
e

aplicação dessa importância deu contas ao po'JO, centávo � celtávo, atrave� da_ pohll
dos balancetes do Tesouro. Fez muito! Trabalbou exaustl!amente!. S� !Da�s DilO Jez
gências que o impediram de lazer devem ser cDmpr�eDd,das. Aos Inntels e �aldo ..

deixaram dividas ao P,1'�ri". falt8 autoridade moral para. acusa-lo.

() MAJ8 A.NTIGu !)UR'IO 0),1 MAN'fA CA'i'ARlNh

'J'roprletblo e D. Gerente: srnNEI NOCETI _,_ Diretor Dr. R unl�NS
Dtre&er 4., llMI\çj<t A. D.ülA.8CENO D.l SILVA

DE ARMIU. RAMOS

NA ASSEMBLEIA LEGISLATI'VA
Saulo Ramos versus Barreto Pilto-O líder da UDN em sinuca
-Umtelegrama dificil- Liceoea-Uriticas .que Dão procedem.
o primeiro orador, da sessão parte em que ss referia á lei Os prímeíros, fazendo comi-

de ante-ontem, foi o trabalh is- de segurança, foi rejeitada, por cios politicas e alargando acu
ta Saulo Ramos. Com surprê-] voto mominal, de 17 deputados sações estultas contra .o Go
sa geral, êsse deputado propôs (P. S, D.) contra 13 CU. D. N. vêrno. E o último reputando
fiue a Assembléia se dirigi-se-, e P. T. B.). çorn segurança e brilhantismo
á Camara para. expressar-lhe i O sr. Cardoso da Veiga obs- as criticas apressadas e desaí
€speranças de que mandatos teve-se de votar. rosas com que a bancada de
não sejam cas�sados e não seja lj Na or�e� d� dil_t f01�am apro- minori_:t efetiva o.seu dever de

.. decretada a lei de segurança. vadas varras indicações e re- oposição eonstrutlva.
, O líder da maioria, malicío- novada uma licença ao depu- A U. D. N. não quer que o

samente, ap.artei:=t o represen-Í tado Luiz Da�canale. Governador viaje .. Mas o Go-
tante petebísta indagando se j Falaram, ainda, tres orado- vernador quer viajar!
êle conco1da com o seu cOlegalres: os udenistas Bulcão Via- �;l"á_qll� 0'8 "�ternos vigtlande partido, deputado Barreto: na e Osvaldo Cabral e Q pesse- tes vao ímpedí-lo de OUV1r o

Pinto, autor do pedido de fe- dista Ylmar COITêa. povo?
.hamento do partido comunis- ""-:'") "f�l�
ta. tonvencão Municipal de P.S.D.O sr. Saulo Ramos nãosabe" ..

ex.plicar a atitude do sr. Bar- em Brusque
,]<eto Pinto e, muito menos, a

'30'SIRRealisar-se-á lloje,_ ª,"$ .._� � 9> ,", presidido peI,o r. Ce so amos,'Sua' em face da outra. �. , _

hÇlras, na cidade ,de Brusq-qe. a <p.residente da Comissao �jXy-Com a palavra, o lideI' . da
convenção do Partido' Sóciall cutiva do Partido Social 'Demominoria solidou que o telegra'- Democrático, para a escolha crático de Santa: Catarina e

..
ma fosse subdivido na votaç�o, dos candidatos-aos cat'O"os ele- com a presença de outros ele

�e8t�dando-se a part; relatlva, tivos municipais.
°

.

mentos de destacada proj_eção'à leI e s�gurança_ a corres-
Esse 0Tande conclave será no cenário pDIitico do Estado.pondente a cassaçao dos man-
__

.

__

0

_

da��eputado Nunes Varela, l!-tDeputados eSfadu,ais não têm
der da :ma-ioria, foi á tribuna I -"

-d d'para se pronunciar contra o I ImUDI a es
telegrama. Ambos aR assuntos Rio, 28 (A. N.) -

F.
oi

.Julga-I
nieira instância, p_erall�e. o Con-:!lele tratados estavam sendo do ontem no Supremo Tnbunal selho da 4a Reglao lVlIlltar, o

�bjeto de debates em ambas

aSI
Federal o habeas-corpus im- padente obteve a absolvição,

<CaSas do Parlamento e não era petrado em favor de Whady mas, em apelação, o Supremo
justo que- alguem duvidasse, a José Nassif, deputado á Assem-. Tribunal Militar reformou a

Jniori, do acerto com que se- bléia de Minas Gerais, que pe- decisão absolutória. Discutin
a"iam resolvidos pelos repl'esen- 10 Supremo Tribunal Militar do-se a questão das imunidades,
tantes da Nação. O sr João Jo- fora condenado a dois anos e o ministro Vaz de Mello. como
sé Cabral voltou a falar para nove meses de prisão,

.

como relator do feito, sustentara .'

IEm bomeoagam;pedir o adiantamento de 72 réu no escandaloso caso relati- que oS Estados federados po- N.IVei invento
.

.

ti
horas - para a' ,p!lrte referente á vo á isençã.o de convocados, por 'dem conferir imunidMes aos
�assação dos mandatos. Era ocaSlao da mobilização de seus governadores, membros Salvador,' 28 (A..N.) �..

0j. a TrumaDDvisível que o sr. Saulo Ramos nossas fôrças de te�ra para ai das Ass.embléias Legislativas e inventoúEdnil Fernandes Cor- , .metera a 1JDN em um beco sem guerra, fato ocorrido em São Juizes locais, mas 'com a única tes dlecobriu um motor que fun- Rio, 28 (A. N.) - O Sena-
,s:ij.i,da. .

João Del Rey. finalidade de assegurar: a i11- ciona sem combustivel. tendo do e a Camara' dos D?putad_?&O telegrama amigo-da-onçal O caso foi ÇLIuplamente discu- dependência reciproca dos três realizado, onte:!ll, uma demons- vão realizar, em d�� all1d� naofoi bipartido e em votação a tido na Justiça Militar. Em pri- órgãos do goyêrno estadual. tração perante o governador e fixada, u�a l:euUl�o conJunta.
O paciente, entretanto, no outros auxiliares diretos do (a denomlI�açao na:>. é de se&

habeas-coI1pus, entendeu que. mesmo. O inventor informou são, por nao pernutI-la o re
determinando a prisão de um

que far'á nova· demonstraçã{) gimento), em homenagem ao.
membro de Assembléia lJegis- na Assembléia Legislativ"a. Presidente T,ruman.BOOO'l'A', 28 (li. P,) - José Mmiia V'elas'eo Tha.l'l'U dffilQl�:}J(lá'Ülu lativa, o Supremo Tribunal Mi- O e:nO'enhoso 3lparelho _fun-.(XJIfUO uma, "alt.a. trllJi(.:..1.o" I) g'ollx' d'Es:1,adl{), -S€1t1·,Üel'·I'acl1'IIe-OO ISa'llglUl8)·p.e'" litar-inirrngir·â" a·' Constituição -dona áb vista de todos, semlo qual :fio-i deslI{uido da �)l'lf}si{bênJciia do EquaJdor, no fim da SeUllall'a e violara direitos inerent.es l;ombusÜvel . transformando oIIHl!Ssada, dii1Poi,s do qual se pl'üulamou "ohtef'El do gÜ'Vl'J'.filO" o' Il1tmistil'o ao mandato estadual. Alegou ·U1ovimento' intermitente emttlfa Derfeisa, ele!. Carlo's Mrlllche'uo. LNIlHHU enl',rcvisi*l. ai1nda im[llulf,'lIloU o. ainda qU<;l não participara do continuo.iJiJN.ütO do mi:nistI'ol do R�t!el'tior, Jü;;<P Vioente T.l\ulj.il�I.a, de cElll'ltm,uar . a ! rumoroso 'Cll;SO, conlO o reco- _

I1tl[)r;C$en!tar o E{JuaiClor Sl'a COllllereueia i'11ltoeT"-americuna de Dc.feil�, que nhe'Cera o veredicto do:Conse
f.Jtml. s-e, realiza 1110 QuiLallldi1rrha. O (�etl. iVlêlJIl'CJheno cl){tfil['lll'QU a r.epll'e.&eJl-: lho da 4a Regiã0.

.

:tJa{.'M 00 Tnuji,Ho na ,COJ1Jf�l'el1tüia i'lltew-rurneriC3il1u e LOII':nou a nomeá- O
_ Supremo, discutida a hi

j,tl 'nül1Jig,tn'o elo R--,;:Uer<Íor. V'cl:1.S!CO lbanu d"eC!lnrou que vnJ, d-o avião para pótese relatada pelo :ministro
]3.ll!e1no<s -,\'ires, a,m3Jlllhã mes!Ut)_ Ribeiro da Costa, concluiu in- Rio, 28 (A. N.) _ Em cir-

h f
deferindo a modem, contra os culos bem informados anuncia-Trumano cegará se'gunda- eira ��� dO�u:�;·���os e H����!i �l�.sq��I:i��O��ST�l�.i���i��

PE'I�HóPüLIS, 28 (A. N,) - Acabamo.,> de s'ell' ofitCiall1Dle,}1ILc i.nl'M- Freire. ta, com o aparecimento de um
lftlalrlus q/Llie o Pl'es.idcnt1e '1Il'tlllman rle.ixaTlá Was·hill1lg'(,on, altO próximo do� movimento contrário ao acordo
miH1Jg'0, atcorrrpan:haclo, p'ela ,sm. TIJ:iIlman e {i'ema,j,s m!C'-mbl\Ü'S da dell'ega- 'que a'C�mis8ão Executiva e a
ção lll'Orl.e-americama, "\. c'hegada do peiime.iro magi'sLratdtO elstá mrurca- f} 'I'ltSOUPtO

bancada estadual dessa- agre- semana passada, constituiuPJ!t ill�Ü'LI!J.ãeO Qstá a .. alea.". A

A hdill para S1egtllIlda-fei,ra, á� qUlilJl,7,(' boras, mo· Rio de Ja�ll{'1iro. Na l.f'Jrça- d,. tl'l-dos. Dá e�se tesoure:l.él tMI miação estão promovendo com um insulto ao gover�o. c an-
fpira, o chr'Í'e do li3xeclllJUvo dos· E.sll.ados Um.ido& vi'ra a PeLrórpolis pa- amigo anal fabeto. 15vando-. a 111M -o p. S. D. no sentido de apre- celaria turca anunCIa que es

ra. fa.�er
o Idis:CIL1TSO de slllCprraUTIe/l11to da Gonlf;erênlcia, deverrlJdo d'epois Bur�o d

.•
_alfa.be�i:iil:ç� no Gru,. sentação de candidato.s comuns1tá

estudando a nota e que ;esGI0S{'pT para, a Ca[l:ilta.l FpdC'ral, onde fi,cará aié ü dia 7 dr set,p.II11\oo'o. a Et�Gol,]adr �FlI.lo �o1Je: na.l_ ltt,ola :r,���- nas próximas eleições munici- ponderá a mesma de acordo
.

I'
.

·1
,!rla II. Ol'l'liInopo Iii lU .:01. "' .... -

d
. -

d Gabineteüm d'r pal'tici.par da,s cOlD1cmol}'açõe,s elo D13, da. Ill'Cl>elPeC,encla do BrasJ . 'tirai MIM'•• li,iln�. pais. _ com a eClsao o .

jno XXXIV I Flcrlanópoli:-Sexta.feira, 29 6e Agosto dt t947 10.11l

.r

Um golpe de «alta traição»

Tentando Iazer peito d,e pombo. com voz soturna ,I" tremelicosa e

ares ele camelot barato. f) �I'_ Oswaldo Cabral, também conhecido por

"Disco-Yaador';, grazinou, ,anL(1-ontem, da tribuna parlamentar : "O

SI'. Neréu. Ramos foi o ininiiço n. l de Florianápolis",
O ridículo da frase dispensa comentários. E o preclaro Více-Prc

sidente da República e Pr-esidente do P. S. D, não necessita de defesa.

A gente catarinense e o povo b rasi lei ro ,já o julgaram e do veredito 1'e

sultaram títulos de senador.e de deputado é a elevação aos cargos de

segundo magístt'ado da Nação .p ohef'e supremo do maior partido polí
tico do Brasil. A sentença glorif'icadora do sr. Neréu Ramos passou em

julgado. E' irrecorr-ível. Resta, agora, julgar o sr. Oswaldo Cabral.

Durante oito anos da administração Nerêu Ramos, ele toi o baju-
lador n. ·1.

.

A sua .atítude atual prova que os elogios torrenciais e cloquent is
simos que, a cada opertunidade. ôl'c endereçava ao então Interventor,
não eram preito dq justiça: eram gestos calculados. il cata de recom

pensa.
Quando, por exemplo, o sr. Oswaldo Cabral, falando eomo_ hi:sto

ri6grafo a um auditório de ,eminência jamais, reunida em Ftot-ianópo
IIs, no Congresso Brasileiro <iJ.t! Geografia, exaltava () sr. Nerêu Ramos

"na politic« de irobullu) sistemático, .orçamizado e eficiente, na c?n
(/re(fUrão de todos .os esforços plane,iadamente âiriaidos, no apr�vett�
mento dos valores positioos tia !lente .da sna terra, para a satistoção
dos impertitinos categóricos (la sua 'insatisfeita personalidade, de ho

mem politico, sempre desejando m.a.is,�PaJ;a mail, reulizar, se1np:'� (/;>

seiando meilior, paro. melhor' dotal' Santa Catarina". nã� transmitia a

convicção de um espírito Irabalhado pela cuítura ; Jazia, apenas, mé-

dia. equiparado ao mais vulgar dos bajuladores,
_

Quando declarava que "com obras de alcance social.
.. rntretonto,

excedeu o (Jovênwatnal a. ludo quanto se p-revú'a pudesse o Estado rea

lizas: em, tão curto espaç» de tempo, J:ão ,e1';1 o depoimento de lun. es
critor que visitantes ilustres escutavam : eram lisonjas ,intcresSelrai',
veicularias 1)01' um €sp,ertalbuo aproveitador de OPol'tUl1.ldad.e�.

Quando asseverava que, no govêrno Nerêu Ramos regls�rO\l-Se
"eui todos os setor-es da. ad1ninistra:ção a ·i'ln.esnut in.tensa- febre de �1Y�
ballm a 1'p(Mnu1', ·rnoUei-nizando os servíços··públicos, ((, bem da éoletwl

l/.ue:d a instituil'. cl'iando apw'ellws técnicos e conll'oladores que fa
c'ilitmn ao administmdo-I' : a 'L'et'ificação de todo () 1'()lume, da, su.a

o/);'a. tod�' a f1'tttifiraçi'ío dos seus esforços". não era o panoram,:_ bal":
Jljga�vet'cl(Y que procurava m()�tl'al" aos 9LlY,inws insigne,s: era, tao 80,

() ���u üOTYlplexo atlululloI' em movimen lo.
.

_

Se ne(�essári,o, páginas e páginas do �r. Oswaldo Cab;'al podel'Jam
s,er citadas para eonfundil' ,o gTatuito ,detrator do sr. i'\el'êu Ramos.

Oti ('unoniLos que hoJe l'epI'oduz.imos, bastam, ()nt:'et�nlo, para, u�na
indagação: De que forma, no ínLimo .o-e sua COl1SelCI1ÜHl, o se. O"waJ

do Cabral concilia e confl'·onla Oti seus conc.eItos de ontem com os Beus

concei los de hoje?
.

, .

c 'I' ""erc"l Ramos foi l'ealmenLc Ludo quanto o lI1c.cnsador dP.,'"I� o :; . "

d b
.

ontem afirma. não pode Ler sido tudo quanto o .ugf'essor e. oJe
· sL 'n1 '1 Não é pos1.vel que a1guem. ao mesmo tempo, t.enha. SIdo o
8\1, e .. ,e •

.

t ad) am Q'O e u
melhor ·e u peior; I) "anta e o réprobo; o cer o 'o o .el'l" o; (' 1,,· .

inimigo,..
,.'bTú de

O sr. Oswaldo Cabral, no entanl,o, su�Lel1ta �ssa PO!;�I I I a_, ,

por que ela é a única janela-de-l'l1nd-o por (lude �ode, Sall'. �. ,_·

]� um inrJisícluo que admit/e. ·essa monstruosldaüe, ou e um ôlm-

plário digno de lástima ou'hiltre l'efi�l3.do., .

"
·

- i' t' 1'1· ci d'(\j)uLaJo udemsta estara cel'úaclo pelo dllema_
A. 11ao aA mi 1- , ,

>,

t·
,

,em qualquer das
"11 on-t:f·'Ul Oll mPllLe hoJe! Men lI'OSD sera,

ou mCI1L. > ..-

llipóte;:ps, l) Jjajúélor n. 1 rio SI'_ ;'Ierêu Ramos.
,

qual a escassês de ,alimentos
sofrida atualmente na Bulgária
é devida ao fato ·de i:Jue os ali
mentos são desviados para. ,a�

Rússia. A nota' búlgara acres

centa que tal emis'são. feita :ii.

U pro tes to bulgara

Nova' crise no
P. T. B.

Estambul, 28 (D. P.) � 1n-
f.orma-.se que a nota bulgara.
recebida pelo govênlO de An

gorá exige desculpas do go-
Vêl'110 turco por uma emissão>
da rádio de Angor segundo ai

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Instruções para o pleito municipal'Parudo ...o_�Rnocrati\
Rio. (A. N.) - o 'I'rihu- forem eleitores na Zona; b) - em cédulas separadas, ou seja Crlstao '

nal Superior Eleitoral aprovou os que pertencerem aos orgãos I uma para prefeito, uma para São convidados iodos 0&",

ontem, a redação fin�l das Ins- do serviço eleitoral: 'c) - os vice-prefeíto, outra para ve- correligionerios para a sessão"

truções que regerão a realiza- candidatos e seus parentes ou readores e outra para juiz de de Assembléia Geral Orâi

ção das próximas eleições mu- afins, até o 2° gráu. inclusive Paz ou Distrital .e seus suplen- naria, a realizar-se no dia T'

nicípais. Constam as mesmas (pai, avós, filho, sogro e gen- tes. de Setembro proximo, na.·,

de 51 artigos e dos seguintes 1'0, irmãos, padrasto e enteá- § úníco - Na mesma sobre- sede sedai do partido, Praça'

I capitulas: Disposições prelimí- do, cunhados durate o cunha- cartas serão colocadas as cé- Getulio VaT�as, rr.? 27, nesta."

uares, . do encerramento do do, cunhados; d) - os mem-l dulas dos candidatos a cargos cidade.

altstamento e das distribuições bras de diretórios de partidos federais e estaduais, nos Es- Ordem do dia: o âispoeto-
eleitorais, do material para as politicas registrados; e) - os tados em que -se verificar a no art. 19 dos Estatutos.

eleições, instalação das mesas funcionários demissiveis "ad- necessidade de preenchímento Florianópolis, 24 de agosto'
receptoras, das instruções da nutum". de vagas. de 1947.

mesa receptora, e da votação. § 3° - Serão nomeados' de .Art. 39 - A's oito horas. su- JOÃO EGYDIO DA SILVEIRA,

São os seguintes os princi- preferência, ainda que em ina- pridas as deficiências' e verifi- Secretario Geral

.país artngos das aludidas íns- tividade, os magistrados, mem- cado pelo presidente da mesa ---UJlrfANÃLFAB·ETO------..
truções: bros do Ministério Público, que que tudo se acha em ordem, di- é \1_ cego. Não deixes teu am4{'o'"
Art. 10 - 'nos dias designa- não tenham intervenção no rá o mesmo em voz alta que aa cegueira da ignorância. Dá-Jh6-'

I dos pelas Constituições dos Es- processo eleitoral, professores, ficam iniciados os trabalhos r�' a luz da instr'llç�o, �evalIlJdo-{) a 1!1-ID

! tados. por sufrágio direto e diplomatas e serventuários da mandará lavrar a respectiva
eurso de ,a.LfabetIzaça.o de adultes ,

mediante voto secreto, serão Justiça, bem como os diploma- ata de abertura (Modelo TI.

I realizadas eleições para os .dos em profissão liberal. 6) .

--------------j
cargos nas mesmas indicados e § 4° - Os secretários devem Art. 46 - As 17 horas e 45
que poderão compreender: ser eleitores do munícípio e· minutos, (isto é. 'ás fi horas e

1 - Nos municípios: a) - de 'p,referência serventuários da quarenta e cinco da tarde i
, 0.

Prefeito; b) - vice-prefeito; Justiça, não podendo recaior a presidente da mesa fará. en

c) - vereadores; 2 - Nos dís- nomeação em candidatos, pa- tregar as senhas aos eleit.ot-as
tritos: a) - juizes de Paz os rentes destes. ou 'afins, até o 2° que' ainda não tiveram recebi
juizes Distritais; b) - suplen- gráu, inclusive. do, convidando-os, em seguida
tes dos mesmos juizes. Art. 24 - As mesas recepto- em voz alta, e aos demais eh+
Art. 2° - O registro qos ras instalar-se-ão no local de- t ores presentes que já as te

candidatos será requerido por signado, ás horas de manhã do uham recebido, a entregar á
delegado do partido devidamen- dia marcado para as eleições, mesa seus titulas; sómento es

te autorizado pelo Diretório com. o comparecimento do pre- se s eleitores serão admitidos a

Estadual, mediante prévia in- sidenta. dos mesários e dos se- votar a partir daquela hora.

dicação do orgão competente cretários. r
,

"A· 34'� - 'REGISTRO DE CANJHIU.. 'fO
na forma dos respectivos esta- � rt, � 1-\, votação far-se-á
tutos, até 20 dias antes das por meio de cédulas a Serem
eleições, devendo constar, ane- encerradas na mesma sobrecar
xo ao requerimento, o assenti- ta oficial (modelo n? 5) .

mento expresso. com firma re- Art. 55 - Far-se-á a votação
conheeida, dos registrandos.
Art. 5° - O alistamento será

encerrado 60 dias antes da épo
ca marcada para as eleições.
Art. 6° - Até vinte dias an-

tes do designado piara as elei
ções procederão os JUIzes á
divisão das res'pectivas zonas
em secções eleitorais, distri
buindo por elas os eleitores
inscritos.

§ 1° - O eleitor sómente po
derá votar no distrito em que
estiver ir.rscrito, correspondeu
te ao seu

.

domicilio, exceto,
mediante ressalva previamen
te concedida pelo juiz compe
tente.
Art. 12 - Os' juizes eleíto

ra:is, f·efta a distribuição dos

e�eitores por secção, designa
rao os lugares e edificios onde
fUllJoionarão as mesas recepto
ras de votos.

� unico. - Na esc�lha dos
.edifícios, dar-se-á preferência
aos publicos, recorrendo-se aos

particulares, mediante acordo
Se faltarem aquel,es em nume� DIREÇAo:
ro e condições edequadas, não Amélia M. Pigo:zzi
sendo licito, entretanto, utili
zlar propriedade ou habitação
de candidato.

�rt. 16 - A'. cada secção

IeleItoral corresponderá uma
mesa receptora de votos. cons

l
tituid3, de um presidente, um

g primeiro e segundo mesario e

��"'.."'...."".....':'""""...."".""."'.."".-�"'.".".""."."."'.: dois. secretários.
� 1°- O presidente e os me

sarios serão noméados pelo
juiz eleitoral até 30 dias antes
da eleição, secretarios, pelo

prelsidente da mesa, '72 horas, n�),�pe o menos antes de começa;r _fk· -o
a eleicão.

� 2° _:__ Não podem ser no
meados presidentes e mesa-

rios: Ia) - os cidadãos que
.

não
I
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au FeUpe de Oliveira, 21 .-

8° andar
TeL 2-9873 - São Pulo

ASSINATURAS
Na Capital

AlIe ...•....... Crf .....
ISemeatrt1 .. . . . . Cr$ 45,0.
fdmestre Cr' 25.JO
1161 Cr' t,o.
N.ero avulso .. Cr$.. ",.11".

No Interl ...
ho • . . .. . . . . . . r: .., 1191._
huestre f'r � ",00 i

(r' 1',00
JIf'iJllero avulso .. CrI ....

, Trimestre

hineJos mediante e.Rtr•••

0fI originais; mesmo .,.
publicados, não serlo

,

devolvidos.
:6 clfreção não se reIQIe.
ubiliza pelos conceitos
emítídoa nos artia"

assinado.

PLlt}!lONE;S MA,IS NEClI;SSITÃDOIa
. llkabeiro ;'.... U�1I
,."uda' ."

-

:.............. 1.",
�<:Ia O. P. Soelal ..•••••••••. 1518
llaternidade .;................... lU,
_"pitaI Nerêu Ram<NI ••••• •••• lU.
lJaatIl Caaa ••••••••••••••• ...... l'J�
eu. de Saúde S. Sebutilo ...••• H�.
.taIetência Municipal 16'.
"pital Militar 1l�7
&4- B. C. 1511
lIiIue A�rea 71a
,. B. I, A. C. ;:.... 15�U
6�tania doa Portoa .••••••••••••• 1JI�.
• C. R 1683
f"rça Policial .,....... 1211J
Ifaltenciária lU'
liIIO :l;lt&do· 1.21

:,& �eta· _

..,; ••_. • • • • • • • • • • 119.
DUrlo da Tar=� .. • • .. . .. • .. .. l!!1!
... li. A ; •••••••• U.'
IIIIIP. haerúl.. Ortlp 11*

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

Farmácias de plantão
Estarão de plantão, durante o
mês de agosto, as seguintes

Farmácias:
2 - Sábado �armácia

Nelson - Rua Felip'e Schmidt.
3 - Domingo - Farmác:a

NeLson - Rua P'elipe Schmidt.
9 - Sá!bado - Farmácia Mo-

'

derna - Praça 15 d,e No'vem
bro.

10 - Domingo - Farmácia
Moderna - Pra,ca 15 de No-
v·embro. .

16 - Sábado - Farmácia
Sto. AnLônio - Rua João Pinto.

17 - Domingo - Farmácia
Sto. Antônio - Rua João Pinto.

23 - Sábado - Farmácia
Ca1tarinense - Rua Trajano.

24 - Domingo' - Farmácia
Gaíarinense - Rua ']'ra.iano.
30 - Sábado - Farmá,cia

Rauliveira - Rua TraJano.
31 - !)oming'o - Farmácia

Rauliv,eira - Rua Trajano.
O serviço noturno será e;fe

tuado pela Farmácia Santo An
tônio, sita á rua João Pinto.

• • •• •••• • ••
, ,e •••• •••• • •••

I Dr. lindolFo A. G. I
P\ereira

Advogado e Contabilista
Con.tituição de Dociedadelf.
Planos �ontabeill .- Organiza
gõe. -- Pareceres e serviço.

correlatos.
.

Rua Gal. Bittencourt nO, 122
Florianópoli.

Da. 1'1 hora. em dianto.

DOENÇAS NERV?�Ab
Com 011 pr0ltr8111�.:l(l ts ll'Aó:llllC!.t.... '"

..,.,�, IUI doenç-às n!Oi"17�€t\lI. "II!'!-�'�.
intadu em tempo, f!tio IIlazl...� ll>"''''

r.Uamente remediivtrlm. O eIiRm<4c',
1ismo, ·frll�O da hrnorâncà, eó �O+'Jq
'1Jt.j1Ille:u C!'I lnd.ivfcl�oll l!.fetBflop.! elI4j
W. enfe!':inidlldtc'l. () &lmc;c Nl!I,ot
I!lloRl!:d �(', Doe-ncAfI po<enulll '.! ;t:
III.... AmbullltórilJ, l,1'1iU& llten�o 111&1

�blt ntf> c', dt'l)''''t�", i!ifl .."OIl.... � .

.�.td. ma R•• Dee••� II. du �
ti:; J.! ;}Cl·1I!iã. 4arta..... ..1

n F!STAOO Sexta lelr ii 2

(

PEDRA PARA AFIAR QUALQUER ESPÉCIE DEfERRAMENTA

CAI)(A P05TAL:1J9·�- FLORIANÓPOLIS

Acabe com as Levantadas
� Noturnas e Sinta-se �
Muitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levantadas ou micções no

turnas, ardência, resíduos esbrauquiçados
na urina, dôr na base da espinha dorsal.
na ingua, nus pernas, nervosismo, debi
lida.de, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na. próstata.
Esta glândula é um dos mais importantes
órgãos masculinos. Para controlar êstes
transtôrnos e restaurar rapidamente a

saúde c ° vigor, siga o novo tratamento
cientHico chamado Rogena_ Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
-que Rogena c aliviara, revigorizando sua.

glândula prostática e fazendo com Que
V. se sinta muitos anos mais jovem, Peça
Rogena em qualquer Inrmácia. Nossa ga
rantia é a sua melhor proteção .

Rofte
- indicado no

tr�';ali na tamento de pro.ta ,

ti tes, uretrites e ciatites.Também, antes, o T. S. E.
aprovou as instruções sobre o

registro de candidatos ao plei
to municipal. Estranho acidente

Rio, �.., (A.. N.) - Apresen
tando um ferimento penetrante
no abdomern, produzido por'
projetil de arma de fogo, que
ainda lhe perfurou 05 íntestí
nos· foi intelI'nado, em estado"

gravissimo, no Hospital São
João Batista, em Nit,erói, o .co

merciário Joaquim Lopes, de,
32 anos de idade, casado e mo

rador á rua Marquês de. Para
ná n. 333.
Lapes foi ferido em círcuns-'

tancias bem curiosas. Dirigia
o automóvel n. 2.276, de sua·

propriedade quando, no cruza� Y
menta das ruas Barros e ::'�o-·

brega. no bairro de Santa Ro-
sa, o veiculo foi chocar-se com

um bonde, mas com tal vlolên-
cia que um revólvér G,ue o mo

torista levava na cintura de

tonou, indo a bala atingi-lo.
Do desastre, propriamente,_

não houve no entanto, viti-
mas.

ou Federais
.

e Ex�mes de Admi!lSão
'Estude por Correspondência

Português, .Matemática, Ciências. Geografia,
His tório do Brasil, etc.

�nterea8a-o? preencha eate cupão e remeta-o para C, Po.ta} 33a
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

----------------...,� ...�

PEDINDO INFORMAÇÕES:
Homa __

Rua N.o _

i dade Estado
_

TI'LOGD FIA
Correspondenda

Comercial
Confere
Diploma

Vende'In .. seMETODO:
Moderno e Eficiente

Trea 13) calla. de rnateri�l, de
construção recente. por conjunto
ou l1�paTadarnente, 009. segui ... tsGI
preço.: 2 ao valor de Cr$ 18.000.00,
cada uma, e a outro por

Cr$ 20,00000; compreendendo 0$'

respetivoa terrenoll. em ponto pl'O-
.

xirno do centro.
Tratar ne.ta . Redação ou à Rua·

Tiradentes. 42 A, com J, Frainer.

RUA ALVARO .DI: (ARVA LHO. 65

CONTA CORRENTE POPULAR
Juro. 51" a. 8. - Limite Cr$ 30,000.00

Movi'mentação com cheque�
.

Ballco do Distrito'Federal S.ft
CAP!TAL: CR$ 60.000,poo,oç
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 )

Rua . Tr�jaIl'ilO, . 2.3, .. F.@fDt�.nópcns
--------,---------

Envie ao seu amigo dista.to
um númer.o da revist.a O V' (
LE DO ITAJAf, edi�ão d�'�
clAda 8. Florianóp{)Hs, e assb�)'

estaní contrUmindo para
iTJ.:1!o:r difusão cultural

LE1MI ! RE��' A
O VAIE :"t

-:;-brado - Telefone J C62
l�O I - Eo lorit111épolis

Rue Fel'pe Sc-hmidt 21 ,

(�Itf):; la (CASA PAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Ieotro Alvaro de -Carvalho - Hoje, às 20,30
�,collsagrado violinista ANDRES S. DALMAU, sob o patrocínio da Sociedade de Cultura
..Musical, em beneficío do Preventorio Sta. Catarina. Ingressos na Joalheria MORITZ ..

Associaçã�:��IE�:C;mbatentes 1OSSes. coqueJr::e Práia
NOTURNAS (� ( EsLa símpatíca sociedade pl'l8lLeB--

Atalham-se prontament€I
\;: de oferecer a seus sacias [1.0 prtí-

friccionando Q pescoço e xírno verão sua séde ccmpletamea-
• peito COIl: este agradá- te termínada.
-telunguentovaporizante. Para este fim está promovendo a.
trrm aplícaçãc ao deitar angariação dos fundos necessácícs,
..IPI__ evita, quasí

r��� sempre, um e, ucertademente, procurando 09-
ataque. tê-los entre os sócios-propríetá

rios,
Viotoriosa a campanha da esfOJI'

çada dirreWoria do "Coqueiros", te
remos talvez ainda- ,,'-êst:.e ano no

grande Oluoe Praiemo animadas fes
tas 00 seu amplo salão de baile,
pois segu rido estamos informados
já foi contratado o reioicío dltoi
obra-s.

• E�TAgO- Sé)lta feIra 29 de agosto d. '••7
..--�----------------------------------�

heras,

A Associação dos Ex-Combatentes do Brasil secção de �anLa

Catarina, tem o maximo prazer em convídar <lIS autoridades civís, mili
tares e eclesiasticas, e o povo em geral, bem como, os dignos socios des
ta associação, - para assistirem as solenidades. que serão levadas a

efeito dia 30 do corrente mês, ás 19,30 horas nos salões do 'L ira 'I'en is

.:$�nstam de seu e.d�stl'o se- Clun, - quando serão diplomados, os socíos que fiz,e,ram [ús ao titulo

.ciel. -de h onorarí os.
As peSS0as q ue ainda não 1-.haiam . pl'ee1!l.cbido G ceupen

'4fue diariamente publisames Presidente
;;IIoderão faze-lc, a�Gra, habi- PAULO GE�rAERD T<'ERREmA
Htaruio-se, assim, a eencerre- SooreLario Geral "Iube dos rU-0111.008311m a tão interessante inicia- U lI-

z: ;:dI����A�;! o�a;��c� O flagelo da tuberculose rios Publicos Ciris
•eodoro n. 33, nesta GIl_ital. ,A,[O, 28 (U. N.) - Serviçõí de Bio-Estatisf.ica acaba ele publicar o de 8ta l1atarlol8- •......•. , - '. _Ele,l!, ultlmo boletim, oonãendo o movimento de óbitos ocorridos na se- • U .

mana que u-anscora-eu de 29 de junho a 5 julho doeste ano, nas ddf'e- ÀVISO AOS SRS. SÓCIOS
rentes capitais do. país. De ordem do Sr. Presidente,Fizeram anos, ontem: . .

S A
.

ít M
. .

C0!!l1!0 das ouoras vézes. ocupou a tuberculose o prímeíro luga.r no comunico aos rs. ssociados

Jh -da Sr! al�n ana. H.elena, fi- censo da morte, hem corno foi o Rio de Janeiro a cidade q'UR! manteve que o Conselho deste Clube,
. ?'. o sr. I o MUSSl, comer- o mais alto posto 110 que respeita a{) nnrneeo de vit.ímas ela peste decidiu, de acôrdo com os mé-

-ciarro.
branca. dicos desta Associação que só-

- a sríta
..
Alice Cunha, filha Fuleceram.oorn -ef'eito, naqueles sete dias, em ioda. a coletividade mente serão atendidos no con-

: �r. �.�clIdes �u�ha, alto quo i'11['I'.>gra as mesmas .capi.ln,jls 2.212 pessoas: destas, pagaram o seu sultório do Clube, ou no dos
- nClO:r:allO do 1 ríbunal de tributo á tuoercuâose 316 -- ou seja um sétimo arprroxi-mamecr1lLe. E dos respectivos médicos, os aS80-

_Aipelaça? "
350 óbitos, por tódas as causas, ver-ificados aqui no Rio, 119 correram ciados que apresentarem cartão

"".

- o Jovem. ��Clr Freitas da por conta do. refer.ido flagelo socíaí. Quer dizer : em cerca de um qum- . fornecido pela Secretaria.
,.bIlva, comerciarro. to da população domieil iado no 'maior centr-o do pais e que d>c",wpal'e- O mencionado cartão será

ceu, os óbitos foram devidos :í bacilose pulmonan-. tornecido nas horas de expe
diente da Secretaria.

Os srs. médicos atenderão á
noite, em casos excepcionais,
mediante a,presentação da Car

Venho de pl&hlico externar o meu maia proEundo agradecimento tejra de associado.- a sra. d_ Isaura Leal. es- ao iluatra facultatiyo Dr Márb Wendhau.-en. D D. do Hoapital Nerêu
,pôsa do sr. Miguel Leal, ca- Ramo. a... modelar .,tab.!ecimento que tanto ..kva e dignif:'ca o Outrossim. comunico que a

pitalista nesta praça.
E.tatio de Santa Catarina a o .eu Sovarno. às reverendiesirnall Irmãs referida Carteira dará aos Só
• a todo. ca funcioncíríos, pelo 6timo tratame.t-. que m.e foi d;speT>- cios direito e compras em esta-- - O sr. Oto Dornluch, ca- d d d d f'd dI' ..

d 33ea II qUQ,n o ataca o • grave en erml a e, Q eltlve lnterI1C1 o bel cime t ._
. .

i.· ipitalista. hm;;e. dias_ 0utroagirn, faço extlinsivo este agrad<ll'c<.imeI'lto a tod-as à.
.

e n os comelCla�s e �en-
,

_ o sr. Guilherme Silva, pelsoas .ue me vi-citaram o se intereBrlarall1 pelo meu rettabalecim3nto. 'tradas e111 casas de dIversoes,
funcionário dos Correios e Te- Biquaçú, 26 de Agoeto da 1947, com abatimento especiais.
Jégrafos. JOÃO CANDIDO .f>A SILVA A relação desses estabeleci-

!!__ a menina Manilda, filha
E B 180 A opnRTUlIID� IDI1

mentos será. publicada@lportu-
.do �r. João Ramos Furtado. xpres�o ris- '" U 1\1 li DI namente pela Diretoria do Clu-

DR. ANTONIO GALLOT'.rI
0UaIlS. para quem I·em muito

be.
João TeixeirR da Rosa Jr.

Transcorre hoje o aniver,sá- 'I �U ti I OU pOUC:O dinheiro Secretário do Conselho
rio natalicio do sr. dr. Antô- �Ifl: 7 de setembro en�rante, Deseja empregar bem seu � _

nio Gallatti, advogado no Rio ser::, I�augurada a estaçao ro- capital a juros eo.pensadores"de Janeiro e pessoa de grande dovIarla :Ia ,Expresso Bn:.S-( de 8, lt ou 12 per cento?
\projeção social e intelectual. quense, �lta a Rua Lauro

MUI-li Procure hoje _esmo o

CONSTAN'l'E ANDRÉ LUCA le�r, na Cld.::ele. ele Brusque. DepartameD.t� I_oailiário d<
Faz anos hoje, o sr. Cons- Para asslstI�mos ao ::to re-, CREDIÁRIO KNOT, á rua JoãG

-;tante André Luca, conceituado cebemos �ten�lOSO conVIte �os Pinto nO 5 (aBex... a redaçã.
politico pessedista de Maracajá s:s: Vechl e Cla Uda., pr0'!'l,n�- de ," O Estad." ), �U& tra
,;e pesoa muito bem quista por

tanos da empresa rodovIana ballla:a.do em cem.inação com SERVire DE
todos_ em referência. o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRU ""

NASCIMENTOS: Gratos. A. L. ALVES, tinia espe- METEOROLOGiA
No cartório respectivo foi

- cializada com vários anos de PnviaQo do lIeznpo.. até 14 hOl!a.

Tegistrado O nascimento (ontrabando pratica no ramo, poderá ofe- do di. 29 na e.�:
{ _ Pedro, filho do sr. Pe- recer-l.e a Jn'áxi.a gan-anUa ne�::::.: inatavel, com chuva••

"dro SrubÍ110 e de sua espôsa d. de bacalhau e efic:têD.eia n.s .e�éci.s que TernperatuNl: ••tavel.
lngracia 'Cordei:ro . Sa,bino, Maceio, 28 (A. N.) _ Os in-

l.es fore•.confia.e�. Vente•.:, .variaYl!il, com,rajeado.
'd d' 2"" fresca•.

. úcorn O no la ,; ves.tigadores da Seeretaria da IAIII·18-0 sA"ret!l TelllpePDllu .._ eabemos de ontem:
- de Zlmar, filho do sr. Fazenda, descobriram um con- li. UU II mallima 17.13 miaimo 13,5.

Waldemiro' Pereira Carpes e

,de sua espôsa d. Hilda Costa
trabanclo de 400 sacos ?e fari- Rec�fe, 28 (A. ,N.) - O S�- Para .s pessoos de finO
nha e centenas de barncas de, cremrlO de Segurança comum-I 1 d l: f' Ott

'

Carpes. ocorrido na Materni- bacalhau, que estavam deposi- cou á Assembléia que. compa-
pc a ar a e o e

·dade de Florianópolis: ta;dos numa casa camouflada ai recerá á sessão de amanhã, pe-
.em par.

- de Zulmar, filho do sr. 10 quilômetros de Maceió. O' dindo que a mesma. seja secre- CASA MISCELANEA distn·
VaJ.dir Leo.poldo Caetano e de

governo ordenou a prrisão de! ta, visto serem de carater ex- buidcra dos Rádios R. C. A
. sua espôsa d. Maria Luiza Cae- três comerciantes, sendo aber-. cepcional as informações que Victor. Válvulas e Disco••
tauo. to rigoroso inquérito. I irá prestar. 'Rua Conselheiro Mafra

]<'ALECIMEN'l'O:

Continua O ESTADO fazen
..do distribuições dfIJ veliosos li
,·,vros, inclusive romances mo-
•.darnos, entre as }Ias_soas que

i"lol'innüpolis, 28 de Agosto de HH7.
GERSON BOSCO DOS SANTOS

-1

)'
"

ANIVER,sÁRIOS:

.

Fazem anos, hoje:
- o sr. Gumercindo\ Camí

nha, funcionário dos Correiros,
.:>onde é chefe do, Serviço Postal
Aéreo. I

AGRADECI ENTO

A s. Judas Ta�eu
Por urna graça recebida

OLGA

grande reeltal dI.

��-..............-...,........

Cofé Otto bem preparada
,Ddicía seu convidado!

.,_-----_----..----..-----_-_-_-_we.-_-_-_-..."Jt

RITZ � Hoje 'ás 7,30 horas
Norma Shearer - Tyrone

Power - em:

l1ARIA ANTONIETA
Censura: - Proíbído até 14

anos .

No programa: - Reporta
gens Cinooia - nacionaL
Noticiário Universal - Jor

naL

Preços: - 4,40 ____:_ 2,40.

ODEON
"Não haiVerá Isessáo
cinematográfica
DIPERIAL
Ás 71jz horas

Últimas Exibições -
PrÜ'g'l'ama - I - ColÜ's·s.

ALEGRIA. R\APAZES!
(Tec1,tnicolor)

com:

Carmim MIRANDA.
-lI-

AS IRMÃS DOLLY
(Technicolor)

com:

.Te, ln PAYNE - Betty GRA
BLE - June HAVER.
No programa: - O ESPOR

T'E ElM MARCHA 148 - Nac.
Imp. F.
Preços: - C11 4,00 (Úni

co).
"Imp. 14 anos".

Senhorita/
Ao eBc-olhér sell perfume verMI

�Qe se tris • marea da pedem_I.
'Johlm Jrbnia Fll'I'ma- que ji W1I

�refer:i.dB pe.l& eon-e t'mperlal ...
u. P ..dro II

AVENTURA,S DO KNo-rJU'CA
-----------------,---------------------------------

�I . f»L JL{e]

'v

R�
tfJ", .Afi)

""'�
'"

"�'o

Y'.6tm
-

� � ',-, r,

�.

r�7 ""k,f· *U?iPY(4f_$ if' Vi Aeq����,,;)-,
(J'erp�i4s aos Jeitte'lfHI tI:e (IV liMII�('}) pela 11Ild6I&tria,. Crmércio e :e-5uT.� Jl'II,fYI.51 A.

Mf!ltIAR,!e ::.... ._.IMA DE BEBIDAS- R�.l\(fÕES�::: GON'JIA �*A<i':
.

Faleceu, nesta capital, o me-

ni-no Pedro Berto, fUro do sr.

-Osvaldo Pedro Berto e de sua

.espôsa d. Eulália Berto. O en
- terrEl realizou-sê no Cemitério
Público de Itacorobi.

BODAS DE PR,ATA:
Comemora suas bodas de

prata, 'hole, o distinto casal,
Cap. Qui:rino Pereira, Bento-d.

,..l.-'<. Ruth .da Costa Bento, - muito
e,stimado em nossos me}os so

ciais pelas belas qualidades de

espirito e coração.
São filhos do casal os S1'S.

José Bento e Antônio Bento,
. ambos funcionários públicos.

Pela auspiciosa efem.é-ride, o

casa.l será hoje muito homena
gea00 pelo .vasto circulo de suas

- :relações.

�
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube 12 de ,Agosto-Dia 31, -dominoe-Tarde-Dançante, das· 19 ás 24 horas.
GOV�RNO DO ESTADO'I

Decreto de 19 de agôsto de 1947
O GOVERNADOR RESOLVE

Nontear-:
.

De acôrdo com 'Ü art. 15, item IV, do
deoreto-Iei m. 572, de 28 de outubro
de '194:1:

Armando Lemos Monteiro ela Silva pa
ra 'exercer. interinamente, o car-go da

classe .J da carreira de Méd íco, elo Qua
do 'UniCO do Estado, para rter exercício
no 10 dlstr'Ito-sanitár-io, com sedie nesta
Capital.

Decretos de 23 de agôsto de 1947
ü GOVERNADOR RESOLVE

Nome",':
De acôrdo com O. art. 1169, do de·creto.
lei n. 431, de 19 de março ele 1940:

Jo.ão Balda nça ISobrinho para exercer
o c�rgo de Escrivão de paz .do distrito
de Ganchos, município.e comarca ele Bl
guacu,
João Alcieles Boreli.gnon para exercer

o cargo de Juiz de Paz elo 10 sub-dis
trito ela sede, do município ele Videira
comarca de Caçador.

'

José Dal Pasqual para exercer o car

go ele Juiz de Paz elo elistrito ele Taqua
ra Verde, município e comarca de Ca
çador.
Luciano Goularte Neto para exercer o.

cargo ele 'Adjunto elo Promotor Público
da comarca de São Joaquim.

.

Mário Germano Orazíotrm para exer

cer o cargo ele Juiz de Paz do 10 sub
distrito ela sede, do município de Videl
z-a, comarca de Caçador.

Exonerai-:

Augusto Toalelo elo cargo ele Juiz ele
Paz do 10 sub-distrito ela .sede, do muni

cípio de Videira, comarca de Caçador.
Cicílio Zatta do cargo de Juiz de Paz

do distrito de Taquara Verde, rrrun ícíp ío
e comarca de Caçador.

Cesar Oliveira Bertim do cargo ele Juiz
de Paz do 10 sub-distrito da sede, muni
eípío e comarca de Joaçaba.
Peelro Paludo do cargo de Juiz de Paz

do Q;o sulb-distrito, do distrito de HervaJ,
município e comarca ele Joaçaba. (3962)

Conceder exoneração:
A Vitor Ribeiro da Luz do cargo de

Juiz de Paz do distrito de Ilhota, muni

eípío e comarca de Itaja!.
A Joaquím Santos do cargo de Conta

dor do Juízo ele Direito da comarca de

Tijucas.
A Antônio Nicácio Furtado do cargo

de Escrivão de Paz do distrito de Gan

chos, rruunicíp io e comarca de Biguaçu.
Dispensar:

iHeríberto Hütse, João Maccart, dr. Jo
sé Patroclnio Motta, dr. Herber-t de Cas
tro Lima, Addo Caldas Faraco, José Con
tin Portella, Osvaldo Coelho de Sá, Jor

ge da Cunha Cat-neíro e Abllio Paulo
de membros da Comissão Diretora elo

Hospital "São José", da cidade de Cres
ciuma.

Designar:
Addo Caldas F'araco, Elias Angeloni,

José Coritin Portela, Oswaldo Coelho Sá,
Artur .BLanchini, EmíJlo Ventura HUlse,
Jorge Cunha Carneíro, Mansueto Costa
e Manoel Gonçalves Farias para mem

bros da Comissão Diretora do Hospital
"São José", dá cidade de Cresciuma.

Decretos de 26 de' agôsto de 1947

o GOVERNADOR RESOLVE

Promover, por merecimento:
De acôrdo com o art. 51, do decreto
lei !l1. 1572, ele 28 de outubro de ..

194ü:

Otávio Rosa JÚ!l1ior, do cargo da classe
K da carreira de Médico, do Quadro
únicu do Estado, ao cargo da classe L

dessa car-reir-a, vago conforme consta ela
tabela anexa ao decreto-Ieí n , 419, de 19

de março do corrente ano.

Promover, por antiguidade:
De acôrdo com o art. 50, combinado
com o art. 62, do decreto-Ieí n. 572,
de 2'8 de, outubro de 1941:

Biase Agnesino 'Fa'raco, do cargo da
classe K ela carretra de Médico, do Qua
dro único do Estado, ao cargo da elas
se L dessa carreira, wago conforme
consta da 'ta;1:>ela anexa ao decreto-lei n.

419, de 19 de março de 1947.

Designar:
Odelir Godíndo, Escrevente Juramen

tado d� Tabelionato de Notas da cornar

ca de Caçador, para substituir o respec
tivo serventuârlo vitalicio enquanto du
rar a licença ao mesmo concedida.

.

Gilberto Guerreiro da Fonseca, ocupan
te do 'cargo de Médico Lepr.ologista, pa
·drão N, do Quadro único do. Estado para,
pela prazo ele 6 meses, fazer no Rio de

Janeiro, o Curso ele Of'talmo-oto-r'Irió-Ia

ringologia, percebendo o vencimento do

cargo.
Conceder exoneração:

A F'rederlco Kühl, do cargo ele Juiz de
Paz do distrito de Lontras, do municipio
e comarca de lRio do Sul.

TO!'uar GeIU efeito:
O decreto datado de 18 de julho findo,

que nomeou José Bertoli pal'a exerc€r o

cargo de Juiz de Paz do dist;ito de
Trombudo Central, elo município e co

marca de Rio do Sul.
O decreto datado de 14 de julho do

con'ente ano, na parte em que nomeou

Augusto Voigt para Provedor da 'Comis
são Administrativa do iHospita.l "Samta
Beatriz", de Hajai.

NOiucar:

-�� ._�--�-------- ---------------

Real SI Ir·�n�p.ort0t& lióronSlcaixa Telegráfica Be�eficeDte� U" liiD Hb� ti�J de Santa Catar_Dt}
(

SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ
HORARIOS

FLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO DE
JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS

PARTIDAS AS 7,30 HORAS
FLOR/[ANÓPOLIS - PÓRTO ALEGRE

SEGUNDAS - QUARTAS :._ SEXTAS-FEIRAS PARTIDA
AS 11,30 HORAS

AVIÕES "DO;UGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E
"BRISTOL" WAYFARE-R PARA 36 PASSAGEIROS - O•

MAIOR AVIÃO EM LINHA COMER.CIAL NO BRASIL.
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SIDGURANÇA
VOE PELA "REAL", PE'RFEIÇÃO SEM IGUAL

AGENTES: Q L I V E I R.A. & C I A.
RUA JOÃO PINTO - 18·

Telefone - 1.358 - Endereço Telegráfico "VIAREAL"

Canse A *'

uencla sangr'enta
Cidade do Vaticano,

'

(D. paI inimigo do progresso na

P.) - O ataque contra o dele-l cionaI e "do plano quinquenal
gado papal, monsenhor Jakob iugoslavo.
Ukmar, no domingo,:!la zonal INVEST1GAÇJlO DA OXG
da Istrta administrada pela Trieste,

.

(U. P.) - O Co
Iugoslavia, é considerado pelo. mité de Libertação Nacional da

�Tat)j.cano como "uma cons-] Istría 'enviou uma nota ás Na
ciência sangrenta do violento. ções Unidas pedindo que se

discurso anti-católico rronun-I designe uma comissão que ze

ciado recentemente por Edvard le pelo respeito da Iíberdade
Kardeij, více-prlmetro minis- religiosa na zona B, da Vene
tro íugoclavo ", I zía-Otulia, onde foram ataca-
Kardeij, no discurso meneio- dos. três sacerdotes católicos,

nado, declarou que a Igreja Ca- sendo um deles morto por as

tólica da Eslovenia é o princi- saltantes iugoslavos.

QU�R ""VESTlR.SE COM CONFORTe E' ELEGAHCIA 1
PRPCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

A V I S
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL AVISA p

TODOtS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO'COM O DE·
CRETO-LffiI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO..

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE·SCHMIDT. EDIFI·
CIO AMÉLIA NETO.

.sI CADA Bl'I..A.SILEIRO
C@1Jl5egmir

.

alfabetizar um patri
sit, .1,H.v,�IlJC,eTIidll-@. a frequeatar
lilll tUPISI .oturao, ·em .rcv� se
I'emlS Ull'l1 dos pevos mais adian
tatios do fllMUfid·@: Grupo Escolar S.
José ou Escala Industrfal.

Arno Bauer- e Fritz Maximiliano Sch
nelder para integrarem a Comissão Ad
mlnistrativa do Hospital "Santa Bea

triz", de Itajaí, -cabendo ao primeiro dos
acima .norneados o cargo ,de Provedor.
De àcô·rdo com o art. 169, do decreto
lei 11. 4301, de 19 de março de 1940:

Manoel Jacinto dos Santos para exer

,rel' o carGo de Juiz de- Paz do distrito
de Lontras, do município e comarca de
Rio do Sul.
José �Bertolcli para exerc�- o cargo de

Juiz de Paz do distrito de Trombudo
Central, do munic!pio ·e comarca de Rio
do Sul.

Antônio Luiz Tamazia para ex.ercer o

cargo de Juiz de Paz do distrito de Bo
tllverá, do município' e coma'rca de Brus-
que. j

o VALE De I'I'.liJAt
Pr6cu�m na Agência

PrQgresso,
LIVRARIA 43; LIVRARL.'\

R0&A

IDe ordem do Sr. Presidente, convoco os sócios desta
Caixa, par a éS Assembléia Geral Or dí nar ia, a realizar-se dia
29 do corrente, das 8 às 17 heras.

Flor ianópol is, 26 de agosto de 1947.

CARLOS SCHMiDT
SecretáriodeServindo ,

I

o NOVO »ORARlO DA VARIG

DE P I O N E I R f) S
fi SERV�ÇO DE V.S.

I

2&3. - De FI.ori,aillÓtPOÚS para Our:itiba, São P:auLo e RiQ doe ,JUi&_

Decolagem áJS 10,40 horas.
3aJs. - De Flor-íanõpolis pare Porto AI,�l�e. Decolagem és 1-2,30 b:riIt.

bs. - De Flori,anÓlpolis parra Ouritiba 'e São Paulo. D.eoolag_
ás f3,OO horas.

õas. - De Floeianópolis para Porto AI,e�e. DtroQlagem á.s 10,29 hrtr.,
õas. - De' Florr-ianópolis para €uritilba, São PaUlI� e R�o de Jan�.

Decolagem ás 10.40 horas.

Sab. - De Florianópolis· para Porto AI'erg'Nl. Decolagem ás 112,30 hr&

PAlSSAGEIRrOS - OORREIO - CAlRGAS - VADORES - REEMBOJ...Mf,
_ 'FRETE A PAGAR - 8.lilltVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PAM!

EUIROPA PELA K. L. M.

FILIM. V A R I G - EDIFliCIO LA POlR'l'A - PRACA 15 DB

NOVEMBRO - TELEF1ONE: - 1.3>25

Restaurante do Lira
A �iretoria do Lfra Tenis "Cl'ube tem 0-' prQ�er de

comunicar que o restaurall\te do Lira, recem-inau.-·

gurado, estuá aberto peímanentementa e habilitado a;

servir diariamente refeições aos lJeu!il associados.
FpoHs., 26 de o.gosto de 1947

A DIRET0RIA

Missa de 7° Dia
José BrauDsperger

Gertrudes Henriqueta Brc\uiuperger e Heinz BrauruJ
pe�ge,· veem, por elite meio, agradecer I o confot'to
moral que lheil foí dado por todos 08 quo acom

panharam a lon 1'3 6!'.hrmidad'J de seu iRe.que·
civel e pranteado e3p�0 e pai JOSE' BRA.UN>3-

PERGER, e bem QEltlim, as manifestações Ide peoliar de todos os que
enviaram cor&all, telegrama. li) cartõeCl, os que acompanharam CI!

corpo até à !lua ultime morado.
Convidam (lutr( asim aoa parel�teil e pilleSf'ClS .amigoll, para Clllai.

tirem a rnisilQ de 7v dia que será celebrurla.:na Capela Gia Colatrio
Catarinenes, dia 29 prClximo, às 7 horaSl. a''''a�"C'erdo, deade já. G

todu 011 que comparecerem a IHIIl!! ato d, 11 6"-\,,2.6 Cl'ÍI:tll.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.LIRA TENIS CLUBE�Dia 31 do corrente. dominqo, cock-tcíl
dansante, dos 9 às 13 horas-AW &HES&

'Partido Social DemocráUcol o Vigor e a Perfeição
.

r-:

DTl'llETóIUO DO EW.rREITO

.

do Co'rp'o Humano'o diQ'C.'l.ó1'1·0 do PSD do Estrcsto, reoenternemts empossado, tein
• .0 (pl'a.zel' dte comunicar aos seus correligiouár ios que se reuni-rá todos
-os domimgos, ás 10 horas, na sede do Clll1lúi,SÜlI R. F. C., pr-ovisor-iamente.

Oientif'ica, também, ter Rido delíberado que os comoacheir'os po
.derão s,e entender com qualquer membro do diretór-io, para expôr-Jhe
suas pretensões ele írulerêsse co Ietívo, as quais serão, em reunião, exa

minadas com critério e just ioç«, e sendo julgadas assimto de conside

ração, ,pOI" certo, merecerão o apóio do diretório, que as encaminhará
.'a quem de direito.

,

ArlindoAntonio (. da S'ilva e

Regina (. da Silva
participam oos parenteS! e

penooa amigas o contrato
de ClIsamento de sua filha

DORACY, com o ar.

Iam Rosa

Florianópolis, 15

Rosa e María
C. Rosâ

participam ao. parentes e

penoas amigae o contrato
de ca6101mento de n", filho
IAM. com a Srite. Doracy

C do Silva
-

de agosto de 1947"

/

Doracy e.Iam--I,confirma-m

)
\

"

borário Precisa de com-
JIÍDico prar algo ?

Rio (A. N.) - o gabine-I
-te do �inistro do Trab�lho dls-; Falta .... lhe dinheiro 2
-tríbuíu ôntem, a segumte -

rlO-j '. • ;- , ".

• •

,

t
.

d reunião' .PI o cur e entao Crediário Knot,
ta, lapodP o ermld�ot' .a

do Mi I· que mediante a módica percentagem
rea iza a no au 1 orro -

->'. l'
" 'ri do Trabalho 'á qual de 10 por cento, reso vera o seu
nísté O

l' 'd r problema, f'acultando.Ihe a com.

"compareceram, a em

os., d dori
. .

D· d F'
.

do re pra a merea orra que v.ss, necessi,
Morvan las e l.guelre ,

-

.

d 34 b e 42 I tar, pelo preço corrente da praça
present.ante e ,ancos

sem qualquer outro aueneato.
ban.queí ros.

, . CREDIAIUO KNOT.
"Os bancos e casas bancanas

-desta Capital atendendo a rr:e-
.díação do senhor ministro do

,. Trabalho. Industria � Cornér-

��de r���lv;;:���t���' e,:an�:�=I_ Õ· 'DIHÚ�iHÕ' 'Â��I'éstR�SÕ""
-nião presidida por�. exa., man-, faca com que o seu
ter o horárío continuo e em, ...a n... t &

'0' d de o dia 18 último. li'i-I renwa uatS an.e
vigor es

O Ieít d
.

bt
.

. cou ressalvado, todavia, o 110-1 ei or eseja o er uma

, . .

1 para o público
I renda mensal, seme.stral ou

rarro especia ,
. l'

-

d 12 � 'I
-instituido. anteriormente, em an�a,/' raza� e o ao an�.
alguns estabelecimentos, até

.

on leC end��o. oSKNseOuTs �ego-
ltí estudos para

cios ao re iario , a rur
que se u 11nem os .• .

-

P' 5
1

-

f' 1 d assunto os Joao mto n. ,que, em com
a s� uçao

_

ma o. ,-

binação com o Escrf tório Imo
-quais serao pr-ocedidos tendo

biliári A I ALyms em-
i t conveniência de I I I 1'10 ..J. J..!,j o

,

emd v is a, as,. d País de p-regará, proporcionando - lhe
-to as as reglme� Ü .

com isto uma renda anual, se.
acordo com os interesses da

d C $ 12'000 C $., " gura e r ,por r ..

coletívídade .

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta relia

ção.

Rua João Pinto n. 5 - Anexo á

Redação de "O ESTADO", Telefo
ne 1022.

Dagoberto nernausch e

Senhora
participam ElO. pal'antell e

pells&a!J de Buas ralações o

'nascim9nto de sua filhlI, qua
rICa pia b..tisma1 rGceberá o

nome de

Mater!;������:ÓPOliS' .123 de agoflto da 1947

Vitorioso 8 sr
Barbosa Lima

Rio, (A. N.) - Informam
de Recife que nos r'2sulta
dos das últimas apurações, po
de-se considerar consolidada a

vitória do deputado, Barbosa
Lima Sobrinho 'Para governa
dor de Pernambuco sobre o seu

comp,.etidor, o ex-ministro da

Agricultura Neto Campelo Jú

Inior.
A vantagem, agora, do can

didato do PSD, jornalista Ba;r-:
.bosa Lima Sobrinho é de dois

i

mil e oitocentos e trinta e cin

co votos.

Cirío Pedro da Luz e

Adelili Hagis da Luz
participam 009 seus parentel!
e amigol! o naecimento de

Ilua filhinha

IARA TEREZA

. "corrido dia 13 de aqosto· na

Maternidade de Florianópolis

:.....---------
...

'Ã' GMNDÉSA
.

D'O
.

�R,�siL'
..

Depende da insLl'ução de seus f.i

lhos. F1a,z,ei com q'Ue todas as 'pes
.soas ruuaMabe'las freq'Uentem um

aurso notur·nG e ter·eis eOllltribuido

:l'a;ra ti) progresso do Brasp. Escll!a
Industrial ou Loja Maçomca.

APE..�_�.s Cr$ )'l.ltlii

COlllll «�n í�flm'l Ii!I1IABtt'll 'iI,,�
"""t� l\lIl:dlhmsio '" lIltl!lIl ij;i''!i.,.t� IContrib1U!1 paTa .. O!iXA CG mmm.b,�
... biltre.te.., jfó l!l'1<!tl!'ÚUl�!lIi.Ull\

COMBATI ,. causa DE sua MIIGREZa E TRaNsFORME·1 EM VIGOR

SI V. está magro e

debilitado e se sente ner

voso, sem disposíção para

nada, lembre-se que tudo

isso tem uma causa... que

pode ser a falta de iodo nas

glândulas.

..

VIKELP. (ii novo concentrado de

minerais íodo-vitamíníco, ataca dire

tamente as causas da magreza e do'

esgotamento, aumentando o peso em

pouquíssímo tempo.

As grandes reservas de minerais facil

mente assimiláveis de VIKELP, nutrem
as .glândulas produtoras de suco gástri
co necessário para digerir as gorduras
e amidos dos alimentos - fator básico

do peso na alimentação. Por outro lado,
o Iodo Natural contido em VIKELP nu

tre as glândulas internas que controlam

'O metabolismo, bem como as regula.
Assim os alimentos bem digeridos se

convertem em músculos e carnes

rijas, em novas forças e energias.

Além disso, VIKELP contém a dose diária que o organismo necessita de ferro, co
_,

bre, fosfato de cálcio, bem como de vitamina B-l, a mais importante das vitaminas.

Experimente VlKELP durante uma semana e verifique a diferença em seu peso .�
em seu físico em geral. Veja como

se sentirá outra. �
YIKELP

VIKELP é accessível a todos e' a
chá-se à venda nas boas farmácias

e drogarias.

Tmhém publicou um bole
tim contra' o ex-governador
Anibal Toledo, afirmando que
o mesmo tinha em seu progra
ma assumido o compromisso da
mudança d.a capital para o

sul. Atacou, ainda,' a memória
do senador Azeredo, elogiando
o general Dutra, cuja candida
tura combateu neste Estado. A
'atit.ude des-se parlall1en'tar le
vou a comissão executiva da

UDN, por unanimidade, a pro
clamá-lo eX.'Pulso do partido.
fazendo lJll1 apelo á sua digni
dade no s·2ntido de renunciar
oa mandato conseguido sob a

legenda udenista .

\

!r���an���!!i!ta Contra a Rússia
cidade, r••Iderrte no Saco dos Praga, (U. P.) - O rá-

(.
Idmôes, com 85 anos de idade, dio desta capital anunciou que
paralítico. não tendo Fecuraoa pera O governo tcheco enviou tro-
a Slua �onu�ençãe e �ra�amen�o. I

pas para combater o grupo de
recorre a co rtdcde publIca, ohm . ., .

o

de angariar alguna dono tívos. poloneses anti-soviéticos che-
O. donativos podem ser entre- fiados por Beriderovel, que

guea nesta Redação. pratica atos terroristas há
_ ..-..-._ _ _••••_..-_."._........

.. g�::��:io�:q���Ônia com

a:Expulso d'.l ii n u
'Segundo acrescenta o rádio'l I Uu u.u.n.

o bando terrorista já se encon- Rio, (A. N.) - Informam
tra cercado. graças á coopera-, de Cuiaba, que o orgão oficial
ção do govêrno polonês e dos da UDN daquela ca,pital publi
camponeses Eslovacos. - ca hoje editorial proclamando

eX'pulso do partid,o o deputado
Co fé Otto traduz qualidad3. federal A:g1'icola Barros, por
Peça-o 00 seu fornecedor! motivo de traição praticada.

Esse deputado, a quem está
sendo atri,buido desequilibrio
mental, leu no rádio daquí um
bol.etim que posterIormente di
vulgou, atacando a memória de
Joaquim Mm·tinho. Qualificou
o de péssinlO matagrossense,
pois, podendo, nada fez pelo seu
Estado.'

FRACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

0iD�1 trelsulaiu
"SILVEIRA"

Grand. T6nlc:o

IR�GEMEOS
Ijui, (Rio Grande do Sul)

(A. N.) - Ocorreu hoje, á tar

de, um fato talvez inédito para
Ijui. A Era. Alsiorides Alves da

SÜva, casada com o sr. Moisés
Alves da Silva, deu 'á luz 2 ga
rotos e 1 menina. Após casar

se, a sra. AIsiorides já deu á
luz 2 gemeos, depois mais 1 fi

lho, mais tarde outros 2 ge
m808 e, agora, esses trigemeos
A sra. Alves da Silva tem 24
anos de idade e já deu á
luz 8 filhos estando apenas 6
vivos.

5
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Passnu, ontem, o quarto aniversário da Federação de Vela e Motor de
Santa Catarina, entidade· que já se cobriu de glórias· em varios

certames nacionais de iatismo.

A representação de Santa,
Catarina foi a seguinte: Díre-

me. ..

Assim, uma vez mais repre-
tal' técnico - Daniel Brucníng,

sentada por seus valorosos ele- digno presidente da Liga -Atlé
/ tíeá "Duque de·Caxias" e de

mentes, o desporto catarlnen-

d .I I'd se viu-se mais uma vez alvo Aventureiro Valei Clube, de
e surpreeouer·.() 1 ' e'f' da admiração dos brasileiros, São Ludgero (Tubarão), clube

campeão estadual de voleibol;
nísta valente e decidido que agora mais do que nunca

A C bIT
.

. ":
_. ','

\l a coz:- reconhecem no barriga-verde cy a ra erve, represen-

q.Uls��r a vitór-ia que o reabí-
um esportista capaz de gran-

tante da crônica escrita e fala-

�Lt��a completame.nte .d os des feitos, mesmo competindo da de Santa Catarina; atIétas:
últimos re.veses SOfI"l�los �lante1j com os maiorais da nação. 'Érico Straetz Júnior, Luiz.
do Paula Ramos, Fl�u�lrense A delegação que representou Schlikman, Aldo João Nunes,
e �?rça e Luz, este último de] a nossa sempre querida Fede-l David Felipe, Celso SchUck
PaI co Ale.gre. ração Atlética, ante-ontem re-' man e os irmãos Paulo, Fer

Que os �zurras estejam pre- tornou á capital, sendo re- nando e Teodoro Buss,
venidos porque o Atlético pos- cebidos os seus jogadores Glória pois aos voleíbolístae
sue um esquadrão que dífícíl- como 0$ verdadeiros heróis catarinenses, vice-campeões do
mente se deixa abater. de voleíbollsmo nacional, com Brasil!

Mais UIlJ candidato á quebra· da
invencibilidade do Avaí

o Atlético, é capaz
Manda a tabela de jogos do da, prevendo-se uma boa as

Campeonato de Amadores da sistência.
Cidade que amanhã seja efe- O Avaí vem se' mantendo
tuada a partida entre os pos- invicto na liderança do cer

santes esquadrões do Avaí e do tame com grande margem de
Clube Atlético.

j
pontos sôbre o vice-lidero

A peleja da sabatina deverá O Atlético constituirá, sem

ser sensacional e bem disputa-I sombra de dúvida, um antago-

Por 4x3 I) Figueirense derrotou
o AtlétiCO-·Calico ·fez 8 «ooal),da vitória

Súbado úLLimo, cHant>e de regu- linha média o methor foi Flávio são no arco de Aií ; Monguilhot
lar assístêncíu, roí reahzada a par- que no pr-imeiro tempn foi a figu-I "lendo, que a pelota caaninhava
Lida entre F'igucireosc e Clube ra salienae da par-tida: no ataque para o seu ohjetí.vb, saMa desespe
AUMióo, em disputa do ceetame destacou-se o exlN�mq esquerda radarneníe e a detem com a mão,
amador-ista c i tad ino de Futebol, !lVhtchadD, �Im'gindo em segundo i 0][0 qUle o juiz consígnd penalti, que

O péssimo tempo que imperou na plano o meia l\1i,rh1�lO, é bwtido por lvaní, Lransf'ormando-
tarde daquele dia ditioultou .muito I O jogo íniciou-se após o termi- se no 3° ponto t.rieolor.
as ações dos 22 cotejadores, pelo no da partida entre os quadros de Aos 5 minutos, próximo á área

que apenas ,rlgufl's elementos con- 1 as'pLl'wntes ,no qual o Figue irense per.igosa, Brito comete toque, pu

seguiram couveneer, t;nqU'l�D'lo ou- abateu o Atlético por 5 x 2. mndo o juiz a falta, Oalico é eu

íros alLuanlm bem mal, decepcio- Aos 10 minutos de jogo, Augus- caa-regado de bate-Ia, formando os.

nando o público com jogadas e pas- 10 escapa velozmente pelo centre tr-ícolores uma grande barreira a

ses medíocr-es, de vez Qlue·, os mais do gramado e numa jogada imdíví- 10 passos. O exbrema esquerda in

J'rUico" em campo eram considerados dtvaJ burta a vig'ilâneia de Currú, teligentemenae aLilNl sôbne UY:t'WiL

como os melhores dos dois qua- illHI1.:ugulranclo, a conJtagiem. brecna exísterrte na barreira, com.

dros. Aos 20 rm inu Los, Mir ioho recebe cesujtado, ganhando, a pelota as re-

ASSlilm. no Fig'lleirCl!.&{' sotbre- a pelota c de C3JI:ell/IlJha,r estende a eLes a,bllC'LiIClallt3J.s.
sai,u-&e no t.rio Jinal o zague,iro ilI,achado quc, óLimwmm-e Ctoloca- 3 x 3 acnsa o marca,dotl', Falta

Bo,trelho qure pode '::1er considerado elo, a['r'emaLa 'a "goa!" empatando a vaJm la-peTlJaJs 4 minutos prura ler

como o me,lhol' da üeferusiva, vi,sto pafl'li-cla, minar o jogo quando o "CJemwr"

que na linha médi'a ne!nhll!ill soube Tl'aiT1!�CoJTido mais lllm minuLo de Augusto de poss·e da bol'a passa-II.

cOl'l'esponldel', fi'em 111l'·Slmo o cen- jog!J, Nelson, de fÓl'3 da área peri- a Calico que, s-em 'hesitail', a:ti.l'a u
ko-médio Jah' 'que fell a piO'l' eXi-1 gosa ,alvi-l1!P81'a, aJl'l''€inlata l'astei�'o; i oS'eu obje,Li\"o, marCJan:do o lenhe

bução no pl'esenLe certwme. No Ad tia/lha ,w ,Le:n:t&r segUll'ar a

eS-1da
vi:lóTia,

ataque Aug'u1sto fOÍ Ulm. eliemento I 1'el'a eSlCol'l'egátCIia que eJ1Jt.ra l1C Doi,s milt1utos a,pós BOILe,lho aLin

valol'oo8O, pe,l'a lig'eil'leza com que goal, cl<es,empruLando' a pa,l'titCIH, qlW ge viol,eru!.wrne.nrLe o' eXltr,CIIna Ma

movimenta:va a, peItO tia, aIPa,l"eOOooO é igl.ml'acla Ipor Augusto,. aos 34 mi-I chado, deixa:l1Ido-o for.LeanenJOO 'con-

ta,mbém c@m real!' destaque tO vete- nULo!;, com um pe,l·otaço' albirrudo a I tUJl�e1irelo, ,Sle,nctro -e.n:tão eXlpulso d.

mno extrema esquler,c1a .CwlilCü que, poucos meko;s dia; á:l'ea, Com 2 x 2 gn'almatdo, o que ,CaUlSCl'U esipWIl!W,
após ,longo tempo ele i,nativitdad·e no ll'lJaroaJdiar �m�nou a primeira visto que o za,gueiro alvi-,IlIElig'J.'IQ- ha- ..
f'f\z uma l'pp,ntré:e alulSpici'Üisa, ,stendo o ftJ!Sle ela Juta. via iUl'Corrido na. falta <3fl)ooas uma-

,
.d'conclulJor da. vitória. No conunt<J í Volt&ntdo.()fs 22 cobej<3 'OTies a.po's yez, não se justifitolllnelo a sua ex-

al,l/eti-c.amo. Iva,ní fOÍ! o me�ho,r do' o clresc'anso regulamentar, l'Ülg1o aos puleã.o do gooma.c!v,
tl'io filnal ,e ta,mbém elo qurald,l'o; na' 3 .rniU1fUltOS r-egista.-Sle fo,r;be confu- Os quadros joga.Tla!Il1 assim fQr-

•

o CARAVANA DO AR NADA
CONSEGUIU

O Departamento de Futebol
Amador da F. C. D" em ·sua

reunião de terça-feira última,
estudou o rec.urso do Caravana
do Ar, no qual o 'Clube da Ba
se Aérea condena a atitude do
árbitr.o ao anular o "goal" de

Hazan,
�

conquistado após o

soar do a:pito do cronometrista C O N V O C .A ç Ã O

de e antes que o ju.iz desse por De ord'em do sr,. P,r�s'idtffilJfJe ücaiIll convoClaJc:OS para a O'eumrão dia

encerrada a peleja com o Clu- 31 do CQ.l'rNI.�e, com 1n],ClO ralS 9 ho-ras da maJl1iha, {,odos os r-emado�'es

A
I be Atlético. i'l1SCl'itüs

.

pelo, C. N. F\rall1lc:iJSlco MarLinelli, r'NNlrião ,esta que se re·àliza-"
ve-

Apre.ciando o caso o D. F. A. l'á na sede S()JClia:1 do clulbe.

decidiu a favor do 'árbitro, fi- &ocão tra-lados impodrunoos als,surut,os f' (Vinda some a reg>aba que

cauda assim mantido o escore o cllUlhe oI'gai!1Jizal'á possiv,e.lmanLe nl'O me.z de SeLembro próxi.mo ..

que foi de 3 :x; 3. Sylvio Neli SOl1cin'Í 1° Seaetário
Ivan

Clube Náutico Francisco Martinelli

-----_.----------- '-------------------------------------

o recurso do Paula Ramos
Conforme é do conhecimen

to p!blico, o Paula Ramos, ale- o

gando ter o jogador Afonsinho
'Sido lançado no esquadrão do mente encerrado, hoje, quan-

do se reunirá o Tribunal de
Avaí em situação irregular, ao

Ttribunal de J.,Desportiva plei- Justiça Desportiva para tratar

teando os pontos da partida efe- do caso,
'

tuada no prlrnairo turno, entre
I

.

os dois clubes, na qual o Avaíj �revê que a sessão de hoje
venceu por 2 xL' sera longa e agitada.

Após longo tempo de espera,
assunto

-

ficará detinitiva-

América Fut'ebol Clube
Recebemos e agradecemos ai Diretor de Futebol -- Avelí-

seguinte circular: no Pedro Rafael Silva.
Diretor Dep. Médico - Pe

dro de Olíverra Lobo (Dr.)
Diretor de Campo - Aristi

des Rogério Mira,
Orador - Dr. Plácido O. de

Oliveira.
f'onselllo Fiscal - Herminio

Celsó Moreira - Nelson Mi
randa Coutinho Rubens
BarutQurt.
Alproveitamos o ensejo para

apre:sentar nossas ,efusivas

saudações..
Ivn:n J...uiz Rjbeil'o, Diretor

da Secretária
n.llben de Olheira J"obo,

Joínvile, 14 de julho de 1947
Comunicamos _ que foram

eleitos o Conselho Deliberati
vo e a Diretoria dêste clube,
composto dos membros cujos
nomes- constam abaixo. O Con
selho DeliJberativo tem tem o

seu periodo marcado de .....
14.7.1947 a 13.7.1940, e a Dire

toria, de 14.7.1947 a 13.7,1948,
Conselho Deliberativo

Presidente: José de Diniz

Membros: - Arlindo Boro

wski. Aristides Rogério Mira,
Alfredo Koenig, Alvaro Maia,
Antônio T. Peretra, Darcy S.

CUlbas, Eduardo Sp'rotte, Fran
cisco dos Santos Faraco, Paulo
Zimermann, Guilherme Alberto

Stein, Herminio Celso Morei

ra, Jor:ge Mayerle, João Per,�i

ra, Luiz Santoro, Lau1delino
Cardoso, Manoel Pedro Morei

ra, Nelson Miranda Coutinho,
Rodrigo Lobo e Rodolfo Colin.

Diretoria: Presidente de

Honra - Arnaldo Moreira
Douat.

Presidente

RubenPresidente
Oliveira Lobo.

1° Vice-Presidente -

1ino Pedro Rafael Silva.
2° Vice-Presidente Paulo

Zimermann.
Diretor S-ecretJário

Luiz Ribeiro.
10 Secr,etário - Abelino

don Ferreira.
2° Secretário - Waldo

losa.
Diretor Tesouraria - Faus

to Rooha:
10 Tesoureiro - Alfredo

Silva.
2° Tesoureiro - Yalú Alfre�

do Ribeiro.
Diretor Patrimônio

gelo Salves.

Vice-Campeões do Voleibol dO'Brasil
UII titulo que honra os catarioenses

Santa Catarina, representa- um titulo belo e expressive
da por um punhado de seus que diz bem da fibra, íntetí

filhos, concorreu com grande gência e força de vontade com

sucesso ao Campeonato Bra- que lutaram com o pensarnenta
sileiro de Voleibol, recente- ·fixo na terra que lhes serviu
mente realizado em São Paulo, de berço.
conquistando Q titulo de vice
campeã do memorável cena-

ma;dlos:

F.ilg1ue.irense: Ari, Bobe�1hto 'e Dia

ma/ntilno; Mongui�hot" Jair e Pirel!�
'Acioli, Saroba, A!UlgllISio, NitCOilalll ,e'

CalílCio.
ALléLi<co: Cunú, Bri'Lo ,e Ivanf;,

RocliI'�gUJes, Fonseca e Fll.ávio; Ca

peLa. M-e.di.rrho, Nell/son, M'ilri'TJJho e:

Machla,do.

O ,),rbi�l'o Francisco PI'a2'!er,es te

ve hoa a'h�ação.
A. n('lll('ha foi de Cr$ 1.014,00.

Ab-1PAULA
Ge� f)

RAMOS' E COLEGIAL
DOMINGOCARTAZ DE

Conforme determina a ta-
bela do certame citadino ama- ser assistida por grande públi
dorista de futebol, na tarde de co, de vez que estarão em con

domingo será trav�do sensa- fronto duas eqtüpes em exce

cional duelo futebolistico en- lentes condições, que tudo fa
tre Paula Ramos e A. D. Co- rão pela conquista da vitória.

An- l€gial. I O Paula Ramos apar-ecerá
Será uma partida digna de como favorito da peleja, deven-

SI CONSEGUIRES
Ql1e um too ,amigo -ou conbe

eido ana:lflalbetto :fr.e.quen'Le um CUII.'-

. 50 notur,no para wprende.r a ler 6'

do o seu adversário lutar mUl-, a ,escrever, pr-estM'ás um grande
to frente ao vice-lider paraI Srerviço á tua Bátria. Cate.dral Me

nã:o sentir o amargor de uma tra:p-olit3JIlJa @u GrupCl Esoolrur gáe:

derrota que o colocará em si- Io.sé.
.

tuacão desfavorável, visto que rRroi!OI, GnlVatali Piiame.,
o alarmante revés que lhe foi MleiSI dai melhorea, pelol me

iuflingido pelo Caravana do Ar oores preços &6 Da CASA MIS

atirou-o no penúltimo posto. C'EL ANEA - Ruae. Marra. fi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P,eili.mo21 aolll nouoa dút.mioa lettONltJ, o �O do preeneMr Q

.� a� .,
.

�ttHo • X!.0SNi BedAçio e&llm. colllJl)ietanlJ.1la
� u,tes, o l'iORO oovo �da.o SocliaIl.

Rio, (A. N.) - O diretor
do Departamento Nacional de

� ",OI" ta 1) .. o ao II .. (I 'e .. " a .. � .,. G" G , .. :. ti e 0 III""".
Providência Social, autorizou b

, mscituto de Aposentadoría e

�o .;. ..•...•••.•. ' EM. Cl'ril .••••••••••••,. EI., N.... • ••••••••••••• I Pensõ-es dos Empregados em ás

,.� ti .. " .. e e "" I> (lo �.» to CI 0' .. 8 ti"'" a 0 e e o .. n.,......
'I'ransportes e Cargas, a efe-

\ tuar as operações relativas ao

� (&» G.\.CI.,o •••••••• o •• II ••••• 1'I0.001l01D ••• ct •• li •••• � •••••••• � ••••••••• financiamento aos seus contrt-
,

, buintes, 'para compra de ca-

� ou CarIO •• ••••••••••••• e.o.o •••••• O! ••••••• O •••••••••••••• mlnhões, mediante as seguín-
� do Pai (mi.) tes condições: 1) - ter o con-

� _ •• CI •• �.'l)CI •••••••••• III •••••••••••••••••••••••••••

tribuinte 'pago pelo menos 12

�e .o •••••••••••••• v •• o o •••••.•••••• 'contribuições mensais: \2)
prazo máximo de 24 -meses pa-

*l'. 8. III. e GJ •••• e ••••••• 1I' ... !lI •••••
,

•• ". o --..................................... ra a amortização; 3)' garantia
própria, constituida por imó
veis na base de 80% da avalia
ção; 4) - juros de 97h ao ano

para garantia hipotecária.
O Instituto poderá adotar

ainda, para os casos de paga
mento a vista,' um plano de
simples mediação, mediahte
uma taxa variável de 3 a 5%,
proporcionalmente ao volume
e ás condições da operação.

Os assoeiados do
le4.P .E.T .G.

_�oa, também, a �. do noticiu de�.
��$ntoa e oiMlru. de lW"ali!_ cá U� mJQJu.

)'"
" Na SAVAS l.�CEKDA
� �c1n:l!!"s1ca de 0lh0iI
,_ �. NarlB - GarBmltL

P...crigilío de lent&. de
'c:JOnto.to

1�'I!iI�,TóItll:() - Felipe Scllml
t6t; a Du 14 às 16 hora•.

r@w�CIA - Conselheiro :tib
ftJ. 77.

em.m'ON'ElJ 14,18 • 120.&

AUlente

DI. NEWTON D'AVILA
,�Il - "ilÀ!i Ur!:aáriu -

�.IiiIl doa ln�stlnCI!. réto •
..m11Q.1Jll.u - :l!emono�da8. Tratam_

to &. colite amebillrul.
.

ll''lJe1ottEl''apfa - Iafra vernnelho,
("�u:lta: Vitor Meireles, 28.

�JÍI' diazill::nente, la· 11',30 lIL
cw. a I.M'de, dllil 16 na, em diUlte

!l.tiId: Vidal Rama., 88.
J'on. 1067

DR. A. SANTAEllA
1{1O�lom.do pela Facul!lade Na
� de Meu1clna dI,l UiIllve«-eld&<
'� � Bras1l). Médico por concur·

Serviço Nacional de Dom·
<i'lltais. Ex rnterno dlll BmW
4& Miseric6rdia,' e Rospl:t4J
ko do Rio na CapltllJ ,,�

dera!
WfiOlC.4 I!il:DIQi\ - DOlll1li'Dü

/ " :NERVOSAS
_,,� lllGDIrultóirlo: Edif1c!o AméUs

NETO .

� au Felipe SchIDidt. CoD.Wltlm
nu 15 &s 18 horas -

�fUJo.D�: RUII Álvaro de Can.
,

J!iIo � 18 - J'lorlanópol1a.
w· _

�& POLYDORO S. THIAGO
�W1eo 40 Hospital de Oaridlultli

de Florianópolis
AIP1Bf;ente da Maternidade

'JliI!M]IIOA MWICA - DI8TO:Q!&.

�08 DA GESTAÇAO E DO

PARTO

�... '>108 órgãos internos, e.

pectalmf!nte do coração
,fiIoonoas da tlroide e demai!

glAndulas Internas

�onBAPIA - ELEC'I1IitOCAlIII

»!�JUloU - METABOLISMO

BASAL

� 41àriamente dali 15 la

18 horas

f;\I� chamados & quaIquet'
� IJ:lclUBlve durante a noite.

�TOmO; Rua Vitor MeJre.

Ies, 18. Pone 7il2.
��EIIA: A.vanl da Trom

powsltl, 63, Fone 788

í DR. MARIO WENDHAUSBN

II
Clínica ern��:��ç�= adultos

Consultório __:_ Trajano, 29

I Te!ef, M, 769

I'
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felip'3 Schmidt n. 38

Te!. 812

j ,

!

I ���O��!1! ���IL'l.
12'[IiI;)GIA

-- MOLiilST1A8 Ol!iJ fIM,
•••• N1fORAS -oPARTOS .. ,

�o pela Faculdade de K«U"
_ma da Untversídade ue �o

>"ltildo, onde foi assistente por Vil-
Ms IUlWl do Serviço ClTGrgiCO áti

Prot. Allpio Correia Neto'
íIi!l'L"'«1a do estômago e Vias i!J.I
J,1ftIIJ, intestinos delgado e grOIlllID,
t1Ir61de, rins, próstata, bexl.«m.

iIlltMo, ovArlos e trGmpu. VarlCo
� Jl1drocele, varl:.&eB e b!ll.f'W'l

CONSULTAS:
iIilMJ I u 5 horas, à Rua J"B!n<!
!!BfJItm.idt, 21 (altos da Ca.aa PIlIo

.ralso). Tel. 1.598.
fi_OlIlNCIA: Rua ESteve. JIi

alor. 1'19; Te!. )( 704

Dr. BI;\SE rARACO
DOENÇAl! DE� SENHORAS _

!HFlILIS AFEcçõES DÁ
PmLE - RAIOS lINFRA·VER
�oo E ULTRAS-VIOLETM
0'_: R. Felipe 8ehm1dt, 441 _

Da. 9 à. 11 e dos 5 QS 7 hn.
Reli: R. D. Jaime Camara. 41

FONE 1848

DI. LINS NEVE!
Moléstias de senhora

COOtlUltórlo - Rua Jo!iO' Pinto n. 'I
- Sobrado - Telefone 1.46;1

Rtfl1d0ncla - Rua Se'te de Setembro
- (EdJ1fkl0 I. A. p, da Estiva)

Telefone M. 8&i

PAULO FONTES
, Clfuioo e operador
Ciu'IlWllltório: Rua Vitor Me1relu. JO

Telefone: 1A05
OMI.wlta. 008 10 às 12 e da. 14: .e18

,

�êncl.ll,� Rua Blumenau, '3
Telefon.: 1.821

JI. •. S. CAVALCANTI;�
tllliIúea exoluslvameillte de criançu

llm Saldanha Marlnlho, 1e
Telefone M. 7&t

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO L:ÀUS
Hoje c amanhA. merá a a.a prefed4a

Dr_.a" aacionais o estraqeiru - Homeop�tiu - Porfci�
lIIIaria. - Ãrttl'OI! fie honacha.

Garanto... a exata observillcia aGI rec:eitaárt. liBé�e..

DE MOTORISTACURSO
e

Serviço de Pronto S6corro de Automóveis
" Ensio3i-e.e!il dirigir ,au,tomóv.eis

Amador e'> 'Profrsslonaf'
,

,

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atenuem-se chamados pa:r:a reparoll de urgência.

. Auto-Escola 1-47,.77
GARAGE 'lJNIAO':"PRACA GAL. OSÓRIO, 40.
,.

. .. � .
.

�

�

WaJShil1'gton, (U. P.) - o
presidente Truínan eliminou
todas as dúvidas a respeito de
sua decisão de disputar. o pró
ximo pleito presidencial, ao

aprovar a nomeação de Clinton
Andei:.son para dirig�r a orga
nização de ;ma campaIiha poli
tica como próximo presidente
da Assembléia Nacional do
Partido Democrata.'
Andersün renunciará, ao car

go de secretário da Agricultu
ra· afim de suceder' a Robert
Hannegan como chefe da or

ganização 'Politica d'embcrática
depois que fôr eleito para tal
posto pela assembléia nacío-'
n�l do partido, no próximo I �s Uwros
mes. '_'d.., CM�I "

T,ruman conferenciou com! 1&6Y_ls
'

'�ft.&I� et6U1...H�
Hannegan durante mais ele i Udl.. Artll� pcr.�
uma hora, na Casa Branca, I

Geladelrai PeJos
quando Hannegan rflgressou a

j
..... 31cldetat �

esta capital das ilhas Hawaii·1 J'Ia, Q_� uti�,onde passava um periodo de fé-I �"'!'"'-_---__- ......_..,. ..
rias. •...._.r.a... _.. A�

" ,

�;)lruA, ��OCLI RGUaOS, KNOl, ..;. A.. '",'

IheJro da. ilustracP.:.O a,..cima., ofGNeer
lhe. em o.mável gesto, um cálice cki
"xcelente Itpe�it;v6 K'NOT, Ielnbr�
"" v, Si... de acrescentar. ao agrade-
9'>.... gentil�za:E$í!iE r..411-

� BEl1 O I1EQ 4PEí'UTiV(J
pnEDlUiTO!

Horario das empresas rodoviarias
De Florianópolis, para Laguna s

Empresa Glória: 3as e 5as - Saida: ás 6Y2 e 2% horas.
Expresso S. Cristóvão: dãártamente, exceto aos domingos

- Saida: ás 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - 2Rs, 4as e 6as feiras � Saida:)

6,30 horas.
De Floranõpolís 81 Tubarão:

Auto-Viação Catartnense : 3as" 5as e sábados
6 horas.'

,

Ploríanõpolís para Joinvile:
(via Blumenau)

Auto-Viação Catarinense: Diártamente. exceto aos domin

gos,

cU/'!PflO{)t/TO /)A KI!OTfA,/IIf).'('OI1. e UGUROS
1_,. \iT.,#••I1Aí_· �

Será candidato

LEIAM A RE�ISTA
o VALE DO ITAJAJ'

SISTEM'A

Saida: ás

De Fpolis. para Curitiba (via Joinvile):
Auto-lvtação Catarínense: Diártamente v-> Saida:

horas.
'

De Ftoríamõpolts pare, Pôrto Aleg'l'e:
Auto-Viação Catarlneuse: 3as e 5as, ás, 6 horas.

Rodoviária Sul Brasil: 2as, 4as e 6as - 'ás 3 horas.

.rus 5,

,In,spetor 'd-e -Seguros
Uma das maiores e maÍli conceituadas CO,mpanhiCls brosileiro.e

da aeguro (ramos elementaree). tem vaga para um inspetor no Estado
de Santa Catarina.

.

Ordenado e comis.Sea, Despesos de condução.
Cartas. c m detalhea, po.ra_ MACHADO & CIA. -- Co.ixa Postal.

37 -- Ftorian6poH.. ,- ,

,

.

••••••• IIII••a••••••••••••••• iI•••••••�lWlIMIKM!ellll!O.. lIIIl11�

J TE
Preeila,mol, po.ra o Eltado de S.mta Catadna. Ramo: Inseticida

• produtos químicos.
.

Ordenado, 'Jomilllões, Delpe.ae de condução,
Cartas. com detaIh�a,' para MACHADO & CIA,

E7 -- Flol'io.nópolÍli.
-

Caixa Postal,

�----------------------------------------------------------

REPRESENTANTE
Precísc-se, paro. a cidade de Floria�6polis -- ,para trabalhar com

"

artigos de grande procura e facil colocação.'
COites indicando reÍerencias, para E, COLLI' & CIA. LT:r;>A:

Rua Mendel'l Junior n. 160 -- SÃO PAULO.

COMPANHIA "ALIANÇA UA Bill�
"dada HIll 1170 _'''' lMe: 13 lU �
mCJlnIOI !!A 'TBANfilP6BTlIi

Cifrou dq BaÍanço de 19441

CAPITAL E RESERVAS
Respoosabilidade.
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978�401 .755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

"

Sinistros pagol DOr. último. lO anoil

Relponeabilidádel .

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Diretores:
Dr� ,Pamphilo d'Utra Freire de' C9fvalho, Dr. F'raocll'lco
de Sá, Anisio Mallorra, Dr. ]o'illqttim Barreto de Araujo

I
e José Abreu�

��4tJQ;J:It:rl>r1!illPIPP.Gi�lr®lii"''l_��_

�esoJvido, .enfim, seu problema ,fiuanc.eirl,I"
Adqu..1ra TUDO 4e que D,...ut�.,

de UMA. SÓ VEZ,
pagando P.A.BCEL..&DA.M�,

Mm 68 VAlITAGEIl. ela c�mpra ii, "I'istar>
�.rrindo·.e

.
do
,

CR.EDlARIO KNOT ,ó'j

'

•••&iiI'"
\

f�;;��apo��;;�:;;�,
de sortimento de aasemiras. I riscadO., brine �bans e baratos. algodões, morins e a9iamento!i d
para aUala.tes. que recebe direta'Uant. daI

II melhora. Srt.r.� Comerel••t•• do Int•.l'iol' no untido d. Ih. f:n. rem 'Ima

Flarlan6paU••
'

-=l FILIAIS em Blumanau rt.:!r..aja••
_1IIIIlI_!I!ml::m: IWAiiBlISIIEH__lIill\;;illlllllIIIIIIII_IIIIII MMIllfI IiII ..i1IIII__ .. iIIIIlI i2IIIl;as:;=I!IiZEIIII..........$.'§im'!MlZhiâ'et·..'MhW5W WfM4! $i '$MS; , :.<}

'6 "Y'ijJ,.,eA 4

fdbri�Q.; A Caaa • .1, CAPiT,IU.,'· ahama a ,ato:n.gliof :doa
vl!idta ente. de .·fetuortilm dUO. compra.� MATRIZ 'em

Ig
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trequen ar, aIs Dias , e z e se em r ,a uarraqulnnas em n I I l

�rmãD Joaquim é prestigiar uma obra de benemerência, de que tanto nos orgutbalos.,
João dos Sanfos Areão

A data de hoje assinala o ani- Nascido em 'I'auhaté, no Estado
versár ios natalício elo pno&essor de São Paulo, em cuja caipi'La'l cur

sou a Escola Normal, transportou
se para SéllnLa' Catarma com a ida
ele de 1 gano".

- Iniciou sua carre ira no . ma

gistério bwrdga-verd'e, ha 35
anos aLl'az, no dia 12 de julho
de 1912, havendo-se sempre com

grande dedicação. donde a grande

POR'to d·;O's fi,níbus de Palhn.,ça, Sa';"o estima e aprõço a que f'ez jús Ian-
\; li' V

to por parte dGS seus superior es
como dos S€lUS alunos.

José, B,'guaçu' e Barreiros
Depoie de f'rrmar-se como dire-

I tor do G. E. Jerônimo Coelho d.
Laguna, foi nomeado ínsoetor ·es-

A Inspetoria de Veículos e Considerando que o referido
. COIUII' e mais tarde inspetor fede-

'I'ransitos Públicos, desta . Ca- Largo permite segurança nos ral, cargos que souhe honrar pe-
lo rigoroso cumpr-imento do dever

pital, acaba de tomar a seguín- movimentos dos auto-ônibus e e pelo "eu grande amor ao ensi-
te resolução que por certo con- não exig€ manobras nos mes- no.

sulta os interesses da coletiví- mos;
Seus serviços á illlSJLl'ução púhli-

dad€ l
cá do nosso Estado são dos mais

Considerando que o logra- • expressívos, pois sempre soube
"Considerando que é eleva- douro público em questão fica cor-responder á confiança dos seus

do-o número de linhas de au- situado entre o maior movi- superiores e ás espinhosas respon- AItNOLDO ·SUAREIZ CUNB0

to-ônibus que possucr-i pontos menta comercial e industrial sabtl.ídades do cargo.,
.

Clinica Odontologia

terminais a os lados zb Anfan- d ilh b t
Justas e merecidas, portando, as' NOTURNA

.
a 1 a, em como .en re as homenagens que nesta data lhe Das 13 ás 22 horas, �Gm hera-

dega e Imediações d<? Mercado mais populares das repartições João dos Santos Areão, ativo � e.s- serão prestadas, ás quais nos asso- marcada, 3, cargo de abalizada 1"1'€1"-

Público, congestionando. e di-. que são Mercado Público e forçado .ínspetor das Escolas Pa;l'- citamos com V01.0'S de contínuas fisshmM
.

ticultando'-o tráfego de veícu-" Centro de Saúde Estadual e ticulw:·'es. . p,l'o'S1p.erjldad:e.s pesso;:üs.
.

RUla ' ArCÍ'preste: .!a�:._:2__
los; 11Vhmicipàl, esta Inspetoria re-I "

. -
, /

Considerando que o rlesen-.solve fixar o ponto terminal'Chegou O" prlmeíro aVl-a-O· do· «CITA,Lnvol;imen�o. rápido da Crupit_al. das linhas _de auto-ônibus de' " � ,,'

'esta a exigrr a desentralízação Palhoça, Sao José, Biguaçú e. Chegou ontem a esta Capital. O magnifico avião, veio

Pi-Il'eos
Ltda., segundo nos decla-

desses pontos, para mais f"'- Barreiros no Largo. Fagundes,. ás 9% da manhã, vindo. lotado pelo Major Asteroíde rou um de seus Diretores, des

guranç� e confôrto do público: onde serão instaladas as pla- do norte em magnífico vôo, o Arantes, Diretor-Técnico da de a fundação da Cia. até ob-

Conslderan�o �ue o Largo cas indicativas. ' primeiro avião civil catarínen- "CITAL" que será também O tenção. de sua autorisação para,

Fagundes esta �Ituado em 10-1 Essa mudança passará a ví-. se, o PP-SCA pertencente á primeiro aviador da novel Em- funcionar, já expedida pelo
eal mais protegido dos ventos gorar do dia 10 de setembro do Cia. Catarinense de 'I'ranspor-. preza. Exmo. Sr. Ministro da Aero

reinantes na ilha; Ic,orrente ano. te Aéreos L�a. o qual se des-! Dentro de 6? dias a "CI- náutica, tiver3;l11. que vencer

tina ao servrço regular de pas-I TAL" recebera seu segundo bastantes obstáculos, mas �e.m-·
sageíros e encomendas, entre j

avião- já tendo encomendado pra contaram com o decídido-:

os municipios do interior dOI mais dois' além destes, perfa- apôio do Governador Aderbal.

PET1RüXILA LA N1R'J'A VITELLO Estado que possuam campo de. zendo assim quatro a sua frota Ramos da Silva, que com sua.

.

Luiz R. V,i;te.Uo, JOsB Angelo L. VjI!,ello, Joseí'ína O. La porta, Fe- pouso, e Ftlorianópolis. inicial. clara visão de admínístrador;
1J1P1P.e O. La Ponta 'e Familia, Miguel O. La Porta Senhor-a, Artur O. Da Segundo estamos informa- alcançou logo os beneficios que'
�m�t;a 'e Senhor-a e Renato Pirnazorui (' Farnilia, In1jposslibililadü\, de Gall-Dh� a um dos dentro de pouco!" dias a o E-stado irá ter na solução do'
�'l\ad.eceI'illl.1 Pessoadrnenle a Lodos os Parentes e Amigoo que "e Asso- U '

.1a;�a:Jn'po,r quaJoquer for.ma a grande dor que os feriu, .com o Desapa-
CITAL iniciará linhas diárias p-roblema de transporte raipido ..

.3.'lemmento da querida ·e Sarud{)!sa Pelronila, rogam-Lhes aoeÍ'lar por es- cruzeiro ! \ para Lages, e um dia sim on- com aproxIma inaugurq_ção."
te. fl1ieio {) s'ett profundo reconhe.c.imeulo. ' ' tro não para ItajaL Blumenau, das linhas da "CITAL", mere-.

O f I f· d'
Parece mentira: galínha e Join'Ville e S. Francisco e La- celldo por isso, todo o amparo'

U uro
.

pre elto 'e Conc'urdi-a. ga!inlia recheada. a um cru- gUl1a, Tubarão e Araranguá" dos. poderes públicos. i
zeuo! Onde?

. .
bem como uina ou duas vezes l!Jstá, assim, de parabens �.

O SI'. Celso Ramos, presidtmtc rIo Partido Social Democrático 1W8- Na__s barraq�tnhas do. Asllo .por semana para Mafra. canoi-l nosso Estado com tão ünpo'l'-<;:
te Estado, I1ecebeu o seguinLe f·elegrama de Concól'dia: Irmao JoaquIm, nos dJas 30, nhas e Porto União.

I
tallte iniciativ,a, e, em particu.- \

Concórdia, 28 - Reunido or..�::m ne,_;ta c.idade, o' Dirctorio :;Vlullici- 1.0 e 2 de setembro! I Os organisadores da Cia. Ca- lar, os esforçados o.rganízado�"
[laI do nosso glori-oso parLido. na presença de grande ma';.;él poplllar, D N b t M d \ tarinense de Transportes Aé- res da "CITiAL".
foi ratificada. a candidaLura 1[0 "'T. }i'ioravanJe· Mussolini. 'J'odo� U� Dis- r. or er o ace o
�,l'.iLüs ,enviaram repl'esenLant.es. VÚl'ios oradol'es fizeram uso ,ela

pa-I
Procedente da Capital Fede

lavra, tend? ]l�vido grande 'entnsiasmo e união de �ensamBnLl) entre ral, .pelo avião da Crm;e'iro. do
os correilglOIlaJ.'JOs 'pr.esentes. T.emos absoluta conf'Ja.uça na completa Sul, chegou ontem a esta cIda
vitó'l'ia do iTIl06RO i[x1.l't.ido [lelsf e. mt..nli,ci'pi o de" J-oaçalba. Sau.daI<ÕCS e abra- de o g,r. dr. NOI"lberto Machado,
I}OS (a) Atilio Fontana. alto funcionário. do Ministério

da ' Viação é Agricultura, e

que recentemente, a convite do

go.vêrno do México, visitou

aquele pais, na qualidade de

técnico em epizootia.,
Ao ilustre hospede, os nossos

votO's de feliz estaila entre nós.

�------------��-------------------------------------------

FiOrlanOpu:Ji". 29 de Agost;) de '<147

AGRADECIMENTO

CRIME BRUTAL E ESTUrlDO
,(_-.

Rio, 28 (A. N.) - O Café filho do criminoso, que, de ar

Santa Maria, na es.quina das ma em punho, ameaçou os de
ruas Judai e Picui, foi teatro embaixado.r norte-americano
ile bnltal cena"de sangue. Con- tento/es de seu pai, obrigan;do
versavam ali, 'amigavelmente, os a soltá':lo.. Pai e filho se en- Illstituto Distorico
do.mingo á }H�tte, Mta.:.m,H1h�·Fer" c�'lltram foragidos, porém

_

as Pede-nos a Diretoria do Ins
Teirà dos Santos, proprietário autoridades dQ 25° Distrito es- tittito: HistórÍ<Co e Geográficodo esta:belecimento. 0 lavrador peram detê-los a qualquer mo-

.

tornemos públicos que a ses-
JOlsé de Oliveira RaUlOS. portu- mento.

guês, e o 20 sargento músico'do .g·ão magna com que comemo-

Co:r;po de Fuzileiro.s Na:vais, Jo-
O movel do. crime. somente raria," a 29 do corrente, o pri-

muito de>pois veio a saber-se. meíro centenário do. nasciment
sé �eddro C�rdoso,.quan�0.linet8- Agostinho Moreira Dias, filho o do governador GU'stavo Ri-
pela amenLe surgm o VIgl an e d cr'mi

' .

d'
·

...1
municipal nO 220, Joaq�im Mo-

o 1 noso e um lU lVl,..UO chard, fo.i por motivo de molés-

reil'a Dias mo.rador á rua p._
de ma�,s antecendentes,. con- tia do orador da solenidade, o

cui nO 208: que; sem dher �_ tando �.com algumas entradas sr, dr. I:Ienri.que Rl�pip Júnior:
lavra sacou do revólver e dis-

na. polICIa, e de uns tempos. a transferIda para o dIa que sera

par� quatro tiros contra Q la- sU�.l�ata começou a namol'ar o>pülrtunam�mte anunciado.

vradnr, matando-O'. Ato CQllti-,
a I a do lavrado.r. Este, ao ------J--------

nuo, tentou evadir-se, potém ter eo.nheci�ento do fato, pro i- Dr. Elpid'lo Barbosa'"
foi detido pelO' fuzileiro é pelo· biu-a de manter relações com Pelo avião da Cruzeiro do
proprietário do bar, os quais o tal individuo. Foi o. suficien- Sul, procedente do Rio. de Ja

co.m�il'ic�r�m o fato ao 25() Dis- te para g'erar graJ;lde animo.si:- neiro, retornou, ônt€m, á nossa

t':'1to Pohclal. Enquanto .ag:l�r- dade. entr� as duas faluilias e Capital, o dr. Elpidio Barbosa,
da,:"a a chegada do cor�lls:,ano, d0ll1111g0 a tarde o vigilante diretor do De;pal"tamento de
a flI�l de ent�'egar o Cr�ll1111�SO,1 t0c?u no �ssunto e ambo.s díS-j Educação, e que fôra á Crupital
surgIU ÁIgostl'nho Morerra DIas, cutlI�am VIOlentamente. ,Federal'a';serviço. do Estado. '

f OPA R A'-F E R I'DA S,
,E C Z E M. À S·,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS ,

Sl, S TC.

Dr- Leob,erto Leal
Procedente de Minas Gerais.;

onde foi assistir á Exposição
Agro-Pecuárta daquele Estado,
� da Capital Federal, onde pro
olemas de magna importancia.,..
de Santa Catarina, chegou on

tem a esta Capital, acompanha
do

.

de sua ex.ma. espôsa, pelo'
avião da Panair. o sr. dr. Leo
berto Leal, secretário da Via

ção, Obras, Públicas e Agricul
tura.

O ilustre casal, 'ao desemhal'-'
car, recebeu os cumprimentes>
do representante do sr.' Gover
nador. de altos funcionários do.."

Estado e das demais pessoas
amigas presentes.

FRECHANDO
]�nt.r-c o,s j)olíf.iCQ.S g',l'aldoi:i, qJIJ.8 ÚS y;ezes .�nLegI'3im e ás ve

Z.AS des,i,nLograan R l.:;DN ea La;riifl ese, ·está O sr: Gel. Arilstiliano
ltaJ,nos.

RIC'\�()bllOioQl;í,l'io d'e 30, i,j,oolisLa sinc(wo, bra'\"o f>. hOllcs'!.o,
() 'j)1'OC'I}l' s'prl�atn'O é um .adl\·ens,�r'io }f;al (' r1igl110. Chef>e da O[lO-

"içiío Ja.jüana, QiuaJlldo ÜiPoi:li·(}ão 'e crillne e,ralffi ,sâ;nôl1iiml)(,;, {)

iklJsüe {:,o,N,la:cI'Il1ano" mais truNie ie,levaldo ao PaLácio do Govêr

[10, foi modêlo (le pO'IliCl'eração, de tl'Roolho e de exernploo de

.mocrá!�icns. ES'Q'Il'e08'\.l ·r-es.seJ1ll.iOJ1le'll tus e cioatrizou fe'l·idas., ape
"rur de 'Os a,rl<Y'ffi'sários de el�Lã() ,não o poupaI'em, em U!1ll�l carn

'f.Jam�·!a de rlIesmopa.J.ização QiLIJ(} foi m�ooha negra n:a hist'ó1'ia

políbi'oa d'e Sflill'ba Catal'1na.
.bli.liado à UDN, l3illÇOiU-'S,C, a,os üntrêve.ros dOO1!Ocr'á.Licos·

com ,el'flg'ârucia '(\ :e[1ILUisialsmo, ca1\l'e3Jndo pa'r·a, -o pal'tido do M
ga!i:J.eiro C-"SJj)l"e.ssivo conLing,f';m,El el\0j'�ora;l. Quando, lriais tan:'I:i��,
;t;ndOll1 ,s��e�nã'O-<sa:e Ulm g,ov€If"l.10 de cü.ali,�ãü, os seus COIDipa-
1,�1J,ei'l.·os de UDN fize:raJIl 'l}(ll' afa,slt:á-Io dl8. cvidêmcia, lil.'aimlo

('I)'fI1uwol!lli'ss'l)s asslulIllli.dols. rrão log'{) gorou o aromo nacionaJ, o'
'CeL, qn·e alll[ie.s est.1va sobraJl1Jdo, fico;u. falt.31ndü. gua j'.aa.ctnda,
"'1m Laje.s, foi visi,La:da por div'orsas ,ernbaix.ad.rus udlenisLas, que
J'he J'Ü'J'a.m vrOiJ'net'Bl' "'tudo i&1:.o *� o céu também". O pleito de'
19 de jllJJlIeJir'o ,c{}�he'U-o afalsLarl'Ü, "parando I"Odeio", a cava.lo'
1110 s:eu ba,iJo' tm'l1ri'liho. .o Oel. t»l'.efm>Íllt dai' swl ao gado a da:!'
\'0 los à DDN'!

Agora a comichão poW,i!oo. pealoru-o d.e '.novo. li; êI.e voltou
à a1'l.'11,<\. Mas ... ,"oltou tarde e \1111'1 IJaatLo desba,s'lado nO!jl seus·

glorioS>(ls e doirados galões de chefe. Ao iln'V�}s de ir à e\S>tação,
já ,que ,diE',g'{',java via.jaJr, para saiÍ.J' com I) bOl1de 8' it> a{';(),�hellJdo

QS;,Pa1SS:llig'�.Íl:()IS, '() Gel. preferi� \t.omiaT' o \"(}iOOllo and�HliClo. E, pOl'
.

'isso, q;ulalflldo .Sk1Jlitou Q,O' estribo prura o irdlerior, e.ncúllILTOiU-Q ,

s'l.1lP>8l'loLado d;eJ cll)Jlldi>datos a pref,eJ1JLw3:s e a ver,eaU(}a&. E ('j{)m

Slll,rp.r.êfül ha die' ter cOJlJslataüo que, mesmo ,nas zonas de Slua :W:li

fluêsll'cia, (São Joaquim, ('.mri,J,iha.ll'o", CaJIll(pOO�NOiVOS, Rio do

iSillil, etc.' S0UiS COI'l'€'Jli,�i,oIbáJI'ios não .f'Oll3;D1 fOlnteJi:n\plarlos,'.
Deixanarm-illbe, �penas, .a indi,cação od,Os' C,arrl(]ií:!aJ[,os .lajemO!üs. E
'i,ss() ,sl1 fbr muito,' é mui.tiO... POi\]J00, poiig, o dElstámo da UDN
II'IUl Lajes é IpieI'd>elr! mm J'aJrag',luá, o ST. Nei Fi'alJ1lco·, pláJciidJoli1ll1-
pt�La, 1'" pmtarrto, arist'iliami-Sita, poderia V<811OO1'. Mas a suw'

candirlal ura, f'Slt pilniul:; HlOl'tus in cu.,,>ca.

Dec,idi.d'Üs a g'cliJpea;N�m, á out.ralllce. o Ctlt os séils leais

com[pal]hei,ro rudolfistas e I'l1!P>pistas, anLes de o r'eCOlD'e!rtl,zir-em
;í. D, D, N., COIll.S'L1mal'rum a ,pscobha dr- ca.neUda,Los.

O CeI. r, a, estias al�uras, um homem trai,lo e traklo duaS'

vewes. Uma a pGsberiori e oull'.a () priori.
Guilherme T«l.·
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