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ENQUANTO, POR AQUI� A u D. N. FABRICA E ESPALHA BOLETINS IGNOREIS; ENQUA � (ij , _WE":; REMENTE;
ENQUANTO FALSEIA OCURRÊNCIAS E DESVIRTUA FATOS; ENQUANTO ENCOMENDA N01'I�íAS -fjE�".;PERSEGUIÇÕES
E VIOLÊNCIAS; ENQUANTO ISSO, EM GUARAMIRIM, • JOINVILLE -- OS UDENISTAS RODOLFO �:FRANCISCO TREoc
PASSE DESCARREGAM SUAS ARMAS NO PESSEDISTA GERCINO INÁCIO DOS SANTOS, E Fp�E� �J���!A, EM ES
TADO GRAVE, FOI HOSPITAI,IZADA E OPERADA EM ·JARAGUÁ. É PARA PRATICAR FAÇAtll!���,fORTE, QUE

,

A U. D. N. NÃO QUER AUTORIDADES NOS DISTRITOS. "
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Bárbaro e covarde crime em Goar

o

•

Iflm
Um humilde baleade por cabos eleitorais da

estado agônico ..

o Sr. Celso Ramos, Presíden-: - Levo ao conhecimento des-. udenista, Rodolfo Maria T1'e- próspera localidade. Acompa-j va diante das ameaças que lhe
.te da Comissão Executiva Es-: sa comiss,ão o bárbaro, estúPi-,1 passe, fiJho de Rudolf Trepas- nhado de seu irmão Francis- fazim para aderir â U. D. N ..

tadual do P. S. D., recebeu OS do e covarde atentado levado a se, estrangeiro, membro do co Trepasse, que se achava ar- Os udenistas aqui enganam a

seguintes telegramas: efeito ontem á tarde em Oua- diretório distrital da União De- mado de faca, o apontado cri- população fazendo constar que
"De Joinvile, 21 - Urgente ramírím, pelo cabo eleitoral' mocrátíca Nacional naquela minoso, Rudolfo Maria Tre- se acham garantidos pela Fôr-

passe, armado de revóver, am- ça Federal e seus dirigentes
bos conhecidos desordeiros,' insuplam desacatos e agres
alvejou com quatro tiros e sem sões contra nossos companheí
nenhum motivo o nosso corre- ros, Aqui o único programa
Jigionário Oercíno Costa, ope- udenista é o absoluto despreso
rárto .pessoa pobre e que nol pelas nossas leis, a vida e a

momento se achava completa- dignidade humana. Saudações.
mente desarmado e a quem ost - (a.) - Adhemar Garcia,
referidos irmãos Trepasse há! Presidente do Di.retórto do
dias vinham provocando e per-i P. S.D. em Joinvilhe.

se�uir:d? p�)l�que_ a�u�le .n�ssol 'Ell'I ESTAJ)(} AGôNICO
COI relígtouárto nao se intimida-

"D J' '1 "1 I U ente
______________ I e OInVI e, '" - rg '"

r - - Conforme meu telegrama
como vai e I urgente, acha-se em estado

d agôrríco, no Hospital de Jara-
acor O

II guá o nosso correligionário
O parecer da. Comissão Gercino Costa, covardemente

do P. S. n. xôbre o esque-

I
terído a' tiros pelo ãesordeíro

ma da r. D, N. só se·rã. en- udenista Rudolfo Maria T1'e

treaue tIO :q'. Nêreu Ramo" I passe. Saudações - (a.) -

após o seu regresso Ué) I Adhemar Garcia, Presidente
.Santa Catarina, para onde I Diretório P. S. D. em Joinvi1e.

segue depoís de arnauhã, j

afim de assistir as eleleões ['muníclpats, Segunda...fêira O novo que )·olg·ue .

prõxíma, no entanto, () Vi- P
ce-Presídento da RepúlJli- Reíertndo-se á prisão do

ea já deverá se encontrar Indívtduo Carlos Rodl'ig'ue� Fe-

flfJ volrn e tf�ta Capitulo 1\.S- llicio, em Lajes, o sr, Bayer El
stm na pr()xhna terça-reíra

o lho, em' telograma ao sr, Pre-

�el'á conhecído o referido sldente (la República, Informou
parecer, devendo Iogo de- que se tratava de "um chefe

pois ter inicio a segunda politico udenísta"!

etapa das negociações. Para que os homens de bem

(De O JORNAL, de ontem). Julg'uem o sr, Bayer Eilho, pro
'ressor de Direito, estampamos

M·s O
a !sr-g'ldl' a ficha que o "chefe

ai nr vas ndenísta Carlos Rodrigues Fe-

" .,.I!. I lido" deixou na policia; ll'Ii-
.

O Dmr�o, ílo dIa 18, desa-, litar, ao ser expuli"o 1)01' inca
lIOU o P. iS. D. a pl'ovur que }Jacidade moral:
"de norte a sul um veI'melho,\

I'· �' B f"Jh
um co.munista, um moscovita' "CARLOS ROnRlGUES Fl<��

IUe" Iras fiO sr �y.er I o [os·se apontado dentro das cha-I fJICIO - Em 29 de abril de
ai II I lU .' iS ' I

'

pas udenlsíaos". 11940 foi expulso da cOltrlOra-
.Imensu rol de mentíl'as aealJa ele ser f'll\'iado pelo �1', Bayer Filho, Sulstentou aquele ól'!l'ão que! ção e entregue á Policia Civil,

ao !lI', .presi{!ente da Repu,bliea, Não iut,0l'essa de8rnentir uma a uma as
1 �

J)-atranhas inescrupulosa!:', O sr. Buy.el" Filho, no. Caide, já Cem o seu ! não alnesentariamos pI'ovas,' por ter, na tarde e noite de 28,
'nome fiohado como mpntiroso, dfl�dc qua.ndo, na lnl.ervenioria Udo porque; "tais 11l'OVaS' não exis-; em Campos :Novos, em eOlDlla-
Deeice, n:Lé nomes invenlou pal"a falsi.ficar aCll::a��ões. tem"; porque a U. n. ,�. "reI)e.i nllia dos soldados IJeopoldo Ro-

No telog;ra.ma, ante-ontem divulgado pelo Diário, a primeira ex-
Juca do Loide é' lima opulen[,,,, (iu todas as aproxlmações com

I drignes Xavier, José Pinheiro
;plora\'ão estiei na ilegalidade da norneação de sargellto,s para sub-dele- e sudia expJ'cssão da bondade ilhoa, �, E li I \t "d d G d

•

gacias de policia, Ao tempo' em ql!e o sr, Bulcão Viana exerceu as fun- Expansivo, sincel'o e jovial, des- (} extremismo!" I e
' ,uc {es .r ttl e e o OI"

ções de secr.etário de Segun111IJ<1, dezenas ele Ilomeaç.õc'ij dessa naLureza ses ·que, "quanto 1Twis envelhecem Ag'ora, a "Tribuna Popu- "en1briag'IlIJo, pl'omovido de

,semelhante foram feitas: ,JoUJquim Cavalheiro Mendes, para delegado mais 1'e1lWçallt (finda", o seu Jadá- lal1''', oferece, com .sua nntol'i-! 8orde.ns não só na Cadeia PÚ-
1 1," J

-

B t' t '17 '

·1 I n- J é T,'
,

J> :I rio é �eI'\'ir ao ])l'óxim(j. Vive nes- I bl" d t
'

t{. e 1,)UCaS, oao a IS a J',:Ô/Jl11üO a, para c-ao os,..! rancIsco ,e:lellr e dade ele ór!l'ão oficial dos c.o-j' lca como esaca ou sargen ()
"" L U t t �e afã, OhSU'lHliJa E' permanenLe- �

_ne 0, para russa.nga, e ,c. e c.,..
, \ muniPi"as, a relacão dos ""a-' emte. do destacamento amea ..

A ocorl'encia policial, como se verificou em LaRes, o sr, Bayer deu meULe, : utE'-manhã já o enconlnt- '� �"v I
�eição p�litica. Que' se tra-lava ele um ca,�{} não 'eleitoral, a l)1'OV:1 está mos no MfJ)'cado, l1al'ulhento e gl'i- maradas" que, em São Paulo, '-'Jlndo-(; de morte", depois do

'l1a SOJlllÇão que lhe deu o egrég'io Tribunal de Jlls!.i(;a. tal'hão, a trocae abraços rortlialis- roram eleitos sob a lf>genda tIue, todos armados de fuzil e

Esqueceu-se o cir, BayeJ' ti·e mandar dizer qUl� 0,'; sous co.tTeligio- simos cnrn rnt\in munrln, E. ali mes- '�l'h'2'inaP' U. D. N. I
revolveres alveJaram popuJa-

, .

tb d [I f d I 't,.,
, mo, vai UI'I'oJ:wdlJ compl'omisso� � .

7JHI'lOS rece' eram ar rm para .C egra ar, e {{'Lla quer gOl o, olenunúlau-
d Le�am:

'.

l'fl,'i .�en.{lo s.'ido atingi.do IJOr
do "violencias e perseguições". E.RlJUeCeU-se de contar que em Tigipió pa!'a o ia: ai endee nm ami.g'1l em- �, 't I H AI
.estaya o.rga.nizada a li'rania 'fIu:noi'ilriria, para estrubelecer a 00nfusfio e baraçado com um caso; guiar um Em Fel'Ualldopolis: .Toã.o ]>e-' pl'üJe 1 o Jovem enrlque -

'o ter!'or, E-R{j-ueceu-s<Q ele aJil'muJ' que, ·no dia em (Iue o Delegado de forulsleiro; leva·1' um médico a um l'eira Zequinhal e Antônio ÂI.' dno Rupp, fic�ntlo g'rave.men-
lLajai Cl'a denunciad,o por {lOa'c1;i1o, :essa autoridade ,viajava pa-ra Blu- ;�; sem l'l:'CLl�'SOS; mOVIlUellLm' H,ma ves dos Santos; i j;e teNdo. As praç:as foram pre-
.ill1enau, em companhIa de iiolS nr1emstas: os srs. Flp,lOllmanl1 (' Konder .lsia de

�

au:uho ,a, nm nccesslta� '" • lo
"

fI t tA d
.

'Reis .. este derJUtarlo estadual. O sr. Baver FiJlho nã.o tl�'Ve memória paJ'a' do, " Nau Lrm lllllTIlgOS e nem cJe- Em �'Ial,lla: R,�;inaldo Ma-. �a� em ag'ran e e o as ex·

J safe los, Vive de bem eom o Bem chado e Joã.o Rodrigues l<�aria·,
I l�ulsas inclusive a de nome a.d-

i'el}etir á mais aUa autoridade da N·a\)ã.o, as Lor.pesas, Q.S deboches e as '

vj.]anias da propaganda udenista em ItajaL Esquec·eu-se de di�er que
e 7; n"al com o �al. p. ' ,� I Em RIo ACl.aro: ll'Ianoel Al!" �a;. ,Ca1'los Rodrig'ues }�eli�

�l U. D. N, está espalhando um bolefim em que o nome, do gcnp.rai No. lllndo, cont,l,afab�ndo as upa- "'usto AntonIO Cezar e Anto- CIO".
'n i 'I t f I 'd dE' ] d' l'encws, �ofr·e maIS do que os OU- lO'. '

•
"

u .ra apal'ece pata I US .nu' uma a SI a e, i squeceu-se (e 1zer que, iras, pai' {IUe faz p11as as dores lHO AlmeIda Rosa; \ _
,

.em Guaramirim, os irmãos 'R{)o01fo e Francis00 Trepasse, da U, D. N., E P
,

1'(\l'iram gravemenle, a tiros de revolve.r, o pessedi,st,a Gp.rcino, Inácio alheias. Mas é um forte de ef'pi- 'm el'nambuco o quadro;pdos Santo's, sendo esse o primeiro e unico sangue derramado em Santa l'ito, ele!!o pe�a snlidari·edade hu· não é diferente,:

li ezames e•.•
CaLarina, na presente campanha, mana, .\mda ha pouco, Deus levou- Em Nazaré da ll'Iata um ve-

Esqueceu-se o sr, Bayer Filho d·e que força federal deve ser re-
fIle a esposa csl,remosa. E, nesse

• d b d U., ]', N C�r4el"r2,mOnlrnto de provação, a. ele j)l'es
l'ea or, 1!-8. � apa a '. •• u .II u.

iluisilada a quem de dil'eilo, E essa 'requisição depende de pI'ovas, d·e
t011 a nossa sociedadr o conforto de Em R,JO ]< ol'moso, dOIS,· I RI'O 21 (A. N.) _ COlltl·nu'a.

.....;
fatos verj'ficados, ,e ,não ,fie telegramas encomendados para ;justificar ,li'"

'uma denota ·que sP. aproxima i.nexoravel e faLaI, como castigo e re- llom,e�lag8�1� ·que p�rt�am ,.ele t0ct.�s ,,_ �_l�. !!�r�ub�� !,!�s dois. as p;risões dos malandros' que
.

d'
,

"arl " I'Jnllt'" em me' de ,,'d'l pO!'J'IJ'ca 'os c.lIcnlo", dos ebde::; d01; pode,lC8 ...�__ ••n._ ..� .""' ,

'1 d U d!I)\]'!fl aos que engn, I u. • '- lI'", ,10 vI, ',.

publicas an operário elesealco, ao som) pensa,r em si, s.em cálculos Infestam a Cle a e. m' os
O Sl', Bayer Filho, e seu partido, terão- a respoi;la. l\manhã! As adversário politico, ao caI'l�E'.g'adOl' apenas POi' impulsos de nma voca- pun<Y1lÍstas detidos é o portu-

urnas não mentem, o'

negro" á lavadeira de bl'ás d? mo�ro, r:ão nobre e sllperior. Vi�'endo no guês José Ferreira, cuja espe-
Amlg,o üe_rto nas ,horas mepI', a� tl'a·halho e do lra;b�lho, mte�'ado cialidade é justamente a<Yi1' nas

.Jllca rio LOlcf.e, servmdo sua gente l10 melO, Jllca dI) LOH]e podr,rIa f::J,.. ._

o
•

[ramalha por' sua terra, zer seus, os Yel'HJS irnort.ai;;: IgrejaS por ocasuw das Ill1ssas

A :::na escol,ha para aCamara "Operúrio mod,esto, itbelha llobre, fúnebres.

Municipal: a,ntes ,?e homol�gada Só do la,bor g'8<J'al me gl Ol',i1f iI:O, Ao aprese�ltar seus "senti
p,el'(1 parlJdo, era Ja uma eXlgen- Pcr sr]' da mmha gente I' 'l;le ,san mentos" aos parentes do nlor-

campa- eHJ, popular, ]laDre
H'

..

d Ihaceitar Nas urnas o se.u nome vai colher PaI' ser da minh'3. tel'l'a (I (!í!e S011 to, ��nrlque la tIran 0- :e as,

i o bem que semeou, sem intervalos, [rico," I carte1ras.

operário pessedísta
A' vitima m.••

o l\ULS kN1'IGO m.ti.lut.'1 UB SioN'l'A, CÁ'l',MU1"iA

��,l1etárl,f, e D. Ger4!'1nt.el smNEI NOCY.�TI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA BA.1l0S
m�t"r ti. 7loQçb A. DAMASCENO DA SILVA

.� ........_...-K..__....___.. ._ ...__..... ---.. �... ._....... �

lbo XXXIV I florianópolis-Sábado, 22 de Novembro de �947 10.121

CO�nNUft .. as TROPELlaS)1 �:n:�::�
I.J�Jes, 21 - Continuam, nesta cidade, as tropelias e pro- , .,

vocaçoes por parte conhecidos desordeiros irmãos Felicin, há . Juca)�� L,?Hle -, l}aS�ldo Jose do

Pouco solt ' 1 bei � . h f' d "C I 'R d
. vale 1. er eH" - empt estou, tam

, .

os l?or la ea��corpus - c � �a os ar os . o rigues bérn, ú seu uuer ido n popular issi-
Felício, também conhecido Carlos Felicio, elemento contumaz mo num" lí chapa do Par-tido Social
no desrespeito autoridades e já processado comarc,a Campos I Democrático. I.Novos por desacato autoridade judiciária, na pessôa então I

.Juiz de nÚ'eito dr. Henrlque Braune, Egrégio T]�ibul1aJ de Jus-I Itiça conhece processo instaurado á época. AutcrídadesaO'illdO'1máxima cautela procuram evitar disturbios e manter o�'dem
fim pleito decorrer sem maiores incidentes.

Declarações do 'sr. Nerêll RalHOS
RIO, 21 (A. N,) ._ ° sr, i'il'n'u Ramos declarou quo não convocou

;) diretorío do P. .�. D. 1IOJ'que a comissão dos nes ainda não l erminou
seus Lrabadhos. Quanto aos ,boalo):; circulantes, disse quo podem des
JllnllLiJ:' a nota ele quo y P, ;:", D. pretenda reformar a Couet.ituiçãn para
modiflcar os dlsPOS1t!VO� qllE' �c l'I'.fer·em ao Estado de Sitio, Digam
.que ninguém, dn 1', �, J), pp'T!S'l11 ni�,;o - cnncluin (') srnnc!u!' �él'êu
Jlamos.

As

De Jaraguá, o sr. dr. Aderbal Ramos da Silva re:cc.beu o seguinte
1,elegrama: ,

"Acabo aderir Partido Soci.aI Democrático acompanhando
n.ha vitoriosa candidatura "Valdemar Gruba, Rogo vossência
jllínha solidarieelade, - Ervi?n Pozwnaí."

'" -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Sébado 22 de Novembro ela 1941
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....�,�

, .

ute is Partido Social Democralico Bom, b��:���
,

Para conhecimento dos nOS30S Correligionários, oomunioamos que,
___.... �__�_ o P. S, D., transferiu sua séde para o 20 andar do prédio 'I'arnoyo, n. -í2,

à rua Felipe Sehrnidt, onde poderão ser atendidos nos expedientes das I
,

I II
·

d
,\) às 12 e 14 às 17 horas, diáriamente.

Iorarlo as empre-I _... ' _,,""_"';1=_1<"'_
.

I .-'ft=rmll1L_� """·

sas rodoviarias I COMPANHIA -ALIANÇA DA BAlh�
,

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Cl stóvüo - Laguna .

7 horas,

II16 horas. ;
Auto-Viação Hajaí - Itajaí - 15 ho- .

'Expresso Brusquense - Brusque -

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-vtacão Catarinense - Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação Ca íar ínense - Curitíba

- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - Pôrto Alegre l'- :> horas. ,

Rapido Sul-BrasHeiro - Joinvile -

.

ás 5 e 14 horas.
.

TEiR.QA·FELRA
Auto-Viaçâo Catarinense - Pôrto Ale

gre - 6' horas.
Auto-v íação CatarÍl1ense - Curttíba

� õ horas
Auto-Viação Catarinense

- 7 hera s.

Anta-Viação Catarinense Tubarão
- E�P��[s�S' São Cristóvão - Laguna - I7 horas.
Empresa Glór ía - Laguna. - 71� I

e 6� horas. ""

Expresso Brusquense - Brusque
16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho

raso

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 e 14 horas.

'

QUARTA·FERA
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Víaçâo Catarinense .Iolrivile

- 7 horas.

IAuto-Viaçâo Catarinense - Laguna
- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às I5 e 14 horas.

EX,Pl'.0.SS0 São Cristovão - Laguna

'-17 horas.

OCI originais, lDeBmG liIilil Expre.sso Brusquense - Brusque -

bI' d ã i 16 horas.

I". rca os, n o ser I) Auto-Viação Haja! _ Itajaí - 15 ho-
devolvídos, raso

:ü. Ililreçiio não se rUjOliIllll!- Expresso Brusquense Nova Trento'
-� I ru I it - 16,30 horas.

I.... i lza pe 08 conee 011 Rodoviária Sul Brasil _ Pôrto Alegre
emitid.os nos artl,oz _ 3 horas. '

usl1'1BdoQ QUINTA·FEIRA I

'"'�,-,------- Au-to .. Viação Catarinense - Pôrto I---,- Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense Curitiba

farmácias de plantão =_t�ll��*ãO Catarínense

22 Sábado Farmácia Rauliveira Autc-Viação Catarlnense - Tubarão

R' T'
.:_ 6 horas.

na rajano Auto:Viação Catarinense - Laguna
23 Domingo Farmácia Rauli- - 6,30 horas.

Expresso São Cristovão - Laguna -

veira Rua Trajano 7 horas.

29 Sáibado Fa,rmácia Sto. Agosti- Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 horas_

'[lhO Rua Conselheiro Mafra 'Expresso Brmquense - Brusqne -

r

16 hora's. '

30 Domingo Farmácia sto. A- Auto·Viação ItajaV- Itajai - 15 110·

gostinho Rua Conselheiro Mafra raso

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
O serviço noturno será efetua- 5 e 14 horas.

d I F
,.

S SEXTA-FEIRA
O IPe -a a,rmaC13 anta Antônio si- Rodoviál'ia Sul Brasil _ Pôrto Alegre

ta á rua João Pi'l)to - 3 horas.
Auto·Via�ão Catarinense

A .presente ta.bela não pOderá ser - 5 horas.

aILerada sem preVIa an Lorizacão .Auto-Viação Catarinense - Joinvile
o _ 7 horas.

deste Depa.rtamento Auto·Viação Catarinense - Laguna

Dflp'lrlament d S d P bl'
- 6,30 horas.

, '.' O e au e . U lCa, Expresso São Oristovão - Laguna -

------

em 25 de outubro de 1947. 7 horas.

Luiz Osvaldo da Campo1'a I ra�uto-Viação Itaja! - Itaja! - 15

hO',Farma,cêutico Fiscal Exrpresso Brusquense - Brusque -

1-6 horas.

I
Rápi-do Sul Brasile�ro - Joinvile -

às 5 e 14 horas.

ISÁBADO
A�to-Viação Catarinense - Curitiba

I
- o horas.
Rápido Sul Brasilei.ro - Joinvile -

às 5 e 19 horas.
Auto·Viação Catarinense - Joinvile

- 7 horas.
Auto·Viação Catarh1ense - Tubarão

- G 11oras.
EÀ"'Presso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
EX>presso Brusquense - Hrnsque -

14 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itajaí - 13 ho .

raso '

EÀ"'Presso Brusquense - Nova Trento I- 9,30 hora'5. las
Expresso Glória - Laguna - 6 112

� • 7. � I� .h�l:as: • • • • ... •••• I

Viacão aérea
•

Moraria I-------------------=--�-----------------
. SEGNiDA.FEIRA I

Varig - 10,40 horas - Norte. '!Heal S. A. - 7,30 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas .

Rea,l S. A. - 11,3.0 horas - Sul.
Pana·ir - 9,5.0 horas - Norte.

TERÇA-FEIRA
Varig - 12,50 horas - Sul.
Panai'r -- J 3.07 horas - Sul.
Cruzeiro ao Sul 12,00 horas

Norte.

D.eseja e.mpregar bem seu Crl',ze',I'.�
QUARTA-FErRA

I
. - v do Sul 11,00 horas

caplta a Juros eompellsadores' Norte.
de 8 10 ou 12 l)or cento? Rea! S. A. - 7,3.0 horas - Norte .

.

' . V2ng - 13,00 horas - Norte.
Procure hoje mesmo o Real S. A. --: 11',30 horas - Sul.

D t t I b'l'" d
QDIN'lA·FEIRA

epar amen O mo II lanO ( Panair - 12,17 horas - Sul.

CRE,DIÁRIO KNOT á rua Joã( ,Pa!1�l.ir - 9,50 horas - Norte.
. '_' Vapg - 10,20 horas - Sul. i

PInto nO t> (anex.o a redação Cruzeiro do Sül - 15,30 horas - Sul.

de "O Estado" ) que tl'a
Cruzeiro do Sul - lO.OO hs. - Norte.

'-'
,

. -

SEXTA·FEIRA
balhando em combinação com Varig - 10,40 horas - Nerte.

-mSC Ó
Real S. A. - 14.30 Horas - Norte.

(} � RIT RIO IMOBILIÁRIC Real S. A. - 7.30 horas - Sul.

A. L. ALVES firma esp-e- Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
, . Panair - 13,07 horas - Sul.

cializada com vários anos de SÁBADO

;pratica n m d á f
Cruzeiro do Sul - Hl.OO h8. - Norte.

O rf O, po er O e· Varig - 12,30 horas - Sul.

recer-lhe a máxima garantia Panair - 9,50 horas - Norte.

f.
. A •

DOMINGO
e e !ClenCla nos negócios que Panair - 13,07 horas - Su1.

Ih! fi d Panair - 9,50 heras - Norte.
/I es ºrem �ºA a 98. j ",-, Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - SuL

Informações
o ESTADO
llodAçIo e Ofiei.... I rua 1Gb

Pinto Do 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Pn,riet'rlo e Dir.-Ger••"

8IDNEI NOCETl
DiretcH' de Reda!;lo:

iA- DAMASCENO liA SILV.l

I
Chefe de Pagjll'l.�io:

ftANCISCO LAMAlQU.
Chefe de rmpl'esÃo:

'O.A.Qr'iM CABRAl· DA SILV"
, RftQresentante;

I m•• 8tln�do�Da�!�! - .�

, 1'.1. 12.5924 .nd:�o de Jsn.irs
RAUL CASAMAYOR

au Felipe de .Ollnlra. 21 ._,

8· andar
Te!. 2-8873 - São Palit.,

Curitiba

Joinvile

ASSINATURA!!
� Na Capital
l b•• c... CI!"IJ lf.fM

�I
:k..elJirv Cr3 41.�8
fll'Ü.lla�lltu •••••• (,yl3 %íf.'>el·
.'-lI ..........•• C.r� t,Ge

I.
B"'.ro a'Volso •. C1'. ",."."

No Intltdo�
lia. . , .. . Crt 1IO.Of
lh1áestre ,.. Cr-lJ lti,oo

j Trimestre "';1''$ && ••..,'"

� Ri.ero avuI'\!o . ,Cd '* . .,J

f
�
�
t
�
i
;;
;

Joinvile

Curitiba

Tem dinheiro?
Muito ou Pouco. Não importa!

O leitor deseja obter uma
rep':'::i:t. 'mensal, semestrai ou

�nual, á razão de 12r� ao ano?
Confie então os seus negá ..

cios ao Crediário KNOT, á ruI,'

.João Pinto n. 5, que, em com

binaçã6 com (\ EScl'jtório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se·

gurp, oe Cr$ -: 20,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta red'a
Ção.
....._-�---_.---��--

804 OPORTUNIDADE!
para quem tem muito
ou pouco dinh�iro

'H�Ii� � U1� ,�-- �/ @,fi, 5 I,
mc_nIOi; 11 'i"lUJUlPO.T..'

Cifra. do Balsncc d, 1944:

CAPITAL E RESERVAS o-.
Cr$

80.900.606,30
5,978Aol ;755.97

67.053.245,30
t42.176.603,80

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom bnóculo»

alcança quem tem sôliua
instrução.

Bons livros, sobre todos oip,
sssuntcs :

LIVRARIA' ROSA.

I Rua Deodoro, 33 .: Florianópolis

)
....

.DOE�·ÇAS 'N,EB"V ,����
.... -

.
Cem 9. "rot!!'o1J�()B �� fi��t�

'I
a;<1I>je, p. cioerU;M fteI''IlO�, ��.. ;J1ii!1",
nrataciu e. tempo, d.o l!IUI.ICIII ,�l'<
lli1ft&mente l·emedUvela.. O Cllt1lll'1d"!k-.

,lU.O, trato da iporlnc!a, Ó ,�<i�.)
�u.J1itilear 08 hulivhhl0. $fl1l�dfi tk)., I'

I ta.'ia elid'ermiillt!-. O &!'.vi'l(. M�,·
domaI Ilie D0011ÇIll8 IlI!I.fSDtaisl 41isJltHfií
.11> !ó.iIii "'blilatórlo. ,.", &t4>l!utal "f1So!'
)lI\l�l/)ie:at� os àoltatl!ll DIUl'OIJOII i!.lIIlc,
�.ll!�. S,'Q .iltw.� D,"40nl II. w e
� U IMIrq, flQrlaao.b,
• • .. .. .. • � •

• •
• .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. ........ o:,

Café Otto traduz qualidade t
Peça-o ao seu fornac9dor.

Reeponsabilidedee
Recete
Attvo

i I

98.687.816,30 �
15.736.'bl.30fj,?'o f

I
i
í
t

Atenºão - O Governador der'
Estado dr. Aderhal Ramos d��
Silva inscreveu-se na Associa-

I ç:ão Beuefíeente dos Funcioná-

II
rios Públicos Estaduais e Mu
nicipais de Santa Catarina!
sendo reg'lstado sob o n. 1.

O primeiro magistrado do. .... ,

Estado, democráticamente, in:.
gressa na Associação Benefid
cente, com os me'smos direitos;'
e deveres que terão .os maiff
modestos servidores públicos.

Vende-se
U,mC1i mella para sala' de jantar. J�

cm. �!;tilo cntigo e alguma.i carnoli:1

de solteiro.
Tratur à Avenida Mauro Ra

mo., 64'

Ponha o seu dinreh'o a l'en�·

der juros, compra.ndo ações d(!<""
Colégio Barriga-Verde.

Seja um élo a mais na ca

(leira que ha de unir esrorç!o&
em favor dos que sofrem.
Você não pode., sem previ4)

exame, conhecer os vocdadei�
ros neceS's:iüHlos entre os que·
lhe estendem fi mão.

Funcio'llál'ios Públioos Esta
duais e llIunincipais, do moos '

graduado ao mais modesto ser

vidor público; inscrevei-vos nm",

Associação Beneficente e esta-
'

reis prepamndo um peculio pa
ra vossa familia.

Envie ao seu amigo cltstantf' '

um nú.mero da revista O VA.
LE DO ITA.JAf, edição dedft'
cada 8 Florianópolis, e as!!l1'i9'

estará cGutdblllndo p3l'a
maIor dlflls�o CUUlll'eJ

de nossa teKI'a
.. ... , ...

'

...... I> 0.:, •

Sinistrai pagai nos (tltimo_ l\) >inn�
Relpontlsbilidsde.

Diretores:
Dr.' Pamphílo d'Utra J:l'r�ir.t
de Sá, Anisio Ma..erra, Dr,
e José Abreu.

etc Carvalhc, Dr. FIí':mcHtCO
Joaquim Barr-eto d� Araujo

. . . . . . ,. '

QUARTO
Senhor solteiro, dando de si

as melhores referendas, deseja"
alug9� um quart('l com entrada,·
independente em ca�a de femi
lia. Prefere entre a pr aça 15 e

rua Esteves Junior. (r)
Propostas por obsequiO 00,

I Gerente ,clieste lornril.
;._. '!.

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO
SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

COMPRE

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pegue
sótnente quando receber.

N. 3 Cr$ 180.00 N, 4: Cr$ 220,00
Marca Condor

-Çaixa de niqua!. fabrica,ao
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4·A Cr$ 240,00

Fabrlcação ita!ia:;lo

Caixo d� niqueI'

Altura 16 cm. O mesmo com repetição
NOIlliOIl relógiO••ão acompanhado" do! respecti170ll certificados

de garanti0.
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMós6RÃTiS'

JUCEND & FILHO..-
Curitiba •• Praça -TI�dente.: 26e -. POl"an:Í

Asteróide & Cia. Lida.
RUA TRAJANO, J3-(sobrado)

Representante de Andebu do Brasil S. A.
PR,oDÜ'.DOS ALIMENTíCIOS - Sardinhas Portu�ueza - Pe-

tit-Pois - Aspargos - Maoa,l'Irão Americano, com OV.1)S. Arenques
em oleo e salgados.

Prodlulos de'shidrat.wdos "Harkson" - Gema de 0'\'0 .em pó -

Ovo inteiro ,em pó - AlbUlmina Cristal.
.

PAPELARIA - Canetas tinteiro Erv8lr�haIlp "SkyUne" - Au-

1.opoins - Can'Óltu.s de madeira-penà.s para ea,netas, mar'Ca "Eagle".
RADIO -. Para mesa de cabeoelira, mar.ca "Wonnie�', 5 va!vu
-- 110-120 v.olts.
ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace".

EiLASTLCOS - De Rayon ,e algodão.
BA:RALHOS - Ame.ricano marca "Caravan".
TECIDOS - Granite ,Rayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, proc!dencia Inglesa.

D TILOG FI
Correspondencla
Comercial

. Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

DIREÇAo:
Amélia Mo PigozZi

RUA ALVARO DE C"AV ALHO. 6S

-_.._--,._-_._------'" .._,-�--�._ ..._",.. .._-_.._-

Asieróide & Cia. Ltda-
RUA TRAJANO, 33-(sobrado)

o ESORITóRIO ASTERóIDE & Cia. Ltda., intermediário íla

Empl\eza Comer()ia) R. Grossenbwcke,r S. A., com escritório no Rio

de Janeiro, enC:�rrega-se de compras de, quai.squer artigos naquela
pra,ça _:_ cimento, ferro, canos S1Ulvanizados, lP,naus ,e�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Correspondencia I UnlSn foco de po�lo suin� Um eSlllelldido

I! de Tijucas nu" u
"

'

.;.
6� ti .u ,espetaculo

c_rátiCO.· Os caravaneiros che- Intensa atividade desenvolve ii IDsnetofl8 Para �uem já viveu longe de
.ANIVERS�<iRIOS: i fiados pelo chefe pessedista .

) '� o ..
I' nossa boa terra e em .centros

FAZEM ANOS HOJE: Valéri'0 Gomes e acompanhados de Defesa S,anHarl8 AOlmal d.e .maior desenvolv:imeJ?-to a:-
Senhora Iudia Fernandes pelo Sen�dor Gallotti e vários Em' agosto ultimo constatou-se

tístíco que o nosso, e Iacíl aqur-
"Woods, espôsa do Dr. 'I'omaz dos candidatos a. vereadores, na fazenda ele propriedade do sr I Campo En>,. municipio de Xapccó latar do valor de elementos que
Woods. bem como o candidatn a Pre- Raul, distanLe cerca de 20 qUIlO" A propósito o dr. Altamir Azo- aqui vivem, talvez sem a nossa

Senhor Jabes Garcia, func. feito, Sr. Luiz Telles, têm de- metros da Vila 9\ .

Dinnisio Ccr- vedo, inspetor do. Serviço de De- devida apreciação e, pior ainda,
-público. I senv,olvido forte acão pela vi- queira, ern ter�'Jtqno eatarrnense Jesa Sallltmra Animal e que to.n sem o nosso aplauso que lhes

S h ít M' M' t' " d P tid M�' .,. I a margem elo 1'10 Peperi, um for': sido incansavel no combate á P(�51", .

en OrI a aria ". ar ennes
OI la o ar I o ajorrtárío. ele peste suína. su ina, ieeebcu o seguinte l.elegl:;" sena, por certo, um grande es-.

--'Campos, Contadora, filha do i Em todos os COmJClOS o no- O acontecimento, como era de ma: '"1\". 96 _ Urgente _ COl\SU1- timulo.
�BL Jacinto Campos. I me do nosso representante, o esperar, causou panico no seio do" [ada peste suina Campo Erô. SI'. Tais considerações nos vem

Senhor Acastro de Campos, I ilustría deputado Antenor Ta- cria�ores do oeste �atal'lnens(': C gundo aparencias foco trazido por- á pena após termos ouvido o

";ge:Q.eral reformado do Exército I vares tem sido lembrado com SerVIç?' de ,�om�ale a peste SUHl<l cos saidos Santo António, via. Mar- excelente espetáculo' há dias
..

. " '1 n "

'

• '�. • dada a catástrofe que íerrivel m')r mele iro, após Campo Erê. Foco está

.S�nhorIta Dulcír Cunha Car-l ,,�I1l1ho ,pela sua patrtótíca ati- léstia provocou nos Estados de São isolado e necessitamos um mínimo realizado no Cine Ritz, desta
-reirao, func. do IAPI. I vidade nos trabalhos parlamen- Paulo e Paraná, estava a postos (� de dez mil doses para um trabalho capital, e no qual nos foi dado

Senhora Felicidade Júlia' tares da Assembléia Estadual. -rrssim, providências enérgicas fo qur- espernmos se torne ef'icieute apreciar os magnificos números
"Ramos, espôsa do sr. Domingos O ilustre politico' é aqui azuars ram .t,omadas para debelar o mal Seguiremos local e manteremos ;'0· ali executados pelo a.finadissi-
_

'

.
o, que ja começara a diz imar os 1'6, muuir-ação lelefônica através .ur

Ramos.

I
dado com entusiasmo quando banhos calarinenses. Médicos \"('I.e· Dionisio Cerqueira dando noticias mo e bem organizado conjunto

. .... .... .... . ... , será alvo de significativas ho- r-ínár ios, técnicos rurais, vacin.is c�sa chefia. De toda conveniencia DEMONIOS DO RITMO -e,
FIZERAM ANOS, ONTEM: menagens. yacll1adore�, desmfetantes e v.t'l(m· vossa presença em Pato Branco ou ainda ... outros também apresen-

Senhor Rodolfo F'. Pinto da' Tijucas está convicta. de mais los apropr iados f'oram enviados Campo Erê afim de verificar pes- tados naquela linesquecivel
'L f d IAPET I' t 'b t

.

ó
. para a zona atingida e, apesar ela soalrnentc a situação, que se agra-

- uz, 1;lnc. �o. .C. . I U?-la 1 e um .an e vít :r.�a �esse- velocidade com que se propaga t va dia a dia, Saudações _ (As.) _. noitada .catarinensa pelo regío-
Menina Soma Mana da S11- dista e, aSSIm, prestI]lara,· ca- terr-ível mal. antes de terminado ( A,lbc/'to Santos, veterinário. nal de Nabôr e pelo humorista

-veíra. I da vez mais, os ilustres Che- referido mês, () governo tinha co- Segundo estamos Informados Zecatau.
Menina E-liana Cabral filhi- fes Catarmenses Dr. Nereu Ra- nhecimento de que o foco f'ôra con- foram �omadas todas as m�did�s ,A audição, certamente com

.- h d S J
-

J 'C' b li' Ad b 1 R d sn trolado. pOSSIVCIS de modo a extinguir I I 1,11 a o r
..

oao ose. a ra. mos, er a .amos a I

vai Dia 18 do corrente, novo foco mais esse foco de peste suína em
V s ve surpresa para os que

Senhor MIguel Atermo, co- e ao atual Presidente do Par- foi constatado na localidade dei terrrtór ío catarinense. não sabiam da existência de
rmercíante. I tido Social Democrático, Sr,. tão ótimos elementos aqui em

Senhora Izabel Leal Braune;' Celso Ramos. I'C
' fÍI

t
' nossa 'Florianópolis, agradou

�.'8s_pôsa do Dl:. Braune, juiz no I

(() ft 11 , e em cheio e mereceu fartos
.RIO de JaneIro. Faça sua calidade pOl' in- I

\

� �{. _ aplausos, sinceros aplausos dos
termédio da Acão S. Cata- �

Senhora Anta Luz da COS� �
.

"
que sabem apreciar o que é

:rinense, que t.em um cadastro
'ta, espôsa do 10 Sta. do Exér- bom, realmente, e estes o fo--
"dto Andrelillo Natividade da especial dos que realmente ('omo to<l08 os anos acontece em nOS�;'l (�apital, as almas ram em grande número, como

...COS�'1..
' precisam (le auxilio. caridosas e os corações bem formados, distribuem generos, se observou pelas prolongadas

NOIVADO: ..4 d
- roupas (' bdllquedos aos menos afortunados da sorte. Mui,tos pahnas com que o público 1'e-

Com a distinta srita. Rosa l'",..eus agra, eCI- são [IS ()('ssoas 'e as agremiações qUI' fa7.clll cada 11lll )01' sua cebeu cada número exibido.
�Maria Luis Neves, irmã do dr. 4 conta ,estas distribuições, acontecendo porí'm quI' muitos )10- Estão, pois, de parabens não

,'Zulmar Lmiz Neves, contratou •.menJl{�S bres reccbem presentes de várias sociedades ou pessoas isola·- só .os que formam aquele blóco
,·.casamento o sr. Paulo Lange. Beoomerenl'ia dn! das, ficando porém outros pobres que também merecem, sem de verdadeiros artistas a que

U IUH U, l'eccber qualquCI' prdente. os seus próprios componentes

H ·t I N'" ! Para que se consiga ,uma distribuição mais eqlLitativa a denominaram com muita pre-

OSpJ ii ereu A�ão Social Catlll'Ínense convida a tôdas estas pessoas,que pl'e- cisão "Embaixada da Alegria".

R 'I' como t,ambe'nl todo'" aquelestendem fazer djst!l'ibuj�ão isoladilOlellte e a todos os <lil'etores v

amos de sociedades ou agremiações que ten]lam este ano o mesmo catarinenses que presam as

Seria atitude inex.plicável se 1 objpti\'o, )I[ll'a reunirem·se dia 30 de Novemhro em Local (' cousas da sua terra, buscando-
não viesse publicamente exter-l hora que será préviamente anuci.ado afim (l'e trocarl:'U1 as, elevando-as, diginificando-
nar minha gratidão a todosi ,idéias sôbn' o assunto. as com este amôr que todos nós

aqueles que concorreram abnp-! Aquelas pessoas ou agremiaçõ('s (lue ('ollcordal'pm em fa- devemos manter como fogo sa-

ga,damente para que meu filho I! zer a reuniiío, j)ede a A��lo Social que se inscrevam na lista de grado p;)r tudo aquilo que dIga

I Carlos recuperapse a saude. adesões que fica )Ia redaç.ão do "O ESTAno". respeito ao nosso guerido C2.S-

Atingido por cruel enfermi.-( - -----

'

------ pede natal.

dade, baixou ao Hospital Ne-!O PSD aprese'n"'ara' urna
S•.

I rên Ramos, em bôa hora man-i, 1.'

I��I; dadO construir pelo grande C3,-) t ... lnn' � ULO.----------- tarine:�se just�m_en�e. elevad?l c�n �a propos!o, VK. ,,1\ '

D� t "b
" ;- I ao C�l",.O de VlCe PH�sldente da! RIO. 21 (A. :'\.) -- DIvulga-se quP o P. S. D. apl'(�,,·enLaT'a uma con- n & yo�

" iS ri iUçaO RepublIca., estabelecImento de tra-pl'opnsta á r. D. N. Aceitou yál'io·s pontos do eS(j1lPll1a tio partido do A1:1$.Ril''''Iíl v

�,. f 1°
I primeira ordem que atesta, ,de bl'ig'adei.ro ma,s r1iscol'claeá de outros. A questão dos mandatos não en-

tgr«hluta 1ge HJfOS I j�naneira eloquente, a gra:J.de" i_faria �m cog-i�::r.õrs. Es,p�ra-se uma solucão clenteo de 4.8 horas, con- Er;pecial,ist'!:l em moles-
"

. I reocupação daquele estadista' fOI me f elo clrsqo rIo pI e",lclenle DuLra. tias de Senhoras,
MaIS uma vez, com a colabo- ) "

-

' , . ,

i Alta. cirurgià.
ração da Livraria Rosa, á rua conterraneo, pelo bem estar elo

Deodoro 33 "O Estado" dis- povo. I
Horário: 9 às t 2

'tribue Iivro� a pessoas cons- Foi nesse Hospi�al que. nH'l� i

I
DIARIAMENTE

·.tant�s do s�u Cadastro Socia.I. filho el1�ontr�u abrIgo carllllH�=i U:"llSn·;;�e--r"iO-dg;--Vao relaCIOnadas, a segUIr
so e al1llg?, _",raças .aos sen�. I 1v.l lIí�.I.1 lU

;as pessoas contempladas e os mentos cnstaos do llustre G?-I � ..

h.

ivros ofertados: v�rnador. Aderbal Ramos 'taa RITZ l�oje ás 4,30 e 7,30 �o.ras ODEON hoje ás 5 e 7,30 horas lv.aarlD a
"Senhorita Diva Bornhau- SIlva. FOl n9 me,smo ho.sPLal,1 1° Fllme Jornal -'NaCIOnal Barbara Stanwyck e Robert COMANDO DO 5° DITRITO

::,sen, o Iromance historico A on�e ? c?nfor�o, e absoluto e ai 20 Maria MOl1tez - John Cummings em: NAVAL
Bola de Ouro de Pedro Cal- assIstencIa medIca complet� e Hall - Turhan Bey, I' DUÉLO ROMANTICO :Acham-se a disposição dos

:mon, editad� pela. Livraria im,pecável, q1;le, I2raças ,ao m-l BRANCA SELVAGEM Com: Diana Lynn Patric interessados na Secretaria do
, . .José Olimpio. I t�Iesse e d�dlcaçao do dI. P�-I 3° Sydney ToleI', o astuto Knowles 5° Distrito Naval, os l'esultados

A professora Júlia Gama lIdoro Sanüago e �ao�, conh8cl-\ detetive em: I No programa: 1) O Esporte dos exames para melhoria de

:Ferreira de Melo, o encantador: m�n�os e competencla do
. dr.! G!ATO CHINEZ em Marcha -- Nac. Imp. Fil- cartas do pessoal da Marinha

romance Mistéri'o de Kerjonc, M.ano Vendhausen" meu fll�o! Preços: ás 4,30 horas Cr$!.mes - 2) Mestres de Natacão Mercante.
,da Coleção Menina

.

e Moça, recuperou a sua saude, depoISi 4,4.0 - 3,00 - ,ás 7,30 horas' Preços: Cr$ 6,00 4,00 3�,00 Os 2°,5 Pilotos, Luiz Chaves
recem lançada, com sucésso, de 5 meses �e tratau;en!o. I Cr$ 4,40 único ás 7,30 horas Cr$ 6,00 único Mello e José de Oliveira, de-

'pela Uvraria J.osé 01impio. Meu coraçao de paI, tao an-1 Censura até 14 anos. Livre Creancas maiores de 5 verão comparecer na Escola
.

3) a menina Ada Magdalena, gustiado .antes c?m a, doen�a i , ,.,...... anos poderão �ntrar na sessão de Marinha Mercante do Rio de

,,-o livro infantil "Os nazis na
Ue m�u fII�o, e tao felI� hOJei ROXY hoje 'ás 4,30 e 7,30 horas de 5 horas, .Janeiro, afim revalidarem o

Ilha do Mistério", da Editora p�r v.e-Io s�o e salvo, n�� p�r- i 10 Noticias da semana - Na- . 1 exame de 3a aula. '

. Anchieta. mlte. q�e flqU� em slleneH.·.: cional IMPERIAL hoje :ás 4 e 7,30 h,s. Aproveito o ensejo para

4) a menina Maria Lourdes A:qm delx�, 'pOIS, o meu agl'a�e-( 2°_ O GATO CHINEZ Programa Colososo apresentar a V. S, os meus

Livramento, um exemplar da CImento
A

Sl11cero ao Exmo Sr. 30 Charles Starret o masculo PRECIZAM-SE' DE MARfDOS ,protestos de alta estima e ele-

revista de grande sucesso no
Dr. N�reu Ra.mos�

.

pela sua cow-boy Com: vada consideração.
"mundo infantil, O HEROI, da grandIOsa reallzaça:, ao Ex- VALENT,1A RURAl! June Haver - Vivian Blay- Antônio Alvares Barata, C� ...

Editora Brasil América. �o, Sr. Dr
.. �delbal. R. da 4° Final do empolgante se- ne - Vera ElIen e George pitão de Mar e Guena - Ca-

Os interessados poderão pro- SIlva, para sollclt'l.lde dlspensa- riado· Montgomery mandante.
. . . da ao meu caso; aos gra, Ides A CAVEIRA II _1IIIIII1DI_1IlIIJ _

·-curar os lIvros e reVIsta na LI-
'do d P l'd oS" o T i f.' R " D d ' 3') me ICOS, r. ü 1 01' anuag Preços ás 4,30 horas Cr$ A:WGEMAS DO DESTINO e e ODe par.::lil-_vrana -osa, a rua eo 010, <J, A 'I' R't I F'Ih 1 M' U

t C
.

I
e me 10 o u o ,1 o e (r. a- 3,60 - 2,40 - ás 7,30 horas Com: Robert Lowerynes 1;1 apIta. rio Wendhausen, pelo ('!Ewota- Cr,,� 3,60 único III 1 61 7

>1
mento dispensado ao doente, ás Censura até 10 anos. OS DEMONIOS DO CIRCULO

.,

Cavalheiro, Senhora ou boas e incansáveis Irmãs·je Ca- VERMELHO
Senhorita ridade e �mferll1ein.l:3 do HOSpl_ l SENHORITA! 1/20 Episódios

tal a todos enfim, que (}rmtri- A ultima creação em refri- Com: Herman Erix Ca-
Seia em seu quarteirão b' f'll Imram para que meu 1 10 VO -

gera_nte é o Guaraná KNOr role Landis - Charles Quigh-
um - dos delegados da tasse' a ter saúde. EM GARRAFAS GRANDES leyArão Social Catarinense, �l b

-

d
'

't Para e es as ençaos () (;eu. Preferindo-o está No prograP1a: Seleções Cine-
Filorianópolis, 17 de novem- acompan hando a moda, matI'ográficas 17 - Nac. Imp.

bro de 1947. Film-es
Leontino El'melino Gonçalves rome UNO! Precos: Cr$ 3,00 2a Platéia
Le,olltino Ermelino Gonçalves .L'\. '

Cr$ 2,00

Walter Lange e Noemia
Amaral Lange e

Zan�ibar Lins e Estelina
Sanford Lins

po.rticipam 006 pa,en tes

la_P9)Jlioao de 9UUi!I relações.
contrato d.e c:lIIornento e

!leus fi,lhos Pl,ULO e

ROSi\ MARIA

Paulo e Rosa Maria
confirmam

Fpolis., 19 -. 11 -- 47

.'

Peça informaç3es nesta

redação, pessoala:ense
Oll pelo telefon9 1022.

e 81i11rd prontamente obndid.o CJ

__ !:r:0!,!�c:rte de 5UOIII çorgall.
r�. _",.or.,.�

CASA MISCELANEA dirstri-
buidora dos Rádios R. C. A
Victor. Válvula. e Di.COi.
Rue Conselheiro Mafrfll

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

Â noS'�a CUllital vai ser dot:�
da de mais ,�m esta.belecimeutí)
de ensino e e"te serú o "C,.l{'�
gio llalt"liga-Verde" •

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clube Doze de Agosío-Program.a para o Inês de nove:mbro:
Dia 291 sábado, soirée .. (Apuração para eleição da Rainha dos Estudantes],

--�--'-�I

mais moderna creação em
refrigerante é o

I

I

arraIasm
,

[xperi ente-o. r �elicioso
-----

I" I
I
I
j
I
I
!

I
TrUfi!llp.l "t�$ ragu I lU' dtii . de cargua ao pôr co de I

s10 FR4NCISVO DO SUL para NOVA rUBI I
Informaçõelll com 09 Aqente. -IFloria nôp olis - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212 ( End. teleg,

ISão Fr ..ncisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK
I

II
I
II' I

V I S
O trabalho isolado é disper

sivo; a ação ordenada e con

junta é plenamente eficaz.
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVElRSAL, AVISA) AAção Social Catarínense

rrODOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA destina-se a coordenar estor
REGULARIZAR SEUS. TITUiLOS DE ACORDO COM O DE-

r ços em prol do.s ãesprotegldos
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE da sorte.
"ACORDO COM ESTE :B;EGULAMENTO. � - .

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES f A primeira.Agua de Colônia fe�ta

PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTR..<\I no mundo foi lfabricada na di.di;

DESTA CAPITAL, erro A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFl de ColOOia pela. Fábrica 4e ;lolu.a
CIO AMÉLIA NETO.

'

Maria Fll.rinJl"
..................................... 1 .......

____..,. __ ,,_�_.__ "J.... • __._yo,o.,.�-_ _

__ , .. ..,.__._._...••.,._. _ ...,. _ � _ .. _

• Não receie em comprar
UM AN�FA�ETO . Comias!!, Gravatali Pijames, ações do "Colégio Barriga-

é um c.ego. N�.O de�xes. teu a�lllgo Mei81 dai melhorei peles me- f Verde" por que ésta organlsa-na ceguerra da ignorancia. Da-lhe •
-,

d 1 da lUIlI da ínsteução, levando-o a um nores preçal, ,6 na·:CASA MIS çao �sta s.en o. ze a a por ver-

curso de 18MabeLização de adultos. CELANEA - RuaO. Mafra. dadeíros Idealístas,

DURANTE TODO DIA

nos VA.PCJOS

Importados diretalIleKlte dos' E. E. Unidos
Aos srs, médicos e termeceutícos e aos hospitais
Ccrnurrícumos qUG eatamo. recebendo uma importação direta

dos Estado. Unidoa. dos Itsguinte. artigos:
Filrnee pá.rQ Ráias X, em diverilOIl tamanho•.

AlrnofodoiJ e travollaeirOIi de câmara de ar de borrocha -- Dedeira. 8

capotinho8 higiênicos de borracha.
Luvas para cirurgia.

Cuba•• cornudrea, irrigadores, caneca. graduada•• compadro •• funía.
em ferro batido••8maltado,
E divarsos outros artigo.. ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C
Sociedade Materiais e Inlltrumento8 Técnicos -- Cientifico. Ltda.

Ruo Coneelheiro Mafra, 54 -- Caixa Posta!. 148.
Te;egro.mae: «Somatec}) FLORIANOPOLIS"

ISenhol'1tal . I Y. S. quer O progresso da
I

A", escolher seu perfume gerifl. h>t'S-SU, Juventude! Dê-lhe Ins

i , ...e se trás a marca d. perfulJIl&rll trução, e isto só se consegue

I I 'Johlm Maria iFarina" que ii' en aeornpanhando os organizado.

I ,n�lerida pela corte imperial clt res do "Colég'io Barrígn-Ver<-
D. Pedro fi de" •

I

"

I,

,(Idítl'tId$I!IR�S•

De acordo com os imperativos do

razão, do ciência e do bom senso:'

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, bemorregies
e suas consequências.
N.o 2: Feita de regras, regras
atrezados suspensos, demínuidos
e suas consequêncios.

o Sabio

DE"
� lA WETZl:L lNDU8'JRIAL-JoílS.VILl E

'IORNA A ROUPA BRANQUISSHHA

;1 ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- Domingo, dia 23, «soi�ée mignoh» das 8,30 horas
a 1 promovida pelo «Grêmio Ura».

�.",_."w . ,______
_

� ....____--_

lUra feDis Clube
,

de navegação
��
�t�4i;
-�:��,�

NAVIO-l\10TOR "ESTELA"
,.max\ma rapidez e garantis para transporte de suas mercadorias

.

Agent�s em Elorianópcría CARLOS HOEPCKE S. A.

-----._-"--_.,,----,.�--_.,'

'�Represeatan ie--Vendedor
0rganizaç5ú de vendas ele p rodul os americanos I' Ingleses procura

r:pessoa habilttada para ocupar (I lugar de rcpresentuntc-vendodor em

. .sua Filial ri,e Pôrto-Alegr«, sendo uecessáriu que conheça os ramo:" de

.eoessõríos (' peças para automóveis, bicicletas c acessórios, e si possi
-vel, também de utensílios e maíerial elétríco.

Exige-se oonheoírnento do idioma inglês, boa educação, apresenta
.ção e responsabilidade comprovaria, pois trata-se de cargo de conl'íanca

i'1lara o qual devem caurlidata r-se sómcnte pessoas idôneas e que preen
. -eham as qualidades solicitadas.

Cartas para "P6R'l10-·ALEnSE" neste. jornal, dando referências,
lPreten3ões c inforrnações pessoais.

TINTURARIA CRUZEIRO
..

1firadentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chcpeos

e im ')e tente .... Se rvlço rapino e garantido.
----_.'---------�-------------

Cornun
.. -

i c cr c cr o
II

Cornurrico ao Comércio e inta'!'Qssado2 orn gera) que até dia 20
.de Dezembro d, corrente ano, o EMPRESA GERA.L DE TRANSPOR
''l'ES. fará tranllporteil diodo", perc Itajaí. Garpar e Blumenau. e com

,-2 e 3 viagens lIemanah de FloT'ion6palie a Joinville e více-ve rs e,

Gsiilherme Gonçalves d'Avila
Rua Alvaro de Carvaiho. 2

Te!efone, 1.677 -- End. Telgr. «DAVILA».

QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 7
PROCURE A

Blfaiataria ello
Ruo Feljppe Schmidt 48

A II\lDUSTRIA E COlVIERCIO
Firma Importadora de São Paulo, dese ieruio exteruier

suas atividades ao mercado interno aceita

representações de bons produtos.
I

Pedimos e fornecemos referencias,

Certe« para Caixa Poetel, 5366 SÃO PAULO

ZENITH 3.nWtnafio.naf

,O N O V O R Á O I O • F O N Ó G R A f O

> •

,
.

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
..

com BRA�O SONORO "COBRA" RADIONICO e

Trocador de Disc�s RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
, e umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13 metros .

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruidodesagradavel de raspaduraou chiada; ,

faz com que os discos se possam tocar cen

tos de vezes mais.

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos I

de doze polegadas em

3?{ segundos cada um.

O Braço Sonoro "Co
bra" pode se deixar
cair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

-_ ....._--------------------_.

.Distdbuidn'· Exclusivo Z. S. BA.TrISTOTTI
. Ruo Felipe Schmidt, 34. - Caixa Postal ! 73.

Florianopólis. - Son t x Ca.t�rina

Pró casa do ne
cessitado
Continua aberta a subscri

ção pró casa do necessitado, de
acôrdo com a feliz idéa de
um "Voluntário", trazido ás
nossas colunas.
Destina-se a mesma a fazer

os nessários reparos em casas

de indigentes afim de que fi
quem abrigados das intempe
ries.

Contribuições recebidas:
- Um anônimo Cr$ 10,00
- Um anônimo Cr$ 5,00
- Uma firma de móveis 2

taboas,

ftéro Clube de Santa Cátarina
De ordem do sr. Presidente, científico aos interessados

que se acha aberta a matricula para o curso de pilotagem des

ta ent.dade , de acôrdo com as instruções recebidas da Divisão
Aêro-Desportrva da Diretoria de Aêronautica Civil.

Afonso Veiga
Secretario

�CJ-.F..�............D......__...............,...,.,._..__..........,."........,.,...".,..-.-,.......".. ._w_.

Baiançso de crianças
podendo, também, serPróprios para jardins ou áreas,

armados em sala espaçosa. •

PREÇO: CR$ 300,00

Para os pessoas 'de fino
palador (,ofé O ..to á

!!iem par.

i·����;::lf�·�-A-·-.-�""'�-I
�
�,' jURANDIR LINHARES & crs,

� Rua Tiradentes, 18-A

J ........_.............._....._..............-..........- .......-._.......................2;'.:.::���. .!..�:.�...._-........_-_-......

I
.

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

ótimo presente de Natal. - Fábricl;l. Reíníseh
João Pinto n, 44 - Fone 1.134

Rua.

·_·_._._·_.._.........,..........-_·.·...........-_-.·.-.-..
,.....-_·_-_· -.·u·.·.-.......,...•- ...- ......_-_-.....,.

AdUTOMOVEIS
PereirG

ãtivogado e Contabilista
Conat-ituição de sociedade•.
Plano. contobei••• Organiza
tjõe. -- Pareaeres e lerviço.

correlatos.
Rua GoL Bittl!lncourt nO, 122

Fiorian6poJis
Da. 11 hora. em diante .

Para r spida entrega procure conhecer os tipos e preços

que di spomos.

Inscreve-te na Associação
Beneflcíente dos Funcioná"
rios Públicos Estaduais e l\1u
nleípaís de Santa Catarina. I
Três emzejros mensaes - i

dez centavos díáríos e estarás I
preparando um peculío para 1
tua familia.

'
o TOSSE o BRONQUiTE

.� .\
of �.•

�

1" 'j

JOSE' OLIVEIRA
ENCERADOR
Telefone 1447

...................... o�, •. " .........

.....

Quer estudar á noite� AdquÍ",
ra uma ação (lo "Colégio Bar

riga-Venie",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I,

Terça-feira
realizacão

f

próxima, pela manhã, 'prosseguirá o Campeonato da
de empolgante prelíe entre Paula Ramos e Figueirense, Os

comandados por Au�usto, ameaçam seriamente o líder,

cidade, com a

alvi-negros,

.A regata de 15 de Novembro

,
i ,I

Revestiu-se, sem dúvida al- madissima regata de 15 de no

guma, de excepcional brilhan- vembro, com a participação dos
tismo a regata oficial de 15 de clubes: Ipiranga, América,
novembro promovida pela Fe- Martinelli e Riachuelo.
deração Catarínense de Des- Apresentando guarmçoes Direção de PEDRO PAULO MACHADOportos, através de seu Depar- mais harmonizadas, com mais

__ """"'"

:!;On�:d;rg�:����P,�:m;:'�l�� ��:t��l���:t������cr.�� O 8V�i buscará a reabilitação enfrentandotinham oportunidade de pre- mostrou-se coeso e tirme eml II II I
sencíar tão soberbo, sensacío- todos os páreos que foi partící
nal e formidável espetáculo re- pante, vencendo por isso no

mistico, tendo o 15 de novem- cômputo geral dos pontos.
bro de 1947, proporcionado A segunda colocação coube Ieste desejo tão angustiante e a representação da Sociedade
espetacular de velhos 15 de 110- Recreativa e Esportiva Ipíran
vembros. . I ga, da cidade de Blumenau,
Entretanto, deve-sa fazer, cuja representação foi das Mais um prélio em disputa rança de conquistar o certame elástico escore de 7 x 2, con-

justiça de melhores encomios, I
mais valiosas que participaram do certame de futebol da cida- não está de todo pe:rdida.

.

tagem que como se pode ver
somente a um clube que infeliz-: da referida prova. . de terão os osporttstas ocasião O Clube Atlético também foi perfeitamente é inadimissivel a
mente por motivos imperiosos. Conseguindo de maneira brt- de assistir no campo da rua mal sucedido logo no seu prt- um esquadrão eficiente como-
não participou desta prova. !lbl:tnte a conquista definitiva Bocaiuva. . o que possue o grêmio. donos-
, Sim, senhores K\esportis�as., dás riquíssimas taças "PARA Avaí e Clube Atlético serão I so invicto 140 Batalhão de Ca-
Foi o Clube Regata Aldo Luz TODOSJ' e "REl\lINGTON", a protagonistas de sensacional cadores. Como o Avaí, o clube-
que teve a coragem de por em! turma do Ipiranga deve ter duélo futebolístico, a realí-I tricolor estreitense descuidou-
pratica novamente o remo em! voltado satíereítissima com o zar-se na tarde de hoje, dispu= se um pOUC{J no preparo da sua
Santa Catarina, quando o es-l resultado que obtiveram, fi- tando a terceira partida do equipe, dai resultando. a sua
port« náutico de há muito se cando princ1.ipalmente os clu- turno final.

I maior derrota.ressentia de uma �orte crise'l bes desta capital' .cantando o Espera-se que ambos con- I Os trícolores devem mostrar'
estando na verdadeira expres- celebre tango "AdlOS Pampa sigam uma reabilitação ampla, I, que muita coisa de útil pode-
são da palavra completamente I Mia ".,

I

demostrando que possuem cre- rão fazer nos dois restantes
fracassado. Foi a bem organí- No entanto, não poderei dei- denciais para jogos ímportan- I jogos em que intervirão. Nós"
sada Diretoria do Clube de Re- xar passar despercebido neste tes, como o que para esta tar- ! que acompanhamos o conjunto
gatas Aldo Luz quem teve a comentário, a minha afirmati- de se anuncia. no presente certame, não ire-
coragem de enfrentar o reini- va quando escrevi p·ela" A Para sobrepujar seu adver- mos exagerar afirmando ser
cio do remo em nosso Estado GAZE·TA" sob o t ítulo de "A sárto, o Avaí terá que suar a possível fazer muita coisa de
por seu Presidente. Sr. Sidney DIREÇÃO TÉCNICA· DO R:IA- camisa, levando-se em conta o notável, caso os seus rapazes
Nocetti, tendo como um dos CHUELO", pela qual disse grande perigo que o Altético exibam as suas reais aptidões.
seus principais e mais esforça- que as únicas esperanças da-

sempre representou para os Para o confronto de hoje.
dos membros de Diretoria o Sr. quele clube eram os velhos ido- demais clubes que participam Avaí e Clube Atlético esperam
Oscar Teske,· organisador da- Ios do remo em Santa Catari- dos jogos oficiais do corrente convencer o público, fornecen-
quela regata.' na: Otávio Aguiar e Joaquim ano, do um prélio atraente e dispu-
Digo e repito que foi o Clu- Oliveira. Enf.retando o Paula Ramos tado, com inicio ás 15,45 horas;

.

be Aldo Luz o reiniciador do Houve ql,em qulzesse me
num encontro que arrastou sob a direção do árbitro Aldo

Temo em Santa Catarina, por- meuosnrezar chamando-me de
enorme assistência ao local'

t.!:<'ernandes.que de nenhum canto do nosso protéta, de técnico, etc., e que da luta, o Avaí conheceu a sua

Estado, ouvia-se falar em re- eu estaria muito enganado, urimeira derrota do ano, pela Os quadros intanto-juvenís
mo. Florianópolis, Blumenau, porquanto o Riachuelo possuía assustadora contagem de 5 x do Bocaiuva e 0.0 Avaí farão a

Joinvile, São Francisco do otimas guarnições e que ven- 0, perdendo a sua longa inven- partida preliminar, que terá.
Sul, Itajai e Laguna, lugares ceria a regata. cibilidade 'e o precioso tfltulo inicio ás 14,15 horas, funcio-
de onde em aureos tempos Na realidade, o Riachuelo de líder. O seu vencedor ficou nando como juiz o sr. Izidro I

, sempre cooperaram para o en- não deixou de vencer a regata, isolado á frente da tabela de Costa. Os prélios em disputa
grandecimento deste esporte, porém, depois dos outros .. Po- classificação. Nunca, em toda I do certame dessa categoria
nunca mais que leu-se em um risse aqueles que tiveram a

a sua história de feitos impa- I vem agradando a quantos ja
cantinho da imprensa qual- ousadia de falar daquela for- gáveís, o tetra-campeão do Adolfinbo, guardião do Avaí tiveram a ventura de assisti-

quer causa a respeito de guar- ma, e, que por certo logo após Estado sofreu tão tremendo i los. Veremos mais uma vez em

níções, clubes náuticos ou SIm- o termino da regata ficaram de revés. melro jogo do turno decisivo.
I

ação o� "cracks" ,de amanhã.

plesménte do remo, cabeça "8nchada" , especial- Era considerado o mais com- O Figueirense apanhou-o de O Bocaíuva entrara no grama-
Mas, embora tendo todos es- mente o técnico de palavrões pleto conjunto de Santa Cata- surpresa, dominando-o pelo· do com as honras de lIdeI' do

tes obstaculos, não desmereceu Alberto Moritz, quero mais rina, até o dia fatal em que um '

do Clube de Regata Aldo Luz, e, uma vez ratificar o que disse antagonista valente e decidido Pronrama da 8eB.U.. Não ba Utorpe ea-por intermédio de seus bem naquela croniqueta. aplicou-lhe uma surra de que Y
,

organisados diretores, fizeram Deve também o Sr. Charles jamais se esquecerá. Recupe- para o Brasil monto'voltar a tona o único esporte Edgar Moritz ter pensado, ao
rar O "cartaz" perdido é a

SÁBADO 22 DE NOVEMBRO: Rio, 21 (A. N.) _ O relator
que para os catarinenses teu: o menos que desta feita não foi grande esperança dos avaía-

1900 _:_ Sumário dos progra-! da comissão do PSD, deputadoinsigne titulo de "CAMPEAO a turma do bairro da Rita Ma-
nos. Necessário se torna atas- ,

I" D rt d 1 queh 1 mas e Interlúdio Musical. Deoe ecio ua e, ec arou ......BRASIDEIRO". ria que derrotou o Riac ue o, tal' o desânimo que assola as
19,15 _ Noticiário. possivelmente, na próxima 2&

E, como já disse, de maneira mais sim a pessoa de confiaD;- ostes "azurras " J animando -os
19 30 _ Tendências Univer- feira, poderá apresentar seu

alguma foi possivel a presença ça por uns dias que para lá Ioí, seus jogadores a prepararem- sais 'da Música do Século XX parecer sôbre o esquema da
das guarnições do Clube de ��- para dar completamento a de-

se para as lutas vindouras,
_ palestra do Maestro Manoel UDN ao Conselho �acional do.gatas Aldo Luz na prova OÜCl- sorganisação porque passa o lembrando-os de que perderam Lazareno. PSD: O relator reafirmou que:al do dia 15, não podendo po- Clube Náutico Riachuelo.

apenas um combate e a eape- A 1 ligionários são-
risso obter vitória alguma. Portanto ° fracasso de 15 2000 - 1) "Livros e uto- e e e seus corre ..

Mas, devem estar e merecem de novembro como disse naque- dentro de uma Diretoria cujos res ", de Joaquim Ferreira; 2) favoráveis á proposta da UDN
.

I I t "O Cinema na Orã-Bretânha+vqus foi colocadanum_planoe.Je-estar orgulhosos todos os seu.s la minha "croniqueta" , foi membros seJam. ega men e
.

I te
I de José Veiga. ! vado. DIsse que. nao ex s

dirigentes, por terem consegui- fatal. Resta-nos agora esperar e eitos.
2.0,15 _ Artur Birkhby e seu' qualquer pesse?-lsta tentando.

do a maior vitória de to.d.os os pelos velhos sócios do Clube Do contrário nunca que S. s.
�

, .

bí ti d Octeto. torpedear o acordo.
tempos, que foi o reínícío do Náutico mais querido de Santa poderá conseguir o O Je IVO e-

remo em Santa Catarina. Catarina, afim de organísarem sejado, muito principal e espe- 20,30 - Estradas Britânicas

E, desta forma, ficou con- em primeiro lugar, como pri- cialmente si todos os elemen- e aldeias - Rudyard Nips
cretizado novamente, o remo em meira e única providência, uma tos fore� administrar com o tíg - palestra de Philip Toyn-
110SS0 Estado com a prova ofi- benquista e eficiente Diretoria carrancismo do sr. Alberto Mo- bee.

daI que tivemos oportunidade para este Clube cheio de glo- ritz. 20,45 - Música das Esta-

de presenciar sábado último ria.s, no sentido de que o mes- Quero entretanto, frizar que ções.
na baia sul, cheia de brilho, mo possa erguer-se de mpa. vez não é despeito, nem tão pouco 21,00 - Noticiário.

-cheia de sensação e cheia de por todas. vontade de atacar o Sr. Alber- 2115 - Rádio-magazine.
N- M't 1

' 21,,'30 - Julius I,sserlis, pia-indescritivel entusiasmo por Já por diversas falei e ja- to Moritz. ao. UI o pe o

parte do público presente, além mais cansar-me-ei de falar so- contrário. Quero simplesmente no.

da valiosa presença do Exmo. bre a cotnpleta desorganisação provar a S. s. que estavl1 com- 22,00 - Rádio-panorama.
d d E t d .,

d CI b N tico I)letamente errado quando cO-, 22 15 - Noticiário.Sr. Governa 01' o s a o e da DlretOrla o u e u

42 '20 _ Comentário da 1m-altas autoridades do nosso Ri:achuelo, não por ser o Sr. meçou e terminou agindo com. '
. , .

mundo civil e militar. Charles Edgar Moritz um mau, palavrões e mais palavrões. I prensa Bntamca.

Assim foi, e, de conformida- Presidente. Não, em absoluto! Conve�-se porisso, Sr. AI-

de com O estabelecido no pro- É, sem duvida, um ótimo Pre- berto Montz.

grama distribuido pela F. C. D,. sidente! Falta-lhe, no entan- It's your fault,.· .

i- """"l1rt"�

teve inicio a oportuna e ani- to, queLn lhe ajude, porém, Escrev}m: SIlvio veloso

hoje o Clube Atlético Catarinense
-CODI o mesmo objetivo os dois

LEIAM A �VlSTA
o VALE DO ITAJAI

Funcionário público
Lembra-te - descontando dês
centavos diários de teu veneí
mento, salário ou remunera

�ão poderás deixa� pa� tua

fa,milia, um pecubo até Cr$
30.000,00.
Inscreve-te na As.sociaçãtt

Beneficente.

SI CONSEGUIRES
·Que um teu amigo QU coIlhe

cido analf3ibeto frequente um C�

S.o n.oturno para aprender a ler $.

1l. escrever, presta·rás um grande>
�erviço á tua Pátria. Catedral M�.
'r"noiilana .ou GrUlP.o EscolM' SaG
José.

',-

I
I

I
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o ESTADo-sàbado 22 de Novemõro de ",41 1

.�
� .

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente' qualquer irre-

j
. gularidade na entrega
de seus iornaes.... _ •••••••••••• Jllat. � D -_....•...••.... . �� ..••.••.•.....

� •••••••••••• o •• " ••• ! ••••••••
·

••••• e " .

Postos para entrega
de cedulas do sr,
Thomaz V. Cabral
Rua Tiradentes, 11 .

Rua Nerêu Ramos, 64.
Rua Conselheiro Mafra,
Rua Major Costa, 14.
Rua Almirante Lamego, 99.

_

Rua Almirante Alvim, 14.
Av. Mauro Ramos, 184.
Av. Hercilio Luz, 2.

--····· .. � ••.•�.e······.··· ••••••••••••••••••••• e •••••••• �

� 00 <::ara0 � v � ••••• _�

'� do Pai (:mie)�

�w···�·····························.· .••••..•••• 4

'? .. , " i. '0 '"' _�,•••• """."." •••••••• " •• o •••••••••••

• �M •••• �' ••••• �� ••• � •••••••••••••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

�adeo&rh!moa. taIrlbém.. senWua ele noticfu .. ......,..
�toa • <Mltru, de pra_ OI! 40 ..-ou�

DR. MARIO WENDHAUSUN
Clfnica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano. 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
F'el ípe Schmidt n. 38

Tel. 812

mi. A. SANtAELLA
,{�omado pela FacuIda.de Na
'.� <le Meuiclna da UniVf!l"lIldeo
tJ(tlli.... SrasU). Médico por eoneue
!tIlII _ Serviço Nllcional de Doea
.�� Jientais. Ex Interno da San.�
l!InI de ll4lseric61"dla"e HoçltaJ
�Mtrle() do Rio na capital Jf�

deral
�CA JIIli!:DlÇA - DOilNÇU

NMRl'l)SAJI
","v �tó1rlo' Ediflcl0 .A.m6UID

NiETO
'

,....... Felipe Schmldt. eon.uItuI
.Da 16 AI 18 hora. -

Residencia : ,

Leugo Benjamin COntiltant n. 6
,'v

M. POLYDORO S. THIAGO
,� cio Hospital de Oarl4aa.

<:la Florl.Ímópolts
A.......ente da Maternidade

�OÂ MEDIOA - DISTnJll..

� DA GESTAÇAO E DO
PARTO

,� 408 órgâos lntern<>ll...

pecla1m:=nte do coração
�\Fls da tírolde e demaa

gl&ndulas internas

�RAPIA - ELEC'I1KOCAftoo

mHlIUJI'Lt. - ME\l1ABOLISMO

BASAL

�fIU d1àrlamente daI 15 ltIi

18 horas

.loII'lllltlut. ol:.emados " qualquer
� me1m<lve durante li nolt$.

�TOmO: Rua Vítor lIIelr.

les, 18. l"on.e 701.

�.t1mYOU.: A,. e n i d a Trom�

powsitl, IIlI. Pane 7M

til. R. S. CAVALCANTI
fi!lli!6i\ Gxclusivamente de orllln.çtw

.mI 941ã&nha Marl.nb.o, 111
Telclonfl 1[. 7&l

r. ��.!aAVA..fJ. LACERDA
J fI1l.�i'ffi llU�-('tl1l!r.lca dê OlhO!!
,
.- �<Mle. Nuls - G·�rgjU)ttI.

i PfCl�crição de lentas da
! oontoto.
, Reiniciou sua olinica

f Consultoria: Felipe Schmidt 8
\ Das 10 às 12. h•. e das .

! 14 àg 18 horall

I 'l'ELEFONE 1418

i

i lHt ROLDAO CONSONI
! �;';�'h:,i}ü aJilas.L - ALi'A v..
: AilM'ÍlM -- MOL1ilS'1'IAB DRi !!ii!)).
r , ••. �i!!ORA8 -oPARTOS
� .'tl8!l_'O �cla ll'S.Culdactlf de !ii.&ar.'
I &!� d;i Universidade de Silo
J9(.;.�, imã!! roí assistente por" 'pfj.
� _011 do ServiÇO C1r11r.iloo a.

!'roto Ãilpl0 CorreU. Neto
�!a do estômago ti Tiall iii,.
6Í4lN1, intestinos delgado ti 81"OI.IiII'1>,
�ld.., rins, próstata, bexiga,

��, ovtrloJII e U·ompu, v...._

i
� !ddrocele, varizes • h.....

CONSULTAS: .

fôflIl iii iltI IS horas, à. HU!:I PiliS'"
, kltmidt, :iii ('IlltOB dll (:&liaI iI"lI<-

í . .ra�eb). Tel. l.fiS8'. .

; �l'lClA: Hua Eatevlll! .Ii\\
i sior. 17.; Tel. .III 7M

!
.

DI. NEWTON D'AVIL.4
1 �� - �1àj UrlJWoIM -

i �i&'l.Vq dov lntestlnOll réto ti

� 8lU
- Hemorroidas. Trl.ltl!1lOO.

i
to da coUte ameb[a.ull..

�ot�rapJa - lllfta Tcrmetho,
� ·Cozlk<l..lta: Vitor Me1r�e8, as.
! 1%M4e l11IIr1amente llll 11,3() lu.

I 11. fi tarde. 11M 16 hs. em d1r,r.m'
�d: Vida} Ramo., M.

I 19'on. 1087
� .,�,,�..•_. . _ .. - ..�------�

I DI. LINS NEVES
MoléfJtias de senlJorll

1>.'<m.<ru1tót' ln -- Rua Jo!!o Pinto a. 't
..... B.::.bl"lldo - Telefone 1.461

lt;nld� - Rua Sete de Setembro
._- (�1f!c:1o I. A. P. da ElJtlva)

Tel�OIl.e Mo 884

ta. PAULO FONTES
CImico e operador

Coomúi6r1o: Rua Vitor Melrelu, ..
'l'elefone: 1.40lí

�t:ilQ <1aa 10 às 12 e 00. 14 lIIllll
�anc1a; Rua BlumeD4t1, S3

TelefOJM: 1.&:33

FARMACIA ESPERANÇA
do lla:rmacêutleo NILO LAUS
Hoje e amenbE 1i�:I'á lIJ. !J1IJi preferi...

DFelJU �.eIQruU& " «'Itraqcdru - H6Jl!leepáfiM - Porfia"
mltriu -- ltrtifCCIlt ." bOI'T",elul.

Ga�.BÚI-.", g. «IX_tA .bMm1!eia :It3 receitún. .Wc..

CURSO DE MOTORISTA
e

ServIço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensínsül1e l;I dirigir automóVel!)

Amador e ProfIssional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem·se chamaioe para reparos de urgê,lcia.
Auto-Escola 1-47 ..77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL, OSÓRIO. 40,

Aproxime-se mais de 8e1l8, Valorize o seu dinheiro, ins
amigos e parentes enVlaBd9Ql crevendo-se no quadro socia
..Jhes um nlÍmero da revista Q dos componentes do Colégi(

. VALE DO ITAJA.t, edição dflo< Barriga-Verde.

I ,I
\' 1

... I molho"••

iii ié ..çw#iN*4

LEMBRA-TE!
Inúmeros seres DumanOl,

que já foram felizes C0ll16

tu, aguardam teu BUl11iO p.�

ira que possam voltar á iO�

"eiedade. Colabora na Cam
panha Pró Reslabelecimellta
da Saúde do Lázaro.

o VALE D(J) IT !JAt
Procurem na Agênclm

Progresso,
LIVH.ARIA 43, LIVRARIA

ROSA

O Batalhão Barriga-Verde
roi ennsrítutdo de eatnrínenses
destemidos e o "Colég'io Bar
rtgn-Verde", usará a mesma

bandeira.

Df TRJI,f\ISPOPTES tl,fREOS lTDA

, �I��!���;� !��I�����!:����C��i:i���::;��
no próximo dia 23, resolve baixar as. seguintes instruções: '

Não se permitirá propaganda politica, por rádio-difusão, em co

mícíos ou reuniões públicas, desde 43 horas antes' até 24 horas depois
da eleição.

Ficam terminantenmente proibidas aos estabelecimentos comer

ciais ou de qualquer natureza, a venda ou doação de bebidas alcoolicas
ao público, a partir das 6 horas do dia 22 até ás 6 horas do dia 24 do

corrente, ficando os Infratores sujeitos ás penas da lei.

E para que chegue ao conhecimento de todos foi lavrado o pre
sente edital que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado.

Dê-se ciência aos Delegados Regionais e a Delegacia da Ordem
Polrtica e Social, para as devidas providências,

Secretário da Segurança Pública, em F'lorianópolis, 18 de novem-

132. bro de 1947.

I·····"·········�··,·············Alfaiates
Precisa-se oficial de alfaiate,
costureiras e calceiras,
Industria manufatureira

"SCARPELLI" Ltda.
Praça 15 de Novembro, 11.

GOVERNANTE
Senhor

.

de idade precisa de
uma governante de bÔl con

dute, que saiba eosinhar re gu
larmente para tomar o encargo
de sua casa e a direção de

serviços de moças que já estão
tr9balhando.
Tratar das ] 6 às 20 hora e

Rua Silva Jardim 191.

FRACOS G

ÂHiMICOS
TOMEM

UID�I freDsuti�1
"SILVEIRA"
-

Grtndo fanico
.. • lo " " .

o 'rESOURO
• Da instruç,ão está ao a!c.anc<e

de todos. Dá esse tesouro ao teu
1limigo anal:l'1libeto, lsvando-o a um
curs.o de alfabet.iza�.ão no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

Terreno
CAPITAL: CR$ 60.\)00,900,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

�ua Trajafilo, 23 • ,Flcfti�nÓPO!!._I__

Vende-se um. sito à Avenid
Hercilio Luz, distante 5 minu
tos da Praça 15. Tratar a Rua
Felipe Schmidt, 33.

Timoteo Braz Moreira, pelo Secretário da Segurança Pública

Tenhc sempre em casa uma: garrafinh':I

IrERIII'VO « KN O I»
de

Delegados da Ação Si Catarillense
A Aç�o Soeial Catartnense, para boa execução de seu plano de

assistôncia ao verdadeii-o necessitado, precisa em cada quarteirão de
nossa cidade, de um ou uma representan te, no mínimo, podendo cada

quaeteirão ter até cinco representantes.
Desejando o prezado leitor ou leitora colaborar em tão grandiosa

obra, dê hoje mesmo a sua adesão por intermédio dêste jornal ou da
Rádio Guarujá.

Pessoas que já se inscreverarn :

Ouartedrão n. 18 - (ruas: Almirante Alvim, Cr-ispim Mira, Av.
Maur-o Ramos e Ferr-s ira Lima),

81'S. Bento Aguido Vieira e Heitor Faria.
Quarteirão n. 4 - (ruas: Felipe -Schmidt, Pedro Ivo, SeLe de Se

lembro e Conselheiro Maf'ra) .

Sl'a. Stelita Garcia e sr. Sidnei Nocetí.

Quarteirão .n. 25 - .ruas : Blurnenau, praça Etelvina Luz, rua Fer

reira Lima e Avenida Mauro Ramos) ..- Quarteirão n. 26 - (rua Irmão

Joaquim, Avenida Mauro Ramos c rua Rio Grande do S1'l)
Srta. Maria Enr íqueta D'Avila,

Snra. CECILIA M�CEDO SIMOES
Quatro quarteirões compreendidos entre as ruas: Marechal Gui

lherme, Deodoro, TLe. Silveira P- Arcipeste paiva.
.

8ta. ETELVINA MELLO
Dois quarteirões, compreendidos entre as ruas H. Luz, Fernando

Machado, General Bitencourt, e Saldanha Marinho.
Snra. MARIA COSTA SOUZA

Quai-teião compreendido entre huas Anita Garibaldi, F. Machado,
General Bittencourt e Av. H. Luz.

Snra. AGNESE FAHACO
Ou arteirão das ruas Felipe Schmidt, Geronimo Coelho, Tte. Sil

y,eira e Alvaro de Carvalho.
:::iR. MANOEL FEIJó

Av. Mauro Ramos - rua Silveira de Sousa - rua Campos No
vos - rua Lages.

!;T.l\· CARMEN BARBOSA
Ruas: Visconde de Ouro Preto - Anita Garibaldi - Fernando

Machado e Av. Hercílio Luz.
SRTA. EDY LUZ E SR; CAMPOLINO ALVES

Ruas: Deodoro - Tie. Silveira - Vidal Ramos - Je�nimo Coelho.
SR. LEODEGMUO BONSON

R.uas: Felipe Schmidt - Larg'o Fagundes - 'rte. Silveira - Ãlvaro
de Carvalho.

Foro indu.trioa leve e pesada.· fabricada pelo técnico FRAN
CISCO BIGNAMI. tem slOmpre em estoque d.. todos o;; tipo. e

medidal!. tipo fixo oscila.nte; .eUara de 3/4 e 5 polego.o •. todo.
com lubrificação automátioa.

I Eixo para .erra circular, aparelho para lilsmeril montado com

I rolamento.

I
JUNÇÃO de anéis e a parafUlo. AI\éis de presaãa.

"Eixo para tran.mie5!ão da t<ldall OI! bitola•.
E.tá .em'pre ao .eu dispo'!" o pr.;o de fábrica à Rua Campo•

I
S011811, 676. Fone 446 -- Santo A.,dré.

Ou com .eu repre.entante em São PQulo�à Rua da ,Mooca, 1::137
Fone 2-1371.

---�---�

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51/, 8. e. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque.

Banco do Distrito Federal 88 4.

,Fal;:n;,�icCinte e di9ltribuiclores das afamadaa,·.con
{scçõe.-'-DISTINTAo, • RIVET. POI.ue um gran�
d••ortlmento de aasemil'all_ rilcado.' 'bl'lnl
bona O bal'atol,' a.lgodõae, tmof'lna o 'ayiamonto
para alfaiato.. que recebe dirotament. da.

fdbrica.: '. A Cala • .1. CAPITAL- chama af atongao; �dol --Snr.:, Com.l'cl••t•• do int.l'ior no '.entldc d• .,Ih. fazerem lIma

vl ..lta anto. dCl efetuarem qual compra.� MATRIZI"'lom 'Florlan6polill;{!�� FILIAIS em Blamanau c�LaJe••

1
I

•

em H'IfUMjfi5"T7==rr=ffl
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Sómente na próxima terça-feira· Nerêu Ramos terá tempo para atender os dESejos:
de adesão· da UON! Que pressa, afinal, é essa dos «eternos vigilantes» 1

Sosseguem leões! .

, , I Deputado Padre Vijrr��pOrulcncla8
lr�nd,a Cwnara I d� !!!����olítica que rei-

.

VIa aerea,. chegou, ante-on-, na na terra tijuquense é real-
tem, nesta Capital, o deputado mente um espetáculo verda
federal Padre Al�redo de Arru- deiramente democrático! Ca

__

\. d.a Camara, presId,��te_ do Par-
ravanas percorrem os distritos (

--F-Io-r-la-n-Ó-p-O-II-l-�-2-2-d}-e--N-O-V-e-m-b-'f'O--..-d-e-'-9-4-7 (�1�0 De�ocrata Custa?, que sendo acolhidos com entusias-

I'
fOI rece�ldo _

n a Base Aerea pe- mo pelas populações locais e

. �o _ seu , Irl�aO Tenente. ,Salo- já se póde calcular, sem receio,

DI·str·lbu·lça-O de chiapas do p·S O I ��a� Arruda 9am�ra, oficial de da vitória que terão os candi-

• • • gabinete do (,.ov�lnador do Es- datas do Partido Social Demo-
tado, por s. eXCIa, o Tte. CeI. (C- lu , -

3O PAlRl'LDO SOGL\L DEllvrüC'ttAT,I,QO. pre:Yine :105 seus eorreligio- Cantidio Regis comandante da
one ue na pagm.. I

nários. que estabeleceu no <Democrata Clube, a Praça .t 5 de Novembro, ..

Mil! E, d IIlIIIRi 15i

nesta capit.al'/um posto para dislria)ui<;ãD rie chapas de seus candida- P�IIc:a I itar do :ta o, dCOtos a ·yereadores, ,
missoes representativas OS·G S' h tFuncionando das 8 11<)]'[1-: ás 17 horas, dos dias 22 e 23 do corrente. Diretórios Estadual e Municí- ermano te· er

Sede do Partido Social Democrtitico paI daquele partido.
A' tarde do mesmo dia o ílus- Telegrama recebido pelo dr.

S votos Leober to Leal, Secret ério da
O tre parlamentar esteve no Pa-

Viação, Obras. Públicas e
Iácio do Governo, em visita a s.

Agricultura, irdarme o fale-
,excia, O dr. Aderbal Ramos da. t d Germano
",.

. Clmen o o tiro
Silva, chefe do Executivo Ca- Sieb t id na cidade. ...,16 er ocott t o
tartnense, onde se demorou em d T b, - E' preceito comez inho que os 110-

cordial palestra sôbre vários i
e u arao.

meus, valem, socialmente, pela 50 .. ·-

,

..

' .

O sr. Germano Siebert , que ma de serviçus que nrcstarn ao seu!'

pr0�len�as naCIOnaIs:.
d

I há bem pouco tempo nos meio p pplas sirnpat ias que cnn-
A notte daquele dia, o epu-] visitou era um dos iricen- quísf arn nos cil'rll!tH em que

tado, �adre ..�.r�'uda ,camaral tivado;es do reflorestamento atuam, José lí.ihe irn, lia inl imida

presidiu O c.omIclo, re.,alIzado na i, do nosso solo. Durante xnui-
ele o Baç«, lt'lI1, euí J'é nós, jusLifi-

P P OI t d carlo conceito, como homem de tra--
raça e,re.I.:a lvelra,. en o I tos anos realizou vários 1l«1110. _ morles!o rnus ompr-eeude-

na defesa nessa ocasla�, em VIbrantes I
estudos sôbre o plantio dor, simp lcs, ma, íuh-u nsigeutc no

pal�vras,. h_Ipotecado, pleno de, árvores que melhor se que diz respeito á suu hnnesf idade

apoio ao projeto Ivo d Aquino pp�,oonl. Chete du f'ain iliu compe--. .

� 'adatassem ao noss') clima
líd d P id S

.

1 D uctrado de �1.nB ubrigacões, José-
I ,e� o aru O ocia - em�- tendo, Eir almen te, obtido os Ribeiro é 11lI1 hUTllClI1 que sabe re8--
crátíco no Sell�do Federal, Vl- meihores re5 ultados com a peitar-si' a si me:,mo, faz.enelo-se-

I
sando � cassaçao dOAs mandatos! Crivília Australiana, Suas ig'UCllnlPolf' rt'�J",itar nas rodas qÚ,6"
comulllstas, tema s.obre o qual,' obset vações foram ,'llvo de fl'cqlF'nta e 1'111 quI' (2,'l'ang'eia sem-·

(.
• -

E d .1. d t d d jll'['-a estima (1p tudo:::,.A �omIS,Sao sta ual ....e �n ,roo e poucos l.as, pronun- vários estudos por técnicos 'o Parlido Soei;d Democrático
Preç,os, avisa ao comércio Clara Importante dlscurso na de nomeada e a imprensa incluindo-o ent.l'� (JS �rl1S C'1ndida--
van.::jista, que; está vendendo Cama:ra Federal. carioca e paulista. fez refe- tn,: H verf'ndol't'q 1Yi\lllicipa:" da'
caixas de carne de !)orco 8al- -- .. ----.-,-------.

rências ao caso,
Calli lal, fê-lo em homenagem á>,-

A
• vil'Ludes ele Clll'iUel' qur, em Jos-�ç

g'ada, na dmmistração do Registando o seu f�leci- Hibeiro, pel'wniricam a g\enerali--
Mel'ca,do ]lIunicipall, ao pl'eçlo mento, apresentamos à famÍ- rlade das qualiLlaries moraÍs do!
de Cr$ 531,00, cada, uma. lia enlutada nossas condo- !lOniP!Y1 de trabalho, do oprl1ári,)!
Secretaria. da CEP, em 21 de . lências. cunsej·enfp de "pu l):lpel ('.lJmo fa-

DtTRANSPORTES AEP.EOS LTOA fnr dl' pnuj]jJbrio soeial. F:1zendc"novem1Jro de 1947. '-1

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

_ tia l'eligi�1J llln irnpcrativo do suae
-----.- -

condu la onde quPl' qlle se ache,
.Tos é- Ribeil'o não tulm'a o precàilj�
cio fla yiolencia pomo l'einvidicação
;;oeial, ma�, ao contl'Úl'io. procura>
impor-Rr, por discl'eta p aLiva par
ticipação em todos os movinientos'
q11r aC0nüIPm melhor enL.f'udimeu
lo 'l)81"il'ico cnJrp os homens, quer'

a candidatura do sr. Bornhaqsen na �un da,�e. quer fora dela.

neste Estado". O 01l0l'OW canrlirialll do P. S. D.:
nAo é, jJoj.3, um lle�{,ilnhecido; é""
antes. lima individnalidade que st! I

afü'ma. no 'SPU gTt�mio de convi-
'

,'üncia f' de l'clr!.l;:õe�'. pOJ' uma de-
terminada �ltiLnric em cujo sentidO'
p ('\i,hmlc o �Cll pl'inclDio de dig
Ilirladl' ]H·s�oal. como vinculo duma"
soriedal]i" bem constituida,
Vivendo en(L'r llÓS há muitos'

ano�, nUJlI\a José R iibeiro. o nossrf

earo· Bagé,· flr'cr']Jcionou os que'
:Jcl'ediül1'u_m na sita l1aJa\Ta. Nãr
poderia. p.ort.nlltLl, a sna classe ou
() sen dilatado circulo dr; íntimos-·
des,'jar-sE' mais condignamente 1'1=.-'

present,Mln na cha]JH do P. S. D,
org·anizacão D flue elf' vem, desde"
a sua fllndação, dedicando infati
gavel e produtivo esforço, cert.o de'
que assim cO'III'i'))111) para o bem�
(\S1:11" dp nO�·:--;il :prrn.

Jo.,é RibpiJ'l) lpTl1. ainda, UO&

meios dCSDOl'! h-ils de ;::'an(a Catari
na, as,';Jnalnrln 11lg'al'. Nes�e D.s.pectfv
'di' S1Hl8 afi\'id:ldi'� Roeiais não lhe·
8 m,'no� favOl'avl,l o conceÍf·o de"
qlUlntü,: o eonheüi'm, nem meIIO:S

grafo (J (',,(,es o eonC1ll'SO prestada·
Plll' pli; 110 drsporto cat.arinense.
Licilo é, P01' lndo issn, espcl'ar

se que () nome de JosP Ribeiro sej�;
sll1fr:Jgadn. com clltusiai'mo e con
\ vicção, por grande j):lr,tp do eleif,)
Il'ado de Florianópolis que se ilãa
dedi,gne, como não se dedignará c

P. S. D., de have-Io entre os ver'ea-'

dores mtmicipais.
.....-_-...-.-.-.".-...........-...-......,._-.-.-.-.......

-

cassacao e
,

Í' -

connssao

o projeto de
da

4viso ao Comercio
Varejista

'RIO. 2'1 (,.\. ,)l.) - A favor do projeto de cassnção dos mandatos

comunielas votaram 1<:i membros da Comissão de Justiça ria qamwr�:
Atalilba Nogueira, Eduardo Duvivicr, Freita,s de Castro, Lameira Bit
í

cnoourt, Ararnis Ata ide, Costa Neto, Vieira de :\lelo., Gustavo Capanl'ma,
Pacheco de Oliveira. Carlos Campos, Leopoldo Pe�cs, Heitor Cnllet,
)?dO'ar Arruda Graco Cardoso I' Eur ico de Sousa Leão. Contrar iamente

a"o. epl�ojeio v�tal'am: HPi'ITlPS Lima, PJi,nio Barreto, Gilberto Valente,
'G1ll'gel do Amaral, Soarr-s Fílh« " ',.Ionso' A�lDO. O sr. Flores da Cunha
votou contra o projeto e a 1'<1\':'!' da cassacao.

,

Esses nomes e numeres indicam que a C D. A. eontínua

dos comunistas,

•

Os nossos
candidatos

llan�ilfon "\bad,� 'hl1ente Fel'l'pi
ra, qum:Íanisla de dirpito, l'cprp
.:;f'llta, na chapa pessedisi.a, a mo

cirlade 88Ludiosa.
Espirita vivo e inteligoncia agi!

compreende o ideal na lição de Rui:

r) i(]pal não se c)p,fille; enxerga-se
por clareiras que dão pau o infi
nito: o amor a,bneg'ado; a fé cristã;
o sacrifieio pelos iIlll'resses supe
ri01'es da humanidade; a compre
I1Tlsão da vida no plano dh'ino da
virtude; -indo o que' nlheia o ]Jo
roem da própria indi vidualidacle, e

i1 olpva. o mu]'[iplica, o ::tgiganta,
pOl' uma contemplação ]Jura, uma

l'Psolm;ão heróica, ou uma aspira
ção suhlime. n

Na escolha de seu nome, viu a

oportunjdade ,'I" valorizar a classe
1i0R estndan f ,.� U que peT'[fmce f'

entre a qual desfruta de inveja
vr�1 pJ'r.stlgio, como presidente que
é do Centro Acadêmico XI fie Fo
vprcit·o,

II'
I

Pessedista convicto, com esfor
ços e tráballlOs a seu crédito, nas

campanhas passadas, veio para a

D"aca pu.blica pregar ° se,u progra
ma. Definiu, na ordf-l!n politica
seus principios: "a efetivação elos
anseios democ�á:1 icos do nosso po
vo por meio da defesa inh'ansigf'n
te dos postuladm; conofihwionais
qu� rieclararam os flir,ei!1li' e ele
veres do povo e iféram-l>lI" gal'an
tia,s de mais justiça na cljsll'�bui
ção da riqueza, maior \;u101' ao tra
balho e mais gm.'ântia cle viaa."
Apresentou, como programa de

lrahalho, justas reinvirlicarões da
,cTnsse estudantil.

,serft, na Gamara, uma energia
nova e ousada, a serviço do povo,
através elas linhas estrut.urais do
Partido Social Democrático,
As intrigas e impertinencias, qne

o despeito de adversários fomen.
f,on, responderá com a sua atitude
fut.ura: de fidelidade ao eleitorado
e aos supremos interesses de FIo
.1'ianõpolis..

FRECHAN

EI-l

Os nossos

candidatos

Pelo cliché abaixo, da TRIBUNA
se vê a cardeal re�p05ta do sr, Irinep
Carlos Prestes, chefe comunista,

O órgão dos vermelhos afirma claramente que
"contou com o apoio do Partido Comunista do Brasil

POPULAR, órgão oficial do Partido Comunista,
Bornhausen, presidente da U,D,N. ao sr, Luiz

ARNOLDO SU�REZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA,
Das 18 ás 22 ho,ras; com b{)m�·

marcada, a cargo de abalizado pr()..,··
j' físs-iónaol
t RUJa Arcip'reste PliÍva 17

o.".o Serviço Social do
-

Comércio (SESC) iniciará,
terça-feira proxima, os seus serviços de assistência
aos comerciárzos catarinenses, com amplo programa
de proteção à· maternidade e à infância, e de com

bate à tuberculose, instalando a sua Delegacia Estadual.

A vida ensina. Mas a demOC1'cítica U, n. N. não aprende! Vai

perder outra vez, p,orque outra vez mentiu muito! Quanto mais

mente, mais pêrde! E mais mente! Não é vontade, CoHada! E'

doença. E' �xigência orgânica! No dia que deixar de mentir. ��-

morre! Guilhe1'.rne Tal.
.

l ___
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