
trados não são .inelegiveis,
que se afastem das funções que

exercem, 60 dias antes das eleições.

desde IJo,rnalisjas 'j"
."

_' "SÃO IMENSAMENTE .4..�ARGAS AS UGRIMAS QUE VERTEMOS SõBRE O LEITO ONDE DORME SEU nrnao SONO UM lENTE A QUEM AMA
p,gOS EXTREMEClDAMENTE; É TERRíVEL ESSA HORA EM QUE, DEBALDE PROCURAMOS AQU ECIER AQUELE CORAÇÃO QUE CESSOU DE BA
TER E NADA l\1AlS ABRAÇAMOS DO QUE UM CADÁVER HIRTO, FRIO E PÁLIDO, QUE SE APRESSAM EM ARRANCAR 00 NOSSO SEIO PA
RA O ENTREGAR AO SEPULCRO QUE SE CERRA PARA SEMPRE; MAS QUANDO NOS LEMBRAMOS DA' FIDELIDADE COM QUE SEMPRE ANDOU
NOS CAMINHOS DE JEOVÃ, A MORTE PERDE AS SUAS AMARGURAS E A ESPERANÇA NOS RESTnTUE O QUE DAVlAMOS PERDIDO; PORQUE

SENTIMÓS QUE SE ESTABELECE ENTRE NÓS E ÊLE UM LAÇO QUE NOS HÁ DE UNIR POR IôDA A ETERNIDADE".
,

(Rev. Dr. Antômo André lLino da Cesta.)

10 senador Nerêu Ramos nu Chile
SANTIAGO DO CHILE, 1 ,(U. P.) - o sr. Nerêu Ramos, vice.pre

sidente do Brasil, visitou a Faculdade de Ciências Jurídicas e/Sociais

da Universidade do Chile, .tendo si,do recebido pelo decano, Raymundo
Del Rio, e por um grupo de professores. O corpo discente prestou ca

lorosa manifestação ao vice-presidente do Brasil, (I qual agradeceu, em

breve alocução, salientando a afinidade dos Iundamentos jurídicos e

das concepções democráticas do Chile .e do Brasil./
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� n:xm I
Não ha cisão

"

I�ovo e útil
-

tnvento
Londres, 1 (TI.,P.) ,- o �iPre- Rio, 1 (A. N.� _ Na Fáibrica Na...

s;ffilll:aflw do gove�no rfolP,ujbMcano .

1 d 1U. nd' hn>....
bIS D L

-

·ti' ciona e lu()i,Ores, o 'e V1n QUIO

espan 'o r. e :u-as.o,. em � u'! sendo produZiidos fusos para a te
hoje, uma declaração a rmprensa.j

,1,
'

",��,,,, d e",

. . ce�age'l1s nacIolllaIs, a"-'<t!ua e IS �!

E desmentiu, camegoricamente, to-,
t d ti des pe. inven a o um novo Iip{) sa' �

dos os rumores relativos a uma . _, t �e"""
, . � • . ça ,essenC}at aos eares, que • ",,,-

possível cisao no gO."'�"1lO repuhli- OOu o nome de fuso duplicador,
cano espamhol no. CXIllO. em 'V�ntude de proporcionar; o do-
"Na verdade, disse S. S., OIS gru-

b d od
-

o m I... � ro a pr uçao, n r a.
pos que apoiam o govêrno, �111 '

Informam os entendidos que es
como .a r-esistência jamais, estive-

Florlanópolis--Sábado, 2 de Novembro de 1946

NOS BASTIDORES DA POLITICA NACIONAL
. ,

Convccaçãe .extracrdínária do Congresso_--Conven-
ção do P.S.D,· ...Candidate próprio_--Nova lei

eleítaral.c-Oatras netas.
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁ- I Amrte-s, pocé�n, da �j)invençã,1Q �s-RIA DO CONGRESSO NACIONAL tadual, devera reurnc-se a Cornís-

Ri 1 (A N) O d t d L· I são Executiva, para tratar da �u- em greveo, ..
- 'epu ai o 1- I -.

U P) O' Ii,.._�._ d
.

t'f' C· I cessao governamental. Da-se como
O ANTEPI"OJETO 'DA NOVA Paris, 1 ( . .

- s jorna lS-
110 1>WlU11a o JUS 1 icou, na ama-} ',' �

S rt' "1
L

.

I f Fedi 3!l
'.

j pensamemto predomímante, na di-
LEI ELEITORAL tas de Lyon, • aint .� ienem, '-' er

ra egis a rva er: '
, um r��l-' r-e fio do P.' S. D. ue dos uatro

<

rriont e Grenobl-e decidiram alban'.:,
.mento convocando extraordinaria- ç

d
,q 'd�..l Rio, 1 (A. N.) - Esteve no sa-

nomes aponta os corno cam ídatos doaar o trabalho a parfír de 3(do
mente o Congresso no período das

' .

,

'

,

d ,

I d
,b1net'e.do ministro da Justiça o se-

"

apenas um evera ser eva o a corr-ente, Nenhum [ornal circulará
eleições de [aneiro próximo.

I' " '

nador Ivo d'Aquimo, Mder da maio-
C"'" vença-o nas reziões atínsddas pelo movi-

, A certa aJJtura declarou: Y'''' ria na Câmara AI.ta. Nessa ocasião, '""'" �

• -,

tão «
, , "

I'" f
mente. Ela cm minha mãe e Deus le-."'- convocaçao, e ao consütucío- O BLOCO P. R. P. T. B. TERA o sr. '\"0 d ""qUInO ez entrega ao

d
-

d
.

1·.... f'Essa ecísão 'os jorna rstas 0'1
VOl'-a porque era leve demais pa-na'I 'e meoessár-ia, que entregue ao CANDIDATO 'PRóPRIO - ministro Benedito Costa Neto, do •

provocada pela atitude dilataria
I'a continuar n" terra!Pr'esédente, 'O requerimento inde- S, Paulo, 1 - Segundo informa-_ alru!:e,proj.eto da nova Lei Eleítoral, .'

,. c.

d
'

d
-

d
- ,

'd' lab d 1 C
. -

E '1
dos seus jornais, que se recusavam

pern era ' e aprovaçao a mesa ou çoes rlralnSTIllÜI as a repol'ta,gem, e o.ral o pe a OJlussao SlPeCla , - f. '.
,_ ,a tomar qualquer IqecIsao, em acede discussão. Fka automáticamel!l- em reuln'Íiio dos mentores do Parti- desIlglnada a!lnlda Ina gestao do sr.'

d
. .

d'
-

d
.

l' ti'1 .
' 1 as l'elvm lcaçoes os 101"n'a IS as,-te cornvocado 'O Congresso. "E que d:o TlrabaLhiS'ta Bmsilei'l'o, convo- Caldos Luz, ,e da qual faZIa p_.rrte o' .

'I t
'

..' did. ,

aJ . i pr�nclp'a me,n e qua'lho ao pe: o
Bmguem legue a palite fiJTIialJ1CeÍJr1a, cada para tratar do problema da representante ca:tannense. Para a I

d t' d "50-1 I'_ . I le u�n aumeill' 'O ,e"! la nos sa a-pois o cerlto, é que o D. l. P. cus- sUices-são gOViername:ntal fi-eou a$- elahofaçao d� allltEW,roj'eto da nova! .

,
tau mlÍito ma'i-s do que o Plarltameill- sentado o ,g'eguilllte: tei, f.omm ouvidas as ba:ncad'as. dias I �oJOs. �o mesm,o tempo,

_

suge,rool os

l.G. O Partido T'lla<balhista ,Brasileiro, divi"l'sOS paa.llidos políticos. O 001-1, JOrlnalIstas a, c.onvocaçao da Con-
, d I I t,

'

t t.. i'd d
1'erellci.a NacliOnai de Imprensa, queFinalizan o. eu o sr, �ino Ma- terá ca'ndidop.'to próprio, apoiado CiprO;!e o suume' 1 o a1 exame :o ,

oh
'

't
.,

-· .... 1· 'p t',"1 R _-"li \ ,

,�l', Ben""'1'I'O" '(',O',-ti' .�Te"r . J'a' "ll','l,"!' ',',_
�leverú rennl!l'-Se em 5 oc nl)yenl'-ado U l'equenllle,'!l- o, Ja pU!1J IlCa- pej,o ar 'luO eplLu ,cano, segul'lao � ,cu' 3 •• ' L

_
Lo, _-

bro, sob a i{H'esidêneia de Bidault.00 por nós, '!la ilJl.te.gra, .

,emrtregan- a fo.ru�lula do aeôI1dü eleitoral fir- do ás exigência'R da Gon.,Wulçi'io
-d'ü-o ao sr. Honório Monteiro. Ri- mado e:lltre as duas facções políti- d,e 18 ele f<'e[.embl'o, se:'á ('H1 3I'gl;i
cou, pois, a 'l_)artir daquele momCll1- cas. da apresentado ao Sen:'dn, oara os inovações cria.das pehl ,jul'isp:,'u
t'O, convocado o Congresso Nacio- Corno aliados politicas, mauife'S- devidos fins, dois de dezembro e apl'ondlllI' as

--na� paro funcianlar no rperilodo de tar-s'e-ão os dois p!3!l'tidoos cOllIrtra Sua ela'boraçao Leve em v isLa,

I
inovações criadas p.ela jm�i,spl'u-

15. de ,dieZJel1l1hrro a 31 de lameira dei os ca'l1dida,tos do PaIll:i<do So'Cial pl'i,ncipalmente, eviLal' (is mcom �� dên,cia do Supremo Tribunal El��i-
1947. DemocrMico. nientes verificados 11:15 eloições de toraI.

rarn unidos, C011l10 hoje".

CONVENÇÃO DO P. S. D.
PAULISTA

S. Paulo, 1 (A. N.) - Informou
Se na sede do Pant1do Sodal De
mooráJtico, que a COITIvenção Eslta
dual deverá efiehtar-s,e a 24 do C01'

:noote, com a p.esença de reprlesen
taln'te,s de todos os diretorias do in
tleirio,r.
Sabe-s,e que, 'Cio,nsulflados a fles

peHo pe,to sr. Mário Ta'Vnres, pre
sidlente da Comássã'O Executiva, os

membros de.Sltá, em sua maioria,
cOITIcordaram com a data fixaIda.

Para a seulil't,oria, serão cOlnjulll
tas ,815 ch3jp3!S P. R.-P. T. B., e, em

IIlegelIldJas sep,a.radas as chapas de'
calIld1d3itns à Câma,ra Estadual.
O Pa:r.tido Traili�lhista BusÍlleiro

Ievar,á à sua c,onvenção um unico

Inome, pa,na receber o apóio dos .

particÍJpa1nites do c,QiIl.clave.

INELEGIBILIDADE DE JUIZES
Rio, 1 A. N.) - O T. S. E. res-,

pOll1Jdendo à 'colIlsulrta que lhe f'Oi
f,e1ta peI!() Tribunal Regio'naI do

Ce'ad, sôb1'oC se s,eriam 1nelegíVleis
os juiz,e,s, deolwou que os magils-

BEDES ESTADUAIS -UREÃS LIMITADA -I
Têm o prazer: !'!mu�ca�ao�a=;.os e fregueses I'que sairá, 3.... feira, dia 5 de Florianópolis, um avião

especial, inauguràndo assim, sua nova linha com

I
escalas em Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro.
Reservas de. passagens com os Agentes OLIVEIRA
&> elA., ,-- Rua João Pinto, 18 - la_' And. - Te!. 1.358.

Realidades indis�litiveis, inimigas sempre, e contudo

sempre QcQrrendQ juntas nas grandes crises da humani
�ade.1,

A qua.lquer folheiO' l'ápido e en;fasÚado das páginas do
passado, quando surtem ;dQS relatQs o bl;Uho dos candeia

. bros de jade, o ,frufru dQS setins ,e das sedas, o fausto dos
saraus; nas entrelinhas estãO' bem vivos e bem fáceis de
advinhw' QS estertores' da fome, o rilhar de dentes da re
volta impotente, e o desgrenhamento dos que ficavam de
fora, QuvindO' através das janelas a delica(leza e requinte

;
.musical dos minuetos.

Isso foi assim. E porque jamais se cQnseguisse mudar
essas coisas na face do mUD(lo, também jamais deixaram
de aparecer miséria e riqueza na illlesma época, provocan
dQ-se mutuamente, dilatando-se, CQmo se nãO' fôsse PQssí
v�l existirem ricos sem l)roliferarem os PQbres.

A PQbre.za das épocas se mede pelo númerO' de novos
ricos que nela vingam e levantam seus arranhll-céus. E'

:ue' no vigamento dêsses 'prédjQs, nQS tijolos das par�des,
no embasamento, �la cobertura, estão amalgàtnados o SUQr

<1�s miseráveis, o dinheiro dêles que COITeu, como os fios
dagua, para o regatO' maior.

Econõmicamente errado, é verdade, mas' humana
mente certo é que 'O dinheiro do mundo anda nlUna balan-
ça: e nãO' são I' h'� h

. - .

. 'ICOS que gan am (un elro; sao rICOS queficam mais ric ..

li" I b
.

.
os com o dm elro (OS po res que fIcam

mal.s pobres, , .

Q Ndo co:mUm das vêzel'l êsse fat'O passa despercebido.t uan o "'0]1'-
'

, 'AI em, O' seu pedil se recorta em negro sôbre o

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

I FIRTURA E MISERII I
. - .
I» •

:............. .......�
LiDIO-MARTINHO CALLADO

hmdo vermelho' das crises, nãO' é possível a Qlhos dei.xar
l1e vê-lo.

}<] COillO há Í'icos!, " Eu os dividiria naqueles que her

dam, nos Qutros que, tostãO' a tostão, através das sQalhei
ras e das :invernias, no correr dos anos, a 'Su.or e a traba

lho, amealham e multiplicam o .que ganharam - dispon
do apenas do capital que Deus lhe deu: braços, pernas e

cabeça boa.
'

Os últimQs seriam QS que o espíritQ francês chamQu
de :nQuveau-riehes. Os que, audaciQSos, sem capital e sem

escrúpulO', da noite para o' dia rebentam com fortuna, CO'

mo a planta rQbusta que o SQl <la manhã vem encontrar
furando a terra com SflU brôtQ, onde onteio nada existia.

Essa classe é a mais nefasta, a que mais desiquilibra
a balança l)ois nãO' fabrfcO'u, não criou: extraiu.

Infelizmente para QS pQbl'eS e para a miséria dourada
das clas�es médias - que mais do que aquêles sofrem as

crises, cernadQS ;em maior númerO' de necessidades a aten
der - os novos �icos constituem a grossa parte dQS ricos
de hoje.

se ,invento terá vantajosas reper
oussões economicas, príncípalrnen
te na índástría de tecidos do Bra

sil, que se CII1IÇOIntra sobrecarrega
da! de encomendas, para o interior
e exterior do pais.

Deus levou-as!·
João Prainer

Ela era minha esposa, e tambem.
ma levou Deus, porqtte é no céo

u,qe momm os bons!

Duas almas que pet'e(J1'-ina1'am
na ten'a pOt' entre cardos impie
dosos. Mas as 'proprias dores erG.m

semp're esqueC'idas para que não

fossem màio1'es as do�'es do pró
xinw.

1Tmns'ital'am pela vida fazenllo
o bem. E Deus que não lhe quis
pl'od'igalizQ1> maio'l'es venturas na

te1'1'a, gene'i>osamente as ha de a(}a
lm'doat' na mansão dos jusj.os. P01'
'isso as sepa1'OU do munelo e do

aconche(Jo dos seus.

, . Sob a �ápide fria onde descan
sam seus despojos 'inet·tes, ha (J!;

luz dos qtte mm'rem 'nos b'l'aço$
mise1'Ícm'diosos de Jesus.

Pa1'a elas, nesle dia em que a

humanidade se ·CUJ'OO ante a me

lancolia elos túmulos, a m'ação dos

que ficaram. A prece que se evo-·

la do intimo d'alma e ascende aos

pâ1'amos elo Altissimo, pW'Ct corno

wn pe1'furne matinal, since1'a co

mo u.ma saudade, para que lhes
conceda o descanso ete1·no.

Requiéscant in pacf!! Amen!!.

Estão aí a prQvar os l'egistQs de impôsto (le cons1ll1lo,
as juntas de cQmércio, a nova cO'nstituição de s'Ociedades,
e a distribuição de dividendos, . ,

IA há. PQUCO, que uma emprêsa nova, com apenas um
ano de vida, <listriblura, ao cabo (lêsse tempo, setenta e

dnco PQr cento <le dividendos, , ,

Ganhára o capital <luas vêzes,

'"

* *

Essas considerações me vieram a :ln'opõsitQ da campa�'
nIla de auxílio ã Caixa de Esmolas aQS Il1(Ugentes, emba
raçada pela exiguidade da receita e o incrível espansionis
IDQ,dO' númerO' de assistidQs.

Era de esperar". Aumentaram os ricos - aumenta
ram os PQbres, aliás numa proporção vastissima.

E o que se faz estranho e repulsivo é a l'elutância <las

contribuições. Elas deveriam vir espontâneas, �m grande
número, - fartas suficientemente fartas para constitui·'
rem uma gQta dágua :no Qceano (los :nábabQs.

No entanto, gente que possui, raras vêzes d,i. E pen
sam mal, agindo assim. Esquecem -que a miséria com mui
to poucO' se embala, com uma fração vive sonhando, e que
com absolutanlente nada passa a querer tudo e com a má
xiIDa violência. Pelo menQS êsse raciocíniO' de barriga:
cheia deveriam fazer.

Ou, o que é melhQr, deveriam cQntribuir, lembrando
se que o mundo andará cada vez melhQr quan<lo QS ricos
se tQrnarem menos r:Jcos para que os pobres se possam
tornar menos PQbres .. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1733 sessão regimental, em 29 de outubro Ide 1946
A hora regimental, sob 'a presídêncla I'do sr. dr. Ylmar Corrêa e com a presença ,

dos srs. conselheiros Severo Simões,

JOSélB. Salgado de OUveira e Jairo Callado, .o
sr. presidente declara aberta a sessão,
funcionando como secretário o sr. Luiz

.

Osvaldo Ferreira de Melo.
Expediente

O sr. secretário le a ata da sessão an

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

O sr. secretário procede à leitura (ias
seguintes documentos:
Ofício n. 202, do Departamento das Mu- Inicipalidades, encaminhando os seguintes

'Processos: 193, da Prefeitura, de São Fran- --- � ----�____,,---
'císco do Sul; 746, da Prefeitura' de'

TU-Ibarão; 727, da Prefeitura de Lajes 0'793.
. AiOSda Prefeitura de Lagunà;'

. /-Jã
.
- Ofícios das Prefeituras de Joinvile .e.

Mafra, enviando cópias dos atas oficiais
. AnODlleSbaixados por :;�s::mPI�e:e!ii�ras. '1 '" ,��

.

, AVISO IMPORTANTEA Casa aprova os pareceres ns. 478, 480, leiam todo' dia esta coluna' .

, ,
484 e 485. .

' De acôede com as nOVel" dispósições sDtabe!eoidQs nos Est:atutoa
Vão à impressão os pareceres· at·é O fim em vigor, a D,retorlQ do' Clube DOZE' DE AGOSTO, Bolicita dos fiihos

'Avocado :éla4Wresidência PedimOll avi.or por telegra-' de .4cio$, de sexo rnoscu.lâne , rnedores de 21 anos, que Íre-quentam as

.. A Interventoria federal submete à ma, qJ.lcindo o jornal nôo ehegar div6rrrões 'que lia reo.Úzom em aua séde. a compCU'eéevem à Secretaria
apreciação dêste Conselho longa e mínu- nO meame dia. do referido Clube. afim de rG{;uiarizarem oe lIlua, .. itu(1çõ�S, evitando
ciosa exposição. de motivos da Secretaria aoim q�e saJ'o vedado. -a. IIUO .entrada, nas dio';;' de. festa., pelade Estado dos Negócios' da Fazenda, pe- C

.,..

dindo, ao fim a elevação de' 1,40% para omi.são jeí designada' poro esse fim.'
'. i (" .

"

2,% do impôsto da .taxa sôbre vendas e Secretaria do Clube DOZE' DE AGOSTO" em Flo�ia,n6pQlis,
e����n�i�:s��tnento cobrir o a�meiito t··a·borato' rl·o··· 25 de outubro de 1949,

.

dos vencimentos "do' funcionalismb· PÚ"
,

.

.'.
"

ELP.mlo' FRAGOSO -- Secretário.
bllco estadual,' inclusitve dos inativos e

.• ;r. >pensionistas, medida que ae impõe dada .;:�.... ....,..-�
.'
__._�.__�.:_--..o- •

.

:___
a -eleval;ã:o do' custo de" vida e d muito
que merece o funcionalismo,

.

Assim.. com o meu 'voto favorável, pro
ponho a' Casa o seguinte projeto de reso-

. lução, de vez que o. aludido aumento tem'
a sua vigência condicionada à aprovação

I
p!llç,

excele.
ntísstmo -senhor. Presidente da I

..
Refmblica: ,

, O' Conselho :Administvativo do Estado
opina. pela .aprovação (ia projeto de ele
creta-lei que aumenta de 1,40% pará �
a t�xa -de impôsto sõbre vendas e conslg
naçoes, que terá sua vigência condícto
nada à aprovação do excelentíssimo

se_,
nhor Presidente da República.

.

.

S. S.,

.em
Florianópolis,

2.8
de outubro

de 1946. . "

Ylmar Corrêa, presidente e relator.
. �uu

'..' �. 488, , �... ....................._........."""'__..A Interven'toria federal do Estado sub-.
-

mete a êste Conselho Administrativo um
projeto de decreto-lei que abre um" cré
dito especial de ors 1.000.000,00, desttna
do ao custeio de êstradas de rodagem e
à construção de prédiQs para escolas ru
rais.
O pedido 'de crédito em aprêço foi .feito "

pela Secretaria da Viação, Obras Publicas
e Agricultura em ofício n. 68, de 16 do
corren te mês, que o justificou plenamen.-.
te. , .'

�m informação. n. 862, de 21 do m!1s�o
n1e8, a ContadGna Geral do Estado es
clarece _que o pedido encontra apõio nà
leglslaçao atual, de vez que está perfei-
tamente justificado... . ,

Assim sendo, com meu voto favorável
ofereço à Casa o seguinte . ,\

' ,

Projeto de resolucão ..
.

'0 Conselho Açlministrativo do 'Estado
aprova o projeto de de'creto-lei da Inter
ventaria federal, que apre um crédito es
peçlal de Cr$ 1.000.000,00, enviado em ofi
CiD n. 864, de 23 do corrente mês. .

.

S. S., em .FIOlianópolis, 29' de outubro
de 1946.

Severo Simões, relatol'.
. N. 489.
A Interventoria federal do Estado sU'b

mete à aprecia'ção ·dêste Conselho' Admi
n.!strativo um projeto de decreto-lei que
VIsa eleva.r de F para G O padrão de \,'n
c�mento do cargo isolado, eXHnto quandova'gar, de Dactiloscopi�ta do Insr,itlltO de
Identificação e Médico L?g!l,l.
Por ser de inteira justiça, Ofereço à

Casa, com voto favorável., o EEgurnte
Projeto de ·resolução

O Conselho Administrativo do Lstado
aprova o projeto de decreto-lei da Intcr
ventaria federal enviado em ofício. n. 342,
de 19 do corrente mês.
S. S., em l"lorianópolls, 29 de outubro

de 1946.
Severo Simões, 1·elut6r.

. N. 490
A Interventoria federal do Estado sub

mete à apreciação dêste Conselho Admi
nistrativo um projeto de decreto-lei que
abre um crédito de Cr$ 5.000,00, suple
mentar à verba 1-006, do orçamento �i-
gente. .

v:erifica-se do processo que o pedido
esta perfeitamente justificado, pe,o (l'le,.
com voto favorável, ofereço à Oa�a o se�
gulnte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova o projeto de decreto-lei da Inter
ventaria federal que abre um crédito de
Cr$ 5.000,00, supl'lmentar à verba 1-006
.-enviado em ofício n. 851, de 21 do c6rrel1�
.teS. S., em Flori.�nóPolis,' 2'" qe o.utu):)�o.de 1946.

Severo Simões, .elator.

íf C·ORlRI tSfta'ols
"

'e. II\UUIC IUiS·

. ,

nossos

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem �e rádio., Anlpli
. ncodor8s-Tl."unsmiIJ.fo)1'us

Material importado direta
mente doa U. a. A.
Proprietário.

Otom;'lr Geotges Bõnm
Electte - Tscnico - ProfiE.iono!

formado· na Europa
.

. Flol'ian6polis
Joiio Pinto n. 29 -- S-:.b.

'MAmwo I CLt·
AqiaoicllI te Representaçõo. 8%1,'1

GlIIraf
Me:!�ri$ : :F.lorilln6poIJs
Rua João Pintai n. I'l
Cabia PClltal, 37

.

FilieI: . CrGllciúme '

,Rua fIodano Peixoto, ./il
(Ed.u. Pr6prtc.j,

T.legramas: "PRIMUS'"
Agllltt'UI \lIOII prlnoipe1!iII'
rnunlc{'Q!� do �to.d.:>

f:)OENÇAS N!ERV�SA::'
Com os progres�os da m"ftid�..

h.oje, as doenç>oo 'nervol!ías, quaiil�6
tratadas em tempo, são males 't!!{.
fe.itamente remediáveia. O ..::nranddli.
lIi'smo, fruto da ,ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos 'afetados dI!
tais' enferfuidades. O Ser,viço NlII'
cÍonaI de Doenças mentais dispõ,
de um Ambulatório, que atende gr..
tnitlimente 08 doentes nervosos lEI.
digentes, na Rua Deodoro 22, dali! ,
às 11. iflorsa. diãrilfmen�

É mI.!. DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍLIA
E l'ARA A RAÇA

ReTIRARAM SUAS f;ANDl
DATURAS --

Tôdas as bebidas, inclusive a!!
.fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidàtu\.-��,
'{Iara \'einar nos lares catari.
lIenses, - em vista da cerfiSSi�"
ma vitória do aperitivo KNOT.

COMERCIANTE: .

Dá um li
vro, à Biblioteca do Centro Aba
déntico XI d'e Fevereiro. Con
,üibuirás, �ssim, .para a forma
çã.o cultural dos catarillenses
de amallhã I '.

'

("Camp�ha pró.livro'? do
C. A, Xl de Fevereiro).

'1 QUEiXAS E RECLAMAÇõES j;PREZADO LEITOR: Sé (j que lhe'
illteressa é,." realmente,. uma prq,videS'lci.",!Iara, endireitar o que estiver errado {')l
pata que al�ma falta não oe' repita;

.

e

'NÃO o escândalo· que a '�ua' 'redamaçlió
ou queixa paderá vir a �ausar., encami ..
nhe-a á SEC��O RECLAMAÇOES,
de O ESTADO, que o r.aso será levado
sem" demora ao conhecimento de quem;;
de direito, fecebendo v. s. uma' informa
çíio do resultado, embora 'em alguns ca.

sos não sej",m. publicados nem II recla,
mação nem a p1"ovidêncÍa to,mada.

·CLUBE ·DOZE DE AGOSTO

· Economia ,�e! Uma ,tumba, com
Fa '�. 17 mil' 8"U05'

j lnanças ' ,I Nova" York i ,(U., P.) Pela
· los PATRõES, OS OPERÃ1(I'OS E'( Universidade

� •

de CO},llmbia fbl. a-
I EMPR��1-:\.p(\�� SU�COS, �Il�M.�.M I nuncioo.ra; tim� ,�mp0r;taJUfe

'. ,dJ.,��ê�-,UM
.

IN IERE;:,SANTE ACO�iJ)O.· j berta arqueológíca, 110 Perú, .cons-

CONSELHO.S DE _EMPREZA I �ante de U�l'�, tl�:lJIbli 'd�, civâlízaçãoPAnA INFORMAÇAO E I' NI06hÍou;' auterior á Incáica, a 'qual:
CONSGL:l'A' . 'colnbÍlnhà o cadáver de iim sacerdo-
Estocolmo (Via Aérea) Depois te 'que 'pensonifioaYa: o deus A'Ípa:ee.

Qfl terem chegado a uma; iuíeligen-' A tumba,' que se "cíücuIlÍ tenha.'..
cia prelimilriall".l;J.á. alguns anos, as

17.000
'anos, foi desc

..

bherta

p.e.la
ex

três . partes pr.incipais do mercado pedíção onganÍz3!da' por aquela Uni
sue·OQ do t,rooaJlho '- a Federação V)C1r,sidarde,' 'sob. a

.

direçã(}' do . dr.
Nacional de Bmpregadmes da, Sué- I WiiHia.m Dluuca Strong.' A eXipedi- '/ - '('}s originais, mesmó não

I ci.a,
.a Un,ião Ge�'aI de. Trah,a,l!halgo- ÇãD re�'ressou reoentern�níe a Nd>va II

.

publicados, não serão
r,elS e. a., Freder3Jçã<ü de· Emp'regados YOl:;k, 3Jp.ós 36 meses de eKCav.açõ.e,s .

,',
" }e.Y,o�vidos. .")

.- fiTmaram em prjmcir�i!os ide :S,e- 1l:0 vale de Viru. SegUindo o próprüo
! .A dlreçao nao se reSPQn-

". sdbiliza pelos' conceitostembro acordos relalivos á criaçãQ �tro'ng, a descoherta é eqUiVaJIe
.. n.te:ij /ê'mitidos nos artigos

dos chrum�dfQs Cons·elho,s de Em- e);p impontância ao e'1!eontI'0 ;,·da:" . "" . assinados
pre�a, com 'o. fim de ampliar á_ ba- tu�iba de Tut Ankh Amon, no Egi-I---'.....-··v :;,." ',.

se da: ,colaboração, volullltáJjia etn- to. • • •• •

iíOSSAS SECGOESt.rle patrões e a.ssalariad'Os. Pode- A tumba .co.n1inha ,também os I Direção de!
rão ser forlmado.!» ês·w oous,elhos .restos de outras três pessoas, além BARREIROS FILHO

em tÔQ.as .aS sOCiLeaasdes que ten})!a,n{ de objeto!'! ú'e arte, bem ,C'OfrlSerVa- .
Notas Políti.as

d U d I Notas 1,ocaisum mi'nimo de 25 err"....regados, elll- os. ma aque as era o COI'pO de"4'" Artigos' de Redação'
quanto que nas e111p1"eZaS memlOre's, um menilUo,. apal'ffiljtem.e'l1te s,acri- Página Literária

pTode,ta-se a dJesi<gillaç[ío do admi- ficado, e os dois I1estantes de 1'nu- ;lIDNEI.NOCETI
nistradol',e" de f4hrica. Bs,tes Cou..: .lheres de idll.de· mediaRa. O sac.er-.
s·eJhos mão terão direito .de dtecisã0 dote era já V1el'ho . .Entr'e os objetos
mas sim' slerã'O Ólngão-s infücrnlati- encontrados havia 3 de ma,deka
vos e COTI.:sUJlJti'V-os. que represe,ntavam as três perso-
Como na. Grã-Bretanha e NOl'l1e- na1Í.dades da Aiapaec.: Um sacelr

ga, êste 3!cô'r!dos têm óaráter; re- d(}te, 'um güer:reiro e deus. Um de

coo.11etndatório, isto é, não entr·arão 1es tem um .JTI1etro e oitenta ç,e
em vigor até :terem sido ap'ro,vados< conw,rj,meinto, em cuJQ extremo Sill

pêJ.as f'ederaçõ>es dos diferente .rá- pel'io'r há esculpida uma figura' s��

Reqa,fu.> e Oficinas ii rua João
Pinto 11. 5

Diretor: RÁRRE!ROS FILHO
'Proprietário e Dit.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor dê Redação =

'

A. DAMASCENO DA SILVA
-

"Chefe' de F·aginaçãõ:
.

'FRANCISCO LAMARQUE
Chef�. de Impressãóx"

JOAQPIM CABRAL DA SILVA
Representante:

. ,A. �. J,.AR4, .

"

. RU'a Senador Dantas; 4J) - 5"
.

andar'
.

.

Te1-f22-5924 - Rio de Janeiro
...•. ,-.1.
Rua Felipe de Oliveira, 21 ._

8° .andar
Tel. 2-9873 - São Paulo

',' _ :�SSW,AT,V�ÁS,r , Nat Caplfal ":
1,:Ano .

"
.. ;. :.".. . Cr$

Semestre Cr$
I'rlmestre . .'.. -, . c-s
.Mês ...... ,. _ •.. _, .. Cr$
N'lÍlt}ero avulso ','., . Cr$
Ano Cd;
Semestre 'Cr$
Trimestre' Cr$
.Número avulso.. Cr$

:'}' l � .; '.,.
Anúncios mediante contrato

· '.

"

O ESTADO

80,00
45,00
25,00
.9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
,!),50

í

Crônica. <Ia Semana

EconOmia e Finanças
Vida Bancaria

.< Nota., Científicas
Notas Rurais
Estatística
N"m T.Odos Sabem
A. D.i1-MASCENO

Govêrno do Estado
· Notas da Prefeitura
Vida E.scolar
Religião.

'

Jurisprudência
Vida Militár
Noticiário do Exterior

Not�ci�rio· do ,. País

Artigas de Redação
A. A. VASCONCELO/J

Pelds Múnicípiól,"
· Assunte,. . Intérnacionais
COl1cursos
Artigos 'de Redação
.I): F: AQUINO

Fatos Policiais'
Vida Social

Vida.Feminina "

N21�

IIMR;'. RECEBER AMO'STRA GRÁTIS
I ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

l\ UBOU,jÓRIO ooAM S. II.
.' � CAIXA l>OSTAt, 36' ,.

�

S!--UMENA� ., SANTA CATARINA' �.
l �__� __

mos. Depüi's de &alndonad'Os, vigo- mdham.ve a um,homem, porém com

radio da mesma for.ma que os l1,!l1� oabeça ·ode jaguar' e três ser

contratos co,hetÍ>vos de sa1áTÍ.os e' pelllÚ�s escu1(:üdas nas:costas. O ca
suão -leigalme.l1!te obrigart:órios. �9 dáver do ve1ho tiuba as mesmas

princípio, 'cOlll>1:udo os CO'l1�elhüs roupas' com que estav:;t repres�nta
de Erl1lj)1';ez'à não serão órgáo,S dé do o 'deus es'cul<pido em madeira:
cons<tituição obrÍ:gaíória, pois "qu,e Hav,�a :ig,ua1meníe na tumba'" 30
só serão 'MtiabeIecidos a ,pedli:�:o do Vk�sühás de barro ou argilá que re-

..

emp-regJador ou da orgalnização idade, \'epl'es,entada geraIill'ente 'em
'Operária Ioc,al. CO:lnü um s,er que "Ünha poderes sô'-

.os, encargos dos Conse,lhos se- bre a Ag11Í1Cul'tura, gUJ�rr'a e oUÚaiS
Irão os seguinl,tes: fases da vidª prebi,stórica, ameri- Magazine \'. -'o

PÊDRO -PAULO' MAC�ADO1
� Mau,te,r lÍma" col®olI"ação calna. No curso de 1I10ssas investi- Esportes

cOllltlllUa e'lltre eiJllpJ�eg�dÇlres e gações, COl11prowl[nos que os . ·mo- •. .

OIj)ierários, eo,m o f,im de assegurar chicas flOI1eSlOerftlUi' meio milenio FARMÁCIAS DE' PLANTÃO DU-.
o melhor l'esultatlo da produção. mais tarde do (rue, se supunha. Sua RANTE O MÊS DE, NOVEMBRO:�
.f .� - Dar aIOs emplregad9s jnfm:- ou1tur31 nepresenton um dos. lllIaio- 2 - sábado (feriadO) - Far

ma'ções sôbll'le as condições econô- r,es period,QS ar1�s1kos da pr<ehis- mtn.�' Ne"lson - R\la Felipe. Sch
tll'ÍIC:as -e té,clnioas da expl;o:ração e tória pema.na". Diz ma,ls, adian,te '3 -' domingo _: Farmácía Mo
sôhr·e, a situação econômka da em- (jjUe ess'a des,c:oberJta ,braz.luz cOUSli- derna - Praça 15 de 'Novembro.-
preza. d:erável sôbre a religião dos mo.]- 9 - sábado, � Farmácia StC>-

3 -:-, FomeniÍ.ar a':'" do dhicas. "
.

Antônio - R\Ia João 1_)into.se;5Lll'a1uça. 10 _ domíngo - Farmácia Btll>'
eill1iPrêg.o, aSlSim. 000110 a segll'ram.ça, Antônio -'- Rua' João Pinto..
a hlgi'CJIH� Je a cQ<lllodidade da's cop.- paTÚes na i·ndús.tria, com o .f,im., de ·15 - sfr:x:ta feira' (feriado)

·
dições d/e traibalJho. ,r�g-u1� ,suas rel,a�õ,es l',ectíptt·oeas. Farm'áicia Oatarlne<nse - Rua' Tra-

4; ..
- FOJUenlÍar a formação pro- Em ,deterllllinadas ci:r:c.ulnstâlnd'as, jano. , " \. c,, -I

Jli.ssiOiua,l. .os. Co;nselho:s, e'Sltarão agQra ·..eapaci- '. 16 --;- ..sábado - �'armácia Rau-
. t d'

"

I d 'd' hVeJra - Rua TraJano.5 - T.raJbalJJ.ar de O\tkas manel- . -a os, por· eXI�I1W 'O,.,para eC1 Ir, 1'7'd';'
.

F'
., ....

R. .' . _ ... ':',
.

- ommgo - armaCla au-
ms a faypr de boas cond1Çoes

.

de t;f;JalS os o,pel,'(l-nos· que nevem s·e,r liveira - Rua' 'Trajano.
produçjio e de h·aJbalho. eanpr,egado.ey de novo depois de .. te- 23 --'- s.ábado - Farmácia - StO
Este aJcQI1do 'relatiNo á democra- rem e·stado a,fas1ú3Jdos. do trOO1'a- Agostinho._,- Rua Conselheiro Ma-

oia. eCOIuôm.iCla ' se' dif1e�encia dqs lho. Po'r outro lado, não podm'ã'O fra.
.

.
. .

. '"

.

. 24 - dommgQ - Farmaola SLG'
fl.I'll1;rados em oUJtro� pms,es ,pn'n.,. submeter-se, aos CQlllSl.�ll�os as, dI-

Agostinho .....2.:.R.ua Conselheiro Ma-
ci;palm.ente ,por seu artig,o �cêrya ! fer,enças aoena dt:) $alftpos e con- ira'

.

da se-gumnça do ,empll'êg'O. As, dis- dições de
..
trabalho. l!lspera-s(l ,que 25 - segunda-ferra (e feriado) .......

.pasiçõ�s.s,píbre. ês<te p'ar>l:icularcolU'S- 0$ acordo;;., propo,stos. se.:rf\o a�)I'e- Farmácia Esperança - Rua Con-·
.

ti>tllem, ,uma a.tO!Pliação direta do sentados para sua aprovação, por se!heiro �afra. .

.

I" .

'

• .. 'd
.-

d
. -

d '1" I
O serVICO noturno sera efetuado'eSttabe, eCldo no acor;do baslCO a 0- ocaSIaO as. negoClaçoes e sa anos, I F

., Q t· A t" ·t,"
.

_ .• pe a armaCla ,,-.an o n omo, S1 l'l;
tado ha alguns alIOS por ambas as que Slerao realIzadas neste outono. á rua João Pinto

.

.

�

r-' '.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transcorre Qlioje o aniversário
'''l1'atalício do sr. Carlos Miroski,
,bancário.

Sra. Argentina R. Caldeira
V•

. .,'. ram narnidas. Poster-iormente, ré-
e passar mal'S tilll a>llIVerSano -

,

. . velou-se que no atentado contra anatalício, 'nesta. data, a exma. sra .• ]
-

brítani tiliA ti R C ld
. . egaçao vrI amca, U I rzaram-se

, rgem na amos a 'eira, vruva
, .

d _" F d C ld
. duas nu�$> contendo ex:plIbISTV10S.

,,_ o sauuoso ernan o a eira.

S Edít D L' h envoltas em um pano vermelho.
ra. 1 e . ln ares .

.

I
_

J •

f'
• lillll c011sequencIa da expiosaoNa data de hoje esteja seu am-

r, J' P' :,_, dã '1 ,.
. . . NlOCO llllO artltln!a Crua ao I a�lano

'versano, a eX!lna. sra. Edite Den.,
. _

'

.,' L' h
•

d J' que na ocasiao passava pelo local,'<LICe an ares, esposa o sr. aime
f' t f id::Li'nhares. ioou grnvemen e era o.

,

Por outro lado, soube-se que oSrta. Maria Ferreira
primeiro-rninistro l\!1cidlC De Ga\SFali anos hoje a srta, Maria Fer--
per-i, assim que foi informado do

17� Exposiçâo de Pintura do O regresso do sr, ,HORÃRIO DAS SANTAS MISSAS

W b" t L·
.

lJ()MINGO

Artista Catarinense Acary Ri��1 (��9.) ODDiV:l�}�l1 ma-, ra�a.tedrrul: 6, - 7, - 8,- 10 ho-

M g íd tutino de hoje que se encontra em

I Novena : às 19 horas.lar ar.i a Nova.York o .sr. -Roberto Moreira" Em dias da semana: Missa: às

I
...

f·· I d· j ,) 14 bar '1! COOll o intUlito de acomp3Jn-har o ex- 7 hol'as.BiUI01U'a�aO O leia' 18 "I, oS ' v a�, presidente Washington Luiz, na Igreja de S. Francisco: 7, - \}Deflue na presente data, o ani-

D t fll b
.

:ma viagem de regresso ao Brasil. horas.-versál'io do sr. Lody S. Nunes. eo-· DO 'emocra a "I e Segtmdo o mesmo matn.ltill1o, o Hospital de Ctiridade: 5, _ S'.me:rcirulllte ,nest,a praça.
. I "ACARY MARGARIDA. nasceu 12° - illlDobiltuba Dedicada à re�esso do ex-presidente da Re-, horas.Teobaldo IDissea Teixeira

I pintor, m;s dentf\o .dêss,e pin:t�r libana. Sra. Dr. David E· -vool.jica estava deperudendo. ape- Puríssimo Coração de MariaAniversaria-se nesta data, o sr.
1 es-tá o poe<t�; 'nele vIbra o sentl- Lima, Secretári0 da Fa- nas, do reinicio da navegaç�io dos (Parto): 8 horas."TeobaJdo Ulissea Teixeira, fiscal mento de beleza que as suas telas z€'llda. vapores de paS\Sageiros entre OIS

Igreja de StO Antônio: 7, _ 8,<lo IAPl. t!llchem de r,i;tmos, tais COOllO se 13° - I,n;lerior de ltajaí - Dedi- E. U. A. e o nosso pais, pois o sr. hol'U-S.
cada à Exma. Sra. Dr. Lú- Washi�lgton Luiz resolv-eu 1Írans-

Igl'eja de S. Sebastião: 630, ho-
cio Corrêa, Socretilrio da portar a sua valiosa hibJioteca,

DaS.
form�da duraIite os 15' �moo de au-

IgTeja ele Sta Terezinha: 8 bo-
sencia do Bl'{\.sil, bem como objetos

raso"e· sua ,�o�''''e''nCI' ." de Nova York. 830 hu � =JJU "

Capela da Base Aérea: 0-

ANIVERSÁRIOS:
MARIO TRILHA

Ocorra hoje o oniverllário nota
.1ício do ar. IvIário Ttilha. cebo da
.Fôrça Aérea Brasileira. PNllSt'audo
:llel'viçoe na. Base Aérea de Fio'

. l'iemópoli•.

Carlos Miroski

,�.re,ira.
Srtas. Maria e Dulcemar

Comemoram seus ;natiüs, hoje,
-as srtas. Miaria e Dulcemar Zomer,
filhas do sr'. joão Albino Zomer,

IBento 'Oliveira
A efeméride de hoje assinala o,

�aniV'ers.ário ,natalicio do sr. Bento,
'Oliveira, tabelião.

Lody S. Nunes

Explodiu uma bomba D1 embaixada :1�í�a�a para

o grave acentecimente verificado em Roma Rio 10 (A.N.) - Eslá marca-

RO�ITA 1 (U P) A Cid d
' .' t d' cigiu se para o tido este despacho,' duas pessoas, da para o dia quatro do corrente,!ü , -Ór ,

- 1 a e i acon'.eCInwn o, 1 ' -
_..,..,

Eterna foi sU1\Pre�ndi-da, ás !Pri- seu gabinete, convocando uma reu- sUJpos-tamente ligadas. ao atentado, no gabinete do Ministro de Justiça,
meiras h. de ontem por violenta ex nião do Ministério, para ás lO he- já haviam sido detidas. Suas i�en- a posse do Coronel José. Faustino
plosão, ocor-rida ii entrada -do edí- ras da manhã, a fim de ouvir os tídades, porem, eram mantidas Santos Silva, no cargo oe Inteven-
f'icio onde está instalada a embai- relatórios sobre a ocorrencia e de- ainda em'signo. tor Federal no Estado do Pará .

xada br.itanica. Foi tão forte a ex- terminar a real!i.zação de i:nrveslti- Um nmcíonar-io da embaixada

plosão, que destruiu cerca de cem gações oficiais. brjtanica declarou 'que somente

pés quadrados na parede anterior Após a reuniâo mirrísterial, a po- quatro guardas da embaixada vivi
do prédio. Todas 3lS vidraças, den- licia italiana deu inicio a rigorosas am nos quartos adjacentes ao local

tro de 1m1 raio de meia milha, Io- investigações, A'O mesmo tempo, in- da explosão. Todos eles saíram íle

formou que o civil Níccolíno Pot., sos.

tina, hospiãaldzado em consequen- Outros funcionários da delega
cia dos ferimentcs recebidos, fôra ção, falando em caráter extra-ofi

submetido a rigoroso ínterrogato- cial, diseram que os autores do

rio tendo a p'olioia chegado á con- atentado poderiam ser poloneses
clusão de que o mesmo era uma (em vintude da palavra polonesa
vbtirna inocente, e não tivera liga- encontrada na adventência), comu

ção alguma C0111 ,a explosão, OH a nistas, elementos não políticos, ou

colocação das malas COOll os explo- ainda estudanães fanáticos egípcios,
sívos á porta da embaixada. ou palestinos dissidentes. Entre-

Aité o- momento em que era emi- tanto! nenhuma prova fô.ra encon

trada.

Menina l\iarilda fossem poemas".
.. Tra,nscorre hoje, o primeiro a'll1- (Dü "Correio Paulistano", de
'wrsário da menina Marilda, fU'ha São Paulo).
,d.o sr .. Osódo Valgas. 10 _ General EurJco G. Dutra,

... D. D. Presidente da. Repú-
Menina Mari.a Auxiliadora blica.

Festeja seus natais hoje, a me

:n,ill1a Maria Auxiliadora, filha do
�-sr. Ágenor Alves, arquivista do Pa
-lácio do Govêl11o.

FAZEM ANOS AMANHÃ
- O sr. EdmUlndo Simone;
- o dr. Acácio Mioreira Filho,

;:'a-d'Vogadb em Joiu-vHe.
CarIos 'Leissner

Receherá amanhã, muitos C:UITI

'prime,n.tos, .peJ,& transoorso do seu

aniversário natalído, o sr. CaTllos
Leissner, sócio da' .illllP troail1etO .. r
�LeiS\Slner, sócio da impol'ltaJnte fir
ma 'C. Hoepcke S. A. e !pessoa "de

. relevo nos nossos meios comerciais
'Je sociais. O Estado cumprimoolta-o
'afetuosamente.
FAZEM ANOS SEGUNDA-FEIRA:
- a exma. sra. d. Isolina Avila

"Lopes, espósa do sr. José Lianio
"Lopes;
- menino .Mauro, f,il:h:inho do sr.

,.José. Gil, ger®<te do Banco do B.ra
"si! nesta capita:l.
- Sma. eaNuen RiUa. I
- Snta. SillVia Oarneiro da Cunha,

,!filha dú sr. CeI. Silvino Carneiro
",-da Cunha, fUJ!1cionáriú federal apo
:csel1Jtado.

LARES EM FEST.A.
Está de parW>e\I!\S o lar do sr.

�elbastião Albuquerque e exma. sra.
-Maria C. G. Albuquerque, pelo nas
..cimen.to de uma me.n-irna que rece
beu O nome de Julieta.

Maria Helena
O lar do sr. MáTio Marques Gar

-eia, altivo gerenoo do IPASE, nesta
capital, foi enr,iquecido com o nas
cimento de uma galante mtmina

., cujo nome encima estas linhas.
Ao sr. 11fllriO, sua digmissima 00-

':Pôsa, e aos vóvós de Maria Helena
n.ossos votos de f,elicidades.

20 - Dr. Ne:rêu Ramos, D. D.
Vice-Presidente da Repú
blica.

3° - Capão Bonito - Dedicado
ao EXiIIlo. Snr. Dr. Udo
Deeke, D. D. Inter.ventor
Federal.

4° _ Dr. A:derbal R. da Silva.

Homenagem dos Fnnciooá
rios da Casa Hoepcke SIA
'em Florianópolis.

5° - Ponta do Mirim - 1mbitu-
ba - Dedicada à Exma.
Sra. Dr. Uldo Deeke.

6° - CeI. Lopes Vieira - Dedi
cada à Exma. Sra. CeI. Lo

pes Vieira, D. D. Pl'Meitú
da CapItal.

70 - Alto da Boa Vi-sta � Dedi
cada à Exma. Sra. Dr. YI
mar Corrêa, D. D. �esi
denrl:e do Cns�lho Admi
nnrativo.

,8° - iPraia: de Pôrto Belo
•

Dedicada :à Exma. Sra. Dr.
Aderbal Rd da Silva, D. D.

Deputado Federal.
90 - Costão do Pan,tano do Sul

_ Dedicada à Exma Sra.
Des. Medeiros Filho, D. D.
Presidemte do T. Eleiltoral.

10° - Natureza Capricllosa
Aquarelà - Dedicada à
Exma, Sra. IDr. Lc'Obe l'Ito

Leál, Secretário da V O.
Pú!blicas e Agricn1tuI'a

11° - Estrada de 3 Barras
Dedicada à Exma. Sra.
G1lstavo News, Secre,tario
-da Justiça, Educação e

Saúde.

PALECIME.�:rOS
Srta. Maria Irene Vieira

Em qu&Jrto ,reservado, .
onde se

aohava em tratamento, faleceu '!lO

dia 31 de outubro, no HOS!l_)ital de
Caridade, a s811hori18 Maria Irene

Francisco Almeida Vi€-lra, filha do sr. FranCisco Viei-
Bnoontra-se nesta ca:pital o sr. ra, pr.oprietário da Padaria Santo

Francisco Almeida, acatado ,indus- Alnltônio, em Laguna, e de d. Ce
lriolista e prestl,gioso prócer políti- eilia Vieira.
t!{) do P. S. D. em Ltajaí. O seu 'sepultamento efetuou-se,

Carlos Borges Amaral às 17 horas do mesmo dia, saindo
Procedell1lt-e de .CarnhireJa, es,teve o férclro do H0Sip'1tal de Caridade,

�,esta capital, o jOViem Carlos BOT-
I
com graJnde acoma:>anhamenlto pa-I�"t'S AmaraL :'2 o CC'I'1Hério de Itacorobí. I

.

'VWANTES

Reuniã:ôdos
4 grandC:ls
Londres, 1 (U. P.) - Um ruem

bTO dos Comuns sugeríu, hoje.
que o govêrmo brdtanico deveria

propor uma reunião dos Ministros
do Exterior �os "Quatro Grandes".
para discutir os problemas da
Alemanhã.
Essa sugestão foi apresentada,

di:alnlÍl€ das respostas de Stalin ao

questionario, que lhe foi submetido
pelo presidente da Uníred Press,
sr, Bailãe.

Segurall1ça.
14° - Morro das Pedras - Dedi

cada'
--

à EX:Illa. Sra. Tte.
CeI Nilo C. Texeira" Cte.
d'o 14° B. C.

15° - Recan,to dos AInOl'€'S
Dedicada à Exma. Sra.

major Epamiu'Olldas Gh<a·

g'as, ete. da Base Aérea.
16° - 0 Dentoe do Gigante (G-aro- Calcutá, 1 (U. P.) - A impren,sa.

paha) - Dedicada à Exma. oficial anunciou, hoje, que três
Sra. CeI. COO1tidio Q. Ré- pessoas for,am mOl'tas e vinte 00-

,gois, Cite. da FÔrça P. do tras sofreram ferimentos, nos dis
EstadO. tUl'bios OCÜlI'l'idos ,naquela cidade e

17° - Tal'rafeaJUldo - Dedicada Howrah.
ã EXma. Sra. Cap.- de Fra- MaJ.s oinco corpo.s foram recupe-
gata Plinio FO'nseca, Ca- rados, conlti,nuando ainda duas pes_

8 horas.

João Pessoa (Est.reito) :pitão dos Portos. soas desaparecidas. As agressões
18° - Praia da Saudade - Dedi- nos disturbioo foram feitas a fa- (igreja), - 9 horas (capela).,

cada à Exma. Sra. CeI. Jo- cadas, pauladas, lançamento de pe- �!�v::::: d�,3�emp�:3�t�O��'hO_sé Malaquias C. Lima. dras e ácidos.
190. _ Uaguaçu Dedicada à

::- , -:.Iras do dia 2

d Tempo EM GERAL INSTAVEL,Exma. Sra. Dr. Thiel'S e

L. Fleming, Chefe da Fis- leonoido Meira e Senhora COM CHUVAS

ca-lização dos Porios. r T.emperatuJ:Ia ESTAVEL

200 _ Manrianhú _ Dedicada ii. EElicipam
GOII GmigOlt e àa Ventos: VARIAVEIS, COM" RA-

AG. de lua. r.1açõe.. o
SExm�.' Sra. Jur. Batista 1la imanto de seu filhinho JADAS FRESCA

Pereira, p,iretor da Im- EO.MIJI, Temperatu2_r,aM.e�trem2a1s6de hoje,
prensa Oficial. Maxima 24, mIma ,

210 _ Praia do Zimbro _ Dedi- ocorrido em 29 do corrente,
neata capit\ll.ca-da à Exma. Sra. Celso

Ramos, Dir,etor da Flores- s- _

taJ:.
22° - Praia da AI"lIIlação - De·.

dicada à EXima. Sra. Pro�
Lourival Câmara, Diretor
do D. de Esltatistica.

23° - Recamo de Samhaqui
Dedicadla à E:xJma. Sra. Dí'
João B. Bonassis.

24° - �ai'a do Meio - Deddcada
à EX!lna, .. Sra. Dr. João R
May:r.

2-5° - Praia dos Navegantes
Dedicada à Exma. Sra. Dl Dedicada à Ex,ma. Sra. Do-

Algripa Faria, Diretor da ra1écio Soares.
Colônia SaJnJt'An.a. 31° - Flamlb-oyent (Armação) -

2,fi0 - Tranquilidade

�e'
a Dedicada à Exma. Sra.

à Exma. Sra. Dr Ef'asto', Trajá G-omide.
Macedo. 32° - Praia de Sta. Mar.tha-

27° -- Recanto da .P,r�ia de lmhi- Dedicada à Exma. Sra.
tuba - Dedicada à Exma Manoel Farias.
Sr,a. An·tônio Apos,tolo. 33° - Desáfiando o mar

28° ._ L1lm' em Cacupé - DOOl- . . . . . . . . . .. . Cr$ 2.500,00.
cada à Exma. Sra. Mtino :wc, - ConfiS\Sãl() .. Cr$ 2.200,00.
V.ieira, comentarista da 35° - Remend.ando a re-

Ráldio Guarujá. de Cr$ 2,200,00.
29° - Recall1to doo RatOOles 36° - Cidliatno (eSítu-

Dedicada à Exma. Sm dos) Cl'$ 1.000,00.
João Gom�aga.

30° _:_ Recanto de Antoni'lla-

raso

Gapela de Monserrat: 8 horas.

ASIlo Irmão· Joaquim: 6 horas.
Sac{J d')s Limô-es: 8 horas.

.

Ginásio: 5, - 6, - 7iJO (só
alunos ), - 8,30 hor.as.

Capela de S. Luiz: 6,30 - 8 ha·

raso

Capela do Abrigo de Menores:
6 horas.
Trindade: Matriz: 9 horas.
Trindade: Chácara dos Padres:

Três pessoas
mortas

7

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

COMARCA DE CONCóRDIA

DOGELLO GOSS, Oficial d()

Registro de Lmóveis, &crivãl>
dJ8 óclãos, Ausentes, Provedo
ria, Bens' do Evento e Protes

ros em Geral da Comaroa de

Concórdia, Estado de Santa
Catarina, etc.

Oer.tifica a requerimento verb.al
da parte interessada que em data
de dois de outubro do correIllte
ano, foi apresentada e arquivada
neste cartório ,de acôrdo com as

disposições legais, uma via dos es

tmufos da COOPERATIVA DE

P-RODUÇÁO E CONSUMO "SAN

TO ANTóNIO" LIMITADA, sedia

da em Passo do Uvà" distrito de

Uà, 'nesta Oomaroa, e bem assim a

Jista Inominal dos sóci-os em nÚIDe

rú de quarenta e nove (49), em

h'iplicata, das quais uma f,ioo ar

qu,ivada e as demais devolvidas li
"

parte com o visto dêste camório. t

O re�erido é verdade e dou fé.

Concól'dia, 2 de outulbro ,de 19'16.
n'}�ello Chgs - Oficial do He-

Marques Garcia e

Senhora,
oomunicam G8 penoaa de
aua. relaçõe. o nascimento d•

.ua filha

MARIA HELENA

Mario

ocorrido em 29 de Outubro .•

37° - Tio Thomaz

(cahera) . Cr$

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Caminhões "StudebakerlJf
Em vista do recente cancelarnento pe lo Carteira da'
Importação e Exportação do Banco do. Brc sâl, dos pedi
do� de tôdo s as marcas de Co!uinhões, Camionetas ete.,
oviscmoa aos' interessados que estornos cceitando novos
pedidos até 10 de Novembro próximo, e informa:ndo qUE!
os respectivos pedidos serão atendidos com brevidade.
em vista de ter chegado a ,São Paulo grande quan-

tidade de produtos Studebaker,

SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA DE AUTOMOVEIS LTDA.
(Concessionários dos modelos Studebaker),

R. Felipe Schmidt, 60. - Tel. 1577.

".

ESCRITÓRIO JUBtDHJO COMERCIAL"
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Dirolltor: dr. Elisiârlo de Camarge Branco

ADVQQADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - C�ixi!l Postal 54

En,dereçu teiegoráfico: "ElibrsD.co" - Lajes - St.. CatllrlRiI\

, ,

Transportes regulares d� ca.rgas do pôr to de

sio FRANCISCO DIJ· SUL
/.::

.. '
NO·Vi fORIpara

._--------------------_. ---_-.

Infarm ci.ções com os Agentes

Florianópolis � Ca'flos Hoepcke S/A - CI -- Teletone 1.212 (. End. te ego
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke �/A - CI-. Telelone 6 MOOREMACK

."

o SEU ORGANISMO

,

CO�IISSÃO DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

E�ADO
PARECER N. 1.088/46

C â m bi O
Dr. CL�RNO G.

G�LLETl'i
ADVOGADÓ

Crime � cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

i
i

!

I SIMBO- I VENDA I COMPRAI LOS LIVRE LIVRE Evaristo .Mendes Peixoto.
_ ... __

Ao caso. aplica-se, "mutatís mutandis"
o pa�e�er exarado por esta Comissão .....:

. 74,555 parecer :C:' 394, de 2 de agôsto de 1944

18,50 • + •

no
..

pr acesso n. 391, em que, era írr-
.eIessado John Settle Addison.

'

0,752 S, S., em 11 de setembro de 1946,

0,4361
C�rlos da Costa Pereíz-a presíder t
!'>�IJ:ton da Costa, relatoi':

• e.

O -968
Gustavo Neves

,l) J. Batista Pereira
5 1496 Aprovado. , .

I' -

.

29-10-46.
- O'mELHOR DOS mELHORES

4,3224 (Ass.) Udo Deeke fi1Wi!W!jiii!ii "O" S ,.'-0> iR

4 ..5399
PARECER N 1 '>81/46 . CO"llOIJM�D,I,SC�,.. TOleUICÓ(SO!:IjU�"IlIl:tO·lF·60QA1CQIOO:)IW

I o dire
...

tor do Depa;ta;;'ento Estadual

I
o ",RtCO O�5rt P!;OtiVTO BAI,.Olt 20�, ..

10,2778 de Estatlsüc_a, após uma série dJe consi:
3,'8,':r.; dera_�óe�" acerca do ."aprimoramento in- CASA MISCELANEA dístri-

d" teíectua: dos functonâríos lotados em
..

�ua r�partlção! ressalta a necessidade de buidora dos Rádios R. C. A
orn�T a medída extensiva aos extranu- V" t

.

Vãl
.

I D"lnfr�rJo�-m�m�Ustas .

.e "propõe sejam
\C or.. '!lU as e laCOEJ.

l?rey.amEínte mtr?duzidas algurnas alte- Rua Conselbeiro Mafra () aUaJate" indicado.
. la'�Oe.'l na respectíva T. N, M,

.

.".. .ll 10 '!l7

_�: ASSl'!1 e que sugere a extinção da
,lra,u�HhI7S. T.

.;1C1'-C fu:lclOnal de Revisor. !passando os
--..J.--------.......--------

�u� ocupantes para a série funeionat ÀS CLASSES MÉDICA E FARMACEUTICA
oe Opera901', com as mesmas referências'
�s i unçoes a que pertencem na série a

.i "cr �uprlmLdl':,. e bem assim a crtaoão

I
a.a serle. funclonal de Dactilógtr-afo. com
as. referêncías V, IV e III, afim-de que
sejam criadas na T N. M. do referido
�epa�tamento <kaS' funçOes l'efêi:-êncta

..

I �i� lfi1S' rererêncja IV, e qua'tro referên-
O Instituto Medícamenta Fontoura S. A., representante no Brasil da

I ' PENI<:":{LINA C. S. C. ("Comercial Solvente Corporatíou" Terre-Hante,

(
0 .• 'remos a ponderar que conforme

'se ve da. escala xíe salários
'

das. séries Indiana, U; S. A.), solicita a honrosa atenção dos srs. M�ilCos e Farma-
fl.\nC!Onal� anexa. ao decreto ·n. 3:219. de • . .' "..

.. '.

12-1 ce agosto de 1W.5, já existe a série
cêutícos para os seguintes pontos:

, funcíona! d� l?aetilógrafo, úriricamente . , . . . ,. , . ,

�Qm i'l .r'eferêncía III, tornando-se necessá- ',' 1). A PENICILINA C. S. C. (peuicilina sódica cr'isfalina)' e a única.
110. pois, rnodífícá-Ia, acrescen�alldo-se- . . , ...

' .

lhe as referências IV e V. '

'

.. ,peUICllilla:"Cl'lstahzada ,eXIstente no, comercio.

E 4E ?�geexrte"n.çaalloldda o csr. odireto,. do D. 2) " A PENICILINA C. S. C. é a única perricilima comercial que a<pl."e-
.

. . as .runç es de Arrente'
,.

EB�p:.�ializado, à medída que o J'Ustltuto S€ln14 potência. superior a 1.400 - 1:500' unidades. por miligrama ..
1 a�l,elro de Geografía e Estatlstica fór .,'

'. . ,

su'b.sti�ui.ruclo, _como ii 'seu propósíto, por
'

a .maior ate .hoje alcançada em produtos comercrais.

,encIas-.�odelo, .

as atuais Agências 3,) A PENTr:TLINA C S C é a única que 'contém, não menos ene
mUl1l01p81S de Estatística. """'� .,. ...

5.
_

Para ocorrer, as despesas com a 90% de penicilina tipo G e cujo prazo de validade, . está fixadO'"
crlaç?o das funções dJe Dactilógrafo na

.' . .

.

referIda, T. 'N. M., já foi pedida suple- com excesso de garantía, em 3 anos.

�:u�ç�...,daI' 5' v8�,!>aoo 1-o·()5�1 na ü'!'Pfortân. 4) A PENICILINA C. S. C. é a única que apresenta evidência cien-
_

. Lq • vv, , Olll.l.Orme ln orrna-
\'aO a fls. 10.

. . ." titica através investiga.ções publicalas na literatnra norte-ameri-
_ 6., Nada ten.do esta Comissão 'à opor -.'

- -

ay ,medidas
.. propostas',e consUbstancia- cana, de nao necessItar de refngerMao para a sua consm·vaçao.

�';;s��I,frsoJ:t�p;��;��e decreto, opina- 5).A,. PENICILINA C. S. C., filn:a.linente, é a única que fo1 comprova-

Sc' s," emd 2C3 �e) outu,\>1'P d� 19.46. da pelo "Instituto Osvaldo Cruz" COl11,O resistindo, ·sem perda de·
ar os a os.a (Pet'ell'a, presidentee".

.

. .

re)iatpr, ,. .1 potencIa, ao aquec1n1ento a 11)0°, p.or 3 dIas. "

Gust:jvo lS'eves
J, Batista Pereira 'I

.
.'

.

• ,.
'" �provado. Esses resilltados ,excepdonais foram atingidos graças' a'O aparelha-_

����r"Udo Deeke. mento da "C?�merdal Sülvetnlts COl1Poratíon", que é a mai?r , f�.t:icaL
,

'P�RECER N. 1.282/46 de penicilina dos 'Estados Un�dos e não tem poupado eS'fol'IÇos no sentÍ-
ES'lil ComIssão ' nada tem a opar à

I
f

. .. . t d ód t
'

p_roposta de admissão d'e José João Fa- do do aper elçoamenLO crescen e . o seu pr u o.
,

na na flfUÇão de Ser:vente, referência I
'

dó ?o,spltaI, "Nel'êu -RamQs". uma veZ EM SUAS RECEITAS Ou. PEDIDOS ESPECIFICAR SEMPRE;
que o éandLdato apresentou os documen-
tos exigidos· em lei. Penicilina Americana, Importacão FONTOUiBA .

.s ... S., em 23 de outubro de 1'946.'
-

Cai'los da. Costa PerE'u'a, pr2sidénte e
rel'Hor.
'Gustavo Neves
J. Batista' Pereu'a
ApI"O'v'adlo.
23-Y{)-46. .'

(Ass.) . Udo Deeke
I" P��ECER N. 1.284/46
0. Sern:etarlO da Fazenda juntauda os

1dOC'-';Il1':'1.tos exIgidos em 'lei, 'Propõe a

adm�.s.sao'
de Carlos, Vieira na fWIÇão de

AUXIliar d'e Escritório referência II
para ter exercício na Colet6ria de Blu:
m·enau.

.�. Nada temos a opor.
S. S., e.'Il 23 de outubro de 1946.
CaJ,'los tia c.osta rel'eira, presi<;iente e

reN:ttor.
Gnstal,ro Neves
J. Bati"ta PereiL'a
AprÇ}1"ado ..

I 2G-l(}'46.

I
(Ass') Udo Deeke

.

l'ARECER N. '1.286/46
O sr. cA.dministrador Fiscal do Serviço

de ·Beneficiamento do Leite propõe
Abelardo, Máximo Pereira para. a função

I de. A,uxiliar de Escrit6rio, referência VII,
cnac.a p�lo decreto n. 15, de 10 d" mar-

ço do corrente ano, .

I 2. Foram apresentados os docwnentos
exigidoS' pelo ,artigo 19, do decrete n.

!1.033. de 29 de maIo de 1944.
3.. " Assim, nada temos a' opor ii pro·

I posta fOl'1nulada neste proc€&So.

IS.
S .. em 23 de outubro de 1946'.

.

Ca!'los da Costa Pereira, presidente e
r.el:ator.
Gustavo Neve.

.

! J. Batista Per.eira

I Aprovad'o.
( 23-1tJ..46.
I (Ass.) lido Deeke

MOEDAS

Libra

[f:Dolar ,U$S
Escudo Esc
Peso Boliviano Blv
Peso Chileno P$ch
Coroa Sueca Sw.Kr.
Franco Suíço Sw.Fr.
Peso papel Argentino M$N
Peso ouro uruguaio O$u
Coroa Dinamarquesa Dan Kr
Peseta

"

Pts
Franco Francês Pr.Ir,
Marco Vm/3
Florim FIs
Franco Belga Blg 0,4271 0,4221

----------�--��----��------�------

17�,4416
'

18,72 .

.0,761

.10,4457.
10,6\.)39

.

5,2109
.

4.3738 .

4,6279
10,6062
3,9008
1,7146

, .0,1574

,

Tit\1101ll Dec!aratórios "

Escrit. -_ Pro.ça 15 da Nov. 23. �
lo. andar.

"

IResid. __ Ruo Tiradentes 47.
FÓNE _. 1468

(

0,1556

O "lNSTlTUTO OSVALDO CRVZ" PRONUNCIA-SE SóBRE A
.

PENICIUNA C. S. C.Taxas ternecídes pela agência do Banco do BrasiL.
sem confirmação

(

"

NAO É NOÇIVO AOS ANIMAIS DO
I· .+

-

r=:

f.,Laborató,rio
:(Iinico·

RUA.: JOÃO. PIMTO, 2S
." (.

, .... FOfM!: l448

,
,

Em f,rente -00" T.esourof��.
,

do E.tado

Florian6polis
farm. 6ar� Alns 411l, �ouza

da ClIsta Amla

, -.

Resolvido,. �nfim, seu problema .financeiro!'Qr. H�; G. S. Med!.Da
FariD. L.

: E:1I:�me .de sangue. exa.me pará' -verrficaçã.·o·
,de conear, Exame de u:t';ina, E:1I:�me po:ra
verifioa.ção da .grà.vid-ez, Exa.me

_
<ia' escarro.

ExarQ.e para. verificÇtção -de do.enC�$ do

�ele, bo_ca • cobaIos, Exame de fãz6f!,
.

.

Exame de secreções:'

I
�utovQCCina9 e transf,u5'âo de sanguEls,

•

·:._IIlII!�.�lIIax!ÍlÍ�_l!Íjmlilll:ll!eillõ:lIlI$ilIIqlll!U\_'mlllcIll7�1iIII=t1E5l11bS_lI!leiBb!!!iillld.ill�IIlii�IDII!I1IIíl.

Adquira TUDO de que neoeúitar,
de UJliA SÓ VEZ,

pagando PARCELADAMEMTB,
I com. U VANTAGENS da. compra à·ri._�

\lervindo-se do
.

',i?,. , ..

CREDIAR·IO KNOT fi)

SISTEMA
Ut'ros
Chapéu&.

h\1s'a:ai�çõe$ .Iétriczs • ialJ'lJ�ürlu
Artigos para presenta�

Peles
Casacos
Quaisquer anlios

Roupas
Galçados

Móve5s
Rádios
Geladeiras

Bicicletas
Jóias

'.

INDÚSTRiA, COMtRCIO E SEGUROS KNOT S. A •.
15.1 1925N.· 3354

o BRONOUiTETOSSE

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agravo n. '1,6<12 da comarca de
Lagmna, em que é agravante

.

Ma
falda Pagani de Oliveira e 'agrava

_..,;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,��:;;;;;;;;;;:;;;:;,;;;;;;;=;:,;;;;;;:;:;==;;;:;====::::==-:-:�====----:------;;;,;;;;;;;;;;�, do o Juizo de Direito, Belator o sr.

CONTA C01,<RENTE P()Pli�AR

I' des. LÚNA FREIRE.' decidindo a

Juros' 51/2 a,�. - 'Ümite Chf$ 30.000,00 SNIlS. I Câmera Civil conhecer do agravo
Movimentação com c eques

T
e dar-Ihe provimento, pará que se-

B�n.,flR d� DI·StIlIOta t'lldfirgD �
A

ti
�

4881r� lN, ES I jam reconduzidos aos seus oa:g�s
'nu.:., Uu I U I.·��I(J ui ü\ 8. Raclamem imediata. lOS curadores que foram destitui-

CAPITAL� CR$"60.vOO,9ot1,{l(7" '. mente qualquer irra- I dos. Depois de iniciado o [ulga-
,.(' "O g"l:.ridade na eutreua mente retirou-se o sr. <h', Procura-I'RESERVAS: �R$ 15.000.000,0 '

.. .. ?J dor Geral do Estado para atender
'" Rua' 'tr_j8ft'O" 23 ...

, fIOf'�,ilnópoll$ ih seus jOfm.\es.
o serviço eleitoral.

,----. Apelação cível n. 2.688 da cornar-

ESCiUTÓ'RIO JURtDICO' COMER,CIAL - -� l, ca de Joaçaba, em que são apel,aill-:Assunto.: }uridicos ,- C.omel'ciail;-- Rurais e .Irif.ol'tt'lotivoII tes e apelados Guilher-me Maye-r' e
. Endereço TeL ELIBRANCO.;._' LAJES - Santa Catarina José Tesca. Relator o sr. des. MÃ-

,Col'!.ulte,,; nono Or'ganizog4o ont�s de .e decidir pela com- RIO CARRILHO, deeídíndo a Câ�
.;" .

'9ra oü vende, de urt.oVeilil.. pinhal. ou qualquer mara Civil conhecer da apelação,
,

'

-Ó:,

,.

,êmpi'j9l1a :ue.te e.tado
,

,'\
Diretor:.� DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO [negae--lhe provimento, paea confir-

,

, ,

A D VO ,G A. D O mar a sentença apelada,
I" 'RuÍ) ,Prp.i Roi'iéric. 54 _ Cafxa' Postal' 54,,':"" FM1e 54 : 'Hesenha do jul1g,all11elnlto da Câ-

..,..

I
mara Oriminal, realizado em ses- ,

E nE(jAH(�A 1 ,.. 'NOVO,',HORARIO' DA

,SãO de�9 .de outubro de 1946.
.

:. Recurso coirnimal n. 5.237 da co-
mal'OU de Laj.es. em que é .r.ecoQ'[,oo
te José Maria Rodrigues de Morais
e, reci)rrida. a .Tusti,ça. Relart'Ür o sr:

I des. URBANO SALLES, deddindo
a Câ,jnalfa Orianinal negar provi-
111letnrtO ao recurso. para confirnf3!r
a sel11Joonça de ptol1uJl1da.

.- '

,

iI'r';
'."

•

•

1
J '

-F;:;:-A";,'""i,R:-:M�A�C�IA""'_'......E-S-P-E
......

R-A-N--C.._A�I
_.

....

QU�R VESTlR·St (OM (ONfORTO
,
PROCURE A,

Alfaiataria elio
RUA 'f'dlippe Schmídt 22. -'- Sobr�do', P. ALEGRE - FLORIANó·

POLIS :..__ CURITIBA _. S...
'PA.ULO

'

Quintas e notningos
Decolagem -de Florianópolis,

ás 14,00 horas.
do Fal'macêutico NILO LAIJS

.

Hoje s amanhã será a sua prefetida
Drogas nacionais -e estrangeiras' _ Homeópátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.'
Garante-se a' exata observância no receituário médico.

"

I
I' S. PAULO - CURITIBA -

! FLORIANóPOLI5 - P.
ALEGRE __: MONTEVIDEU

Segundas e Sextas
Decolagem de Florianópolis,

ás 10,00 horas. I

Informações:; Filial VARIG
- Ed. La Porta - Telefône:

1325

"Tenha

..... 1 ..

Tr.ibUil1I3I, preliminarmente, con-

\Ce�ter-o julgamento em dilígênciu,
para que sejarn solicitadas infolrma-

l ções ao sr. dr. Secretário da Se-
I gUnlIl1ça: PÚlMica.

' -

Habeas-corpus n. ::U:i41 (la co

marca de FIlQri-all}�llts, em que é
impetrante dr, Osvaldo Bnlcão l : , .

Viana e paciente Osní Georgímo dá
.

/'
Silva. Relator o S�·. des, LUNA
FREIRE, decidindo o Tr-ibunal,
'�or unânimidade, negar a ordem O aliai-a!+) indicado
impetrada. Tiral'le;nhs 7

I caAX:OA;:;��s:�'� ��l 1�lT::ã�om:�= f"O·
.

'T'
.

�
.....

�.N'
.

'D"�E";tore-s Joaquim de Oliveira Pímh.o e 'li ".Pi. .I<i.
sua mulher- e outros e réus Jovino ATENDE A DOMICILIO
Euzéhio Pacheco e sua mulher.
Relatar o sr, des, GUILHERME

I ABRY, decidiJndo o Tribunal! iul;
, gar pr-ocedente para anular ::l sen-

I t,e-nç.a por falta de citação da União.
Vencido o sr. des. Guilherme Abry
e para lavrar o acórdão 'Í'Üi

deS'ig-1nada o sr. des. Alfredo Trompows-
. O ESTADO encon-·

ky. Julgou-se impedido o sr. des. ira-se à venda na
Fere-eira Bastos.

I
banca de jornais

Resenha dos iulgamentos da Câ., «Sede})
mara Cij;vil. realízados em sessão
de 31 de outubro de 1946.

Resenha dos julgamentos do Trá
bunal PIemo, realizados em sessão
d€ 30 de outubro de 1946. \

Habeas-corpus n, 1.637 da co

marca de Brusque, em que é impe
trante dr. Raul Schaeff'er e pa
ciente Fel.ix Vitorino dos Santos.
Relator o sr, des, URBANO SAL
LES, decidsndo o Tríbunai," por

unâníanidade, negar a 'Ordem impe-
trada.

..

Habeas-corpus n. 1.640 da co

marce de São José,' em que é ím.,

petranto e paciente Francisco Jo
sé Breiner. Relator o sr. des, SIL
VEIRA DE SQUSA, decidindo o

VENDE-SE
Por Cr$ 75.000,00 a casa

n. 122 da
.

rua General Biten
court.
Tratar na .mesrna rua n. 120.

.. �
,

.

Marcineiros
Precisam-se marcineircs pagando
os melhores preços na Fábrica
de Moveis

•
A MODELAR-.

Rua Trajano 15.

PI AN O
Vende-se um piano moderno,
de ótima qualidade e em estado
de novo. Vêr e tratar à rua

Rui Barbosa nv. 158.

B R IT O

Banquete. -- Jantal'es •• Co.amen
tos •• Jc"estaa '" BatiaadOIil _.

Competel'lcill e rapidez.
Hotel Metropol -- Tal. 1.147

EMPORIO ROSA Praça 15 de
Novembro n. 21.

Quando a.lguám. tal 0Il'a. 6�
Ih,,;ró da UustraQIO a.oima, oliInesr
.Ihe, em. ,wlIl.wl g9sto, QlD �do
••,,:c:elent_. aperitivo KNO'1', IemIlC'e
se 'II, Si&. de _tar, ao�
oc� lO g8Dtilem:ES1E.,É 1A11.
BEt1 () /'fEl.! APERITIVO
,1'i1EDIJ.ETO! !

�S�(�I"ul'rPQOouro·1JAKlforu'lIfD. CM.rSbüIJlO$
11'.....4. -4

" -�.. '.. -, '�. I"�: ::.' � I'_l�. I_)VOUADOS '

Di.-OSVALDO BULCAO VIANNA
De. 1. I· DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: RuO! Felipe, Schmidt 5Z � Sa.la 5
Edifício Cruzeiro _: Floria1l6polis.

t
1-
,? I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Sábado 2 de Novembro ,de �"".�\�
_____________________________________________

f

._-..----""":'.�-....,� ......--- ... -�,�""-'.IVti!Ii(.

40 contrário do que vinbamos Doticiaodo, não ser� realizada amanhã a regata
do «Aldo Luz»- ,Iaformoo-nos alto paredro do clube alvi-rubro Que a competi
ção foi traDsferida para o dia 20 de dezembrot c-omo p'arte das co,lDemora�ões

do 28- 8oiv'ersário de sua fUDda�ão.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Inicia-se amanhã .g Campeonato Desportivo Regional
Será sole'Demente inaugurado o «Estádio f te. Cek Nilo Chaves».'

;��Finalmente amanhã às 9 13.fJ, 14.0 e 32.0 B. C. e 1/12.° 10 estádio do 14.0 B. C. que Em ônibus especiais che-Ihoras terão inicio as elizni- G. A. C. M. se denorniruuà «Estádio Tte. garam ontem a esta Capi.tal
natórias do 'Camoeonato Dee-

C d lt
CeI. Nilo Chaves». A entrada as equipes do 13.0 B. C., de

ti R A' /- " om a presença e a as
Q t l

' f d J" 3 B C d Blpor IVO eslona, que tera

ai id. d' C" M"J't
no uar e sera ranquea a OlnVlle e 2_° , " e u-

participação das seguintes
eutari a es ivie e � 1 ares,

a todos quantos queiram menau que concorrerão ao

equipes' representativas dos será solenemente inaugurado assistir às solenidades_ I Qrrmdioso certamA atlético,

F'igue ireuse.
-- O novo técnico do Caravana

do _,\f, Sr. Propércio Ta vares, está
introdubindo modificações na linha

dianteira do clube. Silva, qUB até

então vinha atuando como meia
esquerda será deslocado para a ex

trema. passando Adão papa seu

lugar. Com tais modificações es

________________________________ -, pera o ef'ioiente "entraiueur obter

E'm poder do Ub··tratao o cem-
melhores resultados, pois o pon

L a "lU! teiro canhoto Razan não tem de-

.peo.. neto cl""ad.l-ao. de Vol'el"bol moustrado eficiência no ataque.
.

I I --- No campo da F. C" D. roa li-
Na excelente cancha da Base rormado : Aldo NunES, Samí, Sera- zará amanhã o Paula Ramos mais

Aérea foi realizado, quarta-feira, I fim, E'r-ico, Boos e Vadico. Minutos um treino de conjunto. O exercício
á noite, o match-desempate entre

I antes
de iniciar a luta, o campeão será dirigido pelo "coach" Francis

Ubiratan e Caravana. do ,Ar. decisi-I .

'

_
,- �,

_

co Prazeres e será efetuado no pe
vo do Campeonato Cítadíno de VO-I homenageou o M,aJor Aviador co

riodo da manhã.
leíbol do corrente ano, conseguiu-

mandante EPa��no_ndas C�agas, _ O Grêmio Estudantil Catar i
do o primeiro triunfar, fazendo jús,

ofertando-lhe belíssima flãmula.
nense com suas equipes de Volei-

destarte, ao almejado título de Este, em relribuiçã,o ofereceu -aos boi e Basqueteból, seguirá hoje
Campeão. Preliou O vencedor assim campeões requiss,lmas medalhas. para Laguna, onde enfrentará um

combinado estudantil local, ama-

As atividades esparliv-a,s de amanhã nhã. A deI,egação excursionista se-

rá denominada "Caravana CeI. Pe-

80 país" '.'
Ciro Lopes Vieira".

Nesta Capital - Inauguração do! danW local. "l\iatch" de Valei e
- TranSc.orl'8U ante-ontem o

Estádio "Ttl8.-Cel. Nilo Chaves. I Basquete.
' aniversário do esportista Irajá Go-

�----_.- --�------------_.......-

Início das provas de atletismo do Em Biguaçú Internacional' x

O b d f dDampeonato Desportivo Itegional. Nagib SaIu�. desem arga or ,continua oragi o,Em, Coqueiros -- Navegantes x Em São Paulo - Campoo�to Rio, 1 (A. 111:) _ O miuis1t'O Te- tro de 48 horas, de acôroo com a RITZ _ ás 4,30 e 7,30 horas.
Rio Branco. 'Paulista ,de Futebol - Corintians C
E >-:: d L'

- ,

I
-

J t P t d D mistodes Cavmlcanti, teloegrafou ao Ooo'SII:ituição, -terá sua detmção: harles Boyer - Joan Fontaine. _,'

C
m !Jaco, os lmoes -

PlrangalX �l:ven,�.s �
or ug�es�_ � eS-IPreSidente� do T,rwU'uaÍ de Apela- 'pedida pelo Procurador-Geral da'Alexis Sin,th Cl1arles Cobur�-

x EaramTu:u. _

CI b Atl't' PONl' oSR�'
01' ucguesa atn IS

C· _ ção da Bahia e ao prooua-ador-,ge- República. O ,inquerilo em tôrno' --. Brenda Marshal
fi UDarao - u e e 100 o 10 - ampeona o ar lOca ... .

" / . . DE AMOR TAMBEM S
G

'

S'd" AHT Cl d Fut b I V FI'
I ra.l (laqueIe Es<'lado, pedmdo escla- do çaso sera feIto IflIesta ca,prtal. E MORRE.

xuarany x I erurgla
- e !Co u-, e

,

'e o - asc.o x umme,nse, recirnemltos sôbre ü aS�3Jssiinato Censura LIVRE
be. An:érwa x MadureIra, FI�:?-engo, ,x ooorridlo há dias iDO T,ribunal 10- D t

..

d No programa: :- Cine Jornal ín-
Em Lag,ína - Grêmio Estudantil Bonsuc..esso, Botafogo x Sao C1'IS-

ai O '.' d b' ad ecre OS assina' OS formativo - DFB
Catal'inense x Selecionado estu- tóvã6 e São Cri,sLóvã,o x Bangú. .

c .

• CrI1111l?IaSÚ, eSlem a'l'g'
.

01'

, 'S-onsa CarneITo, que se e'IlCOlllJtra
-----------------------------

fO'I'agido, se não se aipresenta:r den-

N O I a�s E s p O r I i v as
- o mundo esportivo s'aucho I

- Informam de Belem que o juiz
assistirá, amanhã, no Estádio do Rolinha, ao !'�gre8sar ao Ceará de

Grêmio Esportivo Fôrça e Luz, ao clarim na sumula que o "mate,h" de

segundo c.otejo entre Paraná e Rio domingo entre Pará e Maranhão

-Grande do Sul. Os riograndenseis, t.erminou empabado por 2 t.entos

derrotados no 10 prélio em êuri- mas q�e, para sal vaI' sua vida,
tiba, eSiperam reabilitarem-se do marcou 'Um�goal paraens>e depois
revezo Noticia o "Correio do Po- de l1aveT mar-eado bola f.ora.

vo" que a seleção gaucha apresen- - O presidente d.o Flamengo, sr.
tar-se-á assim constItuida: Jú- Hilton Santos, deolaroú estar pla
Ho, Clar,el e Nena; Learte, Tougui- nejando a realização d,e um torneio
nha e Abigail� Tesourinha, Sala noturno com a participação dOE
Duro, Adãosinho, Massinha e Car- pr.ineipais quadros do Rio, São
Jitos. Paulo e Minas Geeais. Acresc.enLou

_ Propala-se nas rodas esporti- que, entl'etanto, só poderá, ser efe

v�s, de Belo Horizont�, estar defi-I tuado o cert,ame caso as requisi
mt:v,al:n,ente estabele�lda a trans-I çõe.s de jogadores para o se1ecio

fer�n�l
.

.a d� �ntro-meulO Monte do

I
lado carioca corl'lespondam ao cri-.Atletwo Mmelro para o Flum1l1en- tério de dois jog'aàc>res por clube,

se, do Rio. na base de 250 mil cru- I pois assim os quadros não teriam
.!leitos. 1 demasiadamente desfalcados.

i/L .. Nac, Coop .

IA fOIto que estampamos, é de 2° - Jogador Castigado - De-
Diauiz Gaídzinski, filho do Indus- senho Colur'ide -

trial Sr. J. Gaídzinski, de Cresciu- 30 -- A Voz -do Mundo - Atua-
ma. lidades -

Com 18 amos de idade, apenas,
Díniz Gaidzi.nski, já é um perfeito
atãeta. Numa 'dias últimas competâ
ções atléticas' enwe amadores em

1mbitUlba Diniz, conseguiu aJtÍlngir
em SiaJto de extensão, nada meil10S TOME
de 6m 93, pode se 3.'voooo- o futuro
campeão I>rasileiro oom o recorde

IKde 6m 93, podes'e avallJar o fUitl#o
desse moço catarinense". -.--------------
mide, funciQnário da Carlos Hoep- J
cke SIA. e president.e do Boc::mwa.

() Campeonato Amador-istaNão sera' realizado o cotejo entre
4,aí e Vaxias

A lide entre os dois gigantes do I bate dos mais sensacionais enl rt
futebol catarinense: Caxias e Avaí, i dois clubes de grandes posaihilida
marcada para amanhã, no estádio- des, reconhecidamente dois .dos
da F. C. D., por motivo de torça mais pri�stígiQ::.gs grêmios barr i-

,::it,adino de Futebol, que foi inter

rornuido por motivo dos ensaios de

"soratch: calarinense e. devido es

.ar (I gramado do estádio da F. C,

D. sorrendo reparos, será re inicia
do no dia 'lO do corrente com o

préUo inicial do returno que será
maior deixará de ser realízaoa,
lendo o sr. Arnaldo' Dutra) presi
dente do Avaí, recebido um tele

grama do sparedros do clube [oin
vilense, comunicando a impossibi
Iidade do Caxias atuar nesta capí- melhor camaradagem, imperando a

tal. disciplina, a harmonia e a cor-dia-
Perderá assim o nosso público a lídade, faLores que contrihuem pa-

'Oportunidade há tanto tempo ra o maior êxito de uma tarde' es-

aguardada de presenciar um em- port.íva.

travado entre Caravana do Ar'&, ,

.ga-verdes, sempre ligados por la-

ços de indestruti vel amizade, e cu

jos confrontos sempre foram rea

lizados dentro de um ambiente da

e

ODEON
- As 1% - 4% _:_ 7% horas. -

A IRRESISTIVEL IMPOSTORA
com

Paulette GODDARD - Fred M.c

MURRAY -_ Roland YOUNG
MINHA SECRETARIA BRASILEf

RA

(Technicolor)
com

John PAYNE _ Betty GRABLE
Carmem MIRANDA - Cesar RO··

MERO Harry JAMES e sua erehes-.

tra,
O DRAGRÃO NEGRO

3'/49 Epe.
com

Hod CAMERON
Seleçõe,s Cinematográficas
nO � 26 - Nac.

- Preços -

.

Cr$ 3,00 - 2/10 - 1,50 '---

"Imp. até (DEZ) anos".
IMPERIAL

- As 2 horas-
DOIS SOLTEIROS EM APUROS

com

Franchot TONE Dick POWELL

Mary MARTIN

FURIA SELVAGEM
(Teclmioolor)

•

R.eddy Mae
FOSTER

com

DOWALL Prestou
RiCa JOHNSON

."A Cultura de Milhos
- Nac, Coop. -

- Preços -

Cr$ 3,00 - 2,40 ,
"LIVRE" - Crianças maiores
anos poderão €ntrar.

- Ás 7� horas -

- Sessão Chie -

TITO SCHIPA
VIVE,R

com

Catarina BORATO
1° - Noticias do 'BI'asil nO ,-'

de 5-

I,
r

•

- 'Preços -

Cr$ 3,00 _ 2,40 -
y

"Imp. até 1!� anos".

APERITIVO

N (-� 1-'1. )

Rio, 1 (A. N.) - O Presidente da Metro Jornal - atualidades.
RepúbHca 3!ssinou, os seguintes de- Preços: - ás 4,30' horas
Cl"etos: exonerando, a pedido o sr. 3,00 - 2,40
Otávio Augusto' Bastos Meira, de ás 7,30 horas - único - 3,00
Imterreuitor Federal do Es,tàdo- do

..•.....................•.

Pará e 'llomeando, para- subslti,tu'Í- ! ROXY - (Somente á.s 4,30 horas]
lo, {) Coro�el, do Exército José I 1° _ Cinelandia Jornal - na

Acaba de ser edii;tada, em S. Pa'll-
. Faustino dos Santos Silva;

no_,
cionaI

lo, a ,reviSll:a "Anahieta" proprie- m:ando Alvaro RO.oha 'Pereiro e 2° S e r e t a comuncativ� ,_

dade da Bd,mora Anchieta e sob a DlOg'enes de Abreu SOIdres, mem- short '-
'

direção de Geraldo Uchoa Cintra. bros do Conselho Administrativo I 3° � Eddie Cantor - Robert,.
Propõe-se á nova j)ub,1icação ofe- dO_ Esta� do Rio de Jall1eiro, e

II
Young - Bety Grable

I'Ie:ce aos leitoi'es"m'ovelas e roman-
Joao Jose Guedes da Costa, mem- O MEU BOI MORREU

ces �oilTIPlertos, dos mais cO'llsagra- bro do Cons-elh,o Ai�i'llistrativo do GUERRA AOS GANGSTERS

dós autores.'
,

I Es1:a�o do Para; ,�eSlgnan�O o sr'l B'l si I Rathbone - Nigel Bruce,
No primeiro número traz a obra I

Ailrval o R'Ocha Pel eira da Silva

pa-I
(Somente na se.ssão 'de 7.,30)

de Ail�xandre Dumas "Os lTrmãos ra ex,erce-r as funções de preSoiden- A MULHER DE VERDE

Corsos". te do Conse1!lllO Adminisltrativo do Censura:-
É de se louvar a i'rl'icia.tiva. La- Éstado do Rio de Janeiro. i ás 4,30 hDras - Censura até Ht

111enlal1JJos, apenas, que entre tan-
,

I anos. :_ ,

to romaUlce bom de an,tor bl'<lsi- r-- ás '7,30 horas - Censura até iii.

leiro' ou português, fôsse logo es- CamÍIli8e, Gravatss, Pijam"!@, ,
anos.

colhida uma traduçã.o, embora MeiaíIi doS; llu!�hores. pelos me
"

Pr.eços � -

muito ocoedendado 1Il10 mundo das Dores preços li;) na CASA MIS ás 4,30 horas 3,00 - 2,40
le,tras o relspectivo autor. : CELANEA - RUQC. Mafra. 6! Ú3 7,'00 hOi'as -'-o único - 3!00

Livros e

Revistas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CoPyri9hl da
rhcHAVI rooHIAHOll_

DR. SAVAS LACE-RDA
.c.uruca médico-cirúrgica de Olhns
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prelcrição de lentes de
qontato

OONSUHróRIO - Felipe scnm»
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ae8ID:Il:NCIA - Conselheiro ll6.!l..
fra, 77.. .

.

T1Jl'LEFONEiS 1418 ê' 1204

DR. Â. SANTAELLA
(D"vlomado pela Faculdade Na

donal de Medicina da Unlverslda·
tJe do BrasIl). Médico por concur
fIJO d

...o.._Serviço Nacional de Doen
.-s mentais. Ex interno da Santa
.casa de M!sel'icordla, '6 Hospital
....quátrtco do Rio na Capital J'tr

deral
tJLtNICA MlllDIÇA - DOENÇU

. NERVOSAS
- Consult6írlo: Edifício Am.ena

NETO
- Rua Felipe Schmldt. Consultaa:

Das 15 ás 18 horas -:
.""'dên,qla; Rua Álvaro de Carva·

lho 'no 18 _; Florlanópol1s.

->

DR. ROLDÃO CONSONl
CJR.�GIA GlllRAL - ALTA CI.
•URdIA - MOLÉSTIAS DM 8m.

. '" NHORAS - PARTOS •••

.-armado pela F,aculdade de Medi·
eínna da Universidade de Silo

Paulo, onde foi assistente por" ",a,.
nos anos do Serviço' Cirúrgico <lo

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estõmago e vias bi-'
'l!ares, intestinos delgado e grosllO,
tlr6ide, rins, próstata, bex.lga,

_ero, ovários e trompas. Varteo
_le, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
.

4lIB 2 às 5 horas, à Rua Felpe
,lIcbmldt, 21 (altos da Casa Ps'

raíso) . Te!. 1.598.
BIliSID1ilNClA: Rua Esteves Jll·

nlor. 179; Tel. M 764

t .

'1

t,
DR. POLYDQRO S. THIAGO
tdédico do. Hospital de Caridade ,_

Florianópolis
Assistente' da Maternidade

CLíNICA MÉDICA KM GER.AL
Doenças dos órgãos internos, especial-

.

mente do coração.
BLECTROCARDIOGRAFl.i

Doenças do sangue e doe cervos.
Doenças de senhor..s - Partos.

Consultas diàriamente das 15 à. 18
horas.

.At!!nde chamado. a qualquer hora.
. inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO; Rua Vitor Meir...
les, 18. Fone 702

USIJ,>eNC1A: Avenida TrompowlkI.
, 1\2. Fone 766

DR. NEWTON D'AVILA
Operacões - vias Ul'lnârlas ......

Doenças dos íntestínos, réto e
IID.US - Hemorroidas. Tratamen

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

A.tende diariamente às l1,�O ha.
.. à tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vldai Ramos, 00.
F()lll> 1067

I

I
I·

DR. -MARIO WENDHAUSEN
Diretor do Hospital "Nerêw Ramos"

CLíNICA MÉDICA DF; ADULTÜ'S
". E CRiANÇAS

Consultér!o: R. Visconde de Oure

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vernbro tdtos da "Belo Horizonte")

TeI. 1545
Consultas: da. 4 ás .6 hp.ra�..

Residência: R. Felipe Schmidt, 38
- Fone manual 8J2

DR. MADEiRA NEVES
Médico especíatísta em DOENÇAS·

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rioide Janell'o

Consultas diariemente
das 16 horas em cÍiante.

CONSULTóRiO:
Rua .Ioão Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

DR. ARMANDO VAI:.OIO
DE ASSIS -

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Asststêncta Municipal e de

.

Caridade
CLtNICA ltfÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Ma·
eüado, 7 (Edlficlll S. Fra�lsco).
Consultas das 2 iis 6 I'IDrE\s

RESID1!:NCIA: Rua Marechal Guí
'Uoerme, 5 Fone 783

.

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

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES UJ=rO·GENIT'AIS

DE AMBOS OS SF..x0S - RAIOS
INFRA - VERlvrELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóStJLTAS: das 3 às 6 hs. - R.

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

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua JOã0 Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46\1

Resídêncía - Rua lS'ete de Setembro
- .(:r!:dHício 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
. Clínica exclusivamente de crtancas

Rua 'S"a],d�nba Marinho, 16
•

Te1efone M. 732
---�-- ... - ... - -

DR. PAULO FONTES
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor MeiTcles, 26
Telefone: 1.405

, Consultas das lO às 12 ,e das 14 às 18
�esiàência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

llUTOMOBILIST4S
Atenção

POl'a o seu dínamo ou

motor de arranco

tJ. . \�o· OFICINA EN"LOA
ect"o�Radio-'\ec,r; Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94
,--�----------.��

1. .. que existem cerca de ....

400.000 hinos crisl ãos: e que suas

letras, quase sempre bastante ex

tensas, silo escr-itas em mais de

200 línguas e dialetos.

2 ... que, segundo 05 gregos, o

álamo, I'�,;a' velha arvore das t}o
restas européias, v=io diretamente

do infCJ'110 para a terra.

3. .. que os men-bros da Iribu
dos lí..Cilli·S, na Arménia, descen
dem dos cruzado-: c que a língua
falada por elos a".� ...malha-se ex

traordínariamente ao inglês fala

do no tempo de Ricardo Coração
de. Leão.

4.' .. que os cisnes vivem, geral
mente, dp setenta a cem anos.

5 .. '. que; a-pesar-de se tr�ªta
rem de h isl órias tipicamente ale

mãs, as "Aventuras do Barão de

Muncbausen " I iveram a sua pri-'
meira edição redigtda em inglês e

publicada na Inglatr-rra.
.

6. .. qLlP a origem de inúmeros ..

remédios populares, ainda em uso

em certas regiões �c1ll'opéi,as, rê$i-
(de na simples semelhança mate
rial, "em relação alguma com as

propriedades curativas: e que se

adotou, por exemplo, o óleo de 'ur-

so contra a calvície por ser êsse: Comunicam que receberão pedidos. paro. chassis de
animal coberto por espesso pêlo, caminhões e caminhonetes até o dia 7 de N'ovembro
como se acreditou que a anémona

era excelente para o fígado porque
suas folhas são da cór e elo feitio
dêsse órgão do corpo.

1. .. que as primeiras moedas
norte-americauas i'oram cunhadas
em 1793.

z . .. que os primeiros brancos
que entraram em comércio direto
com os chineses foram os portu
gueses, que se .instalaram em Má
cau no ano ele 155;).

.

::;. .. que, em 1700, havia nos
Estados Unidos um único jornal;
e que, hoje em dia, há naquela na

ção mais jornais do que em todos
os paises da Europa reunidos.
,L .. que o vigá:'iu de MorneSLow,

em De.vonshire, na Inglaterra, co-
locou recentemente á porta de sua � •

igreJa UIT1 cartaz verluanenLe no --------"'-----------------------__-!

qual previne os ladrões de quê per- J'

derão seu tempo penetrando no

templo para l'oubar, pois os obje
tos de valor destinados ao· culto
estão todos depQsiíados na caixa
forte de um banco local.

5. .. que, há três séculos, o co

mércio 'ele máscaras na Europa
era reservado a pintores e esculto
re$, que para is�o obtinham p1'e
vilégios dos reis.

6. .. que Nap()leão. Bonaparte
tentou certa vez suicidar-se, inge
rindo veneno; e que, nessa emer

gêncta" o imperadol' foi salvo por
um ele seus médicos, o célebre dr.
Yvan, que lhe aplicou em tempo
Um éhérg'ic() vomiLório .

.
'

COMP.AI�l4 .�JANÇA UA BA1A�
fadada 11m li!' - ��Ill: fi A. & f,:..
mCEllDIOS � TBANSPOJi.TE§

Cifras do fBaíanço de 194.4:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

'.

Cr.
Cr$

800900.606,30
5;978Aol.755.97

67.oS;l245j30
142.176.603,80

•

SinistraI!! pagos nOb últimos I\) anal!!

Responsabilidadea' <ti

98.687.816,30
76.736.401.306,20

TELEFONES MAIS NECESSITl'• .DOS
Bombeiros : :

.

131$
Policia ..................•.••• •.•• 1032
Delegacia O. P. Social ...••.••••.• 1578
Maternillade 115�
Hospital Nerêu Ramos 831
Santa Casa..... lU3.
Casa de Saúde· S. Sebastião •.•••• :11'5:1
Assistência Municipal ........•••• 166"
Hospital Militar . . . . .. .. •. 1 h1
14° B

..•
C. .. , , 15.lQ

Base Aerea ..........•...•••..• • 786
7' B. L A. C. . ..• " •....•••. ,... 1593
Capitania dos Portos "............. B8�
16" C. R. 1608
Fôrça Policial ,. 12CJ
Peni�enciária 1518
"O Estado" �..... lG2J
•A G"zeta" "' 1656
"Diário da Tarde" 1579
L. B. A 164!

,
Emp. FuDer ia Ortiga ..•..••..• 10al

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Anisio Massorra, Dr.
e Josê. Abreu.

��������*�OiAA:�........oá1,'5PI!!iPIiibl"t·.'UWL� I

I '

de Car,.,alho. Dr. Francisco

Joaqt�im 8arr.eto dI: Araujo

Para Transporte Econômico Interestadoal

Escolha um lnterneflenel

o transporte pesado nas estradas exige um caminhão com

resistência fôrça. economia e vida longa. E estas são as
.

razões por que� tantos operadores escolhem 05'-caminhões

International para serviços entre Municípios" e EsU;d�� .

o motor Jnternatíonal "Diam�nte Verde", possante, econô-

mico e de funcionamento suave, proporciona maior rendí-
mento com menor consumo de combustível __ uma grande
vantagem nas transportes a longa' distância por estradas
acidentadas..

Procure conhecer melhor a série Internatíonal, ped�ndo-DQs
folhetos: Cie:�ri�ivos .�

o

.101
C_ '0' produ,os da Inte,.a·
tionol HOrvtPster V. S-. obféM
Q proteção d. 115 anot d.

informações

comprpmísse..periihcia e ""'ço.

o ,C!J
.

Concessionários:
C_ RAMOS & cu,

··CURSO ,DE MOTORlSTA
e

Serviço de .Pronto Socorro de Automóvels
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prática - conheciment-o do motor.

Atendem- se chamados para reparos de urgência,
Auto-E scola �-47 �7'1'
UNIÃQ - PRAÇA GAL. OSÓRIO,GARÂGE 40.

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

ELEGINCIA, VONFOH1'O R EEONOMIA.
l consegue-se cj?m 05 trajes sob-medidas

G U A 5 I
I

Boa

Vendedor por conta propria:
PLACIDO MAFRA -- Baza.r de M6dos
Rua .Felipe Schmidt, 34 -- Fone, 755
coleção de amostras Atende.seà.domicilio.

M3' AD

I melhore6 fábricas. A Ca.a 9A CAPITAL" chama a citençao do.
visita ante!B de efetuarem limam compras: MATRIZ em

,

'w.-

.' r

b�==

.Fabricantá e dis.tribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de' casemix-ollt riscados. brins
'bons e barato., algodões. 'morins e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamente dos

SnrllS. Comerc!ont.. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florlanópo!ill, FILIAIS em Bh.lmenau e Lajeil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Caracas, 1 (U.P.)-Urgente-O Govêrno venezuelana acaba de frustrar ·um movimentoi
contra-revolucionário, prendendo, entre inúmeras outras ·-pessoas suspeitas de par.�'
ticiparem da projetada rebelião, Ilove chefes proeminentes do movimentoa Grande
quantidade de metralhadoras, fuzis Dletralhadoras', fuzis e * outras armas, bem coma

munições de vários calibres, foram apreendidas pelo Govêrno5

FIorlanópoUt, 2 de Novembro de 1946

Recebemos a seguinte carta:
Tendo chegado ao conhecimento

desta Diretoria,' através o artigo
da palavra do nosso contribuíute e

presado cooperador Sr: João Frai

ner, publicado pelo jornal "O Es

tado", na edição de 22 do corrente,
sob o titulo "Desculpa' Esfarrapa
da", que diversas pessoas alegam,
quando solicitada a sua contribui

ção para esta Sociedade, que a CAI
XA está socorrendo a quem não
necessita do seu auxilio, em detri

mento dos que deles carecem, vi
mos expôr aos nossos colaboradores
e ao publico em gemi: o seguin
te:

1.0 - São admitidos aos socorros

da CAIXA, em sessão de Diretoria,
os indigentes que, após feita a ne

cessária sindicancia pela Delegacia
de Policia desta capital, são jul
gados merecedores de recebê-los;
2° - A sindicancia, de ha mui

to tempo, vem sendo íeíta pelo
Comissário de Policia Sr. Fulvio
Paulo da Silva, que alem desta,
nos presta valiosa colaboração Ja
zendo a distribuição elas esmolaR;
3° - Já ha alg'uns meses a Dire

toria não tem admitido novos indi

gentes, que, aliás, pela sindicancia
''l:eita, necessitam de ser socorridos,
Isto acontece por absoluta falta de
recursos finauoeiros, sendo que, de
algum �empo se vem verifiCando
11m deficit de mais de cinco mil
cruzeiros mensais entre a receita
e a '1;lespesa com a distribuição de
esmolas e a manutenção do
Albergue Noturno, atendido com�. vem sendo intenso desde ollltem,
a reserva que sempre se teve UM REMBDIO QUE ELIMINA O tanto ,em ônibus coino em carros de .

o cuidado' de manter com o CATARRO NASAL E ALIVIA OI praça.
te, temo.s conseguido vencer, sem ATURDIMENTO CATARRAL

. dei:xiar os nossos socorridos ao

completo abandono, inopinadamen
te;
4° - Que talvez se esteja so

correndo, por falsas informações
não precise receber o auxilio da
CAIXA, e, assim, estão preenchen
do lugar de outros mais necessila
dos; e

5° - A Diretoria, desde já, se

cqnfessa muito graLa as pessoas
que, por espirita de colaboração,
se dignarem de assistir a distri
buição de esmolas, mensalmente
feita, desde ás 9 horas dos dias
14 ou 15 quando aqueles sejam
feriados ou domingo, no Albergue
Noturno, a Avenida Hercilio Luz
n. 20, afim de, v,erificando d�
ciencia própria, ,a exatidão ou não
das informações que lhes tenham
sido prestadas, anotar os nomes
dos que não mereçam receber o
auxilio da CAIXA, para qUe se

determine nova sindicancia em

relação a ess'es socorridos, cujas
vagas, se procedentes as informa
�ões, serão preenchidas pelos que

São pouca. OI .pefBOCS que dão
importância e tratam a afecção ca
"uII'a1. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a saude ge
ral.
.

Se V. S. padece de catarmo não se
descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com
as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efí

cácia em Illuitos casos, porque. sua
ação se exerce diretamente sobre °
sangue e sobre as membranas mu
cosas. �
A volta da respiração facil. da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le-

Em JIlossa Redação es,teve ôJIllfem
vantar-se, pela manhã, com novas o sr. Tene'nlte Gersilno GerSOIl1 Go
energias e a garganta livre de ca- mes, que IIlOS v.eio convidar, em

t�rro - eis o que lhe prop.orcíona- nome do Sr. Cél. Gomanldarute dora ° tratamento com Parmmt. Tor- o • . •

ne sua vida mais aprazível, mais 14 B. C., p'a,r� assllrti,rmos a �lI1au-

alegre. Para seu próprio bem :-'""' I guraçã,o do Es,táidi,o "Teu. Cé:l. Ni..,
se sofre de catarro - comece, hOJe, lo Chaves" e, bem assim, ao inicio
o tratamento com Parmint. das provas ,aIdmilnatórias da 3a zo-

DIa 'd'o Campeonato Desport.jVQ Re
necessitarem de ser auxiliados, gi'OInal, a �ea.Li�ar-se no QuaTtel
logo que a receita supere a des- daque1a Un1dalde; amarnhã, ás 9 ho
pesa.

Caixa' de .,Esmolas
aos Indigentes de
Florianópolis

jEXPOSiÇãO de plD
mfa de Acary

.

Margarida
Segunda-feira próxima, nos

salões do Democrata Clube, o
notável e consagrado pintor
conterrâneo Acary Margari.cJa,
uma vez mais apresentará
aos apreciadores da arte

�;�����aqU��:�s. e magnífica Rotary Clube
Dentre êlee, destaca-se N

.

lt.i
,-

D r d
1 a U ima reU_lllao do Rotary«

e�atlan °t � �ahr.}), em q�e Clube local foi assíualada a honro-
o pln ar pa rlClO omenagela I . ,.., ,

' , .

d Ud D k I t
sa pr esença- dos sr S" Gustavo ZIm-

o sr, r. o ee e, n er- .

ventor federal e dedicen- mel', presideute do ,-Sindicato dos

d d 'Ad b I R Empregados no Comércio de FIa-
0-O, aos srs. r. er a . . ,

I' '"

d S·/ d t d f d I rianopo IS, ,e alto Junoionar-ío da
alva, epu a o e era e, .'

..

ceI. Lopes Vieira, Prefeito da
Casa Hoepcke, sr. VItor Bhur, ope

Capitel,
rosa

.

prefeito do RIO do Snl, e sr,

Estamos certos que Acarv
dr, Francisco

, Canzia,n� ex-presj

Margarida alcancará o mes-
denLe do Rotarí de Itajai e acatado
índustr.ialista e eng'enhe iro ar

quiteto.
mo sucesso que em suas pas
sadas exposições ou, dado ao

seu aperfeiçoamento, talvez
mais ainda.

DR. LUCIANO
BERTASI

Procedente de Blumenau,
com destino a Laguna onde

reside, passou por esta Capi
tal o Dr. Luciano Bertasi
competente' engenhlJiro e in
dustrial no sul catarinense.

Fundação da Casa
instruções necessárías aos

prefeitos muníctpats
Rio, 1 (A. N.) - A Fundação da A. Comissão Il)rá as seguintes Ji- A comissão, dada a relevancia de-

Casa Popular, de acordo com o que renos mais indicados para a cons- suas atribuições, poderá ser orga

dispõe o artigo quatro do decreto 'Il'lj{�ão dr casas populares de pre- nizada com um número variável
nove mil setecentos e sete de seis í'er'encia pertencentes a União, ao de membros, atendendo ás neces

de setembro passado que estabele Estado ou ao Município; sugerir ao sidades reais e ao volume dos en-.

ceu suas basesfinanceiras, agira �Llperinj,pndpnLe da fundação da cargos em cada município. Assim.

junto aos municípios, por intermé- Casa Popular a melhor forma para, para os nucleos de maiõr densida,
dio das prefe iturus tocais. Nesse a aquisição dos mesmos, bem como de' de população a comissão pode-
sentido acaba a f'udação de dir-igir opinar sôhre o,� encargos por VElH- ria ser integrada pelos seguintes
aos pre.fcilos municipais os neces- t ura impostos em doações que 1'0- membnos : - prefeito municiJpaJ
sár ios eselarecimentos para a i-am Ie itas á Fel'; proceder ao um "juiz de direito, um promotor
consí.itu íção em Lodos os muuíoi- exame elos pap(j,is l'üJ'p.l"enl,e·s aos público, um médico, um represen

pios da "Comissão Municipal da imóveis adquiridos vela FCP, qual- taní.e dos empregados, um repre
Casa Popular". quer que seja a ror-ma da aquisição sentante dos empregadores, uma

de maneira a impedir trregularida- representante do sexo í'eminmo;
dos que possam vii' afetar o seu um urbanista, arquiteto, engenhei
nal idades; - opinar súJ}r� os ter- 1'0, topógrafo ou encarregado de'
patrimônio; proceder ti tornada .de obras e um representante de obra,
preços e demais intlicai,:,õú para a social que' existe na localidade ou'

construção elas casas populares, pessoa dedicada ás questões sacia:"
rosulvadas as instruções previa- que, por atos' de benemerência
ben!e baixada pela FBB; sugerir filantropia, se torne merecedora
melhor a forma para a realização respeito e admiração dos habitar:
das contruções (empreitada 011 ad- Les dos municípios.
min ístração) , observadas as con-

Popular, acaba de dirigir"
senhores

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ

A Diretoria

A
as

Nas prefeituras menores poderias
ela constituir-se apenas do' pr
feito, juiz, promotor público e UI'

engenheiro ou encarregado de o

bras dentre as existentes na locà •

Iidade e uma pessoa de 'grande
conceito local.

'ven+õncias locais, hem como indi
car pessoas que, por sua ídoueida

dle, estejam naturalmente indica
das para contratar com a FCP a

realização de tais construções; fis
c a I i z a r, independentemente de
qualquer outra forma adotada pe-

lIa PCP, a observância, pelo C011S- A eonstítuícão como foi sugerido
tru Lar, das cláusulas. contratuais terá certamente que ser limitada,
estabelecidas: proceder á seleção pelas contigencias Iocaís, embora
dos candidatos á aquisição das ca- 1'oss'e conv'eni,entJe CO,Rservar tf'Dtp,'
sas conslt'Ll.idas afim de intlica-lOB quant.D possivel essa estrutura. As-
á FCP, observadas lliS instruções sim, nas localidades onde não-"
qlle oportunamehte forem baixa- houver juiz ou promotor se,6a f:on

das pela mesma; sugerir à l"CP venienbe fosse ela intregada por'
quaisquer soluções que possam in-, um advogado, pelo coIetor ou labe-·
ter{)ssar �(S suas finalidades, eoo-llião para que se tomp. !,ossivel Ulr
perando com as mesmas nas tare-! perfeito d"sempeni1o das atrinui-
fas que lhe forem solicitadas, I ções que lhe são conferidas,

Aos nossos
leitores

"0 EstadoU, em home
nagem ao dia de hOje,
não circulará amanhã,
só reaparecendo terça
feira próximá.

Dia de Finados
Comemora.se,

Universo, a dia
hoje, em todo o

11 AN 5 E VI GEM,:
Em Florianópolis o explorador interna·'
cional EDOS Hlemek.- Breve palestra

com o ilustrado hospede
Recehemos, ontem, a visita do sa f.irl1Ünha, o sr. KIímlek p�osse

s,r. 'Elnos KHemek, que se fazia g,ull.'á em sua louvável 'e�perli.çãc
aClot11{P'aonhar de sua espôsa e filhi- s'erndl() seu prim_eiro destiltlo o UnI'
nha.

.

consagrado aos

mortos.

Como nos anos anteriores o mo

VlÍmento 'ao cemitério de Itacorobi

Hoje, cornforme comunicação da
Inspetoria de veículos, haverá c�m
-dução durante o dia toao, tendo
sido tomadas providênClÍas para
que corram o trajeto, o maior
número possível de ôI\ibus.

- Verificou-se, também, inten,so
comércio de flores naturais e arti
ficiais.
Em tôdas as igrejas e capelas ha

verá cerimonias religiosas em suo

frágio das almas.

�ai.
Agradecendo a viJ!,1ta que nos fe.,

feita, fÜlrnuularnrDls votos para <rue
tudo lhe seda facilitado pa'l'ia Qltl&
mais faleil s'e torne a r!ealização 'de
seu ideal.

O sr. Kliemek, com o objetivo de

estudar. os costtumes 'dl()s povos e

raças !par,a, posteriomnente, pubÜ
cair o resulrt'ardo de suas observa
ções em Iiv.ros, periódicos e :revis
ta;,<; (o que, aHás, há muito vem fa-
zendo), iniciou sua viagem a 10 de Afoqo',d·o 'I

.

maio de 1925, há 21 anos, conlSe- ..

quetemBnte, Conforme noticiamos, ontem, UI.

Ut.ilizan,do-se dos mei,os de trrans- dos tripulantes do barClo lndus.tria
parle disponíveis, v�sitou ele já 57 da Cia. Brasileira de Pesca, loca··
paíse,s, da E.llr-o[Ja, 4:sia e América lizada nos Coqueiro,s,' ao s'e illani
wté Us:buaia ('Der.na do Fogo). festar a explosão da máquiilla, ati·,
De�j,a'roU-illlos o sr. Kliemek que r,ou-se a!() 1I11a'r afim de escapar aI

tem enconrtrado o maior ampa�o fogo.
póssÍyel das aulorj,àades, industri- Não tendo reaparecido, ill1ida,
ai.s P. comerciantes que tem visi[..a- ram-'se inllens,ag .rutividades '110 sen-�

do, sem o qual, aliás, não teria po- tido de alcauça'r-Ihe soc<orro, nã[
dido levar de \'encirla seu objeti\'o, tendo si'do, 'e'ntretanto, encontrado
visto que viaja às suas expensas, Chama-se ele ILdefonso de tal (

isto é, sem nenll uma subvenção presume-se que tenha perecid(
oficial. afogado.
De HoriaJnóipolis, acomprun1h:aldo l APesar disso, conrtinuam as bus- ...

de sua espôsa, natural> de Blume- cas no J.ocal do sinistro e imedia· _,'
nau, 'neste Est:ado, e de sua gracio- ções.

Estádio Tte .. CeI.
Nilo Chaves

raso

Mmto gralo pela SlenWeza.
, .... -;-_k�
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