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A liberdade que a Rússia. qu_er
Washinqlon, 24 (U. P.) - Os

I
tudo sobre o assunto [oi divuJga-, imsrrensa do Departamento, ior- o qenerol Birusou» Serqei,

t'ePI'�-1 ExterlOl'e.s "". Bulçária
,

que '":
E, t tos Unidos acusaram a Russifl do ao

mesm,o tempo em que se :'wn

Pt,tbliC(') nm,
comunicado

r,e,
- seniomte rz: na cOntl.ssao sem os ionuus buuioros tnSt1"l,t1-

s a( .

. .

d 'd B 1 .' l
•

di ul. arem nentu:
de tento» eliminar o, protesto so- r'e1lniam as Nações Unidas em' eebido ele JIallnard Barnes, repre- tr·'lpl1.�e e controle

.

a u. gan�, I
c os para nao v. g

,

-»:

bre as eleições nos Balcans. O co- Nova York. sentante politico dos Estados Un'i- deu tns�l'ttções verb:t!s. aos J01'nató ma cor'responclencl� sotn e o ��s-
1mtnicaâo do Irepartomento de Hs-I Liucoui White, do seroiço de dos em. Sotia. Bornes informou que no sentido de ser' eliminado o pro- sunto. O pr'otesto. �anque tem 1 e-

testo feito pelos Estados Unidos lação com as eleições bttlgar'as no

há dóis dias. dia vinte e sete do corrente.
Houve troca de no/tis entre os

sr's. James Burnes, Kimon Ge01'

giev, prinieiro ministro bulqaro e

representantes osnericono e 80-

»iét.ico na comissão de controle,

Diz que o qeneral Serqci eli
minou o protesto do' Conselho sem

consultar a lnqlaterra e os Esta
dos Unidos. O qeneral. rUSSQ deter

minou ao iIlinislér'io das Relações

Von Papen protesta •••
NUREMBERG, 24 (U. P.) - Von Papen, fora da pr-isão pela pri

meira vez em J8 meses, contestou o direito do Tribunal da Bavaria

julga-lo como nazista e acusou todo o sistema Spruohkamrner como

integrado por numerosos ex-naz istas. Declarou Von Papen, talando

á imprensa, que os alemães não prestaram bastante atenção á sua ab

solvição pelo Tribunal Internacional.
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o Papa agradece aos americanos
ROMA, 24 (U. P.) - Em sua resídeucía de verão, em Castél Gan

dolfo, Pio XII recebeu um grupo de 'vinte editores norte-amerícanos
em viagem de tur-ismo. Falando em idioma ingles, o Papa aoentuou

a ímportancia das noticias para o estreitamento das relações inter
nacionais. Agradeceu o Papa a generosidade dos Estados Unidos, em

seu aux.ilio aos sofredores da Europa, descrevendo esse país como

amante da paz. Disse, ainda, o Sumo Pontifice que as doutr-inas ex

tremistas devem :;er combatidas. com auxilio mal erial e espiritual áiJ

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

lOS BASTIDORES 'DA POLITICA NACIONAL
Complicações na política d.o Estado do Rio. - ,Pllnio Salgado
vai -I8Iar.-0 sr, Wenceslau Braz presta declaraeões.-Reu

nião do P. T. B. em Florianópolis.-Outras .Dotas.
Ri'O, 24 (iA. N.) -- Nada de novo a intenção de drr-itá-Io. O cel. Hugo mo quanto à pecuaria e tôdas as

no front.; da política. No xadrez I Silva agastou-se e revidou com ou- demais atitvídades uteís a coleti
da recomposição ministerial as pe- tra entrevista dando as razões por., vidade",
dras continuam no mesmo lugar. O que Ihaovi.a dispensado o prefeito de PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO
preSÜJdente Eurico Dutra resiste às Campos e o delegado de policia da POPULAR
artimanhas dos politicos em torno mesma cidade, substitudndo o se- Dia 27 do corrente, domingo, ás
do preenchimento das pastas que gundo por um capitão do exército] 21 horas, encerrar-se-á no Teatro
ainda não encontraram <titulares: servindo na guarnição local . À1uniClipal da Cap1tal da República,
Educação, Trabalho, Relações Ex,· Agora, em consequência desses a 2a Convenção Nacional do Parti
.teriores e Aeronáutica, que conti, fatos, a comissão diretora do PSD do de Representação Popular.
nuam na mesma situação, sende í'lumínense vai reumic-se afim de Falará, nesta solenídade.vo sr .

que hoje nem mesmo os nomes vi- estudar a situação. ! Plínio Salgado, cujo discurso será
sados aparecem. Aipenas OIS srs. X irradiado pelas Rádios MayTink S d 'li � h."s"O'ri-aGabrlel Morrtoh-o da Silva e Bias DECLARAÇõES DO SR. WENCES- Veiga, do HJio. Janeiro e Gaúcha, de em prece eD.les Du, .I.. .Fortes figuram no notícíárío, como i LAU BRAZ Pôrto Alegre. Flushtng, 24 (U. P.) Um amplo plano sem precedentes na hístó-
candidatos da preferência do galo Rio. 24 (A. N.)· - O representan- ria do seguro social dnternacíonal, dedícado ao bem estar geral da hu;
nutra para duas daquelas paslas te dum vespertino local viajou pa- PARTIDO TRABALHISTA maniJd3'd'e� será apreselntad.� á lassembleia geral dá ONU pela. delegação
vagas. ra a ciidade l1lineira de Itadu;bIt BRASILEIRO argentina. S'egundo ,declarou o Sr. Cormi!nas, sub �hefe da de,l�,gação
Um e nutro, porém, pertencem afim de' ent'revistar o sr. Wences- CONVOCAÇ_�O referida, o plano será apresentado á asserll1bleia -lHO :rp.'Olnent'O oportuno.

a:o PSD ,com a circllinstância de vi,' lau Braz que, como se sabe, é can- São convocados rodos os srs. Ao que p:u'ece. consta no plano uma pro])osta para a reallização de uma
o sr. Gabdel Monteiro da SlílV:J, dlildato das f01'Ça:S majori;tárias mi- Membros do Diretório Municipal de. conferência iollternaciOlnal de pr€vidiência e s.eguro socialI.

::l��e ,i�lep;::t;�l,�iaca�!oR��l���rC:' �C�'::g��n��V!�ed:s':!�:�l �e����� i-'JOrianÓPolis p�r� a l�uni�o à r�-IS -I
A. •

abso Iuio em MoscoUseudo apontatdo, sem resulta:dos respondente do vespertino: "O sr. 2r��[al1��S�O:cb();,'r�,e·�ea!t:p:rXó�x'�olinma-�;:.,�g,vl�e''neÇra;-ao� I enc Io '

"

'

práticos, para tôda posição de des- \Ven�esllall Braz, c&colhido pa.ra,,' " ..... ..,.u .

taque que aparece. llandida.to ao lIuVêl'1l0 Mineiro, re- E-stadual do Partido Tr,abaiihista! Moscou, 24 (U.' P.) __ .Os jornais soviétti.cos� n�o publicam nem co-

Quanto à ipolítilca dos EsLados. cebeu-n'os hoje em sua resiJdêil1�ia, BI'asHeiro.

I
mentam o discurso do presidente T�uman. A �gencla Tass, b�seada num

:Minas Gerais, está resignada com a n'csb ,oidade. Aipes·ar dos seus se- Wilson A. C. Schiefler despacho de Nova York, re,lata a lllauguraçao da assembleia geral da
.escolha do sr. Venceslau Braz, e a tenta e oito anos, conserva-se for- Preswente .. O�U, sem aludir ao discurso do presidente' norte_americano.
Bahia, sem div,e.Iig�n'CÍas, aceitou o te e bem diSlj)osto, discorrendo com

nome do sr. Octávio Mangabeira vivacir}lade sôbr.e assunto trazidos
panjl calmiidal'o único. :Mas, ,no Es- á baila, Interrogado sÔ])l'e si tinha
tudo. do Hio $Ul'g'iu agora 'Um mal- cOlllipromisso.s políti,cos ao ace<itar
estar ou, melhor, aumentou o ma'l- sua clJindidatura, respondeu .ne'gati
estar já causado por clIver,sa:> ati- vamente acen'luallldo o. que já é do

tudfs do ceI. Hugo _SUvo, que não úonhe,cim:ento públi,co: "o lanç'a;
t:em a'grado a'O situa;cionismo, E que lllf'lltO do meu nome visüu fazer
o novo :in:te,rventoJ' Bumioense, ao. reto,rllar paz ao sei'O da fa!l1úJia po
entr,a:l' para o caI'g'O mandou ar- lírtica mineira". Sua candidatura
rancar das reparti,ções o re'Lra,to do deverá ser 'apresentada Ülfici'al:mem'
ex ..presidoote Getúlio. Va.rgas, de- lO' peJas convenções dp Partido .50-
pois de haver pronunciado, no ato cial Democrático e Partido Repu-

flb
.
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·

b- �05dé sua posse, um discurso que foi íhlicano Mineiro que se r,eunti;rã6 U egaram a BUtos camlD oes iiconsidel'ado deslituido da dosa!;'em I em Belo Horizonte. O S'f. Wences:o

t ó·
."

b·
'

uecess,ária a quem é amante

dallan
Braz inlÍormou-nos que �é o BD om veis e luumeros c asslsharmonia. mome!l1,to não diSlpõe de nenhuma I

'

,

O autor da tiniciartiva da re1ir,a'da informa,ção autor,izada sôbre a ati- RIO, 2ft (A. N.) - Informal1'i ter chegado ao porto de Santos um

dos ret'ra'los do sr. GetúJio Val'galll1Rvde da União Demo.cr,M:,l.ca NaClio- navio norLe:-americano trazendo seiscentos e trinta e seis caminhões e

i'O,j o seeretá,rio da Edu'cação do nal em elaoiio e sua {elwJidal,ma. quinhentos e cinCo automoveis, além de muitos chassis para caminIlões
1Il0VO ,goyerno fluminetnse, que é Adiantou-nos que não' pretende fa- e grande quantidade de material ferroviário, este destinado ás estra':'
eJcmeuto d,a UDN, o que provocou zer Clampanba polít.í�a pelo Estado, das de feiTO paulistas.
maior reação·por palrte d'O PSD, de confiallldn Q êxito ,{de sua cantdiJda- -------------------------------------

cuja comissão diretora é presiden- run ás forças ;eleitorais' que o 19-/. ser'l-am' reac,·o.na' rl·osl·e o c()lll1anda'Il,te Amaral P�ixoto. apoiam. SLi fôyelei'lo, sua principal
Afora essas cousas, sur,giu uma preocupação'! ao in:iJciar seu Govêr

'Outra comv1icação ,com o lintervem'- 110 jse.rá �-oourar restabelecer o Memphis, 24 (U. P.) _' São reaciouados dezenove por cento dos
tor Hugo Silva, que e�onerou o equilibI)'t financeiro pela compres_ call1dild-atos repuhlioanos ao COlugresso Norte-Americano. O Sr. Henry
pr.efeito de Campos, amigo e pes-l são d� d,eSlpezas. Declarou que é \Vall3iCe fêz essa a.firmação á imprensa dlliI'aulte uma bre'v,e parada em

�o,a de co.nfiall1'Ça do senador Pe- 'inimygo da poUtica de aumentar Memphis do 'avião em que está viaj,and.o, em. eXioursão e,leitora( com
J'eira Pinto, q;ue agora

cO}.ll!borOlll
imp,{J,s,ros para ,cobrir a ",defidts", des,Uno a Los Angel'es. O ex-Seoretári'O de Comél'oio dos Es,tados Uni

,elficien,temente com .Q gaol. Dutra na t�Ill'tuan.do que as minekos já es- dos 3JÍÍl'lllOU que a eleição de elementos replJob.licall1os reaci'Oná'ri,os se- Ple"lte·18ndo aumento.es-eolha do 'ceI. Bdmundo Macedo 1:' o Imuto sohrecarregados. Em ria uma calamidade para o pais, "
Soares Ipal'a candida1:o único ao go- ua o.pinião, um dos meios pata f

·

a'· mo'Veruo do Estado do Rda, :retirando c'Ombater a crise q;ue asso'la Minas Pel ca- da A'ma o
- para o DuelOU IS '

.sua oandidatura, que ia ser lalllça-I e O Brasil é aUl11el1lal' a pJ'Odu(:ão, a recupera �
o Z Dia Maceió, 24 (A. N.) - O Inter-

da pelo PSD. ,'acrescentando.: "Precisamos uma j Belém, 24 (A. N.) - Agronomos e veterionários paraenSes d'ecídá.- ventor Federal encaminbou ao
Em faJce dCS!ia demissão, o sen° _ produção maior, melhor e mais ba- raun, em reunião, 'dirigirem-se aos seus colegas do Amazonas, Ma'ralllhão, Conselho Administrativo, um pro

dor Poreira Pinto veio à impre,n/sa rata, Par,a i,�so devemos só nos va- Aauapá, Guaporé, A.ore, Rio "Branco, Máto Grosso. e Goi:a,z solicitando co..:. jeto de decreto-lei aumentando os
f' d('CJarou que o in1ervcntol' f;JIóJ.l- ler dos' recursos da Mcnica moder- laboração dos mesmos na obra de recuperação da amazo.nia, prevista vencimenLos do funcionalismo
mj"('l).se praticara aquelA ato (éom na, não só qUllil1lto a agriculltura co- na Constituição Federal.

'

alag'oano.

(
I

classes operárias.

Possível
..

uma cnse no

da banha, ..

comercie
RIO, 24 (A. IV.) - A Su.perintendencia da Comissão de Abasteci

mento declarou-se incompetente .para canirolar o preço da banha, a/l-·

te ti insistencia dos industriais em aumentar' os preços daquele pl'O

duto. Aauarda-se para dentro de dois ou trés dias, wna crise no co

mércio da banha, pois a situação atinqiu. ao ctimuuc, não havendo pos

sibilidade de se continuar o controle.

Um jornalista. para o Gabinete �J�!a2?� �o_ !��t"aRIO, 24 (E.) - O novo 111111ls<tro da Fazenda, sr. Corre.a de Castro,
L' 'I

_.

bL'. I
•

. . . . . ex enol' ao ra VIsa o e1' 1'e açoeses'teve lha sala- de ID1[lrensa palestrando com os Jonn'alIsitas. alI acredIta-1 .

l·t
.

t1 O .
'

... - .. maIS es reI.as e amlS osas com a
(os. I novo tItular pedIU a rmhcaça'O de um JornaJ:Ista para fazer parte R

.

E f' t"
•

., .. USSla. ssa 01 a a IrmaC)ao quedo seu ,ga,buwte. felD!do em vIsta esse oferecImento os' T.epresentantes da
l'

.. 1\,f' ff f' t.
. ., _ . ez o prmClpe mUJa· ar l'ecen l]-

ll11[W€lnSa, na Fazenda, .fIzeram· a escol1ha por melO de illll!a eleIçao. Ven-, d b' 'df' - '. 'menLe nomea o em aJxa ar pm',;a;'Ilcou-se, entao, um enlparte de sete votos contra sete, dados aos Jorna- 1\1 . O' . .

F' , t':]' tO S'- D' " N '" -

f" d' d
.

lei
em oscou. prmCIpe llOUZ ,l-

IS, as s'car mao e Ja.ma I unes, este, entao, OI 'ln lca o em v1rtu e
I d t

.-

ddo primeif'O ter desisHdo a seu f.avor.
ou uran e uma reUlllao o no\'O

par lido democrático iraniano, CUja

frenle se encontram os elementos
ora no governo perila. Referindo-se
aos ingleses o prlncipe Firouz des
tacou que os mesmos devem c,('ln

preender que o lrã de hOje não é
o mesmo país de há vinte anos.
afirmando que para conquistar a

simpaLia do Irã a lnglatel'1'a pre
cisa ouvir o aue pensam aR persas.

NOIIeado O Teu. Brig�
Eduardo Oomes
Rio, 24 (A. N.) - o presidente

da Republica assinou decreto no

meando o tenente brigadeiro do

Ar, Eduardo Gomes, diretor gera�
das RoLas Aéreas.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMISSÃO DE ES'l'UDOS

DOS,SER,YIDORES PtrBUCºS
.

E�ADO

.PARECER N. 1.218/46 IO Abrigo ge. Menores. juntando os do
cu.mentos exigídos em lei, propõe a ad
míssão de José Acácio .Sardá ria f'unoão
de Auxiliar de Campo, referência IV
vaga, em virtude da dispensa de Hilde:
'brando F'rancísoo Tr.upel. '

2. Esta Comissão riada tem a opor.
S. S., em 9 de outubro de J 946.
Cados da Costa Pereir-a, presídents e

relator.
.-

Gustavo Neves
.T. Bausta Per&il'a
Elpídio Barbosa
.AproVil!do.
J,s-H),-46.
(Ass.) Udo Deek(1

PARECER N. 1.2t9/41i
João Pochezeveníckí, ,proJie��or da es

cola de.Craveil'O,. 5!istritó de Iraputã,
munícjpto de Itadõpolís, pede pagamen
to do salár ío-fam'ílla, referente ao pE'1 ío
do de agôsto a dezembro ,de 1945.

2. ��lforma. a .ColetOl'ia de Itai6polis:
O requerente tem direito nos têr

mos da portaria n. 4.079' do xalârío
famllia à razão de Cr$ '120,00 men
sal contados ela data que assumiu o

exe!,clclO do cargo de professor, ee
f'erêncta lllI.
Ficou .l.laver o saldo de Cr$ 600,00

dos meses de agôsto a dezembro .do
ano passado, cujo. pagamento iii foi
efet�ado em data de 13 do corrente,
Nao tendo o requerente nel1h1.1111,,-'

.

.�_;.. '___"_ _

importância haver dos cofres públl
c,? estadual até a presente data. Em
vista do' pagamento já ter sido ere

;l�.o posteriormente ad reque-

E' o' que tenho a informar no pre
sente momento".

3. À. vista do exposto, opinamos pe
lo arquivamento do presente processo.

S. S., em 9 de outubro de i1)4�.
Carlos da Costa Pereira, presidente e

relator. -_ ... _,___ .. -"'----_'.---'--'---"--

Gnstavo Neves' em Cr$ 240,00 a ajuda ode custo a ser-lhe
.T. Batista Pereira I concedida.Elpídio Barbosa S. S., em 9 de outubro de 1'946. ,

Aprovaldo. ! Car'Ios da Costa Pereira, presíuente e

1-8-10-46. re�'1t0r. .

(Ass.) Udo Deeke Gustavo Neves
PARECER·�. 1,.220/46 I

.r, Batista Pereira •

_

O Tesou_ro tlo Estado propõe a adruís- Elpídio Barbosa
sao de Djalrria Ouriques na fUi!lçito ft Aprovado.
G.ual<d.a-Fiscal. referência III, vaga em 18-10-4.6.
vírtude da dispensa de Vítor- Polatí, (Ass.) Udo Deeke

2. Tendo sido apresentados os do- Pl\RECER' N. 1.226/46
eumentoe exlgidos em lei, esta Comissão O Díretor da Colônia Sant'Ana pede
nada tem a opor.

. a criação, no Quadro único do Estado,
S. S., em 9 de outubro de 1'946.

I
de mais um cargo isolado, de, províruen-Car-los <la Costa .I:el·eiJ'a, presidente e. to efetivo, de médico psiquiatra. 1

relator. !
2. O· número elevado de doentes in-

Gustavo Neves ternados naquela Colônia e as necessi.-
.T. .Battsta Pereira dades complexas de não só atendê-los,
Elpídio Barbosa ,,_ mas verdadeiramente de assistí-Ios per-
Aprovado. manen.ternerite;« como o reclama a natu-
18-1,0-46. reza do tratamento -an aplícado, justifi-

.

(Ass.) Udo Deeke ,cam que se acrescente mais um aos dois
PARECE� N. 1.221/46 únicos psiquiatras que estão lotados na-

Sofia Kruczkievicz Demétrio, professo- Cjl.lele estabelecimento.
l'a da escola de Colônia Bley Pombas 3. O extraordinário desenrvolviniento
dis�rito de Itaputã, município de Itai6: dos serviços e a circunstância de, por
pplIs, 'p.ede pagamento do salário-famí- impe'l'iosa, ,ter necessÍlÓade de conceder
lia referente ao período' de junho a de- se' internamento' inadiável a doentes que
.:çen;lbro çL� J945.· superlota.m sempre a Cplônia, tornam

2. Seglll:!do informação de fls., a re- imprepcindível alí mais um 'médico psi-
queren.te ja recebeu da Coletoria de qulatra. , "

Itaiópolis a quantia: ora reclamada. 4-. Somos porisso de parecer que se

3 .. 1;'elo arquiv8Jmento.
...

atenda a6 pedrdo do sr. dil'-etor da Cà-
S. S., em 9 de outubro de J'946. lônia Sànt'Ana.
CaI'los' da Costa .Pereira, presidente e

.

S. S., em 9 de outubro d>e 1'946.
·l'eliator.

.

Cal'los da Costa peJ'eil''', presidente e

Gustal'o Neves relator.'
.1. Batista Pereira Gustavo Neves

Elpídio)Bal'b()sa .T. Bati'sta Pereira
Apro\Ta�o. Elpídio ·Barbosa
18'-l>O-W. A.provado.
(Ass.) Udg Dellke 1>8-10c46.

PARECER N. 1.223/46 (Ass.) Udo DEleke
Esta COl1:\i��ão nry�. tem a opor iI pro- PARECER :N. 1.233/46

IPOsta' de adlljjsS'ão de Alfredo Duarte .e Manoel Maria de Campos apresentou,
Silva, e: Ça111os, Antônio. Ferreira na fun- dentro do prazo legal, os dO'cumentos
ção de Vigilante, r.eferência l.I. da Colô- que ·comp!l.'ovam as afirmações constan
llia Sant\A:na, unia Vez que os canelidatos tes elos itens I, II e III, do parágrafo

.�nPlrelseel.n.tafam ()� docWx;te·ntos exigidos ltnico, do art. 20, Ido decreto ·n. 3.01}2, de
� 2 'de junho de 1944, que r,egula a forma

S. S., em 9 .d� outuprQ de 1946. de execu!'áo do decreto-lei n. 1.022, de
Carlos da Costa Pel'eÍl'a, presidente e 21)< de maio do mesmo ano.

)·elator. À vista <;lo .eXiposto, opinamos pelo ju!-
Gustavo Neves gamen to da comprovação, nos' têrmos do.
;r. BàtJsta "Pet'eira � 4°. do art. {Yo, do citad6 decreto n...

Elpídio Barbosa ri 3.002.
Apl'mI'a'do. S. S., em 14 de outubro de 1946.
lS-1·Oe46. , Cat'los da (josva Pereira, presidente.
(Ass.) Udo Deeke J. Batista Pereira, (l'elator.

PARECER N. if..224f46 (lllsta�-o Neve�
:Heitor dE\ AI�car ",Guim,u:ã,.es. Fi1ho Elpillio Barbosa

Deleg'ádo Regionàl de' Polfcia, tendo si: A.provado.
do Il'emov,ido "ex-offiajo", da 3u 'Região J8-W-'16.
com sel:J.e em Ri'o do Sul, pa,ra a 4a Re: (Ags.) Ullo Deeke
gUio, -cqm_. sede em Joinvile, l'e-quer pa- Parecer n. 1.234/46 - \Valmor Ko-
gal11ent() ue ajuda <}"e custo. walski - Idem.

.

2. O requerehte- fez a via,g'êm em dois :Parecer n. 1.23'5/46 - Lauro Macário
·dias e ·sua imnflía:- s� �ompõe ·de .sJ;>ôsa Padilha - Idem.
e ,t1)na filha menor.' , Parecer n. 1.236/46·- Alcides Vilela

. 3.: Opinllmos (pelb Jl2.jl'Miento da im- - Idem.
portânma de Crg 345,20 dMpendida pom Parecer n. 1.237/46 - Benta de Oli-
o transporte de 'bagageP,1, çOlljorme do- '{eira _ Idem.
CIumento;; a fl,s. R e 4; e por que Ele ar- Parecer n. 1.238/46 Lauro Kowals-'
bitre em 01'$ 200,00 a ajuda (l'C c\"sto a J.<:i·-;- Ide<Jll.
ser-lhe cO\lcedida. .

-

Parecer n. 1.2:m/46
S. S., em 9 de 'outubro de :!Mti. li' Gunha - Idem.
Carlos da �osta Perei,l'a, presiden1'Et e Parecer. n. 1.240/46 _. lsa,bel Alves Vi-

relato!'. I vi!Jl1 - Idem.
Gustavo NI'ves, '

1
. ----:-PiU'ecer n. 1.241/46 - Valdemar Ro-

J. �atist;l Pereira dri'guéS Daniel - Idem.
,

Elpídio BarbOSa : I Ji'a:r!!oer n. 1.242/46 -. ;Romlilda Pas-
Aprova'do. , .

"
d.inra - I:dem.

18-10·46. '. Pareéer n. 1.243/46 - Mário Dias _

(Ass.) Uílo'1}ooké Idem.
l'AR.EÇER N•.. 1.22";4(;' Pa'receÍ:' n.' 1.244/46 - José Zacarias

,',Latrt(J \F'OJ;tes . B�(stam�T1;e, ocupánte do Gomes - <Idem.
ca:rgo da cllfsse � .1da cài'reíl'à de Agrô- Parecer n. 1.24'5/46 - Henrique Car-
1101}1�. com eXW;Cl"C,lp' elU Canoülhas, ten. los Marcondes - Idem.
-40 Wdo. nomeatlo BW.·a eJ(-eT.:cer o oargo, Parecer n. 1.246/46 - Alfrroo Trin-
elll. cmnlssão, de DIretor da· Produça() }l'ade _ 'IBero ..
Al1l�aJ .. nesta capital" requer rpO,gamen" Pàre�<iT: 11: .1.247/46 - Dilma de Frei-
to ode aJuua de custo. tas Gerhardt - Idem.
2. "O r.equerente fêz a viagem, daque-, '!P3reeer ;1'_, �1.248/46

la para esta cidade, em. dois dia$, e suai p"ni�l .. - Nem,

fam.ília se. compeie de e&pôSa e dOiS. ii�. p.arecer n. 1:24'9/46 - Luiz Militão da
lhos rn�{lOr�s. ".' "', .. Sij"'í\ ''i'''' Id\3il1-

8. ap1nan.lOS pelo

p.agailll.en. to,
(I'al

1m-,
Parecer fi: 1.·250/46 - Nair Esp1ndola

p01'tã'IWla ele Cr$ 86a,oo re'lativa' ad - Idem. �"
transpol't� de bagagem, conforme do- Pàl'e'oer n. 1.251/46 - Paulo Tavares
cumento a fls, 2, e por que se arbitre da Cunha - Idem. (4716)

COHIRfi SIRDIS
E �iHC"nS·

PA�t\ RECEBE::! AMOST�A GRÁTIS
ESCREVA O SEU �NDEi1EÇO AG

LlH!ORíHtHH� tmh! S. 11.
Ct·.·XA POSTn, :l6

.,sLUMEr4";U � $,\i\lTA CATARINA

B IT O
o alfaiate indicado

1'fra.n5utes 7.

Pedro João da

Júlia Corrêa

labOrafório
Cli'nico

RUA JOÃO puno, 25
Fone: 1448

12.m irente no TesQuro
do Eatado '-."

Florianópo lis
Dr. H.. S S. Medmil fitHl.I•.N�rfial AI\fB:\ da 5DUil\,

If'i8lrm. L. dii CIl15tCl AvUiil! .

.

,

EX01'l:\8 de iW.lngue. Exame ,para \"5li'Hicaçã.o
de cone.ar, Excn'le de urí:l.'\Cl. Exame pura
verificação da gra'lõid0�. E�a.me �e. escarro,
Exame para verificação de doen�<:l1l do.
{)ele. hoco e cabeloD, Exame d.e féze.s.

Exame da tleCreçQ81J.
ltutevaccinas ta t?ansÍu;}ão de
LXQm� qu�n'tico de fQlr'inhalõ!,

cOItá. águam, rate.

RECEITA PARA O SEU PALADAf\.
�
BOLO SJi;M MANTEIGA, S:L;.M'

OVQS, NEM GELÉIA
,

Tomar urna 'Xícara de nata ele
leite [el�jdo. Deitar-lhe uma Mil
colher de azeite, uma colhe:' ele
rurn, 3 de acucar em pó, e a -man
tidade 'de raiínha necessári.i cai-a

que a massa possa ser. aberta com

o 1'610. Apenas meio centímetro de
espessura. A experlêcia ensiuará
isso.

-.

;.. .

J
,Corlal' essa massa com, um cáli

ce de vinho ou com uma flj"�n:::
...Assar em 1'ÔI'110 hem vivo. Podo-se
perfumar esses bolos com casca ele
lirnâu, cortada bern fina, 01 com

rum. (Receita de M. Charnply),
xxx

CREME DE CHOCOLATE c(m
FLOR DE LARANJEIRA

Desmanchar 2 colheres de fa
rinha ele trigo com 4 ovos, creme
em abundância, uma tábua de
chocolate, um, limão cristahzado,
c0hfrli'os o:'e flor de la: anieiva. !.L[
do cortado fino, e açucár.
t;ozer ao fogo durante meia ]10--

1'3, virando sempre. .Juntar um

pouco de creme,. se ficar e;fJ'�"so
demais. Antes de servir, espalh-n
pOJ: cima açúcar em pó e leva- ao
j'Órn6 vive para formal' a calda ou I
o caramc!o. I

X X X

I"BRTOCdES" COM GELÉIA DI:;

A(Ji:(������Jt;��hl����[�lgU:"JaS ,

"bnuuehe ..;·' da v+spera.
'Separar a lJurte de cima. E'lVazi,_'

:.tI" um pouco o intel·ior. Pret)l'.c:'ler
p,:;;se ,vazi,) cOm g'eléia de la .r'njas
reC-[H]a ele rt.·eme e kirsch. ,

Colocar de nova a parte..J(1 0:
mil. Fazer um caramelo e

'

'I"!g';);'
tudo com êlc.. (Receila des Bellp';
Perdrix) .

é o :nw:;mo) 'r aplique-as em volta
das pernas. Renove-as duraní s uu.a
hora. Durma com as

.

pernas nm

pouco l<:>\'anladas.'
-- Para tirar o óleo do cor po

'depois do banho, de sol, esfregue-se
com areia quente e' !nel'gull.(� na
água. repptindo esta operação urnus
duas vezes.

* *,_! *

TACAS DE CRE1'IE
'2 OVOS,

�

uma chícara de leite,
8 colherinhas de aeucar uma

colherinha de cognac.
'

'Separar as claras das gemas
de ovos e batê-las bem. Ferver
o leite e juntar-lhe as gemas.
Levar de novo ao fogo e mexer

até que engrosse o creme. Adi
cionar o cognac e o açúcar (pre
viamente dissolvido em urna co

lher de água quente). Bater as

claras corno neve dura, dispô
las em forma de rochedos sôbre
o creme, que é servido em, ta
ças, e polvílhar com noz mos

cada. "Receita do dr. Marcel
Labbe) "�

PEQUENOS CONSELHOS
.

_ .. Usar sapitlos sem méia; pr:)
"oca muifas vezes bolhas dAgua.
R'vite o mais possível o roçar, 1r.?S
se nã() pudm' ficar descalç.a Úll'itll
fe algum tempo, ponha U111 e"para-'
drapo. Quando a bolha e8!.iV(l!' s�m

madura, fore-a com 1.lJna ag'ulln, viver! Use U· "Pllulas de Revter"

deixtl,saie a ág-ua, desinfete e 11':\0;- .-ra o freado e tudo lhe parecerA mais

Se. um .pouco de vaselina a'radável. Compostas de Incredlente$
- Se 'Ima abelha a picou, th'� veeetal. purflslmol, sAo Inofenalvall e

O fereão eom' iJmD, agulha desint'p- DOl'DIallzam &li funções elo .aparelho
tarJa, d<:>l)ois apliqur compres�fI.s d" .lre1u'Vo:
água com amoniaco ou f'ntão
friccione coIr} um dente de, :?Jhú.
- Se seus tornozelos inchàm de

pois de um elia de Lraball1o, no CéJ-

101', molhe toalhas de banho PI"!

ág'8.a quente ou bem fria (o ('feito 1\
-------....-__-----------..---..-----__

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

l

DR. SAULO
RAMOS

avisa tIue reabriu ii sua
clinica.

Pereira Oliveira. 10·Praça

sangues,
bebida.

\
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,
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Plantões

Mês de outubro
5 (sábado á tarde) - Farrnaclm')\S. Antônio - Rua João Pinto.
6 (domingo) - Farmácia S An

tônio - Rua João Pinto.
12 (sábado á tarde) - /f'tlrmrici(JlOJ

Catarine.nse - Rua Trajano.
13 (doming'o) - Fa1"fnácia Ca

t'al'inense - Rua Tl.'ajano.
19 (sábado á tardA) - F'al'mácio/l'

Rrw.uveira - Rua Trajano.
20 (domingo) - Farmácia Ra?l- r

l-il'pil'a. - Rlla Tra.iano. I
26 (sábado á tarele) - FarmácilE

StO Aqostinho - Rua Conselh(:5:r0T
Mafra.

27 (domingo)
A IlostinTw
Mafra.

O servjçfJ noturno sérá efet, Jad&·
pe,la .Farmáeia Santo AntÔnio, �H.a>
á rlÍa' João Pinto.
:N. B. - A PtAsen fe tabAIR não un--·

derá. ser alterada. sem Wé
via autorização desto:> De
partamento.

_:__ Fa.rmácia SttJ',·
Rua. Conselhl-:ir,')'-
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�-- DIRETORIO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO -,--

A Comissão Social do Diretório' Acadêmico XI de fevereiro, está cODvidando todos os membros
Ido Diretório, a comparecerem boje, dia 25, às 19 boras, à séde social do Clube xn
'tde Agôsto, afim de participarem, do juntar que Duma justa bomenagem. será oferecido á Imprensa

e ao Iládio de FI,orianópolis, pela classe, acadêmica,
----�--------------------------------------------------------�\-------------------------------------------------------------------------'----------�

Teatro Alvaro de Carvalho. - Dia 28, às 20 horas, Conferência do
Barão de Itararé. Ingressos

-

na Livraria Xavier.
o Silldicato,· dos Bancários impetrará mandato de Ecos' d� çamp8nba

t
'

I do Mi
iii

t d' J b Ih da POIODI8
segurança CDU ra o a o

..

RIS ro o ra aliO" Londres, Oú.h�ro rs. I.. P.) .. �
-Ó; ANIVERSÁRIOS· Riu, 24 (E.) - Como é do conlie- IJOS do:e fi 'cinte e quatro da COTts- lentando o direito certo e incon- "Dayly Grapbdc conseguiu para SI:

NISIA MARILDA rim ent o publico, o diretor çeral tituição, combinado com o art. testocet que é asseçurado a.9 im-. r-xclusivos artigos de Goer ing, ma-

Comemoro, hoje seu 50. ani- do Departamento Nacional do quatorze, pa1'ágrafo terceiro do petrante pelo artioo quins» da rechal Keitel e almirante Reader,
'ver.ano, a interessonte menina Trabalho, invocando dispositivos Ato das Disposições Constitucio- Carta Magna e obstando que a le- sôore os motivos da derrota da Ale-

eNi.ia Morilda Amorim. filha do teaais. declurou que O ��';",;ste'r;o 'T 't" A t
manha. Nestes artigos, Goering,

,�-r. H"go AmoI'I'm, dell'''-nt� ,'füüou' " '_'h'.' r- nms ranSlonas, rçurneti amos qitima diretoria do sindicato, em
- � ..� Y 9_ c:omo também Keitel entre outros
.reiro da Prefeitura MutlÍcipal de do 'trabalho ncio podia 'acauu: a no PN[icW que, manlendo a inter- mandato ratificado por assembléia

a relatam a campanha polonesa.
_Biguaçu e de .uo e.pó.a d ,Narina. recente 'resolução da assembleia uenção no sindicato após a pro- geral extraordisuiria, na formo dos
Am

. Apr-esentamos aqui uma parte dês-
- orun. tterol do Sindicato dos Bancários 1nvlgação da carta constitucional, estatutos se, desincumba de suas, _

Major A. Lara Ribas , tes arttgos referentes: a questões
, . '.,' determinando o reenipossamento está o ministro do Trabalko vio- atribuições legais".

:A efeméride de hoie regista a da- '" polonesas : l\a edição do dia 17 de

.ta natalícia d-o distinto militar ma-' is:U�:�jl��t:��'e:o;n�a eg�1Je�:�= Greve na C uze-I'ro do Sul
setembro de 1946, o mencionado

jor Antônio Lara Ribas, oficial da
.

r .» ddárto, num artigo de autoria de
Uva da mesma entidade. li. insta ',. ", « ,

I
.Fôrça Poldcial do Estado. Keitel sôbre o tema da campanhadisto. o líder bancário OlimpioPessoa de destaque nos n08,;08 na Polônia, escreve: "Dia 3 de se-

Fernandes de lJIelo, fez, hoje, estas Rio, 24 (K) - Declararam-se vimento de solidariedades aos t: 1'e-. tembro de 1939 n durante os dias.meios sociais e intelectuais, o ani- "
�

. . dectaraçôes C I) I, torno daquele ca- em greve, ás 20,30 horas de on- vistas das Aerovias como, também,versariante, que e vice-presidente seguintes, era para nós uma gran-
"do CJ'U!be 12 de Agôsto, tem sabido

so: "Cumprindo a. resolução torna- tem, quase Lodos os rnecanicos para pleitear um aumento de sa- de surpresa, porque os Aliados oci-

-cercar-se de numerosos amigos e
da 1)11[(1. unanimidade da assem- operários em manutenção, carre- lá rio. Entendem que os venci- .dentaís em vez de atacar-nos com
btéio da classe no dia 21 do C01'-, mentes ati> dois mil cruzeiro de.admíradores, pníncipalmente pela, gadores rudio-telegraf'istas e

mtos - v 1 .0 -

tôdas as suas forças Iimitaram-se
,

da rente, li diretoria do Sindicato dos - o!'
vem te' um acr-éscimo de 8UI" 'r

-sua brilhante atuação à testa funcionários dos escritórios da' I t,;"";I.· " c u- somente a algumas fracas tentatí.,

Deleeacia de Ordem Política e So- Bancários, cujo candidato [oi 1'a- zeiros, de dois mil e dez e tn\; mil vas na nossa fronteira ocidental,
"'"

'I" d Companhia de Aviação Cruzeiro do ....,.,.......

ial d 1 grand
1'1 eco o naqu eta reunião, irú irn- e dez, 600 cruzeiros e acima da- Est 'd .. .�

cr , on e se reve ou um t d.UJUe $u!, nesta capital. Mais de metade
• ou convence o que neste tempo

',pattro:ta e uma notável capaoidade petral' 111ft ?J1C1ndado de segura.nça queIas impor'tancias, 500 cruzei- estavam eles bastante fortes para
•.de ka!balho. cc.mtm o ato dlJ ministro do Tra- dos 1.200 trabalhadores daquela 1'os. Não se conhece a atitude dos q-l1ebrar as ,nossas posãções. O 00-

Aos muitos oUln;prim.e·ntos que ss.
ballw, que mantem a 'inte1'venção empresa dopois de uma assem- pilotos da Cruzeiro do Sul. pois até jetivo da sua ofensiva seria certa-

"receberá no dia de hoje, jUl1tamos no rzosso órgão sindical depoi.s ,da bléia geral tomal'um tão extrema agora não foram eles notífir.adof ment,e Sara, distrito de Rhur como

�{)S do "O Es.tado'· com votos de pe_ p1'omulgação da Carta Ma.gna. deliberação visando não só um mo- da extrema resolução. também as 'Passagens sôlbre o Re-
l'imes felicidades. A alu.dida m.edida iw:licial, que 111'0. Si êMes objetivos fossem COD-

Acelon Dário Sousa
deverá seT' entreg1Le a'inda hoje ao Inel-dentes entre'- russos see,ouid-os em CUl."to prazo pelos alia-

T h
. '.. S1I.ll1"em,0 ')'ribunal Pederal, {oi re- � dos, HI'tle" a�r;n obn'g-'''o a reti'r,a-ranscor.re, oJ,e, o anIversarIO , = La au �

natalício do sr. Acelol1 Dario Sou- que'i'ida com f'll'l1damento 110S arti-

e a:merl"canos e"'""'" Be'rll·m os seus exércitos do OJ'!iente e to-

',sa, Direto'r gerente da conceituada A..Id. do o curso da campanha da Polô-

�f'ganiza.ção ·Carlo-s Hoepcke S. A. Berlim, 24 (U. P.) - O gO\-erllO ricanos qU& se vejam obrig;;dos a Dia sofreria completa mudança. Os

.c elemalllÍo de projeção a,os cirou_ O ESTA,DO 8ft(On·· militaI' norte-americano pl'oí.e8tou cruzar pela zona soviétic.:'t. Flory ecos dos àcontecimentos serial,ll
dos ·comercialis e sociai.s da cidade. ira-se à veneta na energicamente junto ás autol'ida- Junior foi morto domingo,' quan- muito fortes na Alemanha, tanto

Sr. Walter Yosten banca d,e jorna.i's des sov.iéticas contra a morte do do deixou de obedecer ord�r,.;; de na opini'lo pública como na vld&

Faz allOS bo}e, o s·r.. Walter Yos- «8eck lt cidadão norte-america.no HJ.rry yisitar a sede das autoridad{'s mi- econômica",

.teu, comerciário do quadro da Li- FlOl'Y Jr" ocorrido na zona i>ovié- lítares russa.s, depois que o poli-
"I})', "vraria Central. cial russó o impediu de colhe).' fo-

:, ,.'Sra. Candida Nunes Pires da Cunha tica de Berlim e pl'ovocana por
,

'Estantes de 1mbo' 1·8 tografias nas proximidades da
Denue .. hOJ'e, a data genetl'iaca arma de fogo dum policial russo.

Unt'),r d.en Linden,
.ma. sra. d, Ca.ndida Nunes Pires Diz a noia de protesto que nlio

...da Cunha, espôsa do sr. AlIlwnio VENOEM.SE 2 somente exisle este caso grave,

J '''Fraucisc(} da Cun{ha. como é costume dos russos 11,01es-
Tratar a rua Visconde de Ouro Lurem por todos os modos o� ume-

Preto no. 61 - fundos. _

..==============:::;;;;;;;;==========================================;
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Tome KNOT
Srta. Ligia A. dos Santos

Festeja malis uma prima,ve.ra, ho
je, a gentil srta. Ligia., Alcantara
·dos Santos, fil�1a do sr. João Alcan
'tara dos Santos, pastOI' presbiteria.
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�adastro Social do �,O Estado»aniversário da exJna. sra. Geni Bar
bosa, progenitora do dr. Elpídio
Barbosa, diretor do Departamento
de Educação.
VI.AJANTES

Alvaro Ferreira,
Encontra-se em FlorialnópolLs, o

sr. Alvaro Ferreira, ativo inspetor
ger,ente da eia. Cimento Portland
Paraná. que aqui veiu a serviço da

im,I10rtante o.nganização.
Trouxe-nos o sr. ALvaro Morei_

ra um .fá1me sob o titulo "Catedrais
do Trabalho na Terra dos Pilnhei
rais" onde se encontram fotogra
fados os trabalhos até agora rea

lizados por aquela companhia. O
fihne será fucado dia 2�. ás 15 ho-

PedtÍmos aos nossos di.sti.nros leitores, o Dbséquio de preencher o

compon ahaiXio e .remete�10 á nossa Redação afim de completarmos
qu.anto ,aii.tes, o noSso lDiOV'O ,Cadastro Social.

Noole

I'Sexo &st. Civ�l D. Nasc...........•..•

Tte. Piraguahy Tavares'
Transcorre, crlesta data, o natali

,cio do sr. tenente Piraguahy Ta.
vares, oficial da Fôrça Policial do

�"Esrtadf)"
Menino Adalberto José

Comemor'a Seus natads, hoje, o

'!(ltenID-O AdaJ:berto José, filho do sr.

dr. Luiz Campelli, clinico em Tu
-�i>arão,

Sra. Alcinea Snva
Transc'Orre hoje, .a data n:a<taJícia

,ida srta. Aldnea Silva, filha dQ 00-

,flllerciànte sr. José Joaquim da Sil-

Pais ..................... : "_

Esposo (a) ,

........................•.........................•

Emprego ou Caf'go ._•••••••••••••••• 0 ••• • ••••••••••••••••••••••••••••

Cal'go d'0 Pai ('ifiãe) ......•........•...........•...••..•.••.....•••••

Observo ... , .................................................•.......•

'

·''VII. . ras, no Cine Ritz,.e?1rada franca. i\g.rarJeceriamoo. também, a .gen,�eza de noticias de n.agoirnentos,
Sra. Geni Barbosa Agradecemos a V1sIta com que o

casamentos e 011tras de !parentes ou de pessoas amigas.
A efeméride de hoje assi:noala o, sr. Alvaro Ferreira nos distiruguiu. I

"

Recebeu das melhores fábricas do, país: finos costumes de linho, seda e tropical:
sedas de lindas padronagens.

GRAVATAS finíssimas: - PANAMÁS de tooas as côres;
CRETONES e UNHOS nacionais:

Completo sortimento de ternos para homens e meninos.

Artiqos de praia e veraneio. Capas de gabârdine e chantunq.
, Tapetes de tôdas as qualidades e tamanhos.

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

A MODELAR,., Rua Trajano, 7 ,. Tel: 1151 ,.

PRAZO.

Florianópolis
"
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CUBE 12 DE AGOSTO '-- Dia
lar ...se-á a FESTA "ESTUDANTIL

reali-26, sábado, COID Iaície às 21 heras,
com apresentação de magnifico «show».

reservar na 'secretaria do clube"Mesas a

Govêrno do Estado
Portarias de 21 de outubro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL B.E:SOI,\'E

Designar:
De acôrdo com o art. 84, elo decreto-leI
n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Antônio Orige, ocupante do cargo da

classe 1\1 da carrei-a de Guarda-Livros,
do Quaáro único do Estad'" para exercer

a função gratificada de Chefe de Divi

são e Inspeção, na Corrtaríorta Geral <10

Estado, criada pelo decreto '18i 11. 222. fie

21 de setembro dJ corrente ano. (4712)
João Miroski, ocupante do cargo d.a

Classe M da carreira de Guarda-Livros,
do Quadro único do Estado, para exei»
cer a função gratificada de Che[" de

Divisão de Centralização da G.mtab1!i

dade, na Contadoria Geral do Estado,
criada pelo decreto-lei n. 222., de 21 de

'setembro do corrente ano. (4713)
João Schlegel, ocupante do cargo tia

classe L da carreira de Guarda-Livros, do

Q{ladro único do Estado, para. exercer a

função gratificada de Che(.) de Divisão

das Contadorias Sec('ionair:. na Oon ta

daria Geral do Estado, crtada p,o!" de

creto-lei n. 222, de 21 d a setembro Cio

corrente ano.

*

Decretos de iS de outubro de 11146

O INTERVENTOR FE<DERAL RESOLVE
Nomear: .I

De acôrdo com o art. 15, ítem UI, do I
decreto-lei n. 5>72, de 28 de outubro Ide 1941:

Rosária J3ento para exercer o cargo
-de Auxiliar de Secretaria" padrão K, do

Quadro único do Estado (Secretaria da

Fazenda), criado pelo decreto-Iet n. 243,
de 18 de outubro corrente,

Exonerar:
.

Rosária Bento do cargo da classe G

da carreira de Escrtturârío, tio Quadro
único do Estado, por ter sido nomeada

para exercer outro cargo público.

f
-

.Falta de liberdade
dos parÍíd:O's ."

Londres, 23 Cp.) - O r'3fH·('.

senlante pOlitiéô' da Grã-Brebnlla
(; o delegaj]o briUinico da Comis
são de Co�Úole Aliado rêcebel'um

insli'l1Cõcs
.

para efefúar repre'31oJll"

taçõe5 juqLo ao goverrlO bulgar'o e

ao reprc;;cn(;ânte s.oviético contra
a compleLa' (alLa d��, bbérdade d0S

partidos da oposiÇão p:ara o

Pfó-Iximo pleito eleitoral ria Bulgárja
- declal'oll hoje 'UP1 ·pol't.a-vbz do
Ministério> das Relações' ExLel'io,- .

res da Gl'ã-Br�tanha.

)
/.

As inslruçõE)s' são similares as

enviadas recentemente pelo go
verno dos. i�sLados Unidos aos seU&

1'epresenLantes na Bulgária.
Circulos bem informados rlesl a

capital, acreditam que as instru-'
çães, en'viad-ás !í:oje, contêm' "tinflu
a sugest.ão do' ad.iament'o das' elei
ções no caso. de não ser' permiti
do á oposição bulgara exprimir
lineménte suas opiniões.

:dASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

Rádio Difllsora
de LaguDi.�

Todo o Sul Catarinense escuta
dial iamente a Rádio Difusora

de Laguna,
970 KlcE>. (ondas médias).

Horários de irrndi'3ções: �- Da�
10 às 14 e 17 à:; 22 heras.

Representante em Fbr18!1ópolis>:
D. F. DE AQUINO

Red. do Jorno! (O ESTADO»

telegra
chego?

Br-etanha, sr. Ernest Bevin,. decla-
rou que o seu país dei xar ia ele par

ticipar da UNRHA em mil nive

coutos e quarenta e sele. Respon
dendo a uma pergunta do ti aba

lhisí a W, 1'\. \Yal'lwy, Bc'YÍn dis
se.: "O governo ele Sua Majestade
decidiu não apoiar a eoutínuaçào

! I de nossa participação na lIi\RRA,

J depois do término ele sou pril,lwiro I�. p.rog,.rama, que se prolongará até

Ii I o ano de mil novecentos c '-11\<1,
rsnta e sete. A propósito o govcr
no de Sua Majestade acha que no

ano vindouro o problema já não

)
será mais de auxilio, pejo quo não

poderá assumir qualquer compro
..............."""..._.....................--...

jmisso. a não ser em caso" di;! (l,)!11-

MAt.1L-tDO & ClAo proYada necessidade".
-

I�..!"· i, .,._-

Não public81'á
O prouH:olo

Aos nossos

Ageníes
todo dia esta coluna

até o fim

li Inglaterra
deixará a UNRRA

Leiam

Pedirnca avisar, por
ma. quando o jOl:'onl não
no megmo dia.,

laboratório
Radio-Tecnicc-Electron ,

Fundado em 1935

L�ndl'e3 �::: (li. P.) FaliLlclo.

hoje, na Camara dos Comuns, o

��ecreLário do Exterior ela ül'â-
NOVO HORARIO DA

Montagem <lS !'t'Ídiofl. Ampli
ficadors'll-Tt'an.emlsilGreli

Mabrio.l importado direta
mente dca U. 3. A.
Proprietário

ütnmar GeorgeS BÓnID
,Electle - Tscnico - Plof1:asio!"n)

formado nu Europa
r1o",iQnópo'�.

Rua João Pinto n. 29 -- Sob.

A1i�o{o.') e Ropl"a"'llnroç;ji:)'1I em
GOllN:1i

'Motriz: f'iO!'i-an óp�� ih
�lill\l JOão Pinto, >;J.. 13
,

C�!;1 'p""t�d. 31
Filiel: CrOOl<;Jiúme

R'u-Q Floriano P-aiz,oto, Ii/n.
(Edu. Pl'G�::'lt>J

T�I�g�Il.�o.s: "PRUOOS"
A'q��"" lloOIl prtncipail!
rnunle!'p!ow d" E'.IIt.. ..a .e .

DOENÇAS NERV�SÂb
Com os progressee da mediehm

boje., as doenças 'nervQsas, qU_Dlle
tratadas em tempo, são ma.!eR pei'·
feitamente remedíáveis, O .:arau-;f""i.
"ismo, fruto da ignorância, só :p911&
jnejudiear os individuos afetados d.
tais enferfu.idades. (j 8>1?lr.viço N�.
donai de !)oença3 �-ent8is dispii.
doe úm Ambulat.5rio, Que atende gu,·
tu iramente os' dotlntes !lel'VQSGII la,

digen'es, na R12a Deo�OI:o !'Z, >UI:! t
1I11 Jl 'b-orIW. cHil'i�l8n�8.

S. PAULO - CURITIBA -

FLORIANóPOLIS - P.
ALEGRE -MONTEVIDEU

Segundas e Sextas
Decolagem de Florianópolis,

ás 10,00 horas.
Informações: Filial VARIG
- Ed. La Porta - Telefône:

1325

I. RETIR.4.RAM SUri.{j CANDV- .1
I

DATURAS i
. Tôdas as bebidas, incluSlvt' ln ,

.

fabricadas em outros Estados.
{'etiraram . sna'!; candíd.all!ra�,
pat'3 \(�ina:- nos lare!l catll.i';-I! t.enses, ,� em vista da certissi
ma vitória do aperitivo KNOT.

B I TO
o .alfaiate indicado
Tirad�ntes. 'I

Londres, �:. .t: P.) - () Sccre- tiário cio Exterior da Gcã-Uret«-
.rtia, sr. Ernest JJevin, decu.rou, f

.

hoje,' na Cm/UI/'a dos Coniuns, quo
o seI/- (jove'n1O se recusurá n . plt- i'

i
bliccr os protocáios secretos do

acordo (je)'marlO-sovúitiCo de não

airressão, pelo qua! aquelas ·1JO
iencias '!wuia1n concordado soú)'é (/

!divistio da Polôn·�a.

Famoso linimen to, desde

1835, para dôres reurnátí

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.

h{. :Ólee Elétrico
do Dr•• Chp.r!es de Grath

.., au ...

ESTA. FRAQUEZA. ATI;;;;eJ
P�SSOA.S tHE MAIS

'11_'"

,t ,.::

�:� d:,:�:o:;�=;:;;:oco:;:�ta�'�_" j;.
que com o passar do tempo a saúde se ' ...

modifica' e em muitas l)essôas de mais de

. 4Q �mos .. começam a apa:'ecer dísturbiós,
muitas vezes de natureza séria. Entre eg

,
. ·tes o. principal· é· o distl.j.rbio da bexiga; utna I

'fraqueza c'ljas e::ige;;.é�2n, que 'se manifes-
.

tarri prfnCipalménte ã noite quan6,o se está
bem· quente na cama, são muito irritantes.
�ssa debilidade da bexiga é um resulU�db
de disturbio3 renais e si fór desprezada.
podêrá tornal'-:;e perigosa,- tta;tlsformando-
se em calculos, pedras ou cistite (infla
inaçã6 crônica da bexiga) .

Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á s2.bcl' porque pode
mOIi prometer aos sof.redo;'es um remedia

eficà�. Essa fraqueza que o aborrece e

ifrltá, envergonhan'do-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultcmte
"das substanci2.�3 toxiqas no sangue, que
a.tW31n como irritantes sobre os nervos e

as membranat sen:1o!'lais. lt por isso que
roem.no sem nec:es�ddadc alguma, a bexiga
é. COI;-stant�Glente chamada a funcionar.

Liberte o seu sangue dessas sub;:;t?-nciüs toxi
cas e tc!'á certeza de ficàr curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resu1t3do do que tomar uma série das afa·
madas Pllul?s De VVitt para os Rins' e a

Bexiga. conhecidas em todo o mund(j'.

o vidro I1rande de PiluIas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, cuata proporcionalmente muito .menos.

.� ol

�.
t;
�.
'?

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOJ.t: S" o que' ,:,�

iJltereSS3 é, realmente, uma pravidênci�
l1a'ra endireitar O QUe. estiver -errado \lU

pi'!ra que ahr,uma falta não se ro:pita; e

NÃO fJ esc;t..ndaio que a sua reclamação
ou queixa ç-.oderá vir a �au.;ar, encaml'
nl,e-a . li SEC':;Ã.O RECLAMAÇÜi';S.
de () e&TA1(O, que o ""90 será lendo
sem i!efior-a. 'aQ- conhecimellto ·de Quem

de direito, receb.end-o .... 5. uma iuforma-

1;,1.1) do resultado, emhora em algu!l..'J- ca·
sos n�o sejam pub�icados nem a reds·

mação nem a ·l1f9vidência. -t'Owa.da� •...

Deseja obter
em:p�'ego '?

Procure então a nossa Gel'fiill<·
eis e preencha a nossa "ficha d<e
informações úteis", dando t9dM
as indicações possíveis, que ..

te!!'..
mos prazer em recomendá-lo (li:)
Il'OS interessados na 2qtlÍsÍçÃa ,ri�
bons funcionários (as).

·1· Dr. CLARNO G•.

GALLETT'
ADVOGADO

� Crime e cível

i Constituição de Sociedade.

� NATTJ!ÚiLIZA9ÕE3
" Título'll Deoiaratórios
;

j�Escrit. -- PrC!.ço 15 ele Nov. 23,

1.:... �e;íd. -- �:<!6�·�!:d�mteB 41,
� FONE 1468

COMERCIANTE: Dó. mn li
vro à Bihlioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assín:;, para a forma.
ção cultura i dos catarínenses
de amanhã)
("Campanha pró-livro" do

C. A. XI de Ft'vcreiro).

I-SNRS.--I'i 4SSifi �ri'ilES
Reclamem ímedíata

mente qualquer írra
gulal'idrHle na entrega
de seus iornaes.
_,.....'"'•..,.. *""';ID......:�� ...

Missa de 30° dia

tA
família de EST.l\NISLl\U

SZ)?OGANICZ· convida c.

oh,igbil e parenteil pare
a9sistirem à rnisaa do 30'
dia que em sufrágio da
alma do extinto, fará c.la
bro.r dia 25, à. 7 horas, na

Igreja da Santo Antonio.
Por moi. este ato da' religião' a'

omisade ant,;cipadamente agl'a
decem

--------�------------�
.

,

..

.'

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A F.A.MÍI..ll
E-PARA À RAÇA

"

" ,

'1

tl

. "

"

!
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·Jairo C:J.l1a1'l, reJator.
N. 404

.

A Prefeitura Municipal \le Curitibanos
apresenta à considera pão dêste CQnselho.
o p,·o.:eto de decl'et,0-1ei eln que abre
p�1' cr.·n"ta do e�Wl?SSO oe arrecad�ção 6.0 1l)l'�s.ept;f' exercício, o crédit.o de o ••

Cr$ 30.0aO.0C>, destinado a supleIPentar l
diversp,s verbas do orçamento vigente, 1
O r.ecu:!:so indi�a10 compol"tu. perfeita- I:'nente o QU8 0r�. é solicitado.

-

vi.c;to que ISe'\'eri1 Sinlões, rela.tor, f:", cpJr:1-�1a em ma:is de O'!� aS.oao,oo o
N. 400 süpenv:t, na l'en,da

do,

COl'r,ellte
ano. Com

I
A Inte!Ventol'ia federal_ do Estado 3ub- j OS, s?l'viços de e:iuc2.çf'tO a edilldade em-

n'iet� a 0�1;e nonselho Administrativo um i referêncis. dispencl.e percentagem supe- _pro;eto de -decl'eto-ld q'tl_0 abre um c!'é.d�, � rior:1 exigitla pelo CO!:1�ê.D';o t:le 1943.
to C':'necial de Cr� 800.000,00, destinado 2, C01n o T!.1ei.i, \�:)to favo'criveI, envio �n 'I
aqui. :ção e t!'ansncrte de reurodutorcs Plellár,lo o se�uintn !bOYi:'0S para os POôtos 0.e MC:lta do Es- . P�ojeto ee resoluçãot8,do. deven-:lo � referido crédito correr O Conselho Aãmi.llistn'Ltivo do Estadn �

por ('-'l1.ta da arrec8.dacão do "corrente [:.'i)l'ova, nos t·ênnos e1':n que se acha redi- I
--exercí·:-1o.

-

gj,do. o pl"(!�eto de decreto-lei da Prefei- J
Em "ício n. lê7. de I'J de �i1._'m,h') rio tt�;:-a. r>!un�cipal de Curitibanos, em que jcorren'+'� ano, o senhor dIretDr [la Dil'P." abre o cl"Bdlto de C!'S 30.000,00. I'toria ,..�� Produção Aninlal expôs ao se- S. S .. em Florianópolis, 16 de Ou�ubro Inh""'", �' ... t·etál.;..., r1a ""7:i,:,r�1o. :'hl"''1,� D''lb'' _ de 1.2,1.6.

nas e Agricultura a lleC'essiti.;d�'-·da
-

�q"��i- \

Jairn Callado, relator. �

.

CU��:t:UlO ADrmNlS'fRATlVO
DO ESTADO DE SANTA

CATAIUNA

'163n. sessão regimental, em 1S de outu ...

bro de 1946
À hora regimental, son a -presidência

do sr. dr. YIJnf'...r Ccrrêa e .ccm a presen

.ça dos srs. c�ns�lhei.r?s, Severo .

Simões,
José B. Salgaao oe Oltveíra e Jalro Cal

lado, o sr. presidente declara abe;rt�'l a

sessão, runctonando como secretàrto o

sr. Luiz Osvaldo Ferreira de IVIel0.
Exp�d.iente

O S!". secretário lê a ata da sessã..o ante

.ríor, que, posta em debates. é aprovada
sem emendas .

.

O sr. secretário procede á lei tum dos

-segutnt.es documentos:
.

Oficios das Prefeituras de Bom R.etlro
e Floria.nópolis, encaminha,.lldo copias

dos atos' oficiais baíxados por essas Pre-

feituras.' .

O sr. presidente avocá o� projetos de

decretos-Ieís da Interventol'1a, que elev"

:;padrão d� vencimer:to� e (l_ue ���;:sfOl'lnl1
.cargos dó Que dro trmco '!� E�taao.

Ol'dem do (lta
Vão à impressão os pareceres

N. 395

O Deporta'mento das
, I\:t;_::'l'liclpalidades

.encaminha à apreciaçâo �es�e C0l1s�1110 ...
"um projeto de decreto-Ieí da Prefertu- .- � �__�_

\
-ra de Mafr:l, visando "reajustar" a cori

'"tribu:ção referente à Taxa de Ftsca liza-

ção e Serv ...ços DIversos.
. .

Práticamente, o que há, no referícto

'projeto, é o aumento das taxa�, _·

tnrormando o assunto,. a Secçao de

,Contabilidade 'do 'D, M. �eixou patente
êsse intuito. Ainda, a Secçao Legal, alem
,de haver juntado uma tabela que orga-
nizou para o mumcípío de 'Videl�'a, 50-

.bre a matéria, ainda saüentou a rmpos
,sibilidade de arteração na parte reféren"

-te a pesos e medidas, ex-vi do díspostp
.no art. 75, do dec. federal 4.257 ue ....

16-8-939. .
·

Deve o projeto de decreto-lei abster:
-se de se manifestar sôbre o que lhe e

vedado (tabela de pesos, ': msdídas fld

,'8) - legis1ando apenas sobre a fiscal í-
, .zação de obras em geral, emplacanH�nto,
,-.etc. (fls. 8, segunda parte). cleven,do o

'preâmbulo obedecer ao reparo consoante

:a fls. 11 versos.' "

,

AS31m, com meu voto favoravel, apre
-sento ao Plenãrio o seguinte·

Projeto d.. resctuçãe .

O Corrsel.ho kdr!... rnísbractvo do Estado

.aprova, "com modificação do preâmbulo
.'e exclusão da parte rererent.e a pesos _e

','medidas o projeto de decreto-lei na

:Prefeitu�a Municipal. de MaJ;[a .. envi,ado,
.em ofício n. 134/1.630, doe 13 de ÍI,gosliQ
de 1915, do Departamento das Municil?,a-

. lidadcs. .'
.

S. S., em Florianópolis, 16 de outubro
<de 1948,

José B. Salgado de Oliveira, relàtor,
N .. 397

A Interventoria, federal do Estado sub
'mete á conslcleracão dêste Conselho Ad
,;ministrativo um' projeto de decreto- lei
-c'ue abre um crédito especial de ,.",.

êrs '1.500,00. destinado ao pagamento do

-a.luguel da sala em que se ree.lízarn �s
-sessões semanaís do Conselho Ptp.1i'tencla.·
rio, relativo aos meses de ju�ho a de
·zembro do corrente ano.

O pedidO está amplamente justifica
<'io, como se vê dos ·afielos"do pre:;idente
do referido Conselho e do senhor seCl'e

otário da Fazenda, anexos ao processo.
Asim sen,do, sou pela sua aprovação,

:])elo que Ofereço à Casa o seguinte
l"rojeto de resolução

O Conselho Aclministrativo do Estarlo

�aprova o projeto de decreto-lei da Iz:ter
ventoria federal qu� abre um credito
esueciaJ ele CrS 1.500,001 e enviado em

oficio n. 718, de 26 de setembro do cor-

::::rente ano.
'

S. S .. em Florianópolis, 16 de outtlbrn
.;de 1946.

stcão de reprodutores boví nos. para
maior expansão e melhoria dos rebanhos,
em prol da pecuária catarínense.
POI' despacho do senhor secretárto da

V. O. P. A., o senhor direto,' da D. P. A.
apresentou sugestões sõbre a referida
aquisição. enumerando os exemplares
bovinos que convem seja adquiridOS em

Lajes e' Pôrto Alegre, e o montante do
seu custo provável.
A Contadorta Geral do Estado nada

opôs à concessão do crédito em aprõço,
por j ulgá-Io perrettamen te legal.
Diante do exposto e estando ampla

mente justrncadc o pedido, �()U pela sua

aprovação, pelo que ofereç-o à Casa o Se

guinte

COnTRA F€RIDAS I1ECEnT€S OU AnTISAS
ri EMíi!IiILG&

P!".ajeto de resolução
O Conselho Adrnrntstratãvo do Estado

.aprova o. projeto de deoreto-Iet da Inter
ventoría fedei'aI que abre um crédito es

pecial de ors 80U.{)OO,00 e enviado em

ofício 11. 752, de 4 do corrente mês e ano.

S. S .. em }<'lorianópolis, 16 de outubro
de 1946.

S-evero Simões, relator.
N. 401

O Deoartarnento Ca.3 I\1:uuicipaUdades
encarnínha à aprecíacâo dêste Conselho
um projeto de decreto-Ieí, da Prefeitura
Murrícápal de Crescíurna, visando reajus
tar os vencimentos dos extranumerários
mensalistas .

1::sse r..ajustamento acarretará para o

muntcipío uma despesa anual de .

,Cr$' '5.400.00; errtretarrto, possuindo tim

1-saldo anterior de CrS 32.925,10, alem de
apreciável excesso de arrecadação - o

projeto em aprêço, tal como se acha l'e

digido pela S�cção Lega.l do D. M., me

rece ser aprovado,
Nesse selJ..tid� ê o mau parecer, peto

que, .corn voto fH.-�·-o,::B.vel. apresento ao

Plenário o scg;J:i!1te
Projeto de resolnç5,o

O Conselho Administr,.tivo elo Esta.dO.
aprova.. nos têrmoG er.:l que foi rc.':Hgido
pela Sec(Jão Leg'3.1 cIo D �I .• o projeto de

Idecreto-Iai da �r�feitu!"a �[un!.cipal de
Cl'escluma,-.,. el1V!fiQO e-m oficio n, 184/
1.835, de 8 de outnbro ,de 1946, do Depar
tanlento das �\rl�rücipá.1idades,
S. S .. em Florianópolis, 16 ,de OUt1lbrO

de 1946.'
.

J'osé �. Sa1i:.,ado de Oliveira, relator,
i' N. 402 ;

A .Prefeitw'a Municlpãt .çe Caçador
sn1Jmete' , à"'��bteciá,-:ã'o 'f.fêhte' Conselllo o

prOjeto de decreto-lei em que abre o cré
dito c1f.1 Cr$ 57.300,00, destinadQ a suple
plementar diversas veriJas do orçamento

Severo Simões, relator. vi!,;;�nte. .

N. 398 Pa.ta fazer face a e�sa operaçã,o, o. edil
A Interventoria federal dq. Estado en� de Caçaclcl' apresc",ta como recurso a

'viou à 'consideração dêste Conselho Ad- anulação das dotações 1-20-2, -,- , .

:ministrativ,o um projeto de decreto-lei 1.000,00; 3-44-1 - 948,00: 5-14-1 _

'visando anular, na dotação da veroa 1.183,90; 5-H-2 - 1.000,00; 6-34-J. _

....

4-105, do orçamento em vigor, a impor- 2.000,00; $-93-1 - 1.700,00; 0-24-4 _

.. �.

"tii.ncia de CrS 150.000,00 e abrir um m- 1.800,00; 9-94-9A - 915,20; 3-30-1 _
... ,

dito da me.sma importância, suplementar, 32.000,00; 9-34-2 - 12.000,00 'l 9-34-1 _

;iI. verba 1-035. 2.752,00. p�rfazel1do o total necessário.
-

O pedido em aprêço está justificado Com os serviços de educação a admi-
pela representação n. 2297, de 12 de nistração municipal dispende percenta
;agôsto último, da Sub-Diretoria da Des- gem superior á estipulada no Convêlilo.

'pesa do Tesouro do Estado. de 1943.
Confl1rme a informaQão da Contadoria Com o meu pronunciamento favorável,

'Geral do Estado', a disponibilidade que apre�ento ao Plenário o seguinte
-,a,presenta, no momento, a verba 4-105 Projeto de resoluçã.o
(do extinto Departamento Estadual de O Conselho Administmtlvo do Estad"l
'Informações), comporta perfeitamente a aprOVá, nos têrmos em que foi redigido
-operação.

'

pela Secção Legal do Departamento das
Assim sendo, com o meu voto favori- Mlauicipalidades. o prójeto dé. decreto-lei

'vel, ofereçÇl, á Casa o s�gu'inte da Prefeitura Municipal de Caçador em
. Projet? de resolução. que abre o crédtto de Cr$ 57.300,00.

O Consellio Aaministrativo .do Estado S. S .. em Florianópolis, 16 de outubro
aprova.o· projeto de decreto-lei da Inter- de 1946.'

.

-ventoria federal, enviado em ofício

R.,
Jairo Callado, relator:

''753, de 4 do corrente mês e ano. N. 403
S. S., em Florianópolis,' 16 de outubro A P"effOlt,l1ra Municipal de Florianõpo-

-de 1946. lis submete à consideracao dêste Conse�Severo Simões,· rela'tor.' lho o projeto de decreta-lei em que abre,
N. 399 por conta do a.uxílio financeiro concedi-

A Interventoria federal do Estado eh- do pelo Govêrno do Estado, o crédito es.
·-caminhou a êste Consel..,,'lO Administra- pedal de Cr$ 200.000,00, destinarlo ao
"Uvo mi;! proJeto de decreto-lei que abre alargamento, construçáo e reconstruçáu
'um crédito de C,.S 5.000,00, sunlementar dos Cáis Bade.rõ e Rita Maria.
:ii verba 4-003, do orçamento eUl, vigor, Nada tendo (ille 0.\101' �, )Xl.edida pIel-a pedido encontra sua justificativa no teada, apresento ao Plenário O seguinte
'telegrama cio senhor desembargador Cor- Projeto de resolução
re'�edol' ,Geml "O senhor secretárIo da. O Conselho Administrativo do Estado
:Fazenda solicitando refôrco da verba aprova, nos têrmos em que se !l.cha "",11-
destinada,!ts suàs d.i.árias -e tranSpoTte, !lido nela Secção Legal do Departamento
·em ,'lstll. do coletor de Inda;al Ih� tel' das Muní..cipuli.dades. o projeto de decre
informado que a verba estava quasi ex- to-lei ela Prefeitura Municipal de Florla
gotaá�.. nópoHs, �m Que abre o crédito especialA Cont;:>doria Gera! do Estado confir- de Cr$ 200.000,00.
'mon a necessidade··do refô!'co à referü�..r.. S. S,o, eln ,Flo:ds:lópo1is, Jo -de, (:utubro
'Verba, informando que a despesa mensal de 1946.
na mesma t�:n sido de CrS 1.666,60.
Dia.nte do exposto, manifesto-me favo

rftovel, pelo Que ofereço à Casa o ,seguinte
Pf9.i�t<) de r�c:o'l���o

O Consr,lho Adlninistl'a1iivo do' Estado
a1�rova o ')f_'ojzto de �le(',·-�t0-)el r.:�a Inte):
veutoria f:del'Gl qGe ab�:.g ,um créd.ito su ..

plementz.;· rl'3 C!'$ 3.000,00, ;::�!l·,,·.�ar!.O elU

ofíci0 n. 1':'34, -:le 2 do CO!Ten1-e mês' e ano.
S. S., em FlorianõpoUn, ii! de' t1utu1)rn

de 1846.

Serv ço de Pronto
e

Socorro de Automóve.is

Ensinv.-se a dirigir automóveis

e ProftssronaíAmador

GAf<AGE

prât ics - conhecimento do 'motor,
chamados para reparos de .urgência.
P,.,uto-E:.cola �-47,,77
UNIÃO -- PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Teoria e

Atendem-se

CI:A\lTA CORRENTE PL'PU';_'I�R
Jl.lTC.i� 5.i1z B. 8, - Limite Cr$ 3-0.000,00

;2,' Movimentacão com cheques

. /3 8ancn de DistrUn Federal S; A9
';_./ ,.,

6iÜ;oO,OOO,OO
':1.ÜOO:OCH\OO,

f�Ofital�Ópolh.

CAP1TAL: ('R$
t1ESERVAS: CR$

----�------

DURANTE T()Dfl DI4
fiOS' VAReJOS

Tenho:

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

ELEltANCI&, CONfORTO 'E E�lHfOMIA
conl::egue-�e com es trajes !Sob-medida'!,!

·1
" Vendedor ,1'01' conta prçpx.iq.:

.PLACIDO MAFRA -, B<!izor de Médol'J
,.R\:1.Çl Fel�pe,Schmidt, 34 - Fone, 755
coleção de amostrns-.Atende-seàdomicilio,

� r:�1 .
.

•

Boa,

FARMÁC'IA ESPERANCA
_"

do Farniacêutico NILO LAU§
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante-se a exata observância no receituário

- Per.l'u-

médico.

. Roma, '23 (D. P.) - O pr-imotro
ministro Degasperi e o rnrntstro

cio Exter-ior, 'Pietro Nini decl.rru

ram, hoj«, que a delegação 'iUtiana
:1'111 (' 'li o!'g'anização das Naoõp.s Uni
das Dp!'eseútará o caso de TriestI'H
8.1) Conselho de Seguranva. A dele

gação Faliana será composLa dos

embaixadores de Roma em VYt',S

hhlglón, Londr<:�s, Moscou e Par;."

srs. AlberLo· ';['rencl).jni, Nieolo Ua

randlDi Pietl'Q Quaran e Lnrl Di

801'agn""

de

o SEU OQGANISMO

.,

o mELHOR O,O� (TlELHORES
� �,c 0-../,5) foi;' 40� i!9*fiiS'WF5§W
cci",o IJ�A. OAli COflt;nl)c·CÓf,.3- oê GUERQ.A DO":�ABORATOQlv COI ...�

d PIH.CO of�r� �l>O()<liO'BAI)I,OU 20'\'"

IUiªR�a da Bahia
VapHalizaçãó S.4.

AVISO
Avisamos aos Ses, Por t?d0-

Ires de título!', que o sortt:lo

telativo 30 cO:'rente mez de

I
()\Jtubro se:!'e. reslíz;;do oe dia
29 e não] no di'� 30, como es·

tsva anunda:1a.
elA.·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MAC�.ADO
•

I

, FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE
j

I Recordes Catarinenses
Eram 15 horas e 30 segundos. 100 metros - Hcrcílio Nazario - C. N. Cachoeiras _ 10 sego 6110.

quando lá cheguei. O Estádio esta-! 200 metros - Nelson José Inácio _ C. A. Catartnenso _ 23 sego 2/10.
va aJb,arrotado. :

400 metros _ Guadencio Ferreira - E. C. Fpolis, _ 52 sego '4/10.
A maior assistência conhecida ; 800 metros _ Al vim Maas _ Liga D, Blumenau - 2m. 05 sego

por nós. Tinha que ser um "match" II �.500 J11.et<r.os
- Higino .M�tos _ C. A. Catarine:nse _ 4111. 30 seg. 8/10.

diferente. 3.000' 11IelrOS - Odeneí Lima dos, Santos - Lua T. C. _ 9m. 38 sego

N h d t
5.000 metros _ Odenci Lima dos Santos _ Lira T. C. - 16m. 21

a, ora marca a, en ra em cam-l sego 7/10.
pu a Seleção Paranaense, e em se-1 10.000 metros _ Francisco A. Guimarães _ ,A. A. B. Verde _ 35m.
gu. ida a: nossa, tendo a frente o '09 -L..

" d"" h
segnnuu. .

grau e técmco com um cac or- • . . .

t ,. 4xl00 metros _ Turma do Esporte Clube Ftor ianópolls - Paulo

roDsegu:ro por uma �orre�de·_lt. h
.0Uo Scheídemantel, Osmar Culnha, Aldo Nunes e Gaudencio Ferreira _

epois, o arqueiro n omn o, 47 sego 4/10.
.

que por falta de uma bola para so-I 400 barr O' .

b f
. . ! m. arr. - sanar Cunha - Esporte C. Fpolis. - 58 sego 5/10.

raçar, ,COll1{) aztarn Ü'S antigos ar.,.
Salto em distância _ Hercilio Nazario _ C, N. Cachoeiras _ 6,51m.

queiros, trouxe tambésu um cãozi-
Salto em altura _ MiÍton V. Ribeiro _ A. A. B. Verde _ 1,72an.

nho,
N t d ;- St C '

Salto Triplo _ Hélio A. Lange - Litra T. C. 13,20 m.

t
.

es e ,colllCurso. e capes a. a-
( Salto coou vara - Silvdo N. Soncini _ Lira T. C. - 3,15 m.

arma venceu pOIS os aranaenses : . .

estavam desnreverrídos. Le1000 foi! Arremesso do dardo - Paulo OUo Scheidemantel _ ESl}OI'te Clube
..-

; Florianópolis - 52,46 m.

aplaudidíssimo pela estratégia. I Arremesso de peso - Erico Srtaetz JiI1Jr. _ Lira T. C. - 12,74 'In.
Entregue os cães a Mandico, que Arremesso do disco � Eríco Straetz J'11r. _ Lira T. C. � 35,67 m.

foi convocado esoeoíalmente para........� .. Arremesso do martelo - Vendolino Vinhage - Lira T. C, - 27,81m.
. ,. .

, .

este fim, deu iUÍJCio a partida. ! 'lO .. 'fi
flOXY - ÁS 7,30 horas, -

Já I110S prime�ro� minutos nota-I CAMPEONATO PAULISTA DE parativos para o sul aiu:�icano de
P- - Cine Jornal Inturrnal.ívo

va-se a superíorídade ,de nossa .'

FUTEBOL' Buenos Aires.
6x2 -- Dl"B.

equipe. I São Paulo, 24 - Constarão dos Este ano a C. B. n., está empe_) 2° - Wiliam Boyd - Andy G!y-
A bola cruza:v� consta.ntemente a

seguintes encontros a próxima 1'0- nhada em promover os dois, jogos
de.

fre�te d� 3lTiC'O. de AdolflDho.. . I dada do Campeonato Paulista de entre os campeões do R+o e de são DEFfLADEIRO PERDIDO

��a investida ��s�. Tel- Futetbol: Paulo logo após do campeonato
GLiERRA. AOS GANGES'l'EH.S

xem�r� ce::: e

T'
�. 01

a um Súbado _ São Paulo x Juventus, brasileiro. O primeiro jogo será no
Censura : - Até H anos.

magna ico ao. eixerrmna espe., Domimgo _ Palmeiras x S. P. R., estádio do Pacaembú e o segundo Preços : - Ce$ 2,40.
ra dez minutos pela descida e chu, Corinfians x IpirOOlga e Santos x aqui em São Janlll'ário. O ca,rupeão .,........ . .

ta. Cajú devolve, Rodinha chuta e
Por.tllguesa de Desportos. Esta últi- paulista aO que i[l,arece será IllOva- RITZ - Domingo: - Paul l::ICI1-

boda entra. 'd J P k hma ipa1·tida seI'á r,eaJ,iza:da em San- niente' o São' PaU'lo e qua'nlÍo' ao l'eI - oan. ar 'er - Jo fi Gar-

tos. campeão ,carioc.a soouel1Íe depois da fild.

sétima rodada lé (IUe se podeJ:á de- UM PASSO ALEM DA VIDA

CONSIDERA-SE "MUI'fO FORTE" cifrar, todavia o A:mérica é ° mais Um dl:ama profundo e )luma-

(') SCRATCH GAUCHO crooeneiado ,a !parN.cipar da dispu- no ...

ta da "Taça Amizade".

JOÃO AGUIAR DIRIGIRA O JOGO
CRONICA Il\'IPARCIAL

ENTRE CAUCHOS E

PARANAENSES

Hio, 2A _:_ O árbitro João Aguiar,
<da F. M. F., foi escolhido e desig
nado para apitar o match Pacaná x

Rio Grande do Sul, em Curitiba, no
próximo domingo.

RfTZ - ÁS 7,30 horas.
Denis Morgan _ Joan Parker -

Dane Clark - Faye Emers-on.
PE"::-;A.NDO �EiUPRE El\l VOCE
üensura até 1 II anos. -

- Cine Jornal Informativo
DFB - Noticiár-io Universal
JOl'O<J I.

Nova Cll'r<ga. Teixcirinha centra,
Bráulio emeQlda e quebra um g..
lho de eucalipto.
A pamida está emocionante. TiãQ,

até esta a1t1.tt'-a, de.s.cança para o

próximo ano. .

Os mel'Os des.portivos loc.a'is consi-
deram o selecionado gaucho muito Bara-O de Itar'are'Outro ataque. Teixeirinha chuta;
forte, pois no encontro com o se

. BódinIDQ as.siste; Leônidas olha; ..

ola valÍ se perdendo pela linha de
leciunado de estrall)lgeiros demons- Retardada, por motivo impetio.
trou perfeita técnica. Espe'ra1ll, sos, a vinda do Barão de Itararé, a

fundo, qu:mdo Teixeirfullha {lflooera- Ipois, os gauchOf!, que no en!contro Florianópolis, lião foi, porém, ris
se novamente do balão e marca o

COltll o seleci.on·81do paraJiaense, os cada -das cogitações do maior nu.,
segundo tento para a n'Ossa seleção.

Isl1Jin'os levem a melhor.
_

morista brasileiro dos nossos tem-
A linha de {,rente se entende per- *

pois, reconhece que
pOSo

'eixeirinha 'Pode jogro- pemeita- 'fAÇA Al\UZADE, LOGO DEPOIS E 2a.-feira, dia 28, com iuJcio ás

DO CA1\1PEONATO BRASILEIRO. 20 horas, ouvi.lo-emos no Alvaro
ente pelos -cinco; não i,nterveem

I"" ?4 A "1' Am' d" de Carvalho, onde pronunciará in-
as jogadas afim--<tM não atrapalha- ""o, -

_ aça Iza e ,

o. E graças a êsse ententdi.mento é instituída o ano passado pelo gem,e- teressante palestra. '_ Joias do Irã - Short Colori-

I M CI k uI Dispensa que o apresentemos a08! do -

ue até aqui estarnQS com dois ten- raI ,a.c a,I1c· para .s>er reg a-

os no "pIac.ard" contra zero dos melltada pela C. B. D., não teve a nossos leitores. - Fax Ail'plan News 28x78

aranaenses.

.

I sua disputa de acôlx!O com a regu- A fama do originalíssimo diretor Alualida{jes -

lamentação. Deveriam ter sido dis- da "A Manhã", verdadeiro pr�d�. t
Preços: - Cr$ 5,00 - 3,00

Começado o. segu11ido tempo, com I !putados dois .jogos eUltre os caIl1- gi'o de verve, já forçou prestígIo 2,00
vento favoravel, os nossos., numa 'peões do Rio 'e São Paulo, o pri- em todos os lares. I "Imp. 14 anos".

emomstração de cavalheirism� meiro .c0Ul a renda para as fa.mí- Não ·há quem �ão aprecie as tra. IMPERiAL

eixalll1 os pa;rall'aenl'ies fazer dois Nas das vítimas da guerra e a s,e- quinagens desse espírito prh'ile-
en,tos, ficaJndo, portanto, ém;patada gunda com a renda dividida pelos giado que pratica verdadeirós ma-

partida. clubes ldis'lmtantes. São Paulo -só labarismo nos dominios da ironia

Desnecessário seria nomear os jogaram a plimeir'a, parte em S. e da graça.

elhores, pois tive a impressão de Jànuá.rio ·m'ão se tOflnando passiveI o.s ingressos para a notável co�-
ue só Fatéco e Teixeiri.tLha esta- o segundo jogo em virtude dos pre-I

ferêucia se encontram á venda na

m com licença de jogar, ficando ' "Livraria Moderna".

outros e!n IcampO, sómente para
""'...............��..,....:r.Lta.TJ.......................-.J...........- .........'VU!Uti:'t&..�

ás exigências do regula
fllltebO'l.

Porto Alegre, 24 � (A. N.)

ODEON
- ÁS 7% hs. -

.UM AMOR EM CADA VIDA

Josepb CO'l"l'EN.·
A Marcha da Vida nO 19

Nac. Coop.

- ÁS 7% hs.
FURIA SELVAGE�f

(1'echnicolor)
com - Roddy Mac DOWALL

Preston FOSTER _ Rita JOHN
SONo

o mundo às
avessas
Um jovem de 20 anos, em Lon

dres, arrastou, com os dentes, 3 va
gões carregados com não sei quan
Las toneladas de: mercadorias, E'
isto numa hora em que a escassês
de carne é mundial. Não acham ex

traordínárta a coincidência ?

Pois, franqueza, ao Ih a notícia,
precisamente no momento em que
meus dentes suavam frio paro ras

gar LUIl tipo raro de bife, tive in

veja do campeão "dentlsta" inglês ..�
Como que por uma extraordíaé.,

ria associação de ídéas, surgu-am,
aos meus olhos, todos os açougues
do Mercado Público, pendurados
nos ganchos muitos ossos descar

nados, muito nervo ensanguentado,
e, amontoados junto á balança, .,08
ossos "sobresalientes" ...
A �en1e pede meio quilo de car

ne para bife ou para assar e o

açougueíeo responde: Não ternos.
Só essa que está nos ganchos ...
Nisso chega 'Um "freguês". o

açougueieo, rápido, espicha a mão
para baixo do balcão e volta com

um apetitoso filé. E olhem que não,
havia fIlé ...
A gente que não desfruta das.

boas graças do açougueiro, tem que
I>C eoraentar com os 0..'1505 do gau
eho.

POJO isso é que senti uma inveja:
monstro dos dentes do mg.lês ... Mas
Dão é p.ara roer os 0&80S, não. Era
para morder o açougueiro ...

Ali Babá

No ·rastro das ioias
dos Windsor
Pari::;, 2'1 (U. P.) - Elementos

graduados da Policia francesa 1',011-

vel'gem sua ação para a área en

tre Paris' e a �l'etanha, procuran
do o rastro das JÓias roubadas dos
Windsor, em v.irtude da noticia de
misterioso paràquedas que teri<!
caido ontem, de manhã, nas prox�
midades de BresL O jornal "Fran
ce Sair" a�unci��' q��- um 'lavra
dor chamado Geasguen, que vive
em ArgoI, perto de BresL, viu uln
pequeno aparelho jogar um con

teudo meLá lico por melo de para"..
quedas. O lavrador dísse que 3ff'

cair o contendo metálico se que
brou e saltaram brilhantes que se

espalharam no chão. Entretanto,
quando se aproximava do local,
dois dt>"sconbecidos surgiram de
uma

.

sebe e o atacaram. Os dois:
desconheciàos arrebataram as pe-,
dras preciosas e desapareceram_
Segundos depOis, ouvia ruido de
um grande mQtot' que se at'astava.

Previsão dO tempo
Previsão do 'tempo, até i4 ilQr:ü

do dia 25:

Tempo: em geral instaveL

Temperatura: estavél.
Ventos: de sueste a nordeste"

Câmbio
_ Assim Nasee a Saude -'- Nac. frescos.

Coop� - Temperaturas extremas de hoje::
- Cal'menzinha --: Desenho Go-. máxima, 23,0 _, mi.nima, 16,9.

torieto -

te-

MOEDAS 1 SIMBO-' I VENDA COMPRA des-

LOS
.

LIVRE LIVRE
-

- P ['('«os: - Cr$ 3,60 _ 2,.ío'-
------------:---------------______ "fmp. 11. anos".

------�--------------�---------------------Libra

lE 75,4416 74,555

�����o �!� ��7�� ���� Tomou posse o almirante
Peso Boliviano Blv. 0,441)7 0,4361 FiaIv·o f-nue I

..

re
....

doPeso Chileno P$ch O,Sa33 0,5968
'. I I� '. . .

C S -. K 5.�109 :::;.14()·� Hio.. 21t (A. N.) - Realizou-se

I
Marinha Mercante, dU'Igm a pala.-

.iOroa.·· ueca ow. r. �,:! u i1U

Franco Suíço Sw.Fr. 4.3738 4,3224 hoje, �s onze �lOras, a, bOl;do �o vra aos seus comandados.
,

Peso papel Argentino M$N 4,6194 4,5315 encomaçado Mmas GeraIS, a cerl-, Encerrando a cerimonia, mil e

g��.�aO��la����g���a g:�Kr II �;���2
.

��8��78 ����n�ig��ei�����e ddeO a�:�l���:�:, Fl:� I ���1�1�t�el�:�rl�::f.i��'a��la���e·�::n��'
Peseta. I Pts 1,7146 cargo de c.omandante em chefe da

ê
- .

a fOI'l'da(ie�
...

ln
nCla as .Uu "'.

Franco Francês Fr.Fr. !D,1574 0,1556 esquadra brasileira. O ato, foi so-
l\larco I Vm(3 ! Iene, te\'c a pl'esença das all'.ori-

Florim I Flg I
dadcs e gl'aude numero de ofi:',iais

Franco Belga Blg 0,4271 0,4221 de diversas patentes.
O novo comandante em chefe

Taxas fornecidas pela agência do Banco do Brasil, da esquadr-a, que até ontem ex,?r-sem cllnfirmail"ão
_______________� ..;."I__,..... I da ns funções de dirat.o[' gcral da

- A VOil, do Mundo -Atual ida-
E gra1ças a esta sábia medida é

{ue temos um quadro para o pró
. imo cOll1[prolllisso.
Fil11'ali,zantdo esta magniJica tarde

ol'll!iva, foi levada a cena a peça
Rafael S::ibatini "O trunfo é

todos aqueles que
Juam um fracasso do�
oaI.
Le1:éco, no momento, é a expres
ão máxima do futebol; catarinen_
e. É !pena que, devido á sua mo

estia, não veio no mesmo dia á
raça' 15 receber os abraços e ma
.

·estações 'dos seus milhares de

pes-

público es:portivo de San
la ainda vibra de entu-

Artilheiro

--_ ...�---�.-_._---

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

APENAS CrI 8,86
Com essa infima quantia V�

está auxiliando o seu próJdm"",
Cl\)ntr�btlH narl\l 1'1. (':-.1.:11 �'" n�m.'·.:r.!ll!
�os ÚidiJrenu-.a, dID !"!",rl5'ilÓDelllA.
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o Clére as eleícões
,

e
NORrI'L\S POR QUE SE G,OVERNARÁ o REVMO. CLERO, POR

OCASE,O DAS PRóXnV\.S ELEIÇõED ESTADUAIS

Da Cúria Metropolitana comunicam-nos:
"Aproximando-se a época das E'lei\,'ões estaduais, e para aten

der e prevenir consultas cndel'l'çadas á esta Cúria, devidamente

autorizado, faço pública a JlCC(,�, idade da abstenção lia política,
por par! e do Revrno. Olr1'o arquidiocesano.

O Iompo que lhe sobrar dA Sf'llS inúmeros e graves afazeres,
seja empregado em fCl·VOI'OSU.S Ol'a\:õcs, para que Deus ilumine eler

tores e eleitos, visando muito mais, ou mesmo acima de todas as

conveniencias pessoais ou par-tidár-ias, Os altos interesses da Re

ligião e da Pátria.
Pelo n, 1.598 das Constituições provi I1ClalS ou Pastoral Co

letiva, sabem-DO Lodos, aos Revmos. IJ3.1'OCo" é. defeso "oue sp, en

volvam na polít.icn, pois está provado que o procedimenlo contra

.río muito prejudica o seu .rninistéi-io, afastando de si uma parto de

seus paroquianos". E ainda no mesmo n. "em .círcunstancias espe-

cíaís, óuçam o' Ordinário", Claro e opor! uno
'

Este dispositivo aplica-se, por igual, aos· demais sacerdot r-s

que desempenhem quaisquer cargos na Arquídíocese.
Quanto á licença a que se refere o Gan. 139 § 4, do Código de,

Direito Canónico, para os cargos de l'f']Il'Psentação púLJica, as pes

soas eventualmente interessadas Cjuidl'alll «ntender que 'se trata

de autorização que a Cúria 'resel'va exclusivamente á Sanla Sé.
" Florianópolis, 22 de outubro de 'i%u.

Cónego Frederico Hobold
(Chancelf>l' do Arcebispado)

\"

NA-O É NOCiVO AOS ANIMAIS DOMESTicas
• ':nu JD!'..., -tãPP- .-_

O.lquino Correia IEXPl}sIÇ�� de Ilin�
,

'

fi II
..

.

I tores nuhtares
na N. i,aCIOna. nin, ,2.� .\A, N.) - o Clube Mili-

Lai' vaI pa LrOCmal' uma mtel'p,nan-

Le exposição de pinLura, que se

Rio, �.... �A. N) - O arcebispo '

• .

inaugurará nos primeiros dh,::; de
de Cuiabá. Dom Aquino Co·,·rê::.,
fez, onLem, uma visita á Agéncia
'Nacional onde foi recebido pelo
respectivo direLor sr, "Valdemar

Silveira e demais chefes daquele
'órgão do MinisLério da Justiça.
Personalidade de relevo e r13V1'\)

selltativa da nossa cultura, o ilus
tre tiLuJal' da IgTeja' na Capital ue

Mato Groqso, qne é, também, mem ..

bro da Academia Brasileira de L·,

,iras" foi ali acolhido cQm satis-

fação; Lendo ópo:rLullidade rI,} S(�

inLel'al' das aLuais alivwades da ,:\.

Nacional, de acordo COll1 as novas

direLrizes' qlle 111e foram tl'a�adn;;. Grande Tôni,co

jan�iro próximo. Nó podel'ão non-,

correr pintores que forem mili

Larps, não importa o gêneru. As

inscriçõe;;,' segundo se infol'lllz" jú
esLão abertas, devendo os int<'l'es
sados dirigir-s� á sede do ULl]w
MiliLar desta Capital.

fiiACOS e

AMÊNdCOS
TOMEM

Oin�g erensnta�a
"SILVEIRA"

ESCIUTôRIO JURíDICO' COllIERCIAL'
AIIl!unto.: Jurídioos·- Comeroiaill-- Rurais !B Informativos

Elndereço Tel. ELIBRANCO - I>AJES _., Santa Catarina
Conllult$ nona Organização ontes de lIe deoidir pela com

:lira ou vendG de imoveis. pinhai. ou qualquer
,

empresa neste elltado '

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Fréi Rogérlc, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

I QU�R

ESCRITÓRIO JURtDI�O COMER€IAL
(Com �ID, Departamento Imobiliário)

Ven.das de pinhais, fazendas e emprêsas
Diroetor: dr. ElisiárÍo de Camargo Branca

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal i4

En,derec;o telellláfioo: "E1Uiranco" - Laje!:; - Bt- Catarina

1
,------------_._-�----_._"�

Iimediata-

DR. M· s, CAVAlCAi'-HE

Avisa que dia 20 de
Outubro reiniciará sua

clinica à rua Sal6'anha
Marinho nO 16.

DR. SAVAS LACERDA
::::tlnlca médíco-círúrgíca de Olho.
- Ouvidos. NariZ" - Garganta.

Presori.ção de lentes de
QOntato

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

�ID{;:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 14'18 e 1204

DR. A.'SANTAELLA

Copynghl da

rifeNAU rooHIA/III' I,,�

i ... que o mais antigo sin» l de

vida s,j}JJ'e a terra é cons l iíu iJ,) i)e
lo J(Í;.:sil de 11m peixe-gelatina, ho

.jl' pcJ'(l>llcen!.e á coleção de S 'I ,11-

«n-ian l nst itution, nos F",lad, .; U
uidus: r quo esse fóssil foi cn

coú I r-ado no Juudo dos dep ;:"1105

pl'P-C'.ambl'ianos cio Graud C'.� ,\11,
no Arizona, cuja idade é estimada
r-rn mais de meio bilhão de anos.

2. ,; qur-, economicamente, a

1\ l'rica é I ão jovem que enor-me.

zonas do seu lerritóriu e suas imen

sas rrquezas ainda estão prat.ca
men!e por explorar.
3. .. que há determinadas t's-

pécies de fungos com lal rôr(:<t dl�

brolacilo que são capazes de rom

per assoalhos de concr-etos a f'iin de

"e. expandirem Pj}) seu 'ciclo vege
ta livo.

� ... que Tiá cêrca de 700 fuu

dações J'ilqnll'ópieas nos Estados
T'n ídos com um capital total de

quatro hiliõos ele dólares.
5". que o recorde mundial CiB

distanciu em vôo dp planado!' 11"'1'·

Mé�fij'1sdoc�e:;tr�O d�e���3e'de it'lHW ii aviadc)l'a l'llssa Olg'a li: tjJl-
DOF�"ÇAS DA PELE - SíFILIS )'o\'a ("1(:' \' lO

..

( L I
._ AFECÇOES URO.GENt'l'AlS'" 1L I U mm ,e1'f'up um!>,;] e

DE AMBOS OS SEXOS - RAI()f;' tu!) mill1n� e meia, isLo é, pOllCO
mn'RA - VERMELHOS· E lJLTRA-

. VIOLETAS nWlliJJS riu 863 qnili'rrne! I'OS.
CONÓSULTAS:das3às6hs.-R.' 6 ... llue I) !)l'imeiro (',(:�l,lS0, 1'(':1-Felipe SCVmidt, 46' - ,

RES.: R. JDinvile, 47 - FDne 1648 lizado nos E�;tados LJnirlos, d'l po-
pui,i.(;iío infanLi! de prO\'Pla, ,('CJlI

tenlrnLe concluído mostra que I

mê1i� de 9'.GOO pequerruchos "i')} tc- i
am�,['jc:anos rieveni ê1 sua eXJS�8n
cia a ü,:,.;;e surpref'ncJenle p ores
SlJ rif'llliJ'ieo conhecido P01" "í'e
cllllllal,'iío �II'[.ificial",

i DR. LINS NEVES

I :\IQlrslia. nervosas
Moléstias de senhora

I Consultório - Rua João Pinto n. 7
, -- Sobrado
! Besidênaía - Rua Sete de Setembro
I (Edifício I. A. r. d� Estiva)

Telefone M. 834

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

008 Serviços de Clfnica Infantll <1.
Assístêncía Municipal e de

Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSULTóJUO: Rna Xunes Ha.
�b"do, 7 (Edlffcio S. Francisco},
Cnnsultas das 2 às 6 .horas

RESID1llNCIA: Rua i{l[arechal Gul·
Iherrne, 5 Fone 783

SI�RS�
ASSINANTESI

� Reclamem
i mente qualquer irre
I gularidade na entrega
I i de seus iornees.

• (Diplomado pela Faculdade Na
!1onal de 'Medicina da Unrveraída-

• li; do Brasil). MédicD.PQl" concur-:
10 do Serviço. Nacional de Doeu
'tU Mentais. Ex interno da Santa
:::asa de Misericórdia, e Hospl1.al
l"'Elquãtrico do Rio na Capitàl Ire-

,
deral

'

ILtNICA :&H;))lf�A - DOE,NÇM
NERvOSAS

- Consultólrio: Ediflclo Amélia
NETO

- Rua Feilpe Schmidt. Consunaar
Das 15 ás 18 horas -

�ellidêIlcia: Rua Alvaro de corv.·
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
Jm.URGIA GERAL - ALTA CI·
RURGIA - MOI-:Il:S'.fIAS DE 8ll1-
... NBORAS - PARTOS .•.

rcrmado peja Faculdade de :l>leói
ctana da Uníverstdade de Silo

jaulo, onde foi assistente por' ·ra.
J.ios anos do Serviço'Cirúrgico do

Prof, Al1pio Correia Neto.
)irurgia do estômag-o e vias bl·,
lar�s, íntestínos delgado. e groSIlO.
tiróide, rins, próstata, bexiga.,

Itero., ovâríos e trompas, Varlco·
:l\le, hiàroceJe, var:..es e herDA

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua �'eip.
I8chmidt, '21 (>altos da Casa Pa·

raiso). Te). 1.598.,
ItIilSID.li:NCIA: Rua Esteves J'O·

n!or. 179; Tel. M 764
-

ófi. POLYDORO S. THIAGO
Uédico do Hospital de Caridade fie

FJorianópolis
Assistente- da Maternidade

CLíNICA MÉDICA E;M GERAL
j)oenças dos órgãos intel'llOS, cspec'aJ..

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFI,�

Doenças do sangue e doe cervo.--.

Doenças de senbot"'as - Partos.
Consultas diàriamente das 15 à. 18

horas.
Atende chamado!' a qualquc" hora.

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir.,.

, les, 18. Fone 702
USIDJ:.:NC;A: Avenida Trompow8ki,

62. Fono! 766

I

DR; MADEIRA NEVES
M'édlco especialista' em DOENÇAS

DOS OLH'OS '

Curso de Aperfeiçoamento e, Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSID,TóRlO:
Rua João. Pinto n. 7, sobradoi-c
Fone: 1.461 - Residência: Rua

Presidente Coutinho, 58

DR. MARIO WENDHAUSEN
Lrweror do Hospital "Nerêw Ramos"
CLíNICA M�DICA DE ADULT06

:i<; CRiANÇAS
Consultório: R. Visconde de, Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça' 15 de No.
vembro ls.ltos da "Belo Horizonte")

Te!. 1545
Consultas : das 4 á. 6 horas.
Residência: R. ,Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. BIASE FARACG

'Mfflnóf II 'rodo parI icnlarismo é rareere.

ILelllb1,e-sa
de que as dádiva� cio

pai silo comuns a todos nós, qW3 as

idéias não (.ôm nome e de que o e,,

pírilo é UniYCl·sal.
XXX

Dá sempl'e, em ·cada exisWllCla,
� """" __IM_ _ rI> • O pf'l'Íodo de aprovei Lamenlo, onde

I-�
4>'''''

I�
a cl'ialura pode reyelal'-se.

tOMPA.1\$1IiA ...AIJANÇA DA Rm" Alguns 'homen� )'::tros eml:ol'a,
. '''=:�o�I�''I'���K�:: A :���:;,;,': �: o:::��: �"��,: ';;�::�
� ! chamados a cumprir. A maiol'lu,

- ==

II
' Cifras do ,Baíanço de 1944:

I C?1l10 d�uses caídu�, er�(.rega-se ás

VESHR·SE COM (OHfORTO E ELE6At{UA 1
"

�

d1ss1paç'oes da prodlgalIdade, apl'O-

PROCURE A CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900,606,30, veiLando o tempo de serviço em

III'
·

t
III

II
Respotlsebilidadtel Cr$ 5.978;401;755,97 banqueLes de cünosos prazeres.

ala !lrl� e 'o' �eceta c 67.053.245,30 X X x

I li ,lU "" li,
Ativo • 142.176,60'3,80 Calar a tempo, desclllpar ofen-

sas; compl'eenqel' a igllorancia dos
Rua Felíppe Schmidt 22 - Sobrado Si.istros pagos no", últimos Iv an08 9&687.816,30 outros e Lolcra-la, 801'rer com se-

I 'Responsabilidades « 76.736,401.306,20 l'enidade pela causa do bem co-

! 11111111, ausentar-se da lamel1Laç.ão,

I
Díretcie!: reconhecer a superioridade 011de

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco se encon.Lre e aproveitar-lhe as

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo sugestões é exercer o ministério

e José Abreu; sagrado da divina virluc!e,
! r 'f..

� ••

�,_"",�"'-:"""""""",.............. ""- ...T_�,,,,""__"""'.:;""._"".""_""""" (De "Lázaro Hedivivo")

aR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias ,Urinãrías -

DDenças dos i!nestinos, rétD e
..nus - Hemorroiàas, TNttamen

to da colite amebiana.
Flsio,t�rapia - Infra vermelho,
Consulta: VltDr Meireles, 28.

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

Res!d: Vldal Ramos, 66.
Fom. 1067

AUTOMOBI.tIST48
Atenção

Para o seu dínamo
motor da arranco

OFICINA EN'ALDA

ou,

Rua Conselheiro Mafra
ne• 94

I' ,l.)J� �.'I
rià rilI Fabricante €/ di:!ltl'ibuidOl'es das afamadas con- I·••
'-7.1'11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Poa3ue um gran-

de sortimento de casemiras, riscados, br!nlJ
bana e baratoa. algodõelJ, morina e aviamentos

pal'a alfaiates. que recebe diretamentE' dQa i'I melhol"\H'i fáb!'ica.. A CaBO ·A CAPITALD chama Q atenç50 doa Snrs. Comerclant.. d. interior no sentido da lhe fazerem uma

I

'

visita onhlll de �fetuo!."em I!IUo.li compra•• MATRIZ em Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau 9 Laje@. �
,"mm�Rm�������������mft��riQH�B"�mm&�.imWB.i�.a&6RME'��wg��gg...mu..�,;m-=-=..=mwmmm,am""&a.m"�D'm'eaasaw--iD�I...a�......�maRm�nAUmR..��·R�'�F*"MW��Q���.•��a"'�SSjmH�e�PMW�=&U�'§+&��a&���.
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Nova York, 24 (U. P.) - A ques- af'irrnou o secrctár ío geral da nbol imposto ao povo espanhol, panhola será incorporada á ordem do dia do Conselho de Ségln·an�'a,,·
tão espanhola não poderá deixar ONU,' sr. 'I'rygvieher. Destacou o teria de exigir a atenção das Na-: do dia para amplo debate, MM As declarações de 'I'rygv ie Les

de merecer a atenção da assem-: orador que a existencia de um re- ções Unidas.
a assembléia apenas a: poderá d.s- sobre a necessidade de mudança

bléia geral da ONU. Foi o que gime fascisLa no lerritóno espa- Afi rrnou ainda 'I'rvgvieher Lee cutir, sem tornar medidas, pelo re regimem fascista espanhol ar-.

que, possivelmente por pedido fie fato de que a mesma já se en-j rancaram aplausos de grande TlU�

qualquer país aliado a questão es- contra inscr-ita também, na ')rdem-t mero dos delegados e da publico•.

fala aos jornalistas o
---------e-------.

- o problema do ·financiamento, -- A criação do Banco
FlorlanópOIIt,2S de Outubro de 1946

de Emí
-

R·d t Clt b-i O· t---------�-_._- .

e mtssao, e escon o e . am 10" _- utras no as.
Vão paralízar

'"

as íárícas Ferd Rio, 24 (A. N.) - o Ministro tituiçâe e funcionamento dos petecârio, �lém' de outras instiíui-

as fábrjcas da Ford da Fazenda, falando aos jornalis-. b�ncos\ criar-se-á o Banco de I ções de cradito que destinam-sec'
Detroit, 24 (U. P.) - Vão paralizar tôdas -

tas acreditados no seu gabine...... Emissão, ·Redescont... e CaAmb.·o' I ae fomente d
.

IMotor Company, Salienta-se que a paralisação torna-se obrigatoría u:: "", .. .. a agncu tura pecua-'
diante da escassêz de aço. declarou que:'o assunt�o da produ- o Banco Nacional"" de Crédito Hi-� ria indústriá e comércio. ��

ção não deve ser resolvido com �dinheiro de emissão e sim com Presos dOloS' perl·'nosos Iara' pl·OS'financiamento em estabeleeimea- U ti
tos bancários especiais. Acrescen- Em nossa cidade os roubos se Levados á Policia, toram [1'an-·

Moscou, 24 (U. P.) - A Espanha de Franco já adquiriu equíparnen- tou que será formulado um pro- vinham sucedendo de uma ma- cariados no xadrês, tendo f'ntão-"
to para a produção de urâmio, mater-ial decisivo para a fabricação da jeto de lei bancária que além de neira assustadora:' confessado diversos "avanços" de-
bomba atômica. Segundo afirma o di{�I'io soviético "Izvestia", a aquisi- taL I normas para a eons-

Rala a noite em que uma ou suas criminosas habilidades.
ção de equipamento para a produção de urânio, material decisivo para

es e ecer , 'mais residencias não fossem po: Parece serem eles, talvez com

a f�nicação da bomba atômica. Segundo. afirma o diár-io

SOVieticoj Camisa., Gravatas, Pijamea, eles visitada, quasi sempre com mais parceiros, os atores dos ar-·

"Izvestia", a aquisição de equipamento foi feita I�OS Estados Unidos por Meia. d.a. melhorei, pelo. me êxilo. Só em uma residéucia da rombamentos e roubos pratícados.,
comerciantes espanhóes, que goeam da confiança do generalissimo nores preço. IÓ na CASA MIS ma Esteves Junior realizaram na:' nas seguintes casas comerciais:
FraJllco..

,

.

CELANEA - RuaC. Mafre. 6 da menos de oiLo "buscas" carre- Ernesto Riggenbach, R. C. l\1à-
gando ora um relógio pulseira, ora fra; Armazém :rer'tuliano Borges.,
roupas, OI'a outros artigos, não es- R. Esteves Junior; Casa Calcíps.,
capando s iquer, um quasi 'inutil Praia de Fora; Moinho JoinvUe' e;>

vão de flores. vasto ._ . . armazem do- sr. Manoel Alves.
Certa noite um deles foi de azar, Como a prisão desses dois "ga--

pois presentido pelo inquilino, não tos" talvez se descubram outros da.
teve tempo de fug-ir. Trazido ao numerosa familia.
interior ela residencía, foi deixado Os que agora se encontram nas'.

em guarela enquanto se dava co- mãos da policia, são: Normiro José
nhecimento ás autor-idades. Nesse da Silva, branco, de 42 anos de
meio tempo tentou fugir, 3])1'0- idade, servente, residente em 1"01'
veiLando-se de um momento de quilha, S. José; e Francisco José'
distração dos presentes, mas 1'0" Roque Falcon, branco, de 25 anos.,

Justa a pretensa-o dos m'estres de II·ubas L Emnossado o DOVO' subjugado e forçado a esperar a residente nesta capital.

IPI polícia. Não demorou, chegararr
Rio, 24 (E.) -. Os mestres d. quanto a nossa rede teleg-ráfica au- Deleoado R de dois soldados da ,nossa Fôrça Po-

linhas do Departamento dos Cor- mentou de extensão e desenvolvi- . •. Iicial, a quem o meliante .foi en-

reias e Telégrafos enviaram um menta, o quadro de inspetores, isto PAIIre·la d� "a.pl"tal .t.reg'lle para ser conduzido á Clle-
memorial á Camara dos Deputados é, de, mestres de linhas, foi redu- U U lJ fatura. Era um moço forte, clispos- No intuito de resolver olgumaa ..,

pleiteando a restauração elo qua- zido. Assim, esses ,mestres de li- Nomeado pelo sr. InterVentor
Lo. E por isso conseguiu ludibriar diHculdade. que po.eam lurgir hei'

dro de inspetores e o seu apl'ovei- nhas de 290. que eram, passaram, Federal, tomou lPusse, ante-intern, "I
.

I d interpretação e aplicação dali noa--

d D I ad R· I d
a VlgJ aU01a (OS guar as e mais lias leis referente. a Previdência, ,.

lamento nos mesmos. Alegam agora, a apena� 190. Em COllse- no cago e e, eg.-
.

o eglOln:a e
f

'

" uma vez, 'llg-m. I Social: eete diário criou a Secção-
aqueles funcionários que a atual quencia, como numero atual elos Polida ,da Capital, o dr. Francisc'O

Novos roubos praticados ulti:" sob a' epígrafe acima, que tem C' 1

função de mestres de linha é ab- aludidos serventuários, Loca 3. ca-' Câmara Neto, ex-Promotor Público
mamente, tornaram mais insisteu- direção do Snr. Paulo Falippe.

,

da comarca de Araramruá .gro:..de estudicso do aSlflluuto.solutamente idêntica ás funções da um deles, obrigação, de co_ntro-·
,.

. . " '.
. te a vig'ilancía., até q'.le na noiLe

E t ut b 'De.tarte. semanalmente. publico.-'
'exercidas pelos antigos inspeto- lar 244.000 metros de linhas, ex- SlPln o Ct o ,e sereno, enql1lS- 'ele ontem, guardas da vigil:1ncía remos um artigo &obre a matéria ...

res, tendo havido apenas a subs- tens30 esta impossivel de seI'
to pelas destacadas prendas d'O seu

noturna, conseguiram deitar á mão respondendo tombem. as consultas"

tituição df; titulo e a diminuição atendida com ehciencia por um caráter,. S8; sêl'á, no desempenho
a dois elementos ,suspeitos, os

qve no. forem feita. e que de".�

dos. salários. Dizem mais que en- ul1ico funcionário. de ;Siuas funções', u.m penhor segu.ro rao .er endereçadas a «Previdêl'l-·
de tmnqtüJidalde sooi:al e um esfor- quais, j)l·evalece.ndo-se do máu cia Social», nesta Redação.

tempo e dã escuridão, andavam áçado auxiliar do exmo. sr. dr. Lú-
.

C
• ;r�. S

,.

d S
cat.a dr novas vítimas.

CIO orrea, UlJJglllo ecreta'l'lo a e-

Igurfl1nça Pública que com tanta su-. !iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
periêridade vem dirigindo os ser-!
viços cJessf:i delicado setor da admi- I

nistração estaJduaJ.
Aprc,sentando ao n'Ovo titular as

felà.citações de "O Estado" fazemo
lo na ,convi,cção de que o dr. Fran
aisco Câmara Neto outro propósito
não tem no exencÍcio do cargo, se
íuãn o de bem servir a coletividade.

A Espanhà, adquire IIrânio

in. da fazenda

ser "mãe"Um homem vaique
rior, um cidadão com sin
tomas de doença completa
mente extranhas ao seu sexo.

Submetido a exame, foi cons
tatado, que o mesmo se en

contra «em estado interes
sante» ha sete meses, pejo
que será o pacien te de uma

operação cesariana, afim de

Curitiba, 24 (E) - Um fato
verdadeiramente surpreen
dente e que está polarizando
a atenção da ciência medica,
vem .de se verificar nesta

capital.
Foi internado no Hospital

de Caridade, vindo do inte-

«Catedrais do- Trabalho
na lerra dos Pinheirais»

A Companhia de Cimento Portland Paraná leme O

prazer de convidar os
_,

snrs. acionistas e o público em

,eral, para assistirem o filme que, com o titulo acima,
fará exibir. no próximo sábado, dia 26, às 15 horas. DO
Cine Rilz, gentilmente cedido pela. Empreza ProprieUria.

Nêsse'
.
filme são amplamente ilustradas os trabalhos

até agora realizados pela Companhia na montagem de
sua grande fàbrica de cimen�o em Pinhais, que deverá
••trar em funcionamento DoS próximos meses.

A entrada será franca.
-------------------------- -�

.

200 divisões em pé de guerra
Londres, 24 (U. P.) - Falando viéLica tinha deixado de cumprir

esta tarde na Camara dos Comuns vários acordos aliados concertados
e expressando o ponto de vista dos em Yalta e OlÜI'QS lugares. EnLre-
conservadores nos debates de dois tanto, o primeiro ministro e o ex
dias sobre politica exLerna, o sr. primeiro ministro concordaram
WinsLon ChurchilI denunciou uanto á nooessidade de uma 1'8-

politica da Russia de pretender o visão do podCl' de veto. Churchill
que ele denominou "comunistizar estimou que a Hussia tinha du
os Balcans".
Disse o orador que a União 80-

zentas divisões· "em pé de guerra"
na Eurora ocupada, e acentuou
que devia ser mantida a sua de-

U _. ... claração em Fulton. Missouri, que
l�arClnelrOS ..

tania celeuma provocou, quando o

,Precisam-se marcineiros pagando veterano estadista' afirmou que "a
.os meihores preç<>s na Fábrica Russia desejava os j'rntos ela guer-'
de Moveis "A MODELAR". ra, mais do que a guerra lhe po-·

Rua Traiano IS. dia oferecer".

lhe ser extraída a criança.
O caso singularíssimo, tal

vez 'único, está merecendo as

mais continuas e precisas
observações, sendo grande a

expetativa em torno fio re

sultado d anunciada inter-

Previdencia Social!

Trigo para o' Rio
Rio, 24 (A. N.) - Com a ch.)gu-·

da de dezoito mil e quatrocentaS'
sacas de farinha de trigo a esta,

çapital, sera feita a distI'ibuiOã(jl"
da quota de dez sacos de farinhft

por semana para cadá padaria•.

Está sendo feita a mistura com,

fubá de milho para a distrll:mi"ão'
em seguida. Aguarda-se a nova;;

chegada de trigo para esta capi..,
tal, procedente do Canadá.

Crs.
Aderbal Ramos

da Silva

LEIAM A ,REVISTA
O VALE DO ITAlAI

e

João Batista
BonnassEs

ADVOGADOS
o sistema e'ra
muito antiquado
Londres 24 (U. P.)_ - Foi mo- C· ·d ddificado e l'eorg'anizado o tradi- OUVI a o ii perma ...

cional sistema de regimentos de'
"d'"

•

infantaria do governo' brítanico. n8�er na preSl eUCI8
Segundo afirmou o Secretário 'da Hio, 24 (A. N.) - Foi divu�gado
Guerra sr. John Bellengrpn, o sis- que o presidente da Republica e o

tema posto de lado .já era consi- miÍlistro da Fazenda convidaram o

derado demasiado ahsoluto e in- sr. Guilherme Silveira l1ara,perma
suficiente para as condições da necer na presidencia do Banco do
guerra moderna. Brasil.

RUG. Felipe Sc;:hn..idt
Sala 3, 'Telef. 16-31

34.

A V I S 011
O Dr. SaVQS Lacerda comu

nica 80\ seus clientes· que está<
i'nstalado com seu consultório'
médico em Tubarão por tempo>
indeterminado.

..... -
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