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partido que pel�s S�RS bo�ens, qu�dO . n�;JIQ.1l�êrno, deu gar.antias e definiu

direitos para D funcIOnalismo, nao· pode freeebertl.(iepes daqueles que representam
um . passado, cuja lembrança, ainda hoje, provoca· pesadelos aos servidores pú
blicos.

.

O tempo do piso morto já passou e' não voltará mais! (Nunca RIais•••
nunca . mais... nunca mais.e�)} como repetia o corvo de IlIan Pue!

\ \1M� �1';1'WO OlÁ.il.U, DE SANTA CATARINA

P.npri8tário e D. Geroo1e: Sn:�EI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS
Diretor de Redaçio A.. DAMASCENO DÂ SILVA

DE Alm'lJilA RAMOS
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A� XXXIV I

NA aSSE
I H. 10.061

OLEIA CONSTITUINTE
Florianópolls-'Sãbado, 28 de, Jooho de 1947

-

Telegrama «aéreo» ... - Em defesa do funcionalismo público. contra a atitude de
sr, deputado Barros Lemos. - Pere o Asilo D. Bosco, de ltafaí. pediu auxílio' o .sr,

deputado Heitor Liberato. - A Comissão Constitucional
prossegue em seus trabalhos.

"Preeisamen,te � hora regimen�all da UDN. Defendendo os funcioná-' A seguir, o ;::1', deputado Ylmar
r_eullJu-se, ontem, a As!�embJ.81a l'I�)S,. concluiu dizendo que, pelas Corrêa, do PSD prestado algunsoGonsLli,Ull1le, sob a presidência do serviços que vêm prestando ao �s.J esclaeecimentos ao sr: Konder
�r. d,epuLrud,o ;JOR� Boabaid, estan- Lado, r�&'l?,ondem êles á "infeliz Reis, informando que a auxílios
-ao �l �se�lt�::; 22 senhores deputados. expr-essao do deputado udenístá, só teem direito casos de caridade,

, A:Pl ovada, .emenrías, a ata de au- achando o orador que,. num im- Não �ven:dà orador para a ho

��()�l\em, ,1,01 :loda, em seguida, o PI'OVI�?, em. arroubos ,de oratór ío, ra-do--e'XJpediente e nem matéria a

.

,P. diente-do-dia que constou de tais f'átos podem verificar-se. ser discutida, foi a sessão suspen
?ll�I?S ,e telegramas, sendo de �es- No, decorrer do :;eu di�oourso. o sa, sendo marcada outra, á mesma

�"C�,l-Se.' o segumte despacho aé- sr, Cardoso da Veiga, nao obstan- hora, para segunda-feira próxima.reo , ])1 acedente de Campos-Novos, te foi aparteado. .

provavelmente "encomendado" pe- ..'
. , OOMLSSÁO OONS'llITUCfO'NAL

los srs, udenislas, que não ficaram AUXILIO AO ASIL'q D, BOSCO I, . • ,

brm com a opinião pública, há dias O "r. deputado Heitor Liherato, I ReuJ1!u-se, ôntem, as 9 horas, a

quando, desmentido o sr. dep. Wal- �o .P:S�, e0111 a, palavra, leu um.a I
Comissão G,on�tltulCld�?I. @e es

demar Rupp, da DDN, ao asseve- indicação, b�1!l fundamentada, SOb-,. tudou_ emendas
ao Projeto de Cons-

1'a1', na Assembléia que ° sr. Sílvio CItando auxílio, ao Executivo, .para tituição.
.. _

Neves Bleyer, estaria admínístran- o �s!10 Dom Bosc�, �da cidade de Nessa prrrneu-a sessao, foram
•.10 aquêle município de maneira I tajaí, cuja ll1stIlu)çat? vem pres- estudadas. pelos. seus m�l:bI'os, 20 '.
lião satisfatória: tando assinalados serviços, ,Lendo ° em�ndas, os quais entrarão em vo-

"Comunicamos vossência que, sr�, de? Konder ReIS, apoiado o tacão pelo plenário, dentro do iPra.-
abaixes assinados constituindo par-

OI ador pessedista.
.,

zo de 5 dias.
lA eleitorado 'ÍllUuicipÍCí '. Campos "�""---__

����Leq��p�f:'3g ����e .�s,g�:�i�r;, ,Eneon'·t·r.o· re'servado d-OS presl·dentesRo·bre aelvogado dr. 'Wáldemar Ruprp
vimos, por esLe meio hipotecar in- "

terra solidariedade sua .tlJa(\ão
- ...RIO, 27 (A. N,) - "Sabe-sB qUe-'a ,questão comunista na

flesassombtada, vem tendo peranle América do Sul e o problema da defesa continental e particu
essa casa, plLg'nane,lo alevanlad(')s larmente ao que diz respeito mais diretamente aos dois paises,
inLeresses município que o ele- foram o objeto desse encontro demorado e transcedente" -

�e\l. Telegramas passadas daqui ii
vossência, pelo parLido majorilá- afirma um vespertino, referindo-se ao encontro reservado que
rio, tão esmoreceria vo,ssas pl'opósi- tiveram ontem os presidentes Dutra e Vidéla, no catete e aos
·-tos continuar lutar por 11ma ad- assuntos tratados' na ocasião.
J.l'1inisLração que mereça confiança
'J)Q1Julação, :Saudações '.cordiais.
Ro�ério FaguTJldes, João Rupp So
brinho Paulo BIasi", e oulros as
a.ina,dos.

O sr. ele)}. Nunes Val'cla, com
a pala.vra. -requereu a dispensa dos
JOcmbros ela Comissão Consti lucio
]lal, da sessão, para que, em sala
e"pecial, podessem IprosscS'uir 'na

,apreciação das emendas wpresen- - .

!�S:l�i�/�: que foi cte-ferido pela

.pre-IHorário único lBraSiI-paragUaiB�lE<NJ):IDNDO o FUNOTONALIS- nos 8- .::.nc:os Hio, 27 (A. N,) - Em exposit}ão
'\ ,MO PÚBLICO U

.

. .0 primeiro orador do <:lia foi o Rio, 27 (A. N.) - Hoje ter-á 11..1- de motivos do DAR<P, referenle á
Constil uição de Comissão .,Mista

sr, dep. J. M. Cardoso ,da Veiga, g'ar uma reunião da Associação dos
�o P�P, que, da tribuna,

Pl'aferiUj
bancários do Rio de Janeiro, com a

para e.sLudos da esLrada de ferro

H.m dJs.cl�l'st? em íô-rno <:lo funciona- par'llCipacão aos banqueiros par.a ConcepclOn-Pedro

ca.he.lero,
o pre

�lS.n;O. PtID:I'C?, ..defendeIlido-� da!
discutir � adoção do horário' unico sidente da lRe,pu,qlica lavrou (1) �e-

lUJunas pr01eIldas, na sessao au- '" 't d l,�. " !lT> J' ' d'f'terior, pelo sr. dep. Barros Lemos, nos bancos. I ,,�lln e eSl?,a,c . .,,,, ... fi 11 mo 1 IC�'"
--

J =",,, .
__.. a.,""",_ •

»--1
çao da clausula V, da COn,\7'étH;)i\o

A Çonferência
.

dos
..

ChSRceleres· ��:f:"�;a6���E����;i'��:i�SAO PAULO; 27 tA. No) _.-� .�egu:tído 'noticias que ci'rcu- são misLa de jÓl�11icos brasileiros
Iam nos meios políticos des�à ..tapital, deverá ocorrer esta se- é parwguaios",
mana, sebi qualquer possÜ},�iidades de adiamento a cassação

.

do mandato dos re'preSénJ;antes comunistas. . f10Dtra OS lalsosOs referidos circul()t; ;políticos acrescentam que já foram li
'

tomadas as disPosiç�e'S/necessárias, a fim de operar a retira- mendl·gosda dos deputados �; &énador comunistas, �que serão substitui
filos pelos repr.e8�):;tantes de outros partidos' pelo sÍstema' pro�
}lQrcionaI. /.

•

EXUD�ão dls Conselhos Administra tilos '

RIO, 27 A. N.) - Em sua reunião de ôntem, a Comissã.o
dos Negócios Estaduais opinou no sentido de ser,em baixados
decretos declaratórios da extin�o dos Conselhos Adminis
t·rativos á ,proporção que forem promulgadas as constitui

ções estaduais.

r, AlegTe, 27 (A, �.) - Ha dias
f.oi iniciada uma grandp, carppanha

'fiassacão . dos
.

ma.nf�tÓ$ .... E��;:;:�;:""O��l:::;i:;���t�:Q . pontos 'por eles prnferi'clos já ho-

'�).NSHINGTON, 27 (A. N'.) - A Junta Govérnativa da je não aipresentam o mesmo movi-
1Jhiã;o Panamericana se reunirá amanhã, a fim de' discutir" menlo ode poucos dias artás. Os que,

:aspectos gerais da conferencia do Rio de Janeiro". Uni fun� efetivamente n8crssilam, eslãó 8en

'eion'ário declarou que a sessão é' extraordinárJa. Tudo indica .do encaminha,dos à chalCara da

que os Estados Unidos e o Brasil concordaram com a marca- ,Spaan enquanto ql1e os falsos, os

ção de data para a conferencia e desejam comunicar o acordo "'camuflados" são recolhidos e pro-
aos demais paises americanos. cessado$.

o caso de
Pernambuco

FOI CO DE O O.
COMERCIANTE

P. ALElGRE, 27 (A. N.) - Foi julgado ante-ontem o pro
cesso instaurado contra o industrialista Osmar Guimarães dos
Santos, que, conforme publicamos, foi preso em flagrante,
dias atrás, na ocasião em que recebia do barbeiro José Miran
da da Fontoura, as "luvas" ajustadas pelo trespasse da cha
ve de uma garage situada á rua Sertório, 303.

O juiz munícipal condenou Osmar Guimarães dos Santos,
á prisão de um mês e á multa de Cr$ 1.000,00.

MARIONETES
o órgão do contra, orr

tem, es.tava' com azia!
Pudera! Apanhado em fla
grante «estado de menti
ra», foi impelido a meter

pelas goelas a dentro tudo

quanto, na véspera, das

peiára contra um conter
raneo honrado ,e digno.
A Ierrnen tação desse repes
to forçado, por inevi tavel,
deveria expluir em cólicas
e ânsias, como' de fato
aeon recec.

Daí a nota contra êete
iornal. Das tonturas de
quem sente o �e!tômaMo
querer sair pela boca, .

era

natural que o' produto
f6sse aquele. Reclemou o

mareado escriba," contra .ta

fidelidade das nossas repor
ta�ens, na Assembléia. E

apelou p�ra o' povo, que
"de camarote", tem assis
tido �.(J f.racasso udénista.

'..

'''.}, Essé
<

�ap'êto �
..

;;;'Hci.� ti.
O povo, que ouve os deba
tes, será o nosso juiz. N-os-
so, e do Diário!

..

Esse povo viu, por exem

plo, o deputado Barros
Lemos ta tibítate 6) cJa.udi
cante, levar uma;' duas e

tres tremendas sovas par·
lamentares. Esse povo, se

allJuma coisa poude admi� .

rar no representante ude
nista, foi a sua imensa

caj;Ja<}idade de "apanhar".
Se, no entanto, êsse mes

mo povo pegar do iorna
leco patranheiro, para ler
a descrição do que viu,
encontrará aquele depu
tado com um aplomb de
Bayard, a troveiar, eloquên
cias de Rui Barbosa e a

aniquilar os adversários
com respostas dilinas . de
um Gaspar di! Silveira
Jt1�1t1t!S.
-DiA 'fu��ma fort11â; se o

ti!'. Ribas Ramos recebe do
sr. Oswaldo C8.ibral a proi
bição "democr,ática" de não

rir, e dá uma resposta de
faZer o abolachado ex-fu
turo-líder ficar de boche
chas lateiantes, o Diário
vem com frases meditadas
e medidas, a inverter o

episódio.
Foi para issC? que o cro�

nista do pasquim .udenista
foi escolhido a dedo. Outro

qualquer não se prestaria
para tanto. Volveremos ao

assunto,!
,

Rio, 27' (A. K) - O Tribunal
Super-ior; Eleitoral examinou, em

sua sessão de ·boje, mais um recur

so interposto pela Coligação Demo
cratic'a de Pernambuco. ref'ei-ente
à votação ela 10,a Secção,
zonas,

Após longo debate,

ela 23,a

resolveu o

TI'i'bunal converter o julgamento
em diligencia, a fim de que o Tri
bunal Regional identifique o presí
dente daquela mesa receptora .

Estão em jogu nesse julgamento
11 ° vot os, que poderão ser dados
ilO sr. Neto Carnpello ou ao sr. Bar
bosa Lima Sobrinho, ambos candi
dates ao governo daquele EsL3Jdo.

Inspecionando
instalavões
Balboa., \27 CU. P.) - O grupo de

3ft oficiais brasileiros, oheí'iados
peli) p;T. lAlV.à:r:.b71libeiro Saldanha,
(J'úp' dlâgon aqui ontem, ,já iniciou
as at.ividades de ciliservação enlre

. __, .

as (ruaIS se contam a mspeção (�s
instalaçõr.s de artilharia e rle avia
ção. Também vai seI' visitado °

centro de treino do Comando aéreo
das Caraibas. No programa de hoje
consta assistir ás ,aulas do curso

de orientação e' também a visita
(te) tenente gaL Willis CriLtenher
ger, comandante da área das Ca
raíbas, ÇriUenbergel' deu ontem
as ,bôas-vindas aos afi,ciais brasi
leir'os.

o jornal foi
suspenso
.Berlim, 27 (D. P.) - A. Comissão

de Controle Britanica anunciou a

,suspensã,o', por um mês, do jornal
comunisla de DorLmund. "WesL
dcuLsches Volkescho". Alega a Có
mis·sã/o que (:\.quele orgão condm:ia
uma "cam'Pan,ha de mali:cía e criti
cas inexalas .contra os govêrnos,
miliLares 'americanos e brila'nico,'"

Atingido por um
bloco d'e, carvão
Rio, 27 (A. N.) - Quando' paS'�

sava n'O p,Uüo da fábri,ca de gaz, á,·

rua São Cristovão, foi atingido na

cabeça por um ibloco de carvão' mi
neral que caira de um dos troleis·
condutOJ'cs de milleros daquela; na
luresa para n fabrica, o engenhei
ro inglês RonaLd Lowo ,que sofreu'
a fratura do crâneo, vindo a fa-'

lecl:'l' na Assistência.

Gratúito
.

O ensino em São Paulo:
RIO, ,27 (A. N.) - Inlformam de São Paulo que a Assem.. ·

bléia Constituinte, daquele mstado como, aliás, também proce
deu a mesma casa do Legislativo gaúcho, aprovou uma emen

da na nova carta magna daquele Estado determinando a

gratuidade do ensino em todos os gráus, �em pes:;tr quaisquer
taxas sôbre os estudantes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube) Doze de Ago'sio-Dia 28, sábade, com inicio às, 21 horas, grande�
1

íestíval de) S .. Pedro, ,promovido pelo Marabá Spert. Uma noitada alegre e divertida;
,CoD,.rso, de dança. Surpresas.. Mes�a reservada Cr $ 25,0'0.

./
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I QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o (lU< "'t

IlÚe1'essa é, reaJruént<. uma providencia'·
para endireitar o qUI! estiver €rrMe o;s

para que aj�"", falta alio oe repita; o

,NAO o 'e.cAndalo:quc " .ua reclamaçlu
.. queiu. poderá 'rir " caUll&l', en....ml.
lIIol<.,." á SEC�AO RECLAMAÇOJ!;S,
de O l!;STADO, que o SMa lerá levIl.do
aCIII demora ao conhecimento de qaes
de direito, recebendo v. I. uma informa.
çêAJ do re..,JtactG. ",,,bora em algttn. 00'

_ do .elam publicado. nem • roocl&·
"'kfp.ç.t.o Mem. � ��o"8'lrl.ênci;& t:oru.da.

CAI'XA P05TAl:lõ9

MA:J S OMA. FABRICA PARA
lMPE1UAL CHEM.ICAL

JNDUS'DRIES
JAGOVÊ�NO DO ESTADO Clube! dos

Decretos de 9 de junho de 1947

O GOVERNADOR RE,sO,LVE
Conceder aposentadoria:

De acôrdo com o art. 59" do- decreto
lei n. 298, de 18 de novembro de
194.:

A Amélia de Sousa Back, no cargo de

Professor (Escola mista da Barra do Rio
dos Bug'res, munícípío da Palhoça), com

o provento anual de sete míl, quinhentos
e sessenta cruzeiros (Cr$ 7.5-60,00),
De acôrdo com o art. 1&8, ,iteín II, do'
decreto-lei n. 572, de 28 de outu-

bro de 1941: ,

A Patrício João de Oliveira, ni' cargo
de Professor (Escola mista de Águ:as
Mornas, distrito do (Rio id'Una, muni,
cípío

•

de Jmaruí), com o provento anual
de cinco mil quinhentos e quarenta e

quatro cruzeiros' (Cr$ 5,544,00), por
contar vinte e dois anos de -serv iços
prestados ao lEstado.
A Gerací F'erirelr-a de Almeida, no car

go de Professor (Escola rnísta de. Bri

Ihante, muutofpío de Itajaí), com o pro
vento anual de cinco mil, cento cin

quenta e dois cruzeiros e oitenta centa

vos (Cr$ 5,152,8;0),
Nomear: _

De aeôrdo ";COr't1 o art. 15, item II, do
decreto-lei n. '572, de 28 de outubro
de 194'C

.

Bd;gard Arruda -Salorné para .exe'rcer'

o cargo da classe G da t«'arreira de Pro;

fessor', de !Educação F�stoo, d'o Quadro
ú>\icO. do E's�ado (Grupo' E;�colar "Nossa
Semhora -da Conceícão", de São José,

\'ÉxOl).eral'::
. .

", .

De acôrdo cóm..Q art: 9'1.,. § I?, aljnea
, X" dó

tdecreto-lei n. 572, d'e -28 de eu-

rubro de 19'11:
Aitt.'r· Dias 00. cargo d,á classe G da

carte4-a de Proresscr de Educação Fisi

ca, 'do Quadro- ún íco '''dio Estado (Grupo
Escolar "F'Ioriano . ;F'e.ixoto", de Itajaí),

Dispensá,.:'
"

De a'cç,rdo com o art. 92, alínea b,
-do decreto-lei n, 572, de 2-8, de ou

tubro de 1941:
Irineu Benedito de Macedo, ocupante,

do cargo da class.e H da carreira " de
professor Normalista, d-o Quadro, único
do .Estado, do .exercício da função grati
ficada de Diretór do Grupo Escolar
"Corrêa Pinto" (::�a categm'ia), d-o muni
cípio de Lajes,

Decret.os de 10 de junho de 1947
O GO'V:ERNADOR R®SOLVE

Conceder exoneração:
De acôrdo cam o art. 9-1, § 10, aUnea

a, do decreto-lei 11. 57Q, de 2-8 de
'outubro de 194.1:

A Maria lRegina ;Ma�burg, do cargo da
classe F da carreira de Professo-r Nor-'"
malista, do Quadro único elo Estado
(GrUIPo !Escolar "Vítor Meireles", de
Itajâi) .

A Ir.ineu· Benedito de Macedo, do car

go. da classe H da carreira de Profes
sor Normalista, do Quadro úni-co do !Es-
tado, (Grupo !EscoJar "Correia Pinto"
vila de Painel, ,do município de' Lajes):

Remover:
De acôrdo com o ai't, 14, al'ínea a, do
decreto,lei n. 317, 'd(l 6 de dezerri:
Ibro de 1946:

Emíli,a '.Deixeira Barrim, que exerce a

função de Professor Aux.iliar, referên
cia 1,r, da Escola mista de Sanga Negra,
distrito de Sombrio, para a de CaITl(pes
tre dos Soares, distrito e município de
Araranguá.

"

Ivane Charan, ,0ctÍ,pante ,do cargo da
classe G da carreira de Professor. de
Educação Física, do Quadro Único do
Estado, do Grupo EscoLar "Luiz Delfi
np", de Blumenau, para a Escola Nor.
mal "Pedro ri", dá referida cidade.

Decretos de 12 de jU.I\110 de 1947
O GOVERNADOR RilllSOLVE

Convoco, a requerimento da Diretoria, QS associados d,C)
Clube dos Funcionários Públicos Civis de Santa Catarina, pa
ta a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se na séde
social, rua Arcipreste Paiva n. 5, no dia 2g do corrente. ás 15
horas, afim de deliberar sobre o seguinte:

.

a) Situação financeira atual do, Clube
b) Aumento da mensalidade rias leves, pr inoipa.lments destina-

c) Outros 'assuntos de interêsse do Clube. das a exportação., Outro aspecto-

Não havendo numero real á hora aprazada, a Assembléia interessante dessa nova fábríca é-

Iuncionará 1/2 hora depois, com qualquer número de sóeíos o que se relaciona com a mão de

presentes art. 28, paragráto único do Estatuto). obra que absorverá. .Af'óra os ho
mens que se. empregarão em postos-

Florianópolis, 21 de Junho de 1947. especializados e importantes, l'\I

(UBALDr BRISIGIIELLI: P.residente do Cu D.).. maior parte dos u-abalhadores se

rã o iecrutad os ('n[1'0 os des�mpre-,
gados.

. ,

A nova indpsLJ'ia empregara C81'

óa ele três mil trabalhador-es.

Nomear:
De acôrdo com o

n. 3.674, de 23
1946:

art. 11&5, -do decreto.
de . novembro de

A normalista Dalma Andrade para
exercer o Cargo de Professor de Portu.
guês e História do Curso Primário Com

plementar do Grupo Escolar,. !particular,
"Santa Rosa", de Lajes.

Retificar:
Para Paulo André de Carvalho o no

me de André Paulo Carvalho, nomeado

por deCreto de 4 de março de 1947 pa
ra exercer, inter,inamente, o cargo de

Lente, padrão N, elo Quadro único' do

Funcionários P'lÍbUcos Civis
de San-ta Catarina

A.8'SffiMBLÉIA GERAL EZTRAORDINÁRIA

EDITAL

SEU, FILH(!) TEM UM
ENCONTRO' MARCAB@!

."$ .-

Sim, senhora-..
a vida!

Seu filho tern encontro marcado com

Compete ii. senhora fazer com que êle cresça sadio !'

forte. As vitarni aas «1.\,» e (D» são muito I necessâris s a

.aú,de das crianças. Estas vitaminas as encontrará em toda a

riquezasua '1'10

OLEO DE FIGADO
BA.CPIHLÁUDE

de LANMAN & KEMP

�
EM NOITt: DE BAllf'CONSiRVf UM
A'1BIENlf Df ,SONHe!
'f SfI)U�OCOM O
.,fRfUMf SUTIL DO.
�._-

..

'kif
,,-.. \l

.
'"

,

N- E G R O T_�iT _N'
Para pinturGl àe obra. d. madeira. ferre, m.qullusmo ets.

melhor tinta pr�tetora contra o ferrúgem; dl'stl"ói e impetde a

.ua fermaçã•. Produto altamente impermeabilisante·. Resiste a

ação- de qualquer ácide e agua do mar.

Ji'rCIIspetos _8 mais inf.rNaçõu e.om:
SANTOS & PINHEIRO LTDJ\.

€aixa POlt.1 n. ::Iii -- S". Paul.

A

'Londl'es, (B. N, S,) - Acabare»
de ser revelados os detalhes da no-·

va Ja:prica que u· Imper-ial Chemi- �
.cal Industries projeta construir em,

Liverpóol, Será ela u maior' de sua-,

categoria na Europa, c, em seu ini

'Cio, custará urn milhão -de Iíbras'
'esterlinas c, depois de 'sua oonclu-
são, três milhões.

� novà. Jábr ica prnduz irá si->
lhàmes de cobre e outras mercado-

AS FIRM_-\.S BIllT'AN'ICAS
JAM EXPtOR1'AR

. ,

LO'nell'es, (B. N. S,) - Oitenta ®'.

um por C8n to das j'il'ma's que })e1'
tracem á Enginering Induslries As
sociation elo lleino Unido esU'io em

penha'da" na prod ução ele artigqS" 'f,J
para exporLaçã_o. rJ:. .

Tüdas elas, com exceção de vinte
e dois por cento, elesejam expandir

Esta'do (Escola Normal "Pedro II", lei n. 572, de 2<8 de outubro de 1941:
.

Alza Maria Schmitz, ocupante do- 'CaI'

go da classe 'F da carreira de Professor
Normalista, do Quadro Único do Estado,
pa.ra e'xercer a função 'gratificada -'de Di

retor do- Grupo Escolar "Marechal Fran

cisco Carlos da Luz (4a categoria), de I
ainda mais seu comercio· com {)

Jaguaruna, exterior, Esses dados foram rff\i'€la-
Hetificar:

'Para
dos na análise que vem ser pu'bIí- 1

H1erOllides· Vieira o nome de

Hirol1ide,s 'Vieira, n0111eado, por decreto caelo do questionário ,que a associa-
ele 13 de fevereiro dI' Hl'47, para exer- ç�o enviou a cada um de. s'cus tre5
cer, interinam,ente, o cargo de Lente, mi,1 mcm:bros.
padrã-o N, do Quadro único do Estado Segundo esses mesmos elados dez
(Escola Normal "Pedro II", de BIUIr\e-l' ..

'
.

nau - História -Geral e História do por cento da·s flrmas, que se dedl-
Bras)l). ,cam á ,e:s;rJorLaçüo remeLe,Dl para o

exLel'i ar en Ll'C ,5 c 10 por cento de
sua produção v'aria\'el, I quatorze'
por cento- eX'portam 5 por oento oH

de

Blumenau Giência'9 'Naturais, Fisi-

ca e Quhnica).
Decretos de 16 de junho de 1947

O ,GOVE'R>NADOR RESOLVE

RenlOVel'!

De a'cô�do com o art. 14, alínea a, do
elecreto-lei n: 317, de 6 de dezembro

-de 194ü, ·combinado com o art, 84,
do decreto-le;' n. 57Q, de 28 de ou

tubr,o de 1941:

José Sineval Couto, ocupante do car

go d'a: classe F da carreira de Professor

Normalista, do Quaelro ·único do ,Estado,
do Grupo Esco-Iar "Olavo Bilac", da vi

la dre Pira'beiralba, muniCípio de Joinvi1e,
para o GrU/po Escolar "Corrêa Pinto",

da vila de Palnel, municí-pio de Lajes,
e des1gná-lo para exercer a fünção gra
fifica:da ,de diretor do :referido educandá
rio (3a. categoria),
De acôrdo com o art. 14, alínea a, do

decreto-lei n. 317, de 6 de dezem

bro de 194fl:

Decretos de 25 de junho de 1947

o. GOVlERNADOR RilllSOLVE
Aposentar:

De acôr'do com o art. 163, -combinado
,com o art. 18'8, item TV, do decreto,
lei n. 57,2, de 28 de outubro de 1941:

A Dalci Ávila, ocu'Pante do cargo da A Luiz Fra,ncisco de Borja, no cargo

classe F da ca·rre;ra de Professor Nor- da, classe I da 'Garreira de Ü!fitial Adml

malista, do Quadro Único do Estado, do nistrativo" do Quadro único do Estado.

Grupo Escolar '''Castro AIlVes", de Ara- Demitir:

ranguá, 'para o Grupo Escolar "Mare- De a,cordo com os 11S. VI e VII, do

chal Francisco Carlos da Luz", ,de Ja- art, 23(), do decreto-lei n, 572, de

guaruna. )

f
28 de outubro de lS41:

Designar: Leopolelo Públio Ramos de Almeida da

De acordo com o art. 84, do decreto- função de Coletor,. referência IlH.

1
!. RETIRARAM STJAS CANDP

I DATURAS

I Tôd!ll'l aI! hebid"l.9, iuchHIH'1' ,��

Il'abricadas em outros EstB.<ll43ll,
Ntirarllm �il.aS candidfülll"""
,...-. ritmar Df)I laru cat�:d�
rumses, - em vista da e�rtijll;:;i
filia� do aperitivo KMOT.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Caipira no Clube de R..

Pa�o .0. IToitada eO.lplro em homenageM a �. Pedro, Q.. Comissão Organizad.l'a eOSlvida as 81'S. Associoõos e e»mos. fewtilias .fi. .'e·
os,nlíbrem e batizado do filho do compadre G.iu�..oso. No deconel' dail da.90s, h""f'epó cttnçõas tipicos e cinde »at.'tCls do.es,

melado, cora., oipim, laranjop, corornbelas, piJlhões - hldo po.r coata tio ref .riào "clljd comp;Hil'e O.lleros ....

'SALVE

«(ALDO
. LUZ»

L\ 1_]J () rI Z!, I
•

_0\ F])�TA DE HOJE NO CLUBE
12 DE AGo.STO

Um JIIfedio COM t.das ai
Com imensa ansiedade vem sen-

,,·comodidaades. J.lidamente eons-
do esperada a tradicional festa de

'-'+rul'do" ... '-" ::;ão Pedr-o, que t'ar-se-á i-ealizar'.. uan..o IIJlUa renda, situa
do em' hnje nos salões do Clube 1? de'G optlmo )!Ionto des'ta

)j -

-Capi tal. Agnsto, 'promovida p.elo já afama-

Aceltil se pagamento elll ter
tIo "Maradiá Sport.",

-renos. Para eut r as informaçêes ]
. Para melhor ornar a tão espe-

.-com A. L. Alves. rac a testa, serao apresentadas me-

Rua Deodoro 35. _ F,.lis·,
Iáve is surpresas aos convivas, bem
como 'Concursos' ele dança etc. etc.
Ao "Marabá Spor L'' desejamos

pleno êxito.

AD<:GRIA Di\S CAMPONESAS
Realiza-se hoje, no Clube 15 de

Ccntinu. O ESTADO fazen- Outubro, uma interessante. noitada
dilo distribuições de veliose« Ii" nlegórica, denominada a "Alegria
"ITros, inclueivfl romances _0- das Camponesas", cujo produto re

.dernos, en tre as pflssoas que
verterá em benef'fcio aos láza-ros.

.canst.m de seu cedeetro se-
Elogiando a iniciativa, agrade-

-ciel. mos o convite (' desejamos o mais

As p.ssea·s que ainda lião f
belo êxito.

.

.

.hil;am preenchillo o eoupon

.-que dieriesnercte publicesao« I:' I d,,,,aderi.o flue-io. '''Bor_, h"bi-' LXPU SO O
litando-se, .seim, a concorre-

-

d- t.ram,. ti.o in tereseer: te inicia- § in Ica o
:iiva realiza"a sob o patroei- Rio. 27 (A. N.)· - o Sindicato

..sii••• LIVRA1UA ROSA, à
.DeQdoro n. 33, nesta CapitilJ.

cios Jornalistas profissionais, ele
São Paulo, disl.riouiu uma nota á

imprensa, comunicando que, por
ter sido julgado elemento nocivo á
classe, roi eliminaelo de seus qua-

- a srita. Adyr Cabral Neves, dr-os o jornalista Carlos Rizz ini,
funcionária da Estatística e secre- ex-diretor dos Diários Associados.
lária do Curso de Aperfeiçoamen- Diz a mesma nota que o Sindicato
10 "M. A. Teixeira de Freitas". resolveu ainda enviar um OIfício ao
- a srita, Dóris Santos, filha do governador Adernar de Barros, de'

sr. Eduardo Santos, proprietário protesto conLra as atividades de-
.da Farmacia Moderna.

\
.

senvoívirías pelo sr. Carlos Rizzfu i,
como diretoi, do Departamento
Estadual ele Informações, p-ro
curando evitar a aprovação do

projéto do deputado Oad'é Pilho,
que estabelece novas bases de sa

lário minimo dos jornalistas pro-

VENDE-SE

--o--

.ANIVERSÁRIO :

FAZEM A.NOS, HOJE:

_

- a srita. Iracema Zommer, pro-
fessora.

- a sríta. Ivete, I'ilha do sr. Ma
.noel Marinho Ferreira.

- o sr. Argemiro Berto ela Sil
'eira, 30 Sargento da P. Militar.
- o sr. Pedro Leão Coelho.
- o se. Humberto Piooolo, co-

...merciario.
- o sr. Homer'o Natividwde da

Cost.a, residentE' em Laguna,
- o SI'. Presidente Wanderley

sargcn Lo ela Aeronáutica.
- o 81'. ViLar Zanetti.
- o sr. Argemiro ,Cabral, resi-

..-..:lente ('ai Joinville.
SR['I'A. ARITA DAMASCENO DA

SILVA
Festeja hoje, mais uma prima'

vel"a, a .g·entll senhorinha Al"i ta
Damasceno da Silva, dileLa filha
DO BOSSa Diretor de Hedação dr. A
Damasceno ela Silva, consultor ju
rídico ela Secretaria da Viação e

Obras púbJi,cas.
A distinta ani\'ersarianLe que é

aplicada aluna do. Colégio Coração
,ele Jpsús, será hOje mui!.(> cumpl'Í-
mentruda pelas suas nump�osa5

amiguinhas.
NASC[MENTO:

O lar do sr. NewLon Noce"; P, de
sua exma. -sra. da. Sefora CaleC-eira

Nüc�ti, foi enriquecido com o 11<:8-

,cimenLo ele galante garota que cha
mar-se-á ElisabcU:' Maria, no dia
25 do eOrr'enLe. Felicitamos ao jo

.

vem casal.

RUI VIEIRA
O sr. Rui Vieira, aliyo fiscal (10

IAPI foi destacado para [birama,
para ol1de seguirá segLÍnda feira

próxima.
Funcionário diligpllle, I11Pl'e'Ce\1

-scmpre a estima elos seus superio
res e colegas, motivo por q.ue es

tá sendo muito sentido o seu aJas
ta:mento do nos'8O convívio.

},_ ele "O Eslilido" apresenta gon

grallllações pela nova investi:dllra.
�mbnl>a lamentando a ausência des

ta r: Ilital, e acompnha-o Coam vo-

108 ,\, iélicicladc.

fissionais.

«Folba

4 iRstatação solene da 4ssociav'ão
dos Economistas·

Conforme vem sendo amplamente noticiado, a novei AS�
So.ClAÇÁo. PRo.FISSIo.NAL DOS ECo.No.MISTAS DE SANTA
CATARINA fará realizar na próxima segunda-feira, dia 30,
ás 20 horas, nos salões do Clube Doze de Agosto a solene íns

talacão de seus trabalhos devendo contar com a presença d•

alta� autoridade civis, miÜtares e ecleslásticas..
Nessa ocasião, o economista Dr. Lindolfo Pereira fará

conferência sôbre o palpitante assunto' da atualidade: "o.

BRASIL EM F"AlCE DA SITUAÇÃO. ECo.NÔMICo. - FINCAN

CETRA INTERNACIONAL".
Podemos também adiantar aos nossos leitores que o dr.

João David Ferreira Lima, convidado, falará nessa reunião

que, por certo, ficará memorável nos meios intelectuais de

Santa Catarina.
Cremos que será coroada de pleno êxito a sessão . que

inaugurará os trabalhos dos Economistas em Santa Catari

na, contando, como contam, com um bloco de estudiosos dos

assuntos econôrnícos e desejosos de bem servir ao nosso Es

tado e á nossa Pátria.

Bom binóculo II·I)R. /SAULO
Grande visão I E'P.o�����e.-I tias eh Senhoras .

.'1
Alt,(l o-irur,qIa.
&r.á(i.: !IJ às 12

.1!ARIA IlElllTE

Recasado na Ordem
dos Advogados

3 carros PQ�a pro t t Rio, 27 (A. N.) - O Conselho
• n a en rega .

grande. - 1 Stander plilf1ueno. _

Fedel'al da Ordem dos Advog'ados

I f - Peng�ot. -reuniu-se, p.ara J'ul'garo reüurso
n ormaçoe� n4uto Rertaçõn•

-:-------------------_.::...:_� __;_ du a,dvogado Ant.ónio Trajano da

Asra1tad6t!f1A. am.·,. ple.no d:�
decisão d!lJquele 'Colégio jurídico,

� I �., � I "UI
secção desLa capital, que negou ,.

inscrição do recorrente no quadro
RIO, 27 A. N.) - Apesar das enérgicas medidas adotadas da Ordem, sob o fundamento de

pela Politi�, r.ect'orçando o policiamento e mandando p,ren- ser o mesmo inüomlPetente e inca
der conhecI�os agen�es do furto, acaba' de ser praticado a mão paz para o exer>CÍIcio da proJis,são.
armada maIS um assalto, á luz do dia. Dois individuos arma": A sessão f-oi agitada e, termina
dos �e revólver e n�valha 'essaltaram um casal que ,passava elos os d�bates, venceu a co'rrente
no VIaduto da Estaçao de Todos os Santos. Mando e mulher que negava o provimento do r-e

foram despojados de seus haveres, jóias e dinheiro' num total curso para confirmar a não, ins

av�li.ado em cêrca de quatorze mil crtizeiros. Ás vitimas foram criç.ão ,do .recorrente, com um voto
o.tavIO Lopes e sua espôsa, sra. Hilda Lopes Cruz, residente á longo e fundamenLado do relat.or.'
rua Augusto Barbosa. Annar 1"l11'ah.

S OCa Catari-nense. de
Belas Irtes

ASSEMBLÉ1A GERAL
A Diretoria Lem a satisfação de

convidar os srs. sócios para com

parecerem à sessão ele Assembléia
Geral a realizar-se no dia 28 do
corrente mês, ás 16 horas, na séde
do Democrata Cluíbe, à Praça 15

de Novembro, a-fim-ele aprovar os

estatutos da referida Sociedade.

E, não <havendo número legal na
hora anrazada, f'íca, desde já, mar
cada nova reunião vara meia ho
ra CIIPÓS que delrberará com o nú
mero de sócios presentes.

F'lmiamópnlis, 2{j de junho ele

'19/}7.

Com nosso número de

amanhã, distribuiremos «Fo
lha Acadêmica», de junho.

Controle' sôbre
gaSOlina
Wa.shington, 27 (U. P. - O De

parLamentõ de Come�'cio aU!1Jciou

que serão l'ei·mpostos os contro�·e,g
wbre a exportação de gasolina e

ouU'os produtos petl'oliferos para

Loelos os pa ises estrangeiros, com

excepção do Canadá, a partir do

dia 30 do correnLe.

Newton Hoceti e Sefor.
Caldeira Moceti

particip.m ••11 ••u. parell.te.
II amigo. o nall.imante ele

Elisobeth·Ma.ria
oeorrido na di. 25·6·947

,t\ venda de
eutomõveís
Rio. 27 (A. l\.) - O Conselho Fe

deral do Cumercio Exterior, em ta

c(' -da melhor-ia das-corrdíções de

mêrcado interno. resolveu dispen
sar a exigencia ele autorização do
Conselho nas transtorsnoía de auto

moveis novos.

Neste sentiria já foram eJGpedidas
as necessarias comunicaçõe.s a to

elos os O1�g:ãos compeLente .

Excluída a 'polícia
eSJecial
Rio, 27 (A. 1'\.) - Lnformam de

::;. Paulo, que p-Ol' 30 contra 28 vo�

tos foi viLoriosa na Assembléia Le�'

g'islaLiva a emenda constitucional

que manda f',xti·TlJguil' a .Policia Es

pecial do Estaldo Também foi 'álPrO
,'ada a emenda exting-uindo o COll.

selho Administrativo.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Pr• .,i.ão do tempo. até 14 hora.
do dia 28 no Capital:
Tempo: bom.
Ternpe�atura: estavel

,

V.ntos: dg nordeste a sueste.

Tampruaturao extremos de ontem:
maximo 21 8 minima 15 0,

TOME APERiTIV'O

KNOT

A Diretoria

Progl'amas da B.B.e.
para o Brasil

- Sábado 28 de junho
19,00 - Sumário dos pro

gramas e Interlúdio Musical.

19,15 - Noticiário,
19,30 - Orquestra Galêsa da

BBC.
20,00 - 1) "Livros e Auto

res", de Joaquim Ferreira; 2)
"o. Cinema na Grã-Bretanha",'
de José Veiga.

20,15 - Orquestra de Estú-
dio Londrina. I

.

20,30 - "O Financiamento
da Literatura de Philip Toyn_i
bee. I

20,45 - Música ligeira. I
21,00 -"- Noticiário.
21,15 - Rádio-magazine.
21,30 - Clara Haskil, piano.
22,00 - Rádio-panorama.
22,15 - Noticiário.
22,20 - Comentários da InH

P!..�r:s:_Br�!!��.ca. _, I

I Dr. (LARHO G. f Visã,) maior e �ais perfeita

GALLETTI r que a de' tlm bom �i�óeulo
A D V O G A D O

alcança .quem _tem sohda

1 Crime II civ.l
ln!'OCuçao.

.

Con.tituição d. Sociedade. B<,>ns livros. sobre todos os

NATURALIZAÇOES assuntos:

Títulos Dealal'Ot6rio. LIJ'RARIA ROSA

E.orit. -- Praça 15 ck No." 23.
Rua Deodoro, 33. - Florianápolis

l°. andar.
Ra.id. - Rua �l'adent.. 47. IFONE •• 1468

__�__• �
I

.

'iEiAM' 'i" RENisii"
Q VA.LE DI ITAJAt

As reivindicacões . dos pracinhas
RIO., 27 (A, N.) - Re'uniu-se a Associação dos ex.-comba

�entes sob a presidên?i:: do ex-Ten.-Cel. Pedro Paulo Sampaio
....aceFda.,_que leu o OflCIO entregue aos vereadores e deputados
ila o.casIao do desfile dos ex-combatentes sôbre a situação an

�ustIOs� em que Se encontram a braços, com todos as dificul
úades, Just�mente agora que necessitam de amparo. O sr. Pe
dro leu a lIsta dos pracinhas que ainda tem dinheiro a' receber
no B�nco do Brasil. Várias comissões de ex-pracinras foram
organIzadas para a'companhar os estudos dos deputados ·sô
bre as reinvididicaçÕes.

DEOPORTU
1 Stander

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COIU1SSÃO DE ESTUDOS :Ma
S:ERVIDORES PÚBLl(mS

EstrADO
PARECER N. 473/47

Ataliba Pereira apresentou, dentro do
prazo legal, os documentos que compro
vam as afirmações constantes dos itens
I, II e III, (lia parágrafo único. do art.

:lo, do decreto n. 3.002, de 2 de junho de
1944, que regula a forma de execução do
decreto-lei n. 1.022, de 29 de maio do
nlIes.mo ano.

2. A vista do exposto, opinamos pelo
julgamento da comprovação, nos têrrnos
do § 40, do art. 60, do citado decreto n.

3.002.
S. S., em 19 de junho de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
J. Batista Pereira, relator.
Gustavo Neves

Elpídi� Barbosa
Aprovado.
2()'6-�7.
(Ass.) Adel'bnl R. da Silva
Parecer n. 474/47 - Otília P�res Ra

mos ;- Idem.
Parecer n. 475/47 - Nagib Jabor

Mem.
.

Parecer n. 476/47 - Manoel Avelino da
Cruz - Idem.
Parecer n. 477/47 - Brasí líano Vieira

Maciel - Idem.
Parecer n. 478/47 - Alípio 'Ribas

Idem.
Parecer n. 479/47 - Djalma Maingué -

Idem.
Parecer n. 480/47

Sousa - Idem.
Parecer n. 481/47

Jxl'em.
Parecer' n. 4821'47

- Idem,
Parecer n. 483/47

- Idem,
Parecer' n.· 484/47

- Iderr•.
Parecer n. 485/47

- Idem.

•
Parecer n. 486/47 - Hugo Alves Gar

cia - Idem.
Parecer n. 487/47 - Quirino Angelo

Roberge - Idem.
Parecer n. 488/47

Polucênio � Idem.
Parecer n. 489/47

nior - Idem.
Parecer n. 490/47 - Durval Eduardo

Borba - Idem. \
. Parecer n. 491/47 - Otávio Pereira de
Sousa - Idem.

.

Parecer n. 492/47 - Manoel João da
Silveira - Idem.
Parecer n. 493/47 - Arnou Teixeira de

Melo - Idem.
PARECER N. 494/47

Francisco Matos' Neves expõe e' requer
o seguinte:
a) que, a 17 de janeiro de 1922, foi

nomeado para reger a escola da então
vila do Paratí, na qualidade de profes
sor provisório;

, b) que, a 19 de fevereiro de 19300 foi
exonerado, sem motivo justificado. sendo
novamente nomeado a 4 de fevereiro de
1931;
c) que, a 28 de janeiro de 1944, foi

exonerado, a pedido, em virtude de ha
ver sido nomeado para exercer o cargo
de Secr·etário da Prefeitura Municipal de
Araquari;
d) que, a 30 de janeiro de 1946, foi

admít.ído na função de Professor, refe
rência III, e.

e) que, em' face do exposto, requer
sua readmissão no cargo de Professor
Provisório.

2. Segundo se vê da informação, a

fls. mão foi incluído no Qu.adro único do
Estado O -an.tígo cargo de Professor Pro
visório.

3. Dada essa circunstãncia, não tem
apóio legal o que solicita o requerente,
cumpr-indo-nos, entretanto, ressaltar que
serviços ao magistério estadual, confor
me se vê da sua fólha de assentamentos
constante dêste processo, e já conta
mais de vinte anos de serviço público,
te,,<'1o, assim, garantida a sua establli
dade.

.

S. S .. errs 18 de junho de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presiderrta e

relator.
Gustavo Neves'
,I. Batista Pereira
Elpídio Barbosa
Aiprovado.
20-6-47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva

Almir de Oliveir'a

Euclides Sousa -

Leopoldo Teixeira
.

Acarí Margar-ída

João Paulo Dutra

Patrocinio Coelho

Benício Manoel

Otávio Régis Jú-

PARECER N. 495/47
O proressor Irineu Benedito de Ma

cedo, classe H, ·removido, ex-orfícío, da
direção do Grupo \ Escolar "Deodoro" de
Concõrdia, para o Grupo Escolar "'Cor
reia Pinto", da vila de Painel (Lajes)
!requer concessão de ajuda-de-custo e

indenização de despesas de transporte.
2. A viagem é feita em três dias, se

gundo informa a Inspetoria Escolar em

Lajes, cabendo ao r.equerenté, como aju
da-de-custo, a Importância de Cr$ 420.00,
retattva às cinco pessoas que compõem
sua família, t.rês das quais menores.

3. A despesa de transporte, compro
vada pelo documento. de fls. 2, subiu a

ors 1.850,00.
4. Somos, pois, pelo pagamento da

importância total de ors 2.270,00 ao ze

querente.
S. S., em 18 de junho de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
Gustavo Neves, rela-tor.

.

J. Batista Pereira
Elpídio Barbosa
Aprovado.
2()'6-47.
(Ass.) 1\derbal R. da Silva

PARECER N. 496/47
A Secretaria da Viação, Obras Públicas

e Agricultura. juntando os doctimerutos
exigidos em lei, propõe a admi'ssão' de
Jovino Santana Branco na função de
Classíftcador de Produtos Vegetais, refe
rência XIV, vaga em... virtude da dtspensa
de Ovídio Juvenal da Silva.

2. Esta Comissão nada tem a opor.
S. S., em 18 de junho de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente e

relator.
Gust..wo Neves
,T. Ba·tist:i PereIra
Elpídio Barbo�1l
Aprovado.
2()'6-47.
(Ass.) Aderbal R. da Sil...

fi
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QUER VESTIR-SE ((B.1 (OHFOitTO
PROCURE A

Minisferlo da
Maritina i SI.RS.

.
ASSINNATiS
Redamem imrnUdla

menta qualqúer irre

gUâ,n$dtUie na entrega
de sáus íernaes.

.

) Associação Profis8ional dos Economistas
\

, de Santa· Catal'ina .

CONVITE

CAPITANIA DOS PORTOS DO
ESTADO DE SANTA CATA

RINA

EDI'fA.L
1. De ordem dó Senhor Ca

pitão dos Portos dêste Estado,
faço saber a quem interessar

possa, que se acham abertas
nesta Repartíçâo até 10 de

agôsto próximo vindouro as

inscrições para os concursos de
admissão ao Quadro de Conta
dores Navais e Corpo de Inten
dentesNavaís do Ministério da
Marinha.

2. Para melhores esclareci
mentos sobre o aseunto em

apreço, poderão os interessa

dos na Secretária desta Capi
tania.
Capitania dos Portos do E�

tado de Santa Catarina, em

Florianópolis, 23 de junho de
1947.
Nelson do Llrramente . Cou

tinho, Escriturário da classe
"G" - Secretário.
.,...·....•• ...,..·.·....__• .........•••...•••••.....w�

A primeka Agua de ColôRia feita

110 mundo foi fabricada na cidade
de Colônãa pela. Fábriea de l10hall

Maria Farina.

fRACOS fi

ANÊMICOS
TOMEM

BIBka er�Bs�t�1
"SILVEIRA"

Grl!!nde T6nlco'

O'

CORvid0, por êste meio, às autoridade3 civis, mili
t o ras e edesiásticos, e o peva em geral, porá a sessão
·l;olene fie ins-tolaçêio d'Ôsta Associação, o. realizar-se no

dia 30,de Junho corrente, às 20 horas, no Clube Doze
de Agosto.

Inaugurando os t ..ab "llhos da Associação o econo

mi s to Dr. Linde lfo P"reir'u farl!Í. nO.' rne s rn o ocasião.
uma conferência sôbre o rno rn en toso c s sun to : - O

BRASIL EM F'ACS DA SITUAÇÃO ECONÔMICO·FINAN
CEIRA INTERNAClüNAL.

Florionópolis, 23 <ia Junho .de 1947.
OSMAl� CUNHA Presid<mte.

Fcrmúcios de plontôo
28 MOOdg Fru-mácla Moderna Praça 15 de Novemll>re

:w D!)ml1l.co Fal'mácia Modei na Praça 15 de Novem'bre

• 58l'V1te lleWrllO será. �ehiado pela Farmácia Santo António, sita à rua JeãIJ

'0 VALE D� I'.fAJAt
Procurem na A.gência ..

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

I

Rua João Pinto, 44
Telefone 1134

II

...... " .

-

-�

ODIN

�
LH f QECOMENDA

con.TQA.F€RIDAS.I1ECEnleS ou 'IOTI6AS-
,,*%,Z \íOOfMk±à �

..

... ." .

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gesto,

quando souberem que cola·
boraste pró Restabelecimen·
to da Saude do Lázaro.

F'loríanópolls

PARECER N. 497/47

'[
Aprovado.

Thomaz de Carvalho Meyer, Oficial 20-6-47.
.

Admíntstratívo lotado no Tesouro do Es- (Ass.) Aderbal R. da Silva
tado. promovido, a 7 de outubro de 1946, PARECER N. 498/47
à classe K, da mencionada carreira, O Tesouro do Estado propõe a adrn is-
achando que devia ter sido promovido a ,'ão de Ester Antónia Gianello na função
26 de setembro de 1945, requer indeniza- de Auxiliar de Escritór·io, rererêncta. II.
ção da diferença de vêncimento, a que criada pelo decseto n. 6, de 24 de abril
se julga com direito. último, para ter exercício na Coletorta

2. Em se tra.tando de classe final de. de Videira.
carreira, a promoção deverá obedecer ao 2. Foram apresentados os documentos
critério de merecimento, de acõrdo com exigidos em lei.
o art. 49, do E. F., dispondo o Regula- 3. Nada temos a opor.
menta de Promoções. que baixou com o' S. S., em 18 de junho de 1947.
decreto n. 2.845, de 6 de março de 1'943, Carlos da Costa Pereira, presidente e

(J seguinte: relator.
"Art. 50 - A promoção por. mereci. Gustavo Neves

mento recairá no funcionário escolht- J. Batista Pereira
do pel!) Chefe do Poder Executivo Es- Elpídio Barbosa
tadual, dentre os que í'ígurarem na Aprovado.
lista nrêvíamente organizada pela' 2()'6-47.
CESPE,

-

(Ass.)
Parágrafo único - A lista será or

ganizada PQ!' classe, inclusive a final.
dela constando, para cada vaga. a in

dícacão dê 'três nomes de funcionárias
que

-

satisfaçam as condições exigidas
neste Regulamento.
Art. 60 _: Não poderá ser promovido,

ínoiusãve à classe final da carreira, o

funcionário que não possuir interstício
de setecentos e trinta dias de .efetivo
exercício na classe.

§ 10 - O interstício será contado a

partir da data do exercício, nos casos

de nomeação, reintegração, readmissão,
transferência de carreira, readap.tação,
reversão ou aproveítarnerito.

§ 20 - Nos casos de promoção, o ín
tersticio será conta do da data da pu-
blicação do decreto".

.

2. Na lista tríplice organizada por
esta Comissão e publicada no "Diário
Oficial do Estado", de 28-9-945, figuraram
os nomes dos 51'S. Nelson Neves de O'li-'
veira, Thomaz de Carvalho Meyer e Fran·
cisco Büchele Barreto uma vez que pos
suíam interstício e tinham o mesmo

grau de merecimento.
3. Quanto ao que se refere à antigui

dade na classe, esta oomissão já emitiu
parecer a 3·0 de agõsto de 1944, sendo o

mesmo aprovado pela então Intervento
ria federal, conforme ,,'e vê da cópia
anexa.

.

4. Assim, não encontra apôío legal ,o
que pede o requerente, motivo por que
opinamos pelo indeferimento.

S. S., em 18 de junho de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
Elpídio Barbosa, relator.
Gustavo Neves
J. B,,_ti8ta Pereira

Adel'bal R. da Silva
PARECER N. 499/47.

João F'errá.rIo Lopes, ocu.pante do car

go de Delegado Regional, padrão Q, do
Quadro Único do Estado, tendo sido re

movido, ex-offtcio da Delegacia Regional
de Joaçaba para a de Mafra e da de Ma
fra para a de Pórto União, requer con
cessão de ajuda- de custo e índenízação
de despesas de transoorto.

2. A viagem foi feita erre quatro dias,
segupdo documentos de fls. 5, cabendo
ao requerente, como 'ajuda de custo, a

Importânnía de Cr$ 420,00, relativa âs
cinco pessoas que compõem sua farr,"lia.

S. S., em 18 de junho de 1947.
Carlos da Costa Pereira, prestden te.
J. Batista Peretra, relator.
Gustavo Neves \

Elpídio l'Iarbosll
Aprovado.
20-6-47.
(Ass.) Aderbal R. da SilTa

PARECER ·N. 500/47
O Chefe do Serviço de F'í scaltzação ela

Fazenda propõe a admissão de Ivan Luiz
Pízolatt Alves na função de Aux.üar de
Escritório, referência V, criada pelo de
creto-lei n. 11, de 24 de abril do corren
te ano.

.

2. FOI'am apresentados ..,5 documentos
exigidos em lei.

3. Esta Comissão nada tem a r.por ,

S. S., em 18 de junho de 1947.
Carlos da Costa pereira, presidente e

relator.
Gust:ivo Neves
J. Batista Pereira
Elpídio Barbosa·
Aprovado.
�6-47.
(Ass.) AderbaI lt. da Siln

If,':)E"� .

:.W�

lNDUSTliIAL-JQINVIl..l_E (Marcl

o Sabi.
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'I'@RNA A OOUPA BRANQ:UlSSIM.A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHO AbMlM8l1AJW-O
00 .6STADO DE �AN'I'A

CATAJUNA
.PA;R"ECER N. 227

O Departamento das Municipalidades
encaminhou a êste Conselho Administra
'tivo o Rela·tório das atividades adrntrns
tratívas da Prefeitura Municipal de Ibtra
TUa, reter-ente ao exercício de 1946 ofere

· cido pelo Prefeito Rodolfo Koffke' à con
s-ideração do senhar Governador do Esta
.río.

A Secção de Contabilidade do Departa
mento das Muritctpaliüadea, exarntnando
as contas, achou-as erra oondicões de se-
rem aprovadas.

'

Com meu voto favorável, apresento ao

Plenário o seguinte
Parecer

O Conselho Administrativo do Estado \

· é de parecer que seja aprovado o Rela-I· tót-Io apresentado pelo senhor Prefeito
Municipal de Ibirama. .

S. S., em Florianópolis, 24 de junho de
1947.

Jairo Caltado, relator.
PARECER N. ·228

O Depa·rtamento das Municipalidades I
encaminhou a êste Conselho Administra-

) tivo. o Relatório d3JS atividades adminis
trativas da Prefeitura Municipal de Pôr
·to União, referente ao exercício de 1946.
apresentado pelo sr. Prefeito Lauro SO.1·
res à consideração do exmo. sr. Governa-
dor do Estado. .

As contas, examinadas pela Secção de

Contabilidade do D. M. foram considera
das em condições de ser aprovadas.
Com meu voto favorável, apresento ao

Plenário o seguinte
Parecer

O Conselho Administrativo do Estado
� de parecer que está em condições de

.ser aprovado o Relatório apres'en tado
ao exmo. sr. Governador do Estado, pelo

.51'. Prefeito· Municipal de Pôrto União,
referente ao exercício de 1946.

S. S., em FIO'rianõpolis, 24 de junco de
1947.

.

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA
I

L
é preservarmo· nos

Constipações, das

das Dôres de
Licença do D. N. S. P. N0 186

�
d. 26 de Fevereiro 9';",

�enl de 1935 Or$lS \).

ho/ 0,002, EUCGlyplo\ O,

..

Jail"o Calfado, r-elator.
PARECER N. 230

O Departamento das Municipalidades
,encaminhou a êste Conselho Admíntscra
tivo o Relatório d3JS atividades admírns
-ta-acívas da Prefeitura Municipal de In

daial, referente ao exercício de 194?, ofe
recido pelo Prefeito Marcus Rauh a con-

· -síderação do senhor Governador do Es·

tado.
A Secção de' Contabilidade do Dep.arta

mento das Municipalidades, examinando
as contas, achou-as 'em condições de se

'rem aprovadas.
Com meu voto favorável, apresento ao

-Plenário o seguínte
Parecer

O oonsetho Administrativo do Estado
,é de parecer que seja aprovado o Rela

-torro apresentado pelo senhor Prefeito

Municipal de Lnda.ial.
S. S., em Flo-rianõpolis, 24 de

"1947.

.
ks contas, examinadas pela Secção de

Contabilidade do Departamento das Mu
nicipalidades, foram constderadas em

condições de ser aprovadas.
Com meu voto favorável, apresento ao

Plenário o seguinte
Parecer

O Conselho Administrativo do Estado
é d-e parecer que está em condições d"
ser aprovado o Relatório apresentado ao
exmo. sr. Governador do Estado, pelo sr.
Prefeitó Municipal de Pôrto Belo, refe
rente ao exer-cício de 1946.

S. S., em Florianõpolis, 24 de junho de
1947.

Jairo Callado, relator.
PARECER N. 229

O Departamento das Múnicipalidades
encamírinou a êste Conselho Admírnstra
tdvo ·0 Relatório das atividades adrntnts
tratívas da Prefeitu.ra Municipal de Ma
fra 'referente ao exercício de 1946, ofere
c>d� pelo Pl'efeito Pedro Kuss à conside-

· ração do exmo. sr. Governador do Estado>
A Secção de Contabilidade do Departa

_ mento das Municipalidades, 'examinando
·as contas, achou-se en'J condições de se

rem aprovadas.
Com meu voto favorável, apresento ao

'. Plenál,'io o seguinte
Parecer

O oonserno Administrativo <!lo Es"ado
-ii de parecer que seja aprovado o Rela tó
crio apresentado pelo 'senhor Prl"feito Mu

nicipal de Mafra.
S. S., em Flo-rianõpolis, 24 de junho de

'1947.

Jairo Canada, relator.
RESOLUÇãO N. 221/47

É aprovado. nos têrmos abaixo, o pro
jeto de decreto-lei do Govêrno do Estado,
remetido em ofício n. 294, de 17 de junho
de 1947.

-

Texto do projeto de decret.o-Ieí nos têr
mos em que se acha redigido

Art. 10 - Ficam criadas, no Quadro
único do Estado, três funções gratifica
das de Diretor (Instituto de Educação
"Dias "Velho", da cidade de Florianópolis,
Escola Normal "Vida I Ramos"· da cidade
de Lajes e &icola Normal "Pedro II" da
cidade de Blumenau).'

,

Art. 2° - Ficam rixadas em doze mil
cruz,:iros rcrs 12.000,00) anuais a grat i
flcaçao de que trata o artigo anterior.
Art. 3° - Ficam extintos, no Quadro

únic_o do Estado, um cargo isolado, de
provímsrrt-, em comissão, de Diretor pa
drão P, do Instituto de Educação de F'lo
"rianópohs, e dois cargos isolados, de pro
v1I!lento em comissão, de Díretor, pa
drao P, das Escolas Normais de Lajes e
Blumenau. .

Art. 4° - l1:ste decreto-lei entrará em
vigor na data da sua publlcação, revoga.
das as dtsposíçõss em contrário.
FlorianõpoUs, 23 de junho de 1947.
Severo Simões, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho

Administrativo do Estado, em 23 de ju
junho de nho de 1947.

N"l,on Maia Machado secretái-ío ad-
míntstratívo.

'

RESOLUÇãO N. 222/47
É aprovado, nos têrmos abaixo, o prc

jeto de decreto-leí do Góvêrrio do Estado
que foi remetido a êste Conselho Admi�
nistrativo, com! o oficio n. 295, de 17-6-47.
Texto do projeto de decreto-ter nos fêr

mos em que se acha redigido
Art. 1° - É de competência do Secre.

tário da Justira, Educação e Saúde a. con
cessão de licenças, até noventa dias, aos
membros do magi,f'1;ério púbUcn e runcio
nários do Departamento de Educacão.
Parágrafo único - Compete ígualrnsn.

ao te a'} Secretário da Justiça Educação e
Saúde � �esi�nação de SUb'stitutos aos
funcionarIos llcenciados nos têrmo's dês-
te artigo. '

.Art. 2° - 1tste decreto-lei entrará em
VIgor na data t!:a sua pubUcação, revoga.
das as <:IiSPOSIÇOes em contrário
Florianõ�olis, 23 de junho de '1947.
Severo SImões, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho

Administrativo do Estado, em 23 de ju
nho de 1947.
Nelson Maia Machado secretário ado

ministrativo.
'

RESOLUÇÁO N. 223/47
É !l.provadO', nos têrmos abaixo, o pro

jeto de decreto-lei do Govêrno do Estado
remetido a êste CO'nselho kdministra-tivo'
com o ofício n. 297, de 17 do corrent�
mês.
Texto do projeto de decreto·lei nos têr.

mO$ em que se acha redigido
.
Considerando que o .ex-Inspetor de

Quarteirão, Eufrásio Antônio Palhano, foi
assassInado, a 6 de agôsto de 1946, no
distrito de Liberata. município de Curi·
tibanos, onde realizava uma diligência po
Ucial, por orderr" superior;
Considerando que a vítima deixou mu

lher e quatro filhos menores,' os quais
ficam inteiramente às expensás da viúva;
Considerando que o ex-Inspetor morto

junho de no cumprimento do dever teve sempre
um comportamento exemplar,

Jairo Callado, relator. DECRETA:
PARECER N. 233 Art. 1° -, É concedida a Conceição Ma-

O Departamento das Municipalidades 'r1a Albuquerque, viúva do ex-Inspetor de
encaminhou a êste Conselho Administra- Quarteirão Eufrásio Antõnio Palhano, e

tivo o Relatório das atividades adminis- aos menores do ca'sal uma pensão de
trativas da Prefeitura Municipal de Cam- quatrocentos cruzeiros (Cr$ 400,00), que
po. Alegre. referente ao exercício de 1946, serão pagos à viúva duzentos cruzeiros e

apresoentado pelo senhor Prefeito Adolfo a·os ffi'ênores cinquenta cruzeiros a cada
Paulo Herbst, à consideração do exm,o. um.

sr. Governador do Estado. Parágrafo único - Por falecimento ou

Exarr,�nadas as contas pela Secção de casamento da viúva, reverterá sua parte
Contabilidade do Depa·rtamento das Mu- I nessa pensão em favo-r dos outros bene
nlcipalidades, fo,ram consideradas em ficiários, enquanto menores.

condições de serem aprovadas. Art. 20 - A pensão deverá ser paga a

Com meu voto favorável, apresento ao contar da data do falecimento do 1I1spe-
Plenário o seguinte tor de Quarteirão Eufrásio Antônio Pa-

. Parecer lhano, ficando o Govêrno autorizado a
O Conselho Administrativo do Estado abrir crédito especial para esse fim.

é de parecer que está em condições de Art. 30 - Revogam-se as diE'Posições em
ser aprovado o Relatório apresentado ao contrário.
exmo. sr. Governadoor do Estado, pelo se· Florianõpolis, 23 de junho de 1947.
nhor Prefeito Municipal de Campo Ale- Severo Simões, presidente.'
gre. referente ao exercício de 1946. Publicada na Secretaria do Conselho

S. S., em Florianõpolis, 24 de junho de I Administrativo do Estado, em 23 de lq-
1947. nho de 1947.

Jairo CaIlado, relator. Nelson Maia Machado, secretário ad-
PARECER N. 234 ministrativo.

O Departamento das Municipalidades RESOLUÇãO N. 224/47
encaminhou a êste Conselho AdminiFtr2- É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro-
tivo () Relatório das atividades adminlg· jeto de decreto·lei da Prefeitura Munici
trativog da Prefeitura MlLTJ.icipal de Pôr- pai de Timbó, remetido a êste ConFelho
Vo Bc'.'>, referente ao exercício de 1946. Administrativo, com ° oficio n. 135/1.084,
apree",tado pelo sr. Prefeito Manoel Fé- de 16 dE' junho de 1947.

.

lipe -', Silva. à coneidpracio elo eX!1lu. Texto do projeto de de�r<"to·lpi nos têr-
sr. G07ernador do Estado.' mos em que se acha refUgido

Jairo Câllado, relator.
PARECER N. 231

O Departamento das MuniCipalidades
.�ncaminhou a êste Conselho· Administra
�ivo o Relatório d3JS atividades admínís
+tratívas da Prefeitura Municipal de Ja-

guaruna, referente ao exercício de 1946,
.orerecído pelo Prefeito Osni Pereira à

"consideração do senhor Governador do
·Estado.

, A Secção de Contabilidade do Depart.a
-mento das Municipalidades, examinando
as contas, achou-as em condições de se

rem aprovadas.
Com meu voto favorável, apresento

..

.Plenário o seguinte
Parecer

O Conselho Administrativo do E"tado
é de pa·recer que seja aprova<:lo o Relató
rio apresentado pelo senhor Prefeito Mu·

nicipal de Jaguaruna.
S. S., em Flo-rianõpolis, 24 de junho de

1947.
.

I
(

Jairo CaIlado, relator.

�PARECER N. 232
O Departamento das Municipa.lidades

encaminhou a êste Conselho Administr.a
tivo o Rel3ltório d3JS atividades a.dminis
trativas da Prefeitura Municipal de La
guna, referente ao exercício de 1946, ofe
recido pelo senhor Prefeito Ataliba Bra
sil à consideração do exmo. sr. Governa
dor do Estado.
As conta.s foram examinada's pela Sec

ção. de Contabilidade do Departamento
das Municipalidades e considera<:las em

condições de serem aprovadas.
Com meu voto favorável, apresento ao

·

.Plenário o seguinte
Parecer

O Conselho Administrativo do Estado
é de parecer que está em condições de
ser aprovado o Relatõrio apresentado ao

exmo. sr. Governadar do Estado, pelo .e
nho-r Prefeito Municipal de Laguna, re

ferente ao 'exercício de 1946.
S. S., em Fld-rianõpolis, 24 de

1947.

. Bronquites,
Garganta,

Art. l0 - O Impôsto de Licença (Tabe
las "A" e "B" - Estabelecimentos Co
merciais, Industriais e Profissionais e

para o Comércio, Ambulante), será cobra
do, sem multa, no corrente exercício, du
rante o mês de setembro,
Art. 20 - l!:ste decreto- lei entrará em

vigor na data da sua publicação, revoga
das as dtsposíções em contrário.
.Florianõpolis, 23 de junho de 1947.
Severo Simões, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho

Administrativo do Estado, em 23 de ju
nho de 1947.
Nelson Maia Machado, secretário ad

ministrativo.
RESOLUÇãO N. 225/47

É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro
jeto de decreto-lei do Govêrno do Estado,
r-emetido a. êste Conselho com o of ício n.

296, de 17 do corrente mês.
,

Texto do projeto de decreto-Ieí nos têr
mos em que se acha redigido

Art. 10 - Fica aberto, por conta do
saldo do exercício' anterior, o crédito es

pecial de cento e três mil e oitocentos
cruzeiros (Cr$ 103.800,00), destinado ao

pagamento de dots carros "Ford", adquí
ridos à firma Tuffi, Amim & Irmão.
Art. 20 - l!:ste decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicação, revoga
das' as disposições em contrário.
Florianõpolis, 23 de junho de 1947.
Severo Simões, presidente.
Publicada na Secretaria do Conselho

Administrativo do Estado, em 23 de ju
nho de 1947.
Nelson Maia Machado, secretá-rio ad

ministrativo.

r· .......... - ... --_ ... _.,.,__....--
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Cartada dificil para os alvi-negros

Encontrar-se-ão, boje, Caravana do Ar e Figueirense AvaíxColegial, a pl.Jg_na
atração de omcmhõ

I·
II,II

A pugna atração de amanhã I Os avaíanos estão firmes na

porte bretão, e, pondo abaixo A partida que completará alli.der�nça, com. três pontos de

os prognósticos, bem poderá ga rodada do certame amado- dif'erênça sobr e _os segun�o.
o Figueirense, lutando com ar-' rísta será e<fetuada amanhã e colocados que sao: Colegtaâ
dor levar de vencida o seu va- serão adversários Avaí e Co- Caravana do Ar, Paula Ramo.

lente adversário. legial. e Clube Atlético..

Esse jogo "está marcado pa- O clube estudante vem pren- Deseja o �v�í manter a sua

la ter início ás 15 30 horas. dendo a atenção do mundo honrosa posiçao, lutando cors -

Ás 13 30 horas ser� travado o flortanopo lítano local, razão todas as suas possíbtlídades
prélio entre aspirantes, que das suas vitórias sôbre o Ca- para conseguir 0' seu intento.

promete empolgar o público ravana do Ar e o' Fi'gueirense, Caso forem d�'rrotl:tdo�, OI

em vista da firme disposição em memoráveis pelejas, gran- rapazes do ,C�leglal se situa

do Figueirense de quebrar a demente -repercutídas em todo r�o �o penúltímo lugar, .se e /

lnvencíbtltdads do Iíder. o Estado. F'ígletrense lograr um trmnfo
sôbre o Caravana do Ar.
,

Os meios tutebolístícos da

Capital movimentam-se com

indiscritivel entusiasmo pela
realização da sensacional par- '

tida de amanhã.
Por nosso intermédio a díre

I torta do Avaí �pede o compa
recimento, amanhã, no estádie
da F. C. D, dos seguintes ama

dores:
Ás 13 horas - Pucini, Jor-'

ge, Chico Branco, Pedro, ArÍ.
Raul, Vieira, Lessa, Delarnar,
Dutra, Abreu, Osmar, Lamar
que, Irineu e Zacki II.
Ás 14,30 horas - Adolfo, Fa

téco, Tavinho, Boos, Damíaní,
Braul lo, Luiz I. Felipe, Perro
ne, Nizeta, Tião, Arí e Zacki L

Anúncia-se para hoje, .á ta�-I investidas dos. dianteiros do
de, no local de costume, Isto e, H

esquadrão da aço", onde fi
no "Btadíum " da rua Bocaiu- guram Mando, Harley Augus
va, mais Um prélio em contí- to, Nicolau :e

. Hamilt�n.
nuação ao Campeonato de Contemplado com um ex
Amadores da cidade. pressivo triunfo frente ao Pau-
,Serão contendores os esqua- la Ramos 'e tendo em vista o

drões do Caravana do Ar e do

I
: nsucesso do Fizueírense o Ca

F'ígueirense ,q�'e ofe�ecerão ao Tavana do Ar l' o franc�. favo
público esportivo mais um mag rito da pugna, de hoje.
nífico espetáculo futebolístico Mas acontece que o nosso
onde será dado apreciar em certame está reservando sur
seus detensores excelentes qua- presas aos aficionados do es
lidades no contrôle da bola.
Não erraremos apontando o

Caravana como favorito·. O clu
be da Base Aérea tem amplas
possíbiltdades de derrotar o

seu prestigioso adversár io que
no último sábado tombou ina

pelavelmente diante do con

junto do Colegial pela decep
cionante contagem de quatro
a um.

Possue o Clube da Base Aé
rea um bom "team" no, mo

mento e tem realizado rígoro- , Isos treinos com proveito sob
a direção do "coach" Touri
nho. A inclusão de Manara no

ataque constituiu um problema
resolvido satisfatóriamente e

com amplas vantagens para os

seus companheiros; tanto da

.Itnha de frente como da linha
intermediária, visto ser o jo
vem "insider-Ieft" dotado de

grande :preparo fisico e técni

co, favorec�mdo �mormen'lente
o "Insíder-ríght" Sanford e o

.Hcente['-forward" Leon idas,
formando os três um trio perl
goso e infiltrador; o primeiro
pelas suas uogadas rápidas e

recuadas, o segundo pelos seus

tnoríveis pelotaços e passes
certeiros, tendo .por compa
nheiro de ala o extrema direi

ta Lebetinha, que atualmente
é o melhor da cidade, e o ter

ceiro .pefas avançadas arraza

doras, Ao zagueiro Morací

competirá, hoje, evitar que o

centro-avante Augusto realize

as suas escapadas fulminantes,
trabalho, aliás, bastante ár

duo. Para impedir os avanços
adversários, conta o Figuer€m
se com Jair, o explêndido "pi
vot" que tanto sucesso teve

nas' partidas disputadas velo
alvi-negro; os zagueiros 'Pr?
cópio 'e Monguilhot e os me

dios Pires e Wilson, el"tando
firme na guarda do arco o go

leiro Arí, uma das grandes fi

guras do Figueirense.
A linha média do Caravana

do Ar, formada por Verzola,
Haroldo e Adão (ou Gustavo)
ee encarregará de anular as

F]�STIVAL no FIGUEIRENSE

PROVA "PRESIDENTE
MIAMI, 27 (U. P.) - F'ran- B,OOSEVEVf"

kie 'Abrams de Detroit, comi A inscrição para a prova,
146 libras, derrotou o lutador "Presidente Roosevelt"
brastleíro Osvaldo Silva "84", Volta da ilha das Vinhas a reme

Careca (Bocaíuva) 2 numa luta de, dez "rounds" - é 'gratuita. Cada clube po-
Nízeta (Avaí) 2 na arena de Bíseyrie, diante de derá inscrever quantas guarní-
Carioni (Paula Ramos) ..

' 2 uma assístencía de 26 mil pes ções desejar.
Ibio (Bocaíúva) 2 soas. A inscrição poderá ser feita.
Fornerolli (P. Ramos) .. 2 N. da R. - Depois de cinco, nesta redação, com o cronista
Nicolau (Figueirense) .,. 2 magnificas vitorias, o nossol Pedro Paulo Machado, bastan-
Tião (Avaí) "....... 2 campeão "84" perdeu o seu! do que cada responsável pela
Zachi (Avaí) 2 titulo de invicto na América' tripulação dê os nomes dos seus

Renato (Colegial) ". 2 do Norte, perante consídera-" componentes pôr escrito, subs-

Harley (Figueirense) 1 vel público. i crevendo-os.
Lázaro (Paula Ramos) .. ,. 1
Machado (Atlético) ... , .... 1
Calixtó (Paula Ramos) .. 1
Lauro (Colegial) , 1

1 Silva (Caravana) 1

1 Irassú (Atlético) ,... 1

Lebetinha (Caravana) 1
Duduca (Colegial) 1

2 Haroldo (Caravana) ,. 1
Perrone (Avaí) .,., .. ,.,. 1
Sanfor'd (Caravana) ., .. I. 1

Osman Colegial) ..... ,.
"
.. 1

No programa: . '1) - A Marcha

da Vida n, 69 - Nac. Imp,_ Filmes.
2) - Cidades do' Futuro

Short.
3) -' A Voz do Mundv - Alua

lidades,
Prcco: - Cr$ 3,00 (\loiro),

Tmp. 1" anos".

LOI\{1 Cam rose, um dos grande,s pro.:.
, prieiários de jornais da Grã-Bre-

I b••• in./J�.��isZ'" \ Viló6as \D<rrot •• 1 E ..P"U/ Ponl06 / J)o.fo.l·co.,IS·I,c •• IS. lanha, que dedi,ca o melhor dos
caçlio dos !l.nh"" p<rdidoa. pro contra

• seus eElforços, aliás amplamenLe
A a� 1"1 451 331 021 11 7 1, 141 7 compensados, na direção do "Daily

Roberto Cos- v 1 1 I-Paula Ramos 2° O· 6 4, 16 12 'l'elegraph".

Colegial 2°, 4 2,. 21 01 4 41
.. O 8 Britsh' News Servi-ce.

Atlético 2° I � 3' 2\i O 6 41 11\ 9
G Pi'

e 20 4 2. 21 O . 4 4' 13 8 Camisaí. ravataa. 19m�.,
·aravana

I \ Meia. dai melhor-el" ;pelol me·
Figueirense 3° 4: 1 2 1 3. 5 10\ 12

6 CAs'j\ MI';:

:a_o_c_a_il)_v.....a 40 6
__

1 5 o_�2--1-0---7--2-5- �o��A��À_ •R::C. lIAafr'a. �

ESPORTISTA!
PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIRAÇõES, CONTRffiUI, AINDA

QUE MODESTAMENTE, PARA A CAMPANHA
PRó-CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DO

FIGUEIRENSE F. C.

Prêmio: 1 finissimo relógio de

pulso, instítuído :pela Relojoa
ria Gomes

MOVIMENTO DO CAMPEONATO AMADORISTA
DE FUTEBOL

Com a realização da 8a roda

da, é o seguinte o movimento
do Campeonaco Amadorista de
Futebol da Primeira'Divisão:

Jogos realizados

Bocaíuva 2 x Colegial 1
Avaí 5 x Paula Ramos 4,
Atlétíco 2 x Caravana 1

Avaí 1 x Figu.eirense 1

Caravana 7 x Bocaíuva 1

Paula Ramos 3 x Atlético ..l

Colegial 3 x Caravana 2

Atlético 5 x Figueirense ? .

Paula Ramos 4 x Bocaiuva
Avaí 2 x Atlético ,.

Paula Ramos 3 x Colegial 2.

Figueirense 5 x Boeaiuva 2.

Caravana 3 x Paula Ramos
Avaí 6 x Bocaiuva 1

Col�gial 4 x F'igueirense 1

Atlético 2 x Bocaiuva O

Arqueiros Vazadôs
Goleadores

Ruhinro (Bocaíuva) 25
Arí (Figueirense) .,...... 12
Currú (Atlético) 9
Hélio (Caravana) 8

7 Adolfinho (Avaí) 7

6 Tatú (Paula Ramos) 7

5 Brognoli (Colegial) 6

-4: Vadico (Paula Raimos) "
-4:

3 BitilIlho (ColegiaJ.) 2

3'Calixto (Paula Ramoo) 1

3 Arqueiro não vasado

i Pedro (Atlético)
3
3
3
2
2

A NOVA DIRETORIA DO Augusto (Figueirense): ..
IATE CLUBE Leônidas (Caravana) , ...

t'· d Iate Clube Mandico (Paula Ramos) .

Da secre al'la . o _

.

recebemos atencioso ofício, I S�ul (Aval) , .

.

d· 'pOSSI> da GIl (ColegIal) .

comUlllcan o-nos a �
. , .

d· t' que regerá os DJalma (Atletico) .

nova Ire ona .

)
destinos da prestigiosa agre- Testa (Boca!�va .

• - ''<1' ele 1947/ Capeta (AtletIco) .

mlaçao no penouo· d' h (Atl,'t·. )1 tá ssim cons- Me m o e ICO .

1.94?, a Iqua es a
Abelardo (Paula Ramos) ..

tltUlda: A '(A ')1'1 vaI .

Comodoro: Adolfo Nicolich Ha;zan (Cara$na) .

da Silva.
. Hélilllho (Colegial) .

Vice-Comodoro: Waldir Faus- Chocolate (Paula Ramos.)
to Gil.

Preso Couso DeUb.: Antônio

Joaquim Brito .Pereira.
10 Secretário: Arno Schmidt.
20 Secretário: Hézio Silvei

ra de Sousa.
1° TeSoureiro:

ta Sousa.
20 Tesoureiro: Darcí Lopes.
Conselho Fiscal: João Pinto

de Oliveira, Milton Lehmkuhl
e João Batista Kowalski.
Gratos pela comunicação.

Juizes que Atuaram
José Ribeiro 7 vezes.

Waldemiro Mello 6 vezes.

Lúcio Carvalho 2 vezes.

Newton Monguilhot .. l Tez

SITUACÃO DOS CLUBE�

.CLOOI'.

No local onde está sendo
construido o seu moderno está
dio, o Figueirense realizará,
amanhã, atraente festival com
diversas partidas entre grê
mios varzeanos, em disputa de
valiosos prêmios.
A população estreitense mo- VE�E_NO NÁ�,!:ICO

vimenta-se com invulgar inte-
_

- MUltas guarmçoe-s se es-

rêsse para assistir o festival. tao preparando para a volta da,
,

ilha das Vinhas.
- E; uma sorte que a ilha

"84" NÃO VENCEU DESTA tenha somente o n.ome ...

VEZ

ODEGN - ás 11,30 e 7,30 I11'S. ItlTZ - Hoje ás 1,30 c 7,30 horas

_

.

Sessões Populares - Joan Crawf'ord, Melvyn Douglaa,
T _ MENSAGEM Á GARCfA Osa Massen e Conradt VeidL.

Com: John Boles, Barbara SLa-1 UM Ho.STO DE MULH1Ul

wyck e Wallace Beery, 1
Censura: Até 14 anos.

H - OS VIGILAN'l'J1S DE

I
No programa: Cine Jornal To-

DODGE CITY for.mativo; Uma noite na cHpi,tal
Com: Bill Elliott. do México - Short em 2 partes..
IlI - ADA,GA DE SALOMÃO Preços: ás 4,30 hrs. - 4,40 e

3,00; ás 7,30 hrs. - uníco, Cr$ 4,4.e�13 e HO Episódios.
No prograrna : 1) - Industria

Nacional - Nac. Imp. Filmes.

'Preços: Cr$ 3,00, 2,40 c 1,50,
As 7.30 - Cr$ 3,00 (ulli-co).

......... ','" .

"lmp. :l'l anos".

ROXY - Hoje ás 4,30 e 7,30 h rs,

1 ° - Cine Jàrnal Infor-mativo.
20 - Kirby Grant o mascule

cowl'boy.
oCA,STIGO MERECIDO

30 - William Cargan e J. Carrol
Nais.b em:

O GRANDE M.oMEN'I'O
110 - BANDIDOS DAS SELVAI
Censllra: Até 10 anos.

IMPERJAL - ÁS 7.,30 horas
.

- Ultima Exi,biç,ão -

MEXICANA

Preç.os: ás 4,30 hrs. - 3,60
2/10; - ás 7,30 hrs. - Cr$ 3,60.
,----------

voc� PRECISA COLABORAI 1

Pró Resta�
Saude do .

na Campanha
bel�cimento da
Lázaro.

DR. LUCAS
CIRURGIÃO

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
FIGADO _ ESTOMAGO-INTESTINO.
Coo�u!tas das 14 às 16' horas.

RIJa Jeão Pint"l n. 7
(Sob' ('1. )
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- 5- Distrito Nlt"Tal cl6 S.1 -
De ordem do Exrno. Snr. Capitão de Mar e Gu-erra Antãs

Alvares Barata, Comandante do 5° Distrito Naval.
L Acha-se aberta' a concurrencia para a construção dos

.seguintes edifícios do 5° Distrito Naval:
a) - Séde do Distrito (edi.ficio de 3 andares);
b) - Residencia do Comandante do Distrito Naval;
c) - Residencias dos Oficiais;
d) - Reeídencias dos Sub-Oi'ici,ai3 e Sargentos;
B) - Resídencias de Praças e Taifeiros.
II. Os concurrentes obterão todas as informações, deta

lhes; plantas, etc. na séde provisória do 50 Distrito Naval, �a
.andar do I. A. P. S. E. , Praça Pereira' de Oliveira, das 9 hs. as
11 hs. e das H hs. às 16 hs. diariamente, excéto aos sábados,

........................................ , o li _ "

S. H. I. - Informam de Ha
ia que foi realizada hoje uma

tocante ceremonia naval, O fe-
''lf.oute _

lecido Vice-Almirante K. W.
,

')MMF. M. Doorman, que perdeu a ltltDG BIlL 0h0JI J). ",
••••

:��a r��e�:�l�a :�l��: d�a��=l �
: _

;
.....•

leiro .da Ordem Militar de Cui- __ "' -,. .......•

lherme, numa ceremonia a

bordo do porta-aviões escolta
"Karel Doorman-".

O Almirante DOO1'man, cujo
nome foi dado ao porta-aviões
foi momandante 'do Esquadrão
Naval Holandes, que lutou em,tiomingos e feriados.

.
, 'minoria esmagadora contra osIII. Anexo às propostas os concorrentes deverão juntar os japoneses em f'evereiro de4ocumentos comprobatoríos de' idoneidade, @ provas de qui- ,1'942. O Tenente da Marinhata.ção de todos os impostos federais, estaduais. e mu�icipais. " I L. A. H. J. Van Hamel qu� �e

,
_

IV. Os COco�fe'�tes, �nexo as propostas, _Juntara? a ?8cla-1 apresentou como voluntário-.ça? que dep�s�tarao,a ímportancia da c�uçao em .dInhelro ou i para lançar-se de paraquedasapolíces da Divida PublIca como �ara�tI.a da assmatu!a d� i das na Holanda para trabalho
oontrato, caso venha a ser o preferido Ilcítante. A cauçao sera: de espionagem importante e
tie 5% sabe o valor daobra.' perigoso, tambem receberáV. As propostas deverão ser entregues. em envelopes fe- postumamente a Ordem de�h.ado.s, até o dia 7 de julho às 9 hs., na secretaria do Distrito. Guilherme. Ele foi apanhadoA sua abertura será às 9 ?s. ,do �e'smo di�., pelos alemães quando tentava

F'Iortanópolís, 18 de JUnho- de 194.7. voltar com iutormacões 'paraALVARO PEREIR.A DO CABO
a Inglaterra e tuzilado. Foram

Capitão de Fragata, Chefe da Comissão de Concurrencía. distribuidos 20 cruzeiros e
NOTA: «Fica alterada poro 10 de julho do . coeren t e , leões do bronze, alguns postu

(I data de entrego das p rop ov t 119 paro, Gl", c ons- marnente. a membros das for
truçõea dafJ obras do 5.s Distrito Naval, rn c n-

ças navais e aéreas por bravutendo-se, contudQ, a hora do r-e ce b im e rt to ». ra durante a ultima guerra nas

Indias Holandesas e na Euro

vende: pa. As condecorações foram

entregues pelo Vice-Almiran
te C. E. L. Helfrich comandan
te em chefe das forças navais
holandesas.

• O •••••• �·fI ••••••• �

................. � 8,0." fi .. � II

•••••••••••••••••••••••••••••••••• __ •••••••••••••••••••••••• P ••••••••••

A@tt'adeooriam08. �.� de nW�QS de naadmotA-,

f!I!IiLmn:ent08 e omru. de�'ca de pe&WOU U1'JCU.

Berreiros»
SAPATOS PARA. HOMEM,: feito .. a mão. vira france,o. eolado clupl.
lIalto prillteleira. fabricado com material que &xiat. da malhar,.

preço apenas Cr$ 150.90,
S�PATOS ATAM1\NCP.DOS: proprios para inverno. "olaào de mad&ira
especial qn8 re.i�tam contra todo e qualquar humidade. con.erv�ndo
o pé sempre quante, reeomt>nda'Le eupeclalmente para pe.saas CJI19
-trabalhan'\ em lugares hurnidos cujo "oalho é de cimanto e tij.letos.

Preço c penos el'S; 80;00.
CALÇADOS PARA CREANÇll.S E SENHORAS: T� grande lIortimente ,

modelos novos, preço. baratíssimoll. de Crl·z•• J 20.00 a lOO,OQ.
Vendas diretalnents da iábriaa ao cvm.... rnidor.

.' CASA BARREIROS -: Rua Constlhelfo Mafra 31.

E:n.VM aê S6tl a�o 4H8taM4
11m. R1Í.m6M da Pel'i�ta O V:tl
LJ!: 00 ITAJ.U, edição dMi
eada a Fiorl8B.Ópolls,' e aS3h.

estará contribniR.do pH'a
maior difluJie cliJtlll'a1

d� n081a t;ellll"�
, UJU 'H'oLANDES NA PRE8I
DENCIA DA SUB-COl\nSSAO
DE LIBERDADE DE INFOR-:
lfAÇÃO E DE IlUPRENSA NA fmd&idm _ 1';1& -�- ���! ii A t it iNAÇõES UNIDAS m(JBIrnI08 Im TJU.NSPOlll'I')l:1\l iS, H. L - Informam dê La-

Cifrai do Balanco de 1944: Ike Sucess que o Dr. Gerrit J.. j
von Heuvon-Goedhart Diretor

RE·SERVA� C 8 9 6 fi 3
�

Gerente do jornal de Amster- CAPITALE_r. 0" 00. o , o i.:f P
.

1" f
. Responsabilidade. Cr$ 5,978Aol

;755.971
uam "Het aroo

'

OI, por
.'- R,'cet� 67.053.245,30sugestão da delegaçao norue- -�.

,,''d d S b Ativo $ 142.176.603,80guesa, eleito presl ente a, u -

comissão de liberdade de iqt-
prensa e de informações das SinistraI! pagos no," últimoD Iv !!inOA 98.687.816,30

fNações Unidas.' Respo1lllabilidatj�� " 76.736,40L306, 20
........ lO •••••••• , • • • • .. • .. • • • • • • • •

r
�

,

I I
! 'IretC'Ji'C'<:

d If A G Dr. Pdmp !lo "tJtra i feIre I'''; C'II valho. Dr. ?rafíUI!CODr. Lin o o . .

I de Sá, Ani:fio Masg(jrr,�. Dr. )oaqoim Barreto d� Araujo !Pereira I e José Abreul t

Advogado e Contabilista _..._........,,--..� ........_"'-._._..---_............---'"

Constituição de lIociedade•.
Planos cOl'ltabeis •• Organiza
ções -- Pareceres e Slerviçoll

G:orrelatos.
Rua Gal. Bittencourt nO 122

Florian6polia
Da. 17 hora. em diante.

DI. NEWTON D'AVlLA
� - -quis .UrfuArlao -
:OOeçu dotl 1ntMtinos l'éto •

UoIlIM - Hemorroidas. �t.'f)o
to ela colite ameblana.

J'iGloterapla - Infra l'ermelbo.
ücn'áUlta: Vitor Meirelell" 28.
A�' diariamente à. 11,30 U.
e, li tnrde, d!UJ 16 h•• em d.:Iante

Buid: Vidal Ramotl, 66.
J1'on... 1007

ADIADA INDEFINITIVAMEN
TE A VIAGEM DO GOVERNA
DOR DAS INDIAS HOLANDE
S�S AOS ESTADOS UNIDOS

S. H. I. - Informam'4e Ams
terdam que a viagem do Sr.
Mook Governador Geral Inte
rino das Indias Holandesas,
aos Estados Unidos, foi adia
da indefinitivamente. Segundo
noticias procedentes da· Bata
via o Sr. van Modk iria aos

Estados Unidos a fim de obter
um emprestimo de Cr$ 6300.000,000 'para a reconstru- jção das Indias.

Al)VOGADOSl
Dr. OSVALDO, ..BULCA.O VIANNA
Dr. I. J. DE SOUSA CABRAL'

ESCRIT6RIO: Rua Felipe, Schmidt se - Sala 5
Edifício Cruzeil'o Florian6polil!t.

_ ........_�.....wp;:;:ww)C =__ I

Dft. ROLDÃO CONSOm
�IA G'IlRAL .....; ALTA oa.
�tr1.WIA - MOLi!lBTIAJI n...
.•.. NHORAS -Q PARTOS ' .

��o pela Faculdade de :MocHo
�a da, Universidade de 840

1hWlo, onde foi assistente por ovA
� _OI do Serviço Clrtlrgico tio

!'rof. AUpio Correta Neto
;m.."'1II'tIa do estômago e via. &.1-
� intestinos delgado e lP'ollllO,
tiróide, rins, pr6stata, bf!x!«a.
�, ovãrtos e trompas, Varico
fffl>lfê, Il1dToceJe. .varà!es • heMUII

CONSULTAS:
� II li li horas, à 'Rua r.!p.a
!Id!m1dt, 21 (altos da Casa Pa·

,

r.ilo). TeJ. 1.598.
�m�NCIA: Rua EstevOlJ Jf!.

nlor. 179; Tel. 14 7M

DI. MJJtIO WENDHAIJUR
Dfrmw ilo HD$f>ital -Nerê. R_lU'"
cuNlCA M:tDlCA -DE ÀDUI/I'Oe

lt CRIANÇAS
OIuIaJt6rio: R. Visconde de Oure

li'nIW, ; - elfl. d. Praça 15,� No
....m laltoa d. .•Belo ltorisoate-)

Te1. 1�45
Ceuu1tu: du 4 ia II boral.
..dhel.: R. Felipe Sehmldt. I•

- :JIIae lII&JlU&I 81:11

Dr. ·BIASE rARACO
DOENQAS DE SlE'NHORAS -

&!FlLIS - AFEcçõES DA
:P!.I!JLE - RAIOS liNFRA-VER
JIl!ltIHOS E ULTRAS-VIOLETAS
00BII.: R. Felipe 8chm1dt, 48 -

Dafl'9 à. 11 e das 5 ("s 7 hrll.
Refi: R. D. Jaime C&mara. 47

FONE 1648

UM.CQW_ L

�$.. §AVAS LACERDA
,'(!{fR1'Aii!Il m4d1oo-(.1r!!rglca de OlhOll
., ilUY1d-Oll: Narl!& - Glll'�-
fl'e"oriçúo dC3 lsn te.. de

contato
�ll!�;roRJO - F'ellp-e Schml·

(�l, S. Dss 14 às 18 norse,
'4IlW1.Ml!iCIA - Conselheíre ....

, fra., 77.
!tn.EFONES 1418, e 12C�

'huC!nle'

(<I. ARMANDO VALlUUO·
DE ASSIS

'<!M kTl.ç08 de CUnlca InflllJltU di

.Al!ílllet6ncia Municipal e d.
Caridade

tlkil!llWA Jlh!:DICA DII CBIA1'f(.1A11
ADULTOS

'\19)j(I.MJLTó'BIO: Rua N,_ ....
� 'I (lildlftcio S. FrallctlClO).
CclUrultas das 2 às 6 horas
�NCIA: Rua lQ[arechal G-w.

lhenne. I) Fone 183

DR. A. SANTAELLA
íDlplomado pela Faculdade Na·
� de Medicina da UiIliverolde
'" (10 BrasU). Médico por conew-·

;O dI) Sei'viço Nacional de �.
. MI ·Mentais. Ex interno da Sanu
",VII de Misericórdia, e HOI!P,.tal
"m!Q.'Ildltrt.co do Rio n& Capital !te

deral
·'!.f:1I1'l(JA I!11llDIC� - DOIIIN(.1AJt

NJlJRl'OSAB '

ConlJultóirlo: ·Ed!f1cio 4m61ia
NETO

- !!tu... Felipe Schmldt. Co!aUlu.
nu 15 As 18 horll8 -

�drência: Rua Alvaro de Cam
DIa n. 18 - F!orlanópo!Ja.

;ii. POLYDORO S. THIAGO
'll'A6.loo do Hospital de Carida48

de Florianópolis
ASIIistente dá Maternidade

'LtNíCA MÉDICA - DISTtl"&·

BIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTQ

�"",nças 100 órgãos Internos, e.

pec!almente do coração
_ PoenÇI; S da tlrolde e. demais

glândulas internas
1I.IOIIEI,tAPIA - EI.ECTlitOCAR
�lOGBAFlA - METABOLISMO

BASAL

JmIl1Ultas d.1àriamente das 15 as

18 hora.s

�1l«ude chamados 8 qual(iUeT
,�i\"t.. inclusive durante a noite.

lOm!lULTÓRIO: Rua 'Vitor Meire-

les. 18. Fone 702-

�:eNOIA: A v e n 1 d a Trom·

powski. 62. F'one '7611

'�ii-�S�-CAVALCANTI
t1I.!n1ca exolusivamente de crlançae

Rua Saldanha Marinho. 16
Telefone M. 732

CURSO DE

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

eon.u1tório - Rua .Jotio Pinto Do 'I'
- Sobrado - Telefone 1.461

RUId�nc1a - Rua Sete de Setembro
- (E<Mftclo r. A. P. da EEIt!.va)

Telefone 14. 834

H. PAULO FONTES
eun.J.co e operador

Conmt6rio: Rua Vitor Mel!1"elea, :ae
Telefone: 1.405

OoIuNltas das 10 às 12.e dali 14 1..1.
RaldêD.cla: Rua Blumenllu. 22

Telefone: 1.623

MOTORISTA
e
Socorro de AutomóveisServIço de Pronto

Ensina-.se a dirJgir automóveis
Amador e ProfiSSional

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem·se chamados para reparos de tlrgênci'il.
Auto-Escola 1-41.77

GARAGE UNIAO-PRAC4\, GAL. OSÓRIO, 40.
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o sr, preleito municipal, por nosso intermédio, apela para os proprietários ílerlane

politanos no sentido de providênciarem,
I

com a maior urgência, o consêrlo de calça
das, Essa medida, .alíás, se impõe, já pelo aspecto de abandono em que se acllalD-

muitos, 'passeios .públíces, já pelo perigo que o máu estado de conservação
, '.

. oferece aos pedestres.

------------�-_.__ . __ ._--

JUSTICA UD�NISTA
Na sua envenenante sessão sôbre a Assembéia

Const.ituinte o óllgio udeaísta, número de 25 do cor

rente, fez uma atiJ1Daçã0 que merece um reparo; não
pela ressonância ou pelo crédito que ela possa pare
cer, mas pela desfaçatea com que é atirado ao públi-
co de Santa Catari.na..

'

Admitimos que o sr. Waldémar Rupp ou qualquer
outro deputado da op�si,ção procure soltar as' suas
bichas de rabear 0U sugerir medidas que já foram toma
das pelo poder público ou já constituam objeto do seu

programa de govêrno..

As oposições sempre pretenderam aparecer dean-
te do grande públtco como beneméritas ...

Pensam, ingenuamente, que detêm o privilégio
do interesse pelo povo e que monopolisaram o patrio
tismo: somente elas cuidam' da Pátria e dos seus pro
blemas, 'e somente elas defendem os direitos indivi-
duais e o regime democrático!... -,

Alimentam-se de vento e de prosapias! Mas tudo
nesta vida tem um limite. Pode a bancada udenista
ventilar quantos casos quízer ou rufar os seus tam
bôres. Nem porque façam barulho deixam os tambô
res dê, SBr ôcos . ..

Com o que não concordamos, e conosco os homens
de bem, é que o Diál'io da Tarde, ou quem quer que
esteja empeçonhado pelo. despeito ou inchado de vai

dade, venha negar ao sr. Nerêu Ramos as grandes, in
deleveis obras de utilidade coletiva com que· o emi
nente catarinense assinalo u o seu govêrno e probo.

Todas as instituições Ioram atingidas pela sua

ação criadôra e permanente e entre elas, como não
poderia deixar de ser, a Força Pública do Estado.

As novas instalações, o novo Quartel e outros
melhoramentos que não existiam antes da adminis

tração do atual Více-Presidente da República, são
frutos do seu indormido labôr e não poderiam ter

sutgido da terra, expontaneamente, como os tortú
lhos ...

O sr. Nerêu Ramos não se esqueceu, e nem pode
ria se esquecer, da nossa bráva e dísclplinada cor

poração:' deu-lhe, ainda, assistência cultural, possí
bilisando a ida de oficias ao Rio para o curso de

preparação.
O govêrno do Estado está entregue, no momen

to, graças á manifestação livre das urnas, a um moço
que sabe qual seja o seu dever de governante.

Ele não relegaria a segundo plano o seu cuidado
e a sua atenção pela Força Militár.

O seu programa está firmado em propositos só
lidos e honestos e o povo de Santa Cata;riná, como as

suas instituições pública.s e privadas, sentirão, em

tempo oportt�no, a ação utH e persistente do sr. Ader

bal Ramqs da Silva, que já está, aliás, fazendo sen

tir, com enei-gia e devotamento.

0'0 N V I T E
BRASIL-ESTADOS UNIDOSINSTITUTO

o Inatitute Bra.U-E.tado. Unido. tem o prazer de convidar ao.

.eu. di.tinto. s6cio. para a••iltirem á lerie de conferências que ••rá

.ferecida na .éde social pelo ilulltre ProfelSor Henry Hara Cartel';
Adido Cultural do Con.ulado Gera'} Americano em Sco Paulo.

As confel'anciatl .erão proferida. em portuguê. e começax:ão o.
19.30 horal. subordmando-.. ao. .eguin te. títulol:

Squnda-feira. 30 de Junho -- cO MOTIVO COMUM NO FOLKLORE
BRASILEIRO-NORTE AMERICANO»

'l'.l'ÇG-feil'a, 1.0 de Julho'- «ALGUNS ASPECTOS DA LÍNGUA
AMERICANA»

Sexta-feira. 4 de }ullrt.o -- «O DIA QUATRO DE JULHO»
Sábado i 5 de Julh. -- ccA UNIVERSIDADE PARTICULAR

NOS ESTADOS. UNIDOS»

usa 'da
. palavra o sr, dr. Viole.�no I�CêndlO

David fei'reira Lima em NUerol
I :iilerói, 27 I.A. �.) - Violento-

ma á nova geração catartnense, inceudio inrompeu na madr-uga-
que vem se impondo. pelo seu da (!('. hoje, Hum r�tabel(!cimento'
trabalho consciente e profícuo de fazendas desta capil al. As cha
em pról dos interesses de San- mas prbpagaram-se rapidamente;
ta Catarina. Com tão valiosa ajudadas pela falta dagua e en
adesão aos seus trabalhos, es- contrando material di' fácil eom-'
tão de pilrabens os Elcono- bustão. O fogo passou a ameaçar a
mistas que, pelo visto, tudo fa- destruição de Lodo o quarteirão.
zem para que ganhe corpo a As consequências do incêndio não'
sua organização, o seu traba- foram maiores graças á ação, enér-
lho e a sua profissão. gica dos bombeiros. As chamas

destr-uíram vários pstabelflcímen
Los comerciais, sendo os prejuízos'
elevadíssimos.

'f '

ara

A Associação dos Economis
tas de Santa Catarina, recente
mente' fundada nesta Capital
como é do conhecimento ge-

1'riDUllal de COlltas
o Sr. deputado Heitor

Líberato, da bancada do
P. ,S. D., apresentou ao

Projeto Constitu,cional uma
emenda, que está em es-

tudos na respectiva Co- Rio,-?7 (A., N.) -'- O Pr-esidente.'

missão, com a seguinte re-
da República encaminhou ao Con-:

d
-

' gl'e8SU, acompanhado da respecti-·
açao:
"A admínístraeâo fin- va mensagem, um projeto-lei OS--'

nanceíra, espeeíalmente a
tabeleoendo entre os institutos ele

execução do orçamento, se- aposentadoria e caixas de pensões

:rá ffscalizada, 110 Estado,
a comunidades, serviços médicos

pela Assembléia Legisla- para combater á tuberculose ás mo-.

ral, realizará no dia, 30 a. sole- t'
• • . lestias nocivas coletivi-dade.

na e, nos mumerpros, pe-
I ne instalação de seus traba- las t'

A QU'ANDOu-T'EUS FI-LHO"S'" respee avas eamaras,
lhos. o auxilio de um 'I'ríbunal t t

'

Por' essa ocasião , convidado C
e perran arem o que e

de ontas, cujas atribui·· I' diz Il._ ,

pela sua diretoria, deverá fa- ções a lei defínítlvarã",
um azaro, e-mel que fi'

lar o dr. João David F�Teira um enfêrmo qae poderá re- ..

Lima, ilustre Secretário dalTome KNOT e.peru a Rude com .. tetw
Fazenda em nosso Estado. auilió.
Pertence o dr. F-erreira Li- -------:----- _

A-:-;·�·;;�·;
..

d:;-·:·;:;5;:-··� .

De Iegados jDn toao T. S. E.
d A· bl

RIO, 27 (A. N.) - 'O PSD credenciou dois delegados jun-
I uem ii,. to ao TSE: os srs. Georgino Avelino e Ismar Góis Monteiro.

O deputado Guilherme tj«:
b.an abriu o "score" da .penúl»
tuna sessão, 'indo á Tribwna
para discursar sôbre M inicia
tivas particulares de loinvil
le e, parl.iculor-m.ente, sôbre o

C01WO de Bombeinos daquela
bonita cidade. Teve polauro»
repassadas de ardoroso entu
siasmo para com aqueles "idea
listas do [oço", Á essa altu
ra, o deputado Fernanda ilielo
esteve a pique para apartear
o

. orador �, si o. tivesse _. feito,
diria: - Idealistas do [ôço
forar'} QS ind'igenas, que con
seausram. as primeiras fagu
lhas pelo atrito das pedras.
"Mas, não disse. irão quis se
quetmar ...

O deputado Sch.aeffer em.
elegante e diplomático díscy,r
so, se refej'iu á visita que ora
nos faz o il'l/'st1'e presidente do
Ch/Ue.
l'ôdas CIJS bancadas o apoia-

r'((1n, também, elegantemente.
Tudo nadava num mm' de·

?'�SI1ft, _

O c�u, aZ'lll. Assoma po
rem a Tnbwna, o deputado
Barros Lemo.�. Assunto _

Hospital do Bom Pasto?'. En
dereço - Araranguá. Foi a
conta. Aparteia-o o deputado
Cal'il. Revides. Os aUos-falan
tes vão j'epr'oduzindo tudo
ern '/Joz' tonÜ1'Oánte.

.
Afinal, cOrno bóde expiató

no, entra no assunto, o pobre
do funcionário público, que,
como o outro, 'não é doente
não. está 'hoi1pitalizado, : não'
se chama. Manoel e nem mora
e ln A rorangwÍ.

. *

Depois, só mu'ilo dep@is, co
me�ou a discussão das pri
meu'as emendM.
E a sessrão "emendou-se ... "

Zé do Congresso

Combate à
tuberculose '

AgradeCimentos ao sr, dep. Lopes Vieira'
Esteve, ôntem, na Assembléia Constituinte, uma Comis

são de Diretores de GTUpOS Escolares desta Capital. agrade
cendo, em nome do magistério catarinense, 'ao sr. deputado
Pedro Lopes Vieira, da bancada do PSD, pela inclusão, na.

Constituição Estadual, do artigo que concede aposentadoria,
ao professorado, com 25 anos de' serviços.

'

Ford. 37,. Club Coupe
V.n.e·••• em otim•••toda. Ver no La Porta Hot.l. quarto, :au \:It", ,i

c::om Snr. PEgRO.
Tambem vendo u tU Q_i.ue moro. DODGE motor r.condici.tiGldo. ,'�iíi

21 pas.ageiro•. Demais infClrmaçõIs nGl .ndara;" aClimo.

CANTO DE PAGINA
xxxv

Os "ll'avesL�dos ", 110 último n.úmero da ",cabra-.cega" honral'am-s�'
e d�tam vi:da_ à sua fôlha., 'eita.nd_o êsLe humilde canto c{e págüna. NÓ!;)
palIem pralerlamos a Oml::iSaO; na'o achamos honra J'igurar ,entre tan
Las men(,lras. ,e mtngas que visam, únicamente, à defesa de inte1'êsse,s.
ele desaa,edlLaxios "eL\'ll'O(JS vig'ilantes". Agraideüemos as l'efer-ências,
e�Olg'lOSaS, a êsle -can Lo . .os tra'Vestidos vão desculpar a nossa modésLia.;:
n�o serVlmos para levanl,ul' ca.rtaz dos que caira� no descI'édiLo pú-.blJlCo. Em Lodo ,ca50-, a ,IIbepdaele dr lmprrllsa, esta aí mesmo! Usem e-,

conLmuem,.aJbusando' dela. Mas nquem ceeLos: o povo não vai mais em.
con!vel'sa :lJada;, apeSélJI' de "mal s-a:b.�l' assinar {J nome", a maioria dO'
elelLoJ'ado eatarl�nense t.em· 01,h08 1Iam ver e ouvidos 'Para ouvir; a atí
L�ü?e! a, orJenLaçao' �. o lero-I�ro da bancada udepisla é coisa comum e
dllana, na As.semibleIa.

,

Não podíamos compr�,endel' pOT,que. o "Diário dq_ Tarde", nas 01'ô
meas que 1az da Assembl'ela, ·mvertH1. e ll1verLe tudo qua.l1�O se faz e 86
dIZ na,que�'e l'eclUto. PU'z�mo-nos em ea'll1\l}o .,para a,yer�gqar o vel\da
d�lro m�tllVo; pal'lj. ,'VenÍ!car o ,porque do pl'owdimento du ".Diário"..
Nao ]_)othaomos acreqltal' que () ,cr'onista 'que a,cmpanha o Ll't'libal>110 do�
Co,lniSJLltUl�tes, .

na ASlSembléia,. 168se eapaz de ouvir e ,do ver o Otpos-to·
do ,que alI se dIZ e se OUNe. N[w vemos motivo para que um joa:'1lal torça.
a vel'da'de; e quando dizemos motivo, referímo-nos a motivo- ,são- e
!l{)lJ,esLo que deve nOl"Leal' a Lodos qLL3lÜOS dão à imprensa o lugar que
ela deve ler: mformar fi oriental' a opinião pública sem paixão, sem
ímalIdade,s outras tque não a educação do próprio ;povo,

Ontsm, porém, drscohl'imos o motivo da orientação do grgão ofi ...
cial da U. D. N, .

..

Oheg,amos ii conclusão rle que o "Diário" assim procede por mo
[l'VOS úmcamenLe polítitcos. De faLo o "Diári,o" não é jornal para cir
cular rIes'ta capILal, p01S, o povo ,tla capital, a.compan'ha de pe;1'1,o, os
trwbalhos ela As'se-mbléia e não p.ode ser' enganado. Por êste motivo a

cincu.la�ão ,do "Diário" [�a calpilal é pequena. Ü "Diário" é feito parUi
o Illtel'lol.', para wqueles que "mal sêlJbem assinar o nome". Quase Lôda
a ,�dição do "Diári.a" é remetida para o intel'i,or ,para. que os seus cor
reltgionários vedam como os "eLernos vigilantes" são eficienLes.,.

Não se es'quece o "Diário" de risear a lapis vermelho a c1'6niea da.
AssembMia e de anotar na margem o "passe a dianle".

Tem razão o "Di,ário": é necessário alimentar o fogo saJgrado que
dá vida e entusiasmo a'os correJi,gionários do interior! p'ra que ver

dade! Afinal de ,contas, os leitores do "Diário" ,do interior não preci
sam saber a ver,tfa;de; estão long'e e, por aqui, raramenGe a,par'ecem.
Mas não se esqueça o "Díári-o" cle que ,conLinua,remos.a dcsmenlí-Io, a
bem da y,el'da>ele e do bom nome da Íll1!pl'cnsa calarinense!
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