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Adeibal R. da Silva -- o candidato Que o povo elegerá a .1" ��' j�
Beiro -- será o obstinado continuador da benemelrita",,'"

."

',straçao
de Nerêu Ramos. Com êle, pela grandesa de Santa' 8.

=Is�-i;i� , uli-'-erdad"""""'e""'_"/i"""""".:•

tem, no Senado, mostroo-me UIHa' de poucos dias embarcará com:
fort.ografia do padre Arruda! falando I destino ao Brasil, afim de iniciar,
em um comício. Eu lhe perguntei naquele Estado, intensa propagan
se o padre era comunista declara- da de sua candidatura.
do, tendo ele me respondido que
não, mas que se interessava pelos Cerca das 11 horas de ontem,
problemas do povo. Retruquei, en- estiveram em nossa Bedação, nu

tão, que <para se interessar 'Pelos merosos estudantes gínesíanos,
problemas do povo não é preciso que 1101S vieram 'apresentar um

ser OUI não ccmumésta, Entretanto, veemente protesto amti-comunista,
eu de mim entendo que se um pa- em vietude de ter sido um colega
dre af'iruna de publico que é coanu- seu, brutalmenLe agredido por um

nista e (rue há outros padres que oornunísta, quando. afixava um

tamhém ° são, ,êstes, eville'ILtemente, cartaz que rellembnlV,[1, a data de
nil() tC)'ijiJ mais o di,reito de ('x.er- 27 de novembro de 1935, e do qual
ceI' ° minÍs.itérÍo sacerdotal. Hál IHOS ocupamos em outro locul desta;
\l,llla enciclica. "DivinÍs Rede,nto-: folha.
rIs", (fiae condca13 o cOll:Yl1:nismo e o I

a1dsmo. Como lSe a'dmil ir que UJJ..l COl\IUNIS'JO, INTEGRALISMO É
saceu'dote católico ingreslSe num DEMOCRACIA

p�rtido emíne/ot'eil11cnte a,teu? Até (A pedido)
on,tão', pela exibição fotog:l'áf1ca, eu UI-LimamenUe, Venho s.ido abor-
não eSilada, Mlí'Orizad,o a me exter.- dado por vál'iaJs pessoas, que se

nal', como o faço agora. Há tem- di,rigem a mim, com o Íl1JtuiLo de

pos, houve na pràça Sal'iez Pena sabEir e de �JlLe,rrogiar-me se pCl'
nm ,comicio de se,l1ll.]()Ira:s da Tij'llca, l/enço áJs fileil'aJs do partIdo de Le

que eJsltão comJbaJte�l'do ° camhio nine.

neglr'O. Eu com.pareci, Fa)'ci. Fa1a- Depois de r,evi,dar á alLura, t 0-
,ram outros oradOl'iês. Fui fotogra- das as pe.rguntas sobre este tema.
f3do ao lado d.es,sles ·oraldoll1es, e que são d�igj,das a mim, resolvi
ninguem mais católico do que eu. tornar bsm olaro mi,nhas idéi'as

REUNIÃO DA COMISS.\O EXE- Lo,go, a fot'Og>l'l�fia só por si não pohti,cas" e fllllzler sabe,l' a quem in
-pelo pla,nallo cl,e Canoinhas, onde,
ilemos cerlez'a', mui.lo c-ontrtbuirá CUTIVA DA U. D_ N. justifica adesão a um partido. A teressar o seguinte:

Rio, 22 (A. N./) - Com a maioria gmv1dwde do caiso esM, po'r:érn. nas a) - que a oausa que levou-
p,al'a que Sa,nLa Catalrina cooa vez .

Abe'llideTIdo..,lliClt$ Cium sensibiliza- de seus membros, 'l·,e1l'niu-se hoJe a deCll'a,rações do padre A'rTutd>a, que me a tomar a ati�ude que IJomei,mais se imponha no 00noei-to das
dom genL1Iesa, e re's,polndendo a 'Comissão Exe:cutiva da UDN, s.otb a diz s,er ClomunLsita le have,r OlllltIrOS no ultimo comi'Üio no 1'e-al1'o

. i,rmãs' l:ederadea.s. .

vma nossa pEJrgunt,a sobre a mag- pI'.esic1êlneia do sr. Prado I(,elly e saCJeJl'ldGte;s Cal!:Ó,}iCOiS que também o Alvaro de Carvalho, foi apenas
lla ass,e.mbléia· do pal'üdo majori- ELEMENTÓS DA U. D. N. secJrel!.�riad{l/ 'Pelo Sir. Paulo Noguei- são. Aí é que se verifÍ'ca a colisão iinpuLs�onlllda pelo meu instinto
!ário, as'sim se expresso.u: ADERIRAM AO P. S. D. ra FHI;lO. O deba,te mais illllpolitante en<lrc os priJnciJpios hási<;Ü's da dou- contra o nazi-fasci-i,nLegl'alisffio;
u_ A Convenção dio Pal'ti.do So- P. Alegre, 2,2 (E.) - Em dalÍ'a de gk'l),u em·tô�·'no da resolução de ser tlrina comunisil:a. Um saJcer'd.oie ca- b) _ que o meu aparte não

cioa.l DemocrM.i'Üo representou a ontem a Aliança Trabalhista! Brasi_, cOIl1'vocado o Dioretúnio Naciolnal do tólico praltica Ulllla V'e,ndadeira Ujpos- foi aúendido, quandp O orador,
CÜlHsagl1ação de uma eandidaiura leira que foi organizada por e.le- palrtido para os primeiros dias de ta.s'ia se LngreSSM' num pa,rtido me-' havÍla dito que "Swnla Oatarina.
p11evi:amenie vItorios'a. men,tos saidos aios (�uad.ros paJJ.�lidá- dezembro, afim de ·em deba<te am- dular'll1C1nte conltrárÍo à ligrelja Cató- mmaa havia assIstido a um es-

"Aderbal R. da Silva é - como rios <ia União Democrátioa, e que pio, ,de to:dos os representalnil:es es- lica ,e pOIr ela clara e i'l1sofismàvel- petáculo tão de,moerá-tic(), como
muilo :Qem di'sse brilhante lri,buno mas. últdma" eleições vot,anvm no tatduais detell1mina,r a 11niha da UDN mellüe cO-lli<ie,nfl'do". I'leR, benci'onavam faZ'er o povo
la.g'uDCl))i';'e - a juventude mesmo Brigadeiro Ed,úardo Gomes, após t&nto p'Olitica, quan,to pa:rlaul'entar O ,DR. FRANCISCO GALLOT.TI AO assis.tir;
d,e Sant:a CtLl;anialli". rompere,m com a UDN, fo'ram in- em fa-ce do go'vêr,n,o e das sirtuações P. T. B. c) - que o abraç'O qne recebi
E' um poHti.co da n08:,;a ge,nação cm'pOTados, à seele .d'O P. S. D., 011- Clriadas pelai p�'oxi'l11jdade 'daIS elei- O P. T. B., secção de Santa Cáta- do sr. Mário BlllstOS, ao subir ao

que refIlete a wm;ovaç:ão dos valores de. se avis,ta�'aIn com o ST. Valter çõ.es. Ocupou-se, a,inda, a Comissão rina, ,cm r,esp.osla a um teLegrama palco, foi, despr-ovido ClJe qualqLle�
morai,s ,de nossa if�l'.r-a, 'e que, por Johim, hipotecando-lhe soUda,r:e- do reco,nlhedmml'to elos novos Díre- de solildari,edade do sr. dr. Fran-

.

,soIid,arj,e.dacJ,e politica;
I

iJslJo mesmo, enoonlJ'al'á a seU lado, d,a:de. tó,rios es.taduais da Bahia, Rio G. cí'sco GaHotLi, l1ecebeu o seguinte: d) _ que até hoj,e, depois de
o enLus'iásmo finço e a vibranLe so- Também ontem ai secr,eta,ria do d'O Sul, Pall'runá, Pará e Terr1tóri0 "Mni'to agra.deço ilustres a:migos já saber e mesmo ler algo sobre
hdariediade de u0dos 'os seus co,es- P. S. D. I'ece,beu comunicaçã-o do de Guap.oré. A questão da UDN trabalhistas caLarinenses certo po- a Rtl.ssia, e mesmo ter pales,t,ra-
t.adoaIllos. c.e1. João BartiSlta Simões Riet, ex- parrticirpar o umão do minísitério, deremos sempre colaboDar grande- ·do com SOlIdados da terra de

Hel'eorindo-se á aLuação p'oIlLica pre.feit'O de São Sewé e p'roce'l' lí- ficou para ser de.cidida pelo Dire- za nos.so Estado. Vossa sohdarie- Stalin, quando da minha estada
de Canoinhas, odr. Ol'ty Magalhã'es belI'tado,r dali, <de que ingl"essara tório Nacional em Slua próxima df.lJde tão espontanea e que ac,eito. na Itáli,a, nunca me interessei
Machado teve estas paIavras: nas f<ilei:r3Js ma',jol'itárias em aiPôio reunião. Muito me honra ter colaborado pelo Partido COl11unÍs'ta do Bra-
_. O pla:uélJlto de Canl()j,nnas é, à candida'tura. do sr. Valter Jobim. O CLERO E O PARTIDO sUl�imento vosso partido. Felicito sil;

uma l'eSel'V.a po.JiUca LradicionaI- Como complemcnto de seu gesto o COMUNIS'rA amigo dr. Largura sua indic,ac,ão e) _ que não pOS80 aJdeDir 'a;
merrte unida em movimentos civi-. Del. Riet este.v,e em vj'sita a,o canrli- Rio, 22 (A. N.) - Agita-se a illl- Q,rpubdo federal, delS,ejando bri- um p.al't.ido, quando seu própri,o.
coo or1e.ntaclos pelo nosso grall1de e dat.o pessed:ista, hipotecillndo-lhe pre,nsa de'sita ICrupital com o caso do Ihanle vitória. Saudações, (a.) - ohtefe diz, que quando tivermos
jnoontestável ehe.r.e Nerêu Hamos. solidar�edtade. paldtre <ÁJ.'u'Oldo Mo.rais de Arruda, F1'ancisco Gallotti. uma nova guerra ele luLa,rá oou-

Se outros moti<vos não houvesse, AS ELEIÇõES DE JANEIRO E A Vlgla.rro de uma pUlróquia de São B. Ajr,Des, 22 (U. P.) - O dr. Ar- 1ra nOllsa Pátria;
bastar,ia o f.ato de ser o venerando NOVA LEI ELEITORAL Paulo, acusado de ter falado em um I maIlldo Maresoa, declarou que o f) _ que minhas idéia,s sã<Y
'Gel. Vidal Ramos patrono do nosso Rio, 21 (A. N.) - Tendo sido ,comÍlcio comunista naquela capi,tal. Oomité dos Emigrados Brasileiros, compLetamente contrárias ao eo-

munici,pio, para que e-stive,ss'emoll aiVcnrtact'a a 'possÍlbiHdaJde de ad.ia- Manife.stando-s,e sôn.r.e o fat,o, o se- do qual é pl'esidjente, o havia es- munismo, pontanl,o, quem pensar

decididament.e ao lado. dé um di'g- men'Ío ,das eleições mall'c.adas para 'llaJdor Hamilton NO'gueiT'a f.ez essas colhido oomo candidato do povo de Lar forma, estalrã redonda-
no representante desLa família, .i::t!n'eko próximo, em vi'rtude de não dedawações COl11'O lideI' católico: livre ao governo eOIlis.titucional de mente engam"do .

.que já deu ·-ao nosso 'EsLad'Ü ,tantos
I
ter sido elabu,rada a nova lei �-eJ,ei- "O s€lnador Carlos P,Festes, Oll- S. Paulo. AOl1esÚ'entou que dentro ·Paulo Gevae?'d FCl'I'e'Íl'a
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flot'liinbpoUs-� sêbsdc, 23 de tiovembro de 1946

Fala ao "0' Estado" o dr" Orty
Diversas notícias do Estado e do

, iii!

ri
Machado

Pais
homens publir-os de marcante pro- torul, o ministro José Linhar es, ou

j,e\{i1o no (,.(,l1'ál'10 polst.ico de Santa vide pela reporragem, disse qUe de

Oatarina. modo algum é possi vel o adiamento
Encontcaudo-se ainda nesta ca-

, , .

., I dO' '1' II
-

'1'
Corno Canoínhus, lodo o planalto do pleito. E lembrou Cj:U!e o Con-

Plll(l" o sr. r. l'Ly.1 .aga l111es ha-, .,,' �, .'.
�

h i' di t d C
.

I
cm que se situa a PlOSp(Wa comu- grosso poderio dar pronto anda-

e .ac 0, pl'?C0r pesse is a ,e. anOl�, na está coeso' e firme ao lado do meruo a lei, delIl!Í'l'o de oito dias.
nhas e vigoroso tribuno, que aqUI. .

.

t'
oandídato do povo barriga-verde. Falando. também, o procurador

viei-a repeeseu ar o prospero mu
.\demai,s. deve-se levar em conta a Ternistocles Cavalcanti, considerou

roiça penderavel que isto repre- a situação premente. Sugeciu, po

senta, porquanto é sabido que con- 1'l"111, que em úHimo caso se uttli

tamos com cerca de. 30 mil elei- zasse a lei Agamenon Magalhães,
tores, rios quais 90% S40 pesse- ;'n.aqllilo que não foi revogado pelo

J
distas, '_ �-", .. "", .•"_.-",,,�./.,,,,.,,�.,.,, I' :�;:-r Carlos Luz pois só com esta úl

Finalizondo, o prestigioso pro-! ,tima 'não é pn:;síve:l se .realiza.r o

cel' aCf'nluou: ,',pJdtü.I
�- 4�om.o IllO\:O. e11 ln'C sinto per- 1'. S.� 1). D(} r:�'l\.'\DO DO �W

f,pii.�menl;c. á voat.ade em me ba-I Hio, �2 tA, N·.) -- Com a ansênc.

I Leüd.ú pr!l" 0!tndi.'daLul'ét AfI,':l'bal .R,. cifl de ap't'11f1i' o coTt,ego Olimpio ele

I d<q, 8il'\'a, p()rqllê "e,lo q�iJe ele, mo-
l
<M010 e úr) i.e;I1el1t�-cor.L)nel Gl1berlo

ço LU1Y;l)ém . .i�L [:em um programa ZVfa>riJ1iÍli}, !'s.tl:'ve reun.ido, ho.je, o

definidu de go\"erno: Rel'á um eOl1- Dirct(�rio <lo PSD local. Examinada

th1twdor vig'üa'ul'e e inclonili.do da a sHuação, verificou-s·e que dos :i6

prodi,gios,a obl'a soci'al d� Ne.rêu 011 35 diretÚ'rios neg,ÍQillais; ape:l1as

RJa.mos, cuja personalidRde tem tio- 3 se desÜiga,l"am do PSD. En'trc Oll

je um sentido l1'aci,onal". 'lras nosoluções, fioi cOInfe<rido ·ao se

Agrad,e.cendo ao dr, Oríy Maga-' cre,ládo gera,l, comandante Augusto
lhã,es M.achado a dcJ,el',enci.a de sua ,do Amaral Peixoto, plenos p.orier,es
culta palestra, a,proveitamos o en- pUira, ooriell't::lJl' o próximo p,Je�to e1ei

seja para cnmpl'imcn�a-Io pela tOTal, esl:albeIece!l' á,Ui formar acôr
sua jusla escolha eomo candidato dus ou aloianç:.a\� com outras coneu

do Pal't,ido Soci,al DamoeráJLico á 'lcs d0lUoorát:icas,
As,e.emb1éi'a ConsLiLuintle ESitadual,

o PLANAL1',o_ DE CANOINHAS
NAS ELEfÇõES DE JANEIRO

i1liicipio na memoravel convenção
d() P. S, D" aproveííamos um/ en
coutro casual no café para" ouvir
lhe a autorizada opinião sobre °

rnovímento polid.ico do Estado.

�ERLLl\1., 22 (U_ P.) - O gaJ. Joseph Mc Narney declarou que o

marechal soviético Vasily Sokolowsky 'o informou de que à entrada de

jornalistes amer icamos na zona russa será impossível até depois de 1°
l1l.e janeiro por causa da desm.obiíézação de tropas zussas, O governador
militar ,americano declarou ter 'escrito ao marechal Sokolowsky, em 1"

.de novembro, pedindo-Ihe permissão para. qUe os correspondentes a

mericanos entrassem na zona de acôrdo com as combinações anterio
res. Na reunião de ontem do Conselho de Contrôle, o marechal Sokofo ...

wsky declarou ser isto impossível até depois do dia l° do ano, �'porqu.
a desmcbihzação

.

das tropas russas embaraça Q movimento dos trans

portes e em tais circunstâncias seria perigoso operar na zona". Os rue

sos, em ocasião anterior, vinham rejetado o pedido dos jornalistas ram�

l icanos para visitarem a zona soviética de ocupação. .. .. .. .. ,. . oaj

Truman assumir O, comando
\VASHrN(�TON, 21 (U. P,) - Noticias ela Flórida revelam que O

presidente Truman chegará amanhã a Washington para assumir pes
sO<ilÍJluente o comando da luta entTe o ,gwêrno morte ameeícano e apre..
sidente do Sindicato dos Tr-abalhadores 001 Minas ,e Carvão, J-ohn Lews,
Truman estava gozando 'O seu período de férias, porém a deflagração
lia greve das minas de carvão que ameaça ,paraiizar tôda a viela imdus
trial dos Estados Unidos obr-igou-o a cancelar suas férias. Segundo díz
se, 'I'ruanan 'está perfeitamente ao par da situação provocada pela greve
dos mineiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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jano.
16 - sábado - Farmácia Rau-·

liveira - Rua Trajano.
17 - domingo - Farmácia Rau- )I

liveira � Rua Trajano.
23 - sábado - Farmácia - StO"

Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

24 - domingo - Farmácia StC'"

Agostinho - Rua Conselheiro Ma
I fra

25 - segund3!-fei:ra .(e feriado)--
Farmácia Esperança - Rua Con-
selheiro Mafra. '

O serviço noturno será efetuado<
- pela Farmácia Santo Antônio, sitg",

HORAIUO DO VERAO DA "VARIW
J á rua João Pinto

A partir rio próximo dia 11 de

Novembro, entrará em vigor o se

guinle ·hOl·Úl'i.o de yerão da VARIG.

DE FLORAJN6POLIS PARA CURI

TIa.'\. E S.�O PAULO

.

Segundas e sexLas, partidas ás

13,00 hOl'a�.
DE FLOHIANóPOLIS PARA POR

TO ALEGRE, PELO'fAS, CACHOEI-.
RA ALEGRETE, URUGUAIANA,

MONTEVlDÉU

Terças e Sábados, ás 10,3.0.
As quartas para o Nórte (até São

Paulo) e sextas para o Sul (atr
Montevidéu), os aviões escalarão

em Florianópolis faculLativamen-

__------------------�-----�----------------------------------__---------,w.

CODcurso da«Ráinha
Uma grande iniciativa do "O Es·tado", em flfOI da Caixa

de Esmolas aos Indiqentes· de Florianopâlis

o INTERVEh"TOR FEDERAL RESOLVE'

Promover, por antiguidade: i
De acôrdo com o art. 50, do decreto-ler \n. 572, de 28 de outubro de Hl41:

Já estamos recebendo os primei- a "Rainha da Carirlade" é dar pão i Mário Fernandes D'Ac�Il1!Pora, do

.car-1,roo votos dados á Rainha da Car-i- aos indigentes de Flcrianõpolis

I
go da classe F da carr-eira de Deut.ista,

.. ." ""'" '0 , do Quadro único do Estado, ao cargo
dade, cujo concurso "O Estado" pois o plano de henemerencia a ser wi classe G dessa carreira, vago em vir-'Ilançou a generosidade do executado pela Soberana e sua 601'- tude da exoneração de Perí do Gunrant

pOVO
te será magnifica contríbuicão aos Camisão. !

ilheo e que .está merecendo cada ',.. Decreto de 18 de novembro de 1946 \
dia maíor numero de simpaM.§..s.. abnegados esfo1'ç�s (ia ,CaIxa de Es- o IN'J1ERV1ENTOR FEDE'R.'\L RESOLVE: 1 .. , que Luiz XIV, da Fa-amça, o

. (i"i;.:'!"�' molas em solucionar o problema Someal': famoso Rei-Sol; cosbmnava dizer

Tod.os. compreendem qlf.,e. eleger -��.. _.

endícancia em nossa capital. De acõrdo com o art. 169, do der-reto-
".

.

• .::�� .leí n , 431, de 19 de março de 1940: que quando alguém para um cargo I"�. aos indigentes de FloJ'�an6PdllSi 'jfJande h�j.e mesmo o seu voto.
Francisco dos 8antos Faraco palra exer-. fazia noventa e move desconteilües

.!�["-r ', .";D._.4:"'�.. ,CA�.,l.',:D.·fl.)JE,
gel' o cargo de Juiz de Paz do distrito

I ,e um imgrado.
�,: �, da sede do munícípío e comarca de

I ') 1.. ,' �

e lo siásti 'a,>� JoitrlvUe.' ,- ... que a ollfpgaçao c ,�s.. . lO

VIOLO na sta ..
"'," '.':' .. , '''! : "" • , •• '.!/ 'f'" '. . . . . . . . . . . . . • Decreto de 19 de novembro de 1946 dos sacerdotes católicos lerem dia-

,.' O INTERVENTOR FEDERAL iRlillSOLVE riaJlnel!1lt1e o Br-eviário d'art'a do sécu-
• • • • • • • • • • • • • • • •• • i••••• ': � •••

'

•• 10 •••• ; ••••• ; •• ! o· • • • • • • Designar·.'
�

�

O d;utor L�obel'to. Leal, ocupante do lo IV.
.. flresidente .... : :'... :.' ........ � .. ( . ; ...... ,: .. "

..... " .••. ,'o • • ..... cargo de Consu'ltor-Jurldico, padrão Q, 3... que os cães esquimós são

.•
I y," do Quadro único do Estado (S�cretarla belos mas extraordinadamentc fe

da Via.çlOO. Obras Públicas e Agricultu
ra), para representar o Govêrno do Es

tado, na conferência dos Se>...nretários da

Agricultura 'dos Estados, na Capital F'e-

deral, , I 4 ... que, em (mM:31 região da
Decretos de 18 de novembro de 1946

'}:I" 0"",' v'. ," J' . rn i- IO IN'l'EHVE'NTOR FEDERAL RESOLVE lu.n!,,)lJa, cxisee U111a ·e] que pe )

Nomeár: ta ás jovens f,e-rir'em a Iaca, em qual-
De acõrdo 'com o ar-t. 169, do decreto- quer parte do corpo, os noivos que
lei n. 431, de 19 de março de J940,: JiheB forom inf'ês ; e ql�e[aJl Ierimen-
e art. 32, do decreto-lei n. 6U, de2:. .

_ .

de março de 1942: I to, considerado nana sànçao social,
Olwa Back Martins para exercer o car-] previne as demais jOV1CiJ1S contr« a

go de Escrevente Juramentado da F.scri- mil fé dos conqudstadores.
vania de Paz do distrito ele Qllcçaba,7.. . f!]ravura em 11' adeira
do mun íclpío ele Palhoça, e com a!:t'ibui-l :).,.. que a '_

.,

,

cão de fazer reconhectmento de letr-a e I fOI inventada pelos alemães no se

firma, cujo serventuário é Got.tlíeb João I culo XN.
Seernamn. I 6 ... que a maior flor dlo mundo
De acôrdo com o art. 169, do dFle reto-I I •

lei n. 'J31, de 19 de março de 1940: I
é a de uma plamt a do gemer-o

Roland Scheidemantel para exerr-er o Amorphophaflus, que só vegeta nas

cargo de Depositário Público do .Tu'ÍZO limaiS densa. s Ilorestes tropicais, CS-
de Direito da comarca de Jbirama. ..; p 'f'
Maria Elacy Ferreira pana exerc·er o pe'CJa]il]1lernte nas llhias do a'CJ JCO;

cargo <.Ie E�cre\·ente Juramentado <ln la
I. q,[lIC

essa flor. chega a medit' mais
Tabelionato de Notas, Oficial do Regis-' d.e 2 metros e 60 cerutímetros de
to de Imóveis da comarca de Campos diâm1em:o; 'e qu.e, a..;pesar-da suá
Novos, cujo serventuário vitalício é Ro-

dolfo Matos. hrlíssima ClOlr amaTelo-pLlrpm'a,
Designar: pO'SSJue mn odoT exi.rema1II]lcnte [laJll-

Sílvio Fé'raro para Membro da Comis· seabun.cJ'o.
são Administrativa do HospitaJ "Nossa

Senhora ela Conceição", de Urussanga,

��c..�""'�l-l&'U!t!Mai�'r.."\Wt':;-7����;l'e-1cabendo-1he a presi-dên�ia. da mesma. � Dr (�",�n:NO G.
PrQmover, por antlgm!lade: � ••

De a;côrdo com o art. 50, do decreto-I! G�L��ETt�
lei 11. 572. de 28 de outubro de "11 A D V O G A D O
1941:

. 1

IMal'ia de Jjourdes Medeiro,s Vieira do

I
t C.-ime � dl1�

cargo da classe F ela carreira de Esta-: Cor:stituição de Sociedade.

tístico-A.IlIxiliar, do Quadro único -l0 E�- ; NATURfibIZAÇÕES
tado, ao cargo da classe G dessa carrel- Titulol! Dedorat6rl.os i
ra, vaga em virtude da exoneraMo de

II
,

Epcrit. -- Pr-oça 15 de Nov. 23. I.Nicolau S. Oliveira.
lo. andar.

.

Dispensar: e

FranciSco Waterkemper (pad'l'e;l, de Rellid. -- Rua Ti:!'adantes 47. !í
Membro da Comissão Administrativa do t FÓNE 1468 �
Ho�ital "Nossa Senhora da Conceição", "N.. '.n.".,""""""",'""""""' _

de Urussanga.
Decl'eto de l!) de novembro de 1946

O liN'1'E'RVENTOR FEDEHAL RIDSOLVE

Desigual':
O Chefe .de Divisão TécnÍICa do Depar-

tamentp Estadual de !Estatística, Joa

quim Madeil'.a 'Neves, para <responder pe

lo exped<Íente dêsse Departarrnento. du

ram.te a ausência do respecti/Vo titular,

Copynghl da

T_IIAtt vou HlAl//J11_

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

.. rozes ; e que é preciso vigiá-los
muito de perto pas-a que não de

vorem, as crbanças da tribu.
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Os or iginals, mesmo não

publicados, não serão
de.volvidos.

direção não se 'respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

A

Exame de sangue. Exame para veriÍicllção
de co.ncer, Exame de urina, Exame �(n'a

. verificação. da gravidez, Excm,..e <ia escarro,

Exame p.arn verificação de doenç'.:l.s do
pele, beco e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
J-lutovaccina51 e t:fansfu!lão de sangues,
t,;l!ame qu�mico de fal'inhas, bebido.

café. água., etc.

---------------------------------
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FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

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

,

ODIN

*
Esportes

FARi\<IÁCIAS DE PLANTÃO DU-
RANTE O MÊS DE NOVEMBRO::

2 - sábado (feriado) - Far
mácia Nelson - Rua Felipe Sch
midt.

3 - domingo - Farmáoia Mo:
derna � Praça 15 de Novembro__

9 .- sábado - Farmácia StClJ."
Antônio - Rua João Pinto:

10 - domingo - Farmácia Ston
Antônio - Rua' João Pinto.

15 - sexta feÍl'a (feriado)
Farmácia Catarinoose - Rua Tta..;.

TELEFONES MAIS NECESSITADot1
Bombeiro.' ....•....•..•. , • . . • . • • • 131!l
Pol,ícia .. ,' , " ,. _.. l03it

Delegacia O. P. Social ...••.••.•.. 1S7ll"··
Materpidade 115'1
Hospital Nerêu Ramos ..•. ".... •• 8J�.
Santa Casa .................•...• HJ3:i'"
Casa de Saúde· S. Sebastião ..•••• 11'�)J>.
Assistência Municipal .......•.••. lHl;��Hospital Militar , - • •

140 B. C. . .......•...... ,...... IS !If'

Base Aérea : ;..... 781:i>"
7' B. 1. A. C _........ H>�

Lapitania dos Porto. ........•...••• 1381}
16- C. R. 1601'1

Fôrça Policial 129;1
Penitenciária H- o ••• o. ••• • 151�
"O Estado" ,................ 102�
• A G�zeta" _............. 1551
"Diário' da Tarde" lS7�
T B. A.......••.••••••••••••• 16IJllv
Jl;mp. F.Wlirária Onicà •••••••••• 10».110 '

LH � QECOMENOA

!�1�?io�
TOMEM

UiD�D freosotaün
"SILVEIRA"

Grande Tônico

Di. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE· SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipê. Schmidt � - Sala 5
Edif�cio CruzeÜ'o ....:. Florían6polis.

I

Transportes regu!ar8s de cargas do pôrto da

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV! 108M
Informações com os Agentes

Florianópolis - Carlos Hoepcke SIA - CI- Telefone 1.212 ( End. teleg.
São Francisç.o do Sul - Carlos Hoepcke SIA - CI - Telélone 6 MOOREMACK

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-� 2bado 23 de ,Novembto de "9�ti
����__� �� �a. � � • __

Magislrandos de 1946 I
Os magístnandos de 19,i6 do Ins- ta, DUma Santana, Edmée Novais.]

tilLuto de Educação de Plor ianõpo- E.<fgar C. Rosa, Evaogelia KaJ'afatás,
lis e a respectiva Diretora, pro- Ione Rodrigues, Heleníta Silva,
f'essora Antonieta de Ba.lTOS, tive- Joanita B. Gláudío, Líete Lima de
rarn a gentilesa de nos convidar Sousa, Lourival A. Goya, Maria Cla

para a 50leni'dadte da colação de ra Peneira, Maria Santos, Maria da

gráu. a efetuar-se dia 30 do cor- Graça Sousa, Maria da Graça To

r-ente, com o seguinte programa: notli. Maria Lúcia Mayvorne, Ma
de manhã, á" 8 horas. Missa em trirelena KO'V3,}'ski, Nereida Carva
ação de graças, na Catedral Metro- lho, Nadir Silveira, Orestíldo To

polítana: ás 19,30 horas. entrega masellí, Oswaldo J. FT3ga, Osni
solene dos diplomas, no Cine Ritz; Sidva, Raquel Silva, Hsta de Càssia
á no ií,e, ás 22 horas, elegante soi- Aguiar, Sbella M. Bousf'ield, Sinova
rée no Lira 'I'enis Clube. N. Moura, Sucen Mansur, Reinaldo
Pat'aninf'ará os nossos educacio- Gomes, Waldir M. Lima e Wanda

Inistas, a ilustrada professora An- Mussi. --
--,. _

touieta de Ba-n05. "O Estado", ao mesmo tempo que Wia rtlnnue
....

S·
.

B d d II 8'·liaSão os seguintes os professoran- se congr-atula com a coletividade .1""'0 I.u� ao a e IQU u
dos: catarinens s por tão ausptciosc e L.:;,. "I�m dO I j B fl

ORADOR: "\ViI<són Marcelino .aooutecimenao, -,tributa a homena- uI U 't • ti.
Azuir Corrêa, Antônio B. de Seu- gem de sua' admirarão a valorosa

50, Arnaldo Cardasa, Auréleo Ma- [uventude que com tanto idealismo,
dhado, Beatriz Oliveira, Olara M. I abraça a uohilissírna carreica de.
da Luz, Clovis Goulaot, Darci Cos-I professor ..

AN[VERSAR[OS:

JOSÉ MARQUES TRILHA

Oercadc . de carinhos de seus fi

:lhos. e esposa, ve passar mais uma

primav,era, na data que hoje traris

cOIT,e, o sr. José Marques Trilha,
,digno f'unoiouár io publico estadual.

�::mA. ESTELITA CAMARA
TOLENTINO'

Transcorre hoje, a data natalícia

.da exma. sra. Estelita Camara To

lent.ilTlo, esposa do sr. Alvaro To

ienti,l1o.

.PROFESSOR CARLOS DA GOSTA
PEREIHA

- Aníversaria-se, hoje. o sr. pro
fessor Carlos da Costa Pereira, di
.retor da Biblioteca Publica e pre
.síden te da Comissão de Estudos
.dos Serviços Publicos Estaduais.

Inteligencia aformoseada por só
lida e vasta cultura, o ilustre con

termneo· já de há muito se cre

.denciou á admiração de todos, não
só pelos nolaveis serviços que vem

prestando á adminístração publica
..do Estado como .pela sua marcan

te aduação na vida culbural e 80-

.oial de nossa berrü, onde o seu es

pi,riLo lúcido e a sua alma boa es

tão sempre ao dispor de todas as

iniciativas nobres e uteis.

Justas, ,portanto, as homenagens
-de apreço que, pOI' tão auspiciosa
data, l'eoelJel',á o prof. Ca.rlos da

çosta Pereira, ás quais "O Estado"
<;\ a'ssoc.ia, com votos de oo.I1Jtimvas

prosperidades pessoais.

�)l MENINO DALMIRO
Faz anos, hoj'e, o menino Dal-

mil'o. filho do saud'os'o A@apito
Mafra.

OTAVIO SCHIEFLER
'l'ranscorre, hoje, a data uata

;licia do sr. Otávio Sc.hi,efler.
"

STA. IRACY R. SIQUEIRA
IíJ�sbeja mais uma pri:mavera,

'hoje, a s,t,a. lra,cy Romã:o Siquei'l�a.
•

TlimEZINHA DE JESUS

FlesLeja ,seus natails, nesta data,
:3. merün;a 11el'ezinha de Jesus Cal
lado Pinto.

NASCIMENTOS:
'CARLOS

O lar f.eli,z do sr. Carlos Reis e

,·de spa exma. esposa d. V�na Reis,
l'esÍldlenLes em Montes Claros, foi
,enriquecido dia 28 de ol},Lubr-ÇI ul
timo, üom o advento de um 1'0-

.bu�,to 'garoünho que l'ecebeu o no-

_me d,e Carlos. .

".

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

APEN� Cr� UI
Com essa ínfima quantia VoeC

,-esLa auxiliando o seu próximo,
,Contribua para a Caixa ele Eamola4
.o� lncfurentN ti. FlorianólPoU&.

Rainha dos
J�§tudanjes

CC' o t n o S "3 nsadoe pela
leLld.e carecem de cuidado

':,H',stante. Algumas gotas

de LAVaLHO desconges-
tionam t limpam higiêni
camente os olhos, dando ao

olhar fatigado dos anciãos

mais ,brilho e vivacidade.

3
,-----� ...."._---� -

FRANC,ES

Aulas a cornbtnar com o prof. Foi 'uma ceremonia belíssima e

Clemente Brüning, nos altos da, de alta significação religiosa a que
Conf'eitar ia Chiquinho, elas 14 - se realizou ontem no Estrejto, pro-
18 horas, díariamente. movida rpela Banda de Música do

14° B. C.

T'8jano, 7 � Tel�: 1151

florianópoli,s

cional é os cOInselheiros

geraiS,
partido comunista e os seus re

,[.�1:1b.éin �erã'� me�bms dQS co- pI1esentantes existe apeI1as um
leglOS ej.el,tor�a,1S. O Jornu,l terunina partido capaz de opor ii força á
[lar) dize.r: - "Para bloquear o I ilo:rça e esLe p.aTlUdo é o l\IRP".

}\. MODELAR
Recebeu das melhores Iébnccs do pa:i�: flnos

costumas de Iinho, seda e tropical;
gados d�� lindas perdronoqens.

fluíssirnos:

Aquela corporação ofereceu à
Matr-iz do sub-distr-ito, uma artistí-e
ca imagem de Santa Cecília, que
amem recebeu a benção ritual com
a pr-esença do digno comandante da

aguerr-ida unidade militar, dos ofi

ciais e praças na mesma .

Em seguáda foi oficiado missa,
às 8 horas, notando-se grande aflu

ência de fiéis.
A soleaüda,àe terminou C'OlTI uma

procissão, em que tomou parte a

Banda de :vrúsk� do 14° B. C;., ten
do perr-orr ido as princípaís ruas do

! Esbreito,
I

I - ----J

1 REDUZtrA
f:;ORDURA
p,j'y Um NovoMétodo

A r. �\ J,�':tdt'.r às E�trC·la8 de Clrll'�!n:l de
!-tí.!I�·'''<'lwtl. UDol médico descobriu ma

n.t'iJ(Í{) s�gurú 'E!' rápido dr: 1·�r.. O\·T�:- I

pxtl:':'ISO de f('i:l, gordur�. Comece a lJl�I-'

di:r" r�::!-J na primeira sema.na <.1 \m�!:! !.'\

Q'Jilú'3 ao mês. Basta tomar 2 P:l?tll�dS
.::i Yeze� por dia. tste n'oyo métod?I �an
n\r.uo For!lXl.ode, traz nova 'rJ.talldu.

de. �A.(lCb e energia como, tambÓm uam

np.ft\'(;ncia. atr�eflte. ao dlssolver a gor:
d t�r:i.. V, l15.o só :se .seu tirá como pareG"e[!\
1.0 a.i\O� !fli\tS jo,"em. Não é necessárIO
f_�t:;el' I."e�:illle alimentar, nem usar dr.og:as
dr{isí i�m� ou praticar exercícios em excesso.

};_tú-:;. ajud,a.nclo tt t�'lt.urezi.\. For:rn.o�e.
r"d\t'1, :? g(Jr�ura. de um modo ga.rslltld_o
f'llLIO ,\" de3ej'a. Peça F�()rlDode. hOJe
nt��mOt em Qualql:er farmác�a. A n088l'

t;.A.ranti-3 é a sua. maior proteção.

-----------------------------�

LEliLW A REVISTA
· O VALE DO ITMA!

----------"----------�----�------------------------------------ B R li O
Escóla Profissinnal
Feminina

, 'snod
I EsLeve em nossa redação, ontem,
a exma. sra. professora Cora Ba-

Aliviada em Poucos Minutos balha pa Silv:eira, esforçada e com-

Em pouco. minutos a nova receita lPe,úenUe dilI1�Lona dia Esco.l'a Pro-
- Mendaco - comcça a circular no ftssionaI ll"",en1,inlÍna, que nos veiu A Capitania dos .PIOrrtos de Santa
sangue, aliviando ps acessos e, os ata.ques
da asma ou bronquite, Em pouco tempo CD_muni.cal' a il1'auguI1ação, hoje, ás Gatari,ua, está publicando edital
é possível dormir bem, respirando livl'e e I l' bI'facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo 10 horas da manhã, da Exposição no qua se

-

az pu loCO que, na se-

que o mal seja ant,igo. porque dissolve e de- Tr'''balll'''S d,as ,all"n'as., d'o. mode- de desta Capi:Lania, de 18 de no-
t=emove o nlUCUS que obstrúe as vias res- � \.)'I .tI

piTatórins. minando a Sll'" energia. anui- lar es(Jabe],ecÍlmeDlto de ensi.no pro-
vemhro a 14 de dezembro, estarão

nsndo sua saúde, fazendo-o sentir-se

t
n" t..

_ ......

prematuramente velho, Mendaco tem tido f�nat-e aos mesmo tempo, COll-
<lUJer as as IiPJScrlçoes para o con-.

tanta êxito que se of�rece com a garantia curso -de admissão ao Curso Pr-é
de dar ao paciente respiraç.'io livro e fácil ,Vidar "O EsLad:o" para ass1S'tir aD

' ,
, -

rapidamente e completo alívio do sofri- certame. vLo da Escola Naval, no ano de 1947
mento da a...._<q!_lU em poucos dias. Peça C d Of'"Mendaço, hoje mesmo. em qualquer AgraJdecendo O atencioso convi- para os (}I'pOS le lmalS da Ar-
farmácia. A nossa �ara.ntia é a sua maior filada De F '1 '1'0 I t d t
proteção.

'- te, prometemos estar pre�cFliLe a ' UZI el s e n eIll eu es

Mendaco Acaba <ar"

! tão significativa üerímoni,a. ,Nava.is. ,O numero de vagas é de
Q """<I.

i
. 100, p::tl'a o Corpo de Ofioi,ais da

Agora tambem a (r$, 10.00 I
-- ----------- -- - .. ----.-

,
Anoada; de 25, pa,ra o 'Cor'tlo de

.

....

- IfOTO "" ANDRE' Fuzileiros ,Navais.. _

Prevlsao do temno ATENDE A DOMICILIO
De aCO,rd�,.c.om a� lI1SJ�ru<:oes em

I'

•

.' _ , "P ,

I
Banquetes •• Jantares •• Cosamen- vigor, podeI <tO lllscreveI -se cand-

Pl':Hsa� do tempo, at,e
14 horas

tos •• Fasto!! _. Batisados .• datas que tenham co.ncluído o
do dIla 23. Competencia & rapidez. Curso Gi'll'asial ou estejam matri-
'Dempo': em geral insta.v,eI.

I Hotel Metropol -. Tal. 1.'141 culados, no coerente ano, na 4&
'I1e�pe,ra.Lura: estavel. I EMPORIO ROSA CPraça 15 de série gj,naslal.
Ventos' do quadt'l"nte leste' Novembro n. 21. . .

f
- .

'. , u. '.' , Para mal!s li} orrnaçoes, os IU-

flJ:lescos. I TOME APERITIVO tel'!p.ssados deverão i'iP. di.rig'ir á Se-
. T,emp,eratuDaS e�tremas de ho- cret.aria daquela repa,rtição, onde

AS3f'mhlria Na-, ��,:r: Máxima, 24,6 - Minima IK �J () ��r �h.��S .serão fornecido esclarecimen-

Pu,ri,s, 22 (U. P.) - O pal'tido de

Bidault, o l\rRP, lançou um novo

apelo ao povoO pam votalr nals elei

ções de domi,ngo, para a segunda
casa (lo pa,rlamento, afim de evitar

que oos comunistas tomem conta do

novo g-overno da quar,t.a republica
fl·anresa. O jornal d,o partido,
"L'Auhe''.,.. diz que "a ultima bata

lha se desferiu". O jornal lembra

aos leilol'es que os comm1Í's,tas se

lornamm o p�-rtidó nac.iolllal mais

for�e, 00m as el,eições de 10 de no

\�embl'O, para aCamara düs De

putados, mas am'escenta: -- "Nem

Lod3S� a's esperança,;; est.ão p,erdidas
para evitar que os üommlÍlstas se

jam hem suc'ediôos em suas ma

nohras de dominarem o poder,
conforme. os pnec,e.i[os da democra

cia e do Parlamento, pois não

existe na Assemb!fi,ia, uma maioria

üapaz de apoia'I" um governo de

A Agonia
da 4smà

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

Sábado próximo, no Lira 'róluis
JClub, 'na soirée que esta slend() pa
trocinada péla Comissão Social do
"C. A. XI de Fevereiro", se.rá sole
'nemen Le coroada S. M, a Rainha
.dos Estudantes de 1946, s.enlwl'ita
Ursula Beckmann.
Con�i,derando. ser essa uma 1e

gílima fesla de esl,udanLes que a

agI'emiar;ão acadêmica da FflIüulda
de de Dir.eiLo oJerece aos que estu
·dam em Florianópolis, não será Tborez".
feita qualquer c.obrança na re"el'va

fi das !llesas, As eleições de domingo' pl'óx;imo
Muit,o ao contrário. lodos I);' es- consLituem o p.rime,iro passo pa

,tuda.f�Íles -da capital, SÓCi6S di) Lira ra a. escolll'a do Conselho da Repu
e do Clllb 12 de Agôsto, estão sendo blica, que va,i participar, com a
Convidados a abrilhanlar ')(lm snas

'l)r�"'E'I1Ç��, o llc.fericla sarau. Con'.'i- Assembléia, das eI'�ições para .pr�
carlos, esp,ecíajs são, tamhel'n, os si'deJlle da Rlepublwa. em pnnCl
gren:ios da, capiLal � ]). A .. !:J Fa- I pios de 191.7. A votação de domingo
�111',U'de de Ciên�i�s Econ(�!lIle�,; d,e I será para a. eswlha de 80 mil,ls� l,;;tarma, o Cll:cmlO __ :r�stultantIl ,b d colégios deitoraisC",tat'mensr, o Bua "Izmlmuçl,

O!
mem ros os_

Ar.w' :I'ano c o ;\fat,'nbá SVOi't, bem que se I'eUlflrao a 8 de de.zembro,
como iodas a� <en]\I)!.·:la'i que de para a seleç,ão de 200 membros do-

9ua1qlW[' fOl';r,;� hl'lll1'l' L 11 11''', l:l-! Conselho.,mlr'" COTI':ll'" .' pÓ'lud11lUS ):':3!i-
2�](!!. , ::Q l:_.;.!I:>.I ·1 Os drpnt.a-dos da

G'�A"1" ''f'A'�n �A., "'i

P ..l\.N'AM·As de tôdns 08 cõres:
CHETONES e LINHOS nacionab:

Completo sor.timento de terniO.8 poro
homens e rn�ninos.

Adigos dI'! praia e va!'oneio.

Capas de gabardine e chant'ilng.
Tapetes da tôdas as qualid ...des e

tamanhos.

PreçoJ!ll es'pecia.is para reve,nd.edcres.
Vendas a VISTA e a PRAZO.

alfaiate indicado
Tira'dui,es 7

crirso Prefio de
Escola Naval

AOAPELO POVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(}O.iUISS_{O DE ESTUDOS DOS,
SERYIDORES PÚBLICOS I

���ADO !
P<'lREOER N. 1.336/'16

I!dexandre Milan l Filho e Maria José
Magalhães Milaní, ocupantes do cargoda classe F Ida carreira de Professor I

Nor'.natista, com exercício no Grupo ES'jcolar "Ade lina Régis", da cidade de Y'.
deíra, requerem lhes seja contado o tem.
po .relat.ivo ao período de 1941 a

19451n·a referida classe. ,

'

:? O que pleiteiam os requerentes é
que, para efeito de promoção, Ihes sejao refer-Ido tempo contado intnterrup ta,
mente, quando dos respectívns assenta- I
mentos Indrvíduaís, consta o seguinte:
I) foram ê!es nomeados por ato de

25 de janeiro de 1941, para exercerem
o cai-go da classe F 'da carreira de Pro.
fe&sor Normalista;
rI) a 9 de ,fevereiro de 1945, foram

exonerados de acôrdo com o art. 91, §
1°, ialínea a, do decreto-rei n. 572, de ..

128 de outubro de 1941;'
lHO (]'e 10 de abril a 30 de novembro

de 194;:;. trababharam como extranume
râríos-díartstas no Grupo Escolar acima
:referido, e

.

IV) 'a ::9- ele janeiro do corrente ano,
f?ram. nomeados, mediante concurso de
t1tuln, para cargos da classe 'F da carreí
:ra de Professor Normalista, do Quadrorrnrco do Estado. .

3. Segundo determina o art. 17, do
decreto·.t"i· n. 2.845, Ide 6 de março de
1943,

"a antiguidade do funcionário na
classe será con tada da data do exer
cícío, nos casos de nomeação, read
missão, transferência a pedido, rea
daptaeão, reversão ou aproveita
mento" .

4. Assim, a antiguidade dos requeren
tes na classe F da carreira de Profes-
150" Norma lista será contada ç1a data em
que entraram no exercício dos cargos
para os quais foram providos por ato .de
C2!? de janeíro do corrente ano.

3. O tempo de serviço amteríor à se·
gunda nomearão s6 lhes .poderâ ser con
tano para efeito de' aposentadoria ou
dbponibilitlade.

6. De acôrdo com o exposto, opina.
'mos .pelo arquivamerito dêste processo.

s. S., em 31 de outubro de 1946.
Cai-los da Costa' Pereira, presidente e

\:relator.
'. Battsta Pereir-a
Gustavo Nevee
Elpídio Barbosa
Aprovado.
+11-46.
(Ass.) ndo Dcel<e

PARECER N. 1.393/46
Altamiro Cardoso apresentou, dentro

do prazo legal, os documentos que com:
provam as afirmacões constantes dos
Itens, I, II e III, dó parágrafo único, do
art. 2°, do decreto n.: 3.002, de 2 de junno
de 1944, que regula a. forma de execução
do decreto-lei n. 1.022, de 29 de maio do
m asmo ano.

2. A vista do exposto, opinamos pelo
jUlgamento da, comprovação, nos têrmos
do � 4P, do art. 60 do citado decreto n.
3.002.

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

Carros da Costa Pereira, presidente .

•7. Batista Pereira, relator.
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
11-11-46:
(Ass.) Udo Deeke
Parecer n , 1.394/46

da Silva _ Idem.
Parecer n. 1.395/46

Simas _ Idem.
Parecer n. 1.396/46 - Epaminondas Al

fredo Rodrigues - Idern.
Parecer n. 1.397/46 _ Mátlas Erhardt _

Idem.
Parecer "no 1.398/46 _ Luiz Martins Ne-

ves _ Idem. .

Parecer n. 1.399/46
Sena _ Idem.
Parecer n. 1.400/46

da Costa - Idem.
Parecer n. 1.401/46

- Idem.
Parecer n. 1.402/46

Pereira Lopes � Idem.
Parecer n. 1.403/46 7' Taclto Otacíllo

MRt06 _ Idem.
Parecer n. 1.404/46 _ Venceslau Oãndí

do Castro _ Idem.
Parecer n. 1.405/46 _ Zilá Silva Pache

co _ Idem.
Parecer n. 1.406/46 _ Tito Resslele San

tos _ Idem.
Parecer n. 1.407/46·- Ollndina Póvoas

Ocker - Edem,
Parecer n. 1.408/46 _. Claudionor Fran

cisco Rodrigues _ Idem.
Parecer n. 1.409/46 _ G!cela Destrt Sou·

sa _ Idem.
Parecer n. 1.410/46 _ Donato Quintlno

dos Santos - Idem.
Parecer n. 1.411/46 _ Lici Kuntze RI

beiro - Idem.
Parecer n. 1.412/46 _ Pedro Júlio Bote-

lho _ Idem.
.

.

PARECER N. 1.414/46
O Departamento de Educação :pede se·

ja aI'bitI[lda a.iuda de custo para a pro·
,ff,ssora Henedina Corrêa da Sil'V'€ira, re·
movida da escola 'de Rio Cachorro para
a d'a Ponte do Rio Corrente, muni.cípto
de Curitibanos.

:lo A requerenfe fêz a viagem em
dois dias, e sua família se comlPõe de
ChlCO pessoas, sendo quatro adultos e
unIa lTI'enor.

3. 'Opinamos pelo al'bitramento da im
por!ância de Cr$ 4{)0,00, como ajuda de
custo.

S. S., em 12 de novembro de 1946.
Carlos da Costa Pereira. presidtmte e

relator.
.T. Batista ,Pereil'a
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
14-11-46.
(Ass.) Udo Deeke

PARECER N. 1.416/46
O diretor do Tesouro do Estado pro

põe a admissão de J-oão F\erreira na fun .

..çfio de Escrivil'o de Coletoria, referênda
V. vaga em virtude da dispensa de An·
tôn ia Crema, para ter exercício na Cole
to�'ia de Urussanga.

2. Foranl a.presentados os documentos
exigidos pelo artigo 19, do decreto n.
1J}'23, de 2[) de maio de 1944.

�. Assim, nad'a temos a opor à pro
pc ,ta formulada neste processo.
". S., em 12 >de novembro de 194B.

. ''1r108 da Costa Pel'eira, presidente e
:lrf" '1tc'''',

.T. B'atista Pereira
f"!u"t.avo Neves
F1'lldio Barbosa

Bráulia Prazeres

Canuto Miguel

João Acellno de

Salvador Tomaz

Rodolfo Toss _

Meraldo Jorge

_._._-------------�_._---- _ . ..._---------_.....�---...-------.,.:_.Jj-�

26, 'terça-feira,
nermalistas de 1 946, doo

horas ..

S·'Olree

Colégio
com

em hemenagem

Irmandade d� Senhor
e IiospUai

\
José Tolentino de Sousa

AdjunLo do secretário

p�s��q,;< li �A����!! ,rl� 2··ii. � �:Hj � 111,h; lil�HM 1lt.1 Ui
.

�íf't� U::I�� �
\ ... ,..,�;� f:1JjC .t;.t,�! r, ./�k1

Abel Alvares Cabral Junior e tropolil.ana, dia 27 do corrente mês,
C O N V I 'T E suas filhas Dey e Ely, convidam quarta-feira, ás 7 horas, no altae

Realizando-se no próximo dia 25 a solenissima procissão de Sa�ta I
os parentes e pessoas amigas, pa- do Sag'l'ado Coraçã� de Jesus, ofí-

Catarina, solicito, de ordem do Irmão Provedor, a presença dos Irrnãos l ru assist.irern á misso do segundo ciada pelo P. Alviuo Bertholdn
e Irmãs na SacrisLia da Catedral Metropolitana, ás ·15 7� horas, afim anivensávio elo falecimento ele sua Braun S. J.
de revestidos de hàlandráu e fita, respectivamente, da nossa Irmandade esposa e mãe Elsa Lehrnkulil Ga-I De antemão agradecem a todos
e á esta incorporados tomarem parle no préstito em honra á Nossa hral, que em sufrágro á sua alma,! que comparecerem a esse ato de
Padroeira. mandam celebrar, na Catedral 1\1e-1 piedade ccistã,

CLUBE DC)ZE DE �l\GOSTO--Dia
iermatura da turma de

'de Jesus,�",!r_� ._.

�.������,!,_"_. .• _,==.,,..._.......__..,� ""
__ '���! __ • __ 7:':��!!!�c�""-,,::����':'-'.."""���!"��-=:.:o�������-:r::��.�::.-�.������.'!'������..:.��"'":;����w.:34t�1JRt

Aprovado. Idem.
14-11-46. Parecer ri. 1.428/46 Olga Voigt(Ass.) Udo Deeke Sohn - Idem.

PARECER N. 1.417/46 PaI'ecer n. 1.42!}/46 - Alcides Fernan.
João Mariano Sa,.ritos Júnior apresen· des 'Pereira - Idem.

tau, d"ntro do prazo legal, os d0lCl.lmen·
.

Parecer n. 1.430/46 - Osvaldo Mar.
tos que cOlnprovam as afirmações cons· condes da Silva - Idem.
tàntes dos itens l, II e UI, do parágrafO Parecer n. 1.431/46 -. OUvia Becker
único, do art. 20, do decreto n. 3.002, de Mariot � :Idem.
2 de junho de 1944, que regula a forma 'Parecer n. 1.431,2/46 - Manoel Pru.
da execução do decreto·l"i n. 1.-022, de dê<ncio Mendes - Idem.

•

20 de maio do mesmo ano. P,recer n. 1.433/46 - Eugênio Mar.
2. À vista do exposto, opinamos pelo cb .. 'ti - Idem.

.

julgamento da comprovação. nos Lérmo. Pare�r n. 1.434/46 - Max Wei.<e _

do § 4°, do art. 6°, do citado dec;-eto n. Mem.
3.()(}2. • Parecer n. 1.435/46 Maria Viana

S. S., em 12 de novembro de 1946. Rezende - Idem.
Carlos- da Costa Pereira, presidente. Parecei' n. 1.436/46 Evaldo Ivan
J. Batista Pereira. relator. Hubert - Idem.
Gusta� Neves Promoção pai' antiguidade
Ell'írlio �sa Carreira - Estatístico·Auxiliar
Ap,·ovado. Classe G.
13-1.1-46. Número de 'Vagas a ·serem pl:ovidas por
CAes.) Udo Deeke ant'guldade: Uma,
Parecer n. 1.'113/46 __:_ Bernardo Kie· Nomes dos f'Uln1cionãrios Imads antigos

nen - rdenl..
.

indicados para promoção: Maria de Lo·
Parecer n. 1.419/46 - Nair Mirand� uTldes Medeiros Vieira.

Maurer - Idem. Cespe. em 2 de outmbro de 1!}46.
Parecer n. 1.420/46 - Maria Neusa Carlos da Costa Pel'eira, ·presidente.

Pereira de Almeida - Idem. Lavre·se o ato.
IPare0er n. 1.421/46 - Dr. Au."ousto H·ll-46.

IFerreira de Paula - Idem. (AS3.) lIdo Ueek",
Parecer n. 1..422/46 - Joaquim

pe'l
Carreira: Dentista - Classe G

re;ra da Silva - Idem. Número de vagas a serem providas
Parecer 11.1.423/-16 - Djalma M3rtins pOJ:'. antiguidade: U.ma: . . .

--------------------------......--------....
- Idem. Nomes dos .funclOnarlOS maIS antlgos IlUnÚSTRI.a. COM;'''OO c SEGUnOS KNOT S "'.Parecer n. 1.424/46 - MaJrcolina Gon· indicadcs para promoção. '�Il.<,: ""I CJIi t;, � • n.
<;,ah'es de Scusa - I<lem. :Mál'!o Fernandes d'Acãmpora .

Parecer n. 1.425/46 - José Gregório Cespe, e-m 11 de novembro de 1946.
da S'ilva - Idem. Carlos da Costa Pereh-a, presidente .

.Parecer n. 1.426/4B - Edgar G')J1çal·· Lc-<vr2--se o at.o.
Yes do. S1i1tOS - Ide.al. 12.11-46.
Parecer n.· 1.427/46 - Édi.son Valente (A"s.) Uuo Deeke

--,::.._-----_._-----�-------- -�_._--------._- ----
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DURANTE TODO D/Â

nns 'VAP(JOS

Câmbio
'I\,fOED AS ! SIMBO- 1 VENDA I C01VIPHA1'"- ."1.1 I LOS I LIVRE LIVRE

_ ...._ ........---- .. -_ ..__ ... _- __ -.�. _. . .. _-- .. - ......_ ..

li:

lU.sS.. (Esc
iBiv
!P$ch
IS�.!r.
!.Sw.J:!r.M$N
os«.
DanKr
Pts
Fr.Ir.
,Vm/3

l�i�

Libra
Dolar
Escudo
Peso Boliviano
Peso Ohilono

i 75,4:416
)18,72
j 0,7-61
10,4457
10,61)39
! 5,2109
4.3738

74,555
18,50
0,752

10,43610,5968

!
5.1496
4,3224
4,5- 77
10,2778
3,855

Coroa Su"c:>,
Franco Suíço
Peso papel Argentino
Peso ouro uruguaio
Coroa Dinamarquesa
Peseta
Franco Francês
Marco
Florim
Franco Belga

4,6052
10,6062
3,9D08
11,7146
O.15?4 10,1556

I

10,42210,4271

Taxas terneetdas pela agência do Bance da Brasil.
soem tonfírmaçãD

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

Para Transporte' Econômico Interestodool

Escolha um !nterrultllQ'iI"'Hli

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 caminhões

International para serviços entre Munícípíos e Estados.

O motor Internatíonal "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-nos

folhetos descritivos e
'0

101
--
--

Co," 05 produtos da Inter... •

"ano' Harv.ster V. � obte.
.. ",roteçQo d. I1S .."'" de.
_rlobId••�

informações sem

compromis__•

Os Cones ss-c nários :

C_ RAMOS & CIA.
Comunicam que rlõceherão pedidos F-ara chassis da
com

í

nhôes E! e')rninhonat:;\H até n dia 7 d.e Novembro

({esoivido, enfim, seu problema financeiro I
�

Adqldra TUDO de que necessitar,
de UXA SÓ VEZ,

pagando PA1liCELADAMEMTE,
com a.s VANTAGENS da. compra à, rimta,

ssernndoase do

"P

,

CREDIARIOSISTEMA
ROiRIMIS
CIlBpdO$

!Móvel!;
Riu1io5

Geladeiras ..
Bldcletas
Jóias

KNOT
U""'OS
ChapéUls

h'u;tah�çõ�G elétricas fi! !lan�tM_
AlrtlgCl5 para pl"esent4"

Pelefi
C�SitllCOS
Qualsquor all'tllfl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:LIRA T. C'LUBE - Dia
t 946_ Não

Seirêe Coroação
venda de mesas.

da Rainha .des Estudantes de
Inicio às 21,30

2,>,..;J,
1 '

navera
---- ---------------

I Aos no�sos i Deseja obter

I A.gej11h;§ i e:rnprego ?
i.ei�m tOtlO dia esta f. Procure sntão a nossa Gerêb-'

(f.mWa da li! !l�eencha a nossa -'ficha d.

I até o fim informações úteis", dando tôd••
__ Pl3düno'.! aviileH

.

por telegro- &8 índieacôes possíveis, que",te1!'fI-
d 1 h I mos nn!.z�r em !'e.c_om�ndá-lo (a)

I ma. qU<1n o o jÚl'rlCi "ão c. cgaJ!' l'

i no m&�mt> dia, I aos iutHessados na aquisiçio <14\
! I ,>QIl.S hmcioná:riol! (as).

f ,",..�,ou.oc.o;u.�,,"';III ,., • .!.,'.;.(If ... ' ....t,... ..-.-:"'t�.��"".m:t"�� I

!'�.; \í1\H�� � i r
: � �l� �!i�� �F

!I� 48SnJ�riT,E8 ti
I' R�clamám ime��aía- � i II f mente IiUahll.'Wr rrre-

II Ê
I �.: gnhtri!Í���.!W entrega ! '.I � de ssus jGU.1!BS. : �

i ,
.

li

I '�üíAM-;--REViSTA" I"
O VALE DO ITAIAt !

If�óriõli
I g RSG1o-Tecnico-ElectroI) I i

; .\) ti
J 1 Fundado em 1935
I � M,:rl'lta;m:\ <is :rt.ídios, A",pli- � I! t: fico�c!'es#Tl'ol"1Bmi�l�O:i:':"'z ;

I � Materiul impo ..tcd�, (H.r<utu· \!
\ -: mente dOI> U. 8, A. \ ;

II.' Proor ie tário \. i
« Otomi'ir Ge:lr�l?S E�i:H}i II e E:eeba _ 'j"ecnico - Profillill<;'HI)

,

II �Ol":n:H:.dO 1.1(.1 E1.1,ropo

III F·!r.>r1anópolb � !
i fi ��1.t{.� J �.J��f;; Pinte r� 29 � �.:I \..... � !
l �

.

\
t �.;::sj)i_,�'U.I�J...m����::-t,�!

I :tHH;;N{;",\S j�nl';RY�)S.&.b i
. '. :�H\) os progr�!"!'s{}[4 d� ,n.-'i:t�i.cf.\c.J;< 1

\.b() i.'-', .

>l,<; doei! ..':�;. t1�rv,,'i'''�. ql�llmdo

IItTl�ta-dn.�? eHi te!1q:�o. sii!) l7isi� i).'8r.
f�itnmente rem.eàiiveiR .. O �nr�IH1ó)1..

1,,151;:,0, fruto dr. ignorânei.... t;:ó ]ilOJdll
, orejudicar Oi'l ind.iddtl{'lJ afet1'.dl,g .tI;!

I tais enferIÍlí.:l.�·ti"r.;. O S�r.viço N".
cíonnl d" 'j)'le,lu,;as mei.l.�ai.(ij dillj394

,

de um Amh�'!?i,6do, que atende i1'!1·
tuii;a"1(:'�"i<? 'r;� doentes �erVGSO!!l Hl<

digcntUl, II� Rua Deodore 2'., ti.. �
às 11 'il;)!'<!.\!', diàril.m\!o ..�.

ãu�neiall G Rep!'G?60;tttlÇ* em
Gllrol

Matrb!: F�C!t'ian6pc]fI
al.1,o. Jooo Pi.t'a'tc; 1\, fi
0".......0 PO!i�",l. 37
Filk:.l: C:r�nciúrr.a!l

R't;l.13 f'lm'i<lrno i'tll=tl:<, ,./:.

.__ ..------_.--------_ ....--......._--_..._----__._---_.

E�\CR1T.ÓRW JURUH(;O t'Oj:[EH,CV.J:,
AalI.r.untc:2: !\l1'idi::;c$"'- C.r_,m'S!'clo.i� -- l-;çt��'!li:; G I).'").�o,'rf"na.'tivoQ

Bndcre.ço Tel. ELIBR}�"'CO.- 1,,1.. 11<':8 --- Santa Catarina
CQnilu.lte nOF8';.r O!·ga._ni:z:açc..o .01.\b�.� �,a �,·.te d.s�lGir p9·'.Ü C'jrai

!,ra ou vc�dn de ut'10\"e.lS. p'lnn.cn. cu �uíllqt;:?';l
emp!'esc no!!:Ilte liQtado

DlX-JOtor: -- DR. EL!Sl:AiUO DE CA,NIARGO BRANCO '

ADVOGADO

I·Rua'Frei Rogéric.;� - r:aixa Postal 54 - Fone i4 Ouro pera Denth�iiS

f. -�� ",
,:

=

" jA ;--;-1:-"'-:: 22 Quilatas (Justtl Título)
«BOULEVilRD)� e LIVROS 6�1J!1�TES II

Envelope de 3 e 5 gramas

Legítimos Núo lhtíllJticoll Fr a ncêsea. 6 !otél. 91dZ C ....$ 70,GO �
I

Padít10 ao
o. ARAUJO ,CARNE!RO __ Caisa Po!\!tal. 1'126 -- Ri.o.

I? �
Paçorn-nos catábgo$ dos linoAl_ DEPÓSITO D�N'r4HHO �

.·��=...==-===========---=-=�-=-==�=a"=.==,=-' 1\r1 4.,. � 'E T TJ ,_ i
ELETRO Fins "lrAS,,!:n _�. ·Á.

RUA BEMINARIO.d31 -- 135 ,
V .l L IV

RUA MARCONI.44 S, PAULO I
que enviará li::.�: �l'eços, �I

iE{�1.\. P(f(,�i:.:-rÜ)J,
T.lmlí'a.�'ii�,p: (�"li'R.!MI;·�"
..�.tN:.t't:�': -\o� pd.:'�.'�i'Pr:�' I

�''H'P.\'':_u��'c,h� cl,� :L: ..� !�'J ;J.;";

" -';i
I! QFEiXAS E RECLAMAÇú,ElS
!! Pl{f;Z.\lJü LEIT01-:. Se O quo the

I i�tet·e�::>n. e, re.umeure, uma providencia
par a endir-eitar o que estiver errado ou

)
par , .. r!t,e alvurna �':lha nàc ;;� r epita ; 4� I \

:;1��u�y':�C���:1: ��e d� IS���.'.;�J��c�:��� I' I
nhe·a â SEC':;Aü R"�CLi"MAÇOr,;S. 1.'\cU> O ESTADO. que o ��so s('rá le'lad,o

,
sem d('Inora �o :.;o:)h�citru::.'lt') ..!� qU�Ll !I I
de dirF.Ho, i.{:C��;C1H.l� -;, &. UIll.� lufc! nl�-

çio do resultado, ewtJora em algun! ca- !

ISOS n�o sejam p,bHcados nem 8 r-eca.

mação nem a providência toruad"$.

"

FÁBRICA DE TRANSFORMADORES

"CENTAURO" f
RET1RAR.4.:l1 SUAS CANDI- ,i

'1' DATURAS

:.Jnstalações de alta e baixa te�são - Fios e cabos - Material ele- I fai��:�aass ::i:�:;oisUc1�!l:dOa3�', i '

tnco em geral I' retiraraI�.l suas

candid.aturas'.'j.

I
!para remar nos lares catari,c

"lEMOS PARA PRONTA ENTREGA: MOTORES ELETRICOS Inense:",. -:- em vista. <!a ce!!_Íssi-
ESTRANGEIROS

mJl VItorIa do aperltIvo KNOT.>'

I
I

COMERCiANTE: Dá· um Ir·
vro ii. Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e-- Fevereiro. Con

tribliÍrás, assim, para a f9rma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!
("Campanha pró-livro" do

C. A. XI de F(!.vereito).

GERADORES TRIFMICOS

TRANSFORMADORES DE diversas capacidades

ELETRO FIOS "ITASYL" S. Á_
ESCRITORIO :

Rua Conselheiro Crispiniano, 379 - 6° andar sàlas 602/6 -

fone : 4 - 2011

SÃO PAULO

DE"

I
Reclamem

imediata-I'
. mente qualquer irre-

gularidade na entrega
de seus iornaes.

SNRS.
ASSiNl\NTES

tlUfill" íS'IRDI\S �)i
�, E MI�JCHaS�

" ti

!
i

r.....�,., RECEBER AMOSTRA GRÁns !
ESC�EVA o SEU ENOEREÇO AO

HH10ftlHÓiHO 00111 S. a.
CAiX/\ POSTAt. Z6

mLlJMEN�'\U. • SANTA CATARlNA

I��Rua 'Deodoro. 33 )j
Ftor ianópolis �

A tende encomendas de
, obras editsdaa no �ra;\lil ,

ou no estrangeHO, i
Novi.da1es t.oda� e'li Isemanas ,

-_...--_.....__......

\Rádio 'Difusora
.

de Laguna
Todo o Sul Catarinense escuta
diariame.nte a' !{ádio Difusora

de L.JgUIlD.
j 970 Kics. (oodas médias).

\' Horários. de irradiações: - Da3
:,i 10 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em Florianópolis:

D. F. DE AQUINO
Reã. do Jorotil «á ESTADO»

Um prédi>o sito á rua Fluvial, em
Itajaí, bem próxirno ao Cais do

I
Po.rLo. cujo terreno mede de frente
35 metros por 70 ditos de fundos.

1- TraI ar em Itajaí, com o dr, Os
J�l.ar Nunes,

"

\
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t

Amanhã" o confronto 'com
o renomado "team" do América, ca, que já se apresenta como favo- Amanhã com o Avaí

que tanto honra Jcinvile no pano- rito. Amanhã o grêrruo jo iuvilense
rama esportivo barriga-verde, 'f'a- O espctaculo de hoje, á tarde, Si" despedira dos florianopolitanos,
rá hoje o seu dehut nesta capital, reunirá duas grandes forças. O realizando 'seu esperado encontro
enfrentando o ardoroso conjunto vencedor Lerá que ser o que me- com o Ava], tetra-ean1j)eão. cala
do F'igueirense, campeão catar-i- lhor se conduzir no gramado. Em- r-íuense, bTl retr ihuiçãn á visita
nense de 1941. bora o Figueirense não tenha íeí- que o clube alvi-celesl,e lhe fizera
'I'eremos ocasião de apreciar as to boas auresentações ulí.imamen- ha alguns meses.

"performances" dos "players" te, é um esquadrão de notável. for- Frente a frente, num prélio mo-IJoinvilenscs, indiscutivelmente os r:a de vontade, Esperará o clube de numentai, estarão mais uma vez
mais eficientes do próspero muni-I Procópio por uma reabrlítação. Avaf e América. O "rnatch" e
oípio nortista, alguns dos quais Nos últimos treinos os alvi-negros. aguardado com desusado inter-és-
militantes da seleção estadual, apresentaram melhor jogo, estando I se,

O F'iguen-ense muito terá que I t�do", bem r:reparacJos. O jogo se-! O �stá,110 da F. C. D. será o 10-
lutar para vencer o valente Amér-í- 'ra ínietado as 15,30 horas, cal dos jogos.
-,----- ---_....._.:...- _._ ... _. -. __ .-,----",_ .. � _._----,.--� .•. _._----_._ .. _._ . ..:._._�------_._ .. -----_.-_.__ .- '. __ .. _." .. __._--_ .. - .. -.- ... - . .., ..... "

sistelua britânico de ,traosfererência ICampeonato Ginásio
dc' jogadol'es, de futebol

.

Colegial de Atletismo
Londres, outubro - (de Sam Crooks, Por outra parte, o sistema de t�ansfe-I Como está sendo rartamente

Cio Clube Derby-Cou.nty Copyright B- N. rências mão é desfavoravel aos JogadO-j anunciado. terão lugur amanuu, as
S., .especial 'para "O !Estado") - O fu- res, 'Nenhum jogadol', pode mudar

deIs horas' no estádio "T te. CeI. Nilo
·tebol é 'o mais antigo dos passatempos c�ube contra sua l'Vontade._:íl:le tem a �. Chaves';, do 140 B, C.. as provasbritânicos. 'Sob dtvresos nomes e r..gula- tírna palavra �as transações, e. se mao atléticas ou Campeonato Ginásio
mentes, .ou sem reglllamentos de Jlf'nhn· n:ostrar, ·de:,eJ,os de ,passar par,,; outro 'I Colegial de Atletismo. promovidomil especíe, o futebol é prattcado desde clube, �em dh-eíto .a �Ical' onde está. Hou-

I Grêrmo Estudantil Catacinentempos imemoriais. Mas <) jogo ovigfnal ve muitos casos de .1Ogallol'Cs <lu", se ne- �: O

tinha certo caráter arbitrárió e estava gaeam a acettar uma transação.

Alterna-I�c., .

reluto Ionge de ol'gallÍ'Lação minuciosa �V�,�ente, se 'um jogador :.:ão está sa- TORNEIO DE TEN[S ET'iThE O
de nossoS ·dias. tísretto nmn clube pode P� _�na incluo LIRA TEJ\lS CLUBK E O CLUBE
A Assocla�ão de Futebol foi cr:Iada em são na lista de transferênciÍls. A:lgumas ;\;AUTIt,ú IVIARCJLIO DIAS

1863, e seis' anos mais tarde, em 1869, vê�es, ium _çlube ,recusa aoeder a se�� .p� Amanha chegara a esta capitalseu iê>.ito estava plellamente gar:mtido. dído, m�s a m�ol':la sustenta o crítérto
para lIealI�ar 11 partidas de teniso jogo chegou ,a ser logo mais que um de s�r InCOnVelllen�e re:er nwu, clu1>e com o Lu a Tenis Clube o Clubepassatempo' ou nm meio de fazer exer- um Jogador que nao esta satisfeito. Os
N' ti '\1 '1' IJ "d I'

eki�, tendo adquirido a �atego�'ia de des- clubes se comunicam as listas de trans-
_ ,�u ICO '. arei 10 IaS, e La-

porte naciOllaL \ Isto fOl conseguido em fCl'ências, mas os ,Jogadores couttnuam a JaI.
1871 ao ficar estabelecida a competição jogar e perceber seus salários até are,. .

.> As partidas terão a distribuição
'pela' Taça da Associ::.ção , ide Putcool e lização da transacã&. seguinte:

.

celebrar·se .. primeira partida de caráter
.

I 7 duplas ma::;cul!naq.
Internacional entre as equipes da TngIa· O sistema de transf�rêncjas tillnoom 1 dupla mixta.
terra oe �� J!]scocal. Pouoo depois era re-, fa,'orece' os .iogadores no fim da tempo. 2 simples ma8cnlinas.
conhecido o profissionalismo e estabele· rada. Durante o perjodo compreendido 1 simpw'! l'emÍIllna.
cido o sistema de transferência de joga· entre os meses de agôsto e-maio, os jo- A con:;tlLui('-fio des::.a equipe é
dores. Finalmente, em 1888·89, formava· g'adores podem fazer o que dese.iarem., bem siglllIicaÚya ctei rrogl'esso
lIIe a Liga de Futebol. A 7 �e abril de cada ,ano, os c�llbes J>O' que nem "cm obtendo o simpálico
Fora da Grl1.ltretanha, aCl·edJta·se que dem ofe�'eCer contratos aos Jogadores Clube de .I tajaí.

o sistema de trans_ferência de jogadores que quetram reter para a temporada se- As parttda" serão todas realiza
contribui para comerciali�..a1' o jogo, CI!- guinte. :t;lstes co!'t"atos duraIll � a�o e

dl;lS no domingo. dada a cxcassês.

t os ordenados ]lao devem ser InferIOres d t d' d
" 'peciabnente quando se sabe que eXls em

fi dIA
.

ã d F tb I
O empo e que lspoe a soclcda-

clubes :dispostos a pagar consideráve"is a.os xa os. p .. a sosclaç o e u co.
de visitante.

_mas por adquirir um jo!:,ador que per· Os Jogadores l'Coobem durante os me· .------, '-.---------__

tellcc � ,butro ' clube. No �nta:nto, êsse ses de verão o mesmo I'salário que duo f1laSS,I·f,·"!)dOS RSsistema ;faz parte do fntebol bl'itâl'ico e rante a temj)orada de jogos. Os QU'f' não \I! 'Vai U
é consequência \ inevitavel e I�l!ica �as podem ser COllservados pelos clubes apa·
condições existentes nOS primell'o8 dias l'eCell. 11a .Usta de trnnsferêneias po.· tuna DliDel·rA�,do esporte. Naqueles- tempos, qualquer certa illl]Jort.âlJcia, sendo·lhes concedido' U àJ
dube podia " dirigh"se a um JO:?;a,lor de o ilireito iiI' tr"n�ferência ·livre. Isto Rio, 2� - Terminou com a vi
ontro clube e persuadl.jo Q qee mudasse que:- <lize)' qlJe os jogadores estão livres tória dos maranhcnses O jogo de
de ol·ganlzação. O sistema de tran,feren· de se 1I11ir a tlUalqner clube qe deseje ontem com os mineiros, pelo es
das foi b.troduzido para evitar que os sens servi�os, sem neuhum pagamento. core de 7 x 3, Havendo os mmeiros
ehllJes se furtassem. joga->.Ql'CS 111\8 aos Outro aspecto interessante-, em relação v.encido a primeira peleja. foi rea
�)Utros. Nó iniclo, ;llmitou.se a qnantla com o sistema de tl"ansferênclas, é que hzada a prorrogação, Resultado:
qll" d<!Via ' ser pa!l;a por cada jogador, todo clube COln alguma possibilidade de Minas Gel'ais, 3 x Maranhão, O.
JnaS postel'iOl'mente os clubes foram au· ganhal' o campeonato, ou que 1ute para Com este Tesllltaáo os mUl'atorlzados 8 palrar �ela transferência con· evitar >desceI' de categoria, iIlão pode ado nhenses fOl'�l1n eliminados <lo Camforme o valor que concedessem ao joga· 'luiri" nenhum novo jO!rador depois de peonato Bl'asileiro, ficando os midor interessado.. 16 de ""m'ço, excepto com. uma pocm1s· Ileiros credenciados nara as semi-Foram grandes as críticas feitas ao são especial da Assoéiação de Futebol. finais, com os eari.oêas.sistema (1..., tl'ansferências, especialmente
porque o Jogador' não recebe nenhuma �"""----"''''••4·''W__W''''''''''''''&'''..._�
parte da :lllJdenlzação. Mas os ,defeitos do

sistema estão compensados por suas nu·

merosas vantagens. Contribui a garantir
o futuro do jogador, e o dinheiro pago

por :um clnbe rico eos�uma 801' .. o único

meio de sanear f1-..ancelram",nte a situa·

ção 'de um clllbe pobre.
Como ' os clubes britânicos não rece·

bem nenhuma subvenção, suas ,"nicas

receitas Iprovem � venda das entradas.

Assim, 'I1I1S cidades pequenas on naque·

las em �ue existem outras diversões, os

clubes dependem, em grande parte, 'da

possibilidade de descobl'lrem jovens .jQ.
,

gadores e transferi'·los depois para clu·

bes de 'maiores 'possibilidades econômi·
cas.. Se fraCHSijar êsse llneio de angariar
fundos, OS diretores � do clube tem de

arcar pessoalmente com as depsesas da

entidade, a (lue constitui uma prova de

.caráter desportivo de futebol.
As transferências - que en1 muitos

casos implicam o pagaJnento de milha·

res de esterlinos - costumam ter conse·

quências illli1pl'tantes para a vida do cln.

be .que .�·eoobe o dinheiro. Freque:nte
:D'lf'nte significa a instalação de novoS

vestuários on a reconstrnç-ão do campo
de ldes)J01·tOS. Com êsse fim, são rf'cru·

tailos rapazes pelas organizações de jo
'Vens anladores, treinanl�Se rigorüsamen.
te, e qaundo dominam por compl€to a,
técnica do futebol. são incorporados ià

equipe da pl'imeira c.ate_goria d,o clube.

lIh'.itos dos clubes principais da Grií.Bre·
t""ha devem sua prosperidadi' atual às

transferi'ndas. feitas quando sua sitna·

o

Diretório Acadêmico! Caixa Econômica
XI de Fevereiro' . federal

Rec'eDemos e agTadecemos
ge�1tileza da seguinte comU111ie-ação:
Senhor Dir.etor:

'

Roegi-stramos, -com os nossos agra
de.ctmentos, o seguinoo oficio:
Flonianópolis, em 21 d€ novem

bro de 1946. 11enho a honra de COll1JUIÜCar a

çf:o fj:lanC€'lra era crítica.

Sr. Diretor: V. s. que, em virtude da viagem do
T,enho a subida honra de, em sr. presidente desta Caixa, ao RiQ

nome do Dilletó<I'io Acadêmico "Xl de J,aneiro, em objet.o de s�rviço,
de FevereÍlro", convida,r a V. excia., assumi, nesta data, a pl'esidencia
para 3is'S1stir á sOÍJrée de Coroaçã.o I

de.sLa in&tituição.
da Rainha� Esüldal1tes de 1946, Rei.1.-ero a, v: s_ pI'ole�tos d� alto
senhorita Urrsula Beckmann, a I'('a-! apI'cço e rhsLmt.a consI'del'açao.
liz-a,r-se nos Slálôes do Li.pa· Tenii\ I Jáu Guedes da Fonseca

Clube, sábado, 23 de nov,e.mbro p. P,residenbe em exercicio
f., ��r:pi��!'���i��c!,� :���:�� prot(,s-ISocirro�iir-a-08----'--tos d·e elevada estIma e conslflel'a-1 v

�
ii

Cão. snbfiatll'U�ntosSaudações �" �_ U fi 111 ii. lU U.,I(J
•

N l d Ab "Ie.na,21 (U. P.) - O Q, G, nm-
e son"e ,'eu

.. ,

dte-amZ1'1cano m,fonna que as e.Secretário
______ . __ .

zess·eis hora"-5 foram lançados aos

Camisal, Gravatas, Pijsmell" I
s'obll'eviventes do aparelho C -

Meiaa dea melhorea. p�lo-a me· cincoe,nta e treis,
.

sinist.rado DOS

nores preço! .6 nEl CASA MIS I Alpes, numerosas quantldwdes de \
CELANEA - RUlQC. Mafra. ti I alime:nlio,s, n�médio.s e roupas. I'

DORES

de GARGANTA

proprios do nosso climo

evitam-se e curem-se com

PASTiLHAS

Mos exigi sempre os

VERDADEIRAS VALD4,
Vendidas só em lotas

com O nome VAlDA

Ltcenco do D. N. S. P. N° 186
f,"

'>7 •
de 26·de Fevereiro

'"
90:

,

""'''nlh de 1935 0$'>
'

0/0.002. EucalyplO\ O.

Academia de Comércio de
Sanfa Catarina

3b)

, I
o Esporte em Marcha -I
Nac. Cooperativa. I

- Erupção de um Vulcão 1
- Short Colei-ido.

- Fox Airplan News 28xS8
Atualidades.

- Mesqn)[.inlla Gl'and�
Otllülo - Orlando Silv,a
- Nelson Gonçalves
Jqrg.e Veiga - Marion -

Ar'à-cy de Almetd-a - Ciro
Monteiro - L-ou - Boby
Nelson - Joel ,e Gancho
HorLênc.ia Sa.ntos - AI":
van(:lnga e Thanchi·nho
I. Aze.s e 1 Coringa
Anjos do Inferno � Ca
talano - Golé - Yuco e

RITZ - ÁS 7 Ih horas

1°) - Cine Jornal Informativo
� DFB.

'.i!

Acham-se aberta", até dia 30 de novernbre., os inac:."v;oes aos

EXAMES DE ADMISSÂO à 1.' !lede do Curso ·'::omercial Bá.ico d<!!l
Academia de Comércio de Santa Catcl'ina,

As infúrrnaçõas são prfJstado8 pelo. Secretario d08!1Se estabeleci
mento. (t Avenjda Hercilio Luz, n,O 47, t"dos os dic.s uceía. dai!! 8 i:u!
9 horas e dQ.'l 11 US 19 horas,.

ODEON

seu cO'.rpo de bailp - em:

SEGURA ESTA MULHER
Ouças ent.r',e outras musicas:

- Kather-ine Hepnurn
Turhan Bey - Waltee
Huston - Aline Miac,Ma
lHJU - em:

A ESTIRPE DO DRAGÃO

"Mu.Iata", "Hilda.", "EspanlLOla",
"Deus m·e P,el'dõe", "Sou eu ,quem
dou a,s .ardens" e OLlÜ'OS recenLes

suoossos..

Luxo! - Eleg1ancia! - Comédia!
_ Musicas! - Roinance! - 13 se

manas nos pl·.1Tlici'Pais cinema's de

São P,aulD!

Prreço un·j,co: Cr$ 6,00 - Geral
Cr$ 3,00.

Cenaur.a: - ALé 14 anos.

•• l •••••••• •••••••••••••••••• .....

IMPERIAL
ÁS 4 lf:l ,e 7 % horas

10) - A Industria do Carvão
n. 1 - Nac.

Gen,;_uru: - Até 14 anos_

Pl'.eço; Cl',$ 3,00 unlco.
, -

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

ROXY - ÁS 4 % e 7 % horas

10) - Cinelandja JOl'llal n. 15�
- DFR

LiO'l.�r� Le� Ayres
;Bal'l'ymol'e - em:

SEU GRANDE TRIUNFO
Wiil1am Boyd - O' más�

.culo cow-boy - em:

O ENGANADOR
GonLi,nuação dO' seriado<
s.ensacional :

O :MONSTRO E O GORILA
Censura: - Até 1 ° aooS'�

P.reços:
ÁS 4 % horas: .Cr$ 3,00 - 2,40.
Ás 7 % horas: Cr$ 3,00 unioo.

Entrega de pacotes a domicili.l
de�pflCh() de encomendas, reca.

dos e (JU tros serviços de
correteg<"m.

Rapidê3 e ef c'encia.

AI"Tú
Preç'l IS - nO. 21

FONE: J6·96
_. ---_.- .--�-. __ .._._-------------------

CASA MISCELANEA distri·
buidora dos Rádios R. C.' A.

�J ictor. Vti hmlas f:' Discpi� ..

20) Jane Wh:iters - em:

ELA QUER SER MULHER

30)' - F,I'anchot Tone - Yero
'ni·ca Lake - em:

A HORA ANTES DO A"MANHECER
- Rod OaiITlm'on - no 9° e

iOo episódios da sél'ie:
O DRAGÃO NEGRO

PI'eçÜ's: Cc$ 3,00 - 2,40 - 2a

platéia Cl'$ 1,50 .

CcnsU"l'a: - Até, 10 anos.

-(��

�:�����f::�0-;,�5�����-=
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Também na Rússia
é assim
CopyrigllL do S!�R:nço FRAN

CEK DE INFORMAÇAO.
1'01' Gaf)'I'ie� TRl LL.-U ..

,

Quem vai herdar a in(lúslnn Nome .............................................................• oi

alemã'? :-la.., há que contar com <l

'indústl'ia l]esüdu ela Silés ia, 1.0-' Sexo Est. Civll D. Nasc .

calizada Lia zona soviética. ,Mas
conta-se com o Rubr, Que esta 80b Pais ...............................................................••

coutrôle ]JI n ãnico. "U Ecouomís- .

ta" exprimiu diversas vezes a Opl- Esposo '(a) .........•....................... �
......................••

nino de que seria erro prrvar a

Alemanha da sua indústr-ia do Emprego ou Cargo ................................•...............••:

Ruhr. O f'ato de iíC ínteruacíonall-
1,<11.' a zona não sigmí'icat-á, Iorço- Cargo do Pai, (mãe) ·i ••• , ••• � •••••••• :

samente, o desaparecimento,. nem
a deb ilitaçào de sua capacídude. Observo

,_. :: � � 0,

i\. Inglaí erru, naturulmente deseja •

que seja da por dois 1l10llVOS pr!- .- � .' "," . - • .. ·i

rnoi-diuis. Em pr-ímei 1'0 lugar, nao

Leill qualquer interêsse de que, na Aglra.deceriamos, também; a ged1ltileia de noticias de nascimentos,
Europa -ocident al, exista UIll roco .casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

DR.. MADEIRA NEVES de lJl'odlll;il(J que nào só escape a

Médico especialistâ em DOENÇAS seu cnnl.rure. mas (lUI' possa cons-

DOS OLHOS tituir um c,lemento de concorréu-
Curso de Aperfeiçoamento eLon-

C1':1 »s �ll,l.'; mnnuíul.uras. Por este
ga Prática no Rio de Janeiro _ cr c .,

Consultas diariamente motivo, .Ia durante a ,,:le1'-

ra, Churcb il! se opôs energicamen
das 16 horas em diante. te .a que os rranceses chegassem a·

CONSULTóRiO:
Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado.- Colón iu ou que exercessem qual
Fone: 1.461 - Resi�la: RUlI quer espécie de contróle na Renã-
_�dente Coutinl!!5, .58

nia, ]�j)eio mesmo motivo, se

DR. A. SANTAELLA opõem ú mtorna lização, ]�m se-

(Diplomado pela Faculdade Na. gundo lugar. intimamente hgurlo
-tonal -de Medicina da Unl'versid... com o f}J'1i1leil'u, existe outro as-

dl! do Brasil). Médico por coneur pecto da questão econômica. Os
j,� do Serviço Nacional de Doen- .

I Iri f" m
(iaS Mentais. Ex interno da 8anu hanuucu-os u11:( rmos 1 Z e r a

�'lw!a de Misericórdia, e Hospital grnndos P!!ljll'(;�t imos á Alemanha
Psiquátr'co do mo na Capital l'c antr-s da 2.lH')'I·c:. Agora, pai a re-

deral .

�

CLíNICA �IÉmCA - nOf.l�çA" cuperarcm ('S�I' dinheiro. wh'l'P�-
NER'\'OSAS sa-Ih es que a indúsí.ria olt'illl vol-

- Consultóírio: Edifício Am6Jill l t' 1 1
-

NETO Lp <l prorluz ir �u) con ro e a emao,
'- Rua F'ellpe Schmidt. ConsultlU! pois dêst.e modo darão possrb ílida-

Das 15 ás 18 horas _

de á Alemanha, sua devedora, de
!tésidência: Rua A.lvaro de Cart'''

Iho nO 18 - Florianópolis. lhes {lagar'. Os n-auceses não se
.....-_. _ ..._ .. _._--._._-_... I ]1l'g'ar:1nJ á 1'('0I'g:c111Ílmçno mríus-

DR. BnASE FARACO I !ri<.tI,.mas soh .u dil'l'çi'io aliada,' O;;
Médl�O _. chefe do Senriço de ing'lese;; �ilo pürtid{i!.io;) da reOl'-
Sifili, do Centro de Saúde gaíJiznf.'iio Illwdiata, mDS so!) a di-

DORNÇ'AS DA PELE - SíFILIS
AFECÇõES URO-GENfTAlS 1'e<;50 alPDJJ, como Já começou a

DE Al"rBOS os SEXOS _ RAIOS fazel'-SC.
UJl<'RA - VERMELHOS E ULTR.... - Do l)(ln(o rir visLa britânico,VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R. esfe a.Sp�Cl(, tem rima jl1stüiçacão.

Felipe Schmidt, 46 A part.i!' de 1910 a Ingmterra' sa-RES.: R. Jomvlle. 47 - Fone 1�48 .,' tOo
. _

__ ._ ._,.
; ('l'! 1(�pl1 a,· S\las IDV('.fSOeS - par-

DR. LINS NEVES lielllal'!tl,'Jl(.P �ln. Am�rica - pam

Moléstias de senhora Jazer J1'enCc as teJTJve!s despesas
Consultório --'- Rua J·oão Pinto n. 7 do guel'l'a. O l'csllHado foi perder

- Sobrado - Telefone 104-6'1 sua pOS·íç'.,iw domil1all1.t� no comér-Residência c- Rua Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva) cio inLcrlHwiollal. Foi. evídente-

Telefune M. 834 nwntr. um aLo admirável e vaIo-
_"_----- - --

CAVALCANTI
j'OS(), !,j n",OI'a, pa:-,sada a. t;'uerra,DR. M. S. tl'aLa el(, cOllserVal' sua {losi<:ão pI'i-

Clínica exclus<vamente de .crianças \'ilegiada ollde não a pel'deu isCoRua ��eaf��! :.a��lO, 16 ri, na AIPlTlanha. O que ainc]� não
.".,. àÀ'J..<AGE

estêl m1lJ(.o claro é que os EsCarIos

I
Unidos, tUjO desenyolvimento in
dnstl:ial dld'ant,e a guerra foi ver
da()ell'al'll('IJCe jabuloso, Lenham, a
esle �'pspeIto, o me,smo pensamen-
to da Gl':1-BreLanha. A este gênero
ele fenômellos cOl'l'espondem tam
bém os rejJeLidos inLentos, de 1'01'
mar· grupus 011 olocos de nacões
ocidentais, políLica a. que a Fntnça
se opôs sempre. Um bloco deste
gerrero podia ter duas orientações:
uma, de caláLer políLico, dir'igida

I conll'a a União Soviética' outra
de carátel' econàmico ou' indus�
iriaI, contl'a o" Estados Unidos.
Gomo ('Ulli esf'as cal'acterístieas é·

ql1Cl8i impossf\'e'l a formarão de
I bloc�s, rÜLU�Te-;se <� ameaçá· de que
a ruma da mdustrla a-Iemã acar're
taria o (lesastl'e inevitável de toda
a. eCOnOlill<l om'opeia e criada uma
Sl tLlaçfío c.aótica que possivelmente
proyocaria nova guerra.

�'lIJ,JtJErX��1�'""t!i' ............�f.'..,trüt��,,���{fIIPt;'�yor�����_j..!tl%;t'...,.l!,.r!: ..""'��I":','....�;"".J,I\I:I'��1J;.'r;�,.. O certo c (/ne não se pede a rUÍ-
-

"of" _ , . 1 ,= 11('14 B}l .I\. ilU_V Sl. li" ", 11\) I � � na. da . ill(lÚstri� alemã, e sim a

t�,!tWfo;;NHiA �'U..,lnl�'lt,4fli ILflff: �liA.jA �! desnacl.OJl<l�IZaçao (lo RuhI' e a sua

j emIO{lelz<Julo.
'm!�Q.'!l S 1�1� � ���: fJ A � " �. O r�sLlI[ado dI' tndo iSLo é: 1°_
m<lJEN)')I1}I� B TlIANSP®D/[1'�!il � 1 que nao se atendam os pedidos' da

II
Fl'anca .. que trata de ganmtü' asCifras do jBaianço de 1944.: i suas !T-oJl(,eiras· e assegurar-se

� r
contra no\,;) agTessão, e 20 -:- que

\
I

a Alemal1J�� flE'Ja hoje o país mais
;; \ amnl1a.rlo (:a Enrapa.

� I
ill98.687.81,6.30 II;

.. 76. 736,40! .306,20 li
�!Ide Car'Valho. Dr. Francisco i

Joaquim Barreto de Araujo S

II
_............._ .....__-�_._-_....-

Pedimos aos 110SS0S distintos leitores, o obséquio de. precnchor e

compon abaixo e remete-lo á nossa. Redação afim de c�mpl,eolarm.�
quanto. áetes, o nosso Ifl!O'V'O Cadastro Social.

DR. SAVAS LACERDA DR. MARIO WENDHAUSEN
Direto« do Hospital fiNerêw Ramos"
CLíNICA M�DICA DE ADULT�

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Oure

·CUnica médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. NariZ'" - Gargan,ta.

Pr.e.eriçao de lentes de
oontClto

OONSULTóRIO - Felipe Schml-
.

dt, 8. Da.s 14 às 18 horas.
I111II8lD:®NCJA - Conselheiro M:a

fra, 77.
TELEFONES 1418 e 12M

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ rltos da "Belo Horizonte")

Tel. 1545

Consultas: das 4 ás 6 horas,
Realdência : R, Felipe Schmidt, 38

- Fone manual 812

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

iDos Serviços de Clínica Infantil dll
As,sistencla Mun.icipal e de

Cartdade
. CLíNICA :&fÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSUIJTóRIO: Rua Nunes Ma
chado. 7 (ljldiffclo S. FraJ.!l:lsco.'.
Consultas das 2 às 6 ffor'lS

RElSIDll:NCIA: Rua l\1arechlll GUI"
lherme. 5 !<'one 783

!
J

I
I
I

I
I
!

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

DR. ROLDÃO CONSONI

I
_

I

VmURGIA GERAL - ALTA m:
MURGU - MOLÉSTiAS l)lll �
• - . - NHORAS - PARTOS .• .

Parmado pela Faculdade de Medi·
etnna da Universidade de 8(;0

t'au1o. onde foi assistente por -f1l.
rios anos do Serviço Círürgíco ao

Prof. AUpio Correia Neto
Ctrurgia do estômago e vias I)J
liares. intestinos delgado e grosso.
tiróide, rins. próstata, bexiga.

�o, ovários e trompas. varico
_le• hídrocele, vartzes e hern.&l

CONSULTAS:
1!!lB 2 às 5 horas, à Rua F'e.l�
&hrnidt, 21 (altos da Casa PIO ..

raísoj. T'el. 1.598.
ItJilSID1l:NCIA: Rua Esteves Jn ..

nior. 179; Tel. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO'
Médico do Hospital de Caridade t.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Ocenças dos órgãos inte�_'nos� capeei»

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAP1A

Doenças do sangue e doe r.:.ervos.
Doença. de senho�.�. - Parto•.

Consultas diàriamente das 15 A. II!
horas.

Átende. chamado. a qualque. bo,,"
�ncluslve durante a noite.

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

i\1l:SIDttNCIA: Avenida Trompo....Id.
1)2. Fone 766

CURSO DE MOTORISTA
•. i.

Serviço de Pronto
e

Socorro de Automóvldis
Ensina·s'e B dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgência.
Auto-E�cüla r-47,,77·
UNIÃO--PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias' Urinárias _
Doenças dos intestinos. réto e
tnUl! - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
l!'jslot�rapIa -. Infta vermelho,
Consulta: VItor Meireles, 28.

A.tende diariamente às 11,30 h8,
... ii tarde, das 16 hs. em diante

Resid: VIdal Ramos. 66.
FOll," 1007

DR. PAULO FONTES

PROCURE 'I
�=·��=�f�I=�!�=!r)=i�2=2- =SOb�=!�O="=-.J

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor MelTeles. 26

Telefone: 1.405
Consultas das 10 às 12 oe das 14 às 18'

Residênria: Rua Blumenau, 22
Tel'efúne: 1.623

QUER

Boa

ELEGANCIA, CONFORTO E ECONOMIA
consegue·se com os trajes sob-medida e

U 5

IAUTOMOBILISTAS
Atenção ESCRITÓRIO JURlDlf)O COMER€IA.L

(Com um Departamento Imobiliário)
vendas de pinhais, fazendas e emprês&s
Dirdor: dr. EUsiário de Camarga Branco

ADVOGADO
Rns Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal �.

Endereço 'telelP'áfico: "Elibranco" - Laje<. - St- CatarhlWt

POI"O o seu dínamo
motor de crranco

OFICINA ENALDA

ou

)
,

!

Rua Conselheiro Mafra
ne. 94

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

Vendedor por conta propria:
, PI.lACIDO MAFRA - B<lzar de Módo9i
Ru.a Felipe Schmidt, 34 - Fone. 755
coleção de amostras Atende-ssàdomiciHo.

CAPITAL ,E RESERVAS Or.
Cr$'

80,900.606,30
5978An1.755.97

67.053-.245..30
142.176.603,81)

Responsabilídaden
Recete
Ativo

.�

CONTA CORRENTE POPU:t..1�R
JUrol! 51/2 a. a. -- Limite Cr$ 30.000,00

M.ovímentação com chequesSillÍstros pagos not. últinlOIll 10 ano�

Responsabilidades
É miA DOENÇA
limITO PERIGOSA
PAR.A A F.AMÍLI.A
E PAR\ A RAÇA
�

AUXILIE A COM ..

BA,'l.'EL·A cm! O

rnllITf[gIDflliT�

Diretores;
Dr. Parqphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massor a, Dr.
e José Abreu.

CAPITAL: CR$ 60.QOO,POO,Oü
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rija l'raJi!:noll 23 .. Flor��E'tópofih�

fabricanta e; di.si:rik);lidoN!SI d03 afamadas con

fecções "DISTINTA" � RIVET. P09sue um gran
de sortimento 'de ct:isGrtliras, riscCld01l, brin.
bons e baratos. algodões, morina IS aviamentos
para alfaia.tes. que recebe diretament9 dali

Snr., Come.rclant.. do interior no sentido de lhe fazeit'em uma

Florian6poU•• - FILIAIS"'�em Blumenau 8 Lajes.
malho!!'",!> fábrica.. A Ca!!a wA CAPITAL- chama a atengêio do.

visita ante. de efetuarem sua. com,pralll: MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



procura 'os desaparec,idos
Meyer, 22 (U. P.) - Paraquedis- de par-aquedas -pelos aviões de 80-/1 Marselha, 22 (U. P.) - r.nfo�-

tas e alprnístas italianos estão ti-a- corro. ! ma-se de Marselha, a Ag'BUCla.
balhandu i utensaments para sal- '-;eguudu despachos autorizados i Francesa, que o aeroporto de Ma-.
var os Iripulantes do aparelho nor- os ulp ini-Las deverão atingir ama-] r igans recebeu radiogramas .. dum.
te-americano (file caiu 1l0S Alpes. nliã. tl locat onde caju o grande' avião britanico. dizendo ter des-

As mais recentes ínrormações Jl1- apéll'pllJO nonle-urncl'icano "C-Cin- coberto os destroços do Dacota.
dicam CJIW o avião caiu sobre ° quenta trés", Estar-iam llas fraldas 'do monte:

pico \\',il terkesse li, que fica na ._ I Blacv, . próximo ás' chamadas

vertente oríental, do monde \Vef.l'h- Paris, 22 (U. P.) - Funcionários j "Gulsas da Gueleía 'I. Enquanto
sem. O aparelho está num ponto da Aviação nortc-amea-ícana ínf'or- isso, um pastor' chegado a Bar ...

situado a COI'Ga dI':) três mil melros man: que a procura do avião "Da-I dOD<ecch�a diz ter. avistado uma ..

acima do nivel do mar e a 5 qui- Gola", desaparecido, está sendo fotografia na geleira de Roccarne

lornetros a leste de Gríudenwalle. transfeeida agora para o norte. Ilone, ao sul do monte Ambin.
<,

Mova Iorque, (Urgente) 22 (U.P.) --- foi captado' um radio de Berna i�nfD�nrand(f.
que a Jugoslavia rompeu. as relações com a Grécia.

C,onf,Ol1me· noticiamos ontem., missa solene nesada pelo Pdre, Ber-
estão se realizando expressivas ce- toldo Braun K J., na 'Cat'l1dral, em

nimonías, no Quartel do ,14° B. C., homenagem ás vitimas do atenta
em memória das vitimas da ínten- do -comunísta de 27-XI-1935, pre
tona comunísta de 1937, em obe- gando nesta ocasião o Cônego Fre
díencia a uma determinação do derioo Hobold. As 20,00 horas, ses
mi.n�sl.J'o da Guerra. são solene no Clube 12 de Agostc,

Nos ruas 21 e 22 falaeam sobre onde discursarão sobre os aconte-
a covaroe chacina bolchevista, cimentos de 27 de novembro d�
resnectívamsnte o comandante 10R5, três (3) oradores, sendo um

Nilo Chaves 'Deixeira e Cap, Inácio civil (de. Bíase F.araco), um mili

Braztlio Borba, lar (T.m. CeI. Olímpio Mourão Fi-

O programa dos demais dias é lho) e .Q representante da Associa-.
o seguinte: Cão Oivíco-Mílitar "Marechal Gui- Com prazer, prestamos aqui, a

Dia 23 (hoje): 7,00 horas - Pa- lherme" (1° Sgt, Andrelino Nafivi- nossa homenagem ao dr. Thiers
testra do Cap. Henrique Klappoth dade da Costa) " de Lemos FI,emnüng', que hoje co-

Junror, sobre "O Comunismo é uma NOTA: As palestras realizadas memora sua data natalícia,
ameaça á' soberania de nossa pais." diariamente pelos oficiais no Expoente autêntico da engenha-
Dia 24 (domingo): 19,00 horas, Quartel do 14° B. C. serão trans- ria hras�l;eir� o ilustre pakrici;o

falará na Estação Rádio GuaTujâ., mjtidas ás 19,00 horas, pela Rádio honra sobremodo a cultura nacio-
o 1° Ten, Nelson de Oliveira Coe- Guarujá. na!.
lho, sobre "A tiranía do regimem CONVITE: O comandante da
comunista e a escravidão do povo Guarnição Milidar' de Plor iauópo
russo". lis convida Ias exmas. autoridades

.

Dia 25 (2a freira): 7,00 horas o civis, míaltares e eclesiásticas e ao

'10 Ten. Ivan Dentice Linhares fa- I povo em geral, para assistíeem ás
tará so,bre "Incentiva,r o nacioOna- sol,enidades do di-a 21 (4a f,eira),
Esmo braJsileiro e não a bandei<l�a em hom€tIlag'em aos que no CUffi

da fo�ce e do m1lirtelo". ]:)J·imeruL.o do deve.r-mi.Ji,tar, foram
Dia 26 (330 fiei.ra): 7,00 horas, morto.s pela / intentona comuni.sla

o 2° '.Den. Lu�z Feli,ppe da Gama de 27 de novlembroO de 1935.

d'Eça fa.la.rá a respeito de "A rea- A sessão soi'eIlls á:o dia 27 será
Hdade sobre o comuni,smo". imradillJda do próprto local, pela
Dia 27 (4a �eira): 9,00 ho,ras,

J
Rádio Gua,rujá.

Grandes e mel'ecidas, pois, as

Í " - _.. manifesbações de simp,aLi'a e apre-
WAlSHLNGTON, 21 (D. P.) - A AdnulllstraçUQ da Pro<1nçao Cml

co com que será �umpri.mentadoestá [J<r'CijJaru,l1Ido, UjlHa série. de OIl"�e�ls .visando �l1conomizaJr ca,rvã-o ./por p.ela nossa sloc�edade, de que é ele- cia aaIl1e�'kruna, 0\5 cO!IlJunis,tas 1lcor- ..pau'te das emp,resas e serVlços publ�cos. P,reve-se, en,lre outras cOlsas, Imenta diesllacadJo em r.azão de suas

I O alfaiate indica.do te americllJuos p,ell'!IlJ3iI1Jeceriam fiéis
que ,s'eIl'ão apagados os anuncios IU/mrÍJn'os� ,reduzida a distribu,iç50 belissimas vi'l'Ludes pessoais. T�riadtmtes. 'I à UnJão Soviética.d� gas.

��
___

--,
.

enle, '" 7 hoca< do m, 25 do eo".oole m,", n. e.pe" do Cole,w <»1.,,-1 11@;tIl1YFIfI #itt" � i ·1

:�ªf�l;�::'� · ',se M

..

" de pied'de cri""

.Ulo..,;,,:
.. ,..,seus.1 IIV�i�! fi�L íAjj" lr� lii���J

!.' 1:)... ':: .�

Emmemória das vinmos
.dos comunísíos

o . desarmamento . universal
LAKE SVCESS, 22 (v. P.) _ A índia, a Iugoslavia e a França a

poiaram )'irtualmente os r!J,ssol'l em sua .proposta !para que todos os

Plemoros das Nações Unidas revelam o número e a disposição de suas

fôrças armadas fora de seus territórios metropolitanos.
A proposta sov.iética foi também apoiada pelo delegado do Equador.
A adesão da índia à proposta russa foi anunciada pela senhora Vi

jaya - Lalíshmi Pandit, delegada indiana. A� justificar a adesão india
]Ia a delegada salientou qUe a guerra já acabou e que a manutenção do
segredo em tôrno dos efetivos militares fará mais mal do que bem à
paz mundial.

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

A'

Revelou-se autor-ízadamente que
o aparelho sinisü-ado não sofreu
graves danos. Seis pessoas apenas'
resultaram fer.idas em consequen
cia do choque. As comunicações
com os Lr.ipulaIlL.es do avião sinís
trado estão sendo efetuadas por
i'l'1Íermédio de UIT} rádio, lançado

Caciques voando de avião
KALVENE, 22 (A. N.) - Aterrisou pela primeira vez em 11osso-1

campo localizado em, plena selva do Xingú, um aVIa0 da FAR, pilotado
'pelo' tenente Ciro Toledo Piza. 400 índios de diversas tribus do ;Xingú
assistiram á aterrisagem, recebendo com visíveis demonstrações de ale'

g:ria os "brancos-voadores". O tenente Piza 'proporcionou longo VÔ? a·

cinco grandes caciques 110 Xingú. Os mdios saltaram maravilhados do,

avião pelo que acabam de vêr das alturas.

CaIn'
do

o consentimento
"-

novo governo

-�'----------------------

DR. THTER8 DE
FLEMMJNG

LEMOS

Lake SUCicess, 22. (v. P.) - Falarudo !pela primeira Y·ez G,esta 3Jss,e1ll

hléia geral das Nações Dn.id'a!s, o sr. Er:nest
.

Bevin decl!a,ro;u:' pe.rante o

COII1lité Politico que a !,ngla-1e-r'lra está. diSlpÜlsità a discutir a posição com

pIeta de �uas t'!"opas" cas/o os debates sôlJ,re o asslllnto façam palrte inte
gral do pllano de, desa'r.mamen<to p'l'o,pos'to pelo dmnceler Molotov. O
Brasil ded@rou joá que ns "técln:ico.s a<l11Je:ricanos e ,especiaHs,bs que OOiU.

tinuam 'nas, bases dn .norte do país ali .e·stão com o c,(msentimtmto do
govêirno dOo Ri·o de Jalne1ro", enquanto quJe o delegado do Pa,namá afir
mou que 00 assU/uil:o da pl'esemça de fô:rças ianques na zona do Canal de
'Via se,t lPes01vido exd'llJsivame<n:te e11Í'ne 'Os doÍlS paises.

Iminente escassês de carvão

de

Honestidade comunisto l
MOSCOV, 21 (D. P.) - O Pravad informa que foram descobertos.'

"desperdícios crrminosos" de roubos de grande envergadura nos depó-·
sitos dos produtos petrolíferos do Estado. Foram detidas várias 'pessoas.;
inclusive os diretores de dois depósitos.

A família de

Os COri!ilnis�as IP�!�Cj��b!!�!���p após'
em acato o almoço, o menino Nelson Cunhay,
Ontem por'"' v.olf.a das 10,30 ho-I de COI' preta, pe·rec.eu afoga,d.o na

l'US div·e,l'&Q.s gi,nasimlos pregavam: P,r-aj,a do �Iül1er. ás 12 e 30 horas,

nos pOóit:e� e pal'odes da Rua 'fi'elipe: elo' dia 21. I

f"'chmÍJdt boIelins d'e propaS'anda' Supõe-s·e que o. ilnforlJunado me·_· �
anLi-co!ln'l1ni.sl·a. J1Í<no, que sa.bia peTfieita:menle na-

Os nos!sos bl'avo� eslucJ.:1nfes dar, lenha sÍJdo v;i�ima de umá con-

\lJflaV'am cio mcsn'lJO diTleito que os g>esLfw ce,r,ebnal.

cOJ1lLlni:sLa:.; W><1,iD, quando afixam As auLari:dwde,s, n<óÚficada'3 do'

ca.l'laz(',s de eJ,l'l'csa ela Russia, nos fato, tom8lra.m as pIIovidencias ca

me6rnos l1.1g1al'.('3. .. biveis no CMO. " "�""':"","""",��!Ir'
..

A Lal'efa dos ginasi{mos i.a em .-------.--�-.-�--�-�.-.. --.

moio quando smge um fervoroso Varrido um uma'.'e inLL'-ruDsi.gelllt/e sLa!i.nisla e -sem ...
\UI.

1l'1ais nem melDOS agride um dos
t t desLudantes. Houv.e rea(:ã:o e o "va- ·empeSla e

l�el1;te" saiu em apuros, com al- Porto, 22 (U. P.) _ O na.rte de
gll.l!),2 a,manhões vermelhos pelo Po/rtugal esil:á sob viol8ln,ta tem:pes-
l'l)�to. .._� , .....

tad,e..0 ',ohs:clr'VatÓll'io da SelI'."a' do'
De.p01s dos deprimenLes fatos Pilar !',egistrolJ, venltos de 97 kms •.

,r,erifile,rudos no 'J.Íeatro Alvaro de de velocida<d'e. Foram tO<ill3!das pre
Oa.rvalho, o de ontem veiu ainda c.aluções nos portos de Leixões,
uma vez siLuar os comunistas en-' Porlo e Viana do CaSItelo. O ma�.
tDe os desol'dei.rüs vulgares

, �e- _1nvaidiu a 'cidade de Esp,inho, �s-"

l�ec,edÜl�'les d� _pronta e energ!ea truilll'do vádas casas. A pop'EI[:açiio;
C'Orre\)30 1)o11,OIa1. e.m al,gnus distr1tos foi e'V'alenarl�.:.
A libe.rdade de u.m partido ler- Ct"uteftl'as de pescrudol'es estão desa

mina pr,eoiS1alIDent,e olnde começa a bdgad'ü!s ,e a p,raia da Esplanada.
li/I:mrd:ade de onLro partido. p�·atj.cam.elnil:e de:saiJxwre'üeu.
Não é pos:siv,el que se conceda _. ._. ._. .. . ... _

;�:/o::se���: :;le����:l�� d':��:�:� ULJIM ft UOR It�camen�le regtem Lodas as faec;;oes
I li H

parüdá,rias.
É possi,vel que hoje o P. C. B.

lalllce novo mU'lliif<esto explicando, a

seu moc{.o o Lrisue suoesso de on

Ílem. É poss,i",el ...
I

.

I t t'
,sa glUe.rra de n'e,rvos co/ntra· {J'S Es-

. mposslv.e no e� �n o, e que os

II tados V<n�dos. Aúrescerutou q:UIC aJm.p!J,cados IIJOS prOXJmos atenta- ,. A'

d 'f .... 't' d' I pohc.la Slec,r.e.ta m·an.tem lllU�ll<erOS
'os as ranqUJllJS u�.moora Icas el- . . , .

m d I d T 'b I a'ge,Dites delll,tro do ,te'!".ntOrIO !I1orte-
X'E" e ser 'BVfr os a,o 1'1' una I

COI:npo.' "'n' p d
.

I a:meri'cano, cujo il:arefa seria! abalar
vLv Le ·a,ra respon OI'eill por 1

, .

seus atos criminos'Üs. i os fu.Did�ll'e;nt'O democ["3ibco:s do.

govêrno afim.l de derrtl!bá-Io. Fi!na
lizo<u que 1110 caso de ulTIIa gue.rra
,entl1e a RJussia e a gl!'1u,ndc deirll0Cra- .

É que nde não é aipenas a inte

ligIel1JCÍ.a que se desbaoa. É o vigor
de sua ca.pacidade técnica, vitorioO
samente evidenoiada om

.. gr,amlio
sas realizações que lhe mereceram

o r-espei{o e a admi,r,ação dos seus

paDes, e a confia.nça dos altos ór

gãos adm'inilSll'ativos do país, sen

do-lhe oomeLido o estudo da cons

lrução de um grande podo no Es
tado do Ceará e, ainda, nomeado
chlef,e dia Comilssão de Assunto.s
ProlJ tuários do Brasil.
Em Santa Catarüna, onde há

muitos anos, o emériLo engenhei
ro desenvolv.e â sua atividade, tem
ele ,executado importanLes so1'vi

{�os, ta,nLo na capital como na La
guna e no VaIe do lLajaí.
Liga,do á nossa terra, por laços

de sangue, pois foi aqui que con

tvaiu nnpci,as, C'Oll!sagrou-se ao

nosso pl�ogress'Ü, com esforço e

clarividencia, a admirav,el reserva

d·e. suas energias i,nLeleCltuais, tor

nando-'S<8, aS'sim, credor do nosso

acatamento e gvatidão,

Waslli!ngtoll, 22 (U. P.) - O ex:- )r
dilretal' do mainr j'ornal comunis.ta
d'Os E�trudos, Unidos dt;cla,l'Ou que.'
a Ru,ssia está desi�l<volven'do inten-

B I T

�J

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


