
inúmeras congratulacões que o dr..·· A-derbal R. da SUva continua recebendo de tidas as

�amad�� . sociais. de ,Santa C�.��rltl�Jã sua .caD�idatDra a� _oovêruo . CODS!itDc�onai do �
Estado,

sao uma afirmativa de ,1�:U�: ��-e�'Bado'ra vitória. nas elelv,08s de 19 de Janeiro próximo.

Montevideu, ,21 (u.r.)-f "Ü1iIciadô pelo chanceler uruguaio que várias e impor
tantes personalidades da América do Sld fOratD convidadas, pelo govêrno norte-,
8merica'no, . para uma conferência a' realizar � se nos Estados Unidos� em 1941. O·s

motivos da reunião, entretanlo, não foram. revelados.
se:� _

ontem, Lewis não voltou atraz -ao que d'eclarara e desta forma enfren-

MOVIMENTO POLITICO vidade no exercício das SU::(S Ium-. çâo min:is.ter·:i,a,l. S. s. declarou o se- ta ele as possibilidades de S0r condenado à prisão por violação da

NO OESTE ções. O seu nome, portanto, poderá I guinte a UJlll vespertíno ; ordem ,gov'0r1namenltal ip�ra que ais mimas se conservassem abertas.

A nossa reportagem teve ontem
trazer a pacificação da ipoliJticl! "Não fui convidado até o mo- Poucas horas laTIltes de terminar o {pl'll'SO, 155,000 mineia-os já ha-

paulista mente para {[Iualq,uer pasta do Mi- viam abandonado as minas da Pensilvanía, Westvietia, Ohio, Kentucky,
ensejo de palestrar com o dr. Fran-

.

D
.

I SOLUCIONA O O CASO nístérío. Ausente do Rio há váirios
.

Vkgi,n ia, Afbarna, linrd:iallm e Iíâíois.
<cisco Bertagnolli Junior, diretor da!

PAULISTA dias, não estou ao par dos últimos
Estaçiio Vit.i-vinioola de Videiras,. . Lo_ "

.

d
€ destacado elemento do P. S. D. RIO, 21 (A. N.) .--:

LU1tHWl\Sta to aconteoimenaos,

ôaquela zona. . pela Ílnpl"�,nsa/, o mmísbro d� Justi- "Sei apenas que o Govêrno ain-

Falando-DOS sobre a convenção ça, Benedito Costa Neto, aSSIm res- da se acha em entendimentos pará

qxLe.r·l1ou-nos o dr. Bértagnolli o· pailide�U': _. "

O.1�g1;wizalr um· nrínistério .com ele

seu entusiasmo pela alta disciplr- --:' A CfU'es,:ao da candidatura ao mentes de outros par tidos, f,lIIém do

na partidária dos pessedislas de governo de .São P�{Jl? _p.eI10 P. S. D, P: S" D. Sempre frui, aliás, parti dá-

t 'd E t d
..

1 t !
foi r-esolvida satistatór-iameube, ten- no nessa colaboração."

o o o .< 8> a o e prmClpa men·e pe-' . . ". �

J - Ih, d dr :\.d -h 1 R d do sido indicado o 'nome do sr. PEDIDO DE LICENÇA PARA PRO,�
oUl

esco a o r. • ei a"l ..
a
Mário T:waa-e�, homem de grande CESSAR O �R. ETELVINO LINS

01 va, p.ara o governo conscl nClO-
.

.

. I"

nal do Estado. cultur-a. Estou certo que s:u nome Rí(), 21 (E.) - O presidielnt.e dü

sell:á r:l·tíficad� llJl. Oonv·ençao Esta- T.ribunal de A!pelação de P-eq'nalll
R.elativament,e a .ellt1pa fi!:: depu-

dual .d'o partido, no rpróxim'Ü dia 1 bruco d·j,rj'gi.u ao SeJDado Federal,
tado::;, adi:1ntou-nos que ela satis-

de dezembro."
.

nos .têm:mos da Gonsti,t'mição, um pe-fará plenamente os desejos dos cor
elido de lÍiCença pana processa,r o

l'leljgi,üná.rj.os� APôIO DO SR. ALUNO ARANTES semadoil' Etelvj'llo Lins, ex-inte'l'-

dCOrl} roef·ere,ncia. aos municipais' ruo, 2.1 (E.) - Podemos nar- vento[' flaqu1e],e Estad'o. Tmil:'à-se do. p.·�·r.!!4a.5ll<lo OesLe catariill'ens·e, 3Is'segurou- mar com sleglLlll'ança que o Sir. Alti- g U O
p�'OC.N;SO casioO[1ado pela morrtle do

nos que a arrE'gimcnLacão do' P. s. 110
• .. ·aJil'·'e·s, d.:""'.lllt.ado pelo P. R. e A

' .... G
.

2" (A) C t
.

t (llh• .'1J1 'v �... esrud1anile nemoc.rito de Sousa Fi- raxa-1U. eralS, . en o e CIRcoen a ,'In eres promoveram
D. s'e procei>sa firme e cada vez ilus·llre politilco paulista, apoialrá a lho, oco{'lrj.da em Recife. tima parada da fome, nesta cidade. Foram ao matadouro municipal"
em rnaíor escala, sendo ceria a olllndlid:at'llTa Ido Sir. MárilO TalVares O de!plltaeo GiilJber.to Freke. fa- matando vál'ios suinos. o. Prefeito chegojI em tempo de evitar ,maiores
vitória daquela agremiação poliLi� ao govê,rno de São Paulo. lalndo 'a r.es.peito a um vespertLno .

danos. Os Comerciantes dos suinos mortos Imandaram distribuir entre

ca, dado o grande pre,sr(,igio do pre- PERSPECTIVA DE CRISE decllarolll:
'

os manifestailltes, os animais abatidos. O fato provocou muitos comell-

duro ehefe dr. Nerêu Ramos co- NO. P. T. B.
_ "Tuidlo o que s'e fizer pa.I''8_ es-

tarios.
�

mo do deputado Aderbal R. da Sil- Rio, 21 (E.) - 10 deipultad'o Leri c.],a.l'eae,r êst'e crime :polici'aiJ. �,..,)
va, cuja personalidade moral e Santos, rem mllIl'ida ent!revisil:a a um na�llllm.lmente bem Tec.ehldo peJa
�u li.u.ral o tornam o verdadeiro v.esp'e'rt!�no OOlDürmou que há uma opiniã·o puhJíca de P.eTJ.�nambuClO e
candiifJato do povo! Or1S/e- eIlll Plell'SIj)elCÍtiva Inas hos.Ues do do Bra/s'Í'l em glera.l."
Breve - concluiu o ,dr. Berlag- P. T. B., com ,a fOl'maç-ão de uma O SR. PASQUALINI AGRADECE

nolli Junior - iniciaremos a pl'O- cO/I'lrente d:e 'Üiposição à atual dJre- O P T C.

. .. B., secção de Sa,n:ta àta-
pas'anda em grande escala e tenho ção cenrtm,l d'eStsle plllrmdJo. É ·a ala rÍlna, l�eoeheu o s,egn.ünte telegrama
certeza que os meus honrados cor- do S.F. Ne.grão .de Lima, em choqn'e do ,ca[1ididllllto daquele Patlitido ao
r.eligionários, de que tenho rec.ebido com 'a doO s.r. Ba·eta NeV'es. Seg<tmd'o goverlnlO cons.tituJCÍ.onal do Rio

. constanrtes provas de consideração dlisse o str. Leri Santos, irá l'lOmper Gra'l1Jdle do S.ul: "De pôr.to Alleg're
e $olLdariedade, serã'Ü ]leais e fiéis com o sr. Baeila Neveis" pr,oilIllllllcian- _ Ptro,f.l.�Jlidamente gJr.ato pelas ex
.,·té a vito'ria das urnas em J'aneiro do 11�1 d'IiS'·nnrso sA'b're a si+lllaça-o'UI '", uU' ': ....l • piI"es'sões .cIie ,"O&SO teleg:t-ama, en-

. próximo. E�pe,ra o dleiputado pe.teJnsta dia ala ",io meu .ClOI�diai ahraço extC'll'sirvo a
Ficamos gratos ao disti.ni.o pa- do ex-ani[1iisltro do T.I1abaJiho um todos os rLl'laha]llüs.t3lS da <t1'orri'Osa

iricio pejas inLel'lessanles declara- "aJColn:tecimento oapiil:al" palra ;o que tenra .ca!t'a'firnen'Se. (A.) Albe�o Pas-
ções. tem a diZ!elf. AdiÍl::�nrtou aind'a a 11m qualini."

O dr. Ber�ag:Jlolli Junior s'eguiu vesipootÍlno, que o dlisourso de rom-I Rio, 21 (A. N.) _ Fomos 1nfor
esLa madrugada para Videira, no pimento será .fe1to ailuldla esta se- mados qúe ,se desenvolve grande
seio de cuja sociedade desfruta de mana. movimento nos meios do P'l'B, pa-
larga ·estima. - "Est()lu ainda - a.cres:ce!lltou ra destiluir a aluaI direção da S'8C-

BEM RECEBIDA NO RIO Cioncawlll,a[1do s dad'Os e pondo ção paulista, recusando vários li-

A NOTICIA em OIl'dem os e1emen:tos que iIlenho deres aceitar sua candid.atura á

Rio, 21 (A. N.) _ Boi bem rece':: em mãos. VOll examina:r agora uma presidencia do Estado. Vários par

bida nas Irodas polirticas do Rio e,
correspo;pdiência que me chegou de lamentares do PTB estão em São

panticulanmente, .entre os Il)QII,Lticos
Minas � qllle tem mui·ta tmpor:tâ:ncia P,aulo prepa·rando o grande golpe
Para o di·s!Curso. Por enquanlro na

pall.llliSlt�, a ,llotk1a de,. qiUle a Co- contra Borghi, afirmando-se que a

missão EXJecutiva do P. S. D. de
d'a pOSSlO ad�alnta'l'. Ta;lvez possla di-- frente do movimento .antiborghista

São PMÜO havia i,ndi;cado o Illome
ze[' ,a-],glo denJbro ele uns dois dias". acha-se o deputado Pedrüso Ju-

do sr. Mário Tavares para candida- CHEGOU AO RIO O SR. Irüor. Diz-se nos meios Lr3lbalhistas

to do partido ao 'govêmo do Esta- CLEMENTE MARIANI que Borghi será destituido da pre-

do. Rio, 21 (E.) - Viaj,a-nd'O a bordo sidencia do p'rB, na próxima se-

Coment�-se, a propósito, que .o dlo "A1rar:ang'Uá", chegou hoje a es- mana. Doutro lado também se in

Sir. Mário �àv.aJr·es foi -ê) líd€JI' doO ta Capital 'O sr. 01errnen-te Moo-iani, fm'ma que caso for exduido do

.ant1go P. R. P. n'a Câmara Estadual, dejJ)lUiúado ude'nJ.sta mlÔo nome ainda PTB, Borg�hi ader1rá ao P·artido

durUlwtc o .govênno do,s srs. Carlos eSltá em fooo parra oCJUip'ar a pasta Tral:Ialhi,sta Nacional, o qual en

de Campos e Washington Luiz, ten-I d:a Edlncação em cons.equência, ou tão o apresentará candidato ao go

·do sem[pl'e dJemonstmdo grande ati- como com[p,l/€lmento da 'l'ecom[posi- I vemo de São P.aulo.

Js

•
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o dr; Nerêu Hemos des
mente a notícia

RIO, 21 (A. N.) - A respeito de um telegrama do exterior
em que se dizia haver o sr. Nerêu Ramos sugerido ao presidente �
República Argentina uma lei impedindo os comunistas de desempe..
nhar postos nas classes armadas, o vice-presidente da República, ou-

vido hoje por um vespertino, declarou que a noticia não tinha o me..

nor fundamento. Visitara o chefe da Nação amiga, em companhia
do senador Alfredo Neves e deputados Prado Kelly e Segadas Via..
na. Nenhum assunto ligado ao fato agora veiculado tinha sido ver..

sado na conversação. de que eram testemunhas os parlamentares
mencionados,

Ano XX1Xitl i Ho.rlalllópoUs-- serte-telra, 22 de Novembro de 19�6 9885

Desastroso movimento grevista
Pittsburgh, 2,1 CU. P.) - A g!l'eVI' dos lllil1TC.:CO� <c'Y'e il,;('jn Ú meia

Illoi,t.e, em vi'l'!turd-e rue Ver se exgotado o praso concedido pelo presidente
dai União dos M�ne.iJros,.1 oh!DI Lewis, para o ,t:éJrllÚ'no .·eIlli!JI1C o governo dos
Estados Unídos e .t[·.atbwHlatd!OIl'es em mimas de carvão. À meia noite de

Política
Diversas notícias do Estado e do

artid

Nova YOT.!<, 21 (U. P.) -'0 Pre- encaminhada imediatamente tuna

sidente Tnumailll,' que se. encontra ordem judicial} contra o líder mi

em goso de 'féri'3JS no sul dos Esta- neíro Jolm, Lewis, em virtude de

dos Unidos, enviou hoje as instru- não ter êste, á meia 110�,te, ordena
ções ao procm-ador geral da Repú- do o reinicio do trabalho nas mi
blica Tom Claa-k, no sentido de ser nas de carvão do vais.
--------------�.._---

Pais

lO

as persegulçoes
NOVA YORK, 21 (U. P.) - A Assen1lh1éia Geral dia ONU ap['OVOU

por ualaluilm1d:ad!e a moç.ão apr,esen:tadJa· p:e�.a" de}legação do Egito pela
qllial os cID.qJuenta e q'Ua,liro dleVierã'O "toouoo- pTovidêndas imed'i!rutas e

!'Illéngi,oas" paT'a PÔJ' tê.Tt1110S- as pelwegu),çõc.s reHgiO's!3s e raciais.

Conde-Dando

da ·.fome

Condeco�ado O Cardeal do BraSil
Rio, 21 (A. N.) - O Presidente da Republiça assinou decreto na

pasta da guerra, conferindo a .medalha de guerra. ao cardeal a�cebispo
do Rio �e Janeíro e viga rio Castrense do Brasil, Don Jaime Barros Câ
mara "pelos ex�epci.onais serviços prestadôs na organização d.� serviço
de assistência religiosa ás Fôrças Armadas, em partícular da Fôrça Ex

Jledicionária Brasileira" .

o expediCionário suicidou-se
RIO, 21 (A. N.) - Um eX-lsal'g\e,nlto da Fôrça EXiP�dI1cioná,rla B,rasi

l.eira, qu'C' comba/teu nos Ciampos ·da I.tália., su1ci,d'ou-se OInltem à nori.te, de
manei1'a �/IllP,res\SiOOlianlte.

SIllb�nJdo ao ·e!diLfi'cio "Swnta M'O·n,1ca", em cOiillstJrução iIla esqwi!oo da·
aW'[1ida Mair.ecb.al FJ.OIriiano com a. rua ,dos AirudiI1adars, o ex-combatente,
que agOJia tiraba,thava TIO coméa:do, {ilirigifll-:S!e ·ao 16°· llI111dar e, galgando·
o p�apeit'O de uma d'as jane1as, projetou-se no esrpaço, d1espedaçall1ido-se
no me.io dlU ·av,eallidla.

O 1>uicida dhamava-.s'e Nel""OIn Oruz Machllldo, ooá so.ltel.ro e contava·

27 ailllos dJe ildla:de. Soo co.rpo, dCiPois de exallll'iJnado pelos tooni.cos do

GalbiJ1let,e Policial, foi, 'liecolihi.do ao Ill€crotéa:io d,o linsti.trutlo Médi,co Legal�

liberado o �arvã.o
Rio, 2,1 (A. N.) - Res[JondlCiudo

aI() ap:êlo qrue, lhe .fôra dia'i,gid:o pe

lo mill1istro dia Viação, sr. Clóvis
PestaJil1a, a P:riOpós:ito da li:beração
de parrtilda.s de caTvão d:estiilliU'das
ao noslS'Ü Vais e que es,tavam re:ti
das em pOlrtos nOl'te-ame,nioa1lloos,
em conseqlrêln'cia da g'reV1e d'Os mi- mais oitto mil e qud'llhentas iOlllelat

nei,lIOs, o .embaixiacrol' b['·asileiro em da� além de outr·os erttba,rques
WaSlhúngton, s·r..Gar].OIs Ma·rtÍll1s Pe- sUlbsequerntes.

rejlfa de Sousa, ·em te}>egrama eilIde

r'eçado ao :l!iltuJ'ar daquela pasta
oomuni'colU o ·embarque , hoj.e, pelo,
"S. S. Estlher" de sess.elutJa toll1e�a
daiS ele Cla'l'vão !para fabricação de

gás, com p.romessa de qu·e dentro
dle uma semana serão emb.!fE'!'t!�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

IRESOLUÇÃO N. 1.151 i'-OS nossos

111Aprovada a indicação do Procurador
Geral sõbre providências determinadas Jl\

ge,,ln! tt��pelo § 5°, do art. n, do Ato das

DiSPO-I A 91!i��
síções Constitucionais Transitórias,
quanto ao� {l§ 1" e 2°, 115. I e II do leiam todo dia esta coluna

tmesmo arttgo, I gO Tribunal Superior Eleitoral vistos,

re-,
até o dm

latados e discutidos os autos da indica-
, ,

ção do dr, Procurador Geral sôbre as pro-
-- Pedírnoe Cl.VlalnJ' por teleg!'a- �

vidências determinadas pelo § 5°, do art. ma, qucmdo o lorno.! não chsgaJ'

1111, do Ato das Disposições Constitucionais
o mSlln10 dioTransitórias, quanto aos §§ l0 e 20, ns. In. ' ,

e II do mesmo artigo, resolve: �
1° - Fixação do número de deputados :"''''.._...__....,..............'''it.�1>R�� ;. �,"i'MflP!P'2V"tCSft?t'�"Jt'W1'Xl"SeV��

�d��t�i�·l. § 20, n. II, elo Ato das Dispo- 1'1 -fiNRS 1-srções Transitó,rias da Constituição diS-" '\\
..

poe: L 1,)1'.

12�N�ia�n�sn��nt��tada(1;ro�:r����0 apg�!� '{lf:i1�1 n iITi}�'
'

Constituição) se reaIízarão eleições: � �IJ� 'li iII � �h)II - Nos Estados, onde o número dos �
representantes ii Câmara dos Deputados
não corresponde ao estabeleciao na

Constituição na base da última estima
tiva oficial do Instituto de Geografia e

Estatística, para os deputados federais:
que devem completar êsse número".
Hâ que procurar a diferença entre o

número atual de deputados e o que re
sultará da aplicação do critério estabele-
cido no art. 58 da Constituição, diferenoa

LEI ,l �M A Rv,VI�,nTAessa que terá de basear-se nos dada. da til 1:' LIúltima estimativa oficial do I, B. G. !l. CONSELHOS, DE BELEZA I canto interno dos 'olhos. Não acha-Sem dúvida, ex-vi do § 5°, do artigo, de
O \TALE DO IrI'AJ ,Uque fêz a transcrição supra, compete ao ' i'i] SAIBA A>PROVE!TAR o.S, SEDE IllJiOS convemiente fazer as massa-

Tribunal Superior Eleitoral, promover o

cumprimento désse preceito, Somente po- DBFEITOS I gens manuais em casa. Achamos
dera fazê-lo, quando estiver de posse dos�_.",-- Nã'O há mndheres feias. o. que: mesmo um tanto .perigosa essadados daquele Instituto, os quais deverão I , f'

, '

ser requisitados, com urgência, �

l b
'!II há é .mulheres que não sabem ti-l prátícn que só ldevc ser empregadazo - Verificação do número dos sena- i' t-der s a erem eteítos

a or'" or�U"
rar partido de seus ... defeitos Uma por proí'issionais. S\)men�e a es-

o i�CiSO \. letra. a: do' :_nesmo dispositivo
e '�1 �'" mulhes pode ser amada, não so-,' cova para ativar- a circulaçâo, emanda proceder a eleiçao, na data índí- •

'\t� �cada para o terceiro lugar de senadores e f mente, aJlJ8SUir de um deíejto f.ilsico,' após enxaguar o 'rosto, um bom
seus suplentes, Além dessas. haverá vagas Radio-Tecnico-Electron "" d .1 J L 't'

,

ocorridas à preencher.' v'- _ _tt'� �
;
mas mesmo por causa esse ue-] creme nu TI ,1\"0, eJS o nosso conse-

Dessas vagas, como das de deputados, � Fundado em 1935 , Jeito, com a Icondicão - claro es- ,I lho, E não se esqueça de que a bo-sobrevíndas após -as eleíções de 2 de de- 3

Izembro, deverão oportunamente ser pedi- • Montagem dEI !'údios. Ampli- tá - que saiba colocá-lo ao servi- i leza ve111 de dentro, da circulaçãodas Informações às duas casas do Con- ª ficadores-Tt'otl.srnisIII0:i'ee
gresso, �

M . l' d' ço do encanto ,e da beleza. I geral, do 'bom funcionamento de
30 - Forma de eleição dos

SUPlentes!
atel'io Importa '" ah'eta- t

partidários dos senadores .íá eleitos e

,',
mente dcs U. 8, A I O nariz de Cleópatra é um exem-, todos os orgãos.

fixação dos mandatos. Proprietário I plo eloquente. É muito fácil Lrans-, Pn.l'a auxiliá-Ia nada melhor queo § 2°, inciso II. do art. 11, citado, man- , ,
da proceder à eleição. não só para o ter- Otom;lf Georges llilhm 1 formar qualquer' desvio de vista a prática da igínásticu.
ceiro senador e seu suplente, corno '

E:eche _ Te:::nico _ Profillilió):1a) � numa sugestiva expressão do olhar. J
"b, para os suplentes partidários I

.

dos senadores eleitos em 2-12-1945, �e

I
fOl'macio na E'!.!lOPCi ! ,É ludo uma questão de intuição e RECEITAS PARA O SEU PALAD.tUl

em relação a êstes não tiver ocorrido Flol'iar,6pol� 1.' SensJ'I)\ Ilida.Ie í'eminina. Que u'a o.Vo.S Po.NTAIT T 'Cvaga". Ruo João Pinto n. 29 ,- Sob. c LLL\,

No que toca ao suplente de terceiro se- f'
, . ,

há f'
'

b I 6 6 I' 1 50 ..J

nador, a eleição deverá indicá-lo, dístín- ela - se e que la eras cm a so U- 0\"08, " sa SlC JaS" grs. ue
tamente da do senador, isto é, deve ha- to - intelig'ente ie expIlessiva é manLeiga, sal, '1t de litro de suco
ver votação para um e para o outro, Com DOENÇAS N,ERY�SÁb
efeito, obedecendo ao cl'itério majoritá-

Com os "�o"'ressos da medici'l14,
muito TIlais 'sedulora que u'a bele-I d: Lomate, um pouco Ide cheiro,

rio a eleição dos senadores (art, 38, § 2° ..
'

..
za imoela não há sôbre i,sso duas plO1J�nla.do decreto-lei n. 7,586, de 1945). não se hoje, IM! dOen!;'M nervosas, q'!!&nd6

pode escolher o suplente dêsses pela tratadas em tempo, são males p01'. opiniões. PortanLo, as que se vêm

I
Coloque a manteiga num pralo.

mesma forma que os de deputados, cUjos,
nomes de candidatos figuram em listas feitamente remediáveis. O <!unnd<l'!. no e,sp,Blho qom Icerlo desagrado Cozinhe nela ias salsichas, durante
sob legenda, sendo considerados suplen- �ismo, fruto da ignorância, só podt -

d' D t 7 O 8
'

t D' Ites os que se seguirem aos enquadrados prejudicar 08 indivíduos afetados Ct que mw esanlmem., e res 'Q, a I u mmu o,s. ' ls,pon la-as, 'em
no quociente partidário (art, 52. do de-

tais enfermidad'l!s. O Ser!vi ..o Na. beleza ,clássi.ca não é a únicá

bele-I seguida,
em tôrno do praTo, adici-creto-Iei n. 7,586), •

D
'

'I dAliás, a Constituição. no art, 60, § 40, dormI de Doenças mentais disf,õ, za; falLa-lhe Imuitas vezes o que oue os o\"os, elxe Icozln 1ar u-
fala no suplente eleito com ,o senador, de um Ambulatório, que atende ""1'11' I d' ., j d Q t l'u11te 3 o f, m'n to TeRelativamente, aos suplentes dos atuais G Ve,['( U' ell'ame,..1'ce se uz. uan ',as " n 1 I II S. n1pe1'e.
membros do Senado, a lei tl'anscrita é ,�lhHmente os dnentes nervosos iJl'

vezes u'a perna ligeiramente mais Cubra tudo com o suco de lomaLe
expressa -ao indicá-los como suplentes dns digentes, na Rua Deodoro 22. das: � -

f
partidos (partidáriOS) dos senadores eleitos, " 11 ;bol'lIl!. diàri�ment'G.. curta do Ique a outra não se ,trans- (lO qual acrescenla'rá. Pode servir ..
Surge a dificuldade de saber se a eleição f' I d l'deverá ficar adstrita aos partidOS que ele- arma, por mI agre a graça e-

geram senadores, o que restringe o corpo minina, na graça dQ 'andar.
eleitoral a ser convocado e viola a obri- QUlDIXAS E RECLAMAÇ,(}ESgação geral do exercício do voto, Por ou-
tro lado. sendo partidária. a eleição con' PREZADO LEITOR: ::;e o ''<Ue ihe
slstirá em placitar a indicação ou o l'e- ;nteressa é, l'ea�mente, uma providêiJcia
gisto feito pelo partido, a que pertence o vara endireitar o que estiver errado "u
senador.
Tratando-se de eleição emergente, des- para que 'll�ma falta. não se repita; '.

tinada a completar àquela a que se pro- NAO " escândalo que a sua reclamaçl0
cedeu, não se vê como deixar de aplicar
o texto nos �eus têrmos inequívocos, SP
não mesmo enfáticos, quando fala em su

plente partidário de senador eleito, En
tretanto, como O dispositivo manda que
haja eleição e essa pressupõe a escolha
entre candidatos, resolve-se que elevem
ser registados três nomes para cada lugar
de suplente.
Assim, só o partido que pertence o se

nador já eleito poderá registar os nomes
dos suplentes e sômente êsses poderão ser
Bufragados,
Finalmente, é óbvio que o mandato dos

suplentes deve ser igual ao dos senadores
respectivos. observado o § 60 do art. 1l
citado.

4° - Conveniência da forma de indi
cação dos senadores.
A indicação, ou melhor, o registo do

nome dos senadores e suplentes a serem
eleitos, há que obedecer às normas da lei
eleitoral vigente, enquanto não fôr modi
ficada pelo pOder competente,

5° - Conveniência de manter. para
as próximas, eleições, a atual divisão
eleitoral.

'

No regime pré-constitucionà!, cabia ao
Tribunal Superior Eleitoral providenciar
sôbre a divisão eleitoral do país, baseado
no art, 90• letra g e artigo 144, do decreto
lei n, 7,586, de 1945, com as restrições dOo,
art. 12, letra b.

'

A Constituição de 18 de setembro pre
ceituou que:

"Art, 119 - A. lei regulará a compe
tência dos Juízes e tribunais eleitorais,
Entre a� atribuições da Justiça eleitoral
incluiu-se:

I Consrt,Ltu, a mas'S:ljgem, um d'O.s Q'lando os ovos estive,rem bem ba
, fatores essenciais para o embele- tidas. e ligeiramente espumosos,oe queixa podC!rá vir a� causa:-, enca.ro1·
,

ohe-a á SEC';;AO RECLAMAÇ(jI:;S, i zamento Ido rosto hem como para paSlsam-se IP�ra 'uma i'rig:ideira on-

de O ESTADO. que o �".o será le7aào

I'
a sua frescura, jovialidade e graça. de deve seI' derretida anLes um pou-

sem demora ao conhecimento de que", Para uma boa massag'em siga ês- 00 de man1..t'iga.'
de direito, recebendo v. s. uma 'informa.

I
te oonse,lho: Quanto os 'ovos icomeçam a pren-ç� do resultado, embora em alguns ca ..

sos 1l"'0 sejam publkados nem a roel., A ,escova para o !rosto é usada der-se, cobrÍ-los de uma camada de
mação nem a providência tomada. em movimentos ascendentes, isto é, creme de abricot ou de .groselha.

de baixo para cima. Junto cios olhos Enrol,ar logo depois ia 'omelette,
a melhor divisão eleitoral d� f,ora ,para dentro, faoondo, um I �oJl'l'i!ha-l,a; de açucar e servi-La

'Clll\CU!.O do Ce'l1i1:�'O da testa a�e o Imed:w,tame'ntLe.
.

Ô
11

I

Raciâmem imediuta
mente qmüquer írre
gUlaridade na entrega.
de seus jarnaes.

..

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

estudos sôbre
a adotar,

6° - Divísão dos Estados em distritos
ou manutenção de uma só circunscri
ção em cada Estado.
A lei vigente não determina explicita

mente que cada Estado constitua. uma
só circunscrição, Tal se infere da criação
de um Tribunal Regional em cada Esta·
do e de outros dispo�itivos (art, 60, letra
b, art, 12. letra b, etc,
E assim cada Estado passou a consti

tuir uma só circunscrição, para as elei
ções ao parlamento:
De;;>enderá da futura lei eleitoral adotar

êsse ou critério diverso, mantido até en

tão, o regime atual.
7° - Complementação da lei eleitoral.

Sem dúvida, alterado pelas leis Sam
io ória (decretos-leis n, 8,556, de ... I

7-1-1946 e n, 8,835, de 24-1-1946) o pro-
'

cesso eleitoral da lei Agamemnon Magac
lhàes (decreto-lei n, 7,586, de 28-5-1945) e
revogadas aquelas péla lei Carlos Luz
(decreto-lei n, 9,258, de 14-5-1946, art, 46),
deixaram de subsi�tir certas normas re

guladoras das eleiçôes e votação, notada· I
mente iscluidas nos arts, 64, 70, 80 e 82,

Ido decreto-lei n, 7,586, _

Urge suprir essa lacuna, o que cabe ao

legislador ordinário, conforme o artigo

I20, § 30, da Lei de introdução ao Côdigo
CiviL
Sala das Sessões do Tribunal Superior

Eleitoral.
Rio de Janeiro, em 15 de outubro de

1946, - José Linhares, presidente, F. -Sá
Filho, relator, Antõnió Carlos Lafayette
de Andrada. J. A. Nogueíra. Cândido Lo
bo, Rocha Lagoa. Hahnemann Guimarães,
Fui presente: Themistocles Cavalcanto,

procurador geraL

II. a divisão eleitoral do país;'.
Segue-se que cumpre à Justiça eleito

ral, fazer essa divisão, Silencia-se, porém,
quanto aos órgãos dessa Justiça. aos quais
toca tal competênCia, Caberã à lei ord'i
nárla fixá-la, Enquanto não o faz, sub
siste a competência ora em exercício, E,
nesse caso, merece acolhida a sugestão
do doutor Procurador Geral, no sentido
de ser mantida inalterada a atual divi
�ão, diante da prOXimidade das eleicôes
e dos transtornos que adviriam das �'0-
difibções do regime existente.
Em qua.lquer hipótese e salvo disposi

ção em contl·ário. devem prosseguir os
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Esportes
FARMACIAS DE PLANTÃO. DU
RANTE o. MES DE No.VEMBRO::

2 - sábado (feriada) Far:",
máoia Nelson - !lua Felipe Sob-·
midt.

3 - domingo - Farmácia Mo
derna - Praça 15 de Novembro.,

9 - sábado - Farmácia StO'f
Antônio - Rua João Pinto.

10 - domingo - Farmáoia StO>
Antônio - Rua João Pinto.

15 - sexLa feira (feriado)
Fa'l'mácia Catariuense - Rua Tra-"
jano.

16 - sábado - Farmácia Rau
liveira - Rua Trajano.

17 - doming'o - Farmáoia Rau
liveira - Rua Tra,iano.
,23 - sábado - Farmácià L.. St&

Agostinho - Rua Conselheiro Ma..
fra.

'

24 - domingo - Farmácia SiC'
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra
25 - segunda-feira (e

Farmácia Esperança
selheiro Mafra.

o. serviço noturno será ,efetuado>
Dela Farmár.ia Santo Antônio, sih�)

Já rua João Pinto

feriado)__,.
Rua Con-
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Bombeiros .'.'" .........• ,...... 1313
'Polícia '.' .. """", ".... 103�
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San!" Casa """"".",' _ 1031l-
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Assistência Municipal .....• ,..... 166""
Hospital Militar ., , . . . . . 11:;1
i4° B. C, 153\},
Base Aérea, ,.,'................. 78�'
7" D, 1. A, C. ,'.. .' •.••••• '... 159;10'
Capitania dos Porto. " ,,' .. ,.... 13M
16" C, R. , .. ", , ......•• _ • 1609
FÔTça Policial ,............ 1208
Penitenciária ,............. 15U'
�O Estado" _ l02l
MA G�zeta" '., "............. 1650'
�Diário da Tarde" .. ,.,.,....... 157!1'
L, B. A. ..".,..... . . • . . • . . • . • ! 6<!1J}'
Em!>, F"""rf!<r;a Ortign' .•.• , .. _ •. lO<lJi'
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R.ELAÇÃO DOS PASSAGEIROS QUE 'V d .

'

EMBARCARAM N/ CAPITAL, mA e n� eMs e
.20/11, PELA AERONAVE PA
CRUZEIRO DO SUL:

Um prédio sito á rua Fluvial, em

Para Curitiba : _ Aristides Lar- Itajaí, bem próximo ao Cais do

.gura 8 Miguel Cury Junior. Parto, cujo terreno mede de frente
35 metros por 70 ditos de fundos.

_l)aI'a� São Paulo: _ George Er-
'_ 'I'ratar em Itajaí, com o dr. Os

nest Cleaver, Eduardo Brennand,
mar Nunes .

. 'Dereza Manaco, Duadley Arthur

-Cartton Bennot, Carlos Tzachel e

,>
, ',Célia Maria Bocaiuv-a Catão.

P,ara Rio de Janeiro: - Mário.

-Nocetti, Oswal-do Silva de Oliveira,
dr. Armando David Ferreira Li

ma, Rodolfo Cheidmantel, dr. Ivo

,,d'Aquino, Irene Gama d'Eça d'A

,quino, GeOTge Cals de Oliv,eira,· He
loisa Tavares Cals de Oliveira, Ma
ria AntOl;üela Cals de Oliveira,
menor Cláudio Tavares Cals de Oli

veira, Alvaro Luiz Bocaiuva Catão.
·ce. Maria de Lourdes Bocaiuva Ca

tão,

ANIVERSÁRIOS

Srta. Zuleima Povoas

Festeja sua da/ta' lfl3JtaJi(:i'a hoje,
:.a si-ta. Zuleinra Povoas.

.. Srta. Macia 'de Lourdes Fragoso
Vê passar mais um aniversáeio,

hoje, a srta, Marja de Lourdes

.Eragcso.
Sra. Judio F. Woods

Aníversaoia-se h,ole, a CXlmG. S'[·�.

Imdia Fernandes Woods, espôsa do

.. sr. Thomaz Woods.
Srta. Dulcir C. Carreirão

Decorre, mesta data, o aniversá

.. rio .natalicio da srta, Dnlcír Cunha

"iCaflf.ei,não, funcionária do I.A.P.I.

Sra. Felicidade J. Ramos

Faz anos, hoje, a eXl11l3.. sra. Fe

Iíoídade J. R-amos, espôsa do sr.

Domdngos Ramos,
João da Luz Ferreira i

Tiranscorre, hoje, o aniversário l
n.atal'icio do sr. João da Luz Fcr-l
:;jfeka. I- Comemoram s,eu nataliclo .ho-

.íe. os meninos IHon Amaral

Fa,riale Udevaâdo Bamos,

Eduviges Sousa

Passa hoj,e' o 'a'ni,versár1o natali

cio do sr. Eduvíges Sousa, Iorte .00-'
mcrciante em Maracajá, neste Esta

do.
Jabes Garcia

Nesta data faz anos o sr . Jabcs i
Garcia, funcíonárão da Diretoria de
Economia e Assistência ao Coope
ratívâsmo.

Rodolfo F. Pinto' da Luz

Festejou seu natalício ontem, �
. .sr. Rodolfo F. 1lIimto da Luz, escri

tucário do L A. ,P. E. T. C.
Zilá Alves

Está de ip.aJI'abéln!s, hoje, pelo seu

-anlversáa-ío :naba1ício, a srta, Zilá
.A1JVcs, fiJ'h a do sr. Joaquím Manoel

Alves, comercíanee nesta praça.

DESEMBARCADOS NA MESMA
DATA:

.Pror.erlente de Curitiba: - Gil-
1>811'1.,0 l"nancióse e �osé Borges.

RroCie-denie de São. Paulo: -

Allen Lesoler,' Minny W,ahle, 01'
laTl.J(!o Searpelli, Nicolau Esbefano
Savas e Joa,quim Nunes Torres.
Procedente do Rio de Janeiro:

- George Zabludowlski, Antônio.
':Rebelo de Carvalho, Renato Lemos,
Rogelio Santiago P.az, Heirich

"Worbken, PeDro Almendros, ce-!lestina Correia Rocha e Darcy
:BiLfJcncourt Rocha. IO dia de hoje, assinala a passa- {-gem de mais um aniver.sário da

I'Banda de Musica do 14° B. C.

COml)esta de e],ementlos de real

vaIor müsical, a Banda de Mu�ica

aniv;ersariante, que tem pres,tado
sempre o seu concurso ás come

morações civicas e milital�es desta

Capital, fará r.ealizar ás 8 horas da
manhã uma mi-s'sa de ação de gra
ças. e o batismo de sua padroeira,
'Sanla Cecilia, sendo padl'inhos o

oel. NiJ.o Cha'ves e sua. exma. senho-
'Ta.

Após a missa, na malriz do Es-,
ÍJ:'eilu, haVel"á urna proci;;silü.

RITZ - A's 20,30 horas
Grandioso CONCBRTO DA OR

QUESTRA SlFONICA
(Para acquisição de um piano de
cauda).

noxy - A'::; 7,30 horas. -

UIUma Exibição
Ercdric March - Alexis Smith
AS AVENTURAS DE MARK

.

TWAIN
Censura: _ Até 1'! anos.

No programa:
10) _ Cinelandia Jornal � DFB.
20) - Noticiário Universal

Jornal.
Preços : Cr$ 3,60 - 2,40. .

B I TO

21 DE NOVEMBRO

Apreserüaçtio de Nossa Senhora

Era costume na Antiga Lei, con

sagrar os filhos ao serviço do tem

plo, e não só meninos, como se deu

com ;::;amuel, mas também meni

nas; pois que também as mulhe

res tinham no templo lugares se-
.

parados e ocupações distintas co

mo se deduz daquela ditosa mu

lher que foi Ana, a profetiza. Ma

ria, ,110 templo e em qualquer ou

tro lugar, é pilar que nunca desmo

rona; sempre virgem, difundindo.

por toda a parte o perfume de suas

celestiais virtudes. Tal é o misté
rio da apresentaçã-o de MUlría no

templo e a. razão da presente fes

tividade, sempre cara e doce aos

devotos de Mi3Jria Santiooima.

x .X x
'22 DE NOVEMBRO

Santa Cecilia, Virgem e Má1'tir..

Padroeira (!(1 Musica Sacra

Cecilia era natural de Roma e

descendente de Iamilia ilustre e

opulenta. Cri.�tã desde a ínfancia,
consagrou, em tenra idade ainda,
sua virgindade a Cristo. Por im

posicãp dos pais concedeu a mão.

a Valer iano- cidadão de grande
prestigio na capital do império.
Convertido por sua esposa e per

suad ido a respeitar o voto deLa,
recebeu o batismo das mãos do

Pap�, Urbano, vindo a morrer por

JE'H\k Cristo. O prefeito. l\Jmáquio.
quis confiscar os bens oe Cecilia;
mas ela já os tinha distrfouido en

tre os pobres. Sabendo Almáquío
que Cecilia era católica, 6 mais ir

r ítado ainda 'POI' _ber doo destino
que ela dera 6I.\!l! seus haveres,
mandou PO-19 'rtunl banho de agua

a ferve-r. Não eonseguindo por es

te meia. a mo-rtê .. �na vitima, o

magistaado qk_ ...<"U'8m para deca

p íta-la. !P

o a,Haiate �nd:irildo
Tjra!i:an�es. '1

BERSMANN-Sl'A.IEH�I.IN-SAUE
"TRATADO DE MEDICINA INTERNA"

Tomos já publicados:
783,00
735,00

I - Enfermedades Infecciosas (2 volumes) Cr$
TI - Enfermedades de la sangre (1 VOlume). Cr$
m - Enfermedades del Aparato Digestivo

Enfermedades de la boca, ct,,[ esófa-

go, oei estômago, dei intestino, del

, perítoneo. deI rugado, de las vias bi
liares y del pancreas (2 volumes) ..... Cr$

V - Enfermedades de, sistema nervíoso

(2 volumes) Cr$

957,00

957,00

700,00

[lEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Comendo cabelo
bumano
Lond1'es, 21 (A. P.) - o escritor,

Fenner Brockway, revelou que os

alemães, no Hospital de Hamburgo,
estão sendo alimentados com uma

pasta feita de cabelo humano.

No seu "Diário Alemão", publi
cado, Brockwall diz que experi
mentou. aquele p1'eparado e que o

mesmo tem um sabor semelhante
ao da pasta de peixe. Um dos di
retores do Hospital informou, a

I Brockwall que a experiência esta

va alcançando Ião grande êxito.
que .fá providenciam a coleta de
cabelos humanos em todas as ba1'
bearias de HambuI'go .

\? SEU OQGAN1SMO

PQ):C1S.A DE UMA

COMO I,IM'" OAS COt<HUBUIÇÕE5 ee CUfRflA DO�Lo\a"OAA"OQ10 00IN�
o PIlt:CO .E:!il� "gOOUTO 8AIII'OU 2.0·...

HANSEN - TRATADO DE ALERGIA .. Cr$

STARIKENS!iEIN
"TRATADO DE FARMACOLOGIA,
TOXICOLOGIA Y ARTF: DE RECE
TA«" (C<,m um apêndice sobre, "La
PenicUina y todos los agentes anti-
'microbianos de origem bíológtea) Cr$ 560,00

B R IT O
alfaiate indi,r;ado
Tiradcuites 7

CASA MISCELANEA distri·
buidora dos RMios R. C. A
V'ct-or. Válvulas, e DiscolJ.
Rua Conselheiro Mafra

Entrega de pacotes a domicilio
.�espscho de encomendas, reca

dos e outros serviços de
corretagem.

Rapidês e ef ciencia.

Ji.. ITÚ
Pra.ça iS - nO. 2L

FONE: 16-96

\lfOTO - ANDRE'
ATENDE A DOMICILIO

Banquetes .- Jantares •• CMam.i:!.·

t;)S •• Festas •• Ba.tilados ••

Co:mpetencia G rapidez.
Hotel Metropol -, Tel. 1.141

1:2tlf}.f.:.r.I '"'I 13.r':. i\ �;':.'t·f· (� IS' d,.,
:,:{ov>e1:.-.;';uo n 2;,

Convida'ndo-nos pa.ra a soleni

dade, estiveI\am em nossa redação
os sargentos musicos Adolfo. Mar

Lins ,e Oieral Bueno da Silva, con

vi be esse que ,agradecemo.s, faze.n-1
do votos de grande felicidade para
a Band� de Musica. e seus compo-
oontes.

KIRS!CIHNU - NORO,.'ANN
CIRUG!A. TRATADO DE PATOLOGIA

QUIRÚRGICA GENERAL Y ES?ECIAL

Tomos já publicados:

I - Parte General (2 volumes) Cr$
V - Torax Cr$
VI - Abdomen �

' " crs

1.044,00
.

592,00
. 555,00

555,00MEYU - -r:6':CNICA TERAPÉUTICA...• Cr$

fPPINGER - "ENFERMEDADES DEL
HIGADO" (Patologia general y especial
y tratamíento de tas hepatopatias) 2.' edição

", __ .. crs 522,00

nnecer as ou

tras importan
tes e d

í

eõ e s

Labor deMedi·
cína, Odonto

logia, Química,
Fisica, Enge
nharia, Ar te,

etc., etc.

LABOR DO BRASIL S/I
Rlo d� Jan.,ir." R. Buenos Aires. 104 - Te!. 23':'6101
São Paul", R. Marconi, 87 - 3.° ando -Tel. 4-3395
Salvador: R. Pe. Vieira, 5 - 2.° - Te!. 1593
Porto AI"!",, R. Andradas, 1646-s/51 - Tel. 9-1152
S .. lo Horl.,,�t.. , R. da Bahia, 919-5/3 - Tel. i-1921

ViNDAS Á PRAZO fP\ E PELO REEMBOLSO

Record·EL·5 �

Recebeu das melhores fábricas do país: finos
costumes de linho. seda e troplc!l1:

sedas de lindas padronagens.

GRAVATAS· finíssimas:
PANAr.,iÂS de tôdas as côres;

CRETONES e LINHOS nacionais:
Co,mpIeta sortimento de te�noe para.

homens e

-

meninos,

Artigos de praia e veraneio.

Capas de gabardine e chantunq.
Tap�te9 de tôdas as qualid.Qdes ta

tamanhos.

Preços especiais para revendedl,res.

Vendas a V 1ST A e a P R AZO.
\

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

r-\ MODELAR
Rua Tajano, 7 ,. Tel: tt5t

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHO ADftUNIS-TRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
J.8Sa sessão regimental, em 12 de novembro

de 19'W
À hora regimental, sob à presídência do

sr. dr. Ylmar Corrêa e com a presença
dos srs. conselheiros Severo Bírnões. Jose
B. Salgado de Oliveira e Jairo Callado, o
sr, Presidente declara aberta a sessão,
funcionando como secretário o sr. Luiz
Osvaldo Ferreira de Melo.

Expediente
O sr. secretário lê à ata da sessão ant,,·

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

guinte documento:
- Oficios da Prefeitura. de Concórdia

encaminhando cópia dos atos oficiais bai
xados por essa Prefeitura.
Com a palavra o sr. conselheiro Severo

Simões felicita em seu nome e 'de seus

pares ao exrno. sr. dr. Ylmar Corrêa, por
motivo da passagem do aniversário nata
licio de s. excía. que hoje ocorre, e na

qualidade de presidente substituto, pede
seja consignado em ata um voto de satis
fação.

Ordem do dia
A basa aprova os pareceres ns. 559 e

586.
Vão à impressão os pareceres

N. 560
Contrariando o ponto de vista expresso

pelo relator, em parecer, ao projeto de
decreto-lei da Prefeitura Municipal de
Laguna, em que concede o auxilio de ..

Cr$ 2.000,00 à Comissão das Obras de
Construção da capela .de N. S. do Rosário,
que está sendo erigida no arrabalde de

Campo de Fora, cumpre-me esclarecer
que a referida comissão é const-ituida Ue
pessoas conceituadissimas e personalida
dades de destaque, estando integrada pe'
las seguintes pessoas: Presidente Padre
Bernardo Felipe; vice Miguei Laranjeira,
secretário João Boaventura Fonseca e te ..

soureiro Autõnío Felisberto da Rosa.
ll:ste Conselho já tem autorizado auxi

lies a outras entidades religiosas.
Com o meu pronunciamento ravorávet

apresento à consideração dos 81'S. conse

lheiros o seguinte substitutivo '

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que está redigido,
o projeto de decreto-lei da Prefeitura Mu

nicipal de Laguna concedendo auxilio de
Cr$ 2.000,00 para a construção de um

templo reltgiose; no arrabalde Campo de

Fura, naquela cidade.
S. S., em Florianópolis, 8 de novembro

de 1946.

Pàra comerciantes e reven

dedores, preços especi ais.

c-s 10,°0
"

DÚZIA

Cr$ 118,00
Encomende pelo Reembôlso
Postal êstes belíssimos e

resistentes copos dematéria

plástica, ideais para casas

onde haja muitas crianças!
Duração eterna' e real eco-
nomia! Fazemos remessa

localidade

Jairo Callado, relator.
N. 571

O Departamento das
'

Municipalidades
encaminha à consideração dêste Conselho
Administrativo um projeto de decreto-Ieí
da Prefeitura Municipal de Bom Retiro

que' fixa o subsidio e a representação do

Prefeito, para ° exercício de 1947 .em ....

ors 1.000,00 e crs 500,00, respecttvamen-

teseaundo a informação da Secção de
Contabilidade do D. M., o referido .proje-·
·to está de acôrdo com o disposto no de
ereto-lei n. 24, de 18 de outubro do cor

rente ano, tendo a Secção Legal apresen
tado novo projeto modificando apenas o

preãmbulo. _

Assim sendo, sou pela sua aprovaçao,
pelo <iue orereco à Casa o seguinte

Projeto de resolução Secção Legal apresentado novo projeto de
O Conselho Administrativo do Estado decreto-lei de fls. lO e �1 nos moldes da

aprova, nos têrmos redigidos pela Becçáo técnica legislativa.
.Legal do ·D. M" o projeto de decreto-Ieí Nada tendo a opor porque razoável é
da Prefeitura Mtmicipal de Bom Retlro, .

a medida proposta, ofereço á Casa o se

enviado em ofício n. 210/2.012, de 1° de guinte
novembro do corrente ano.

S. S., em Florianópolis, 11 de novembro
de 1946.

de decreto-leI.
Assim sendo, apresento à Casa o seguin

te
Projeto de resolução

O CorfSelho Administrativo do Estado
aprova o projeto de decreto-lei e o Códi
go de Construções que com êle baixa, da
Prefeitura Municipal de Indaial, nos têr
mos propostos pela Secção Legal do D. M.,
enviado em ofício n. 201/1.972, de 25 de
outubro de 1946.

.

S. S., em Florianópolis, 11 de novembro
de 1946.

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmaoêutleo NILO LAUS
Hoje (I amanhã será a sua preferida

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

Garante-se a exata observância' no receituário

- Perfu-

médico.

Severo Simões, relator.
N. 572

O Departamento das Municipalldades
encaminha à consideração dêste Conselho
Administrativo um projeto de decreto-lei
da Prefeitura Municipal de Timbó, que
dispõe sôbre a majoração da remuneração
mensal do Intendente-Exator do Distrito
de Arrozeira, fixando-lhe em Cr$ 550,00 f'

Cr$ 700,00 o mínimo e o máximo respecti-
vamente. -

Ouvida a Secção de Contabilidade e a

Secção Legal do D. M. opinaram peln
aprovação.
Sugiro, porém, seja dada a seguinte re

dacão do preâmbulo do aludido projeto;
"0- Prefeito Municipal de Timbó, usanàu
da atribuição que lhe confere o art. 12,
n. l, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8
de abril de 1939", oferecendo à Casa o se

guinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estad:J

aprova o projeto de decreto-lei da Prefei
tura Municipal de Tubarão, enviado em

ofício n. 208/1.996, de 30 de outubro dü
corrente ano, nos têrmos redigidos pela
Secção Legal do D. M.

G. S., em P!o�'ianópolis, 11 de novembro
de 1946.

Severo Simões, relator.
N. 578

Severo Simões, relator. A Prefeitura Municipal de Serra Alt<l.
N. 575. submete à consíderação dêste Coriselho o

O Departamento das Municipalidade!' projeto de decreto-lei em' que abre o cré
encaminha à consíderação dêste Conselho dito de ors 5.200,00, destinado à suple
Administrativo um projeto de decreto-lei mental' as seguintes verbas: 0-24-1
da Prefeitura Municipal de

'

Urussanga Cr$ 4.000,00, 0-24-3 - Cr$ 600,00, 0-44-2
que visa aumentar, a partir de 1° de ja- - Cr$ 150,00 e 0-74-1 -:- Cr$ 450,00.
rreíro de 1947, os salários dos axtrarrume- I :Il:sse crédito correrá por conta da anu
ráríos do seu Murrícfpto , Ilação das seguintes dotações: 0-20-1 -

A Secção' de Contabilidade informa que. Cr$ 3.200,00, 1-02-1 - Cr$ 1.000,00 e ....

com o aumento pleiteado, a despesa com 9-31-1 - Cr'S 1.000,00.
.

os servíctores do MunicípiO elevar-se-á de Com o meu voto favorável envio ao Ple-
ors 23.400,00 a ors 26.400,00, ficando a nárío o seguinte
percentagem inferior ao limite estipulado Projeto de resolução
pelo decreto-lei ri. 189, de 7 de agosto do O Conselho Administrativo do Estado

Projeto de resolução corrente ano. aprova nos têrmos em que se acha redí-
O Conselho Administrativo

..

do Estado Opino pela aprovação do projeto em gido o projeto de decreto-lei da Prefeitu-
aprova o projeto de deCl:eto-lel da Prefe:- aprêço, desde que adotada a nova reda- ra Municipal de Serra Alta abrindo o cré
tura Municipal de Tímbó, enviado em O!"- ção do preãmbulo sugerida pela Secçao dito de ors 5.200,00.
elo n. 209/2.007, de 1° do corrente mes, Legal do D. M., portsso que ofereço à Ca-, S. S., em Florianópolis, 11 de novembro
com a nova redação a ser dada ao preãm- sa o seguinte de 1946.
bulo. . Projeto de resolução Jairo Callado, relator.
S. S., em Florianópolis, 11 de novembro O Conselho Administrativo do Estado N. 579

de 1946_ aprova o projeto de decreto-lei da Prefei- A Prefeitura Municipal de Serra Alta.
Severo Simões, relator tura Municipal de Urussanga, enviado em submete à consideração dêste oonseíno o
N. 573 ofício n. 209/2.007, de 10 do corrente mês. projeto de decreto-lei em que abre o eré-

O Departamento das Municipalidades S. S., em Florianópolis, 11 de novembro dito de ors 2.500,00 suplementar às se-
encaminha à consideração dêste Conselho de 1946. guintes dotações orçamentárias: 0-24-1 _

Administrativo um projeto de decreto-Ieí Severo Simões, relator. CrS 2.000.00 e 8-24-1 - CrS 1.500,00.
da Prefeitura Municipal de São Francisco N. 576 ll:sse crédito correrá por conta da anu-
do Sul, que dispõe sôbre o descanso em O Departamento das Municipalidades lação das seguíntes verbas: 1-02-1 _

....

dias feriados civis ou religiosos de acôrdo encaminha à apreciação dêste Conseiho CrS 1.000,00, 1-14-1 - Cr$ 500,00 e 3-60-1
com a tradição local do Muntcípío. Administrativo um projeto de decreto-lei Cr$ 2.000,00.
O projeto visa dar cumprimento ao dís- da Pr�feitura Muntcípal de �odeio que Com o meu pronunCiamento favorável

posto no art. 20, do decreto-lei federal n. cria uma Tabela Numérica de Mensalls- apresento ao Plenário o seguinte
6.459, de 2 de maio de 1944. tas (T. N. M.). . Projeto de resolução
Com meu voto favorável, ofereço à Ca- A Secção Legal do D. M., examinando O Conselho Administrativo do Estado

sa o seguinte o assunto apresentou novo projeto de de- aprova, nos têrmos em que se acha redi-
Projeto de resolução ereto-lei e respectivas tabelas. gido, o prOjeto de decreto-lei da Prefeitu-

O Conselho Administrativo do Estado Assim 'Gendo, Ofereço à Casa o seguint� ra Municipal de Serra Alta, abrindo cré-
aprova o projeto de decreto-lei da Prefei- "projeto de resolução ditos suplementares à diversas dotações
tura Municipal de São Francisco do Sul O Conselho Administrativo do Estado eto orçamento vigente.
que dispõe sôbre o descanso em dias fe- aprova o projet.o de decreto-lei da prefei- S. S., em Florianópolis. 11 de novembro
t'iados civis ou religiosos, como foi redl- tura Municipal de Rodeio que cria a -r. de 1946. I

crido pela Secção Legal do D. M., acres- N.. M. e respectivas eseB,ias nos têrmos re- Jairo Cal1ado, relator.centando-se porém a palavra federal ao di�dos pela Seci;iLo Legal do D. M. com N. 580
decreto-lei n. 6.459. a retificacão do preámbulo na patre onde A Interventoria federal submete· ã con-
S. S., em Florianópolis, 11 de novembro diz "usando da atribuição que lhe confe- sidcração dêste Conselho o projeto de de-

de 1946. re o art. 12, n. III" que deve ser: "usando creto-Íei em que abre por conta da arre-
Severo Simões, relator. da atribuicão que lhe confere o art. 12, cadação do corrente exercicio, o crédito
N. 574 n. 1".

-

especial de Cr$ 25.000,00, destinado ao pa-
O Departamento das Municipalidades S. S., em Florianópolis, 11 de novembro gam"nto de ajuda-de-custo e transporte

encaminha à consideração dêste ConseU.o de 1946. . de oficiais e praças da Policia Militar.
Administrativo um projeto de decreto-lei Severo Simões, relator. Com o meu nronuITciamento favorável

. da Prefeitura Municipal de Tubarão que N. 577 envio ao PlenáÚo o se_guinte
visa modificar a atual legislação que de- O Departamento das' Municipalidades Projeto de i'esolução
fine o Impôsto Territorial, na parte refe- encaminha à apreciação dêste Conselho O Conselho Administrativo do Estado
rente ao capitulo II -- Da Taxação - do Administrativo um projeto de decreto-lei aprova, nos têrmos em Que se acha redi
decreto-lei n. 71, de 7 de outubro de 1944. da Prefeitura Municipal de Indaial que gido, o projeto de decreto-lei da· Inter-
Em exposição de motivos O sr. Prefeito dispõe sóbre o -CÓdigo de Construções a �-entoria federal. envia.do com O oficio n.

justlficQu a medida que. pleiteia. ser adotado naquele Municiplo. • /895, de 10 do mês'em curso.
As secções de Contabilidade e Legal do O projeto e respectivo Código de Cons- S. S ... em Florianópolis, 11 de novembro

D. M. examinaram o assunto. manifes- tn.lcões fei oOleto c�e estudo peh Sec,;ão I de 1946_
tr.ndo-se favoráveis à aprovaçáo, tendo a [,egal do D. M, que propôs novo pi'ojeto Jairo Callada, relator_

I

,Concurso «Rainha da Caridade»
Uma. graiuic iniciativa do no Estado", em prol da

.

Caixa
de Esmolas aos Indigentes da Florianopólis

J{t estamos recebendo os primei
ros votos dados á Rainha da Cari

dade, cujo concurso "O Estado '\

lançou a generosidade do povo
ilheo e que está merecendo cada
dia maior numero de simpatias.

Todos compreendem que eleger
aos indigentes de Florianópolis,

a "Rainha da Caridade" é dar pão
aos indigentes de Florianópolis,
pois o plano de benemerencia a ser

executado pela Soberana e sua eor-.

te será magnifica contribuição aos

abnegados esforços da Caixa de Es

molas em solucionar o problema
de mendicancia em nossa capital.
Mande hoje mesmo .9 seu voto.

RAINHA DA CARIDADE

Yoto na sta. . , , .....•

Residente .

•
•••• '.e • • • • • • • • • •• • •••••••••••••• " �.

Os coupons devidamente preenchidos, devem ser remetidos a es

ta redação. Dentro de poucos dias serão expostas á venda, ao preço

de Cr$ 0,20, as cédulas para o mesmo fim e que, uma vez preenchidos,
serão encaminhados ao nosso jornal.

IlIOtlg'ues,
bebida.

l·�··boratõrto�UU.? !,f Ui'il_1' JiU

Clinico
RUA .1010 PI�TO, 25

fone: 14·48
Em frGnta 00 Tesoure

do ENtado

FIOt�al1"ilópoªis
MfH1Ílld Parm. NéUiu3! ÂlllúS !i!lJ S;ouz.,
?arm. L. l;f; CuslB Avila

J '1--

.tt"_,

Exon-\G de 6,,!:-.gI.!9. Exc.m e poro tre:ribc.tlçà.o
de ccmcer , Exame de u1rina. E::<o.rr,e �Q'!':1

verific-nção da gravidez, EXo.r.,o <1e t\",carto,

Exame po.ra vsrificação de doenç·-:J.fJ do

!i)ele. boce e cabeloli, Exaro.e de' fézé!iil,
Exame

-

de secreções.

'1
l'utovQccinos G transfu5âo de
Lxame quí.mico d,o forinhas,

café. águam, etc.

.;........--_.........!_--

Para Transporte Econômico Interestadoal

Escolha um Internetiene!

)

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 os caminhõés

International para serviços entre Municípios e Estados.

O motor InternationaJ "Diamante Verde", possante, econô

mico e. de funcionamento suave, proporciona maior rendi

mento com menor consumo de combustível - uma grande

vantagem nos transportes a longa distânCia por estradas

acidentadas.

Procure conhecer melhor a série International, pedindo..:noB

folhetos descritivos e
o

D
Com os produtos da Interno
tionol Honester V. S. obtém
a proteção d. 115 anos d.

�petiintia _ .."iço.

informações

compromis�,

sem.

Os Concessionários:

C_ RA�OS & elA ..

Comurlicam que l!'Aceberâo pedidos paro chassis eIs
comb,hões u caminhonetf.)�, até o dia 1 àe NO\l'embl.'.:t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

T� CLUBE - Dia
1946�

23, Soirée Coroacão
Não haverá venda de mes�s�

.5

da Rainha dos
Inicio às 21�30

.

I IDeseja obter

r e�1�!�2� .!... (lo,... '

cia e preencha a nossa "ficha 4.
informações úteis", d.mdo tidall
as indicações possíveis, que, _t!lll'$
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos Interessados nã aquisição' Il.
hons funciollários (as),

:Nota� científicas I,
DECIFRADO O ENIGMA DO SAN-' I
,GUE POR ,'UMA ENFERMEIRA I. SUECA
Estocolmo (Via Aérca) : - O ,I: _problema ele como se trealiza a for

mação dos globulos vermelhos elo

sangue tem sido objelo ela atenção
(dos investigadores Ido Imundo intei

ro, desde há muitos 'decênios. Se

gundo recentes informações da irn- i

'prensa de Estocolmo, êste enigma
.:foi resolvrdo de Forma sensacional

'por uma enfermeira suéca, Lisa

Brostrom, que presta eeus eervicos
.no "Soders jukhuset" (Hospital do

,�Sul), o novo grande hospital mu-:
nicipal de Estocolmo. Ela provou
com suas ínvestigações que os gló
bulos cio sangue "e formam pela'
-separação ide 'uma. parle não n1.1-

.clear d{; um corpúsculo provido de

um nucleo. Cada uma destas célu-'
Ias-mester nucleares, que se en-

-contram lia medula, pode produzir
.até 50 corpusculos não nuelares

por dia. Até agora, a·cit'ncia médi
ca esposou a opinião de que todos
os glóbulos sem nupleo já o pos
.suiram origtnaríarncnte. Por en-

,quanto, a nova descoberta ainda ,se ! � .& m b' � ft
acha €Im;um �];alil'o __eóríco-cãentíãí- � U .M .I U

.no, mas espera-se que será Ide grau-] .

de importancia prática para a cura i
------,----

·-'--------'j--SÚ\lIBO-::-j-'rENDA-lc-6MPRA-de muitas enfermidades dos vasos.] MOEDAS LOS' LIVRE LIVRE
A enferuneia-a SUéCUi em questão ob-' -.-:-----.--'--.�--':--.----._------.--.

,------- ._ -------

'veve êstês resutados depois d.e. .25 Libra r � It> 175,4�16 j7.1,?55anos de trabalhos de Jabor�torIO,. Dolar l uss ! 18,�2 18,00
.eretuados em parte com auxí lio de I Escudo Esc. 0,761 0,752
seu chefe, o Professor .Josua Til-

i Peso Boliviano Blv 0,4457 , 0,4361
.gren. Publicou vários artigos em

i Peso Chileno P$ch O,6u39 0,5968
revistas médicas e alé agora nin-! Coroa Sueca Sw.Kr, 5,2109 5.1496

guom discutiu a exatidão de $uas! Franco Suíço
.

Sw.Fr. 14.3738 4,3224
deduções. Há algum tempo, a Srita. I Peso papel Argentino M$N \ 4,ô()52 4,5 i 77

,Lisa Brostrorn u-ealizou uma confe-: Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 10,2778
rência perante a Associação Bioló- i Coroa Dinamarquesa I T;an Kr 3,900� 3,855

gica Dinamarquesa sendo esta a Peseta ,I ts 1,7146 I
pr.ime ira vez que �lma enfermeira: Franco Franctls li'l'Jr. 0,1574 '0,1556
disserta .pcran!e a. rf'J'rl'i(la entida- Mar�o Vm/3
de, Pode-se mencionar a êste res- Florim Fls

peito, que dois médicos dinamar- Franco Belga B,lg
queses obtiveram recentemente re

sultados "semelhantes concernentes

á 'origem das células sanguíneas,
.

mas por um processo onmplatamsn-

��'i�Ii}����e:t:� �'let�����s.e�t����: �:� i fiesolvido, enfirnt seu problema finanC8'iro!
a notável descoberta ida enfermeira i

'---�-------

suéca lhe valerá a nomeação, ele

I Adqu.ira. �r.uDO de que necessitart
-doctor honor-is causa. f •• ÓA Srita. Brosícom ,expres',a-se ,��,......""'-''''' � de 'UMA S VEZ, �"

. em+têrrnos eJOgiosÇ<ó�I1Ji!t'tJã'd�-õ;:-I""'� paganaa.. PARCELADAMEJIlTE,
laboração doi médieos; mas, ao

I' com &8 VA1,PIIlAlit"wrp; da. compra. à, riata
mesmo tempo. dIZ em uma entre- �, -'

.' ,

'-vista no diário "Stockhotms-Tiel- i �ervindo-St;" ..,1;��
•

mingem:" "Há Lrês coisas que não I
,i·

f!!.1 C T I.e' fi4I � C !lO) �ft ii :. R
nií,ô s�� A 'I" _

!', 'O" ,\ II/'
: �ão como c]rv,eriam ser qL1anto a I ;;;a l! Q " � EU M R E:.U' • #li 10 1\�r�,\� \1

'

.' ,) , -:::
este assunLo: em pTimeiro lugar, I Raupas Uvros (�, ,\
sou mulher, em s,egundo não tenho I Çalçadoli Chapéus

' ,-;.,., I '<, I.
.

formação universilária e, final- r Móvelii tnstal�çõ" elétriCIIs , .anAtár", "�'b!f
menLe, não sou mais do que uma Rádios . Arti&os para presentes l)n. c:

,enJermeira". Geladeiras Pelei . ,,��.

.
_,

Blci<CIetat Clll�C05
' -, "�

JÓI.. Quaisquer ortt... li
. � '��;IIII!II:i.,&.I .

iNDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A, "NâO passe pela � •.,selD
vIver! Use a5' "PUui.s de Re ter"

para c tl!.lIdo e tudo lhe PAffc:eri n\.� IacradA"el. Composl..s de lll&realel1tclli\ !vellebll puríSSimos, IIlIo Inofensiva. e ).Ilormal!:um ali tucçé}es de apUelbo 1

���'"'.

1
b

Ftor ianópolie -- Carlos Ho epcke S'1\ - C1- 'I'eletone 1.212 ( End. te'eg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepck e SI A -- CI:"":'" Teielone 6 MOOREMACK

HORARIO DO VERAO DA "VARIG"

I
A partir do próximo dia 11 de

Novembro, ení rm-á em vigor o se-

________________......;,. ..:.... I guinte horário ele verão da VARIG.

�
DE FLORAI."i'óPOLIS PARA CURI-

O·DIN
'EIBA E S.�O PAULO

Segundas e sextas, partidas ás

P�A;tl; I
rs.oo horas .

A. ,v:v:� � DE FLORIANóPOLIS PARA POR-
,U 'v!.Al°cJ} !TO ALEGRE, PELOT.AS,. CACHOEI-�.,

-

I t{A ALEGRE�'E, _ rn:-UG.UAIANA,
LHE RECOMENDA

MONrEvn'Éu '

I 'I'érças e Sábados, ás 10,30.
As quartas para o Norte (até São

Paulo) e sextas para o Sul (até
Montevidéu), os aviões escalarão
em Flor'ianópolts facultativamen
te.

Transportss regulares de cargas do

SÃO FRANCISCO para
Inform ações com 09 Agentes

0,4271 0,4221

Taxas fornecidas pel� agência do Banr,� do Brasil,
sem confirmação

-=

---""1
r '

!
I,
I
!

e.I(.�

I

I

I Tenha sempre em cosa uma: garrafinha

ilPERITIVO nK N O I»
.

o

pôrto de
,

NOVI VORK

Ouro pMê Dentü�aS
22 Qui!at�!J (Justo Título)
En.llelope de 3 e 5 gro.maa

I\1 ,. :"" f:: T T I
--

RUA SEMINARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI,44 S. PAULO
que enviará lista de preçoa.

"V�I't,���� �Sptt(1
'

L�
..�

E.

Itt,Ut ,; . � i .' �l) D' II
WETZEL lNDUSTRIAL-JOINV!E��� (�1arca

TORNA A ROUPA RRANOllISSIMA

Estudantes de

I' SNRS. .....---,I i ASSINANTES
.

J Reclamem

imedi8ta-1i mente qualquer irre-

t,..
"

guJaridade na entrega

.

� 'de se trs iotnaes.

É lTMA DOENÇA
MUrrO PERIGOSA
PA.R.A A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

Dr. CLARNO
GALLtEVTa

G.

ADVOGADO
Crime e cíval

Constituição de Sociedades
NATURALIZAÇÕES
Título. Declaratórios

Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
l0. andar.

R'lidd. -- �ua Tiradentes 47. I
FONE •• i468 I• "�-v-.•,._..;;.'\:�,.1Ml!t!JW!PEWOF L

�1AmJ\Dn si lJA.
�e;nda:!. Rsp�onto.ç5oo eM

GaMS
i.\t!4trilt: Floi!'ianQpol:i.,
R'�Q João Pinto i Do !!

Ctl.i!:Cl PO:!ittll, 37
FUle!: CrBl!ciúlna

Rua Floriano Peixoto, .in
{EdU. PZ'Gpriú}.

Tlllegramaa: ·PRIl\'!US·
ACloutu laoOll prinaipaill
cnllmCliolOlil do. Esto,do

COMERCIANTE: :óã-�---U::
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a: forma

çã() cultural dos catarinenses
de

.

a,manhã !

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o I érica farã duas exibições nesta capitall Âcade�!:tadeca�:::ciO de

I .

I Achom-8e Qbertos, atá dia 30 de tlOllernbKO, as Ín9c:!'lçoes QOIl

i EXAMES DE 'ADMISSÃO ô La carie do Cueso '_;ômercid Básico da

II
Academia de Comércio de Santa Cata.rána.

. A8 ·informaçõe. são prl!lstada. peía Secretari� dellse el:ltabeleci-
manto, à Avenida a'erailio Luz, tI.O 47, t..,do;J 0111 ·dias utaill. dos a {a ..

19 horo. e dWl 17 à's 19 horas,
I -_- ----.-----.-- _ .. --- .. - ._---.,- .. -.--------- ----�

I,E' arnste de
:

.cmeree
I

I Madrid, �1 (U. P.). -. Myriern
, Petacci, atriz itaHwna, irmã de Cla

I recta Petaocl, a' amande de Musso-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO I
Iini que encontrou a mortJe ao lado

:=====""==,,,.==......__.-----.:--- _ _ -===-. "'_,,'" I do ditador italiano em Milão, tem

T·"e· n 1-. 5
.

um papel destacado num filme es-

panhol que está sendo atualmente

Londres, (B. N. 3.) - Aos pou-
produzido.

COS, "ai desaparecr-ndo a carência A atriz está usando o .nOO1<e de

do art.igo de esporte nos merca- ":\lyri>3iIll Day", e espera receber

provas que Integr-avam o programa dos mun.nais. Como os demais, um chamado de Holfywood,
do campeonato, sagraram-se cam- produtos não essenciais ao desen

volvimento das atividades bélicas,
peões em nada menos que vinte e os artigos espontivos passar-am pa
duas, "obtendo váiri,as segundas colo- ra plano rnferíor nos últimos seis

cações e classificando-se em todas anos, uma vez que suas Iábricas

as provas que tomaram parte. se ocuparam com a pruducão de
material de guerra.

.

GOlTIlO, 2.1 (U. \P.) - Os pescado-
Os cariocas venceram nove pro- Com o termino do conflito, po- res desta localidade fugirarn do

vas, classificando-se em quase 1,0- rém _teve início a_ Imediata recon- belo e famoso lJa,g0 aludindo á
das as competições a que concorre- versao da produção de gueri a pa- ! . . '"
ram e os gauchos venceram uma

ra a ele Paz e com isso voltaram 11
descobei La de um pavoroso moms-

J l d di
a ser produz idos. quase na mesma tro marinho". O animal que at.e1'-

prova O} en o IVel'SaS segundas .,

íod d
�.

I
. .

------

.

_ . ..

escala oe per io o e antes do c.m- rorrzou os pescadores, que a prrn- O b·" d ticolocações e classificando-se em f'lito, os al:�igo" necessários ás vá- cÍip'il{) tentar-am dominá-lo, foi dos- em alIa or uO
parte das provas a que concorre- r-ias modalidades de esportes. Há't I d

.

di
.

.

ramo I contudo, certas l'eslr'ü;õ'�s na p�'o�
I
cI) o Cl{)Illl�

I em o mais e cem nes

Dr"l b' "d'dução. resultantes ·da. escassez de de compr1i1108'�.to, dotado de g,ran'-I U ii.SI . rece
.

I O

8"1
. D b"

algumas matér-ias prrrnas, como does cornos ISOibn8 a cabeça e com

I R
t t:a . Rr

I va na uH I(J COllT�OS. b�l:raclias, et�...
.

. '. I uma color-ação rósea. Levemente I pe O el j[arUA
Salvador, 21 (A. N.) _ Begres-] t NetJ:0 ��"tantect tudo LIsso'l a ll1aU�-I'

ferido peJa ação dos pescadores, o II Cairo 21 (A. N) - O embabea-
. .

.

.
.

,. .

na )l'lt,Ulllca e ma ena. esporl.i- '. l' . '. , .....
.

.

sou a esta OO[ll1ial o medlO Sl1va vo yem 3e eml-,ellhanrlo a JL1udo
anlm� lIn\,estl:m 'contra os Jl'arcos" dor (lO Brasil Jun.to a'O VatllCano�

que wm.ou p3Ir1e no jogo de d'Ollnin- pal'U (I abastecimento do o1Pl"cado sol,tando gíga'noteSocos urros e em I Sor. Mauricio tN3Il::l<!1'CiO, f.oi recebido.

-SO. úLtimo em São Paulo, contra (j �U1!di,al, e, es�c .!eLOl'. CLll�p,n' S�-II se.g1Utida Il'I_lIel'b000lliou. . I em audiência especial pelo rei Fa-

SC!lecVOiIUld'o g:JoUcho. Ba,lando á im- blIe_rhaI o 1 essUl "lInento da:s fa-
I

Os habItantes .locais re-COlrdam ruk.
.

.

Incas
da apeLreclios para o tenis. tIl P

.

I'
.

.

pr·e,usa nfemu.,.se o cOllhecid'o jo- ESi';e espOl te, que cada \-ei se tor� I que um. al� �
.

Qca, ovo GlOve O d:i.pl.omata bra�nleiJ'o ema.va

gador a P9�siJvleils 'lllodific:çõcs <1110 na l�a,i� ?upulal' em.todo o llllmdo, !
numa hL.'>:OII'�·a do la:go de. COIl�O I acompatnhad� pelo 1Sil'.. .F,redlerk-a,·([uad:ro haJua.no e as rnt,e<l1çoes que ap'esaI de Sel' comumenLe chama o fmz ref�o8\l1,\JJa a UJm monstlO gt-! Chel'mont LltSilYoa, encaJITegado !lO!!

estão sendo dits-peIDs,adas pelOl8 es- de, ."e�pl)[.le . ariSLo�l'átlCo" na

\ gian,tesco,
do lt'Í.ipo masto'ndoll1te, que! n8lgócios do Birasil no Egito.

pOJ';t1s.ta.s paulistas. COIDiCJ.tÜn dle- �i�,OlOll[,cdaelle1·.jlaJe°1'(tl]I\:a'e estad nOVam81tltp oeorta vez fOl'a de enoontro á I'ip,le.
"

, '" h a J 11 a receu e- .
. I

c�arall�dl� que os haJhiallos não t1:)- me�lLe evidenciou o seL1 pl'estíglO I d�.s .pescadores, d�S!:""ll\udlo-a fa-! '

1'300 dIflooltdadie em V'enoor os gan- eODJ o grande S\tCeb�

..
o do campeo-

cilmente. I OI.ch'Gs .no s·egul1do jogo a realiz'ar-se I na.:l) In.ternaClon::Ll. ]'e,allzarlo nas I
. ·eu ,.;,:::".

no pcóx;mo dm 'ne e "",tro. i;;�o��.:.,��:>�""' de ">mblelon, na BibUojéca i, Ele'Irl"co ��
Grandioso fesU.va,I j�eafjza!i�� d «Zaira Pinto) �\'

lt � o, '. -o "'"

Reoe,be-Inos e agradecemos a se-

'n�l' g C A R OI" i
gl.linle circular:

�. til 9, O '" ,,' 9 imp CO .Pl'ezado senhor:

O ca!rhpo do Pery F. C., em Ba.r- xi-as x Reco.nd! _ Taça Tuffi Ami.n
Tenho a honra de levar ao vós-

m.iros, cedido por gen.tiliz'a de sua & 111luã'o.".·
.

,

so conhecimento que, no dia 10 de

digna diretoria, será o palco do 40 � jogo á.s 15,10 _ Pery x
outubro jJl'óximo findo, foi, funda-

fe"Uv,al cspOl't.ivo que o valoroso Lnldep8lndênda' _ Taça Ma.nü<el AI:' da, nesla Agêneia, a Bibliotéca

Clube Atlético Recreativo Olímpi- fr-ed'O Ba,nbQSta. ,
"Z.AIRA PINTO", qu·e se destinará:

eo, do Estreito, fará realizar no 5° jogo - às 16,10 horas _ Po- às seguinles especiali.d'ades: EsLa- i .. ,--- ----

pro:omo doming:o. I pular x Grmeilro - Taça Jornal tística, Ge?�rafi.a,_ Hislória, ECO�O-:Exnosiça-O de
Damos a segUIr o programa dos "O E:stbado". I mia, Admml"tmç:ao, Fmanças, So- 11:'"

jo�os: .. .. _. I 6° jogo - à.s 16,55 herras - Praia c.iologia. C(lltur�, Edue.ação, POlí-,arte italianaP1'(lVa Ef!clcncw·- as 12,30 horas I d'e Fóra x Bagé _ Dedicado ao I tlCa, etc.
. .�'.

_ Taça Dr. Adebal Ramos da Sil-II jcxr:llal, "DiáJrio dia' Taüd�" _:-, T� �A Bitltiotéea em epl'êço, que te-! RIO,. 21 (A. N.) - w:m a pre

va, d. d. PresIdente da F. C. D. - dr. o.wailido Bukã.o /'" '2t1�..f7""[: l'a sua sede na sala da AME, no i sença
de numerosos ar.tJs!.a3, f!-

Ficará de p05se do rico troféu o I nne:s·,..1o�n' dJo L', '':::... 600,00 1h...... prédio da P,ref.eitura Municipal, já 1·S'l�l�as dlesbalÜadas do noSlSo mela'

I
L'l.I''-u. ce Ir;.__c ............ ·UlIJe. .

I
.

t I t'
.

l' t
clube que ·melhor souber demons-

I 70)fgQ=...-il!s f7,10 horas' _ Flo- se acha em funcionamento, e con- .sOeI�, IIlJ e ec 001" e JO'l':n� 18 �"
tl'ar sôbre uniforme disciplina I "" '\- c"� A. d, T D. 'do ta 270 volumes realIzou-se, ontem, no MlllLStérIil»'

, , , • '-SI.aI X •.,;]',uvaCaI - aça .dll).l 10 '.
-' .

pontualidade e desí'il'e para o- h_as-' Cardoso. E' principio de seus estatutos, da Educaçao, a solenIdade maugu·-

Leamento do Pavilhão Nacional e as I "D._ CI .... � MI ,.�. R
. mantel' ampla e i.rrestrit.a p.olítica ral da Grande ExposiCão da art�

.- � �_�., :L." .ova . 'UJJ" ,edJco ,ecreah- '.. . .

t�'t[)e(Jt,iva.s ;balldeiras d03 clulJ.es I "O OJilmpioco" _ Taça ,e 11 meda- de oolaboração e inte.roombio com rta!Iana antiga, r�Unll1dO bt'oabalh03"

chsputantes. 111 f '..l, I I" G os bibli.olécas existentes n.o Muni- do:s grandes mestr es.
: las '0 ereClouflS pe I{) sr. . 'I'iUiJa 0- _ .

10 jogo _ às 1$ hora.s _ Cruzei- r mide - Será conferida ao clube cipio, no Esta.do e no Paíz,. bem T KNOT1'0 do Sul x Í'{�eg.antes _ De:dica-. q,tre V8il1dleif maiO/r ·;ruúmero dle in- c.omo os órgãos e repa;rtições pú- Ome· .

.

do á Emprêia de Pr'opaga,nda Rá-J gres..sas aJ.ém de 40. blicas, autarquias, casas editoras e

dio GIIUr\I}a - Taça oferMida pe[·o i A dine1:oria do C. A. R. Olímpico livrarias.

Ra".dl·o' DI-Iusorasr Jo e' ,.:J Ch 'd'
. . •.� d t' t f;sLe órg'ão, ao vos fazler esta co-

,. .s !nosa, erem.' eSl@l1>011.1 �s &eg'U�n",,� IeSiPCJ.I1 llS as

20 J{Jgo _ <l!S 13,50 hor.as - Ac.a-I pWl'.a fuml0�O!na1'eIn CO!IIlO Jluizes e muniúação, sente-5e honnado, em
.1Ii Lraí x União _ Dedieado ao jornal! crOllometrlrSÜIIS: Jll&z.e;s Lúciu poder contar, desde já, com o vosso Ue aguna

"A; Gazela" - Taça ()f,e.redda pelo: C:l'rval1ho, F.J'13JU'cisoo Américo Bar- ,:\o'alio&o ·e decidido a,pôio, á uma 0- Todo o Sul Catafinense escutaI
srl'. jOiI'nJul]iii8La Batista Pereira, d. d.,: 'l'ciros, Pedr.ro Silv'a e Gilberto Piz- bea que, cer,tamente trará be.nefi- di.:lr!am�nte s Rádio Difusora
PhesildJemrlJe Ida .Aissociação CaJtal'i- i

zalIü Peligrini; ü\'O/nome!Jristaos _
cios ao engmn.decimento de nossa de Laguna.

tl\\"1:j.se. de Impr-ensa.· I José Beiro, Fr.rallld·soo Américo Bar- tem'a. 970 Klcs. (ondas média·s).
\ o jogo _ ás 1'1,50 horas � Ga-I reÍ1'Os, Noe.rí GartC1a e ArlilndQ Silva. Com meus protcstos de el,evado HoráriQs de irradiações: - Dal!

apreçã.o e estima, subscrevo-me. :; j O às 14 e' 17 às 22 horas.

---t Cor�ia lme�te. I Rep-reSentDnte em Fioriánópoiis.:
• � Augusto Waldl'lgues I D. F. DE AQUINO

Babel Ir_andade do Senhor Jesus dos Passos Agellte Municipal de Estatí61l.ica ! Red. do Jor�al «O ESTADO�

e Hospital de Uaridade Missa do 2" aniversário de falecimento
Sra. Elsa Lehlnkubl Cabral

Abel Alvanes Cabral Junior e tropGlitana, dia 27 do corrente mês
suas ,filhas Dey e Ely, �onvidam: quaTta-feira, á;s 7 horas, no alta;
os parentes e pessoas amlga.s, pa-; do Sagrado Cora.ção de Jesus, ofi
Ta asststirem á missa do segundo: ciada pelo P. Alvino Bertholdo,
aniversário do falecimento de sua: Bra.un S. J.

esposa e mãe Elsa Lebmkuhl Ca-I De antemão .agradMem a todos..
bral, que .em sufrágio á sua alma,! que comparecerem 11 ess'8 a.to de
m3!ndam c.elebrar, na Ca.tedrul Me- pi:>dade cristã.

o ESTADO - Sexta feira 22 de Hov�,o ide 'i-ij46
----------------------�--------------------.------

Avai figueirense sereo
do conjunto'

e os adversários
nortista

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

Os cnmpeôes brasileiros
do atletismo de 1946

Sagrara.m-,se campeões brasilei
ros de atletiemo de 1946 os seguin
tes aUétas :

100 melros rasos - Guilherme

Pusohníok, paulista.
200 metros .rasos - Benedito Ri

beiro, paulista.
400 metros rasos - Agenor da

Silva, paulista.
800 metros rasos - Agenor da

Silva, paulista.
3.000 metros rasos => Del'manio

Lima .paulistà.
5.000 metros �'asos - Joaquim

G. da Silva, paulista.
10.000 metros rasos - Sebastião

A. Monteiro, paulista.
20.000 .metros rasos - Rui Bar

bosa da Silva, gaMho.
Rew�SlllmeIlito 4 x 100 metros -

Tourma carioca composta po·r Ivan,

Hansen, Geraldo Luz, Geraldo Oli

yeira e Rui Moreira Lima.

Revesamento 4 x 100 metros -

Turma paulista com.posrba por Be

nedito Ribeiro, Walter Ramos, Ed

mar Abreu e Agenor Silva.

110 metros com barreiras - Hé

lio Dias Pereira, carioca.

400 metros com barreioras - Ed

mar AbIleu, paulista.
Salto em altura - AdiJ.ton Luz,

carioca.
Sallo em distanci.a - Geraldo

Giganlesco animal
t<marhJuo»

Oliv·eioo, carioca.
Salto triplo - Geraldo Oliveira,

cárioca.
Salto com Vara - Lucio de Cas-

tro, 'pauliSlta.
Lançamento .do disco - Estevão

Luraski, carioca.
Lançamento do dardo - Lucio

de Castro, paulista.
LaI1Çlam.enlo do martelo - Assi's

Naban, paulista.
Laneamento do peso - Carmino

de Giorgio, paulista.
Decatlon - Raimundo Rodrigues,

carioca, com 5.898 pontos.
1.500 metros rosos - Agenor da

Silva, paulista.
Campeães de 1946

100 meLr.os rasos - Clara Mul

ler, paulitsba.
200 metros rasos - Melania San

tos, paulista.
800 metros com barr.eiras - Ste

la Ardj,n.ghi, paulista.
Thev.8<Samento 4 x 100 metros -

Tu,l'ma paulista. composta por

Lourdes, Abreu, Clara Muller, 1\1:e

la.nia Sa,ntos e Stela Ardinghi.
Salto em altura - Cla,ra Muller,

, paulista.
Salto em dilstaneia - Lourdes

Abreu, pauli1sta.
Lanç.amento do peso

Muller, paulista.
Arremesso do dardo

Mach, carioca.
Arreme&s.Q do disoo

Clara

Brigite

C_ONVITE
ftealizando-sB nd próximo dia 25 a solenissima procissã.o de Santa

Catanina, solicito, de ordem do Irmã.() Pro"edor, a presença dos Irmãos
e Irmãs na Sacristia da Catedral Metropolitana, ás 15 % homs, afim
de I'e*estidos de balandráu e fita, r.es<pectivamente da nossa Irmandade

� \, .

'

e a e�t.a lDcorporados tomarem parte no 'p.réstilo em honra á Nossa

padroe,\a. José Tolentino, de Sousa
, . Adjunto do secretário

\

.Zoot, carioca.
Não houve quebra de records

Embora tenham rSido alcançadas
algumas bOlliS mar·cas, na ,disputa
'do 140 Campeonato Brasileirro de

AtJ.etismo, nenhum dos atletas paor

ticipant,e.s do oertame oonseguiu
bater qua.lquer r,ecord nacional. To

das as marcas lanteriormeDJte obti

daos conservaram-se de pé.
Os paulistas vencer·am justa

mente, já que partfbpa.ndo das 31

.i

'c·o�nUi SIUUU1$. i

-E MANeeIS 1

.PARA RECEGER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDalEÇO AO

UBORuGRIO oohl S. I.
CAIXA POSTAL. 36

S-&.UMENAIJt • SANTA CATARINA
.

Famoso linimento, desde

1835, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamações, ciática etc.

h1! ·Ól. Elétrica

"

do Dir.. Cbarfes de Gretb
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iCadôsíroI ' .

I Pedimns aos nossos distintos leitores, o obséquio de pr.ecncher o

- ! compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de compl,etarmos
O coelho é um animal manso, l quanto antes; o nosso novo Cadastro Social.

'I p rnlíf ico, rebal iv amente rústico e'l .

.

que se cria cn1 qualquer zona LIa I NOIne _ ."

'

".

'nosso ipuís, de maneira relatívu-] , " .,

I men Lo í'áoil, embora a morLandqdc I' s�xo .c,st. CIviJ D. Nasc. . .......•..•.•

________________________________ que o dizima de vez eU1 _quando se- Pais ...............................................................••

,I ja moi ívo para um geral de"ãmnlO'l' ,

DR. MARIO WENDHAUSEN i É preciso, :llLl'e,L�lllo, que Se �i- Esposo (a) ..

Llvretor do Hospital "Nerê" Ramos" ga Q!l1e O coelho nao morre atóa,
CLíNICA MÉDICA DE ADULT06 quando -recehe lralamente adequa- Emprego ou Cargo••........................... ,. ....................•

C I,·
E RCRIVA.NÇAS o do, higiene. alimentação sadia, além Cargo do Pai (mãe) .............................................•...•onsu tono: . isconde de '

uro .
.

IPreto, 2 - esq. da Praça 15 de Ne- de aLi tros euídados. .

vembro liltOS da "Belo Horizonte") I
O -valor. da ínclústJ.�i.u.

de pêlos e IObserv
'

, " " ........................•...•.•.•••

Consultas : ��:l. 41Sá:S 6 horas.
peles de coolhns devia ser melhor

1'" .

Residência: R. Felipe Schmidt, 38' couhec ida 'lias pessoas '!que lidam '.
- Fone manual 812 OU _PQclem lidaI'. com ,atividades) Agradecertarnos, também, a gerntlleza de noti�ias de nascimentos,

agrarras ou rurais. As Iábrícas de casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.
DR. MADEIRA NEVES chapéu em 'nosso país queixam-se

-

Médico eSP���li�i�g� DOENÇAS de não haver, interesse pela criação .----------�--------------------

Curso de Aperfeiçoamento e Lon- de coelhos. aqui, o que as obriga a
ga Prática no RIo de Janeiro

Consultas diariamente adquirirem' a matéria prima em di-

das 16 horas em d.iante. versos países inclusive a Argeutí-
CONSULTóRiO: na.

Rua João Pinto n. 7, sobrado

-IFone: 1.461 - Residi,pda: 'Ru,'l .' ,
..

'
' .'

.���nte CoutinMi, 58 As �Jele�, ,pam Lerem �alor��)r:-cI-
DR A SANT"E'LLA sam, leves:lr ,algllns.GaraGtel.ls-Llc08

'D" I
-;- d' I IF' i'l\ld d II de impoi-Lância. Assim, as me lho-

, LP arria o pe a acu a e Na· '.
, . , ,

etonal de il'!edicina da Uníversída res peles para a íulrr ica «íe chapéu
de do Brasil). Médico por concU!' -

.

.

'11 idas
. .

II'.) do Serviço Nacional de

Doen'l
S;Hl aquelas co u as no inverno,

1'a3 Mentais, E,x ínterno da San t..
I)O"C"ln só nessa ocasião estão emC;asa de Míser-ícórdta, e Hoanítal

!. J. \... --I' .
. �

I"lIiquátr1co elo RIo na Capitai }!" condÍ(;i'írs ele pujança, mostrando o
deral ,

Ivi 1ÇLtNICA MF.I}]('!\ - DOENÇhJ' melhor descnvo virnento a camar as
�ERVOSAS ..J;l· l -nos

.

__ Consult6írio: Ediffclo Améiil.l ue Pl! mi JJ1 ell1 ,>,

NETO Como se sabe, a pele do coelho
'-- Rua Felipe Schmíd t. Consultaa.

Das 15 ás 18 horas - se forma de duás camadas "de pê-
�tlldência: Rua Alvaro de Carva- ...

lho nO 18 _ Florianópolis. los: um rino e ouüo grosso.
Certas racns também podem in

í'luir na melhoria dêsse elemento
Méctico - chefe do Serviço de

SlfilJs do Centro de Saúda mais apreciável na pele. Uma de-
DO'�;NÇAS DA PELE - SíFILIS las ri a Castorrex na qua 1 o coelho
- A.''i'ECÇõES URO-GENITAIS � .sc " , ct

DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS I apresenta-se sem

o.s pêlos. grossos

I
n,FRA - VERMELHOS E ULTRJ:.-

"

,VIOLETAS chamados "parr'e" pelos fabrioan-
CONóSULTAS: das 3 às 6 tis, - R

.

C
'

Felipe Schmidt, 46 '1 teso A pele do astorrex e uma es-

___�s'.: . .!:. .J�:���.47 - F,one 1648 /pécie Id,e pele de lontra; sedosa, ma-lDR. LINS NEVES I ci.a, oferecendo um materi<al de

Moléstias de senl10ra

I gra;nde
valor pa,1'a cel'toU_s aplica,ções.Consultório - Rua João Pinto n, 7

- Sobrado - Telefone 1.46,1 A I tResDdência _ Rua 'Sete de Setembro raça, a a lmen açao e :a epoca
- (Edifício r. A .. p, da Estiva) da colheita ela pele são, poi,s, 1'aLo-

Telefone M. 834
- ._. --- l'es que influem gl'andemenLe na

DR. M. S. CAVALCANTI prodnção de boas petes. Um coelho I

Clínica e�clusivamente de crianças

I
mat alimentado n5.o.. parle ter o pe-Rua Sardanha Marinho, 16 "..

Telefone M. 732 lo desenvolvido e nno como um

., outro quo é cria.do nas devidas con-

dições. 11ara que se possa colher a -.-..""

IDele no imerno, eria-s,e o coelho QU�R VESTIR-SE (OM CONfORTO f. ElHi.4NC!A?
de maneira' que, quando ,chegar PROCURE A
aquela época, êle 'esteja oxatamen-

j
te 110 ponto de ser sacrificado. !Aqui a.�I#lia.l�a,tarlSa e.' l"l'o�.� I

�-,--------.- é ]weciso. que se acrescente mai,s �------------------�--------

iUTOIMODfi w$.!'il & {I I I ês,te falbor: a idade, Ela também in-,

a
.

III DI141il'll ibl I
flue de. modo imporlante na boa J Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

\ qualidade da pele, A melhor ,idade

Atenção para se matn1r o coelrl1'O fo.rnecedor ��===E::S::!:C�R:::I:::'I::,0=R==IO=J=U=-R=f=D::I=fJ=O=C=O=M=E=R�e�.U=L='====::-
Pot'a o seu dínamo ou \\ I d óIl1el,hor pela é qUiUln<d'o ê'le tem se-

(Com um Departamento Imobiliário)
d I te pa'ra oito meses. Vendas de pinhais, fazendas e emprêsftIJmotor e arranco J

"

OE!I8' Uft lIi'!"i9l':1I1D ,J." QlIem tivcr de criar coelhos para: Diretor: dr. Elisiário de Ca.margo Brancorll�ln" 1lõ1l'<li)oUI" A .

�L \' -;;if-j ""ples ou 1.)êlo ás fábricas ADVOGADO
Rua Con,seiheiro Mafra r·

....\·'\'\�h,� \H. J. . Rua Frei Rogério, 54' - Fone 54 - Caix!!I P08�al ,�oú (;��"t'""b".oionf,ecções do gênero, áf uE" 1ne. 94
precisa não:t>"'es4�4e�r",�qu\a:1-

Endereço telerr ico: libranco - Laje(; - Bt- Catar!ill

b8JS só se inLeressam f;D_K,� 1 as '

de�el'LO vulLo. Só em lotes Qt,,�,c.!;m
--,_""---"""""""'_,.,.,.,,--,"""""""""'...""..,,""-�'.-""""=>- ou mais p,eles Ise pode vender êss'b' ,,'1 �fi "N" 11(11 "UN'"l1ftDTR m I}fdONOMI A

�tfi�AipA �i'YJí".t. o.; i\ "J" 'NiJf'I A ft� iA D ,�'ii A '!Iii I produ lo. Para as pelerias, as peles
L, "'.,,�lJüu li U li, \f I' UIn, � n nv . fiA

llq*J"{.íh tll.l'H[dfll tiU fln� !L�n Ut\Jl.R � precisam SeI' homo'g'êneas na COI',

�u�ªda tIID 117m ._ ��3: 11 A § � � no tipo, poi,s !SÓ as,sim
'

é passiveI

d .. 1944� !
outros arligos, As fábricas de cha- � ti dCifras do ,Balanco "

IPéU Lamhém querem comprar lot€8
-a �'n. e Dr por conta propria:

grandes; 'embora se utilizem do PLACr:c..'{) MAFRA - B�lZÇ1' de M6dos
CAPITAL E RESEr<VAS Cf. 80 900.606,30 produto picado ou cortado. elas'ale- Rua FaÜp�' �,c�hrnidt, 34 :-��oXle, 7S� ..

ResponsabíHdadelJ Cr$ 5

.9.78�40
1. 755.97

li g8JI.l}' 'CÚLre.,tanto, qLle o .tl�atamento Boa coleção de am'fstras At�..,.� e-seàdomlclho.
Receta � 67.053-.245,30 da,s pel0>s em no"so país ,ainda é cle-
Ativo, " 142.17().603,80. f.eituo'so e, em consequência, 1m'á CONTp\,CORREN.T� POPU�AR

. � .. o produt.o do se(' novamente. indus-' Juros 5'/2 iJ·{_!l·t -= LImIte Chf$ 30.000,00
98 687 816 3 ... ,

, MOVÍilf �n açao com c eque!'
•

';' o � I
trializado na fábrica. antes de ser

.. 76.736,40L306,20 f I Uma fábrioa. de .chapéus das f RIJ.l11U'O ��<Distrito Federal S.4.
� ['aproveitado

na confecção. l1iJ1UnU U'.

� I mai,s conhecidas em S. Paulo cal- CAPJTr.\\r..: CR$ 60.000"POO,(}()de Carvalho. Dr. FrB'Ocisco � i cuIa em. 'oito mil pel'es o seu P'(Jll-

REsn���VP�S: CR$ .15.000.000,00 _Joeq1..lim Barreto de Araujo � !.sumo diário, o que já é convida-

\ �3 Ao.-

i) tivo pal'a quem quiser crJar coe- Rua l'rajéu'u' ii!:. .. fh.lriQi�ypoh�
ti lto

• __
__ • "''''''''-.....,._,,,_,.,,.,,,,... IoAI__'''''''I _, lhos com seriedade. -----" -----", .>\'7
� ã-BR�..�m.w!�w#..��ããu�miAA.m..ÜHM��ããBãr�Sã....��....ãRãR�..�..g;�m;mBDmWi��mã�=-euWã..ãmBãmü�..ãimffi=!;*��m;..BRMmw.9@mmMa�·�)armsmEãMã..�ge��FW;m..ãWkF��..;;;;;;;;;;7Ç7

",.
. ,.

DR. SA'IAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhoe
- Ouvidos. Nartz' - Garganta.

Prelcrição da lentas da
oontato

VOlllSULTóRfO - F'elipe Scbml·
dt, 8, Das 14 às 18 horas.

,1Ili�ID�NCIA - Conselbel1'o M:a
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

'DR. ARMANDO VALÉRiO
DE ASSIS

iDos ServIços de Cl!nica InIantll dr.
A.sJ;istência Municipal e de

Caridade
CLtNICA !IRDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS .'
OONSULTÓRIO: Rua Nunes Ma
,lIbado. 7 (Edifício 8. Francisco).
Consultas das 2 às 6 [foras

RESIDIllNCIA: Rua Marechal Q.t;!.
Inerme, 5 Fone 783

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

IMolas rurais

DR. ROLDÃO CONSONJ
Clll,URGIA GERAL - ALTA CI •
•URGIA - l\iOLÉSTIAB DE &a-
._ •. NHORAS - PARTOS, •.

'

i"ormado pela Faculdade ele Medi.
cmna da Universidade de São

!'atuo, onde foi assisten te por "11-
lt'!!18 anos do Serviço Cír'úrg íco do

Prof. Alípio Correia Neto
CtT'Urgia do estômago e vias 1>1·
�1I1'e�, intestinos delgado e groSlJO.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

- �ro, ovários e trompas, Vartco
�le, hidrocele, var:�es e herna

CONSULTAS: '

l1l'ls 2 às 5 horas, à Rua FeLpa
8chmidt, 21 (altos da Casa: Pá

raíso) . Te!. 1.598.
IIJllSIDttNCll\: Rua bisteves JU·

níor. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
lI!edko do Hospital de Caridade dJt

Florianópolis
'P Assistente da Maternidade
CLtNICA MÉDICA EM GERAL

Da.enc;as dos órgãos internos, cspecíal
mente do coração.

BLECTROCARDIOGRAFIA
Doenças do sangue e doo nervos,

Doenças de senbor.=ls - Partos.
<Cbnsultas diàriamente das 15 à. 18

horas.
Atende chamado. a qualque� hora.

inclusive durante a noite.
CONSUI,TóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18, Fone 702
lI.iESIDt::NG.A: Avenida Trompowsld.

(i2. Fone 766
.. '

DR. NEWTON D'AVlLA

"

- '_"- .. ,...:_.__;._.�---_ .. _-_ .. -----,_...._-

DR. mASE

CURSO DE MOTORISTA
Serviço de Pronto

e
Socorro de Automóveis

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profi�Slonal
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem·se chamados para reparos de urgência.
Aut,)-E�,.Cola �-47 ..77

t· ·t........ _ v� __ ,

GAt<P,GE UNIÃO - PRAÇA GAL. OSORIO. 40.Operações - vias Urinárias -
Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamen.- DR PAULO FONTto da colite amebiana. • ES
FIsloJ.c-ra'Oia - Infra vermelho, Clínico e operado.!'Consulta: V1t�, .1'4el1'eles, 28. Consultório: Rua Vitor MeÍlI'Cles, 26Atende diariamente ã:!I-,JJ� hs. 'l'elefone: 1.4005
-, li tarde, das 16 hs. em dlame Consultas d'as lO às 12 ,e das 14 às 18Resid: Vidal Ramos, 66. ',-

� Residência� Rua Blumenau, 22Fap" 1067
�......,,_,_

Telefone: 1.623
"

Siatstro8 pagos nOb últi.tno� Iv !lOOa

Responsabilidades

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

I

1i&� Fabricante e dlGt�i:iJ�lJ.iclOl'EI� das afam.ada!':! cem-

'11 '1.1 fecções "DISTINTA" a RIV1-'::T. Possue um gran.
de sortimento de�j \l89miros.

riscados. brina
10 d- í

•

tbons e baratos, a .oes, mor ns fi aV�Qmen 011

para alfaiates ri (os, recebe diretaman ti4 da�
.,A CAPITAl.. " chama a otengão doa SnrlJ. Comorclantell do interio� llil es- entido de lh& bze rero uma

=;:Mt:,*::::QU:I�� k·I�I1USG:m .�:r,: Ia R�a.jee, .....".",l!!I!I!!f;

, \' I

I
melhora"

�.MPl!i1â" M9YM#iWtWIH

fábricas, A COfia
visita onteM da

I
,

I
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o senador
chegará a

rameníe

GetúUo Vargas, presidente de honra do Partido Trabalhista' Brasileira,
corrente, onde tomará parte na sessão de encer-·

cenveneao que aquele partido realizará naquela Capital.

IEm memória das vítimas do comunism�
1 E,,, D�!!��Üd��!!!�m'�d�����'!�!!"_�'�' E�i!��,��12"", pi _

_____________________________. I brasileiros, a sangrenta chacin-a ria aos supecícres interesses da sidentc ela Hepublica, na obra in-·

r.. I
. � & "'lI &4. N h,...t .. ", JI tt::. promovida pelos oomunístas em 27 Nação. gente da defesa da pátria: A propa-

r1!91' BnOp6')n�, ... � \..,e ovem"W'ro -tofe [:;i ...v \. E
'

I L
' '

l
,

de novembro dto 1935, em conse- _ m aVISO ue on em, o mlDIS 1'0 ganda totalitár-ia pretende ocultar"

quencía da qual perderam a vida da Guerra detenminou se realizas- em torno de alguns homens desvai-
valorosos elementos do nosso sem cer-imonias civícas e:111 mernó- rados, inconfessaveis ambições, que;'
Exército. ria dos camaradas modos na in- pretendem submeter-nos conscien--
Foi um assassinato frio e pre- tcntona de 35, nas dias 20 a 2(', temente á .díscip lina estrangeira..

meditado' covardemente executado íncíusive, em todas as g-uarnições Apoiada nesse grupo minot-iíár-io,
por ,máus brasileiros a soldo dos militares do país. buscará submeter a ordem e con-

sanguinários chefes bolchevistas. Ontem mesmo teve lugar no 111° quistar o poder pela força, e faz!lr:
Agora que O retorno da demo- B. C" a primeira palestra, tendo da nação um estado coletivista".

cracia restabeleceu a Iíberdade de falado o comandante NUo Chaves,
pensamento, insistem os agentes [cujas palavras calaram fundo em

comunistas em ,perturbar a vida da: todos os oficiais e soldados daquela O CaS() dos
nacionalidade com atitudes cada' corporação.

Ivez mais arrogantes, inclusive a Hoje dissertará sobre 'P mesmo fUne-IOna'rios
ignominiosa profissão de ré de Luiz tJema, o SI'. cap. Ignácio Brasilio

, "".
.

."

Carlos Prestes, quando se declarou Borba, e amanhã usará da palavra .

H.1O, 21, (A, �.) - .05 C()m-ea'Cla-'

disposto a pegar em armas contra o sr. cap, Henrique KlappoLh Ju- nos rennur-se-ao hoje, em aSlsem-'

sua Pátria, na eventualidade de nior. I bléía geral na sede do Sindícato-

uma guerra entre o Brasil e a Dia 27, haverá uma sessão solene para resobverem sôbre a resposta-

Russia. devendo f'alar um orador militar, recebida pelo seu sinddcato de olas--

Justo, pois, que se alerta o povo um civil e um representante da ,se, dos empregadores, abordando

contra o gravíssimo perigo comu- Associação Civico-Militar "Mare- seu aumento de salártos que está

nísta. E é o Exé rc i to, o g-lorioso chal Guilherme". sendo pleiteado. A votação será pe--
-

l ta aceitação ou não dia nova tabe-
O projeto prevê, ainda, a parti- Exército Nadona'! que se cobriu de A propósito do mesmo assun o,

, la apresentsda. '

cípação dos traoalbadores nos IU-! glórias nas terras da Europa, em recebemos da Agência Nacional, o
, ._,,_.__ " __

eras de várias outras modalídades i luta ingente e homérica contra o seguinte telegrama : L I_�

de atividade humana, como sejam I totalitarismo, que toma a íniciatíva "Rio, 21 (A. N,) - O coronel

ou a estabelecimentos de f'ins lu- hotéis, diversões publicas, casas I de prevenír a opiinão publica pa- Hugo Sil\'a, interVienLor federal

de ensino e empresas jornalisti-[ ra não s,e deixar misf.if icar pelos no Estado do Rio, tornou a inicia

cas. {falsos amigos, representantes de Lha de promover homenagens eE-

peciais em memória das vi Limas

que tombaram no combate do le

vante comunista d:e 1935. Dando ..;

conheci,men(,o dessa reso.ll.lção,
aqurla aulori,dacJ.e acaba de dirigir
a &egJuinte proclamação aJO povo
flllminense: "O governo do Estado
do "Rio, intel'preUmdo o sentir de
todas as conciencias bnl,sileiras

que não desprezam o cu][o á pátria
mas a ela se vollam oom dig'nidade
e zelo, prestará uma homenagrm
de saudade e re\-erencia á memória

dos bravos compalriotas duramente
�acl'ificado.s em 27 de novembro
de 1935, em def.esa da libe.rdade e

da demoC<f'acia. Nesta hora de tre
va e ('lonLul'bação em que a pr-()pa-
ganda insidiosa Lenta dom'lnar e

empolgar o povo bra�i1iJir,o, visando -.-----

as camadas socia}.s mais numerosas Curso de Educa-
e o padrjilf intelectual me,nos alLo, J}preg-an,do com ruido e escarceu um �ão l,isica
pl.'Ograma de org'anização social Encontna-se aberta, até o dia 25,

Ri,o, 21 (A. N.) - Entrevistado 1arrnaQiUJi" Luiz V.jlej,ra, Fr.a:n.cisCio de lleg'wtivis1.a, no transpa,renle pl'op6- do COl'l1ente, na Inspet'Üria de Edu-
�ella neponbagem, o galo Aingei'O SOllml, Or�sttoiVlam Le1te ,de OaiStr�, siLo de obter o apoio para o credo ca<;ão Fisica, a matricula, para,
Mendes de Mora1s, que regressou tAir±ur Tor.res Filho, Odü:rico .aQ I tji materialista primário - é 110SS0

- ambos 'os s,eXQS, ao CU1'SO de Ha-
d3. FraJnça (ltnde .se:rvi.'a de adido ouquerque, AintÔlnio Oa,oot." ."'--"dfdiO- dev'er, do qual nenhum brasileil''O b' 't"'í.9;

- Ih ação de Profiessor de Educação'
milllÍltar junto á EmbaixaJda dlo Bra- !Sl0, Luc�s Lo;pes_s ./�l-álído de Pau- pode eximir-se, a não ser faltando F'

,

- lswa.
si], ,asslÍJJ.n se eX!l)I'essOu sôhre a si- 1>31 SJouza. ".,.r ás leis da honra, auxili[tr no alcan-, Os interessados obterÕio infor-
t'lllação pol'ÍillilCa dia FIl''3lOça: I B,ga�âih:c1o a si'gin,ifiüaçfto dio ato, ce de no.ssas atrib.uições com a ma-

,"Quatro eLeiçõ.es 'em um mw, ,es-.!l;-t-(vUJ o Miaüsroro da Justi�, tellldo' xima dedicação e lealdade, o ge
tão deàxla'Ildo o povo fll'aIOcês )J,P�() 1I'e:s.pÜlndfudo leil.lll 1l1ic>me dia C'OmJ,ssão,
desoreOlte e a,1lh'eio, abstend.Or�s'e em o geOleI'13.1 Dja1ma Poili Coelho, que
dfras aJaTlIll3.l0ltes ,em.qu3��jito que as cOllclJuiru seu, dis'CIuI1SIo com estas

,r
,

esqUleJ1das, P'Qr serell11"r o!'gaillÍzl3.ldas e

dli�scipl�na.d!as, Yãl�af'c3.lndO êxitos.

�1JIlJ<Íla '3igora, .$"_; úlJtimas eleiçõ�s,
VIu-se o�- " ,dO comun,i,sta voltar
á sitU'aç_��·.\1e dieze;mbrq de 1945, 00-
mq,.,.'/"J mais forte, ,s'eguido do M.. R.
"P., 'dO's S. F. F. O., P. R. L. e ou-

São Paulo no dia 29 do
da

fase a revolu
China

EIll nova
..

çao na
. �ankim, 21 (D. P.) - ,A guerra I para Yaanan, capital comunista, na

CIVIl reacendeu-se na China e es-. espectativa duma grande ofensiva,
lá se propagando aterradoramente Adianta-se também que estão sen

apesar da ordem recente para ces- do travados grandes combates ao

sal' fogo ao que mf'ormam despa- nordeste de Calgan, ao longo da
chos chegados a esta capital, ho- ferrovia Pequim-Ankow. As forcas
.ie, procedentes de vários pontos comunistas estavam desfer--""'\Co
setentríonaís do país. Adiantam os um golpe total para a eestrurção
despachos que mulheres, crianças sistemática da estrada de ferro
e não miljtares estavam evacuando Pequim-'I'ientsín) .

E m"3p r e 9 a d o 5-5 o C i o 5
Rio, 21 (A. N.) - O projeto apre

sentado á Camara dos Deputadea
pelo sr, Berto Condé, regulaudo •
participação dos trabalhadores DOS

lucros das empresas, estatuí que a

participação nos lucros estender
-se-á a Lodos os ramos de atividade

radiofônica, ou 'Outras, desde que
não desenvolvidas pelo poder pu
blico.

pallavralS :

"Coniflalnoo COIlll a confiill1ça e

COIIll o apôio do Govênno que" cer
,j)3.IIUEIIll,te não lUaS negJM1á os recur

sos rnrutef'.Í:ailS q.l�e: sã'Ú 'OIeceSiSiários
!piara ,o trabalh'O a seT execurtado,
esilJamos segunos de que o Con,gres
S'o Na,oional reoeberá uma prO!Poqta
de :]lQ:mdização dia fl\l!tu�'a O.rup,ital,
em oOlndtiçõlcsl de 'Sier aprovada

.

e

executada. P'aJI'a isso não medire-

cnativos, compreendendo a explo
ração de terras meramente extra

tivas ou mediante cultura de

qualquer espécie agr icola e ainda

mineração ou industrialização de

ás'uas, tanto pana a,proveitamento
medicinal como para produção hi

d'l'oelétrica; força motriz ou qual
quer outro beneficiamento de pro
dutos extrativüs ou agricolas;
ql1ando consistrum de prédios ou

empresas di,stinLas dos que se

aplicam para obbenção de tais pro
dutos em estado natunl: explo
Tação da caça e pesca, desde que
requeira a colaboração de diViersos
individuos; na industrialização de

produtos de qualquer natur,eza� se

ja qual for a energia empregada e

es.pécie ou origem da matéria pri-
ma utili.zada na montagem e acon�
dj.cionamenLo para o comércio de
máquinas com peças importadas ou

fabricadas no pais; quando consti
tuam atividàd:e distinta da própria
fabricação.

Os lucros compreendem, ainda,
(JS seQores de transporte de pro
dutos, mel'Cadorias, ou individuos,
por qualquer via, bem wmo em

pr€s,as de turismo ou venda de

pass'agem em transportes coletivos;,
eXlplor.ação de comunicações po,r
viia-pos,tal telegráfica, telefônica,

Não constituirão Uln qo-
A •

verno comunIsta

Inspetor Federal
de Ensino"
Por ato do presideln,te da Repú

blica, foi n-omeado o dr. Hipólito
Gre.gólrio P,er,eira., i!OlSp.etür f'ed'eral
de ,ensÍlno hlll1itu a F,aoorldaide dte Di
reito e ,à Faculdade de Ciências
BCl()luÔilnloas de Sania Catarina.
° novo i1nlSpeloa', que é e",tarinen f.r'os, sem conituJdo, cOInSlllirtuÍtr com

,,- os SElJuJs, ,adere,nttes satélites e apase, goza de l'a,rgo ciroulo de simlf'á-
-

ti'$ em rlazão ,de sUJa sólida CU1Ü'lra
rerutados uma! maioria no C'Ong1res

e d,e suas viT,uudes peslsüais, moti\,o 00, OOllllPOsroO de 574 depl,1tados,

pOlI' que a sua i.nvesüdura no oarJ'1 tend'O ,êI'es 3.iPEIIll,as 163.

teil.n sido muiJto bem rec'ebid1o em
ASlsdm, ,emlbona 'O pa:rlUdo comu

nossas mei.os ac�dêmieo.s. : ruslta ,possa aSIPil)�r. a PTes_�dência
ClllnplI'1mentamdo o dr. HilPóUto)

do �OI�S� de MilUIstr'ÚS"_ n�o co.n-

" n-!'cl'ra almeJ··n.nJos 11 . �,eglUllra, !8Inltl'e1l3.ll1if1o, COlnstlillLl'l!r um
\,T, r"", , " ' 'I a! ' - le plI'ospe-., . .

r��de�_n� !e�er�!ci��'o __���o� .. .,_.lltl�::�ni�,�i�=�IDlrs'l:a, mas sl'm, de

PreVI·S8-0 dO temp Rio, 2{) (A. N.) - Em so},e'nlÍJdade
U . O que se T'eaJ,lzQ<l]J ontem ás 12,30, no

P,rev1s�'0 do Tempo, até 14 hOTaf' gáhiJnete do miJnistro da Just1ÇJa c I

do dial 22.
'

;foi iplies�d:ida pelo sr. Boo,eili.to
Tempo: Bm geral instável. C Costa Neto, toma'r3.JlD. posse os

Tempe.ratura: IElsrtáIvel. ! ll':J,enWa)os da C'Omissão de técIJlicos
Ventos: V:enltos de suesltle a nor-le 'D:t� eSltudará a 10cal1zação da nova

dJe.stle - f1neSOOlt. \ á�al: srs. gemleral DjlaJma Poli
TemlPera,llLll�a e�iJl'eJlJas de hOjer>a(jj;}1, J,erônÍilllO Coimbra 'Bueno,

Máxima' 28,9' Milnima 20,8. yz. \haia Me.lo, Jor,ge Leal Bur-
0-

I I
/

'

mal> e.sfo.rços.

TOME RNOT
O MELHOR APERITIVO

Rua Felipe Schmidt
Sala 3. Telef. 16-31

Drs .

Aderbal Ramos
da Silva

e

loão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
t

t
�__IIi"lIiIlIllIII;lIII·.'.IIlI' _

Dia do Reservista
Ri,o, 21 (A. 1\.) - Será comemo

rado condigna-mente, esl P. aruo, (),

Di,a d'o Reservista, a' dezesseis da'
c\fjzembl'O, haVlendo uma festa eru;

Lodos os es-labeJ.ecímentos milita�-
res.

mações del,alhadas ,na referida"

Inspe,toria (G. E. ·'Modelo Dias'
V,elho"), diariamente, ,das 14 ás 17
hODas.

'Voltarão a funcionar
os cinemas

_F,uncionará anexo á Escola ds"
Educação Fisica do Es,tado e obe-

Rio, 21 (A. ,N.) _ ReaHz'Ülll-Se, decerá um programa cuidadosa-

'Ú'nlem, no DepaJr:t�ento Nacional mente organizado.
do T'rabad.ho, sob a presid'ênci-a do Além da educação fi,sica pro

Sll', AIl,r;i:o Sales Coelho, dü·,etO'r ge- priamente dita, rieceberão os alu

r,al, com a [pire,seinlça d'O sr. Carlos nos, ,conhecimentos das diferentes,:

Mello Sohri,nho e re;pl'e'sentantes I n:odlalidades de desportos e atle-

dos S111d-iJc'a,tos dos 'empregadoJ'es' tJsmo.
e EIlm[pQ·,egados a oerimunia d'a assi- O c@po doçenLe é constU,uido de-

lllmtur,a do acôll'do ceI,ebrad'o éiit.re técnicos especializados.
os sindio3ltns de 'elIllp'I'Elzas exihido- A secção feminina terá, entre'

a:i3.IS d,.nemat'Og.ráfica,s e op'er-ratdores outras formas de trabalho fisico,..
iCÍ!nemart:o�rMkos do RÍio de Jmlei- adaptados, giná-&tica ritmioa e bai-

1l'0, relativarmmiJe ao aumelnlto de lados, ,sob a dir,eção de p'rofesso
lS,al:á.rio que vinha s'elnd'O p,l,eitea,do res recentemen� formados na Ca-

pela l'eferid1a ala.sse. piltal da Republica.

NUNCR EXISTIU IGURl

\

PA R A F E R IDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R i E I R A S,
E S P I N H A S, E_�_Ç�..
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