
Rio, 27 (A. N.) - O sr. Ne-. criou inesperadamente e a poa- do deputado Pedroso Júnior e

rêu Ramos esteve [no gabinete' sibilidade de recurso ,para _a Fuota Moreira, o 'I'ribunal Re-
do ministro Costa Neto, man-] instânola supertor. gional Eleítoral de São Paulo
tendo aí, longa conferência, I * ,� resolveu unanimemente, em dto aos membros das meeas

I P Ce to oassistída pelos senadores Ivo CONFERENCIARAl\! BORGHI sua reunião de ante-ontem, ;'ece:Ptora� e aos próprios el:i- a rece r
d'Aquino e Atílto vivacqua.1 :E VARGAS não tomar Q�nhecímellto elo tores. TaIs snteudímeutos m-. ..

Foram tratados vários nroble- Rio, 27 (A. N.) - Encontra- mesmo, sob", fundamento de cluirão. a proíbição de v'enda�abono demas !políticos, entre o; quaís
1
se desde ontem, nesta capital, que o dil'e,Ml""io-da,q.uele__Estado. de beblCla.se-alcoollca§_

OiS casos do Maranhão e do Es-l de onde' se achava afastado há presidtdo pelo sr. Icáro Sidon,
-pÍlrito Santo. mais de uma semana, o dep-uta- tem existência legal, e só 'pode I)JS8TD}�XCIA NO P. S. D. no Rio, 27 (A. N.) - Os jornais

* do Hugo Borghi, candidato do ser substituírlo mediante reso- l\IARANH;lO anunciam que o Abono de Na-

AS RESALVAS PARA A VOTAÇAO Partido Trabalhista Brasileiro luçâo tomada por uma assem- Rio, 27 (A. N.) - Em sua tal, segundo declarações do
Informem-nos elo gahinete da ao govêrno de São Paulo. bléla nacional do Partido T'ra- reunião de hoje o TSE tratou Presidente da Câmara, está

Presídencia do 'I'iíbuna l Regional Ontem mesmo o conhecido balhista.
.

da dtsaidência do PSD no Ma- praticamente aprovado, deveu-
Eleitoral : industrial e político paulista Estando neste pé ã situação, ranhão, em face da representa- do ser pago em Janeiro. AI-·
"De oonforrnidade com. o que de- esteve na residência do seria- espera-se agora, debaixo de ção da ala ehefiada pelo sr. guris jornais comentam que a

liberou o 'I'rjbunal Supehor Elei- dor Getúlio Vargas, com quem geral expeétatíva, que o novo CI-odomir OaTdos'o contra o alo medida talvez Vlenha mesmo,
taraI, ficou ,assim l'e,dig'jdo o pu- conferenciou mai,s de uma ho- diretório estadual .do P. T. B. do diretório centl'al, que 'reco;' devido á proximidades das

rágrafo lOdo urLigo 12 ela Reso- ra. Nada porém transpirou des- pauJis!l:a, apoiado pelo dfretó- n hecel1 a ampliação feita � el1eiçõe;s e .certos 'piartidios te

lução n. 1.302, de 3 ,ele cleze�l)l'o I sa conferên�ia. O que se sab�, rio nacional, reCQCl.'ra ao rrribu- a chefia do sr. Vitnrin.o_EPéire. merem perder vo,tos. Daí a for
cON'enLe, ',daquela EgrégIa Cor,te: 1 entretanto, e que entre o dir�- nal Superior da decisão do Tri- O assunto foi lo,ngamente de- ca .do a-bolllo saÍJ:.
"As ressalvas somen.[,e s·erão COD- tório do P. T. B. paulista e o bunal Regioiual do mesmo Es'- batido, tendo falado o senador

�

cedidas a,lé 15 dias a,ntes das ,elei- diretório nacional da mesma tado que negou seu reg.istro, C1odomir Cardoso defe.ndendo
t_:,ões, e va;tiidas ape-nas ,nas mesmas agremiação há uma funda di- seus pontos de vista, e o S'l'.

eleições, podendo ser pedidas ,e vergência. Essa divergên.cÍa OS IN'J'EGR.ALISTAS Ivens de Araújo, delegado do
f,ransmitidas por Lel1egrama com nasceu do ÍllitO de o depurtado Rio, 27 (A. N.) - Sob a pre' partido· junto ao rrribmm.l, que
firma l'8'oonhecida." presidente do. diretório nacio- sidência d o desemba1"gadll�' levantou duas prelim1nare.s, iu"

'" na1 do P. T. B. ,te'l' discordado Afranio da Costa, esteve reuni- clusive a competêncÍ3, do Td·
CONFIR.MADA A CANDIDA- do lançamento e consequente do, hoje, .o Tribunal Regional bunal Regional do Ma'r.anhão,

TURA BORGHI reg.istro da candidatuI'Ia do si'. Eleitol'a.l, em sessão extraor- para j,ulgar em primeira ins-
Rio, 27 (A. N.) - O Tribu- Hugo BOT,ghi ao govêrno de S. dinária. tânlCÍa o referido caso. Alp,õs

na1 Regional Elei.toral de São Paulo. IDnt'1'le outros. assuntos, foi longos debates da questão, p0},
Paulo, iPorr decisão unânime, Para contOll'inar essa. situá- resolvido converter em dili-. motivo de um pedido de vistas,
ne,gou provimento ao recurso ção, o dir,etório nacional do P. gência, para que seja feita a � o jul'gamento da m'atéria foi Novos dirigentes,IÍlIlte'l'posto' pelo deputado Pe-� ..B., quirn�a."':feira úl,t:i�]a, d�-I provoa de ?u!blicaçã�, o p�'oce�;-I a,d·iado a próxima ses'são.

da JD�tl·"8<1r-oso Júnior, contra o registro ngm uim OfIClO ao Trb';l,na;l S�- so de reglstro do dIretOl"lO re-I
_.

\t \I
do Diretório do Par.tido Traba- peral' Eleit�rald' cd�mu:lÍ?andO, giollal_do Partido. de Repl'e- Fortaleza, 27 (A. N.) - Em

Rio, 27 (A. N.) - Em ses"'"
lhista da.quele Estado. a sU!bstituiJ�o o I1'et01'10 es- sentação POlpular. l'es,�o.sta a um �el�grama ql�e são de hoje, do Tribull'al Supe-Por esta decisão, fiüou man- tadual de 8ao Paulo por outro, Da mesma f?rm�.o prO?eSi;,) envIOU ao :sr. OtavI� �fangabel- rio!' EleitOlI'al, será julgado o
tido o djlfietório Hugo BO'l:ghi e cujos nomes enumerou - e referente ao dIr:.t�r.l.o l'eglOn�� I r�," c,JomulllC,an�o o ,�x�to de ,,:u� jl)edido de diligência fOrl11�11l(t..doJtambém o registro de sua can- deu como respectivo presidente do �SD, do Ternt�'110 de Gua c.,mpallha 'no IntenDI do E"'.la pelo procurador da RepúblIca
did�tura ao g.ovêrno daquele o deJPltJt3.ido Pedroso JÚnio.r. p?,re - te�.do o �rIbun�l 1'esol- d,o, o d�sembargador Faustlll� 1 Alceu Barbedo,

. afin.l de apu.Estado. Conhecido o resultado Cient'e di,sso, o sr. Ic'áro Si- vIdo co�,,,,ldera� �q�llpar�os 1.1?lhl'querque recebeu o. se
raJr se realmente eXIste duplldo julgamento, o sr. Hugo Bor- don, vice-iplresidente em exer- ao� demal-S os .d�r�torlOs reg'lO- gumte telegr:ama do l}l:eslden- cidade dos esvatutos do partido

ghi, que vinha adiando sua dcio do diretório band,eiraIlte, na1S dos T,em:ltorlOS. te da UDN: "�stou D:�UltO gr�- comunista, em face da ap1'een-
viagem ao Rio, resolveu em-. enviou um ,p,rotesto no dia ime- - to prezado anugo pelO recebl- são de documooitos que· se-
barc3Jl' imediatamente para es-', di,ato àque�'a alta -corte de Jus- FUNCIONAIUENTO DE R.ES- mento do seu teleglr-ama. Cor-

� acha,m nos autos.
ta c3Jpital, onde, de,sde ontem,' tiça,' por 'intermédio do. seu TAURANTES NO DIA DAS dial:mente a,gradeço, com ple-
vem mantendo movimentados P'l·ocu.raÇlo-r ne.sta epital, depu- ELlnçõ�S n:a confiall'ça sua prestigiosa
en:colntros com os políticos. taÇlo Berto Condé, seigundo vi-! Rio, 27 A. N.) - Na sessão candidatura.
Da dedsão do Tribuna'I Re� c�-:presidente da Câmara. En-: de hoje, do Tribunal Regional

giollal há, porém, recurso pa- quanto isso aco'l1Jte.cia, tr3.itan- Eleitoral ·ficou !l':esolvido que o

Ta o T,ribunal Su,perio'l' E-leito- do-se de um ,caso de primeiro mesmo' entender-se-á com o

ral, que tanto � poderá manter in,sti1n:ciia; os s;rs. PedrosO Jú- riünist,l'o do T,ra:balho, o pre
COlmo a reformar. nio'r e Frota MOIrei,ra levavam f,eito e o chefe de Polícia, no

Os membros da Comissão ao Tribulllal Regional E'lleito- ,sentido de que sejam man,tidos
Executiva do PTB estiveram, ral de São Paulo o registIx) do abe11tos até às 22 horas, no

dUl'anlte tôda a manhã de hoje, novo diretório de que passa- próximo dia 19 de janeiro, os

reunidos na sede do partido, I ram a fazer parte.' bares, reS/taurantes e cafés,
examinando a situaçe.o que se Julgando o 1',ef-e:rido pedid� afim de permitir a alimeillta-

Corrupã, 27 (E.) -

concor-Il'es,
Antônio S. Almeida, do P.

rtdísslme roi o comício aqui S. D., Os drs. Leoberto Leal,
realizado pró candidatura tte. Leônfdas Herbert, Rubens
Aderbal R. da Silva e durante Ramos e por fim o dr. Aderbal

I

(}.�naL pronun�iaraJll: ",:ibra,nte�� I R:_ �a S�h'.a.díseursos os SIS. MarIO Tava- :A Caravana foi em seguida

homenegeada na resídênela do
sr; Max 'I'híeme, e, à noite, no
Hotel Krebler, tendo feito o

ofereeímento o sr, José Pas

qualíuí,
_. Em nome dos homenageados

, I
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Política Partid
, .

ar-Ia
o sr,

\

Nereu Ramos em conferencia. "!- Dilígencia
.suhre o P. Comunista. -- Confirmada a candidatura
Borghi. -- Em cenlereneía.v-Rli.P, -- Outras .noías.

agradeceu o sr, dr. Lúcio Cor
rêa.

O dr. Leoberto Leal levantou
o brin(le de honra ao� S1'S. Nel
rêu Ramos e galo Gaspar nu
tra, respectivamente víee-pre
sldeute e presidente da Repú
bl!ca.

Ás 18 horas foi-lhe oferecído
um banquete no Clube AtléticO,
Carlos Renaux.

Saudou o dr. Aderbal R. dQj
Silva o dr. Guilherme Rena�
Interpretando a saudação dos
trabalhadores locais falou o sr.
dr, Azevedo Trilha.Houve, após, animado bai

le no Clube Pedro II, com' a
presença dãS mais destacadas
famílias da sociedade local, e

durante o qual foram as mais
expressivas as demonstrações
d* aI»·.�o. ao Ca-nditlato da, Vi
tória.

Em brilhante oração agra
deceu o dr. Áderbal R. da Silva•.
Ás

.

20 horas realizou-se�'
eomíeío com 8 presença

.

dei
enorme massa popular.

- �

.

Falou o sr, Mário Btanejríní;
* (la Ala llIoça .do P. S. D., o sr,

GRANDIQ�iu����pç·{O EM,���\ó�r;�:��: .::es�:e:::. ���
Brusque, 27 (E.) _ Proce- CIO. C?rrea, AgTIpa elel C. Far1ll�

dente de Jaraguá, chegou aqui AonstId,es Largura, do P. T. B.

a Çarava,na da Vitória, que loi e por ültmo o dr. AderbaI.

aguardada á entrada da cída- O .

povo vibrou de entusías
de por uma comitiva. de 20 an- mo, sendo o candidato da Vi-
tomó,,-ejs. tória aolamadíssímo,

11(" (J 1.1, ,

Não· lem fundamento
nA SECRETAHJA� DO PARTlDO 'l'RABALllli')'J.'A HI-tA�lL1:!:IJ{O

:liio tom í'undarnento o protesto íirmado por pretensos
ti-abalhistas ,e e:sQ5alh'adós cm holel.ins, já que não- s'e trata de
elementos filiados ao Partido Trabalhista Braaí le.iro, em cujas
fjleiras não' existem alas dissidentes. Muito embora possam ser

trabalhadores, ainda mesmo assim si fossem reconnecídos a quem
lhes emancipou, como o fez Getulio Vargas, l.eriam pejo doe

apoiar um partido como a União Demccrática Nacional, que por
'Lodos os meios 'e monos, combale aquele grande brasuerro e

especialmente a sua obra sociaã, que o Partido- 'I'raoattusta
Brasiloíro de.fe'llid,e e ampliara.

Natal

São Paulo, 27 (A. N.) - Fa

lando á r,epolrtagem, antes de'

segui<r pam o Rio, o presidente
da Cáma['a declarou, que o

abono .do fU'nlCÍ.orualislllo fede
ral já está a.prov'ad1o, faltando·
apenas a Com1ssão de Filllaças:
examinaJI" a exi.stência de ver

ba cormplemenltar para ate'neler
es,sa d·e.s:peza.

Greve pacifica
em São Paulo'Ri.o, 27 (A. N.) - Esteve ho

je no Triblmal Eleitoral o sa·. S. Paulo, 27 (A. N.) - Rei
Agame:non Mag.alhãe's. Abo.rda,- vindi:crundo medidas carater
do pelos jOl�naHstals disse que eCOIno'll1ico, entl�aram em gre
fora pleitea,r garantias eleito- ve p,aci.fica os fUlncionários' da
rais, asseVeiJ:,allld!o que em Per- estra,da de fe,r·ro S. PauIo-Goi
n-ambuco impera o regime de, az, ,paralizando todos os servi

oompres,são, sem Mberdade J)O-I ço-s auxiliares, inclusive o te-

litiGa. I I�gr:lfic·o.
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", x x x decreto:
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{UH;7-194'8 que sejam jorrialis-
; S��êstr,:. �.. ,,:.' Cr$l

,

1 • ' l'
SOCIOS A

..
' • .' "

.' l'rlmestre '.'..... Cr$
NOTA: A, DIRETORIA PEDE,'AOS SRS. "Art. 10,; -:- O �GÚilpo. de. J0.1'-, tas Iuscrttos na a:sp�i-ação.:Jde �s. �,-�'" � .... ; ... cjs

�PRESENTAÇÁO DO TALÃO DO 'CORRE�T� M:mS.. nalismo, instftuído pelo. decre- .classe, será dtspénsada a' exi- !!l16m�n; avulso .. ,"�
to-lei n. 5.480,'de.1·g de .. maio gência rerenída .ria alín-ea "e"

.

Ait'o'::'��., ..... : .. "Cd
de 1943;

. oclmÍJIi�e;Thdej"á:., �tl�ês d_êst�' arttgo.
'

'. :. .'. ": '.�,,'; ;'���:!rre'; ::;·;:�::r::: ..�tl
secções: a) 'Secção. de Forma- Art. 50 -::- Consiste a Secção. Número avulso.. Cr$
ção; b ) Secção. de Aperfeiçoa- de aperteiçóamencó em conte- >

mento ; c) Secção de- Extensão rências e trabalhos prátícoà] Anúncios! mll�i!mte. contrato

cuíeucal.
.

.q ue o. curso possa manter, den -

.t Os originais, mesmo não
Ant. 20 - O Curso. será de I tro de suas cadeiras tundameri- publicados, não serão

I'três anos e obedecerá à.seguin- tais, 'para os prottsstonafs da .... de.volvidos.... 1
te· seriação de disciplina:

. imoprelJ.ls,a_.·'"
". ,

,
.. .,

'···A .

dir�ão não se r.espoDQ, l
•

.
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"

, • • sabiliza pelos conceitos
1a Seríe : 1 - Português e Paragrafo. uruco - Do.IS me- emitidos nos artigos t{

Literatura: 2 - Francês ou ses antes decada ,aI1O letivo, o. assinados �
Inglês; 3

-.
Geo.glr'afi.a hUIill.a-,.

miu.isuro de Estado da Ed'Uc�-
na; 4 - Histórna da civiliza- cão e .Saúde 'baixará portarias NOSSAS SECÇOES
ção : 5 - 'Ética e legislação. de . fixando. o. pro.grama da Secção Direção de:

I
BtfRREIROS PILHO

imprensa; 6 - Técnica de [or- de aperfeiçoamento. Notas Polítieas
nalismo. . Art. 6° - A matrícula na Notas Locais'

2a Serie: -r--e- Portguês e Lite� I Secção.
.

de
.

aperfeiçoamento
'

é Artigos di, Redação

ratura ; 2 - Sociologia ; 3 -- franqueada a qualquer protis- Página Literária
I SII1NEI NOCETI

Política; 4 - História do. Bra-I sional de imprensa e a matrí- 'Crónica da Semana

sil; 5 - Histór-ia da. imprensa ;

I
oula nos CUJ1'SOS de extensão é' Economia e Finança.

6 - 'I'écnica de jcrrralismo. tranqueada a qualquer ínte- Vioo Bancária
Notas Científicas

3a Serie: 1 - Português e ressado, independentemente de Notas Rurais

Literatura; 2 - Psocologta so._! prova de habilltação. A flre- Estatística

cial ; 3 - Economia polftíca ; II quêncía nos cursos é, entre- Nem Todos Sabem
A. DAMASCENOí! - Noções de Direito: 5 -� tanto obrigatóría aos matri-

Govêrno do Estado
Organização e admínístração

I
cul:ado.s. Notas da Prefeitura

de jÔlfln-al; 6 - Técnica de jo.r-J :parágrafo. único. _ Ao. tér- Vida Escolar
. .

d I ReligiãoÜialls-mo.. I n11nO' O CU l'S'Ü , o.S a uno.s' co.m
Jurisprudência

ParáJgr,a,fo. único. - Cada firequêlJ1da terão. direito. ao re8-
.

Vida Militar

uma das serdes s�rá completa-! peotivo. certificado.. .

Noticiário do Exterior

d d·· r d 1° t A t 70 C
.

t S
- Noticiádo do Pais

- ua, co.ln . 'U!as él!SOlP lnas, e l-I -r .
- o.nSIs 'e a, ecçaO' Artigos de Redação

vre esco.lha, denlbre as que se: de extensão. eultural em cu.rso A. A. VASCONCBL08
seguem: 1 - Intro.dução. à :Wi- de nível 'Superio.JI' sôbre o.� Pelos Municípios
lo.so.fia; 2 - História cO'n'tem- principais as-pectos da cultura, Assunto. lnternacionai.
,. Concursos

,pO'l"anea; 3 HilSto.ria da 11,o.S segU1'nte,s' ramo.s funda-
Artigos de Redaç�o

Amérioa; 4 - História das Ar- mentais: f,i1o.sofia, geografia D. F. AQUINO
tes; 5 - História da Músk�a; humana, ps'ico.lo.gia e sodo.lo.- Fatos Policiais

6' Direito. co.nstitucional; gia, t-eória do. m&t-ado. ,e admi _
Vida Social
Vida Feminina

7 - Direito. administJnativo.;' n1stração. pública, c1 i r e i t o. Magazine
8

. Ed1ucaçãó comrparada;' (constitucio.nal; internaciÜlnal, PEDRO PAULO MA.(!H.dDO

9 - Elstatísrtica. civil, co.mercial -e criminal), Esportes
-----------------------------

A,I'It. 3° - A disciplina da história da civilização, hiSJtó- FARJ',IÁCTAS DE PLANTÃO
Técnica de jo.ll'Il'aHSimo. co.mlpre- ri,a da oult.ura (Htepat:tiTa, be- EsLa,ão ele planlão, durante (lll

ender'á, ta,�.bém e'Sitágio. o.bri- las artes, teatr-o., músioa, ciêll-:- mês ele dW7.embro, as s·eguinteg..
gatóirio. em uma das o.rglaniiza- cia, religiõe.s, es'polrltes, illdús- farmácias:

, 1° domingo - Farmácia Nelson'
çôes jo.rnalisticas, confo.rme tria. e co.mérdo.), eco.no.mia po.- _ nua Felipe S-chmidt.
entendimento. a s·er estabeleci- lítica e finanças, educação, 01'- 7 sábado - Farmácia Moderna.
do <com Ulma das entidades de. ganiz'ação do trabalho. 'e est'a- - Prf,lça 15 de �oveI?-b.ro.
clas'se, medJ'aJllIte aprovação. do. tístioa. 8 dommgo - ]) armaCla Moderna.

.
• ·nJ. d E t d d Ed

.

A t 80 Á S
- .

d
-- Pr·aça 15 de Novembro.

n:ml<",�l'o. �,'O 's a o. a 'Uca:-
r r'.. - ·s. ecço.es e' 14 sÍ:í.bado _ Farmácia Santa.

çaO e Saude. aperfeIçoamento e as de eX!ten- Antônio _. Rua João pinto.
Art. 4° - O candidato. à ma- são. serão mo.ntadas pro.gTessi- 15 domip.go - Farmácia SanttJ'

trícula como. aluno. regu·lar da vameute e se po.derã·o., desdo- Antôni� - Rua João P!nto., '

1a
. -'l. S

-

d' ·F,' . _ b" . 21 sabado - FarmáCia Gatarl-
_.

S8Tle UJ� ecçao. e 0.1 D?-� • aI.
o' nense _ Rua Trajano .

çao. devera ap·resent�r certIfl- ,Art. 9 - Aplica-se, no. que 22 domingo _ Farmácia Gat�ri-
cado. de ourso. seC'Ulndário. do. 2° couber, ao. C,\-lil'SO . de jo.rnalis nense - Rua Trajano.
ciclo.; b) apresentar p,r·o.va de 1110, o. regime esco.Lar pll'evisto. �5. quarL�-fe.ir·a (Natal) - �ar-,
identidade' c) apresentar pro.- para a Faculdade de Filoso.fia maCIa �aul1velra - R�H� TraJano-

. .'. .. 28 sab&do' - FarmaCla Santt!-'
va de .,san.Idade.; d) il-p·resentar a que se subo.rdmar.

. ,Agostinho _ Rua Conselheiro Ma-
prova de IdoneIdade mo.r'al; e) AI,t. 10 - ,Revo.gamse as dlS- fTa. '

p,re·star e�à;me ve·s-ti]:m.lair. 'po91çõels em oontrário.". 29 domingo - Fal'mácia. SantC"
.

Agpstilnho - Rua Conse1l1elro Ma...
-------- 'f·ra.

'

O serviço noturno sel'á efetua
do pela' Farmácia Santo Antôni(l:.�

)Sita á Rua João Pinto.

,
"

"

�,(Iube" I)o,ze. de Agosto
,.,'

.
PROGRAMA DE DEZEMBRO: "

..

.

Dia 31,':_' GRA.NDE _BA,ILE DE S. SILVESTRE �com·,inicio ás 22

horas. TRAJEc-RIGDR.

.Cedestro Socíetdo «o 'Estado))
; i � ...

Peddmos
'

aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

eompon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
'qUanto antes, o nosso In?y'O Cadastro Social.

... J �,.' ,.
•

!Nome :: : , .

�
.....•......... , .

(., ,' �
..

Sexo i. • . • . . •..• Est. Civil D. Nasc. . .

Pais ...................................••.....•...............•....•.

Esposo (a). ..........................•....•..............•.... .' .•....

Emprego ou Cargo .

I • f .

Cargo do Pai (mãe) � .

Observ .

... 4 ••••••••••••
- 11 .

Ag·radeceriamos, . também, a :goomeza de noticias de nasoiment(}s,
tasamentos e 'outras, de� parentes ou.'de ,pessoas amigas.

I
I Lüboratório

Clinico
RUA) JOÃO PINTO, 25

, Fone: 1448
Em frente ao Tellouro

do Estado

Fhlri��ópOIi5 ,

" ,

Dr, H. G S. Medina " Farm. Nal'bal AII/es de Souza
farm. 1... ,da COEta Avil�.

Exame de à:Or.\g-1l6, Exame para 'lYerHicação
de cancar, Exame de 'ul"ino', Exame �O'fa

verificação da gravidez, ·Exá:t-''le_- <ia 0scar�o,
Exame pare. 'V3rificogão' de' doeno.,.s da

.

�ele. hoc,o e cahelos, Exam'e de fázss,
Exame de' secreções.

J.'utovQccinas Iif' hOrt9iu�õ.o de flanques,.

Lxnma qÚí:rrl.icO ,da farinho.'�, bebida.
café. ágúà51, etc.

( .,

c MU .c·

"

80,00
45,00
25,00
9 '
,00 .�

0,50. 5
90,00
50,00
30,00
0,50

E X P R E S S O SU L A M E R I C A N O
E. Fi'1Jueiredo & CiEl. Ltdo..

Rua General Couto da Magalhães. -262 '-. São Paulo
Transportes de cargas em geral

. DOMICILIO A DOMICILIO
'l'emos o proser de ··comunicar aos Snrs. catn·e.rciantes e inte'�essados
em geral, que a partir' de Janeiro proxímo, pallsaremos a fazer o

nono serv!ço de transportes de cargall diretamente de SÃO, PAULO a

FLORIANOPOLIS e v,ce-verso, com viagens regular lemanalmente,
,

ern caminhõelil propries,
Informações com o Snr. GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Agencia G2!ral de Transportes). rua Alvaro de Carva lho, '2.

Telefone 1.677. -- End. Tal. «D.AVILA» .

Florianópolill. 22 de Dezembro de. 1946.

1... \

. ',- ��)
NAO E NOÇ!VO AOS AN!MArS DoJ,';E�rn:::cs
��������yt;: ..�.;:!.1;::'::·,�

..

�;?r'·i'.�::�

.} �í""'''' �'��IJ.
�.�\ .;

P-�"'l
'I fi

�

];.

�. ;'-:F� ! '�i
, ..

"';'t
-- "-�
:'; "'!
.�

inisterio da 'Aeronautica
QUINTA ZONA AÉREA

BASE A'ÉREA DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL

O Co.mandante da Base Aérea de Florianópo.lis, po.r o.rdem

do. Exmo.. Snr. Ministro. da Aeron'áUltica, f,az publico. para co�

nhecimento. do.s interessados, que o. exame de seleçã,o. pata ma

trícula à Esco.l,a de Aero.náutica, será realizado. nesta Unidade,
no. dia 4 de Janeiro de 1947, ás' 9 ho.ras.

Os candidato.s a referida matrí-Gula deverãJo utilizar-se das

conduções da Base, que achar-·se-ão. estacionadas em flf'ente
ao. trapiche municipal às 6 ho.ras e 40 minutos.

Base Aérea de Florianópo.lis, em 20 de Dezembro. de 1946.

J
ALBERTO UCHÔA - 20 Ten. Av. ReE;l. Co.nv. - Respon-

dendo .pelo Ajudante dn Base.
.' I

TELEFo.NES MAIS l'IECESSITADOa-J
Bombeiros ,.... 131�
Policia .. , , ,..... lOS/i"
Delegacia Q, P. Social 15780"·
"'Iaternidade .... , .. " "...... 1l5�
Hospital Nerêu Ramos,.,........ lllt
Sant� Casa , ,....... 103'["
Casa de Saúde S. Sebastiiio nn
Assistência Municipal "...... 166""
Hospital Militar , ,....... 11�'
140 B. C. ..•..............•..•• 15;)(1)
Base Aérea '.......... 781f.:·
7' B. L A. C. ., •.••.•. ,... 159:1-
Capitania dos Porto9 •........•••• 13ae-·,
16' é. R. . •............. ,......

l60S.
l"õrça Policial , '..... 1203
Penitenciária �. . .. . . . •• • •• IS1@·
riO Estado" IO�2
• k'G-!zeta" 1658
"Diário da Tarde" _... t�'"

L. B. A.•......•...•.. , ••••••• 1'�
E;mll, Funer{'.ia o.rtiga 111,..
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o ESTADO-Sábado 28 ele Dezembro de 1946 3

Jiil§!�fiU O Prof. LOPEZ,
HOTEL LA

Irmandade do S. J. P. e Hospital de
Caridade de Florianopolis

FUND.AlJA EIIl 1765
A:-;IVE&$ÁRIü DA F'UNDAÇAO

o famoso CLARIVIDENTE,
acha-se nesta cidade por 5
dias apenas, hospedado no

PORTA
I

. ANIVERSÁRIOS:
CARLOS U UAl,BERTO VIEiRA "

Festejou, ontem, mais um aníver- O PROF. LOPEZ é filho dassár io nalnlioio, o nosso prezado lndias Ocidentais e pertence ao
.conuei-r-aueo, sr. Carlos l,iualober- maior centro psíquico do mundo.to Vieira, 'ufie�al da "AH,aia,laria INSTITUTOLA - MOTTESAGE,Camargo." de. Paris, França e de varias cen-

M.ARQUEZ DE Df,NIZ trcs psíquicos da Europa e América
Aniversat-iu-se, hoje, 'Ü sr. Mar- O PROF. LOPEZ, percorreu todaquez de Diniz.

iii América e" parte da Europa,AH.TCl:t OLIVEIRA toda a lndia Oriental e todo o�é passur
.

ruais um ani\'ers.ário, Egito. em estudes de seus gran-11aLa,II�.IÚ, :lOJ�, o. ,11?:SO ,col:Lena-1 des conhecimentos cíentfficcs,neo, sr. Arí.ru Olrveii-a í'igura de; dotados pela 'NATUREZArelevo em nossa sociedaoe e nos A. . PROF LOPEZ' Conclusão I ('50 de relevo c respeu.o ao pensa-1"0,''',0.0'' meios C'0,IUC1',c.l·al·.c. gora o '. por con-

t
' .

11 icções dos adver

, oo v
_ < c A •

d f' eleit ....s ,paiDa esta Casa e Ipara o
.

men -O e a� co VI' ,,', ,
-

sequencra a guerra, .

lCOU no OU'"O Estado" asocía-se ás muni-
Senado iodos os candidatos do P. -sários.

'. _., , ., n .
" Brasi I, percorrendo todo o terri-

,
f'E (ações de a'1)1 eco que ,hoJe 1 e- t" b

. o
•

f d ::i. 1>. a li, a ponto de não existir }\"es&e.' ambiente estamos desen-
,

. or io rasuelro o erecen o os SH--ceberá de seus numerosos amigos. '

•

suplente em nossa bancada, o que I volvendo u eampanho, e nele cou-CASTOlUNA LOBO SANTIAGO VIÇ�S de suas consultas a .�odl�s
impediu, até que a lenhamos oom-j tínuaremos.". , ,

I
aqueles que zostarn desta ciencia

I
1< eslcju seu naíulioio, nesta data, .

d
""

1 f' pletn neste momento, em' conse- ,
O SR. PRESfDEI';TE

.

Lembro
"

< e pr e ciaam e urna coosu ta a- Lm

L f' '

"a exrna. :;1 a. Castori na Lobo i:),tll-
d indi Ih falecimento do nosso' ao nobre orador que cs a ll1DU;LLi I e 10 icar e aconse ar o que

'I I
-

. JUgo, 'e emenlo de projeção em 110S-
d I d f saudoso companheíco toru.c a sessao .

. sos meios üterá.eios. ca a consu ente eve azer p�r.a doutor Altam iro Lobo Guimarães. I O SR. ROGf:R.W VLElRA - VouELPfDIO DE N. Vl\LGAS resolver e vencer qualquer difi-
De sorte que, sr. Presidente e: terminar, sr. Presidente, lendo, pu-Trnnscore, hoje, '0 aniversário culdade ou problema que tenha

nobres colegas, o P. S. D, oe Santa! ta constar do" Anais, o oabogra-.do sr. Elpidio de X Vulgas. em sua vida,
Caturina. assim vitoriosn no ulti-I ma a que há pouco me rcrerr, re-MENTNA JANLR I Procure logo os CODsêlbos do Prof lO' PEZ mo pl'f'il'o. não necessita e não ne- digido nos seguintes termos: ([I�)Faz unos, hoje, a menina Janir,

•

.

.

. .'14
.

; "

ccssitará do apoio elas autoridades I ," Urg�nLe - f)e�ulado H.o-f'i lha do SI'. l'1rancisco Paim.
'

que strá beneficiado com eerteza do 11l),,�O Estado, para que tenua- gerio ",lenu -- RliO - Beco-MEN[NA VLRGINJA MARIA \J
mos, CHlTl ternos cei-La, a maimía ] lilieiIld3çÜe" contidas circularC{)men'?l'a, S�LlS natais, hOj.e, a O PROP. LOPEZ não é quiromante _ o processo cientHico dos sufrágios, a 19 de janeiro. I senhor mrnis: 1'0 Justir,.a, cincornemna Vll'glnlll. Maria, í

ilha uo com que êle realiZd uma consulta nínsuem mais, Além disso, o Partido Social De-I outubro corrente ano, com ie-::'U'lldoso Arrl õriio Parisic ele BalTos I no Brasil, o poderá fazer. moerá Li-co, em demons,t,raç:ão ine- lac:i:\,[I ao l'ecw'iló devLdo aos,>::-llva.
.

d l' t I direitos (' líberda.des Lodos ci-O P f LOPEZ qurv,oca o a LO aprec-o 'cm que em

I
OSCAR V, D],� SOUSA ro.· �tende chamados a DOMICILIO, todo.s os valores mililanl'." na�, cladli.os durante ,campanha po-Pas�a 110J'e o 11'al"ll'Cl',0 do J'O\'eIn

d'
. -

j'l' l'as
. ll··i.l'ca, dl'\'n[g-adél,s Diá1'io Oficial

v , , ",
,

'emaIS agre�ru.aç()c�. Véll'\, oe ,1L'
"

i '

-
<Dscal' Veiga ,de Sousa.

dentro elo Esta,do, amda lia bem i do Estado, ediQlto s,eti' outn-�RA. ,lNOCENCIA LUIZA CHAGAS HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS LXAiIIE:-; PAnA

HADTO'Lf:LLGRA-1 poucú tempo tevE' g:"lo Clu.e
Cllll- i hro, foram pOl' mIm tl'ansmi-C febra seu llat,alicio, nesta cla- PAltA DOMINGO I FI,STAi:) :,ou, m ô::Olll o;' comental'lOS na 1m-I' >tidas aos lwcl'eitos e se.creü�-:in, a SI'a'. Ino0e,nCla LtlÍ'za Chagas. C"leclral: 6, - 7, - 8, - 10' Acba'-se aberta. até o dlÚ 31 de prell"8 lOCllI: com Idoll um fios

I
rios de Esba,do. Posso a,ssegu-SOFrA QUINT SOU:-;A

" huras: . Idczembro cOr,l'('nL�. na Diretorra Re- mai� cligT,lOS e d2-5tac,a,do., e[f'm-e.rl-1i rar meu. e.mpenho velo livreAniycrs,a;!'i.au-,se, a 2G, a SI a'l :\t,\t�lla. ás 19 hOl'as. gWllal {j1()S COnelUi,; e Telégrafos tos da União Democd,1 ica Nacio- prbnunciamen�o TJoliLieo todos:8Ü!fia Qui nL Sousa. Em dias da ,semanu: .\lIssa: áS: de,s�e Estado, a lnscrição para (JS na!. ('lll �anl a Catarina. pal'a oel1-1 cidadãos neste Estado, dispon-LTDICE i'vIARIA 7 butas.
I exame" de raodiolcll'gl'afislas. p:n' lITnJ, cadr,ira cio :-:.enaclo, como I do para tanto 'elemenLos ne�Tl'ansc.ol'I',e, hoje, o anj,\"er'sá1'io Tg'l'c,ia. ele S. Fl'aúcisco: 7, 91' O::; mlel'e;;sa:c!os deverão t.omar !:'l'U N\l1didalo nas pr6ximas elei- i ces3ária5 gla:r-anlil' "8'2,lr:irla im--{Ia me,nina Lirlic,e "Maria, filha do horas. ,cl)nli� clloenlo do" LCi'mo,� do Edil:}l' ções. I pal'ciahcla:cle c ,espil'ito tole-."'l ......=,à.�,� Hn�.��l rl.n ",;J.,., (';1n_ 1.lUHo,spital .ele Caf'i.da({.e: 5, 8 ,Clllê' �.p pne,ol1lra ,tJlX:.ldo na 1I0[('a-I' Sãu faz mnilcl. lanlbém o sr,. rancia na sulw.;ilo elas hipMeses,cionário pub1ioo. 't ""'. .

_ I .

-

: -" 1

I
VIAJANTES:

,

Pm'l,sslmo Coraçao Ut
.,_. i l'ln fia me,ma repa"tl(:ao in2ta-hldH í 1."inç'll B';l'flllUll:en. ea!ldidato da qu·e. fOl'em ocorrelldo," con-

C ',[,ba e em C'pa,_l'lo): 8 h (j!i'as. -
!ln�D. lroentu du j)�',.'dj(J, \ Cni1io fj,'{;1ífi'útica Naci'onal, ao forme cit,adas ÍllslJ'uções mi-Procede'Illues de llll I

\,,"Co 10TI10-
'=01 ---' nislariai_; . .EStIa inleryentol'latl'3JllSI'DO 'I}ara P. Alegre,

,Ohegaram\
ig):eja ele i:llP. An . I, - '�"'I lEIAM A I{EVISTA t Pêtdi,d0. srl' .(',nalfC'c.el.'lo,··..:r � .....__,

tral'lasse '''·le',,''''''e-posa sra. horas. J I ��nl'iall�a e re�,p.cilLl á liherda(�e e

1\ ções. Ta.mbém até hoje n�nh�l-
,o sr. l\)l',of, Lopes e su�" c',en- Igreja ele S. Sebaslião: (\,30

O VALE DO lT 1 I A.l 'a,os dir'eitos ele todos :05 conclda-,
ma r,eclamaç,ão ou denunma 1 e-

,'Odeiade Lopes, f011ma{ os em
.

1

."\.J-
Idi'l.ns e q1.1e ,e].e ,ce s,enlm bem em

\ ar

. 0- ,eQUOS alchrurn-se i horas. .

I I
. uo 'O

la LiYl'.mente qualquer oc. �
,Ctllas oculbas. � m ,�

POII't<> I Igl',e,ia de St.a. Tel'ezinha: 8 horas.
,

, qeg'u.irr sua. campanha no ter-
".en�l·',' CII3;".·11úlf' o"'I)11e1'O me iO.1

d d 'o Hotel La ' .... \" h Trindad'e' l\Iatl'lz: 9 horas. pr os"
t'çõe' pO' ,,'� � cu ç -

hospe. w os 1:, .

..
I Ca.poe.la da Base Aér,ea: 8,30 .oras. ',.

P d ena elevado das compe 1 " _-

t en"l'ad�. 1)01' qualquer orgal1l-
NASCIMENTO.

'1\'1"1'1'0 l\:SI'lo 11'm-a,0 Joaquim: () horas. I 'frinrlade : Cháca.ra dos a l'es: 11
-

f 'Uim as pala- 1 ,ub SI' 1"

I .litieas . .outras [laO OI I
o zação IJaI'Lidária miliJl;ante n<es-

Estão de lI.) ara,
ens ,o . ,

\ C" � .
. 5 _ (\ - 7,30 - 8,30 8 hora,s.

.

h '{,e nu-s,o éandida[.o, por oca-\ d (a \
"enhora com o :dndSW., , .

P (EstreIto): 7 0- vras (-
.

t ' te Es,tado. Sauds. co,r s. ./
Abl'eu e exma. v',

. Joüo e,,-"oa
.

. " da ro.onv'.en,ç"o, ao c,onell ar os

\ t Fe je
d lino qne re- horas.

( 1 (c"pe a) swo '- u

1"!rlo Deeke. {nl('l'ven 01' .' { -
nals,cime,nl,o ' 'e nm mert ,

SI' G,30 8 Tas (i'grcja) o
- 9 10ras u I, •

. .. ',' 'e mantives- u"ceben .Q nome de Alvaro Al'ma:ndo. Calpe-la ele ,. JUIZ:
São José: 7,30 _ 9,30 horas" correhgl(J,nallOS a. ,�l,

, eonf�rin-' ral."
.

,_

horas.
Menores: 6 Observa<;ões: - Pesta do Ano sem a, mesma. atJ�l�de�ma situa-

I Verifiea-se, aSSIm, que .Q�. S-Clnho,Ca,pela do Abrigo de
B é D' Santo de Guarda. do [l,s,Slm, [la P. S. .,

.

Ir,e<; da U. D. N. em Santa t,:üarma1 oro Ia ,

I
-

. 'do sr
lO1'as.

t pref<el'iram .Q Julgamellw. .'

I' Inlerv-,en..
.tOl' F'ederal e o vem, aqm.·

\ . 'I de fechar olhosaeU8ar de paTcW,
.

.

'_, '.! j·,tude das auLorIdades que os
I a ,I,.

.

t'dI (;e,ns!\'amente pugnam pelo Pa� 1 ()

\ Social Democ1'át.ic.o no meu J��ta
. ciô. T�yídellt.eineHle não &e pode Jul:I gar �UlT\ hom�m ,sem que se lhe de

\oi�miunidade .

de mamsfeslar ns

,611a,s" tendencIaiS.
.

.

"'\ Com estas pal:1\'ras, Julgo reh.:tarlu'-a denuncia aqui :traZIda, pO,r---" .'_

"'l r Int.erventor Fedelalque o sen10 '

S '�Ca'nrina até es.ta data,··em ,al1l-a. :� -,

'não Iteve CClnhecimento de �ran.s-
g:ressões ás instruções ,'balxadas
pelo sr. ministro da J.ust.1oa,

. �i('.m. .'
. - parl1darla,.qu.alquer orgamzaçao ,.

a

11ev(}U a.o cünhecimento de s. ex .,

I d€nuneia desse c.:1ráter.
\ Era o que tinha a diz,er" sr, .pre
II'sidente com os meus úllaLS s,mce-:

,

. a por

\ros agradecime.ntos a v. ex:,
ler-me ,co>ncedido ,este.� '_ :�mu�o,s
d"

. (lfuilo bem: m7�,tO

\ \ ��;;��M
JS. , "

"

� \
\

I

De ordem do sr. Irmão Provedor des'La Irmandade, convido os
Irmãos e Irmãs, para, .revestidos de suas insígneas (balandraus e
filas), assistirem as solenidades c-om que esta Irmandade comemora
rá O .seu 182° aniversérío da sua rundação.

DIA 1° DE JANEIRO: - A's 6,30 horas - Comunhão Ger'al dos
Irmãos e Irmãs.

..

A'S 8 HORAS: - Missa solene, com sermão ao Evangelho.
Consístõrjo, 27 de dezembro de 1946.

LUIZ S, B. DA TRINDADE
Secr,elúrio

Catarinense,Interventoría

JOAQUIM CABRAL DA

SILVA e SENHORA
participam aos seus pa

rentes e pessoas de suas

relações o cor. trato de

casamento de SdU filho

JOAQUIM, com a Stita.
MAVRILIA CARD9S0,
filha do sr. M8;f(oeJ

Cardoso, residente em

Canavieiras.

A MODELA�
--.:'-==.====

\MAUSILIA e JOAQUIM
confirmam

Fpolis., 25/12/946 GRAVÀTAS finíssimas;· "

,

PANAMÂS de 'iôdos as côres:
CRETONES e LINHOS naci.!J.(Jis:No Antartico

Completo sortimento d� terno. pera
homens e menJ.nos.

Moscou, 27 (U. P,) - Uma Ho-
•

Lilh. a rllss.a, c.omposLa (.[,e .10.navi�s, �,está a üa.mi nho do Ant..arllco, l-iob
.

G I}Qefia (io e�plor.ador :;o:viéi.ico .'

V'P,re.nin, A ,pn,rtida dI!. expedição 'I
Artigos de praia 8 veraneio.

Capas de gabardin9 e eh�ntunq.

TQpetes de tôdas a·s quaUdact.es e

tanlor!,holl. "

foi ontem ,anunciada pele, Ímpren
,,sa rm;sa. 11lf.o11ma-se que -os nayios
.da exp�dição vão IUI l'eUll ir ::ll0 pe-

tro\lr:�i.t.u S'Úviétieo "pamin", no e·5-

lreiLo rJ.e Gibl'aHar. ESi'e petroleI
ro v:ti ,abastecer' C}f, l'us.:-(l� de com

busLi veI. A flotilha a'J.Jrangle \) ba

leeil'a� c 1 navio g-ranclc de abaí"

.tecimenlo.

especiais pa-ra revendedores.Preços
Venda.s a VISTA e a P R. AZO.

A MODELAR
Rua Trajano, 7 - lei: 11.51

Florianópolis
El\1PREGADO
P"ecisa-se de um empregado 1

\ L'';pal'<l limpeza de escritório. \ '-i'-__-�T"Htar na rua Tiradentes
I lo��__������.������������������������....n 14 -- sob.8.jo. '
-

X
.
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I
CONCURSO BULHõES éARVALHO I
A Dirul.í r ia ela Sociedade Beusi-

l b
".

Ileira dr Esl.a l.íst ica, nos termos do

.�. o.. r.� tnr:IOparágrafo único cio art. 29 dos II II li
seus Estatutos, e 'U'nelo em vista a

espec iat doacão ele dez mil cruzeí- RadlO-T(cn;.cc-E!ec�roo Ü
1'(JI:; feita pelo seu Presidente, Se- Fundado em 193" .,-

1':;,'"111]101' Valentirn Bouças, aprovou as Móntagem ia �6dios. Anlpli-
ficadorss"Transm18601'e.

seguintes instruções para 'a con- Material
í

mpor'tcde ài:retc'

1
cessão, nu ano de 1917, cio Premio , mente do. U. 3. A.
"Bu lb ões Canalha", Proprietário i}

ütom-r G"'.... rg ...rs Bo-"'m �.1 - O p rôrnio "Bulhões Carvà- I _

,; ""lU '" n �
llw", na importancia de cinco mil,

I
E:ectl e - Tecnico - Profiuslopo} II

lOl'lJZeil'os para cada uma das três formado na Europa tl"
-

I
.

.

, :í:'!oricr',óPo ';. '.' CeliOC;; L U concurso, que sera l'ea- "lua JOGO Pinto ri. 29 .- Sob.
lizado pela Soçiedado Bras ileira de
Estatística será concedido ao tra-

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

balho que na resnectiva secção for

'R' d- D·�
1 elasbifi.u.'a�lo

em jnime iro lugar . a 10 IJ.U§ora
2 - O concurso destma-se ao

jul,g�menlO, ele trabatbos originais, de Lacunainédjtos, .q ue possam ser classif'i- �
cados em uma das seguintes sec-

Todo o Sul Catar inense escuta!
çues.:
Secção A - Organização de ser- '1 diariamente a Rádío 'DIfusora

virns de ,e,,[aLío,tlca ·ou ele levan- J
de Laguna.

[.a;ll,entos estattsticos, bem aSSIm 9�O,Klcs. (,onct"s �édia�).
eornpôndíos de nível elementar e a' HOI afIOS de ir rad ie çõ es: - Da"

apl íoação ela técnica estatística, I 10 às 14 e 17 às 2� h�ra� ..

ern rrível não elevado a problemas Representante em Fror ianôpolisc

de i;nterô�:;e na,eíonal'.

"I
D. F. DE AQUINO

. Secção. B

..

L Desenvolvimoul os Red , do Jornal «o ESTADO*

dr; temas sô hre fi metodologia esta-

! tística, em geral, '00 um de seus I :
I áspéctos, 'em parti�ular. (aPlica-II
1 ção ela estatística ú' análise de pl'o-Iblernas ,nacionais; HL.ilizaçi'i,o de �lO-1
I
\'(I� mctt,clo:; e processos, ampna- J

I
CHO elos m.éloclos' C.láSSiCOS e estudo

cril.ico do-s métodos "UIg'armenLe].
I u+ilizados: análise estaí.íst ica ele'
I',e�llllaclo:; aprc.s('ulaelo,s pela.,; re-I

I'
parliçõE':; üfici,ai::; ou obtidos velo iauior ; etc) .

!.. Seccão C - Desenvolvimento de

I lemas' s.õlJl'e a e''"t�LísLica, l11ate�1á-1
tica, S{IJa tom caráter Cl'lÜCO-illo-I _

sóí'ioo, seja tendo em vis la novas I
aplicações ela análise matemática

ü solução ou genet-alização de J1l'O

hlcmas relacionados com a pes

(juiza eiE'nlí['j,ea dus IenÔme·nos co

Ipt i \'(l�,

I",::.
==;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;-:;;;;;;;;=-�-;;;;;;--------.

- ----. I 3 -, Q LlU 1,(1�.s6Q.l'-e:t' "ao"'é'õii.-
no l�-ªl" ,�

)'Aivaro Cardoso e

( EugeniO Spog/!!!iu e.�--;r-'-J
�- U" lraJ)aJilo� ue''I'E'['flo ser

SeO!..Q'I'.:I '-"",��!iieu ilho NEL-
f'llll'egUf,'; Ú Se,cl'eLaJ'Ía ela

�ocie-I'-- .!). �o com-O SON ' I cl
Sr, Nelson" Spcganicz.

contratou CClsarnento ,I

�
.

c a e, em ll'ês "ia·:;, datilograIaelas
Icom a Sit::>, Calill Cardotlo, I �

em es,paço duplo, ele 10 de ouiu-

II-----
.....""""...........=---""'-==' I tffõi:��p bl'� de 191o,a 31 de ma_l'ço (Ie 1H47,/---------I

.
CHI.6. e' MHSON . I " I�'

<> - Os ollgmal,;; .se,rao a�slllados

cénfirmam�� I)

"I�
�.
"

Copynght da

I
com 'pseudo-ni'l1l'u, coIOlcanc!o-,sp

0_/
MACP..ADO li ClA

I \ \\/11 nO·I.ne ·e 'Ü cndel'eco .dO con.'CD'·'l'e.ll-
• .4' R... rL H.'� ( H. R,nl

., ....""0010.. " eprCBenta"Ôo\UI "lIIIl
"

... file -'f)' rOlJ lA u In� t,(' nurn ol1\'elope que será fecIJado, GIUai
"Z

Florían6polia, 24,de dezembro da 1946 1 I

-:=:::=::- """'_"':" ..:_.:_:=-:..�""'....._ i, ' " que a Pás�coa, e·m 1930, la·crado e iden,lilicado exlcl'l1u- l.\I!atriill: Florian6t1o!!.

- I'
oam num dia 2 de abril, B 'que mellllc pelo Pl'Ópl'io pseuelàniiJ1lO,

Rua João Pintoi 'n. '"

1 f
' Ca:i:a:a Po.ta!. 31

.--;-�------ - ,a�ue ,a, es'ta 'móvel da Igreja G - ::)eeá mellCada a Secçii.o á Filie!:' Crellciún'lo
,
so calra outra vez nesse di.a

eml
qual o tt'abalho conoort'e, não po- Rua Floriano Peixoto. II/>a.

Sub-Ten. "(d'�lOS Vencesla'u I' 2003 i,sto é, 73 anos mais tar- denelo ha\el' inscricão de um mes- • (Edil. Pi'ópM",!.

Põ(l.e'o ,de,
. n�o ll'abalh,o &m maIS de uma Sec- Ttt!0I1ramOll:' ·PRIMU":d"

If ..
2

" A!;I1Inbl" odei. 'principah
t·

;' .
. .... "

, " que, nas nacões escan- (,'UO, munloipkA do .!t"_"o�.opar 1.Ctpa aOlÍ p.arentes e am1'- l' d
.

�.
. , .

� O
--

(.l_lfiav,as, esde 1898 llãó se fazl _

/ :-:
.. 8.'. c.o. llool'renl,es não pel'de-goo q:ue. contratpu cOllomento _ ,

com ,Q:.,.senho:inha NORMA ,·pa-o �0'5 dOl1Üingos.. . l'ao
.

os .clll'eIlos autorai·s, maS. po-

,·�:OA;f1l:ft.V',�.RAMOS
' .

3", qúe n'a região do dre,ser- rlrrá a 'Sociedade public"!-r os li;a-
Florian.ópolis, ZS· de d�z€mb�'�d:� :i�46' to do Sa.har·a vive cê:r'ca de um

balhos ;premiados na RevisLa Bra-
milhão 'de pes'sO'as lútan:do' siLeira de Esl,atíStiGa, e em igual
COllJDra Ias torment.as e habi- da.clc ele condições, teeá prcferên
tando �Uis.ticamenJte no solo cia para edilá-los,

mais 111!graJto do lÍ'J;lllIldo. 8 --' No júlg'3;úJenlo será levado
4, " que o centro da Terra em couta:

se acha a cêrca de 4,300 quilô- a).--:: o valor elo lrabalho, u con
m.etros ,sob os. no.SSDIS pés; e LFb\lICaO ,pc�spal do Rntor e a sua

qu: o �oço mais profundo que
uhlúiaele pra�lOa, ayallaelos denlro

ate ho.]e se perfurou nütl. a}- de caela Se.�çao;
call1iça 1..500 metros, b) - a clareza, a simplicidade 'e

, 5, " q'Uie, ·em.· termo 'médio, a tll'eoi·5ãb de expo·sição, bem co

morl'e-m anualmeÍlte cêI1ca de mo a oorreção ela linguagem;
5,000 cavallos nas praças de G) - a _objffiivieladc elo Lr.abalho,

tou:r'os doa Es.panha, 9 - O Julgamento elos trabalhos
'6, " que a pal!avra univer- se:'á fe-ilo por uma 00mr&são de

sal mala ria é de orlgem italia- tres membros para, cada Secção,
na; ·e que isso s'e explica por- n.omea,clos pelo PreSIdente da

sO-1que, ,antes de conhecerem o'
cJoe.clade,

microbio ca.u:sador daqnela eu_IiI) - ·A" romissões poderão, clen-
I

fermidadre, os italianos a atri- i .ll·o dus re3pcrLivos sei 01'e8. cll'ixar!
buiam. aos ares n.1ah.'gnos _Ide all'lbmr qualquer dos, �,l'êmio,s, Imalarm, na língua de Dante, I

11 - O: pontos OmlS�()S das
.

I
Pl·t'�Rnle.� mslruções serão escla-

jr.--�------__...

'

.
r·ecl.elos pelo Secretário Geral da
SüeiE'.elade, (Av, Fra.nklin

Hoose-/v('lt, 1GG),
-

I T O II cASA -MISCELANEÃ-d��
t't. bUldcra dos Rádios R. C. fi.i.í aifa;atí1 indiC<:ldo I iJictC.T. Vá:vula, e' Disco!t.Tjr�tlar!€S7! -

Ru" Cu: �ell eirc lV!drfl

• >
- " '

I ! <

�. �
• ":. 'Ó.

','

�

. '_
-

...fl.. • ,

J' .. _-
_
....::...., '5=�

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

'tnaticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
lt extraordinária a atividade .dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores .nossos tão obedientes, come

temos muitas. vezes pequenos excessos,
sem compreender as possíveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.

Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regímen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama

ção dos rins ou por desordens' urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São' nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V, S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos .. lhe: a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmácia
e compre um vidro de

ii

I
i
i

Resid, -- Rua Tiradentes 41, ,iFÔNE •• 1468 '-a
•

o vidro grande de Pilu/as De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa prQpQrcionalmente muito menos,

Oro CLARNO
GAU..Eiil

G.

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição da Sociad(lde.

NATURALIZAÇÕES
Títulos Deolaratórios

Escr í
t. -- Praça 15 de N0<1. 23.

lo. andar,

Viuva Filomena, da
Ram'll

partici}:lo o contr�to de casa
mento de sua filha NORMA
com o sr, Carlos Venceli!a�

Pacheco .

Silva

id,

par-a endir-eitar' o que estiver er radc ,)u

,.; ..

Clube .Es'pera'Bt,iSfà de
Florianópo.lis .

I
Convoco os

_

senhores: �ócio� efc:tivos dê�t� Cl ba unos do IV CUl so de PnOClpl'aíltes que'
u e"e o_�

admisooo a,p quadro social p
:.....

"

A" ..
' requereram a

,

l'
, ara.. a . ssembJéa Ge Isera rea lzads sábado, di'! 28 d' .

'.

.• ,

f!l que
no CURSO DE HUMANIDÁD�S c(jr��;l1Le, a�. J 6 horas,
S

_

d' 'd ..
,a rua Tra lano 36erao B mltl os os novos �'ÓCI'OS" "e"r' I····

• .

,
-

-" a e ena a n v D' .

tona e sofrerao reforma os Estatutos. '.
o a ti e

Flonanópo'ís, 26 de dêZembi'o de 1946.
GIOVANNI p, FARACO. Pre�idente

. HE,�MINiO E ALtv1ERINDA LOURENÇO�õd�iTlm o

con�rato de casamento da 9'..1(1" filha "lORMAcom o m. AFONSO KRUEGER .. filho de 'da. Anal'>:rueger reGldentes em Joinvi!e

QUEiXAS E RECLAt'\1AÇÕES I. l
PREZADU tElTOR: Se o 'lUO !h" 1

Iinteressa e, realmente, uma prtlvid1:!:l1ct..a

para que al ... uma falu'!. não se: repita; e

�
NAO o esc::'ldalo que a sua recla=naç.la ?
�_lIueip. S'Eé�fd:lrL<."'EerK't{AÇOg: *'
de O l':STADO. que o raso se,,, ie;,,4s !
sem demora ao conhecimento de �tU3 i..de di:rt'!to, rL"('eD.end� �. 8. uma ío.t<'H"'''!f� !
çl''1 do resultado, embora. em alguns Ql. ,gsos Ll�O S�J arn publicados ne!D a. n!<da

"

lDaçào new a p.ovi<i��cja tomad..a.. ".'-
, i

<

NORMA S AFONSO
confirmam

"

Tônico

Eatreito, 24 de dezembro do 1846
fRACOS e

AN�M!COS

I Vi�jte, sem ,ompromisSo, I

, LI!�4D�!!.o���A IFloT18nopoJie' .

L.ivros novos e us!':doe.
em diversos idioma�.

A tende encomendas d�
obras editadas no Brasil

TO
TOMEM

Uint!n Cr�8Sij!a�â
"SILVEIH.A"

ou r,o esrrBDgeírc,

I
Novidades toda!) a� I."remanas

�'--__am �

�.?
UE HORROR!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5
---- ------_. -�-----------

. A quem encontrou um br cche 1-de ouro OdS imediações da'

.Relojo ar i a Mülle r r os Correios
e Telégrafos o favor ce e n t re

;ga·lo nesta I edaçào
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..

TERRENO
À venda na Avenida

'Branco ,

.

em frente 130 n ume ro

�99. Tratar 03 me s rna Avenida
n". 89.

[
Divsrllos co.ne e grandes

terre-I'..ne com pasto e água corrente
dituadoB em Coqueiros. Tr'ltar na

-�a'Q nv , 87 logo apólI! a Capelo. I

.' .. .

IVE��DE-SE I
Uma casa sita a :ua Tenente I-Silveira 1.0. 42. rr" ta r com.

.Artur Moellmam� Ca ix a Pos Ital, 32. Bium enau.

MOVEIS ANTIGOS

Um prédio silo á rua Fluvial, em

naja!, bem próximo' ao Cais do I
C'Porto, cujo terreno mede de frente

(.,35 metros por 70 ditos de fundos.
_� Tratar em Itajaí, com o dr. 08-
rmar Nunes.

B
VENDEmSE

.

TIRADENTES I
•........................... I

üPROCURA-SE !
'Un. quarto p::.ra casal' de FilO
·trato, com 2 menores recentemen
te chegadoól do Rio. Interena um.
'>ou doia quartoil C:lm pensão em

·cala de todo reapeito. Trocar re

_lerencias I-riformoçôes para Silva,
.na redação deste· jornal.
...................... " "

PERDEU-SE
uma carteira porta-nickel. de
·couro

.

de bezerro; com um",
. .chave. Gratifica·se a quem en

tregar üe5ta redeçâo .

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

'

� ' '

..

::Entrega de pacotes a domicilio
despacho de encomendas, reca

dos e cu t ros serviços de
COfretf gl'm.

Repidês e ef ciencia.

A I T Ú
Praç'l 15 - nO. 21

FONE: 16,96,

FOTO Pl1 ANDRE"
ATENDE A DOMICILIO

.

_Banqueteu •. jantares .• Calamen
tos •• Festas •• Batisados ••

-

Competencia e rapidez.
Hotel Mehopol -. Tel. 1,147

EMPORIO ROSA Praça IS de
Novembro n. 21.

RETIRARA":! SL�S CANUl·
DATURAS

Tôdas as b'ebíd-ifs, inciusl\,(, a" I
fabricadas em outros Estados.:
rr/iraram suas candidaturJs, i.

'P�)I"a reinar nos lare� caiar'· !

'uenses, - em vista da certís.�i- [
m" vitória do aperitivo T:(�OT.:

. ---- --�--------_.

r-.
,."",,,,__�,,,,,,...........�_

==="""''''''--' �
� '\ r �.� � 7 ",-." '-:!_.' l-) f-- "._-� I �

I J \._ L)· v th..Jl .i\.. LI 'L) •.., I I
j DT. OSVALDO BULCAO VIANNA II Banco do Distrito Federal 80 Ati �

�
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

III CAPITAT,: CR$ 60.000,COO,OG lal!l ESCRITÓRjO: Rua Fs1ipt\ Sehmldt 5fl - Saia 5

I
�' RESER\:"'AS: CR$ 15.000:000,00

�, Edifício Cnueiro - Florir.mópoHs.
� I RuiS TfI'�ja�o9 23 '" f�Qil"aig�Ó��e�t(;

\
���,. r��'D,��&"'!.�am����l�·��..i:.�U-..'"i!.'��.=:::i:l:'�J..sr.-;i!:.r.r.:...--:.� ...

'

�.c.a��;c':;tt_�o.:l.;.�__D,U,I;;,���� rr: ,,"Q;pV��;r.;:,.�Ir.i,=.-;t.��'":::<.�

Rio

T
.

TABBL:\ DOS l'RFI)O::; DOS ALiTOí\lO\'l!:IS DE .ALUUU [!;L];íont comercia!
C1'$ 4U1:[01'8 dr· lJ,k'�,rlO ::

..

.. ,. : .. r .

Cr;)

.

,UU

Meia lima de IJü�,�ei(l :::::::.,
.. ,............

Gri\)
aU,lHI

GCI1Ticla,; CUI1,l passage iros elo PO,HI[.�· (�'�';l��' 1rsi' �i.� 15,UO
a Rua ;:;ll.'"'t Jui-diru, entronc.a.mmlLo 1). Hibem,
com�Bocaiuva O,L[ alr' a Ponle Herc.ítio Luz' (Iauoela (,apltal) . Ul'%iCharnadn ao ceuuo rle um dos P·OI·ll�s· 'a'c'i;l�; 'i'n'c'[;l�
f l\'r COl'l'H!-1

c..: •
.

,c
0'0 0'0 •••••••••••••••

,>('n ,r) rnHI1Cli Ida e H'Il.H com lh hora de espera .,

Lrl'f',[1l, idem al.,\ 1 h ora .

Ba[ isado com '1 hoia rle ,P!,';l)C',ra'::::::::::::::::
Oasamnnto, idem, idem

.

EntelTu na Irmanrludo dos Passes .

Idem no I:l'nlil.' ele Itacorohi (Três' ��'i;l�\�; .: : : .. :
Casarneulo em Saco cios Limões ou Tl"incla·lI.p .....
Corr-ida elo oenlro ao Hialr- Clube ou E.31açi}() Ag-I'Il-

núrnicu
'

.

Idem com cllarrmdo do Oorrtro (Pl'aea J5) .

1{!'f'il1 com ''''[W'l:a dc' 10 minutos .

Idem do CPIIÜ'O a ]3f>.nilenciúi"ia com 10 minutos fie
esperu Cr$ �(),OO

Idem no (jemitério cla,,; Três }>z).I1'!.e'::i com 20 m inul.os
(I e eSj)f' ra :.......... Cl'�

Idem :10- �a,e(\ cios Limões
.

{dr�m com ::1O minutos ele csperu :
Idrvm ao Balneúrio _ .

Idorn ao )<;,':lrr.il.ü (i\1ala.rlo,w·ü) .

Idem EE'wJa ApL'. Marinhe.iro (nuvo r,lIif.) com 20
minutos de I.'Si[Jel'a _ . . .. .. C1'8 2U,00

Idem a Coq ue iros até a Capela cmp 20 minutos de
'e�,pu'a .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr!j; �o.()O

Idem, idem fiem espera Cr-� '1;').ÜO
I rj,e:m a HQgllElÇÚ CI'!); �l!.Oo
Idem, idem C.C"llf 20 minutos dE' espera , urs :!5:iJO
fcll'nl paia ônihus 0·[1 vapor Cr� iz.oo
I\OTAS: - No ·[lerioldo elas 22 ii" G i1on'� ria mun[lü. os Pl"p(;OI'i

ria pl"rsenie tabela são acresciríos de 20'l<.
.

- o 11ÜO constante ela pl"p';"ml{' tabeta, FPn'l
.

cobrado Ú razão rJ,p Cl'� 2,00, por quilómetro cornrto,
ou ·.1l1'ec1ionlc ajuste prévio com /) mntorisí a.

- Pela Falta ela tabela eh' j)l"C',:,n", �;e·r::\ ap[icarla
a multa de CI'S 25.00, rle acordo com fl letra I). ri,)..·

artigo 222 do R. G. '.1'., c 1W[0 �.Pll não cnmtn-irnento
,1 flr í;I'� 50,00. de acorria com a letra ri, elo artígu
222 fio H. G. T.

-

::;,UO

Crt);
Cr$
Gl'$
Cl'�
C:l"�;
Cl':;;,
C i'::;;
Cl'ij;

10,UO
10,UO
�O,UU
�(),lIU
i:lU,(Jt!
:!O.Ü\I

"

f

i

t

�)O.fJU·
/lU.OU

DURANTE TODO DIA.

nos VAIICJOS

Cl'if. 1U,UO
Cf:;;' 1 �.IIU
Cr'� I. Pu ,AB S. E_

LDCAÇÃO DE AREAS NO EDIFíCIO IPASE
EDITAL i

1) - Pelo prazo de 15 (quinze dias), a contar desta data, serão
reoebidas propostas para locação de áreas no Edifício
IPASE, observadas as seguintes condições:

2) - Preços por m2 - 20 ao 5° pavimento Cr$ 25,00
(Vinte e cinco cruzeiros)

Preços por m2 - 6° pavimento (restaurante) .. Cr$ 30,00
(Trinta cruzeiros)

Preços por m2 - pavimento térreo .... :..... Cr$ 40,00
(Quarenta cruzeiros)

Preços por m2 - porão Cr$ 15,00
(Quinze cruzeiros)

3) Não serão consideradas, em qualquer caso, propostas in
f'er-iores a 30�!o sobre os preços fixados .

4) O fPASE reserva-se o direito de: determinar o pavimento
em que serão localizadas as áreas requeridas pelos inte
ressados.

5) - As dívisões da, salas serão feitas pelo IPASE, o qual co
.

brará uma taxa corr-espondente � despesa efetuada e que
será incluida no valor locativo.

6) O IPASE reserva-se; o direito de recusar qualquer pro
posta, em direito -ao proponente, de indenização alguma.

7) Terão preferencia, em igualdade de condições de preços,
as repartições publicas que, anteriormente, solicitaram re

servas de áreas, desde que renovem as respectivas pro
postas, dentro do prazo do presente Edital.

8) - Para efeito do disposto no i·tem anterior, são as seg'uintes
li::; repartições aludidas: DelBg,acia Regional do Trabalho,
Serviço de Economia Rural, Serviço de Expansão do Trigo,
Junta de Conciliação e Julgamento, Departamento de Geo
gl'afia e EstatisLica e Cia. Sul América Terrestres, Mariti
mos e Acidentes.

gi - Com exceção de repartições publicas, os demais propo
nentes deverão indicar em suas propostas, o nome de dois
fiadores, [Jrazo do contrato e fim a que se destina a área
pretendida, bem como que aceitam aos termos do Regu
lamento do EdificiGl que faz parte integrante do conüato.

10) - As propostas serão recebidas até o dia i4 qe dezembro p.
V., e abertas no dia 16, na presen{}a dos interessados, ás
14 horas, salvo aviso em contrário, no Gabinete da Ge
rência local·

11) - As proposlas deverão ser entregues na Agência, denlro do

qorário do expediente, em envelopes fechados e lacrados,
e subscrita s ('.nrn ... nome do interessado e a indicação:
"LOCAÇÃO-EDIFíCIO" .

Agência du IPASE, em Santa Catarina.
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AVISO IMPORTANTE
O presente edital vigora até 31 de dezembro de '1946, sen·

do 8.S propostas abertas no dia 2 de janeiro de 1947, às 14 hrs.

Florianópolis, 30 de novemÍJro de 1946·
MÁRIú MARQUES GARCIA

3ERENTE

E ElEGAHC!;;-1
SOb���O_j

TABEL:\ m; PRCG()� DOS FR.ETES DE CAHIWS DE C_-\\ALoUD

Hora comercia!
.

Hora ele pa,��·pilf .

Corrida
.

Conida {Ia PrCl<;lt 15 alé a Rua ;';jlya Jal·dim. {'nll'on
canwlll.() Dem(>lrio Ribeim com Boca.illYCl llll alé
a Po,nle l:]e]'cilio 4uz (laclo da Ca11ital) CrS;

COlTirh ali Abl'igo de .Mellore,� Cl');i
Conifla ::w lln',..pilal l\pri\n Hnrnn� (:1';; 10,1.10
Conidn ú Trin;-IQ,rlr C r:';) 11,I:U
GOlTicia an Ccmi.lprio Publico ele [[Qcol';)IJí. eo'ni I1wia

, hnl·a. eI? c�pera :�"",'" .,.<............
Ut'é' ;_;�).(!(I

COI'1"](4\ a C.a�a dt' �aucll' Sao ,e,]j,1s11ao Cl'� 5.00
Corrida ao T1 osp i 1.(1.1 ri,:, Ca rirlarli' Ci'%i 'LOO
l:d,elll, i(If'ln1 icln l' yolla com 15 milllllo� ÜE' e.,pPl·a Ur;;; - 8.00
Ielem, idem com meia hora dr pS[WI'a Ui'''' ill.t'O
Ielem. idem ('·0I]J1 U111a hOl'a de espera. . . . . . . . .. Cl'� 15,ü(l
Coerida ao José, !\[;:mrlf�3 t ' • • • •• Cr:;; :).00
Corrirra :í I'ila O]lC'l'eÍTia (:r!; 1 ('.1.)(1
Corrida a·o Saro fios Limões t:ni '1:.'_00
Volta. ao i\ÍOl'l'l) _ ......•• 1:1'0 ",;').00

- Con'i,da ao, Balll'l'ário , . . . . .. (:1'$ 'l ::,00
CON'ic1a ao' Es'll'·pilo (}latadoülU'o) Cr') 111,00
Oorrida ao!s Cu,queir'Ü'� :..... Ur;:n 15,00
Bati'sado, 'alé j1j·eia hora :.............. C r::;
Bali.�lclo wLé umQ hora Gl'5i 15.00

Os preços elas ,\ibgiE'lns nãO' cQ/n�la,nt,es ela pre$ente tal)c[a
serão cobrado,; rnedia,11Ite ajiUsrLe prévio com o bo.1eeirO.

\ I
I
,

uU�R VESTlR··SE COM CONfORTO
PROCURE .A

Alfaiataria

lt>.UO
�O,U()
1t,00

5,00
'1.00

Rua Felíppe Schmidt 22 -

i--

ESCRlTÓ RiO JUIUIHCO COMERCIAL
ABl'!unto§: Jurídicos·- Comerciais -.Rurais e Informativos

Endereço Te!. ELIBRANCO - LAJES' - Santa Catal'ina
Consulte n03sa Organização ontes de .'" decidir pela com

�rQ ou vend� c\e imoveis, pinhoia ou qualquer
.

empresa llelte eatÇldo
Direto!!': o. DR. EL!SIARIO DE CAMARGO BRANCO ./

ADVOGADO
Rua Frei Rogéric. 54 - Caixa Postal 5� -;-: Fone 54

I
I'
I
,

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras ..,- Homeopátias - PerfiJ'

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IMPERTALo Iate Elube bQmenugeará amanhã o ISeguirá hoje a delegação do Avaí
10) _ v�sa: lhJ:��l;'��is _ Na,c.

Comanda,D te E,p'aminondas Vbag·a.s Em ónibus especial SOgUÍl'L{ l�o-, desen:wlar da pugna, tnl o inl;erês-. ,.cooperatíva.
jl' para a p�ospe['a cidade de Join- se que vem despertando, 20) _ Pescando _. Shor t co10-O valoroso Iate Clube, que' tem ,lZ de Agosto e do Lira 'I'enís Clube. vile, onde, ,ailpnhã, enfre-ntará a Todos os íntegraníes elo esqua-jsua séde -sit.uada, em ,GPDa,z ivel 10Gall, Aos vencedores d,a regata serão I

.'

de' d
-

'a esta- bem dispostos I
va orosa equipe o axias, cam- rao avai nos ,', .o

,"'.
',';' ,

'

da Pedra Grande, dedicará amanhã of'ereoidas ]}olii3,slinxhS media lhas. peão local, a delegação do Avaí. e confiantes para o sensacional co-uma s:e.nsacion�l reg.at,a as ilusll:,e I D;:td,a á siInp(tl.icu iuiciativa do Ch,efiará a .ernbaixada o sr. Ar- tejo de amanhã.

Iesportista mauor-aviador Epami- clube da Pedra Grande, prestando naldo Dutra, presidente do clube Propala-se aqui que o clube ex-nondas Chagas, digno comandants tão signifimllivlu homenagem ao azurra.
. ' . .'. cu�'sinl1'ista leva.rã ?Oll1Sii;'o, como Ida Base Aérea de Florianopo'lis, por djgno militar, figura de relevo nos Nesse adiantado mumcrpro e e.- reforço, os p lar'jers Sanfo'rd, Lebe- Imod.ivo de sua nomeação para o nossos meios sociais e 8S1l}m'tivos, é norme o entusiasmo C!Ü povo espor- Unha, Nivaldo e Fornerolh. I'Estado Maior da Aeronáutica. I de se prever um domingo animado

,�iVO pela OXibj�,...ãO do

teJtra-caimpe-1 (j;é;1tilmellte c_ouvida,elO,. tl.comP:-1O programa estabelecido é o se- e concorr-ído. ao catarrnense, prevendo-se que 11.l1a.1'a a delegação do Avaí o nOEI�Oguinte : A I" .•

I j 'tv'ele
. ,g'l'lle'ee,e.Trl'OS o convrt e que gen- um grande público apr-eciara o ret an.or er'.'P'or'" '0.

I ODEON _ UiPf:T,[ALAos 8,30 horas - Re,ga�a "1 í f'
.

d'
. .

I"1 merr 'e nos ,01 lrlgJ( <O.

I T'urone PO'IL'el> _ Linda Darnell.longo percurso, classe aberta, paea

Ad', tades ,�S excursõ�s do T!l!. .... ! Bas'il Rulhbonequalquer tipos de barcos, ----------·--··7--�··-----·---- f4. I U U '" ""' U I
em:Foram c?<IlJvida.ctoiS �s ye.Jej1lclO-, ��OD,sfilbo �T !J�iOI1!l',l I mandarê e -do B�'" =:. tuve I A JIARCA DO ZORROres do Veleiros da Ilha para parti- U \) lI.VU\li UU U UItIUIl

ciparem desta prova. Durante o de' De"porto' {' Por motivo de força maior, Bo- J adiar suas excursões á BI'ns�L1e e!desenrolar dessa prova, os' d íretc- ll' o f caiu va e T-a.mancl,aj'(� resolverum Laguna, l'er,wc'ctlvanH,nte. lires do Iate Clube oferecerão um I Rio, 27 (A. N.) - O presi-!"Cock-tail" ao homenageado. I dente da República assinou de-

IÁs 12 horas - Almoço para os I ereto na pasta da, educação de-

R,e(lt'abelecerá OS I Precls�-se de Iassociados ,e convidados. signando o doutor Luiz GaHot- il "j�U
Ás 14 horas - Tarde tLa'l1çan�, ti exercer as funções de vice-

t· I TI-p"o"'nrafo 'I RLTZ - As 7 v., horas
que, será abrilhant.ada pelo afina- presidente do COl1selho Nadc·· empres, unos '�. .

'10) _ Une Jornal n. 2,0 _ Na.o.'.do jaz-ba11.d do Clube 12 de Agosto. nal dio Des.portos, € José JQia- Ri,o, 27 (A. N.) - A alta, ad- Com competeJiCla em ser-

'j
20) _ Enquanto a América.Por nOlsso irut:ermédio o I!ate Clu- quim Moreira Rabelo para mini,stração da Cel1tral do Bra- viços de gabinete. Dorme _ Short.be COilllVida, o-s a'sso{)ilados do Clube membro do mesmo Con.selho. s-il reeebeu commnica,ção do Informaçães na Livraria

I 30) _ Marinheiros em Terea _

presidente do Conselho Supe- Catarinense. I, Sbor-t.
'doOr das Caixas Economicasj ljO) - Joan Leslie
Federais, de que o Con.slelho I

1 HuHon - em:

a-dmi1üstrativo da Caixa Eco- SYLVIO PELTJSO e 'j JUVEl\'TUDE' IMPErl'UOSA
nômica do Dis;t:[�ito Federal, em SENHORA

II
CCDsnra: - Até 14 anCl'S.

sessões de vinte e um do cor- P l'8[;·OS: - 3,00 - 2,40.
Tem O Prazer de 'parti- A r 1l 7 l' 1rente resolveu, de acordo com HOXY - S '1 12 e n 101'as

.

c o nascimento de ..

d <;(o pa,recer de relator, autori-zar, CIpa 10) - N.ollc1as a ,�e.mana

o relstabelecimento, no p:rõxi-I
sua filhi!':ha Nacional.

.

mo exercicio, dos emlH'estÍmos
.' E L 1 S A B E T E

111,
20) ,_ John Carrol - Ruth Rus-

sob -consignação aos

mensalis-I
ocorrido 1'10 dia 23 deste 1 sey - Bruce Ca,bo.t - em�

�a,s daqU/ela estrada, com tem:" mez. PIERRE O AVENTUREIRO

po de serviço superior a dez Fpolis" 27-12-46. 30) - Suzana F05tel' - F\rancho&
T.onc - em:a:ruos. l
AQUELA NOITE

40) - Final do ,'lensaci.onal se

riado:
O MONSTRO E O Go.RILA

Cen.sura: - Até 10 anOB.

PD€;ÇO.s :

4 1f: horas 3,00 2,40
7 % hú'ras 3,00

SIMULTANEAMENTE
AMANHÃ

RITZ - ROXY

Ilil,I,

flir'11
"

'

',..........

6
_

"

"

,

I c

I Significativa para o esporte naunee de Santa I

I Catarina foi a data de ontem. que assinalou a
,fI passagem do 28' aniversario de fundação do

.

glorioso Clube de Regalas Aldo Luz.
------�------��--

......_._---- •.._-----_.-__._-_._--_._---_._--- ... ---,_ .-._--_ .._-----'_----_.---_..

fi.,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

JOSE' e LOURDES
confirmam

Fpolis., 24/12/1946

Banco ltaJo-Belga S./D.
A v I S o

A Asseullbléia Geral do BA1\GO HALO-BELGA, SOCIEDADE A1\O
NliMA, 181m AnLuerpia (Bélgica), aca.ha de rllltiJ:icar a proposta de au
men.to ,doe seu caipHa,l de Cr$ 100.000,000 de fnanc03 belgas, pa.ra ....
150.000,000 de francos belgas, ,e.leva,ndo, la,o mesmo tempo, as ,S'ltas ('e
seJI'vas para 150.000.000 de francos belga.s.

I I

Os ,PO�iSlÜd(}res ode ações ,terão pl)eJer�<llÓa para -a nQ.va. subscri
,çfto, n� pl'1oporção de uma 'ação. nova para dUl[!,s antigas, mediante o

pa,ga,mento de 1.125 francoS' helgas para oada ação, acreooidos das des
pe,sa,s, '()oU .seja, um tl()ta.J de 1.200 fna.niCos be'!.ga>s '[lor ação.

O prazo da subs.criçãD irá de 30 de ,de,zembro de 1916 até 30 de

o problema
do açucar

P..ecife, 27 (A. N.) - Regres-l
sou a esta ca;pita.l � industril�.11 AsJoS'é Pessôa de QueIroz, presl-. As
dente do Simdicato do.s :uziilliei-\ros de Pernambuco. Falando á

imprensa, disse: "O general
Dutra deseja assegumr um me- Me1'le
lhor preço do açúcaJr sem o sa-

.

crifício do !povo. Externou o

entrevistado os planos e medi-
das que, se forem aàqtados,
acába:rão c(}m as filas, tra.zen-
do V1alntagens com o aumento I
da produção. Referiu-se aos

preJ'U1zos de PernambucQ e

Alagoas, ,por .safra, que sobem
a 20 .milhões de oruzeiros.
Finalizando sua entrevista,

disse que o govêl'no do p:r:e6i
dente Dutra está, possuído de
verdadeiro espírito de compre
en,são das necessidades do Nor-jdéste.

j:weiro de 1947, 5eooD esta ultima pl'owl'ogada para. 28 de f.evereiro de
1947, para .os a.ciOlÜstas dOilniciJi.ado$ no Brasil.

A mesma. Assemblé�a Geral ratificou o pagamento dos s,eguint-es
di \i j,dendos :

JOAQUIM CABRAL DA
SILVA e SENHORA

participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas

relações que sua filha
MARIA. DE LOURDES,
c on t r a tou casamento
com o sr. JOSE'. VIEIRA

FILH,O.
.1 ;

Prlta 1940

Pa.�a :1942
Para 1943
Pa.ra 1944
Para 1945
Pair.a 1946

. . . . . . . . . . � �... . . . . . . . . . . .

8��
8%
8%
8%
9%
11%

=ficando ué'siLe ultimo ,bwlamço, urna ,qua!ntia. de, ruproxima.délJmB'ilt.c,
10.000.000 d.c f,raooOis belga:s, que paISsou pa.ra 'o exeroic.io seguinte.

F.icam, assim, -o.s possi'veís acionistas do BANCO ITALO-BELGA,
_.

SOCIEDADE ANONIMA, damicilia>dio.s no Brasil, cien�es de ,seu direito
de p1',ed'er,el1iCi.a na ,sub.sorição dias nDvas ações, bem co.mo dos dividen

dos, que lhes' serão. IPa.gQS na Bé.lgica, ,como de praxe.

.• Banco da Borracha
O comunista fOi expuls�,." �eori��;d��i;:�td!;i��:RIO, 27 (A. N.) - Apm>tou, hoje, á Guanabara, vindo de B. , I racha, sr. Fi'rmo Dutra, que vaI

com destino á Espanha, o navio "Cabo de :Bne�a Espemnza:', que
ao Rio t,ratar de interêsse des-

deverá ainda hoje seguir para aquele pa'ís. j\ ota tnteress�nte e a 'l)l'e-! se estabelecimento de c,l'édi to.
�<ença a bordo 'de João Car.valho, �ep01'tado pel�s autor.�dades ,(l1,gen-1 iiO'ados ao planejamento da re-
tl'loas para P01'tugal seu mas de ongern, pOJ' nwllvos poltttcos. ]i alando I:>

- ••

dAma
' "

. -' .

. .'. . cuperacao eCOillomlca a -

,()OS jornats, Joao Carvalho dtsse que em Buenus AIres desenvolv?a I .

�

.

l'} f" e' ado' L";� zonla.atividades comuntstas e a t con wceu e se 'ez amIgo ao s ',1 ,)' '"""'

,Carlos Prestes.

Parecer favoravel
v, d -lel-·os vandalos Salvador,27 (A. N.) - Oer aQ ! ,,',. . I projeto do deor.eto-Iei da Inter-
RIO, 27 (A.

l\�-
Durante ,uma cerimonia na igreja de Cristo I' ventoria �ederal que extingue

I1edentor, situada
•

R71a Laranjeiras, di�ersos elem,en:os comunistas
? Depa:r:t�me-nto Estadual de

penetrar'orn no temp e começaram a l,nsultar os p,"esenles, (1,{/re- I Infofr'n1laçoes obteve parecer
d'indo a diversas pessoas, inclusi�e o ofi�l:a� da marinha, sr. Per1�cles II f�voiiá:Bl do OOl1selho Admi-
Santos Filho que apl'esentou quelxa a poncUl.

, nlst.ratlVO.

COMERCIANTE: Dá um. li·
vro à Biblioteca do Centro. Aca·
démico XI 'd'e Fevereiro., Con

tribuirás, assim, para a forma·

ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

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

_ ODEON
As 4. V:, e 7 % 11O<l'lUS
Sessões Colosso

1°) - Noticias do Brasil n. 23
Nac, Cooperativa.

2°) - OLto Krugger - Elíssa..

Landi - em:

CÚJ{l-lEGIDOR
3°) - Don Heed Barry - erri�

OS lJ.ANDOLEIRÚS DO VALE DOS
FANTASMAS

liO) - Allan Lane - Kay Ar

dridge nos 5° e 6° episó
dios da série:

A 'l'PJBU MISTERIOSA
Preços: Cl'$ 3,00 - 2,40 _:_....;1,50.

Censura: '- Até 10 anos,

i-ído.

3°) -- Joan Fontaine - Ar-turo .

de Cordova - Basí l Ra-
thbone - em:

GATVOTA NEGRA

(Tecnicolor)
Preço : Cr$ 3.00 uni co.

Censura: - Até 14

Sli\1ULTANEAMENTE
AMA�HÃ

anos,

.'

Robert

Oberon - Franchot To'l7.(! -

Tomaz Mitchel
,em:

ACUAS TENEBROSAS

1-'EST ,,,,f
, LlO-R"'''
NA ri

o SE U O-�GANI'SMO
PQ�C;SA DE w't'JlI&.

pMP�ZA GE QA(

'l.Y,"IIii;;;�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. SAVAS LACrRDA
Plnka médlco·cirúrglca de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
oontQto

atN81lLTORIO - Felipe Schml.
· dt,. 8. Das 14 às l8horas.
••meNeIA -,ConseheIro .....

fra, 77.
TELEFOJlJES 1418 e 1204

Ausente

01.. ARMANDO YALtJUO'
DEASSU

!DoI SerViços de Clíníc; Infantil cs.
As,sistência Municijlal e de

.

·

Caridade.
e.rdNICA IIIj:J_DlCA DI CRIAN(.1A11

ADllLTOfi
OON81lLTORIO: Rua NIlDe& ....
Ilibado. 7 (Ediffclo S. F'rancfseo).
Consultas das 2 à 6 horasB.ESID:mNCIA: Rua i'a'rechal Gul.

" lherme, fi Fon 783

DR. ROLDÃO cDNSONI
ClaURGIA GERAL � ALTA CI.
.URGIA - MOLll:S1A8 Dili ...
• •.. NHORAS - FIRTOS '. .

lI'armado pela Faculdale de MedJ-
cínna da Unlversldite de SlIo

ftDIo, onde foi 'asslstnte por "a.
doa ,.8119S de Serviço �1r11i'g1cc do ,

Prof. AHpIó Corria Neto .

CfrUrg!a do estõmag. e vías bJ.
&res, intestinos delgdo' e groDO;
tiróide, rins, pr6staa, bexiga,

atero, ovãrtos e trolpas. Varlco.
MIe. hldrocele, varies e berna

CONSULT.s:
4.. 2 às fi horas, i Rua 'Felpe
IIcbmldt, 21 (altos Ia Casa Pa·

raiso). Tel. .. 598.
aESIDtilNCIA: Rua !Dsteves JO.

nlor, 179: Tel.M 76-!

DR. POLYDORO:. THIAGO
'Médico do Hospital d' êàridade b

FJorianópo!
A!f�istente da Ma,rnidade

CLf�l:CA MÉDICA ,M GERAL
Doe-nças dos órgãos inb. nos, C:SPf!{'\aJ�

mente do corção.
,8LECTROCARDI'GRAPl.4

Doenças do sangue (f� Lervoa.

Doenças de senhorq - Parto!.
ConBult3s diàriamente Ias 15 à. 18

bàras. .

Atende chamado. a ua14UC' hora,
inclusive durant� noite.

CONSULTóRIO: Ruatvitor Meir&
les, 8. Fone ;02

USIDJi:NClA: Avenid Trompowlh
62, 1"", 766

DR. MARIO WEDHAUSEN
Dweto1' do Ho.spital Ç<lerêu fÚJmoJ"'
CUNICA MÉDICA lE: ADULT06

E CRIANt,\.S
Consult6rio, R, Viscede de Ouro
Preto, ;1;;1- esq: da P,ça 15 de No.
'9embro t .!tos da "B� Horizonte ft)

Tel. 154,
ConsultaS! das 4 á.6 bora•.
.R.e.idência: R. Fdip' Sch",idt, 38

- Fone manu, 812

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

DR. NEWTON D'AVILA
Operações -- vías Urinàrlas -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Tratamerv

to da collte amebíana,
Fislo!.�rapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,80 b.
I. t tarde, das 16 hs, .em díarrte

Resld: Vtdal Ramos. 66,
,

Fon .. 1067
,�---------------------

DR. MADEIRA NEVES
M�íuco especialista em DO·ENÇAS

DOS OLHOS
Curso de AperfeIçoamento e Lon-
ga Prática no' Rio de Janeiro

Coneul tes diariamente
das 16 horas em diante.

, . CONSllLTORlO:
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - ResidêncIa: Rua
PresIdente Coutinho • .58.

DR. A. SANTAELLA
(Dipl{)mado pela F'aculdade Na·

eíonat de Medícína da UnlverSlda
de do Bras!!). Médlco 'por concur
IJO do Serviço Nacíonal de Doen
lIaa Mentais, Ex Interno da ,Santa
cala de MIsericórdia, e Hospital
P.lq.uátrj.co do Rio na Capital .'.

,

deral

��ICA M:.rJ��SÃS DPENCAtI
- Ccnsult6lrio: EdiHclo Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmídt, Consulta.

Das 15 ás 18 horas -

Ruldêncla: Rua Álvaro de Ca"�
lho nO 18 - FlorlanópoI.Is,

cOlilsenlir qlle O bc.;r,rlTo, até aos

lr,es nws'p�, heba agua.s impuras
q\lando. {pnha sede, Dal' agua liJ11-

I; pa,
ou d,e prcf'ereJ1cia agua de cal.

Eflla,_ 8,1) oblem, misl un'lnrj·o-pe uma

I [lOl'\:;l!) dr (';lI ('onJ agua, nLUn tan-
Teoria e p�átic� -- conheciment.,) do motor.

I Al�ndem se chamados 'para reD,aros de urgência.

IllLH' dr nil"I',m1l'ia O\l num balde, A �

cal rlpcanlnl'ú, \s agllas im,plll',as Auto-E � cola r -47.77

I �:'s(�,em cnllla.minQ-lo de "ermino- _?_��AGE _l_H!IAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Ql1altllll'J' IJichcil':1 ljll'e se loca-
0 hlUze em llllalqlleJ' parl,e uo animal-j
l.::n a

'zinlw, cxlp]']l1ina-la cnm a poma- i

I da Cr,e,oli JlIarl a, ou com a misLul'a da i
I "asi.lina c.IJ-ll"I JJf'llZOC"I'O!. 'I
I l�\'iUll" (115 cllJ'rais bmac.enlos e '/ .. -

� _

',lugClJI,'E'S 1l1lIÚ!OS para, ('slacla dos
I

EfolCIUTÓIUO JUR.íDleO COMERCIAL
Jwzrl'l'OS, i (Com um Departamento Imobiliário)

O abl'ig'o ou 11lg�1.' onde d,ev'e I Vendas de pinhais, fazendas e emprês8lS
,

I
Dir�tol'� dr. Elisiál'io de CamargG Branco

permanecer' o' bc,zelTo, de,ve Sl�l' A.DVOGADO
limpo, sêco, \'isilnj(io 1)1>,10 s-ü-l ü' dc- I Rua l!'rei Rogério, 54 _ Fone 54 _ Caiu Postal 64
f'enrli,rlo do" \'('1l10R r COl'l'ellLcs de: Endereço telegrá.fico: "Elibran.(':o" _ Lsje& _ SI .. Cataria.

evitar-se o l----,---------------�------------
I

,\g'lla ",."".,.,. 50 a 200
E' de toda eOllv'eniencia n50

I r�O �� ". 1<"'" m p. .. f.1" ,., : """ I

·'.lúlaS tura!� li
I .'ier IInesmo dia elo nascimenio--=,j
IlogO após Jazer-se o curatívo

[I elo umbigo, amara-ando-o e: pince-
lando-o com iodo,

( II1anLe,ll<ha-�e grande fiscalizaçãô

I
com o umbigo, até sua qUeda.. I______ '-

.__________________
No mesmo dia ou no dia seguiu-

Ie, injetar-se 2 c. c. de vacin a '

Bayer contra a Puuumo-Eutei-its I
e"p,ecifi,ca pal'a tal.

' . .,

!
Após 20 dias de nascido o bezer- I

1'0, devar-�,e-á ''l)a,ssà-Io c�m Cl1i-1
dado ;- .. segurado pelo -pescoeo , -.!

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

'-------,-----

�� �:��,����lj,J���:a���ic����)r%Oda�:� j'Resolvidó
'

enfim, 'seu pr.oblema financeiro')o bat�helJ'O, essa oper-ação deve ser I .---_
' _!:.;._';..___

'

..;... .._.._ _

l'elpeüda de virste 'em vinte, 'dias I
ou de mes em mes. Onde não haja I
banho iro, apl icar a solução de cal'-l'rapaí.icida com um pano molhado
na solução. Ver hc-m que nàl) se I
d'eve aplicar o CéltlTlllpalicida cóm
espaço .menor ele dias.
Cumpl,elando 1 rnes ',de nasci

mento, fi de boa prática �al'-s'e o I
primeiro purgUDlte ele vermes. 1n-!
'cli<cado 0" seguinte: ,I

.óleo de ricíno .�, 1�,0 a 200 gJ's.1
Gasolina colher de sOa.)a I

O segundo .purgante de vermes i

pode,l'it ser administrado DO se-I.gundo mes do nascimento.
, ,Aos Ires meses, o bezerro sOl'á!"
vacinado conta-a carbuneulo 'sin-: -----------.--------------------_..

Ilo.mático (rnanqueira). I 'NOÚSTRIA� COMÉRCIO ,E SEGUROS KNOT S. A.I Observações : - No caso ele apa-!
I recimento de diarréa, aplica-se -O j

ISegUinle pUl'g1.l;livo: ISulfato rl,c �6dio '. 20 a 60 'gr8. i --'_--J.,�I o_._K_._&m.IUIiO__

.

__

BiearuÜlna to de sóeli o 5 11 10

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Sel'\'iço de SiWis

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SIE'NHORAS -

SfF1LIS AFECÇõES DA
PELE' - RAlOS JiNFRA·VE1<·
MELHOS E ULTRAS·VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Sehmidt, 46

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D, Jaóm€ Câma'ra, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - nua João Pinto n, 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete dê Setembro
- (Edifício r. A, p, da Estiva)

Telefone M. 834

DR. M. S. CAVALCANTI
ClInica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha M'ari·nho, 16
Te!l€fone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles. 26
Telefone: 1.4·05

Consultas das 10 às 12 € das 14 as 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

ar.

Prmpl'p ,r' srll'lf)l'c
"mal do baJ.cle".

(Da ReYÍsta Vi�ÓÍ'ia)

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

-----...,..------�----------�-
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, ,

'CAPITAL E mSERVAS Cf, 80 90n,606,30 J
Responsabilida3 Cr$ 5978.4D1.755.97 �\Recete 07.053.245,30 ., I

, Ativo 142.176.603,80 },';I I

98.687.816,30 J I
í I

«< 76,736,40 j 306,20 i i

i'd
� i

f I
, I

q
( I
li

�...,.f�����"���"'fa.�í

SiAistro 9 pago� no;, último'i IV antJ�

Responsabi lida-:es

Diretores:
Dr. Pamphilo !'Utra Freire de Carv"-Ilho. Dr. F'rancisco
de Sá, Anisio l'Ía!1!1orra. Dr. Joaql1im Barreto ci� 'Araujo
e Josê Abreuõ

"

ODIN

.�
LHE RECOMENDA

COOTlHl FERIDAS I1€CEnTeS ou AnTIGAS

._---_.-�

ftiaqilinas Fotourafic'as
Precisão, novas

Altade

fronceZQs. iguais às melhores eu r-op eo s , em numero

limitado do n/ deposito:
LYNX, 1:3;5 - F 50'mm; tamanho 3x4, filme 127;

lente azul anti-reflexo; cortina; até l/SUO.
iPONTIAC, 1:4,5; F 105 mm; 6x9; filme 120,
, - obturador central; até 1/150.

Pedidos dos s n r s..�evendedores, p. carta ou telegr.
,para STAL, TELLES s crs LTDA

, Libero 'B'l.dafó 94, e. P. 2939,'- SÃj PAULO

A�t;lu.f.r�, TUD�O" "de qne: iieo�.sltar,
de V_A só VEZ,,.' : "

pagando PARCELADA.EM'!'!:,
com &8 VAN'l·AGENS da çompra'à, vi.ta;

.ervindo-se do

1"

, I.

CREDI AR-lO5IST,EMA
M",p.5
Ceifados
.óvels

Rádios
Geh.d�lras '

Bicicletas
Jóias

Ltvrós
Chapéu.

,

'nstal�çi" .tétrlu••••n�t6rIM
ArtlloS p.,. pr..ant••
Pelei
Casacos
Quaisquer .rtll"

I
se

CURSO DE I\fOTORISTA
Serv ço de Pronto

e

Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Proflssronal

í' empre GID casa

APERITIVO
uma garrafinha

«KNOJ»
de

Empreza
C

de

N.1.VIO-MOTOR "E3TELê."
mBxirna rapidez e ge"ar,t<1 p3 iJ, tr'!!lsporte ,k Stl'lS �n';rcrd�riafj
Agentfs e,m FlorÍ:enó:> li I CA1�LOS H08PCKE S. A.

rabdcante e dt9trd:)Uidol"es d':!1l afo.madofli con· I{acções "OISTIN'Tl\" e RIVET. PoSsua um gran.
de aOl'tibmentto deI c��amirCi9. i riscadc:s. brtin. .

bone e' ara oe. a gO<Aoes, mor na e QVlaman o.

'. para alfaiates, que recebe diretamentE':' dali

IEáln�icom. A COfia • A CAPITAL" cham.a a ate:nl1ã.o dos Gnr.. ComarclantoíJ do interior no sentido de ihe fe.1':!3 t'1,lln�J uma
visito antêll de Illf�tu(1r.em tluaa comprolf. MATRIZ em Fiorian6polie, - llf'ILIAIS em: 8iurnanal.l (� LQjei:.

, .

>WMW,�,,*,*iji#NW4Ut Fi 4 4&M»& oa #Mt. ���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um governo q�e cODdeDa�se a politica. CODstruti�a de Neren Bal1!0s seria um desastre. para �l
economia catarluense. Dal as preferencI8s do eleitorado pela candidatura lderbal R, da Silva que.
garantindo a continuidade administrativa, garantirá, tambem, o progresso e a prosperidade do Estado

--

lU prese 'l'ruman
,I regressou
I Washington, 27. (TI. P.) -.- Re- Tendo o "Diário da Tarde" veiculado, em sua edição de ontem, que o diretor do

I j,I):'110'1 a »sta cap ital o ]1]'f'slIdenle Departamento de Educação "está determinando a todos os professores do Interio ..
�

-

'I'
..' '. . em férias nesta Capital e outras cídades do Estado, que regressem às suas sedes, ate-·'J'r.!ln;jn, que «steve t'm i'I1ISso.111·J, o dia 10 de janeiro, visando, assim, tê-los todos, no local da Escola, onde conta que

I
�·(>ll Estado na�él1I, ond?, passou OS_ possam influir, com suas relações e �utros mei�s, no pleito do dia 19", o ga_binete do
I. 1',r,,> ult imos dias de Jérias. . diretor do Departamento de Educaça.o torna público que nenhuma Instruçao ou 01'-

• __ o dem dessa natureza foi dada ao professorado. Aliás, os professores dispensam, naquele..

sentido, qualquer recomendação especial, uma vez que o Regulamento Geral (De-«
ereto n. 794, de 2 de maio de 1914), art. 94, itpm 18; o Regimento Interno (Decreto n..

795, de 2 de maio de 1914). arts. 138, 279 Item 38 e 286 Item 17; o decreto n. 1.416�
de 29 de novembro de 1920, art. 3°; o decreto u. 1.814, de :l4 de dezembro de 1924, art.
4°; o decreto n. 381, de 22 de junho de 1933, art.' 3°, determinaram sempre a obriga
toriedade da estada nas respecttvss sedes

. .91:to dias jtutes da abertura das aulas para,
os diretores e três dias para os profess�res.

Essa disposição fol Incorporada ao regulamento para os estabelecimentos d.)·
ensino primário do Estado de Santa Catar_lna, aprovado, pelo decreto n.-3.735, de 1'J;
de dezembro de 1946, a ser publicado. Estabelece o Regula.mento, 110S seus artigos 12'"
e 403, o seguinte:

"Art. 123 - O diretor e os funcionários dos .grupos escolares, todavia, são obriga
dos a esbar na sede do estabelecimento oito dias antes da abel'tui'a'_das aulas, afim de-'
cuidarem da matr-ícula;' sob pena de suspensão por oito dlas....,.� "'_" ."",_�.__

Parágrafo único - Os professores deverão estar na sedê- âo�es1ibeieclmento�:tr� �

dias antes da abertura das aulas, para auxlliarem a matricula, sob pena de 9uspensão,J�

NOTA DO GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO

Condecorado
.._-- --

._._,;�._-

A Interventoria Catarinense
campa�ha politica .. /

Desfazendo injustas acusações

e a LODlctl'eS, 27 (U. P.) - A agencia
Tass infunma que o marechal da
União RO\'iéLica, Konstantiu Kokos-

I.

sovsky, foi agraciado com a ordem
de Lenine, no seu 500 aniversário
nataticío, corno .reconhecíment o dos

- S0US relevantes serviços prest adas
D1SCUr.SO DO 8R. DF"'pU)'t\.DO I11JS'AUO Executiva Estadual da ao F..,Ia.do e ás forças armadas da
1l.0G:BRlO VIEIRA, PROFEHIDO União Democrática em Santa Ca- sua pátr-ia,
NA SESS_lO DE 17 DE tar ína, c, por seu intermédio, lo- -----------�---

DEZEMBRO DE 1946 mamas conheoímento de haver si;"J Julio Marcondeso SR. ROGÉRIO VIEIRA (Pura dirigida, ao sr. Presidcnãe ela Re-
expiicaçõo pessoal) - Sr. Presi- publica e ao sr. mínista-o da Jus- Procedente de Laguna, en
dente e 51'S. deputados, quando, na, tiça 'a informação de que preí'ei- contra-se nesra cidade o Sr.
pouco, levantei uma' questão de �.Jr-I tos, delegados de policia, coleto- Julio Marcondes de Oliveira,
<.I10llJ, .em virtude da qual estou nn ,re ..;, im,pl,tol'e" de fazenda psllldnal, chefe (O; serviços de fisca
Irlbunu para falai' ,em P."irnli.-:aç;lo! e ímtendentes distrítaus percorrem Ilisação de Tunes e político
P(�,SSOU.[, dcclaa-ei Ler em mãos ele- munieip ios em ostensiva camps I de grande prestígio do Parti
mentos para desfazer a denuncia nha eleitoral, usando veículos ofi

I
do Trabalhista Brasileiro.

t raz ida a esta Casa, por injunção ciais le em franco desrespeito ás .

1J:tl .. ii.�JáT'ia, pelú,llobl">' r"31JUlado Ta- recomendações do chefe do gover- LOURIVAL ALMEIDA\ al,e� (1.0 Amai al. no.
.-

I .,� ." . I. Pelo aviao (a
.

hlil'lg' s'eglllLll':m verdade S1'. presidente e no- Senhores deputados, sem f'erir os "

Rio, 27 (A. N.) -- O caso do' no Ministério das Relações'hoje, a.1 é Porto Alegre, acompanha-melindres dos nossos adversár-ios, secretário da nosa embaixada Exteriores e alí foi dito quedo por sua geml.ilissbma í ilha srta.
_(i1lf'ol'0, desta Lrihuna, taxar de le- em Moscou, Soares Pina. con- por enquanto, o mímistro RaulYolanda Almeida, o nosso amigovíana tal ilnf'Ü,mnacão, A denúncia é

do t.inua ainda sem o esclareci- Fernandes continua aguardan-sr. Lnuuivnl Almeida, gerente ,nátio --- um oabogrmna do SI'. J11- improcedente. Nela não se aponta mento prometido pelo Itama-] do o relatório do incidente ve-Bi111CO ele Crédito Popular ,e Agr i-t"l'l'elllol' l<'flfi,l:ru.] em Santa Catai-i- um fato concreto, não se menciona ratí, Há expectativa em tôrno,! rifieado em Moscou, o qual('ola d,' Sa.llla Ca,!.arina.'Ila, J'ol'lleconc[·o-me e.s'clarccimenuJ3 qualqne'r eVlonlo, qltalqller alo '1)1':1- do acontecimento, pois, como, embaixador Pimentel Brandão-.lH'CC:i $,(}S, os· quais, (�eIlill'o om püu- ti-cado por essaJs aut.oridades, que ID t' d
.

se sabe, se a nota fornecida á.: já teri'a enviado e eln \)lleve es-
('0, ,lU finalizar minhas comiuenl." consliLna coação moral á consoiên- esas re e aVI8vaO imprensa pela embaixada lLl::;-: taria em mãos da Chanchela-I_.'i'íes, Ic.I�ei o prazer de trail:,miln cia dos eleitores d·e San!.a Catarina. Bngo[ú, 27 (U. P.) - O mi!l1istro sa está em contral'ição com a ria. Assim que o Itam:aratí e,s-au" ilust.res colegas. E' denúncia vaga 'e, ,como demoll.s- do p(ll'll confinmou a noLi'�Ja de nota IPublicad,a um dia a�tes I teja de pos:se dess'e documento,Antes, ,pol'ém de tomrurmos co- trarei dentro em pouco" 3!Lé a.gora que um a.parelho do seu ·p8.105 se pelo Itamaratl em todos os

Jo1'-1 'd d " piniã públ'Íf'aIlhe,cimento oficial da pa,lavl'a do não foi levada ao c()llJhe.cimenlo do p.ewfeu �ába(lo uli.imo, nas proxi- nais Hoje afim de obter lJ.uais seral a. °f a o
A °b ;"�o'1 I t t 'Q .rl I I

.
.

':;/ L t
. .

. . p., amp os m orm'es so re o (;.u", •
s+m WT' fi erv,en ,01' -,-"e"era., {escJo, Jlnl"e"_veill Oil' ca a.l'menS'e. t11l1íladp,s de :\{ll'U,PI, na cosoLa do a- {detalhes, a reportageln esteve

, ..
eom a :l'espoJ1sa.blJi.daüe de lider d<1 Ou'LTo asp.e,clo é a afiT:J11Ultiva de cHico, sen.do mais I rurde enconrtl'a- I RIO, 27 (.4.. N.) _ Não se sabe ate o momento o 'Pa1'ltde�1'o do dl,bancada 'pe.ssediSlLa ca:tarinense, que ,o Plr.esidenVe da Legião Bl'asi- do. Os seus dai,s pilotos perecer,am. plomata Soares P'ina, envolvido ?Ia caso de .Moscou 'e l/ue sct'in da ]{usfazeI' ligeiras pOTlIl]eraCões quanto leira ,de Assilsiência aeüffi:panha o O outro ,a,paJ'·elho ainda não foi en- sia a pedido daquele país ás I.l1/lm'idades bl'as'ilei1'O.s. SOa1'es Púw v'il'ia:.á l!onJuLa impecav·e I de ô. exa" li candidato do Partido Socia.l Demo- conlrado. 'para a França, mas desceu .em Berlim. A missão '111 a,'ilar bl'asilei?'a da"J'J'cnt.e dos destinos doo meu Estado Col'á:tiCO, dist.ribuindo di,I1heÍ'ro da- : capital alemã tele(J1'a(ou á Embaixada, que Soares Pina deixam (U/ue-llalal. quela instituição, ,como processo A luta na

1

la c((pital há t1'es .dias. Enl1'clanfo o diploma la lião che(J01t a.inda aHá mais de dez meses ,esse ilus- eleiLoral d·e ·eabala. Om, Se. Pr('- j Pa1'is e assim o misté1"io continua. em torno ldesse bms'Ílei,j '5l. Estw'fF_Ire eatarinense vem dieigindo, com sl,cf.e�t(', á i'Jll!l:te. do,: ue:;LiJ1?,; ria Indo-China !
(( pol'ilica envolvida no r((so? Há tant(( gente cnm 1'eceio do. vitóriael·ilt'·l'io e justica, o ]�sLaJrlo de San- LegLao BrasIlel.ra ue AsslsLellCla, t >'

"

I' tII I <>7 (U P) O·' j la pe eU1S a e pesseG iS a ...la Ca.t,anína. em Samta Cai'at1Lna, el100n1ra-8e um aIN), � ..
- S \'1'e.1 -

Quando, em conseql1eI1cia do mo- moço dig1J.lO, médj.�o ilus,lre ,e esti-, meses lallçal',Mll, furi'o�o c.ontra-
I

vimrmt{l ,dPo 2,9 ,de ünbubro dle 1915, ma,d-o ('<m Lodo o Lel'l'Hório eatat'i- i wtaIQ.uc" �oupando � 1',esudeJ1Cla do
Iül3talou-se ali navIO Go,v,el'no, com l1Iens,e _ o Dr. Ilmar de Alm,eicl.a I

CCJImlssano Jean San1JL Eny,s, a qual
n designação do Intel'v,enLor Luiz COl'l'eia, Sei mesmo que êssle ,digno: r'oi J�aeciallmenLe deslru.ida VOI' ill

({allotti, o atual Intel'venrt,or í'ôra coesl,adua,l1Jo, no mais cxa.lo !Cum- i cendt'Ú. Os franceses tly1el'am d,e

('lrama:do, como ·element.o de sua p-rÍlmen;lo do €leu dever e oCÜlrres-: bauel' 'flJl1 .l�eLJl'ada nesse ,setor, clei
.imediat.a confia,nça, pa,ra ,eocel'cer o p.ol1de.ndo, á co.nfiança dos dinigen-

1

xando v�mios 111'orLos, incLusiv'e um

eal'gü de Secl'flllário da Viação, les da Legião Bra.silei-ea de .A,ssi-s- javanes. COI1til1'ua� �perações. �m
OUI'U,S ,Publi,cas e Ag\ri.cuIlura do Itência, "em, -de falo, há JUllilLo l.<em- larga escala nos dlsoll1tliJüR mCll'ldlO
f�slad{)o. Eleito LI General EUl'i.co p'O, ,dJstl'lbuindo l'e�.uI'SOS enl!,I.! os 1 Iliais, O'niUe ,os fnanceses cap�urara�l
Dutra ;para a PreSlilCllencia da Repu-Ivários Imunicip,ios do Esbado, paTa l)Jumerosos ponLlos, terca-fen'a 'Ulll

hlic.a, foi sua excelencia busca-lo,: ser �m aplilcélldos, l'lf!dül.l1ue I)n�,sj a- ma.

confiando-lhe. a InLerven1.oria Fe- ',�:1o ,de c'ontas, est.rioLament.� nas A----------------fICTal. E, ,as.sl.ffi, vom s. exa" há 10b1'8.s de as.sÍlsvencia socia,!' recuperaçaoc-prca de dez meses, I\ealizando, 8'e-. ��e ,ps"e i'.a.l'Ü, i11oE,tec'eüQl' de to-, •

l'ena ·e pal.rioLilcamente, um g'o- :do'S os louvüres, vem ilrriLando 110S-
I da AmazoDI8\ el'HO dü agrado da gClnte

ca,lari-I'
8'0'8 advel'sári,os, há a I1es,salta1', 'en- B' l', 17 (A N) _ O Co-,. 'd

-

I·t· j' f' I d' t
. e em, ..llClllse, sem l:1,elVJ aaes po 'II IOO-p3I.'- ll't'ital1 ,o, 'que e p1'e' el'lv:e, IS rt-

lI" V
,.

chefe. . .
.

. . . . rOlne naClo e,rl,sSlmo,l.H:!lllt'l&Sj' �2'1ie.9Slldno a�vebs cio mOUVdl-. /
bUI.r, lÍlru:ÜsiB1ú�mente� �OS recurso.s

de polícia, endereçou uma car- Solicito o compm'erimen'lo de lodos [ os ex-combatentes da 2a..

�(,J�.o 'C. et et oneu rto, ? sr. .� d�que a nobre InsL1LUlC�0 para que
ta aos jOlI'nais, retificando o Guerm Mnndial, cí 1'l1O Cl'ispim Mim n, 11, hoje, ,ás .f,l) horas, afim ;p;",...,_...ee ,e lll.erv'CIl1 OI' ,ca 'ar1ncase .la yao, de qualquel' mal1J.81t'a, em ga- t"" Ab 1 tI' e ITata"1JWç de assunto ,'iJnpo1'lante sobre li nossa. associação.. '.

,. . ,no lmano so re a pa eH a qu I
,.�(' ha\'la lmposto ao ,conceIto de y,ptas, eoft'cs ou depo;;l'to", banca-

l' t' t 1 t
. GERSON BOSCO DOS SANTOSseus concidadãos pela serenidade rios. r,ea .1ZOU perar: e os ln 'e ec ualS

Ex-3D sgt. da FEB.de suas altitudes, semp)'!! 1't'tilineas. Sr. PresIdente, deVia, a ,e'sla al- parae1l1S;S, pOIS O plan� de l�e
ProDllügada 'a -Ca,r!a Con:;:,:I.I,c:o" f1l1'11, rJeel-araJ' que o Part,i,do Social cupel'�çao da �mazollla .nao
na 1, como os demais inter'vl\lllol'8S Democrá:ti,co 'em Salll�a Catarina, fOI f,e1lto pela SOCIedade. AmIgos
no Bmsil, o sr. Udo Deek,� soliei- não prec'.i,sa que a:'l aU!.lorildades de de Albell'lto Torres, e SIm pelas
fou ao SI'. Pl1csi,dente da Repuhlica qualquer lelspécioe, 11'0 Rsf.&,Jo, lan- bancadas p1al'lruenses e. am�z�
(lemissão do carg'o, soli-CÍ'tacão que c,om mão oe odoaçâJo ou o,u(r'o meio nen'ses, tendo aquela mstItUl-

Rio, 27 (A. N.) - O Diretor
110,11 \'e por bem o .senhor Eurico p,a.ra qne lenhamos aSoS,egurada ção -chamado a si OIS estudos do

da Central do Bra�il exclare-
Ga�]1ar DUIDra não a,te.nde,l', por nossa vitória, no pl'óxilmo -pl€ilo. p_l_·o_b_,le_n_l_a_. ��

ceu hoj:e, 'que o trecho üom-
cOl1sid'Hrtllr indispCIlip-ayeis os s,eus Já d·emOlns,l.ramDs que, apeadüs O VALE DO ITAJAÍ preelllldido entre Montes Cllaros,senicos á frente dos destinos de do poder, tivemo.s vitória espeta- Pl'OCUl'em na Agência em Minas, e Monte Azu1 na:';pn(.a Cebta.J'ina.e por continuar a cular �m 2 de dezeml"rc do ano pas- Prog'l'esso, Bahia, completa.nido liglaçãomCI'HCPl' sna confiança. sa.do, sendo de nolar que foram LIVRARIA 43, LIVRARIA 1ie:rroviá11ia no !nOl�e e sul, temE' �em s1lt'pre�a para todos nós, ) ROSA 1236 kilometros. Outroo trécho
qlW San.ta 'Catarina vem dando _

Continua na pago :1
_

1SP.ffi clMprimor pa,na ns rklllais Es
tados dia Felder.açã,o - exempiü de
RPrNlirlade poli-tLca.
Foi hoje aqui trazida delluncia a

J'pspeilo ria qual me ineumbe a de
fesa ,do j'nter ....·entor fedl"l'al n' ',''cu
Rstaldo. E' de mister nes[.es pouc-os
lllinu Lo,� que me rp-st am na ll'ilmna,
analisrw, aincl!L_ que ra.virlamrntc,
os ;l.,:pectu.s ria frí'cl'ida d(�nllneia.
!>ru\'('!U ela, sr, Presidenl'e, da Co-

prevista neste artigo, aplicada pelo diretor do grupo escolar.
Art. 403 -. Os deveres dos professores de escolas isoladas e escolas reunidas .sRo·o.

os mesmos atribuídos aos de grupo escolar, em tudo o que ,lhes fôr aplicável, e mais;
.

a) - efetuar a matrícula dos alunos;
b) - fazer a escrituração da escola de acôrdo com as tustrucões regulamentares".

I •

Ainda o incidenle
Moscou

de-

bres colegas, c-tá em meu poder -

porque salda, previamente, que o

assunto seria ventilado neste ple-

CONVITE
O INSTITUTO BRASIL ESTADOS-UNIDOS tem ° prazer'
de convidar aas seus associados para tomarem parte nO'"

«PIC-NIC» que será l'ealizado domingo, dia 29.
A partida será ás 8 horas, delTendo sair a lancha do>

Trapiche Municipal (MIRAMAR'.
Florianópolis, 24 de Dezembro de 1946.

A SECRETARIA

Aos ex-combatentes da
e MARINHA

FEB,
FAB

Prolongamento da Esfrada de:
ferro Central do Brasil

do Monte Azul até Umburana.,
co:mpletando a ligação co,m re-

de ferroviaria Bahiana, foi
c0l11.Sltruido pelo Departamento
Nadonal de Estradas, de Ferro,
telIldo Ia extensão de 250 kilo-
metros. O trafego regu1:ar en--
1me Montes Cl!arros, e Umbul"ana
sómente ,se verificlVrá daqui há

I tres m'eses, após o termino da
es-tacãJo das chuvas.

O
•

i:lreüho atravessado pela
ferrovia é f-ormado de teT'renos;�
de se!rtão le mata, senido os:

IJIl·inópais produtos: madekas,
g'ado, algoclã-o, sementes oleo-'
gÍ'llOsas, etc.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,

COCEIRAS,I,fRIEIRAS,_
ESPINHAS1 ETC.y Tome

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


