército B11itâni�0, de ·nome Alan O capelão, segundo informações, Rio, 22 (A. N.) - O Presidente Ramos, Vice-presidente da Repú- Mascarenhas, Ge'neral Brigadeiro'

Davies, segundo decI'a.rações, ficou foi c'Onrdnziido a lIl11l hospital, esp.e- da República assinou decreto no-I blica; e'nviados extraordinários e Saldlllnha Mazza Iio· Contra-Almiralt

ferido ao ser alvej�do o carro em rando·-s<e que esteja restabelecido meando a seguinte delegação pa�a ministros plenipotenciários: sena: te Antônio Alves Câmara Júnior;'c

que vi�avam em Sayona, a c:üm- dentro de menos de três semanas. representar o. Govêr:no nas sOlenI-,
dor Alfredo Neves e deputados Jose Ministro Conselheiro, N{.mésio Du

coenta.. milhas a oeste 'de Genova, Os dois referidos ofliciais britâ- dades da posse dQ presidente do de Sagadas Viana e JQsé Eduardo do tra; primeiro secretário, Isaac:'

domingo, por não ter o V'Ciculo nicos haviam ,dh,egado ai Roma num Chile.: Embaixador e� missão. �s-I' Pr�do Ke�ly; . assesso.res milit�r�s: Brown; segundos secretál'Íos Octá-·

carro my.�tar cOInduzido por um pecial, Doutor Nereu de OlIveIra MaJor BrIgadeIro AJalmar VIeIra vio Co'nrado, Luciano Lord e Fer-..

JllÚtorista }fulj,ano, afim de trans-
nandQ R'o�ald' de'Cárvalho.

portar para hondo de um destroye,r
hrlitâniICo váda.s- ca,i!X!as de mármo
re destinado a construção de um'

monumep.to.

Previsão do tempo
Previsão do Tempo, até 14 !,oras

do dia 23

Tempo INSTAVEL COM t�8.V
VAS.

Temperatura ES�rAVEL.
Ventos DE NORDE::;TE,

COSo

Sociedade Catari
DeDSé de Medicina
Às 20,30 horas de hoie, em

sua· séde social, a Sociedade
Catarinense de Medicina efe
tuará mais uma de suas

reuniões ordinárias.

Afiança da Rabi a
Capitalização S.A.

AVISO
Avisamos aos Srs. Portado

res de títulos, que o sorteio
relativo ao corrente mez de
outubro será resliz�do no dia
29 e não no dia 30, como es.
tava anunciado.

CAMPOS LOBO & elA.
Correspondentes

Clube 12 de 4gosto
Terá lu�ar. sábado, com

início às 21 horas, nos finos
salões do Clube 12, magní
fica Festa Estudantil, com
aprese r: tação de bem orga
nizado «show».

Dep. Daniel Faraco Feridos DO ateDiadó'�
Peshwar, 22 (U. P.) - Ehan

Abdul Ghaffar, partidário muçul
mano de Nehru, foi hospitalizado
em virtude dos ferimentos rece-,

íntervenção bidos quando rebeldes atacaram.
ontem o automóvel de Nehru, per-'WASHINGTOi\, 22 (U. P.) - O

Departamento de Estado reveiou to de Malakand. Chan, o Ghandi
que a Rússia rejeitou o pedido' 01'- da Fronteira, foi ferido na cabeça
te-americano para uma ínt . (,[1- e será submetido a exame de:
oão �liaàa no sentido ele asse.c.irar I ráio X.
cletcõcsIívres na Bulgár-ia. A .!:lIS- ---.._. _

Pelo avião da Penair,
passará por esta cidad8
rumo a Porto Alegre, o

deputado Daniel Faraco,
nosso ilustre conterrâneo
e representante do Rio
Grande do Sul na Camara
Federal, onde pelo brilho
de sua cultura e da sua

atuação se soube impor à
admiração dos seus pates
e aos aplausos do publico.

O deputado Dani,el Fe
raco, que riesceu em Flo
rianópolis, é irmão dos
ers, dr. Biase Faraco, con

ceituado médico em nossa

cidade, e do sr, Giovanni
Faraco, alto funcionário do
Departamento Es�tadual de
Estatística.

Nada de

;;ia [amou a posição de que nma

Intervenção da Comissão de Con
Irule Aliado na Bulgaria seria Dia do Comerciário

Os empregados IDI() comércio, íes
"num rude inlerf'erencia nos u-go tejacão., dia ,30, o dia do Comerciá
cios Internos da Bulgár-ia". rio.

I Para dar um cuauho de maior-

Os acadêmicos realce à cOlllem_oração, f�i or.ga�i-

I zado pela labomosa classe, um IU-·

I ao "O Estado" teressante progr�ma de testas;
---------------

.. . ,'.
"XI d I constante do seguinte: ..'G ..

Do Diretório Acadêmico c
D' ')9 ter f' , . di

1081,··tuto do Iate Fevereiro" recebemos o seuuinte la, - -:- erça- CH a - gt �;n 10-·

I
'"

sa soírée nos amplos salões do
oí'icio : N. 37/46. couceituado Clube 15 de Outubro•.

RIO, 22 (A: N.) - Sob a presi-] Florianópolis, em 22 de outubro N� mesma ocasião será eleita a.
elência do SI'. Generoso Ponce, : re- ; de 1946.

Bainha dos Empregados no Co-
sídente do Instituto do Mate, aca-] Sr. Diretor:

I
inercio de 46, cer-tame que sempre'

ba ele ser instalada a Junta DI', Ibe- Tenh� o prazer de apresentar os
provoca salutar entusiasmo em tô,r-

rativa daquela autarquia. Assisti- agradecimentos do DIRETóRIO
no das, candidatas.

ram ao ato os representantes tios 1 ACADf:MICO "XI DE FEVEREI-
Dia 30 _ esplendido pic-nic em

presidentes do Qenaa'o, Camar v, in-I RO", pela colaboração .prestada R"'"
. -

I'
\

>.J uneirao, a rea izar-se e111 contor-.
terventor federal no Mato G: -so.: dlwante o Concurso da Ral!nha dos

! táveís embaroações.
sr. Marcelo Moreira, senador peio, Estudantes.

'

'.

Para tudo r,eina extraordinári.a_,
mesmo Estado, Vapasiona Martins, I Festa das mai: tra.díoion�js e el�- animação no s<eÍo da classie, o que'
pr'csiden'e e diretores daquele JDS-j' quentes�. na SOCle,dade flonano.poh- f d' "

_
no's l1Z prever um gran e acoll1rteci-·

tituLo. Iniciados os trabalhos, o .�I', t3na, nao poderJa,.. a1cauçal' tanto
.me!!lil'O social.

Generoso Ponce fez a Leitura do! êxito, importânc1a e en:tusiasmo,

seu relataria -em que analisa, com I sem que fosse pr,e.stigliada pelas fo- FOJstaab1}ndancia de detalhes, a atlla�ão lhas dos jOI'n:ais qu.e dirige. U

do Instituto em prol dos interesses Na oportunidade, apresento ain-

economico's. da, protestos de el,evada estima e

cDnsi'deração.
Saudações Cordiais.

(a) NelsQn de Abreu, Secrctário.

de N S.
Rosário

dtt

Real1zar-se-á, domingo prOXlI110•.
na respectiva ca,pela: nesta c3Jpital,..
.a t-r3Jdicriçm� .festa de Nossa Senho-·
ra do Rosário.
Além das SOlenidades in!ternas�

have.rá um pI'ograma popu�ar u:;ts·,
unHes ,de sexta, sálbaldo e domingoD_
para o que serão armadas artisru
cas barraqu�ÍlIllas nas imediações'
do templo.

FRACOS e

ANÊMICOS SenSlibj,Jj2Jados, a!gradecemos a

gentileza e aproveitamos o ensejo
para reafi,rmar' aqui acharem-se
nossas colunas a dispos1ição de tô

das as campaInhas merrHódas pa

tr'OCÍtna!da pe]ª- nossa mocidade es

tudantil.

TOMEM

Uillla freuSotlD
"SILVEIRA"
Grande T6nico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


