
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
o distrito de 6uabiruba, em. Brusque, objeto único da sessão.

O
. quwl :'I.� ,PjH�OlLll]'a\'am 50 mil ·d'elpg·3Jdos à convenção italiana dos. umco orador da sessão de, Exmo. Sr. Dr. Presidente da II R d ] 1 C $

I
<C _ en a anua. (e :1', nW,l1iS tia Ação COltólica. "O ·11'tTI:JJo de prova está aqui. Estais prontos ?",ontem, foi o deputado Raul Assembléia Legislativa ;::'0 000

<::: 1 f
. " . '. ,00; disse o Pt�pa, afi I -mand o 't's'!.ar ·I}l,e d-l"S,CCNIlCo!'r1La,c1o com a votacidade ,pco-

U'C13,e er vlce-"leador" da ban-í Assunto' :pedido de intor- 0, id d
d dPSi

.ionsi eran o que, para re- nóunca e cnm "a rnfope {'Is,lJf'c'lllalç(LO'" que "prejudiea 'Popul,a�ões in-
ca a. o.' . D., na Assembléia] mação para a criação do Dl'S- dígi ti

.

t dL ,
.

.

r o respec IVO proje o e j e irus".

efISlatIva do Estado. Com a, trito de Guabiruba, Município 'lei, atinente á criação do Dis-
"

Liisse 'pI!' aillilla iI on.nltli"lflO que "urna dish-ihníção mais jlll.sla da
p.a ,avr.a" ? dep,uta?o _Desse,dista II de Brus.que. _

trito de Guabíruba, Município
apos Iígeira apre b C '"., sO:J,JOJB<J SO��10,\ \'-'-OIP OU�['P 0,\ � P['CllO 'Ü1t[IlJ LUQl 'J llZ.,lnb[c!

. ..

'

',' _Claçao 80 re a onsíderando que sao con- de Brusque, são necessárias
h,Istona econ�mlCa, .industrial'l dições essenciais para a criação várias informações, Desdob"'�mento de ul-DI·sterl-OSd� �a�oura e financei ra do mu- de Distrito, conforme preceitua H.EQUElR-SE que, ouvida a .. lU 1......
:r..lCIpIO de Brusque, e especial- o artigo 97 da Constituição do colenda Assembléia, sejam so- Rio, 8 (A. N.) - Desde lon-. da Econôma e a da Saude Pú-

�e?te da z?na d� Gua�iruba, Estado: licitadas, por intermédio do go tempo que se vem falando' blica".
apresentou 1i: consideração da I - população mínima de Poder Executivo, do .Tesoure no desdobramento dos Minis-I A nossa reportagem ouviu,
Sa_s:_ � _ ��g;_�I!l!� � _

.

5.000 habitantes.

I
do Estado do Departamento' térios do 'I'r-abalho, Industrta

' sobre o assunto, o sr, Morvan
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U U que, as seguintes mformaçoes: novas pastas. I ternou .

I

'I
· 1°) _ Qual a renda das loca-lo' Perel Li

_ "Desde que assumi apas-

O q U I n O lídades denominadas Guabiru-!' h fnte1m, o sr: 'ledrelpra .

d
!a, I ta, tenho dito ao presidente da

. ba Norte Alta Guabiruba Nor- c. c' e (aRcas�bcI:VI fal redsl en-, República que é de oonveníên-
R· 9 (A N)FI' - . ..' . era da epu ICa, a an o aos.

d b t d:.10,' .. -. a ando no rar as nossas tradições. tradí- te BaIxa GuabIl'uba Sul La-. l' t d't d C I cJoa o des o ramen o o pensa-
Senado, o sr. Prestef', depois

I

ções �ssas que sempre nos si- geado B�ixo e Alto, pianicie Jorna .lsfas acr� I a os n? a-I' menta de sua excelência levar
:l tec . t'" I tete lU ormou . t'd" "

" e �l comen aTIa? a seu mO-j tuaram no terreno do pensa- Alta, Alsacia e Lorena, locali-
' avan e essa. I ela .

� • .

do � f�zer referenelç,S menos mento continental americano, dades estas ..qLle deverão consti- _ ".o que os senhores de-I Em sua IThformaçao. a Im-

c�bIvels aos EE. Unidos, pe-l tradições que sempre nos COl1-' tui'r o futuro Di$üito de Guabi:: vem saber desd�� _já é que ,ainda pren.s�, declarou. o, ch?fe ela ca,
dm um voto de congratulaçoes' servaram dentro do pensamen-I rüba. '1 esta semana sera submetIdo ao ,sa ClvJ1 da PresldencIa que o

com o país pela passagem do 71 to cristão e �l� hão de nos co- 2°) _.Qual a popula.ção atu- Congresso o pr�j�to .d� desdo-j fut\lTO min.ist::o da EconQmia
de oSete!llb:o, data de nossa In-j locar sempre contra todos o.s aI, estimada ou recenseada das bramento do MmlsterIO com a ser'a um mlUeIrO e membro do

depend�m?la. ,totalitarismos e contra aquê- citadas localidades? criação ele mais duas pastas: a P. S. D.
Por ultImo, falou o sr. Ivo delles que pretendam desvirtuar a 3°) - Qual a .área e limites

Aquino, tratando tambem das· Democracia, porque esta sr. que forem fixados pelo Depar- ��ndl-dat()comemorações da nos a I d ,'d t
.

d t 'd t t t'
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.
s n e- pI,esI .en e, so P? e er VI a �men o eCnI�o �a,ra a cn1i:- WA�HlNC;TON. 9 (C. P.) _ 'l'rm-se como CPI'tO g,uP rl�rmnan sP-

pendencIa poh.tlCa, I?as enca- PI eseI vando a LIberdade e, ao çao do novo DIstrIto de Guabl- 1'á o eandidato dó Partido Democnlta à Pl'f\SldenCla do� Eh. un., nas

rando-a sob prIsma dlverso da- mesmo tempo, interpretando rurba, para fins de direito. ell'j�õe� ele '1948. AtA há pouco nWDcionava-se o nome do g·fmeI'.n,l ,�I

quele exposto pelo sr. Prestes. sentindo o pensamento cristão Sala das sessões, aos 9' dias �ruho:>;rl' como "pos8,iyel"_ candid,l{o,iI:cmoerata" mas a. Yer,da(�fl, e ,�ue
Tel'minou salientando. a ami- que presidiu.á formação da do mês de setembro de 1947 U c!'JPle do Es!,ado MaIOl' nao BC, IdenlIflCOU com nen�l\lm do� (!OIS gUJJ;I-
..' ."

.

, ,

.•

deR padielfls naClOJlalS. A canelIda(llri1 do Tl'lllnan tal apowd,t por <1-
zade 'que se�nple no� lIgou aos nossa naclOnahdade e merce (as) Raul ScJHlfer mes I<'al'll'�', eX-jlrcsiüenlc do Comité Nacional do P. Democl'atn.
Estados Umdos e dlzendo: de Deus, há de conduzir não só E como ningnem mais fize.s,- Ao mesmo tempo, 'e;;sr, Comité l'pvelou que o pr:esldenLe pronun-

"Nesta hora em que recor-' o destino de nossa Pátria co- se usou da palavra, passou-se ciará \� pl'imeil'o gl'a!1d� eliscu,�'�� da ,campanb,a, llolJt.lCa pm""oulubro.
damos a Independência do Bra_! mo o de todo o Continente á ordem do dia. Não havendo apro\'cltando a cl'lebl açuo elo DJa da� Mulhel e:; Democrata." .

sil, devemos também rememo-I ame1·icano". �:.:.���:••:_�_:.::��.:�::��:.�.".�:�:.��. Incendios, pilbagens, mor�es,
Trumano agradece ao povo brasl·'el·ro NOVA DRLHI. 9 (D. P.) - Incenilios pilhangem e assassmaíos

• ,
.

U�f ANALFABETO :iob.j',e gr:HldE'� aerli:; colocaram as duas eida?�s gemeas -:- a velha e a
é um cego. Não deixes teu amigo 1l0\ a Dclhi _ virLu lmenie sob cs[ado de SItIO, .esta nOlte, e um al�o

, na cegueira da ignorânaÍa, Dá-lhe funciollario da policia declarou que o llúmero total cle mortos "nao
Rio, 9 (A. N.) _ De bordo decimento e despedida enviado a luz da instrução, lev3Jndo-o a um

pode ;.;,el' illfel'ior a 300".
, ,

do "Missouri", O presidente de bordo do "Missouri" quan- curso de ,a.lfabetização de adultos. A pohcia, r,e>liorçada 'pOl' mlioda;cJ.os mÜIlearels, vo!tau meir::dlIH\JdOJ·a.s,
Truman enviou ao presidente: do V. Exci.a. deixa com sua bri-

A
- -

I ,arlHhftJl'icl ]e-V{' ,e gTruTtaJd3JS con:tra,s' os amoI1!Li:llladOlI"els.
Dutra a seguinte mell1ssagem: I, lhante comitiva as águas ter- crise IDg esa Lavram inccndios nos bairl'os mais afetados da v,el�a ci.dad�, onde
"Desejo expressar a V. EXcÍa., I ritoriais brasileiras. A recep- os motins SH {len ll"a lizam, Em alguns ponLos, quartf:moes 111te11'os de,

mais uma vez, meu pro.fundo! ção propor.cionado a v. exa. Londr,es,.9 (U .. �.). _ A cri-I 'SllUl'lll{IJ ma OmS;) StlS'IlIJ

reconhecimento pela maravi- sua esposa e filha, traduz os ·se economl.Ca bntalllca entrou

A·· -Ih
·

lhosa recepção proporcionada sentimentos ,de ]}ura amizade, h?je
no periodo. de maior ?ra- OIS'la aos guerrl elrOS',por V. EX!CÍa. a mim e a minha qUe o povo brasileiro dedica a vldade, tendo sldo anunCIado

, ,
'

familia no Brasil. Do passa� v. exa. pessclalmente, como ao que várias fabricas utilizaram ATENAS, 9 (TI, P,) - O J,lOYC! primeiro n1ll11stro. sr. TemIstocJ.es

diço do "ll\tIissouri" onde nós presidente dos Estados Unidos suas últimas reservas de car- Sofonlis, compareceu pela VI'!men'a v,ez ppran�e o parldam�nto ,ctC!-,

I ' . .,
_ '.' mo elHüe do gabm,ete e anunCIOU que seu governo conce ·era ums la

aehamos em pleno mar aberto, da Amel'lca, nossos t�adlclO- vao, sem q:re eXIsta pel spectI-
a Loclos os gllocnilheil'os que depllsentm suas armas, ao mesmo 1flmpo.

sou de opinião de que a beleza nais amigos. e cooperadore's, no va de soluça0 para a greve dos que convidará uma Comissão In Lel'llUcional pal'u lllspeClOnUl' {} pra-

do Rio de Janeiro constitui um passado, no presente e no fu- mineiros de Yorks'hil'e. grama de anis!ia., .

." . '.'
" .

I O' t'} E
-

d. t d'- A falta de carvão começou a Em ml1 supremo psforço para por um 11m as �UCrl'll�laS, o ldoso 11-
cenarIO .do. 'qua O povo oen. I turo. ssa, vo.caçao. e en en I

.

'. .... ..

.

ele!' libel'al acresr.cnt.ou que o gOy.('l'110 concedera amsLIa tamb�m aos

�o BrasIl e or,g�lhoso e. J?-�U� n;ento esta �Imbohzada na es- ,surtI:r eteIto nas llldu�tl'laS, prisioneiros que esperam julgamento ou julgados, ,bem como llherda.-
Jl}:stamente. Twe o prIVIlegIO tatua da Aml'zade que se ergue conSIderando-se que cerca de de aos deslerrados.
d'E) conhecer muitos de vosso'� no coração da cidad� do Rio três mil fábricas e cem mil --------------------_-----_--
concidadõe's e de ,s.er saudado de Ja.nei.::.o, oferecida pelos no- co��umidore� sofreram a re- O estatuto dos funClonarlOs
por centenas �e mIlhares. _A bl'es Irmaos do nO,:t�, para co- d�lÇa.O de 50 %. em seus abaste-! RTO, 9 (A. N.) - O presidente da República enviou mensagem à,
todos eles e a grande naçao memorar o centenarlO do nas- CImelltos .de gas ..Calcula-se. que Câmara elos Deputados, sobre proposta d'e alteração do art. 4.4 do ES'
brasileira envio em nome de cimento do Brazil, como nação na zona mdustna de Sheffield taluLo dos Funcionarias Civis ela União, para que a promo<,;ão li classe

minha esposa, I�O de minha fi- independente. Estou certo de a produção de aço baixou de fin�l das cal'J'oü'{lS obedece ao cl'itr'l'io alt�rna�o ,de a,ntigL1i�ade e me-

11
' . . .

t' t" 15000 toneladas por dia I'CCImonto, a fIm de o assunto ser "ubme!ldo a Sub-ComIssao EspeCIal
la e no meu pcroprIO,. essa expnmIr o sen 11;' esponaneo.. "

, da Câmara, que esLIi procedendo aos est.udos da reforma do aludido'
mens'agem de agradeCImento do homem da rua, como o pen- As. a�tol'ldades . advertll�m i E�taLuto.
e despedida". samellto refletido das elites, no que �Ilrhares de op�:rános .--------------

F10i a ,seguinte a resposta do momento em que envio ao po- perdel'ao suas ocupaçoes aI�ontra OS lideres vermelhos'
presidente Eurico Gaspar DU_! vo amerioano por intermédio qualquer momento. O mini'stro " .

. .'
t .

_ "S . H 'S T uJ d v excia esta men!':agem de do Combustível Isr. Shinweel;1 NOVA yo,R.K, 9 (D. P.) - O D�arLamel1lto da JusrLlça, em SUai
ra. . exa. arry . r , e.., � "

h t l'd
..

t L' E t d D li
man _ Bordo do "Missouri" simpatia, compreensão e es- conferênciou outra vez com a ca;mpaln .a can �a .os I '), el't�.s com:ums as os lIa:ngelros

.

[lOS < IS ,aI 'os 1-

_ Foram lllUito lisongeiros os
I
tima. _ (a) Eurico Garpa.r Junta Nacional de Carvão e de- dos, .d>elteiV.e Mldh�el J. Db�I1meJor, naJturrul de 'Mumoh, AJ.emal1ha, e

termos da mensagem de agra-, J)utra". J pois com os lideres operários. I 'PI'IesJ.dente da S'0c'çao 6 do ,sI�l1r(he3Jto local d,e Empre'g13dos em Rote�s.

",,..;, .._,,,'i Hw IJu.RIO DE SANTA CATARINA

:J'ro:rrJetário e D. Ge.rente: SWN'EI NOCETI - Diretor Dr. R UBENS DE ARRUDA HAMOS
Olrfllur .a. RMacio Â. DAId.A8CENO D.l SILVA

.,----..--_.._--

I FJorlõnópol s-Quarta·feira, 10 de Setembro de 1947. I N. 10.121Ano XXXIV

Liberdade informaçõesde
Washington, 9 (C P.) - O Dopur-tamento de Estado deu puhli

cidade 11 11m ante-projeto de tratado sohro a liberdade de íntormação,
o qual assegura a c iroulaçâo sem i-r-slrieões dos corr-espondentes e

das notíctas, entre os Len'iLurios de' todos os países signatarios.
Esse aní e-proj.eto roi prepar-ado a pedido cio secretario do Estado

auxiliar para a mtorrnacão Pública, SI'. William Benton. devendo ser:"
vil' cIp 11<1s(> 1)[11'11 a redação final do t1l'alado, Sua redação foi diigida
pelo sr. J. Sinneng'an, pr-opr ietaiio rio "Chicago T'imes". Lendo-se IJe
rlido sugestões a entidades e indiviuuos interessados na difusão de

..h'o Lj,Ji as.

Urna distribuição moís
justa da riquesa

GIDAJDb; DO YA'J1ICAl\Ü, 9 CU. P.) - Falando a cêrca de 250 mil
fié is I'PIl:nido,; na praç.a frl);lllt,pil'a à basilica de São Pedro, o Palpa. disse
ole!em que fi ieIllijJl1 -ele ref'Iexões 0(' ele [�lla,n{lj(J,me.lJ!t.o já passou, nos cam-

pus da. J'PI1'igi5/o ,I; 'da moral, e que I) "lt,cJmlpo de ação" já chegou.
":tfl fI·{lntc.s Oipaslas DlOS campos da religião e ela moral Itol'.I1'aram

EC aindu rnnís claramente dE'>firl'idas", disse O Papa à mubl.idão, entre a

ho-

do p_ Democrata

j

i
!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R�Qresentar.tte ;

. RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. LARA

1t1ll8 Senador Dantas, 40 - I"
andar

Tti· %2-5924 -. lUo dê! Janetrc
lIu FeUpe de Oltveíra, 21 -

8° andar
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ASSINATURAS
Na Capital

,... Or'
Ihmelltrl) Cr$
l'rimestre •••..• Cr$
Mis Cr$
RiBeiro avulso .'. Cra

No Interiot
b. . .. . ... . .. . C� .1113,00
hmestr;- . . . • . . . . (>� M,oo

I Trimestre • . . • . Cr$ II,oe

III Nmuero avulso .. Cri 0.18

i
ütneioll mediante eonCll'a,:t�

18,••
45,0.
2&,<).
g).l'Q
O.�<#

{I
,.
;\-.

V.cf�!)E .. :SE
(r$ 55.000,00'

0lIl originais, mesmo DI!;""
puhlicados, não "rio

·devolvidos.
:.t direção não se rC!8,�.�·

lI'sbiliza pelos conceito;,
emitid.os nos artigo.

8oolnadoa

Ag lra tamb�m a (r $ 10,00")

A. <11
Pereira t

Advogado e Contabilista ICon.títuiQão de .ociedadell.
Planos contabei. _. Orqanizo-
oõe. -- Pareceres e

aerVíQOUI
' correlato••

Rua Gal. Bittencourt nO. 122
Florian6polis .

Da. 1'7 hora. em diante.

---.,,'

I Dr. lindolfo

I Para completar o tratado Uo liamarati
Wash irignn, (L;. P.) - Peritos lp 1'Ul'I.11IU O� matci-íaís ctit.icos c 1",;- ";2 - Ü� que flJJ'E'<rrJ ac(m"t'll1n\'{'i�

80111 aSsllnto.s milil.al',es opinam qLW', ll·.a.l'égi,('.os: "AiqlW1l"S matería is dl' de PO:""lÜI.' em re,(�,I'\'n, 'i11(1� ('LJlja
Uma C888 de material em

será necessária a mais estreita co- 'lISO csscnciul no 'caso de guciru, aquisiçãu pode sor gn r.ml Iria, sl'ja
terreno ; x 11 5 rne t i rs, rezendo··

O d
-

I I '

I
frente P! Ia 2 JUlH. Tratar c rnI' '0na\',1IO PlI ,1'(:' Iodos os nlauos .. cuja RCJui;;ir:,f.o, em quantidade, qll'a-, osl.imu lando a Pl'Otlllf'iio 1101' e-Ipiara completar o TI'3iLa'clo 'JnLer- li(]alLle ·e 0'1l,orLU1l1da.de seja SllU-I'

am.c:dcanla aLI

USfll.ldO
�'P'llS tít nlus �úv!f:�h;�� à rua Tenente

3JmericaDoo de Defesa r e os planos ci.p·ll'lelmflll[.,C incer+a, corno para -3 - �\_qll(:'lrs para o,; que 11:10

Ivo]'l,e-americl1nos, a Iirn rle com- rectU'p[',er prioridade". Tais mat e- ,r rec omenrla armazonarne»t o jlOl

]Yh'tal' suas l'l's'en;),S de maíeiiais ria is dividem-se em três

CWleg.o-ldiriC\l]:dacJ.e�
maf.rrias",.

. , <,

de i,mU)(}rl'am:in para a guerra, rias : A Câmara de He'l),1'('�enl,anlr;; pu- A A
•

Os f'uncíonár.íos do govêrno re- "1 - :\quel·rs cujas exL:;,I.encias hl icou a .ielaçãn dos mat erin.is ]Jo- 'gOn I �'.',,'ousam-se a íorrnu lar cornontár íos crrnsl.if.uem único mrio sf,lli"ra'LÓ-loe ser fO.l·uecirla por uma ou eluas 'iii
a l'cSipeito dos d'nitus qLW LCTá o ri o (/Ip assegurur lJu,;Rní-los a mão, ,1'f'iVl'lblicas amru-icanas, em cada

d A
(

novo Lraladn �ÔlJ.l'e [JS compr-as d.os I om Cj.Ula,];qlll',r l'lmeng-ência l\lJLlll'a. I caso. ,� 5m aJ .,,'F,sLwdo,s Umdo.-; nos 1,Icti.So(>lS latillO-. g

a.m.'rl'iCia'l.l.1lS, .mas outras fontt'.s c1.es-I------------------------ Aliviada em Poucos Minutos:.
tacam que agora Lerão de ser- ace- 1°('1'0 Concur .•. () •.,.E.. stadunis I' ri' Em poucos minutos a nova receita.
[c'I'a'(10s US planos com vistas ás nl"-

• ,'" '" ,., .. - 4{) {, 'ff;� 01.r �
t ' erflf.';' - Mendaco - começa a circular no

.

di" E d A d
sangue, aliviando 08 acessos e os a.taques -,

C,(':'�� a{,e� rlef'cusivas de todo con- e xames e missão da asma ou bronquite. Em pouco tempo.
tinen lI', IPan W'Z üe ilJ]WrllaS elos Es-

é possível dormir bem, respirando livre e

Esfude por Correspondênelea �a:��e�;l' s�e���::. ;���i��OdiS:f,��� .

- remove o rnucus que obstrúe as vias res
piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito Que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração Jivre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. PeÇ'B
Me;1d!'co, hoje Inesmn, em q ualquer �

farmáCIa. A nossa I!aran tia é a sua maior-
proteção.

._

Menda eo A�a��mc�.m

As Cjl1anl.id::hi,'s comrr)raclas de
mal t!·l'ia is p"t.l'al,égicos, como o

lllillg-S'lC'nin, nil.l'a.los e Lantalita, no

Qlai·ol' '�l'gl'edo, s[\o fies'colllwc.:i,das.
Afirma-s,t' CJlue lia,1 mistério, é ne

c.rssál'in, não �Ó devido ás CO�.1Vle

lliênCÜllS. AJillll1a-.s·e que lal mis,[(\
riu " ll('c·es�<Írio, não só deyido às
com r·'IJi{'neia,s ela ,I]p,[p.:;a .spnão 1'01'-
qUi' a pLlb1i·cação l'0tlundaria, em Rua, -+...:::;�-.::;--'-:....:..:�___;-----fi.
vê1'lllwg'eifi1 illj'lIsta ele nhs países A GRAND])M Df) BRASIL
sÔ})I',e outros, na luta l)a:l'a CO.nH�- id�de Depende da instI'uçãú de seus fi--
g-uir b'e.dkltls l101'1·8-amPl'icanos. No lhos, F'a,zpi com que todas as pes-

comcço elo pl:.1;11o. cm 1916, OoS ppri- ......
soOas a'IJaLfabef.as frequentem um,

"..
curso noturno e ,tereis contribuida.·

los militm',I"s ,I.] (l DeparLam e11lo da pa,ra o progres,so do Brasil. Esr.ollt.,)
(}uerm1 calcularam (jllC seriam n8-

CONTA CORRENTE POPULAR I Industrial ou Loja Maçonica.
cessúr.io.s '2.500 mi]ihões clr ,dó1ar,e,s ,

Jurol 51/, a. til. - Lim1te Cr$ ,30,000,03
no p,el'Íodo de ,cin,co anos,. para cO-I

Movimentação com cheques

��':l�'a':'� llece�sillat1c� defensivas mi-, H·anco do Distrito federal Se 4.
ü nll'a!zo nas COll1)H'as é alribuído 'I

CAPITAL: CR$ 60,OOO,pOO,OC
em parle ar qlle O Congresso recln- j RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
ziu os crédi.tos ,em 25 1l11Hhües, rlei-I Rua Trajano, 23 • FlorianópOlis
xando-&e '(',m 175 milhões para o ---......_1

ano fiscal de 1948. Alé 23 de julhO Senhoritar
ha,yi<lJm sido gJasGos 81 elos cem Ao escolher seu perfume iVer�
miJ,hõ0S desig'!1la,clos para 194.7. que se trás a marca da perfu:marll
A ,Comissão de Equipamentos, "Johan Maria iFarina" que já UI

eomU)üsla, paI' drJ.e:ga!CI'Üs da Mari- ,referida pela corte imperial df
nha p EX'órciú), rle[ine ela, $egLlin-- O. Pedro n

Português, Matemática) Ciê�_çiQ�. Geografia,
;i N�l!ttóriQ ,��� . BrasÜ,:;:e·�c,.'.,

Inter8li1lJa-o? pieá.�elIte 'cu'pão e rerneta:o para C. Poatal 332

FLO:r nrLlft .1'3 ;:!?ANI'A .. CA-r�RINA

Home____'_�,aJ-�"';:_"":"'::"_''I_;_Q_��_�_1�_r._j_E...j.l.�_:�_-�_-_-_-__-_
.............................................

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

DOENÇAS N!EBV��Ã.b
Com q)!!l prOr;rtlll!llllOIl da msCicf.1M

1l0je, .

I!!IlI doenças nerV08&fl, qllallu'i.
trauulu em tem'0, MO lmalo.'I 1Ji�Z"
'eltamente remediável!!. O eIlnlul�
MiUftG, frlato d. iporiDclA. 116 '"fi
JIIll'.j.tlicar Ol!l iDdivllAao. afe&atl.. cl4
.... eDfermitlatl.. O Semc. Na.
1••••1 tio l)oellC.. meDta. t1Is,1«
•• 11Jil1 Alabsdatór!o. ,ae at.DtI. sr..
hIltamente 'SII doentes a.n.... ,.
�._ Ila au De�t4I.re a. du t
� t1 VMI'II'& ..IAll'loa_....

Companhia
de Seguros
Importante Companhia de
Sefluros operando em todos
os ramos elementares pre
cisa de Agente neste Estado,
com capacidade produtiva
o que ofereça todos as

garantias in<lispensaveis.

Cartas com pormenores
para a

CAIXA POSTAL H. 4684

S.' PÃULO (Estado de S. Paulo)

Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SEN.AI)

De mde,m do Sr. Delegado Regional para os Esla'clos do Paraná e
Santa Catarina, cOIlivirlo os :81'8. 1l1iel�lsLl'iaís a wpl'esenta'l' candlCiaLos pa
ra bolsas de estudo, a s'rrem cel'!lcedldas na farma do art. tio u" �cCl'eL"
Lei n. 4..04.8, do 22-2-912.

'fitpos ele cursos de a.p8orfeiçoamenLo e eSiPociwlízação para ope
rários:

Desapar'eceu
Bl'rlim,' (li. P.) - O jornal

'''f,c)illcjgliarf'' h1'fol'ill1Ja q lli' ,Hu do lf

Pa,ul, ,che[e do ,guV'e1'110 lno ,esta

,çI[o d'a 'DLlr.il1!g·ia� 'O:cLlplatclo ,pc tos

n"s;s<()�, c]lesa)pare'oelLl ISlem dcixai'
rr'a:stro. LnIm'ima o '[11'('3'111" jOí'llal
qu'e '8le. cstá d,esa1pi3irpcido eh'sclo
Sl0g11mla-feira. ACl'p,;'cf\nla, quI' a

ClR>pOSa cto gOV'E'l'J1adof'. sml priu,ci
]lal inllE'r.]Al"81tr, e oois o[,i-eiais da
PO]iclila, ta.mbem r1e�'alp,atl'e,cel'am.
() auto do gov(l['J1Ia,i,],ol', a u[!,[ iroa

'w'z que f,ai vi·sto l'odav'a pC'ia
alI Lo-()sLnvc].a, perto die Bee,joi lz, com

desbno a Berlinn, Ao passo crU!] o

nRl1,o da espolSla, foi .('<I].co:ntra;[lo, na

[Jerca- j',ei,ra dE>. noH,e, ,perto, da e:s

t'ação ifc.r.rea de P,oti'dam, na zona

sovicíLica. O jONl!al1 diz que a ]1ri
mci.ra ,�eir,são era d,e qUJe o govel'
'rmelor fora assass-i,nado, mas não
J1es1,a dlwida que ,eJ,e r,,,'!:aJva l'ng-in
do.

" •• t'
".J

'RADIOS
6, 6. 7 e 8 volvulall para
Luz, Pilha e Accumulador,
Peça catalogo graUs.
Preços .em concorrencia .

. A V A -- importadora
São Paulo, C, Postal. 4063.

.

,

,',

.,

Quando alguém. t.a.l ottmo & ....
'{

lheioo da UWJtraollo a.-oUna,�
lhe, em o.mé.vel gesto. !UXI oêJice do

'

excelente &peritivo KNOT. lamm-.
"" V. Si&. de a.crescentar, ao a�
o... • gentilaza:ESTEÉ T..4l1-, �\
BEl"! O NEY APEiUTIVO i:.

I'RElJ/!.ElfJl ;

ma��t'll.;i
1 (//'1Pf)O/}!/TO D/J KI1(JTV.. I/'//).�con.ffoU6I1ROI ;

_______BTJ...'IA.I -4'I

.........................
'

-

Pede auxilio

Desen[hi.stas c projetores de máJCjluinas
I,a.bo,ratorisLas metalúrgicos
AjusLaldores mecânicos
Eletro-mecânicos
,sa,boeiros
Operadores mecâniüos
'Estruturadores, c.haweadores e riscadO'l'es navais
EletJ'i.cisLa's instaladores
Ca IIdeil'eiros
Encarregados de co]]stnução civil'
COlürameslres de fiação ele algodão
Cont.ramestres de tecelagem,
Mecânico:s de automóvel
F'undirlolJ.'es

As insc.ri-çües ele candidatos estarão abertas aLé o dia 30 do cor-,
r,enLr mr,;::,

QuaisquC'l' informar::ões sôbre as condições ele inscrição e de bolsas,
bem como referenLes aos cursos srrão prestadas à Hua Marechal GUI
lherme, 23. sede ela IusQleloria de Elnsino, ou pela Caixa Po,stal 164-
Flo-ria,J]'órr)olis . ./

'

:\IILTON MARQTll�R DE OLIVl!ilHA
InspcLol' de Ensino

Maria Rcmana, natural delilt(ll:,
cidade. residente 'no Saco don .

Limõe .. , com 85 anos de idade.
paralítica, não tendo recurso. para..

I
a IIUOI rnanutençãe e tratomento.
recorre à. caridade pública. afim.
de angariar alguns dona tivo•.

I O. donativos podem ser entre
gues nesta Redação.

FRACOS.
ÂH!MICOS

TOMEM

UiB�1 ere8sDta�1
"SILVEIRA"

Grlnd. T6nlc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ASIVE:RSAH [OS
Eazeni anos, hoje:

- o 81'. Juhal Couünho,
pa Policia Militar.

of'ícíal

- a menma Rlol�e Mar-ia, 'di!pla
;:filha do sr. 'I'homaz Carnilli esl.i-
mado indostr

í

aí.
'

- .[1 menina Lrismas, filha da
.sra, Adalzi.:;-;<l Clímaco.

- o SI'. Aureliano Stna,rl.
mado industrial.

,

, ,

- a sru. d. Hi lda Gundru Briugg
mann, {'i>j1üsa do sr, ll om-ique
Bruggmarm, professor.

- () SI'. Ruuiel Lopes 'M:a\fra.
- u di'. Aurélio Holoto, módico.
- O SI'. 'I'eodoro Come.ll i, indus-

,tl'i al.
- a sra, d. Maria Dornhusch,

�""'l)()",:a do sr. Obto Dornousch.
- o ",r. Hpl'Clillio Simões.
- o sr. Alfr-edo Juvcnal dê) Sil-

va.

- o sr. Pedro Cardoso.
- o sr, Adolfo José Marinho, fi-

lho elo Tte, Cel. Matrin'ho.
- a Isra. 'I'olentina Silva Pires,

-espósa do sr. 'I'ioto Coelho Pires,

,

F1RA::,wrsoa MO'rA n'\PEZrM

'I'ramscorreu, ante-ontem, o ani

vorsárío nalalfcio do se, Fran

cisco .'Vl{l.La Espezinn, cidadão mui

'10 estnnarlo no Saco dos Limões
· e ne.'lta cídarto. por sou carátcr e

'pellllJs seus :::cnltilIDEmtos de bondade.

Aos rrmitos cumpr-imentos que

r-ecebeu, junta,ml(}s os n.Ü'SISOS.

N:\,süJi\n<:'NTas
No 'cartório rrlsp.ecLivo foi re

gistrado '0 uasciruento rio merrino
•

Dn-eeu, filho elo sr, Placid ino An

Dl'adr o (]or' sna ,e:::tpôsa,
- de! Sulei, filha do· sr, Jonü '8e- -

vero cJ.<fs' lSanDo,s e -sua espnsa,

OO,::-fVOGA.çÃü
A. rh1'f..toria do Clube R0cpe,aüvo

"AMIGOS DA O::-/çA.", ,eonIVOe!l os

51'S, (liClSOaiados paI\:'1 a AsslembMil.a
· Gen.�3;1. 'a. Tüa!i7Ja:r-sle di.a' 13 do cor

r,e,nILe, ás 14 horas, na lS,erl'e da. Cr'L1�

VeJ'melha. Brasileira, I
A DIiREfI'OH.rA

"Dr. Newton D'Avila
Ausente durante o mez de
'Setembro, em estudo no Rio

de Janeiro,

r I!FTA fi -Quarta rel,a 10 d, SetembrO de 1'47

Dia 21

I

es Li-

B.

"CLUBE DOZE DE AGOSTO - Sábado prnxímc, dia 13, Seírêe.
Domingueira, com início às 20,30, terminando a 1 'hora ..

Dia 27, Sábado vindouro, Soirée ..

Iniciamos hoj{', 'Pm,'a cnnhecirncn- cência desta capital e municípios v izt

Lo publico {'J)l geral, a publicaçiío
nhos, bem como de outros setores do Es-
tado, que se lhe filiem e tenham cadastro

esl,3ILll'Lo.s da 11O'\'r'[[ sociedade dE' be- c10S seus beneffciados. d� modo a Iacílt

nol'ioiência, que tem por rinalida- tal' a or-gan lzação de' um fichário geral.
rle 'l)I'i,!1)nrd:ial C()Oll'l�l'm' c.oTl1 as 811- b) estaberecer. sem pr-ejuízo da auto-

j'l
nomía de' cada uma, medíd'as de interês-

ais' 'i. iadas, 'por meio ele urna ar:iío se comum no combate à mendicânci'a das

social i:nLr:nsa. ü C'(I:m.lll'!elenl�.i;\'a, no ruas, com o auxílio ,pr'estado pela car

comba!l,e
I

à 'mendieãncia pelo ampa- teíra de amparo aos realmente necessl-

1'0 dt'rvlldo ao rca']'ll1,e'1I fi:\ nccess i ta-
tados, que se criar, de responsabilidade
direta da sociedade;

elo, 1["S(I11do ,[' solução do, probtornn c) instnli';l' normas ·e ação social, no

rios dICI,.,a.jns:l a,r! OS, nl&S ,p,e:;qu!i'sas das sentido da .relntegl'a,ão elo indigente e

cansa.s du l)aU[)E:'l'ism,o eomo fonte
sua proLe, por meo ele trabalbo e apren·
dizagenl 'adequados;

pt'l'ene da mIsél'ia e desânilm.o ele d) prot.eger os menores delinquentes
mi:lha'l'es .de ineli\'idnos, 010 C,nCaml- e abandonados, prillcipalmente órfãos

I >·n' l C "d I ou filhos de mendtgos. providencia.ndo
n"H. ,cn·o ,r.ecUpe'l'<i(:ao 'a'qu,e 'P·S pela sua· colocação em família ou edu,
r!olnlcl'os I(!,E' lJoa VOlll arIle que üesc- cand'ários 'existentes, em consonância

jalD1 seI' ulJeis á col·r.[iyjfla,de, e11- com a legislação em vigor;

fi'!l1,110 ,com,ualle Ú's inj]Ji:;,Liças 00- ·e) promover, <la mesma forma, a pro-
..

I d
teçao eventual e o rea·proveita'l11ento dos

CllUi'i I( ·e· {O: ia, a orct.mn pd-a pnUica desempregados, bem' como o auxillo aos

w�.rda'c!ei.ratmeJ1J!,e C l'i'sltão do. bem eg�i'essos dos hospitais e prisões, o enca,

COlmll1l'CeJI1diiCl.o a,mOl' .aO P'l'Ó:xiorrlO. nunhamento dos tranSlViados e a inter-

ODE
' N

". nação <1'0 doentes;
ON as 7,30 horas ! 'il:C'CSS'U 1'1 Rmp,nt.p, Ipal'a a eon�e- f) pleitea'l', pel'ante as autoriclades

POR QUElM OS SINOS Ciução clês"e!s· obJeLivos. é i,l1iclils'[wn- constituídas e instivwiçóes sociais, o que

súv,e,l a 'ajuda, de todos, desde o mai.s fôr razoável e justo em favor da ,pobre·
DOBRAM d t l b II j

lia em gerol;
mio e:€ o I l�a a 'Ia,( 01' a,os ca:pi·la]i.sta" g) animar e 'Propagar tôdas as inicia-

No prograllla: 1) A M-arclÍa C aulol'ileldes. cons.Li<1.uiclas, de 1110- tivas üteis ·em beneficio da matel'l1idade

da Vida n. 136 Nac, Imp_ Fil- do que, eam ais migahhalS de U11S e infância, adolescência e velhice desam�

mes. 2) Fox AI"I'plan News 29 X
as sO])l'as de ollílros, hem como a parha)da; t' man :el' um serviço de consultas pa-

66 J I
ol'i,eIlltél:çâu' iclü rpodell' publiCD ,e os ra o;; lllcllgentes que tenham intel'êsses

orna con1:>el'llO:; avúmdos elO':;, ·e]]tenlfliclo3 a tratar em l'epal'tiçóes públ.icas e insti· Maceió, 9 (U. P.) _ O secre-

Preços: Cr$ 5,00 3,00 2,00 a AçãO Soe·ial.
' lutos para-estatais, encaminhando para
quem de direio os necessitados de as· tário do Interior distribuiu

IMPERIAL ás 7,30 horas Ca/m'ine'llse, illstiLlllida sob. o'" m.e- sistência judiciária;

"R b de PAIX
-

o DE
Ih(Jl',e" alll'8�)í{)j<l)S. püs>sa f!Omar os ) criar, além elo fllndo coletivo, um

uma nota á imprensa, recomen:
, OU OS· ..·· A

. ZINGARO fóros de civi'hilZação üa, ,genle bar- fundo patrimonial destinado à realização dando moderação na lingua-
(Garavan) com Char' d

,ele obras SOClaiS nos IbalITOS pobres, de

t
-'

_

�
_ -

nga-\'E.'II\ e, Slempl'e cli,<;posla. G 1)]'0- 3CÔI'do com o plano a ser elaborado pe. genl da imprensa, criticando

a,u omOVp.ls Iles. �oyer _ Loretta Yung - {pg,rr I)S desleref.tl(lus �cla s,orl'e. lo Conse1ho, à formação de resel'VaI' pa" t d
'

. Dl'

W h, t 9 (U P) ._ Plllhps Holmes ES'I,'A'l'U'rOS DA AÇÃO SOCJ.A_L 1'<1 os casos ele calomlclacl'e p{ub1ica e ao
OS a os o goveI no, ec aI011

as Ing on, ., No p'rog 'an}
, 1) O E "" t

CATA.RINENSE estabelecJlne.nto DUtUil'O de ,!-,ma colônia que esses comentários devem
, . I a spor e '

onde se abl'lguem, de prefet el1Cla, os 1i1- •

· Os Estados Unidos pedirão ao
".. '.

C�,PITULO I dlgentes sem této ou os que vivam em ser feItos dentro dos principios

M•
,

b
.

q feche a
em Marcha n. 109 Nac. Imp J)� "o�,stitlUçao, ,nome,. fins oe seile lugares -insalubres, para a prática de de sã dem·ocracl'a, com l'espel'+�c

exlCO em reve ue F'l 2) At d B t'd
AI L iI - A Açao Soclal Catar'll1 e!t1 se, ll'a.balho cOeVenl€·nte, tend'o assistência

LU

f t' T'
,

ao tran
I nles, raz 0.8 as I 0- sacledade beneficente e ap<?Ií�ica, que médica, escolar, profissiol1al e religiosa ás autoridades con,s..tituidas'.

·

::on enou em I]UCana , ,- res _ Short tem por norma - Amar o prÇ>XI!l10 como com inteii'a liberdade ele culto confor·

SItO de soldados nort.e-amen-
p C <:t ? 00

' , :' <;, mesmo - é formada pela som:t lme soJicitac'ão elo obrigado. Qualquer infração dessa nor..

canos por espaço de trinta .reçIo: r'll't�' 14 U'IlICO
ideal dos es�ol'ços de su�s filia,das autô- ArL. 2° - A sede ,dia Ação Social Cata· ma será punI'da pela SecI'et,L

, nomas e colima os seguJl1tes fins: l'Ínense é na cidade de Florianópolis ca·
'

'

....

di.as, .�omo O fim de por termo
mp. a e anos B) cong-l'eg'al' a" entlda.c1es de benefi, pital do Estado ele Santa Catal'in<!..' ria.

ao transporte de autonloveis ----._-----------A��V��:t=::::N��::T::U�-:-------------------�--������������--���---------------------'roubados. Soube-se hoje que o Hi\.� DO JUCA KNOT
Departamento de Estado diri-

· gir-se-á em tal sentido ás au- lr�-:'----:------
......----:;;-'"i---�:-7-:-:-:�::-:_:���::_:_:���:_-----------':"""-:-----.....!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!!'!'!_!1!0!!!!!!!!!!__... '

· toridades mexicanas dentro de
'�, V,c ln, 'L -81.' /-IA' UMA Wl2íi (jJU12'(j -.hJi :-'-

um;e s:���� ���e�n1�:;:;ações .

".,\ @ft ;'i(. )" / Trf!Jiff�;}f!f.t'/, .0 •
" ,ji1.. L

recebidas pelas autoridades 'l' '"

,I

norte-americanas, varIOS a�-
.'t

tomoveis e caminhões foram
. I \\

roubados na CaJifornia e ven

didos a soldados'e marinheiros,

que os passam para o México, a

fim de revendê-los com gran-ldes lucros. Acredita-se que

alguns civis também estão .�__

i�iscuidQS nessas transações
ilegais, porem o Departamento
de Estado não tem intenção de
soliritar ,que a fronteira refe-

rida seja também fechad.a ao

transito de civis.

Como a imprensa viu
«4 Casa de Bonecas»

10 jubileu de
lume same

DE "LA PRENSA"
, AIRES'

Com a altura a dignid-ade
9ue correspondem á hírarquía
1l1�elect?ar de Henrique Ibsen,
roí realizado por Estudios S-an
Miguel seu filme "CASA DE
B O N E C A S", corretamente
adaptado do famoso rom-ance
por Alej-andro Casona. Delía
Garcês realiza um de. seus me
lhores trab-alhos, com plena
compenetração de seu dificil
p-apel de Nora, cujos escolhos
salva de ótima forma ...
Este é o filme que o Ritz

-apresentará domingo.

DE

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 hs.
Clark Gable - Lana Turner

-:- Robert Sterling - Patricia
Dane

AINDA SERÁS MINHA
Censura até 18 anos

No programa: Brasil
Fóco n. 11 Nacional
Preços: Cr$ 4,00 - 3,00

A Iotogr-af'iu mostra-nos um atrativo casaco vermelho desenhado

pOI' Ian ?l1Ü'l·{·diLh. A modelo que, veste o c-asaco é a Iamosa atr-iz Irlan

desa Kathloen Ryan, Br itl ish News Service.

em

Paris, 8 (S. F, 1.) - A 22 de

julho de 1947, nasci-a em Fran

ãa Santa Margarida Maria,
Três séculos depois o Papa au

torizou a realização dum jubi
leu extraordlnár io em Paray-Ie
Monial, onde a Santa recebeu
as mensagens do Sagrado Co

ração de Jesus.

Qinze mil pessoas assistiram
a essa cerimônia, a que presi
diram numerosos bispos. Antes'
do encerramento do jubileu,
que será a 17 de outubro pró
ximo, espera-se a chegad-a de

muitos peregrinos, trancêses e

estrangeiros. A iperegrtnação
da juventude parisiense, presí
dída pelo núncio apostólico, rea
Iizon-se a 31 de agôsto. O ar

cebispo de Bordeu formou á

frente do numeroso contigep.te
de seus fiéis.
o. encerramento solene do

jubileu será presidido pelo Car
deal Gerlier, Primaz das Gá

lias, com a assistência de to

dos os' cardeais e arcebispos da

França,

Representações para o

Eshdo O� praças do Rio
Gfand� d o Sul

Pelsôo conhecedora de todo o

Rio Grande do Sul. ocaita repre

aentaçõe. na' indicaçõe. acima
mencionada., dando toda. os refe
rencias ou infol'mo.ções que lhe
forem pedida.,
Carto... por obnquio. para João

F de Ca.tro, rua Condido Yrojá,
35 ,- Riu de Janeiro, até 30 deste
mez e depoi. para rua 2mbony,
308 - cidade do Rio

I Grande - R. G.
do Sul

s. Catarine use

Envie ao seu amigo ji8taDH
um nú,mer,o da redsta O VA
tE DO ITAJAt, edição dedl
cada a Florianópolis, e &881.

estará contribuindo para
maior difusão cultural
\
de n08sa teva

A linguagem da
imprensa

Estatutos da I.

,;�I'....,')...'(fl�"::j
_____

:J

I
Oferecida a os lEitores de «O Estado» pela Indústria, Comércio e SegVTos KNOT S. A.

CFE'DIJlRIO - n·rl'f'IF.JJlr.E EIFII'J!f- FfFFFSrr.:TPçc:rS - CCl\TA FFCrPJA.

\
.. ;

.. , ,
,

ROXY - Hoje js 7,30 horas
Danny Kaye _ Virgihia

Maye
UM RAPAZ DO OUTRO

MUNDO
Censura até 14 anos

No pragrama : Brasil em

Fóco n. 13 Nacional Metro Jor
nal - Noticiário
Preços: Crf4,00 _ 3,00.

-?--
,_.-� ,.....,......._�_'L'
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o ESTADO- QUa�la·relta 10 de Setembro "e 1947
------------------------------------------------------------����-=�--����:_�=-���--------------�--- _ .._---......

rntmiillltlrttn1
Farmácias de. plantão
Dia 6 Sábado, Farmácia Es

perança, - Rua' Conselheiro
Mafra.
Dia 7 Domingo, Farmácia

. Esperança - Rua Conselheiro
i Mafra..
i Dia 13 Sábado, Farmácia
Nelson - Rua Felipe Schmidt.
Dia 14 Domingo, Farmácia

Nelson - Rua Felipe Schmidt.
Dia 20 Sábado Farmácia Mo

derna, - Rua João Pinto.

I!
Dia 21 Domingo, Farmácia

Moderna, - Rua João Pinto.
Dia 27 Sábado. Farmácia Sto.

I Antônio, _. Rua João Pinto.

I Dia 28 Domingo, Farmácia

ISto. Antônio, Rua João Pinto.
O serviço noturno será efe- Visão maior e mais perfeita

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

tuado pela Farmácia Santo' que a de um bom binóculo
O PARTIDO SC])DAl�ÊS DESEJA' A EXPOR'l'ACJO DE OVOS DA Antônio sita lá rua João Pinto. alcança quem tem sólida
co. 'STITl'[R-SE NUM ES'J'AlJÜ' HOLAND.\. :\0 CORRENTE A;,\O A presente tabela não poderá i��trução.I:'-lDEPENDillSTE ser alterada sem prévia auto- Bons livros, sobre todos oa

S. H. 1. - In íormam de Utreoht, rização deste Departamento. assun tos:
que cerca de 90.000.000 doe ovos 1'0- Departamento de Saúde Pú- LIVRARIA ROSA
rarn exportados pnla H olanda du- blica, em 30 de agô"sto de 1947. Rua Deodoro. 33 - Elortenôpolis
rante os sC',k� pr-ímcuos meses de Luis d'Acamporas e F'arma- .

19017, C outros 00 milhões í'oram cêutíco-Ftscal.

II cologados CI11 camnras de re.í'r-íge-

_......V·I:
..

a"!'D·c·...-a:;
...

o··
......

-a-·"e·;r--e·"a"
......._..,.,.

ração, a maioría cios quais já re-

servada para expoi-tuçâo. ao q ue

foi revelado durante uma reunião
local do Congresso rios Avicubtoros.
:\0 ano ele. 1\110. as ex:pÜ'rlaçõe.s ele

OYOS so atingiram 10.000,000.
O DlIlI1H'I'O ele cahoças de gal inhas

atualmente existenl es na H01a11«la
é de cerca de 1.500.000, comparn
elo com apenas 3.000,000 em 1915,
conforme divulgou o rof'er-ido Con

gresso, e cum :W.OOO,OOO no ano

antcrtor á guerra.

II
I'

Transpor'telj l'egular",s

s10 FRANCISCO DO SUL Ipara NOVA rORI
Inform ações com 08 Agen tes

Ftcrienôpolis - Carlos Ho epcke S/A - CI- Telefone 1.212 ( End. te'eg, .

São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - 'I'elelone 6 MOOREMACK

Morario
RRC;T�DA-FEiRA

Varig - 10,10 11"-. - Nortc.
ll cal ::.;. A. - 9,30 hs. - Norte.
Ccuzr-iru rlo S-ul - �orLe.
Hea,l S. A. - 11,30 11.s. - Sul.
Pauair -"- 9,50 hs, -.Norte.

TE1[{ÇA-F1WL\_
CI'll'Zf>Ü'O do �lll - 9.1,0 11s. -

:\'orLr.
. .

Yal'ig' - 12,30 11s. - �lll.
Panair - 13,00 11;;. - SuJo
Cruzviro elo Sul - 12.20 I1s. -

l'i'ol'le.
Q[T\F\.TA-FEIR..\_

Cruze iro elo ::lul - 10/l0 ns. -

N01'LI'.
Real �. A. - 7.30 11s. - Nane.
VUI'ig - 13.00 11s. - Norte.
Real S. A. - 11:30 hs. - �U l.

OU INTA-I;'E'iRA
Panai!' .:::._ ., 'f.2fí 11;;. - Sul.
Pa uair - 9.50 hs, - NOl'lr.
Vn r ig' --- 10;20 hs. - Sul.
Cruzr-iro do f:lul 15,30 hs.

Sul.
Cruzc iro elo Sul - 9,'10 hs. -

Norte.
SEXTA-FEIRA

Var ig' - 10/l0 hs. - �0["1 P.

S. H. L - üomunicum da Bata- Rra,] f:l. A. - 11,30 hs. - NOl·Le.
.

P t· I I) rt' :\" Rf'al S. A. - 7,30115. - Sul.
\'lU, que os ar ·,r o;; o 1 lC05 ""-

CrLlzril'o do Sul � 7,20 11s.
socia'c1ns, ol'gnnizaçiín 10e.1 cons-I Norlr.titll.idu pOl' agremiação POlit.iCOSI·

Panair - 1?:00, 118. - Sul.

chillr-�SC�, europeias e indollpsla, SABADO

t .[ f' C· II d C!ep�'l Cruzeieo do Sul - 11,00 118.
e egrélJ aram ao oose 10 e D 0.'

-

Nade.

I rança das NaçÕ'es Umdas, acusan- PailHl.il' - 9,50 h5. � NorLe.
do as tropa.s l'e1[luplicanalS de comc- DO:\rri\'GO
terem atl'oci(ja.des ·e alegando in- Panail' - 13.00 hs. - �lll.

I
I.." d G ., 'uI' Panall' - 9.50 I1s. - :'\orte.

. cO'mpe .enCld o . o, e[ no 1 epu 1-
Cl'llzriro dn Sul 11.00 lls.

eano. O telegrama declarava que o Sul.
A Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sta. Gov,Q.rno l'e,puhlicuno "('suava mes- Cl'mril'o do Sul - 1",00 hs.

Catarina, torna público que seu expediente possou a mo usando cons·C!Jt.rü'os japoneses, NorLe.
.

ser das 9 às 12 !Ísra9, diàriamente, quando estará Q eujos nomes poderão spr forneci- O VALE D0 ITAJAt
disposição dos interessados. I(\o,s caso, o ConseLho dosf1ja". O lJe- Procurem na Agência. Florianópolis, 5 de setembro de 1947, '

Ile,grama ap·elava llrg'ente,rnenLe pa- Progresso,CLARNO G. GALLETTI
i
ra· que o Con::;,clho 'considera-s·ge LIVRARIA 43, LIVRARIA

1.0 Sceretário ! que ([ll'a!quer decisão em [aval' da ROSA
'ReiPllblica slgni'[icaria'o enc.oraja-

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

pre em C-"o uma ga 'fafl'nba de'menLo do roubo, cio aS.Bassinio e ele
sem· _.

.

l" . ..,

10uLl'oS cri,mos gravissimo,E; em de-
R PER III VO « KN O T» 'trimEínte de milhões de' pessoas
A ! Íll00entes e paei1'icas". -,

---_,..--------------.I , �"'.
"Quem extraviar ou 'inuti'Uzar ,

certificado de alistamento pagari
multa de 10 a 50 cruzeiros. out1'04l:
sim incorrerá em multa de 28 81 11M

I cruzeiros aquele que extraviar ••

I inutilizar o Certificado de Res.-
! vista". II (Art. 129 d" l..et do Sonleo Mtll

S. H. L - Inturrnam da Balavia,
que o Comi tê Exccuti vo uo Partido
do Povo Sudanês telegrafou ao

presidente holandês, Sr. L.' Beel,
in si t i '11 d o pela e x e c u ç ã o

dos artigos III (' lY do Acordo Lin
gadjnl i. Os citados artigos JOI'[1r
cem garantias ele que os uiversus
territórius da Indonésia podem ex

pi-irnir d-cmocl'aLicamenle o desejo
de rJ·rcidir qual deverá ser a sua

situação DOS Iuturos Estarlos Uu i

(los ela Indonésia .. Os sundaneses,
que são em numero dr 12 mi lliõcs

dos 50 milhões que constituem a

poqulação de java, estão Iocalisa
dos em sua maioria em Java Oci
dental, e. são tr-arlic ionulmeute opos

tos aos javaneses. O telegruma di

zia, 'que os sudaneses desejam for
mar um Estado índependcute da

República Indonésía, e pleiteiam os

mesmos direitos que O'S 110\'05 gs

tados ela Indonésia Oriental e Bo/'
neo Ocidental. Foram enviados
aos Iidores mar-lameutures dos prin
cipais partidos holandeses cÓ'llias,
dN,SP te I egrarn a, que acrescGDlDVa

desejarem os sudaneses "cooperar
Ioalmeute com o Governo nolandês
e com o povo holandês".

Casa
....

a venda
Vend�-se uma excelente casa

de material com otimo e espa

çoso terreno, a 10 minutos de
centro (a pé).
Informações nesta Redaçao.

da cQrgü .. ao

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acuo

mule e penetre em todo o

organismo.
A falta de sumpelmento de sua

tarefa por parte dos rins é a

causa fundamental das dôres
reumaticas, lumbago e irregula- I
ridades urinarias.
Este acido mico rapidamente fôr
ma cristais agudos. que se alo

jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema urina
rio. O tratamento apropriado de
ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico, É por
isso que as Pilulas De Witt con

seguem dar alivio permanente
nos mais rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de
volvendo- lhes a sua ação natural
de filtros das impurezas do

organismo.
Acham-se á venda em todas as

farmacias.
PILULAS

DE WITT·
Para os Rins e a Bexiga

EM VIDROS DE 40 E 100 R/LULAS.
o GRANDE É M�'S ECONOMICOI

ORDEM DOS AD·VOGADOS
Secção de Santa Catarina

Tenha

QUU V,ESTIR·SE COM CONFORTe
PROCURE

Alfaiataria
I

E ELEGAKCIA'
A

Mello
-

Rua Felippe Schmidt 48

o Bahio

pon.v

Bom binóculo
Grande visão

'; .

Negócio de ·ocasião
Acham-oe à venda duas cooao,

dlt material, corn fundoo 'Para o

mar, oituadoo em rua c<11çada to

com nOQgeio, no Eotreito. Recebem
se oferta.. Infarmoçõe. coro e

Banco de Credito Popular e Aqri
co'a de Santa Catarina Ruo
Trajano, 16.

ACnf'lAçõES AO (i-OVJ,)R�O DA

REPT'BLlCA r�!)();\"ESIA Pli'.iLOS
PA,R'I'lDOB

.

POLITICO;;; LOCAIS

T

S�JRSe
ASSINNATES
aclamem imediata

mente qualquer írrs
gUlaridade na entrega
de seus Iernaes.

l!ltere..a é, realmente, uma pro1'idenci.
lIAr" endireitar o que elti'fer errade! 00

.,ara que alquDllL falta alo le repita; e

�AO o eacAndalo' que & lúa reclamaçl. *

.� ,ueiu poder' 1'Ír & ca_, encamJ.
",b� , SltCÇAO RECLAMACOICS.
de O J!:STADO, que O __i JetoW
tem demora ao eonhecimento de qu_

4e direito, rece!letldo Y••• tun. InforllU'
de do re... ltado. "",boTo. em allUDo ;..
_ do elam publicadol __ & nalà-

..... __ • PI'O'rid'-là .....

QUEIXAS E RECLAMAÇÕES
PREZADO LEITOR: Se O' que lhe

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL J N'])USTRIAL-JOINVILI E (Marca 'e�181

---_.-. ..

�
� w,�

( 'lA
TORNA A ROUPA BRANQillSSIMA

«O Estado» nâo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado per.
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não
ultrapassar este preço.
Qualquer maioração é

EXPLORAÇÃO.-

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

Tome KNOT
UM ANALFABETO

é um cego. Não deixes teu amigo.
na cegueira· da ignorância. Dá-Jhe
a luz da instruç1io, levam:cto-o a um
curso de a,lfabetizaç,ão de adultos.
....• .-. - .._- -..- _,.oJ"_ -_-�•.•-_-_"'V

ES BOM BRASILEIRO?
Bnlão coopera na campanha de

aJLfabetizaçã.o de adultos, fazendo.
que os teus conlheciocLOs que não sa
bem ler nem esorever, frequentem
os cursos no-tunnos de alfabetiza
ção: Hospital de Caridade ou Gru
po Escolar AilIChieta.

I DR. SAULO
RAMOS I

Especialistr:t em moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.

Horári�: 9 às 1 �
D1ARIAMENTE

SI CADA BRASILEIRO
Conseguir alfa:betizar um patri

cia, conv,encenc\o-o a. fr,e'quentar
um curso noturno, 'em breve s-e
remos um dos povos mais adian
tados do mundo: Gr.upo Escolar S.
.T()�P ()1l F,"(\nla Tn<lusf,ri,aI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o It;STADU Quarea lelra 10 d � Se�embro ele "'47 5

I
Reclamem

imediBta-1mente qualquer irre-

gularidade na entrega
de seus iornaee.

PEDRA PARA AFIAR QUALQUER ESPÉCIE DEfERRAMENTA'

IVE
SNRS.

ASSINANTES

CAI'XA,P05TAL:l?J9 -�- FLORIANÓPOLIS
��---------------------------------------- ------------------------------��----------------------

NAVIO-M.OTOR "ESTELA II

-maxirna rapidez e g'3rantia para transporte de auas mercadorias
Agentes em Elorjanóp : Iis CARLOS HOEPCKE S. A.

f,�_.""",,_ .... ...........__...,.�... w ...w .........�· .... _WlId""""""....""' ..�'"�

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA �

<TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA

:REGULARIZAR SEUS TITL"LOS:JE 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 CAPITA,L, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI

CIO AMÉLIA �ETO.

. . /.

38;8. _ De Flori'3JIlÓpohs para Porto AI.e,gre. Deo()ilagem ÓlS 12,30 brI.'

4'a8. _ De Flortaa:u)pe-Ns para Curitiba '8 São paulo� Deco[ageJQ:
"is 13,00 horas.

'

t. õas. _ De Flori'a'l1"Ópolis, para Pomo Alegr», DeMlagem. ás 10,20 �rt.:
6a8. _ De FliÜrianópolis para Curitifba, São Paulo e Rio de JaJllel�;

'Dooolagem ás 10.40 horas.

Sab. - De Flor�aThópoli.s para �or.to. AJ.�e. Decolagem ás 12,30 hl'l t
2818. _ De Florl,a,nÓIPohs para Oueítíoa, Sao Paulo e Rio de J&llJ&tIf'O '

, ,

Decú'l.ag.enn áJs 10,40 horas.

IPASSAGEIROS - GORREliO - CAlRGAS - VAliORES - REEMBOLSO

_ FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA
EUIROPA PELA K. L. M.

; FIL:tAL ·V A R I G - EDIFIiCIO LA PORTA - PRACA ts DE

'NOVEMBRO - TELEFONE: - 1.325

o NOV-O HORARIO DA VARIG

Dt. (LARHO
GALLETTI

G.

".

j

N
· III ..

d
J \ Crime e cível

Ot ac oa s re S lim �
.

as, COZl��;�:�L��:Ç���adll8
Delegacia Geral de Portos e' "vapor "Cax:umbú" a esta

ca-j
Títulol Deolarat6rios

Litoral (D.O.P.LI.) acaba de' pital, foram, igualmente, detí- Escrit. -- Praça 15 d. No•. 2=--',

desvendar uma simulação tra-, dos os dois fiéis dos porões nrs.
lo. andar,

IIn d b di
R.sid. - -Rue Tiradentes 47.

a a no em arque e duas caí-] 2 e4 3, então, confessaram, em FONE __ 1468
xas de mercadorias, seguradas conjunto com o referido escre-

no valor total de Cr $869.000,00. vente, tôda a urdítura levada a

-------------

Resumindo, devemos escla- efeito, que constituiu em se-

recer que os fatos ocorreram gurar duas caixas contendo sa

da seguinte maneira: cos de algodão cheios de lama

_ A Direção do Loide Brasí- e palha, ao alIl vez de objeti

fdro (P.N.), no Rio de Janeiro vos de tartaruga, conforme

ei't'l, ofício N° 2.097, de 16/6/41: constava do conhecimento e

in�órmou a D.G.P.L. que duas da apólice de seguro.

caixas. ç_ontendo objetos de -. Pelos. citados implicados,

adôrno
.

fabricados com casca ai? ditas caixas foram destrui

de tartaruga, no valor de .... das, dentro do próprio vapor,································
Cr$ 869.000,00, embarcadas no

antes de chegarem ao seu des- APENAS Cri 3,M
.

ti
. Com esss intima qaaut1ll1 V 0..00

Pôrto de Maceió, com destino mo,. atendendo as instruções flIItá ..:.rilialui� e In \IIIr6xi!1l1!.
a São Luís do Maranhão, a bor- da fIrma embarcadora e medi- COJltrlb1!a para a CAixa .....�

do do Vapor "Caxambú", ha-
ante remuneração da mesma. Ia I'l.rid'••u...

viam desaparecido de maneira - D. G. P. L. solicitou ao
.. . .

inexplicável. "Loide " a vinda por via aérea,
_ Concomitamente, os Re- a esta Capital, do Conferente

presentantes das Cias. '.'Novo' da sua Agência em Maceió, que

Mundo" e "Imperial''', acom- trouxe também o 2° Delegado

panhados do Snr. Dr. Luís Ser- Auxiliar daquela Capital, que

pa Coelho, M.O. Chefe da Diví- acompanhou as diligências
são de Transportes do LR.B., procedidas, aqui, pela D. G. P ..
procuraram a D.G.P.L., afim de L., tendo sido as mesmas, em

l1<::1.rrar o acontecido e solicitar parte, dada gravidade do ca-. . .. .. .. , .

as providências cabíveis. so, assistidas pelo Exmo. Sr.

_ Os seguros dessas duas General Chefe de Policia do

caixas, foram efetuados pela Departamento Federal de Se

firm.a Barros & Cia. uma em gurança Pública, Diretor do

cada Cia.,jui1to aos Agentes Loide Bra.sileiro. Representan

das Cias., "Novo Mundo" e te elo L R. B., e pelos membros'

"Inperíal", em 'Maceió, respe-
da C. C. R. T. Tp. E, dentre ou

tivamente, de Cr$ 465.400,00 e tras coisas, assistiram ás con-

I Cr$ 403.600,00. fissões expontaneas dos cita-

_ Os aaentes das citadas dos implicados, - o que deter-
b •

Cias., tiveram a feliz iniciativa mmou a ordem enérgtca , do
_

de recomendar aos Agentes, de Exr:1�. Sr, General Chefe dei
São Luís do Maranhão, para �ohc.la, em m�ndar efetuar prática de atos Ilícitos, que há

que est.ivessern presentes à imediata detençao dos chefes muito vêm sendo praticados

chegada do vapor "Caxambú" da firma .�arros & Cia, sediada por elementos inescrupulosos,

dado o vulto desses seguros. en� Mac�lO e embarcadora das em detrimento do patrimônio
_ Desde logo, a D. G. P. L. caixas SImuladas. das Cias. Seguradoras do I. R.

teve suspeita dêsse caso, em
- A C. C. R. T., congratula- B. e dos Armadores.

face dos seguintes elementos. se com o Sr. Dr. Zildo Jorge, - Indênticas congratulações
_ 10) � A inexistência, no Delegad.o ?e.ral da D. G. P. L, estão sendo enviadas pelo Sin

Estado de Alaaoas do fabrico pelo fel iz êxito obtido nas dílí- dicato ao Exmo. Sr. General
b , A • • •• ....

dos objetos segurados na pro- gencias. as quaIs. constttuírão, Chefe de Policia á Diretoria do

porção embarcada; certamente, uma barreira á Loide Brasileiro.

_ 20) - O despacho ter si

do efetuado "á ordem";
_ 3°) - Ser volumoso o em

barque, de uma só vez, para a

pração de São Luís do Mara

hão;
. - 4°) - O conhecimento da
j caixa segurada 'pela Cia. "No

vo Mundo" acusava o pêso
bruto de 120 quilos e liquido
de 84 enquanto que os mesmos

pesos da caixa segurada na Cia

"Imperial" eram respectiva-Imente, 106 e 83. Lógicamente,
sendo a diferença entre os dois

pesos liquidos das duas caixas
de apenas um quilo fácil é con
cluir-se que o" dito quilo im

portava na vultosa soma de
cêrca de o-s 62.000,00.

- Por iniciativa do D. G. P.

L., foram colhidos diversos da
dos inerentes ao caso, nas pra

ças de Maceió, São Luiz e Re

cife, através da Direção do
Loide Brasileiro. que por sua

vez, acompanhou, todo o per
curso do "vapor "Caxambú",
detendo, preliminarmente, o

escrevente dêsse vapor, que'
havia "desembarcado em Reci
fe, sob alegação de doença e

logo em seguida embarcou pa-]
ra esta Capital no navio D. Pe-

L, dr�oDepois, com a chegada do I

ADVOGADO

DE PION E IR OS
A SERVIÇO DE XI.S�

I
\

'';;,'1.' ,

i(
;j

1

"QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lhes que •
um enfêrmo que poderá re

cuperar a sande com .. te.
auxilio.

-

A.proxime-se maJs de seutl

amigos e parentes envíande
-Ihes um número da revísts o.
VALE DO ITAJAt, edição de-

dilladà ft. Florianópolis
LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

LEMBRA-TE!
Inúmeros seres humanos,

que já foram feliZes como

tu, aguardam teu auxílio pa..

ra qne possam voltar á ao

eiedade. Colabora na Cam-
"

panha Pró Restabelecimento
'

da Sande do Lázaro.

Esguaãvias
de

jVJaifeip8

�ua João Pinto, 44
Telefone

Florianópolis
1134

--------.:._-----,---------
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ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA I·AUTOMÓVEIS EM GERAL
FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA INDÚSTRIAS

J O Ã O K E L L E R, Importador
ESTABELECIMENTO SUISSO-BRASILEIRO

S, PAULO. Av. São João. 1276 •• Caixa Po.tal. 3283

T E L E G R .. J O K E

Agenles no Interior
Emprêsa Editora de grandes estranjeíras e nacionais, técní

recursos desenjando ampliar a cas e literárias, proporcionan
sua rêde de agentes no inte- do assim possibilidades ilimi ...

rior, oferece oportunidade ai tadas ao seu corpo de produto
elementos ativos e bem rela- res.

cionados. Ex.celente remuneração.
Além dos livros de sua edí- Cartas com dados pessoais.

ção, conta com a distribuição completos á Caixa Postal n,

exclusiva de centenas de obras] 65 - Florianópolis.

Dr. 'Henrique Stodieck
ADVOGADO

Rue Felipe Schmidt 2 t, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) - Ftorienô pclíe

GOV�RNO DO ESTADO
Decretos de fi de setembro ue 1947

O GOVERNAoDOR RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o art. 16.(j, do decreto
lei n. 431, de 19 de março de 1940:

t miA DOENCA
MUITO PERIGOSA
PARÁ Â. F.HIÍ1.ll
E PARA .A. RAÇA

Carlos Corbetta

Plano para combater os· extremismos I
Nova York, 8 (U. P.) - A vêm da Russia através dos co- me.ricana, quando afirmou que

formação de um bloco da de- munistas chilenos. Acentuou o mundo estava dividido 'em
fesa democratica contra o co- que o Partido Comunista está, duas zonas: uma z.ona de ho
munismo e o neo-farcista" em agora, injetar nos seus deptos mens livres e uma zona de di
carater mundial foi sugerida e nos povos "vitaminas demo- tadores, "Disse também que
aqui pelo ex-ministro do In-1crati.oas". Disse que "tais fal-'a ditadura ameaça a paz a boa
terior da Argentina, sr. Miguel sos democratas não podem ser vísinhança e a sobrevívencía
<?ulacci�ti. Falando. aos jorna- i tolerados ao lado dos verda- da. democracía ". O sr. Culac:_ci- '--;....-------------------Iisas, disse o estadista argen- deí ros e sinceros democratas ati, que exerceu . suas funções

.

tino que tal movimento teria" como aconteceu na confe-. no ultimo gabinete do falecido
como tarefa premordial arran- rencia inter-americana veri-: ,presidente Ramon Ca.stillo ne
cal' a mascara de todas as for- ficada no Brasil. "Asseverou' gou-se a comentar a 'politica
ças totalitarias, quer se íntí- que na sua opinião, a luta do presidente Peron.
tulam elas de comunistas, de- contra a reação e o totalita-!mocraticas ou ditadorias ."A- rismo deve ser levada. a

efeitO)crescentou que as genumas por um exercito civil, com o

forças �emoc�aUcas e S} � o i auxilio -deci�id� da impr�nsa,em pengo. ?Alante da qu�e-! livre do radio livre, e da.lIber-j.ta e erícíênte penetração dade de informacões", I
C o m . u n. is. t . a, . pela .que Declarou, ainda, Culacciati \
devem contra-atacar. D i s-

que pretende visitar Washirig-Í
se ser necessario a constituí- ton aJinde' confernciar com i
ção desse movimento para: "e- as .altas autoridades sobre as
liminar o comunismo da face. possibilidades de por em ex.-:da !el'r� e do"espirita d.as ge-l cursão o seu plano. "Não·
raçoes jovens , e sugeriu que I pretende fundos nem ajuda
o movimento deverá iniciar I oficial de natureza alguma". Iuma grande batalha em brol Disse· que a solidariedade,
da liberdade de imprensa e de

I

continental foi de maneira:
religião e liberdade e .assocía- brilhante reafirmada na con-I
ção". I ferencia do Rio, E aduziu: "O' ------.-----.
Acrescentou Culacciati que general George Marshall defi-

o movimento que ele propõe ulu a verdadeira politica .quan- Q
sr CtONSE�ULRE:S, . - ...

1 br
. ,

. .
I u,e um eu amlg,o ou eonhe-tera como missao �lllcIa a rrr do disse que o Estado fOI cría- cido analfabeto frequente um cue-

os olhos_da Amer�ca para. a. do para o homem e não o ho- so noturno para aprender a ler e
penetraçao comunista (e para I

mem para o Estado' ideia essa a ·es!3rcv�r, pres,ta�as um grande
a zravídade que isso represen- b t . 1 lo SerVlç? a tua Pátr-ia. Catedral Me-b

. tam em pos a em I e evo pe tropolítana ou GrUiPO Escolar Sãota p.ar� a paz .contmenta.l. Cu- general Eisennhower, em seu José.
laccíatí co IIVlOU os jorna- discurso perante a Legião A-
Tístas a ouvirem o.s seus pon- . "'_ . _

tos de vista sobre o assunto
no' hotel em que se hospedou Partido Social Democráticonessa cidade.
Disse depois, o sr. Miguel DIE r�TORIO. DO E .;r .. EI ro

'Culaccíatí que o comunismo De ordem do sr, Presidente convoco os membros do

na República Argentina acha-i diretoria do Partido Social Democratico do distrito do
se eficientemente dirigido porl Estreito para uma. reunião domingo próximo, dia 14, às

Moscou, enquanto que os fun- 10 horas, no Cantista R. E. C.
o' .

dos necessários á Campanha OSNI PAULINO DA SILVA, 1. secretarIo

Lançada uma bomba-foguete
Washington, 9 (U. P.) - A necessidade de modificação da.

Marinha anunciou. que a bom- estratura dos mesmos.

ba-foguete alemã de 26.000 li- Os aviões do "Midway" le
bras (cerca de 12 mil quilos), vantaram vôo ímedíatamente
foi disparada com êxito de bor- depois da .prova. A Mar inh.a
do do porta-aviões "Midway", possue em construção dois na

no sábado, ao largo da 'costa vios para projetis dirigidos -

leste dos Estados Unidos. Isto couraçado "Kentucky" e um

permitirá que a Marinha dos cruzador. A Marinha disse que
Estados Unidos, no caso de a velocidade máxima da "V-2"
guerra, aproxime-se de costas é de 5.200 pés por segundo
inimigas para atacar cidades (cerca de 1.700 metros).
com bombas-foguetes seme

lhantes ás "V-2" utilizadas
pelos alemãs contra Londres
na segunda guerra mundial. I

A Marinha disse que esta" é
a primeira vez na história que
uma bomba tão grande é dis
parada de um navio ou de uma

pla tatorma i�ovel". Acrescen
tou o comunicado que a bomba
percorreu a distancia de uns

=�êê�êê2���ê�;::;dez quílomentros e logo explo- ;
diu.

A Marinha não revelou o lu
gar exato da prova mas sabe
se que a mesma foirealizada
perto de Bermudas.

O almirante Gallery, chefe
auxiliar das Construções Na
vais, encarregado dos projetís
di:rigidos, disse que a prova as

sinalará o inicio de uma nova

era nas armas navais". I
Explicou que a prova de-]

....._..::
monstrou que as grandes bom- Porp. 08 pessoas 'de fino
bas foguete podem ser lança- paladar Café Otto é
das dos porta-aviões atuais sem seR! por.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hOM

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arcipreste Paiva 17

Manoel Bittencourt para exercer o

cargo de Juiz de paz do distrito de

Água Doce, município e comarca de J'oa

çaba.
'I'oenur sem efeito:

o decreto datado de 2 de rnaío do cor

I rente ano, que nomeou Antônio. David

I para exercer o cargo de Juiz de Paz do
clistrito de Agua Doce, município e co-

I
marca de Joacaba.
Docueto de 9 de setembro de 1947

O GOVERNADOR RESOLVE

_Helno,,·el'� a pedido:
João Carlos Ramos, do cargo da classe

M da carr-eir-a de Promotor Público,
.

do

Quadro único elo Estado, la entrância,
comarca de São Joaquim, para ele igual
entrância, comarca de Urussanga.
--- =en

Eduardo
e

Juanita Bonsfiel Claudio
têm o prazer de parti

. cipar aos parentes e

pessoas de suas relações,
o seu con trato de

Costureira

casamento.
I

Fpolis.; 31-8-1947.

Aceita roupa de creanças

I e senhoraa

I Rua S:Uva Jardim n. 258

Ci>min., G:ravata., Pijamee,
M eiaa dBl melhores, pelo. me

nores preço••6 Da CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra.

-

Coceiras da Pele,
Combatidas em 7 Minutos
A sua pele tem cêrca de 50 milhões

de minúsculos sulcos e poros, onde se

escondem os germes causadores da terr-l-. ;
vel coceira, "rachando". erupções, "des- ,

cascando". ardências. acne, impigens, �

psoriasís, cravos, espinhas, coceiras dos �
pés e outros males. Os tratamentos co- ;
muna só fornecem um alívio temporário. I
porque não combatem o germe causador �

I

A nova descoberta. Ntxoderm, faz parar a ;
coceira em 7 minutos e ofere�e a �aratl�:...tt.ia de dar-lhe ',uma pele lisa .. limpa; \atraente e macia - em uma sema._ �

na.r Peça hoje mesmo N ixoderm. �

em qualquer farmácia. A nossa. ga
U" d rantia é ao

piZa erm sua maio..
Para as Afecções CuI3neas proteção . .-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cadastro Social do, «O Estado» I
p�oa li08 �oa diatilntoa leitor., o obHquio de preencher o
� lIDmO • remete--lo • noa. Redaçlo lIlfim d.$ comp�
��o entea•.o 1101'lI0 II1IOVO Cadutro Sociel.
� a ,. •.• "o " •••••• o "' <i>"" , ., .. ,;. .

� � IJ • " 'lo e - o#J � �, " o t] o •• o • � v (I. I) � " .. 00 OI � • C) '" li> SOl. fi • o (I .. o I> � .!

��� •• �� •• o.o •• �, •• �w-�� •••• a«�40 •• 0 •• " •••• O .... �.�
-

-"·········· •• ,, ·.<i> .. ,.6 •••• �.O �

�. • • ., • " '" ., •• ,. •••• I' •• iii " •••• "" ••••••• ,. __ •• tJ • " •• O- O O o .o •

�a.deceiFlam_09. tlmbém, Il crenWt.!sa d. 'DOtiei,U de. JIJIQdm_t_
__iftlltOIl e outru, de (lW'ent_ GIl d.� amipa •

. -...,._.---

'I. 8AV'AS LACERDA
��.�Ica de OlhOil
..... Oll:ndoll. NlIIl'llI ...:.. Gargmt!l.
-PM.erição de lenta. de

oontato
��::I/i'ORm - Fellpe Bchm1.

<l!ii, 8. Dü 14 às 18 horas.
�C!A - Conselheiro Jia...

ft,77.
I!mLEl'ONES 1418 e 12Ut

Ausente

DI. NEwrOfi D'AVILA
�w - \1"1&'8 ,Url.núlu -

Jm� dOI!! íntestínos rito •
_ - Hemorroidas. Tratam_

to (ia conte amebl-.
r,.QJ!ot.eraplll - !1lfra 'remn.e!ho,
Con'.<fulta: Vltol." Meireles, .28.

4�chl diariamente MI 11',3>0 a.
� & teMe, d!is 16 hs, em IliIntCI

Bul.d: VidJal RamOI, M.
J'0ll. 1067

DR. A. SANTAEllA
'�l-OOl..do pela Faculdade Na
.:..� de Meulclna da Unlverlld60
J1i. ao Brasil). Médico por con�·
� do Serviço Nacional de Dou
, ll3:entals. Ex Interno da Santa

• Misericórdia,' e Hoapltal
trko do Rio na capital Jfe-

deral
�(lA 1l1llDICA - DOJilNI]4fi,

,.,., NJilRV()SA1J' "'. <
..

- �t6lrlo: Edlflc10 .6.méUll
NETO

.... as J'eUpe Schm1dt. Con.ul�
Du .15 As 18 horas -

�: RUJa Álvaro de Carw1l
.3 ne 18 - J'lorlanópolla.

ii. POLYDORO S. THIAGO
3lIJ!Mlao do Hospital de OarldaCh

de Florlanópo1!9
3 .A.IIB1Btente da Maternidade

�OA Mro)ICA - DI8TtTJ1.

m08 DA GESTAÇAO li: DO

PARTO

�taIl odoa órgãos mternos, .,.

peolalmcnte do coração
�oas da tirolde e demaís

glAndulas internas

_ftERAPIA - ELECTROCAB

taOOIUFlA - METABOLISMO

BASAL

8IUIslm c1lllriament� das 15 '-"

18 horas

,
DR. MARIO WENDHAUSBNI
Clínica médica de adultos

e crianças _

Consultório - Trajano, 29
Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

F'el ipe Schmidt n. 38
Tel. 812

!A� chamados a qualquer
� inclusive durante a noite.

__ULTORIO: Rua Vitor Metr. ..... • CAVALCANTI•

leso 18. Pone 702. 511&. ,UI. ". H,

(�ica exclusivamente de crtançae!lllll!lm1ll!f<nA: A v fi n I d a Trom· !tua Saldanha Marinho, 16
powskl, 6:1. Pone 7811 Telefone M. 'TVJ

-----------------

'FAFfiVfACIA ESPERANÇA
do Farma0êutlco NILO LAUS
Boje e amanhA leri a lU .referlda

Dr.......donai•. fi eetraqeir.. - Bomeopátiaa - Perta-
.

mMi.. - ArtillQI 4. borruha.
GaranCo-lZ. II exata ebMrvlacla lUZ> reeeU.árie _'''ee.

CURSO DE

DI. ROLDÃO CONSOMI
Q.UGOIA G1ilRAL - ALTA m.
"'fJEGIA .

- lIiOLÉSTlA8 Dili UI
..•. NKORAS -oJ'ART08 ...
D'0I'mado pela Faculdade de MétdA<,
e.wna da Universidade ae t:lao

li'l4IZlo, onde foi assistente por' 'ft.
� mlOS do Serviço Cl.r1l.rglco U

Prof. Allp!o Correia Neto
�l"lI'la do estômago e 'rla. 1Ill·
� intestinos delgado e srou.....
tL.'"6lde, rins, próstata, bexla"lI.

AtIlrO, oVArlos, e trompaa. VUleo
lGlcI, �drocele, var1Jrelll e h_

CONSULTAS:
_ li li 15 horas, II RUIl 1'.1,9-41
IIdImidt, 21 (altos <la Calll Pa·

raI50). Te!. 1.598.
IPIIl!D:l!liNCIA: Rua Esteves J.

nlor. 179; Tel. M 7M

Dr. BIASE rARACO
DOENCA8 DE SfE'NHORAB -

m'ILiS _. .U'Ecç6ES n..
P3lLE - RAIOS IINFRA·VER·
.IDllLHQS E ULTRAS-VIOLETA8
c.u.: B.. Felipe 8chmidt. " -

Da. 9 à. 11 e dos 5 às 7 hn.
Re.: R. D. Jaime Camoro, 47

J'ONE 1646

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

COIIirult6rlo - Rua Joll.o Pinto Da .,
- Sobrado - Telefone 1.46\1

_Idf:ccltll - Rua Sete de- Setembro.
- (llddffc1o r. A. P. da Elrtdn)

Telefone M. 834

II. PAULO FONTtS
Clinico e operador

'

rc:o.-uuItórlo: Rua Vitor Menla, It
Telefone: 1 . .wõ

�J das 10 às 12 e das 14 ai II
��d.ncla: Rua Blumenau, lil

Telefon�: UI23

QUARTA-FEIRA, 10 de setm
bro:

19,00 - Sumário dos progra-
mas.

19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Adolf Busch, violi

no, e Rudolf Serkin, piano.
20,00 - "Fiábulaaá la Sécu

lo XX", de Howell Davies.
-

20,15 - Música ligeira.
20,30 - Perspectivas daTn

dústrra Britanica, palestra .

20,45 - Joan and Valerie
Trimble, piano.
21,00 - Noticiário.
21,15 � Comentário por Sal

vador de Madariaga.
21,30 - Novo Conjunto Lon-

drino de Cordas.
22,00 - Rádio-panorama.
22,15 - Noticilário.
22,20 - Comentários da Im

prensa Britanica.

lVl�q�i'��'�" V'�p�� I

Com y�������.", I
ing eza.

Tratar com �o sr. Aparicio
Cordeiro em Ribeirão.

Trujillo renunciou
Quito, (C.P.) - O Sir. José

Xllaieia '.Ll'lujilJo dlflsisliu ele con.Ll-
nuàl' l'xerr(:',lJIc!o as funções eLe mi-

'

:nislr-o dias Relaçües Exveriol'es,
Tle'l1IellO OIIlLml1 l"l'tol:',nado a esta eu

pi'Dal, .na eonferúneia do Rio de Ja

ncit1o, Tn�jil1o eomunieou a sua

Ideei,são raiO �lreSid;el!1.t.e �)l'ovjl3ório,
sr. Buarcl\. Palanldl) a'o.8 jo,rnalis
-las, 'llru_jirllo il]}formou qu'e yoltaiá
a GLm�lalq1.1iJ, a.1iill1 (le de,cJ;iear-Sle
iÚ suars nLiúclad'e" pUl'ti,e'ulares.
AnLlllleia-t'ó tambem que ° gabi

neve :l'Cg10IVl'll 1l1'0c.cs::>n.r os mi
l�lal'Ps 'culplado� do -gol'Pl' (]it:ltOl'l(lJ
de 13 rle ago,to.

"trtr GiM"=e-_

MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de\Automóveis
Ensina-tte a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Ateridem·se chamados para reparos de urgência.
Âuto-Escola 1-47.77

GARAGE NNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

Mm .ili I .ln

COMPANHIA 6AUANÇA DA Bm-
._••" .. 117. - w.: lAIA
mCJBDIOI ii 'l'JiU..N8POY.lH'

Cifra. do Balanço di 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sebilidadee
Recete
Ativo

Cr.
o-s

80.900.606,30
5.978�401 ;755.97

67.053 . .245.30
142.176.603,80

"

•

Sinistrai pagos nos úititno. I\) anos

ReeponsabilidadeI ..

98.687.816,30
76.736.401.306,20

'Díretoree,
Dr� Pamphilo d'Utra' Freire
de Sá, Anisio Malsarra, Dr.
e José Abreu�

de Carvalho, Dr. Francisco
JOIilQuim Barreto de Araujo l

��-,n, �����,

o TESOURO
Da instrução está ao alcance

de todos. Dá esse tesouro ao too
a/migo analfabeto, levando-o a um

curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Floria.nópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

TEUS FILHOS

aplaudirão teu gesto,
quando souberem que colag
boraste pró Restabelecimema
to da Saude do Lázarl.

FIATI LOGRD
( crrespfll'lclencia

Comercial
Confere
Diploma,

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozz!

METODO:
Moderno e Efici'enr.

RUA ALVARO DE (.RVALHO, 65

ra. rlfIa Fabricante e distribuidoras da. afamadall con
'11 '11

_ fecçõe. -DISTINTA" e RIVET. POliUe um gran�
d. lortimento de aosemiral. ,.ilcado.. brinl
bonl I baratol,' algodões, marina' I ayiamentol
pal'a alfaiatei. que recebe dir.tamente da.

I
m.lhol'l!� fdbricCil, A Caao •A CAPITAL- ohama a ,atlagao, IdOI Snr.�. Comercle.t.a do lnt.rior no ..atido d. Ih. fazerem 'Ima

� 4_mg_�M�__��b.i.t�a�Q=n.tm.�:�_=dm.mm=:�=.tmu=a=r=·�:�rt;E'�:.a••_.�._mpar.a.u.�•.•M�A=T.R_lz�-.��m_=F=l=o=ri�aza_��j�nhl�.m�m�.��". ·1

I
I
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"O��� Ü� �a:lQq
Tijucas, 9 (E). -- Desde às 16 horas está passando sobre':
Tijucas, intensa nuvem de ga�anbotos voando pela parte:

leste' com destíno ao suis �.-.....· __.·.·_·_·_·.....·.·.·.·.·_-...·.·.·.Wv

-«O-s-t'r-:ala-do-s-e-m--q-ue-es-tiv-er-ap-os-ta-':"'___a-as-si-na-tu-ra-d::'---o--=�:--ra---:-:sil:--,-'co--::nt-e!-=-ão'�-t-a�-be-mJJ
a sua honra e dignidade politicá». (Palavras do, sr. N·ereu RamO's, vice-presidente

.

.

da República, aos parlamentares . americanos).
Rio, (A.N.) Um dos momen- acolhia, dando logo em segui- Parlamento do .se? país ao senador R�g�les, dlz�r_ ��e rior do país. (Muito bem). Os

tos mais sujetirvos que viveu da a palavra ao Sr. Alvaro I Congresso ,BrasIlelro; Juan podem. confiar na �etldao .:.11- Trata.dos em que estiv�r a,posta,
o Senado Brasileiro foi quando 1 Maia, presidente da Comissão Uríbe Cualia, da Colômbia: tern�c!onal d? .BrasIl, nas suas a_ ass1llat�ra do Brasil, con�-_
ai estiveram em visita ás De-I de Relações E.xteriores, para Donato Miranda Fonseca, do tradições pacIÍlsta� e no aI.to r�o tambe� .a sua honra e díg
legações Americanas á Conte- saudá-los.

.

_ México;. Dardo Reg�tles, do pensa:?ento que on�l!ta e sem: I md�de pollt,�ca. (Muito bemj:
rêncía de Petropolis. Depois da oraçao dos i:epre- UJ'u�ual; Ernesto Bavl�l. d� �r� pre oI1entou a polltIca exte mUlto bem) .

Os visitantes entraram :1.0 sentante do Amazonas, dIS(!Ur- gentína, e Gusman Figueírôa,
recinto sob palmas, após as saram os senadores Artu.r do Chile... " O P 5 'D em Ararangua"quais o Sr. Nerêu Ramos, que Vandeberg, dos Estados Uni- Todos tiveram as mais VIvas •••

•

1:
presidia a sessão, exprinuu a d?s: José Gil Lomgo, da Bolí- expre.ssõe� do espmro pan- Ao sr, Celso Ramos, presídente da Ç}. E. do P. S. D. foi !'rUa a s,e-

satisfação com que a Oasa os VIa, que leu uma mensagem do amertcanísta e de fratern:dade gminte comumcação :

que une os povos do contínen- A'HA,HAN(;{íA. 7 -- Cornursicamos que em convenção do Partido" 1te, sendo calorosamente aplau- SocJa,1 Democr-ál ioo l'03.li;wr!u rha ti .eol'l',ell'LI'l� fC.W(1inJ escolh idos para
didos com palmas do recinto camdidaaos, a Prefeito Alí.ic.ímo 'I'ourarier e pai'a vereadores Apoãonio>
e da assistência, que era nu- Ireno Cardoso, Vailte]' Hahn, Al'ün' Bertonchxi, Max irrnliano 'FI ermernan,
merosa.

A j\iailw;e,l Amaro Pereira, Sanvelmo Horba, Francisco Ferreira D!)b;l'inho,.
O Sr. Nereu Ramos encerrou José da Silva Fcrreia-a, Luiz Pelegrini. Luiz J\1.wl·wgno, Híhirio Savi,

a sessã:_o com a seguinte e breve Ed'lwil'gc,s Souza e Hercílio 'J'omatZ (le ROlTJza. Saiud-a(;õE.'s. Alt icuuo 'I'our-
alocução :

n ier, 1J)rcs.idente. PSD - Dumicio Peneira, seeretárío.
__ "Agradeço, mais uma. vez,

.

.-.-,.._------------------aos parlamentares americanos"

Q mudara honra que nos concederam, uercomparecendo a esta Casa.
Peço a SS, Exc1a. transmitam ,ru.o, 9 (A. N.) - Reuruiu-se, o Tribunal SUP'CJrior ]�l'ei>t.o<ral sob a'·

aos Senados de suas pátrias as 1 presidêncra ÜO unimistro Laf:i!.<:iJ.e do Andrada.
. .

saudaões do Senado Brasileiro. Por ter pedido vista tios autos o mirristao Rocha Lagoa, IOl adiado-

Não poderia enviar-lhes o j ulgarnen Lo. do pedido Ú0 mudança de nome do Parido 'I'rabalhista..

mensagem mais grata do que, Naoí 0'Il al, depois de [·Cil' votado, indeil',el'indo o rnesuno, o l'l'l-n,lor do pro

aproveitando as palavras do C-CSI�'(), rmirüs,[ro Hi.bp·ko dia Costa.

'Iorlanópollt, 10 de setembro de 1947

- · AlfabetizaçãoO Desf�le do Abrigo de adultos .

de Menores
JOÃO FRAINER I

Esteve imponente o desfile
civico do dia 7, em homenagem
á Patria e de que participaram
colegiais e militares.
Todas as corporações que dele
tomaram parte demostraram
mais uma vez como a nossa

mocidade se sente orgulhosa
de seu berço natal e como sabe
cultivar as nossas gloriosas
tradições.
Sem desfazer qualquer delas,

merece, entretanto, especial
destaque,o comparecimento do
Abrigo de Menores.
Puxado pela sua brilhante

banda de clarins e tambores,
foi, sem duvida, a nota sensa�

ção da parada.
Trazidos do abandono e do

desamparo a que os jogaram
os erros da sociedade ou os

golpes do destino, aqueles ra

pazes passaram diante dos
nossos olhos com a concien
cia do seu valor, marchando
com garbo e disciplina, numa
emocionante prova de entusi
asmo juvenil e de ardor pa
triotico.
Eles não tinham, como os

outros, pais e nem irmãos,
talvez, que os estivessem a

guardando para sauda-Ios com
carinhosos aplausos. Tão pou
co tinham amigos que os aco
lhessem com sorriso animador.
Mas traziam no peito sincero
e transbordante o seu amor
ao Brasil, a .sua devoção á
Bandeira, por isso, pe'rfeita�
mente integrados na unidade
nacional, traduziam nos olhos
e no porte altivo, a sua deci
são de bem servirem ao Brasil.
O desfile do Abrigo de Me�

nores colheu, por estas razões,
no Dia da Patria, copiosa mes
se de palmas da enorme mul
tidão .

que se comprimia ao

longo do trajeto da parada,
numa justa homenagem á sua

colaboração aos festejos
tambem, aos metodoo educa
tivos do importante educan
daria que Nerêu Ramos doou
a Florianópolis. E aqui subli
nhamos esses aplausos e essa

homenagem porque são dignas
e justas.

'

Eni obediência 00 plano troçado
pelo presidente DI.IJI·a atracés do

l\litl'J"c"\.l'io da Educação, O' govêr
no do Estado crio a dioersos CUI'- Asos de Ensino Súperior, destina-
rio aos adultos unalfabetos. " ... Hamburgo, 9 (U. P.) - Sol-
Bnquosüo ai{funs desses CU1'SOS dados ingleses armados de

estão com IIllSpiciosa [requéncia casse-têtes forçaram os refu
como o do Hospital de Caridade e giados judeus do navio "Exo
da Catedral Jfel'l'ojJoli!ana, outros dus" a desembarcarem,no cais
ucusarn uma lamentável ausen- de Hamburgo, enquanto os
citoa de intercssoüos. imigrantes do primeiro contín-
A culpo não é tanto do analfaue- gente desembarcaram pacifica-lu. É maio?' dll. sociedade que mente.

lião pl'UCli1'U encamlnluir aqueles Todos os que desembarca
que ruía sabem. lei' ncui escrevei ram, foram imediatamente co
aos cursos de' rllj'ovelizaç<1o. .. " locados a bordo de trens, quePrecisamo nos convenceI' de que os transportaram para o cam ..

trata de unui cruzada de patriotis- po de deslocados de Poppenmo; do mais alto pal1"iotisrrw e Ú dorf, próximo a Luebeck. O
qual ternos o deveI' indesvirivel '�e primeiro trem partiu trans
pl'estar colaboração assídua e ett- portando cerca de setecentos
cienie., ,. refugiados. Muitos deles grita�.4 qui não ha 111gar Pa1'�. pol:ttCCI. vam através das janelas com
partidária nem pam tntel"es�es grades.
pessoais. - "Faremos novamente a

O govêrno criou os C't!1'SOS e é
I viagem para a Palestina

de nossa Obl'igoçüo coope'/'ar 'com

ele pam o desenvolvimenotl) 'inte- Panal·r do Bras,-Ilectttal do nosso povo.
Só assim sel'ernos sincel'os qnan- A 15 do 'c t)I'l'eIIlJLe, a P,mair dodo professamos nossos scntimen- BI1asH comemora o 170. aniver'sário

tos de solidariedade pal'a com. o d<e abivi,(jUlC]{lS,

o nome

odisseia

pl'Ú:rimo. Onganâz,a�.ãÜ' mOdelar,.[t 8lfic.iên-
eia do;; ·�IE'\lIS . ."i01'Vi,�,Üls tor.nO;u-alum meio de Itranspor,te s'eg'llro e

cnnfol,táv.ed, ,e Sll1'al� linhas, 'e,ada ve:?:

melhor S'ervi.dta de rupar,elhos pos-
san!.es ,e ,mOlde;rrno'S, ·s·ão, IIliqUes-/
tiolllávelmenl·p, rum dos gmillo.es fà-

Oco rreueias
noturnas

tOlms elo prog:ne�&o efQ. nossa terra.
A malandl):alg',em ,que anda na rua De. oJ'dem do .senhOlr Pl'Ic's.io.enrl,c

[,ela ,noilLe éIIf.oJ·.a. tls.bcí ,Sell.dO conve-
COlfllVOüO OIS 's'BilIhores as'soci,ados

ni,enLemenlCc üal;'Wda. c].[�sla ISo.ej,ooar]'B (l\f'll'Si,(')al "Almôr 11
Aissim, dods i.ndivlÍlduos que, al- Ar'Le" par.a 'a ISECS's.ão de Asserrnbléioa

tas '!1orals, �'ondavam uma limosine Gera I OrdilDlár.ia a ve.aliz<ar-s'e riia
rua ,r·na C. 1\1::11'1'a, ,em ati.tudes sus-! 11 ·do cOI'T'.e,ndJe, às 19 horars.
p0i·j alsl, f(}J'''lill1 -collld'ulzidos á Dellega- A!SiStl'lltO: ELeição da nova Dir.e
ci·a, de ,PoUcia :DeLo g'ua.r.da ,l1olur- lori,a para o :a110 social 1947-19108.
no de slerviçü naque-Ila. zona. .QhJ:i.g,1,óvfio Nunes Pil�e:�, 10 Se

Out.nos 'doi.s Ique, também depois N1et.ál'io.
da meia éll'OttC, [l,erarrnbu,lavam mis

tel'ioslaJmenLe ·no Lalrgo Beill!jami.n
CODlstant .foram ·Cmzidos [Jeilü gruar
da Noturno, á !pl'e,s'ença d:rus auto
rida({les para prBlSital'<3Im cl.eolara

çõ'es.
Pelo mesmo guarda Notl1l'lllo, foi

e.nlContrada uma mulher clolIDlindo
na e·s>cwd.a de um prédio á R. C.
Ma.fra. Foi ·el1'camii!1111al:la a melh'o'r
dleisül1'o.

Sancionou a lei
Rio, 9 (A. N.) - o presiden

te da República sancionou de
creto do Congresso Nacional,
instiguindo uma Lei Eleitoral
de Emergência.

Cofé Otto bem preparado
Delicía seu convidado!

dos refugiados judeus
não ficaremos em campos". casse-têtes. Os judeus que re-

Foi esse o primeiro contin- sistiam eram carregados e co

gente a ser desembarcado e locados no cais, de onde eram

que chego� a este porto �'bo!'- ,levados pa:-a os trens.
do do navio transporte mgles A maioria destes era de ho-
"Ocean Vigour". mens, mas pelo menos três'
Os dois outros transportes, moças foram tambem carrega

"Empire Real" e "Ranyed das a força do "Ocean Vigour".
Park". aguardam o desembar- Os refugiados que desembarca

que dos restantes refugiados, vam, a maioria deles de o','j·

que se encontram a bordo dos gem polonesa, pareciam em

navios há cinquenta e nove boas condições de saude, e

dias, desde que partiram da mostravam terem aturado em

França, numa vã tentativa de boas condições a longa via�em
atingirem a Palestina. da França para a .Palestma,
O desembarque teve inicio daí para "Port ,du Bou�", na

:gacificamente pela madruga- França, e daí para GIbraltar
da, quando os primeiros refu- e Hamburgo.
giados começaram a descer a -------------

prancha de desembarque em

boa ordem. Mas em meio da
manhã, começou a resistencia
e os soldados ingleses começa
ram a quebrar cabeças com

f

TOME APERITIVO

K N () T'}

FRECHAM D o.......
}\ia pa.r'a:da. de 7 de se te;rnbr o, assim COll1D o 6inal dn .e-le.gância

e simlPalia c()u])e\ de modo inequívoco, ao ,s·e1mpr.e modelar "Ed:u
candário 1(\0 Cor,açüo de J,esus", a mail'ca do ,ri.Lmo -e da c'a:dêTllcia,
unüJa à d�s.tin\',5ro ,de J'OJ'ma, fi,cou com a liJscCIIlla, de AIPl'C'JlllilÍz€,�·.

"\.0 Abrig,o de Jtlo('nor·c.s per,Lenlc·eu, alO enl31lJto, a g'l'Ltlllde l)Ql.a

emo'cional. .. .. .. .. .. .. . .

.os guríís S1.wgi'r·3,m g.alli·ardos, 0J'Pls'0ildús em seu e'nLus.iu·smo,
IInarci a'i,s" iPl'0"1I}8'l.'a!dos 'e üo.nvenciod'Üls dle que o Is'eu des,file tanto·

'ag1'::lirla.V:l a vist,a., como Jazia b.mI1 'ao cOl'iação.
A su:np'rê:s,a, de Slua haudi,nha musi·call cOm(}V"'�ll profundamente.

]i; no calol' dos ,a:plaus.o:s qu,!) lhe,s fesDCijavam a alpr.e:Slenl�a�ão, CJsla
'Va o 'elo;gio à w;;ilo do - Juizwdo <de l\l'(,in'Üres iI} à ciêmio'[l educa,tiy<l.

dos h'anãos iNlari.sta.s.
'POI' m.rul;u;ral alssoeia(;.ão de ideiasi, vÍ'l),ham lã l.embeall1çnl. os jni

)7)e,,, H'eu�cilio i\kd·eil'os 'e Alves l)eltrosu ,e êsse z>C],oso e ef.i.cien.te di

l"PltOl', que ,é ·0 Irmã,o João Cru:>;.

E., .ao agra'decimento de QU1antos não h!a.jrum repelido .as ,so.Jici

j nçõp<s da .iu ,üça, snrg·ia, incoufudíV,e'l, o nome de Nerêu Ramo,s.
J·let�!j7.':1Ido·l' do Abrigo.

1 b' l' f In aos "I'CI'OS )}\iqnela,s m�j,;l.nçiaS, ê ,e. aS 1'01.11 OIU 'cus ,sange ;as, a . on I"" , '" ,

ao <Clrime. -Dell1-J,hes gavan,LiR, de ·educação ·e a,:))riu-l-hrs pees,p,eJCtivas
rr),wra o fuDrL'l'o. lncol'lpoeou-ns .a'o pa;Lrimo.nio hUlmall10 'do Brasil.

Daí ip01iCFl1Ie ·0 Abrigo .ean doE'JsfilIEl, é um p-oem:a VLVO 'que s,e mo

v i'lllteIllt a, /fia paisa.g\em selntirrnelIlJLa,] de Floria'l1ópollü,.
E é ltambém uma r·elsposf,a c,onlbu:l1'dCin!,� aos {'s·Llt'á'blicos que

cacaTfljam Ciffi lôr'!1Io ele r·ealiza,ções sociais lUle.banldo-as de�OÚl'((s de

fachada! .

GUILHBR.ME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


