
Será concedido o abono'
ao funcionalismo

Rio, 11 (A. N.) - Os líderes representação no Parlamento,
dos partidos políticos surpre- manda que aos funcionários
enderam os membros da Co- cujo vencimentos não atinjam
missão de Finanças, subscre- a mil cruzeiros seja concedido
vendo uma emenda que conce- um abono correspondente a

dia o abono de Natal ao tuncío- um mês de vencimenfos ;
Proprtetarlo e Diretor-Gerente: SIDNEI N(ICETl _ Diretor: BARREIROS FILHO nalismo público, issó depois do áqueles que ganham venci--

Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA
pronunníamento em sentido mentos compreendidos entre,

______��_--__
----�---------------------------I�o�odaqueó�� esp�Wi- milcruwiroseci�omilcru-
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zado da Câmara dos Deputa- zeiro, a bonificação será de

j dos. mil cruzeiros; finalmente, os

Esta emenda que, agora, po- servidores que percebem acima
de ser cOl�siderada como apro-/ de cinco mil cruzeiros, a esses,

P I· Iti t
·

d
',. vada, por ISSO que conta com o então, foi negeda a gratifica-

. O. I ICa r I ar Ia' apo," dos partidos de maior ÇãD das festas de fim de ano

Encerramento do Ano Lettvo
Adesão de udenistas ao P.S.D,,--Ainda o caso Hugo] no Abrigo de Menores

Borghi.-O min .. João Alberto no P.TIIB .. -Outras notas,
"'DE Ull'IA EM Ull'IA VÃO-SE dira Amorim, N11za Me,ndes Cidrão, todas as hipóteses dr que o sr. Ho-I

TODAS ... " A reurnião transcorreu num am-lg-o Borghi venha a retirar sua

. UDENISTAS DE CAMBORIÚ hi'en.te de harmonia e cor-dialidade, candidatura, são absurdas e in-

ADEREM AO P. S. D. sendo vivamente aplaudidos, os cs- fundados todos os rumor-es nesse

�ntre as muitas adesões que c?'lhij(tos para inbeg:ra�'er111 o Diretó-!.-;entido:, A�llnlou que a eandida-

ultimamente vem engrossando] no da M. S. D., de Biguaçu. Iura "já nao depende mais do .sr.

as fileiras pessedístas, tlestu-I Hugo Borghi, mas sim ele quem o

ca-se a de destacados elemen- ACABARA PREf'JDE:\'J'E D.\. escolheu, isto fo, a convenção, e

tos do Diretório udenista de fiEPúBLfCA dr irá até 19 de janeiro".
Camboríú, conforme a seguín- S. Paulo. 1.0 (K) - "Hugo 1301'-

te declaração: gh i acabará como sucessor lógICO

.•> Pela presente declaração rio presidente Dutra" - a f'irrnou

tornamos público, que em vir-! hoje um dos lideres prnrminenl (\3

tude da grande Vitória alcan- cli) PTB de São Paulo, ncreseen

çada pelo Partídc Social De- tando : "A cundidalura Borghí, a

moerátíco nas eleições de dois I d:,sp;,jjo da �loslilidacl(' dos rca

(2) de Dezembro do ano pus- (',lOlHU'lOS, YUI de vento r111 popa".

sado, e prevendo que nas pró- Ajuntou que o fato cio senhor Ge

xímas eleições, ii mesma, 111- lúl in Vargas não frr vindo' a 8:-L()

teapassarã em votação aquela, Paulo, não significa que elr cst c

resolvemos desligar-nos da,ifl contra o '81'. Hugo' Borglri, mas

União Demoerátlea Nncional e sim que houve pressão para que

Ingressar-mos nas fileiras do sua viagem não se désse, "O PTB

Partldo Social Democrático, - prosseguiu o líder petebista -

salliameute chefiado pelo Eml- que é a maior força eleitoral de I

nente catarínense dr. Nerêu :-;[el Paulo, fará de Borghi o pro

Ramos, dígníssímo Vice-Pre- sidenl e de S. Paulo. É a primo ira

sldente da República. etapa. Depois, virá a segunda, ele

Camborhi, 7 de dezembro de será o sucessor do general Dutra".

1946.
-

Cinquenta por cento das a\:,ões

Assinados: Rodolfo CirÍcio' de "Dü·p·kizes" já ;pertenoem a

de Souza, Bruno A. Racttke,�lhí,dio Mayrink Veiga, Jambém roi

Aldo Garcia, José Sarmento I
incorporada ao son patrimônio:

Vieira. JOl'nais e r<l!dios desenvolverão

Firma reconhecida pelo Ta- uma ,campanha &e111 precedellLcs".

belião Guy Ang'elino Vieira,' ,�AI INGRESSAR NO
_

P. T. B.

em 7 de dezembro de 1946. S. Paulo, 11 (K) - Sonbemos,

I que o sr. João Alberto deverá as-

ORGANIZAÇÃO DO DIRETóRIO sinal', po.r tocla e'sta semana, sua

DA MOCIDADE SOCIAL DEMO· ficha cle inscrição no PTB. Apu-

CRÁTICA DE BIGUAÇú ramos que el,e está solidário com

Pr,esente a Comissão. Centra,I de o sr. Hugo Borghi.

Dando inicio ao programa de en- Nessa sessão f'ez uso. da palavra
o

cerramento do ano Letivo no Ahri- u menor Natalício Martins da Silva

go� de Menores, teve lugar, s-ábado que muito bem interpretou os sen

á noite, no salão auditório, artística tírnentos dos 'demais internados
Rio, 11 (A. �,) - O Superior -

I I d
.

I 1
'

sessao teatra evaoa a efeito pe os neso UltOS a sempre pr-ogredirem no.
Tribunal Eleitoral, respondendo a

menores e 'coroada do mais com- caminho do estudo e do trabalho.
uma consulta fei La sobre ás rela-

pleto suces.so. _ .. I ,.

Em s.e,gu.i,d. a fora'm. cortadas as

eões 'e:I1íLre os cl iretõrios régio- No domingo, presidida por S. Iitas simbólicas de imanguraçâo do
nais e direlório central de parti- Exci a. o senhor Interventor Fede- Clube Agr1cOrla_ Altamlro Guimarães
dos ,políticos, d,ecidi II não sei:em

válidos' 0.5 diI'elórios l'egionais não
ral, foI feita :a proclam�ação das no- e de abertura da Expo.sição de Tra

tas dos exames finai,s das aulas e baJIhos de Ofidil1Jas, Artes Escolares
registrados pelos clire(órios nacio-

. das ofLcirnas. O indice de aprova'çã'O e Produtos ÃJgdcoIas o l"!!Ull1ii,zada
nais cios parlidas, nem as candi-

�

nos exames demonstrou ótimo ajpl'O- pelos 1nenore-s com a coIarboraçã(}
daüll'as por el,es reg'is,tradas. vleitameln,L'O dos menores tanto na dos Irmãos Professores e Mestres

parte escoIar 001110 ,na profissional. de O,filCina.

O MAIS ANTIGG DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Resenha Política
Segundo nos informa a :-;(,Cl',e

taria cio Partido 'J'rahalb ista Bra

silairo em nosso Estado, já cleu

mensagem rio se II presid en te ' de

Honra, sr. Getúlio Vargus r na

quul o emíueute )JOJIlem público
II ipoteca .ínterna solidaríedade ás

rr-soluções tornadas na Convenção
,pelebi,sLa de Ia(jaí, inclusive
acordo P. T. B. e P. S. D.

Rio, 11 (A. N.) - Falando
á reportagem o sr. Pintacudo,
volante italiano que vem p.ar- • .

tici�ando da temporaàá
. i.nter- RodOVia P. Grossa-

naclOuaI de automobIlIsmo, •

declarou que é seu p�opósito Foz do Iguassu
de
I
permanecer no Br1).sIl, esta-I Rio, 11 (A. N.) - O Senado

blaene,cendo uma e,scola de _v?- Fed�ral. ap'rovou, ontem" a re-
N.W R�TLRARÁ tes, tudo dependendo ao

dação fmal do decreto que au-
R. P,aulo, 11 (E.) - Tcal'O Sy- entendimento que terá com os· ..

b
.

clIOIW, !vie-e-l)residente do PTB de dirigentes do Automóvel Clube t�l:�a o exec�lt;Vâ a a rIr °

São Paulo acaba ele ele,clarar que I do B '1
cre ltO especIa e onze mi-

____________________________________

ra
__

sI
__

.

------_____
lhões de cruzeiros para aten-

FUU-Iram . em a'y,!·a-oro'oba,do
der, no exercício 1946, as des-

pEsas com o prosseguimento
da construção da estrada de

rO::làg-em Ponta Grossa-Fóz do

Iguassú.

Propaganda do P. S. D. 'de Biguaçu
e !]lUllOrOS� assistênci�, reuniu-se

a juventude higuaçmmse, com o

intlülo de €leger o DiI:et6rio da

Modtdatde Social De,moerátioa nêsse

Mttrucí;pi'O, a qUlal terá partiel!p3Jção
.direta, na pl'Oipaganda pelQ candi

dato ple'sseuista, ao Gov,erno do Es

t'ado - Dr. Adél'bal Ramos da SHva;
tendo ficado assim oonstitu.ido: PARIS, 11 (U. P.) - As autoridades em todas a França

Pr,esúde[lte de HonTa: DOll1la Nila oriental foram alertadas para dar caça a vários prisioneiros
SaNlá. de guerra alemães. Ao que consta, estes roubaram ontem á •

Presidente - Dagoberto Li-berato tarde, um avião dum hangar 1l� ae_:üporto de Langres, perto Mantldo- O mandato
Ca;it�:�;��sídJente _ Ulmar Silva,

de Ohaumont, e decolaram na dIreçao da Alemanha,
_ do, prof. Pereira Lira C'o-n. tl'n"ua a cr'l.se1° Secretánío - Inácio Mo�·,eseo. n Franca precl·sa de carvao",;�,r�::�;;,�o � )::::";·��mãO �a"i", 11 (U. P) _ o Gov'rno vo, govornamental declarou qu, �:;o��:�:�;o�:�:�a d���::'���;: francesa

20 l�esoureÍl'o _ Pedr'O GuillTl,arães. da França ooviou a,pelo urgente alguma cousa deve ser feita ime- ção do Distrito Federal, roi re- Paris, 11 (U. P.) - Foi

Me/nibros do Dketório _ Ar1indo no govêrno cios Estados Unidos di3ltamente afim de evitar-se a cusada a revog'ação do mandato adiada até amanhã ou possi-,

COl'l'leia, ManDeI Ferreim, Jorge para Cjue sejam envi3ldas 200.000 Ipara:]:i,zação total da indústria ao conselheiro Professor Pereira velmente até ,quinta-feira, a;

Salun, Imci Cunha, Irilllleu Hoff- toneladas de carvão para a Fran- franoesa, a qual já se encontra. Lira. Os trabalhos dooarreram terceira tentativa da as,sem�

njarun, Calar1na Vlríssimo, Mallloel clt. ainda este mês - anunciou sob ameaça. Ag:uarda-se para num ambiente de ahsoluta .

nol'- bléia nacional para eleger o

'Arallljo, Eron-dina Silva. América hoj,e o ministro da Economia Na- qualquer momento, o f'echamenLo maJi.dad'e, s'ellldo apurados qui- novo primeiro ministro da

Borba, Erta Silva, Joã'O Leal Filho, cional. Ida
maioria clas 1500 fábricas fran- nhentos E' nove votos a favor da França, após uma sessão que

AntônIo Prazer,e,�, Her'cuIa11'0 Rosa, cesas, !p,elo menos durante 6 dias, manutenção cio mandato, contra llipenas durou ,quinze ll1inutos�

()lavo Schel(l,t, NeUlsa Prazeres, .Tan-j París, 11 (U. P.) - Um port.a-l entre Natal e Ano �ovo_. vinte e seis, apenas. ontem á tarde.

['idades.

A Expo,s,ição cmltinua aberta até
ao di'a 2Q do C'OIT:ente.

O a.cl'l1ür,áveI esfôrço dos menores

1110 campo da· a_,gricuHl1ra desper
t'OUI sumamente a atenção de todos

qua'nltos visi,ta,ram a horba do Cluhe
AigdlCola e aExposiçâo. Aldmira-,
v,eis tambem são os demails traba

lhos, ,E.'spedaImente os de serrÍJ!1ha
onde se el1lCOInltram verdadeiras
obras de arte.

Estiveram preSle,n t.e.s ús div,ersas,

solenidades, a].em ue S. Excia. o'

sen,hor Interventor, o sr. Secretá
rio ela Justiça fldncação e Saúde, o

8'111'. Dr . .Ju'iz de l\1íe.nores, o snr.

r,eprcs.e,ntaln','� do sCllIho]' -Plre,f,ei;to
municipal e rleversas outras, auto-
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I

'(:Iube -t)oz-�de-Ag-o�to I,Pa 1-;1 (·IO-a�G(; ,�� ;·-11-C) II'PROGRAMA DE DEZEMBf{O: !
o sr'. Interventor f€deral' no Estado re- deli, Esmeralda Rosa, Ely Cunha Fort-jDia 14 - SOIRÉE em homenagem aos alunos que completaram o cebeu os s=gu inres telegramas: kam.o, Aracv BOI'b Ferreira, Selma Ione,de Castro, Isolet.e Ferreira da Costa,curso ginasial no Colégio Catarinense com inicio ás 21 horas. i PÔl'to. Belo, 4 Contímuando a Maria da Conceição Stuar t, Alda

FE'man-1
' ',.

ld d d obra educac íorial do p:::-lrióti-co govêrno des, Erna Kegel, Maria, J. d'e C- RamosDia 21 - SOIRÉE em homenagem aos alunos da Facu a e e Nerêu Ramos, confor-me prova a assina- Sousa Sofia Quint de Sousa, El,sa Ribas
E

.

F'
.

". '

21 h I tura das leis orgânicas do ensmo nor- Pessoa, Olga V. Shori, Nadir Maria deconomia e mancas, com micro as. oras.
'. .

I
mal e ensino primário, v. excia, con- Almeida, Rostlda Silva JaJbor, J_and:ra P.

IDia 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com dístrí- qu ísta a confiança e s, írrupatía 9? pro- da Cursha, Edite Cunha, .Sebastlão Dutra. ,

fessorado, merecendo o nosso aipo.o e a Bar-celos.huição de bombons, das 15 ás 19 horas. nossa gru'tídão. Áur,ea' Costa, auxf liar de Itajaí, 4 _ Proresscraclo Itajaf aplau-
Dia 31 - GRAND!:: BAILE DE S SILVESTRE com inicio ás 22 i inspeção; Adelia .Guerreiro W,aognel;' r.ut- de ardentemente leis orgânicas ensino.

I
za Machado, Líg ia Santos, Rute Santos, normal e ensino primário. Assinalam

horas. TRA.3E-RIGOR. Maria Bernar-des, Florete Santos, Odete professor-es carinhos dispensado €'d-uca
Prado Sousa, Geni Neves, Ou ílíhet-m ina oão popular govêrno nossa terr-a, nota---------------------------------------

Moreira, OtUia Faria Costa, Rute Cabral, damerite benemérito govêrno Nerêu Ra-

I
Maria Dolores Sarutos, Angélica Sousa, mos. Leis 'Orgânicas recentemente assí
Maria Leal Abraão, Rita Guerreiro. En e- nadas reaHzam justos anseios professoduna Peixoto Leal, Alda Furtado, Aurora res catarlnenses. Professores Itajaf ende-
Furtado, Uga Sousa, Mar+a Amtorrieta- recarn v. excia. seus a,grad'eci,rnentos e

I
da Sí lva, Ilca Müller, Norma Mülle.�. Edi sua, .gratidão. Balbino Martin.s, i,n"petO'.f.Marques. Maria Inês Rocha e Maria Li- escolar; Leonor Neves, diretora G. E.
rihares de Sousa. "Vitor Meíreles"; D,ialma Bento, G.' E.
Tubarão, 4 - Propósito da oportuna "F'lor ia.no Peixoto"; Amélãa Areão Maes,reforma do ensino, a qual lJ'eflete o es- Alice Goul.art. Ja ir S, Silva, Maria Melo

pedal carinho com que v. 'excia. encara Per-ebra, Cecília Brandão, Albina P. Nu.
o problema ed'ucacional, como digno con- nes, Mar-cíl ía Oldveír-a, Hflda Melo Fa
tlnuador do grande estadísta sr. 'Ir. Ne- rias, Maria Eunice Laus, Broti-des Jen
rêu "Ramos, atual více-presídente .la Re- ne, Vir'g ín ia Fontes, Erotides Fontes,'púIbJica, as professüra's e dtretora do Edite V. santos. Hettete Franzoni. Ger-

I
grupo escolar

",H,ercílio
Luz" se cougra- trudes Tolentino, Maria' Regina Müller,tulam C0ll11·V. excia. por maís êsse !1rande Mar-Ia Matilde Wor-n, Maria F'erre ira ,

passo avançado, em prol da nobre causa. Man-Ia R€ging Malbueg, Lubelia Melo Du-
. Atenciosas saudações, Teresa Mar-tins tra, Nelza Silva, Olávia F'e

í

ió Linhares,

I
Brito, dír-etora. - Irmã Ama Ecker. Marra Alzir-a Ponesi,Hajaí, 3 - Professores abaixo assina· Ma,ria Pedrini Müne!', "GeralCi Almeida,dos exp·erimentando gra,nde saUsfaç.ão Neoflid-cs ,V,endhaus-€n. E(lite 'Vendhau
assinatura leis orgànicas ensino n01'mal gen, Maria G. L;::ng. He'-'Tf�ia ']"ojentino,
e ensino primárjo apoia'111 v. exc:cJ. ato. Tol,anàa Ardigó, Berta S�l!sa, 1\1arla Ne-

• • \ Com a,nlausa-s goV'êrno que cq_ntinua ca- ves Araúio, Dia,ni-ra Cah'''aJ. Ana SilvaEnvie -ao seu alnlgo dlstante rinho. di'spensado educação popula.' go- ele Melo, :r.1ari Silva, Elvh'a Andrac1<>. Aci
,

d
.

t O VA vêrno Nerêu Ramos agradeoemos de- Santo� e HeraocTi,:l-es Vaz.um numero a reVls a

-II cr�to v. excia. Ma,c'ra de Sousa j"ácib, Laguna, 4 _ Professores rnl]'licípio
LE ])0 ITAJAÍ edicão ·dedi- auxiliar dle Í'�SlPeção; _

Judith Gonr'alvr:s La'guna apresentann seus a,g"adecimentos, �
• Mendes, Saurlce A<maha Rosa, l\Ielanla rpla a·ssina-tura do decreto-tei o,rg"niza-cada a Florianópolis, e aSSlm Sil'Va' Mededros, Jessie KriegeT dos San- çiío 'ensin:o pri'll1"rio e nom·'al. 5'usta as-

,

t 'b
•

1 tos, Maura Dutra Dessa, Osvalo(jo 8Hva piração do professora,d'o cn.tarinense eestara con rl Uln( O para do Herva,l, HHd'a Hostim. Hilária Zim- feJi.citam v. exci,�, ,continuador da grande
maior difusão cultural merma01n, Emir Sa>1t?s P!tz, Maria Ta- obra 'eduoacional' do govêrno Nerêl1 Ra-,

balma da Luz e IElen Mala. m,os. HermÍni'O Heusi da Silva; Pedrode nossa terra Florianópo'!is, 3 - Os professores da Piva Júnior, TU'l'quoe-sa Tasso. Eugenira
capital do Estado, profundamente Rgra- Oliveira, Carme,n Castro, iJenis,e TE'ixei
decidas, apl,audoem o nobre gesto e'e v. ra, Anita Silva, l\'r,arta Mota, Sonia Baião,excia. que criou as novas leis do t:'l,,;ino Dagma'r Cabral, Si1via, Wendhal.1sen, Ma
nO!'lm,al e 'ensIno loriunário. Desejarn' ain- ria Patrício- OUvia .S"at:a, E.milia Sima,da r·essaltat a D,êsv·elada atenção com Lorena Dair Garõelotti, Maria Guima-

I
que os govêrnos ,catal'Ínenses tratam o rães. Teresa' Soares, Lídia Grand:emagne,
importante problema da educação popu- .Marília ,S!lva, Tomasia Fernand,es, Tere-JlIÊS DE DEZEMBRO lar em nossa terra, especialmente (l notá· sa Soares, Oorina Q,ibl'al, Ma,ria F10ren-

Dia 12 -- '\uinta-feira - S.OIRÉE DAS GINASIANAS
I Vça:!ol gdaO�êlr.;:;°s oNT�raAênul.'ca�aJdnOose'nsA,·noc02',:0<trirrt�lai-1 tino, OtíJ.ia Unga'retti. EsmeralDa Ferrei-'<\: -

� � h J '" ni, 1\hri;t On",eira, Man'ia Lebarbenchon,DO COLEGIO CORAÇÃO DE JIDSUS. e priinário real,!za'!l1. plel1am�nte as así:li- Elza Silva, NUa, Pacheco, Con'c'eição An-
'. '

ORANDOS D A rações do ma,gl'ptêrlO cata,rlll<>nse. A v. drade, Lourdes Baião. Pa,lmira Nfol'ais. IDia 14 - Sahado - SOIREE DOS CONTAD �� excia., pois, a mais e;cpi'essi:ra' gratidão S,ofia Femancles, ,EdIte Sousa, Robejia
DE SANTA CATARINA do p,-o.fessorado flO'l'lanopolltano. Aten- Duarte, Eu-genJa Perito, Nal'ni Corrêa.ACADEMIA DE COMERCIO . ciosas 'saudações. Américo Ve.gpÚlcio Pra- Maria, Sousa, fsoleid'e Fert'eira, Irrene

Dia 25 - NATAL - MATINÉE INFANTIL COM FARTA tes, Julieta Tôrres ,Gonçalves, Eul\na AI- ,Soares, Marcília Ri:óei,Í'o, Odécia K,iel
ves de G. Ma,rcehno, Isaura Veiga de !in, Osmarina Rocha, Alaide Fernanües,DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 horas - DAS F,a'ria, M-ari.a da çel<?ria Matos, Otávio da Maria Santos e 'DaIv,a Soares,

, . -
, Costa Perel1'a, Dma Mendon.ça Geva,erd, Kova Veneza, 4 - Os prof'essores de21 HORAS EM DIANTE .sOIREE. Júlia Gama Ferreira de Melo, Mar'ia da Nova Veneza, munIcípio de Cresciuma,

Dl'a 31 - GRANDE' BAILE DE SÃO SILVESTRE GJ:ória .Olivé�a, Hilda DO�'Ínoni, E3uer dirigem os seus 81'd'omsos aplausos pe-de Faria FlOr,enza'l1o, Hlld.a Teodoro la assinatura da lei ol'gãnili:a do emdnoSURPRESAS - TRAJE A RIGOR. V.ieira, N�usa Slchutel Fu_r�ado, Hul(];a nl'imário e no,rmal e desejam frisa.l' pro-
Silva Fana, Mana do RosarIO V. Lau" f.esSOl'E'S os assinaFa'ólJs servicos nre.stn
Ii'ene Monteiro, Rute Vieira Franzoni, dos govêrno terra catal:'inellse. lei em

A Iná de Sousa B. da Silva" Joaqu:na L. refe.rência reaLiza jüstas aspJrnções
Blumenberg, MarIa da Glória, Schutel Gri- professores catarínen.9es. Na-sso re�onhe
sard, Maria dos Passo,s O. Santos. Ana Pi- ,cimento e gl·a,tidão. Heronc1ina çJ.e Brito
r·es Gomes, Vandoa Miroski, Ange.lil'H Lu- Bortoluzzi, auxiliar de- i-nspeção,
naroeJ.li Siridaki'S, Sofia Grams, Rosa Cur- Imaruí, 5 - Em n0111e dos profes20res
cio, Raq,L]lel SHva ele Sousa, Ida Gomes 'CIo mUl1oI'CÍ;pio de ;rmaruí e 'no meu p'l'Ó
,Mendol1ç'a, Luiza Ferrari, Helena Ferra- »)'i'O agradeço a v. ,excw,. o ato qlle re-
ri. OswIldina Medeiros. Diná Camisão, formou' o ensi'no e benefil�iou a }1'OSSa
Aida Santos Lia'a, Va>1i Soares de Olive!- cl'lsse, hipotecand(J�lhe iintei['a soliàari<e
ra, Mar'ia de Lourdes Côrte Real, Ma,ria da'c]e. Respeitos.os üumlprtme.ntos. Pro
Si'lva, kmélia Ca,rdoso da Costa. Od'alia reSSaI' 'Vanderley, auxi!i;ar de i!l1speç'ão.
de Sousa Vi,eira, Mari'na Santo-s, EDedina Braço dia Norte, 5 - Apresento a v.
Sousa Pereira, Jur,ema Caval'azzi, Caro- excia.· vivas üon.gra<tu13.ções pela assina-
Una Ca8cais, Zélia Bessa da Veiga, Hay- tura de lei orgânica do ensihn primário
dée Mambrini, Juli'eta Gouvea Braglia, � normal que assinala:m o ç:a,rinho v.

Nome _ ...........•.....••.••.•. , " " " .. •••. Eugênia Tancreda- de Oliveira, Emília 'excia. pela mesma 'causa que' constitui a
Boas -S-chilTI<iDt, Judi1le Viana, Ma,ia da medula do p,rograma gov,er:namenlal do
Conceição Vie!,ra, Maria Luiza da Costa I insigne catarinense dr. Nerêu namos.
Mel,in, Ma'l"ia de Lo.urdes Mafra, Edite

I
Saudaçôes. Lauro Locks, diretor d') gru

Soares, Alció'e de Lima Veiga, Iracema po "D. Joaquim".
Adud 'Vendlhau8en, Zoê Maria de Sllva,
Aida Gomes Mendonça, Cecy Camisão, '

Avani Santos, Ema Mancelos, Onete

Gri-Isard V!1ar, Juçá Barlbosa Calado, Maria
da Glória de AlmeiDa, João Gualberto
Soa,res, Isolina Pereira da Silva, Ma,ria
do Ca,rmo! Lima, Juli'eta Silveira ele Bd
to, Alda de Oliveira Melo', Ma"cal H�ber-
to dos Santo's, Maria de Oliverl'a Sousa,
Sérgio Torquato Pereira, Aurora G'lUlart.
Lí-ndomal' Mar tin,elli , Solange M. Ramos,
frlauda MaohaJdo, Irene Kreling, Maria
BarreITos, Áng'el'a ZiJ,li da Silva, LR.urita
Franzoni, OeliJn'a Mortiz, Antonieta de I
O. Lima,'Aurélia Melo Botara, Cla�ice

•••••• l' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • •• da ,8,. 1\fe'n,d,es., Altamil"'la F'errejra da
Si,lva, Rute -Ramos Melo. Madalena Gri
sardo Perelra, Maria E-mília de Andrade,
Honorina da C. Si'lva, Mari.a Lu iza O,
SomeI', Al<ioe Maria da LUIZ, Cecilia d�
Ma'cedo Simões, 1\1al'ia d'e LouTd'es Gon
üa.)ves, Oarolilna Eulalia Vi,ei<ra, Otí.lia iKlas, Olga P. Mafra, Januária Teixeira
da Rocha, Febronio Ta>1credo de Olivei
ra, Zilda Rezende Rég�s, M. Mada1el1a

IVi1ela Piazza-, Sílv;a Andrade Veiga,
E_ponina Rosa, Ada C, Lessa, Ion� Ro-
drigues, Nilce Almeida, .Julieta Câma,ra,
Zo,raida Clll1ha das Neves, Gilda Dutra
d-os Anjos, ÁngeJ.a Grams, Áurea OlifVei�
1'03, Ma�ia Ribas P<e-ssoa" Ad'eU�lo José

Gonçí'lves, Zilda Cunha Cavaollazzi, Al;

ré�i
j\Tarhado Ga,rci,a, OJ:ga Brasil da ILlL, Et'elvina M. Piazza Belo, Aurora

,Pi lzza de Melo. OJ-ga Ma,,-ia Ferreira.
N ir de Sousa Moritz, Alda Quint de
�'reitas Noronha, Io'ne Ma,ria da Costa.
Joaquina Vieira Dutr,a, Carmelia 'Salomé

1-'
P. Si1va, Díamantina Vieira TonoU, Hilda
Cardoso da Silva, Do,rvaJiona Machad'O fOrO .6 ..TDnE'Coelho. Ilma MachaJdo, BO�lifácio Fran- ,., Pl r� K '

cisco Vieira, Oélia Marçal Machado, Lau-
ra Lima. Âma,ro Nelson Coelho. Valda ATENDE A DOMICILIO

IPereira. Baixo, Gelta. Sima.s, Otíiia

Mi-I Banq atel!'o Jantares 00 CaBomen- :l'anda (la Cruz, Ursul!na de Sena Ca,s- U
•

tro, Otilia Péres Ramos, No�ivalcl'o de tos Falitas Babsados
,

Freitas, Ogenê de Andrade, l\1ar!a Ve- Competencia e rapidez.nanlCÍa de Faria, Rute Silva Sovi-er3jski,

\' __ Tel. 1,147'A,nita Cardoso. Célia Lobo de Figueire- Hotel Metropol
do, :l1alaia Zani,ni Linhares, Irqcema EMPORrO ROSA Praça; loS: d�·
.carreirão Ortiga. EJ"á Brito. Orlandina,' Noçemhro 21Buchele Bro-gnOli, Jamili Trin,dade Sa-' n, '

.

I

r

COMO UMA DAS CONTRIBUICÕf5 OE GUflHIA OO-lABORATORIO ODIN'"
o PRE:ÇO D(�l� I>PODVTO 8Al"OU 20"/0

.'

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PRj:;ZADO LEITOR: S. o ·,ue 'h.

interessa e, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado ou

para que aleuma falta não se repita: e

NÃO o escândalo que a sua reclamação
ou Queixa poderá vir a eausar , encami

nhe-a á SEC':AO RECLAMAÇO F;�,
de O l';STADO. que o "aso será levado

sem demora ao conhecimento de Quem

de direito, recebendo v. s, uma inform .... -

ç�1) do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam publicados nem a rt'cJ"

II mação Dem a providência tomada,

LIRA TENIS CLUBE

x X X

,:: NOTA: A DIRETORIA PEDE AOS SRS. socros
'APRESENTACÃO DO TALÃO DO CORRENTE MÊS.

Cadastro Social do «0_ Estado)
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

compon a,baixo e remete-lo á nossa Redacão afim de compl,e1armos
quanto antes, o nosso lll'OVO Cadastro Social.

Sexo •

'

Est. CiviJ ...........•.• D. Nasc.' ...•..•.••••• ,

Esposo (a) . � � � .

Emprego ou Cargo ...............................................................................
,

.

Cargo do Pai (mãe) •••••• ., •••••••••••••••• e •••••••••••••••••••••••••

'/ Observo
,
•.................................••..•....•.•.....••...••.•••

Agradeceriamos, também, a gentileza de noticias de nasoimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

CURSO DE MOTOR'ISTA

Ensina-se

e

Pronto Socorro de AutomÓVeis
a dirigir automóveis
e ProfISSional

Serv ço de

.Amador
Teori'a e

Atendem· se
prática - conhecimento do motor.

chamados para reparos de urgência.
Auto-E�cola 1-47.77
UNIAQ - PRAÇA ,GAL. OSÓRIO, 40.'GA.E<:AGE

\
-----'\-----------

K OT'I APENAS Cri 3,00
, Com essa ínfima quantIa Voe.

está auxiliando o� seu próximo,

ftftt.::liI'!I!9I1U'O I Contribua para li Caixa de Bemolai
"l'I""lIii�llll illlIJ '",4)/:] Indili'entea ti .. FloriliDópnUIl.

f

Livros novos e u.edos
em diversos idioma$.

semanas

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou estrangeiro.

Novidades todas ao f

._-----------------------�
"

o; EST�lDO
Redação e Oficinas à rua João

Pinto· n: 5

Diretor: BARREIROS FILHO
Proprietário" e' Dir.-Gerente

SIDN'EI, NOCETI
Diretor di) Redação:

A. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
Chefe de Impressão:

, JOAQ4 'IM 'CABRAL DA SILVA
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A,'S. LARA
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TeJ· �2-5924 - Rio d e- Janeiro
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ASSINATURAS'
Na Canital:

Ano ... '_ ... ,. -. 01:$' 8&;00
Semestre Cr$" 45;00
I'rjmestre 01'$<' 25;00'
Mês .....•...... cr$� 9;00
Número avulso·.. Cr$'� 0,5ó"
Ano ... _ .. . . ... Cr$ gUioo
Semestre c-s 50;00
Tljmestre ,..... Cr$ 30;00
Número avulso.. Cr$ 0;50

Anúncios' mediante contrato

Os or igfnais, mesmo não
publicados, não serão

devulvidos,
A direção nã-o se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados
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NOSSAS SECÇOE�
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politisas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETl

Crônica da Semana
Economia e Finança.
Vioo Bancária
Notas Científica.
Notas Rurais

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DA·MASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Notbário do Exterior
Noticiário do Pais

Artigos de Redação
A. A. VASCONCEL08

Pelos Municípios
Assuntos lnternacionai.·
Concursos

Artigos de Redação
D. P. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
EsLarão de plantão, durante (li,

mês de dezembro, as seguinteS'
farmácias:

10 domingo - Farmácia ·NelsoIb
- Rua Felipe Schmidt.

7 sábado - Farmácia Moderna.
- Praca 15 de Novembro.

8 domingo -- Farmácia Moderna.
-- Praca 15 de Novembro.

14 sábado - Farmácia Santov
AnLônio - Rua João Pinto.

15 domingo - Farmácia Santo ..

Antônio - Rua João Pinto·
21 �sábado - Farmácia Gatari-�

nense - Rua Trajano.
.... .

(

22 domingo - Farmácia' Catari-·('!;i
nense - Rua Trajano.

25 quarta-feira: (j�atal) - Far
mácia Rauliveira - Rua Trajano-
,28 sábado - Farmácia Santo'

Agostinho - Rua Conselheiro 1\1a
Jra.

29 domingo - Farmácia Santo"
Agostinho - Rua Conselheiro Ma-'
fra.

O serviço noturno será' efetua""
,do pela Farmácia Santo Antôni�,
Jsit.a á Rua João Pinto.

TELEFONES MAIS J\fECESSIl'ADOIl-
Bombeiros 131Z� �

I 'Polícia , ,. _ . • 1631:'"
Delegacia O, P. Social ., .. ,....... 157&'
Maternidade '.,.", , _... UH"
Hospit.l Nerêu Ramos Ul"
Santa Casa , ... , .. ,'."."........ 1 03t,
Casa de Saúde S. Sebastião ...••• nu'"
Assistência 'Municipal " ....• _ •••. 166""'
Hospital Militar .. ' ,......... ll�'
14° B. C " _.. ISJW'
Base Aérea .........•...•.• _ • • •• 7U'"
7< B, I. A, C. . '... 1591'
Capitania do� Porto. , •. '.' , • . • .• 138ó
16" C. R .. ,

'..................... I66P
Fôrça Policial , :•.. _ • . 126:V
Pénitenoiát·ia·� ......•••..• _ ...••• , 151FP
�O Estado� lOll:f·
• A G'\zeta"

'

, < • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • 165�:
16 Diário da Tarde'" "..... 1 ;,7Q
L_ B" A/, ." ....• , .. ',' • •. • • • • .. .. J6'1l1l1.
�rnv. Fn:nef·4ri�. Ort1ga ..... _ . . . • \.4\ .•...,.::

-

-jiI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cio Orl.igu, sugeriu á Diretoria a
lUTZ ROXYI ..reu lizução de uma campanha IllJ-

manítúr-ia a favor daqueles 14 só- ús 5 c 7,30 hrs. - ás 745 hrs

I
.----,-----------

�:�;�>ilO�'Il���li��slal. e dar-Ines um Ra�:�-:��� i�I��:�;: =- Í)��:�I.écla��in� Previsão do tempo
'A efeméríde que hoje tra11s'corre, À irlé ia .foi aprovada e ja foram

- Alatll Hale. I Previsão do Tempo, até ás 14
-assina-Ia a passagem do aníver- disl rfhu idas listas para conseguir A l\L�O QUE NOS GUIA horas do clia 12:

.sárío natalício da gentil senhorí- auxílio material á cruzada. Censura: LiH(\ i '11empo,: Instável sujeito a chu-
nha Gessy Guimarães 'I'orquato Por outro lado, a parle recrea- Cine Jornal l,n!'uj'l)tulivo 6 x 10 vas,

;.3irtiJice-auxiliar da I. O, E. Ilh'a ela União, rea lizará, domin- D.FB; Xot iciár-io tntvorsat 'I'emocrafura : Estável.
G and d L' I d "1 .a : t· Jornal. Venlos: De sueste a nordeste,'os I C o e um vas o errou o e

I go
a non.e, um granruoso espe a-

.arnizade, a nataliciante, receberá culo com o drama "Os 'I'ransvia- Preços : Hidz - ás 5 hrs. 360 e frescos. I
;por certo, muitas ,felicitações, por: dos", sendo. t�do o produ lo apli- 2,40 - ás 7,30 - 3,60 único, Temperaturas extremas de 110-!
parte de seus amigos e parentes.' carro TlO 1'01 oridó abono, H.ox�' - ás 7/15 hl's. - 3,60. i j,e: Máxima 25,0 ü Mínima 21',0. ,.I Ainda pelo sr'. Presidente foi

C'ALBERTO BRUGGMANN aulorieado o sócio João Fraiuer, O 1 e 9 i a I" s dei'" 9 4 6 i.

.Aníver-sai-ía-se, hoje, o .sr. Al- a receber donativos em benefício

'

. 'I"berto Brüggmann, habil telegra- da mesma campanha, podendo O,S Festejando o

encerramentol
Gevaerd Bridon, Carlos Bastos

:fista. mesmos serern enl regues na Rerla- dos seus estudos no Colégio Gomes, Carmelo Faraco, Edu
MENINA MARTA E RO�IT.JLA -----,--,- -- -- --_ CaJtarinense, os terceiranistas Machado, Gecy Rocha, Geral-
F.eSlbeja seu natalício, .hoje, as dos c�rsos C�ássico. e Científi�1 do Gama Sa11es, Germano Hof-

,graciosas meninas Maria ,e Ro- co farao reahzar, dia 13 sexta- fmann, Heinz Braunsperger,
-muta, filhas do sr. João MarLius, feira, nêsse tradicional edu- Ivo Se11, Jairo Baião, Jaimor
�oom�rcianlo. candário, as solenidades, de Co11aç.o, João Jaime dos San-

STA. CECfLIA LPZ formatura, de conformid.ade tos, Jovelino Savi, Luiz Me-
Vê 'passa e mai.s uma primavera, com o sguinte programa: deiros, Miguel Orofino, Oscar

:boje, a sta. Cecilia Luz, ODEON - às 7,30 h01'alS Ás 7,30 horas - Missa em Tolerutino de\Souza, Osny Ber-
VALDEMAR SCHl\HDl' A VALSA NASCEU EM VIENA Ação de Graças na Capela do' retta, Mauro \Reinor, 'Walmor

A data de hoje assi,nala o ani- Com: Peler Grayes, Carol Raye, Colégio referido. Silva e Walmor Zommer Gal'-
veesário elo sr. Valdemal' Sch- P'atricia Medina e ltichaed rrau- Ás 8,30 horas - Sessão So- Ao convite que recebemos
.:'midJ. bel'. Iene no Salão Nobre do mes- cia.

SRA, CECILIA L. CARVALHO A Marcha da Yiela nO 53 - Nac. mo.
.

-,--,-------

'Com8imora seu nata.Jíci,o, hoje, a Coop,; :\'infa,; do Lago - S1101't E,sses jovens estudantes que,
t>Bxmá. sea. Cecília Ligocki Ca'l'va- Colol'ido; A .Yoz do Mundo. em breve, estarão seguindo pa-
;',1ho, espõ.sa do sr. José G. L, Oar- Alualidaeles. ra as várias universidades do

'valho, fun.cionário da fir'ma Li"o- Preços: Gr1!i 3,60, 2.'10 le 2,00. país, afim-de continuarem seus no
:iüus e Cia., desta praça, 1mp, 11 a,nos". estudo,s, são os seguintes:

... , ... , .. " .. , ..... , .. ,.. Curso Clássico: Ayres Gama Rio, 11 (A. N.) - Viajará,
IMPERTAL - ás 7,30 horas Ferreira de Melo, Aderbal Al- amanhã, para Belém, o sena-

YARRENDO OS MARES cântara, Dalmo Bastos Silva, dor Alvaro Adolfo, que acom-

Com: Iticharrl Aelen, J,ean Par- Hélio Milton Pereira, Hélió panha politicamente o sena-

ker e .Russel Hayden, Sacilotti de Oliveira, Saul dor Magalhãe,s Barata, o qual I�ONSELHEIRO JOÃO ALFREBO A Marcha da Vkla nO 2 - Nac. Ulysséa Barão e Walter

wan-1
falando aos jornais, declarou

João Alfredo Corrêa de Ohvei- COOI).; Na terra do CaLus - Short derley. estar certo da vitória do sr.

,ra nasceu na data de hOj,e, no aoo Plleços: Cr$ 3,00, 2,00 e 1,20. Curso Científico: Almiro Moura Carvalho ao govêl"no do I
"de 1835, no Estado de Pernambu- Imp. ii anos". Pereira e Oliveira, Aymoré Estado.
�o (Goiana). Serviço de Mclooro�gia �������--����----���--���--�----------��--����������������

FOllmaclo ,em Dire1to pela Fa

I,,(mldade ,de Recif,e, foi membro da
_Academia de Belas ArLes, presiden
,te do Ucêu de Arles e Ofícios, só
.cio do 1nsLituto Histórico ,e Geo
.:gráfico do Rio ele Janeiro.

Foi deputado e senador. Gover-

União Caixa E. Federal
em Joinvile

B. R. Operária
NOBTL[SS1MA INICIATlVA PARA cão elo "O Estado" ou á Rua Tira
DAR C,Yl ABO:\'O DE NATAL AOS

I
dentes n? í2 A.

"'6"'10 Recebemos e agradecemos o SI8-soe S INVÁLIDO� A iniciativa do presidente' Deo-
guinle 'Convite:
Senhor Diretor:

GESSY GUIMARÃES
'l'ORQUATO

Cun forme noticiamos 'em edí- dozio Ort.iga .tcm merecido sim-
ção anter ior, a União B. R. Operá- páticos aplausos, não só no seio

, Tenho a honra de convidar a V.ela está alualmente socorrendo 14 da União Operária como na socíe.,
.

'I' ri S. para assistir a solenidade deJ11va J .. o,s. dade em geral.
.�, I 1 instalação ela Agencia desta Caixa.1',11 rI' esses ta quatr-o íuber- E aqui' vai um apelo aos operá- E

"

id dI ." conorruca na ci a, 'e de Joinvíle,cu osos, nus aposentados com a r10S de Flor-ianópolis :
li diil'l'isrÍl'ia quantia de Cr$ '10,00 por Ajudai vossos irmãos que 110.... � rea izar-se ma 18 do corrente,

mês e que, pela união Operár ta, je não podem manejar as ferra- aSR17t horas·v S.estão 'llf'l'c·ebendo mais Cr$ 20,00 mentas para ganhar o sustento da
e: ero a . protestos oe al-

,
' .mensais, família.

to apreço 'e distinta consideração.
Nãn se precisa acentuai- a- al'Ii-' Auxiliai essa campanha que,

Artliur :;��ii�e:t:naIiva e desesperadora situação 'rlcs- mais de todos merece a nossa so-
ses infortunados operários, que lidariedaele, porque 'ela é vossa.

boje jú não podem recorrer aos

.S�IIS braços para prover 'ao pró
prio sustento.

Diante disso e num 1)('10 gesto
de sua alma boa, ,9 presidente da
união B. R, Operária, S1'. Deodo-

Pintacuda está
Rio

\llultos da História
Patria

André i\'üo Tadusco

A MODELARAntes de fazer suas ccrn

pras de brinquedos i>ara
o NATAL visite sem com

promisso a exposiçào da
Recebeu das melhores f6bricoe do pâí�:

.

finos
costumes de linho. seda

.

e tropical; ..

sedas de lindas padronagens. .;:':o:s ;:�::dL:: dOd:ar:l:p::�O,P::: II·.(jalbinetes de 29 de setembl'o de
1870 le 7 de março de 1871 e ela
,Fazenda no GabineGe d,e 10 de

,'março de 1888. Nesta. qualidade é

·.que teve a honrosa missão de en- -------.

tregar á PI' i'llcesa ISêlibe·l, Reg'eule
na ocasião, o Decretá de Abo�Í(;:,ão
da, Escravatura.

CASA 43

as
"

cores;

a que oferece as melh:>res

vantagens.
Rua' João Pinto, nO. 9.

GRAVATAS fmíssimas;

PANAl\1As de tôdas
CRETONES e LINHOS nacionais;

ele 13 de l\Iaio de .1888, tornou-se

Ele uma elas glórias de nossa Pá
lria e um vulto destacado na llis-

Completo sortimento de ternos para
homens e meninos.

Artigos de praia e veraneio.

Capas de gabardine e chantung.
Tapetes de tôdas as qualidlJdes e

tamanhos.

Preço s especiais para revendedores.
Vendas a V 1ST A e a P R AZO.

Possuia as conclecol'ações elas tóri.a.
úrdens de Cri.slo, do BI'as'il e de Si !,\'a, ele, eom 'lôda a sua vida,
Portugal, da Corôa de Itáli.a, tIa cl1eia ele eleyoção ao eng:randeci
Aguia Branca da Russia ,e da de men I o .rio Brasil, como ex'emplo á
LeopoldO da Bélgica. nossa mocidétde, pal'R que .saibam
Depois de pl'oclamada a Hepú- .os moços de hoje trilhar o mesmo

blica foi PresidenLe do, Banco do c�iminho elos elo passado, para que
_Brasil, de 1911 á 191 't, quando fa- a nossa Pátria seja s:em,pee, una e
lecou. inclivis[,vcl, queiram ou não os
Publicou eliyersas obras de lile- elementos clelétérios que pululam

ratara e dir,eilo civil. em tudas as -camadas sociais, con-
O Cons'ellteiro João Alfr.edo sou- laminando os alicerc.es de nossa

be legar á Pátria um nome que I nacionalidade!
hOje é "eneraelo por muitos tílu- Saiba'll1ós servir a,o Brasi,l como
los.

A HODELAR
Rua

•••••••••••••••••

A mais mortífera
das guerras

Germes mil vêzes mais mor ti·
feros que gases venenosos po
deriam aniquilar subitamente
'cidades inteiras. � Seleções para
Novembro descreve como esta
Guerra Biológica é empreendi
da, quais os germes a serem
usados e como as experiências
efetuadas sôbre a guerra de
germes nos ameaçam de hor
rores mas resultam, ao mesmo

tempo, em importantes benefí
cios para a humanidade. Com
pre ,Seleções hoje, mesmo,
Também neste novo 'lúmero:

POR QUE FALHAM TANTOS CASA�
MENTOS? De cada cinco casa,

mentos, nos EE. UU,. um ter
mina erndívórcto. E, entre ca
sados de 20 a 30 anos de idade,
esta média Chega a um divórcio
em cada 3 casamentos, Neste
absorvente artigo de Phillip
Wylie, o autor explica porque
Isto sucede e revela qual a úni
ca verdadeira base para um
casamento duradouro.

•••••••••••••••••

ESTAMOS À SUA ESPERA EM
DAKAR Um "americano estúpido",
foi como o general alemão cha
mau o [ovem "Vice - Cônsul"
que fornecia importantes ínror
mações mtlttarss aos seus es
piões. Leia como o "america_
no estúpido" excedeu os ale
mães em astúcia. contribuindo
para o êxito da invasão daAfri
ca do Norte,

· .

ANDRAOINA, A CIDADE NA SElVA
Um homem pôs em jôgo uma'
fortuna. para transformar po
bres meeiros em prósperos pro
prietários. Leia como sua ela ..

rividência, fé e dinheiro trans
formaram a pequena Clareira
de um} floresta do Brasil em
uma próspera comunidade agrí.
cola, com um risonho tuturo.

• •••••• 40 ••••••••••••

o HOMEM QUE MORREU OU,�S
VÊZES "A morte é o fim de tudo",

afirmou êle durante tôda a sua
vida. Entretanto, teria o espan
toso acontecimento ocorrido em
seu leito de morte, mudado seu

ponto de vista? Leia a história
de um homem como 03 outros,
que viveu - e morreu - de
um modo extraordinário.

São ao todo 26 artigos in teres
santés e estimulantes, mais a

condensação de um livro, nes
te novo número de Seleções.

COMPRE

SEI.EÇÕ�S
DE NOVEMBRO

A venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

· .

Representante geral no Brasil.

FERNANDO CHINAGLlA
�ua do Rosário, 55.A, 2,· andar - Rio

• ••••••••••••••••

LEIAM A REVISTA
() VALE DO ITAJAI

os vultos de nosso hi,stória Pátria!
Pioneiro gllorioso -da cwmpanha Salve a memória do inclito bra-

8\11':1 ime, Cjl1e foi a da libertação si leiro!
e'!'!C:"'k( eôc,ravos, colimada .\,:0111 a Lei I

I

Trajano, 7,. Tel: 1151
�

FlorianópoJis

I
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_ dOl II eereto-Iei ,r" 217, de 12 de se-

til" 'S) - Nao seraa. (lom;a:(ljjfEl,'lad!�. em qm:d<l!IlIlllill.'1 eass.. p��t?�.ost,as- �nk- , ten-mitll o doe J5',«1': Escudo
feriares ai 30% �e' iIlS' �r�os-f ix�6';,

. .. I "!âlcl' � .amos N"t,t'O',. ]')i�et?r de secr:-. Peso Boli�no.
O IPASE neseeva-se (j) (j}:D1�eD�1O di<! d��1'1'm.a;Jj''' ÜI:,.l}llV1IallJe-� I. úaa:i,,� (C'Ii'! iação, Obl� Púlbl'lcas e Agr í- Peso Chileno.
em que ·Mrã.() lE)(tt!lbZ!� as árÉ:as- rre'qliHll!'icla& -Aslos- ir.di�.,- :ac'�lt':::)1 PdaraDint�. a>Ir' at DdelegEaçãtO ddaes Coroa Sueeaorrtrrme o -e,pa.;"tani.'en o e s ra
ressados. :d:-e RG>fu gemo Franco Stiii�l

5) - As divisões das s-a.b�s ,serão fejLlts-r�'Ô,IPiA8E,...@!"q.1)ial, co!- 1l'n\lÍ nove!', jJ� lne!'ecimento: Peso papei'; Argentim»
brará uma taxa (Õ(j)I1'l�esI>ondente a, �Il1ooa.. cleit,md,a:. e,' �ui6" �.!f -ôrrio com o art. 2·0, do decreto- Peso OUIi'(}"urug,uaio)
,,' '!-. t' , : llBi 11. <>94, de:rl>!9' d� outubro de 1942:

'.'.sera incluída no vth,Qr: loca no.
i J1:n.';5') da Cunha- Ocampo Moré, segun- Coroa Dieamarq�l

6) -.o IPASE reserva-se o. direito, de,·l1�,;;as.;H'· qU::cl��UH" �,- ilÜlJ ssar gente dii,P:OJlkia Militar do Esta- Peseta
;posta, em direito. ao. nl'op.onent�, -. rul.!-,illl.rl!�IÜz:açã�!"atgm)jIl'll;;;. :"'0: me \pô",to de

_

segundo tenente da Franco F;Iillnoês-
7) - Terão preferencja... e'lll igualdade diê1 -elllfBdiOOes-;-OO· PI!n.d,)&, I� a CorP10l:ct)í?Pdo.. d I 1 1946 Marco, i'

"...' � _: �

•
r Ui., -reto (e � If'. e e7.eUl )1'0.. (e .

.

as repartições ptJbti0l�$. que, antej?l-omnl�:!llte" SO�lm.�UaElnr

,e�ll@)
fllI' TERVEN'fOR FEDERAL RESOLVE Florim"

servas de áreas, desde que ren�v� as r��lvas- �,:o� Destgnurr - Franco. Bj;il@,
tas dentro do. prazo do pnese:>niJlil"Edital! I UJ , acôrdo com o art. 84, do decreto-

.

pos ,
. . ,_ .; lei P. 572,- de 28 de outubro d-e 1941:

T f ',,3 � -

Para efeito dó disposto no Item a.nleFlOr, saQh�n-seg�L!lJes I 1 .r-naldo !*;fl<õl�, ocupante do cargo da alla� OmeetulllS: 1Jl�5a agencia �. B3neJ' d'OI jJJJ"asH,
as repartições ahididas : D�,lega,ci-a, RegJona;L :<ti:o Trnw�:!n.<@.,.I«'Ja sse i H da- careetr-a de OfilCial Acinünis- sem conítrmaçêe-
Serviço de Economia Rural, Sfw:vi\;\ü deEX>p'a:��ã:o,.d(]),,�.L:jg-Q.,.llIlr' tivo dOnQuadro único.?O E':tado,

l d C fi il iacão e Jul'""ffie.nt-o Depar-ta�n;iQ, (4.> (il-IlQo-- I'� ra ·e:<el :!}e� a flmç-ão gratIfiCada �,e Co-
Jun. a e o c. .

'" ..... I, .
o ." I

TIe tor dE" ReBO.at; (Coletona de Xapecc.
grafia e EstatIstIca e ela, Sul; A..rnerwu. 'l1e:r;�stresr rnJnmtlt-

{j-
_ 3a c11tti��.,o (

mos e Acidentes. I
9) - Com exceção de repal'licões Ijlll.blica�. oS-. de.mGlii$i-. llI1o!i-'�1- !li - =_w

nentes deverão indicar em suas. proposi\f.\p,_ u nOU'lIf' de, dOd$ j, !al'.. (LARNO G.
fiadores, prazo do .contrat(j)' e f:i� a, que· c.,e" deStir18l1 ai Ílileml j G.QLLETTB IIIpretendida, bem como que a'ieoJ-tam., aos-: lermQ;;" df), R�I-

I 'i A',D V O G A D O
lamento do Edif�cio que. faz. Ii>a.�te in,be�ç.ante, �IJ' oOl1ê�atllra. l Crime· e cível ti'10) - As propostas serao recebIGl!a& ate, Q, dua. lk de aezemrnlo, '1 " '. Co,ns±it�ição de Socied<.tde.

v., e abertas no dia 16, na Jjla'li)OO�\{a. clips. in�-el1essaoo'&". I ás I i NATURALIZAÇÕES .,

14 horas, salvo aviso em �0utl?ál?"'(j),. lW, (il-a)nilete. c..'al fG

e-l' I
Tjtliliol Declaratórios 1'''''''-=-='

.....,..._-------.----���---��---�---

rência local· • 'B�crit. -- Proça 15 de Nov. 23. Tênha �empre em casa. uma g;a,rra:ffia.ha de
'ii) _ As propostas deverão seI' �ntregufil.s. Iill'1 A,g_ê�tial d�::l.1t�q do I l°. andar.

I '.horário do expediente, em enve�op:es f1ec-ha@s- li). �(Ç,J1'� �os,
.

� Reiid. -F��� :_irf��ntes 47.. fl P [ R I T IV n�, II,K 1_, A-l�''I.o'\.e subscrita; ,
p.(m� .. nome do lflÜ,,.r�'(J, li), � D1Mlt�N .çao: ..f "l I g,� U N

Agência"�CI����E��F�����. �atarina, I Jl� �
�-- =----

O "O I� ;"&1 -

'

Florianópolis, 30 de novemoro de 194{}·
. J, ,R�dl"O DI"�'U�Or�.. I"MÁRW lltARQ1!J'ES f;.A,IfCIA

.
: "q I � U1'

:lERENTE : I: P/,,,.I!ÚA' I

---------............----'iIil!I!f'''l': ��í�",;;n��m.;', de Laguna
I

. �. Toio o Sul Cata. inense escutiíll·.

l'·) -,:, ( ) 4� \. 'DL-�S �'
'..

diarj,amente fi Rádio DlfU�P.Ni,·

...J.:'\_ .

V_\._]"' i.--:-� ,/1>--__;: lHE/RECQ��" de Laguna.
. 9)70 Klc8. (c.nd,;s médias)f. .

Horá'ios de inadieçõe-s: - !J).n.s- .•.• _..•... " ..• ,. " ••••••••••• - ••.

10 às 14 e 17 à� 22 horas.,

PEDE ..SE
.

:Represenrante em FlOrian�Jis-: ';.

D. F. DE AQUINQ, :
Red. do Jornal «O ESTAD:.O<!I

t)

,

{'"

8)

I

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe! Schmidt 5fl - Sa.trâ 5

Edifício Cruzeiro - Floriar.6polis,

ELESANelA, CONFORTO E EGYO�Ila
consegue-se com os trajes soh-m��idQi

GUASPARI
Boa

Vendedor por contCl p��ri-Q:
PLACIDO MAFRA -

. B€:t.oll" de M6das
Rua Felipe Schmidt, 34...... Fone, 165

coleç.ão de amostras l4.tende-seàdomici1io.

FARMACIA ESPERANÇA,/
do Farmacêutico NILO LAUS

,.

Hoje e amanhã será a sua preferida • '

Drogas naciomlis e e;;trangeiras ;,_ Homeopátias - Perfu·

marias - Artigos de borracha.

:Garante.se a exata observância no receituário médico.
·.u.,__'�-----------�------·-------·

{

DOENÇAS NERV<�SAb
'

Com .'08 progressos da medidu
hoje, as doenç·1Iti nervosas, qU&l1d�
natadas em tempo, são maleR per·
feitamente remediáveis. O �urandei.
I'ismo, fruto da ignorância, só poda
prejudiéar �s indivíduos ,afetados 4.

o

tais enfermidades. O Ser.viço Na.
cional de Doenças mentais disp·õ.
de um Ambulatório, que atende gra>
tuitamente os doentes nervosos III'

digen!.es, na Rua Deodoro 2�, !!laai. �
ls 11 >boraa.· cHàrillm.,nto.

MACHADO I: elA.
Agâocialll e Reprflsentaçõ., em

G>�
Matria: Florian6poli.
�ua João Pinto; n. "
Ca.ixa POltCll, 37
Filie!: Creaciúmo

Rlla Floriano Peixoto, ./0
(EdiL Pr6prltJ),

T.legramall: ·PR!MiJ�·
Ag*nt<il, 'dOlI principal.
munic4vl04l ti" E.t"rt.,

Banco do Distrito Federal S. Ao

CONTA CORRENTE POPU;',AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30,000,00

Movimentação com cheques

CAPITAL:
RESERVAS:

Trajano, 23

C'R$ 60.0DO,900,00
CR$ 15.000.000,00

FloriãnÕpoUS

Câmbi,o
I

:@:,15-56

ESt!J:will0iRl0 JURlDICO . COMER-CML
Aqu,n tos: Jur,iài..�·- Comerciais ;-.au.Tais e lnf�mat-iD.o.

ERE!:ereço- 'Feli EUBRANCO - LA2ES' - S;mt.a" Cata-riflg

l'i

Rua FreJ, j,\ngéric. :;4 - Cllixa., .!'Iosta1 5'4 - F�lte 54
"

A Qut:m encontrou um broçh.�:
:de curo nas imediações d� ..

Reloioaria Müller f os Corr::;��ho
e Telégrafos o favor de ent,!(�r
gil,lo ne5ta ledação.

SECRETARIA DA FAZENDA
O sr. s,ecretário da Fazend.a rercel-,eu do

engenhe'To �llte Ran,gel Bríg.ido, dire
tor'president'): da Compa'nhia Çl1msl::,utora
Kacioll1al, S" A" o seguinte IC<\l\}ogra·ma:
Rio, 9 - (f.h�gando ao Rio venho agra

decer ao iJ.U<stl'e amigo a at;,j>nção e gen
.tilezas reoe-bidas' dUO'aJJ1.te minha curta
permanên_<"l-a em FlorianóilOJi,s. Ai}rovei;

Ito o engê,io pilra il1,forma�' que enc<>ntrel
as obra,;; '·de São Fl'alncil>;co do Slll em

pleno a·�l,cJamento. Solicita',:'do apresen�!s f
ao iluSlire Interventor mmhas eordlals'
sauda�"Ões, lJe<:o tamb�m transmitJ.r-lhe a

exce.l;,�n,te impressãQ pela
.

conservação
das rodovia,s de Sat"i.t;;t Catanna, -exemplo
digno de ser imit<l<lo pel<_?s outros Esta-

. dQ�. Saudações. l,..e·rtlil Bng!Q6.

I :CONTRD saRDIS'"
f<, I E MANCHaS. .�

.

->c...

COlil'DUl:b& n_ Organização ontes" alie .e",d�dir, W>lo <Í:om
?"G11 -. \t8>1n.da de. imoveis. p�., ou qualq'i.""",

empresa ne.te ,e9lltodo
iPi\ll�tc;,..,.:, -- il)R. ELISIARIO w;,.. C}\MAR<ílO..

' BR�(!)
AD VOG A,DO

RETIRARAM SUAS CANom...
DATURAS

Tôdas as bebidas, incliJ.11"i_; a�

fabricadas em oulros n;S�aQo.s.

,retiraram suas candi,da,turüs,
{lara reinar nos lare9 cal'ar!-

I uenses, - em vista dI!; C�FtíSSi-1mil vitória do aperitlli<.Q, KNOTt

............................................... � !' ....

TERRENO)
À venda na Avenida_. �

BrEinco, em frente éO ,nu,rn�ila
99. Tratar ne me.ma av�tilj.d:Ii.
n° 89.

É UMA DOENÇA
MUlTO, PERIG_OSA.
PARA< A FAlIlTLIA
E Pà.R\ A. RAÇA

----

AUXU"IE A COM-
BATEL-A COM O

m fj11111 IlttlU Ilf�

� <I: .

CAIXA POSTAL, �6
§t:\H�l§i'lALJ " ?",m,� CATAR1NA,-�

Aproxime�se mais de seus

amigos e parentes enviando
-lhes um nÚlllero da revista O
VALE DO ITAJAí, edição de-

dicada a Florianópolis
•• IIIIJo.". ......... ,,-"e "S"�

COMERCIANTE: Dá um li·

vro à Biblioteca do Centro Aca·
démico XI d'c Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

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

COMPRO

• •••••••••••••••••• �� ••••••••• �q ••

VENDEl\1rSE
/,(

Um motor de pcpa de 3 l'l r:.,

lH
P. Oferta a

w.
a'ter Cam�r&v,

rua Nrreu Ramos n 42,
FI

.

6 l' I
orfen po, IS, I

MOVEIS ANTIQQ.S.;
Diver.oll casaS a gr,.a,;}PAA terre

no com pasto e agM..Q, �Ql'rente
situados em Coqueiros', 'rl'<ltor na

ca5a nO. 87 Jogo apó. � Capelo.
'

..... .. !l 0 ,-co,�. 0 " .

VENDE-SE
Uma ca'FI 5it� a Fuá Tenenf:�

Silve'ira r o. '�. Tratar co�
Artur Modlmalíl!1, Caixa P�t:
ta', 32, Blumenau.
.. .. .. .. .... ..lo ... �e..�. �..... , _. lo. .... ", -: �

Vende-se

do

Um pr.�dio, sito á rua F�f"daI, em
Hajaí, �em. próximo I)�. Cais do
Porto,. cujo terreno me,�; de frente
35 Wletros por 70 dit,ii)i', de fundos.
- "l/ratar em Itajaf... �00m o dr, Os
[ilar Nunes.

� ,8 A
VENDE�SE

TfRADEN1ES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Qui"'a feira 12 d'e Dezembro de '946

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
de 1946

A hora regimental, sob a presidência
do sr. Severo Simões, presidente substi
tuto e com a presença dos srs. conselhei
ros José B. Salgado de Oliveira e Jairo
Callado, o sr. presidente declara aberta
a sessão.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão an

terior, que, posta em debates, é aprovada
sem emendas.
O sr. secretário procede à leitura dos

seguintes documentos:
Ofícios ns. 977, 978 e 979, da Interven

toria federal, encaminhando os projetos
de decretos-leis que dispõem sõbre a

abertura de um crédito especial, que orça
a receita e fixa a despesa para o exercicio
financeiro de 1947 do Estado e do Muni
cípio de JoinvUe;
- Oficio n. 237, do Departamento das

Municipalidades, enviando os seguintes
processos: 890, de Araquarí; 859, de Carri
boriú; 894, de Campo Alegre; 880. de Tma
ruí; 833, de Itajai; 840, de Nova Trento;
'198, de Palhoça; 834, de Serra Alta e 867,
de Tijucas;
- Ofício n. 238, do Departamento das

Municipalidades, encaminhando a infor
mação solicitada pelo sr. conselheiro José
B. Salgado de Olíveíra ao Prefeito de La
jes.

O sr. presidente avocou os processos 892,
de Videira; 830, de Laguna; 903, de .rom
vUe; 872, de Pôrto Belo; 855, de Bom Re
tiro; 870, de Timbó; 661, de oauoínhas:
632 e 883. de Biguaçu e OS projetos de de
cretos-leis da Interventoria federal que
dispôe sôbre a abertura de créditos es

pecial de Cr$ 350.000,00, suplementares de
Cr$ 200.000,00 e ors 10.000,00 e autoriza
a aquisição de dois terrenos em São Fran
cisco do Sul.
O processo n. 357, de Rodeio, foi distri

buído ao sr. conselheiro Jairo Callado.
Ordem do dia

A Casa aprova os pareceres ns. 623, 1)26,
627, 630, 629 e 631.
Vão à impressão os pareceres

N. 662
O Departamento das Municipalidades

encaminha à consideração dêste Conselho
Administrativo um projeto de decreto-lei
da Prefeitura Municipal de São Francisco
do Sul que fixa o subsídio e a representa
ção do Prefeito, para o exercício de 19,17,
em crs 1.300,00 e ors 650,00, respçcttva
mente.
Segundo a informação da Secção de

Contabilidade do D. M., o referido pro
jeto está de acôrdo com o disposto no ue

ereto-ter n. 244, de 18 de outubro do cor

rente ano, tendo a Secção Legal apresen
tado novo projeto.
Assim sendo, sou pela sua aprovaçào,

pelo que ofereço à Casa o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estiado
aprova, nos têrmos redigidos pela Secção
Legal do D. M., o projeto de decreto-lei
da Prefeitura Municipal de São Francisco
do Sul, remetido em ofício n 234/2.235, de

I2 de dezembro de 1946.
S. S., em Florianópolis, 5 de dezembro

de 1946.
Severo Simões, rela to!'.
N. 6€9

O Departamento das Municipalidades
encaminhou, à consideração dês te COHSB
lho Administrativo um projeto de decre
to-lei da Prefeitura Municipal de 'i'ij ,-,',as
oue abre um crédito de ors 470,70, oI im
de suplementar as dotações 1-34-1, 9-84-2

(\ 9-84- 3, do orçamento vigente, devendo
o crédito correr por conta do excesso de
arrecadação do corrente exercicío.
A Contabilidade do D. M. informou que

o recurso indicado comporta a operação,
porísso que, com lneu voto favorável, ofe
reço à Casa o seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estat\o

aprova, nos têrmos redigidos pela Se"çã�
Legal do D. M., o projeto d" dccreto-Ieí
da Prefeitura Municipal de Tijllcas,
enviado em ofício n. 234/2.�:JJ, de 2 do
corrente mês.
S. S., em Florianópolls, 6 de dezembro

de 1946.
Severo Simões, relator
N. 670

Afim de suplementar a dotação 1-34-2,
do orçamento vigente, a Prefeitura Muni
cipal de Pôrto Belo encaminhqu a êste
Conselho Administrativo, por intermédio
do D. M., um projeto de decreto-lei que
abre o correspondente G,e'J.i.to na Impor
tância de Cr$ 87,50, que correrá por "anta
do saldo do exercício antcrior.
A Secção de Contabllldade informou

que o refôrço sollcitado não uttrapaase o

limite orçamentário, e o recurso indicado
comporta a operação.�

.Asstm sendo, "ou pela aprovação do

projeto, nos termos em que se acha re

.d,i.gido.

..
'-:"

"_,

••• E, aconteça

"

.. �

o que iJContecer,
seu presente de Natal'

SERÁ ENTREGUE TODOS OS ANOS �. �

....... -

"' ..
'

Com o Natal que aí vem seus presentes encherão

de alegria o coração de seus amados. Mas por que
não obter desde já, para todos os Natais futuros,

a certeza de que o seu presente visitará o seu lar,
contribuindo para a alegria de todos? Para êsse fim,

existe um novo plano da Sul America que

permitirá a sua espôsa e filhos receberem, todos os anos, na
época do Natal, uma importância determinada que será,

para eles, a presença viva de seu carinho de agora.
Não deixe passar este Natal sem garantir, por
esse meio, futuros Natais festivos em seu lar�

SUL AMERICA
Companhia Nacional de Seguros de Vida

FUNDADA EM IR95

S. S., em Flonanópoii:J, 6 de dezembro
de 1946.

Severo Simões, relator.
1'<, r.H

11. Interventoria federal submete à con

níderação dêste Conselbo Admmtstrattvo
um projeto de decreto-lei que abre o cré
dito especial de .ors 5.200,00 destinado ao

pagamento das diárias aos oficiais da Po
lícia Militar, que seguiram para Pôrto
Alegre, <�,fir�� lie fl'})i "'Jt'ntflfC!n a -:e: rr!:ja
Corporação nas festas comemorativas do
1090 aniversário da Brigada Mllltar do Es
tado do Rio Grande do Sul, e outro pro
jeto que anula na dotação da verba O·4Hõ,
do orçamento vigente, a írnpor tâucía de
CrS 75.200,00, por conta de cujo recurso

fica aperto o crédito de igual
í

mp -rtàu
cía, suplementar à verb,i :J-l:oo, do orça-
mel1to vigente. IAmbos os pedidos encontram "U9.S jus
tificativas no ofício n. 1.444, de ;4 de no

vembro do corrente ano, do senhor Co- I
mandante Geral da Polícia Militar. anexo

110 pl'OP.P.RSO

A Contadoria Geral do Estado nada
opôs, por encontrar o pedido apõío na le
Bislação vigente.
Favorável á sua aprovação, ofereço à

Casa o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado

aprova os projetos de decretos-leis da :rn
-terventorta federal, enviado em oficiu

u.,054, de 28 de novembro último.
S. S., em Florianópolis, 6 de dezembro

de 1946.
Severo Simões, relator.

Projeto de resolução
O Conselho Adrr.tu ísura.tívo de Estnrlo

-aprova o projeto de decreto-Ieí da Pref'eí
. tura Mrmicipal de Pórto Belo, env inrto
.ern ofício n. 231/2.�33. de z do corrente

mês.
S. S., em Florián,�p()llS, 6 ele dezpmbro

,de 1946.
Severo Simões, relator.
N. 672

Destinado a contribuição no Serviço
:Social da Indústria (:�ESI), -nvícu a Pre
feitura Municipal de P('lTO Unrào, por in
·rtermédio do D. 1\1:., um projeto ele c1ecre
,1;o-lei que abre um credito) espcria l de ...

c-s 950,00.
.11. Secção de Contabllldade do D. M. na

,da objetou, de vez! .ue () recurso tndícudo
.- anulação nas rtotacões 0-44-'. e E��H·l
.comporta a ope.l..·j,yào.

Assim sendo, eS{jaJ.l.lJ,�� c pedido pEl'fei
·tamente justificado, ()�(;l'BÇO :1 Casa c H�

,guinte
Projeto de resolução

O Conselho :Adrni!.::Ü&..:r(ltl··':J do Estado
.aprova, nos têrrnos redigidos pela Secçã I

Legal do D. M., o projeto de decreto-lei
da Prefeitura Municipal ele Pórto U'n iào,
enviado em oficio n. 234/2.235, de 2 do
corrente mês, con; a :;eguillte ret íf ícacão
!lLO seu art. 20; - "nis se.ruíntes :-lotaç?)e!.:"
ao invez de: das seguintes dotações.

íl laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
M<ll'ltoqem de rádios, Ampli

Hcodores-Tronsmillem'ee
Material ir.:-,portodó direta

mente dos U. 3. A.
Pro pr ie tá rio

ütomer GAorges Bêhm
E:ectJ e - Te-cnico - ProfisliIiopoJ

formado na Europa
Florian6p6:�1i

Ruo Joéo Pinto n. 29 ,- Sob.

DR,ITO
o alíaiate indicado
Tiradentes. '1

o Sabio

"VIR�tMII' UL ESPECI lIDADE"
. '
, A WETZEL INDUSTI1IAI,,-JOINVILl�E (Marco

,J

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
l'elll�1

1

I.(.
1

J
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6 n ��TA O-Quinta le1,a, 12· de_'jDezembro de ,..

II.

Dedicada aos' cronistas'
Ipiranga

ESluá deflnitíverrrente marcado I

para o próximo domingo, no está-I Uvas da capital, visto que é enor

dia da F, C, D" o prélio amistoso I me o entusiasmo do público por
entre ao equipes de brancos e i uma partida onde ambas as equi
"coloreds", formadas pelos mais pes estão .ern perteita igualdade
compeletos "playrs" da

CaPiLal.]
de forças.

Este prélio vem despertando o A inioiat iva pa rI iu do SI'. José

maior ínterésse nas rodas espor- Hibc it-o, conuecido "cuacn" do

e
espo�tivos,a �eteja �ntre �ran.cos e pretosi��::��!ras da
Caxias ,ara0 a preliminor E' outro livro que acaba de ser-

I Caxias da Pedra Grande, farão a lançado pelo escr.ítor c�tal'jlneIl:Se
Avaí e aulorizado árbibro de íu- partida. preliminar, que será ini- Juvenal Melohiades de Souza, e

teból, que está encarregado da
I
ciada ás 13,30 horas. .que vem encontrando em todo o

formação do "team
"

"colored ". Os organizadores dessa atraen- Estado franca aooitação por parte

Espera-sr g:rállde afluência de te tarde espurt rva resolveram, dos amantes da bôa leitura.'

adéptos .du esporte-rei ao campo num g=sto digno de aplausos, de- FRONTEIRAS DA MISERIA, já

''''1 Bocaiuva. I dicar a peleja á crônica escrita e rasgou as divisas do nosso Estado

Ipírnng» rhl .saro dos Limões e i ralada ria <:�vpilal. levando Brasil, a Ióra a palavra

Atlétas do Olímpico e do Paula Ramos
na' {<Corrida de São Silvestre»

o Becaíuva venceu.em Laguna

simples e descretenoiosa do escri
tor coestaduano.

O autor de "ESQUECIDO DOS
DEL,SES" já conoluiu "ALMAS

\,AZTAS" que lançará no próximo
ano, Ii\TO que Cem por cenário a

Capital Barr-iga-Verde e está fa

dado a ser mais um sucesso do

auto!', no arduo caminho das le-'
tras. JUVENAL MELCHIADES,
está concluindo o seu quarto li

vro, "A DISTÂNCIA DO PASSA

DO", o que vem pat-entear o seu

grande esforço digno de. admira
rão de, seus' conterraneos.

Direção de PEDRO rAULO MACHADO

1 em São Palüo.
�

1925 - PaulisLas 4 x Gauchos

0, em São Paulo.

1926 - Paulistas 5 x Gauchos
.3, em São Paulo .

1929 - Paulistas 9 x Gauchos

,0, 'em São PélIulo.

1931 - Paulistas 1 x Gauchos

'0, em São Paulo.
1935 - Paulistas 3 x Gauchos

'. 1, em .são Paulo.
1936 - Gauchos 2 x Paulistas

Buenos Ait'e�, 10 (L P.) - O o atual número de órfãos na Polo-

Espera-se que o número de San LOl'PllZO cle Almagro, cousa- Nova Iorque. 10 (U, P.) - O nia em 1.200.000. O Estado só-

aüétas êste ano ultrapasse dos grou-se campeão de íutebol pl'O- famoso empresár-io de box, Mike menLe em pequena escala ocupa

f'íssíonal doe 1916, ao vencer an- Jacohs, que se encontra recottndo se, cleles. NOiS orfanatos acham-se

te-ontem, em prélio decísívo, o a um hospi tal, por ter sido aco- cerca d,e 1.5.000 orf'ãos, e meio mi

Ferru Ca rril Oeste, pela contagem metido duma hemorragia cerebral, lhão é adicionalmente alimentado.

de 3 x 1. acha-se em estado gra ve. Qm'Cêl de 200.000 iCrialncas 01'-

I Em,
2°. lugar colocou-se. o Bo-

QCINHENTAS E CfNQUENTA E
fãos mantem-se por si mesmas,

ca Junior, em 3°. o River Plate e, TRÊS CARAMBOLAS
vendendo jornais cigar-ros etc,

Gauchos
em !10. o Racing.

.' .

Com a sorte destes orfão.s interes-

_

'

I Sldeney, 10 (T. r.) - Marshall sou-se ultimamente a Liga de Mu-

Gaúchos Rio, 11 (A. N.). - Está difi-j Empire, campeão amador austra- lheres e "Oomile cle socorro as

nitivamente estabelecido pela Iiano de bilhar, reivindicou o tílu- 0rianca.s de Val'sóvia" é dirigido

CBD e de acôrdo com os inte- lo de oam,peão munrlial, depois de po'r uma funcion.ári,a da Pl'efeitu-
7 x Gauchos

l�es.sados de São Paulo e Rio, cons,eguir Jazer 553 cal'ambolas e 'ra, Ma'ria Dal1ienbe-rg, que peT-deu

4 x Gauchos que a .decisão do campeonato está procurando obt.e'r a confir- toda a sua famili.a durante a gU,er-
brasileiro verificar-se-:á eml mação da Ing'laleh'a. O r,ecord an- ra.

março de 1947. Lerio'r era de 549 carambolas. A procura dos pais. clesa'Pareci-
..... �-_.-.w-..__..-__-- - - .._...._ dos elesLas m:lianCélls é muit.o difi- "

Francolino Uameu :1 Homenagem â 1'·5sa-o �,�'��a�� aCl'�·:��:e:�efãS d:Ujl�:Sl����
o, ,em São Paulo.

1911. _ Gauchos 2 x Paulistas Na capital da Re'publica on-1 B 'I·'
ou paren.Le,s não podem ser en-

1, na Capital .F'edel'al. de residia ha muitos anos, fa- r,aSI eira contrados e�tão localisadas ,em es-

19411 _ Paulistas 5 x Goauchos, leceu, apos pertinaz enfermi- Lisboa, 11 (U. P.) - A Mis- pec(ai,s campos traTlJE\i,Lóri,os ·em

dade, em fins de novem,bro p. são Aérea Portuguesa ofereceu Varsóvia e em seg1uida em orfana

findo, com a idade de 78 anos, um banquete em hpnra da mis- Los ou lambem junt.o com família
19'1'1 - Paulislas 3 x Gauc.ho,g

O, em São Paulo. (Pl'orrogacão). o nosso distinto conterraneo são Aérea Brasileira ontem, no padicular,es que adOolam as crian-

191.6 _ Paulistas 5 x Gauchos Francolino Cameu, Diretor dos ato de ser ce,l'ebrada a assina-- caso

O, em São Paulo.
,

Serviços de Taquigrafia do Se- tura do tratado de transporte .

A situação. é dificuliada pela

1\H6 _ Gauchos 5 x P,aulistas nado Federal, aposentado. aéreo português-brasileiro. A f,aILa, de q�als.quer documento,
.

e

1 em Porto Al,egre. 4." na Gapital F,ed,el'al. O nosso referido contJerra- Mis,são Aérea Brasileira deixa- as crIanças JudIaS, em geral, negam

1936 - P,aulista 3 x Ganchos 1, 19!L6 _ Paulist.as 1 x Ganchos neo nasceu nesta capital a 31 rá Lisboa hoje, rumo a Paris, dar quaisquer informacões sobre

em São Paulo O, na Capital Federal (Prol'l'oga- de Julho de 1868 e era filho do via Madrid. O·Brasil, convida- o_s_s_c_u_s_p_a_is_. _

1936 - Paulistas 2 x Gauchos, ção). Sr. Francisco Antonio Cameu do pelo go,vê:lIllo da França, IL d Ie de D. Maria Rosa de Jesus1 negociará um
,

tratado aéreo 00 res repe e
Rafael LI·nbares venceu a regata noturna Matos Cameu e fez o curso se- com aquele paIs. I .

,

} 'cundário no Ateneu diri.gido Londres, 11. �u., �.) - Um p�r-
Sábado efetuou-se na baía Sul a duI' 'Rafael Linhares. Em 2° lu- pelos Padres Jesuitas. LEIAltl A REVISTA ta-voz do mmlsteno das relaçoes

primeira r,egaLa veleira noturna, gal' cl,assificou-se Rafael LÚlhaI'es Muito moço ainda seguiu pa-
eXrteri-Ol'es :r,epeliu as criticas rus-,

promoVida pelo Veleiros da Ilna. Filho, em 3°. Orlando Filomeno, ra o Rio de Janeiro in.gressan- O VALE DO ]TAJA. sas á re�epção dispensada na capi-

A competição teve um dese,nro- em !10. Nelson Spoganicz, em 5°. do no comércio e logo em se-
tal bri,tânioca ao() dr. Kurt Shcuma�

lar int.eressante, logrando chegar Jorge Barbalo e em 6°. Luiz Fa- guida foi nomeado auxiliar do com quem se ca,sou em 1894, cher, que o "Pravoa" qualificou.

;\'itorioso á mela o intrépido veleja- ria. Chefe de Taquigrafia da Ca- tendo tido o casal 6 filhos, es-
ontem ,como "o novo Fuehrer ale

mara dos Deputados e alguns tando viva apenas a senho-
mão". -o mesmo _poeta-voz acres

anos mais tarde foi elevado ao rinha Helza Cameu, conheci-
centou que a Gra-Br,eta�h.a, ql:e

cargo de Diretor dos Serviços, da professora de musica e re- co� a F,ran?a nos dommlOS brI

de Taquigrafia do Senado da! nomada compositora, a qual, ta�l�os, :.artIlharam a, honr� de

Republica, tendo-se aposenta-, foram conferidos varios pre- fazell'a .,uerra contra o naclOnal

do em 1931. mios no Rio de Janeiro e São sO�la Ismo, qu�nd� os lutadores

Exerceu tambem o profes- Paulo, em concursos de com- �ram �()ucos, nao �l11ha agona a

sorado da materia de sua espe- po.sições, musicais po ter m{;encao de permILIr qualquer re

cialidade 110 Pedagogium, nos alcançado as mais'altrusr colo-I vi�e�cência do nacionalismo
. ale-

d
- I mao .

pas'sag,em () InstitutÚls Comercial, Joao Al- caçõe,s.
funda!;ão do I fredo, Alcina, da Fonseca e na NO Senado da Republica, ao

I Escola Normal. ter conhecimento do faleci-

Florianópolis, 3 de De,zembro I Escritor de merito deu a pu- mento de Francolino Cameu, o

de 1946. blicidade diversos trabalhos da &ulador Baeta Neves requereu
JuliÇ) Klap-poJh. % Sec/'etál'io. sua lavra, entre outros "Poli- um voto de profundo pesar a

tico,s e Estadistas COll,tempo- ser inserido na ata dos seus J h I] •

ralleos", "O Indigenu perante trabalhos, que foi aprovado O n mOaiS vem
a História" e "História de� por unanimidade, rendendo, B "IO ,sANTOS INTERESSADO EM

I
pauHsta que atualmente está doe- Goiás" e como jornalista CO_I assim, justa homenagem a ao rasl

DINO fendendo as côres do América laborou em diversos jornais do quem tão relevantes serviços Rio, 11 (A. N.) - Chegará .a

SantDs, 11 - O té�nico Picabéa

I
E. C., mas está com seu comp1'o- Rio de Janeiro, principalmen- hàvia prestado áquela casa do esta capital, esta semana o 1'e-

- é o que inforrpam do Rio - es- misso sob responsabilidade dO; te na "A Noticia". DeixoOu iné- Cóngresso. cretário ge'ral mundial das As-
teve na Capital �a República, on- Vasco da Ga,ma. ditos "Senadores do Imperio", Á senhorinha Prof. Helza sociações das Nações Unidas,
de .pal'estrou lemgl1@.enLe com os Se os ,entendimentos forem con- "Se11adores da Republica" e Cameu e ao,s seus sobrinhos, senhor John Enais, que vem

'cli.rig.entes do V,asco da Gama, no cluidos satisfélJtóri,ament,e, na tem- "'Proressores Notaveis". Fran- filhos do nosso fal'ecido ami- ao Brasil tratar de assuntos

s,enticlo de t.entaI' obter o concur- porada de 191.7 Dino ciefend,erá as colino Cameu era viuvo de D. go Senem Cameu, presentamos,: ,relacionados com a organiza-
80 do centro-médio Dino, Ct'aque C"Ol'es do clube de Yila Belmiro. Corintia de Cordoville Cameu I as nossas condolencias. ção que secretaría.

Dia 31 do corrente, em obedi-. para concorrer ii grandiosa
encia ao seu calendário esporti- tona.

-VO, a Federação Atlética Oatari- Também a diretor-ia do Paula
riense ,realizará, a 'exemplo dos

Ramos, para maior realce' cla com
anos antertors, a tradicional "Cor- petição livre, pretende xtre iar 10
r ída de São Si,lv-estre". compelentes atlétas.

tA nossa reportagem conseguiu
apurar que, além de outros Clu

bes, o Olímpico do Estreito ins

creverá 5 ef'ioientes corredores

Como eslava. Isenclo anumciadol,
excursionou domingo último á. Fazendo uma exibição de gala,

mara-
Laguna o Bocaíuva E. C., último logrou o "team" ele Agapito Velo

colocado no campeonato Amado- so derrotar .a equipe do Flamen-

iista da Capital, go pelo escore de 5 x 4.

.História dos jogos entre São
e Rio Grande do 8ul

Paulo

Londres, (S. I. P.) - "Glasgow
Heralci" na sua edição cle 30 de

outubro, publicou uma correspon

dênoia de Varsóvia descrevendo a

trágica sorte dos orfãos ' polone-

O SAN LORENZO SAGROU-SE
CA:vr.PEÃO ARGENTINO

EM GRAVE IOSTADO UM FAMO- se,s.

SO El\IPRESARIO DE BOX As estatisticas oficiais calculam

cem.

O, em São Paulo.

Paula Ramos E. Clube
�onvocação de Assembleia Geral

De ordem do iSI'. Presidente,
'�voco a todos -os sócios deste

'Clube para uma sessão de Assem

bléia Gera'!, a roealizar-se no dià
,15 do mês corrente, domingo, ás

10 horas, no salão do Clube 15 de

lÜutubro, gentilmente ceci ido.
E' finalidade dessa Ass,embléia:

1) e1-eger e e.mpossar o Conselho

Deliberati,vo, a Diretoria e demais
membros dir'etores para o -biênio
de 1946-4.8;
2) ,Comemorar a

9° Ani versário de
Clube. Camisas, Gravatas, Pijamel.

Meiaa dei melhores, pelos me·

nores preço. .6 08 CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. 6

-,

'o Santos interessado em Dino

I
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DR. SAVAS LACERDA
\ICUllica médico-cirúrgica' de Olho.
- Ouvidos. Nariz" - Garganta.

Prescrição da len tsa de
contato

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

lIesID1i:NCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

J)os Serviços de Cl1nlca Infantil a.
AS,!ilstênclà Municipal e de

Ca!;i'dade
CLlNICA HÉD(CA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes Ha
ehado, 7 (Edfffclo S. Francisco).
Consultas- das 2 às 6 horas

BESIDl1:NCIA: Rua l\Í.lar€'Chal Gul.
lherme, 5' Fone "183

DR. NEWTON O'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos. réto e
anus - Hemorroidas.' Tr'atarrren

to da colite ameblana.
Fisioterapia - Infra verrnelho,
Consulta: Vitor Meireles, 2l:!.

A.tende dlarramenta às 11,30 ne
t, II tarde, das 16 hs. em dtante

Resld: Vldal Ramos, 66·.
Fon.. 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especlalistà em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prâtlca 'no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16- rror-es e-rn- diante.

CONSULTóRIO:
Rua JoAo Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1,461 - Residência: Hus
Presidente Coutinho, 58

Transportes regulares dg cargas do pôrto de.

SÃO fRANCISVO DO SUL para NOVl YOHK
Informações com os Agem tes

F or ie nôpolis Carlos Hoepck e S/A - CI - T'etetone 1.212 ( End. teeg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A ",C! - Telelone 6 MOOREMACK

JUíZO ELEITORAL DA 13a ZONA

Euclides Coe1110 - 11.035. Frederico Ho-
bold - 11.036. Iolanda Melo - 11.037. Eu·
nice Gama Ferreira de Mello - 11.03d
Lupércio Vllain João -- 11.039. Ignês Nu
nes Figueredo - 11.040. Vilma Jacy Ren
zetti - 11.041. Manoel Vieira - 11.042.
Gilberto Doin Vieira. - 11.043. Dulce Ma
chado Braga - 11.044. Alcides Vieira -

11.045. Dilma do Espirito Santo - 11.046.
Osmar Soares de Oliveira - 11.047. Gert!
Conti - 11.048. Anadil Livramento
11.049. Izaltlna Silveira de Sousa - 11.050.
Bertolina Maria de Sousa - 11.051. Lorena

Schllchting de OUvelra - 11.052. Honório
Severiano Martins - 11.053. Odílio Rodoi
fo Vieira - 11.054. Geraldino Pedro Luz
- 11.055. Leonido Luiz da Silva - 11.056.
Norma Francisca Antunes - 11.057. Ma
ria das Neves Dutra - 11.058. Pedro Ma ..

.

noei da Silva - 11.059. João Batista RI
beiro Neto - 11.060. Heriberto Borgert �

11.061. Zilda Góes Rabelo - 11.062. Maria
Duarte Machado - 11.063. Judith Sousa
Alves - 11.064. Adélío Francisco Dutra -

11.065. Sílvia Eulina da Rosa - 11.066.
José Manoel Dutra - 11.067. Maria da
Glória Campos Garofallls - 11.068. Tor-

I quato
Delfino da Rosa - 11.069. Synove,

Nazareth de Moura - 11.070. Antônio
Prazeres - 11.071. Gildacy dos Passos -

11.072'. Selva Gentil - 11.073. Hilton Cân
dido Dias de Oliveira - 11.074: Alda de
Sousa Pereira - 11.075. Arlindo Pinto da
Luz - 11.076. Dorinda Meis Veloso-
11.077. Maria Joaquim Adriano - 11.078.
Dora Gomes Gentil - 11.079. Virginia de
Sousa - 11.080. Allton José de Olívetra
- 11.081. Geraldina Rodrigues de Almei
da - 11.082. Luiz Losso - 11.083. Carlos
Cezar de Melo Filho - 11.084. Bento Oôr
tez - 11.085. Roberto Baezan - 11.086.
Germania Amâlia Machado - 11.087. Ma-
noel Paulo da Natividade - 11.088. Alvim
Pedro de Sousa - 11.089. Filomena Maria

Ida Silva - 11.090. Ivana Müller - 11.091.
Maria de Lourdes Sales - 11.092. José

Conceição Moreira - 11.093. Acioly Ve
nâncio da Silva - 11.094. Alzira Maria
de Melo - 11.095. Antônio Carios Broering
- 11.096. Norberto Cirilo da Silva-
11.097. José Antônio Soares 11.098.
Aroldo Chierigh!ni - 11.099. Hélio Oar-

I doso de Oliveira - 11.100. José Idaltno da'
Silveira - 11.101. Ruth Kimmel Antunes
da Cruz - 11.102. José Bernardino Vieira i
- 11.103. Osvaldo José Lima da Cunha

-1------------------------------------11.104. Walmor Zeferino Ferreira - 11.105.
Germano Severo Pacheco - 11.106. Ber- i Andrade Ramos - 11.160. Wanda dos tas - 11.187. Alvim Clemente de Sousa
tila Margarida Junkes - 11.107. Walmor Santos Correia � 11.161. Manoel Themóteo - 11.188. Armando Firminio Cardoso -

'Adão Schmltt - 11.108. Antônio Lopes: de Sousa - 11.162. José Waldemar Vieira 11.189. Osvaldir Luiz Vieira - 11.190. Mau
de Faria - 11.109. Wilson Marcelino - Dias - 11.163. David Amadeu Gandolfi rilio Roberge - 11.191. Pedro Weinhardt
11.110. Nélio Luiz Batista - 11.111. Aloísto - 11.164. Nadir Maria de Sousa - 11.165. Borges - 11.192. Joaquim Anastácio Ter
Soares de Oliveira 11.112. Guiomar Iracema Carvalho de Almeida - 11.166. xeira - 11.193. Elusa Costa - 11.194. Na-
Góes Rabelo - 11.113. Odilon Demaria - Eduvirges Antônio Pereira - 11.167. Odf - zaré Costa - 11.195. Deusdedit de Vargas
11.114. Ariana Ariette Poeta Lebarbenchon lia Tavares Nóbrega Koenig - 11.168. Fer- - 11.196. João Brigido Alves - 11.197.

-_,-_.___ . � ._ � , '" "', _-_ _ - 11.115. Manoel da Silva Furtado - nando Lotárlo Koenig Sobrinho - 11.169. Waldir Pacheco - 11.198. Alfredo Luiz

111.116.
Eldo Luiz de Sousa - 11.117. Mar· EH Cunha Fortkamp - 11.170. Alfredo Teixeira - 11.199. Arlindo Gomes Jardim

got Nunes do Livramento - 11.118. Izabel

I
Nazareno - 11.171. Rômulo Gonçalves -- - 11.200. Davi de Moura Lima - 11.20l.

Costa da Silveira - 11.119. Maria Pernan- 11.172. Édson Murillo Pinto da Luz - Orlon Costa � 11.202. Itamar Fortkamp -

des Morais - 11.120. Juvêncio Rosa - 11.173. Marina Koeler de Araújo - 11.174. 11.203. Avai Alves - 11.204. Paulo José. dos
11.121. Constância Rita da Silva - 11.122. Corá Napoleão dos Anjos - 11.175. Brasí- Santos - 11.205. José Miguel Monguilhott
Maria Bernardina da Conceição -

11.123.I
liano de Sousa - 11.176. Laureano Gomes - 11.206. José Conceição Fonseca - 11.207.

Arnayde Manoel Garcia - 11.124. C:vrio de Aimeida - 11.177. Arestides Gomes da Silva - 11.208. Carlos

f
Silvino Pereira - 11.125. Aureliano Ma- Foram indeferidos os requerimentos de Wenceslau Pacheco - 11.209. João Onofre

, noel de Oliveira - 11.126. Lucas Bento

I
Vandina de Sousa Amorim, Vanda Nunes da Cunha - 11.210. José Félix Vieira -

.

f
JoaqUim Alves - 11.127. Alfredo Pacheco do Livramento e Marina Pinheiro Pereira; 11.211. Raul Tito da Silva - 11.212. Edgar

i - 11.128. Adith Lúcia Pires - 11.129. EH- por não haverem, ainda, completado a Gonçalves dos Santos - 11.213. Hugo AI

" te da Silva - 11.130. Dyrce Maria Pereira idade legal; ves Garcia - 11.214. Lauro da Costa Fi

t - 11.131. Demerval Sousa - 11.132. 'Mau- Foram mandado encaminhar ao Juizo lho - 11.215. José Cordeiro - 11.216. can··

iro
José Remor - 11.133. José Hildemar Eleitoral competente, os requerimentos de tidio Bráulio Lessa - 11.217. Waldir Ca1'-'

dos Santos Livramento - 11.134. Hilda Augusta Teresa Ramos (12R Zona) e de 1'eirão - 11.218. Fernando Raulino
Vieira - 11.135. Hélio Nunes da Silva _. ·Carmen Eu;;ênia Bauer (São José), por 11.219. Vital MB,noel Machado - 11.220.
11.136. Aníbal Manoel da Silva - 11.137. residirem naquela Zona, conforme decla- OS11í Silveira - 11.221. Frederico Augusto

ii
Osvaldina Linhares - 11.138. Olga Slquei- raram. I Platt

- 11.222. Alfredo dos Santos-11.223.
ra de Sousa - 11.139. Altamlro José Caro Cartório Eleitoral, 2 de dezembro .de João Fernandes Maciel - 11.224. Anastá�
doso - 11.140. Roventina Nóbrega Tuma 1946. I cio José de Cássio - 11.225. Frederico

(
- 11.141. Alba Müller 11.142. Emílio Abílio José de Carvalho Custa, escrivão

I
Pauio Mann - 11.226. Guldo de Oliveira.

� Morga - 11.143. Agostinha Batista de Oli- eleitoral da 13a Zona. Nunes - 11.227. Olavo Spaldlng de Sou-

I veira - 11.144. Hermenegilda' Silva de La sa - 11.228. Antônio Borges - 11.229.

I
Veiga - 11.145. Djalma Ferrari - 11.146. Relação dos eleitores inscritos em 2 de I' Libório Amaro da Silva - 11.230. Brasílio'
Hélcio Ivo Pereira - 11.147. Paulo Ge- dezembro de 1946 Machado _. 11.231. Waldir Schmidt -

vaerd Ferreira - 11.148. Walter Anselmo Nome do eieitor - N. do título 11.232. João de Paula Pereira - 11.233.
Diretores: Firmo de Oliveira Cruz - 11.149. Denário Lázaro Gonçalves de Lima - 11.173. I AntônIo Florêncio da Silva - 11.234. Ma-

Dr; Famphil0 d'Utra Freire de Canralho, Dr. Francisco Corrêa - 11.l50. Ilka Luz - 11.151. Ma- Aliatar Rodriguês - 11.179. José Pinto I rino Cunha - 11.235. Luiz Batista Wagner

I
ria do Carmo Vieira - 11.152. Laurecina da Fonseca - 11.180. Bento Soares de . - 11.236. Jorge Bernardino da Rosa -

. de Sá, Anisio Mstlsorra, Dr.. Joaquim Barreto á� Araujo (t
Monteiro Pereira - 11.153. Díamimtlna Araújo - 11.181. WalmOF Calixtro Pam-I 11.237. Nilton dos Santos .:_ 11.238.
Silva - 11.154. Lidia OtHia de Sousa - plana - 11.182. Idiomar Joaquim. Cana i Cs,rtório Eleitoral ela l3a Zona, 4 de de-

e José Abreu. 11.155. Ida Pereira Raupp - 11.156. José Verde - 11.183. Edwaldo Campello de zembro de 1946.
Laus - 11.157. Amélia Conceição Pedra - Araújo - 11.184. Aldo Sousa - 11.185. An- Abílio José de Carvalho Costa, escrivão

___ """ "" ,. _ -.",.,. -_ <#'- -- _,..�.-..-o#'-�
,. ..,

_'"' "'_.... 11.158. Francisco Brun .. � 11.159. Mama tenor Augusto Platt - 11.186. Eu.-ico Dan- eleitoral da 1.3a Zona.

DR. ROLDÃO CONSONI
VllttmGIA GEnAI, - ALTA C).
.URGI� - MOLÉSTIAS DIil 8JI.
.... NnORAS - PARTOS .. .

rormado pela Faculdade <:e Medi·
eínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por' .,a-
1"108 anos do Serviço Cirúrgico <lo

Prof. Alfplo Correia Neto
CIrurgia do estômago e vias bl·
Uares, intestinos delgado e grano.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

.tero, ovártos e trompas. Var íco
ee1e, hidroce,le, var�es e herna

CONSULTAS:
da.s 2 às 5 horas, à Rua Felpe
kbmldt, 21 (altos da Casa Pa·

ralso). Tel. 1.598.
aIilSID1i:NCIA: Rua Esteves JU·

níor. 179; Te!. M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade lo

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CUNICA MtDICA EM GERAL
D�ças dos órgãos inter nos. C8pet�a).

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAP1.4

Doenças do sangue e doe cervos.
Doenças de senhoras - Partos.

Consultas diàriamente das 15 à. 18
boras.

atende chamados a qualquc- bora,
;nrJmdvp durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18, Fone 70..

USID1l:NCIA: Avenida Trompowska,
62. Fone 766

DR. A. SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na'
eíonal 'de -Medícína da Unlversld.
de do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
(laS Mentais. Ex Interno da Santa
casa de Mlseric(jrdla, e Hospita'
Palquãtrlco do Rio na Capital II e

deral
OLlNICA Hfl:DI�i\ - DOENCM

. NERV�SA8
Consultóirio: Edlftclo Am�H.

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consulta.

Das, 15 'ás 18 horas -

••sídêncía: Rua Alvaro de Carvs
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. BIASE FARACO
lIIéUieo·cbefe do Serviço de Sifíli!.l

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SlEN'HORAS -

SíFILIS AFEcçõES DA
PiEDE - RAIOS llNFRA·VER
MEDHOS E ULTRAS-VIOLETAS

Juízo de Direito da 2" Vara da comarca

da Capital

Relação dos eleitores inscritos em 26 de
novembro de 1946

Nome do eleitor - N. do titulo

Dr. Rafael G.. Cruz
ADVOGADO

Lima

DR. MARIO WENDHAUSEN
Dwetor do Hospital "Nerêw Ramos"
CLtNICA MltDICA DE ADULT08

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No.
'W'embro \ rltos da .. Belo Horizonte ")

TeJ. 1545
Consultas: das 4 ás 6 bora•.

. Residência: R. Felipe Scbmidt, 38
- Fone manual 812

Cons.: R. Felipe Scbmidt., 46
Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Jaime Câmara, Hi

FONE 1'648

�DR. LINS NEVES

I

Mcrléstías de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1,461
Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Pinto, 1,8 (baixo) ._ F'lor ianópolis

DR. M. s. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES

Rua Jcã)

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: "448

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meir-eles, 26

Telefone: 1.405
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18

Residência: Rua Blumenau, 22

Tel;_fone: 1.623

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Povo o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94I

Dr. H. G S MI!(!lna Perm, Ninhal AI�es ae Souza
�arm. L. lIiI Gosta livila

COMPANHIA DA BAtA-
,..4.111. UI 1171 - Si.,: I A I A
mCENDlOtil :8 TIU.:NRP�HlT)!;Ji

Cifras do ,Balàncc de 1944,

CAPITAL E RESERVAS

Responsabilidade8
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80 90{1.606,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
142.111> 603,80

Exame de 8cungue, EXilnle para verific<lção
de cancer, Exame de urino, Exame !=lOTO

verificação da gravidez. Éxame <le escarro,

Esame para varificação de dOenC'28 do

"ele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

I
Ilutovaccinas e ho.nsfu!Jão de sangUES,
�xame qu�mico de farinhas, bebido..

café. á.guaBl, etc,
----------..;:

Sinistros. pagas nolo últim(l'l 1\1 aooll

Responsabilida1es
98.687_816,30

76.736,40 1.306,20

ESCRITóRIO JURtDICO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua jt'rei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 64

Endereço tele"ráfico: "Elibraneo" - Lajes - Bt- Catarina

Fabricante e distriouidores dos afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Po!uue um gran
de sortimento de cOísemiras. riscados. brins
bons e barato., algodões, morins e aviamento.
para alfaiates. que recebe diretamentf" das

Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe faze rero UIT·Q

Florian6poli •• - íf'ILIAIS 'em; Blum�mau 9 Lajes. . iI
melhora .. fábrica.. A Casa �A CAPITAL" chamo a atengQo do.

visita anh. de efetuarem lua. aompra". MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r
I

Rio, 11 (E.l-Deverá entrar· em discussão, amanhã, o projeto que vis"
a concessão do abono de Natal a todos os trabalhadores do 8rasil'.

IDo Pão. de Açucar'/ Impressionante sutcídto
Rio, 11 1.. \. N.) - Num salto a sra. Isaliela Clcszhwsk i, de na- jovem senhora só foi conhecido ás;

Jnrmidáve l jJHI':1 a morte Iancou-se i cionandao« polonesa, com 3i anos .últimas horas ria lard,p, quando 0"

onlem, tio alio do Pão cip Açúcar, dI' irla,tlp r esposa do engenheiro conduínr João Cartim, rios· Cami
indu sou CUI'pl) d,e,;apal'pcrl' na \\'Iaclislaw Ctcszbwsk], residenl.o Ú nhos Aér.eos do Pão de Açucar,.
densa YPgl'.la(;iiu existente va,l'H os rua Candido Mendes n. 86. apresentou-se á d,r>legacia do 30"
lados ria FurLaleza d,e SanLa Cl'UZ, O irrrpressiouante suicídio da distrito para f'azcr a revelação da'

mesmo ao comissár-io Arnaud e·

enl rogar-Ihe uma bolsa e um ca-·

pote de cõr verde, deixada pela:
senhora Isabela junto ú amurada.

UMA GR.ANDE VOCAÇÃO LITER.ÁR.IA QUE SURGE �O CE. que dá para a Jontaleza.
XÁRlO INT}�LECTUAL CA'rARINEXSE (.;,OLPE TERRIVEL PARA O

a Morte:para
de uma senhora

FJorlanópoUt,. '12 12E: Dezembro !1e 1946

Uatarineose que
se distingue .

Comuníeam-nos de Goiania.
que colarão ,grau, no dia 14 do

corrente, os bacharelandos. da
Faculdade de Direito de Goiaz.
Entre os novos bacharcis

notámos o nome de Nestor ]tIa·
noel de Souza, catarinense que
há vários anos é funcionário

daquele Estado.
O diplomando foi típõgraío

nesta capital, exercendo a

mesma atívídade em Goiaz.
É um louvavel exemplo, de

esforço e poder de vontade e

"O Estado" apresenta ao nos

so conterrâneo os votos de. fe
licidade na nova profissão.

Apoiado por 5

partidos
S, Paulo, 11 CE). - O Par

tido Trabalhista Nacional,
presidido pelo sr, Negrão de

Lima, ex-ministro do Tra
balho que se desligara do
Partido Trabalhista Brasi

leiro, acaba de hipotecar in
teira solidariedade ao sr, Ma
rio Tavares, candidato do
Partido Social Dernocrerico,
Consta, tambem, que o sr,

Adernar de Barros, presiden
te do Partido Progressista,
desistirá de. sua candidatura
em beneficio do mesmo sr.

Mario Tavares, o qual con

taria, assim, com o apoio de
5 partidos politicos: P.S,D.,
P.R,P., Democrata Cristão,
Partido Progressista e Par
tido Trabalhista Nacional.
._-----------

. Tomará posse boje
Rio,11 (A. N,) - O sr. Raul

Fernandes, recém-nomeado ti
tular da pasta das Relações
Exteriores, deverá empossar
se no cargo, amanhã, no Palá
cio Guanabara,

Condenado
'BeimL, 11 (U. P.) - ,sa'lman EI

MOUl'chid, ·Que é con.siderado um

"deus", pelos 300.000 alaoui,sLas

sírios, foi condenado hoje ú morte

pelo lribunal de LaLLakia, sob a

acusação ele ter conspirado com

potências estra,ngeiras conLra o

Estado. Mourchid pediu imediaLa
mente que sua execuç,ão fosse

llilll'8Ssada, pois não desejava mais
viver.

SOFRE DE CA.
TARRO E NAO
OUVE BEM?
o aturdimento, provocado pelo

catarro, é muito incômodo e abor
recido. As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nos
ouvIdos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecçã'l catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos' e a dor de cabeça, e
desaparecem gradualmente o�turdimento e a dificuldade de ouvir,
Parmint é obtido em qualquÚ\far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

. aturdimento catarral e Zl '\bidos
�os ouvidos, farão bem expel>imen-

*** Quando, na memo

rável convenção pessedista
de 17 de novembro, o dr,
Aderbal R. da Silva agra
decia a índicação do seu

vitorioso nome para· as

f u n ç Õ e s de governador
constitucional de Santa
Catarina, teve enseio de

adiantar, em síntese, o seu

programa de candidato,
Fê-lo de modo clero e'

feliz: executaria o progra
ma do seu partido, como

fiel con tin uador da obra
administrativa de Nerê u

Ramos, que, nos seus dez
anos de govêrno, indicára
planos certos e rumos se

guros aos futuros dirigen
tes do Estado.
Com essa declaração, o

ilustre candidato das for
ças maioritárias, sem vi
sionarismos de utapiste,
delineou foda uma pla
taforma adminietretive,

Cumprir o programa pe sse

dista e prosseguir na sen

da da benemérita gestão
de 1935-1945, importa em

muito: abrir estradas de

penetração, conservar e re

tificar as atuais, dentro do

plano rodoviário ce tari

nense, por tecnicos apon
tados como modelar, assis
tir à intancia desamparada,
encaminhando-a para um

futuro util à familia, à
sociedade e à Pe trie; cons
truir maternidades, creches
e centros de puericultura;
completar a distribuição
de centros de saúde; pro
mover a difusão, extensa
e intensivamente, do en

sino primário, secundário
e profissional, pela multi

pliçaçâo de escolas e gru
pos escolares e pelo am

paro às iniciativas priva
das, manter o equilibrio
financeiro do Estado.

Eis aí, ao correr da pena,
e à guisa de exemplo, tópi
cos de um programa que
o candidato da vitória
executará, tão logo o voto
livre dos seus conterraneos

o elevem a chefe do exe

cutivo càtarinense,

E:\TGENHEIRO

liga Deeke Barreto

O SI' Wladislaw, que é . enge-
nheiro da Texaco, revelou-se bas�
tanto transtornado e ahatido ao"

ler conhecimento do gesto desvai-
rado d� sua esposa. Ao se se.para-·
rem pela manhã, deixara Isabela.
tranquila ,e serena como sempre;
não 'encontrando por i,sso· nenhu-
ma explicação para o terrivel
aconlecimento.
Isabela trabalhava na Casa Tal'

taruga, á .rua do Ouvidor n? 4, !:l'

se achava no Brasil, com seu ma

rido, há apenas quatro meses.

Durante a guerra, que 'Os S'llr-'

preeudera servindo na embaixada.
ilng!,psa, na China, 'follam calpLu-
rados pelos japoneses, só sendo,
librl'larlos anos após durante a.

troca de prjsioneiros levada a
e [ri lo en(,re os beliger-antes 6111,

Portugnl,
Os bombei l'OS estão desbra \ ando'

as malas existentes ao pé do Pão

I de Açucar á procura do corpo
da tresloucada senhora.

Carlos Aleode
Visita Florianópolís o sr.

Carlos Alende, gerente da
filial de Blumenau, da im
portante firma João Prodos
cimo e Filhos, de Curitiba.

O sr, Alende, que tambem
é ;ornalista de mérito, conta
em nossa Capital com grande
número .de amigos, pelos
quais tem sido muito cum

primentado.

l "".l,� �,�iL , IUóverá farinha
No ]�ar morto (la "vida" literária c�tarinense são sem-Ide trigo

pre saudadas com generosos aplausos, as manifestações dos Rio, 11 (A. N,) - A Prefei-.
novos. tura racionou a venda da [a--

InfeJiz-mente, poucos os que persistem e Os que vencem. rinha de trigo para o público ..

Breve fi serenidade do silencio 'Volta ás aguas da Crfstalía . .. O comércio passará a vender
Nacla é de estranhar, pois, que em meio a esse silencio esse produto de modo que as.

não se tivesse escutado, ainda, um uome e Aig'a Deeke Barre- famílias possam fazer bolos ec
to. doces para a festa de Natal e,

E' ela uma esperançosa garota de 15 primaveras. E nes- Ano Novo,
sas 15 prhnaverns, a revelação de uma artista de fina sensí-
bilidade, uma poetisa autêntica que, inesperadamente, sur- O VALE DO ITAJAÍ
preende a elite cultural da terra com triunfal extrea literária. Procurem na Agêucia

'I'emo-Io sobre a mesa o seu primeiro livro de versos "lUe-/ Progresso,
lodias ,d'Alma", um florilegio de belíssimas produções poétl-: LIVRARIA 43, LIVRARIA
eas, de onde se exala um perfume de delicados sentimentos de ROSA.
esteta.

.

.. r I.pois não consta que além dos.
Ríquesa de imagens, estilo firme, aproprtado, e sug'estlYaj signatários deste, tenha a Pre�

penetração artistica.
_

_ , \ feitura de S. José, trabalhado-
No rápido comentário que estamos fazendo, nao nos e res C0m os nomes de Frederi

possível melhor dizer do indiscutivel mérito do livro. ]tIas de- co de tal e Crispim Vicente;
vemos confesswr que, lendo·o e pens'ando nos 15 anos da au· que não devemOos a nenhum
tora, cheg'amos á conclusão de que Santa Catarina deve ho'- comer,ciante em São José, por'
menagear em Aig'a DeelI:e Barreto, ruascida em Blumenau e que reeebemos pontualmente'
(iue acaba de concluir o curso g'inasial do Colég'io "Coração de nossos salários quinzenalm�m
Jesús", nesta capital, uma. vig'orosa continuadora das h'adi. te, não tendo nunca a Prefei-
ções literárias da terra de Cruz e Souza. tura de S. José, atrazado os �.João Fruiner mesmos; que.só podemos elo- ;;z
-------------------------

giar ao Prefeito Arnoldo 'Sou-'

O caso dos trabalhadores de S. José !�:::ITn:;:�i;i:eq;':::�1:�
Uma nart!l ao «o. �staollo» '::nos, '�ois era oito cruz,eiros,

\} U )\.
.

. . lIsto h'a um ano pas'sado, e ago-
Relativamente ao. c,aso dos Os tra:b�lhado�es. d� Prefe�- ra percebemo.s 13 cruzeiros e.

trabal�rudor�s .da PreteItu�a .�e tura de �ao Jo�e, abaIxo-ass'�=1 cinquenta cen�avos. Outrossim
S. Jose, notIcIado pelo DIa- nad_Os, ve:r:1 p�dIr a v. s. o e,;, pedimos tambem para tornal�

rio. da Tarde", recebemos a S-e- pe.mal obs�qUlo de -t?rnar p�- público, outra nota que o 111e,8-
gumte carta:

.

bllco por ess� ccmceItuado

JO_1-/ mo Diário publicou, há dias..
São José, 11 de dezemb�o ue r;al, do segumte: .- �ue nao

passados, alegando que oos tra-
1946, e ve�dade a nota mse.nda no oalhadores não cuidavam da
lImo, sr. Redator do Jornal "J?iário da Tarde':, <!nte�r pu- e'strada ou Ponte do Abraão,.

".o Estado" bl�cada, sob o tltulo ISS,? em Crupoeiras, pois há uns;
'Florianópolis NAO DEVE GONTIN1JAR·, quatro anos que Capoeiras,

de-sligou-se do município de'
São José.
Muito grato ficamos .sr. Re

:dator, pela publicação desta.

Do:tríingo-s Merigi, Linício .

Alves Ouriques, Algidio Nativi
dade, Pedr.o Ferreira da Silva,
Antônio Manoel da Costa, Ma
noel Salustiano dá Costa Fi
lho, João Manoel de Souza,

.

(As" firmas estavam devida.,..'
mente_ reconhecidas).

_iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


