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-:� ,I O ESTADO- Quarta fel'. 1 de O,utubro a. "47

_b 'Convenção do
.

PSD "e PRP :'::�;:::::
.

' ,.,
t· - Após ao d:eputado LOLh es lRl�as Em vntude de ,1:81' havido atrazovon l�U,!�CI.O f'a.lou, o sr ..}\ unes Varella, Referm- . , .

'.

,-

Continua O ESTA' do-se: a Constantíno Grande disse l11a viagem do oarninnão que con-

«do dietribuicõee de v li
dois 'padidos, havia uma 'só ,e gran- do sinal ,que o ilustre imperante duz os cenários e i,lema,is mater-ial

"" ios 1- de !preontpaç·ão c esta era um salu- I
'

't-vros, inclusive, rom Lar esforço IJara a grandeza e pro- :��Ia ,;,j,s�o ,11:0. céu :
"

.�. hoc sign_o 1 �a Cia, Mesq ui n'll a, nâo fui possível
«dernoe en tre as pe gresso sempre constante de Brus-

v lDI?tes . I af� adlad'lldo, dJZ o n10dbl e I'. aquele consagrado art is/La fazer on'-
,

'd po I lCO, re errn o-se aos canc I a- ,

"constam de seu ca que, e Santa Catarina e do IIliOSSO tos escolh idos : Com esta clml){l ,s.e-; tem sua estréa conforme estava
grande Brasil. Com verdadeiro {]teia!. amor cív ico e J)em distantes de

remos vencedores, isto porque os programa a.

. As pessoas que a não trícas part.ídár ias, ali se achavam
nomes com que ela se integra são, ' Possivelmente será hoje a esí.réa.

fhajam preenchido büpor: cidadãos dispostos a ludo fazer pe-
de cidadãos :que tudo farão para !com o mesmo 'pl'OOTama que estava
uma frent.e uruca, no combate con- I ,.

"',

>;que diariamente p . cdmos lo ,progresso da terra natal, E nis- u-a o comunismo. Felizmente, dis- atmnciado para ontem.

"poderão faze-lo. ,aga..; hebi-
to, desde a .sona meninice até agora, se ainda o ilustre deputado, em' , .. .. ..,. . .

·

d
disse o orador, tem sido o seu pen- aqui, neste Mun.ícíp io, não se en- TE.ATD,O 1\. DE" ,C,ARV'.." LliUI'"lJtan o-se, assim,.8 nCQrre- sarnento 'e a sua preocupação de to- ,

rv - '" t>iJ

t-
.

t
'... dos CJS dias. Terminou a sua OJ.'a':'

cont.ram desses perigosos merca- .\.s 8 horasfl'am a ao ln eressan; uucta- "" Uv dojadores da Pátr-ia.
,tiva realizada sob 0fattoci� cão, concitando a todos os brus- Finalizou, com .bri!Jho e eloquên- ia RÉC[TA De A,�18lNA'rUR,'\.
lif!.1io da LIVRA1?IA J)SA. à qLW'll's,e�, a bem ,c.ompreenderem o cia, condenando ainda, os que f'a- Sellsacional.E&Lr,éa de
D d 33 ,.

J
morncnto xla polttica aLLl�I, e fazer

zem oposição sistemátíea f' Togem }UjsQUrrU\HAeo oro n. ,ne&t.a,aplta • porque seja levada a vl·LorIa a �s- assim. ao dever [Jatriótico ,de cO.la_:.ANIVERSÁRIOS . w!h_a f'eita .na re,tel'ld� convençao. 'l>oração mesla hora de esforços co-
e SI';I, n rt istus (nnmfie Cmnpanh,;a

FA.i:gM A�t()S HOJE.: rao logo o dr. Raul Schaefer LI�r-
muni'! R f " _,

'

I .'
de Cnmédias) - com a interessan-

_ a sra. Célia MaRovJki, es,.. l111nOL! a sua expressiva 'e bela Ol'él- l··"'··� er�ll �t a!llJ{ a, com a sua
tissirna peça 'em 3 átos:

\:ilo que bem lhe outorgou a quati- ��r1�senRcIa
' abl u� ,ao !Sr, C�nsul,fflosa do SI'. Es-Lanisla,u Moviesi(i, da-cle d(� um se.guro .c eloquen.le ol'a- d d

enaux, ,3: quel1_l. Brusqu� O P.A!I DE MINHA FILHA
,competente constnuior. dor, segui,u-s'e com a palavra o sr. ?ve e I o qu�l Ja se ({1sse que 16- De lI. MarqLles F.erna,nu'es.

.

n F T I-d SI ,f" d'd t ' 1_
vanto.u uma cidade.

- D ImenllJ'O PauJo\ d,LO 'dlO ,�\\ a ,o ,c, lae el, can ,I, a ,o ,a \ e Encerra11ldo a ICor1\',encão, fa.lou o Atualidade: - RIO.
•. .... .... •. .... .. .........

,'do ""I'. '.rhomaz Camilli, dustria- I ea�OI ·e membro do DH etórJo? Mu- Dr. Raul SC'haefer que agrrude,ceu Pr,eços: --

flJeJ.p'1liClo P. R. P. A,11tes, porem, do '. ,n , , , . ,,", '-" • " o , D N I D"l-IlÍIs[,a em nossa. praça. '-.. inieial' o ,'eu discur'o leu o mani-
a pL·esença dos co.nvenclOnal,s e as Cads. 11umel a,d',h .... Cl S 15,0.0 I r_ iAW' 08 VI a..l c' [L".'

� I �
.' � segurando a iodos, ,e ,espemal-men- B I

- '"
- a 81'·a. u. O()l'ma Vidco '1- 1,esl,o ql.le o seu Parü{\o ·em iBl'us- • d"

'

I
_.

d I
a, coes .... ........ .. .. 10,00 .

l'f d'
'
,- "e aos a, Vier.Siarws, a e ·c,vaçao e Ausente durante o mez dema ,esposa .do, sr. Jos'é dPatroei- (!ue� (·e e'n l,a, a sU,a. �Ü's1ça,o �o espírito em que o ,P. S. D. CUl con-l Cam�l'otes ,... .. 7500

,l1i!} Li'ma, t'epresenLante nlC'l'eial. �lta:du m:1nIC11),JO· E."�plJcOl1, e bem junto ,com .o P. IR. P., condu\'liriam a' GeraIS " 5'00 Setembro, em estudo no Rio
elal a c H),SOfl&mavelmenW o que n'l ih I'ti' � "

('
,

.

'

li e Janeiro-- D ·exmo. sr. 'dr. MHel:l'avares, é e o qlle quer o se'L1 PartidO. di- :a pa.l� .. a�. eI .pr� I -CUJO 'l':Tmll�o Imposto [TIlcl>uso). • ..•...•••. : ..•....... : .....•....
.{[esemha.rg'adol' aposerrtad ! zelldo 'qn,e comll)reendem mal a:qu�- S�ó�f:d��calla a �3 de NOiVemblo "lmp. 14 anos".

- o �l'. �elson Maia achado, Irs que Julgam a sua agremlaçao P "EnLradas á venda no,;

funcionário .púhlico. ',lJaJ'lidá[:ia um partido do, c,o.ntra. ARNOLDO SUAREZ CUNElO rios fJos "Ci>Iles Coroadós".
" ,. .\,a,da dIsto, T'e,ndo aSlsUlmdo P081- Clínica Odontologia _em par.

- a na. Amália Regule ::lena 6ão ao lado do ,exmo. Sr. General NOTURNA
... , ",. .... .... '" ......•

•••• •••• • • •• • •••

Pp·reira. i Enric,o (l-a�J.1ar Dutra ajudanDo a I Das' 18 ás 22 ho,ras, com ,hora HIPERL'li. - ás 7,30 horas A GRANnElSA DO BRASIL
- o menino F.lol'ia,no 'na, fi- e�egi'I,-20 peesidE.'lnte da 11?SSa Na- marcada, a cargo de abalizado pro- vrnAS ROLlDÁRA-S Depende. da instlmção de seus fi-

'l,h,o do se. Antenol' 'Sena,comer- çao 1}<1.O serJa .conJIp1'e-emnvel .

nem fissiôna·l No programa: Dei!p Jornal 43 - ,'lhos. F1�ei com que todas as pes-
·

t . rj ,t. 'B I I
j.oleravel t.almhem s,e Infll,el:_l'an:do na

. ...,...... .....w. ...._ ••-1'0"'-0'" .JI......._...,... ,1\[ I, F'l ,. 2) _ N ·C ·,t. 1 ,soas UinaMl1ibetas f.requenwm um,.maIl ,8 em y OI. o e o., C'ol'l'ente .da'qne).es que o nao olham ",ac, mp" I mes" ,a ,a/pJ.{
curso notul'no e !Ler.ei-s contribuído

NASlOIM.EiNTUS:
, . I rl,a �\lt.a inves,u,dura de CifleJc ela 'RACOS • I do Saln:lba - Des. Colondo.; 3) -

pa·l'a o :progresso. do Brasil. Escola
VillRA ....LUGIA

I
:'\uçao Brasllell',a., • ANiMICOS ! Fox Al1'plan New$' 29 x 72 - Jor- IndustrIal ou LOJa Maçonica.

Co,ni o' ad'V'en-lo de l1JlI1robus'ia " h I
_

I TOMEM' na l.
.

I :\>pos a oU'e a oraçao c o lJl'ocer po-
O II • Iml·orantes I·'nde?g.aI'Oll<l1ll�a: q)..18, recebeu �)Jne (·e; Ilulista, falou o S1', Antônio 1\1eno- 11111 frelS.�11 Pt'eços: Cr$ 4,00 e 3,00.

,

-

vera·,LUlcw, tOl é'llr1qu'eclIU larj guzzo, Sua oração, curla e.mibol'a, "SILVEIRA"
Imp. 14 a,nos. •

.·do L�l', Aldo ,rie P.r-eitas )l'onha,1 muito ogT[\lclou a .toJos qmtnto·s o se]8veislfuIlic!onúT,'io Ido _? C, T". ,(e, S,1.1a,lllllvIl'am. * • .' G"nd. ,T.",... Na Issemble' I-a.

..

_
'

. 'ThiJo., 29 (U. N�.) - Um VeS-Ilel'ti-
,.e_xr�)d.. r.spusa, .,la. ,Lourd��,)lCUI ,Pl'o.togenes Vieil'a, ilustre deP.u-

"

••• no l'ea,liza,ndo uma, reportagem na'
..Noronha. ' ,� la,do eshaclual, ,sendo-lhe dada a C ( Iompra se casa on( usão hosp'Ülclaria de imigra'Dltes na Ilha

Aus jovens IP<�pais de VELúcia,' palavra pl'ocluzi.u ,um breve d,is- -

I
d d

-

nrlo tário {Ia Ca,sa, infol'TIlOll que a pri-I das 1<'lol'es, verifi,cellLl a eXi's'tência,
:.c'lS JIOSSOS pal'a-bc·ns. ClIl�SO e s.'alI> açno am; COTl-Ve, . ,- '[

.

�[YThIA.N rfEREIZIN ll;'I� lJl'usC[ue;ns{�s PJl11 nome dv DI- CompZ'a-s,e uma casa para meu'a (a·s indI.caçÕ-e� e:>tava ainda ali, de' agd-cuI>tor,es, mecânicos e
. , , "

'. l'c,Lorrn MUD'l!Cl'pal 'ele Malfra. residencio. agUlrl'lhm!lo o, parece')' do clep1.llado l1illmerOSOs Lêc:nicos inclUisive al-
O ,lal' t'f'lliz do 81'. He:tlI'P_ li'er-I A satisfação .que ex,pcl'imentavã Aroldn C(1'r1Zetl'O de C(l1'vlllho - U. . ,,' .

ral'i Júnilll', alto funcioná elo D, pur se achai' em Beusque era pru-
Trotar quarto 2J8, Hotel D. lI' .. o qual, embora se compro- g'Ul1iS md'cllc,Ja'vel'S. Muitos dos dns-

''C. T .. c de slla exma. eSTI sra.1 fU'll'da e sinccea, pois �(, e'l1eclntrava La Porto, melcssl' 11 IIp'l'csentm' (I dito J)ote-· loeadCls dc,c,Iul'al'am ;i ['epu.rtag-ern
" ", " ..• 'I'" !Gll\ lima verda.delra colm,em de tl'U- ce)' em separado, até a presente q'lI'E' yiviam sonhando c.om o Bmsi!.

YolamJa ,Cahral Ferra'n, ,LI-se, balltu ,que, ele longo tempo, \ vem E'sperado em
data o nela li:'./IQ feüo; e q1uanl0 ao O ansei,o de tl'ahalhal' em ,'l1.0SR-a

engalanado com o naS()! \12. de ;;enelo ,de alta siglni.fica.ç:ão na eco- segundo, 'mullo embO'l'11. com data.
,

. ,

uma inf,eresso,nte ,garotinh OCM-1 n01tJia nacional. U G
grandemenlc (lnlecipada, foi a;pl'e- i te·na era. gran.de. pOl' ISSO' :1lprOVCI-

T. ido m.1 Ca�a de Sa,úde sft;ctas-I r....inas erais ;;'enlada l'eeentemenle ,á Mesa, :!'al- taram a cxl?ortumidade e vieram.
,_ ,Dada a [)alaYl'a ao �'ep)'esentan- tanlclo a assinatura de um dos '-- .'----------

Lmo, que r�ce;bB\l o nome M.1- ln dI) Diretório de .B'lol'Ia.nópol!s, lho, 30 (C. P.) - Informa.m de membro" do Comissão, de,putado B b· Ó I'I riam-Tel'eZlllàlH. Si'. Luiz o.swaldo F,uneira de M'eIlo, ,Bc'lo Florizont:f' que o pl'esidCQ11e da Heitor Li'bel'ato que es·teve anse-nlte om 10 CU O
, um Idos es:pÍl'ilos mais 'brilhanles ftüIJublica está ,sendo esperado na- por muitos dias, só chega.ndo on-

Grande.
-

/,1 do ce,n:<.\rio intelectual {Ia nossa quela üapital, a 1. de outubro ])1'0-
Lem. vlsao

Anradecemo$ a S. ]lAS lena, liO'1 OlIV1'(1�) em a'm.bwnte ele.
f

'

5 al,el)(�ilo c entusiasmo. Orado1' :fhlell- Xl'ffiO' a ilm de inaugurar o novo rum- O rle\]Juta;do Pinto d'e Arruela fu.-

t.f.' e "pl'imorüso, -s/uas palavI'us s·em- lmlatol'io dó Inslituto dos, comer-llanClo sóbl'e o Pro'jeto da Lei Oegâ-
pee agradrum '8 provocam úJ-te�re.s,se. ci,ários. 11i·ca dos MU'llicil)iosz apr·es1enlou
As sua.s justas e belas l'etere.IJClilS .

uma ·eme.nda, que fOI a ,segll'lnte:
ao nosso Govel1llador, pl'o,vocaram

I
"EMENDA ADITIVA"

da assistência uma vibrant.e salva Dr. (LARNO G. Redija-se assim o inciso 22, do

de palmas. GALLETTI tíUilo 2°, que norteia a corrnrpetê'U-'
• " * cia do l\:[uni·círpio:

O sr. Cardoso :da V,oiga, deputado A D V O G A D O 22° - à rufixa.ção de cartazes,
populista, também, foi um fios

I
Crime a cível an.úncios, emblemas ,e outros meios

convencionaes que 'usou da palavra, Co..tituição d. Socledad.. de IP:tlbli-cida.c!es< e [lTOpaga.m:la, des:..

Pouco se demorando -na tribuna, o NATURALIZAÇÕES de que abedeç3lm às regras básicas

prooer 110pulisla bem ,esclareceu a Tltu:1oe De:Jlarát6!'ioa do idio.ma IPátrio.
,.'••.••..••••••.•••••• , . •• posi(!ão do P. iR. p, que, .j()lng·IJ de

I
JUS'I1IF1IOA:TIVA

jLlDigir il imposições dc grupos. ou Éacrlt. -- PrÓça IS de !io". 23. Não haiSla;m os legisladores (da

V d ,partidos, só o in[,eress·e da coletIV}- lo, onda!'. IÍ'DIgLla .ao a,penfeiçoamBn'w da' nos::' .

e n . e e rln,dr, daí C<1iContl'ar-se em! pO�lçao a••ld. - �UQ Tirod.nt.. 47. sa cultura ,fi,lol,ógi'ca. Todos os' qtfe';
, ,

.

co.njunta com o P. :8. D. Antes, �n- E'bNE •• 1468 -eX'er.oem ulma parcela de r-es;po.nsa-
A casa da Ayenida om- rúm de iniciar a sua \breve oraç�o, bilidade na oomi'nistração pnblica,

I �powsky no 56�':e mo, de cliss� que pl'es.ta.va, ali, uma 110- S csôbre Itudo, {JS!

.�,e
ordenam leis,

d menagem a um Ibra.sileiro ilu�- Abri-Dor .conta JPrh1lC�piO.S ·e reg,ra políticas devem
'lIClla de jantar, orforio 1.l'é: o Dr. N�.:'êu Ramos, uIgno VI- cuidar da rpur,eza o v'ernráculo. Ve-

\, ·e copa. ce..;!}residerute da ,Re/pública, ,e islo

bomba ato""ml·ca
mos nossas artéri,a, públicas osten-

,

I Tratar à Praga ca.1io o fazia ,em rigoroso -cumprimento ar caeLazes e .a,nu cios cheios de

"! \ ·Varge. nO. 27. com JS 'Postulados dó seu partido d,e 'eXipressõe� i;ncorré�as que tant,o

pl'es['i,g;al' o� Ipad�res const!luidos Oh'ilcag'o" 30 (U. P.) - O "Chicago des.jeiam a fOl'mnsU:m da nossa

e Tnmca o 'htmmUll', cous·[\. tao elo 'fribLl'n.e" a,u,UI[lcioL1 que!lLlll a- lingua.
sabor dos derrotistas. bri,go contra bomba atÜlrnÍca está Por isso, pedimos que, "para o

• • *

sendo preparado- .sob o' 'Ü'dirf'icio. Diz ergui'l11,puto rio ·edioffcio da v·ernu-

Entl''e os oradores lamb6m usou c.u:lida:de" se 'consignem na J.ei bá-
da 'palay,ra o d®u/�ado Cid Loures o jomal Ique "estão, sendo tomadas ,sica do MIlJl1icípio di,srposições' que Bons
ni'bas, Cheio de entusiasmo- e ve�- medida5 !para [JI'otBger tanto quan- coj,ba.m a a�fixação de. cal'ta.zes e f
dadeil'a fé .nos .nossos homens pu- to possiv,el os .seus t>mpregados, no onúneios, ,erra.c!amentB grafados."
hlicos, o ilustre político b\}m se

caso de um ataque com bomba
demoústrou aqnel·e orador qu,e to- Democr� .ados conhecemos ,na AssClmbJ.éia. Ai'- a,tomica conl.ra Chicago". ' uI.

gumenLor esclarecido, calmo. e

Isempr,e reveOiticlo de Lill1a lógICa
lemível ,pela sua força, consegue
prendeI' a atençãO' de todos quantols
o ouvem. RepreSlentalldo XalPecó no

condave, era eom 'lJifania que tra
zia as suas pala,vras de ap-Iau·sos
um ,po\'o ,que, rpor toda .a 'S�a vida
e sua ,história, muito hem fmlto pa
ra a grandeza da Páiria comum.

Falando sôbre o futuro embate
el.ei tom!.. di,sse da ,certeza 'que tem
ela vitória dos 'candidatos e,scolhi
dos, pois Brusque foi s,elllp�',e de
Lllm .povo amante do tra.ba.lho e de
yo.to da honra e ,digmidade 'p'átriaS',
hoje tão ultra'jad&s por ',ca:mvanl1as
'C'Iolíticas em ,nada condiQ;e,ntcs com

�s principios Id�molcr,�ti!cos e cris
lüo,,; do Iseu ,povo,

,
I Paro 08 pessoas de fino

ewUi· paladar liafé Olto é

•

TADEU as graçt

obtidas.

e A. 1C. V. R.

'Cefé Otto traduz qudad�!
,Peça-o ao seu fOl'nectl'.

,EMPREGA
PreciS8�se de uma P aer'

'viços domésticos. Bóm rio,
,essa e comida. Não é qssã·
:rio saber cosinhar. Rulimi
ll'ante Lamego. 144.
·

'

,
..

TenenóJ I C!"�O��vi"_ do. 00.""''''0 ."
ühl'as ele repamçao mterna na sede

do ,Democrata IGlnbe. Breve, ass'im,

DR. SÁULO
RAMOS

Vendem-se lotes no lia
*da Sou dada, em Coq'ro�
r(Chacara do snr. Gi..to
Gheur). Informações �uc
$aldanha Marinho, 2:

t· .. .
.

r I RUJa Arcipreste P.aiv
,l' O TES0URO '

•

Da in.st:r.uç,ão está ao ,noo
d·e todos. Dá esse 'tesouro lLeu
'aJmigo .a.nalfa,beto, Ieva'Ildo-(u.m
ourso de alfa,betizaçãQ n{J upo
)]]SCtl!<ll' São Jos-é, na Eswl ns

ltri:11. 'p Florianópolis G'U te.
,tlral 'M-etr!iWolitana.

aquela so'ciedade, [',einiciará sua vi

da ,social ,com entusiasmo e vontade

de "enc'er, E wmoerá por que a

atual Di'l'·e-toria, si'llceramente effi-

EspecialistoQ em mole.
tias de SenhoraÍi.
Alta cirurgia�
Horário: 9 às 12

tpenharda ·CtI1l l'eslaurar finaneeira e

socialmente a entidade I.la Praça
15, 'não es{!uece esforços no s·entido
de sana,r doficiênlcia9 e dar ao De

mDcrata ,Clube a p'rojeç,ão que ele

püde e dC'Ve bel' na vida mundana
da cidade,

DIARI !; MENTE

CASA MISCELANEA d;'tri
buidora dos Rãdios R. C. A
Victor, Válvulas e Di.co••
Rua Cunselheiro Mafra

3

dtITZ .. - HOje ás 5 e 7,30 horas
(:ieo!.�ge HaH. Ava Gardner, Tom

GOllway 0 Vitor .J\Iac Lagteu,
POR CAC:SA DE UMA iVIULHh;R
Censui-a : Até 1 i anos .

:\0 prograrna : Repcrtagens Ci[16-
dia - :"lac.; "'letro Jornal - A.Lu:::.
Iidades,

liüXY - HOj-e ás 7,30 horas
Ultima Exibi'ção

Ivone de Carlo, Rod üamerun,
A!D!dy Devine e Fuzzy KniglhL

ERA S:E,U DESTINt)
Oensura : ALé 14 anos.

No programa; Ci'ne .TornaI !i0 25
- Nac.; AtuaUidades \-Vamer l'alhé.
Preços: Ce$ 4,00 e 3,00.

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
intttução.

livros, sobre todo. o.

assuntos:
LIVRARIA liOSA

Rua Deod9fo, 33 - Florianópolis
........... ,_ ...

Áuntente o Capital do Colé
g'iQ Barrig'a�Verde, afim de
que possamos construi.lo, ins
crevendo-se, hoje mesmo, "no

seu quadro social de compo
nentes.

TERRENOS
Vendem-se diversos (alguns

com chg'cara), !:lO lado do con

tinente. na praia. Um dêles, com
grande área, é apropriado tam
bem para deposito e trapiche.
Planta e informações, à Rua

Tr?jeno 16, Flodar:ópoJis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adcrbal R. (la Silva.

PARECER N. 880/47
Robélia de Sá F'araco, Alda Hü lse e

Lídia: 'Ghizzo Corrêa, professoras norma

listas com exercício no Grupo Escolar
"Hercílio Luz", da cidade de Tubarão,
alegando que no Curso Primário do alu
r:lido eslabelecimento há "dois diferentes
horários para as .professoras, sendo que
uma-s trabalham três horas (7 professo
i-as) e outras, 4 horas (6 professoras) ",
consultam "se as professoras que traba
Iham mais uma hora. d1àriamen.te, têm,
no fim do ano, màls tempo de. serviço".

2. Não existe drsposítrvo legal que
mande contar corno tempo de servíco as

horas de trabalho. prorrogado ou ante
cipado, devendo, em tal caso, ser apli
cado 'o que determina o ·E. F. (art. 119,
alínea b, comb. com os §§ 2° e 30), re

lativamente à prestação de serviço €xtra·
ordf nário.

3. . Ademais, conforme se vê da infor
mação a fls. 3, do sr. Inspetor �scolar,

Adel'baI R. da Silva O Grupo Escolar em que servem as con-

PARECER N. 875/47 sultarrtes é ·.'desdobrado. e, de acôrdo
O professor Sálvio Oliveira .. ocupante. corri o' art. 135, do ·R.egulamento aprova

do cargo da classe H da c�·r.reIra �e Pro· do 'pelo decreto n. 3'.7<3'5, de 17·12-46,
fessor Normal1sta, tendo sido deSIgnado, "quarido o grupo escolar fôr desde-

:por portaria do .sr. IGovel'nador do �sta- brado. o período letivo diário será

do, 'para substituir o diretor do Inst�tut,o de quatro (4) horas e de vinte e

de Educadlo "Dias Velno", em FlOriano· cinco (2'5) minutos o do recreio",
polis, enquanto durar o impedimento, Ie- acrescentando a .informação que "se

gal do respectivo titular, ,:._ C01�su�t.a aquelas .(professoras). por circunstâncias
qual a gl";lt.t�.caGão a que tem dtretto que escapam à sua responsabilidade, fi

pelo exercício' dêsse último cargo.
.

cam aquém do t.empo regulamentar, nem
2 Sendo· de provimento em corms- por isso estas trabalham além do 'IDes',

são' o carsro ,de diretor do' aludido Instl- mo tempo".
tuto, trat�.se, 1110 caso, .de substituição 4. Por essa-s razões, respondemos à
remunerada, em face 00 disposto no art. consulta "negativa'mente.
87, do deoreto-Iei

'

n. '572; ,-de '2& de ou- S. S., em '24 de setembro de 1947.

tubro de "1941. .

, Car-los da Costa' Pereira, ·presidente e

3. Dada essa ctrcunstãneta, o substí- relator.
uto "dur?nte d 'tempo em que exercer .1. Batista Pereira
• 'cargo iérá direito a perceber o ven- Gustavo Neves
'imento' ou a gratificação respectiva':' Elpidio Barbosa
oerdendo "durante o tempo da sub.stl·: Aprovado.
cuíção, o 'vencimento ou remuneração do 25-9-47.

cargo d€ que é ocupante efetivo, se pelo (Ass.)
mesmo não optar", conforme deterrní
mam os � § '20 e 30, do art. 88, do citado
decreto- lei.

4. Fica, assim, respondida a consulta
formulada neste processo.
S. S., em 24 de setemoro de 1947,
Carlos da Cos.ta PCI'eira, presidente.
J. Batl�ta Pel'cira, relator.
Gusta\'o Nevoo
lJlllpídio BUI'bosa
Aprovado.
25-9·47.
(Ass.)

Aderbal R. da Silva ..

PARECER N. 885/47
Emília Sa lti \Siqueira Campos apresen

tou, dentro do prazo legal, os documen
tos que comprovam as afirmações cons
tantes dos itens I, 'II e III, do parágrafo
·Úl11co. do art. 20. 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 mesmo ano.

.

2. À vista do exposto, opinamos pelo
julgamento da comprovação. nos têrmos
do § 40, do art. 6'0, do citado decreto n.

3.002.
S. ·S., em .26 d e .setermbro de 1947.
Carlos da CORta Pcreírn, presidente .

.l. Batista Pereira, relator.
Gusravo Neves
F:lnídjo Bar-bosa
Parecér n. !88ú/47 - Constantino

veira - Irlem, idem.
Parecer n. &&7/47 Alvaro Gentil

Ibirapitanga - Idem, idem.
Parecer- n, 88>8/47 - Maria Adelaide

Jaoues - .Idem. idem.
Parecer n. 889/47 - Manoel Tomé Pe-

reira - Idem, idem. ..

Parecer· n. 890/47 - Ida Boabaid iBri·
na - I-dem. idem. ,

Parecer 11. 891/47 - Osní Jovino da
Silva - Ielem, idem.
Parecer 11. '89,2/47 - Líbero de Camilo

- Idem, idem.
Parecer 11. 189'3/47 - Alcides Paulino

da Costa - Idem, ·idem.
Par-ecer 11". 8�J-4/47 - Pau lino Bernar

dino de Freitas - Idem. idem.
Parecer n. 895/47 - Roberto Kerber

- Idem, idem.
Parecer 11. 89G/47 - Júlio Coutinho_

Idem, idem.
Parecer 11. 897/47 - José F'err-eira dos

Santos - Idem, idem.
Parecer n. 89&/47 - José Acácio Dias

- ):dem, idem.
Par ácer

'

ri. 899/47 � Arnaldo Mütler
- Idem, idem.
Parecer n."90b/47 - Doralécio Soares

- Idem, idem.
Parecer 11". 901/47 - Cláudio Louren

ço de Lima - Idem, idem.
Parecer n. S02/4.7 - .Praxedes Nasci-

mento Medeiros - Idem, idem. .

Parecer n..903/47 - José Figueiró de
Siqueira '--o Idem, idem.,

.

Parecer n. 904/47 - lEma. Borges dos
Santos c...:. Idem, idem,
Parecer n .905/47 - Merc.l Maes Si

queira - Idem, idem.
Parecer n. 906'/47 - Eloá Cunha Bar-

bosa -' Idem, idem. (4451)
Aprovado.
25·9-47. .

(Ass.) Aderbal R. da Silva.

Salários·família despachados pelo SI'.
.

Governador do Estado
Aderbnl R. da Silva. 212 'DE SET.EM·BR.Q
l'ARE1CER N. 882/47 Alvim Jesuino de Sousa - Concedo o

IdatHia Momm Azevedo, ocupante da salário·família na importância de

função de Auxiliar ele Escritório, !I'efe· Cr$ 1-60,00. - -
.

rência VI, da Diretoria de Obras Públt- João Faustino Vieira - Cr$ 80',00.
cas, pede constar de seu assentament.o .José de Jesus IDutra .- Cr$ 80,00.
individual o tempo de serviço prestado Otávio SHva - Cr$ -80.00.
na ,'eferida Diretoria. Leandro José da Silrva Júnior

2. Conforme a certidão de fls., a re- Cr$ 40,00.
querente tra'batho"U 'como diarista .na D. Gonçalino Ricardo da Luz -

O. P .. 110 rperíodo de 19 de fevereiro de Cr$ 40,00.
1945 a 1·3 de fevereiro de 1947, ou sejam Nilton Sabino Klahmann - Cr$ 40,00.
597 dias. Arnoldo Guilherme Tim - Cr$ 40,00.

3. PelO' deferimento do pedido. Idalício Jesuino .Bento - Cr$ 40,00.
S. S,., em 24 de setembro de 1947. Nerí Benigno iEmerim - Cr$ 40,00.
Carlos da Costa Pereira, presidente e José Jerônimo Martins - Cr$ 40,00.

relator. Francisco João 'Nunes - Cr$ 40,00.
.l. Batista Pereira Ondino de Castro - Cr$ 40,00.
Gustavo Neves Edgar Calazans - Cr$. 40,00.
Elpítlio Barbosa João Luiz da Si1va - Cr$ 40,00.
Aprovado. Ivo Silveira - Cr$ 40,00,
25.9-47. Ivo Maes - Cr$ 40,00.
(Ass.) Aderbal R. da Silva. Rosalina Linhares de Almeida -

l'ARECER N, 883/47 Cr$ 40,00.
A Secretaria da Segurança Pública en- .José Sátiro üVlac'hac1o - Cr$ 40,00.

·caminhou a esta' Comissão proposta do I Maria de Lourdes Bittencourt Soares
Instituto de Identificação e Méd.ico Le· - CrS 40,00.
'gal para a admissão de Carlos Augusto Zul-ma Rosa da Silva - CrS 40,00.
Borba na funçãO' de Dactiloscopista, re· Carmela Rossa Dalpiaz - Crs 40,00.
ferência VII, vaga em virtude de René Jaime Lummertz - Cr$ 40.00.
Brasil Borba, para ter exercício na fi- Dard Antunes da Cruz - CrS 40,00.
lial de Cresciuma.

.

Acy Ma·ria de 'S. e Silva - 40,00 .

2. Foram apresentados os documen- Maria da Costa Camargo Amarante -

tos ,exigidos em lei. CrS 40,00.
.

3. Nada temos a opor. Manoel Antônio Patrício Júnior
S. S., 'em 24 de setembro de 1947. CrS 40,00.
Cal'Ios da Costa Pereira, presidente. Florindo 'Manoel da SjJva - Cr$ 40.00.
J. Batista Pe""'Íl'a, relator. João Francisco doS" Prazeres Júnior -

Gusta\'o Neves Cr$ 40,00..

AderIlal R. da' Silva
PARECER N. 876/47

Joaquim tFernandes da Sil'Va. ocupante
do cargo de Carcereiro, padrão D, do

Quadro 'Único do Estado, lotado 'na Ca·
deia de 'São José, requer se lhe anote
11a sua ficha individual o tempo ·em que
'serviu como funcionáriO' municipal na

refprida cidade ..

2. De acôrdo com a certidão de fls.,
o requerente trabalhou '11a Prefeitura
Municipal de :São José, 'como Carcereiro,
durante 7 anos, 4 meses ·e 15 dias.

3. Esta Comissão· opina pelo d-efe'ri
mento do 'pedido.

S. S., em '24 de setembro de 1·947.
Carlos da Costa Pereira, presidente e

relator.
•1. Batista Pereira
Gustavo Neves
EIpídio Barbosa
AprovaQo.
25·9-47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva.·

PARECER N, 877/47
Osmar Petermann, ocupante do cargo

t
-

,

Relojoaria
de JUGEND & FILH

COMPRE SEU RELOGIO PELO

lVIÇO
D�

REEMBOLSO POSTA

Faça seu pedido por carta ou tele a e pague
sómente quando recebe li

.'

NCr$ 250,00
Sui••a � Mila. morltado
em 6 r\1 MOlltrodc re. da

divena. Cf Caixa dEI niqueI.

N. 14 Cr.$ 200,00

N, I c-s. 250,00
O me.mm vidro gl'ono.

III VeUga.

. SUilllO som púbeira de
n)aterial plactico.

Montado em 4 rubis
Marca Valy e Focarollk

Caixa de niqueI

NO'lIos relógio••ão acompanhado. do. r,tivo. certificados
de garanti0,

PEÇAM'NOS QATALOGOS ENVJSGRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba .- Praça Tiradente8, 26{ Paraná

Ali
maxima rapidez e garantia para tran de suas mercedorias

Agentes em Florianópolis CARLlIOEPCKE S. A.

Valorize o seu dinheiro, ins
crevendo-se no quadro social Idos esmponentes do Colégio
Barríga-Verde.

.

I
, ... , ...

�us--Fiüiôs
.. ... ..

"1aplaudirão te. resto,
.. -

pa �-·-;:;c,.-�i;ãreJ;lte••
.' d L I_ pere lua. relaçõe., o

quo o souuerem que co..• 1:0 de casamento de
boraste pró Restabelecim... .euI filho.

to da Saude .dó Lúare.

EJo Szpoganicz e

$enhora
,e

Judite· Liberato .

Olivera

de Lourdes e

rmano Mário

anópol!., 15/9/47. I
�..�---------------

OM BRASILEIRO?
En opera na campanha de

ruLf3)b o de adultos, fazendo
que cOTIlhecidos que não sa
bem m es:crever, fI'"equenti6m
os c úLUMOS de aLfabetiza
ção: tal de Caridade mi Gru-
po Arrohieta. '�w........- •......,._·w· ,...�,,-_-..-.....-..- -_,. ••

Ildefonso .José Gonçalves - Cr$ 40,00.
Sebastião D-ias - Cr$ 40-,00.
Oscilr 'Martinho Ribeiro - Cr$ 40,00.
0l1mpio Cristóvão de Olive).ra -

Cr$ 40,00.
Marina Cunha - Cr$ 40,00.
Arnoldo Simas de Oliveira -

Cr$ 40.00.
Romeu 'Policarpo Viei·ra - Cr$ 40,00.
Eurico Dantas - Cr$ 40,0-0.
Pedro Antônio Marques - Cr$ 40,00.

.
.

'.���:�u�Jooécâ1à Silva (ESTREITO)
ne. tf!?tar no mesmo.

pre?$ 40 000.00,
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! '

Mar,ifestações de. despedidas
ao prof. Lourival Câmara'

Falou, a seguir, o novo Di

retor, acadêmico Roberto La-I

cerda,
'

'que, agradecendo 'ao
Exmo. Sr. Govêrnador a prova
de confianca demonstrada com

o atribuir-lhe tão elevado car-i
go, expressou a todos sua fir-I
me vontade de continuar a obra:'
grandiosa de seu antecessor.
Ào finalizar, erguem um brin
de pela felicidade do Exmo. Sr.

a Lourival Câmara, a admira- Governador do Estado e Exma. reais efetivos e constantes ser-

ção, o agradecimento e o lou- Espôsa. viços com que destes, ao Esta-
vor de seus colegas. x x x do' de Santa Catarina o melhor

x x x Finalmente, usou da palavra exemplo de trabalho, 11a mais
Em 1100me da Socíeda Cata- o Dr. Aderbal Ramos da Silva, alta linha de conduta.

I
rinense de Estatística, falou o ilustre Governador, que em rá- O. Departamento de Esta-
seu Presidente, acadêmico Re- 'pidos e brilhantes palavras tistica sempre recordará o

nato Ramos da Silva.
, agradeceu a homenagem pres- seu laborioso Diretor, e con-

Seu discurso foi uma brilhan- tada, e trazendo também o seu tinuará a desfrutar a fama que

Constituiram

magnif�'
de- O banquete oferecido ao

:tll01:strações de uma a ade prof. Lourival Câmara e Exma.
-cheia de Um espirito JI;l;S- Senhora, nos salões do Lira
.se, as manifestações p 'das Tenis Clube, em a/noite de 22
"ao Professor Lourival ma- de setembro, transcorreu no

Ta e exma.. Senhora, pqoca- mais engalanado ambiente de
.stão de Sua partida para ca-I fraterna amizade.
�pital Federal, onde ocu� na Nesta inesquecivel noite, ao

, .'

.Estatístíca
. Na�ional jVad0't Pr:ofessor. Lourival Câmara,

.cargo de direção.

1
fOI oferecido por seus colegas,

x x x um lindo album de fotografias,
Os Estatísticos Catarínses, historiando a sua passagem

-qus estiveram por 4 am sob pelo DEE e por Santa Catarina,
.a Direção do ilustre pr ca- Na ocasião, usaram da pala
mara, .reun lram-ae, aí de vra vários oradores.
prestarem a mais justa S ho- Em nome do funcionalismo
menagens, não só ao Dtor e estatístíco, falou a Senhorinha
.ao Estatístico, mas �bém Zilá Nicolich da Silva, que em

;.áquele que soube moar-se magnifico discurso manifestou

verdadeiro' amigo de se co

laboradores.
A estas rnaníf'estaçõ ustas

<. ,ce sinceras, juntaram-sealém
do Exmo. Sr. Govern ae: do
.Estado e exma. EspO'sal�, di
versas autoridades rEllóna
-das com a Estatistica rtari
.nense.

abraço de despedida, fez entre

ga a Lourival Câmara, de uma

carta, na qual, o Governo do
Estado, reconhecia os inestimá
veis trabalhos que o grande es-

x x x tatlstíco prestava a Santa Cata-
Em 'magnifico improviso, o rina.

Proíessor Lourival Câmara Esta carta, 'prêmio ao esfor
agradeceu as homenagens, e ço e a dedicação foi a seguiu
exortou aos que ficaram, para te:
que não esmorecessem na no
bre luta da estatistíca

.

catarí
nense.

Concitou a todos, se empe
nharem, dentro de um espirita
de compreensão, de coo-peração,
de fraternidade, de trabalho,
afim de que o lugar destacado
que alcançara a estatlstlca' de
nosso Estado, fosse maútido e

ainda mais se firmasse. '

'Visivelmente comovido, o

l ilustre estatístico' agradeceu a

cooperação que sempre todos'
lhe' haviam prestado.
Disse, ainda, da esplêndida

compreensão e, do esplêndido
apóio que ém pról da estatisti
ca, Nerêu Ramos havia propor
cionado, e que o atúal Gover
nador Dr. Aderbal Ramos. da

Silva, continuava incentivan
do, numa amostra de sua capa
cidade e de seu conhecimento
do valor da estatistica nos dias
do presente.
Ao finalizar, apresentou o

novo Diretor do DEE, acadê
mico Roberto Lacerda, espiri
ta moço, cheio de -íníciatíva, e

'

que, sendo uma grande espe
rança da nova gera-ção catari

nense, tudo prometia na' admí

nístração do DEE.

te eS)'lansão de sentimentos
afetivos e uma justa homenf
gem a cultura e capacidade or

ganizadora do prof. Lourival
Câmara.

x x x -

grangeastes para aquele setor;
da pública administração. Re
cebei, pois, estas palavras ami

gas, mas justas, com que o

Governo reconhece os vossos

merecimentos. Com grande
cordialidade. Aderbal Ramos
da Silva, Governador.

x x x

Dia 23, Lourival Câmara e

"Senhor Lourivak Câmara:
Ao deixardes o cargo de Di

retor-Geral de Estatistica, on

de por anos exercestes uma

atividade que, sôbre ser de
funcionário' dedicado, foi ain
da de homem culto e inteltgen
te, quero testemunhar-vos os

meus agradecimentos pelos

exma. Família, partia para Ca
pital FederaL
Ao aeroporto acompanhavan

no todos os seus admiradores, e
amigos e funcionários da esta
tística.

O Sr. Governador, fez-se re

presentar por seu oficial de
Gabinete, senhor Nelson Nunes.

I

)
I
I
I

J\f,raçando a todos, visivel
mente comovido, Lourival Câ
mara embarcava, sob os acenos

e os adeuses de todoe aqueles
que por êle nutriram' sincera.
amizade e justa admiração pe
Io seu trabalho, sua capacidade
demonstrados" ria sua passagem

'

por nossa terra.

Tenno sempre e1 cosa uma,gorrafinha de

IPE,RIVO «'KNOI»

�(l
�(" � ,DATIOGRAFIA

,

'.

"(órrespondencla'
·(omercial

DIREÇAo:
Amélia M. Pig!Jz/!

METODO: "

Moderno e Eficiente

Confere
Diplóma

RUA ALV., DE CARVAL"Q. 6S
. �V I S O

A EMPRESA �TRUTORA UNIVERSAL, AVISA)
·T.QDOS OS PORTA r's DE TITULOS DESTA EMPRESA
Rl<JGULARIZAR SE

I
ITUiLOS DE ACORDO coM: o DE

CRETO-LEJI 7.930, J;
DE SER REEMBOLSADOS DE

ACORDO COM ESTEfipGULAMENTO. . •

PARA MAIORE$CLAR$CIMENTOS PEDIMOS o ES
PEJC1AL FAVOR DIO, '-sm' AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DF}�I'A CAPITAL, C 'li: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI·
c(;IO AMÉLIA NETO. ,I

Ir

/1
): C)

tEMBRA-;�1
Inúmeros seres humaDOJ,

qne já foram' felizes como

tu, aguardam teu a1W1io ,a·
,

ra que possam voltar ,á lo

ciedade. Colabora.. Cam·
paulia Pró ReJlabelecimeat.
da Saude do Lázaro.,

UM ANALFABETO
é UI:» cego. Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a luz da insbrução, Ievando-o a um
curso de 1i11fabeti�a.cão de adultos ,

o VALE D0 ITAJAt
Proc1ll'ém na Agência

Progresso,
LIVRARIA" 43, LIVRARIA

ROSA

Cosfurefra
Aceita roupa de creanças

e senhoras,
Rua Silva Jardim n. 258
................................

voc� 'PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Resta
belecimento da Saade do
Lázaro.

Dr. LindolFó A. G. I
,. Pereira" I,Advogado e Contabilista
'Condituição' de lIociedade••
Pleno. contabeill ao Ol'gani.a"" -,
gõ.... 'Parecer" e lIerviçc;o'

, correlatoS. os a

1
Rua Gál, Bittenoourt nO,'

d
'

Flol'ian6polill os-

'=--_D_a_II_17_h_O_l'_a_lI_em_'_d_ia:_

;S de 14

SenborUal
Ao escolher aeu .,el'1'uacompa-

11110 se '� a ,m�eâ '4a p
, ( l1S as-IIJohlln Maria lFarina" q,ll' •

Itreferida ,pela eorte la"erlrtan-
D. PedllO n

QUEIXAS E RECLAMAÇO:
.'REZADO LEITOR: Se o que,)' __

lat.eceua é. r ....lmente. Ullla prc".jdér..
"",rl\ endireitar o Q"� ,,"tiver "r..(I" "i..
J',&n!. que ail1!U_ falta n10 oe repita; I : ,"
NAO o eacAndalo' que a lua reclamaçi-
ai lIIuci_ poderá 'fir a eaueat. encamJI
"l,e-a 8 SE;CÇAO RECLAMAÇCl1itS;
!ii" O �STADO. que o c,uo'ser' te'i'W
""" demora M conhecimento de q- 1

I
:=.,d�:i�:'U=��f:' :"�:::':

I,�N nIIG ,�llMl ?ublioodoa ..em • .",Ig

_elo ......... "",,�4...1.. -" l�--------"

Quando &!gu6m. talliC1De 1)'"
lheira dA ilUBtra.Q&o a.-oimII,�
'lhe. em G!Jl9.Vill "gesto, llID � do
excelente aperitlvo KNO'l'. IaàIIInI>
., V. Sia. de II.Cl'elICODtar. ao�
oe' • gentileu:Ef1EE1M-,
BEi'1 O NEli APEnl71VO

"

I'I1EDI!.ETO!
�M

I �I
•

ir
,

UI1Pf)ooilro DAKI10TU ';'b.�((JI1. e SéfiVRO$
�� ITA�AI •
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lo mais sensacional "match'" do segundo turBO, defrontar-se-48,-nt, prõxillHl da ..

mingo, os aguerridos conjuntos do Avaí e Caravana· dl( Ar. Para a� 'tarde de sá ..
bado está marcado o encontro do Atlético com a entusiastica falana do Colegial.,"'_-_-_,,_-_-_-_-_-_- -_-_-.-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_..,..-_'!'_..-.·_-_-.-_-_-_·.·.-....._..-_·__�.....--w----.·" .I..._._._-_-J"_.�.-.-.....__.. _..,._,.,.-_-......J.._._.• ._._._.....,._._.....·.-_·_·..._·......�_-.·_..• •._w

o Conselho Nacional de Despertes resolveu atender o Tribunal de Justi.
da FeD, concedende revelação das penas ímpestas até 23 de [ulh..

....._ _. .

Desportiva
último .

.....---:�._.------_._._._._._ - _..-_-_ _
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Promo,i�o ��& ra�n&�io Atlética �a�rinlnll Icri falUado nOI ai" 4 D â �D I MOVIMENTO DO CAMPEONA�O AMADORISTA
rr! 'I' I �E FUTEBOl:ornAte, na �ra;a Àe dDa�or�1 «Tlnl�te �QronDl lUa �lfll», o �,m�lona� Batliu&l �e Com a, realizaçã? da 19a.! Djal�a (A�lético) 4:

AtllUlm� GI 47, Ia �ual cancorrario e�ui�1 !e rlari,nó�o1il, TUDariD, Jain,ila, �luman,u I Brul�ul. ������ �o �c:�����:tO.oA;=· ��;llatc!tiu�i'r����) : !
dortsta de Futebol da Prtmeíra ArI (AJtl) 4
Divisão: I Renato (Colegial) a

Jog�s realtaaâos 1 L�uro Colegial) 3
1 TURNO Nlzeta.waí) 3

Bocaiuva 2 x Colegial I Sanforr (Caravana) 3
Avaí 5 x Paula Ramos 4 Lázaro Paula .Ramos) _... 3

(Jogo anulado) Machaé (Atlético) �
Atlético 2 x Caravana 1 (Careca Bocaíuva) 3-
Avaí 1 x Figueirense 1 Hélinh (Colegial)' .. : . .. 2
Caravana 7 x Bocaãuva 1 Hamílm (Figueirense) .. 2
Paula Ramos 3 x Atlético 1 Felipi (Avaí). . . . .. . .. 2"
Colegial 3 x Caravana 2 Mirillh(Atlético) 2'
Atlétioo 5 x Fígueãrense 3 Lebetita (Caravana) .. ;.. 2
Paula Ramos 4 x Bocaiuva 1 Ivaní (tiético ) .2-
Avai 2 x Atlétíeo 1 Calico ü'iigueirellse) 2
Paula Ramos 3 x Colegial 2. IIbiO (>caiúva) '. 2
Figueirense ,5 x Booaíuva 2. ,'Fornefli (P. Ramos) .;.� 2-
Caravana 3 x Paula Ramos 2 Harley(Figueirense) .... 1
Avaí 6 x Bocaiuva 1 j CalixtaPaula Ramos) .. 1
Colegial 4 x F'ígueirense 1

I
Silva .Jaravana) 1

Atlético 2 x Bocaíuva O Irassú (Atlétíco) 1
Caravana 4: x Figueirense 2 DuducãColegtal) 1
Avaí 3 x Colegial O i Harold (Caravana) 1
Paula Ramos 2 x Figueiren- Perror (Avaí) 1
se O.

'

Osma:q-;olegial) 1
Atlético 4 x Colegial 2. Aduei jaravana) 1
Avaí 1 x Caravana O. Verzo (Caravana) 1

20 TURNO Chocolb (Paula Ramos). 1
ÀvttÍ 4 x Paula Ramos 2 Nazarê (Colegial) 1
Caravana 3 x Atlético 3 NelsonAtlético) 1
Avaí 2 x Figueirense 2.. PÓv0?t(Ava�) - . . . . .. 1
Caravana do Ar 6 x Colegial O Moacíflâocaíuva) .. ,.... 1

fay1a. Ramos 2, x A�l�tico O. 6lhinê�. �all1os') c?ntra 1

FiguelTense <1: x Aüeüco 3 Jordlsta por JOgo
Paula RaÍnos 7 x Bocaiuva 10 4eôniC (Caravana): 4 goals.

e Avaí 2 x, Atl€tico 1. '1<lueiros Vo.za.dos
Paula Ramos 3 x Colegial 2. Rubin,l (Bocaiuva) 35-
FigueÍirense 3 x Bocaiuva 1. Arí (l$Jeirellse) 27
Paula Ramos 2 x Caravana 1. Currú tlético) .,

' 26'
Bocaiuva 3 x Atlético 2 Brog (Colegial) 23:

Car�vana 3 x �igueirense 1

"I
Tayr ula Ramos) 15

Aval 1 x ColegIal 1. HelIO aravana) 14
Goleadores ,Adolfib (Avai) 9

Prêmio: 1 finissimo relógio de Mauro(Caravana) 3

pulso, instituidO' :pela Relojoa-: BiUnb(Colegial)' �
.

ria Gomes 'Hélio locaiuva) 2'
Leonidas (Caravana) ..... 16 .Aueh·o Dão vasado
Mandi.co (Paula Ramos) .. 13 PedroUlétieo)
Augusto (Figueirense) ... 13 ozes que Atuaram
Tião (Avaí) :......... 7 José eira 10 vezes

Medinho (Atlético) 6 Wald�ro Mello .. 6 vezes

Garioni (Paula Ramos) 6 Lúcio rvalho ... _ 3 veoofit

Testa (Bocaiuva) 6 F1rallcD Prazeres 4 vez:es:

C3.!peta (Atlético) 5 Osva Varejão .. 3 vezes

Hazan (Caravana) .....•. '.f AntÕl'lP. O. Neto .. 3 v'ezes;
Abelardo (Paula Ramo�) .. 4 Patri<:Borba .... 2 vezes

Gil (Colegial) 4 Álva: "·a.bo 2 vezes.

Lázaro (Paula Ramos) .. 4 Hubeleck 1 vez

SITUAÇÃO DOS CLw3

I CIa53ifi·lj;'.�i.'z··1 Vit�rÍ<ls 1==1 l-P-o-.to-.-/-P-OM-,O-'-'-'C-oa-.ls-·-I·-G-O.-ls.caç&> do.
. illlbnhoo p01'did". pro coPIr..

o festival de domingo do Clube· de
.

Caça
e Tiro «Couto de Magalhães»

Conforme fora Iprevia,menle no-, de Tiro ao Alvo, sendo encerradas rahina cal. 22 a 50 mts., àrrna li-
iLiciad,u, realizou-se (lomi'l1go últi-' ás 1 G horas, vre, 3 posições :

mo, 1110 estante da Inspetoria de SagTara'rl1-,,,e vencedores, na de 1 ° lugar; Timóteo Braz :vIorei!'a.
Edueação Física, com início às 8 carruhinu, entre 26 coneurrentes, os, 20 lugar: Antonio- Lara: Ribas,
horas, o' festiva] ele coruratemiza- atiradores Waldir Martins Neves, l 8° lugar: José Elias.
cão dos sócias do Clube de Gaça e em 1° lugar, com 187 .pontos: em 2° COOICLIl'8'Ü inter-sócios com ca
'I'iro "Couto Mugalhâes", 'em nome- 20 Major Lara Hihas, com 181! e em rabirra cal. 2.2 a 100 mts, arma

siagern ao Dr. Aderhal Ramos da 30 Silvio 'Si'lva, NYll1 182; na de re- apoiada, 8 posições:
Bi:lva, Governador do Estado. vólvor, entre Hí 1C0Il1'ctHTenLes, em ,1° lugar: Waldir M, Neves.

Essa !Íes,ta, que a despeito da \1° lugar António Mendes de Sousa, 2° J ugar : Antônio nomes de Mi-
chuva, transcorreu em meio ao éom 4.3 .poutos ;em 2° Egiliel',to r-anda.
maior entusiasmo, e à mais Iranca 'Moellimal1'n Junior, com, 38,'c em 30 lugar: Tcodotíeo Potíer.
cordialidade contando com vultoso, 30 Majol' Lara ,Ri,bas, com 32 pon- 1!0 lugar: José Marcos Rasar.
número de jparlici'panle:s, eonstou tos. 5° lugnr: José Elias.
de duas ,prmras extras, inter-sócios, i Proclamados os vencedores des- (j0 Iugar : Lauro Bat.isttotí.
o'e Tiro, sendo .uma de l',evólver ou

I
las ,comrpetiçõe's, e entregues OIS 1'es- '0 lugarr: João 1)e;(lrü NI.unes,

[liSitOlla '0al. 32 ou 88, de pé, arma I
pecLi,vos pI'êmios, ,sOIb vibranles 80 ,] Lllgal': 'ftU'bens ,.'\, Ramos

i1ivI'e, a 25 melros de diSllância e' aolamaç,ões, usou ela �'laVlI'a o sr. Hel'me� G, Fonseca.
oulra de ea,rrubina cal. 22, aTIDa li-: He:rmes do Guedes da, FlonS'eca, se- 90 lugar: Aldo FCl'naa11Clcs.
'\'re, três posições, a 50 meJt,ros, UJu-1 cretário do ,muibe, que dize-ndo das 1 ° Cü11ICUI'80 de c,quiljw, i:ntcr-
lhas em alvos inter.nrucionnis, ohuT'- ra.zóe,s da .homena,g(lJll1 ao IPrecla'l'o s6eios üom car'abhm >cal. 22, a 100
"ras0llida e ,en:Lrega de prêmio:s ans: GO'vel'nador e Cl!gradecendü o C()[l- mLs., at'ma apoiada. 3 posições:
v,en0edores dos 'Vrecedent,es concul'- cueso de 'CJ!uaill'tos, eonteibuirrum pa- EqllÍ!pe vitoriosa: Antônio G. de
60S, ' l'a O brilha,l1ltismü dessa feslta de Mira>Ilda, .Teodorico PoLier. Jos'é

Sua exoe,I(�;1I()ia o sr. Govel'[la�Or cOl'diàlidade social, 'em nome do Elias e Hermes G. da, Fom'eca
do Estado, que por Clii'c,unstâncias! Clube de Caça e Tiro "Couto de Conquistaram prêmios Índivi-
independentes de sua 'Vontade, não � Ma.ga,lhães", ·encerrou 'as festivi- d'l.wis na ,e:q-uj,p-c OiS sHguinLes:
poude cOilllpareoe,r, nem se fazer dade,s. ,10 lug.al': Aa)!lônio G. de Mh'anda.
ropl'es.entae, dignau-.!s-e eIliVÜte um Nota: Füram os ;seguinbes os 2° lllg'ar: 'feo:dorico Potiel',-
emissári-o, parLado'!' cios seus agra.:. atirado,res que .uo,s! diversos con- 30 lu:gaI; Ernesto Iliggemback.
decimen'Los e eiXcU'sas. �l1l'SOS a-nteriores conquistaram' '4.° lugar: Henmcs G. da FOTI-soca,

.<\Js 12 horas foram illl,tel'I'omlPiclas p'rêmios: Res'e1'va: Dr. Aurélio Rotulo
as ,p,rovas, 'Pa'ru ter início a chur- 10 Cünúnr'so inter-sócios 'Com ca- Filho.
raSicrucla, presidida pelo sr. Prdeito

Munilcip-al, dr. TolenLino de Carva-
I

Ilho Além desta aUltol'id.ade, toma-
.

rUIm aSisenllo à mesa de hOillTa, ° dr.
Pedro Mendes de Souza, presidente
do Clu1be, O· major Lara Ribas, De

-IJl�o da COlllferacão Brasi�eira,de
87, \.0 Tiro, o C3lP. Amémco S11-:
tu��·0.D Ávila, Inspetor de Educa-
.. to "d"m o o Diretor de Tiro·,
I 'Cargo,
\imento '-are,os Rasar.
c>e_r�endo ilhul'l'ascada procedeu-se,ulÇao, °

.

cargo de �a 'da ,entrega düs pl'e�
mesmo na

II[lam os §.§;;mc-ed-ores dos concursos

de�:'et�t�:, presidida. pe.lo, Del,ega-
fO'I'mulaOnfeideração BrasllelI'a de .!---------------------'-----

����;iro, 'que em magnífic.o im
J. n dizenldo da fill1alida:de da
Gus

lt' 1'IlIPlÍssertou sabre as mu' IP' as

�f.des do Clube "COUltO de 1\1a

<1;", cnngratUllando-se com os

Jrre:ll'tes pela elevada demons-

�\o de e,,,píl'ito de disCÍ'p'linu e,

d'hlente, com os demais presen
l1 d'.'VeIo êxi,to alcalllça;, o,. graças a

Iboração de todos.
us prêmios, na maioria meda]has

ue ouro, 'Pra ta e bronze, _eram en

tregues 1P0r ,essa autnridade ao sr.

Prefei Lo MUl1Í<cilPal que, sob frea1é-1
bcos aplausos, co,nidecorava os "e,n-,
cedores'. Terminada es'sa etapa da;
:festa foram rcini:eiadas as ;provas I

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

PARA 'TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIRAÇõES, alNTRIBUI, AINDA

QUE MODESTAMENTE, PARA A CAMPANHA
PRÓ.CONSTRUÇÃO DO ESTADl6 00

_

FIGUEIRENSE, F. C.'

......._-_......_..._-_w_..._-.._-_...

9'
15
11
27
25
26-
31

ESPORTISTA!

I

)_
(

(

!

CLU&E

Avaí 1" 9 61 OI 15 3 22\
'âula'Ramos 2°- 1'0 "81 �- 16'--4 -SO'
Caravana 3° 10 5 4 11 9 30
Figueirense 4° 10 3 5 8 12 22
COlegial·' 5° 9 2 661 5 13 15
Atlético·

"

5° 11 4 9 13 24
Bocaiuva 60 9 2 7 4 14 12

V. S. quer o prog'resso dai P
í

. -1-lt<Ogsa Juventude� Dê-lhe ins- e auxl 10
trução, e isto só se conseg'ue

I �
Mor omana, natural de.ta

acomp,auhando os organizado. Cl.do_?e •• ident.e no Saco. doa

d "C I"· B'·· -V ' Llrtlo�l)tn 85 anos \de Idade.
res O O eglo a;cnga er parobt não tendo recurlo. poro

1
de". a lU' lnutençãe e tratamento,

____ \
recorra car;dade pública. afim

J I' de onQr alguns donativo•.
RETIBARAM SUAS CAND/- O. dtivos podem ser &ntre-

quas 13( Redação.DATU-RAS
Tôdu as bebidu, inelUli�e M

labrieadu em outro. Esta�
�c1!f.irliTam suas eandidatW'u.
,•• reinar noa -lares eatllrl·
'fleuMa, - em .tsta d. eertlaJ
_,. � do aooritho KNOT

o ),tlhão Barriga-Verde'
ioi� "tuido de ca,tadnenses

d1A:�â)s e o "Colégio Bar
rir ',Ie", usará a mesma

b< H,

f •

$\

\
( IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cad

o �STAf)O- Quarla lelr. 1 de!..Outubro de "47 7
--------------------------------'-------------------------------

sfro ,S'al do' «O Estado,) Para abastecer
o EstadoPedimoe ao. DOUOI cJGa leitor.., o� eM �eencb. •

-j..-,pon abaRo • remete-DOIM Reclaçio III."�
,� Ui_, o ao.o IIO� lIGat&l. !

,

..... (a) _ i"" : •

f,OMPANBlA "ALIANÇA, DA BAIA
'_.... 117. - NtIe: lAIA
OfCltnIO. II 'l'JU1JIPO..TlIlI

Cifra. do Balanço d. 19441

CAPITAL E RESERVAS
Responlabili'dadel

'
,

Reoete
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978:401;755.97

67 .o53�.145,30
-142.176.603,80

A Comissão Estadual de Pre

ços entre suas Inúmeras preo-
\.... ..

0

to :........................................................ cupações atuais está providên-
" " ciando a remessa de mi1ho do

,� _ •• 0 ••••• o •• o k ••• u •• o Do M 0 •••••••••• " visinho Estado do Paraná para

.... ..
_ _ �........... o abastecimento do nosso E�-

tado.
Oom referência ao assunto

foi enviado ao Sr. Ministro da
-.feIO ou c.r.o "',.,_ - ,.;. Viação o seguinte telegrama:
,ftoo_ do PAI ( "Exmo. Sr. Ministro Viação:........., .... \ 'mie) _.,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

-Rio
/

�..._...••••• 0 .....

•

••••••••••••••••••••••••••••••••_.............. N. 1259 - Virtude grande
falta milho atualmente todo

·ao to 61 " " " � .. ..., _ -.......... território catarinense vg oca-

Acradecerimnoa, ta..� de aotlclu ele síonando dificuldades alimen-
...._to. • oa.tfu, .. �_ Ga .. .....,.. emt.... tação humana et sustento re-

banhos vg tomo liberdade soli
citar Vossência seja providen
ciada junto Rede Paraná San
ta Catarina requisição maior,

urgência possível para Comis
são Estadual de Preços vinte

vagões para transporte referi
do produto desde Caviuna Nor

te Paraná até Jaraguá neste

Estado pt Virtude assunto

�p:resentar grande interesse

regional confio espirito patrio
tismo Vossência afim seja re

solvido possível brevidade p,t
.Agradecímentoe sinceros sau-

dações cordiais de Leoberto
Leal Secretário Viação Obras
Públicas e Agricultura Presi
dente Comissão Estadual Pre

ços".
Acaba de receber a Comis

são em resposta, o seguinte te

Iegrama:
"Presidente Comissão 'Esta

dual Preços
1212 23-9-47 Resposta Tele

grama Vossência apraz-me co

municar-lhe ter encaminhado
pedido concessão vagões trans

porte milho Rede Viação Pa
raná Santa Catarina vg reco

mendando maior interesse exa

n:(e poss�bilidacle atJendimento
pt. Saudações pt. (jf. Pestana Mi
nistro Viação".
Fica mais uma vez patentea- .

da a boa orientação do silencio
so trabalho dã CEP que não
mede esforços para suprir as

classes consumidoras das mer

cadorias ao abastedmento de
nosso Estado.

·C

c

R. SAV.AS LACEI!
' ..... 1IIdcUcIo:clJ'drwtca d"
,,_ 0IIY1dl0I. NarIII - G&t.
....eriçao d. lent..

arontQto
'�Blb - Fl!l1pe<l

ti" 8. nu H la 18 hor
'.....OIA - Conaelh�

,

, fra, 77.
BLIIrONE8 1418 • 12

Ausente

DI. NEWTON D'AV
� - ovLl. UrlnAr·
lIIcIeDeU dOll mteBt1n08 II
-- - Hemorroidas. Tr"

to da colite amebllUl
.mio�er&pla - Infra 't'el!1,
Conifu.lta: Vitor ldelrelet

.....118' diariamente, la' 11111.
� a tarde, du 16 hs. emite

IIuld: Vidl&l Ramotl. t
J'onAI 1067

DloA.SANTAELJ
(lM"lomado 'pela Faculda(j·
� de M,eúlclna da UI111.
i!ilft Co. BraeU). Médico por

�
.»

l!Il!J Ã Serviço Nacional d••

EMentais.
Ex interno d til

de Miseric6rdla, 'e J'
útrko do Rio na cali'�

dera! J�04 IIlIlDICA -

Dtit:NERVbSAa ,I
- Ocmsult6lrlo! EdifIclo

'

NETO
- 11'l1li rel1pe Schm1dt. CGl4II

:ou .15 'iii 18 horal!
�fAncI.: Rua Alvaro 'Jera·
a. •• IS - 1'l0rtanól

,DI&. POLYDORO S. n"'�
,� do Hosp!tal de Ode

de Florianópolis
&.IIJBtente da Maternlr

'mIIIaIOA Ml!:DIOA - DJIII.
moe DA GESTAOAO B

PARTO I

___OU "'-03 órgãos lnteI'l'"

peolalmcnte do coraç ,

i!IoIIenoss da tiro!de e di

gIAndulas Internas
'�onKAPIA - ELECn..
iIIIIOGlIt.&FlA - META1UllO

BASAL

�w dlàriamente dl!l ta
18 horas

.-lUiI!atIe Chamados a Çller
&iIIIIIIIl. InclUJJ1ve ,durante ,li..
__ULTomo: Rua V!to�t-

les, 18. Pi70i1.
OiIdl!JIIlIIeu: ATanl da 1)_

pows);!. fI�. J '118

DR. MARIO WENDHAUSliN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - 'I'rajano, 29

Tele!. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felip'3 Schm ídt n. 38

Te!. 812

Sioi.tro. pagai nOIl 6ltímo. I\) ano.•

Re.ponlabilidade. •

98.687.816,30
7($.736.401.306,20

A Comissão Estadual de Preços avisa ao publico florianopolilann
que está efetuando o recolhimento dos talões utllizados para aquisição
do leite, em virtude de estar sendo reorganizado o serviço de distribui
ção da Usina de Berjef'iciamento.

Os consumidores que estiverem de posse de talões deverão utílí- .

zá-Ios ainda êste mês, ou procurar, até dia 30 do corrente, a Tesoura
ria da Usina, onde serão reembolsados nas quantias respectivas. A par
tir de 10 de outubro os talões sC'l'ão considerados sem valor.

Comissão Estadual de Preços, em 22 de setembro de 1947.
Leoberto Leal - Presidente.

'ALUGA-SE
Casa à rua Silva Jardim.

Escri tódo Imobiliário IA L. ALVES
De'odoro 35.

Só, seremos fortes, quando
formoso todos justruidos este é
o lema do Colégio Barriga.VeJ'
de•. ,

.UI. ROLDÃO CONSOMI
alU»lG14 GERAL - ALTA (JIo
IJ1JJWIA - HOL�TIA8 DR ..
... , mlORAS -o PARTOS " _

hIl'ma.do pela Faculdade de Me&-
ltIlma da Unrreratdade d" �Q

l"a'.lllo. onde toi assistente por' ...a.
I!!a MIa. do Serviço C1r11rg1co de

Prof. Allpio Correja Neto
� d.o estômago • via. I!l�.
-.. Intt!6tInOB delgado • groU{),
�1de, rins, pr6stata, bex1"a,

6kIl"O. ovArlos fi trompu. VarlclI
lIIIh, Mdrocele, var1JJe. • h�

• CONSULTAS:
� ti AI li horas, à Rua rel�
*-'1<mldt, 21 (altos da Caa Pa.

"aiso). Tel. !.lIG8.
.

fU,.'&]):QNClA: Rua EsteveII JiI
alor. 179; Tel. )( 7&4

DOmNCA!! DE SENHORAS -

lItII'1LliS - AFElC'ÇOES DA
Pm..E - RAlOS :mFRA-VER-
1liDlLROS E ULTRAS-VIOLETAS
Ce...: B. Fellpe 8chm1dt. 48 _

Da. 9 à.. 11 e das 5 às 7 hr•.
Ree: R.' D. Jairne Cârnara, 47

J'ONE 1646

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

OOIlIdultérlo - Rua João Pinto :a.. ,
- Sobrado - 'I'elefone l.48il

l1<e!iIdencla - Rua Sete de Setembro
- (lldmc1o I. A. P. da Estd....)

Telefone M. 834

H. PAULO FONTES
Clinico e operador

('�t6r1o: Rua Vitor Me1.relw. •
Telefone: 1.M>5

CoIuuItu das 10 la 12 � da. 14 la 1•
i'.uldhcia: Rua Blumenau. U

Telefone: 1.621

n. a. S. CAVALCANTI
IN1'IIJca exclusivamente d.e �lanoU
.,. BaManha Madnibo, 1.

Telefone ,H. 1M

FARMCIA ESPERANÇA
clo1rma�utleo NRO LAUS

HoJemanhl leri a .,...referiJla
Dr..... aaelona .tr.aeelru - ROBleopitl.. - P.rhI·

.. - .11"0. •• lu,n.acfta.
Ganai...... I�, .bate",_da' •• rec:eltúrle BUle..

CURS'O DE
'

MOTORISTA
e

Serviço de bnto Socorro de Automóveis
En r.l!e. a dirigir automóveis
Aldor e ProfIssional

Teoria e

Àteqdem.se
liça - conhecimento do motor.
mádos para reparos de urgência.
to-Escola 1-47.77
IO-PR�ÇA GAL. OSÓRIO. 40.

Expor'ação
de bananas
Bantos, . (A. N,) - Conduzindo

ma,il� de 90,000 cUic,hos de bananas,
para Buenos Aines, 'e para Anlluél'

pia, Zal1paTam d,o podo quatro 11Ia

v1i'ÜR, dos q,uais
-

dto.i,s gILN;!ICQS, um

'norl,e-amel'i'Calno e LMn fiu'landês.
,Para A,niJuél"p'ia, o Peru", co:ndu-

7.Í'Ll 15,821 cacho" PClS,171Jdo 326,538
quilos, e o "Vfmezuela", 18.622 ca-

01105, com um peso de 382,252 qui
Ios_
,Para Buenos Aia'ClS, o "Del Nor

te", 4,000 cac,ho's, pesando 80,000

quiLos, e o "N3!v1gUitor", transpor
tou 54.984 ,coohas, com um peso de
1,099.6RO quÍ']IOS.

A

� Diretores:
Dr. Pamphílo d't1tra Preire de Carvalho. Dr. Frenei.cc
de Sá, ,Anilio Ma.lorra. Dr. -Joaql.lim Berrere de Araujo
e JOl6 Abreu.

'

aVIso AO' PUBLICO

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGA"CIA·1 -.

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

_qLj

Clube Doze de Agosto �
.

• .8-

Rua Felippe Schmidt 48

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

AsterÓide & Cia. Lida.
�

RUA TRAJANO, 33 - (sobrado)

Représentante de Andebu do Brasil S. A. '

oPRODU110S ALIMENTÍiÜIüS - ,Sardinhas PorlUlglUeza -- Pe'--
til-Pois - Aspal�gos - Ma.calllrão AllHH'ica.no, com oV.!JS. Arenques
em o1eo e salgados.

Prod,ulos deshidrataJCIlÜs "Harkson" - Gema de ovo em pó -

Ovo inteiro ,em pó -- AlbUlIllina Crislal.
'

PAPETú\iRJA -., Canetas ti.nteiro EI'w�rshal'P "Skyline" -- Au
t()lpoins - Canetals de madeira--;-Penas para canelas, marca "Eagle".

RÁDlü - Paea mesa de,cabeoelira, mar,ca "Worrlll'ie", 5 valvu-
las - 110-120 VioHs.

ABRIDORES DE LATA -- Marca "Ace".
EiLNSTIiCOS L De Hayon ,e algodão_
BAlRAlLHOS -- Amerioano marca "Caravan".
TECIDOS - GI'UiIllite ,!tay,on e lã.

BARCO DE BORRACHA, procedencia Inglesa.

Rua

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOI 51/! a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque.

Banco do Distrito Federal S. 4.
CAPITAL : CR$ 60.000:.,000,00
RES.ERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florl'8nÓPOUS

A Diretoria do Clube 12 de Agôsto, atenclendo a precarie
dade de seus salões, como também o elevado numero de seus

associados, solicita a atenção de seus sócios para as seguintes,
,
instruções:

a) O ·ingr,es.so a.o Clube só é permitido aos associados i'l

pessoàs ele suas famílias, de acôrdo oom as disposições do&
Estatutos;

b)· SomenLe será permitido a ,entrada de menores de 14
,

anos nas matinées 'infantis e nas domingueiras;
c) O sócio aspirante não tem direito de se fazer acompa

nhar de ouLras pessoas;
d) A Diretor,ia solicita assim a cooperação de seus as

sociados para estas instruções, que reputa de magna importân
cia para a vida social do Clube.

Florianópolis, 19 de setembro de 1947.
A DIRETORIA

Fabricartte e distribuidores da. afamada. con.
fecçõe. -DISTINTA,- e RIVETi POllue um gran'; .

�d. lortlmento de casemira.. 'rllcado.. brln.
"bonl • bal'ato.; algodõe., morlnl • aylam.ntol
.,pal'a alfaiatei. que recebe dir.tamente da.

"A CAP�TAL· ahama a jat••gt!ol jel01 Snr.�;. Com.rcl••te. do Interior no ••ntldo de Ih. ia•• rem 'Jma

d••fetuol'em l'IIual Gompra.' MATRIZ"'em 'Florlan6polll. .:; �ILIAIS em Blumenau e!Laj.e••
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totalidade ,dos representantes pessedístas apoia cassaçãe dos; r.�

totalidade des parlamentareúdenistas,
dos vermelhos de Moscou !,r-I-�-"""--',,

Convençào
.

do Partido S. Deocrático e dOi
!. P. de R. Popular. em rusque.

A Convenção realizou-se no- edi- Lônio Nunes Varela - "líder" ti � a que tem direito, oonvirla pa-;
ífcio 's. José; "g'entilmente cedido P. S. D.; Cid L01H'es Ribas - P. �Hssumil' a presidência da Con..
pela associação 'que nele tem ti sua D.; Protogenes Vien-a - P. S. D�Oão. -

séde,
_

.
, Wjgund Persuhn -:- ,P. ,S. D.; Lui.

• • •

;

No d.Qimi,ngry· á neÔlte, não obstan- Osvaldo Ferreira 'de Mello --,
_ l"'e�ssumida 'que foi a presidência.

O. 56- aníversârto do rrl�bUDal te a g'l'ande chuva que caía, e pre- prcsentanto do Diretói-io Munioipao deputado Nunes Val'e.Jla, 'pro
cisamente à hora marcada, 19,30, do P: S. D, do Ftoi-ianópulís ; jorna-cu-se a 'escolha dos candídatos

J
· realizou-se a'Convenção em con- listas A. Damasceno da Silva, An-rref'e ito e vereadores. A escolha,

de usüçe junto do PSD e PRP afim-de se-l iónio Meneguzzo, Roland rltenaux ·-{tin nos seguintes senhos-es ;
. rem escoíhidos os candidatos para, vice-presidente do Diretór-io l\I.uniJ[lI'a Prefeito Municipal de Brus-

A data qUB hoje transcorre, Luna Freire, Edgar de LIma !Dr,efe,j,io e vereadores do município' cipal do ,PSD em Brusque Erico COI1: - Paulo Lorenzo Bianchiní
assinala a passagem do 56° Pedreira, José Ferreiras Bas- de Brusque. I tcsmi - 1° secretário, Erico ApI1-eIP. S. D.

aniversário da solene instala- tos Flávio Tavares da Cunha O sr. dr. Raul Schaef'er, depu Lado 1-
2° 'se,cret,ál'io, Frederico Ralfpa ara Vereadores: José da Cosl2.;

-

T'b I d r ti d M i H T J
-

1 S'l à Assembléía Legislativa do E�tado ,- �C!soureil'?, _João Jorge Lopman [m�a, 'C�ll'll)s Boos, Gm�an{}>çao do rr una e. us Iça o f e o,. erci 10 oao \a 1 vai e vícc-Iider do }JSD, na qualidade I Jose Bologuini, ArUllll_1' Olmger aerer, LUIZ ,�ordll, dr, Guílher-Estado. MedeI;os, Osmundo '�anderley: de .presidente do Diretór-io Munici-] El'lcO Bianchini, J.i:l:chdes ;SIlva, Reuaux, !oao Jorge Kor�!l'nn.O auspicioso acontecimento da Nóbrega, Nelson Nunes de: pai ido mesmo par tido, alss�mlU a, Wal'ter: Ravaehe, Jose W:üel1'dows 'BolvogL�Il}l, Eu!Clu}eos "Sll\'a,
teve lugar precisamente no dia' Souza Guimarães e o dr. Milton direção dos trabaltros, abr-indo a, ky, J0'30 ,Carlo� Ronaux Bauer iualdo Wa,j.end�w,sky: l!,w!lh]{j.�
10 de outubro do ano de 1891, L it da Costa Procurador Ge- sessão. A ela ,est.rvcrrum presentes Germano ,SCitmetel', e mais os se 01' I 'e Ewaldo Schae;fel'. (b;wse e , c

_ os delegados r1i'�Lritai's do IP. S. D, e: rshores membros do Diretório Mu últimos pelo Pat-tido de :!le
nesta Capital, então cidads do ral do Estado, que compoem, P. IR. P., convocados que toram de j nici:J) a I elo Partido de Representa -e!l1Itação Popular, sendo qlW os.

Desterro, no salão do Conselho atualmente o nosso Tribunal de acôrdo cnm o disposto nos Estatu-] ção Popular: Jos-é 'Mosi'l11ann, Ewal os candidatos pelo Parcído $0-'

Municipal, estando presentes Justiça
'

íüti respectivos. Sentaram-se à me-. do lS!dhaj'cr, José Siegcl, Ewald Demoorá.íioo) .

_

os primetros componentes do _.. - ..
_.._._: -"_....._. ..._........_._....... sa, e fi convite do Pre-sidenle. do i H igs], e �('dro Matias Werner. A se JÓS a escolha, foi ouvida VJ-'

B t DI 8
· Diretório elo P. S. D. os seguintes ',guir, o deputado Raul -8cihaefef te salva de palmes a todos os :

Tribunal desembargadores ro- en O .I O" areia senh ores : Deputados José Marta convidou o de'Rutado pelo P. R. P. idalos ,escol,hirios.
sé Roberto Viana Guilhon, pre- 3 . Cardoso da Veiga - P. R. P.; An- .Cardoso ela Vel,ga para aS:::U11lJr a

sidente, Edelberto Licinio da
'

direção dl)s tl'abal'hos ua 'grande 19O 3íPÓS, o idelmtado N"TlIllI.':s
P P "'de ci' 8 f\olJ,veil1ção do .P. S. D. e e p, R, p, O 11a deu a �)aJ.a,Yl'a ao de:puiadoCosta Campelo, nomeado "ro- . rovl D a sr, Oal',doS'ü ,da Veiga assumindo a <Soha-efer que em 'e'l11iPOLgauttt-

r"

curador da Soberania do Es"'·,.. /
<lil'BOão disse do j,nLegl'al espírito la oracâo disse ser da �;ua in

'

do; Francisco
-

'Machado da necessarias de aUa cola1boru,;ão do seL! par'tido ao ressaltalT' a alta si.g.nifical;1i.' " _

Cunha Beltrão, José Elisío de üom o padido .majori,tário para um ele conclave ond-e. reunido�',

Carvalro Couto, faltando o de-
!'tUA 'l'JHADENTE'S peáUco srmtido de v,endadei')'.Q ci- Qontl.rtáo na 30. páginil!1

A ll.ua 'l'iJ'adentes é uma rua cen- vi,smo e ide fortalecimento .cIos pO-I------------
semb. Domingos Pacheco d'Avi-

tral c muito 1ll10vimelltwda. Possui del'es constituidos da �açã,o, Illl- udo de Latl"m}a. Assistiram o ato o ceL Gus- mONnt'nf e nesse momen.to a,ngm-J)om üalçamcuLo mas não pnrece f f 1 I \
tavo Ric.hard, primeiro vice- :ian,e rm -que 'oroa-s Jem c.ollheci- professor Custódio de" \calçada, tanlu é o ban'o que Ü's ca- das soe empenham 1)al'a levaI' à lu-goveirnador, em exercicio, mem- j11Ínhõp:; de Lramsiportai' t,erra, ao Léia e vussalrugeil11 ,de ,um !J}ovü qne pos de-verá fazer hoje, :ás
bras do Congresso Legislativo, \'oltUl'Cil11 ,'nzios, dei-x<am cai:r 11&�l1e-

I inLenta solapar o espírito cristão lOras, no Instituto Bras�lautoridades civis e militaresel, , i,'.' I d� hu�aUlldad_e. ,F.ellzmente, po- dos Unidos, em prossegm-ta arcelIa..
!·,�m. h'a, ICI-dadaos Ilusf.r-CIS ,e devota- t' t' I t 'povo, consoante narra a a a, \. lJruvioc!ência lOima'da !Com esseil ...., à P" " b" d d

o a an er1O,r, uma pa es ra: -

f'l d 1 L
.i " W<l1l "aJ"Ilalnas, arllCa aB e sua, '. "C 'f'iique OI avra a pe q sr. eo-

üttmi,n-hõE',s l'Ella[.ivamente á Rua deJes.a rele entre os -qüai's cita o

nO-1
e o tema. orno e ac

nardo JO'rlge de Campos, pri- João Pinto, -podia SOl' -r,enova,da com me do 'Sr. deputado Nunes Varela nder O Latim".
:meiro secretário do TribunaL

l',e'fenência á ,H;ua Tiorade11!tes, 1'a-
a qutlm, Iquer'Emrdo prestar .homena- trada franca.

Cumpriú-se, destarte um im-
zElndo-os vOII'Lar pela rúa do cais,perativo na primeira cons-
que é l.arg'a, pouco movimentada e

tituição republicana, fazen-
üOlnporta o ü'ânsito nas duas di-

do se cesar, em ebediên-
re(;õe:s.cia ao primeiro federativo, ;-;('l'ia um ueM I'í-cio pl'P:3laclo á

a ju.risdição ,em· nosso IDs- Sr. Ben to Eloy Garcia
lim}Jt'�a e á e�téliea (la rirla'clt; e

A Administra.ção da Ca'Íxa
tado do Tribunal da Relação de Candidato do P. S. D, à

Lfllê .I!1l"rf'�('I'i,a o aplauso de todos Catarina avisa ao Público em
Pôrto Ale2:re, com manifesta Prefieitura de CamborJú. outubro p Vl'ndouro pa'ssn"a'� o-s mOl'aclol.'p!, da l'pferida yia pú- . ,,,,,,

vantagem para o rápido anda- Acompanha;do da Exma. Se-,
" '. .' . ,horário exteTllo:

menta dos feI'tos e comodI'dade h Da A I' S t Ga
. blIca. os ql,c1I� ,nos rpedn aro este

nora
.

. cy a an os reJa, tlipelt) aos podpl'PS -competentes. Carteira d� Depósitd%): das ás 12,00 e das 14,00
das partes litigantes. Foi, sem �ue velO

_ subn:eter-.se a uma,
ylOlL\iL POB!L.ICA 17,00 horas.

'

dúvida, o maior passo para o lUterven�ao ClIt"urglC�, etstedve ,CQJJtinuam a \ iver na ZOfl1:1 que, ,Carteiras de Penhôres: daslo 'ás 12,00 e das 14,00 ás
aperfeiçoamento do nosso apa- �:guns dIas, en ,re nos,

. �n o
i rOi fío mprelr'íeio, doiS pobres lâl'a- :17 00 horas_

I
f'

relho judiciário, que se desven- Ja regressado a Cambonu, o I' ,1 , J)" LI 't . Cnrteira de Hipotécas: das O ás 17,00 horas. \'\,,,b
."

d t' I B t El
uO�

-.
CI - ornmgo.s ,e o .c:.el OI -

cilhou da inconveniente su or- actIVO lU us na sr. en o oy, . C.a,rteil'a d;é Consignações: 14,00:ás 17,00 horas.
d·

-

h f' d' t t G' d'd t d P 't'd so.beJamen{(' con]jrClIlos _:-ie Lodos.
VlUaçao a uma c e la IS an e ar.cI1a'Dcan 1

...
�? o aI 10

J;í, rTll razão {le sua anoI1malida- enda (le sêlos: das 9,30 ás O e das 14,00 ás 17,00 ho�
e, por assim dizer, ausente. SaCIa emocI atIco, ao cargo d

"

"d'd
' raso

d P f·
..

I d I'
-I' ,pSlqmca, JIU C"I o aI) lll'Plo-am-

De então até hoje o Tribunal e re elto n:u�I?Ipa aQu6e.e biente, pe'rderam elps -toda e qual-
- Guarde as suas economiaa Gaixá Econômica - OE

dB Justiça de Santa Catarina prosper� .:nUlllClP�30, nasNPr XI-
qlWI" noção -de l'pspei!o {t moral. seus depósitos-populares são i oráveis e garantidos pe-.

vem desempeú.hando a sua alta bmas eleIçoes de., de ovem-
Não raro, vro,·ocadl.l$ por oull'OS lo Govêrno Federal.

função sem interrupção, ha- 1'0 - �-_---------_

A', S S
.. 'talvez mais dignos ele lastima elo

vendo passa;do pelo seio de i!ma .. que esteve em VISIta
que -eh",s, lll'opolrcianam es.petá-doutál congregação e:spiri- á nos.sa redação, em companhia culos vPl'claclrira;menLe rlüprimeutos verdadeir;:t:mente brilhan- do sr. Thiago Vieira de Castro, (,""S. PalaYl'ões os iffiais ll'aUSeObLlll

te,s, que 'honrariam o mais- al- nosso colega de imprensa, dos, grj,taclo.s rl11 'plpil1o dia se.m
to T,ribunal brasileiro. agradecemos�lhe a honrosa

consideração ás 10J>iauicas, e ás 1'a-
Recordando o acontecimento distinção, com votos de pronto mílias, eSltão 'exigindO urgente in

restabelecimento á Exma. es-
histórico, prestamos, aqui, o pôsa. tel'Venção o l'i\li a,l para coi!bir o

tri'buto do nosso respeito e da abuso.

I
nossa admiração pelo veneran- CODCOrreO".·a publl·ca

É o que rs.peram as familias pre-'
do órgão do nosso Poder Judi-- ti judica'das, cuja reúla:maç.ão aqui
ci'ário, que tão a;ssinalados ser- D 11 R (l,nca:minbau1O-i; a -quem de direi lo.

viços vem pr,estando á causa DO '

_ m- ... CKms VAlDIOS

pública e tanto tem enriquecido -Conforme ,CldiLal !J}ublica,do no Entre aos "ni'nlbariais" q.ue inco-

com os selÍs doutos arestos, as Diário Ofi,cial do EsLa,do, -eXJpi<rou, mndam n [lÚlblico, estão Ü's "vira
letras jurídicas do pais. Apro- onte!m, .ás 15 ,h (H'<l!S, o prazo pa,ra o la[a,s".

veitando o ensejo, apresenta- 1'ecebime.nto ]1'0 DeparLaniento' de O remédio co,ntra -e,tes é facil :e
mos cump,rimentos á magistra- Estradas de Rodagem, das propos- Já o rupoflil'lffi.OS esta'belecer uma

tura catárinense nas pessôas tas ,para a COI!Jstr�ução de 2 pontes, taxa. Qu'em 'Cjuizer manter NliChor
dos eX.mos. 8rs. desmbs. Urbano uma sôbre o rio Ita'))ocu e oulra 1'0 solLo ,na rua, pague a taxa 1'es

Müller Sales, presidente do Tri- s'Óbre- o rio Bi,guaçú, ,bem como pa- óp,ecliva. Quel'emos crer qu-e .muito

bunal de Justiça, que é, por to- ra a construção de estradas. pouca gente' se prestaria a ipagar
dos os motivos, um expoente de Reunido o Gons,pilho K,<Ü'clltivo aquela ,taxa OIU as Iffi.ultas r-eIatdvas

sua nobre classe, e de seus ilus- daquele De,pa,rtameIJIto, foi lavrada a não Observância da lei.' Assim

tre,s, 'pares, Guilherme Luiz a respectiva ata, ill'e,IIIhllll11<a propos- rucwba-:s-e ,cam os guaipecas 'e ou-

Abry, Vice-Presidente João de, ta tendo ,siÍldo ap,re-sentacla. iros animais de "estimação".

'j

Enquanto a quase
mandatos comunistas, a quase.

maniíeste -se a favor

FlOrlaft6poUs, 1 oe Outubro de, 1947

!

'pA R A� f E R IDA 5,
E C Z E M A S',

..
"

I '"

Caixa Econõlcà.Federal-
nômica Federal de Santa.
1 que, a partir de 10

,

de

nc\Cma;r com o seguInte 1

áEt

FRECHA o .. �
Ao ,discurso que.' o eminente 'is'co.nsulto internacional

fd,a quarta i;ll.C;Q-llICUSSO consti nalista' americano (do
América F. C.), sr. deputado F,e dn Melo proferiu na tri

bu:na, no dia 2-6, cabem alguns teso Falallrdo m�I. e mal
duas v,ezes, iporq.ue mal pro'J.}ria mal e mal do Govêrno_
també.m, ass€fi'erou/ quanlo a. êste . "não existe confjança'�_
MiaIS, então, aquele célebr,e crédit confiança, que a U. D.
�. alardeia haver concl'dido ao utra é mentira carioca 'f

Nesse caso, os srs. Otávio MaIlig 'a ,e Prado Kelly, quan.'
do gara.n.titlill1 a concesst10, estava 'sinando um cheque sem

fu.n,dios!

Ol\, ai,nela, a vcrú-ade é outra: o General Dutra quém
concrr!eu UIll vale ode -con.fia,nça á . N.! E esta avidamente' ,.

aoceitou o "adialltmnento", d�JilTJO vamo os Mi,lIistros mie-
,nistas que integram o Govêrn-o. ii, de forma irrclCUsáveI,.
a I).)ro%; doe que nã'Ü só qxi corufia,nça no GovêrnOo
como ainda existe confian,ç.a: da U. N. no GOIV,êrno, O único

cle.scOl1fialdO e.' o sr. M,,elo, qt�e des�ia
de couteI' a ca�sação:

de' mandatos um plano mahgno visa o desrespel'to a

C0'I1S1tituição e ás garantias individ ... E não desconfia que'

al,gumRs d'ezenas de p�rlanlNi.tare5 cni-s-las apoiarão o pro
tacharam de inslconstitucional o eto, ,outros ta:charam-nOl
de constituCÍ-O'nal.

E, amanhã, quando o projeto votado e tiver' o voto

falVorável ,do Revmo. Cônlego F,o,n deputado urdenista por'

Santa Catarina, o sr. FeI'lna,ndo �, por certo, voltará á

tribuna para inguria-r' êsse seu odr 'ionário, "TaxllJndo-o"'
de reaci(I;I1ário, comparsa de um 110 ma-cabro, auxiUar de

uma igm,OUlJiIUa, amigo da restaura da ditrudllra, conivente

em um ultraje á cunsciência nacion e, por sôbre �s.g,o, tndoy
"tão mau bi'asileiro" .quan.to 'Ü Brig 'TO Eduardo Gomes, sa

bidament,e contrário aos ser.áfico parlamelntares comu-

,ni.stas ...
GUILHERME TA.L
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