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I o sr, Osvaldo Aranha apoia o govêrno
Walter Jobim, DO R. G. do Sul

.1:'. ,\J.t_'gre, 12 (A. N.) - DiH 9'1 iln .b.'llmi1li'i'H Gerul da O�li os

]lp.la manhã, rias 10 ás 11,�O hU!'U8, lll'·(I1l1',�il(}" do cxceut ívo i-in-grau
II �I'. Osvaldo ,I".l'u,nba r·s.[p'v,(' I'mIIÜ"]I��' no quo l augr- _a sancumontos

I ('ollJt'l'l'nl'ia com o sr. VultVl.' Jo- il,a cidade:,. construção de esí.rarlus,
}li,m, g'O\'P l'l ta rl o I' 00 Estudo. 1'011].1,\1),11) {I agtículduru, üel'I';:;êl da

DI"TWis de luugn palestra a :st',s :;aúdf' pública, etc.
t()nJ n 'g'()\,Pl'na!l()l' Jobim, o sr. Os- jJ(lI' Iim, ,e'Xvl.a.uem o H?l1 ponto

1 UC \,ii�t,a a respeito das medidas
UE ARRUDA RAIOS va lrlo AI'HnlHl ouvim ilmpla cxposi-

ç:ãn qUI! lllt\ f(li fcita lH'ln governa-
adotadas a}(:.l� guvPl'no l'io-�Tan-

dor n pelo (�ngl:',r�lH'il'o XoÉ' rJ.p :\fe- dcuse, UJantll[,(','.tÚll o seu dc'S!C')o de

ln F],lli,ta�, ('.]J,P,lfr. da Comissão E�J l'IiO'jIC',1'<1r \'ivamrm!ie. "corno rio

tadual (te Energia E1étr103, ares.! gl'm,ldpDlsP que nuo .p,>'q,llIcc,eu nem

pej,r o do prnbk-mu dr� eletni.ficu(:âo í 1l�'dNl f\sqnecc: os pagos", segu �Hi()
do :ms!.(lic!o. I disse, a s.f)llJ�ao (las medidas im-

! jJt'l'lll)S'i)!'i da vida '11'0 Estado e 1)1'0-
O 1';1'. Osvaldo Aranha examinou I clamou. t.m"t.l1a,]meDI[ic: "Bntendo

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

�re'.l'letárlo e D. Gerente: SIUNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS
Diretor •• a....cio .L DA.lU8CENO D.A SILVÀ

FlorIanópolis - Sábado, 13 de Setembro de 1947 I H. 10.124

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA <fl'OtirJ;lJfTl'l:l1Le os mapas dos s'(,l'vi- <FJI' trxlos (}ó" r ío-gramdcnses cons
Seis meS61> de govêtno, na palavra do dep. Ilmar Corrêa. - Referindo ao sr. Governador ÇOf: re••Iizados, os le\"::wtilDlt'.nrtll';: (',,�- ('j.ml,j,('S dos seus deveres precisamAderbal R. ,da Silva, declara o dep. Armando Calil: "Nunca al�uem subiu tão alto tat.ísf ir-os de todas as ciüad�"" guú- colocar (]p Iarlo i1S seus ódiilos. ou
-sezn que o perse�uisse a raiveiante inveja de aJ�uns que ficaram na planicie, presos chas a serem benefíeíadas e a J'P,."H'Il,[imen[os e colaboraa- com a

à planicie pela sua própria incapacidade de elevar-se": orientação obedecida pelo govêrnn udlnJi,ni's!r'ação do sr. VallLer Jobim,
O deputado Ylmar de Al� intenção que era desviar O' mos ouvido como sempre me-

na condução do, complexo e

tranS-lllt1.'p". sr-gundo esL011 v.E'm.io. tlf"ldmr.
meída Corrêa - P. S, D., foi orador da conclusão do seu receu ser ouvido. oendental assunto, . ]wrfeil.àrnrnln as r,eaJid.a(j,p,s do Rio
..

1
-

I Ohserv 011, também, o p.r,('.�.i.dp'll!,n (:'rtandr: do Sul ",o prrmeiro orar 01' na sessao de pensamento. Aliás são quase Em outro loca, publicamos
ontem. Mal iniciou a sua ora-j sempre de tal natureza os o seu discurso ql�e .�em dis-j--------------------- _

ção, toda ela escutada em da- apartes dados por esse depu- pensa a nossa �Pl:l.l�O. I ..

'

-dos estatlstícos de expressão e� t.ado udenista. Falavam a seguir, os depu-] Infiltradovalor irrespondtveís, foi logo Verdadeiramente e de alta tados Ferreira Melo, vivamen-:.
..

aparteado pelo seu colega ude- significação foi a tese do par- te aparteado pelos deputados I Itío, j;? (A, X.) --- Dr-u «nu-ada lJO Tríbuunl Regional Eleitnral de
nísta Ferreira de Mello que lamentar pessedista, dai la- Ylmar Corrêa e Armando Ca-: Niteroi 11m volumoso processo. rom falos documentados, podind» a
não conseguiu esconder a sua mentarmos que o não o tivesse IiI, e este, que vo].tando a car-I dissolnçãu do dire itõrio do Pal'fid" Lil.erLador naquele E:>f arlo, �llb fi.

ga, endossou o díscursso do alegução de ínfill ração romanista orn suas hostes.
-

deputado. Ylmal: C01'!T'ê.a, ,co.n-I O reterido processo foi eucaminharín, dil'ctamente, pelo dl:\plIl.a-

G' I (le.nou. � !ndf'sv�avel prop�sl�O do Haul Pila, pl'e�illrnt)p dI> Dirf'ttíl'jo Xacional daqnele part.ido.

ai mlnontono de fazer oposlçao .\ lllf'rlirlu, r!"\'I)-SI', r?�p"f'ialllll'nt"" (to fat.o da �ecçào do Pal'tido

-I destrutiva e exaltar os Govêr- ],ilwl'IurJOI', f'llI P!'tl'!lpflli�, Ilavrl' j',ngi;;[rado, como seu candidaLo a,

lellO "I- n. da �osta nos de Nerell R�mos e Ader- jlfPY"itl) rlal[ll"!(' nHllliríPl(', II conllPcidl) ('ug'lmhril'O Yeildn F'illza. {JIU'
.

U u li ,I baI Ramos da Silva. I !lU, �'l('i�(-'h dr' :!. di: ,j"znn)J['(} Ili�pull)ll a presidénc,ia da Hl:'lmhJi(·a.
11'· I) (' "') Q ,,' 1 " 1 . 'I 'I l'

' 1 F h' d f t"
I ('OllW l'andil1alo rlll Pal'tido Comuni:o.La.

10, :_. _1.. "�o - .lJ:UllJUO c 1e-. m:f'[]vl', m,,'l) n �1)11 lil'U,l'" 1 [I Illg11', ec a a a rno elrf.l'
,

fiava, ]J.oj'fl pela, ,manhã, eXf'�'c:icio' mori.alTll('ltLI'. l) JJwjOl' J"I',\'i UlIl'\-alli
! ". JJ I

O d
.

...J.e til'O'S para oficIais da ia Região Hpll1'iqlll;, (flll' �(' "llCOII·lJ'�l\a �!'Jl- Trieste, 12 (U, P,) -� As: S res·os O emprestlmoMil�Lal', no stn,nd "\_l:p.lll'r1l1 Euric.o La1!n ;'1 ))I'(\lIl'IIH di.-[Ulll'i'l, n maj'll' autorlcladec; milital"\'s iugOS-! .. I
J)llll'a"" �iLlVar(1) na Qui.ll't.a �'a Boa!J:f:'\j l'l'a r'lwt'(, ,la 'ia �rül'�I() rtopavas fe�haram as fl:olitelras

� J:I�lld""" 1::' \�" P:" .. ,_,
() "Dail.: H ('I'a!rl", Ôl'gão f11) pal'fi:lo Tta

Vl,;ta, 1m I) g'1'!l(,l'al ZeulJlIJlo ria. r'."I;1 iI) ,\h(ll" rIu g:"IH'J',II ZI�lllll,]O Ido seu �)3.1� com a H�lJa e eom: ha.l'lu,>{# E' oomo '1la!J. �h:<:"harlo ruo ,govcI1nlo. dL�s'e_que Dal�on esta pro(:u
nn�'n.. pl'nl,[lIgOlJ'l,skt de Ulm lamen_r r! �"" �lf\l1g0 [\(""IIH1. O [l('(lli'n{,e lOS ternt.o'rlOS de Tneste, 1'e8-: l':wdn fllill'l' 11(';'11118..;,(1) ":1)';1 lI�al' (J" �OO IlIIU'or,; de dolal'r" que 1'1',;

I a,v,I') ',a.,cid'tmlte, (j Ilando .di�Pllillha-
\ cau' ,)tl;;.r'";;� 1',l"Wi;,:"I'" ntl,t ,illaIlWl' 1 f'

I
pec:üvamente. �: o que infor-I i>un d" "111 1 l],('," t:1I10 0111'[1;-11 ilH'I'le:mo 1\ qur, .se ':ll?Ontram bloqUC':UIU.S!:i'fI (l r'a:wl' uso de �ua anaa .auto-l no gIPll1e·l'u.l �pn,(JÜIO C]lIll', il}l't'!,:,u de ma nnla agencia .loeal contro-[ des�.t' que n .(JI'a-Bl',·I.�nha ;:;ll�llCndl\ll a, C'OJl\'pl'd!bllldadl' .da hbl�a. f',,:

'lH<.hLiüa. "".* ! grande ,emo\,'an pc,lla p,e!['üa ri" �"Il lada pelos COlllun1stas, Ao que teQ'linl3. <em �tola!nes, O Jornal faz mtélll' que essa soma, unida a 4tlG 1111-

... .Ne,'.�'(' l1lo,m(mto; a<CillOu-a, o Co- llll)]ig'o e "dh,o camal'<l'da, não p!)de se acredita, essa m"'dida visa lhi',es rlp rllHar,p.� obtidos com :l "Pli\l(iÜO das illlllodaçõ('s anunciada
mandmnlt' üa ia H'eg'ião Mili'lar, I cÜnLCi' a� Jágl'i.loaf'. não só oCl�ltar os movimentos PPI0, gvêl'uo, l'('du�ÍJ',ia a dif(,l't'll\,a pnlJ'p a!-' e:p(�1'ta\,'õrs � impo]'laç[íes
um pouco dl1l'l1. e di,l'igiu-3e, com () e.OI'Ollt'.l' XP!SCl)j Ile MI'>lo. que sc de tropas Iugoslavas, como e- }n'üUIIH'as, 1\11<'; j)T'OXJTllOS selS lTIl'i"f';';. ;r :1 í1 llulhoes de <1()laJ.'ps.
a lJi.�1 ola \1il'ada pal'a o chão, ao pncol)lll'uva ]l1"l'sC'nt.p, lnll1011 i<me- vital' novas fugas da popula
h',nlE'11)te ,\kwha1rlo, ,do Ba,tal,hão de dicuUrmlc'Dte I ()da,,' ao. pl"(Wli,r1rmci:ls J ção das antigas zonas italia

r;,u al'd as, qUi:' ltchava-,s!C ao 51'11 cahh',i'i,; ao caso. Quando eheg,nu a 'nas, as quais, com a ratifi'Ca

Indo, dizrnLlo: "Ofidal, e1s'la U'l'ma 8!nlIhu�,()Incia, 113Jd!a pôde fazer o mé.' ção definitiva do t'ratado de

HSlL(t �rm poucO 'dl,t,ra ". ;\p,$lt,e ins- rJ if'o/ pois a \-iUllla já h'avia fn 10-1 paz, 'Passaram a.o dominio iu-

t.antr R :)'J'JlW, t{is,paroll ü,l1Jioma{ica- lcidn. goslavo. ,�", .....,. -t' ,: .. ,.....

I----_-------�---
------....._---r.18overno de Trieste

C=-!'.·�,�- O_!'-:/";' Jf_'.,,'__ �, ·:.�"J,IIJ �"')1 'l!J cl Lake Sllccess. 12 (D, P.) -� Snu-

yl .IJ �" ,. ha.-se de llma fon!'!' autorizada,
'" _J que o ultimo' candidato aJO gover·

no (le 'frl'eot(> e' () norueguês Theo-, � 1'\1[1\,'1\0 no país,doro Bro('h, deputado trabnlhista e

jJI'efeil,[) d,:' ;\1arvick, ,pO]' ocasiiío da
invasão alemã. ,

atj�����bo ép��I�l�l� l�l�j��ej(�O i�:21�� OO·IS mlalho-es de reluU·ladoscito norueguês e cola:ho,l'on ,com as
.

�ô;i�a� �i��:�g��·a(�t(N��.l����ati��: .

'

eh tem as melhores qualidad<'s NOVA DELHI, 12 (U. P.) --- No! ieia-�·e da La Hore ({ue' mais: de

para o 'l'a'J'l{o do que qualquer O'lJ- 200.000 l'dngiactos llHlçulmanns ch,'ga)'am alé agOl'a, vindos do Punjab
t1'O candidato aparecido até agora, oriental. Acredjta-,;e (jllü a eifl'a de muçulmanos CjLJ.e estão, abantio
por isso que possui exoperiêncin naml0 j{ilJ(lostún para () Pakistiío uH I'apa,;sará a dois milhõ(�$, cirm:
ad-ministrativa, já tendo tambem
dirigido o serviço de trânsito e mais ('li TIlPl1n5 igual á dos rnt'ugiad,);; illdú�, que ,estão ..-migrando em;

lllovimenot portuário, O outro no- t'pnti(]o iJlvl�r�o.
\'0 candidato provável é o atual I
ministno da Suiç,a em :Moscou. _

de comunísfos

Lamentavel acidente cam o

Convidam-se os interessados na or�anização da

sociedade beneficente AÇÃO SOCIAL CATARINENSE,
pMa comparecerem na sede da L, B. A., sábado às 15

horas afim de serem ultimados os trabalhos para a

asse�bléia de instalação, a realizar-se no dia 22 do

Fuzilamenio para os
funcionarios venais

PEfPll'\G, 12 (ti, P,) - Inj'ol'maçiit's dn Mnkdem, lla Mandchul'ia,
J'fw'rolamlo qnn (I general Chl�l1 Clwug', cltefe do eslado maio]' do exéJ'ci
ln n:wio)1:Jlista !lo nOI'dpst.l', j'pitenm qlll' rnandal'lÍ fuzilar' sumaria
Illl'lll(3 qualquer' fllllcionário do gOV(�l'TlO que .fÔl· julgado venal. O:;

jOJ'lla'is o1('"ta capit.al, lwdem ql1e o g'f>nel'al Chen abandone as atividu
rI('� milital'p,;, pal'a til' r]ediear f'xl�ll1sivamellte ao,,; assuntos da arlmi

llisL1'at;,i'io da China na(·il)nli,;t:.l, em vil'tlllle da Ll'llmrnçla onda de COl'-

corrente.

Alarmados os criadores argentinos
Bncnos Aü'es, 12 (U. P.) -- Anllnc.ia-�o exll'a-oficialmenln que (l

gnvôrllo arg1cntino 'l'rsolvl\u suslwnuer a p'Xpotal,;iío da C?l�nC elllatada

para a Grã-Bretanha, pm consequr'ncia da .n�edlrla ]l"If.auwa ,H 1'1'",

peito da convf!]'sibilirla:dr ria libra. E::,sa 110UClfJ. alarmou os cl'ladlll'(��

(\ empl'l'sas indust.riais !le cal'ne.

Aumentou os pro-

T r a 9 e d i a nas e I y a !"t!�t;�����r�������in�:
A 1 r j a"ôsto p. passado veri- ,ras lIievoradaJs .p�J.o tel'rrvel felmo, Gasperi resolveu aumentar os \Seusficou-�e: �1a "'Serra-Negra, ll1unici-' que, vingara as'suu, a sua compa, próprios honorill'ios rle 84 a 123

pio de paranaguá, um doJol'<O'so nheJTa,
,. " .". por cento, O salário de De Gasperi

acontecimento de que result,ou .

a (Do Jornal d'e AnÍ;)!1!lla ). foi assim aumentado de 40 para '15
morte de um afeiçoado ,da cmege.- dolares semanais.

Ui���::a:�;iâe��e le��r���a��ar��'C� A lota na Grécia Reaber'tura dosqual tcndo ido fazer uma �açada At 1? (United) - Furioso
.oe onca's na Serra Ne,gra, apos aba- enas,,�

. .,,, •

ter diversos animais .silvestres com c?!nbate esta sendo. travacl,u na 1[-

u8SSIDOS
os seus certeiros tir,os, avistou-s,e gJ�O �lo Monte Pal na�o ,e1ntrte O

com llma enorme onç.3 iPintada. ,exerCIto reglll�]'. e .r?') tes (es, �.��- RIO, 12 (A. N,) - Deverá ser

Fazendo-lhe "nlÍ'ra", ahateu-a tam- me11tos de guell'Ilben os d�mocl <1l:- a<pl'esentado, ,dentro <1e poucos

bém, !porém, uma segunda onça, c.?s, c?,m3,ntla.clos pelo antigo capl- dias. pelo Sl'. Carlos Nogueira, um

que se encontrava coulta na folba- ldO _Dtama!ldls. .
.

projeto de lei, lllilndandu reabrir

"em da fírv,(}re sob a qual se enCOl1- All1da sao desconhecn]os ,�s H'- os cas'sin(;s,

J;.av'l caill-lhe p,esacla e ferozmen- Slllla,lo!i da batalha. Na regwo d.o O referido projeto estabelece

te, sÔ'tre o pes�oçCJ, A luta teria Si-llllO!Üe Kall1arl,cha�al:, �lS �ll:JTI; duas (-Docas TIara essa reabertura:

<lo rápida e desigual para'o C:1Ç',l- IhC'icros eOl1t1'a-ata�ar,\lll, mat.111e�) uma para os' ca:'lsinos do norte' e

dor que foi morto e as suas yisce- 3 soldados do gO\'erno e fcnndo I. outra os CaS,.111QS do sul.

Excomungados os assassinos:
CIDAlm DO VATICANO, 12 !li. P.) - A sagrada eongl'r",;sH1,:iil)

do UOf](',ilio d('('·l'eloLl a PXCIlJllllllbâ" móxima. contra toda,; a� flesso

éliS que partiieilpa:rwm, f1siiCla' e mi:ral!!uel1Jte", na deoa!pnt.a.çãio de um padre
" j','riJYII'llLo de outro.

CmllU i"e recol'rJu, pSf"';; crimes nCUI'l'eI'am na "pmana )Jas�arla" ('Dl

ten1itório eont,rolado pel'o'S iUg1o&lavos, ame o mransenhol' Buse]jch

foi morto e .o moo1iseTI'hO!l' Rn.lIkrrnaa:· fo� �pUlDlhél!lado, dUlraJme uma ceri

n,,)nia d'l' comunhão. Rnkma1' foi p1'e�o, mais lardt>, pela:;: auto1'id''l
dl�� iHgl)slava�, p �ob a acn;:fli;ão de (,8ta]' provocando desordens.

Não
,

sera candidalo
NOVA YOI1K, 12 (1.;. P.) - Falando ú imprensa, hoje, o grncl .. l1

]::iSPll!lOW('J' elJpfe dn esCado majO!' do excl'cito norLe-aml'"icano, afir
mou qll'P não srl'ia candicJaLo á J)l'psiclrllcia dos Estado� Unidos JlJS

próximas pleiçõ,'".
X'l'; Ú]jlJlll)� dias cil'c\lIHl'am p('r,.;i"ll'ntl's l'umOl'e� dI' qu" Eisl':l-

11o\n'[' (' 1\1,11: .\dur ,,"riam candidato.; ú chefia do govêl'Jlo IlOl'Lr,'-,lllllJ

r;rano.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE

'ADo-aBa

13, Seírêe.
a 1 hora.

DiaDOZE DE
Domingueira,

AGOSTO - ·HOJE, dia
às 20,30, terminando
Sábado, Soirée.

. , "

com IniCIO

Dia 2'7,
o ESTADO
1teclacJo e Oficliuu ii. rua Joh

Pinto 11. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Pl'Qrletirio e Dir.-Gereat.

SIDNEI NOCETI
Direi«." de Red_Clo:

Ao DAMASCENO DA SILVA
Chefe de P_linaçio:

I'IlANCISCO LAMAlQU.
Chefe de lmprea1o:

IOAQr'LM CABRAL DA SILVA
RI>.\)resentante:

RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. LARA

li.. Senador Dantas, 40 - r
andar

T.J· 12-5S24 - Rio tle JSD.ir.
... Felipe de Oliveira, 21 -

se andar
TeL 2-9873 - São Pnfl't

ASSINATURA8
Na Capital

b•. , Clt
te_Mire Cr'
mmestra Cr'
111& ..•.•...•.•• CrI
1I_.ro anIso .. Clt

No Interior
Ctt
Crt
Cr$

.. e...

b•...........
"'estre .

lH.()O
".01\

",0<, I..... ,
� AlI!tneloa medlant. e••&nl&t

!
I
!
l

TrImestre
Roero avulso

o. orlrfnals, .ellme ai.
.ublicatios, nio ser.f.

dev91'fidos.
:& direção não se rM)tea·
..biliza pelos coneelto.
omitid.08 nos artil"

.88lnadoa

I Dr. LindolFo A. G.
Pereira

Advogado e' Contabilista
Con8tituição de .ociedade•.
Planos contabei. •• Organiza·
oõe. -- Pareceres e .erviço.

correlatos.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poU.
Da. 1'1 horas em diante,

DO.E.N�AS NERV9'iA.a
Com oa pr0Jrr"uoil ela ._�elb

II.)., aa doencu nervoou, Q.a.â.
In&aclu •• tempo, do .ala ,er.
'.UAmente remediável&. O eanDIJ«,
••0, fraio ela iPOrillCia, IIÓ ,Mt
,r.J.cllcar 011 IntUvf4.os,afetafll....
.... entermltl_tl... O 8er.rl4;. 11'-..
tI••a} fII. Doenç.. •••ta.. tUaJlIt
•••• Aab.latõrl••••• a�.". sr.
lllitamente .s tloet.. B.n.... .,.
.....-. .a a•• DeH.re II. ,... ,

'" tJ _PU. 4I),rf..__

I «O Estado» não deve ser

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

gem suficiente para não
ultrapassar este preço.
Qualque-r majoração é

EXPLORAÇÃO.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES IPREZADO LEITOR: Se o que Ih"
'atere••a é, realmente, uma proTidênela
....r. endireitar o que e.tiver errade 011

I>are Que ai�nu. falta não te repita; o

filA0 o eoc4ndalo' que a tua reclamaçle
es queixa poder' 'rir a cauaar. en�
r>I.Ie-a Á SEq;AO RECI.,AMAÇOIS,
fi. O ltSTADO. Que O c:uo ler' lendl
.em demora ao conhecimento de qa..
..6 direito. recelleJOdo ., I••,,:. ultor ..""
cio do reaultado. �bora em a11Wl' ....
- alo eeiam publicado. ..em a nela,
.... - a JH'ricIúda .......

21

,JUSTIÇA ELEITORAL ',niu-se em sessão ordinária o Tribunal

IP I-dTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL • Regional Eleitoral, sob a presidência do

ar! oAt:t da 157" sessão, em 4 de setembro de senhor desembargador Guilherme Luiz
.

1947 Abry. Compareceram os srs, d:esembarga·
Aos quatro (4) dias do mês de selem- dores José Rocha Ferreira Bastos e João

Ibro do a110 de mil novecentos e quarenta de Luna Freire, e doutores Mário de Ca r
c sete (1947), nesta cidade de Florianópo- valho Rocha, Severino Nicomedes Aíves
lts. Capita'l.do E;;tado de Santa Catarina. Pedrosa e olarno Gustenhoffen Galletti, " . "

.

"" ., 't ' d tàs' catorze (14) horas, reun íu-so, em ses- bem como o procurador regional, doutor O el,]lrelOl'lO do PSD do J�SiLl'eJllO, r1ilOl<lhBmen. ,e emposs'a o, em'

são ordinária o ,!,ribunal Regional Elei- Milton Leite da Costa., comigo, secretário
O prazer de cormmicar aos seus currcl igionauios que se reunirá todos.

torai, sob a presídência dO sr. dcsernbarga- abaixo nomeado e assll1ado.·
.. ,

dor Guilherme Luiz Abry. ComparecE'ram 2. Aberta a sessão, as uez (10) horas, os domüogos, ás 10 horas, na sede do Cambn;:;.1íu; R. F. C" provisor íasnente.,
os srs, desembargadores José Rocha Fer- foi lida e aprovada, sem alterações, a ata

,..
, , .

'b ,. 1
"

"

reira Bastos e João de Luna Freire, e os da sessão anterior. Seguiu-se o exame do Oient if'ica, LUJ11'oom, ter Sido de li CI ado q'lle os COmpal1'!eH 0" po-"
d.outores Mário de Carvalho Rocta, Seve- expediente, que constou do seguinte: derão se entender com qualquer membro ele diretório para eXllôr-lh.e.'
rmo Nícomedes Alves' Pedrosa e C1arno telegramas: do ,1'. mímstro presíden te do � I ,

oustennorren GaUettl, bem como o pro- Tribunal Superior a respeito de material suas pretensões de interêsse coletivo, as qll:élIi,5- serão, .em reunião, exa-
curador reg'onal, doutor Milton Leite da para as eleições municipais; dos drs. juí- . ' " . , 'I

. ',A

oosru, comigo, secretário. abaixo nomeado zes eleitorais de Gampos Novos e Palhoca, minadas com crjtério e jusüoça, e sendo ,Jtl' gadas aSSI\.lJI1to fie COOIS'lu-e-
e assinado. prestando informações e do dr. Juiz Elei- ração, 1)01' cei-to, merecerão O <l:poÍJo do diretório qu� as encaminhará .•

2, Lida e aprovada, S€In restrições, a toral da 26a Zona comunicando que expe- � ,

ata eh, sessão anterior, seguiu-se o exame dlu segunda via de título: ofício do sr, a quom de direito.
rio oxpedtente, que constou do seguinte: des. pres'iden to do Tribunal de Justiça

..__ ., _
telegramas: do dr, ,Juiz E'elt.onll da 21" comunicando que o dr. Juiz de Di reí to
ZCJlla, ponderando a ímpossib.Iidade de da comarca de Indaia! entrou em gõzo de
conttnuar a responder pelo expediente do férias. Atendendo a solicitação do dr,
Juizado ela 4a Zona, dado o volume de ser- Juiz Eleitoral a 19" Zona o Tribunal nn
viço da sua Zona e da de São .roaquím, meou Waldemaro Scl10lz e Rosalvo de
t�'mbõm }1 seu cargo. Atendendo a que a Oliveira preparadores, respecttvarnerrte,
zona de Palhoça fica mais próxírnu da de nos diétrltos de Pirabeiraba e G'uat'atn í

'�':n R,et,iro, o Tribunal autoriwu o dr, rim. A uma consulta telegráfica do dr.
·'u;z Ele;toral de Lajes a transmitir o Juiz Eleitoral da 21a Zona (Lajes), sôbre
"'rg.� de Juiz Eleitoral de Bom Ret lro ao ,e podem ser entregues os titulos a elei
Sé'U colega da Palhoça; dos' dr:s Juizes tores mscrttos em 1945 e 1946, que só ago
EI",!tDrals ele Joinvile e de Canoir;las, pe- ra os vem procurar, o Tribunal respondeu
dindo autorização para requtvítarern auxi- afirmativamente, desde que se trate de
!iaTes para OR respecttvos escrívães. no ínsci-icão a requerimento.
que foram atendido"; do dr, Juiz Eleito- 3. Passando-se à ordem do dia foram
ral de Campos Novov prestando informa- Julgados os seguintes processos:
çã.: e no dr. Juiz Eleitoral ela G� Zona, a) n. 229 - Cls. 7R - Cancelamento
comuncando que entrou no gôzo de ré- de inscrição. Rel·ator: des. Ferreira Bas-
!'ia:,;.· O Tribunal, atendendo a solicíta- tos, Resolveram mandar cancelar, na 19&

câo do dr. Ju'", Eleitoral de r,aJ<:8, com Zona (:Joinvile), a in!'lC!'ição n, 7.2000, do
exercicio na 28ft Zc-na.. norneou Manoel eleitor A}bino Büssmayer. que obteve ..__ • * '8_' ,' __"� "'*_..-.._...Borges Filho para <,xel'ce!' ai; funções de tranó>ferência para à 9a Zona do Paraná;
Tneparador no di,-t};ito de Cambajuva, e b) n. 230 - Cls. 7a .- Cancelamento
Antôlli" .Tm'é Perein para idêl1l :c�s fun- de inscrição, Rplator: des, L1.ma Freire.
00(:S no distrito de Ul'upema, dispensando Dt"cldiram cancelar a Inscrição n. 1.374.
dês,e, cargo; Herme� Izíl'io e Fcancisco da loa Zona (Cre"ciuma). relativa ao elei
José P2reil'a, repect'v,amente. Foi assina- tOl' Walter Fernando Piazza, em face da
da a re,-olução n. 1844. sua transferência para a 31R Zona;

;3. PassaneLo-se a ordem do dia, foram c) n, 226 - Cls. 7&, da 12a Zona Elei-
Julgados os seguintes processos: torai, (Florianópolis). Relator: dr. Mário

I a) 11. 214 - Cls. 7a - Cancelamento de Rocha, Por m0tivo de dupliclda<ie foi can
in,;crição. Relator: des. Ferreira Bastos. celada a inscriçãú n. 3.0S7, do eleitol' An-
Decidiranl ordenar o cancelamento, na 3a tônio Orácio Pinheiro;
Zona (Blumenau), da inscrição n. 9,903, d) n. 231 - Cls, 7" - CanJelamento
do eleitor Ricardo Bel'ndt JOOior, que se de inscricão, Relator: dr. Mário Rocha.
transferiu para a 26" Zona; Resolveram ordenar o cancelamento, na

b) n. 219 - Cls. 7" - Cancelamento de 2{)a Zona (Laguna). da ins'crição n. 6.293,
inscrição. Relator: des, Fel'l'elra Bastos, referente à eleitora Ma,'ia Ferreira AlvE",
Determinaram o cancelamento da ln5cri- aue transferiu seu domicílio para a 10"
ção n, 5.S26, da 15" Zona (Indaial), cor- Zona;
respondente ao eleitor Hartwig Wolf, que e) n. 227 - Cls. 7" - Cancelamento
obteve trans'ferên'C'ia para a 26a Zona; de inscrição. Relator: dr. Alves Pedrosa,
c) n, 224 - Gls. 7a, da 1" Zona Eleito· Atendendo a que o eleitor José Luiz Speg

ral (Araranguá). ReLator: des. FeTreira giorin se tran�'1'eriu para a na Zona (Curi
Bastos, Por motivo do falecimento do tibanos), mandaram cancelar a sua ins
eleitol' Manoel João Teixeira, decretal'am crição anterior, feita na 7a Zona (Campos
o cancelamento da inscrição n, 4,850, a Novos):
êle correspondente; f) n. 223 - CIS', 7" - Cancelamento
d) n. 192 - Cls, 7", da 33" Zona Elei- de inscrições. Relator: dl', Clarno Galletti.

toraI (Tubarão). Relator: des, Lun-a Frei- Foram canceladas as inscrições anteriores
re. Atendendo a que o eleitor Antônio dos eleitores arrolados no proce,'so. que
Delpizzo Júnior faleceu, mandaram cano obtiveram transferência para a 3" Zona
celar a ima inscrição, sob n. 7.030; (Blumenau);
e) n, 215 - Cls. 7" - Cancelamento de g) 'no 22S - Cls. 7" - Cancelamento

inscrições. Relator: des, L1.ma Freire. Re- de in�criçáKl. Relator: dr. C1arno Galletti.
soIvel'am autorizar o cancelamento, na Ordenaram o cancel·amento, na 13" Zona
6a Zona (Caçaodor), das inscrições nS'. 696 (Flol'ianópol!s), da inscrição n. 3.461. do
e S.607, de José Pellizzaro e In.dalécio José eleitor Harry João Bauer, que teve defe-
de Sousa, que obtiveram transferência rida a sua tranS'ferênC'ia para a 26a Zona
para a 11" Zona Eleitoral (Curitibanos); (Rio do Sul);
f) n. 22-0 - Cls. 7" - Cancelamento de h) n. 233 - Cls. 7" - Cancelamento

inscrição. Relator: des, Luna Freire. Foi de inscrições. Relator: dr. Clarno Gallett!.
decretado o cancelamento da inscriçOO n. Resolveram mandar cancelar as inscri·
4.4J 9. da 6" Zona, relativa ao eleitor Se· cões anteriores, feita�,. nesta circunscrição,
bastiOO Soares da 'Silva, que obteve trans- dos ereitol'es que o processo menciona,
ferência para a 11" Zona; que se transferiram para a Zona de Xa·
g) n. 225 - Cls. 7", da 30" Zona Eleito· pecó;

mi (Serra Alta). Relator: des. Luna Frei· i) n. 5 - Cls. S" - Conrulente: a União
re. Tendo em vi5'ta o obtido do eleitor Democrática NacionaL Relator: des. Fer
Manoel Tomé da Rosa, Ol'denaram o can- reira Bast.os. Responderam que as cédu·
celamento da sua inscriçOO 11, 3,211, las para as próximas eleições serão enci-
h) n. 216 - Cls. 7& - Cancelamento madas pelo nome do munlcí-pio e obede·

de inscrição. Relator: dr, Mário Rocha, cer{,.o às norml>s a que se ,'eferem o art.
Resolveram mandar cancelar na sa Zona 71 e seus parágrafos', do decreto-lei n.

(Canoinhas), a inscriçOO n. 4.275, do elei- 7.586, de 4 de maio de J945;
tor Ewaldo Júlio Wendt, que obteve trans- j) n. 6 - Cls. S" - Consulente: a União
ferência para a 2Sa Zona do Paraná.; Democrática Nacional. Relator: des. Luna
i) n. 221 - Cls, 7" - Cancelamento de Freire, Responderam: 10 - que a exigên

inscrição, Relator: dr. Má.rio Rocha. Man- cia do assentimento express'O do candida
dal'am cancelar, na 2a Zona (Biguaçu), a to, pa,'a o seu regist? nOO foi revogada
insCTiçOO n, 1.110, da eleitora Carlota de pela resolução postenor do Tribunal Su
AqUirio Nicolelli, que teve deferida a sua perior Eleitoral, ·e 20 - que a prova de
transferéncia para a 10. Zona (Cresciu· que o cidadão está 110 gôzo de seuS' direi
ma)' tos polítiCOS será feita com certidão de

j)' n, 150 - Cls. 7", da 2ga Zona Eleito- que o mesmo está inscrito como eleitor.
ral (São José). Relator: dr, ALves Pedro- Nada ml>is gendo submetido à conside·
sa, Por motivo do falecimento da eleitora ração do Tl'ibunal, foi encerrada a sessão.
Maria Carolina' Canceller, foi cancelada Eu, Solon Vieira, secretário, fiz lavrar a

a sua inscrição, sob n. 1.764; presente ata, e a subscrevo. (As,',) Gui·
k) n. 212 - Cls. 7a, da 33" Zona Elei- lherme Abry, presidente. José Rocha Fer

toraI (Tubarão), Relator: dr. Alves Pedro- l'eira Bastos. Luna Freire. Mário de Caro
sa. Por motivo de duplicidade foram can- valho Rocha. Sev<,rino Nicomedes Alves
celadas as inscrições dos quatro eleitores Pedt'oS3, Clarno G. Gallctti.

cujos nomes o processo menciona; Fui presente: Milton da Costa. procura-
I) n, 217 - Cls. 7", da 30" Zona Elei- dor reglOnal.

toraI (Serra Alta). Relator: dr. Alver> Pe·
dJ'o$a. At�ndendo a que o eleitor José
Marcelino Cubas, inscrito sob n. 3.133, fa·
leceu, foi decretaodo o cancelamento- de
f"ua inscrição;
m) n. 222 - Cls. 7" - Cancelamento

de j,pscrições. Relator: dr. Alveg Pedrosa.
Foram canceladas as inscrições dos eleito
res arroladO'" no processo, que se transfe
riram para a 11" Zona do Estado do Pa
raná'
11)' n. 213 - C1s. 7" - Cance.lamento

de in,cricão. Relator: dr. Clarno GallettL
Resolvera'm mandar cancelar, na 16" Zona
(Itajaíl. a inscrição n. 2.J44, do eleitor
Ivanoel Soares, que se tr;msferiu para a

J26" Zona (Rio do Sul).
Nada mais sendo submetido à conside

ração do Tl'ibulla,l_ foi encerrada a ses
são. Eu, Solon Vieira, s'ecretário, fiz la·
vrar a presente ata e a subscrevo, (Ass,)
Guilherme Abry, presidente. José Rocha
Fr.l'rcira Bastos. J__.una Frch·(". Mário de
Carvalho Rocha. Severino Nicomedes AI.
V<'s Pedrosa. Clarno G. Galletti.
Fui presente: Milton da Costa. procura

dor regional.
Ata da 158a sessão, <'m 6 de setembro ele

1947
Aos seis (6) dias do mês de setembro

do ano de mil llovecentos e quarenta e
sete (1947). nesta cidade de Flol'iunópdlis.
Capital elo Estado de Santa Catarina, reu-

".-
41,�*
21.'>.
.....
I.a.

A GRAND:F.lSA DO BRASIL
Depende da instrução de s,eus fi

lhos. Fazei com que toelas as pes
soas ama,Lfa;betas frequent€m um
curso noturno e tereis conJtribuido
pa,ra o pragres,so do Brasil. Escola
Industrial ou Loja Maçonica.
do.
------_ .. _----------

DR: SAULO
RAMOS

Especialist., em moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.
Horário: 9 às 12

DIARIAMENTE

Social Democrático"
DIThFJl'óRlO DO ES.TREITO

l.

ORDEM DOS ADVOGADOS
Secção de Santa Catarina

A Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sta ..
Catorina, torna público que seu expediente passou a. ...

ser das 9 à. 12 1{or«8, diàriamente, quando estará (1;.

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

CLARNO CG� GALLETTI
110, Sceretário

COMPANHIA
'u�.dt. MIl 117. - lU.: DA. A
mC:&ImI08 II I'1UJf8POaTltIli

Cifru do Balanco d. 19441

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5,978�401.7sS,97

67.053.145,30
142.l76.603,80

ReSPOD 8ab\1idade.
Recete-
Ativo

•

•

Sinistro I pagos nOIl último. li) aoOl

Relponsabilidade. •

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Diretorea:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anilio Mal.orre, Dr.
e JosE Abreu.

de Carvalho., Dr. Frsncil!lco
Joaquim Barreto d� Araujo

Para Concur,\;o�Est(JdU(Ji.-; ou Fpderais
e Exames de Admissão

Estude por Correspondência

�'.
r:

1\·...{ �

j

Português, Matemática, Ciências I Geogrofia,
His tória do Brasil, etc. ..

Int.re••o-o? preencha e.te cupão e remeto-o para C, Po.tal 333
FLORIANOPOLIS - SANTA. CATARINA

í,

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

PEDINDO INFORMAÇ�ES-:
Nome __

RUil N.o _

idade Estad 0
_ J'

DATI LOGRA FIA.
Corres pondencia
Comercial

METODO:
Moderno e Eficiente

(onfere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozz i

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurai 51ft a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequei'

Banco do Distrito Federal Se A.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,pOO,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 Florlanõpolls

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cadastro Social do ('0 Estado») GOVÊRNO DO ESTADO
,Decretos de 9 de setembro de 1947

Pedimoa ao. DOMOI diatimoa leitores. O� de IIl'MncbM O
O GOVERNADOR RESOLVE

-.,on� �
Conceder 'aposentadol'ia:

• 'no.. Bedaelo .nm ..� De acôrdo com o art. 59, do decreto-

...,.t.o ates. O .<*0 aow CadaMro SocIIII1. lei n. 298, de 18 ele novembro de "

•
lSiG:

_ •••••••••••••••• " •••••••••••••••••_........................... A rsaiuna Nunes Cláudio, no cargo de

___
Professor (Escola mista d-e Barra do

� � Cl1'il •••••••••••••• D. N.... • ••••••••••
-

••• l Norte, distrito do Braço do Norte, �nu� l
....

ntcípío ele 'I'u'ha'râo}, com o proven r.o I ----------------------------f-·-h::---:d::-
•••••••••••••••••••••••••••••••••• _ anual de c-s 7,5H'O,oo (sete mil quí- Tenha i!empre em, ca<:Q umn garra -ln a e

nhentos e sessenta «ruzerros).

n P ER IIIVO « KN 01»A Joaquina' do Amara']' e Silva, no

cargo de Professor (Escola mista de

Guarda, distrito e município de Tuba-'
-----0:

rão), com o provento anual de ., ... ,. I
Cr$ 7 ..560,00 (sete mil quinhentos e ses· I
senta cruzeiros),

. I
De acôrdo com o ar-t. 188, 1 tem TI, i

eombinaclo com o art. 1[)O, item II, :
do decl'eto·]ei n. ,')72, ele 28 de ontu'lbro de H141:

A 1solina Cid râo Sa\'(W, no c-ar-go de

Professor (Esc'o la mista ele Fundo de 1
Três Bar-ras, muntcípio de Bom Retiro), I
com o provento anual de quat'ro mil

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

quatrocentos e oitenta c-ruxetros " .. , ..

(Cr$ 4.480,00),
XOlllPa,l':

De acôrdo P0111 o ai-t 1;), ítem 'T, do 1
decreto- lei n. ;;72, el-e 28 ele outubro'

de 1941:

Aristótel€s Soeiro Waltr+ck, qcuparrte
interino elo cargo da ctasse ,T li; cari-ei

ra ele .:\Iédico, do Quac\ro ünic:o do Esta

do, pai-a exercer, «omó substituto, o caro

go de Diretor, padrão Q, ela lITaternicla

ele "Ter,sa Ramos", da, cidade ele Lajes,

enquanto c'VuTar ° impedimento do res

pectivo titular, dr, vttor elo Amaral Gu

tíerr-ez.
De{'I'etos ,le 10 ii" set e IIIbro ele 1 !J47

O GDVEH·KADOn RESOLVE

Xorneru-:

De acõrdo com o art., 169, do decreto

lei n. 431, tI" lO ele março de 19..10:

Nilton Batista para exercer. ínterína

mente, o cargo ua ela-se "'I. da carreira

Id-e Promotor Público, rlo Quadro único

do Estado, ] a cntrnnr+a. comarca de São

Joaquim.
!

(onccdcr f".'\ol1(,J'a<.'iio: 1-----------------------'A Aimcly Viana dos Heis, (ln cargo de,

��}:,�::e�l�e di���I.�.��)l(��t���;e':;o �l��t�����:� ImportadJls d!ret'llDente dos m I] Un·ldos
e cornarra de 'I'ubarâo, .

li Ü [I. li. li

______
.

;-
__ - ..

. _

I Aos SfS. médicos e farmaceuticos e aos hospitais
,\uUWllte () f'aplhll Elo (_ ole-\ d - -'

_
. • I

,.

' Comunicamos quo> .. ta.no. receb9n "uma lmpOttaçao dueto

�10 BftI'ng',q-, PI'li", Hlllll fle dos E.tod,. Unidos, d,...."ou.atas artigoi':

que IHlssamos construi.lo, ins- Filn, ... para Ró OA X, em diverso. tamanho.,

creYelldn-se ho ie meSlUO no Almofadas e t.-aveaaeir 9 de câmara de ar de borracha -- Dedeira. •

seu fiua(lro' iiwcial d" ('�mpo-; cQP:Jtinhr)� higiênic:os � .. borracha.

I
Luva" para Clt'urgla .

]lentes. Cubas, c-:>mod/es i"rigadcre�. caneCQII graduado•• compadre., funi.,
,

, . , . , . , . .
.m f r O batido, esmaltado,
E diversos outroll artigo.. ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C

Sociedade Materiai. e Instrumento. Técnicos -- Cientifico. Ltda.
Rua Concs.elheiro Mafra, 54 -- Caix'1 Po.tal. 148,

Telegrc.mal: «Somatec» FLORIANÓPOLIS.

......, (.) -... • b ••••••••••••••••••••••••••••••••••••. e •••••••••••••••••

..............................................••..

DvIo do Pai, (mie) -- ..••..•...•.....••••..•.•.•.•.....•.•••.•••••• �

� _ .

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

&..... Chamados a qualflUI!T
� blClull1ve durante a noite.

�TOmO: Rua Vitor lIe1re>

les. 18. Pone '1011.

'!!IJiJfIIIIDIDeIA: A 't' • n i d a Trom·

powski, 112. P(me '1A
�--__...----------------------

FARMACIA ESPERANÇA
elo FarlDAcê1ltleo NnO LAUS
Boje e amanhl ..ó .... ,referi••

Dr.... uclonala • estraqelr.. - Bo.eopáti.. - P.rta·

.&rI.. - Arti,O••• IIOR.eItL

Gar••te-.. a �ta .bHrrlac:ta •• receitário .64l1e..

II. SAVAS LACEIOA
.....�deOlllol
_ ODidoe. NarIs - Garptata

PNlCl'iç60 d. 1.ntn d.
CIIOntato

_1r.m1,-TóRIO - !<'ellpe 8cl:laU
f:t, a. Do Ht li 18 haras.

_'OU. - COnJIelbelro ....
ln, 77.

IQILUONES HUI • 1106

Ausente

DI.. NEWTON D'AVILA
,

,
�. - '9'lAíí UrlnAr.1u -

�. doa linteatJ.noa rito •
__ - Hemorroidas. Trâ:�

w da coUte amebfana.
lf'm1o!�apia - mtra Tel'lneIho.
Co'llii.ulta: Vitor Meirele.. U.
A'" diariamente li 11-.10 _
j3. a tN'de. do 18 hll. em �te

Ruld.: Vldial Ramos, II.
ron. 108'1

DI.A. SANTAELLA
,'�lomadc _P.ela Faculdade Na
�� de Meulclna da Unlver.�
1b •• Bras1l). MédIco por concur·
fIj,� fn Serviço Nacional de DoéJl·
... •entals. Ex Interno da Santa
�i4 d. M1Berlc6rdia, e HoapltaJ
�ico do Rio na capital ••

deral
m..onv.a. M'lIIDIgA - DOIlNQA8

NIlB"i)SAa
- ". CoDIIult6irio: Ed1f1clo AmOUII

NETO
..,. ao r.upa Scbmidt. CoIUlUltut

nu 11S As 18 horas -

tlii!ddbcl.: Rua Álvaro de car-n.
... •• 18 - 1'l0rlaDópoU..

ma. POLYDORO S. THIAGO
lJZMlllO do Hospital de Oarida_

de Florlanópolls
...sstente da Maternidade

�OA :r.mDICA - DISTl"/Do

mCle DA GESTAQAO )I DO

PARTO

__OU '1011 órgãos lnternOll, ..

peolalm<!nte do coraçAo
.--n9lls da tirolde e dema1.

glAndulas internas

I"IUIOWBlU.PIA - ELECTItOCA...

..aGaanA - ME'lI1A1l0LlSMO
BASAL

�.. diAriamente 4u 15 t.1

18 horas

DR. MARIO WENDHAUSRN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29'

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
F'el íp-s Schrnirlt n. 38

Te!. 812

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e civel

Con.tituição de Sociedod••
NATURALIZAÇOES
Título. D.llarat6rio.

E.crit. -- Praça 15 d. Nov. 2:,;1.
10. andor.

Re.id. - Rua Tiradentel 47. IFONE •• 1468

Dr. BIASE rARACO
DOmNO.l8 DE SENHORAS -

mJ'llLlS AFEcçõES DA

P.IIL1C - RAIÔS mFR.A·VER·

IIKLIHOS E ULTRAS-VIOLET.4.
00uI.: B. Jl'eIlpe 8chmJdt, 48 -

Da. 9 às 11 e dali 5 às 7 hr.,
ftee: R. D. Jaim.. Célmara, 47

FONE 1648

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

oee.u1t6rio - Rua JolI.o Pinto II. .,
_ Sobrado - Telefone 1.4&

1tUld1ncl. - Rua Sete de Setembro
_ (EdJlficlo l_ A, P. da EIItd....)

Telefone :M. 834
-----' -

-_._---

ti. PAULO FONTES
Clb:IOOo e operador

(le!UQlt6l1o: Rua Vitor Me!ftl.. •
Telefone: 1.4()(I

CloIU1Iltu dou 10 àI! 12 I!I d.atI 14 la li
�bcla: Rua Blumcnau. U

Telefml>l: 1.&23
-

... •• S. CAVALCANn
e1IlaIca uclusivamente de crlanou
_. &aManha Marl.nho. II

Telefone M. 73�

LEMBRA·TE!
Inúmeros seres humanOl,

que já foram felizes como
o

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

ciedade. Colabora u Cam
panha Pró Restabelecimento
da Saude do Lázaro.'

• ••
•••• .." � .. lO ..

NegóciO de ocasião
Achaln-.e à vendo dual Cc sos,

d. material, com fundol para o

mar, .itQodo. em rua calçada •

com paueia. no E.treito. Recebem
e& oferta. I Informoçõe. con� o

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

CURSO DE
............................................

MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-Ife a dirigir automóveis

Amador e ProfISSional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem· se chama:ios para reparos de úrgência.

Auto-Escola 1-47.77
GAR�GE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40.

o TESOURO
Da insü1ução está ao alcanoe

dé todos. Dá esse tesouro ao too

'á.migo analfaheto, levando-o a um

curso de alfabetizacão no Grupo
Escolar São José, na Bscola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate.
dral Metropolitana.

. . �
.

LEIAM· A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

Partido Social Democrático
DIRETORIO DO ESTREI ro

De ordem do sr. Presidente convoco os membros do

diretoria do Partido Social Democratico do distrito do

Estreito para uma reunião domingo próximo, dia 1;4, às

10 horas, no Cantista R. E. C.

OSN/ PAUL/NO DA SILVA, 1.0 secretário

E ELEGAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
QUU VESTlR·SE COM CONFORTO

Rua Felippe Schmidt 48

Asteroide & Cia. Lida.
inlc]'nwdilÍl'io ela

Emprez» GOill1f'roial H. GJ',O�f;f·mlJlI!\',ke)· S. A., com ;[�sC<J:i,t,Ól'il) no Rio

rJ,r Jaueiro. f',nr,al'l'('g'a-s!.� 'dp compras ,ll' qua.isquer ar.í.igos naquela

jwa,ça - einw,lllto, fr_'ITo, ea,no.s g'0lvanizUJdrr;:, IP,lllflUS ele.

PR0D1'1:0S "\Ll:\IE.'\iTíGIOS .- ,S,wdilllhas PortUlgl1lC'z,a - Pe-

l.it,-Poi� - Aspul'gn,.: - .\la,cGlrrruu Amer-icano, com ovos.

Produío« dl',sllül.l'a(..(lil.l,ns
.. Hnrksou" --- GI�lJla de ovo' ern pô -

Ovo inteiro «m pô - Allnunina Cristal.

PA'..)EL.'\;lUA - Canetas ti nl.eir» El'\0T';�'haT'p "Skyli,ne" - Au-

t opotns - Callplars de ma,dei'l'il--Prnas nara c;uN'f:ag, mal'üt1, "Eaglo ".

RADJO - Para ruesa dr- ('u!we'I',ll'H, marca "Wonrrie", 5 valvu

las - 1JO-I:20 volts.
A.BRJDORJ'iS DE LAT.\. _ :\[ar'(':1 "Acc".

NLA�TfCO;:; - Df:' Ha,yon ,e alg-ndun,
H:\JtALHOS _' Americano marca "C;ll'man".

Dr. Henrique t:todieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAlSO) - Flofian6polil

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

... NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de Ifuas mercadoria,

Agentes em Florianópolts CARLOS HOEPCKE S. A.

-

Fabricante e distribuidoras dali afamada. con·
fecçõe. -DISTINTAn e RIVET. Po••ue um gran ..

de lortimento de aasemirall. ri.cados. brinl
bons e baratol. algodõell, mor·in. e' ayiamentoo

pal'a alfalateli que r�ceb. diretamente da.
Snrl� Com.rel.at•• do lntel'ior no I.ntido de Ih. fali um ''UDa

Florlan6poUI. � FILIAIS em Blumenau ..�La1e••Icfbrieal. A Cala ·A CAPITAL- ohama a ,atengllo do.
vl.ita antee de efetuarem lua. oompra_' MATRIZ :.m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Impossi6i ita o e respos a aos argumentos a banca a pesse
Melo, quando vai à tribuna, leva um 'carregamento de jornais velhos.

pela verdade, desanda .a ler f.*rtigo sôbre artigo. Qualqver dia estará lendo anúncios ....

�!:,::��e de ft elevação do cus'lo da vida
Mace ió. 12 (A. �,) _ Xo l.ir ia -se () Ill',�iljllilil)l'ill ccnuôm iro .Ic lira, apl'('�l'nl.,ll' �1],lJ�fall'l:inso truba.,

que caiu na fazenda "Canastra, JlO l).il,;J-gnl'l'l·a cnmpl ir.ou cxu-aordi lho.
interior do Estudo, um avião do nill'ia,lItl'lll,I' n vida <ociul. �l'l'\'tndo-�(' tlp, SP'll'; altos (,flnltc:�
Aér-eo Clube de Alagóas, luoendian- :-;1', d,' 11lll lado, Hill ii ao; j}I'C;';(I,[','; (' imr-ní o,; dI' {'conr\mia ·e fi lHtll(:as,
do-se em seguida. O aparelho Il',:a ..

l'lll'l)I] [J':lVaIl1 nn conf'Iil o muu.lial. l1l111w·ja,d'Os Ú luz di� sua bl'ilhanL&
va COlllO passageH'o () engenheiro .' .' .

Flávio Hocha c era tripulado pe lo lllt'IU'; lal'f'l� dl� f'llnqllt'('L'l'. a grau- intc ligúnoia .1' sólj,dn culbura, eJpII-

piloto LOJ1ar<10 Lins. O local cm I dI' maim-iu dI) ])11\-0 fiCOII rm "i- uo- n111 lwlo vulum« (h� estudos.
que caiu é d e dificil acesso. Cm !111.,Wiill dI' r-normes d ilic uldarles ,jl1lll[alm('.IJ'l-e .rml'iqnec·j,dos di' daI.ÍO�'
trem especial partiu com d est in o 1)1)1'�11lf' (I i}l;c!er aqu i.sit.ivo de cada �'"Laüs,lico!", a CJllllf\ .ri,f'-Il' o norru- tlr'·
ao .Ingar, .... .

Consta que o piloto e 'Ü passagei- nm f'itxru muito uquem da, suhidu "A el,f'Y<1.(;ão do custo da vida".

Na sessão ele ornem. üa. Assem- �a ;;;I',1TH" ainda, a fi('isillôneia de ro ainda estão vivos. lendo sido ast runomica rio,; 11l·'l'ÇO�. 1J,'iIICi']),il- :F; t�m livro que se I'N�(lnwnda aos

bléia L,egiISlhllt.irva, o illl:stl'C' d,epllta- Rio elo Sul está construindo as es- retirados do uparelh o por pessoas mr'll>lp no� al'ligo,o; d-c alj,mrllilaç,üo eSi'llCÜ0:30S do assunto I' :;.('l'VI' dn ri-
do l lmar Corréa 'l)l'oJ'e.r'iu o seguin- Iradas Barc-a do '1'T'ombllldo _, Ta ió, da localidade e transportadas para f' \Pst.l.lal'io. ca ['an[,(\ ele orir-nluçfin adm inisl.ra.,
'te d�scuJ'S'(I: "A J)l'l'I[;rza com que Hill do Soul - Jt.upor-nngn, Cu.rit.i- a fazenda do "Fundão", onde rece- .

,

beram S·()COI-I'OS. M'll ii O� o� ,p:<Lurlns que ,.:" fi;o(wam tj,ya para rn inorar os males da ca-
,!.enho, dr,,!,a tr-ibuna, rjP.'f·endido os 111)'; - Liberata ._- V ilf:l'il'a, Ca{:,u-
ataques á aicbmi,ni,,<[.I·;)I(;ÜO do nosso dor - Vidoua .(' EntrOlleamenlo _ �Ohl'(' o juohleruu , «nem-ando-os J'l.'stia da vida.

Estado dá-mo () din',ill.o ", mais Ponl,e Alta, sob os mu is var-iados aspectos. Co,ng1'I:ll.ula;mO-llo.� com o nosso

me obriga ao dever de, em abono Flm Chapecó. já 'f'�üi(J em cons- Enll'p l1cí�, coube ao j)l'of,''':SOI' ilustrado oonterrunco 1)01' essn Ya�
as minhas afirnN:l.ç(j,CI;; truzr-r á ea- trucão duas estradas, Chupecó - "(r"

. "",. S. quer O progresso da Lourival Câmara, digno �ül'!�I[or do liosa coní.rrbuição {l� equações da,
su li. luz de 11ad05 [Jl\:,it i vus mil Rincão c Ch<liJ),eeó - ll'llpi,ea.nga .e �

POU!C(J doque ';!'Cim fp.i.tll l) «u\,e1'n1) f\ f'�j a a ma is nova da, H!'�i:d.ene ias nossa Juventude! nê-lhe Ins- ])epal'l ;)m�nl o Estadual do Es! ai i�- nerJ:"p For ma i.;;· e"F;p doeumen I{I.

do Estal(io nesse 6 me:':'2, de admi- OI' D. E. n.. tração, e isto só se conseg1le, ------------------------------

nis,(ração. !-la, eomt) 't' '\ (\ lUll<1 1'e,j)l'fl dI' acompn,nhando os organizado- Dr Os.'al Perel·ra.

::'ão lig(',il'OS lie(a.!Il<f'.� ('111 QU>f'! arn';,r cnra·d!3'-; e oo't1J:i'cnra:r as já res do "Colégio 'Bal'rig's-Yer- •• Pe,dro Berl�Ddal)aJ(�uei o c rme,ei!,O. la.nt.a.>Ô \{'Z�S l'.\isl(,IILt�,;. Como �i't.ll lWT!{'l'i>r:<t,.; as

I
· U

emiLi.dos, de que o 'h(ll1lJ'J'I,do Ue,\

P!'-I Vi<lg"11S
rio :-<'IIJ', (,.OVl'['lllli;]or!.. .

de". 8110 Está em Florianópolis, vln4
n';)lnlt,l) tr�m onidado tão ;.;únl:I'il·!e 11'.;[1 longe. Snl'. P1""�idenl'e, SP-
do bt'm a.rlmi·ni st.ral', no !_?e)l1i'êtj'i.t.> (T\1i�r.>�s<e .('jHIHW'[I' ,) qUf' tem 'rei,Lo do de La.jes, o sr. Pedro Ber-
consLa[J�,(' enm a::i j)(�l)lula.ço,e� do 10 Gtl\'Pl'JlIO. !i(I campo r]o 10men;l o landa, ator e autor teatral que·-
illtelli'ür, que I::-<aüta ';a�ta'l'illla nfi 'I (, I da {ll'lIdHç:iio vf'g'I'Lal. zenria I' r!,(' .\ova Bl'elllem; e e,,1 [\0 aqui pretende realizar diver-
aJH�n.a,s a su.a C'lipi:1al. I J� ]lnstanle tjlH' 1',11 a['I·,·me qUI'. Plll (,.(})I.o;ll'lH.�;l'1) ll'mu·� P j)fir inaugu- sos espetaculos com auxilio de
Porque Sl'nt,e quI' gOYCl'na!' t": 'I!(1 ;'(Il'l'l),nLI' alio. ati\ f.l1l-�e a e'um- rar oll[)'a�, ,lJ� delegacias reglolléliS

a:l1l'ir �'�tmvdl),,, Li p,mlilh:í-I1i:'; d,:' pa').lJa dr� 1'nnwnlo "'OI I t'ii�'O, :;('nelo de j}olil'ia iJ,e 'l'nbul'iio. C"·I'�.ciLllna, amadoTes teatrais' da cidade.
es(\ola:" qu'C' r� fomentar a lH'L){!tto;;iu' '1lil' "6;)I011Ü' 1}Plo -,;pl'\'i\;n elo ;\.CÔl'- Joar;aba, C.flDl[JO� :\'u\'OS, (' Ptlrto Grande conhecedor do palco
H amparar as 1J'f1J1ula eii.l'S nura.i,s, �·ll- rio for'am fOf'ne('irll).� au;; !aVl'adOl'I'S Pniào.

'-

e '�om destacada. atuação pro�
iiI' o Gu\,pll',no qual (J a :lna aJ(\ada .,('i� nJiI 'fi.nO!)) ,ael)� di' '·f>lll,enir; Contraluu I) l3o\p.l'ITO do E,tailo a 1 d

'

f'
t 'j 1 � I t' t" t d It nOll..·.'tl·Lll.··.,·-I() li,) (J'n,lJtro lie "."".U'(ll'.

(Jl�1
fiesiollal, o sr. Bel' an a e 1-

(' o ,('m ('Unlpl'h o eom (Nl0'JO. lI' ·,!'!gf'. a ora ou "a,; ,'ell IITas' �, c i:>",' I;

A,ssim ';, Snl'. Pl'f.�8id(:m.t.e. qun ai dI' i,n'pl'uo, C!t]oo o;P.i:l'l1l a\'(�in, rcn- Joa\.',[llb.a e i'IlÍl'iarú o ür Ha,j'ai. 1'1'0- gUl'a de relevo na arte eenica.
n,esid&l1eiu de :rnOl'ianÓopolis <!m-j Idp P horl"li\::J;� "Ul g'l')·al. TamJJum je!.ou Po",los dr Saúrl,e rllJ Caçador ó na.donaI, tendo fignrado no

J)(m.Jton, na conservução, Il1CtTIhOl'a-! as clllíllT'·as (l,' miIJ)(J, j'·('.ijilo (' a1'l'OZ }\la1'I'a; I',;UI tOmlrllillüo lH!sla ra-I elenco de importantes compa.
llwnlü" na co.nstrlJlcão .(:>. em obras '·sl.iio q�!l.d·lI ({r.·".\,llvlJlvkla·s com in- pila,1 tnor],prna (,\ hl'ill1 ap.,wel:hada nhias, e desem})enhado pordr antr ci'rca d,e um n1Ítlhiio tl'l�wn- II'nsitla,tll' !]'(!"Ir� 1ll1\S II,' :,('t('mbl'o Ma.Lp)·nicl:Jr]" f� ,(��tú fazpnlíjo ulJj'a�
tfl� {� yinl P (' novo mil nl'nz0Íl'os, .. fi 11(' (, jusl arnl)!l LI' li ('p(lca Hll{' ial cumplf>nH\I1I[ :Jl'{"S na }fa't·""l'niclu ri e longo tempo, ° alto cargo de
(CH$ 1.029.000.00) f'lIlp're.g"l.tlilS d,) gr'o�"1l da.(jul'],a� t'ILltIH·'lS. "]),wr:y YW'g:Js", em Joinvile, Jla.s ensaiador da companhia Re:,
]],a,� psü·alia.s 'l'igi,pjó�.'\1aJOl·. nu V:J- J:; " •. onlem a l'·('illHifttl dr 'rf�cni- Ciult'inkt" ":-;anL'Ana" e "Santa T1'I'r'- nato Viana.
l'i::ml,e dp Angl�1iHa, Ila,� l',,,,LI'ud,loi "'I" .\gl·nnUil10". CnOjH'l·,IUviiiLa.' p zu·, f' no HO';[lital ".\:l.igu('j C(lUtD", EJIl sua excursã,o artistica'
Ba1'rac-ão-1ntl4pora:nga, Porto Bel,- Y(',II··I·i ná6os.:p :118 J[Ol'l1'ta, ali ! l'a- de 11.1Íl'l).ma.
10-PeN'qll(', Bigllaçú - fia,nc·jws, \::adus, as di['(,triz(ls :!li l"'llluda" Elm 2.'3 IIp ag'o:;l,o foi, i1a. Ca.pi-- já visitou os Estados do Rio,
Ráo Miguel-Rancho Queímado, Rio ilwc:nLivaram o'e um JfHlo I) fumo [aI FedPI'al, ('lll 'olprürlad'o que lJon São Paulo, Paraná e R. Gran-
Novo An1tapolis, Cana'svreiras--F'lo- " tlr L)u[l'o n. lllamlilH.'a, d.L' um I�do i'ou com a �Ha 11I'('�('nça I) �en.lI,I)]' de do Sul, onde realisou dÍver-'
r'i'élin6poli�, Ribeirã,Q e Major -- a r'r'pnodu\'ii.o tI,p ]JovilJo� (:> !loutl'O Yie':-PI'fl�idl'nly tln nl'llúliliri], no .

Pil1lho.iral, bem como ua.R pOllt85 a d,' rqninos, s11inos l' \v,('s. Mini,'lIéril) rlCl E'lll)('fl.çilo. a-sinado sos espetaculos sob O patrlO-
80bl1l' o :rio ,"'flaga ;'f'm Bal'l'aüfio). n,)� hovino, acima 1l1('Il{',ionadlls. um aCIJrdo pal'a a l'oll."I'·llÇÜ" de cinio do Ministério da Eüuca- ,

�I)·hl'{' o ",in :\1arl)im I !�m PalJlO�:n) jJiI'dr'- ..ql' <]'iIZI'l' que a ;:.\lla muirH'Üt I'�_ mai:� ',() r2·('.l)la" "lll'l1is, dis,lrihlli- Via Aérea segue hoje para o ção.
�� Vilela! !turnos (�m :'l"J'Vu '1'l'e,n10). lú di·"üi,lmida 11(',ln in,l!pl'io[' do .I<:s- 11a� '!Jcloi' mll>llil'Í)lÍu's do Eslado. Rio de .Janeiro o Dr. Osvaldo Chegado aqui entrou em en'
Seria, por SHI11 dúvida. fastidiso I a.do (�ãn (':('.rca 1'1(' :I'd) hr1N.'.I'j(-i- Nüo psloll H\I'loj'jzurlo H yp.nti!:ll· Pereira Baixo, ativo delegado João'de,[,alhat· a� I'ifr'us, do ([un eu me iludI) os 'li\'("1'8o,S (Tjo,.lll)l·,f'� ,1·,", 1.':1- cil'ra� l!li'f' a \ i"iio llallor(:;nÜ("� df'sln tendimentos com o sr.

, '. • U 'do TAPe. em nossa capital. F' d' t t' t' dpouco p ti \'n&�a:� -Exee)f>nc.ias. () �f1J� üe[.el"minadas (iII ll'iio. prorll- disrllr,;,,) UÜO COll1tpmta. PI)\�,,'O afir- 1 ralner, Ire 01' ar IS lCO o

u·uvi-Ias. 1':]]111'(1 rIal' UIll é1JIlJ']Kll'fl àJlljJl.n 'I' mar, pll,(.re.[anfu. ljl1.r a receita do S. S. vae em seniço daquela Teatro do Estudante, que lhe
\ !te,,:ic!tlllcia dI' .foinvile, pm l'Oml)It'fo, ig·l);(ll';hl<.l PO)' lll.1l,iltn:,<, cu- E:,faclo ('I\I,':,el' I' JII�l.iflca plt'll'arnrn- entidad�. .. apresentou os integrantes da-

i<J,PllLico ira'ballJO na� 1'�Ü'ada� Ox- .io capilal imü])ijizado nt.ingn ;1, rrr- I p a� (I]il'a� qlli' "t> exrcu:lam no Es- AlnleJ�mos-lhe felIz nag.em .quela entidade, ficando assen-'Ford - Fra!g'osos, Guará Mi'rim t:n dr um mHh1i(l "et{'('+'lliloi' I' ",,- ta,]o. d' I tdeI
- H.cmpHva. Uajai - Luiz Alvl!:s, tenta e um mil cl'uze:inrs ,. E. ainda mais, (!1le �r) no f'xel'ei-

e agra ,av� es a a na apl�a i tada a eoope;ração dos mesmos

!tio Npg'l'inho - Rio PI·P.to e na vu- I CrSi 1.771.000.ou). cio d'l Jl)(;" de ag'ú�(II, u1'l'pcadllll,
da RepublIca, C?� votos de ex- ao programa do distinto visi-

.riante Bal'l'ê[ V,elha, .iú l'1l1pe'llholll _\ imla és[p anu. foram ad{!lli�':j- do imv,);;\(o "ôIJre \"purla,s e COllBig- to e1n seus obJetIvos. tante ' j,
cr;l'ea dp �'eotpeell'lo" p f!t'Z mil rru- dac: 90 YaqllilhüJla� JHU"" cOl1'itiluir n::wÕE\2. quantia igual a orçamentá- -.-.-....-..-.-.........w.r.-•.........

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

. ,

",eÍJl'os (Cr$ 710.000,.00). a oerU!la matar da Gra,nja leiteira ria' do E�lallo JlHJ"a 1\l:{5. Só seremos fortes, quando -- _

A de Blumenau, nas estradas (].,) Eslado, n OlJlIl'08 animni,� ,p'urns. O me<::a·lliôn)t) Jalendft:rio, quc tem I fOl'll.lOSÜ tOllos instruidO.s este é
'J'jmbó --, }Uo do T('�.t(l, .BJ.Ullnl)l],ClU O l'omf.lIlto Ú jH'odtH;Ün év,nim a'! "ido, r]ê�fp in:15, allO a ano apl'imo- O lema do Colég'io HalTig'sMVer
,-- If.a,iaí, Ti!muó - Hio Nr.,grinho \«�rn �'I?Jl(I() realizado da m,uwíra l�:l![lo. aflllig,p e ellTnnx com a ),pI01'- J

I
(, HlllllS(jlW -- HUjHH'Hllg'a, {'(�l'ca de mais éHTIJpla· e direta, r]j.stl'ibuícão ma da fisr.a,lizaefio ,e a milcanização

(e•..

:·wi,emltos ·e oi·tenta mil ('f"t];ze.il'os pOI' ('mpl'f"�l,iiTll'o de ,·r..!1roout.oi;os, d·e ',eus :l"rvi(,'o" '" , '"
.

(Gfl$ 680.000,00), ,SC'11I1 oonl.a,l' a pa.dl�p,alçõrs a tHlllo gratuilo. etc.
.

,Ei,S. �.9�;í. S��l�or .����esi:lente, e:n. Café Otto traduz qualidade!
pnn1.El do kilomf!.iro 24 na PRI!J'alla Agora mesmo, I,ra.mila pOI' esla tr;)ços raplt]Ü,., a df':1e�,t da.s mmha" Peça-o 00 seu fornecedorBlnmenan - Itaj'ai. Casa .projeto de lei que visa rece- palavra ne.9ta Casa quando louve]

.

• _

!')m La,j'('.5, na';; r:<t:ra:das 1 TJ'11P"_ heI', 1)0]' doação. um tf>l']'t'!}() llO Ya- aqllel,e qllP go\'el'na oom o pO"o,
ma - enlJ'bíeí, Lajes - Bom 11€- !H do Ha,iaf, J)a1'a 'I1'('ln s-m' ins.ta:l,a- \·ia,ianclü. all�cl1ltanld,(I, Db<eSpl'Val1-'
t.i.ro, LUlje.s - ,Campas Novo" 'Via dlo um banheiro carrapaticida. do, projetando, verificanldo, Í'l1!el�ll-
Car(l e lnacio de Üliv·eira - \.nlta Senh01' PI'(Jsidenf(1. Senhores })I!- Uvando. emfi.m.
Gar'i,ba:ldi, cprca ,d,e s-eicpntLr}!'i e dez lIulndos: E ,('om bso não e",Lá {) Govf'rno
mi:l cPlvzoirns, (Cr$ 610.000,00) fo- g['J me pe.!·deI'La, pelas !toras 1'1)1 f.azendo fa.vol'[l.;; ao m�Üt'do. ES'!á,
l'am l'Jfl1pleJllha1(!os e m,a.is de cento <) rÔl'a. s(� q'l�jzo�se Ci1'(l'll'r1tS'!,anlci<al' o apemlJs, '(�mnpl'illldo l'(}s{l'i'�a obriga,
IWSsClnta mil l'l'iz'eü'os ((CR� .... ({<me já t.em) feito () Go\'úrno do J.<':s- ç:ão e c(Il'l'ei\pOndelli(lio á co.n1'ianca
HiO.OOO,oo) estão CUtstanclio as pon- I.ttdo lWS:3C sei" mê,s!cs do }1dminis- da.ljUio1PiS qne. 110 mais livre do"
tJes sobpe o Inio, PeLotas em S . .Ioa- tlnt::ãü. pleHas, (I }evarall11 ii cllml governa.
qUlMm e sobre ó l�ÍlO Pelotim1ws na Piei à dil'etriz ljllC OlP ,trac.ei, menital.
rsf.ra,rla Coxilha l'lljlea - IJ'aj.e's, .quan:do ,me COlWo.c.a,ram j),lIl'a l'sta f'ip f) honrado glove!1ll'arul e ('.0 San-
Em JonCi.lba, tem aquela Rp,si- Cas'i.l, de pautar minhas afir'll1açilrs ta Gn,t.a!'ilw ,�St,�l )}r!TI des<r.J11p,cnlla-

dônúa gaslo dI) nOHWI8!o>l.(}s rnH {�m riados ,pxatos, de ampa:l'atl' r<D1 do o ;';1.',11 pnprd, oulrol.a"n!o devemo,;
el'llZ'rirns (Í.1H$ 900,000.00.) nas l.Ja>s("S' ;:ôlida,s n� eOJllc,ri'jn;:; que C'l1lii- t.3Jmbém nó·. rf�eonhecendo-llle o
p"ÍJI'wt]as Jpa,(�aba - VjdeÍl'fI, Gam- I isSo!.!. (1lWro r:i>tar ainda,' em rJ(�rê·- h1,bor ine,e��::i,nt,l' e l.ralf'nou á Casa
[lOS No\'()o� - EspiniJ.ho. Jo.a.çaba;;a.ela afil'mação de qu".' ,1 (jovêrll<ll dado� l'ea,Ji8ta:8 qlle g'al':tllllâ!T11 a afir-

. - COllCÓr(Üa, Joar.3,ba - La,je;g e f'�llÍ eeiam]o eSe()h1J�. qlWl'O ri "ar mação aqui ec::pendifJa (le qlJ!e o Go-
i:'\nnLa Hf'lI,t\na a OtÍru. fürllda. {{lle, rllC[llHiTl t (I IJl'oslseg'uem vêrno C':>tá l,n1.lJalhando. es{Ú produ-
A H,1'sidôl1cia de Tubarão, mais o])r.als ,em 41· ps!audl'nimf')lLos e�co- zindo e cimrnlan!dtl a gr.,and'eza do

dt' rum ,mil'hfi,o de crllz'p,il]'()� (,em Ia'l'l' " o:bl'a� llUI' yal'imn da C,Illl!;::drll- ll:Ú%O l;;�larJtJ.
gasto nas estrada,,; 1<:1'lmo -,- di\'ls,a ção de uma oozinha l)a1'a a sopa Bpm Cl1,mpl'i-lo tlrv,\mns j·}tm],r"I"
Rio (h'anele do Sul, Tuha:t·üo --- pSI�l}lflr a f',s(.abl>k('lilml]lLtI� cúmple- nrís, g'H.r·rmtinrl0 com rl,ücumenltüs e

�;,rf'3eilÍTl1Ia, Vila Noya·- Lwg1.ma, t.n,rnIPnt c novos, jú mandou () Gov(',I'- c,om números as afil'mac;:Õ{'s que
Hin (['Una e Orlip,ij.p,s - BJ''1lJ,;qne - no d,o E�ta·rlo ini.(\ial· as 0[11'<1'; rios aqui 1'i7Iel'Dl0s. p,' I) Ljue j)),oclll'ci
- Lava Tudo. g'I'lliPOS psrola,'ps dr Sp;,ll'a. cJ,p Vi- fawl'. Sfmih,)j' P l·p'Í'iI�illl,('. tl'lw'anrlo.
A RI.'sidÔnci:a dr, Ctl'll'oill'has l"'l(t dpil'a, dr' 'l'anga;'ú, dI' Lam.'o ;VUil!.l't', a g.rosso mud(l, 11m ll<lll,ol·â.ma ria ad

fa;wmlo a pStt!'a,cla 'Por,lo -- União dI' Y';l'li}p$, c},e X'1YPganü'�. dr! Ti- mini·s(,r.a<:ãn, ]la!':J <pw PU cUlliLinne,
- Ma:tos CoS'I a ·r �lafra - Hio >'ie- jlJl(',(lS, de .\pi.eina. üe Ibirol'P. r]e c,omo até' a,gnl';1, �I)m II r]ij'pitn de
�J'i.uho r ,a llODtl.e na rs,tl'adll Ca- Içara. Rombrio e Ararnn,gllá, da Es-I eréch!'o que a hflnra do manLlato
nüinha" - Prl]'tn rnH'ío. 11'11'''a ,�chrofld,I'l' mn .Joinvil,p. clr> Fa'- me eonf"l·p".

o sr, ,ernran' 6'

Atrepelade.
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LABOR ADMINISTRaTIVO

Voe! 'PRIelSA OOLABORA«�
Da Campuha Pró Resta
".eaimeste tia Se.de doJ'
......

No .aceso ,das campanhas eleitorais e mormente
Quando a as�istência é constituída da gente 'bôa e sim
ples do inteTior, os oradores esquecem a's frases gongori
cas e não gastam adjet.ivos de domingo.

Os discursos, nessas ocasiões; são mais conversa em· ,

voz alta, que outra coisa. SeTia erro imperdoável, do alto;
de uma Tribuna, dizer a lavradores sinceTos, honestos e

rudes, que "aluviões de acridias, adejando na sn1:>-estl'a
tos.fera rumam suas sinist'ras élices para as valadas on

de os titans da produção mourejm sem ferias". O certo,
seria gritar que os gafanhotos ameacam as lavouras .

plantadas com grandes sacl'ificios pelos lav!'adores ,que
não conhecem canseiras,

Mas, paira que a ideia seja hem aceita, é preciso tam
bém que seja simples e não seja falsa.

A proposito, e sem, comentários, vai este "torres
mão", gritado em São Joaquim pelo emérito tribul1.o ude
nista, sr. prof. Wanderley Junior, lamentando o isola
mento em que ficaram os udenistas: "Foram-se, dizendo

que iam ·para, nosejo dos adversários, melhor defende
rem os interesses da sua terra. "E acabaram pTesos num

verdadeiro campo de concentração"!
Que maravilha de imagem! Que estupificiente modê

]0 de eloquência! Que deslumbrante jogo orat6rio! Que
Tobustês de ideia para cercar e eletrificar uma verdade
escaldante e mortifera!

Nunca. em luga'r nenhum, orador algum foi 1ão fe
liz e precioso!

E de improYÍso! Se o tribuno se "concentrasse, mes

mo que fôsse o tal campo, do P. S. D_, nem os ossos' para
sabão ou lixivia poderiam seT aproveitados!
Safa! Que o homem nos asnntos!
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