
De passagem para 'sanlfaJrii��>:�'ii representar. o Brasil na posse do
l' presidente daquele pais amigo, chegará amanhã, a Florianópolis, acompanhado' de
sua· 'comitiva, . o preclaro senador tierê,u Ramos, Yice� presidente da Repúbiic8M
O avião em que viaja s. exeja.,' que descerá no campo da Base Aérea apenas

para abastecimento, será esperado entre às 9,39 e 10 horas.

Montgomery é favorável
EDINBURGH, .Escóc.ia, 26 (D, P.) - o marechal de campo :vis

conele Bernarrl MonLgomery declarou hoje na Univel'sidade de Ediri

bJ-lrgh onde recebeu a cidadania honorária ela cidade que nenhuma
nação pode manter força miliLar adequada a Lempos de paz, Mm o vo

luntal'iado.
Acrescentou que embora haja muitas vanLag'ens na conscrição mÚÍtar,

era necessário estabelecer planos para gal'anUI' empregos aos desin-
corporados, encorajando assim o alistamento voluntário,. Recebida pelo Presidente da República'
Enforcad'O publ61 I

RIO 26 (E.) - o p1'esidente da Retpublica 1'eceben ontem, em au

.

.

.

'Icamen e diencía especial no Palácio elo Cate te a Embaixada Especial que vai

tamUl' parte na solenidade ele posse elo tpl'esielent,e da Republica elo Chile

tendo á f'rente o sr, Nerên Ramos, 1)ice-p1'eside'1"le ela Repitblica.

o roobo no Castelo de Kronberg
O SNY G AMA & C 1,- A-Ino. f��lr�:,����l"ln��a (�� �;;]'j� �l: j:SI��O j��g.��'��\r�:%��t�·:t���l�

- • acusado de participante no saque do castelo de Kronberg,

RUA CONSELHEI�O MAFRA,. 8ft O trilmnal pediu o compa.recimento' de Paul Martinho, filósoí'o-léc-

EndereçO' telegráfico: IARO nico e joalheiro de Paris, afim ele que o mesmo avalia o rico jarro,

CAIXA POSTAL. 239 -- Florianópoli. Depois de detiao exame e alg'uns cálculos sobre uma follla de papel.
Paul voltou-se pava o juri, piscou um olho ,e disse, ironicamente: "on

ze dolares .. , segunda mão.,."

o MAIS ANTIG@ DIÁRIO BE SA..�TA CATARINA
f'JttlóJllriet.ario e Diretor-Gerente: SIDN.EI N('iCETI _ Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Redação A. DA..lVIASCENO DA SILVA

Anc IXlm I florianópolis ....... Domingo, 21 de Outubro de 1946 9861

lOS BASTIDORES DI POLITICA NACIONftl
ELErçEO 7.�RA o SENADO Presidente da Jtepublicu par{Õl:ÍF nistéiio nem postos de maior ::lc8.

P, Aleg-re, .' (E.) - Há poucas inclinado a nomear um mineiro taque na Carnara dos Depu tados,
semanas o então ministro da Jus- porém, UnJ mineit-o quo dispuses- Minas, que sempre ocupava. os lu

tíça, sr. Carlos Luz, encaminhou gares de maior relevo na adm inis
se do apoio dos trabaihistas. Não

ao Dupremo "I'ribunal Eleitoral. tração e na politica, ficou, depoisse rereria a nenhum nome, e o do
uma sugestão para que fosse es- das dissidencias no seio do P. S

;;1'. Bias Fortes a todos se afiguratudada e redigida a legislação con-
arastado (ü quaisquer cogitações.

venienLe a fórmula de eleição dos

candidatos ao Senado Federal. se

apontando um candidato unico e

mais os suplentes ou se índicada
uma Iista de nomes dentre os

quais o eleitorado se manifestar-ia
pela escolha das urnas.

" Circulando rumores de que o

'Supremo
.

Tribunal Eleitoral já
opinara pela matéria em questão,
agitaram-se os partidos politicas,
110 sentido de tomar conhecimento
da resolução, o que até agora não
f-o-i possível,
Desejando esclar-ecei- o assunto,

pois poucos dias o separam da es

colha def'init.íva dos seus candida

tos, o Partido Social Democrático
solicitou ao deputado Adroaldo
Mesquita da Costa, recentemente
emb;n'cado 'Para a Capital da Re

pUbiica, que se informasse junio
aQs órg'ãos competenles sobre o

.

disposto em relação' aos senado

res, esperando breve a manifesta

.ção daquele deputado,

Gerais : sem representação no mi-

lhe será

D., esquecido ...
Nem a liderança na

Comenta-se a posição 'em qUE no Palácio Tiradentes,
ficou, no cenár-io federai, Minas entregue.

maioria.

N,ão daparticipará
BELGRADO, 26 (U, P.) - O jornal comunísta "Borba" (Iec!al'ou

que a Iugoslávia não paJ'Licipará da Conferencia do Danubio, que de
ve se realizar em novembro, em Viena 1)3.1'3. tratar da. liberdade de na

vegação nessa aitérta fluvial, nem reconhecerá as decísões que SFl to
marem ali.

«Jejum �té ,q, morte-
LO:YDHE8, :Ui (O. �',) - - Lord Pett. IG:�; IAWl'i'i1r;e, si 1';'UCl:'io de cs-l

t.ado pnr« n. Iruii«, toi. notiticaâo de que rI purt ir da meia-noite do dia
trinta r; mn de outubro o patriota nacionaiista indiano Krislina Eumor
Cnatteriei [erú um jejnm "até a morte", em Londres, a liwnos que (I

aouerno britanico declare imediatomente a. independencia ineo uiooco:
da lndia.

ChatterJei lleclal'otl (ftlC tem a intensão ele j'azel' (1 sua greve lia
fome diante da entrada ele lVhite/wll, qu.e, segundo ela aC1'edila, ainda
eletem a possibilielade de concecie1' a independencia da lndia,

Rio, 2tí Os

__Pfóceres paul isLas que se encon

tram nesta capiLal mostram-si

realmenL3 apreensivos com o rume

que edá tomandó o problema d8

suçessão g'Ovcl'namenlal de São
Paulo. As "demarches" I'ealizada�

pelo interventor José Carlos dI
Macedo Soares, no desempenho da

mlssao que a Comissão Executiv,'
do P. S, D. lhe atirb'tuu deixaralT'
evidenciada a dificuldade . de SI

{)bterem adesões para a escolha d
uma candidatura unica, O coorde
nador, na 5'_la atual Yisit.a ao Rio
ouviu do c.hefe da Nação, como
lhes disse onLem, a sugestao de que
talvez novas negociações levassem,
.agora, com a ajuda do tempo de
-corrido, a outrC!s resultados. �a
hemos que o sr. José Carlos dr
:Macedo' Soares as empreenderá lo

go que regresse ao seu Estado
aguardando, até o fim do mês, r

pronunciamento defii1iLivo das
forças politicas que consultou.
P general Eurico Dutl'a conyida

rá. o sr. 'Raul' Fernandes, logo quP

�I'��:!.lI:��t�ni���iS!�e!��m��eJ��asi� Os Institutos e a Fundação daCasa Popularde regresso da Conferência da RIO, 26 (E.) - Em companhia elo"lninistro 'do 'l'mbalho os p7'esi-
. Pa� para (cupaJ' a pasta das Re- ,dentes dos institutos ele AposentaeloT'Ía' e Pensões fomm recebidas pelo
1aç�es Exteriores, QuanLo ás de- pl'esidenle ela Rep'llblica co'in qu.em trataram sob1'e a fixação das con
maIs pastas, a da Educa.ção e a ctt' tribnições daqu.elas autarquias pora o financiamento destinado á Fun
Trabalho_, nenhuma noticia Slio dação ela Casa Popu.lct1'. O chefe' do {Jove1'no incumbiu o sr. Fl'ancisco
soube nestas ultimas horas, Ape- Viei1'a de Alenca1' ele entmf' em entendimentos com os pl'esidenle,s dos
;lQS um po!ií,ico panli"ta al'irma- institutos, a fim, de que sejam poslos á disposição ,ela Fundação os re-

"'1 -:va,. esta tarde, 111:\ ·Cama.ra, que ( C1ti'SOS necessál'ülo ao inicio elas ob'/'((s.

PRAGA 26 (U. P,) - Hem1rich Joecki qLte comandou o campo de
concen tração de Terezin onde milhal'es de judeus e outros internados pe
l'eceranJ, foi enforcado em ato publico no palio da prisão de Litome
rico depois ele' condenado pelo Tribunal Popular,

Comunicam aos seus 't:reMuêses e amigo$ que tor.ltm
nomeados distribuidores no Estado de Santa Catarina
cios produtos de Ferro e Aço da Companhia Siderur�ica
Nacional (Volta Redonda). \'

Convenção do ,P. S. D.
Cotorínense

RIO, 25 (A., N.) - O senador Iuo d'Aquino embarca1'á dia oito '

para Fiorianúpolie, afim de condusir os prenoratsoos para a Con

oenção do P. S. D, de Santa Catarina, a realizar-se dia dezesseis. O

vice-presidente da Republica senador Neréú Ramos, pretende de

mOl'a.l'-se pouco, no otau, pois é seu intento assistir a reteriaa

Convcnção.

Sob a do Ministropresidência
Rio, 26 (A. _N.) - Os membros teressando-se especialmente as de ...

da Conferência Panarnericana con-Ilegações estrangeiras pelas estatís..

tra .a Lepra, visitaram hoie pela ticas, mostruários e fichários que

manhã o Servâço Nacional contra a lhes eram esplanados pelos téonía

Lepra, Recebidos pelos Sr. Ell'.1laJl1d co" ,brasiIeiros.
AglfÍClola e seus auocildares naquele As delegações á coníerêneia vi";
serviço, os membros da coníerên- sítarão hoje á tarde o' Leprosarte
ela percorreram demoradamente Santo IAinMnio, situado em São
vár-ias instalações e serviços, in- Oristovão. A noíte a Conéerêncía

realizará uma sessão plenária pa-
1'3 o estudo das conclusões sôbre
o tema de classificação e �atS
da Iepra. .1
A sessão solene doe earcercamen

to será realizada amanhã, sob a

prisídência do Sir. Ministro das Re

lações Exterdores.

EL HOMBRE DE LA
CAPA NEGRA
A nossa prezada'contraí

ra «A Gazeta», há tempos,
comentando a situação n

quo em que restava a U.
D. N. catarinense, proie-

, tizou que a bandeira desse

partido, para aprOXIma

eampanha, seria «o homem
da capa preta».
«A Gazeta» acertou em

cheio. A campanha está a

dois passos. E o "Diário"
lá desenrolou a sua flâ
mula.

Que, desta. vez, o ressur

gido personagem do pori
I:he prtt&·��o acabe em
dó'- de cabeça pa.ra algum
udenista, como aconteceu

da primeira ocasião.

E, tetnbétn; que o órgão
oposicionista nâo se veia
obrigado a explicar que
o terrífico assaltante era

um b/uff, que a fantasia
de um mocinho concebera

para asSustar amid,uinhas.
E, ainda, que um r.evol

ver legítimo, com cinco
balas legítimas, não volva

:8 aparecer para
.

pregar
peças às mocinhas ou para'
fazer as vezes daquela cé
lebre peninha atrapalha
dora.
Que Deus nos ouça!

'Morte a Dlmitrof
Sofia 26 (D. P.) _' O [ornal sín-.

dlcalísta "Trud" acusou, !hoje, 0·9

membr-os do partido da oposição
de terem e1aJborado uma campanha
contra retratos do ldder do part,i,..
elo comunista, Sr. Dimitrof.

NésSiCS retratos, lem.se legendas
como esta: "morte para Dímítrof!",
AuV'erte, porísso, o referido- jor

na.J que "as profanações referidas
foram, cmdadosaeuente evitadas e

frustradas, pois o povo não perrni
tk1t que UIIll punhado de antigos
fascistas minem o prestigio do go
verno democratíco da Bulgaria" .

Ofensiva
nacionalista·
Paipiug, 26 (A. P.) - A 3JfensLvaJ

nacionalista sobre Anti'llg, capital
da prh�incia do mesmo nome, as

siI.IIlmu CaJ1ater de "�litz" com o

\lNalnlçlir dias tires colunas governis
tás, dum:l1JI:e os ul.timos di,as.
Como se sabe, Alllting é a segun_

da das pra-ças fortes mais impor
tOOll1:es dos comunistas na manchu,.,.
ria.

Novamente em juizo o sr. Francisco
I\lalarazzo Junior

S. PAULO 26 (E.) - O conde Francisco Matarazzo Jnn'io'l' com

pareceu ontem, novamente em juizo pam, depO?' no pl'ocesso ({ue pro

l1W1)eU contm o direto?' elo "Coi'1'eio Pa.ulistano" sr. João Sampaio, A

auelie.ncía teve 7f.1n transcurso paI' vezes agitado tendo os aelvogados do

canele F1'ancisco Malw'azzo afi1'mado qtte este, como querelante flão de

via se'l' obrigada a compal'ecer em, juizo e p1'olestaelo cont1'a Ce1'tas pm'

g71ntas feitas pelos advogaelos do 1'efe1'ido jm'nal relativas ao açarnbo'l'

carnenlo ele gêne1'os de tJl'i1w�-i1'lt neCessidade e ao caso da "rayon".

,
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CUE MUITO VIRAM ...

Os olhos cansados pela
idade carecem de cuidado

constante. Algumas gotas

de LAVOLHO desconges
tionam c limpam higiêni
camente os olhos, dando ao

olhar fatigado dos anciãos

mais brilho e vivacidade.

, li ;\rE])lCI�A �O SF.ctlL� Xv.1I
T()�it)" );l'iíS, creaturas {fellzll1 ll!€

nascidas neste século _do' Tád·i,o, fla

aviur ão I' ela bomba atómjca, tíca

i-íamos sstarrecídos se conl1.,rcs

semos

.

alguns dos medicamentos

usados pelos nossos antepassados
de alguns séculos atraz.

Naquelas pl'iscas eras, quandO a1----- _

l1l1'dicina não passava de Ul11lt (loi-I
::;a empírica e os médicos de então ,. Nervos D.e b i I i DI

apenas começavam a tatear o

Clt-li
.

minho que os levarIam aos r·ro- tados P Ogre"sos de hoje, eis remédios em-, ti r vocam
pregarios para a cura ele divl!fsas Imoléstias eram o que de ma:g ex- '.{iI' .Neurasthenia
dl'uch1110 poderia exisLü< r-;a t0- .

rapeuLica antig'll; enLra"a ele I ,-,riu,

cascas de árvores, cabelos, e,\1xo,

fr�, sangue de animais,. rézJ.s e .

exorcismos, e cada uma dessa" eoi

saí) era desLinada á cura de c JI. �a e

deLerminada doença. Cura int'ali

vel, como se vê por tudo isso. .

Na InglaLerra do sécuio À \ 11, por

exemplo, houve um médico ;"ir

Kenelm Digby, que se torno', co

nhecidissimo e afamado pela. fles

coberLa que fez de um remed' ,) de

efeitos sE)g'ul'issimos na cura aos

ferimenlos produzidos por :rrHl,

branca.' 'TraLava-se de um pó co

uhecido p'elo nome de "PÓ da -::ill1"

paLia", que fez furor em Lodo palz.

No enl anLo, e ai é que esLá o ponio
interessante da questão, tão ma

ravilhoso remédio não deverÍ t j:>- rImais ser aplicado sobre .a p,rópria
ferifla. _ e sim sobre o 'gum � ·da

,arma que a ha"ia produzido ... foI'
mais esLranho que pareça o u":rlé

rLio 8('111pr8' aeu bons resul',1(105,

pelo menos deu resultados· w{'l11u
reg que os oqLros aplicados sóbrê

as feridas, pois estes, prepa, 'telos

sem o mfJnor cuidado higiê:.lico,

I
muito contenLemenLe .provocavaminfecções e complicações que !eva-

I'
vam o pftcienLe desta para nw:llor.

E uma vez que o "PÓ da Simp[\Lia"
,

só eru aplicado' sóbre o gumc\ da

!
I

"

I
I A Bl<�LEZA n-\. i\HlLHETt A \1

! (JJp IUI/II cGIl{el'l?ncia de Bastos

I gl'e).

I'
,E' o amor uma coisa .inexplíca-

vcl. Algllmas pe�;;.oas. gosl.arn
..

do

sorriso da mulher amada; »tros,

i encontrum helrza 110 negro:' üO seu
.

caheln; PIlCilllLOLl-SP este llrJiJ >óJI·

l:ilallll' andar de sua querida; J.ql\e-

1p velo,; seus profundos olhos ,\ZL1is,

e assim, cada um ju:;Lificarâ, a) SHU

modo, o alraLivo que o pron ku ii

sua amada.
Outros, enfim, não justificum na

da _ gostam Porque gnslarn,
.

01'

,que seu gosto é gostar ...

Existe um rapaz, boniLo, de boa

'família, rico, esLudallLe de qua' ;Ller

coisa,' que se encantara por l�ma
menina do seu conllecimentó.
Após formar-se. pecliu a peqllena

e, pOLiCO dcpo is casou-se, indo 1)a5-

sar a lua-qe-mel na fazenda dos

seus pais que residiam no inLFlior.,
Passados os .primeiros <lia" de

arrulhos, o pai do jovem q11'J, era

um homem lJJ'áLico, nada (',Odem

plal.ivo, cl1amoll-o á parte e i)(:�r

gllnLol:-se: _ Caro filho, 1'1,�,Jon

de-me uma coisa .,'.' és rapar 101'

macio, rico, belo, com um ruturo

promissol' c pnder ias preLender-um
bom pal'Lido. Casaste com i !jlctl1a

e pPl'gunto-te o que nela encou

traste de singular que te prJlllles
se. Não lhe encontro beleza, g�;içü

ou mesmo in Leligcncia. Que nela

achaste de 'esLranho?
E o rapaz, com a mais sincera

adrnú';:u;ào nos olhos:
'

_ Ali! meu pai, que graça tci«

ela quando cospe!
*

DA arrua, fi claro que a própria n.-tu-

I'1'1_1 rr-zu do paciente �(' encarrega- a de
curá-In aos poucos. I

PE;\SAMENTO ALHEfO 1T-Li no 'cotação de uma m'i'ull(;a o

mesmo seuumento de jllsliC;J, cjll('.
'1<L alma rio urna grande naç r I ) �

O Feu illet.) .

O de�pei(o, quando racillú�lIl('

podemos esmagar quem o causa,
ll'nde a manifestar-se antes pelo
insulto que pela violência. Al-xan-.

di-e Herculano).
Ter o lugar para cada coisa o,

cada coisa em seu lugar, (�is Q se

grerlo da ordem e da ecouomia.
Fénelon) .:

Sejamos bons prírneíramcnte.
Não exijamos o prêmio antes da

vitória e nem o. salári o aní.is do
trabalho. '.J. J. Rouseau).
-
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A Loção Brilhante faz vol

tar a calo natural primitiv.:J
.

(castanha, Ioure , doirada ou

negra) em pcuao tampa. Não
é tintura. Não mancha e não
auja. O seu u.o é limpo,
facil e agradávsl.
A Loção 'Brilhante extingue

OI caspas. o prurido, a lebor
rhéa e tadas aw afecções pa
ralitárias do cabelo, alisim
como combate a calvície. re

vna!lizando as raizell capila
res. ',Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pú'bljca.

.
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RELOGIOS (cPerfecta- com 17 Rubis
RUOGIOS «A', Rooskopf e ( » com 15 Rubis

Relogio8 de pul.o para Senhor.c,ac, das lIupra olan.adh. �

Marcas. Suiças, folhados, detJd� Cr$ 'iS0.OO
Relogio. de pul.o para Senhoras, das supra afamada

.
, Marca. Suíça., aça, dellde Cr$ 300,00

Relogio. de pulso p<1l'a Cavalheiros, daa supra afama-
das Marca. Suiças, folhadoa, desde Cr$ 700,00

R.,logíoa .de pulso para Cavalheiro., dali .up�a. afama-
das MarcaI! Suíça., aço, desde Cr$ 450,00

Relogioa 'de "pul.o Cronometros, das supra ofamada.
'Marcas Suíça., aço, desde Cr$ 750,00

Despetotadore. UIunghaJ\a" . . . .'. . . . de.de Cr$ 190.00
IrvlPORTANTE: Todo. os R.elogioli são &com}!lanhadolJ de

certificado de garantia..

(ASA MASETTI' - a «(asa dos R'ODS RelcgioslI

l

NAO DEIXE QUE O,EX
,CESSO DE TRABALHO
DEBiLITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSI�O
E INTELLECTUAl o
LEVARA', FATALMEN
TE, !t' NEURASTHENIA

Rua Felípe de Oliveira, 21
8° andar

TeL 2·9873 _ S&O Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$
Semestr-« Cr$
Trimestre (:1'$
Mês............ Cr$
Número avulso . . Cr$

"Ano .... :...... Cr$
Semestre Cr$
Trim.estre .. '.... Cr$
Número avulso.. Cr$

,ELETRO FIOS '''ITASYL'' S. A.
FÁBRICA DE 'TRANSFORMADORES

Os primeiros symptomas--da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e 'ner
vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas êonsequen-

'

cias. Trate-se immediatamen
te, com um remedio de' effei'!:o
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado para
qualquer ca.so de neurasthenia.
Vigonàl rev:igora o organismo,
resUtuindo, ao fraco a.s" forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .pessÔas e:chauridas.
.....

80,uo
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,,00
0,50

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos,
A direção não .se respon

sabitiza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

"CENTAURO"
. :' '..'
Instalações de alta e baixa tensão - Fios e cabos - Material ele-

trico em geral
TEMOS PRONTA ENTREGA: MOTORES

ESTRANGEIROS'

GERADORES TRIFASICOS

.

TRANSFORMADORES

PARA ELETRICOS

fOf.t"nFiCA E DÁ SAÚDE
taborallorios ALVIM & rRGl!AS • S. Paulq

NOSSAS SECÇOES
.Direção de:
BARREIROS FILHO

Notas Politieas

Notas' Locais
Artigos de 'Redação
Pág ina .Literár ia

. SIDfJEI NOCETI
Crônica da Semana

Economia e Finanças
Viôa Bancária
Notas Científicas
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DA·MASCENO

Govêrno .do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar

)"
,

DE "-diversas capacidades

ELETRO FIOS "ITASYL" S. A.
.

ESCRITORIO :

Rua Conselheiro Crispiniano, 379 - 60 andar salas 602/6'
fone: 4 �1
CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.00000
Movimentaçã.o .com cheques

'

Banco do Distrito Federal S.4.

_.;..

Religião
Jurisprudê�da
Vida Militar
Noticiâr!o do Exterior
Noticiá.rio do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELO!J

Pelos Municípios
Assuntos Internacionaia

CAPITAL: CR$ 60.í)OO ..POO,OO
RESERYAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 .. Florianópolis

Concursos

Artigos de Redação

, D. P. AQUINO ,4 r'

'Fatos Policiais
I' Vida Social,
� Vida Feminina

>

f «.
I Magazine

I PEDRO PAULO MAf1H.4DO
Esportes

• Ol"

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
PúBLICA
Plantões

Mês de ouLubro
5 (sábado á tarde) _ Farmacig;,·

S. Antônio _ Rua João Pinto.
6 (domingo) _ Farmácia S. An-

tônio' - Rua João Pint.o. ,

12 (sábado á tarde) _ Fa1-máctlW;
Catm'inense _ Rua Trajano.

13 (domingo) "T. Farmácia Ca""
tarinense '_ Rua 'Trajano.

19 (sábado á tarde) _ Fm-mácilIP'
Raulive'ira _ Rua Trajano.

20 (domingo) _ Farmácia Ra1t-
liveird _:_ Rua Trajano, _

26 (sábado á .Larde) _ Farmáci(jp
StO Agostinho _ Rua Conselh(,iJ'(!)'
Mafra.

27 (domingo) � Fm'mácia 81;(11'
Agostinho Rua ConselhfoTrO"'
Mafra.

O Rerviço noturno será efel Jad(i}'
pela Farmáeja Ranlo Antônio, �il�'·
fi rua .Tono Pinto.
N. B. _ A nrRsenfe tabela não po,..

dprá RPr alterada sem'.prê-,
via autorização deste De-
par! amento.

TELEFONES MA1S NECESSITADOS
Bombeiros ,...... 131Z;'
Polícia ,.............. 101l1"

Delegacia O. P. Social .• ,......... li'"''Maternidade ............••..••••• 1 59>

Hospital Nerêu Ramos '.......... 831\, '

Santa Casa ......•....... " •.• .. •• 103"" '

Casa de Saúde. S. Sebastião ..•••• U:SW'
�\ssistência :Municipal' .....•..• _.. 16�
Hospital Militar " 11!>�
140 B. C. .........••.....•.•• • • lSW>
Base Aérea • 180>"

7" B. I. A. C "... 1595>'

Capitania dos Porto. 0............. 13&*
16- C. R. 160g,

Fôrça Policial ;............. 12031'0
Penitenciária ;................ 151:1-,
"O Estado" l02:i.'·'
..A Gazeta" 1656:
"Diário da Tarde" 15'"

L. :a. A. •...•.•.•.....•••.•••• 16'1�,'

Emp. Fu.nerárla Ortiga .• , ••••• _. l�Mr
• .1'
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Não, Não é fantazia : o automóvel lubrificado com

TEXACO �h:ARFAK deslisa, suave e silenciosamente

como uma gôndola na laguna de Veneza-porque

TEXACO ,MARFAK permanece nos pontos de atrito,

resistindo ao calôr, aos 'choques da estrada, á pressão

do peso, á velocidade, á água e ao pó! Eis porque

T�XACO MARFAK não só resulta o lubrificante

mais barato no uso como também protége o seu car

ro contra desgaste excessivo, acidentes e despesas com

,1

consêrtos.

SERVIÇO ELEITORAL I
él'RIBUNAI, SUPERIOR ELEJTOR.o\L I

RESOLUCÃO' N, 1.108
' ,

IOs delegados de. partidos autor+za
dos a represeutá-Jos. permanente.

IInente perante a Justiça Elettorat
n�lo se coufundelll COll1 os delegados
espec;,�lJllente incumbidos, da apre

S,'A!lt!lçao -dos r-equer-imentos de

ins-Icrrçao eleitoral (art.. 25, decreto.
lci 11. 9.258, de 14·5 de 1945 e art,
7°, das Instruções sôbre Purt ídos
-1'oJiticos).

.

O T'r.iburia l Superior Eleitor,tl, vistos,
·údlscutldos e relatados -os autos da con
sulta do T, R E, do Rio de Janeiro, em
,resu 1110 , nos seguintes itens:

la Se os !delegados a que se refere
° art. 20', da Resolução ,11, SOO. de 6 de
junho 'último, são -apellas' os mesmos

I.ern nÚ111"e,'o de ch,co que repr-esentam
(JS Partidos, perante os Tribunais Re
gionais;

2a Se .os parttdos políticos, como ali Izonas eleítóraís sao ern _gra'1de númer-o,
podem, além dêsses delegados, com atri
buições: mais,' ,elevad, as,,' e permanentes,"I-desígriar um ou mais eleitores para, co-
mo seu," rep,resellt",n, res' ou' f,iscaiS; apre-j.sentar requerimen tos, ',d.e Inscr íçâo. eletto-
ral e acompanhar os,.'processbs,;' .'

I

,

3a ). Se, em caso d�e ,espgsti;l, a.!'irma-_l
<tíva, se, deverá guardar a Iímítàção es- I
tabelecida nó inciso 4, do art. 112, do l
decreto-lei n. 7,586, de ,28 de maio de",
1945, e se haverá, na htpõtese de não:
poderem funciona", simultânearnente
-doís represen!,an1es do cmesmo partido,
possibilidade oe, nas zona , que compre
endern mais de um rnunícínío. ser ind)
-eaco um, para cada munícípto.:

:ta Se, caso possível a [ndlcacão de
- tais representantes, cuja atividade' se
circunscreverá ao Juízo Eleitoral de uma
zona, a proposta deverá partir do dire
tório estadual ou do municipal, e aten-
<derido ao disposto no art. 90, letr-a c, e .

.ar t, 144, do decreto-lei n. 7,586, de ""

28-5-45 e art. 38, do decreto-leí n, 9.258,
de 14·5-46 ". '

Resolve' r-esponder 'a ""con'sulta" nos se
guintes têrrnos:
la' Os delegados" 'de partidos autori

zados a representá-los permanentemen
te perante 'a .Iustiça Eleitoral, aos quais
se refer-em o art. 2'5, do decreto-te! n.

. .9.238, tie 1<1-5-45 e art. 70, das Instruções
-sôbre Partidos Políticos '(Resolução 11,
.8,30, de 2G-6-4H), com as atribuições que
lhes dão aqueles artigos de lei e n art.
';39, do decreto-lei n. 7,586. de :l8-5-45.
não se confundem com os delegados eg_

Decialment� incumbidos da apresentação
-dos r-equer-tmentos de inscrição eleitoral
-Os quais são indicados no art. 20 Jetrá
"b, e § 10" das Instruções sôbrc o' li'listil.
n1ento eleItoral (Resolucão número SOO
,de .6-G-4G).

.. •

2a e 3R OS partidos políticos poderão
·�esignar até dois delegados, a fim de
,-que, j'U'lltO a cada zona eleitoral des,em.
penhe111 a atribuição prevista no' art. 20,1etra b, e § l.o. das Instruções 'sôbre o
'.alistameuto eleitoral.

4a As ÍlldicaÇ'Ões dêsses del�gados
,<lOS' Juízés eleitorais, com1,)etentes, a que
.aluide o art. 20. § 1°, das mesma,s Instru.
""nes, deve ser feita pelos diretórios mu.
nicipais dos parthi'os políticos,
Sala das Sess<'ies do Tribunal Suoerior

Eleitoral.
•

Rio de Janeirp, D, F., em 21 de setem-
'ibro de H>46. - José Linllares, presiden
te. - F. Sá Filho, relator, - Antõnio
'-Carlos Lafayette de Andrada. - J. A.
Noguci"a - Júlio de Oliveira Sobrinho.
Alfredo "'f"rkul.o Guill",riif's Filho.

'l>rocuracnl' geral.

•

,
� ! ...

i
j.
! RCSCJi!If{ ([9S' :i(ü�allicntos da Cd

! '1I;(f/'(l Criniinul, realizados e'm ses-

I são (�e _ 2� -de ont'l.ib1·0 /de;_,,1!N6
Apf\laçüo oiirninal n. ,7.5' 7 ela.

! comarca de Caçador, em que é

f aprlclldl' a JusLicra e apelado. Vit01'
l Cortéa de Meio. Relator o .sr, des•

I rt'h(1l1�
Salles, ClecidimlO, a Câma-

1'<:1 Criminal dar provimento á ape

lação para an�la!' o julgamento e

1 malll)ar' o l'�U a I�OVO' por .dereíto
1 do quesl ionarro. '

,

I Av�'lnção criminal n, 7.582. da C(J

marca de Põrto' União em 'que e,

'I apclanl e ",I JustiQa, e apelado Am,�-
zona" Mendes, Relator o se. ,dea.

Urbano Salles decidiudo a Câmara

Cr-iminal negar provimento á ape

lação psru oouf'irrnar a sentença
ahsolu teria.

"

'

..

-

nais caraGte-
eSmas tradlClO hecidos em

C as rn m con '

.orn
s tornara de mUltos

risticas quedO e deitadoS, agora,. .

à venc}a
do o mun o, ncontraro,to

. entos, )á se, e \
.

'

ente deSe-
aperfeIçoam .

.

pi" 0'1\ EspeClalrn • n' dios '

novos F�ádloS LI

o Brasil, os l.\,a
,

os , dos para '

·

d o e
, construi ;:,

�. s mo eru
hados e 1,' de !Xl.cll
n

., o Que !la
, " hecer,'

,

!LO'! constltuem .... , oi

res� Procure cou, .

p
�relhos recepto, "oT _ o seU

'.

f·
. ente emap, .'

R' d= OS :pIL
e lCl �

ovos a).
, 'o I

,

.

13so oS n 13.onor .

comprom1 ,

de prazersem -�-"-".1ndo, : ura ,�>

guia para

Resen 11.0 do j'iLlgarnent o da.Cômara
Civil, realizado '�-nt sessão 'de M de

outubro de ,1946.

Agra \'0 n. 1.609 da 'comarca ae

Blumenau, 'em que é agravante
_�liC{' Sachtlebcn e são agravados
Carlos Koffke e sua mulher. Rr,...

lato!' o B1', dos. Luna Freire, U(I'

cidindo a Càmat-a Civil, prelímí
narmente, não conhecer do agravo

por não julgar o recurso cabível

na espécie.

. "

1TU FFI,
ReV,endedóres exclusivos em Florianópolis:

AM I N & I RMÃO 5 RUA DUARTE SCHUTEL, 11- C. POSTAL 117

o Sabio
,

DE'"ESPECI�IL
CtA. \VETZEL lNDU8TRIAL...JOINVILLJU

li
mOR-� ,11 ,..:. N .. _ A Bl1ANQUISSIMA

1

i"1
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- ;

I
Em vista do recente cancelamento pelu Carteiro de

Irrrpo r-t o ç
êo e Exportaçao do Banco do Brasil, do a p-edi

ANIV}'�RSARIOS: I dos d& tê :ias as marcas de Go rnín �'lôe;;;, Cc rn io n.ete s e tc.,

'l'EN. JOÃO SALLES \avis.amos 0;18 intere!Jsodo� que �s:Qmos �ceitando novos Sl!\lULTANEAMENTE

Deflui, hoje. o oni\19nário nGtc-1 ped ido s ate 10 de NOl1embl."o p roxrm o , e Informando que ODEON IMPERIAL

lício do senho:, bnents João Sal1es, os respectivos pedidos serõo atendidos com hrevidade, A's 2, 414, ti lh e 8 %, A's 7 Ih
.oficial refor.-nado dG nOSSQ Força

'I em vista da t.er chegado a São Paulo grande quan- Sessões elegantes
policiai.. tid d d du t St d h k il

SEVERINO JOSÉ VlJi_;HL\,
. 1 a. ti e pro U'�09 u e a ar . Có[,ia em 1" mão 110 Brasi

Festeja, boje, seu natatlciu. o I SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA DE AUTOMOVEIS LTDA. Tyrome Power - como suas

senhor Severino José Vieira, se-I (�,. "; d d I S d b 1- ) :j:a;tt:<" gostam : - Viril e roman-

d L
.' d Esl.íva ''I.'' l...oncestHOnor.Os os mo a os tu e axer ,

gun o eSOUl'ell'O a "v.' u-
.' . r 'L'c - em:

ril.ima, no seio de cuja classe, go- R. Fehpe Scbm
í

d t , 60. - I'el. 1517. ..: I o

za de gerais simpatias,
. I ---- ()DIO NO CORAÇÃO

LUIZ HENRIQUl!: DINIZ
- (Son of Fury)

Faz anos, nes�a. data, o jo 'em

1\ C O U �I I C ( com

Luiz Henrique Diniz,
, " ii

.

Gene' 'I'ierriev - George Sande)',:;
, i::\RA. ADALGISA GONDIN

Rorklv Mac Dnwall r--> John Carra-

Aniyel'S�l'Ía-se, hoje, a exma. sra"1 A Companhia de Cimento Portland Paraná, tem a dine

�R��I�og�tf�nÀ LENTZ TETIVE' satisfação de cotnunica� aos, seus acionfstas e ao público Lutando contra um mando ad-

Deflue, na presente efeméride, o. em &9ra1, que acaba de 1 ns.ta.ar a Agen,CIa. Ge�al para todo
verso ele sofreu hrn-ivelmenle, m-as

:. " talicio da exma sra

'10
Estado de Santa Catanna, em Florienàpolis, .

a 'a tramar a' sua
aruversarro naLI, . ". • qlJl'l'ln viver ""1.' - �- �

Jocelina Lentz 'l'eive. Outroseim; qualquer entendImento ou procura tanto
ímpiacavet víngruça , ..

MENINO GIL da Capital como do interior, deverá ser feita ao Snr.
. " No pr.ograma,:

Transcorre, hoje, o. an,lvcrsarlO, '1 Boabdil Loyole do Nascimento, nosso Agente Geral, com
G I G edes da 1°) - O Esporte em Marcha

natalicio do menino . j u

I' escritório instalado provisoriamente no Hotel La Porta
Fonseca. t 123'

, 'Nac. Cooperativa.
MENINA WALTRUDES

., I apar
. .

20) - Conlo de um Lobo
Deflui, nesta data, o natalício i

A COMPANHIA
Desenho colorido

da menina Waltrudes Alves.

I ISRA. ERNA S, PEREIRA 5
;]0) -"7 Fox Airplan News ....

A efeméride de hoje, assinala o.
. ampra OS russos 28x80. - Atualidades..

natalício da exma. sra..Erna .

S. i �. . ... • • • .

Preços : I
Pereira, esposa uo sr. ;\n Pererra. i BERLIM, 26 (U. P.) - Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha p1'O- Odeon Cr$ 5,00 _- 3,00 _' 2,00

STA. NI�ZA SA!'iTAl'f� na I testaram, hoje, na reunião dos quatro governantes m il il ares ela Ale-!A's 6 Ih Cr$ 500 unico - ímpei-ial
Decorre, hoje, o amversario .

-

. '.'
- '. ,'". .

talicio da gentil sta. Nilza San-Imanba ocupad� contra a remoçao em mass� de técnicos e operarros al-
- Cr$ 360 U111CO

tana, residente !la Laguna. I t�m�nte cspecíalizados, da :�ona de o_?LlP-açao russa para a União 80.- Censura: Até H anos

SRA. ONDINA LEHMKUHL l viél.ica, onde aSsuml1'1am varIas funções,
,

,
, .

Aníversarta-se. nesta data, a

I Os auglo-arnericanos acusam os russos de es(.al'�m violando os re- FILMES DA SEMANA TOJlogramas f"tido.exma Sl'a (mdina Lehmkuhl, es-
. _

. . \fi U _ Ui"
'd

"

Osvaldo Lehmkuhl co- i gulamentos relatIvos a deportaçao. de trabalhadores germarucos. 4a FEIRA - ODEON Esta-o retidos na estação sede

::I�Ci��r' NAIR FRANZO�I' I Será boman·agíHJdo I fe's.a em
.

.

.

John :�;'�ees�a�;�1l1a�rablt!. ._ teôleg.ramas para as seguintes pes-

Completa mais. u,ma prlmaver�,' (I
,
tlU J .

l'
s as.

d t t ta Nair

II
Cesar Rümero - Carmen l\Ilra.m a

José Gal1i.ani - LeoTV\Ido Meyer
�.,el.satllazondIa..ta, a IS lU as·. .

.,íg JOI·Z de . anOreS I'oquel:-ros' , Y""

.J: u'" - Harry James e sua orqueScl'a -

_ José de Souia - José Oscar Te-
NELSON ICARIgN� . faz

1 A turma qli�, a 7 de dezembro. Haverá grande festa religiosa em em: resa Libia - Julia Alexandre
O jov�m Ne son anom

I' p. V'indouro, oonclúe o. iurso naEs- Cóqueiros, boje, com a pres�nça MINHA SECRETARIA BRASILEtRA Maria Pedro Pereira - Sidap
anos hOJe.

óRIA R XAVIER I P' t' d Agrl'cultllra "VI'dallde
·S. eXCIa. revma. o sr .. �rcebls,po (Tecnicolor). ....� da C F A P Dn"sa Im

SRA. VIT "
'

co a ra lca e
Met.ropolItano, que admmlstrara o

no::;p. •...
- .o<:;v - -

Na data de hoje, amversana,-se Ramos", de Canüinha-s, vai hcme- SanLo Crl'sm"
, , , , ..

pasil - Fernando Soares - Luiz
.

Ó· R' 1 XaVIer '. ;. «.

5a FEIRA - ODEON
'a exma. sra. Vlt rIa �l��S

.

nagear o sr. dr, Alves Pedrosa,. O programa é o. seguinte:. Mif'sa do Nascimento - José Cesa - Dl'".

VAL.�YSd�. faz anos juiz de menüres desta Capital, na I as 7 hüras rezada por FreI Get'- Ginger Rogel's - Fred Mae
Hilton Hermont - Salübü - Ligia

l'!a �fem�rl e Aelb oJ�,
aluno d� festa que então se realiza,rã re_lmann José Fich�r; ás 9 horas, che- l\fllrray - em: A. dos �antos.

o Jovem Valays �Ul,
'.

'

'

gada de S. EXCla. llevma. D. Joa- A IRRESISTIVEL IMPOSTORA.
Faculdade do ComércIO.

.
conhecendo, aSSlIn, ÜS Sel'\'lços que quim DomIngues de Oilveira uD.

VALDIR ALBANI . aqueles magistrado lem prestado Arcebispo Metropolitano.
Transcorre, .ll:estda d.ata�mo V���; aos alunos daquele educandário. A's 9 lh hüra8 2a Missa rezada

versár.io nat�I!C�ü. o JOV
xaco. P?r. Frei Felisberto Imhor�t, vi-

Alt��IJ1nc����1 d�S��LI'I1A DR. UNS NEVES �al'l� da PDaróqJul:i � aSSDIstlda por
I

NTOS Molésti:as de sen.hora, '. ,",",ClQ. '. oaq1..11m ommgue3.SA Consultório.' _ Rua Jo.�o Pinto n, 7 'de Oliveira.
.

Vê passar, _ Sobrado. - Telef<me 1.�\1 A's 15 horas S. Excia. adminis-
'amanhã, mais Resi-dência - <Rua lSete de Setembro

t.l'UI'.í, O Santo Crisma.
um aniversá- - (Edifício. r. A. P. da ESltiva)

t 1'" Telefon.e M, 834 ' A' noite. barraquinhas. - A's 2 hs. -
rio. na a lC10, a.

••.• ••.• ••.. •... •..• .••• Abrilha!nltaTá a fes,tividade a Ban- j\,fatinée do Barulho
19a1ante meni- 1

na Maria Es- DR. M. ·S. CAVALCANTl da MHsica� <da Fôrf,{1. Palicial do - ProS'rama -

telita Santos, Clínica erelusivamente de .crianças Esta.do, gentl,'lm.ente,' �.ºferecida p.elo 1') __ O Mistério da Excursãe
Ih' h d· Rua ISal!danha -Mal"inlho, 16 1 r'�d d R DDfi lU a o sr. TelefO'Ile M. 732 s·r. ce . '-"'" .1 1'0 �g.lS: . coman-

j Fawcet:t _ Nac. Coo-p, _
Avelino San-

... ,. . . . . . . .. . ..... ,...... . ... dant.e da prlOsa �mhcla. ..

•

2) _ A Voz do Mundo 46x90/91
�oo, funcioná-

DR PAULO FONTES O produ Lo sera em benefICIO ria Por Cr$ 75.000,00 a casa

rio aposenta-· Capela de SanLa Cruz, daquela 10.-
- Jornal., _ C n. 122 da rua General Biten-

do da Cümpa- Clín·ÍC(l e operador c.all·dade. 3) - JOlas do Ira - Shorl

olo-I
......... 't.

-

Consultório: Rua VütOl" Mei\"Cles, 26 "''''"'nhia Telefônica Catarinense. Telefol1e: 1.4()5
.

d
A galante aniversariante, l'ece- Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18 Yarsóv·l·a urot·Ast..OU 1'11.10). _ ('- '\TOZ do Mundo 4-6K91t/95 •• ������ .��. :�:���. ���. �:, ��?:

berá, por certo, por parte de seus Residên�;ie��;!:�l�i1enau, 22
;'(J

l)arentes, inumeras felicitações. por - ....----- ... -.--.--.- Varsovia 26 (D. P.) -.
O Gover- -:- Atualld.�desd·· .

I d Uexl·c.".n"" AL-UGA SEmotivo de tão festiva data. I'ada'veres ., 5) - (.ran lOSlca es lU ,'''' -

JOÃO JORGE MUSSI ""
U'O Polones e.11ltre, hOle, uma no-

Sh t C I 'd
..

Comemora seu aniversário na-, ta .à elll'bai.:lQada norTte americanill.
- or o 01'1 O.

_ DeQel'll(' um quol'to no Praça 15 W.

d
-

d
.

{j) --- Carmezinha " •

talieio, nesta data, o. sr. João Jorge e JU eus �rofiesrt:��Ido: cuntroa o trail!al.l�ento Colorido.
Novêmbro n'O. 15.

Mussi, proprietário da conbecida
1:'.. k" _. 26 (D P) O G I brtllhal· d.loS:pensadü a refugiados

Casa Yolanda, nesta capital. rl,an 1,O�"" .:
-

'. Q-, poloneses que estão atraressarudo 7) - A's Bandeiras Despregadas FURIA SELVAGEM
OSMAR MEIRA vemo Ml-htar da Bav:arJa a:nulllciOu,: .

'.
d' AI 1...

- Desenho Popeye. Technicolos)
A efeméride de hOJ'e, regista o. h' t 'd. -'" d

. I a zona GdnenOma a . emanua.
d C t' d D com - Roddy I\iac POWALLüle, CT s� tO VIUena a uma. iIl)1veS-1 8) - Jüg'a, 01' as 19a o - e- 1

.

�:I�r��Í�� ��t�����t��l��ta 0J��� �����' O:'e��:�:6�s>�ãi:sse�=C!:� Beueflciãudo 05 ser- se�l;o�o�:���dOl'eS 'Burlescos so��estoll FOSTER
- Rita JOHN-

CIRILO SOARES DE OLIVEIRA p,anClados pür soMados n.orte ame-

v.-dores do Ist'ado' Desenho Colorido. - Um filme desenrolado em ple-
Transcore, hoje, a data genellia- rroanos e fo.rça,dos a retIrar cada-

. 10) - Conto. de Um Lobo. - De- uas selvas!
ca do sr. Cieilü Soares de Oliveira., voe'I"eS de judeus de certas \'laIas, senho Colorido. 13) - Inicio do mais sensaeio-
oficial da nossa'Marinha Mercante.
MENINA MARIA BERNADETE para serem ,�nite�"l,ados 'oondigna- Vitória, 26 (A. N,) - P()r 000- 11) - Johnie JobnsIDn - Betty na! e eletrizante de todos 05 fii-

Transcorre, amanhã, o anivers<Í- mente. sião d:lis festas comemorativas do Rhodes, mes seril!düs:
rio natalício da {51alanLe menina Se:�undo se diz, os l'e<Íeridos ca- dia do F:t:i!lJCÚol1láttio ;Rúblico, que I - No firme sintético -

I O DRAGÃO NF,GRO
Maria Bernadete Güdinho, f�lbi- daveres foram eIllcorutrados numa' transcorrerá a' 28 do cO'r'rCnte o'ln-'I _

TREB' DESEJOS \ - Coin ..:_ Roo CAMERON.
nha do nosso presado conterraneo 1

. i . , . t I

sr. Aurino Marcos Goçlinhü, lino-I
va a COlml1�, prüx:rma ao campo de i terven,tor Fedaral assmara diver- ( Technicolor) 1

tipista da Imprensa Oficial do wnoontl'açao de Floskenburg, na sos atos beneficiando os servidores 12) - Torcidas, Lulas e Setlsa-
Estado. periferia de Nureníberg. I do Estado. cões:

Caminhões "Sludebaker"1

.

.

A PARTI�t DO DIA 3

PRóXU\lO DOMINGO
ODEON � I,;\iPER[AL

C!.aude.!.le .colbel·[ - em:

CLEOPA'l'RA
IMPERIAL

Tabelamento para
os cardápios

. Hio, 26 (E) - O sr. Francisco
Viet ra de Alencar, que se encontra

respcmdendü pelo .ex,pediente do

Ministerio do. Trabalho., dir-igiu à

Comissão Local de Preços na qua

lidade de presidente da cepo o se

guinte oficio: "Solâoito vossas pro

videncias no. sentido de ser feito

com a maior urgerscia o tabela
mento. dos cardapios dos restauran

tes <desta capital, cujos preços têm:

sido objeto de cnnstantes reclama

ções do. público pOI' ínterrnedío da.

imprensa.
'I'ratamdo-se de assunto da alça

dia. desta oomissão, estou certo de

[ue as medidas necessár-ias não se

farão esperar.
.

E' permanente o interesse do go
verno em ímpedír a 'elevação dOI

CUlSiÍO de vida no pais".

\
i�

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PAR.A A FA.MÍLIA
E PARA 'A RAÇA

),

.'

VENDE-SE

1/20 EpisÓdios (5 partes),
Preç,üs: - Cr$ �,oo - 2,40 -

"Únp. 10 (DEZ anos".

J A M.O O'E L·AR
Reçebeu das melhores fábricas do pais: finos costumes de linho,

.

seda
sedas de lindas padl."onctgens.

GRAVATAS finíssimas: - PANAMÁS de tôdas as côres;
CRETONES e LINHOS nacionais:

Completo sortimento di!) ternos para homens e meninos.
A,rtigos d<e pr.aia e veraneio. Capas de gabardine e chantung.

Tapetes· de tôdas as qualidodes e tamanhos.
'

Preços espeoiais para l'ev-endedores. Vendas Q V 1ST A e a

A MODELAR., Rua Trajano, 1 16# Tel: 11.51 ,.

e tl'opical:

/

PRA ZOo

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" eSTaUO':"'Domingo 27 de OU.tubro· d. 1946 5
...

'Teatro horas,
Xavier.

Ceníerêncía doAlvaro de Carvalho.
Barão de' Itararé.

28, às 20
livraria

Aos nossos

44.gentes
(1eiam todo dia esta coluna

até o fim
Pedimos avisaI' po'.' telegra

:.u,a. quando o jOl'naJ nã.o chegar
no mesmo ..:lia.

II..,ÔZlda... OI> R<IlP'<'lIIl1al'l t.:l.�3i111 ..m
Ui......)

M�tl'im; rloi'icm<ópCi bl
�ua. Joao Pinto i n, ;t1
·Cu.i::a POBt,,�l, 31
FilieI: CTliI�ciúmu

t'tuo .fwrialto Peir-oto. �ill
(t• .lH. Pr&pl'it.l).

T",l�:,o.mç.>ll: "PRIMUS�
A;;õ>1I'I. ta" '<lO" pl'incipaj,a
rnun!ol1>iM do edlto"Íil'

nOENç.A.S N�RY")SÁb
Com os progressos da ln�dicf,n.,

:boje, as doen�as nervoaas, qUlII.lIIi't!
.tratadas em tempo, sã-o mele}! p".-
1ifeitamente remediáveis. O carandeí-

..

:{Iismo, fruto da ignorância, s:ó pod�
iprejudicar os mdâvíduce.efetades doa
&tais enfermidades, O Ser,viço N.i
.:eioIlal de Doenças . mentais dilO!)h
-de um Ambulatório, que atende na
.!llhamente os doentes Dêl"'o'os<JS 4601-

,digent-ee,
.

na R.1l21. Deodoro 2l. oAa �
..is 11 -horu, diiri:am'llDio,

RETIR.4.RA!rI SU,;.s CANi)j-

. DATURAS

;' Têdas as bebidas, 'Inclnsrve a'
t fabricadas em outros Estados,
; retiraram suas candidaturas,
,

vara. ceinar nos lares catarí- I

f uenses, - em vista da certíssi-Ima vitór-ia do aperitivo KNOT.

B IT
o alíaiate indicado
Tiradentes. i

'

�, QUEiXAS E RECI�Al\1AçõE8
l P1U;;ZADO LEITOH: S, o -rue '11.

i1'\teressa é, realmente, uma providencia
"ara endi reitar o que estiver er radu 1.)',1;

para que alguma falta lião se repita.; e

NÁO • escândalo que a aua reelamaçü
ou queixa puderá vir a causar, encami
nhe-a 'ii SEC';ÃO RECI,AMAÇõIl;S.
de O' liSTADO, Que D �""o será ie"fado
sem -deruora ao conhecime..ato de quem
de direuo, recebendo <I • .:5. uma informa.
�o do resultado, embora em a�t;n, ca

sos nào sejam puhlicados nem a recla
m.ar;áo nem a. providência tomada.

�i

I
I,
I
I

.

O s e u O;KGAN1S'MO

o mELHOR DOS mELHORES
��l'CD ...S'Ii.'::O��
';';C(lflojQ �M4 OAS CQliIIlISI/!CÕES De QttE�QA DQ�lol.�OQAIO'UO O:'UI�

""
o pqECt,l O�!!IH "�OOVTO l!A,lAOU 20�'o

- Dia
Ingressos na

---------------------------------
_._---�"-------

I

,(

','.1'"

')

'J".�:
!

'I�
;1

,

AGRtCln.1URA:PARA A
,de u"'otes culti-

den de dlsco e � ,
,

Arados, �,ra ',� ,.." Moinhos de ped�a e a:
vadores SeDl0�, ..

e capacldade".
t 'os 0'\ !lnS f

.

dl'SCO para 00 .

eX"l'ncão de or-
,

nO p"ra " ,

Nláquinas e vene
.'

o.

t de ferramentas

'miga\;:O�;�,s��::�eO nossos preçoS! ,:: ,).: ·;f ::·()\7 }{: ::>'::'/

para

A INDÚSTR'A o

PARA das MáquinaS
1 1 s e banca '" .

Torno�: para
e f� Completo estoque de

Para enversos ln?
d ortimento de ca-

t Gran e s ..

ferrarnen as. . 1 para cons"ru-
'1' e matena

noS, utenshlOS, ra enlllenho, ora-
'1 de serra pa b

deções. FOh1as ,
. �irculares; e

� o e metaIs, 'C

cais para aç
. l'ras Goodyear.

" .

e man"ue ,

fita. CorreIas
'. :tac�do e vareJO.

pr'eços pa1'aBonS

J
t

RA O LAR:PA
.' 08, BelísSimo estO-

""ogões de todoS,�, til' m81'cas ondas
r

"de dwer53.S ' .

"'ue de radI0S 'st ções a preços
....

s em pre a
.

'

-.artas e longa ,
,

' geladeil'as, man-

eonvidativos. Filtros,
,

.

dirn e milhares
Go dyear para largueiras o

,
. d' pnsáveis num lar

de artigos úteIS, 1Il rsp -'

.

moderno.

1O· TRANSPORTE:PARA
ti os diferentes, es

Pneus Goodyear
de 'dPS para a natureza

pecialmente constr��aras, mangueiras,
de cada trabalh�. Ferramentas e ma

correias e baterlas.
té 5 toneladas .

caQOS a e

*.

.....,.-,

•

ARMADORES • COMERCIANTES • INDl!STRIAIS
Transport9 de cargas e passag",iros entre os portos de Laguna e Rio de Jalleir�

Fúbricc de Pont as "Ritc �II "ria" (,'regos de ferro)

IMPORTADO.RES E i\T.I.�.CADISTAS
Fazendas. Feuagens o Máquinas. Produtos Químicos e Formacêuticoa

Telegramas nHor:PCKE"

JURílHCOESCIU'l'o !UO COMlJRClAL

IIUanoa da Babia
I VapU.alização S.4.

AVISO

Aruluntolll; Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e Informativos
Endereço 'I'el. ELIBRANCO - LAJF.8 - Santa Catarina
C1;lns'.llte no.sa Organização orrtes de lê decidir pela Com

pra ou venda de Irncveís , pinhai.., ou qualquer
empresa ne.te elltada

Diretor: •• DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogéríc, 54 - Caixa Postal 64 - Fone 5i!
Avisamos aos Srs. Portado

res de: títulos, que o sorteio
relativo ao corrente mez de

outubro será realizado no dia

29 e não no dia 30, como es

tava anuo'óado .

CAMFOS LOBO & elA.

Correspondentes

i

I----------------- -------- COMERCIANTE: D'á um li-

FARMACIA ESPERANCA vro à Biblioteca do Centro Aca- DR. �AOlO I� démico XI dte Fevereiro. Con- -

tribuirás, assim, para a

fOl"Illtjao- '1 P'",;Q

RAMOS

I'.....ção �ultural dos catarinenses' avisa que reabriu a sua
de amanhã I l' •

C:jUlU::a.
("Campanha pró-livro" Per,;; <1 C) ''t''p.ir:;a . .ll)-

C. A, Xl de Ft' ...úeirü}� ,j
.

.�------------------------

«BOULEVARD» e, LIVROS 'GALANTES
.
Legítimos Núa ArtíaticoQl Frencêsell. 6 fotos 9x12 Ct'.$ 70,00

O. ARAUJO CARNEIRO -- Caixa Postal 1-126 -- Rio
Peçam-no," catálogo" dos 'livr�s,

do Farmacêutico NU..O LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras � Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.

Garante-se A exata observâucia no r�ceit�ªriq médico_

________________________--------------------------------------------------------------------------__--� .
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� I Pr0'ldêDCiapa�1�Ç'!�ple.! A previdência social é uma gran

:i flr conquista rio trabalhador bra

t I silniro 'e vem se dssenvolvendo
mais r mais, ,10 lado das vitór-ias

no campo das leis trahalhistas. No

século passado o operário não co

nhecia ou i;ol' outra não linha os

Fome
.��

Crônica da Semana

atuais sistemas d�\ previdencia
ass isl cucia social. 8e ficava doen

te, o patrão o rlespedia ou licencia

\.':.1 �4}Tn voncímentos, l'icando á

mercê da sorte, sem direito a qual
quer auxi iio em dinheiro durante

. Dá-lhe ao menos um pão com que
o pequenino ser que se consome,
salva da morte a mísera inocente,

-;

A vida econàmira rio Ilro.sil. lere inicio ou.ando o J'll'im,�iro no oeça- a enfermidade; por sua mor-te, seus

do'!', Jalvez castelhano, talvez lusitano ou noruuuuto, 0/)01'101/. à terra entes queridos (hoje chamados be

»iroem, 'ignorada, desconhecida, e [ez a. barçunlcu com wn seloicola i neficiár ios) , t icavam desampara-
I boquiaberto e 1n.al'tl.vilhado, de unui Lo1'O de 1nucleit·�! Crl1' de b)'((sa �OI' I dos:

'

,

�ill/, caco de, es��llw e tI1/i colar de contas ordinários. De então, desen-I !- m p011CO antes de '1930 foram

"ola-se a li/.SI01'W 'de nossa economia, em irrequlurissima clt'/'va, nwn criadas pelo governo federal as

suceder de altos e aairos, ele sucessos e de [racassos, de periodos áureos primeinas Instituições de previdên>
e de "ensitluunenios". Da ertração vegetal à aaricultura, da aqricultun:« cia social, com o nome de Caixas

à pecnária, da pecuária à, mineração, e novamente à aqricuttur«, Patl- de Aposeàtadoria e Pensões, desti-' ",

brasa; açncm', C01PI'OS, 010'0, borracha, algodão, café slu:edem-se, e 'li i
nadas a amparar os trabalhadores,

ciclos irrequlares, o. iideror a produção brasileira. ,de serviços públicos, como os de-

Cielos irreçulares sim, em que o cotuane da produçiio é atuujtdo luz, fôrça, telégrafo, telefones, por
apeoo» uraças à cultura extensina, ao léu, com.pensaao. rêçiamente pela tos, água e esgotos. Reduzia-se a

terra fél'til, Ituiústrias incapazes ele resistir aos menol'es embates ela um limitado numero de operáríos;
concorrência racionolizodo surçem. de momento, aprooeitando-se do. Pelos decretos urso 20465 de .... v

situaçõo mundiat ela ocasião e, nma 'vez desaparecida a cú'ctmstân- 1-10-31 e 21081 de 2/L-2-32, toram
da especial que' lhes de-u caw;((, desaparecem, volúveis, inconstan- reformados e padronizados os re

tes, paro. dar tuaar a outras que aparecem, em consequência do novo gulamenLos das Caixas de Aposen

estado-de-coisas. . I tadoria e Pensões, ,dando outro'

,

Qual a causa precipua dessa vacilação economica, dessa âesoraa- caráter de obr-igatór iedade de ms

mzáção das fontes proâsüioos, que impeae à noção a edificação de sua er-içao e de melhorias, Uma} novai

economia em bases sólidas, dw'áveis, permanentes]
'

era surge pata o trabalhador, Em'

Nõo é açriuiáoet, tanipouco prudente, dize-lo, mas a verdade é I seguida foram sendo criados os

esta: - A economia brasileira se muda e altera, torce e retorce, avança cinco grandes e atuais Institutos

e l'eC1W, para ser-oir, exclusivamente: aos interesses elo capitalismo in- de Avosentadorja e Pensões, de

iernacional, aos monopólios estranueiros, aos =trusts" ortjaniznaos de âmlJilo nacional, pois as Caixas se

outros nações, sejam. eles teuros ou briuinicos, nipônicos ou norte- rest.ringiam a determinadas regiões
americanos. nos Estados, O Instituto dos Mari-

Que o diga a osüoridade de Caio Prado Ir: "O Brasil. é apanhado
timos foi criado pelo dec. 22872 de"

e arrastado passivamente 'no vó'rtíce ela luta capitalista trosisporioüa 29-6-33; o dos Bancários pelo dec •.

liara o terreno intelectuai, e sua evolução econômica sel'á função ele I
24,G15; do 9-7-34; o dos Comerciá-·

grandes acontecimentos nuuuiiois que se compreendem. e explicam rios pelo dec: '183, de 26-12-34; o'

apenas no cenário unioersai e em. con.iurito com a tiistôria ye1'01 da I elos Industriai'ios pela lei, 367, de- "

humanidade, A suo 'vida econômica não é {unção de [atores internos 31-12-:Hi; e o dos Empregados em'

de interésses e necessidades da população que nele luib ita ; o que cont(; 'I'ransportes e Cargas, pelo dec. lei

nele são os b1'Clços que poelem se'}' mobil'izados para. o tmbalho, as poss'i- 627, de 18-8--38, pela transforma

bilidades nlitw:aís qt�e se'u solo encel'I'U. o consll:miclm' potencial qne ção da Ca-ixa de' Apos, e Pénsóeg;

nele' existe", dos 'l'rahalhadol'es em Trapil.lhes e

,La1ll.eni!ivel situarão ele di'l'ei� depencU�nci((. dos interi}sses a{ie-
Al'nlLl:r,pl)s no ci tado Inst.ituto, ()

n'Í(/enas e qtle dif'iculla à Pátria Br'as'lleim, aill(/a nova e rica, o obter'
In�iillllO da Estiva criado pelo decr

wa integração no próprio "eu", o (mlo-deseiwolvimento e o auto-
lei 6:27, de 18-8-38, foi ·incorpora:

abastecimento, a ·/,c([ea. da pl'úpl'ia economia, o conl.l'ôle de stta riqueza,
do l'pcpntemrnte ao TnsL de Apos.

I e Pensões ,dos Em!preg, em' TrllilllS-
• • I pnl'[.t's p Cal'g'as,

,\'ão há bmsileiro _ dos qne, se ;já rlescl'l}em dos homens, núo eleS-li fJ ojP os spgnl'ados ou associado&

cl'êem, ainda, ela tel'l'a _ q11e nüo sonhe com 'Um B'l'Osil onde esyttinche
do" Jn,,[ltlllO,':; e Caixas têm direito, ,

em l'eptt:x;os, à frol' da tel"'a, ll'aúdo pelas bom,bus aspimnles das (ji-' n.o llll nlm�" '�: apose�t.adori�, auxi
(I((l1lescas fOl'res 'rnetáUcus, o 011'1'0 negro, () líquido que é atividade, .1'i- i 110 peCUl1larIO, pensoes e íuneralr

queza, libatação econôm.ica _ o pet?'óleo! I. _ PeJ? d�creto-lei '7526, de 7-5-,í5·'

Pe,?'�U1'Il,m-se poços pela Ilação eui fora e êle lJorbnlha. sem.pl'e à I J,a fOI, cl'�a�'o o InsLltutO. ��s
' 8er-·

s'llpel'f1ct�, Pl'e�lhe de PI'o1Ju:_ssas de ]Jl'ospel'ielode I' I'iqueza, Porém, pw'a I
'\ 1<,:0:� S�:lal: do B�asll (l�i:l.J:)), qU�.

cada per!nl'aç{lO ll'ln tarnpao de segtu'ança apa1'ece sempre, para cada Un!1Jcald o,; atuaIs InstItutos e

t01'1'e qu.e BP eleva há wn conll'oternpl) (rUe il de/Tuba, pum cada. nova
I C,alXas, par.a ?roPol'ciOnar assistên-:

tentativa de leVa?' (/'/)anle o sonho elo petróleo surge o conll'a-(lolpe c�,a e provldencIa a qualquer pes-'

Imiçoe'Íl'o que lhe impede a j"ealização,
soa, que exer<;a atividade econômi-·

Se há os que aspil'am 'Ver o ,Bmsil eeonom.icamente livre, há, la In- ca, LanLo na lavoura, como em ,OU-'

bém, aquêles que não recuam em sa.crificar essa libel'toct'ío em bene-
tros setores de nossas vilas e cida-·

f'ício do cqpilalis'lno esll'angeü'o, A mão podel'osa dos g'I'a1;'des magnatas
des, A. Comjssão Organizadora dO'

afoga os contínuos o.1')'((ncos da nação, que se agita e debate, buscando a
I8SB amda não deu por encerrados;..

emancipação econàmica. A tôda a América do Sul cabe o di1'eilo de ex-
seus trabalhos, agora fiscalizados

lmil' pe{l'óleo, Só (10 B1'I1S'il, que lhe ocn2,a metade ela extensão, é vedo,do, por represe�Lantes de nósso Pàr-:-·

a fô/'ça, êsse dÍ1'eilo,
lamento NaCIOnal.

Porém o petrç51eo, que existe e que 'repete, de rontinuado, as pl'ovas
Veremos, em outras pubHcações;., -c

de sua existência l'eal, há ele vi?' à lona, há de 'rebenta?' de eada canlo,
as garan,tias proporcionadas pelM

há ele eSC01'1'Cl', l'''útilo e negl'o, à su.perfície do solo bmsileil'o, ainda
Institutos e Caixas de Aps, e Pen-'

que nao o queimrll, ainda que façam por 'imped'i-lo, ainda que descr'e'iam
sões,

de sua existência os que sel'1;e'ln a si U:l''Vindo a intel'êsses estranhos, Colocamo-nos, também, á. disP0�

(C H I N G)
sição dDS prezados leitores, para'

______________________________ responder a consultas sobre pre-'
vidências social, de preferência so
bre o TAPI (Intituto dos Industriá�

No regaço da mãe desventurada
eis desfalece a filha pequenina:
assim, no fraco hastil, pende a bonina

quando não bebe o pranto d'alvorada.

E em vosS'O ,olhar tão negr-o eu leio i.nfind�'
melodi,as de amor e de !beLeza
cantadas numa :noite de luar.

Oh! tu, que agora passas pela estrada,
tem piedade da lânguida menina,
tem compaixão d'aquela flor franzina,
consola a triste mãe desventurada.

alimente

que nada existe igual á dor sem nome,
ao desespero 'atroz que n'alma sente
a mãe que um filho vê morrer de fome.

P. A.nlônio Thomaz

E I VIDA PASSA.•• A vida dos
livrosE a vida passa, . . célere, im

petuosa, e na sua voragem in-
saciável, nos deixa um punha- CASA GRA�DE & i:lENZALA· EM
do de recordações. INGLE8 � Segunelo telegramas de

O que é recordação? _ Má..

New York, acaba de aparecer nos

goa, Prazer, Vida. Estados Unidos a versão inglesa de

Eu ínclvídeí uma dessas re-
Casa Grande N Senzala, o grande

eordações, a primeira vez que
livro de Gilberto Freyre, traduzi

fui à Capital. ' do por Samuel Putnam, que se

Era uma dessas tardes indo- encontra no Rio de Janeil'o ,,' nal

lentes, tranquilas� cheia de ar-
meu! e, A Livraria José Olym;)io,

rebóis, quê só a memória pro- por sua yez, acaba de' lançar a 5'"

digiosa de Mar,cílio Dias San- edição brasi1e.ira da mesma ubra,
tiago, poderia descreve,r. muilo enriquecida de noLas e já

Quam.do allcançamos a Ponte subordinada ao título g'eral de

Hercilio Luz, já havia luzes. Introelução á História da Socieâade

Que lindo esrpetáJculo! no Brasil, obra de que é o volume
O mar fosforecente, 'soluça- inicial.

va baixinho, e as auras beija- HAROLD LASKI .- A impl'ensa
vam-no num elllcanto a.o longe brasileira, represenLada pelos ma

no mutismo dos rochedos, � Lutinos Corl'eio da Manhã e Estado
mundo acodia em lamento, de S, Paulo, está atualmente pu-
Era Natal. Ouvia,m-se as ba- blicando artigos inédiLos de 11 ,"old

daladas plangentes, s.onoras Laski, o g'l'ande lIdeI' do PaI'Lido

compassadas, em comunhã� Trabalhista Inglês, Laski, cujJ 1'e

com as vozes doces e cheias de nome é ulll\'ersal, quer como Dolí
harmonia's, Uco quer como p1'o1'e8so1' e iliL�lec-
Enve,redamos pela rua Feli-I tual, Lerá ,em breve um livro seu

pe Schmidt,,; a procura de

na-I'
publicado no Brasil - Fé, Razão e

vas s.elIlsaço�s. Súbito aparece Civilizaçãõ - ediLado pela Li"Taria
o �osso partIcular amigo Joa- José Oly'lpio, em tradução d(.l Vi
qmm Arant�s, Oh! Virgílio, I

"aldo Coaracy e Guida Coaracy,
exclamou, ElI-Io com sua cara CIRO DOS ANJOS - Este autor

meta?e, na nossa terra; seja,m cu,io romance - A.bdias - obteve �
benvmdos, :Venham participar mesmo sucesso de O Amannense

d� noss.a C�l,� tl'adi�ional. (Po- Belmiro, seu livro de estreia, ,tca
ble amIgo, Ja se fOI tal;vez pa- ba de ser 110meado Diretor: do L p,

.ra,um mun�oA m�lhor). Fomos A, 8, E. O romancista mineiro, que
.ate sua resIde?-?Ia, No aCOll- exercia anteriormente o cargo de
chego .da ,famIha, e no tiniJ;' I secretário do Dr, Carlos Luz, ex

:�ls CrlstaIs, a a�e,?ria era ge- i\)inistro da Justiça, prossegu � as-
. CÜi� a amabIlIdade que os sim a sua alla carreira admilll�'Ll'a

�ra'CterIzava, sentimo-nos re- Uva,
VIver, no meio da algazarra,
perdemos a noção do tempo, e

<tuando nos despedimos, já era
bastante tarde.

.

Achei a Baía d Florianópo
lIs uma maravilha, Contem
plei o nascer do sol" espargin
do seu.s reflexos de fogo no es

pelho das águas,
Deixamos esta cidade, ell1-

cantados pela hospitalidade de
seus habitantes, e maravilha
dos pela mag1l1ificência da na
tureza.

O que disse
verdade:
A vida
A vida

CIGANAS
rios) .NAIR BAPTISTA

Rádio:Difusor�
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta.'
diariamente 8 Rádio Difusora>

de Laguna,
970 Klcs. (ondas médias),

Horários de irradiações: -'- Dai" -

� 10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em Fiorian6polis:::

D, F. DE AQUINO
Red. do Jorol!l «O ESTADO»·,

,APENAS Cr$ 3,t.
Com essa infima quantIa V�e�

5tá auxiliando o seu próximo.,
Centribua para a Caixa tie E.&molaa»
,ao. Indfaentel ti. Florianó:polla.

NóS
Ci.ganas que passais à minha porta
COilll vestidos vermelhos de a,lgodão,
dizei-me da v,ellltura quasi mor,ta
no templo do meu triste coração.

Aníbal Nunes Pires

Nós somos os mutilados
Da gv.erl'a íntima,
Dessa gu-erra que não para nunca
E dura tôda a existência,
Num mundo maior
Que o próprio mqnflo
Que vemos.
O preço da paz nesse mundo
Ê maior, muito maior

alo'uém é bem Que as misérias, as dôres
I:> I E os sacrifícios que presenciamos.

,
Que somos?

� nuvem que foge, Pe(laços de nada,
e nuvem que vôa. Rolando nesta t.erl·a!

D t�I B b
Nós SOllJOS J1Ó, nós somos barro.

..... ,

ona ,J a or a 'PÓ do chão, pó que erra...
-,

DescrcV'ei minha si'll'a; pouco irnpor,ta
"buena-dicha" de amor ou de ilusão, .•
- Ciganas que pas�ais ir minha porta,
com prazer vos estendo a minha mão.

Adol'ü em vós, porém, eiganas lind�,
este sonho de ansdos e iJn;centesa
do vosso estnanho e doce camirnihar" , .

I
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EM n[lRHt�Opniis �s SUQS ORDENS

para o Estado de
GAMA & (IA.

239

AOS SOFREDORES
ADro. L. GA,LHARDO. ex-médica
do Centro ElJpírito Luz. Caridad ..
e Amor. comunica' a mudança
do seu' con.ultório nora a rua do
Senado, 317, 2.0 -andar Rio de

Janeiro.
'

(CONSULTAS Cr$ 20.00.}

-' E*?ttt

I com

I

Acaitamos ofertas de pess
ô

c s n t ivc s e bem rela-
:

, cionadaa no comércio e nos institu içõeit publicas,
dando preferência à firlna estabelecida.

É indispensovel indicar referencias e firmas já

Irepresentadas. Assegura-ao sigilo. ,

Cartas paro Caixa postal 3748 Rio de Janeiro
JiS&J"..",..l

mm

= .," __

Importante firma
gl'onde organização e sendo a

ramo pretende conceder a

rucdoe no

M6toflts Industrlols Diesel e oa·
soiina.EST TISTICA

Segundo os resultados das apu- Entre as mare-ias primas, des-

rações já si,;! ernatízadas pelo sel'-l tacaram-se'. .os couros e peles, as

viço de Estatística :b;conômica e madeiras, notadamente O pinho, e

Financeira, do M inistéi-io da Fa-Io algodão. Quanto 11 este último,

zenda, órgão integrante do sistema o aumento havido nos embarques Ido L B. G. E., e relativos á exporta- do m-ímeno semestre de HH6

a-Ição brasileira no pr imeu-o sen.es- clta-�t), expresse através das ,;e

tre de 19!t6, .das classes de produ- guintes c i íras : 177 (:i05 toneladas,
tos embarcados roi a dos gêneros.' no va IOt' de 1.3'1 :J.9 milhões de

crU-j.alimentícios a úni.ca que superou, zeiros, contra 49 103 toneladas e

em quantidade, as remessas ef'etu- 2\:.19,8 milhões. Reg'ish-ou-se, tam

adas em idêntico período do ano bém, fade acréscimo nas remessajl
passado, Com efeito; ele janeiro a de iii. em bruto. Na parte l'e.l'erell'Íe
junho do uno corrente o país ex- aos rrutos oleaginosos ocorreu iir
portou 853.520 toneladas de ali- geira diminuição, sobretudo do
mentos, no valor de 3.668,2 milhões coneeruente ao hahaçu. Sensivel foi
latias e 2,pf)5,9 milhões, no pr-imei- o '�umelllõ cio valor nas expol'ta-,
de cruzeiros, contra 550 37'7 tone- ó'ões de cêra de carnaúba: enquan-
1'0 semestre de 1945, enquanto os to as 6,571 tonoladas embarcadas

embarque, de matérias primas de janeiro a junho de :t915 repre
cairam de 16.472 e os de mauutatu- sentaram 173,9 milhões de cruzei

ras de 6.8:"3 toneladas. Quanto aos ros, as 6.930 toneladas remetidas
valores ocorreu um aumento glo- êste ano importaram m 300,3 mi

bal considerável, o qual somou Ihões.

3.166,7 milhões de cruzeiros. No se- ::\'0 selar dos alimentos, avulta

mestre correspondente de 1945, ram as vendas de café, 'com 1.834 ..

exportamos 1.353 101 toneladas, 617 'sacos e 1.108,9 milhões de cru

no valor de 4,911,1k milhões de cru- zen-os a mais, este ano. Os antros

zeiros; este ano, as vendas para o gêneros alimenlícios que registra
Exterior elevaram-se a 1.633 421 ram aumentos foram arroz, Iarínha

toneladas, no valor ele 8.108,1 mi- de mandioca, feijão, bananas, la-

Ihões, ranjas e ca rnes ü'igorificada:'J.

Móqul-a, paro fabrIcar tllolo"
de t·ôdos as capc:cldoo6S e 1lpo!.

E rÔOAS AS MÁQUfNAS
PARA CONSTRUçÕeS

Brf+cdores sôbre chassis, cclo
nodos por tomada de fôrço de
quclquar trator e reboc cdo pelQ
f"I1E!!:TIç.

o cliché ocimc e s+o m p c um

BRITADOR MAROBRAS tipo
5E-2, com abertura de boca de
36x 24 cms., equipado com man

díbulas de aço monganez e ca

pacidade horária de 5 - 6 m3.
Montemos poro os nossos

máquinas estoques de motores

Diesel e gasolina, até 100-HP.

..

ESCRI'1'ÓRIO JURtDI�O COMEB.CIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Venóas de pinhais, fazendas e emprêsas
DiT'Iltor: dr. EHsiário de CaIDuga Branco

ADVOGADO
Roa l?rei Rogério, 54 - F\)ne 54 - Caixa Postal &4

Enderel(o telellráfico: "EJibraneo" -- Laje� :_ St,. ClIltarlna

êrttcdc &5 sôbre chassis com

penetre roi ativa cu "ibrantEt,
plc tcfermc de carregamento e

mot or, com ccpcclccdes hcré
,I." de 2 até 40 �3.

ÀS CLASSES MÉDICA E FARMACEUTICA

O "INSTITUTO OSVALDO CRUZ" PRONUNCIA-SE SóBRE A

PENICItr�INA C. S. C.

CERCAS "PAGE"
TIPO 9x33 - 9 :nos N.o'IO - MANGUEIRÕES

O Instituto Me'dkamenLa Fontoura S. A., representante no Brasil da

PENICILINA C. S . .c. ("Comercial Solvente Corporatíon" Terre-Hante,
Indiana, U. S. A.), solicita a honrosa atenção dos S1's. Médicos e Farma
cêuticos para os seguintes pontos:---**---

Gercdores do; Iôrcc .,let,lca, de 8
KW c: 100 K'lV, ele,el ou Qo.ollna.

Britado! 8!1 chcssts, com ou sem

penelrtl, de 2 a 40 m3 horórlos,
conjugodo com motor Diesel.
Fabricação especial poro esfrc
das de ferro.

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

J'Ff�_& A
Britadores Pcrtcteis com elevo
dor de canecas, motor e silo
metatico desmontovel pata me

cedame com peneIra rotatIvo

f montado em ciMa.

1) DEDTSCHE UDEC8ERAs telas "PAGE" - isentas de farpas - são {abri·

eadas com. arame super-galvanizado e propoeeie ..
nam a m.áxima compensação e satisfação aos sr••

CRIADORES e FAZENDEIROS, além. de

Seguranr;a, - Economia - Durabilidade

Fornecem.os PO�TÕES e PORTEIRAS "PAGE" ,

outros tipos de telas para: MANGUEIRÕES - LEI·

TÕES - GADO EM GERAL - CAVALOS - AVIÁRIOS
e GALINHEIROS - PARQUES - JARDINS e

RESIDtNCIAS - MUROS e outros fine.

--**--

Praça da Sé, 371-2.0-S. 263
Caixa 241 - Fone: 2-3080
Tel. "Ceeeapage" - S. Paulo

A PENICILINA C. S. C. (penicilina sódica cristalina) é a única

'penicilina cristalizada existente no comércio,
A PENLCTI.JNA C. S. C. é a única penicilina comercial que apre
senta potência superior a 1.400 - 1.500 unidades por miligrama,
a maior até hoje alcançada em produtos comerciais.
A PENICILINA C, S. C. é a única que contém não menos que
90% de penicilina tipo G e cujo prazo de validade, está fixado,
'com excesso de garantia, em 3 anos.

A PENICILINA C. S. C. é a única que apresenta evidência cien
tífica através investigações publicalas 'na Iiteratura norte-ameei

cana, de nâo necessitar de refrigeração para a sua conservação.
A PENICILINA C. S. C" nnahnente, é a única que foi' comprova
da pelo "Instituto Osvaldo Cruz" como resistindo, sem perda de

potência, ao aquecimento a 100°, por :r dias.

Esses resultados excepcionais �r9llll atingidos graças ao aparelha
mento da "Cornmercíal Solvents Corporatíon", que é ai maior fábrica
de penicilina dos Estados Unidos e não tem poupado esforços no senti
do do aperfeiçoamento crescente do seu produto.

2)'

�)

4)

Solicitem inform.es a08 fabricante. I 5)

U. J.8,

I
I PRENSAS EXPELLER,

PROCURA-SE SUB-REPRESENTANTE EM SUAS RECEI1�AS OU PEDIDOS ESP,ECIFICAR SEMPRE:
Penicilina Americana, Importação FON'f.OURA..

pára óleos vegetais e gorduras

animais, refinarias e fábricas completas para extração
de óleos Máquinasvegetais. de fabricação

KAPPUHN S.A.

peçam catalogos.
LIVRARIA VELMEN

:Petropo]is.•• Caixa PaRta!. 91

Reforce as 'suas
defesos orgânicas
Tendo as suas defesas
orgânicas naturais,,'
equilibradas. os orga.........
nísmos fortes e sadios
encontram-se;naturaI_-
mente. menos sujeitos

-

a doenças. E, quando
atingido'S por um
restrtado ou gripe,
reagem com vigor, libertando-se fa
cilmente. Mantenha, portanto, o seu
organismo em perfeito equilíbrio.
Dê-lhe um tônico capaz de enrique
cer o sangue e auxíííar as suas de
fesas naturais. Tome Vinol, às refei
ções, e continue com o mesmo es-
"píríto alegre e saudável, dispost..
para a luta quotidiana. Vinol é uma

verdadeira "fonte" de vitalidade.
VlnoI ajudR-o na convalescença de
doenças ou operações, aumentando
seu apetite e proporcionando-lhe um

sono tranquilo. Vinol encontra-se
em tôdas as farmácias e drogarias.
Vinol é a saúde do sangue I

,Um LIVRO expres.aotranabordante de realismo -- Q mais alta
em novidade GALANTE. ..

Cr$ 95,00 -- Reembolso Postal
o. Araujo Cl:1rneiro -- C. POlltal, 1426'.- Rio

argentina: IEscrever para Caixa Postal 4513,

ISÃO PAULO

�:�;;;-��IiIIIIIIlI!I··--.·�-I�-·;O-')---'
_..

-,.J..-!�-·i-i)-·V-_
.....

_{-)-G-_·,f_�--\_-OOS-I
Di;"OSVALDO BULCAO VIANNA I BDr. ]. J . .DE SOUSA CA.BRAL

I
ESCRITÓRIO: Ruo Felipe, Schmidt 00 - Sola 5 IEdifício Ct'Ul!:eiro - F';oric.l'ópoH.s. 6]

..._... _-,.......... \1
IT

ilUaiate indicado
T�radelltes 7
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I.IRA TENI8 CLUBE-Dia
-, L

r.omingo,
------------------------------�- ---------------------------------------------�------- '-----------------------------------------------�-------------.----------

PALACIO DO GOVJ!1;p',NO

o sr. Imtet-verrtor- federal recebeu os
seguintes telegramas:

Campo Alegre, 21 -- Prazer em comu
II11ca'r a v. excia, início da. semana edu
cacional Ide Campo Alegre e Araquarí. Na

!sessão solene. ontem realizada no salão
nobre da Prefeitura Municipal- de Campo
Alegre, com a presença das autot-ldades
civis, mítttares e ecleslásticas, ralararn o

p!.efeito .m'lulicipal, o. diretor de Educa-Ieao, os inspetores LUIZ Tr-indade 'e San
tos Areão, salientando o valor da obra '

educacional .da terra catartnense. Aulas

Iiniciaram-se com 6-0 professores' presen
tes. Prefeito Adolfo Herbst e autorrdaríes
locais têm sido incansáveis contrtbuír
11l'ÜOl' realce nossos trabalhos, Cor-dia is
saudações. EI"pídio Barbosa, diretor da
Educação.
Caçador, 2J' - Tenho a subida honra

de comunicar-lhe que encerramos ontem
as festividades da semana da criança,
decorrendo com grande brilhantismo to
das as comemorações do programa, Nos
dias 10, 11, 12, 13 e 14 houve disserta
ções pelos professores em todos os esta
belecimentos de ensino. Dia 115 palestra
educativa pelo dr. Cesar Pereira, sob te
ma "Higiene alimentar"; dia 16 idem dr.
Walter Daur, agrônomo, tema "A crian
ça e as atividades agrícolas"; dia 17
idem, dr. !Simão Aclmaid, tema "Morta
lidade Infantil". Palestras briLhantes.
alcance dos alunos, Legião distribuiu pre
míos vencedores jogos recreativos e me

lhores trabalhos alunos, Atenciosas sau

dações, !Siqueira Belo, prefeito.

NOVO HORARIO DA

P. ALEGRE - FLORIANó
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas.

8., PAULO -- CURITIBA
FLORIANóPOLIS - P.

ALEGRE-MONTEVIDEU
Segundas e Sextas

Decolagem de Florianópolis,
ás 10,00 horas ..

Informações: Fillill VARIG
- Ed, La Porta - Telefône:

1325

,
,

27,

NOVO GIGANTE, DOS ARES DA GRÃ-BRETANHA.
'Um aepecio imoorien ie - do "Hermes-Hal>tings", novo

e possante avião britânico q uedri-rno tor, que tanto

pode servir como "Tiner" aéreo de luxo com capaci
dade para transportar de. 34 a 50 passageiros, como

pare: fins militares. Sua.' velocidade de cruzeiro é de

300 milhas por hora. (British Newe Service,

UdJ
têm a honra

relações, o

GÚEDES

DR.
têm

--------� ��mre�'��·__'�=�.�am......Da__

II Or. CLAANO G.

I�",'O ESTAD�' renCOfli·· "

I J,"':'
� AS II r.9TIIra-se ii venda íUI' �M..Lg;;"

ban(â de jornais } I,l
A �,� o G � !? oli '-'rune a civer

«B,t!ck») II í Constituição de $odedade. i
_I) : NATURALIZAÇÕES J

RE"OLUÇÃO N.'-45-3· '-1' ii"
Título;! Declaratórios

i-:,,_
Eacrit, .- Praça 15 da Nov. 23.

ft aprovado, nos têrmos abaixo" o I 1 (lo andar,

,p�'ojetlo dde dBepreto-Jei da Pl"eÍdeitUl'a Mu- i Resid. -- Rua Ti-rodante!i, 47. Inicrpa e iguaçu, remeti o com o I -

Eofício n. 188, de 11 de outubro de 194{j. I ! -FON -- 1468
"l'exto do pr-ojefo de decreto-ter nos 1 .....
têrmos em que se acha l'edlgldo

Art. JO -- Fica concediído ao Centro C ASA MISCELANEA dl:strl'Acadêmico "XI de Fevereiro", órgão de M. "

classe dos acadêmicos de Direito da Fa· buidcra dos Rádios R. C. A
, 'culdade de Direito de Santa Catarina, o

Victor, Válvulae e Dl·SC09.auxílio anua'] de Cr$ 600,00. '"

Art. 20 -- Êste decreto-lei entrará em Rua Conselheiro Mafra
vigor no dia 10 ide janeiro de 1947.
Florianópolis, 23 de outubro de 1946,
Sever-o Silnões. presidente substituto.
Publicada mi Secretar-ia do Conselho

Administrativo do Estado, em Z3 de ou'

I
tubro ele 1945,
Lutz Osvaldo Ferreira de l\lel(), secre

tário admInistrativo. GNRS.-48SIN4NTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
l1e seus lernaes.

GRIP(o TOSSE o B/aONQUíTE

_...:.._-----

Solrée 19tom
ii, , 11 ,

IniCIO as

Câmbio
MOEDAS I SIMBO

LOS J' VENDA I COMPR.ALIVHE
' LIVRE

Lil;>-ra '.f'

175.4416 174;555I�

Dolar [D$S 1�,7:! •. !lb,5(}JEscudo Esc ; O,7Gl r·752Peso Boliviano [Blv 1°,'1:4;57 0,4361
Peso Chileno 'p$ch 10,6'139 0,5968
Coroa Sueca Sw.Kr. 15,2t09 5.1496
Franco Suíço Sw.Fr. i 4.3738 413224
Peso papel Argentino 'tIJ$N 14,6�79 4.5399
Peso ouro uruguaio O$u f 10,6062 lÓ,2778
Coroa Dinamarquesa Dan Kr 8,9008 3,855
Peseta Pts 1,714G
Franco Francês Fr.fr, 0,15';4 0,1556
Marco Vm/3 ).
Florim FJs
Franco Belga Blg 0,4271 0,4221_

Taxas ternectüas pela agência. do Banco d� BrasiL
sem confirmação

'f$'.ual���

I Visite, sem compromissos t
I

Lf!!4�!�,���41 1
�Flor ianópo lis.

Livros novos � usados"
em diversos idiomas.

Atende encomendai de
obras editadas no Brasil
ou no estrangeiro.

I
�, ....

QU�R VESTIR-SE (OM CONFORTO E ELEG,AJ'fUA 1 IPROCURE A

alfaiataria ellaJ 1Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

Deseja obt�r
emprego?

Procure então II. nOSI!!l\ Gerã
da e preencha -a nossa "ficha I'h
informações úteis ", dando wtht.t
as Indicações possíveis, que _t011'i'''
mos prazer em recomendâ-lo {8.}

=-��-�-_....

-----------II
I!.(l!l interessados na aquisiçi" !il�,

:Oi:Q��;,�;��:.��]i�i���f;��,�!.,dJ��U.. I pi.�i!�i����i�:�:����U�.!
-

I
d1f.iculdad�" que poeec rn .urgir na

JOSE ACAC.!O MOREiRA fiLHO E SHHlORA intarpret(lçã.o e cmlicação das noe-

a satisfação ii-'" p"rtic'ipclr' à:l'- pasS<>o. de suas r·",laçõstI que lias leis referentes a Pz'evidência
l:ISU filho JOSE' ACACIQ ajustou nupcias com a ,Social; sete diário criou a Secção

srita. Leu ..des GuedE8 da Fonseca. sob a epigraf" acima. que tem a

Joinvile, 12-X-46. direção do Snr, Paulo Felippe,
grande estudioso do ossuuto.
Deotarte, semanalmente, publica

remos um art!.qo eobre a matéria,
rs.pondendo tombem, ,as consulta.
c:j'ue n08 forem feita. e que deve
rão lIer endereçados a «Previdên
-cíu Social», nesta Redaçã.o.

Novidades todas
semanas

I !�í�?tos
TOMEM

Uinfto ' CreDssta�8
"SILVEIRA" ,

Grende Tônico

CLUBE DOZE DE AGOSTO
AVISO IMPORTANTE

Dá ccôrdo com as nOV<111 disPoSiçÕ9i svtabelecida. nos Estatutoll
em vigor. a: D'retoria do Clube DOZE DE AGOSTO, solicita dos filhos
de sócios, de Eexo masculino. maiores de 21 anos, que frequentam 08

diveuões que se realizcun, em sua oáda, a comparecerem à Secreta�ia
do referido Clube, afira de regularizarem ali suas lIituaçõe$, evitando
al18irn que seja vedada, a sua entrl;ida, nos diall de festÓ.II, pela
Comissão já designada para esse fim. '

Secretado do' CI:ube DOZE DE AGOSTO. em Florianópolill.
Z5 de outubro de 1949,

ET..PIDIO FRAGOSO -- Secrbtário.

ELIG4NVIA, VONfOUrO E
consegue-se cem os trQjes sob-medido.a

SOlUÇÃO
e e

APROVADO PELA SAUDE PUBLICA SOB, N,· 338'

Vendedor pOI' conta pi'í.lpdc:
PLAClPO MAFRA - Bozar de M6dos
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 758

Boa coleção de amostras Atende-seàdonücilio.

Quando se forem as dôres
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pela
excesso de acido no estomago, as
sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se.
vida novamente apraeivel.

Porque continuar a softel' 7
Á primeira d6se do saboroso cPó
!lige,stivo DeWitt» dâ alivio ime
diato. Este afamado produto rea

tabelecerâ em pouco tempo a flUlçãa
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e P,roP9rciona:
alivio com a primeira dóse.

Peça na Farmacia o

/'/)O' ft III.�'"@@ili!YJF)Vewl" I.

"

DISSOLVE
A GORD,U·RA

. Muitos Quilos por Mês
v, é demasiudamente gorda? NilQ'

gostaria de ter o corpo das belíssimae
EstÍ-êI". do Cinema de Hollywood! Ut'n:
médico da Ca.lifórnia, que presta aesis
tência às estrêlaa e aos mais famosos ar

tistas, descobriu UlU método rá!"do e se

guro de dissolver a gordura sem recorrer' a

dietas drásticas ou a exercícios excessivcs;
Esta descoberta, chamadaForlnode�
promove nova saúde e energia ao ruMOI
ver agordura, de modo que V. se seo t'ré
e parecerá mais jovem lO anos, Basta
tomar 2 pastilhas 3 vezes ao dia.
]Forrnode é um preparado garantido
para. remover o exeesso- de. gordura.. Peça
Formode boje mesmo em qualquer
'farmácia. A nossa garantia' ê a sUI\,:.maiol"
proteção.

lhelr'O da ilustraçitQ e.-oima, attrt.ue!"
lhe. 'ero amave! gesto, um cálice d&

61[colente aperitivo KNOT. 18mbr.,.
.

ee V. Sis.. da o.o't"€scentnr,2.0 agrade-
_. .. gentileza.E$rEE' rA11·
Brfl'1lJ I'1JiU A.fJEfUTIVO

1'P.EFJJ!.z1{J!
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HOJE. em Curitiba, frente aos pa

pela compreensão "0ll1 :lU.' se dig- ranaenses, extrearão os gauchos no

naram levar avante Lá" bei,os em- Campeonato Brasileiro de Futebol

preendimentos. I do ano em curso.

Agora, cumprindo á t-ísca I) pro- A representação sulina está mui-

l\[AU grado o longo tempo de grama traçado pelos seus dn-igen- to bem formada para o grandioso
Muito pelo contrár-io, sempre completa inatividade do esporte tes, a F. A. C, enviará a Porto Ale- jogo que Lerá lugar no Estádio Bel-

.z-econhecí em Salum um grande e náutico, estão os "rowers" do C . .N. gre uma equipe de vinte atletas, fort Duarte,

valoroso incentivador do nosso es- Aldo Lu7, satisí'eitos com a decisão selecionados entre os melhores, Como das vezes anteriores, ie-

. porte, ,nos bons e maus momen- do clube de realizar uma magníf'ica que satisfizeram as 8xi�·r.lle]a:; LIa mos plena certeza de que os "dis

ias. compet íção remistica interna no Conselho 'I'écnico rlf' Atletismo da ciplinados "anjinhos" da "Cidade

Ja tive oportunidade de observá- próximo dia 3 de novembro. Ooní'ederução Brasileira de AtIe- Sor-riso" serão irnpiedosamonl e

IQ, quer corno "entraineur" do \Iê-s.e claramente que alguem tísmo ultrapassando os índices mi- vencidos por um escore bastante

.Avaí, quer corno árbitro ou jogador ainda não perdeu o gosto pelo S:J,- nimos das provus para o GfttnI)CO- amargo, é claro, pois tanto em seus

, -de futebol, onde o_destacado espor- lutai' esporte que jú. nos deu um nato Brasileiro de Atletismo do domínios como em campos adver

'tú.sta tevEl_ �'Il>&ejó de demo�.s.1rarl glor-ioso triunfo máximo brastlci- corrente ano que se efetuará nos sários e neutros, os paranaenses ,iá
_:suas qualidades. '1'0, dign íficando-nos multo no r,a- dias 15, 16 e 17 de novemhrn pró- nos deram inegáveis provas de in-

Apenas não aprovei a sua su-I norama esport.ivc do país. ximo na grande cidade sulina, no ferioridade.

.,-gestão no que diz respeito á 1'01'- Serú uma competição que deixa- est-ádio So�a. Damos abaixo os resultados dus

mação do selecionado catarínen- rá recol'da\:.õcs dos bons tempos, Assim, dignamente ]'epl·I!,;cnLadc'l., partidas realizada sentre gHlif'l'lO�
, se. em que o eleganle esporte era Santa Catarina naturutruonte if,r-á e parunàenses no Campeonato

Considero Lebetinha e Fornerol- respeitado e admirado por todos, um lugar de destaque 110 magno Brasileiro:
li dois eximias atacantes,' Ambos nada faltando aos clubes e rema- certame nacional, estand .. o nosso

jogaram a contento sómente nas dores que ganhavam prestigies e bom povo barriga-verde aguar-

'; .últimas partidas do campeonato eram considerados os gigantes da dando com o. maior entusiasmo a

-citadino. Lebetinha é um extrema ilha. exibição dos nossos atletas.
,.-de grande futuro, mas devemos Hoje nem por um binóculo cou- :Segundo nos informou ti dr. Lc-

-compreender que, 'devido á, sua seguimos avistai' um desses bat'-j Vhário Paulo Rothl'uehe" esfo!'

baixa estatura, difieilmente pode-· quinhos rompendo, eomo outróra, çado pre,ndente da F. A. C., l'S ,:a-

:ria arcar com destaque numa pe- as mal'Ctó numa rapide:t emocio- U'rl'Íllenses seguirão para POl'l,o Ale- Como vemo:;. Paraná e Rio Gratl

Jeja gigantesea. Dia, a dia o pres- nante, manobrados por homens de gre 11o(} di� 8 de novembro, l'l11 ôni- de do Sul disputaram enf re si 6
..Ligio de Forneroli cresce. O meia "muque", autênticos r'epresentaou- bu.:l especIal. partidas. obtendo os sulirios 4 vi

"esquerda da Pama Ramos tem tes da mocidade' sádia da ilha. ! E' a seguinte a T'plaçüo dos uLle- tMias e 1 empate contra, 1 vitóeia

apresenta�o atuações satisfatórilJ.�: Afirm.ou, mui1'Ü acertadam,enil:e, l.as repr'esct1lanles do nosso E�ta- e L1.lll' empa te, Demonstra assim o

mas, dig{) e fei3lPitO, All'Y é o ele- eel'lo comentarista da Capital, um elo: Rio' G-l'andc' do Sul enonne supel'io-
menta mais credenciado pam ocu- dos maiOl'es conhecedores do 6}- Pertencentes ao Lira �euis Clu- ridade sobre os 3!l"auc.ariano,s.

.. par a posição. Se Zabot deu prova" porte, que a força do nosso es(.'o;:- be: PauJo Otto Schei.dem'alllel. Éri- Quem vencerá desta vez? Temos
....de ,eficiêneia como médio, no pré..; t.e está no mar. Realmenle fOI nas eo Slraetz, ArleU) Perfeito, Odenei aqui o nosso palpite: O� paranaen-
1io com os paranaenses, onde se águas que obtivemos mais êx!to. Lima dos Santos, Roberto Martmf ses serão derrqtados no próprio 50-

r:evelou como um dos melhores di) Devem todos os esportistas ri"fi'- e Adalberto Cal'doso; lo.

;;gramado, como pode o, sr. 3alum car' maior carinho ao rr.mo. 'J'Of'C,v.- Perteneerites a' Associação Atlé- � Ve['emo� se Curit.iba poderá pro
'.exclui-lo? se necessário cultivá-lo para :10S- lica Barrig'a-Verde:, Paulo Samy e var que é um centro esportivo ,on-

Estive presente a todos os jogos w próprio benej'ició, poi'l lal mo .. Francisco Guimarães; de impera a ofdem, a disciplina e a.

.-do Campeonato e 1'iz minhas obSt.'l'- dalidad� é recomen�l'á'Vel a tOOos O� Pertencentes ao Clube Atlético hospitalidade.
'vações sóbre os jogadores. que desejam manter l1m�'_ mll�(:'U- ·Cata.rinense· Osvaldo S. Hosadel,

Se o sr. Salum não presfmeiou latura invejáyel.
.iodos os jogOS, cl'eio que P(!l'df�ll Louvamos a il1icíaliya do C. N

,.:alguma coisa. Então,.. Aldo Luz, almejando-lhe o maior

sucesso nesse empreendimenw Adiado o encontro
RESPONDEN-DO ao meu artigo. digno de ser imitado.

.

___

""0 desastre de dOIlüngo", o sr. Jo. Devido aos a.giIeceiros

eonstan-I
tempo, realizar ,as partidas <lue es-

:sé Ribeirro (,Bagé) declarou ser6l1l O ESPORTE base ,em nosso Es- tes que têm cáido em todo o sul tavàm marcadai.
..destituídas' de quaisquer .funda- tado está sendo desenvolvido ('.um do país, não mais serão realizados _

mentos a,'3 criticas que lhe fiz, c. en.orme enl1_lsiasmo e inLel'êsse os jogos de tenis que estavam mar-I "liÁRIAS NOTíCIAS
.

no enta.nlo, admtiiu que foi êle o desusado, sendo já vantajo,;o o 'nu- ca.dos para hoje entre Paranaenses Pelo C-ompeonato Paulista de
-.organizador do selecionado l'loria- mero de clubcs e atletas .flUO coo- e Catarinenses. Fut.ebol jogarão hoje, PalmeIras x

nopolitano que disput.ou partida" COfTeram ás compelições prolT!ovi- :F'!ol'ianópolis p!;)rdeu assim, S. P. R., Portuguesa de Desportos
·'Com os joinvilenses e blumenauen- da:; pela Federação At"Hie;t Cala- oport:uJnidàde de assistir a interes- x Santos e Corintians x IpÍl'ang·a.
..ses, ,rinense no corrente flPO. ,\

•• rll:.tei·" ;;antes partidas de tenis entre a1- - q gOYêrllO do Estado eoncedeu
No treino do dia 13 de agosto, o I do atletismo surgiu est'l ano para gnns sócio.s d'o Eolétioa de ,Curitiba o auxilió de Cr$ 15.000,00 á Fede

':sr. Bagé formou dois eonjunlos (A transpor todos os ohst:í.'�l!lOS ,) e o Lira Tenis desta Capital. raçã.o A IléLica Catarinense para o
O MELHOR APERITIVO

·,e B) que não representavam a for- apresentar um programa á altura Num gesto elegante e de gl'an- custeio' de despesas com a ida da Ubiratan x Academia de Comércio
'ça máxima da Capital, deixando das nossas. possibmdades, satisfa- de elevação esportiva, a F. C. D., l'epresentaçiío atlética, barriga-ver- e C. Atlético x Barriga-Verd,e; Vo-
lIla "ce'I"iOa" vários jogadores, entre zendo as aspiraçõé;; dos barrlga- pelo seu presidente, Dr. Merbal de a Porto Alegre, no l?róximo mês leiboJ - AlCademia de Comércio lt
,,êtLes Diamantino, Boos, Fa.téco, Mi- YCl'dcs. Ramos ofereceu ao vencedor da de novembrtl, onde disputará o UbiraLan e Clube Atlético x Cura-
.ne;la, Sal1iford Itl l\iedi·nllO. Verifiquei Com compreensão, ;�nimo � a eomppLição prorrogada uma linda; Campeonat() Brasileiro de AtleLis- vana do Ar.
'constantes falhas 110 10 tempo e: melhor cordialidade, a F. A. C. laça. I mo.
,·cm YCZ de fazer substituições, o sr'. l'f'uniu atletas, tanto da Capital A luzida caravana que nos visi- - Peio Compeonalo Brasileiro CERTAME BRASILEIRO DE MO-
Bagé preferiu ulilizar os mesmos i

como do interior do Estado, em taria tem a' denominação de "Dr. de Futebol serão realizados hoje os TOCICLISMO
conjuntos no per iodo final, e�qLl!J- realizações que ultrapr!S�lH'<Hn a }Iuggiati Sobrinho" e é composta seguinles encontros: Baía x Per- Rio, 26 - O Conselho 'l'écníco
cendo-se., dos qne se eneontr3vam expeetaUva. rios jogadores Dr. José ,Ferreira. nambuco. em Silo Salvador; Pará x de Ciclismo e Motociclismo da G. B.

,:;á espet';), de lima 011ortnnicladl), l';jo há quem voder-;'L llCg'3[' c Ludus S.myt'h, Arnoldo Azevedo, Maranhão, em Belem, Paraná x D. acaba de mar"ca'!" para dezemhrG
O pi'lr foi quE' o ::II', José Ribeiro sucesso alean()a,do ]}el:'t COlTida da Namur Paraná e Ney Azevedo. Rio _Grande do Sul, em Curitiba; pl'óximo, o 19 campeonato bl'asi-

'Procurou () direLur da "A. Gazeta I I'ogueil'a, pelo Campf)()nnt.o 1';:.la- Si:io todos tenist.as de grandes EsLaão do Rio x Espirito SanLo, leiro de motociclismo, que ",'e rea

E�POl'Liva
"

para fazer Cais dC(llara- dual de Atleli�mo, Cal}'pf.'ol!at.) Ci- c.redenciais, principalmente Ar- em Vitória. Lizar:i em São Paulo e do qual par.
·çoes, f'squecendo-:,;e de que o cole- t tadJino de Voleibol e Basquetebol, naldo Azevedo que foi campeão de - Hoje terá InICIO o Campeo- ticipal'ão elrmenlos das entidades,
ga do semanál"io esporL,ivo nilo Torneio Aberto de \\)leibül (' Bas- teni::; Parariaense muitos anos, e nato Ginásio-Colegial de Atletismo, carioca, mineira, paulista. flumi-
1)l'csenciou o treino. Cluete.bol, CompALlçiio Livre de Lucius Smythe que é o atual de- promovido pelo grêmio Estudan- nense, paranaense e, possivelmen-

O colega Aribaldo Póvoag tam- Atlel.i:-mo, Camp"onal.:) Estadual Lentor do titulo. til Catarinense. t h
b

e, gaue .a.
ém nã,o esteve presente. Como rle Yoleibol e BasqllPceLIt)1 f� Tom"io Os entusiaslas do di fiei I espot'l.e - O Campeonato de Voleibol e O refe'rido Ol'gão ccbedense, den-

pooe, enltão, declail"ar serem desai- Nacional de Lanc," LivI'e, por c:or- da raquete e os legitimos cultores Basquetebol da cidade, patI'ocina- tro de breves dias, comunicará ás
raso, 'Os comentários acerca do st'. respondência. Toôa:..; essas compe- do amadorismo esportivo, lamen- do pela Federarçã{) Atlética Catard- entidades filiadas a resolução de
José Ribeiro? tições ohti�IIam êxito tneguatável, tam profundamente que os nossos nense, será encerrado hoje' devendo realiza o rreferido campeonato, as..

O autor de "Defenderei LeléclO
I'
estando de parabens 0<; melltore8 o()m�aJ]heiflos de Curitiba não te- ser efetuados os seguintes enCOI1- sim como d'Vá n eonheePr a sua re-

.em qualquer Cil"Cll!llstfmcia" deJ,'eu-. da F, A. C. e dos clulle, atléticos IJiham: podido, pOlI' causa do máo t::os, ás 8 horas: .l3asquetobol "!>��':"Jn' ,;;).0.

Direção de PEDRO PAUW ,MACHADO

Semana
Osmar Couto, Agenor P. Machado,
Nelson, Kilvio e Djalma:
Do Tubarão: José Medeiros Siri

no;
Da Liga Blumenauense de Des

portos : Ht'né Garcia, J. A. Santia

go, Mru-cel ino Pereira, Él'ieo Pereí
ra e Alvim Maas.

Comentários da
Jalum e ,o «scratb» catariueuse. -Ainda as declara�oo_s de
JláUé.·-O !Ido Luz e ii competição náuti�a.-SaDta Ca'tariD,8
no Campeonato B. de Atletismo.-6aúcbos x Paranaenses.
NUNCA tive intenção de atacar derú, é claro, o seu ponto de vista,

-o sr, Antônio Salum com co.m�n-l Vê-se prefcitamente -que êle eu

tários' que tivessem por objetivo xerga de longe.
zmenosprezer o, nobre esportis-
ta,

1926 - Ganchos - 5 x 2.

14)28 - Par-anaenses - 2 x O,

1939 - Gaúchos 4 x 1.

19/10 � Ganchos - 5 x O.

1914. Gauchos .- 4 x O.

19111 - Empale - O x O.

P. P. �l.

de teDis

RITZ - Hoje ás 9 lh horas
Na tela:

Nacional - Desenhos - Shorts
No palco :

IlORA DE CALOUROS
Censura: - LIYRE.

Preço : Cr$ 2,00 unico.

RITZ - Hoje á 1 %. horas
Matinée cliic

1°) - Jornal da Tela n. 36
DFB,

2°) - Greer Garson - \Valter

Pidgeon - em:

M R S. P A R K I N G TO N

(A mulher inspiração)
El'3 um homem de f'ibra e o des

Uno deu-lhe uma mulher de f'ibra]
PO!' isso eles se adoravam ...

Censura : - LfVRE.
- Preços : - Cr$ 3,00 - 2,40.
RITZ - tJ o.ir ás 4 - 6 %.e 8 %

Sessões elega�es
Paul Hcnreid. - Eleanor Parker

- John Garll(,]{j - Sydney Greens
treet - Faye Emerson - em:

UM PASSO ALEM DA l'IDA
A incerteza de seu destino e

.

a

intensidade de sua aventura, for
mam o extranho panorama em que
se vive cste coníuto de remorsos,
sofrimentos, e arrebatadores mo

mentos de luLa.,.
Censura : - LIVRE.
No programa:

- Cinelandia Jornal n.

-pFB.
- RKO Pathé n.

150

50

Atualidades ..
Preços:

A's oi e 8 * horas: Cr$ 5,00 -

3,00.
A's 6 y" 1101"38: único - Cr$ 5,00.

ROXY - Hoje á.s 2 horas
1°) _, Cine Jornal InformatIvo

n. 6x2 -- DFB

2°) - Wiiliam Prince Ida

Lupino - em:

QUE PALTA FAZ UM MARiDO
3°) - William Boyd - Andy

Clyde - em:

DESFILADEIRO PERDIDO
P) - Gtmtmuacão do sensacio

nal seria.do:
GUERRA AOS ,GANGSTERS

Censura: - Até 10 anos

Pl'e{\os: - Cr$ 3,00 - 2,�O

ROXY - Hoje ás 7 Y:! horas
0ree1' Garson - "raltee Pidgeon

- em:

M R S. P A R K I N G T O II'

(A. mulher lll$piraçãO) ..

Censura: -' A� 14 anos.

No programa:

10) - J()m� dia Tela o. 36 _
DI<'B.

2°) - MeLro Jornal - Atualida...,
de�.

P reco:, - Cr$ 3,60 unico.

TOME RHOT

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA

N. 414
O Departamento das Municipalidades

encamínna à apreciação dêste Conselho
um projeto de decreto-Iet da Prefeitura
de Curitibanos, visando eonceder ao Cen
tro Acadêmico XI de Fevereiro, da Facul
dade de Direito do Estado, uma contribui
ção anual de seiscentos cruzeiros .....

(Cr$ 600,00), a partir de la de janeiro de
1947.
A finallda<le dessa éontribuicão é estí

rnular uma agremiação de moços,

en5e-1jancto a que, desde os bancos acadêrru
COS, possam OS estudantes, no cumpri
mento das disposições elos Estatutos do
referido Centro - realizar a marcante
atuação que lhes cabe em nosso meio"
cultural.
Informa o D. M. que a Prefeitura dis-

põe de recursos para atender à subven- S. S., em Florianópolis, 19 de outubro
ção proposta, sem sacrlficio dos servíeos de 1946.

.

municipais.
-

José B. Salgado de Oliveira, relator.
Assim, com voto favorável, apresento N. 422

ao Plenário o. seguinte _
Avocado pela presidência

Projeto de resoluçao I A Interventoria federal encamu.ha à
O Conselho

_

Administrativo do Estadc. aprovação dêste Conselho o processo que
apr?va.. nos t�lTi10S em que se acha re- orca a Receita e fixa a Despesa do Mu
dígído, o projeto de decreto-lei da Pre- ntcínío ele Ibil'B.ma.
feitura Munici12al de Curitibanos, elabc- Fávol'ável à sua aprovação, depots üe
rado pela l?ecçao Legal do Departamento estudado pelo D: M. e revisto pela Iriter
das Munícípaltdades, enviado em oricio ventoria, proponho à Casa seu .:>rc1'1'tn-
n. 133/1.880. de. 8 <:Ie outubro de 1946. ciamento no sentido de aprová-lo.

S. S., em Plortanôpolts, 19 de outubro Sala das Sessões, em 17 de outubro dg
de 1946., 1946.

Jose B. Salgado de Oliveira, relator. Ylmar Corrêa, presidente e relator.
N. 416 N. 443

O Departamento d8,S Murrícípa.ltda.dea O Departamento das Manicipalidade3
encaminha à apreciação dêste Conselho encaminha à apreciação dêste ocaseino :
um projeto de decreto-lei da Prefeitura um projeto de decreto-lei da Pretertura
de Pôrto União, visando conceder áo Cen- de Blumenau, visando conceder ao Cen
tro Acadêmico XI de Fevereiro, da Fa- tro Acadêmico XI de Fevereiro, da Fa
culdade de Direito do; Estado, uma con- culdade de Direito do Estado, uma con·
tribulção anual de seiscentos cruzeíros tribuição anual 'de mil e duzentos cru
(Cr$ 600,00), a' partir de la de janeiro ce zeiros (Cr$ 1.200,00), a partir de la de
3947.. . _ _

. . _ , . Jane11'o de 1947.
A fmallaa.ae dessa �ontl'lbUlçaO e estí- A fmalldacle dessa contnbuição é esti-j::nular uma agrerruaçao de moços, ep.se- murar uma agrerníação de meças, ense

jande a que, desde os bancos acadêrm- I jande a cue, desde os bancos acadêmicos
COS, possam os estudantes, no cumpri- possam os estudantes, no cumprtmerito
mento das disposições dos Estatutos do das disposições dos Estatutos do referido
referido Centro - realiza.r a marcante Centro - realizar a marcante atuação
atuação que lhes cabe em nosso meio que lhes cabe em nosso meio cultura!.
cultural. Informa o D. M. que a Prefeitura dís-
Informa o D. M. que a Prefeitura dís- põe õe recursos para at.ender à subven

põe de recursos para atender à subven- cão proposta. "em sacrifício dos servíços
cão proposta, sem sacrlfício dos serviços municipais.
municipais. Assim, com voto favorável. apresentei
Assim, com voto favorável, apresento ao Plenário o seguinte

ao Plenário o seguinte Projeto de resolução
Projeto de resolução I O Conselho Admini.stratlvo do Estado

O Conselho AdmInistrativo do Estado aprova, nDS têrmos em que foi redigido
aprova, nos termos em que se acha re- pela Secção Legal do D. M .. o projeto é.�
digido, 6 projeto de decreto-lei da Pre- decreto-lei da. Prefeitura Municipal de I
:feitura Municipal de Põrto União, ela- Blutnenau. enviado em oficio n. 191/1.93.';.
borado pela Secção Legal do Depar tu- de 17-10-1946.
-:menta das Municipalidades, enviado em S. S .. em Florianópol1s, 19 de outubro
oficio n. 183/1.880, de 8 de outubro ue de 1946.
1945. José B. Salgado de Oliveira, relator.

S. S., em Florianópolis, 19 de outubro
-de 1946. N. 460

José B. SalgadO de Oliveira, relator. O Departamento das Municipalidades
N. 417 encaminha à apreciação dêste Conselho

O Depal·tamento das Municipalidades um projeto 'de decreto-lei, da Prefeitura
encaminha à apreciação dêste Conselho de Thlrarna, vísando va abertura de um

um projeto de decreto-lei da Prefe.itura I crédito de CrS 68.763,20. por con�a do

de Timbó, visando conceder ao Centro saldo de 1"945 e para suplementaçao de

Acadêmtco XI de Fevereiro, da Faculda- díversas verbas.
de de Direito do Estado, uma contribui- Informa o. D. M. que:

_

ção anual de seiscentos cruzeiros a) os suplementos propostos nao ul-

(Cr$ 600,00), a partir, de la de janeiro de trapassam.o ll�lte orçament_a1'1o; ,

1947. b ) as dotações que deverao ser reror-

A flna!-1dade dessa' contribuição é estt- çadas figuram nos anexos de fls. 6 a 12;
mular uma agremiação de moços, ense- c) o remanescente do saldo anteríor
jando a que, desde os bancos acadêrní- é de Cr$ 70,468,60 e co?,porta a operaçao;
cos., .. possam os estudantes, no cumprt- d) o Muntcípto e?ta disp�ndendo por
mento das disposições dos Estatutos do centagem superror _a esttpulada para os

referido'.' Centro '-- realizar a marcante servíços de Educaçao.
atuação que lhes cabe em nosso meio _À vista do exposto e_adotando a redu-

• Cultural. çao orerecída pela Secçao Legal do D. M.,
-

Informa.o.D. M., que a Prefeitura dís- apresento ao !"lenário o segurnte
põe de recursos para atender à subven- P1'oJeto d� Tesol?çao

, r
-

'. -- ,

I
çã:o proposta, sem sacrifício dos serviços O Conselho

�

Adrnl'ntsüratdvo do Estado crédit�;�Cial-d�-t;:l!;�ilcruzeiros .. Palhoça, dastínadas à construção de dois

municipais. aprova, n_?s tern:os em que fOI redígírío
(Cr'" :J.C(,.li,OO) necessár ío ao pros.seglli-j pre,dlOs para escoras.

,
r 1 Ier àAssim sendo, com votei favorável, apre- pela Secçao Legal do D. M., o :projeto de

mento das obras de calçamento das ruas Com meu. voto favora\e, o e�eço
sento ao Plenário o seguinte

.

de?reto-le1 da Prefeitura
..
MunlCipal de

Gasear Neves e General Assis BrBsil.

I
Casa o segull�te

. I
-

Projeto de resolução Iblrama, enViado em OfIC10 n. 184/1.885, 0- referido .crédito deverá CO!'l'er à ProJeto d� ,e�o u?a'} 'i'.
'O Con$elho 'Administrativo do Esta'lo de 8-10-1946. conta >do ·saldo de 1945, cujo. remanes- O Conselho _Admllllstlatl'\·o d?á li!sàad?

,aDrova. nos têrmos em que foi redigido 3. S., em Florianópolis, 19 de OU�Ubl'Q cente'é de Cr$ J 2.293,50. ! apl'ova, n?s termos :<11 q�e es I e IgI-
. ·pêla Secção Legal do D: 'M., o p!'ojeto de de 1946.,' . ' 1I1anif,estan?0-me de acôr<;!o, inclusive! ?O;., o f:;>ld'oJetol dqeuede�lu���:fi� � ;nq�ei;r��decreto-lei da Prefeitura Munlcipa.l de Jose B. Salgado de Ollve1ra, relator.

com a modlIlcação do prearnbulo (fls. oO.la e eTa,. .

f
.

Timb6: enviado em ofício n. 169/1.803, de Emenda ao Parecer n. 388/46
61'), apresento. ao Plenário o_seguinte

I dde pdulahs ��reeanSvldaedoteeI;:�a�fkl� :uimi Pd�
19 de setembro de 1946. Ao Parecer redigido pelo_ sr. conselheir<1 'ProJeto de l'esoluçao e a o,�, '

S.- S .. em Florianópolis, 19 de outubro Severo Simões., c?m relaçao ao reaj�sta- O Ccinsel.ho A�J?inis�t'ativo do
�E.stado 16SdeS outl1brFo] dea 19:c:üs 22. de outubro

de 19'46. mento d�s. salarlOs ,dos extranumerar:os aDrova" c\)m momfl{:açao do pl'eambulo, ." em 01'1 n k , .

José B. SalgadO de Oliveira, relator. do MunlcIp10 de Jomvlle. proponho a se- 0- projeto de decreto-lei, da :t:'r-efeitura

'I
de 1946.

Seve\'o Simões, relator..

N. 418 gU6nt:eaiu:;:':�nto· d03 ,.;uários dos c,,- M�1Uicipal de S,ão Jose, eny-Iadg i>m N. 465
O Departamento das Municipalidades tranumerários do M'-micipio de Jolnvile oflclO n.. 171/1.&1>3, �e. 21:9-19"':,6. o e-

A lnterventol'ia federal do Estado en-

.encaminha à apreCiação dêste Conselho comeca a vigorar a. 10 de janeiro do cor- partamento oas MW!'C1I>ahdaldede�' t b camillhoti à apreciaç'ão dêste Conselho
. S.' S .• em Florlallopolis, 2 ou u 1'0 I

Ad ... trat·"o um proJ'eto de decreto-·um prpjeto. d_� ·decret.o:lei d,a Prefeitura 'rente Itno. nos tê!'mos dO projeto de de-
e\e '1946" " J m1DIS I., .. _ ,

,de Urussan'gá, ·visando·'conceder ao Cen- ereto-lei. elaborado pelo' Departamento 'José '�n Saln'ado de Oliveira .relator. lei que autOriza a aqUlSlÇao. por. çl.o.aç�,tro. Acadêmico XI de Fevereiro, da Fa- das MúlÍioípalidades. '
:.. �

N 46.2'
'

, ·.toe três áreas de terras, no munlC1plO _e
cu!dade de Direito do Estado, uma con- A mesma. mOdificação deve se verificar O Departament� das MunicipaU<ladell ffli1e�, destinadas à COllstruçãél de tres

tribuição anual de mil e duzentos cru- no Projeto de Resolução. encal11inha à apreciação
.

dêste Con�elhd; preCdlOs para ��ct�la�avorável ofereço àzeiros (Cr$ 1.200,00), a partir de 10 de S. S .. em Florianópolis, 19 de out\lbt'o t,m .proJ·e·to de décreto-Iel da .Pre.,fe,ttl<:a I, om m:u. ,

'

jal'l.ei'ro d'e 1947." ... :. , de 1946. de_I�ôrto Belo, vi�ando a !!-bcl'ttU:a de �
. Casa o seop����:to de resolução'

A finalidade dessa contribuição é es- . ·,1ai1"0 Callado créd.to. de Cr$ 635·,00 (selscent?s e

trm-I O Conselho
J
Mministra:tivo do Estadotimular uma agremia·ção de moços, ense-

Emenda ao Parecer n. 41?/�6 til ,e ClllCO cruzeIros),

c.om
o fll11 de su-

t� mos em, que está redigi-_jando a que, desde os bancos acadêmi-
Ao Parecer redigido pelO sr. conselhe\!'O p]ementar diversils dotac;'Ões orçamen- �prova, rn?;to ede, decreto-Iei da lnterven-

cos, possam os estudantes, no cumpri-
Severo Simões com relação à remUllera- lanas.

,. '" . ,:;'., o PeJ�ral que autoriza a aquisiçã.omento das disposiçées dos Estatutos do
M

.' Êlsse credito correra à conta do saldo

I d"'Jllta
�' '-€las' "e t.erI·as no lnunl'cl'\')l'O de

f id C t liz a marcant ção dos Intendentes Exatores do UlllCI- 2
- lt e res ai u kre er o en 1'0 -:- rea a.r .. e pio de Blumenau, propo:.o.ho a seguin&e al�terior,. de Cr$ 2.480, o e nao u '-apas-

L". '-'ado em ofícib n. 835 de 16 de
atuação que lhes cabe em nosso melO 5a o lmllte flxa.-do no 01'�l1lento.

laJes,
_ end_l 1946

'

cultur!tl. .'

emenda: As uotãções que deverao ser suple- outub�o e '.
'o' Oll'S 22 d t b.

Informa o D. M. que a Prefeitura di;;- A nova .remunel·ação dos Intendentes
n,entada,. se a�ham especificadas no pro- S. S., em Florlal p, e ou u 1'0

p'õe .de recursoS para atender à subven- Exatores de Blumel1au começa a vigorar
cesso.. , '.

de 1946.
Severo Simões' relat.or.

ção proposta, sem sacrifício dos serviços de 10 de Janeiro do. corrente ano, nos
ASSll11_, e meu <parecer, que ,s'C adoce

N. 460n
'

i'
. têrmos do projeto de decreto-Iel elabo- 1 D M fI 91roun Clpa1S. ' ..

rado pelO Departalllento das Municipall- a .redaçao pl'oposta pe o . I 'i
a S

A Interventoria federal do Estado en-
Assim. com 'voto favorável. apresento -. pelo que apresento ao Plenul'1o o se-

naminhou à apreciacíÍ.o dêste Conselho
ao. Plenário o seguinte dades.· aumte � .

.

:d d t 1
.

.

.

Projeto' de resolução A mesma modificação deve se verificar '0

Projeto de resoluçiW Admin.istrativo um projeto e doec!'e O-';fl
O Conselho Administrativo do Estado no Projeto de Resolução. O Conselho Administrativo do Estado que autoriza a aquisição, �o�- .. ação, e

-aprova, nos têrmos ell). que se acha te- S. S .• em Florianópolis, 21 de outubrJ
aprova, nos têrmos em que foi redi�ido uma área de terra. no mUll1C1plO de Cam-

digido, o proje.to de decreto-lei ga. Pra· de 1946. pela Secção Legal do. D. M., o. p!'oJeto po Alegre, destinada à eonstrução de um

I U
'

1 b Jairo 'Callado • I
.

d P f' M'� pa]" de prédio para escola.
feitura MuniclPII de russanga. e a 0- de aecreto- el . a re elcura �un.,..l '

., .

COln 'meu voto' favoFável, ofel'eç.o ·à
r8,do pela Secção ,Legal do Departamen- 169" sess-ão l'el;:�ne�,:ai9:�" 22 de outu- P-ãl'to'Belo. ellvia-do ell1 ofício' n. .....

Casa o seguinteto das Municlpalidades, enviado em ofi-
À hora regimental, sob a presUi'llcia 183/1.-880, de 8 de �>utul.bro?2ded 1946{ b Projeto de resolução

cIo n. 183/1.880. de 8 de outubro de 1946. S. s.. em' Florianopo 1S, - e ou u ro
O Conselho Adml'nl'strativo do Estaelo

S S F' ri
.

l' 19 d t b do sr. Severo Sim.ões, presidr.nte substi- d W46
de '1946

em .0 anopo 1S, e ou u 1'0
tuto e com a prescnç'a dos 51'S. conse-

e
Jost" B. S;lgado de Oliveira, relator. aprova, nos tênnos em qt�e está redigi-

José B. Sal"ado de Oliveira, relator. lheil'os José B. Salgado de Oli\"€:ira e do, o projeto de decreto-�el da lnteyye_n-
� ,1airo Callado, o sr. presidente declara N. 463 toria fed€ral, que autorIZa a aqmslça9

N. 419 aberta a sessão. fUllcio'nando como secr.e- O Departamento das Municipalidades uma !irea de terra, no nmnicipio de
O Departtlmento das Municipalidades tário o sr. Luiz Osvaldo Ferreira de ent;aminha i\ apreciação dêste Conselho Campo Alegre, envi:J.do em ofício n. 836,

encaminha à apreciação dêste Conselno Melo. um projeto de decreto-lei da Prefeitura de 16-10-1&46.
um projeto de decreto-lei da Prefeitura Expedjente de Biguaçu, visando a abel·tura de um S. S., em Florianõpoli., 22 de outubro
de São José, visando conceder ao (;entro O SI'. secretário lê a ata da sessáa an- crédito esnecia] de Cr$ 7.558,50, por de 1940.

IAcadêmico XI de Fevereiro. da Faculrtá- terior, que, posta em debates, é aprova- conta do
�

saldo anterior e para suple- I Severo Simões, relator.
de de Direito do Estado, uma contnbui- da sem emendas. I mental' dotar'Ões insuficientes, que es-, N. 4f;7
ção anual de seiscentos cruzeiros O sr. secretário procede à leitl;l'� dos' peeifica.

-

O Departamento das Municipalidades'
(Cr$ 600.00), a partir de l° de ja�leiro de seguintes iti.oC1lll1entos: Como os. suplementos pedidos não ul- I encanünl'::ou a ês�e C!;mselho Admllllst.r�-I1947. Ofícios dÔ"-t)et;lartamento das M�nici- trapassam o limite orçamentário

_

e o sal; i \1\'0 um p.rojeto de decreto-lei da Pre�el-
A finalidade dessa contribuição é esti- palIdades. el1.C'<!nunhan<e10 os seglllntes elo anterior comporta a operaçao - e! tUI'a MUllLcIpal de ,Blumenau, que aore

mular uma agremiação de moços, ense- processos: 675, da Prefeitura de Imaruí; . meu ,pal'ef'er que se adote a r.edação of.e-: um crédito especial de Cr$ ,2 ..000,00 de�- I

jando a que, desde os bancos ac"dêmi- 7'07, ela Pl'efeitLt"a de Canoinhas; 714. da recida pela Secção Legal do D. M. (fls. I tinaelo ao pagaJnento de 'puollC�ções fel- I
CDS, possam os estudan�es; no cumpri- Pl'efeitura, de

JOinvíl.
e; 726, da

p.refeitu- 13). pelo que apresento ao Plenário o: Las na revista "O Vale. elo Itajal:'. ..

Imento das disposições dos Estatutos co ra de Lajes; 73.3, I(\a Prefeitura de Con- seguinte i O pedido está perfeitamente JustIflca-
l"eferido Centro - realizar a marcante cõrdia; 7M, da Prefeitura de

urussan-I
Projeto de l'esolllçiio ! do, pelo que. com meu .voto favoravel,

atuação que lhes cabe em nosso meio ga; 735, da Prefeitura ele Sã') José; 754, O Conselho Administrativo do Estado! t<presenlo à Casa o segum1e
cultural. da Prefeitura de Itajaí; 740. da P,refei- aprova, nos t&rmos em Que 'foi 1'edi&ido I ' Pro,iet{) de .resolução IInforma o D. M .• que a Prefeitu". dis- tura (le Florianópolis e 62�, de prerei-I pela Secção Legal do D. M., o pro�eto O Conselho� Adrmmst_rat!vo. do Estado
põe de recursos para atender à subven- tura ele ItaiÓPolis.. de

.

úccret0-!ei da Prefeitu,ra MUlllc1Pall' aprova,
nos termos roo.lglUos pelo �. M

.•ção proposta, sem sacrifício dos. s�r"iços Ordem do {lia de n'guaçu. enviado em ofício n. o projeto de decTeto-lel da �i'efeJtura Imunicipais. A Casa aproYa Os pal'eCel'es ns, 452, 184/1.885. de 8-1O-Hl4ô, Municipal de Blumenau, enVIado

e1111Assim sendo, ('om "oto favorável • .;rre- 447, 445, 424, 425. 42'{). 427, 423. 422, S. S., em Florianópolis, 22 de outubro! ofício n. 19-1/1.90;). de 17 do cOI-n,nte
sento ao Plenário o seguinte

'

421, 446, 446A. 446B, 446-C, 44úD. -146E, de 1943. I mêE, dando-se ao preâmbulo a se_gumte
Projeto de resolução. 446F. 44<3G e 420_ José n. Salgado de OIi\'eil'a, relatoI'- i ,'edaÇ'ão: "O Prefeito Mu�i�ipal de BIU-!O Conselho Administrativo do ESMdo Vão à impressão os pareceres . -' N. 464 I menau, usando da atnbUlça_o que. lhe

aprova, no� têl:mos em que foi redigido N. 461 A Interventoria federal do Estado en-: confere o art. 12, n. l, do aecreto-Iel 1e-1]:l·ela Secção Legal do D. M .. o projeto le O Departamento das Municipalidades

I
caminhou à apreciação óêste Conselho deral n. 1202. de & de abril de 1!}39".

decreto-lei da Prefeitura Municipal de encaminha à apreciação dêste 0:>l)�elho A.dmil1istrativo um projeto de decr�to-lei S. S .• em Florianópolis. 22 de outubro
I

São José, enviado em ofício n. 161/1.754, l,m nroj'!to de <lecreto'lei d" Prefeitura oue autoriza à aquisição, por doacao, de de 1946. Ide 12-9-1946. ,de São José, visando a abertura de um duas áreas de terras, no município de Severo Simões, relator.

JOÃO PINTO; 2S
Fone: 1448

Em frente CIO Tesouro
do E�tCLào

��Qfi©nÓpoUs
f',Uffi, NtH·!l�.l Ah,ô.i,; ee S�!l�i>.

!i1i! Cu"l:! AViln
Matli1.�a
f'arm. ·'L.

Dr. H. {;l. 8.

Exorne d!' IH�":lqlH:l, Exarne puro. 'lI'el'iÍicoçêi.o
da ccmcer , Exc.l:'l."I,g de \u'i:na, Exame .2io.:rQ
v<!l'Hicaç-Eio do gro,vide3, Ezame <de GlOC'!:u'i1'O,
EX!l!.me pare:. ve:dficação de dOenç".iSl do.

?<;iJ.a. boca e cí.lbeloi.l, Exame de fil"'wiil �
EXGrn� da lH'H:;�açZ;-afl.

"'"

I!i!! .aut.tlvo.cdnas
..

�� tro.nll:Íu!ilao de iHH"t-Ç;U'!!S,

.)' Lxome qu\rnico de fa:rinh�:J,,". b",bitl.a
.' café. águas;, €lt,c.
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PAr-A RECEBe, AMOSTRA GRi,:ns
r:SCR::Vi'. o �EU ENDERf:ÇO AO

UUHHHligflm !JMfà s, a.
::::AIXA POSTAL, 36

G'-U�,l��N"'U _ SANTA CATARINA

t'

"

I

,
,

Combate' a tosse, a.

bronquite e 09 reebia

d.os. João O Xarope S,
ée hcoz no tratramento

doa afecções gripais e

dos vias respüatóri.as.
O Xarope São João
solta o cc.tarro e faz

expectora!' fàcilrnente.

c I
I

CANSADA
e sem VIÇI
As pérfidas I"U-,

gas Na testa e ao

redor dos oitlos,
as sardê;.,sj n�:an;

chas. cravoS e e3'�

pinhás,'são"'traiçoeirõs injrnigos d:�
beleza da nlulh'er. OUéi.nd!.) zi;"rg�'rn
estas ilnperfelções."·1.ançando !}tl
vens sobre a sua' feliciri.9_d.:':, {;()i1-
fie nas v'.rtudes do Cre,,,� F!ugcL
Rugol corrige rapidamen�: as cau
sas do cnvelhecin1ent:) p;;'CTnaturo
da cutis. Este far!�Q,';o cren1e em

bclezador, usado todas as noites

em suaves n:;aS3agens no r03tiO"

pesccço, e todos os dias conlO

base do "nlaquiHage"� remove a$

impurezi.is que se acumularr) nos.

poros, fortz.lece os tecid.?s, <�á vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas U1TIa semana de uso ôo Creme·

Rugai a sua cutis poderá ficar ma
cia) limpa e acetinada, aUlnent...c."\n
do os seus eno::antos e protegendo,
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RU_oOJ.!
Alvim & Fmit..s, Ucla. ·C.P. 1379-$, Pau!...
-----------_ ..._---_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. M· S. CAVALCANTE
Avisa que dia 20 de
'Outubro reiniciará sua

clinica à rua ,Salc}ar'cha
Marinho na 16.

DR. NEWTON D'AVILA
Operações' - vias Urinárias -

Doenças dos íntesttnos, réto e
...nus -'- Hemorroidas. Tratamen

to da colite ameblana.
FisIoterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

�tende diariamente às 11,30 ns,
e, à tarde, das 16 hs. em dtante

Resid: Vidal Ramos, 66.
.

Fop .. 1067

•

---.---

DR. SAVAS LACE"RDA.
Cl!DiCa. médico-cirúrgi.ca de Olbo.
- Ouvidos. NariZ" - Garganta.

Prascrição da lentes de
contato

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

ItOSID:lllN'CIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONIDS 14'18 e 1204

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialistã em' DOENÇAS

DOS OLHOS
C-urso de Aperfeiçoamento e Lcn
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas .diariemen te
das 16 horas em diante.

CONSULTóRiO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 5E

l'/ida Militar

i .:::00 marujos da guaruíção
"Minas Cel'ais", de:i1.ilaram

contínencia ás auloi-idades, .

AmlhS.W _-\ .ESCOLA DE

.

�J� I
em I

pR. A. SANTAELLA
�;DIpJomado pela Facul<;,!ade Na

esona; de Medicina da Uníverstda
fII.e do .Brasrl) , Médico por coneur
iIl'O do Serviço Nacional de Doen
iVJ.B Mentais. Ex interno da' 8anta
casa de Misericórdia, e Hospital
l'siquátríco do Rio na Capital }O,.,

deral
",)lídNICA MEDI��A - DOE-NÇA1J

NERvOSAS
- Consultóirio: Edifício Améll..

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consulta.a:

Das 15 ás 18 horas -

IillNidência: Rua Alvaro de Car'n
lho nO 18 - Florianópolis..

V mínístro Armaru!o Tror}':'\

powsky, :l�i;inOll portuiia ali crau

do as insLrL10ÕeS e programas pa

ra o COnCllJlSO de admissão ao Cur

so Prévio da E�cL1ra ue Aeionáu-

DR. MARIO WENDHAUSEN fica.
Irwetor do Hospital "Nerêw Ramos" O limi L � máximo de idade seiá
CLíNICA MÉDI.CA DE ADULTOS

E CRiANÇAS cle 22 anos para os cnnríidatos ao

Consultório: R. Visconde de Ou re Curso de l"ol'mação de Oficiais In
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No- LpndenLés. Para os candidatos ao

eembro \ altos da "Belo Horizonte ")
,

Te!. 154S Curso de FOl'maeão rios Oí'icin i:

Consultas : das 4 ás 6- horas. Aviadorcs, O lim ile sera de I g
.Residência : R. Felipe Schmidt, 3S anos.

- 'Fone manual 812

Rio, 25 (E.) _. Rea liznu-xe, ás

11 horas a bordo do -ncouraçado

I"
Minas (,cl'ais ", a C\i'I'ÍmÔ!lIa da

posse rio almnanln F'lávio .Frguei
I redo de Medeiros, no cargo de co

<mandante-cbere ria Esquadra Bia

f sileíra. O alo, que roi solene, teve

_____________--- la prpser\Ç-ll cip, allfn]'irlaf]p,s e

DR ARMANDO VAtmIO I gyaude numero ri I' oriciuis de di-l
•

\'ersas patentes. ,

DE ASSIS O 110\'0' eomanuante-chef'e da 1
Dos Servtços de Clínica Infantil da Esquadra, que até ontem excrcia ]Asststêncía Municipal e de " c,

Caridade as í'uucões de d iretur-g=ral da'
C�...tNICA Jl,f1i:DICA DE Cill.4.NÇAS .

ADULTOS Marinha Mercante, dir igiu a pala-
rÁ)NSUI,TóRW: Rua Nunes .Ma.
ehado, 7 (1�õiffclo s. Françlsco}. vra aos S('lIS comandados.
Const:ltas das 2 às 6 horas . .

RESID:ttJ\'CL4.: Rua ;Vrarechal G<!.II. . Encr-rranrlo a CPI'1J1l011Ia, .os
lherme, .� Fone 783

----

DR. POLYDORO S. THIAGO
Medico do Hospital de Caridade «.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos orgãos intei nos, CSptc'aJ.

mente do coração.
ELECTROCARDiOGRAFl.4

Doenças do sangue e doe .cervos.. frio do que o inverno alemão,

IDoenças de senhoras - Fartos. -'

<:Qn.ult.as dtâr-iamente das 15 à. 18 2 ... que a Inglaterra, :11'0 decorrer'
horas. d 'l�'

.

I drunliAtende. 'chamado; a qualquc- I;"ra, .

O U armo secu o, qua rup ICOU

aiinclusive durante a noite. sua populaçãoCONSUJ,TóR10: Rua Vitor Mórl> I
,.

les, 18. Fone 7U2

I
3 ... que o trombone de vara, usa-

I<.P;SIDENC;:.'I.: Avenida Trompowaíc. do::
.

bane d
..

- 62. l"<>ne 766 O 'DOS Jazz- ancs mo crrios, ja

_______....... ':._____
existia no século XVI.

4 ... qu e a temperatura no inte

rior da terra aumenta com a pro
f'undidade e a pressão; e que o

teor dêsse aumento é, em média, de
cêrca de 30 graus centígrados por
quilômetro, enwora varie enorme

mellJt-e ·com as condições locais.
5... que a indústria algodoeira

'mundial sustenta, diretamente, vin
te milhões de pessoas e, i'ndireta
mente, mais de cem milhões.

6.,.. que o neutrom; a 'partícula in-
finitesimall que se utiliza para bom:' .

ba-rdear o núcleo do Momo' com a

eSiPerança de 3jproveita-r sua en'er

gia, é tão pes:lJdo .

que um dedall
cheio doêle !pesa,ria '

quase um imJÍ
lhão de toneI.'áJdas.

DR. ROLDÃO CONSONI
t;mURGU, Gl)]RAL - ALTA (J).
J!UlRGIA - MOLÉSTIAS D1il ,8"
_ .•. NHORAS - PARTOS .. .

Formado pela Faculdade de Me{U·
cínna da Universidade de São

:Paulo, onde foi assistente por .,lI!.
Idos anos do Servlç!)' Cirúrgico do

Prof • .A:lrpio Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias Ui·
ltares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga.

'Ilwo, ovârios e tromnas. Vartco
ftle, hidrocele, vartzés e berna

CONSUL'l'.AS:
tias 2 às 5 horas, à Rua 1<'elp<it
lIIcbmldt, 21 (altos da Casa PIO·

raíso) , Te!. 1.598.
QSID1i:NCIA: Rua Esteves Ju'

nlor. 179; TeJ. M 764

DR. BIASE FARACÔ
Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOl'!NÇAS DA PELE - SíFILIS
� AFECÇêES URO·GENITAIS
;DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS' E ULTRA-

VIOLETAS
CON6SULTAS: das 3 às 6 bs - R

Felipe Schmidt, 46'
.

BES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

IliUTOMOBILIST48
Atencãoy

POlt'a O seu dínamo
motor de arranco

OFICINA ENALDA

"

ou

Rua Conselheiro Mafra
ne• 94

Cifras do ,Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade"
Receta
Ativo'

Cr.
. Cr$

80�90(l.õo6:30
5978.4Ql.755,97

67.053.245,30
142.176603,80"

SiRistros pagos nOb Ú!tir.1.01S li) ari08
Responsebilidades. "

98.687.816,30
76.736;401.306,20 ,

�
..

j
i

DiretOte�:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Mas90rra, Dr.
e José Abreuõ

.

de Carvalho, Dr. Francisco

Joaquim Barreto d� Araujo·

Tenha ,sempre em cosa

aPERITIVO
uma garrafinha de

uK NO J» .

Copyn9hl da

The PAVE roo HIAROI IR'"

1. .. que U inverno russo, tirando

se a média, é quatro vezes . mais

f--vi�e-;;s
PELO

Expresso Noturno do jornal
O ESrrAJJO'

FLORIANÓPOLIS - JOINVILE

com�A FERIDAS PECenTeS ou Ann&AS
Em

SAíDA Dt flORIANÓPOLIS:
CHEGADA A JOIHVfLE:

SAíDA DE JOINViLE:
(HEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
1 da manhã.
tO da manhã.
S da tarde.

Intormacõese
..,

Em Fpolis. _. na Redação do «O ESTADO»
Em Joir.vile no Hótel Príncipe

........_.�� .a ..

DEFENDER a saúde e
. � eficiência

combativa das Fôrças Armadas dai

Nações Unidas - foi a suprema tarda do

soldado Flit durante a guerra.

Agora, o soldado Flir, novamente entre

1l<�S, está pronto a prosseguir na sua cam

panha diária de p-roteçio à saúde do lar,
co!ttra os perigos e o mal-estar causados

pelas m8scas que disseminam a disenteria;
DS mosquiros que propapagarn a mal�ri<lc
e a febre amarela; as pulgas ,e outros in

setos que transmitem. o tifo; e as traças
'

.que destroem as roupas.
Isso signifJca qUi! Flit· pode ser agora

encontradó, ond.e e quando V. Quiser.

'Peça FLIT - e cerlt

fiqJu.se de que ruebe

FLiT. l(ecH,e SIlC�

dâneos. L!mbre-se:

se o soldadinho não

,estiver na latá, níW

é FLIT!

,)

LI
lncrtal para os insetos, inofensivo para as pessoas.

. I A - G F"

CURSO MOTORISTADE
e

,Serviço de Pronto Socorro de Automóveis.
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prática - conhecimenoo do motor.

Atendem·se chamados para reparos de urgênó9 ..

Auto-Escola t-4 7,.77
GARAGE UNIÃO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40 ..

-,... .__
' -_.'_ -�-_ .. ��

I �,
-

ríIII riiII Fabricante e distribuidores d'a!! afQmadr.tSl con- "�"�O• '11 '71 fecções "DISTINTA. Ir e RIVET. Possue um gran- :

I
de sortimento d.e cI:XllIemiras. riscados, brins

bons e baratos. algodões, marina e aviamentos

para alfai«tes. que recebe diret(lment� das I:I rn�lhoreSl fábricas, A Ca8Q -A CAPI'rAL- ohamo a atenção dos Snrll. Comerclant.. do interior no sentido de l.ho fa.:;srero uma .

J' visita ante" de elt<ittfClrem "'UOI! C01't.-.prQ!II, MATRIZ 'ern FlorianópoU., - FILIAIS em Blumenau 0 Laje\l. .�
......-au.�·..�=g===ry..Em�E-=w'jaa..�mnNBsm I��..�a...&Eas mm�H'� =- -=..� � � �: am..mml � �ga BW�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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novo Ministro do Trabalho
(E.) -- o presidente da República assinou, ontem, o decreto de nomeação,
titular do l\1ini.�tério do Trabalho. Traia-se do sr, Morvan Dias Figueiredo,,'

vice ..presidente da Federação dás Indústrias de São
I
Paulo.

Rio, 26
do novo

florlanopolh, 27 de Outubro .de 1946

Mlnistro da Viação
.

Florianópolis
Esteve em Florianópolis, há cerca de uma quinzena, o engenheiro

Clovis 'Pestana, recentemente nomeado ministro ela Viação e Obras
Publicas.

Rotariano tomou parle, acompanhado .dos drs. Haroldo Peder
neiras e Vasco d'Avila, no almoço semanal do Rotary Cfub de Florianó

polis, sendo saudado pelo dr. Osvaldo Bulcão Viana.
Vê-se na roto acima, o novo min isí.ro da Viaçâo á direita do dr.

João Alcantara Cunha, diretor }'rgional dos Correios e T'elégrafos e

Presidente do Rotary Cluh local.

o novo
em

E' uma consequência do baixo
rendimento agrícola

Recife. 26 (A. N.) _ O sr. Espe- gido co ma adoção de metodos in
i-idião Lopes de Faria, presidente tenssvos nos trabalhos agrtcodas
ÜO Instituto do Açucar e Mcool, que permétam tuna restauração ao

Que se encontra nesta Capital, de- seu nível, adq!u1adó.
.olarou á Í!l1J1)relllSa que a indústria
açueareíra pernambucana, como Prel. isão do tempose verifica dos últLl11'OS estudos. fei-
tos sôbre produção é uma oo.nse-

Previsão do tempo, aLé 14 horas
do dia 27:

quência, princípalmeme, do seu' Tempo: em geral insLavel.
baixo rendimento agrícola. De cer-, Temperatura: estável.
10 essa inferioridade em relação Ventos: do quadran Le norte,

Irescos.aos demais centros produtores 90 'I'emperaturas extremas de hoje:país podia boje em di'a, sei- corp- Máxima 23,6 -- mínima 19,1.

Contra os médicos criminoso's

,

- BERLIM, 26 (A. N.) - O Tribunal Militar; sob a chefia do gene
ral 'I'aylon, divulgou hoje o nome dos vinte e' três médicos nazistas acu

sados de praticas ilícitas com prisioneiros em campos de conccnuação.
Entre esses figuram Karl Brandi, médico pessoal de Hitler; Schroe

der, chefe do. sel'viço médico da ,Lutfa1'f; GerhardL, médico pessoal de
lhmler; Blome, vice-presidenLe do Conselho de Pesqui·sas Sobre o cancel'

e Sievers, -vice-presidenLe do Conselho de Institutos de pesquisas cien
Lificas do Reich.

Aumenta a

EDIÇAO DE HOJE
1'2 PÁGINAS

Abrig.o de Menores
de Lajes.
DECIDIDO APóIO DO VICE-PJ:lE
SIDENTJi:; DA REPúBLICA A
,cAMPANHA PRó' .ABRIGO DE

. MENORES DE LAJES
O sr. dr. Neréu Ramos, Vice-Pl'e

sid'3nte da República, dirigiu ao
dr. Ivo Guilhon Pereira de Melo e
sr. Vidal Ramos Junior, juiz de Di
reito e Prefeito Muniéipal de La
jes, l'espectivanienle, o :seguinLe
telegrama:
"Estou certo de que nohre cam�,

p3JI1Iha, tão bem inicia,da será co
rQadi'a lom�leto êxito dotando mi
nha t,f'rra natal de um Instituto de
Menores qlle hom'ará as suas Ira
díoões. Tudo quanto fizerem nesse
,�enf.ijo \5aros amigos terão r,u,u&
sinc'))'os aplaus'o>, e meu decidIdo
apoi"{j .- cordiais saudações. (a.)
Neróll Ramos".

PARA AliVIAR
OS ZUMBIDOS
E A' DIFICUL
DADE ·DE
OUVIR

Se V. S. sofre de aturdimento

cat<\(ral e zumbidos nos ouvidos,
compre--ila farmácia um frasco de
P.l\RMINT e tome-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Pal'1tl.int
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos, As narina&
obstruidas despejam o catarro, a

respiração ,se torna mais facii e
cesga o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmint é agra·
davel ao paladar. As pes:;;oas que
sofrem de aturdimento _catarral.
farão bem, provando êste remédio.

.

A viagem no Presidenle da L. B. A:•...
.

Festivamente recepcionado em Va�ador, o ilustre médico' dr�o/

limar Vorreo.- Visit·a8 à's inslltuições de saúde -Homena
gem do povn�-Bane-

CAÇADOH, 26 (E.) -:- (do nosso corr-espondente) - Foi feita fes
'fiva recepção ao ilustre médico dr. Illmar Corrêa, digno presidente da
Legião Brasileira de Assistência e à sua comítíva, por ocasião de sua

chegada a esta cidade, dia 23 do corrente. Os dístentos viajantes foram
recebidos às 17,30 horas pelo prefeito local, sr, Siqueira Belo e pelas
alias autoridades do município e por representantes das classes con

servadoras,
À noite, 110 Restaurante Rio Br�co. foi oferecido it Comitiva, um

jantar ,iln,umo.
Durante o dia segnânte, o dr. Ilrnar Corrêa e seus companheiros

de caravana realâzaram visitas ao Posto de Puer-iculturs, local, oca�i'ão
em que o incansável presidente da L. B. A., num belo gesto, deu ao re

Icrldo posto, o !10011e do preclaro Interventor Udo Deeke,

VISITAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE
Em seguida estiveram no Hospital de Caridade e na Mater,nidade

Jonas Ramos, ficando admiravelmente impressionados com a grandio
sidade das obras encetadas e do seu grande alcance social.

O dr. Ylmar Corrêa disse que punha á disposição do presidente do

Hospital a quantia de Cr$ 200,000,00 doação essa que fazia a Legião'
Brasileira de AssisLência, no nosso Estado.

,.NA PREFELTUnA MUNICIPAL I
Às 11 horas, no prédio da PrefeiLura Municipal, onde está instalada I

a L. B. A. do municipio, o prefeito Siqueira Belo, a diretoria da bene
méríta instituição, a diretoria do Hospital, autoridades, clero, í'uncíonú
rios publicos, representantes do Comércio e industr-ia e agricullura e

classes operárias, o dr. Ylmal' GOLTêa e sua comitiva receberam signi
ficativa homenagem. Falou, em nome da Legião e do Hospital, o pro t.
Armando Beduschi, que exaltou as sublimes Iinahdades da Legião, run
dada sob os auspicios da grande dama sra. Darcy Vargas e sob a oiieu

tacão do inesquecivel patr-iota GeLulio Vargas, Diss.e ainda q ue a en Li

dade encontrou eco em nosso Estado através cio espirita ali arnerrte fi

lantrópico da sra. Beatr-iz Pederneiras Ramos. Como continuador das

realizações da Legião em nossa terra, tem á frente o médico ínteu

gente, esprríto jovem e dotado de verdadeiro espivito cristão, o ri)'.

Ylmar Corrêa, que já muito' fez e muito mais fará. O dr. Ylmar j'PF,

pendeu em magnifico improviso.
SeS'uiu-se o almoço aos membros da comiLiva.

ESCOLAR PHOF.

Às 16 horas, no Grupo Escolar Prof. Scbiet'flel', presentes os e::;co-

d
-

di·
la,res de.sse Bduc:al1rdarlo, do Colegio N. SI'a. Aparecida, EscoLa de Co-

pro uçao o el,te mércio, bem como os respectivos corpos ;ioeenLes e mmWTosa8 pes-

ruo, 26 (A. N.) _ Em cOIIlse- te da Hepulbllc'a e s'eguinte or.ien- soas de destaque social, o elr. Ylmar Corrêa e "ua comiliva foram alvo de

iuênc:ia dos preços compensadores ta�ão que nos foi {)onfilld'a pelo nova e expI'�ssiva homenagem. Oferecendo-a ralou o Pl·Ôl'. Osny Pau

fixados pelo Govê'I1no e o fruto de deputado Eduardo Duviver repre-
lino da Silva. Houve, após, um programa jitel'o-musical PQr co[e

haver iniciado o periodo das aguas, sen<f:1ank da mema entidade agindo giais dO referido esLabelecimento de ensillo. O dr. Ylmar GOlTêa foi

es�:á i1Uilne1utando s'ensivelm'e<nte a nheiros á caus,a da população ca- convidado a conferir diversos prêmios aos melhores Lrabalhos a[.)[·e

'produção do ieite nas fazendas do rioca no tocalIlte ao abastecioneuto sentados pelos alunos das escolas locais, desellYolyielos dura.nt.e a Se

interior. E maiores, port:mto vecm do leite. Assim a cooperativa cen.., mana da Crianç.a.
sendo as l'emessas. Ouvido sobre o tlralesll: ii oovJJdando todos os esfor� Ao entregar o prêmio á aluna Orou ela Faria, filha de um pobre
alsSuinrto o senhor ú.H.imo de Car- ços pam mel!hoI'3ir os serviços eli_: operário,. o digno Presidente ela L. B. A., num gesLo magnanimo, cou-

V'alll1O, um dos dil'mores da Ooop·e- mi'il\lr as filias de leite. cede-lhe uma bolsa escolar para o CLU'SO normalisLa. A esse belo gnsto
rartiva Celllt.rral dos P;l'odrutO'l'es do segui'u-se outro: a oferLa de Cr$ 2.0{}0,00 para a Caixa Escolar cio Grupo.
Leite, deol:aroU o seguinte á repor
iagem: em cuanprimenll:o ao progra
ma confiado á cooperativa oentral
prodtlitóra de 'leite pelo sr. P·r.esà.den..:

NO GRUPO

Chegou
de

o Barão
Itararé

PAULO SCHIEFFLER

Pelo aVia0 da Panãir'
chegou, ontem, a esta Ca-
pital, o notável humorista
brasileiro, jornalista Apa
ricto Torelli. o pODularis-..
simo Barão de Itararé,
cuja visita estava sendo:'
aguardada com ansiedade.
Amanbã, no Teatro AI-'

varo de ·Carvalho, teremos·
o prazer de ouvi-lo em,
sua não meDOS ansiosa
mente esperada conferên
cia.
. Ao ilustre hospede, nos
sos votos de boas vindas
e de feliz estada em nossa.
Capital.

De Londres
1"ONDRES. (H. P.) -- Ch=gou ao Brasil o re

putado tratamento Okasa tão intensamente'
procurado. Ol,BSII é hojeo medicamento de ..

escõlha universalmente reconhecido �eJo.'
seu RJtO valor teranêutieo e pela sua encá-'
ela clinicamente comprovada no tratamento
de tôdas as formas de insuficiência g)>lI1-
d ular. Okasa, à base de Hormônios vivos e
trescos, extrsaos dI> glânduias germínatívas
e endócrinas, elentilteamente preparaaos e
oe Vítamínaa essenciais, combate vígorosn..

·

mente todos os cusos diretamente Iigadofl a
perturbações das g'ânctultlB vitais e' 00 apa
rélno genital como: Debilidade sexunl, Iru
qneza masculina, velhice prematura, !adiga,
]lerúa �e memória e energia, de"ilnlrno e nell-
1'!JRleni8, 'etc.. no homem; frigidez, j"regulR�
ridade$ ovaria,lIas, ,itiade critica, obesidade
OH Hlagrezil.. exceasiva8, fJuf'da OH falta ,�e'
trm!,ência dOR seio" enrugamento (la <;útis.
e L:.::' na Ilil.L.!It:J'; tôd.!s essas deficiencia:-, pro
VCn!imtes ele falta de honnõnioB e villlnd
.n'l� indispensáve:s aí) "'ga�nlo enFraque
cido, tanlo '.Da: Iàatle c.van�ntln. como n(}"

moço. - Okasa I'es!uue]e.ce a fuu('ãe orgilni-'
eH, rejuvenesce, revigora e l'esUtul FÔf':a.
lliuRculina, Vitalirlacte " Vigor no homem;
Saúde, Be.lezli, Atr�çãn e Jm'entude na mu
llJer. Nas hoas O,.og e F3rrn.-Infol'mações e'
pedidos lIO: Distri bl1h!o!' Produtos ArDa,.·
Av. Rio 1ll'ltnCO, JOf,,-['.;'Ü. - Okasa é im
portado di,.etamente de 1,(llldJ'e$, em emba
lagem original e garxutído pejos l'cpmados
L!lboratórios HOJ'mo·Pb"rI08, Lon\ll'es.

plenaEm rua�

BANQUETE OFERECmO PELA POPULAÇÃO
..� noiLe a população local ofereceu á Caravana Legionária, 1.1111

grande banqueLe, durante o qual falou o dI'. Cesal' Pereira, antigo co

lega .do dr. Ylmar Corrêa, cnjas qualidades de espirito e coração exai

tou com emocionantes palavras. Usou da palavra, também, o prefeito.
Siqueira Belo, que fez o eloS'io da brilhante ação do presidenle da L.

B. A. á testa da mesma e no Conselho Adrnini,stl'ativo do Estado.

Agradecendo, o dr. Ylmar Corrêa produzin nolavel oração em qne
externou o reconhecim.ento ele Lodos pela carinhosa recepção a ele dis

pensada pelo ·operoso povo de Caçador e comprometendo-se a ad:VGgar
os interesses dest.a comuna, sempre que for preciso.

BAILE NO CLUBE IPIRANGA
Ag homenagens ao dr. Ymar Corrêa e lluzida comitiva tiveram

chave de .ouro numa magnifica soirée da,ns�nte no Clube lpiranga,
qual tomou parte a eliLe social de Caçadori.

À uma hora da madrugado dG"
ontem co Cominoriado da Políeia.
da Capital r••ebeu um pedidO"
urgente paro atender a uma .�-
:ahoro que. em plena ruo. sé achG�
vo prestes (I dor à. luz uma cri
·anço.

Ap••or. entretanto. do pre.teza'
com que foi atendida a aolicita-'
ção. quando Q amhulância chegou-.
a criança já havia na.cickl. em
plena a9. Curitibano••
Transportada. com 8UO filhinho ",.

p.ora a Matarnidadê de l'lorianó
pGliB. foi' ali internada. tendo rece

bido us atenções que sua aituClçãO"
requeriCl. .

Segundo informações colhidas %ler

,·MaternidClde, trata-se da ara. Ma-'·
ril1 Gomes da Sil-va. espa.a do

a operário All.:ldu Gomes da Silva •.
do ambos d. cor preto.

Tanto ii pOl'turiente como lua"

filhinno' estão pa••ondo bem.·
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