
A começar de amanhã, das 16,30 horas às 17, a Radio Guarujá,' em fi�eia�&J1
6utras estações do interiór, iniciará a propaganda politica do Partido S. Qft_oç�tô:
-�W-"" "".""'."' �_ -."i: ,_ � '.,..-.....A."""__-••--"""""""''''_''_''_''.I"J'.----''''''_'''_''_''' � .,. .,..,. -__ _.__.t"J" ._._. _- ._._.__.-_.__.._._.••�<��;..�� ;-��
Passou hoje para o controle da Comíssõo Estadual dd��tée'ôs,
a admin-isiração da uzina e do cJboslecirnenlo de leite. á capital .

.n lula conlrá a- -infla-cão
PARIS, 11 (U. P.) - Um comité íntermínístertal, presi

dido por' Romadier, deverá-ser criado para decidir sobre as me

didas a serem tomadas para luta contra a ameaça de infla

cão e alta de preço. O gabinete francês esteve ontem reunido.
Acredít-se .que foi €studado em grande plano destinado a re

solver 'a situação econômica e financeira do país.

Convidam-se os interessados na organização da
sociedade beneficente AÇÃO SOCIAL CATARINENSE,

I
para comparecerem na sede da L. B. A., sábado às 15

horas, afim de serem ultimados os trabalhos para a

assembléia de instalação, a realizar-se no dia 22 do
.

corrente.

Nas' comi�sões, multo frabalho. NR plAnario. pouco. D ln d' t
·

d 11011,
Altimamente, poucos têem seus trabalhos se acham em Organíe,s lUullicipa) é da pre- eml lu-se o . Ire orlo a lJ 11

sido os discursos em nossa As- vias de conclusão. sidêncla do deputado Antônio, Porto Alegre, 11 (A. N.) - do. Alegam os membros do di-
sembléia Legislativa. E' que oe ;� '*' 'II< N V 11 'L d " I'

J. unes are a -

.

.ea er Informam da Uruguaiana que retório referido qU€ essa. ati-
senhores deputados a n d a m A Comissão de Eínauças, sob do P. S. D. Já bem audíantadas '

o diretorio local da U. D. N" tude os colocou em cheque. Em
.ocupadísstmos com os traba- a, protícuas e operosa presí- .' -' 'demitiu-se coletivamente, ma-I' " _ ., .

lhos das diversas comissões em dêucia elo.' deputado Raul com o seu trabalho, nao possa, d
.

t ttt d 1 substítuíção ao díretórto esta-
c

. .

.
•

dí -. tívan o esse ges o 'a a I u e c a ..

que se acham servindo. Há até mede trabalho ou canceiras um so la �ue se 11ao. r�una Oorníssão Executiva Estadual ce!a;,do, fOI organizado um
..
co-

deputados que se encontram para elaborar com clarividen duas ou mais vezes PQI dia. A
d íd I míté. que recebeu a denomina

'Por demais sobrecarregados, cías todo o servíco de que e:�tá:l' discussão e votação da Lei Or- esse pabrtI o'dque rlesod�eut' �,:e ção de Comité Executivo Mu-
, c

. _.

",
.

os 111em 1'OS aque e Ire 01'\0
•

iPois, servem a diversas co' encarregada. Os ingentes es- gauica dos Municípios já vai poderiam manifestar-se livre- uichpal e que assumirá a. dire-

1lUi&SÕes. ''t * *
. ':

. " E
...O'Tços}o d�putado R a li li longe. e quase terminada, seu- mente sobre a escolha do tutu- ção dos negocios da U, D. N.,

'"

,.s � '. I Scha.eff'er -:- �_ S. D., c?mo �sl do por toda à semana p. f. en-I ro prefeito, o que não constitue em Uruguaíana até as próxi-
A (0I0l' sao Reglmental, de I outras corruesoes, também nao treO'ue á Mesa. medida crera} no seio do pal'ti- mas eleições municipais.

������::o�,o(��§.��f�e ;���I�:��l:��eTdae ��e��l'���s co�t:;��1 n'" exllança-o dos mOandatos comunl·slas e".,€111 di� cOI?-, os trabalh�s que são bem uma garantia de que;
.

lhe sao afetos. Reunindo-se sabem trabalhar e trabalham'

�,���s ��ml���� ���e�ei�rpo��a:�l ,:e����d�e�a d�r���e��v�� T����
.' �.I,01. ,-mperalivo ".�CiOnaido esforços ou labores

p.:;tral
serão dados sete pareceres ai U � I II U I

b.em desempenhar a sua ím- outros tantos projetos de lei. Iportanto missão. Assim, é com * 'i.' �� Rio, 11 (A. N.) - O caso da nistas, apezar da oposição que pelos mesmos partidos e sim
sou prazer que noticiamos que AComissã.o Especial {la Lei extinção dos mandatos cornu- Inexplicavelmente lhe ofere- pelo povo.

--------

cem alguns elementos udenís- Sendo assim, cassadó o re-

tas, espontaneamente arvora- gistro de um partido porque
"dos em defensores dos agentes sua existência era uma amea

de Moscou, está entrando nos ça as instituições e a seguran
dominios do bom senso. ça da Pátria, de torma algu
A maior parte dos represen- ma podem. contínuar eleitos os

tantes do povo se está conven- porta-vozes desse partido, pOT-'
cendo que o caso comunista é que eles pessoalmente e atra
um caso todo especial e que de vez da sua ação parlamentar
forma alguma a extinção dos continuam sendo aquela amea

mandatos parlamentares ver- ça.
melhos pode 'constituir amea- Tudo leva a crer, assim, que'
ça ao regimem democrático. o projeto .Ivo d'Aquino receba
Todos se colocam fora dos a homologação da maioria, in

interesses propriamente parti- clusívs de vários representan
diários e dentro da logica. E a tes da U. D. N., e de outros par-
lógica ensina. que não pode ha- tidos.

.

ver representantes no Congres- O comunismo é um perígo
80 de um partido que não exís
te.
Já foi rejeitada a tese de que

os eleitos o são pelo povo e

não pelos partidos Seria ab
surdo que a lei só aceitasse a

insorição de candidatos quando
feita por agremiações partidá
rias legalmente existentes e

depois viesse dizer que esse's

candidatos nã.o foram eleitos

As' condições dos guerrilheiros
lHO DE JA:\'FJRO - (C818) - O PRESIDENTE 'I'RUl\IAN ASSISTE A PARADA DJC 7 Dl!: P-ETEM- Pwris, 11 (U. P,) - De aClôr-; com o gorvêrno sobre os seguill-

RItO - FlagTan-l:c dn ll'ihll,na elas ,lHos an,lorirln,r:les dia.J1JfJe ·da. qual foram ,passadag e.m rc\'isLa as tropas do com uma proclamação do, tes pontos: 10 - armisticio
na pal'Wda CO'illr.'illO)'fL[.i'V(I 1.10 1250 a:nâ'v:eJ'slário da Declaração rle Incl,ependência do Bra·si!. Da (\'sqll,c,rrJa Exercito Nacional Democrati-i imediato; 2° - anistia geral,
para a dil'ci1a: Sra, Harry S. Tl'Lllm::m e o .Presid,e�te dos EE �F., llresjd'c:utc Eurico (}a�par Dl1'tr�, '\li- co, comandado pelo gene,rali sem quaLquer e�oow"ão, e a
J1is.tro da GUE'rra Ge,ncral Ca:rwo])erL Per,cJI'{1 da GosLa p o Almll'ante W llham D, Lpa iJy. G!Jell' ele ESitaclo I

Y

:Maiol' do l)residenle Tl'uman. (FOTO DO UNIT]<_;1) STATEf-: TNFORi\L\.TJO::\ 8]j}I{\7JGJ�). Markos, os rebeldes gregos imediata soltura de todos os

A

IAb 1"«1
concordar�am em entrar em

Ii
democratas e elemento& da re-

A da ordem de voo §(J VI os c�nversaçoes com .� J?-0vo go- " ,A ,

,

guar '. '-= '-
verno grego, presIdIdo. pelo,

slstencIa que, se
.. �ncontTal1l

, _ .+ s'r. Sophoulus, para a pacifica-' a�ualmente nas pnsoes do go-
Fl ankfUl c, 11 (U. P.) - Ot- -

d' d b ld
I verno crrego' 3° --o retor.no·Afim de iniciar suas linhas para o interior do Estado to Skorzlley foi absolvido de ç�o o pals. O coman

S
o r�, \ e i imediatoO para' seus domicilios

a "CitaI" que fá foi autorisada a funcionar pelo Sr. Minis- Dachau pela Corte, Militar A-j da. verte 'pOlE'em o. sT'D op ou �s j de todos os' deportados assim'
tro da Aeronautica aguarda sómente a ordem de vôo para .

EI' d d e que o xercIto emocratI- _

' ,

me1'1cana. e e1 a acusa o e· -

d'
,

I
I como das populaçoe's expulsas

o seu avÍão SCA, que iá se encontra em Florianópolis, ter enviado tropas 'alemãs 'para.
co nao. se elxara envo �er na

. ,

ordem que será dada dentro da breves dias pela DAC armadIlha da renovaçao do pelo ExercIto MonarqUIsta das

(Departamento de Aeronautica CivilJ. - Estão pois de pa- a luta vestidas em uniforme,� acôrdo de Varkisa, violado pe- regiões onde tinham seus bens

raberls os municipios de La;es, ltaiaí, Blumenau, }oinville, americanos, Sete outros réus, la relação". A proclamação diz, e afazeres; 4° - restabeleci

Mafra, Porto União, Lagun:,1, Tubarão e Arara!':guá, que todos subalternos de Skorzeny porem, que o Ex.ercito Demo-Imento da liberdade de impren

se/ ão os beneficiados com tão grande melhoramento -

o na antiga 150a Brigada Panzer cratico aceitará cessar a luta, sa e de todas as franquias de-

üafego aéreo. I foram também absolvidos. para entrar em conversações' mocraticas no país.

·,,.M·'·, '.J� �ijJ'I'I·F;' '_,ATAlt.l.f'"
......

�"pl'let.trlo 0 D. GftreDte: SrnNEJ NOCETI - Diretor Dr. RUBENS UE AHRUlIA nAMOS
!tl_r�wi, �q RecíaçAo A. OANtABCJ.<::NO DÁ SIIíVA

.. ',.,,-__. ...._ .. _---' ..�---�- - ---_.,.__..
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NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

J

li!I..

que precisamos conjurar e con

tra ele se 'devem unir todas as

forças da Democrácía, se não'
quisermos para a nossa Pátria
a tragedia da Polenta. da Hun

g.ria e de muitas outras nações'
dominadas pelos agentes de
Moscou.
A extinção do:s mandatos'

comunistas, pO'l'tanto, é um im
perativo nacional.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



da AVão Social Catarinense
II

.'

I)O,r'a h'ÜJlra.l' ()I eg;l'€SSOS dos hospitais e pt'isões, o enca- sentall·te -de cada filiada, de modo a per- II - Administrar de acôrrlo com aS'
. :ODetS ja'US:V1'C,�'?S, �. 'd� t b I minham�mto dos tron"viados e a inter- miti_r que tôd'as ·as entidad'€s P1l!J'ticipem fi.naHd'aodes da instj.tulção € em canso.foros (e IC1V1'liJlZacaO . a. gfln.0 ar- naç.ão db doentes; a d'Jreção da sociedade. nância com o resolvido pelos órgãos suri-ga-"\N�rde, Sll:'!nlIpre disposta :a pro- f) pl�itea.r, yeJ'ante as a'lJtoridades! Art. G" - A .Diret?r�a. reunir-se·á uma pe1'iore8, atr.ibudn.do aos seus auxiliares'.
teg.er OS dieslerdadols da s.or·ue. c�mstitUJdas e J?-stltUGÇÕ€S SOClaIS, o que Yez por sem�l.na,. ordmanamente.' e. os os enCal'gos respectlvo.�;.for razoável e Justo em favor da pobre· seus dOJS pl'll]lelros membros, iStO, e, o IH - Promover a filiação das enUda-

ES'l:ATU'L'OS DA AÇÃO SOClAL za em geral;'
.

dit'etor e l° secretário, além de subscre- des de t'en.eficênoia d.esta. capital ,e dos:.
g) animar e 'Propagar tôdas as inicia- verem os títtllos de benemerência a q.u:e municípios viúnhos" que formam o se-CATAIUNENSE tivas úteis 'em benefício da maternidade, se r.efere o al'Ugo .30, es1Jal'ão presentes tor central, assim como o estJabeleeim;:n-CA,pf'rULO I infância, adolescência oe velhice d'esam· às ses'sões do Conselho, sem dIreito de to de outros setores na's diversas zonaS'Da consfituic:ão, nome, fins ·e sec1e parada; voto, para prestarem 0-" esclal',ecimentos do Esbado; encaminhando todo o expe-Al't. ;].0 - A Ação Social Catal"inenl!e, h) manLer um serviço de- consultas pa- que. lhes fôrem solicitados com referên- d>en;te fetto, com o seu parecer à deli •.sociedade benefic·ellte e apoUtica, que ra os indig'entes que tenham interêsses cia aos a·ssuntos C:cJ debate. bera,ão do Consel'ho;

,

tem pOt' norma - Amar o próximo como a tratar em repartições púlblioas ·e insti- IV _ Incentivar o trabalho das comis ..a;;1 mesmo - é formada pela soma tutos para-est.atais, encaminhand'o para Art. 7° - No impedImento ocasional sões que lhe f,jc3lm direlam'ente su'bord;.-ideal dos esforços de suas filiadas 'autô- quem de dil'eio o,s necessitadios de as· até um mõs, automàticamente, o diretor nadas;nomas e co!ima os seguintes fins: sistência judiciária'; será ·substituído .pelo 10 secI'etãrio, êste V _ Encaminhar às fili.a{]as os neces.a) congregar as entidades de benefi- ) criar, al'ém do fundo coletivo, um pelo 2° secretário ·e os tesoureiros pela sUados que chegal'em ao seu conheci- .cência desta capital e nJ,unicípios vizi- fundo patrimonial destinado à realização 'mesma forma; no impedimento de mais menta, bem assim aprova1' ou recusar _.nhos, bem como de outros setores do Es- de abras sociais nos ,bai.rros pobres, de de um até três meses, o Conselho toma- por escri-to, as fichas duplas dos mes�tado. que se lhe fHiem e tenham oadastro acõr,do com o plano a ser elaborado <pe· rá providê\l<:ias jll'nto às filiadas para o mos, q.ue lhe fôrem apresentadas, COlndos seus beneficiados, dle modo a fa<:ili- lo Conselho, à formação de reservar pa- pl'eenchimento ev€'mtual do claro aberto; recurso ex-afficio para.o Conselho;tal' a organização de um fichário geral. ra os casos de calamidade p(ublica e ao 110 afastamento por mais de três meses, VI - Pleitear, pela melhor forma deb) estrubelecer, sem prejuí7,Q da auto- �sta'belecil11ento 1\uluro de urna colônia o presidente do Conselho, cOlllVocará a d·ireito, tudo o que fôr necessário e jus-nomi·a de cada uma, medid'as de interês- ond� se -abriguem, de preferência, os 'in- Àssembléia Geral., extraordinàriamente, to em bem da pobl'eza em geral;
.

se comum no combale à mendicância das

I
ciigentes sem této ou os que vivam em papa nova eleição do cargo consid.erado VII -'- Desígnar os servielores que se!'liaS, com o auxilio prestaclo pela car- lugares insalubres, para a prátic.a de vago, '·'Salvo se estiver no úLtimo trimes- tornarem necessários, com. o salário.teira de amparo aos realmente necessi- trabal,ho c01lJ"entente, tendo assistência tre do man.dato. mensal esti'j:lula'do pelo ConseNJo.uacDos, que se criar, de res'Ponsabilidade médica, escolar, .p,'ofissional e religiosa AJ't. 8° - Os compon-entes ela Direto- Ar·t. 10 _ Cabe ao l0 secretário:Nteoessrál'iall1lémr[.e, Ipara a cOl1'se- cliréta da soci·edacle; com inteira liberdade de culto confor- ria envidarão todos os esfôrços paTa () a) culdar da correspondência e dos';oucão desses: obj·e.tivos, t\ i,n(:Ii!s'[)·coJJ- c) instibulir normas ·e a.çã·o social, 10-0 i1.1e solicitação do obrigado. Otlimp,rimellto eX'a>to dêste3' estatutos e arquivos. que ficam sob a sua responsa-(;\<Ív,e'l a rajuda, Ide todus, cle.s-do o mais sentido cra' ,'eintegração do ind'igente e Art. 2,0 - A sede d'a Ação S�ial Gata- d'as deliberações cio Cons€]'110' -e da As- bilidade imediata;

lI'YllOdelS'to It.eabalha,dor .a.o." ca"'j' ta,ll·.stas
sua prol,e. paI' meo de trabalho e apren- rinense é na cidade de Florianópolis, ca- sembléia Geral, coadjuvando sempre as ob) preparai' os pa.péis a despa.cho do'.... ' v 'J_J dlza·gem ,adequados; pital do Estàdo de Santa Catarina. comissões de arrecadação a. ., i11'eios, de di,.etor. inclusive os recursos;

.

e aurf oTilClJdes COIl:sLi:tuidas, de ml)- d) proteger os menores delinquentes a) A Diretor,ia ·e suas atribuições: sindicância e outras que porventura fô- c) allxiliar o diretor na fiscalizaçãO'do (jur. corrl1 a,s migalhrus de nus e e ab!,nd!onados, prin{'ipalmen�e órfãos
. Art.. 4° - A Diretoria, ']'ue é o órgão rem criadas, bem como eX'ercerão vigi- dos servçoS'. em geral;

."s sobras de outros b
..

em carmo a
ou fllhos de rmendlgos, prov1denClando executivo da· sochedade sera composta de lânoia em tudo que se prender ao fichá- d) parblclp·ar com o diretor ou por!'" .' � /, ".' pela sua colocação ·em família ou edll- diretor, l° e 2° secretários, l° e 2° te- t'io geral ·e à carteira de depósitos, am- cleterminação dêste com oulro membro

()l'l'E'l.llfa('ao
(lo, 1)0'dtC-l' pllblIco·e

os,
cand'ários 'Existentes, em consonância

sourel.'ros, eleitos.
por um biênio den.tre bos a seu cargo. da Diretoria da repres.entação da sacie-con,.rlhos avisadüs dos. entendidos com·a 1egisl"ção em vigor; os membros da admini"tração da.s enti- Art. 90 - Compete ao diretor: c1ade no meio coletivo;

III Adia Sociai
'

e) promover, da mesma forma, a pro- ,dac1es filiada's. I - Representar a socieclJade ativa e e) substituir o diretor ICOS seus impe-: '.,.. teçao eventual e o reapro'V·eitamento dos Ar·t. 5° - O cargo de diretor será passivamentE em juízo, e em geral nas r'limen.tos oca"ionais, comunicando o ia--Ca{UJ'lnenSe, ms,utmda sOth 06 m,e- • desempregados, bem como o auxilio aos exerc.ido sucessivamente, por um repre- suas relações para com terceiros; to ao Conselho;
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EXPEORAÇÃO.

QU�R E ELEGAMCIA 1

Estatutos
Ini-ciamos hoJe, para co.nhecimen

to 'p'ublico ·em glen'al, ·a publicação
(JS·!.aI[;uLos .cta n o'VEid tSociepa:de de be
nefic i I'ncia, que tcrrn ;por finaJ.irla
rle 'Pl'im.ordi::tl cooplerr'ar com as su-

4)JS filiafl.rus, p.or melio de úma a(;1\·o
·soci�1 i!llitensa ,e Ciolill.pr:eel1Js.irva, no
comball,e à mendicâneia p'elo wlllpa
J'O d,rrvilrJ,o ao l'ea'liJ1H-mte -nccP.Rsit<l
do, IPis[m,é]o ·e so1L1Cã'Ü dr} 'Prohlema
dos 1Ül'1;;.ajusltaldQs·, nla·s p,esqulisws ela.s
�ausas do pa,up1eris:mo como fon'l.e
!l'HH'0l1ie da miséria ·e dp�ânilm.o de
rnliilh,ail'(�;; .de inclividuo·s, IN) 1't1,cami
lIl-harmento e l'.(}cUllP!l'ac,tO dacj ll,Mes
dotaId'os de boa vontad:e (j ll·e üesf'
jwm ;;.pr uuei·s á cOII·eüvi da,d e', en

i'itm,.no ·comba,te 'ÚiS i'J1j11:;.:.[iças so
ciais d·e ,toda a ord,eil11 .[)Iekl prática
v.er.da'cl-eiralmm]/[·e cri's'tão doo· IJpm

.colmrPl'eelnd!ldo a,mor ao pll'óxi'll1ü.

O dio:e-Lório do PSD do Esu-ejto, reoentemenLe empossado, tem"
o ,praze:r de comumicar aos seus correligionários que s-e reunirá todos=
os doaningos, ás 10 horas, na sede do Call1Li,s.ta R. F. C., provisoa-iarnente.,

Oierstíf'íca, também, ter sido deliberado que os comparshedros po-
derão s,e entender com qualquer membro do diretór-io, para expôr-Ihe
suas pretensões de :il1Jterês.se coletivo, as quais serão, em r-eunião, exa�

minadas com crjtério e .iusüoça, e sendo .i'UI.gadas assundo de cems,ide-
'<lHO Felrope Scbmidt 48

ração, por certo, merecerão o apô io do d iretór i o, que as encarninharãc.

/ .- a quem de direito.

Ao�l!!R�I,�'!óm� c,�!�· ü,��!�,�,�, I
Fimpneza Comercial n.. C;.f\Osserrbalcke.r H. A., com ,e.s'cl'i.Lá:rio :0.0 Rio
de Janeiro, encarr-ega-se de compras de quaisquer art.igos naquela
:v,eaioa - cimento, f(,ITo, canos gnlvanizados, ip,m:ms etc,

P,RJODU'I'()S AJ_,.IMENTÍicrOS - ISal'flinlhas Portugnreza - Pe

t.it-Pnis -- Asparg'os - Ma.ca!l'il'ãoi Amer.ícano, com ov.os.

Produtos deshioratudos "Hur-kson" - Goma de avo EllIl1 pó -

Ovo inteiro em pó - Albumina Cr ístal.
PA?EL.AiRTA - Canetas tinteiro EJ·v,oJ·.SIhaJ'p "Skyline" ..::::... Au

Iopoins -- Canetas rI·e madeica=Penas para canetas, marca "Eag+e ",
RADIO - Para 'mes-a_jIH caoeceira, marca "Wonnin'', 5 valvu-

las - 110-120 volts.

.AJiHIDORE<S DE LÂTA - Marca "Ace". -

1�iL.AJS'l'rICOS - DR Itayon ·e algodão.
BAiRALHOS - Amer-icano marca "Caravan" ..
'r}<�CJ nos -_O. C:rallti [e Hayon e lã,

VESTlR·�[ (OM (ONfORTO
PROCURE

Ditai Jtaria
A

Mello

ORDEM DOS ADVOGADOS
Se�ção de Santa C.tarina

A Ordem dos Advogados' do Brasil, secção de Sto._
Catarina, torna público que seu expediente pOS.8CU ato

ser dos 9 à!l 12 hera9, diàriomente, quando estará 011.

disposição dos interessados..
Florianópolis, 5 de setembro de J947.

CLARNO G. GALL�TTI
1 o Scare tário

.............---...----------.......__"'__"'... -_.....'_SR!t_••_..._-lA..''I$d_n..���"I.�'.........�.

COMPANHIA' ·AlJANÇA DA
,..ci.li. _ 117..... lU.: I A , J,
UfCJllrnlOIG II ""_lf�pn.TJltr

. Cifra. do Balanco d. 1944'

II
i
I

CAPITAL E RESERVAS
Reepcneabilidede
Receba
Ativo

CONTA CORRENTE POPULAR
Juro. 51/. a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimtontaçi'io com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000,OO�,OO

Tr�ja"o, 23 • Florl'iU'ÓJ!tOns

c-.
Cr$

80.90o.óo6,:·k
5.978Ao1.755.97

67.053.145,30
142.176.603,80•

SinistrOI pago. nos últltno. l\) ano",

RelpoDsabilidade. ..

98.687.816,30
71').7:-16.401306.20I Dtrpotoce8:

Dr, Pamphilo d'Uln Freire
de Sá, Anisio Mal.orra. Dr.
e José Abreu.

Social
(

Democrático
ESTREIro

ne Carvalho. Dr. t'I'!H'lCIIlCO
JOBQuim 8srrl"t'r. dl' Àrp'ljnPartido

DIRETÓRIO DO
De ordem do sr. Presidente convoco os membros do

diretoria do Partido Social Demôcret ico do distrito 'do
Estreito para uma reumao domingo próximo, dia 14.-, às
10 horas, no Cantista R. E. C.

OSNJ'PAULINO DA SILVA, 1.° secretário

-

Empreza de neveneçeo
Ct-tER�M

Importados diretamente. Idos E. E. Doidos
Aos srs. médicos e farmaceutícos e aos hospitais
Comunicamos que 81to,mo. I'IIc:ebend.'3 uma impolltação direta

dQII Eatade. UniQ,oll. dali .eguintea artigos:
..

Filme. para Raiai X, em ,diverso. tamallhot:l-
Almofadas e trClve••eiroil de camara de ar de borrocho ('-- Dedeira. e

capotinho. higiênicGls de borracha.
liuva. para cirurgia.

Cuba., c<:Imadres, irrigadore.,· cane0é1. goraduadal, compadre., fun'l
em f r o batido••smaltado,
E div.rlos outro. artigo..

. r

Demonstrações e pecüelos à SOM A T E C
Sociedade Materiai. e Instrumento. Técnifilo, -- CientifiCOil Ltda,

Ruo Conselheiro IYIafra.. 54 -- Caixa Pottal. 148.
Te\egrPàmal: «Somatec» FLORIANÓPOLIS.

Dr. Henrique SIQdieck
ADVOGADO ,

Scbmidt21, sobudo-Telefone 1062.
(CASA PARA ISO) - Florisn6poUI

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de !luas mercadoria,
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Rua Felipe
(Altos da

•
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ria.
Além de varres assuntos

ventilados ficou ressolvido se

oficiasse á Rádio Guarujá,
agradecendo a fidalguia da ir

radiação da Sessão Solene do
dia.6 do corrente, preparatória
das comemorações do "Dia da

Pátria", que esteve á cargo da

Associação e parte integrante
do programa do Sr.

comandan-I-
....·�.....""...,.......... _.. .... ,. "" .�.

I
Aumente o Capíta! <lo Colé-

te da Guarnição Militar. ' '.,
. I gío Barrfg'a-Yerde, uUm de

Da respectiva áta constou um D.R.. SAULO que possamos construi-lo, íns-
Voto de Louvor á mesma E-

40S
erevendo-se, hoje mesmo, no

missora, pela expentaneídade RAr.a seu (1U3ld1'o socíní {Ie compo-
com que atendeu ao convite Especíal iste em mo!es-

nentes,

para a irradiação, demonstran- tias de Senhcras.
---.-.-.------------.

do o seu elevado propósito de Alta cirurgia. FRACOS.
pugnar pelo engrandecimento ANÊMICOS
da História do Brasil, traba- Horário: 9 às 12

SRA. CARME.M COLONIA lhando pela grandeza da Pá- DIARV\MENTE

'I'ranscorre hoje a data' na-
tría. I

talicia da exma. sra. d. Car- Per proposta de um dos diri

men Colonia, figura de proje- gentes da Associação ficou sen

ção nos nossos meios sociais.
do considerado Sócio Benerné-

Suas destacadas virtude de rtto, pelos relevantes e assina

coração ligaram-se a todas as
lados serviços que vem pres

iniciativas de assistência aos
tunda â mesma, de módo de

c�i�samparados, prtncípalmente sinteressado, o Sor. Ivo Senão

aos filhos dos Lázaros, a quem
Vieira, Diretor da Rádio Gua

prestou inestímaveís beneficios rujá, de conformidade com _os
como presidente de Associação E_statutos da mesma Agremía-
de Assistêncía aos Leprosos,

I
çao.

.

Juntamos as nossa", homena-
Q P:_rabe.n�" POI�, ::0. Sr. I,vo

gens ás que hoje lhe serão �:r. ao Vlell a e a RadIO Gualu�
prestadas. IJ·-a-.------------------ __

-- Aniversaria-se hoje o sr. COMBATA A
�

Thomaz Pichering, funcionário ,

de secção de Ferragens da Ca-

CAU'SA DE SUAsa Hoepcke.

MAGREZA!

Vida QOCl·al Distinguindo a
� 'Judio Guarujã I

Esteve reunida ontem a Di-
PREMIO DE LIVROS' retoria da Associação Civico-.A�IYERS.ARIOI-I:

Realizou "O Estado" mais FAZEM ANOS HOJE:
militar "Marechal Guilher-

uma distrrbuíção de livros, e11- 111e", em reunião extraordiná-
-- o sr. Jocelino de Oliveira,

tre as pessoas que constam do íudustr íár-ío
.seu Cadastro Social.

-- a menina Marli Terezinha
Coube a sorte aos .nomeados, dos Anjos, filha do sr. Manoel

a seguir: 10 Walkirla Merízto dos Anos prop. do Salão Mi
de Brusque; 20 Srta. Nilda d� nerva
Luz Cordeiro, de Florial1ópolis -- o sr. Osvaldo Candido de
e a menina Helvécia Maria, fi- Souza, aux.í líar 'de "A Gazeta"
.Iha do Dr, Osvaldo Horn. o sr. privaldo Cl imaco, of. da

Os livros distríbuidos, são: Marinha Mercante
"A Mocidade é Assim Mesmo". -- a sra. Anita F'reitas Mako-
Empolgante romance de uma wieskí
menina que sonhou vencer. . . -3, srta. Dal'va Maria Ca
.a maior' corrida de cavalos. E- minha, estudante no Ginásio
díção da Livraria José Olym- C. de Jesus
pio. -- srta. Alice Barreto, filha
"Madre Alix de Clerc ", de do sr. Hildebrando Barreto

A. Remirenont, da Editora An- -- Srta. Anabela Silva, filha
chíeta. Uma biográfia reco- do sr. Romão Leandro da Sil
mendada pelo P. rcebispo de S. va
Paulo á Juventude Feminina
Brasileira.

·

"Lagríma de Pr incí.pe ", inte
ressante conto infantil, de Luiz

. G. Fleuri. Edição da Lívraría
Anchieta.

Os contemplados poderão re
. ceber os livros, gratuitamente,
�a Livraria Rosa, á rua Deodo
ro 33, que é a patrocinadora
dessa distrtbuíção.
••• 0.0 0.0 .

�VIKELP

Continua O ESTADO fazen-
do distribuições d,s valioso� li
·vros, inclusive romances mo

«dernoe, en tre as pessoas que
<constam de seu cadastro soo

.eiet.
As pessoas que ainda não

ál1aiam preenchido o couport
«[u« diariamente publicamos
podMão faze-lo agora, habi
,litando-se, assim, a concorre

cl1'am a tão interessante inicia
-tiva realizada sob o pEJ. troei-
-eiio da LIVRARIA ROSA. à
Deodoro n. 33, nesta Capital

)t�omo a imprensa viu
··«4 Casa de Bonecas»
"LA RAZOU", DE B. AIRES
DIZ "CRITICA". DE B. AIRES
Um bom gosto extraordina-

· rio prevalece na realização de
"CASA DE BONECAS". Tudo,
nesta produção, é fino, delica
do e atraente. Num clima de
macieza desenvolvem-se suas ELZA
cenas, e há qualquer coisa de - Está recebendo muito
infantil e puro no labor de Er- ·cull1prim�l).tos o casal dr. João
nesta Arancibia. Cuidadoso aO Bona'sois e exma. esposa, pelo
máximo do dotalb,e. Acanhado nascimento de sua filha Elza, �ERVIÇO DE
ás vezes, sobretudo quando o ocorrido ontem na Maternida- .

· drama chega a culminação, de desta capital. METEOROLOG�Â
.,Sensível nas minúsculas coisas Pre9i11ão do tampo. até.\4- hora.
.de todos os dias. Carinhoso e VIAJANTES lio dia. IZ na Capi�l:
afavel quando" como, um me- Procedente de Videira, está Tenlpo: em gerCll In.ta.veJ. com

chuva•.
.nino brincalhão e travesso, ent!re nós o sr. Jordão Cremo, 'Pemparo.tura: ••tav$l.
··corre em alcançe de, Nora e; estimado Farmaceutico naque- V_tN,: predominarão o. di! ner' j
· seus filhinhos, e, como eles, la cidade, onde (>, também, ele- te. freaC:08.

.

.arrasta-se pelo chão, esconde- men/to de destaque do P. S. D. TemperaturlH extrema. de ontem:
Maxírna 21.Ch Mínima 14.6.

se debaixo de uma poltrona e

ensaia momices de gracejo. A

,atuação de Delia Garcês é a

bsorvente ...
Em cartaz domingo próximc

.. no Cine RITZ.

BAILE
Realiza-se, em a noite de 14

'elo corrente, nos salões do Clu
be R. 7 de Setembro, de Reri

tuba,animado Baile em co

memoração aô - aníversário
desta Sociedade.

De iodo 0.0 8f!11 orguniemo, cuja r�lt.
pode ser a causa (la magreza e do es

A:otamcnto. tomando 06 comprimidoe
VIKELP, o fi wo eoncenteado de. mine
saiA iodo-vitamínico. que contém 'o iodo
natural que ,Ul.ttrel e regula na, gUln UIM
inJ,nnas controladoras do metebot.suio.
V LK,ELl' contêm ferro, cobre, fosfato de
cálel" e a vitamina B- l , nas doses diá
rias indispeusúveiti ao bom funcioua
mento do organismo, L'orn VIKELP 011

alimento. diger'idol são inteiramente
apr{,,,,eitadc's e se tra08formam em car"

....
llCfJ rijas, em músculos e Dovas foreM
e energia"!:
Com uma semana de tratamento

VIKELP, V. oentirA ,ronde diferença em

MeU organiSMO e o seu peso aumentará
aoDsideràvdmente. ...

VIKELl' é Ilc...(yeJ n todos, A ven,la
em toda... bo•• (armáci .. e <!ro'ari ....

NASCIMENTO
No cartório respflctivo desta

capital, foi !registrado o nasci
mento do menino Alvi, filho do
sr. João Pinheiro e d€ sua se

posa.

-
STANDI.ID

Dr-Newton � O'Avila
A.usente durante o mez de
;etembro, em estudo no ·Ri.o

"e� Janeiro'.

DURANTE TODO DIA.

nos VAPCJOS

J$l

TOMEM

UID�1 erelSDfa�1
('SILVEIRA"
Gr.ncl. T6"'••.

.. . . . .. . .. .. � .. .

ARNOLDO -SUAIRErZ CUNEÔ
, I Clínica Odontologia

I
NOTURNA

Das 18 ás 22 horas, CDm hora
RI'!'/: - boje ás 7,30 hor-as �ar�alCla, a cargo de aoalízado pro-
n10lhClllL Donae - Uch0rUlh Kerr f'issíonal

Ann <Ío'()ori � Rolancl Culver Rua Arci'P·reste Paiva f7

'LO.\f(}E 1)08 OLHOS
• .. ... •• ... ... .. ......

Cl',n�ll['a a
í é

14 anos
No programa: Brasi.l em Fóco

12 Nac. - Noticiár-io Universal
pl'{�(;i)S Cr$ 4.40 - 2,1l0.

HOXY - Hoje ás '1,,)'1> };(mas
Cl.Uma exibição - Clark (:;,nble

Lann 'I'urner - H.olll'l't ::>Lel"ling _ . . .. •.•. .• .... . ..•

Patric ia Nano A nIVALfDADB EN'.f1R:E OS

AINDA SEIL\.S MINJ-IA -GllANDms E os PEQUE:NOS
Censura a

íé

18 anos CHAPÉUS
No progr-ama : Brasi! em Fócu J>ari�, - (8. F. L) - (Por JE-

n. 11 Nac. - Ainda que pareço, In- A,\'E) =: �Ie.ste verão . pa'I'isieuse,
crível as mulheres .éxibe.m g'l'a,mJ.es "ca-

[lJ'cÇQi:': Cr$ 3,00 - 2,10. pel ínas" ípr.f.'Ip(�['a.das pelos mnd is-
. ........••... ' l Ir.s. Encontr-am-se, nov.a;moe.n te,

alguns desses "·callo(icl's" de abas

Hlmpla's !que a mDda . .iá la.llÇ(H]! na es-

I
tação ifw.ssada. T('�m. ent'I'etanto, a

":ca:lo.Lt.e" .m.ai", aHa e para adorna

-lus', UZaIIJ!se á.9 'Vezes, orill.wmento-s
,1,1" Cl'i.na t.raJ11'iI)a;rente que exce-

den.do a alba., [lllJmenrLalrn s'eu tama
nho ·e. twmbém pen<lS ou g'l'undes
laçüs que :emrpres.tam ao clas.s,icis-

. mo �.lma nota, fantá:stiJea.
Os ma.i.s :novos são chap'éns de

a,ba lov.antada.. Esta não é mais,
C<OIIno no a.no t!Ja.ssado, de fDrma

d-esi,gual, Imals. ao cDntrM·i.o, os

tenta sím!eiLría UJniúmme, que da ao

rostO' a impressão de s·er emoldu
rada pD.1" uma· all\I'eo.la-

Nas eaisas , ..de (',eT"tGs grandes mo

d:jSlt3!.� els.tende-s€, -essa a:!Jtll, €<ll'lre

!Jant.o, sô.brs os la·dOos, e o toucadÇl
ooSlenta JOl1ma la.roga, Ja,nça;da sob

Dut�os aspc:cLD, no ano pa.ssado.
As ,"ez'e8, aiS b()lI'd!a;s kv.a:nf.ax:lalS são

anoJ'n.wdas, !dI(} lado do ll'D:sto, por
um �iOl>;g;l1lI'ão Ide tom oposto que
,üra.v·e.s.s.a: a -lfrl'gurQ 'e c{)mipleta,
mui.t'as vezes o enfe,ito PO[' um la

\'0 a,ch.aL<lJ!io, posto TIO meio da
Ua!ba "_

ISã.o <ess·es clhapélls fiTleqnente
men,Le con:fc.0cionados em pa1ha e

já se vê J10Vame'nte' delioodos con

LexrLuras exótieas das quais a guer
l'a nos fez sentir fal'la dLirante tan:'"
to tempo.
A "cu;pelin·e" ('n,fim, �a;mbém

tem r.ecoTIoql1'ilst.a:do .terrento, .p a pa
lha d'Itália, Lo·rna.clae celebre· há já
alg'uns a·n(),�. recuperDll seu e'ntcanto
aos ol·ho'3 C]:F ']):õ\risienscs que usam

com ahas o.ndll kmllf's somhrf'and{J ° .

roslo. Bem en/tendido, �(»))rc esles

eha;pp.l1s "brr.g;ere", u;;ntios com

vestidos ·estampados, as flores im

primem nota alegrp e ,iucenil.

ODEON - ás· 7,30 hooll�as

LOUCA mpCÊNGlA
Com /
G:ül Russ·eU - DiruTra Lynn

Billy de Wolf;,� - Bl'ian Do,nl€vy
No Pt'.ClgTama: 1) A ·Ma.rc·ha. ela

Vida - :'-lac. Imip, Filmes - 2) V-i
Cigana - Desenho Cololrid(} - 3)
A Voz do MUlndo - Atua.licl,wes

PI''Üç-os : Cr$ 3.,00 'unico - Geral
Cr$ 2,00

Para 09 pf'ssoC"s de fino

po.1ado!' rofá Oito é
!'Iem par .

Jm!TJ. a.Lé 14 anos.
.

DfPERIAL - ás 7,30 11Ol1'as

POR QUEM OS SINOS DOBRAM
No Progl'ama.: 1) A M"ll'oC,ha. da

Só seremos fort.(ls.' quando Vida n. 1:36 -'- Nac. Imp. Filme" -
fOI'moso todos instruidos este é 2.) At.I'ClZ cJO'S Ras.lidorei3 - Short
o lema (lo Colégio Barrig'a-Vmo-I PN'(jflS: el'S �,OÔ 3,00
(Ie. 1 I mp. a.tü 11 anos.

AVENTUHAS' DO JUCA

Oferecida aos lEitores de «O Estado» FeIa Indústria. (c rI {-((-ia e Seguros KNOT S. A.
CREDHRIO - J1'\DVSTRIlDE ErBIDAf- REPRl·SEhT,t.r;CES - COMA PROPRIA.

.

,

r'CAMPODE
iFLJTEBOL

•

j
1'1
/

�oi
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13, Soírée.
1 hora.

Dia

Se.•t. telr ii 12 d � Setembro de .9.7
-------------�: --,.,......"!--_.==-==�._---- --------

Sábado proxímo, dia
às 20,30, terminando a

Sábado, Seírée.
.

•

. , .

com IniCIO

Dia 21,

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Domingueira,

1 1
,

lJUJ}JiSSÁU DE ESTUDOS DOS ---------------------------

�ERVIJ)ORES PiJ'BLICOS Puru '. 01lCU,.so�·.Eslfldu,Jis ou Federtns i
..ES1:ADO t

PARECER N. 600/47 E d Ad' -

José Antônio de S. Tiago e outros, cne- e xames e mu sa o
fes de Divisão e de Secção do Departamen-
to Estadual de Estatística, requerem se- E" d P' Corresp ode

......

De-Ia'

jam as suas gratificações ,elevadas de .. s.u e
_
or '" . o

,
CrS 300,00 para o-s 500;00, e de
CI'S 100,00 para ors �OO,oo mensais, res-

Portugue"s, Matemát,ica, Ciências, Geografia,pectivamente.'
,

2. Tendo esta Corr.�ssão emitido pare- His tório do Brasil, etc.cer em processo ele igual natureza, foi
dado pela Interventoria federal, a 6 de Int.i:....a-o? preencha e.te cupão e remeta-o para C. Poatal 332
fevereiro elo corrente ano, o seguinte des- FLORIANOPOLIS _ SAN'fA CATARINA

•••••• ,."" •• ,.""""""", pacno :

"Aprovado. A Fazenda deve fazer re

visão da tabela de funções gratifica
das, tendo em vista corrtglr dispari
dades surgidas com o aumento de ven

cimento, tais como o do caso presen
te".

S. S .. em 9 ele julho ele 1947.
Carlos da Costa perel!'a, presidente e

relator.
.

J. Batista Pcreira
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
5-9-47.
(Ass.) Adcl'bal R. da Silva

PARECER N. 648/47
Ludomtla Kowatsk

í Góss, Professor,'
Normalista classe F, requer 'sua remoção
do Grupo 'Escolar "Prof. José Ba.sí lício ",
de Biguacu, para um dos estabelemmen
tos escolares desta Capital, fundando o

seu pedido no rato de ser o �eu marido
funcionário et'etivo cta Dn-etoría ReglOnal
dos Correios e' Telégl'afos, com exercicio
na Capital do Estado.

.

2. O artigo 14, letra b, do decr�to-lel
n. 317, ele 6-12·46, justifica a pretensão ela

proressora Ludomila Kowalski Gôss, ten
elo-lhe sido favorável o parecer do Con

sultol'-_Técnico do Departamento de Edu
cacão (fls. 14 do processo).
3. Todavia, conrcrrrse o citado texto

legal. a remoção, em qualquer elos casos,

se fará "a juízo do Govêrno do Estado",
S. PAULO (Estado. de S Paulo) I

sem embargo do que opinamos pelo dere-
.

rimento elo pedido, desde que haja vaga
ele professor num dos Gl'UPOS Escolares
elesta Capital .

• , ., ""

S. S .. em 6 de agõsto ele 1947.

R Cal'làs da Costa Percü'a, 'presidente.
epresenhções para O Gustavo Neves, relator.

Elpí,lio Bai'bosa

Eltado OcJ praças do Rio �?;_�;adll.
(Ass,) .Adcl'bal R. ela Silva

G d· d S I PARECER N, 740/47ran e o U A Diretoria de Terl'as propõe a admls-
são ele Frederico Bernardo ZHllo na run
cão de Feito,-. referência X; errada pelo
decreto n. 328, de 7/7/47, para ter exel'cl-,cio em Xapecó.

2. Foram api-esentadcs os documentos

exigidos em lei.
3. Esta Comissão nada tem a opor.
S. S .. err,' 27 d·e agõsto de 1947. .

CarlQs da Costa Pereira, presidente e

relator.
J. Batista Pel'eira
Gustavo Neve$.
Aprovado.
4-9-47.
(Ass.) Adet'bal R. ela SiI""

PARECER N. 742/47
Leopoldo Cunha, Inspetol' de Quartei

!'ão, no lugal' denominado Passagem, no

município de Rie do Sul, requer apoóen-
tadoria. .

2. Não existindo lei que ampare o pe
de creanças did-o do requerente, somos pelo arquiva

mento dêste processo.
S. S., em 28 de agõsto de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
J. Balista Pereira, relator.
'Gustavo Neves
Aprovado.'
4-9-47_
(Ass.) Adcrbal R. da Silva

PARECER N. 743/.43
A·lic:e Pauli da Silva .. viúva ele Altério

Tomaz .da Silova (sa,rgento aposentado),
requer lhe seja concedida, a titulo de fu
neral. li, importância correspondente ao

provento do mês, nos têrmos do art. 1°,
do decreto-lei 'n. 1.045, de 11 de julho de
1944.
2. A interessaela apresentou o atestado

de óbito de "eu marido.
3. Assim, nada temos a opor.
S. S .. em 28. de agõsto de 1947.
Carlos da Costa pereil'a, presidente.
Gusta"", Neves, relator.
J. Batista Pereira
A_provado.
4-9-47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva

PARECER N. 746/47
Mário Wietl1ol'n. ocupante do cargo da

classe H da carreira de Professor de Edu
cação Fisica, do Quadro Único do Estado,
exercendo a função gratificada d'e Dire
tor do Grupo Eó·colal.'. "Eliseu Guilherm'e",

METODO: da
.

cidade de Ibirama. j'equer pagamento

Moderno e Efl'ciente I
de gratificações a q'ue se Julga com di
reito. referentes aos anos em que, no

,

exercicio da mencionada função, conco
mitantemente ministrou aulas de educa-

DE CAR-vA-i=HO 65 ção fisica. .

_..... .... 'I' • 2. Segunda dispõe o art. 2°. do elecre-

Aceita roupa
e senhoras

Rua Silva Jardim o. 258
co d'a comarca de Lajes.

Conceder exoneração:'

I ÉS BOM BRAsILEIRO?
A Antônio José de Matos do cargo de Então coopera na campanha de

Juiz de Paz do distrito d� Anita Gari" aMabetizacão de. adulto<s, fazendo
baldi, município·e comar€a de Lajes. i Qlue os teus c.o'Il!hec�t1os q-ue não' sa-

Exonerar: .

I bem le.r ne.m oocriwer, frequentem
Moaeyr de OLiveira do cargo de Adjun- OS oursos no'tUImós de ,a1f�tiza

:to do Promotor NbJ'ico da comarca de vão: HOSIPital de Caridade ou Gru-
Urussanga. I po Escola.r AllIchieta.

,I

GOVÊRNO DO ESTADO I

Decr-etos de " de setembro de 1947 I
Q GOVElRN'ADOR R1ESOLVE

Couceder oxoneração:
De acôrdo com o art. 911, § l0, atínea

a, do decreto-Ieí n. 572, de 28 de

outubro de 19'H:

A Georgina Carvalho Farias, do cargo

da classe C ela carr-eira, extinta, de Ccn

tínuo, do Quad'l'o único do Estado

(GrU'lpo Escolar "Orestes Gu,imarães", de Ser-

r-a Alta).
A Carmen Sy lvia de Abreu Schnaieler,

do cargo da classe F ela carreira de Pro

fessor Normal.ista, do Quaelro único do

Estado (Grupo Escolar "Conselheü'o

Mafra", de Joinvile).
Tm'nal' sem efeito:

O decreto de 14 de agôsto {lo 1947,

que removeu Marta .Hobold, P,l'ofessor

Norrnal.ísta, classe F, do Grupo Escolar

"Costa Carneiro", de Orleães, para;)

Grupo Escolar "Castro Alves", de AI';(·

ranguá.
Rettficar:

Para sete mil quinhentos e sessenta

cruzeiros (Cr$ 7.560,00), o provento anual

-de E'u'gênio Toríbio Soares Pereira, apo

sentado 110 cargo de Professor (Escola
'mista de Bompland, município d1e Serra

.Alta), por decreto de 9 de Junho ele ..

1947; vtsto ser Professor Complementá
rísta, rel'e·rência IV.

Decretos de 8 de setembro de 1947

'Ü GOVERNADOR RESOLVE
Remover:

O inspetor escolar Paulo Preis, da 12a

Cía-eunscr-içâo, com. sede na cidade de

"I'ijuca.s, para a 32G Circunscrição, com

aede na cidade de Urussanga.
Desigual':

O inspetor escolar Abelardo Sousa pa

ra responder pelo €x'Pediente ela Sub

Diretoria de 'Elelucação Musical e Artísti

ca (Departamento de ECl'ucaçáo) € para

se encarregar, nos grupos escolares da

Capital, da ministração elo canto orf'eô-

nico.
Decretos Ue 9 de setembro de 1947

o GOVERNp"DOR R'EOOL'\-"E
Nomear:

De acôrdo com '0 art. 169, do decreto

lei n. 4'31, dle 19 de março de 1940,
combinado com o art. &2, do decre-

.

to-lei n. 614, de 2 de março d'e 1942:

Mário Moser para exercer o cargo de

Escrevente Juramentado da Escrivania

de Paz do distrito de Benedito Novo, do

municfpio ele Rodeio, comarca de Indaial,
com a atribuição ele fazer reconhecimen

to de letra 'e ru-ma, cujo serventuário
vitalício 1! Tercílio Muram.
De acõrdo com o art. 169" do decreto
lei n. 43:1, de 19 ele ma.r,'o d:e 1940:

Moacyr de Oliveira para exel'ceI', in

terinanl'ente, 'o cargo da classe ]V[ da
carreira de Promotor Público, do Quadro
único elo Estado, la entrância, comarca

de Cresciuma.
Francisco iRodrigues Varela para exer

cer o cargo d'e Juiz d'e Paz do
.

distrito

d,·e Ani·ta Ga-ribaldi, município e comar

ca de Lajes.
Osny TolenUno da Silva para exercer

o oargo de Adjunto do Promotor Púibli-

I',

SNRS.
ASSINN4TES

Companhia
de ,Seguros

eclamem imediata
mente qualquer irre
gUlaridade na entrega
de seus lernaes.

Importante Companhia de
Seg-u!'os operando em todos
os ramos elementar'as pre
cisG. de Agente neste Estado,
com capacidade produtiva
8 que ofereça todas as

garantias in�ispensaveis.

Cartas com pormenores
para a

CAIXA �OSTAL H. 4684

Pel8ôa conhecedora de todo o

Rio Grande do Sul, aceita rapre
.antaçõe. na. indicaçõe. acima
mencionada., dando toda. as refe

renci�. ou informações que lhe
forem pedida.,
Cartas. por ob.equio, para Jooo

F. de Ca.tro. rua Candldo Yrajá.
35 -- Riu de Janeiro. até 30 de.te
mez e depoi. para ..ua Z.bony
308 - cidade do Rio Grande - R. G,
do Sul.

Costureira

DATI LOGRA'FIA
(orres pondencia
(omerdal

DIREÇAo:
Amélia M, Pigozzj

RUA ALVARO

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
WETZEL· JISDUSTEIAl.-JOINVILl E (�erco

Confere
Diploma

o Habã.

('JA
TORNA A ROUPA

..------�----�----------------------------�--------� .......

PEDINDO INFORMAÇÕES:
Home _

Rua, H.o _

idade _. Estado _

:A�'" JJaa w .... o'" .." ..

ar' 'I.......... e 08� ••" ...
fli••II." .. dila..,.., __ lia. cia.
ele _-..IIHIMiIlarillÍllla .......
__ ,...... Mui %ao ,' L� ••

iDiMoIeaee .. 11·=1 •

cta__ ....... a-n _�
A.,..._ CIodaa_ B---.ias em'�
_ ..........--...........r....CiP;

<"-� JIc .,-�

Envie ao seu amigo d.lstaI.
um número da re"fista O V:A
LE DO _ITAJAJ, edição dedl
cada a Florianópolis, e a81'111�

estará contribuindo para
maior dffnsão cultural

de n088& teEa

I
,

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes.

auxilio

O'culos per·didos
o sr. Cesario Teixeira, fun

cionário do Departamento de
Educação, achou ontem, nas

proximidades da Prefeitura
Municipal, um par de óculos,
que está nesta Redação à
disposição de seu legítimo
dono

Pede
Maria Romana, natural de.ta;

cidade, re.idente no Saco do.
Limõ•• , com 85 anos de idode�
paralítica, não tendo recur.o. pa.re
a .ua manutençã. e tratamento,
NCorre à cor dade pública. afim
de angoriar algun. dona tivo••
o. donativo. podem .ar entre

que. n••ta Redação,

TERRENOS ••.• 't ..... ..... ...... •••• • ....
.

-

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

am lázaro, dize-lhes q.e i
aDa enfêrmo que poderá re

cuperar a Rude com o _
auilio.

Vendem-se diversos (a1guns
com chácara), na lado do êon�
tinente, na praia, Um dêl!!s, com
grande área, é 8propriedo tam

bem para deposit.o � trapiche.
Planta e informeções, à Rua

Traj8tlO, 16, Florianópolis
. -_ -.-_,._,._.._-.-_.•._-_-_._-.- _.

Carlos Eduardo Corbetta
to-leI n. 428, el€ 23 de fevereiro de 1940,
"poelerá o professor, de edjlJ.cação fi�ca,
nas mesmas condfções que os demais
professores normalistas. ser nomeado
dir,etor de Grupo Escolar, ficando su

jeito, no exerc-icio dêste cargo, a le
·cionar aque'la disciplina".

3. À vista dês.ge dispositivo '"ga.l e' do·
parecer do Departamento de !iõ.i!

-

cação.
opinamos pel·o indeferimento do pedido.
S. S., em 20 de a-gôsto de 1947.
C.Lrlos da Costa Pereira, presielente.
J. Batista Pereira, relator.
Gustavo Neves
Aprovado.
4-9-47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva

e

Juanlta -Bonsfiel Claudio
têm o prazer de parti
cipar aos parentes e

pessoas de suas relações,
o seu contrato de

casamento.

FpoJis., 31-8-1947.

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------,------

BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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bb"'TA I '10- Sexla·felra 12 ele Setembro Cle """7 5

LIRA TENIS CLUBE-GREMIO LIRA-Dia 20 de Setembro, festa da Primavera com a «Parada
da Eleglncia» -,Traje, passeio. Reserva de mesas a Cr$ 30,00 a partir do dia 15

.

na ReloJoari.a Moritz.
,/

,j eXCUrS80 00 Sr. GoYerna�or do (stado

j
,

l{i_o_ �Io �t11•. ]9 - ;A p0_PlJ1açào do rICO, Dr. José de Oliveira Marta, j anne 1.\Jenc1es, rides ines Bertou, o sr. Leandro Bertoh e Trombudo Central. O Dr., Mar-io Ma t ra, que elo pelas gentis senhoritas da sociedade local,
mUIUClplO de HlO do Sul vibrou do mais Vidal j:.tamos J r. Prefeito 'de Lajes, Sr. ç Padre da Paróquia, O sr. Gover mdos <Jgra- acompanhou a caravana t, com tanto brilhan- que o povo de Lontras ofereceu a S. Excia.
intenso patr-iotismo por ocasiâ-, da visita de Celso Ramos, sr. João Cruz J r. e murtas dece ar povo. de Rio dOeste em

sUiJstall'l'
tismo, vem interpr-etando os anseios do povo, Ao SI1r. Paulo Alves do Nascimento cabe

S. Excia. o Governador do Estado, J)r. outras pessoas, cujos nomes ""0 nos loi poso cioso improvi so, aquelas homenagens, pro. teve cpr-rtuni.dade de, em mag ru ficas palavras, a honrosa .incumbencia de saudar o EXl11?AderbaJ Ramos da Silva, que aqui per-ma- sivel colher. metendo mandar construir a escola para Iembrur I) nome da figura de pioneiro (te Er- snr. Dr governador do Estado.
1ll;:CCU tres dias percorrendo todo o seu ln- Recebidos os primeiros cumprimentos :::" melhor abr-igar as queridas criancmbas ,da' nesto Pt-ada, desbravador e irnnulsionador tio O Dr. Mario Mafra, cuja popularidade es-
ferial. Excia. toma novamentc o carro, chegando en- localidade. prcgresso daquela zona. ta ganhando sentido e forma insuperavets no

O ilustre Governante catat-mensa teve' táo a Rio de Sul em meio ás mais estrcpt- Em Taiú, S, I�XCÜL e sua comitiva rne- () Dr, Aderhal Ramos da. Silva cheio de seio do povo rjosulene, interpretou os auun-

oportunidade de verificar, nessa feliz ocasráo, ['tusas ovações da enorme massa popular ' e gam
á
s ] 2 horas, se-ndo aguardado atgnn s emoção e entusiasmo, levanta-se então para cios e as aspirações do distrito de Lontras

.a grande estima e admiração que o pOYO da grande �fila de escorares que se eatend ra quilômetros da Vila por elementos da In agradccer a homenagem e o faz com tanta em csplendido improviso.
r iosulcnse 111e dedica. Foram ires dias dé! por mais de quinhentos metros. dustr-ia e comércio taioenses. inspiraçào e sinceridade que suas pala' ras 1<; mais uma vez, o Dr, Aderbal Ramos da
festas inolvidáveis 'que a história de Rio do :\0 palanque ot icial, o SI'. Promotor Púb.li- Xo palanque armado em frente ao NoteI ecoar-am profundamente no coração do povo. Silva. dirige a palavra ao povo rio sulense,
Sul registará com merecido relevo. Co da Comarca, Dr. Vi rucms de Ouvcu-a, Evn, S. Excia. é saudado pelo sr, Lmz Ber- Disse S. Excia. que. as aspirac.ões do labo- representado em Lontras pelas suas classes

S, Excia., que se fez acompanhar de seu cem a espontaneidade e eloquência caracte- toli, que diz da sat isfacâo do povo pllr rao I'ÍOf,O povo de Trombudo Central serão aten-I mais representativas, dizendo que o governo,
,Oficial de Gabinete, sr.' Nelson Nunes. cne- ristica de suas oracôcs, saudou, em nome auspiciosa Visita. '() sr. Oovernador agradece elidas, tendo j a determinado á Prefeitura t como houvera prometido, anteriormente, esta
gou ao distrito de Lcnt ras ás 15 horas do da cidade, ilnst.rc e querido Oovernante em belo improviso. ,:\'lllnicipal iniciar a macadamizaçâo da estra- ultimando a organização da Secretar-ia da
dia 17, Domingo, anele era aguardado pero catariuense. O almoço COIll que o pOYO de 'I'aió ho- da Trombudo Alto - Trombudo Central, por; Agr-icultura.
.sr. Vitor Bulu-, Prefeito Municipat, Dr. Foi o orador muito teli z em' saüentar os menageaia S. j:,>.. cia, se realiza Jogo a seguir tonta do Estado. E em, meio ás mais deurau- J Afir�Oll que o governo esta alerta e não
Adão Bernardes, Juiz de Direito, 1)1', Vl1H· bcucficios que o Estado vem r-ecebendo de no Hotel Er n cm ambiente de grande ale- tes aclamações, S. Excia. termina o seu e11J-' poupara esforços para atender as arpirações

.. .cius de Oliveiral Promotor Pubhco, Ur. sua prof'icua arimini strnc.io gria e entusiaamu. Os discursos ali pro- polgante discurso Iazendc votos pela felicida- da população Lontrense.
Arlindo Godoy, Delegado Reg ional de 1:'0- Agvadecendo a homenagem, iaIa o Dr. Larides l�=Jo sr, JoJo Her toli, Dr. _\Jário de do povo de Trombudo Cehtral. , Que. o povo continue unido � confiante nos

Iicia, industrial Wenceslau Bormi, Dr./ Aderba l Ramos da Silva que, COmo não po- Vl af ra e Dr, Orlanclo Pinto .vascimento, que Dali o Snr. governador seguiu para 'I'tom- í proposítos do governo de servi-lo,

José Alves Cruz, Eng. Carlos Hucuete . jr.,
;
dia ser de outra maneira, pOIS que S. Excra. interpretat-aru a satisfação do PO\'O pela t e- hudo Central fazendo uma rápida visita aque- E finaliza agradecendo a tocante hornena-

tem inegáveis qualidades de grande orador, liz visita qne 1he-5 faz S. B;xcia., mereceram la imlJOrtantc localidade, onde lhe foi otere-' gem que se lhe presta.
deixou na enorme aSSIstência a mais grata fartos aplausos, cicIa uma taça de champagne, j Ag)'agece ao E�mo Dr. Juiz de Direito

m=
impressão do seu propÓsito de hem serVIr, O discurso do sr. t;ovcrnador, entao, to, Regres.alldo a lho do Sul S.Excia é homena. SI'. Ad'ao Bernardes que o acompanhOU a to-

�,m""""tm como o vem fazendo, a terra catannense. um verdadeiro hino de fê nos destll10s ele geado, na localidade de Barra de Trombudo das as excursões pelo intel'iar.

I 'I I I I -

·['I·ro Jlla.s

.

tn'�: "
.

Ao Frefeito l\hnücinal exprimiu agndJeci-�
�

A' noite, 110 Cluhe de Caça e nosso Estado, dizt:'ncto tambem S, �xcia. (lO pela sua populaçào que lhe o�rece ut'fla ...
1"

------ - • - Velho, realizou-se �ral1de ui.�llqllete ate· seu propósito de atender dentro em breve as
i S3 de finas bebidas. ; mento pelo rnodo como vem servindo a Santa

.

I sr' I d H' d . -

I 'I"
, , .

N 1 r I d D l\i' 'l\1atra sau-' Catarina.

f
.

á· d I t
- 1"(:CJ( () a . �xCla. pe o povo c 10 o

a.sPlraç,oes ((' . aiO, mandando constrl\lr Q 1 e�sa oc.a I{ a e o r. J ano
'C 1ST R' 'faz o� arm elas ep aD ao Sul. Gl'UPO }�scolal e acelelallcto a macadanllzaçào dou S. Excla. em nome- do povo da Harrauell °lmla paaVl'a O llr .. vo eiS

,

I
)rIl( e (e honra ao EXll1o. snJ'. J)1'. .N erCtt

�, Sentimos nüo te!' frases suticlctltes para da estIada ljUC' liga aruele fnhtl0S0 ÓIStlltl a Tlombudo

Dia 6 Sábado, Farma'cI'a Es- Ilar aqui uma Incida impressilo da l,eleza des· de do mUIllClplO. ",111 RlÜ do Sul, no Clube Esportll'o IJu.
H�mos D, D . vice.Pr�sidente da Rcpuhlica e

,.
O snr Cand"lo Rodngn"" faz o bl'lnde de

p-eral1ça, Rua Conselheiro
I se

. iga�e, do entusiasm�lOlatl'llna'l:ca'inaton,tleoS e ela FOI g"andc él satlslaçáo dos taloenSes quall- I ([ue de Caxl<ts fOl S. Excla. n131S uma vez
honra ao Exmo Sr. Presldente da He.pubhca.

,. sat;,sf�ç.ao enorme que u OS do S. Excia. pl'onunciou taIS pala\ilas, 011-

\1
homenageado com uma mesa de 11l1()S doces e

I
'Mafra.

coraçúes. vindo"se cnhío estrotldosas salvas de palmas. bchldas

dDia 7 Domingo, Farmácia: SD.l1(lando S. �xcia., talou, ncssa ocasIão, De Té1.iú o snr. Govel nadol e sua COlmtl- A saurlaç.1o a S Excla nessa ocaslão tal QaSfiria- os'Esperança" - Rua Conselheiro o talentoso a,h·ogado. ])r. I\lário ""'lalra que. "a seguiralll para a \'da de Pouso Herlondo J
feIta pelo SI. Orlando Pinto Nasclmento, ora· •

�Vlafra. I talvez mais ,dominado pela gra�1�lo51dade cI� onde. o seu pUYO lhe prepara carinhosa

le-jli dOlS.of��.�_acll'a,.10 Cluhe.

a&OA.IIQUIAIS., ,. festa,. produzlU 11m dos �eus mais eloquentes c�pção. .1.:,.-... agradeceu em ligeiro improviso. 8ft ..DIa 13 Sabado, FarnlaCla, discursos de Que temOs 'memoria, interpre· A entrada da Vila saudou S. Excia. <l. As 19 horas" SIII'. govel'l1ador e SU;t eonn.

��':Nelson - Rua Felipe Schnlidt.1 tando os sentimentos da população riosulenoe. professor Dcmetrio I<aiser. ,til'a dirigi·se para a prospera Vila cle I.ontras � Para acalmar a tosse.

Dia' 14 Domingo, Farmáciat ror sua vez, o Pastor Protestante desta O Dl'. Adcrhal [{amos da Silva agradeceu' onde novas e grandiosas homenagens lhe to·
'J _;'" ��,i��i���g�

·.Nelson - Rua Felipe Schmidt. i Cirlad� •.
sr. Stoer, em nome da. COl1lUTllda'le em magnifico improviso. : t'am prestadas. ..r.-'i/� tarro, fadlitar a

• . evangebca local, fez tambem vrf)rante dlS· AI)ós a churrascada (IUe ai teve lugal- s,l A chegada saudou o Exmo snL Dr. go-

�.
- frl'CD' 20 Siáb d F m' ia Mo I c::' r�splraçao, ..•la a o

_

aT �c -I curso, salientando o. pl'opó�ito da gente Excia. regressou a Hio do Sul trazendo ao Tentador cio Estado, o professor ArtuI' Huzzi ....
� ClOne o peIto.

-derna, :-- Rua Joao PInto'. bua e labonosa de RIO 00 �tll de trabaJhar, coraGão ii mais agradavel impressiio da ge. em inicio as mais calorosas manilcstações de costas e pescoço
Dia 21 Domingo, FarlUácia dentro Ja Dl'dem c respeito á autondade, nerosidade do povo simples e ordeiro do 11111' apreço ao povo lontrellse, .....�comVapoRub.

'Moderna _ Rua João Pinto. I jlela maior grandeza do llrasiL i\esta altn· lluf'ipio de Rio do Sul. I As 19,30 boras, no Clube dos Atiradores, //
,

• Ira. levanta·se o ])L Ader"al l{amos da SJl· ESCGHS.l.O A TRO:\lBUDO CE:\'T.I<Al. realizou·se O bamJuete de.. J7D talheres, sen'i. •Dia 27 S'áb�do, FarmáCIa Sto." va e com a simpatia quc transborrla de As 10 horas do dia seguinte, o Snl'. Go .

.Antôni('), - R:la João Pin�o: sua frase e expressão sempre serenas e \'ernador Dr. Aderbal Hamos da Silva acom.

Dia 28 Domll]..go, FarmaCla; ea!tvant�s passa a agradeceI' a homenagem. panhado de seu oficial de gabinete e do snr,

:Sto. Antônio Rua Jo?o Pinto. I Disse S. Excta. que. estava alI para talar João de Assis, alem da comitiva que o segUlU

•

'
, ao povo do RIO cio Sul tluma linguagem de 110 dia anterior, seguin para Trombudo Cen-

a serVIço noturno sera efe- i franqueza e sinceridade, que e seu hál)]tc trai onde se lhe prepara magniliea recepção
,tuado pela Farmácia Santo I' não fazer promessas que não as possa CUln· Recebido á entrada da Vila por grande
Antônio sita lá rua João Pinto. pril'. Tinha assim o prazer de dizer ao povo nl1mero de cavaleiros, tendo á frente, condu.

.

A resente tabela não poderá: de Hio do Sul que, merci' dn carinho e (Ie· zinclo a Bandeira Nacional. uma senhol'ita
p

. \'otamento pelas cousas catannel1ses eto da socicdade local, montando fogoso cOI'ceI,
'$er alterada sem préVIa auto- Vice'.Presidente da .Hcp\lblica Senador ;,0. S. Excia. seguiu até o palanque oficial ar.

Tização deste Departamento. relJ Ramos, a estrada de terro Sa!lta Ca- mado junto á Intendencia Distrital, escoltado

D8'Dartamento de Saúde Pú- taTina "ai ter seus trilhos, antes de 195U, pelos referidos cavaleiros.

'\bl'
�

30 d 't d

19471
estendidos até o porto de lta)ai, dizendo Ai' foi S.' Excia. saudado. em nome da e.·

ICa, eUl oe agos O e .

tamhém que o seu prolongamento, em de· eolta,' pela senhorila l<l"lina Prada, Que pro.Luis d'Acamporas: FaJ'lUa- manda da serra, ja está assegurado. d'uziu magrufica oração.
, cêutico-�iscal. E finaliza agradecendo ao povo nosulen- O menino Sergio' Vargas, em que nome

'�w .............-.- .,_pr........._.... se a prova de estima e ateto que tanto lhe dos escolares da Vi'la, saudou S. Excia, em,
, iocou o cOl'ação, levantando sua taça pela formosa alocução. Pelo povo de Trombudo

aerea Felicidade sempre crescentt! da gente boa e Central, apresentou CUmprllllentos ao Senhor

laboriosa de Rio (lo Sul. GQ,vernad.or do Estado o snr. João Cirico.
Estrondosas palmas �bathm as ulttmas Depois teve lugar, no Clube dos. Atiradores,

palavras de S. Excia. O banquete com que as classes conservadoras
O brinde de honra ao KXllIO. Sr. Vloe- do Distrito homcnagearam S. Excia,

Presidente da Repubhe..... Selladol' Nereu Falou nessa ocasião. sauda.ndo o ilustre

Hamos, é f,ei,to pelo sr. Vitor llllhr, Prefeito Governante catarinense, em nome da� duas

l\lunicipal; que põe em relevo as qua!Hla- comunidades religiosas, o Padre José Bayer,
des insuperáveis do grallçlc catanl1ensc. vigario da paroquia. ,O orador foi muito fe-

(,) Dr. Adão I1cl'llardcs, Juiz de UIreite lir. sendo por i.s�o mesmo sido muito ap]audi�
da Comarca, por sua "cz, levanta um, brinde do.
pela felicidade elo Exmo, 51". Presidente da O 511.1'. Rodolfo Ditrich, figol'a proemi-
Republica, General EUI'ico Gaspat· Outra. nelltc do comercio local, falou em nome do

Todas as festas foram irradiadas pela
povo do Distrito. dizendo. em palavras sim-

nova emissora local, Rádio Mirador, que
l ples� das aspirações do laborioso povo de

alcançou '�ranc1e sucesso pelo excelente �er-

viço prestado demonstrando assim _illegavel
habilidade e illteligencia de seus direto-"

....

Viação
Hor .. ,io

SEGUNDA-FEIRA
Vari'g � 10,40 hs'. - Nor,Le.
:}leal ,s, A, - 7,30 hs, - NOl'<Lf�.
'Cruzeiro elo Sul - Norte.
Real S. A. - 11,30 hs, - �ul.
Panail' - 9,50 h8. - Norte,

TElRÇA-FELttA
Cruzeiro elo Sul 9,40 h�.

Norte,
V1wig - 12,30 hs, - Sul.
Pamui[' - 13,00 hs. -- Soul.
Cruz.eim d·o Sul - 12.20 11�. -

:Norte,

�-_._----� ... __ ._-------.• _. -

Õ-fÃLE -.ôi-iÍ'Ãjil'
--�

Procurem na Agência
Progresso,

LIVRARIA' 43, LIVRARIA
ROSA

QUEIXAS E RECLAMAt;OES
'PREZADO LF;ITOR: Se o que Ih.

,..ter.,.... é. realmeate. WIla proYidéncl.•
Mea eadireitar o Que eatiTu erradl' 011

..ra Que �ma. falta alo .e repita: e

NKO o eaelndalo' qae a .ua recIam.açIe
ft cueó:a poder' nr a cauaar. encud
aII_ • SJtC�AO RF;CI,AllACOU.
i8 O ItSTADO. quo o _ .ui let'aÜ
-- demora ao COIllIceimeato de II_
i., ollreito. recC!l>elldo ". L lima iAto�
tJ.o do r..uIUdo. embora _ aIaIUIO _
- ..... "'1 .... Oab1ie8dOI a_ .......
_. - a 1IC'O'rid...........

1.

.

TEUS "FlLHOS
.pla.dirão te. redo,

qaaDdo souberem que cola·
boraste pró Restahelecim..
to d. Saode do t.ãzar..

.

QUARTA-FJtfHA
Cruzeiro do Sul - 10,40 lls. -

Node.
Real S, A. - 7,�'l0 n8. ;\lol'le.

Varig -- 13,00 1118. - NOI't:,
Real S. A, - 11,30 h�, - t:iuL

QUINTA-FEIRA
.Panair - 14,2.5 h;;;, - Slll
Panair - 9,50 hs, - l\'OJ'te.

Varig -- 10,20 hs, - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,30 hs.

'SuL
Cruzeiro cio Sul

l�orte,

res.

/

EXCURSf\O P]!�LO '",.!iJUOH

i':o dia seguinte, as g horas, o nl'. Gover-

nador segue para a Vila de Tmo, acom-

panhando-o nessa excursão, aJern de �et1

oficial de gabinete o sr. JO�lO de ASSIS, o sr .

Vitor Buhr, Prefeito 1\�uniclpal, 01'. Adao

Bernardes, Juiz de Direito, Dl', Viniciolls de

Oliveir:a, Promotor Publieo, Or, ArJlnflo

Godo)', Delegado Regional. lndustnal sr·

"Venceslau Borini, Dr. José Alves Cruz, .t;ng.

Carlos Bt1chele Jr. Dr'. José de OliveIra

Malta, D. Mario �lafra, Jaime Mendes, Ota·

cilio ,Macedo, \'Valtel' Probst. OI'. {)rJan.::lo

Pinto Nascimento, Presidel)tc da ASsooIação

da Industria e Comércio do H.io do �l.1;,

e Comércio da."\
')Jelson de Oliveira, Ra,imundo Mayer !:'oh.

Aristeu Diolalevi. I vo Heis, AIgenerio San,

tos, Hodolfo Reblin, Luiz .Piazera.

1\a localida(le de Laurentino, onde o povo

o aguardava, S. Excía. visitou as obras da

ponte sob l-e o rio d'Oeste e a 19l-eJa do

povoado em meio á grande multidão que o

aplaudiu a cada momento.

}�m Rio d/Oeste, anele se cOllstrôi, tal\Tez

a mais bela 19reja Católica do Estado, que

S. Excta. visitou, o povo dessa prospel-a lo

calidade presta-lllc tocalltes homenagens, ia-

lanlo o sr. Guilhérme OalviJ a menina ErJ-
,....._---------.------ ....

_

9,110 h<,.

SEXTA-FEIRA
Vari,g- - 10,40 hs. - NOJ'I c.
Reu.] S. A. - 1'1,30 bs. - NOI'te,
Rnal K A. - 7,30 h8. - SuL
Crn;�eiro do Sul 7,20 !lIs·.

:Norte.
Panuir - 13.00 118. - Sul.

SABADO
do Sul

de cargas doTr .I.nspon;etl põrto aeregulal'e9
11.00 h:::.

SÃO FRANVISVO DO 'SUL"'para NOVA fUBI
. II

Cruz.ciro
1\orl€,

I)[lru,ail' _:_ 9,50 hs. - NorLe,
DOMINGO

P:mair - 13,00 hs, - Sul.
Pa.nair - 9,50 115, - No['lr,
,Crmeiro cio Sul 1 '1,00 hs,

'Sul.
.

Informações com os Agentes
Cartos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212

de Sul- Carlos Hoepcke SI A - CI - Telelon� 6 (. End. teleg.
MOOREMACK

Florif'f'l('j cJis
S8r f· r<-,IJf t 'n

f;1'''ceiro do Súl
'Norte,

l�.OO 115.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Setembro de

DllV111\'UEM AS IMPORTA..
C:ÕES DE DIAMANTES FEI
os

TAS PELA HOLANDA
Haià (9) (S. H. L) - A Ho

landa importou 1.000.000 de
rlortus de diamantes em julho.
comparados com 1.100.000 em

junho.
As exportações de diaman

tes em julho roram avaliadas
em 1.700.000 florins, cerca de
crs 11.900.000.

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

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Federação Caiarinense de Despostos CONHEÇA o CODIGO
Leia e guarde

.
' DOS ATLETAS

6.229,50 V

I Art. 3:35 - AgTedir Oll L('rJ[al' ag'r erl i r, flor qualquer [orrna (]J()f"
tada. sóco. pOI)La-I'(�, 'empurrãu, l'a�11'.il·a, ,rle), oumpunhe iru de quadril
ou adversár-in. du l'anLe a compelic:ãiJ:

a) - se a agressão não ímpodh- qur: II ofendido possa prossogu ir

na disputa da competição:
Pena: - Expulsão cle campo; - suspensão al(, 120 dias ou ali' G

parl idns ou multa até Cr$ 1.200,00;
b) - �(' a agressãu impedir qur o of'curl ido possa prusseguir

d ispul a ela compct.ição :

Pena : - KXPlllsiio de carnpo ; � SLl"I.>PllHllO até iHO dias ou at('

pal'l irlas 011 multa at.r. Cr$ 1.800,00;
c) - SL' a agressão imped ir () ()f.pnrliilo de tornar pad'f' em (IHa"

COl1ljW( ici\eii. oomprovado por laudo 11l('dico do departamento I'n�I)('r-

Pena: - suspensão al
é 3GO dias nu alé í S part.idas ou multu al('

Gl'� 3.(;00,(\1) .

cl) - �e a agressão ímpr-dir (l nfr.ndidn rI·e tornar part e em trés (3)
ou ma is cOlJlp-diçõe·s, comprovado por laudo médico elo dCP[lI"Lamenlu

respectivo :

Pcna : - susponsão até 500 dias ou até 21 partidas a o l im innçãu.
e) - se a agressão não SP COI1:3Umal> pOI.' circunstâncias inrlepcurleu

tes da vonlade do atleta:
. Pena: - Expulsão de campo; - suspensão aLô GO dias ou ai r:' 2

partidas ou multa até Cl'� GOO,Oo.
§ 1° - Se a agressão se v erif'icur rluranle o intervalo, quer ern

campo. quer rora .de campo:
Pena : - Suspensão a té 2\0 dias 0\\ até 12 partidas ou multa de

Cr$ 2.1,00,00.
§ 2° - 'I'ratando-so d,e of'eusa moral c grave, por gestos e palavras.

quer em campo, quer fura rle campo, rnus antes da terminação da COIl1-

peução :

a) -. selldo a ofen,a ·cm camp(J:
Puna: - Expulsão rle c.ampo; - �ll"pellsÜo atô 60 dia" ou alI; 2.

pat'lidas.oll mult!l até CI'$ 600,l)L1.
b) - não sl'ndo a ofe.nsa em Cilmpn:
.Pena: - Suspensão até,15 dias (li! multa at.é Cl'$ 150,00.
ArL 3:36 - Usar de 'falsa identidade para tomar parte em compe-

900,00 tição, pal'a obter registo ou qualquer vanlagem:
a) - se l'egisLrudo;
Pena: - Suspensão alé 120 dias Qll multa ai.é Cr$ 1.200,00 <Í cassa

ção mi cancelamento do l'cgis1.u;
8.055,60 h) - não registrado:

Pmltl: - ,se,!'Ú tido como inidôneo· pal'a. obter registo, pelo prazo
de 90 a 3GO clia&

1DO.oo
94.00
185,00
75,10

145,00
76.00
94.00

TOME APERITIVO

N () T

'i ti
.

'!
Prosseguindo o certame da Capital, sábado,' o Avaí, 'líder invicto, en
frentará o Docaiuva que é o último colocado. Domíngo, em, busca de

uma rehabilitação, o Colegial bater-segá com o Figueirense.

BALANÇO DO LIVRO "CAIXA", REFERENTE AO MÊS DE AGôSTO
DEVE '

Saldo de julho p. p. . .. , ,.

.a RENDAS DE JOGOS
Renda Iíqu ida do jôg-o Paula Ramos e A vai ..

,

.....

Idem, idem, C. A. Catarinense e Caravana elo AI'
Idem, idem, Figueirense F. C. e Avaí .... , .... ,.,

Idem, idem, Paula Ramos e C. A. Cataríuense ., ..

Idem, idem, A. D. Colegial e Caravana elo Ar .... ,.

Idem, idem, Figueirense F. C. e C. A. Cátarinense ..

Ielem, ielem, Ava
í

F. C. e C. A. Catariuense , .

Idem, idem, Colegial e Paula Ramos E. C, , .

-a RENDAS DIVERSAs
Multas elo T. J. D,:
Rec. elo Figueirense F, C. '......... .., .

Idem, do Colegial '..

',.,.... .., .

Taxa de recursos: '

Rec. do Caravana do Ar' E. C ,.... ,., ,' ..

Bolas usadas:
Rec. do Caravana do Al' E. C. . .r • • • • • • •• • ••••• ',' ••

Idem, do Paula Ramos E. C. .,.,...... . .. , ..... ,

a C/CORRENTES
Avaí F. C. - Recebido ,

Figueirense F. C. - Recebido

a RENDA DO BUFETE
Recebido .

HAVER
de DESPESAS GERAIS
Pg. assinatura do telefone . .

Pg. a Valdemar Monguilhot - concêrto de 6 cadeiras
Compra de uma vassoura . ,..... . .

Compra de selos para recibos .. . .. , .

Pg. consumo de luz ,.... . , .

Pg. despesas com a embaixada do Força e Luz .

Pg, a Valdemar Coelho, - conserto de bolas .

Pg. a Argeu Silva - fretes ., ,. . .. ".

Pg. a Maria D. Machado - s/fornecimento de cal ..

de CORRESPONDÊNCIA
Pg. fonogramas, cabogr., telefonemas e selos postais

de DESPESAS DIVERSAS I

.

Aquisição de 100 carteiras para permanente '"

'

.....

de ORDENADOS E GRATIFICAÇõES
Pg. a Demerval Amaral, re[. ao corrente m€S .

Idem a C. Batista, idem ,. . .

Idem a Valáemar Nazário, idem :..... . .. , .

Saldo que passa para setembro ... ,.".

CAIXA DOS AeIDENTADOS DE FUTEBOL
RECEITA

Saldo do mês de julho .'........ . .

Renda de jogoS , . .' , .

Rec. do árbitro Patrício Borba ,... .

'

.

Idem, idem, de Osvaldo Varejão , .. , , .

6'7,00 926,10

50,00
50,00

50;00

60,00
60,00 270,00

270,00
140.00 410,00

........ 220,00

8.055,60

51,00
61,30
7,00
20,00
27,20
40,80
40,00
410.00
200,00 857,30

308,00

600,00

500.00
300.00
100,00

5.3.90,30

1.522,00
1.185,ob
120,00
8:0.00

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

""tIlt!DI extraviar 011 lnattlbal' •
certificado de alistamento pqut

2.907,00 JIlulta de 19 a 50 erazelr08•. Olltt....

ai,. incorreri em .alta ele 2t • 111
cruzeirea· .aquele qu extraviar ••

inutili_r o Certif1ca4o eI. � 1riata-. ,

(Ar&. UI .ta LeI ..� 11ft&.

Y. S. quer o progresso d�l
nossa Juventude! Dê-lhe Ins
trução, e-isto só se consegue,
aoompanhando os orgnnísado
res do "Golég'io Barrígn-Ver
de" •

.\()VfDADES

DESPESA
Auxílio concedido' ao atléta. Perciliano Emerellciano, do.

Paulo Ramos E. C. . .. ,.... .- ,., .. , .

I

Saldo que passa para setembro , .

300,00

2.607,00

Florianópolis, 4 de setembro de 1947.
J. Miros7ci, tesoureiro. Visto: Álval'o P. do .Gabo, presidente.

. ( .

Cdé Otto hem preparoao
Delicía seu convidado!

Acordos
mas.

19,05 - Inglês pelo Rádio, : :
.

19,15 _ Noticiário, ("'S,!1l18I, Gravatal, Ptiame••
19,30 _ Orquestra E-scocêsa Melai dai melhore., pelai me-

da BBC I
Dores preçol .6 na CASA MIS

20,00 ._ Dicionário Politico, CELANEA
- RuoC. Mafn.

de Kingsley Martin.
.

��h�ritai'
.. .. .,. -

20,15 - Música para Orgão, Ao .e8colher seu perfume ver.tt-
de Bach. f ti" flt' tr3!! a mltrea da perfumarbri;

20,30 - Novelistas' Inglês·es, !Oh�Ul' Marill Fllrinll" Que lá �

palestra. � '1',,' ...ri"lI Deis tlortt' ..nu.......l ..
20,45 _ Visitaram Londres o Pt>d� n

- Debus-s,y. I .

21,00 - Notic�'á:io. C�'f�·Oti�·tr·�d,��· �'u�lj��d�i
I 21,15 - "PolltICa Interna- Peça-o CIO seu fornec ...dor.
cional", comentário.

21,30 - Qaurteto de Gordas
Robert Masters.

22,00 - Rádio-panomma.
22,15 - Noticiário.
22,20 - Comentários da Im-

I prensa Britânica.

•

COmerCiaiS
PRAGA, 11 (U. P.) - Um comunicado do govêrno infor

l�la que o ministro do Exterior Jan Mas-sa:ryk anunciou nO�06
.acôrdo·s comeydais ent,re a TchJecoeslovaquia e os Estados
Unidos e com a Argentina. O comunicado foi divulgado depois
de um dia de 'reunião para dis'cutir 'Ü programa financeiro do
país 'em vista da ,seCa que está a exigir subsidios para os agri
cultores. Não foram anunciados imediatamente os detalhes
{]os novos pactos mas fontes governamentais anunciam que a

Arg.entina envial'1á cereais, ca,rne e materias primaf\ para a

'Tche,coeslovaquia, em troca de produtos texteis', vidro,s e pro
�utos de maquin'á'ria.

. . .. . " " ..

SI CONSEGULRES
Que 11m teu amig.o ü;ú ca:nhe

ciclo ana-lfialbeto frequente um C11['
so noturno para Cliprender a ler e

a escreve,r, prestM'ás úm grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me
tropolita;na ou GI'UlP6 Escolar São
José.
........................... ,

COMERCIANTE: D' um li
vro à Biblioteca do Centro Aea··

d{>'mico XI. d'e F�. Con
tribuirás, "ssim. para Il fOl"RlJlo
cão cultural 00. catarln.�
de amanhã I

'

Embaixador por'uguês
Lisboa, 11 (U. P.) -

cir-l
minisb'à.:lor do Partido da

-culo's bem informados declara- União Nacional de Salazar e

ram que o sr. Marcelo Caetano, provavelmente será designadoll'ex-ministro das Colonias re- como embaixador português no

nuncibu do seu cargo como ad- Brasil.

K

("Campanha prÓ-livro'"
C. A. XI de FflVere!ro).

,,'...

SEXTA-FEIRA, 12 DE
SETF�MBRO

19,00 - Sumáirio dos progra-

- moela, l1J!.na!lT11of'tlill-" se rve das:
Ilorr-s 1);'1'I'a Inurncros f'i'11!5.

Aplícam-nas eslf' ano não �6 na

lapr-la oe '11'0 elHúpéu, como já o ha-

viann feito no U!l10 passado, mas

na também 0fYIT\O adO!'110 nas luvas, nas
- rerles do cabelo, 11(1<8 .saias dos ves-

10 tidos, e, dando uma nota nxll'ava.-
gu nte, nas pl't'üiihas dos s.apatos
rnu i� (' legan brs.
A flor- da moela, p ,3 rosa, sem

todavia hay'er j)rf'if,erênc'ia de 5(H'"
usn-to-se desde o mais al.l'E'vi,lo ro
xo a [(. o mais doer côr dp rosa.

o TESOURO
Da instrução está ao aleanee

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto .• levando-o a um

curso de altaoetízaoão no GrupOc
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

Dores
nas Costas,
Nervosismo;
R"umalismo !
A alimenta.ção inconveniente. o excca-

80 de bebidas. rc.friauoa, cte. obrigam
freqü,ent.emcnte os rins fi. um tra.balho
forçado. Os transtbrnOB dos rins f! do>
aparelho urinário são a causa da re

t"nção do ácido úrico. freqüentes levaa·
tad:l8 noturnas, dores na.s pernas, De�

\·of:i.smo, tonteiras, tornozelos incbndo.'J.
ff>nma.tismo, olho..� empapuçados, e, em..

Z'crrd. a impressão de velhice preeote�
.�jHde seus rins R. purificar seu sa.n�ne

1)(ll" meio de Cystex .. A primeim dose
C'Jtueça. a trabalhar, ajudando seus rio�
ôI t'linlinat o excesso de ácidoB. fazendo
:.ü��itn com que se sinta como novo. Sob
uos�a g::lrantia Cysfex. deve ser �ntei
r"mente s:;tisfatório. PeçaCystex em

qLUltquer farmácia hoje mesmo. Nossa.
�aranti3. é sua maior proteção.

>Çystex AG Iratamúde:

Ç.STITES, PIELlTES E URICEMIA
.........................................

Quel'e-mos que todos iaçaur
parte do qundro social dos

componentes do "Colégio Bar�

ga-Yerde". Por isso. o paf,,'1l
Jnent.ó da. ação é feito em li

prestações.
'

......
_
........

SI CADA BRASILEIRO
COInsegtUir alfabetizar um patr>i

cio, conv,encendo-o a frequentar
um curso noturno, 'em breve se

r,emos Ulm dos povos mais adian
tados do mundo: Grupo Escolar 8.
José ou Escola Tndustrial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o NOVO' HORARIO DA�VARIGCadasf�o,SDcial do. «6 Estado.) ,om- binóculo
'PedImo& ao. DOUOe dtaüato. leitora. o oIIMquio de pr..ncDM • Grande visão',IIIIIIPOD abaixo • moete-.lo 'DODa RedaçJo afim.. compMtarmoI

r i!JIIMito etea. o ao.o -''YO CaduVo loaIaL '

!IIIDe
.

! litZô _••••.•• o •• o •• :a.t. Ct'1"D D N.... I' -.�......
.
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.......... _
_ .
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� _� Pai. (mie)
, ", •••

�o
'

4
, ••••••••••••••••••••••••••

�R. SAVA! LACElDA
"i!IlIm m6d:Ieo� de O!hOl
_, � Narls - G«r..uta.

l'naol'ig40 d. lent.. d.
,

tlfOntato
��RIO - Fel1pe 8cbaU.

dt,8. Do 14 la 18 horu.
·�OIA - Conselbetre ..

.

b, 77.
fII.IIf&rONlIlS a18 • 1201

Ausente

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clfsrica médica de adultos

e crianças
Consultório - 'I'rajano, 29

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

Residência:
Felip,= Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. LINS NEVES
• Moléstias de senhora
CoIUrultór1o - Rua Jollo Pinto a. '7

- Sobrado - Telefone 1.4611
'Ruldfnc1a - Rua Sete de Setembro
- (lldM1clo r. A. P. da EsflIn)

Telefone M. 834

DI. NEWTON D'AVILA
t'� - �t/á Urlúr1u -

1lcIa1DeU dOI mte8t1n08 rito •
,__ - Hemorroidas.�

to dia collte ameblana.
Mll!0t.erapla - I:ufra TermeJbo.
flonJiulta: Vitor Me1relel, 38.'

AilHmd. diariamente li 11',10 lia.
l\,�t= daii 16 hl. em cIDlnte

: Vida!. RamOll, M.
Von. 1067

DI. ROLDÃO CONSONI
�IA GlilRAL - ALTA m.
II�IA - IlOLéSTIA.I D. lIiIJI.
• '" InrORAS - II PARTOS . _ '

�o pela Faculdade de KÕIU<'
mrwa da Universidade ae �o

lllmo, onde foi assistente por ....
.. MOI do Serviço Clrllrfrlco 40

hol. .Allpio Correia Neto
MnirCl& do estômago e TIA. Itl"
l!IIft8. lAtestlnos delgado e groUG,
tir6lde, rins, próstata, bel!::l«a,
�, oTArlos, e trompu. Varw.
lIeIo;. Ylfdrocele, vartcles e berllP.l

CONSULTAS:
W I li 6 horas, � Rua ".',90
�t, 21 (altos da Casa PtIo

ralso). Tel. 1.598.
IlUlllmDllIINCIA: Rua Esteve. .1'1-

nlor. 179; Tel. )( 7M

DR. A. SANTAELLA
�m.l!Ilomadc 'p'ela Faculdade Na·
.� de Ml!i.liclna da U!Il1ver.ldao
tII,.o BrasU). Médico por coneue
� 1.0 Serviço Nacional de DoéJl·
lIIlI! Mentais. Ex Interno da Santa
� ele l/Userlcórdla.· e Hoapttal
�",dtrico do Rio na capital 11'.

deral
"a.onOA M1lIDICA - DOIIINQ4JI

NERVOSAS
- CoJurult6lrlo: Edlflclo �

NETO
- R.a J'eHpe Scbm1dt. eon.uItuI

. nu 11i As 18 bora. -

�b.cIa: Rua Álvaro de cana
ao •• 18 - J"lorlanópoU..

,�1iL POLYDORO S. THIAGO
'� 'do Hospital de OaridaCle

de Florianópolis
a.urtente da Maternidade

1II'IiDIIOA �ICA - DIBTOJI.
.oe DA GESTAÇAO B DO

PARTO

........ �08 órgãos Internoe, ...

peo1alm�nte· do coraçâo
8iMIl98.B da tlrolde e demal.

gUlndulas Internas

_OWB1tAPIA - ELEC'iI'ROCA"

__JLIJ1U. - MElI'AIlOLI8MO
BASAL

8IIIInltu 41àriamente daa 15 til
18 horas

....... Chamadoll • qua141Ul!!'
'fJ.tn. IDCluB1ve durante a D01te.

IIIOIIIItJLTOlUO: Rua Vitor 1Ie1J9.
lell, 18. Pane 701.

lIIIIIIIDMo!J.1A: A l' e n ! d a Trom-

po,rslr:l. 112. Pane 7M
--------------�����----

FÃR-MACIA ESPERANÇA.
cio Farm.aeê_t1eo lf.DAO LAUS
Boje .. amanhA Hri a ... Ilreferi".

Dr.....aclonals e _r...eira. - Bo.eopitiu - PufIa-
.&riu Artia lternda.

Gua••••• euta da •• rMeltúrle .6iln.

Dr. BIASE rARACO
DOmNC,A,8 DE SENHORAS -

aJ'lLiS - AFEcÇõES DA
PELIJ - RAIOS liNFRA·VER·
1DIlLH08 E ULTRAS-VIOLETMI
o.u.: R. Felipe 8chmJdt. " -

Doa 9 à. 11 e dos 5 às 7 hr•.
Ro.: R. D. Jaime Camara, 47

J'ONE 1�

II. PAULO FONTES
Clfno'..oo e operador

CloeJJuJt6rlo: Rua Vitor Melrel-. ,.
Telefone: 1 . .{05'

CouuItU das 10 àI 12 � du a .,11
2eCdbcla: Rua Blumenau, U

Telefone: 1.&23
------- _. ,"'_' -- -

. a. "., S. CAVALCANn
tUIIiIIJce exclusivamente de oCi1'IalI.!IU
a. BIldanha Marinho. li

Telefone II. 1M

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço, de Pronto Socorro de Automóveis
.

Ensina-ec a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria c prática - conhecimento do motor.

Ateri'dem-se chamados' para reparai de urgênci'8.
Auto-Escola 1-47.77

GAR;ASE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

IOr. CLARNO G.
3as. _ De Floriooópolis pwra Porto A�J'le. De(lo'lag6m ás 1.2,30 �

GALLETTI 4'as. _ De Flori,anÓlpa-!i.s para CuriUba e São Paulo. Deoolagea;
A D V O G A D O ás i3;00 horas.

Crim. e cível õas. _ De Fl'Üri,run'Ópoli8 para Porto Alegre. Decolagem ás- iO,20 hra.
Coa.tituição de Sociedade. tias. _ D6 Fleeíanépolís para OU1.'itilba, São Paulo e Rio de J&lleoiro.

NATURALIZAÇÕES Deeolsgem ás 10.40. horas. .

Títulol Cellarot6rio.
Sah, _ De FloriallÓp{)lis paI'a PODt.O Aloegre. Decolagem ás 1�30 Iln.

E.crit••• Praça 15 de ,No". 23.
2as. _ De FlorillluÓfPolis para CUll'Iitiba, �ão Paulo ti Rio de JMli&1rC),

.

l0. andar,
d I

Deeolageen áJS 10,40 horas, '

Relid. -Fg�E :.irf46�nte. 47.
PAlSSAGEIROS _ CORREJiO _ GAlRGAS _ ,VAliORES - REEMBOLSQ

.....__.....,.,__. __ ':-!' -...: _ FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENOO�ENDAS - CARGAS PARA\l

LEMBRA-TE! EUIROPA PELA K. L. M.

Inúmeros lerei bumanOl, FIT.IAL V A R I G - EDIFliCro LA PORTA - PRACA Ui DB

NOVEMBRO - TELEFONE: - i,325
que já foram felizel como

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á so

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimento
da Sande do Lázaro.

.

DE PION E IR OS
R SERVIÇO DE V.S.

I í

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem aólida
instrução.

Bons livros. sobre todo. OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Florianópolis
.......................................................

............................. a .

NegóciO de ocasião
Acham-Ie à venda duo. c�.all.

de material, com fundo. poro o

mar, ..it�odo. em rua calçada e

com paueio, no Estreito. Recebe m
se oferta. I Informoçõ-e. con\ o

Banco de Credito Popular e Agri"
cola de Santa Catarina. Rua
Trajano, 16.

"ando alguém. t.al_ 6 .....
Iheiro da ilustra(lilO a.oima, o-.
u.e. em o.m�....,J gasta. _ ...ue. do
excelente aperitivo KNO'l'. !Ma....
_ V, Si&. de _taro ao�
oe... genT.iJr=.:E.TEÉ 1A11-
BEN () I1EU APERITiVO

PREDILETO!

Esguadvias I
de

}\iaõeiva
REINISCD S.4.

1 VI'fPIlolJUro DA KI10Tu.. /ltlJ.�allf_f !ê6U1l0l
'. ITI...I.I _

Rua João Pinto, 44
Telefone 1134

Florianópolis

G R I P E o TO-S S E o B·R o NQUiTE

Fabricante e distribuidores dali afamada. con- Ifecçõe. -DISTINTA" • RIVET. Po••ue um gran- ,.de 10l'tlmento de aosemiral, 'rllcado., brinl
bonl e bal'atol,' algodões, modn. a ayiamento.
para alfaiate.. que recebe diretamente da.

II
m.lhor.. Idbrica.. A Cala •A CAPITAL- chama a ,atelagl!o, ,dOI Snr.:, Comerel.lat•• do Interior no .entldo da lhe foser,rn 'Ima

vl.ita ant•• de efetuarem .ua. comprai: MATRIZ" em Florlan6poU.i � FILIAIS em Blumenau e�Laie••
....... aKaa M __ __ -----

I

liAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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çae OC18 a annense, CUJOS es amos pu ícando, visa conseguir para)
.

cada necessítade, alem do auxilio imediato, a oportunidade de ganh'ar honestamente
a sua suhsistencia, Para tanto precisa do apoio de quantos se interessam pela me

Ihnna de vida das classes pebres ..
contribuir para' essa obra de tanto' alcance social l'De que maeeíra irás

j2!!Z2 _. \ -

I
.

�euor,

ocorrencias:Da Diroloria do l'eaLro do EsLu-
d L 1 ,. 01'j'Cl'0 LUTA CORPORAL
am e, l'Ie:CI('}I)mU� atencioso

Dois carregadores que, 'á
noite, se encontravam no escri-
tório da Viação Catarinense,
depois de breve discussão, fo-
1'31m ás vias do fato pelo que
foram levadas á Delegacia de
Policia.

O malandro passeava pela
rua do Cais Raulino Horn, al
tas horas da noite, sem poder
explicar o motivo daquele pas
seio em noite fria. Por 'isso foi No dia 12 de outubro próxi
apresentado ás autoridades po- mó, a Sociedade Musical Amor
licíaís. á Arte comemorará seu cinco-
DORMINDO NO CARRO entenárto.
O menor estava dormindo no Entidade que representa a

ituircs de citimas. Iutertor de um carro no Lar- vitória de um ideal artístico,
O nuirielo simboliza a. destrui- go Fagundes e isto sem Iicen- conseguiu vencer essa brílhan

çõo do propriedade particulas: e a ça do respectivo proprietário. te etapa sem esmorecimentos,·
foice relembra a. morte pura os Foi aconselhado a mudar de num admirável exemplo de

"residência". tenacidade e de sinceridade.
NÃO TINHA DOCUMENTOS Honra por isto, a S. M. Amor
Foi atendido, por um guarda á Arte, a cultura do noaso povo

noturno, um indivíduo que es- e bem merece as simpatias e os

tava dormindo na porta da aplausos da sociedade rloríano
oficina Ford . O mesmo não tra- polítana.
zia documentos de identifica- Não esqueçamos que ela re

ção e informou que não tinha presentá uma ínícíatíva parti
recursos para procurar me- cular que se alimentou durante
lhor agazalho. esses longos anos, exclusiva-

MAIS ASSISTENCIA mento do idealismo e da abue-
Duas dessas ocorrencías no- negação de seus socíos.

outros turnàs - a do menor dormín- Urge que dora avante tenha
traba- do no interior de um carro e a da maior amparo' e a festa do

do que estiava dormindo á por- seu 50° aniversário não seja
ta da oficina Ford vem mos- apenas a testa dos bravos que.
trar que se torna necessarto ainda a integram mas uma res-

prosseguir sempre mais nas: ta da inteligência e do espirito
[ornalistas. obras de assistência socíal e' de trabalho da nOSS3 socíeda

amplia-las para que haja um' de. Uma festa, enfim, que, pela
teto facil nos casos de urgente sua imponência, conquista a·

C011l1l- necessidade. i devida ressonancia.

tu,

,

Esporte, raça
•

e

Concurso do Rotary Clube
Encerra-se a li) dêste, o pra- Florianópolis, faz parte do

zo para inscricão no Concurso; programa das atividades rotá
Instituído pelo "Rota,ry de Flo- rias para o corrente a110 atem

rianópolis", entre os aeadê- 'de ao 4° objetivo do Rotary In
míeos de nossas faculdades e ternaoíonal que diz respeito ao

constamte de um trabalho sobre fomento das relações interna
o tema: "Suissa: por que Per- eíonaís como base 41e um mais
síste a Unidade Nalcional, mes- períeíto entendímeíto entre os

mo possuindo Quatro Idiomas homens.

Oficiais1"
---------------

.

E' esta uma Iníeíatíva do Os caml·nbo-es queRotary Club local que merece

os maiores aplausos e a mais

transport!lm terrafranca acolhida por parte da I'
Inventude das nossas escolas ">\,'J).f:>zar de havermos reclama-
" que nâo siio comunistas.
suueriores.· do, ainda cont ínuam trafegando pe- Ouer saber conto o comunismo

'0 tema e' sugestivo e a.IDI)lo la rua João [li,n;to 018 caminhões que triunfou na. Rússia f
e,eonvída as Intelíaêncías mo- Ibrf1ll1lSpOrÜ.lJm L()l,r-a pal'él o aterro da ..

1... v c- Léia com atenção a estatistica {O
eas e Iargos YÔOS de pensa- prainha. J)

.

1 l' "ü:\;1 1'. Alei» Zen/f, em seu '/.V?'o
monto, E' de erêr que tão feliz Não é preciso l'Iepeür OiS i'D.c0IJ1Ne- comunismo",
ideia do Rotary Club, n, prí- 'I1iiel�tes dl'ls.s-f\ ;�rr.msi'Lo· .p.or ruma rua Entre as pessoas socriiicadae pe
meu-a. em nosso meio, provo- basbamto estreita le hastarr1rte movi-

la dü(tc{1.I.1'U. soviético. contam-se.
que um sadío movimento de. mentada como aquela, 'cm constante 6 "�"

f' »r» [i'}'O essores,
enrusíasmo entre os nossos de todos.

0800
.

.

I
c'. médicos.

acadêmicos, Coraí.iuuamos. a €Slperar uma pro- 54,.850 oficiui» do E:J'é1'cito.
Este torneio de Intelígêncía, vidência 'para o transporte dessa

260.060 soldados.
ÍI�stituido pelo Rotwry Club de ·ca.liga se far;<1 1)·8'lla rua Ina, praja. 1.213 sacerdotes, [ora os

Convença-o "o r.s·.o. em DI·uuaçu' ���.:W;::ç;:��.:td��O�i���::�a..OSII "05.000 aaenies de policia.

p.l�� �,ilr:;ó�i�u!��l;�i�e�em�� escolher os candidatos a Pre- ;�:��� ��!�::��·:d1'iOS.
o seguinte telegrama: feito e a vereadores pelo nosso ;;3;;.250 escritores e
_ Temo a satisfação ele con- partido ás: eleições de novem- /92,000 operários.

vídar a V . .8. para assistir abro. 8/5.000 cam.poncsses.
reunião que se deverá realizar Saudações (a) Antônio de pau-l Trabalhai lJ01'a aiostar o

no dia 14 do corrente, afim de Ia. Pereira e José Born. nismo do Brosü t •

F:l.í',P'DlOS votos pai-a que a jor
mada não f·iqll>e ·P11l meio e cada
vez maiores vitoa-ias Garoem o se

us .3(·fol·�o.s .:

Bàndeira
comunista
Essa bandeira de sanque e de

ex!erminio pode substituir o mt

ri-vente pendc70 da esperançu ? ..

Nã», porque a. cri)' vermelha. tem
br« () sangue de milhares e 1Yí'I:-

'PARA FERIDAS,
E C Z E MAS',
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A 5,

,

f R I E ! R A 5 t;,

NU N C � EX!·SriJ.T·IIIIIU�in;GrdU�'�r��L�·'::I·E s p., N H /l,·5, E 1 C 'Ir
'--·--"--.::::"'-_·�=--_7-==--- ..;...�

. /

I
D

!

Haia, 11 (S. H. I.) -Comu
nicam que as crianças holan
desas, que- até agora vinham
tendo uma ração de arroz de.
250 gramas por mes. ficarão",
privadas de arroz no futuro,
como se deprende de uma in

formação prestada pelo Minis
tério dos Negocíos Econômicos,
Em virtude da atual escasses . t

mundial de arroz, dizia a co

municação, a ração desse ce

real para as crianças será abo

lida, e os restantes suprimentos
de arroz serão reservados para.
os hospitais.

NOTIVAGO

Sociedade Music.at
Amor à Arte

FRECHAM D 0.....

\Graças ao "Diário da Tarde" Florjanópolis fieou li
vre da i.noportuna visita .de uma nuvem de gafanhotos.

A i�rformação que o's acridio.s 'receberam daquele jor
nal com o qual devem ter ligações muito cord.iais e muito

afetivas, fê-los aI'ripiar carreira. .

Parabens ao "Diário", que pela primei'ra ve7: obrou

consbrutilVia',:J,ente, delfenidendo os ga.fanhotos ·àj'e mürrle
rem á mingua, aqui na Capital.

Guilllel'me 'J'fil. ,
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