
Aos prezados amigos muito agradeço as amáveis feli

citações que me enviaram por motivo do meu aníversário.

(a) Nereu Ramos.

10.125

Os

Nereu Ramos é, ínatacáve empre qve a me
_

aqui es are

mos para repelir a façanha estulta, coniundindu- o temerário que se abalançar a

tanto .. Se há quem se abaixe para a agres�ão, não falta quem se eleve para a repulsa!
.,..• .1",.,._._••-- __••••.•••;. 01" �� ,._._ �w ....--..�._••_._-- _••._ _ _.,_,._,.

- ••_- -•••:... _-.-.--_...,...

O sr. Nerêu Ramos agradece
Do sr. dr. Nereu Ramos, vice-presidente da República

recebemos o seguinte telegrama:
_ Diretores e Redatores e Empregados de. "O Esta-

f) MAIS AN'rIGO DUIUO DE &ANTA CATARINA

""�tárlo • D. Gerente: SIENEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
Diretor 4. aMaçlo Á. DAMASCENO D.6. SILVA

--1---Ino XXXIV Florianópolis - Domingo, 14 de Setembro de 1947

Salvar do desastre
..

.
economlco

elo" .

ARRU])A RAIOS

ARao��!�5'aR��çao !Ier�!lA�!�
Geral das Nações Unidas, que se reunira em breve em N.

York, terá desta vez, um briLho ainda maior. Chefia-la-á o ex

ministro das Relações Exteriores, sr. Osvaldo Aranha, sendo,
ainda, integrada por duas outras figuras de relevo: o deputa
do Souza Costa eo senador Alvaro Adolfo.

O sr. Souza Costa, ex-ministro da Fazenda e atual presi
dente da Comissão de Fíuaças da Câmara dos Deputados,
aproveitará a oportunidade para examinar, nos EE. UU. em

proveito da nossa econômia e finanç-as, prob-lemas de toda.

atualidade e que estão !reclamando com urgência esses estudos.

A nossa delegaçã.o á ONU deverá seguir para N. York

dentro de suas semanas,

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

Tecidos brasileiros para a Argentina
RIO, 12 (A. N.) - Falando, á reportagem de "O Globo",

o sr. Julio Rodrigues Adas, conselheiro econômico da Em

baixada Argentina declarou dentro de poucos dias, a Argentina
estabelecerá a importação de tecidos brasileiros, porém na

medida de suas necessidades.
A Argentina, todavia. não aceitará mais tecidos contec-

clonados, isto é, roupas feitas.

Contra a' Embaixada' dos EE. UU.

Cidadão brasíleiro
Rir}, 13 (A. 2'1,) - O deputado

Benjamin Fa rah apresentou, o:ntcm,
à mesa da Carnara 'o seguinte pro

jeto dr> le i : "O Congresso �aciun;r!

rj'ecrela;
Art, 1° - Ê crindo o Lilt.u!o ho

nor íf'ico de "cidadüo m-astleíro ",
que será concedido às personalí
dades II chefes ÔlP Estado l�stTa;n

gei ros que hajam prestados i-ele

varrtes ,:,cl'vi ços á nossa Patria.

§ único - O Li tulo a, qne se re

fCI'f' este artigo só' poderá ser COI1>

fm'irlo pelo ,GOilllgl'eSSo �aciolllal e

será de i'nicialiva rle qualquer das

S b
.

·

t
#11.. duas Camarus.

O re a energia a Olte.a 1110:�:��;,�::I,mlt.('(�\:��I�I����;�:�:ir;�Pf�,�:��.J���
LAKE SUlCCESS 13 (U P) __ �

. -

", '.
t,ado

...
T dll]�b .t�d, .\m, I IC,1 r!o �()I Le

A • _,..
_L Comissão d, Energta '

SI'. Har-rv :-;, I'ruma n, o t.llulo '1111-

At0D?-l,�a das Naç.oes Unidas aprovou, em segunda leitura, a I dirIo no' art .. '10 du v;·r",r>.nLp pr:) [c-
opo.s:çao por 10 � 1 votos, <:om o aposição da Russia e abs-Ilo,

.

tençao da Polonía. A votação teve lugar depois de cerrada
batalha de oratória entre os EE. UU. e a União SOVI',ÓtI'ca

.

" �içij!,s '",llJ conhrar i o "

durante na. qual um criticou o outro de estar impedindo a

«onclusão unanime dos trabalhos da comissão. ;Não existe'Pa' E I' T
. H in, 13 \_L x.: - .A ,cl'iaç:ão de não neoessitando dp créditos extra'

poder de veto na comissão atômica, mas delegado soviético po- ra a sco a eCDI- dois !l'OV0i; .:\'lilli"tél'Ío,: - I) da In- or'd�lIJá,J'Í.os. Prevê-se mesmo que

derá utiliza-lo, si o quiser, quando o relatório for debatido no t1� da' AV'· gl'a- 1\
cl,l1�:tl'ia, (' \:01111\)',cio .p I) du ,R-aúde' sua ,tr.Jl.aoftO I)Toalm{�:ntall'ja, S'OIJ1w.ndo

Conselho de Segurança. \1U . li. U\I U.
\

Pública -.-- t.em s idu Ohj·l',I.I) rle co-, 'os ol'(�mnf:l])il(}s die, cada ,1l<l'rI dos 1.118-

•

I THLl, t:\ IA. :\.) __ () pre�iÜrnle ment.arios .(!II' ,tnda r)il'flr'lm' 'nos!W,tUILOS ,e Conselhos acima citados"

dá Reij}U!�li<ea sancionou a lei decre- meios pulit.icos, I01U.s tavoravcis e ül,[,ralva.sde a casa rlos 700 niilhões

tada pr-lo Congresso Nacional, au- outros eCII1Lrários. à iruicia.li.vn. ; fI:e orI01:tcil'os.

toi-izando o I(>X.(�.eLlÜ\'O a abril' um .o prilllJleip.(l. -q-11,e seria denomi- ,.o ,rn.I.UI'O Ministério deYPl'á fUll-

cl'eài-lo BSlv,ecial de ci'llIque-ntu e iI1n.do l\IiT1i�,L('ri() da Ji}wILomia, será, c·ioT1:flr na,;: r]iC'!penldellliCia..q r}'O atual

ci.lmo mil'hões e ql1atwce:nILos (' ao qi1l!e se adria,l1ILa, um df>sdohl'a- l)p,p;l];l;ta;mm,1,o �a.eiolIJjal rl-e Indus-

Washington, 13 (U. P.) plomatico. Alem dis.so,. fOl'aln
'

h j' {'
" 'H'

•

t·· d
tril1lCa, r [,res mil CTLlz,en,r'os, para melllt.o do 'Jlini"l.r\l'io do Trabal o, l'Ia. 'e ,onw:rclO, no m.Jnl�Ij(�!l'lO _o

Cerca de quinhentos manifes- danificados os e.scritórios da
.

I' b 11
aie,nder ,as· drslj)csas -rela.Livas ao Hcallirlo como a,t.fi.bniçües dc"t.e,' 1'u ali 111.

tante,s segundo noticias firma norte americana W R-

,.. carr,e.ntr eXl'l'.cicío com o C{)']1,trato lf'x.olllsivairtlleJ.llle, as q,uesLües solJt'e

aqui chegadas - pr'Jtestaram Grace. Segundo comentários 1 O
, t'irmwclo psra, funiC,ionam'eJllo da h'a,ba1llo 'l� .1l1'{wildelJ'r,ia s<oc.ia. s O novo gab.--contra a nota dos Estados Uni- tio sr. Lincoln White, oficial ESlwla Téc,n:ica de Aviaç50 de S. assu.ntos ISlobIle Icomrér.Qio c i�lidu5ü'ia

.

.

-

do 'á Colombia sobTe O acordo de impTeu'sa da Casa Branca
.

,

,Paulo. fileayi'io como 'alri'bnições do �1iIllS-
De�e turco

de navegação, tendo danifica- l,él'io de ]�Wl1bmi,a" a!IE'1trl ,dPo lhe

"e-I
I

do a embaixada e própriedades a no.ta americana 'á. Colombia

3OO t
. ,

PI
_

d
.

i
. :t"erm i:!lic0l1j)oru;dos os in::,lii:liutos au' Ang-ont, 1:3 (U. P.) -- O pdrilei-

ianques em Bogotá. O Minis- eXJ '€ssava
.

a a,preensao o.S '. per os
tério das Relacões Exteriores

Estados UnIdos em face das .

-ta'r.qnicos 'de earatfOr eüooJl'omico, J'l) miniís.LJ'o S.a.ka Comiph)lou es:La..

I d d··
_ L' r.Jll·LI·'o-. 18 (r P) 'f' l (',OnlO 1)',-.' dc" .·'lc'or·l.l o _.�ÇI1I(J·(�1', (lo Droi,Le <1 desig:JlJuçã:o dos mí:'mbros do

da Colombia e � chefia de Po-
a ega as Iscrrn1.inaçoes prati-

. co, !. ':-, v.. - J'e:wn ns ,,1·\. ,,"" '"

d I
' ])f1l'iLo" "'m a�'1111"I" f"Q 1

.

,. [)l·'I'h(l. ,1'10, 'l·l·ale', ,(lo :O'a.l I> oLl'LJ'a�, gahbwJe 1Wovi',;ório, afjm de subs-

lieia. expressa'm o. seu. pesar
ca a_s p.e o paIS contra a nave-

'-" , ''_' ,'" : L ltí ·1. m iCt'11OS," 1\ "" ...

. l'elpr'('Sfm'olllil s e rr; ." { l:�(:'.�1 C'OJ11"O 0<::' .COt',,,,dhos �"'c·llicos Li Lu Íl' o :Min iSlt!�J'io do f,r, Rece.p-

nelo acolltecI'nlento Os acon- gaçao lanqtJe. As demo.nstra-'
.

� �"" !c·. . "jllu,leDi a 'e <lua' nu "- L.,

.J'
• -. iro na('oes ccm pa

'

como O" ,(l.a Flc(.m(�n,ja e l"iITI'aón.ea!", PaIm]', 'que 'I'-!.!JlllUl1ciolll am,te-onILem.

t " t d B <Y " f' çoes tIveram lugar depois dos '..... , 11 ['cccram a pl'J- �. v •

. ,eClmen os e o",oLa OIIam meira �P<8"sií,o rI,e. yinte ,(' ;Cl�nco mi- alitH1ILme,IlI{.e &ubol'dinau:J.os ao Minis- O S.1�. :Saka, .Li Lll!laa' da, ó,l):1sta da."

narrados e;n relatório e-nviado "artigos inf�amados" que apa- 'lliLut;OS, na ,qll'l.lll ,foi i.nal]gurada. for- téll'io' da F.azPlolda, o üJT1;;;el.ho J,1nrtn- H.()la.çõe� JDxf:erio;nes [lO gaU)ilHlW

:pela embaIx.ada a? Depart�- r�cera,m na .llupren_:;a de Bogo- mailmonLe .a ,cemJ'e'f'iC'nda do Banco I'al do, ,Comór.cio Ext.erior e 011tT'OB, an�el'i!Ol', de�i,g;no'U 1'evrf',sootanles

n:ento de Estad? DIZ o relato.- ta apos 3: dlvulgaçao da
.

nota e do F'uinldo .M'Olliytaa'io ln[:el"na:cio- que ,pa.s�ariaJm a wnstitui'l' f}.ppa.r- mod'ffi'iUdoSi pal'a os Icarg'os< no ga

:no que os. manIfestantes .rom- de �ashlngton, As demons- :na!!. Amu,IlIhií, as I}omiss<õe;s Ido Banco tal111ll�nitos 'Ü.u dilie(,oria.s g>eraris. biTlJCitle Ique ,malfi<ejal'á OISl assuntos,

peran: as Janelas. do ,predlO. da traçoes perante. a embaixada e ,do Fumldo �le :]"rl1'IlÍ.r5.o ,t!l1l1 'S!€iPU- DC's�la, 1'1ll1H1a. todo ü alp�we;Lha- da. ,rnull'quia, a.Lé que o Pa'r.!amento

embaIxada a vedrada,s e flz�- dos Estados Umdos foram dis·' l'aod0, fim de '!'!Ilica;minhal'-em os me\l1ito' bllll·O:C'l'átt.ko do ,TJ,avü Minis- vo�ue a rouuh'-se, dentl,J'o de 2 me-

Tam capotax o automovel di- solvidas pela policia. seus J':espeClI,ivo{)s' J'rJnlnriüs aJllíu-ais .. <t.éri-o estiá Irlle al1te<mão organizuilo, ses.

.

LONDRES, - 13 (U. P.) - O chanceler de Tesouro brí
talUCO, sr. Hurh Dalton, advertiu que ainda resta muito pouco

::!llPO para q�le .0. _B�nco MonetJário Internacional f-:1.�- "rrma
ampla contríbuição para salvar a Grã-Bretanha f{/ a Eu-'

zopa de desastre econômico. Dalton, que é tamhem presíden
M, d�.Junta dos Bancos, declarou na segunda reunião da co

:nlISS�O dos fundos -monetarlos e bancários: "O que deveis é

consl�erar por toelos os modos possíveis as possibilidades de

angaetamento e fornecimento de novos e mais amplos fundos,
nos proxrmos meses, a fim, de resolver os mais urgentes pro
blemas com que nos defrontamos, a fim de salvar do desas
tre econômico numerosos países nossos aliados".

A� a'l'l.(�s eS1tãlo sofr'cllíflo, 'p]ie:sleIllt,e;m�mrte, Lima séria

mruLaçãü. Ha uma te'I�dÔILCia v·r:n'd'adeümTffirLe ale I'radOl'<t,
31lômica, qlU� iprLelnde Iledu'zÍ<r ::í einzas tOldo,') os !;J.I€>S p,e
!'ÍüdOIS ,d1sl:Ílut.os da ·jit\eI'aJlllIN\ bl'asi,leill'a e ma·i's, pa,r c.on

-JJra,p'êslO, a les00,la í'IoresclÜ[��e da :1I'te oooÜ'e']Diporânea.
.o IP.criado chamado "autonómico", (jilH:l- Ble l;ilbe:rllál'a á

CllllS-lO da i:nf!ruêl1'cia. 1P'Oll'llll1g'u:&sa, dresde 1830, par,ecia i)'1'0-

�e-tilZar, paTa J'Huito ma·i,s 'l.a,f'1de, allE',5te HH7, uma Jas·e 11u-
ralluente atômÍJcar, dlarnld'o-se-m1,e êste temno em v1rtude da

pIOa,f'I'Ooo. �nrr,m de'�'l.rrr idOl'a da eéle,bl�e ,bomba que a-cabOILl

com. a. gu(wra.
.

,Com ,eis'sa "nova. eseolla ", stmg,ffil}, rpcw Lodos os cantos

c liccruu,los da a,ple, os !iteraltos Ila/lTlibém a,lômü?'os. VmHo-'I:os

oal'ic;all.u'J'isaTldo seU:5 traballhlOs ('um esrpa,n,talho.s e bi'chos

patpõe:s, paTa qll,e se dê e.1:WS'O á kf>éia e La'mb&m fómla ao

p.e,l1SWmcllrt,o.
Há pOU00, li ,em uma dêtS T"CVJ,sta.s elo Ri'o de JaiTI'Üiro,

um IJoê<ll1,a Icom um titn'Jo e uma dirg-Dc>s's50 es,tapa,furrdia e

-e'f;vl':JIrnibríliI:'D. DOimi.nando (jlJas'i lorla a página, um cI,es'e-

11Iho, que á iPri;meil�él' vtstJa paJre;cia 'Uma rã mlOllsrtruosa a

. .coaxa,]' ,\;O r:f),dor de Uim '\'e'hho ])Oço ... ,mlü1e:l-anio, a.li 'e·s

twva 10m v'Bl'dac1e, llm hOllllie:m, um, élutr"mtico fi,]Jho do pale

twva ,ern v,err�}a.rj.f)" Ulm hÜlmerrn, '11m rtlUI.fmLico fillho do Da€>
.

Adão, mã,os, e 1)€05, [[lO chão ar1'e030, olhanx:IJo '€Ispa1vor1do pa-

;111) aquela h.>,rra q"ue o comcll'ia Iméli� tarc�e ...

A spmtdha,lllbe coisa eem 1I1,e'xo (' inrsldsa, dlá:-se o nome

d,r' J],IWI) m�lJe.
A ,prorpria li be,ratura {"onLrmlpol'âupa,. lCÜm as' Sluas dl1-

ao, ,r�eola5 cl-isLi'l1'las ,r, a1i':)� hl'll1 rü�L�nla'::, 11ma, m.al[fwi'a

J'i'.'ll a. e J'.eaHslla ao mesm'o !t,empo. le'J11quanlo, out'l'u, de {-rY)

dêncüh'3 ,{',slpil'ituais e ,cnitã:s, .si beun qu'o tamu}ém moder-

: � .

ILiteratura Atômica I
•

•

"
..

.............. • !

OSVAL1)O �fEJ�O

J]as, ,rJ,e,ra'm paslsalg1ciJ11. alamnadas, IÚ pantomima d'e,stJ(�g 'lll
tiimos ,l:emiJ.)os: - a lillIBol'.tnliI'a. da ·arte atômiüa.

�erm o llaturaH'�mo de, :.!\'kfi",j'o d!e Ar,cv,erlo; nem ()

t3'ClflsuralislrrJ:o fOirtiB de Jl1Jlio IRiu)leill'o; ·IDIe<m Imesmo a arte e

os .cl,II'illlos' pro.prins ele :Sih i,o Romé'ro, 'Ra'u1' Pompéa, Coe

lho Neto, JioSlé Verissi'mo, EucDiooS' da CUl1iha. a inlcomparra..

vel!, fascinaoão ,:lo ill!€'SItoo guapi,sstmo 'CI'LliC foj H,ui Bnrbo

.sf1, TlIrlnhuma cl,elSs.a,s me,I1ltalid'a.dre.s. ,eXlpOE"n\,es das I:ptras.

hl'asHeiras,' valllem um ,c;a'r'a'01)1 011 'um iflel'(>'i's Ide ffiipl coá

d'Ü. na 'o)jüllliiÜO aiÔlmica ela nova arbe Ide IpiQ1tar o lS'eILe.

J\"rt:ul' Azev·e!do, Luiz Del f.ilno , Atbc'rto de Oli,,'eirfl,
IRa,imnndo OOl'l',êa, Olta\�o Bila,c, CliUZ e IbQ.lI'Sa 'e Vi'cenlbc (l,e

I(�rtl'vallbo. 'lodos clj,Ü's Isã·o urns ,palslsarcl�s:ta,s ,de, meia Lijéla,
'um qlwlsi 1llalda OIU um ,rotundo :z,cro, rcJ.e.antic da tlI'a,passa,
l'illle,rari.a ,dos ,poellas qól.le faz·('m v,m'sOlS em dois milIl,uto\S,
I('om os "lmialU's" ào� g-atos OLl "aiUS-all's'?arUlas" dos pcrrJi
g'lIie'iT.o'S a,c na.ndo a carÇa.

Sa li1IeraILll'ra. na Ipinlliura '1" Ina música. t,lldo qurr i'P

'PSCI11f'IH"Ll. quc ·8'P pi.nrtülv rOl1 -Rle se com.pôs, ",ae dir,e,irl,inllo
pa,ra o lixo. Oinlco, verJ:;QlS 8'C_111 :rirma, sem ritimo" sem fór·

ma, ga,lo[la'lldo .n�l1m Icavalo de ODClllhras eaiidas á .flo,l'\:a de

•

novOS :ministerios

1'[1111J.ll\)0'5, C'Ol1!':ltiLllhe>.!11 .um :poflma. 'mou,erll'o: d.a sHjller-ar·t,e
:1:LÔm,j,ca. 1 "111::; I ntl}üs dóildol.:i, um [)(}<;o, me.smo o de Ja,co.b�

.com um automoiVIe\ y!clho r deslrnanliela.DI) ,PIC'l''tO, um qua

dro. Uma corrrida dl�,cie:nlfI'ea!da sôbl'e um [t,e!C,lado dc piamo

novo e cip ,cn,u:chl ,r� IUllS sopros a:srrná:ticO'S' IB8picha.Dlclo gu'i'lJ
c110s do :lüg11)I'na d,e IfeJ\I'.eiro, com ,n'111S ac(wdes. besül!s co

mo al'riipi.ndos 'ouvilmos, .n50 fn,z ,muilo j ,crmp0, num (luo

,rnalhlOo ,qrUn �P e�po'Z ao rkliciu:lo, Ino Y<f.llho 'r,e.atT'o Alva'ro

..l{� CalTwalhil. Clhanna,-'s'f:' a ".ll!IWa ImÚrsi.ca" ...

.si a l<ilt..el'a,tlllwa ''.tI: U'l11 C'O.n:_jLlIl1,t,0 'fias l)T'orIUfjÕeS elo es

Ipi ri lo .Jlllil11'(�nO, l�s;cl'i.1 a$ ou i-mpre:i!lsa.s, ,oEip,ecialmc.nlJe q'Uan

dll cal'a,('Lell'i,,,a.(la� j)pla rl,e."al}ào, vilg\or, 'l.lIlriv'e,!'sali,daf}lc de

rpensa,mento, pIlJif\e,�·a, 'l� /g'1'aoa de etit.i.!o", r,rnLão, o[]lrl,e ha

falta de -tudo is�.o, TlIi'io lia J.jll.ierrvtUl'a"
Bem venclad,c é 'que .S!e não pl'ega, :aqui, 00 ccms'ervato\ris;

mo d'ogmáltico I13J alrt-e·SoUI um lesrpirito 1i!berto que não alCl

nübe dóg-ma,s Ide 'qlW,].cl1liCr 'e.8lp'eci,e. ISalDemos qUfl tudo evo

lll,e ,p lJào se,ria. a arLe qluc filcnll'i.a, .á :mar,gelm do progl'e.s

so Ir ela ,e'vohlr;:ão das -co,isas. Ha, por,ém, um 'J)a:tri:moa1Ío a

Zlelar e nãi) 1501]1105- i'COll1iucl.ásLas e, sôbre tl lld0, ba, o bom

'Sle,11.S'Ü, (jIlJle. dp:\re I�ObT'elnada'l' a todas 3JS cOLs,as 'e, a.i:Ilina, si

isso ,n50 hasltaF, eiXisl-e a. 181ensibiliidatde na .al'lt.le, qLW é rssa

..c<lipa,cildrudie afilnada, ISletJl&i.Uilva" qU'e ,nos 'Olri'r:ml a os R,c'nLirIOs"

talllto externos comia imrtIemruOlS, que 1s a!OUIsao:n o aspeto

'1·,ejpr.cSleQ1ta,üvO da:s ·s'elnr�açõ('s.
Qllanc10 ,esse ISlé'lruUdo 'lliãlo dre;Siperta dC'an'Úe d,e algu�a»

coisa CllloC ;>e nos a,pl',e's'C'n[ie Cl,l!1-O art.e, 'Ó que <1l't,e nao

'cxist,e.
Üiru:Je ha faHa. dc ISiCllltiJ11P!Il{0 iPorque ,não 11a ornem

{"s<[,éhca, só p'ode havP<l' cmllf1l';:1io ,� d,esorrl'em memlLa!.

A arrte nova é uma, desor:dleo:n mental.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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n e r a s do

IIel'víço o levarem 8

trabalhar à noite. e lIentir
08 o lbo s avermelhados c

fatigados, aplique-lhes algumas
gotas de LAVOLHO. Na
manhã seguinte 08 seus

olhos estarão aliviados •.

refeitos do esfõrço
excelsívo.

GOVERNO 00 ESTADO
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LIRA. TENIS (LUBE�GREMIO LIRA-Dia 20 de Setembro, Festa _da Primavera com a «Paradíl\
dà Elegânciu»-Traje passeio. Reserva de mesas a Cr$ 30,00 a partir do dia Já

na Relojoaria Moritz.

'"- n

Estatutos da A�ão ,8ovial Catarinense
Continuaçéi. tante de cada entidade filiada, sendo o órgão supremo da sociedade, reuntr.se-â t.ante dêstes estatutos e dos próprios re- tório das suas a tívidarle no último ano,

mandato de coriselheíco exercído por dois ordináriamente no primeiro sábado de gulamentos do C., a juizo de dois têr- proceso que, com o devido parecer. será

exercendo todos o
anos. Fever-ejro, sendo constttuída de dois de- ços ou mais dos conselheiros, salvo no encaminhado à decisão do Conselho.

mandato por dois Art. 14 - O presidente e o více-presí- legados de cada entidade filiada e, ainda últ.imo trimestre do mandato. Art. 2'4 - As filiadas eles ta capital e

an�)s. _ organizar o relatório anual da
d·ente do Conselho serão eleitos dentre de um representante das classes liberais Art. 19 - A A. G., ordinária ou ex- dos municípios víztnhos de São José, Pa+

D .. a ser apresentado ao C. na primeira
os seus pares, por escrutínio secreto. um das classes militares, rum elas asso- traordmáa-ía, estará legalmente constí- lhoca e Biguaçu formarão o setor cen

quinzena de janeiro; Parágrafo ,t'l!I1lico - O vice-presidente cíaçôes civís, um do magistério, Uil1.1 dos tuída e deliberará, por maioria de votos, traI, a que virão t iliar-se, como entidades

g) _ manter o fichário geral €'m dia
substítuír-ã o presidente nos seus impedi- bancos, um do comércio, um da íudüs- com a presença pelo menos de dois têr- federadas de economía própria, outros

e por ordem alrabétíca das entidades fi-
mentos ocasíonais, mantendo o mesmo tríá, um ela lavoura, um da imprensa, cos dos seus convocados e" em segunda setores do Estado,

liadas.
secretário das sessões, convocado na um da radiodifusão; um do fnmcíonalis- convocação, deritro de três dias, com Art. 25 - Os setores ii serem crtados

Art. II _ Cabe ao la tesoureiro: prtmeíra ·r.eluú1ião, e êste será substítutdo mo púiblico federal; estadual ou munici-: qualquer- núimero. poderão ter peculíarídades próprias às

a) _ receber tôdas as importâncias
eventuaímonts por qualquer dos seus paI e um do operariado, devidamente' Art. 2'0 -- A sociedade, que terá dou, zonas do Estado em. que fundarem; po-

ariecadadas pela corruissão de meios ou
pares. cl'eden'Ciado pelas respectivas classes,. ração _por !f:npo ilimitaclo, sõmente se ré111, slubordinar-se-ão às normas· dêstes

diretamente encaminhadas á D" para de. bem como de outras pessoas que, a cri-· riissolverá por decisão ex,pressa da tota- .estatutos .

!pósitá.las em segu1da na cal'teira com- .

Art. 15 - O C. terá o seu regimento tério do Conselho, sejam consideradas lida·cl" dos seus conyocados à A. G. ordi- Art. 26 - O processo de filiação .de·

petente, sendo os depósitos ou saques
mtel1so, que determinará o func1Onamen- colaboradoras da Ação Social para deli- nál'ia. um setor, por iniciativa <la D., 8erá deil-

feitos com o "visto" do diretor;
to do gabinete da pI'esidência formado -ele bel'ar. além de qualq.uer mediela de oro CAPíTULO III nitivo depois elo pronunciamento do C.

b) _ formal' o cadastro dos tesourei-
militantes das filia!ias, para cuidarem do em geral, sôbre a·s contas e ati<vi<:lades e aprm'ação da A. G., incluindo os seus

r08 da,s fimadas e IL1JI11 assentamento tri- expedlente e arqUlvos, além de normas anuais ela Di'retoria e do Conselho. Dns socieilades filia<la" estatutos a cláusula ele que sÕJnente se-

sõbre as suas sessões e moelo de re50I-1 l'ão alterados e111 conformidade com 3S
goroso dos depósitos de tõda natureza, ver os assuntos pertint!ntes á �ciedaele, § la _ O representante elas associa. Art. 21 - Compreende·se por socieda· 'nodificações que, ,porventura, sofrer a
bem como dos saques mensais para a II f

.lIde filiada à Ação Social Catarinense d
dlt.ribuição per ca'pit.a aos mesmos, es. qu_e. 1e .or'em encam1l11a'C os por inter-j ções 'poderá ser leigo' ou religioso de

lq.
presente lei orgânica da socie ,ade.

cnturaJl.do 8epa.radaln,ento o f"'1do cole-
mecho da Dlretorra quaLquer convicção, o do magistério pro- qua .uer orgal11smo que, de algum mo- § l0 - O C. regional pode,rá, por re-

u, ,\ rt 16' O C podel'á bal'xar ·11 t f 'bl'
.

I d I do, preste assistência· aos indigentes, t
-

b·t t d con
tivo <10 fundo ,patrimonial, est.e ]Jelas'

-

.

. . ,s ruo essor pUI �co o'u. partlcu ar e qua - presen açao SUl serl·a por o os os -

três reservas de que se compõe,'
ções e regulament.os que a prática acon- quer grau, os demais poderão ser exerça uma obra social ou contribua pa- selheiros, propôr ao C. centra,l sugestões

c) _ organizar o balan.cete mensal de se1l1ar, ad·refel'endum da A. G., como eh'efes ou subalternos, empregadores ou
ra mjnorar as necessidades ela pobreza ele intel'êsse da sociedad,e.

carteira a ser apresentado ao eliretor que
promoyerá a escolha· das comissões de empregados. em geral, desele que tS'11iha obtido regu· § 20 - Qualquer n10diHcação impor-

autol'Ízará a sua ubllca ã n'
'

. arrecadação de meios, de sJ.nicãncia e § 20 - iReunir·se-·á doe forma idêntica, larmente. a su·a filiação. lante, ocorrida na adminitração de uJ11

como o balanço al�ual a �e� ·u�tOJo��aI��: outras TI'ec,:ssárias, dentre elementos idõ- cada· dois anos, para eleger o C. e a D" Art. 22 - Será considerada fundaelora setor regicnal será co�unicada à D. do

lat6rio da Diretoria.
J n.eos das chversas entIdades e classes so- dando-lhes posse imediata, logo após a aquela entidade idônea q_ue, expressa· setor central, que arqUIvará, 19ua1mente,

ClalS t d d t d d·· t.
- mente, delegar poderes ao seu dirigen· 1'" d t t t a llsta

Art. 12 - Cumpre aos 20 secretário

el
. oma a e con as . a a m1l11S raçao an-

te para assinar êstes Estatutos na A. G.
um eXe!11'P r os seus es a }-1 0f},

20 tesoureiro ãuxiliarem os prin1elT·os t,· A t 17 O C d á 'b
tenor. . dos componentes dos se'us orgaos e co-

- r - ar IJareCer so re o (j'e instalaC'_ão ou que sollcitar a sua filia· . -

b I tó' d s SLlas
tulares dêsses carrros e substituirem-nos 1 t

,. . t·· d n f
n11soes, e111 como o re a 1'10 a.

.

•
.

o]"
'" re a O!'lO e con ,:S anuaIS a 't" como _ a· § 30 - Poderá ser convocada extra· ção no período de seis meses depois des- atividades e a resenha anual do seu f,-

nos seus lmp,e 1m en tos, rá uma expOSlçao sucmta elas suas áti- ordinàriamente pelo presidente do C., sa instalação. h'
.

b) - O Conselho e sua eO�l1l)etência vidades á Assembléia Geral. para os casos eventuais de i.mpedimento . Art. 23 - O 'pedido competente de fi·
c %!t 27 O d" t' 111a11te·

Art. 13 - O Conselho, que e o orgão c) A ,lss..mbll'ia a<,r-Il <' SU'lS fina de conselheiro ou membro da D., por liação será feito pelo represe1ltante le.
.

- s lver sos se OI es
d 01

c?nsultivo, deliberativo e fiscal da so°
-

-,

lidaoles
< <,

•

mais de "três meses consecutivos, ou gal da entidade à D., juntandú um exelU-
l'ão o mab Estreito intercf,mbio,. e lU -

()ledacle, será composto de um represen- Art. 18 - A Assembléia eral, que é quando se tratar de moelificação impor-, pIar dos respectivos estatutos ou o rela- Con tzn ua

Cabelos Brancos'

Sinal de velhice
A Loçao Brilhemte foz vol·

tor o car natural primitiv;I
(coatanha, loura, doirado ou

n.gl'Cl) em pouao tempo. Não
é tintura. Não mancha e não

.uja. O aeu u.o é limpo,
faci! e agradável.
A Loção Brilhante exti�gu.

a. caspa•. o prurido, o .ebor
rhéa e tada. a. afecçõ•• po
ra.itários do cabelo, o8liim
como combate a colvicie, re

vitalizando os raize. capila
res. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional· de Saúde
Público.

Y. S. quer o progresso da
nossa Juventude 7 Dê-lhe íns
trução, e isto só se consegue,
acompanhando os organizado
res (lo "Colég'io Barriga-Ver
de".

É UM.!. DOENOA.
MUITO PERIGOSA
PARA Â F.A..MÍLIA
E PARA A RAÇA
---

•

de '194G, que nomeou Márão Gomes Cor-
rêa ·para €J<'er'Cer, rrrtertnamente, o cargo Cubas, comadres,
de Promotor 'Público da comarca de

.HeCJ.'etos ,1" 1 () ele setembro Ile 1941
!) OOYERNo\.DOH Hb;,sOLVE

XOlne.u';

De acôl>'lõ r-om o art. l''j, item II, do
decreto-teí 11. 57e, de 28, de outubro
de 1941:

Ángela Sousa para exercer- o cargo de
Dacr ilógrafo, padrão D, ela Colônia
"Santa Teresa", vago em vírtuda da >E!XQ·

I neração de Maria de Lourdes Schmídt.
'I'oi-nar sem efeito:

De acôrdo com o art. 3-1, § 3-0, do de-

I creta-lei n. 372, de 28 de outubro de

1841:

I
O decr-eto de 7 de julho do correuze

ano, -que nomeou Theobalflo Veiga Pi-

I
�;:l11ç'O par-a exercer, Intermarnerue, o

cargo da classe J da carreira de Médiee,
do Quadro úntco do Estaelo.

RelJ10Ve.l':

Ludomila Kowaískí GóRS, 'Professor
:>:crmalis.ta, classe F, do Grupo Escolar

"Pr-ofessor José Br'a.si lício ", de Bíguaçu,
par-s o Grupo Escolar "José Boíteux",
do Estreito, cidade de Florianópolis.
De acôrdo com o art. 14, alínea a, do
elecreto-Iei n. 317, de I} de dezembro
de 1946':

Maria Emília dos Santos, Professor

Normalista, classe F, do Grupo Eb'Colar

"Conselheiro Mafr-a", de .Icinvrle, para o

Grupo Escolar "Professor Baldu·Í110 Cal'·

doso", de Pôr to União.
Decretos de 11 de setembro de 1947

O GOVERNADOR RElSOLVE
COI1COOel' exoneração:

De acôrdo com o art. 9,1, § la, alínea

a, cio decreto-lei n. 5712, de 2'8 de ou

tubro de 1941:

A Polidora iErna01i de S. Thiago, elo

cargo de Médico Leprologísta, padrão N,
do Quadro único elo Estado.

Exonerar:

De acôrdo com o art. 91, alínea g, do
decreto-lei n. 57:2, de 280 de outubro
de 1941:

Hi'pólito Jesuino Mafra do cargo da
classe D da carreira, extinta, de contí
nuo, do Qua<:lro único do Estado.

'l'ornar sem efeito:
ü decreto datado de 31 ·de dezembro

fino

TODO 'o ENCANTfJ Df)

DE lfJRETTA Y(JUNG

Creschrrna.

Para 08 peasoe s de
paladar Café Otto é

por.

e também ..• ECONOMIA
"Meu banho diário com Lever

assegura o viço juveníl de
minha pele".

FEITO ESPECIALMUTE PARA PRODUZIR
ESPUMA COM RAPIDEZ, LEVER DURa MUIlO.

E como é fragrante e delicado!

Adote Lever hoje mesmo. Faça
também seu o sabonete preferido
por 9 entre 10 estrêlas do cinema.

mpol'tados dl·ret�mente dos E E Unidos I V?C� PRECISA COf:ABORAK
,U • IS .

na Campanha Pro Resta-
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais ,. belecimeate da Saude do
Comunicamos que a,tamo. recebendo uma importaçã.o direta Lál8l'o

.

dos Eltado. Unido., dOI .eguinte. artigos: "

Filme. para Ráioa X. em diverso. tamanhoe, , ......•... _ , . , . , ..........•'

Almofadas Ir trave... iros de eômoeo de ar de b.,rrocha Dedeiras e

capotinhos higi�nicos. de borracho.
Luvas para cirurgia.

irrigQdore., caneca. graduadaa, ccmpedres, funi.,
em f.rro batido. esmaltado,
E diveraos outros artigo.. ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C
Sociedade Materiai. e Instrumentol Técnicos -- Cientificos Ltda,

Rua Con.elheiro Mafra, 54 -- Caixa POltaI, 148.
Telegrc.ma.:. «Somotec» FLORIANÓPOLIS,

"Quem extrli'lviar ou inutilizar �

certificado de alistamento p.ag.�
muIta de 10 a 50 eruaeíros, outl'Oll

gim incorreri em multa de 20 a 1"
cruzeiros aquele que extraviar e.
inutilizar o <Àortifieado de Reser-.
vista" .

(Arl 121 d. Lei do Serviço .IIIJJo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SNRS. IASSINN4TES
eclamem imediata

mente Qualquer irra
gularidade na entrega
tie seus Iernaas.

I t.,

Rrsenlul dos

.iUlgaln�n.to.s
realizados

naS'1sessões de 28 l�;� �:�f)Si�4� 10 oe serem-

Al!ravo m 1.&67. de F'Ior ia nó po lis.

agravante o Instituto de Aposentadoria
te P€'l1SÕeS dos 'Maritirnos e agravado Ál-·
varo Ventura (Ias Neves. Relator o sr .

.des. E-dgar Pedreira, decidindo à 'Çãm3.
ra Civil, conhecer do recurso e dar-lhe

proVime11to, para 'reformar a deoisão ro-

tonida ipor se tratar de acôrdo 110m 010-
_ado e' que o dr. Juiz de Direito aprecie
Ô Jllesmo como fôr dé direito. SErviu de

_procurador geral o sr. dr. Edmundo Acá-
do �rorelra. .

Apelação cível n. '2.795, de Jaraguá do
Sul, apelantes e apelados a Fábrica de
carretéi·s Santa Teresinha S. A. e Guí-

I Ulerme Lad islau Barbosa e sua mulher.
Re13tor o sr', des, Edgar Pedreira, decio
dindo a Câman. .Ci v í l conhecer de arn

bas as apelações e negar-lhe provimento
ao;,M'ravo no auto do processo para con

fltlÍil1r a sentença de prlme tra instância.
Vencidos, em parte, os srs. des. Edgar
pedreil'a e Guilherme Abry. Antes do
julgamento declarou-se impedido o sr .

.<les. Nelson Guimarâes. Usaram da pa
lavra os srs. drs, Edmundo Acácio Mo
reíra e Arquírnedes Dantas que �Iefen
deram os interêsses dos seus constítum
teso
Apelação cível n. 2.8{)8, ele 'I'Irnbó,

"2pelante Wanlelalina Modjeískí e apelados
1I10destino Canupestr-ín i e sua mubher .

.Relator o sr. des. Osmundo Nó.brega. de
iCidindo a Câmara Civil conhecer elo ,,'2·

curso e dar-lhe provimento, para refor
mar a decisão recorr-ida para q ue. a açftf)
:prossiga os reg'ular-es e ulteriores têr
J110S.

Apelação cível 'no 2.740. de Florianó·
polis, apelante Domingos .Iosé Martin"
e apejaria Marta Caetana de Sousa Mo
reira. Relator o sr. eles, 'Nelson Guima
rães, decidindo a Câmara Civil conhecei'
do recurso e negar-lha provimento para
e""nemm' a sentença apelada que deci
(., com acêrto. Antes do julgamento
declarou· se ímpedírlo o sr. des. Osmun
do Nóbrega por ter sido prolator da
sentenca.
llesenha dos ,iulgamcl1tos r-eallzados na

sessão de 4 de setembro de UI"'''
Agravo n. 1.(j(;5, de Tubarão, agra

vante 00 espólio ele José Antunes Mar-tins

il agravada a Fazenda Estadtw.l. Relator
o sr. des. Osmundo Nóbrega, decidindo
a Câmara Civil conhecer do recurso e

negar-lhe provimento, para confirmar a

decisão agravada.
Apetação cível n. '2.749, de Lajes, apc

'la'ntes Leopoldo de Sousa Medeiros c

outros ee apelados Miguel da Silva Leal
e sua mulher (3 volumes). Relator o se'.

des, Edgar Pedreira, decídindo <1 Câma
-ra Cíwil, 1101' maioria de votos, conhecer
.do agravo no ,auto do -processo e por
unammídade, negar-lhe .provtmento e

quanto a apelação, converter o julga
mente em 1(]iligência, para que 'na comar

.ca de origem, seja feita nova vistoria
nos terrenos em questão.
Resenha dos .iulgmnentos realízados na

sessão de 5 de setembro de 1947
Recur-so criminal n. 5.277, ele Tubarão,

recorrente o dr. Juiz de Direito e re

corrido Nerêu .Beza, vnrlgo Nerí Beza.
'Relator o sr. des. Luria F'reíre, decidiu·
.do a Câmara Criminal negar provírnen
.1.0 ao recurso, para confirmar a decisão
recorrida que elecidiu com acerto.
Recurso crtrnrnat n. '5.278, de F'lorlanó

polis, recorrente a 'Justiça e recorrido
João Batista Prcsdossimí. Relator o sr.

.des, Her-cilio Medeiros, dectdíndo a Câ
mara Cr1minal dar provimento ao re

curso. para mandar que o dr. Juiz 'a

quo receba a denúncia Tejeitada.
Apelação criminal n. 7.670. de Campos

.. Novos, apelante 'Raimundo Rodrigues
Figueiredo e a.nelada a Justiça. Helator
o sr-, des, Guilherme Abry, decidindo a

Câmara Criminal negaI' tpr'ov irnen to à
.apelacão, para cont'írmar a ·s€ntença ape
lada.
Apelação cr+mmal TI. 7.ú!i'1, de .. Joaca

..ba, apelante .Udalbi·na Garciíl- e apelado
Ftdênc!o Cava leI.. Relator o 'sr. des. Lu
'11a Freire, decidindo a Câmara Cria11Í'l1al
negar proviment.o a a-pela<.,ão, para con·

. firmal' a '!2'nt.ença a'pelada. I

'rRIBUNAL PLl!JNO
Resenha tlos ,jlllganlen.tqs realizapos na

sessão de :1 de setclilliro de 1947

Habeas-corpus n. 1.�2e, de Palhoça,
impetrante ·e padente Pedro FranoiS�o
Joaquim Hodrigues, Relator o sr. des.
Het'cílio Medeiros, decidindo o Tri.bunal,
negar a ordem impetraela, por unanimi·
dade.
'Habe-a·s-corpus n. 1.723, de Biguaçu,

impetrante dr. José B. Salgaelo de Oli·
veira e pacien te Elias da Si.Jveira. Rela
tor o sr. ,o'es. OS'l1undo Nóbrega, decio
dhl00 o Tribunal negar a ordEm impe·
trada, por maioria de votos. Vencidos os

81'S. des. Guilherme Abry, .Luna Fren'e e

Eelga:r Pedi·eira.
Tribunal, 'u·nan'memente, negar a ordem

Habeas"copus n. 1.724, de Blurnenau,
impetrante dr. Arnaldo Martins Xavier
e paciente Francisco Gonçalves 'Padilha.
Relator o sr. eles. Nelson Gui-m.arães. de·
cidindo o Tribunal, por unanimIdade, 'ne
gar a ordem :�ipetrada.
Habeas-'corpl1s n. 1.725, de Lajes, imo

petrantes des. Alcibiades Valéria Silvei·
ra de ISousa e Mário Teixeira Carrilho.
1'telator o sr. des. GuilhEa'me Abl'Y, de·
cidindo o Tribunal, ·por unanimidade ne

gar a ordem impetrada.
Habeas·corpus �1. ·1.72,6, de Caçador,

impet.ran.te dr. Júlio Coelho ele Sousa e

!paciente Maria Schreiner Carlin. Rela
tor o ·sr. des. Luna Freire, decidindo {)

ilrnipetrada.

Senhorita!
Ao escolher seu perfume werifL

qUe Se trás a marca da perfumaria
"Johan Maria Farina" que já en

,referida ,pela corte Imperial ...
iD. Pedro n

::;: .·r.�:.:::.��.}.:.:..•...,( I
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UOHI AMPARJR O DINHEIRO

Um belo animal... Uma pequena fortuna em perigo ...
.Se sobrevier um acidente... como alcançar uma in

denização? A resposta é muito simples: um seguro
na Carteira de Animais mantida pela SATMA. Já os

maiores criadores do Brasil recorremà $ATMA para

proteger os seus animais de valor. Faça também o

mesmo, para sua maior tranquilidade.

8 CIRTEIRaS DE SEGUROS �

Acidelltes do Trabalho
Acidentes Pessoaía

IlIcêndio

Automóveis

Fidelidade e Fiança

SUL AMBRIC'A

....RfTIMOS
TERRBSTRBS,
B ACIDENTBS

A MAJOR COMPANHIA DE SIGUROS EM SEU G�NERO DA AMtRICA DO SUL
RiS OE JANEIRO

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a luz da instrução, Ievando-o a um

curso de alfabetização de adultos.
_._........._._w_-..._..._-.-. _- ..... _ ....

CUTIS
CANSADA

.

e sem ViÇO
As pérfidas ruo

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, mano

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu·

vens sobre a sua felicidade, con

fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau·

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites

em suaves massagens no rosto.

pescoçO, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam, nos
poros, fortalece os tecldos, da Vl'

gor e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar'... e ser amada.

CREME
•

�UGOL
Alvim & Freitas, lIda.·C,P, 1379·5. Paulo
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��IA�l;AIS Trate das vias
. respiratorias

Para indu.tria. leve e pelada. fabricada pelo técnico FRAN
CISGO BIGNANI. tem .empre em ..toque d. todos Oi tipos 8

medidal. tip9 fixo oscilante. I.!larl de 3/4 e 5 polego.al, todo.
com lubrificação automátioa.

Eixo para ••1'1'0 circular. aparelho ppra esmeril montado com

Irolamento.

JUNçAO d. anéi•• a parafulo. Anéis de pr.l.ão •

Eixo para troJumiuão d. toda. o. bitolai.
Está .empr. ao I"Ú' dilpo," a preço de fábrica ii Rua Campol

Sa11el. 676, Fone 446 -- Santo André.
Ou aom .eu l'eprelentClnte em São Paulo à RUQ da M<loca, �31

Fone 2-1371.

As Bronquite. (Aamatica.,
Cronicos ou Aguda.) e as

luas manifeltaçõ'l (Tos .

Rouquidão, Co.tarl'ol. etc ),
o.lljiril como q. GRIPES, .ão
molestio.s que ataCQm o o.Po.
relho relpiro.torio • devem
I.r tratQdas com um m.di
com.nto .nergico que com

bata o mo.I. evitando com

plicaçõetil graves. O SATOSIN
cont.ndo elementos o.ntiill.
ticol. peitorais. tonico•• r.ca1-
oificant.. e modificador.1 do

organilmo é o remedio
indicQdo................................................

Procure hoje o seu

Vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogari"as.

COMPANHIA -AUANÇA DA BAIA-
,.otl. _ 1171 - lU.: I A I A
DClllmIOI • 'l'JUlI8PO.'H1

Cifrai do Balanco dCl 1944:

Rttpresentações pare o

E�hdo Cll prêças do Rio
Grandp do Sul

CAPITAL E RESERVAS
RespoDlIsbilidadel
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
�,978:401 .755.97

67.053.245,30
142.116.603,80

"

OI

Pelsôa conhecedora de todo o

Rio Grande do Sul. aceita repre'
sentações na. índicaçõe. acima
mencionada•• dando todos as refe
rencias ou info�mações que Ih.
forem pedidal,
Cartas. por obaequio � para Joéio

F. de Caltro, rua Condido Yrajcí,
35 -- Riu de J oneiro. até 30 deste
mez e depci. para rua Zobony.
308 - cidade do Ric Grande - R. G.

!do Sd.

SinÍlltrol pagaI DO" último. li) BOa.

RelpoJleabilidadel c

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Diretores:
Dr: Pamphilo d'Utf!l Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Msnorre. Dr. J08Quim Barreto de Araujo
e José Abreul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



L..----�2f o ESTADO
....-._--_...----�-,----

DomIngo 14 de Setembro t, e ',947 .

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

Afim. �e representar os Esperantistas Calarinenses no Décimo Primeiro Congresso
Bra�lIelro d� Es�eranto, que se instala hoje na Capital do Estado de São Paulo,
partiram, via aerea,. para aquela cidade, os . srs. Gíovani faraco e firi Kardec

de Melo, do Clube Esperantista de Florianópolis.
�ociall

, I
C

.

I
Dor de estomago.Diarreías Pri-

orno ii lemp!18D"8 V�U - a sta. Marlene, Vieira fi- são de Ventre.
'

� U II m lha do sr. Protenor Nunes Podem ser devidas as doenças

«4 'Gasa de Bonecas» vieir�. sra. Maria E. Lol-,'o Bel'-
��sFí���o�ofrem do fígado é ODE��nuJtane�:-:n�:IAL

"LA NACION" DE BU
l comum a dor no estom sgo,

,
; ENOS rão Embora a privão de ventre se- ÁS 2 - 4,30 - 6,30 8,30 ho-

AIRES, DÁ A SEGUINTE DES- -a sta. Nair Mana.ia ja " Iorrna mais comum dos ras e ás 7,30 horas - Sessões S·'E' R''V'·I·C·.O·
..

'0''E'"
" .

CRIÇÃO DESSA PELICULA: PAUiLO SCHEIDEMANTEL
males do fígad '. code t moem Elegantes .

Os gra d drá t·
vir acomcanha Ja de diarr-La.

�

METEOROLOG
problemas �oe�e:tro ��m�;��� Deflui. amanhã, a data na- Sem ,os males do fígado a

PAIXÃO DOS FORTES ,IA
tê

talícía do sr. Paulo Schcide- vida e boa, Com: Henry Fonda - Liri-. Previsão do tempo. até 14 hora..
em sua definição mais cabal mantel contador e alto funcio- Lembre-se:

da Darnell - Victor Matur.e do dia 14 na Capital:
nas palavras que expressam as nárío da Casa Hcepcke. CATHY DOWNS ,. 'T'"mpo: lnstavel cem chuvcs •

.ídéías do famoso escritor no- _ o sr. Walmor Luiz; Rebe- use !\Y1,: ren � � A" No programa: 1) A Marchai Temperatura: e.to�e\.

YdUegUês. A ação teatral e o 10, competente auxiliar de es- iiU;P, �il" da Vida n. 137 Nac. 2) E o Lo-í 'T�:pt�:�t:�a�u;x�e::t;d!r:��:�:
esenvolvímento .do enredo ' . M ti d n h b D h Iorí I

.

]::I
, crítono da Casa Meyer. n. • a rena?' .

'.
esen o Co or�do 3) Maxima 16,6. Minima 163.

�em ora

s repre�e?ttem q u a si - o sr. Conrado MOH1.US, JIlV'"DA DO FI.GADO
Fox Airplan News 29 x. 68 Jor- --_,_ Q w _.-- .),-

se mpre _eu �spln o e sua gran- r.'lJcion'ário ela, Casa Mev=r FI. II nal

") I"deza, n�<? tem � significação,' :Faz anos amaujhâ () jove�11 Ca.r- Maiores esclarecimentos escrevam: Preços: Odeo,n Cr$ 6,00 4,00 nn SAUTLO
9ue o .dlalogo atmg:e em sua los Alber+o Bal'1)O,Sa Pint(). apli-

Caixa Pestal 3.G61- Ri� 3,00 ás 6,30 Cr$ 6,00 único. I.PK..
íntensídade e�pre.ssIva, como cado aluno cio Colégio Catarinen- -'1 I

-

J'" Imperial c-s 4,00 único. n Al MOSref�e:K0 coml:lmc�tlVo.de sl::a ex- se. aSS. rmao oaqulm Imp. até 10 anos
K�rvJ.

quísíta e v�va ínquíetaçao .. O GIUS:VL\
.

AGl<Al.ECIIvlENT0 OBS - Suspensas todas; etc

esforço re�l�zad� por Estudl�S Das D1aÕC� dn exmn. ,�I'. Arce-
.

A dll'e�:ol'Ja da, Associação "Irmão
I etc .. , etc, .. Estudantes sem

P?r. San MIgU�1 e um dos mais IJi;;ljJo JI'I'Pt.l'.C;'poliüt:nlOo l'<:'C,P:))('U nol Jo.WQUH11· vem, ele jurblico, ,,"';:;·,C1'·', Cardeneta etc ... etc ... etc ...
� senos que a�e. agora po�e en- Dornnjgo no Palacin illpiswpal o! na;: �3 seus il1loÜ'1l1ll11CS agrnc�ecime,n-I IMPERIAL ás 2 haras

frental� a ativídade do CInema Sltllilo ikacranWllln rio CI'isllflêl a in_I LO::5 as dJti.Ull1lu:; senhoras, senihori-! Matinée do Barulho - 1)

ar�entm? ..

.' to('n'ssa;r�t'l, mIHn.iJl1!a lI,p,I,('1I<1 �-l(loe's-IU',a� ,e, :cl:��l��� C'JValllh,l'i'l'O�, q:mc _,�C
j

�.ornal 1 Shor�, 2 dt:;"enhos 2

_
Est� �llme seI� apresent�do ('1:",1 da SIlva, drllcla filha do E'X- LLlC�ueodlam, eum d, m,lJOII d0ll1.. 1 fílmes e 1 seríado) total: 30

11? proximo domingo no CU1, mo "r. Dr. Amo Hl)c,�'ch(\l, Juiz da I �a<çao t' 'bua, vcntadc. das 'kndas IjUS· partes
Ritz, 10 vara dosta comarca e sobr-inha

I fest ividades, que sr rrnliz.u-am ('111 I Programa: 1) Delp Jornal
do exmo sr. dr. Governadur do I bt'l1t'.lIGlll Uns pobres velhinhos, que 2 x 20 - Nac. Imp. Filmes 2)
Estado. sendo �l madJ'illlha a exma] �'e ahr iga m no A�Ho de Mendicída- i Atraz dos Bastidores - Short
sra. n. Ali'ÜC" (l.u;illtCHJ Gonzaga pe-I dr, as qlW !(�l1\-iarwDl 1J-1',c,[Jldas, dO-: 3) Vida Cigana Desenho Colo-

ANIVERSÁRIOS: tl',elli. POl' esse moltvo foi l11'uilo ce:,; ·e COlfl('stl\"el�, a(l�, l:xrno« S['S. rido 4) E o Lobo Desenho Co-
Véra Lúcia o dia de hoje é f.el.ici!.n,da a intrl'r,ssant(' mClDina. Dr. GOY'e'J'll'wdor do E:s1,a.do p·elas lorido

festivo par� o lar do Sr. Os- VIAJANTES: j)l'ovilWncins que lomUlll!, �JO-l' i.n-·, 5
mar RegueIra e de SU� exma. Está em Floria.nópolis o sr.

iC,I'l1liéc!i,o do seu Ui�'ll() Oficia,1 de PAIXÃO pE ZINGARO
Sra. D

.. V:anda Re?neua, pois dr. José de Oliveira iVlalta Gabi'lll'tp, Dr. :::;c.c.l'[':Lúri,o da Sl'gu-! Com: Charles Boyer - Lo
a sua fIl�lllha, a mteressante Inspetor do Departamento d� ra,nça Pública. rp·el'O ;[;)[',01[111,0 ruLl\lldiJ retta - Jean Parker
Vera Lucl.a, co�?leta o seu Se- Ins,peção dos Produtos de Ori-I m8ln�o do pcchdo de j)a�l'Ll,lhamen_i 6
gundo amversano. Io-em Animal em Ri do Sul I tü, Gonmcl i;oma.ndfl'nte d.a Poli-cía I LOUCA INOCÊ.!IJCIA
A garotinha oferecerá, á '�nde é dest�cado el�mento do .\lililal' ,110l' ,ter gl!nlilmell.t,(� c·eLlido I

Com: Gail Rússell - Diana
tarde, em sua residência, á rua p, S. D. ,u .banda de. m:_úsica vara ahrilha!ll-I Lynn - Don de Fore - Brian
Esteves .Ju�ior 34, a todas os

_ Encontlra-se entre nós o
ial' as fers{i,\, i'el ad e:::, H(w. Direto·r do D�nlevy

seus amlgumhos uma grantle sr.' Jaime Mendes, represen-
_-\bl'1g,o de lIlcnQ.l'���, pUf ter pel'mi-! 7

me·sa de doces. tante comercial.
l.Jdo i(f\1C alI :;(> it7.t',;;�0m as lendas OS TAMBORES DE FU MAN-

Fazem anos, hoje: e outra" div,cI'Sõ(,�', Exma,

;:.;ra·l' FHÚ
Srta. Ligia Nascimento, ,C.ASAM�N_TO Pl'esi!de.Jll!e da Associa:t:üo ele .As�is- Com: Henry Brandon

HOJE: domingo 14 de sé-

filha do .sr. Jaime Nascimento. .

CIVIl e relIgIOsamente, rea- 0eJ1>cia ao� La.zaro,,; lJclo crmpr,l)&Li- 9/10 episisódios.
tembro de 1947 HOJE

_. Sra. Irene' Ribeiro Pi- lIz0t::te, o�te-ontem. o enla�e mo< de djN'(!il',-;[)� �"pCllTCl�hos pall'oU '.:Is: Preços: 3,00 _ 2,40
RITZ - Hoje 'ás 10 horas:

cherlllg, esposa do sr. Tomaz ll1atlIl11omal da srta. Mana ttendias l) 101.rt:eas dive.l'�õe:s, ú -Dil'e-: I' t' 10
da manhã - Matinée da peti-

. . Machado com o sr Orlando " .

"

mp, a e anos. zada
PlCherIng. '. .

. 'tona do "DOn1QCl'ata.--C'lu.b" 1)01' tCI' .. . .

_ SIr. Indio Fenlandes, fun- Fr�ncl�co PaIm.. cedido, CCl.m a ma,io!' ge.nliJ,ez'a., m'p- ------------_ Jorna·es - Shorts - dese-,

cionário do Tesouro do Estado
.
�e�Vl:ram �e p.adrlllhos. nOlsas ,e,Cllldeil'US

€ ao Honrado comér-I A P E T C nhos - comédias

_ Sra. Alice da Costa rehglOS,o, �01 paI�e do nOIVO o 0io desta ,praç,a pela sua valiosa. - II .. II .. - Atenção: Hoje será 801'tea:.-·

Arante-s
sr. JuvenclO r. Pa�m e senhora co ope.l'ar;,ã'o. : DI<:LEGAGIA R1WIONAL DE SAN- do o' Dádio exposto na sala de

_ Srta. Rarylena Evengelista e· por parte da nOlva b sr Ivo .Agwaldec.e, ainrla de modo Iodo. TA CATAJl,lNA espell·a.

filha do sr. A,ntôllio Evenge� de Castro Gardra e senhorra. ,csljJeci-a1 a lTbipl'p,nsa locaI e a' O De:!,cgado Re'g'ional do Insti.tu- Censura livre

lista
No civil, por parte do noivo o Rádio Gua'l'uj\1 'pc.la Pl'OI);wg'anda Lo dr; Ap. e P'("�l>sõr:; dos J:.lmpl'e- Preços: Cr$ 1,00 ._- 2,00.

_ Aidi Silveira, empregada sr. José Alves Carriço e senho- f,eita, ao.s 'S1'S, Edua!l'do Barop. e g.ados em Tmns[Jortes e Car- RITZ - Hoje ás 2 - 4 6,3G

no comércio no Rio de Janeiro ra, e da noiva o sr. Olindino F'l'a'.n:s'ciswl, Jalqjues, que fireram; g-as -comulliüa à'os Si'n:dkatos de e 8,30 horas

1'0
Paim e senhora. grrutui'da.rne.nle as [eauelas ,e OiS ,apa-

I

Cln,sse, Empr,e.gadores, Conduiol'eS
. Delia Garcés -- Jorge Riga-

_ o sr. Gabriel Cabral, fune Aos nubentes nossos votos r,e.lhns paTa ê�S (]I(.',mai's div·ersõcs, i {Jc. V,eÍculos por ,conLa p:róp'l'ia ,e ud - Sebastian C'hicla

do 50 Distrito Naval irmão do de feUcida,des. ao ,Sr. BJ'aúlio Dia,s, quc pimtO'll os' a qUE;m intcr.essm' possa, que a CASA DE, BONECAS

çna�o·s,soSrc.°CmaPbar'anlheiro
de reda-

D'r.' N,ewtoD D'�v·lla
ca1vfllLinlllOs" ao ,sr. Nicolau Savas, i S�de da Del,ega-cia Regi-ona.l l'o-i Censura: livre

11 que foi iiIllCansa'VIC'llipall'a O· tOlJl1 PXi-1 tl'runs1'el'i.cla da rua Felipe SCJi1mid�l, No programa: Cine Jornal

_ o sr. Úriosvald.o Marinho Jlusente durante o mez de to do nosso< deSldlcrlito, a.o Sr. E- H. pa.r'a o teroell'O anda"[' do EdlfI- Informativo Atualidades

de Freitas, 2° sargento Rádio Setembro, em estudo no Rio miannel P,clíei.ra de Oa.mjpo.s-, que,'eio do IflASE, á Praça P,el'cira e RKO.- Pathé - Jornal

da Ca;pitania dos PÜ'rtos de "A .hllQirn alem .6e seT o ori'antador c-sfürçado
.

Oliveira. Pireços: ás 2 horas: Cr$ 6,Oa

FJorianópolis I e dedicado da dÜicitol'ia ma, ol'gani-! COD1'llfl);jca tambem que '() R-ER- 3,60 � creallças até 10 anos,

_ Srta. Irene Ribeiro, filhil He�tor Wedp.kin doS Z[l(,'ão dD,S l'eslti\1idades, muito ccm-! vrço M:úJDTOO bem como o de 2,40 ás 4 e 8,30 horas Cr$ 6,-B0:

da Vva. Jocelina Ribeiro Santos e Senhora trihuiu ,para o bl'i,lhantisl]11o das I ARRTWADAÇÁü DE OONTRmUI- 3,60 'ás 6,30 horas Cr$ 6,00 úni-

ALDA e mesmas ·e aos 81'S. Jo,sé CancEclo da I çõElS (001..')1.01' fn.tiermel'iário) se co.

Festeja mais uma data n"'- JOaqUim antonio Vaz Silva e José do Livl1'[l}me.nt.ü Abreu i flIchrum i,nsLa,J,aclos no Edil'icio ...........................•

talicia, amanhã, a graciosa e Senhora j}e'lo grande allL�ilio pIie·srt::aiClo. I "Cruz e f-l(}ll�a", ,:1 rua 7 de s,etcm- ROXY - HoJe ás 2 hora's

menina Alda, _dileta filha (.:0 participam ao. parentes II A Lodos C!ua'nl[.os c·o:nC'OI'l'el'am, I bl'O, os Iquais .fll'ncion-arão, 'tli!aria- 10. Brasil em Fóco - nacio-

nos.so Diretor de Redação, dI' pessoas de suas re açõeB o

de,
qualqUIf'r' Imall1lei'I'a" 1)3'1:a o fim

Ii mrlnrlle,
nl'OS se.glvj.l1It.es horúri'()s: nal - 2° Ann Cário - Char-

contrato de casamento de
A1fredo Damascen,o da Silva,

seus filhos JOÃO BENJAMIN
nolbHiLatnle de auxiliar a \'<clhice Médico: Das 12 tIS Hi horas. les Buterwood

Procurador da Secretária da II ZULMA MARIA des'alnl;pa�'a,d,n ü nos�o 1i\H.HTO OBRI- Srcl'ElLal'i'a: Das 12 às 18 horas. A FILA DO SULTÃO

Viação e Obrras públic-as. Flo'l'ian6po\is, 6/9/47 GADO P 'quI' as Bf'nçan� de DEUS i Bl1'l'CT·ITIa.g·CITI: Das 12 às 18 111'1'. 3c Robert Nonat - Deboran

MARIA LIGIA I e dr JEl::;es clcs(,'arn sobre os Sel1JS Arr,eca.dação: Das 12 às 16,30 KefI'r

Faz anos, amanhã, a mení- '
--:

lares. llol'as. LONGE DOS OLHOS

na Maria Ligia, filha do sr. Ar-

I
Flmianópolis, 12 de s.etc.mbro Sa1w) aos Sáh3Jc!o-s, em que to- 4c Continuação do seriado

mando Cúneo," funcionário da B6niamil,l Gerlacb e de 19/,7, dos o::: �{\l"Viços do. lnstiturLo 1'un- O MORCEGO

I. O. E. Ondina Gerlach plClTl'lIC'nli1lllo ]<'a\l,sILo Ba'sc,el'l)s doe i ci'onal'ã,o .�a.s _9 ÜS 12 horas, Censura até 10 aaos

Fazem anos, amanhã: participam 1305 parentes Bncto - ,P,!'esldc.nLe; Alva:ro To-! Florlê1;nnl}oll.s. 12 - 9 - 4'7. Preços: Cr$ 3,60 - 2,40.
_ o sr. WiJ.fredo Curtin, ad- e pessoas amigas o nas- lClJJllino dr So.uza. - Vilc-e'-lwe'sliden- Laul'inno G. Almeida Dek.gado ROX.Y - Hoje ás 5 e 7,30 h8'.

merciário em Brusque cimento de *eu ["ho te; Hobrr!.o :.\>[o<]'i:[z - PrOCl.l'eadoT RegiOllllal. CAMõES
- o sr. Wilson Curtin, ad- BENJAMIN

Geral: Osni Or1,ig,a - 10 ,S,elc:reta.-- .....•...............••. -., Censura livre

vogado no interior

I
rio; Sil'vio :.\Ia'C-l131c1o - 20 R-e,creLa- CASA MISCELANEA dilltri No programa: Promulga-

_ a menina Teirezi.,nha, fi rio: Rodol�o Manocl Vi,f'ira - Te- buiclofs dOI Rádibs R. C. A ção da Constituinte Paulista.

lha do sargto. �urelio Seara, São José, 12/9/47 sonreko; Nes.tol' Tei�cjI'a - Sub V\ctOf, Válvulas e Dilcos, Metro Jornal .- Atualidades-

radio-telegTafista ,.
Teso'll'reiro. Rua Comdheiro Mafra P,,reços: Cr$ 4,00 - 3,00.

Vida MOLESTIAS DO
FíGADO Trigo americano

Rio, 13 (A. N.) - O presi
dente da Repúblico encami
nhon ao Ministério da Agri
cultura,' um telegrama do sr.

Rufino Sobrinho, oferecida
ao govêrno cem mil toneladas

DIARIAMENTE

Especialist'.:1 em moles
tias de Sonhoras.
Alta cirurgia.
Horário: 9 às 12

_=..,IlobWWS L ""-

Tratamento de
ministros
Rio, 13 (A. N.) - O presi

dente da Rep,ública encami
a l'esolução legislativa que dá
aos membros do Tribunal Fe
deral de Recursos o titulo de:
ministro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Se o Sr. deseja ter a sensação de maciez
e conforÇo na direcão do seu carro, lubri-'.>

fique-o periodicamente çom TEXACQ
MARFAI(_, o super lubrificante para o

chassis, que dura duas e mais' vezes que
as graxas comuns, prolongando a vida
util do seu carro.

etmuJ-&
'EC RA'

O EUCA

/
I

•

TEXACO
MOTOR OIL*THUBAN

MARfAK
Empreza de neveqeçâo

·e � REM

"
NAVIO-MOTOR "ESTELA"

máxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria,
A(1'l'nt�" -.... Ffnr; ........ f,� ,..., I!. 'DT f"\c< Q'''tl'''''''''T?'� S. A.

ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA
'AUTOMÓVEIS EM GERAL

j' FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA INDÚSTRIAS
o

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

S. PAULO. Av. São J050. 1276 •• Caixa Peate l, 3283

T E L E G R. J O K E

A V I 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVEJRSAL, AVISA)

1'ODOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
'REGULARIZAR SEUS TITL'iLOS:JE ACORDO COM O DE
"CRETO-LID! 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

'PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
'PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITóRIO CENTRAI

-'>�DESTA CAPITAL. CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI·
CIO AMÉLIA NETO.

�o,
•
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o NOV'O HORARIO DA VARIG

DE PION E IR OS
A SERVIÇO DE V.S.

I

3as. - De FIoriaill.ópolis para Porto Aiegre, Decolagem ás 1:2.30 brl
4as. - De Flori,a.nóIIHIJj,S para Curitiba e São Paulo. Deco'lagem

ás 13,00 horas.
õas. - De Floo'ria[):ópolis para Porto Alegre, Decolagem ás 10,20 bra
6as. - De Floeianõpolís para Oúritilba, São Paulo e Rio de Janeiro

Decolagem ás 10.40 hOD3lS.
Sab. - De Florianópolis para Por-to Alügr,e. Decologem ás 12,30 bra .

2aI8. - De Plorianõpolfe para Oueítíba, São Paulo e Bio de JMl!s1Iro
Decolagem áJS 10,40 horas,
PASSAGEIROS - CORRE]jO - CA!RGAS - VALORES - REEr'MBOLSO
- FRETE A PAGAR _: SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA

EUROPA PELA K. L. 'M.
FILIAL V A R I G - EDIFJiCTO LA PORTA - PRACA 15 DR

NOVEMBRO - TELEFlQNE: - i.325 �1.

\

RADIOS
5, 6. 7 e 8 valvula. para
Luz. Pilha 'e Accumulador,
Peça catalogo graUs.
Preço" lem concorrencia.
A V A - importadora

São Paulo. C. Podal. 4063.

ÉS BOM BRASILEIRO?
,

Então coopera na campanha de
aMabetiza{lão de adultos, fazendo
que os teus conhecidos que não sa
bem ler nem escrever, frequentem
os cursos noturnos de atrabetísa
ção : Hospital de Caridade ou Gru
.po Escolar Anchieta.

FRACOS.
ÂNiMICOS'

TOMEM

UJI�I erelSlli�1
"SILVEIRA"
-

Grand.
o
T.AI.

Eml)reg'ue bem o seu dínheí .. '

ro, comprando ações do "Colá ..

gio Barrãga-Ve,rde" •
... '

�
.

TEUS FILHOS
aplaudirão te. gesto,

quando souberem que cola
borute pró Restabelecimea..
to da Saude do Lázar••

...................................... ,

APENAS CIi ••"
Coa eIIU (aftm. qUilHa ,...

eetá aaxill.n.to ., aea ,rid...
CODtrflnla para a Caixa .t. ".!laé
... laifaol!Rte!t .... JI'l.riu6Jt.u.
.........

..

Costureira
Aceita roupa de creanças

e senhoras o

Rua Silva Jardim O. 258

LEIAM A REflSTA
O VALE DO ITAJAl

-

..

A GRANDBSA DO BRASIL
Depende da instrução de seus fi

lhos. Fazei com que todas as pes-.
soas analf'ahetas frequentem. u.m
curso noturno e tereis contrlh111do
nma n prog.re"n dn Rra��l. Escola

\ Industrial ou Loja :\laçolllca.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Larga-me...
Deixa·me grifar!

Seguro, veloz, de fácil maneio.
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_XAR-OPE
s .. JOIO

Oombote (1 tosse, (1

bronquite e os :resfri(1-
dos, João O XOl'ope S.
éeficoz no tratromen to
dos (1fecçõe. gripais e

dos 'vias I'eflpiratórios.
O Xarope 'São João
solte

-

o cnterro e fez

expectorar fàcilm�nte.

•

ers O essna
-
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CARACTERíSTICAS DO CESSNA
110\0,,-,..05 120 e 140

85 HP
Motor Continental ..... ·:··· d'

.

193 km p/h
,

- aClIna e

Velocidade maxlma.: .

i60 km pfh
Velocidade de cruzeiro" "

4% h
Raio de ação .... · . . .

") 207 m plm
- (nível do mar

Vel. oseençao rn 4.724 m

Teto de serviço ... :.......... 65 km plh
Velocidade de aternssagem .. ,.

657.5 kg
Pêso brutQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94.6 rt
Capacidade dos tanques ... ····

10.0 rn

Envergadura .............•... 6.55 m

Comprimento :
. . • . . . .

1.98 m

Altura
,

48.55 m2
_

Área da asa. . . . . . . . . . . . . . • . . .

13.7 k p/m2
Carga na asa

.

va:r:io 349 k
O Cessna 1'20,. pes';íp é d� 3,2 k
e sua carga por

. 403 k
140 pesa vaZIO,

O Ce••na , HP é de 7,7 k
e sua carga por

NDARD 00 CESSNA 120

(QUIPAMf.NTO STA
Term6metro

- Altí-
Bússola -

.

Velocímetro.
•

reS de gasolina - Contaglro -

metro - Ind1cado.
. h'dráulicos -em ambos

C do - FrelOS 1
M ÔDuplo oman . namento - an-

.

F io de estacio
D

.

OS lados - rei

de carburador e cabine - OIS

metro - Aqueced?r Filtro de ar do carburador
tanques de gaso1ma -

d da _ Porta-luvas -

b uilha comao a
h_ Roda de eq

t do sôbre borrac a.

Painel de instrumentos rnon
a

NOARD DO CESSNA 140

EQUIPAMENTO ST�
ao do modêlo 120, com

Equipamento idêntiCO
, ticos' Rádio trans-

.

tes caractens .

mais os segulO
_ Bateria _ Luz de Nave-

missar e receptodr t rissagem - Arranque -

;..
• Farol e a er

gac;ao
A� er6metro . Gerador.

Fla.ps - .n>••p .

.

Crim. e cível
Collletituigão de Socledad..

NATURALIZt.C;ÔES

I
TitulOl Dellarat6rio.

E.orit. -- Praga IS d. Noy. Z�,
lo, andar.

Re.id. - Rua Tiradente. 47.
, FONE -- 1468

DESFRUTE O PRAZER de voar no seu próprio avião Cessna. Cessna- •

apresenta, em 1947, um belo e brilhante aparelho de dois lugares ,
permitindo a adaptação de mais um assento -. com excepcionais
características, para: treinamento e turismo.

Os aviões Cessna possuem ampla estabilidade em vôo, velocidade
mínima de sustentação e autonomia de 4 horas e meia. Flaps de
grande curso, com contrôle �de ponta de dedo. Decolagens curtas.
Trem de aterrissagem patenteado, que absorve os choques nas deco
lagens em campos- acidentados.
Uma espaçosa cabina, com assentos ajustáveis e à prova de sem.

assegura grande confôrto ao pilôto e passageiro. Seu parabrisa, alto
e largo, é livre de tubos e cantoneiras, permitindo visibilidade ampla
no taxi ou em vôo,
Escolha o seu itinerário, entre num Cessna... e voe com segurança:

�Cessna

LEMBRA-TE!

Inúmero. .ere. hlUDallOl,
que já foram felizes come

tu, aguardam teu au:01io pa
ra que possam voltar á 10-

ciedade. Colabora Da Cam.
panha Pró Restabelecime••
da Saade do Lázaro.

..
.

.. .

Negócio de ocasião
Acham-•• à venda duo. co.a.de material, com fundol para �

mar, .ituado. em rua calçada e
com pala.io, no E.treito. Recebem
.e ofertai I Informoçõe. com Q:Banco de Credito Popular e Agricola. de Sa.nta Catarina. RuaTrajano, 16. �

o AVIÃO PARA TODOS Os. PILOTOS

*

Dfstribuidores exclusivos poro o Brasil
\
\ '

I

.... _

- .

o TESOURO
Da iootIlu�ão está ao alcanee4·e todos. Dá esse teaouro ao teu

amigo analfabeto, levand{)-o a um
curso de

_ aifélJbe�izaºão no
j

GrupoE�o.lar São José, na Escola IndusvrIal de Flori'311ópoli-s ou na Catedral MetrapolHana.

cassIo MUNIZ S.II. IMPORTACiíO E COMtRClO
Praça da República, 309 - São Paulo

ACEITAMOS AGENTE PARA ÊSTE ESTA'DO�

---------�.�----

i[ �e�e�.1 LOGRA(�f�eA
Comerciai Diploma

Queremos que todos fa�m,
parte do quadro social ·dos
componentes do "Cólégio Bar
ga-Verde". POJo isso, o' paga
mento da ação é feito em i'P>'
prestações,

Para (,oncur�osEst("duais ou Federais
e E"ames de Admissão

Estude por CorrespondênciaPortugu$s, Matemática, Ciancios. Geogrofie,
.

His tório do Brasil, etc.Int.re�a-o? preencha e.te cupão e remetCl-o para C, Po.tal 332FLORIANOPOLIS :- SANTA CATARINA

....................................... "

SI CADA BRASn.EIRO

Conseguir alfabetizar. um :patri-
cío.: cocvencendo-o a.: fl'le.quentar
um curso not-urno, 'em bneve se
remos urn dos. povos mais. adían
tados do mundo; Guul)o EiSC()lar s,..
José ou Escola Industrtal,

DIREC;Ao:
A'mélia M. Pigozz I

METaDO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65PEDINDO INFORMAÇÕES:,
QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA 1Home

_

Rua
�--------

Idade Estad o
----------------

...... _ - .

A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
COMERCIANTE: Di um 16-

vro à Biblioteca do Centro Aca
démíoo XI dJe Fevereiro. cOn:"
tríbaíràs, MSim, para a forma-.
cão cultural doe . catarln�
de amanhã I

("Gampanha pr6-liwo· dei
C. A. Xl- de- Fevereill'o).

H,o
_

Rua Felippe Scbmidt 48_
CONTA CORRENTE POPULAR

Jurai 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
. Movimentação com chequei

Banco- do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florl'an6poIIs

Social DemocráticoPartido
.......................... - .....DIRETORIO DO ESTREI ro

De ordem do sr, Presidente convoco os membros do
diretorio do Partido Social Democratico do distrito do
Estreito para uma reunião domingo próximo, dia 14, às
10 horas, no Cantista R. E. C.

•

OSNI PAULINO DA SILVA, 1.° secretário

TO'ME 'APERITIVO

NI

..l OTK
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�OMISSÃO DE ESTUDOS' DOS
�:-ERVIDORES PtrBLI€OS

Em'ADO

, . PAREÇER N. 74-0/47
Rosaltna Muniz dos Reis apresentou

rlentl'o do prazo legal, os dooumento�
-Q_lle comprovam as afirmações constan

�es. dos Itens I, II e Til, do 'parágrMo
<1InI1::0,. do art. '2°, do decreto n. 3.002, de
:2 de JUnho de 1944, que <regula a forma
de . execu�ão do decreto-lei n. 1.022, de
29 de maio do mesmo aDO

_

2
...
À vista do exposto, opinamos pejo

Julgamento da comprovação, nos têrrnos

;lo § '1°, do art. 6°, do citado decreto n,
,J.OG2.

�. S., em 3 de setembro de 1947.
·Csy'los

.

da Costa P"l'(lil'a, presidente .

•T. Bat.Jsta Peretra, relator.
�U8t,H'0 Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
5-9-47.
(Ass.) Atlel'bal R_ da Silva
Parecer n. 741/47 - Júlio Olímpio!

�lQrtatto - ld",m.
!Parecer ri. 7-12/47

Avíz - Idem.
Parecer n, 743/'17 Knof Ávila

MO'lTeseo - Idem .

.

Parecer n. 744/47 - Francisco de As
,slS - Idem.
Paneer n. 745/47 - Jorge de Seixas i

IU-beiro - Idem. i
Parecei' n. 74{;/·17 - Arcelina Sousa IBrando - Idem .

.

.Parecer n. 747/47 - Leopoldo Zaca
TIas Cardoso -- Idem.
Parecer 11. Hil/ ..7 'I1e6fi1a Fidelis I<da Silva - Idem.
Parecer n. 7>4[}/47 - Dulce da Silva

A.lmelda - Idem.
Parecer n, 750/47 - Aurízontína Cor-

I11m Buchen, - Idem.
.'

Par-ecar n. 7151/4'7 - Benta Morais
_Pinto - Idem.

_

Parecer 11. 7{,2 /47 - José Lino da S iI-I'lia - Idem.
Parecer n. 753/47 Orlando Ferrei.

ra de Melo - Idem.
Parecer 11. 7'54/47

Ilho -- Idem.
Parecer n. 7315/47

Neto -- Idem.
Parecer n. 7'56/47 - Newton Couti

nho - Idem.
Parecer n. 7'57/47 - Francisco Eduar

do Mira Gomes - Idem.
Parecer n. 758/47 - José Caneel\;ão

�onseca - Idem.
Parecer n. 7,5-9'/47 .- João Maria F'er

nandes ISobrinho - Idem.
Pareear n. 7{)0/-17 - Ana Batista Ro

varts - Idem.
Parecer n. 7ú-1/47 - Amélia Maria Re

'mor de Bona - Idem.
Parecer n. 7·62/47 - Zoraide Costa de

'Oliveira - Idem.
Parecer n. 763/47 - Leda Lídia Lu

.nardí Rosatto - Ielem.
l'AR.ECER N. 764/47

A ,Secretaria da Viação, Obras Públio

cas e Agr-icultura encam inhou a esta Co
missão as propostas abaixo mencionadas,
:feitas pela Diretoria de Obras PClblicas.

Admissão de .Ionas de Oliveira na

-função de ArtHice, referência VII, vaga
em virtude da dispensa de José Mínellr;
admissão de WiLfre.do Oliveira na fun

ção de Mestre Especializado, referência

VIII, vaga com a dispensa de Humberto

Bar-bato:
dispe�sa de José Minelli da função de

Artífice, referência VI.
2. Foram apresentados os documen-

tos exigidos em lei.
3.' ,Esta 'Comissão- nada tem a opor,
S. S., em 3 de setembro de 1947.

Carfos da Costa Pereira, presidente e

.relator.
Gustavo Neves
J. Batista Pereira

ElpídiO Barbosa

Aprovado.
&9-47.
(Ass.)

Maria Glória de

Auerba1 R, da Silva
PARECER N. 768/47

O dr. Joaquim Madeira Neves requer

pagamento de gratificação a que tem

direito pelo ·exame, em im,peção de saú

de, proceclic1o em ,1,27 candielatos à ins·

Os pneumáticos F'IRESTONE

Edmundo Godi-

Ana dos sanros t

Auerbal R, da Silva
PAHECER N. 765/41

Carlos 'Manoel Pinheiro, ocupante da

-função de Mestre Especiatízado, rcrerên-

-ela Y.I, elo Abrigo ele Menores, requer se

lhe anote na ficha mdrv ídual O. tempo
em que serviu, como diarista, no refe

rido estabelecimento.

2_ Conforme a informação prestada
pelo Diretor da Abrigo, o requerente

trafbal'hou: corno diarista, no período de

"13 de outubro de '1941 a 13 de dezembro

de 1943.
.

3·. Esta 'Comissão opina pelo deferi

mento do pedido.
S. S., em 3 de setembro c.e .1947.

CaI'Ios da Costa Pereira, presidente e

.r-elator.
Gustavo Neves
J. Blltista Pereit-a

Elpídio Brtl'bosa
Apro.vado.
5-9-47.
(Ass.) AUCl'b ..l lt. da Si)Vil

.PARECER N. 766/47
;Antônio Eleutério Vieira, ocupante ela

função de Artífi.{!e, referên�i", VII, do

Abrigo de Menores, requer se lhe anote

:na- ficha individual o tempo em que ser

viu, CQmo diarista, no referido !Abrigo.
Z. Conforme a informação prestada'

pelo Diretor do estabelecimento acima

-citada, o requerente trabalhou como di·a

'1'1sta, no períodO de 10 de agôsto de

.194'0 B. 31 de dezembro de 1,913.

3. Opinamos pelo deferimf'l1Jto do pe.
Dido.

IS."'S., em 3- de setembrQ. de 1947.

Cai:Ios da Costa Pereira, presidente e

;r.elatOl':
Hustnvo Neves

.T. Batista Pereira

Elpídio Barbosa

Aprovado.
6·9-47.
(A,ss.) Atlerbal R, da Silva

PARECER N. 761/47
Zélia Martins, omllpante do �argo de

Escrivão da Polícia, padrão F, requer

.:seja transferida. para sua 111,ulher d. 'Eu

�Ilia da \Si!va Martins, pro-fessora do

<lrupo Escolar "Padre Anclüeta", nesta

...,apita]', o. -saliírr'io-familia que lhe está

.sendo pago, relativamente a mn depen-
�:lente.

.

2. 'S'egundo o
_
art.' (lo, do decreto·lei

n. 1.022, de 29-5-44,
"quando p�i e mãe forem servido

res ou il1laUvos e vivenl eln comum,

o salário será concedido ao pai",
3. À v,i"ta desse dispo.sitiv-o 1egal,

Qpinamos pelO indeferimento do pedido.
S. S., em 3 de setembro de 1947.

Cru'los da Costa Pereira, preSidente e

Jrelator.
Gustavo Ne"es
�r. Uatist.a. Pel'eu'a

Elpídio Barbosa

Aprovaelo.
5-9-47.
(Ass.)

SNRS.
ASSINANTES

impõem a sua marca

Reclamem imediata

mente qll..alquer irre

�ulatidade na entreMB
de seus iornees,

FAMOSOS por seu rendimento sob lOS mais ingratas condições, os pneumã

ticos FIEESTONE para caminhões são fabricados no Brasil afim de

satisfazer exatam -nte às exigência, topográficas das estradas brasileiras.

O desenho. profundo de seu a nti-derrapante de espessura extra, e a

reslstêncía de suas Il nas embebidas em borracha, asseguram mais poder

de tração, vida longa e baixo custo. por quilõmetro. Qua.;squer que

sejam as suas necessidades, os revendedores ·FIRESTONE têm

um pneu ... resuitado de pesquisas ctentíf.cas e posto à

prova nas estradas ... pára satís tazer às s .. as exígêncras,

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

Quando alguém. tat__ .....
lheiro da i1astraoAO a-oima,�

Q.e, em lWIé.nll gesto, _ o6Jioe cio

excelente aptlTitivo KNOT. �.,...

... V. Si.&. de _lar.ao ......

...... �9ncü_:E$TEE1M-
SFI'1 O I1EU APERITIVO

nrilUl'O!

INDÚSTRIA 8RASILEIRA
48677

. , ��C'll
1 u,.'I'f»oooaro DA Kl10ro.. /I1IJJ,fOl'f. r-fMIIIIOI

1'-;00 1T.I.d41_

• • •• •••• •• t" •

O'culcs perdido

crição no Curso de Habí lltaçâo de Pro
f.essores ,(te ·1Dducação Fisi�a.·

2. O processo acha-se devtdamenee

instruido, tendo o 'Departamento de Edu

cação informado que, "em se arbitrando

em Cr$ 10.00 (dez cruzeiros) a gratifi
cação de cada exame realizado, o petí
cionário faz jús à gratificação total de
mil duzentos e setenta cnuzeiros .

(Cr$ ,1.217'Ó,.00), que 'poelerá ser paga,
uma V;E'Z esteja v. excia. (o SI'. Secretá

rio da Justiça, Educação e lSaúde), de

acôrdo, pela dotarão 1·0'36 do orçamen

to vigente, com a' expedição do compe
tente empenho".

3. Conforme se vê ela' c6pia anexa,
do parecer n. 5[}7/47, emitido por esta

Comissão e aprovado pelo sr. \J(}verna·

dor do Estado, a 9 dI:> julho último. ídên
tica graLifi<:!ação já tem sido paga a ou

tros médicos.
4. Dada esta· circunstância, c>pinamos

pelo deferimento do pediel-o, fazendo.-s'e

o pagamento de acôrdo com a informa

ção do DepaTtamento de Educação.
S. S., em 3 de setembro de 1947.
Carlos da. Costa. Pereira, presidente e

relator.
G.astavo Ne,'es
.T, Batista Pereil-a
Eipídl0 Barbo.sa
Aprovado.
5-9-47.
(Ass.) Auel'bal R. da Silva

PARECER N. 769/47

permanente há mais de cinco anos 1 8. À vista do exposto, opinamos pelo

ou -ern virtude de concurso ou pro- indeferimento do pedido.

va de habüítação, serão equiparados ,8. S., em 3 de setembro de 1947.

aos funcionários, /para efeito ele e5· CanIos da Costa Pereira, presidente e

tabílídads, aposentadorta, licença, relator.

disponrbntdade e férias". Gustll:VO Neves

7. Assim, pois, tenda a requerente,

I
,T. Battsta Pereira

na data da 'promulgação da referido Ato, EIpídio. Barbosa

apenas quatro anos de exercício, não Aprovado,

poderá ser equiparada aos funcionários, 5·9-47.

para efeito de aposentadceía, (Ass.) AtlerJ>al R. da Silva

o sr, Cesário Teixeira, Iu:
cionário do Departamento (

Educação, achou ontem, m

proximidades da Predeitu:

Municipal, um par de óculc

que está nesta Redação
disposição de seu legítin
dono,

Enl'Je ao seu amigo fIlstal
um número da rel'lsta O V;
LE DO ITAJAt, edição d4N

cada a FlodanópoUs, e_
estará contribuindo para
maior difnsú ealtaraJ

de nossa te..

Ltdl.
I N

V·ia. Vatarinense de Transportes Aéreos
I C I A R A'

poucos DIASDENTRO DE

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara�-

ranguá,
Flor.ianópolis - Hajaf - Blumenau Joinviló.

Florianópoiis - Blumenau - Mafra - Conoinhas - P. União,

Florianópolis - Lajes.

Cianhe TEM P O e D I H H E I R O, viajando com

RAPIDEZ-CONFORTO-SEGURANÇA.

pelos aV.ões da «ClT ALn

Leocádia Zukosk! dos SalHos, ocupante
da função 'de M.uxiliar de Cozinha Dieté·

tica, referência III, com exerdcio íI1Õ
Pôsto de Puericultura de Laguna, ale·

gando ter mais tempo de :serviço públi
co da que o referido no parecer n. . ...

1.511'&;.10, emitido por esta Comissão

e aprovado. a 24 de nove:rn.iPro de 1946,
req:uer seja efetuada 110va cOl1'tage.m de

tempo, "afim-de que possa gozar dos be

nefícios ele 'aposentadoria",
2, De 10 de· janeiro a H de outubro

de 1946, Itinha a reqlt1'erente no dias de

serv·iço., segU1IDo a coMagein procE!dida

pelo Tesouro do :E.stado, a fls. do pro
cesso anexo a êste.

3. Conv€rtido em anos o número de

dias, de confo.rmldaele com o que dis

põem os § § 2° e 30, elo art. 9'3, do de

creto-1ei n. 572, de '28,1-0-41

..
verificou-se

I
ter a requerente/apenas dois anos de

serviço. . ,

4. Em v-irtl;\de d_!l. nÜ'vo pedido, infor
mou o Departamento de Saúde PúijlIica,
a fls. 1 ·e 2, que a requerente foi admi·

tiela, como contratada, para prestar ser

viços no referido Pô'Sto de puer.icUlbura'la 2 de fevereiro de 1942, confOrme ;por
tarIa n. 16, da l'P.!2Sma data, não CO'llS

tando êsse ato da respecUiva fôlha de

assen tamentos.
5. Segundo a mesma informação, a

requerente serviu _a partir de 2' de feve

l-eü'O de 1942 a 31 de dezembro de 1943,
tendü, porta,nto, mais 6e7 ou 2, anüs de

serviço.
6. Preceitua o art. 2·3, do Ato das

Disposições Constituciona:i.s Tran"i,tórias,
lpromul-gado pela Assembléia CO'llstítJUJinte

Federal que
"os atlUals funcionários interi'llos da

União, dos EstadOS e Municípios,
que contem, pelo. menos, cinco anos

de exercício, serão automàticam'ente

.efetivaelos na data ela promulgação
diêste Ato, e os atuais extranumerá-

rios, que exerçam função de caráter

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRepresentantes excusívos

ROLAMENTÕS
MANCAIS
ALARGÀDORES

BROCAS
MICROMETROS

*

WALTER BEITLER & -elA. LTDA.,
I M P o R T A ID o R e: s·

CAI XA POSTA l 5443'
SÃO PAULO

."

� .' ------------------------------------------------.------

lorario das empre-I
S8S rodoviarias

Viacão
•

,

aerea
H.J�ario

SEUL\TDA-FEiRA
SEGUNDA-FEIJtA Var-ig' - 10,40 hs, - NOl',Ie,

KX[lnesso ,850 Orístóvão - Lagu- )leal .s. A. - 7,30 hs, - Norte,
a - 7 h01'[1s, .

Cruzeiro clu Sul - Norte,
EXlpl'CSSO Brusqucnse - Brusque ]:tca,l::l. A, - 11,30 hs. - ::lul.

- 16 horas, Panair - 9,50 hs. - Norte.
Auío-Viacão Hajaí - Ií.ajaí - TliJflÇA-FBIHA

5 horas. Crueeiro do ::-iul - 9,iO 11s. -

Expt-esso Brusquenso Nova Norte.
'l'f.'I1LO - 16,:�0 horas. Var-ig - 12-,30 hs. - Sul.
Auto-Viação ICaLal'ine.,llse - Join- Panair - 13,00 hs. - S>1l'1.
ile - 7 horas. Cruzeiro do Sul -. 12.20 I1s. -

Au te-Viação Catarinense - Curí- Norte,
iba - 5 horas, QUARTA-FErRA
Rodoviár-ia ·Sul..,Brasil - Pürto Cruzeiro do Sul - 10/10 I1s. -

.legre - 3 horu-. .\'Ol'lc.
'

, 'l'1�nçA-FEmA Real S. A. - 7,30 hs. - NOI'Le.

Aula-Viação GaLannense - 1'01'- Varig - 13,00 'lis, - Norte.
) Alegr« - G horas. Peral S. A. -- '1.1,30 hs. - tiui .

.&uto-Viação Ca,larinens·e - OUrl- QUIN'l'A-FEUtA
lha - 5 'horas. Panair - 11,25 hs. - Sul.

Autn-Viação Catarineusc - Join- Pnnair - 9,50 11s. - Norte.
ile - 7 horas. Varig -- 10,:20 hs. - Sul.
Auto- Vio.çao Ca tarinense - Tu- Cruzeiro do Sul 15,:30 hs. -

arão - ti 'horas. Sul.

EXI)l'eSSO São Cr-istóvão - Lagu- Crueeiro do Sul - 9,4,0 hs. -

a: - 7 horas, Norte.

Emprêsa Glória Laguna - SEXTA-FElllA
% horas. Varig - 10AO hs. - Nnrte.

EXlpr.csso Brusquense - Brusque Real ,S. A. - 11,30 hs. - Norte.
_ 16 horas. Real,8, A. - 7,:�0 118. - B.ul.

Ando-Vi,aoão Itajat - Ita'jaí - Cruze iro elo Sul - 7,20 hs.

5 horas. Nade.

QUAlRrrA-FJD1iHA Panai]' - 1il,OO hs. - Sul.

Anto-Viaçâo Catarínense - üurr- SABADO
Ira - 5 horas. . Cl'uz,eieo do Sul - 11,00 hs.

Auto-Viação Oatarmcnse - JOlD- Norte.

i le - 7 horas. Pana ir - 9,50 hs, - Norte.
AUlto-Viação Catarrnense - La- DOMINGO
una _.:.: 6,30 'horas. Panair - 13.00 11s. - Sul.

Expresso .silO ,Cristóvão - Lagu- Panair - 9,50 11s. - Norte.

a - 7 horas. Oruzeiro do Sul' 11,00 hs,

Jil�presso Bnusquense - Brusque Sul.
.

_ 16 horas, Cruzeiro elo Sul --t; :t �,OO I1s.

Auto-Via,ção Itajaí - Uajaí -
Norte.

5 horas.
E"XIpresso' Brusquenso

',1'e.T11.0 - 16,30 11 O1'a,5:
III QUINTA-FEIRA

AULa-Viação Catartnense - Pôr-
) Alegre ....::_ 6 horas.
A II to-Viação Catarinense - Curi
ba - 5 Jioras.
Auto-Viação Catarrnense - Jom
ile - 7 ·horas.
Atrto-Viação Oatarmense - Tu

'I' arão - 6 horas.
Auto-Viação Catar ínense - La-
una - 6,30 horas.

.

QJ)'lIesso ,são Cristóvão - Lagu
a - 7 horas.
Emprêsa Glória Laguna -

% horas.
.

Exiprosso Brusquense - Brusque
6 hONIS.
Amto-Viação Hajaf - Itajaí-

5 horas.
SEX'.f1A-FlElRA

Rodovíár ía - SltI-Bra.sil - Põrto
l,e.g,re - R honas.
Auto-Viação Catarmenso - Pôr-

) Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catar inense - GurI
ba - 5 Iioras.
Auto-Viação, Catarinense - Join
ile - 7 horàs.
Anto-Viaçã.o CaJ;arinense - La

UDa - 6.30 horas.
}1�XlI}I'esso São ,Cristóvão - Lagu

a - 7 horas.
_�ullo-Via(:ão Hajaí - Itajaí-

5 horas.
Ex;presso Brus'quense - Brusque

, Hi horas.

Nova Farmácias de plantão
Dia 14 Domingo, Farmácia

Nelson - Rua Felípe Schmidt.
Dia 20 Sábado Farmácia Mo

derna, - Rua João Pinto.
Dia 21 Domingo, Farinácia

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

Antônio, - Rua João Pinto.
ma 28 Domingo, Farmácia

Sto. Antônio, Rua João Pinto.
O serviço noturno será efe

tuado pela Farmácia Santo
Antônio sita lá rua João Pinto.
A presente tabelai não poderá

ser alterada sem prévia auto

rização deste Departamento.
Departamento de Saúde Pú

blica, em 30 de agôsto de 1947.
Luis d'Acamporas: Farma

cêutico-Fiscal.

• • •• •••• •••• •••• •••• • •• til

Pede auxilio
Maria Romana, natural de.ta

cidade. r••idente no Saco do.
Limõe., com 85 anos de idade.
para.lítica, não tendo recur.oll pora
a !lU" manutençãe e tratamento,

recorre à car:dada pública. afim
SABADO de angariar alqun9 donativo•.

AuLo-Viar,ão CaLarinense - Curl- O. donativos podem ser entre-

bn - 5 hOl'a8. ques nesta Redação.
\u Lo-Vi,ação Ca-tarine.ns,e - Joill-

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

lP - 7 hor'a.s.
Anta-Viação CaLarinellse - 'l'u-

.

1'1\0 - 6 horra,s. TERRENOSlL:xi!)I'PSf;O' f'ão Cristóvão - Lagn-
- 7 lloras.· V

EXPI'P�f;O Brllsquense _ Brusque
endem-se diversos (alguns

14 horas. com chácara), no ladn do con·

\1l'ln-Yiacão ILajaí' - Itajaí -I tinente, na praia. Um dê!es, com

71�0l:n�. , p

: grande área, é apropri:ido t<lm-
...XipI r,,�o Bt llsq\llense - Bnusqu,

I
b d't t

.

h
Ç),::;n hnl'as.

em para epOSl o e .raplC e.

'�!rn,prp ..�a Glória - Laguna - P�ant:;l f:1 infor�"ç.?e�,. à Rua
horas. Trajano, 16, Flonanopoll's-

_

I

Quando V. adquirir
uma caneta, observe
�Ja(/i!�...

Os fabricantes das canetas SHEAFFER
sugerem, antes de qualquer aquisição,
um exame detalhado, uma crüica im

parcwl das canetas "TRIUMPH", com
parando-as com qualquer outra marca
e com outros preços. Com isso, você
terá a certeza de que descob1'iu aquilo
que a çiência tem provado - que
"TRIUMPH" é a canetamais bem fabri
cada, a mais bela, a que escreve melhor

e a que ultrapassa em valor o seu preço!

CREST DE LUXO - CR$ 525,00
LAPISEIRA: CR$ 180,00
OUTIIOS MODELOS

DESDE CR$ 105,00

tinIa de esererer, observe suas Qualidades ..•
A composição da tinta
SKHIP é de ingredientes
100% quimicamente puros.
Por' is' o SKRIP é de f uidez
rxtraordmária, seca rápida
me tr� e não deixa sedimen- .

to.o que proporciona uma es

crita clara. limpa, de fixidez
e durabilidade garantidas.

SKRIP não ataca o meca.

nismo delicado de nenhuma
caneta-tín eíro nem as penas
comuns. Examine to:i.as as

qua.idaries da tinta SKRIP
da SHEAFFER, c;ue vão de
sua c o.nposíção ao seu acon
dicionamento em cuba-tin
teiro especial.

SME ffER:.S�

A jóia que escreee

pars o Br silo

..

/ M. ftGOSTm: & CIa. LIDA.
-'ilial de Porto Alegre e]

Posto 'de Consertos

Rua dos Andradas, 894

Porto ,Alegre

il
I� /
..�\ -,

I �L�
(

ItI#SrCJ;f!IIWIIStJfFRE#/ES
,alrl/tlblS'//$/k�/ert?/l�S'

.

De acordo com os imperativos da
razõo, da ciêncía e do bom senso .

N. o 1: Regras ab�ndantes, pro
longadas, repetic:las, bemorragics
•
e suas consequências.
H.o 2: Falta de regras, regras
atrczadas suspensas, deminuidas
e suas consequências.

- VAUMART

Tenha sempre em casa uma garrafinha d�

IP ER III VO « 1(1 O T»

Bom binóculo
Grande visá"

..

Visão maior e mais perfeita:
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrucão.

Bons livros, sobre todo. oe

assuntos-
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - �loi:ianópolitl

(arlos Eduardo .
Corbetta

e

Juanita Bonsfiel Claudio
têm o prazer de parti
cipar aos paren tes e

pessoas de· suas relações,
o seu contrato de

casamento.

Fpolis., 31-8-1947.

QUANDO TEUS fiLHOS
te . perguntarem o que i

. 9m lázaro, dize-lhes que &

um enfêrmo que poderá re

cuperar I !I'mde com c tem

suilio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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llDVtRSftRIU SEHIO paRft O fiGUEIRENSE
i(O CO��giaj e�l� em grande fórrua para o embate de

A par t:aa futebohstlca que quadrão de aço". Sabem êles
�e anuncia pal:a a t�rde d� hO-: q ue um� vitória os reabilitará
je, dando contmuaçao ao cam-, dos revezes que vêm sofrendo.
peonato de Amadores, deverá O Figueirense, embora em
ter um trans,?urso bem equíli- parte tenha melhores probali
,.brado, revestmdo-se de lances dades de vencer o encontro, te
.bem atraentes e sensacionais. rá que desdobrar-se com atín-

,� F'ígueirense e Colegial, com co para alcançar o seu objetí-
-seus quadros bem tremados e vo, vingando-se 'assim da sur-

Apitará o jogo o sr. Patricio

equipados travarão hoje uma ra que wpanhar'am do� "rneni-
Borba.

luta de enormes proporções nos de ouro".
.

Como partida preliminar jo-
..pela conquista ?e dois pontos, Sem dúvida alguma teremos, garão os quadros suplentes dos
.pel? .que devm:a ocorre: .ao hoje, a satisfação de assistir a mesmos clubes, em prossegui
-estádio da F. C. D. um público um bom jogo, um jogo que tal- mento do certame de Aspíran
bem n�meroso. vez surpreenda o público ao' teso Esta partida que também

.se nao vencer a contenda! conhecer a decisão final doi vem despertando grande inte

lH:ogr�mada p�r.a. esta tard�, o "placard". I resse, visto que o Colegial es
Ftgueírense díf'ícílmente tígu- Os quadros, caso não sejam ta situado na více-Iiderança
.rara �ntre o� quatro clubes modificados na última hora, com a diferença de um ponto
.que disputarão o te�·c.ei'l'� tur- confrontar-ss-ão assim cons- abaixo do Figueirense que
:JlO, de vez, que a situação do tituídos: ponteia o certame juntamente
-conjunto de Jair não é muito F'iguetrense. Arí, Botelho e com o Canavana do Ar.
satlsratórta, devendo ainda
-entrentar o Paula Ramos e o

'Caravana do Ar dois dos mais
.homogeueos esquadrões can

-dídatos ao cetro de Cornpeão.
Ainda permanece bem' viva

ma memória do público esporti
vo a derreta por 4 x 1 quo os

.garotos do Colégio Catarínen
rse intlingtram ao Figueirense
liO turno neutro. Um revés bem.
.amargo e um tanto incomum,
.ern se tratando de um esqua
-drão prestigioso como é o do
-alví-negro, aliás o único que o

Avai não conseguiu vencer.

Os colegiais não se ame

-drontam diante de qualquer
-conjunto por mais forte que
.seja. Hoje êles pizarão a liça
410 estádio da Praia de Fora
-conríando nas suas reais capa
cidades, certos de que o anta

-gonista possue um time duro
<de vencer, mas sem Se intimi
-darem com o "Cartaz." do "es-

da ft. A. Barriga Verde
Jesus", em homenagem ao Dr.

Osmar Cenha, esforçado presi
dente da Federação Atlética
Catar inense.
Basquetebol: Torneio com

a participação do Barriga Ver

de, Lira Tenis e Clube Doze,
'em homenagem ao sr. coman

dante Alvaro Pereira do Cabo,
digno presidente. da Federação
Catarinense de Desportos,
As equipes vencedoras serão

conferidas traças e medalhas.
boje

Diamantino; Pires, Jair e

Moriguflhot ; Aoiol i, Saroba,
Augusto, Nicolau e Calico
Colegial: Brognoli, Aldo e

Katcipis; Airton, Pedro' e Na
zareno; Renato, Motorztnlio .

Gil, Hélinho e Lauro.
-

A restante parte do festi
val com que o Barriga Verde
comemorou dia 24 último o seu

8° aniversário de fundação, se
rá realizada hoje no estádio da
Policia Militar, com inicio ás
9 horas.
Serão efetuadas as seguintes

partidas, conforme o progra
ma:

Volei,bol: Oficiais do 5° Dis.
trito Naval x Oficiais da Poli
cia Militar, em homenagem ao

sr Capitão de Mar e Guerra
Antão Alvares Barata, coman

dante do 5° Distrito Naval.
Voleibol feminino: Barriga

Verde x Colégio "Coração de

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

C.AIUPEONATO, ESTADUAL
DE ATLETISllIO

Sob o alto patrocinio da va

lo:rosa Federação Atlética Ca
tarinense será realizado

_
nos

dias 4 e 5 de outubro vindouro,
nesta Capital, o certame máxi
mo de atletismo do corrente

ABER1'IIIU. D .. '\. TEMPORA
nA DE VELA

Ao que conseguimos apurar, ano.
a diretoria da Federação de
Vela e Motor de Santa Catari
na, reiniciando as suas ativi
dades, marcou para o próximo - Em São Paulo, prosse
domingo uma grandiosa com- guindo o certame de proríssío
petição Vele ira, á qual eoncor- nais, será realizado hoje o

rerão os clubes desta Capital: I' "jclásstco
" Cor intlans vx São

Iate Clube e Veleiros da Ilha. Paulo.
- Em continuação ao Cam

peonato Carioca, estão marca

elos para hoje os seguintes ío-
Em virtude das chuvas que gos: América x. Olaria, Flumi

ontem caíram sôbre a capital, nense x Canto (lo Rio, Bangú
Tornando impraticável o cam- x Bonsucesso e Vasco x FIa
po da F. C, D., foi transferida mengo.
para o fim. do Campeonato o - Apurou a nossa repor
prélio Avai x Bocaiuva, mar- tagem que os diretores do
cado para aquele dia. , Avai, desta Capital, e do Arné-
Esta já é a terceira partida rica, de Joinville, entabolaram

que deixa de ser reallzada de- demarches para a realização de
vido ao mau tempo e por co- uma série de partidas entre os

incidência nos três prélíos O dois clubes, em disputa de uma

Bocaíuva estava escalado pa- taça denominada "Governador
Aderbal Ramos da Silva".

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

lHVERSAS NO'flCIAS

Em Tubarão serão bomenageados, boje,
os vice-camp'eões de voleibol, do Brasil

ADIADO o JOGO AVAl X
BOCAIUVA

C0111 um pi ograma selecto- Consta do programa duas pe
[lado, em São Ludgero (Tuba-' lejas de voleibol, sendo a pri_'
rão) serão hoje festivamente me íra cof inicio lãs 10 horas
homenageados os voleibolistas entre Aventureiro, local, e

catarinens.es integrantes da Ubiratan, desta capital, respec
F� A. C. que berp. alto elevan-arn tívamente campeão e vi-cam
o nome de Santa Catarina, sa- peão do Estado.
grande-se vice-campeões do A segunda partida que. terá
Campeonato Brasileiro Extra inicio ás 15,30 horas, será tra
de Voleibol, recentemente vada entre o combinado Aven-
realizado em São Paulo. I tureiro-Ubirat.

ra jogar.

IRJe:c'e,b01D os a segmínte carta.:

"Plonianópclis, 5 de sle,�embro de
1947. ILmo. ,�,l". Pedro iJa:ulo Mac:ha
·do;d. (L RE'ldwtor ES,pOl'ti,vO .do "O
Esü�do" NeSiLa. Presado sEmhO'I': O

· Avaí F. IC., \pOIl' sua Q,iíl'Je'Doria., 'a.prB-
6·e.n!ba a Y. S., .seu pI'ofundo agrad,c"
ceilmml-Lo, IpeJas ,e;Jogiosla.s r.e,feroocias
f'e.i.ta,& por ocasião da (p'as,sla.gem doe
mai:; um an iIVeI'S�1l'I'O des,ta ag,re
mi-ação, Ü'col'rido no di'a 1° deste
mês.

Aprov-ci!lamos o le'l1lS1cjo p,all'a fnr
l'JlIl1lJa.r 11108'808 vOlLos [l'ara qu·o a

·.s;'e.cçã.o eSll)'Ol',!,i,va dless,e brj].han�e

,tdi<á'do., co.nfiada á mitleTi'Osa di,re

-cão. ile V. S., puss'a COlIllSltituir sem

'iIlre um eSI{.(,io. ·em prol do [lrOlo"TeS
· 80 dos ,eSIlJO'l'.tJes em ,no.ssa -t-e-r'r.a.

Quctr.a. v .. S. uloeita,r 'l1'üs,so's since ..

· ij_'OS volo.s il.)c,la. f.ellicida,de [lle,ssoa!
,de que o Avaí F. IC. tu/dlo fa,rã para
· nlão. Idesmel'COCIDlclo. :se�u, lPasS!a.d,o., c'o.

.lalbol'ar ·clelll'[t·o dos sàos prinópio.s
'Cla leruk]:alflle 'cSlpol'ltiva, {llpam.ágio dos

,"c,l'flrudleil'os degporbisias, P a r a

mu.i·or le,11lgn'unldecimCiTIlto.. dos espor
tes na: tel'Ta. Ibal'l'iga-ve'rde:. Aten-

·{liÜEaTnente. (Ass.) Ar'llIwldo Dutra,
I>'resj,lp'll'lJe. Gus:Lavo Zimm1leT, secr,e
'tár'jo,

Tudo indica que a idéia do ba, que os mentores tias duas
Camp-eonato do Sul do Brasil entidades co-irmãs vêm enca

será tornada uma realidade. rando com entusiasmo o Cam
O certame reunirá os campeões peonato Sul do Brasil, e que o

dos tres Estados 'sulinos _. Pa- rlesmo deveI'(á proporcãonar
Iranlá, Santa Catarina e Rio excelente resultado financeiro.
Grande do Sul e será disputado O dirigente catarinense deve
logo após o encerramento dos ria ter novos entendimentos,
campeonatos regionais. O pre- a respeito, com o sr. Manuel
sidente da Flederação

catari-1Aranha;/J
presidente da Fede

nense àe Desportos, Coman- ração de Futebol.
dante Alvaro Pereira. do Gabo, 'X

.

declarou domingü último á (Do"Diário de Noticias"
nossa re.portagem, em Curiti-� do Rio, edição de 3-9-47).

'

.Na forma habitual, congr-e-f Havendo agradecido sua es

garam-se, quinta-feira última. colha para integrar o quadro
os rotarianos de Florianópolis" social do RC de Florianópolis,
que contaram com a presença I o Sr. Marcilio Mota faz comen

do Capitão de Mar e Guerra táríos em tôrno da supra rere
Antão A. Barata, Cmte. do

5°llfida
palestra.

Distrtto Naval, do Sr. Francis- . Em virtude da consulta feita
co Almeida. do Sr. Nerlgllsser pelo Sr. Flávio F-errari sôbre a

Viégas Moura e do Sr.

Abdonl possibilidade
de os segundos e

Foes, êsses dois últimos rota- terceiros anístas de Comércio
ríanos em Laguna e Itajai,

1'es-(
também .partíciparem do Con

pectívamente. curso de Teses sôibre a Suíça,
Aberta a reunião. com Oi instituído pelo Rotary, pas

hastiamento do Pavilhão Na-I sa-se 'á _votaç�o, ficando delfbe
cional, passam a se a.presentar; Irado nao se'Jam mudadas .as

os presentes de acôrdo com as. rases iniciais do certame, uma

respectivas profissões. O pre-; �ez que o'portunamente. far-se
sidente determIna, em seguida,'(a novo concurso extp.nslVO a

sejam introduzidos no recinto todos os estudantes.

os dois novos associados, ante-I Alguns l'otarianos oOcupam,
riormente eleitos, S1'S. Oharles �m seguida, a Hora da Cama

Edgar Moritz e Marcilio Mota, radag,em que, como o nome já.
que são saudados com uma sal- indica, é o t�mpo destinado á
va de palma-s, dizendo então o confraternização e ao recreio

HO·I·e. O Fesll·val do C. R. F. C. Presidente algumas palavrras ,entre oos Totarianos.
. como saudação oficial do Clu- Após comunicar a todos a

be. ! fundação, ontem, da Assoda
Feita a Leitura do Expedien- ção das Damap. Rotarianas de

O Gantista Recreativo Fute- (Santo Amaro) e Cantista, em te pelo Secretário, p;1ssa-se a Florianópolis, o Presidente

-'BzH'Ba.r 'o�!a.r�s{[ op 'aqnI;) Ioq homenagem ao dr. Adalberto ouvir a inter,essante palestra agradeee as palavras de todos
rá hojé um interessante festi- Tolentino de Carvalho, digno do Gmte. Antão A. Barata, a quantos se fizeram ouvir, de
va esportivo e recreativo, cujo pre·feito da Capital. Taça ao respeito da importancia e ne- terminando então que se en-

program.a é o seguinte: Vencedor. cessidade de liossas fôrças na-I
cerrasse a sessão.

,.

As 6 horas - Alvo;rada es- Ás 20 horas - Inicio do bai- vais, es:clarecendo que sôbre S' j 1; d
portiva. .séde do Cantista. le. isso deveria esta'l' o povo me- f

" o seremos
.

OI es: quan �
As 11 horas - Churrascada As festividades ,s,erão abri- lhor informado. Em vista dis-

onnoso tOdOS,Il�StI'Uld(�s este e

oferecida pela di·retoria aos lhantadas pelo afinado Jazz- so, o Sr. Sidnei Noceti, pro .. �elema do ColeglO Ba'l'rIg'a-Vel'-
amigos do clube e seus velhos ban do excelente maestro Moa- prietário de ".o Estado", põe

•. .

__ ._,

defensores. CÍir. as Icolunas daquele diário á A.proxlme-se ma.ls de 8eull
Ás 13,30 horas - Peleja de " deputa,do CeI. Pedira Lopes disposição do 5° Distrito Na- &mlgos e parentes envfsntle..

futebol entre Independência e Vieira. Taça ao vencedor. vaI, afim de que seja o púibli- ·lhes um n'Ílmero da rfivtsta ()
Florestal, no Campo do Figuei-I ÁS 15,30 horas - Peleja de co melhor esclarecido sôbre v A.Y.J'F no r'l' 1.H t. �dl'CÃo oÕ6.

re1'se, em homenagem ao sr. futebol entre Ind�)pendência nQssa Marinha de Guerra. dl(".ada Ia FlorlanópoU"

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

Querem di.sputar o Campeonato
. do Sul' do Brasil

eROIftRY C. DE fLORIANOPOLlS

o Avaí r, c.
4)gra�ece

Entendimentos entre os dirigéntes
paranaeoscs, catarneases e gauchos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10 (, �ST"")( I DomIngo 14 d J Setembro ele .947
------------------------------_.- ._----. --_._ -

o ESTADO
Redaçio e Oficinu A rua ]ob

Pinto n, 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Pntrietário e Dir.-Gere...

SIDNEI NOCETI
Direh.r de Redaçlo:

Ao DAMASCENO DA SILVÃ
Chefe de Pagi••çio:

nANCISCO LAMAl.QUlI
Chefe de lmpresÃo:

ro.t.Q"m CABRAL DA SILV.A
, R�\)resenta1.lte:

RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. LA.RA

lllaa Senador Dantas, 40 - fi"
nndar

Tel· 212-5924 - Rio de' Janetr.
Ilha Felipe de Oliveira, ZJ -:::-

8° andar
TeL 2-9873 - São Paol\'l

lIt9,oo
"61,00

16,00
',10

ASSINATURAS
Na Capital

ÀIIIIo •..••••••••• Cr$
lemestllo) .. . . . . Cr'
I'rlmestre Cr$
M&I ..•......... Cr$
Nt..ro avulso ., Cr$

N� Interior
b•........... cre
lJolestre Cr$

1
Trimestre ' Cr'
IfUero avulso .. Cr$

18._
46,019
25,JO
',9ft
8.G..

btnelos melliante eo.tot!!

o. orilinals, mesmo !!lA.
publicados, não serio

devolvidoo.
.. tllreção não se UG,O�
..biliza pelos coneettes
emitid.os nos arti«Ott

aselnadoa

I Dr. Lindolfo A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituiçã.o de socíedcde•.
Plano. contabeil -- Organiza
IÕ" -- Parecer.. e .erviço.

correlato••
Rua Gal. Bittencourt .nO• 122

Florian6poU.
Da. f7 hora. em diante.

a

DOENÇA.S NEBV?'Ab
c.. 08 prOP''''OtI fII. •...te...

".Je, .. doen� nervOMll, q••••i
traia'" •• te.,o. elo ••1_ P"
feitamente remedibel&. O c.n••�
....... Ir.to d. Iporl:ncla, .. '"ti
,rejw41car os IDtIi'rii.oe afeta.....
.... ellferm1...... () 8erriC. 111..
el...l i. Doe:n�.. •..iaill ifQ..
C••• Aab.la&6ri•• ,•••tea•• P'II'I
.......e.te .e·,4Ioente. ••n a..
............ u..••� .
&II 11 Iteru. •..._.....

Nervos D.ebill·
tados Provocam
Iii - Heurasthenia

'i a NAO DEIXE 'QUE O EX
CESSO' DE TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
.CANSAÇO PHYSICO
E INTEllECTUAL O
LEVARA'. FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENlA

6

. [)

]j

r ()s primeiros symptomas da

! meurasthenía são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili-
• .dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao' sentir quaesquer
.destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen
te, com um remedia de' elfeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
,é o remedia indicado para
,qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organis,mo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás ,pessôas exhauridas.

n

ai

s
J

IPJ
t

I \1
, 1 �l

Çj

'.

Vig'onal'
HHHHFICA E DÁ SAÚDE
l.aborntcrio$ ALVIM & FREITAS - S. Paulo

. .._- ----. lU'f

Eis aqui as 4 insuperáveis vantagens
que sõmente nós podemos oferecer ao

seu carro ou caminhão Ford!

- que conhecem, melhor do que

ninguém, o seu carro ou cominhão
Ford e estão treinados para preso

tor-Ihe o melhor serviço .

3) Peças Ford legítimas - que se

ajustam como uma luvc
,
ao seu

carro ou caminhão Ford: traba
lham melhor e duram muito mais.

OUÇA MOMENTOS MUSICAIS FORD,
ÀS 21:30 HORAS

.......
' I.....__ •• -cr".

I
•

;j
I

2) Métodos aprovados pela Ford
- especiólmente planejados pelos
engenheiros da Ford, de acôrdo
com a estrutura do seu motor,
poro poupar tempo e dinheiro.

:

4) Bparelhos especiais para Ford
- desenhados para proteger o seu

carro ou caminhão Ford, permitem
executar o seu serviço com exa

tidão, presteza e economia.

As 3.85 FEIRAS: Rãdio Nacional, em

ondas longas (980 kcs) e curtas (30,86 m

- 9.720 kcs)

AS 4.as FEIRAS: Rádio Tupi, em ondas

longas (1.040 kcs) e Rádio Dif!1sora São

Paulo, em ondas longas (960 kcs) e curtas

(49.22 m - 6.095 kcs e 25.50 m - 11.765 kcs)

• Conserve o valor do .seu Ford, poupando
tempo e despesas -.Traga-o a nossa oficina

para uma inspeção periódica. Aq�i êle se

sentirá "em casa" ... e o senhor também!

..
NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD

TUFFI, AMIN & IRMÃO
Revendedores nesta Capital:

Rua Duarte Shutel, 11

...

•

. .....
I i' �

Partido Social Democrático Companhia I
DH1JETóI1W DO ES'I1REITO d 5o d,jlreLório do PSD do EsLreilw, reeentemende empossado, tem e elu roso ipraz,m' de oomunícar aos seus correligíonát-ios que se reunirá todos

_

os domillllgos, ás, 10 horas, na sede do Carub�S!tal R. F. C., provisos-íamente. Importante Companhia de
Cientifíca, também, ter sido deliberado que os companhcíros po- Se§uros operando em todos

derão se entender com qualquer memb.ro do diretório, para expôr-Ihe os ramos elementares pre
suas pretensões de interêsse coletívo, as quais serão em reunião, exa- cisa de Agente neste Estado,
mi�ardals com criluéirío e j:lstioca, �. sendo .j'Ul�adas assunto ele (}01Il1sid'Ü:

I
com capacidade produtiva

l'acao, ,rlo'r -cerLo, mer,ec,erao o 3lpObO do dm�tono, que as encarnmhara e que ofereça todos 08

a quem de direiLo. garantias inqispensaveis.

Cartas com pormenores
pal'a a

ADVOGADOS
.

ORDEM DOS
Secção de Santa Catarina

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

ser das 9 às 12 h-ora ..
, diàriamente, quando estará a

disposição dos intf'�essCildos. '

Florian6polis, 5 de setembro de. 1947.
CLARNO G. GALLETTI

1.0 Sceretário

QUEIXAS E RECLAMAÇõES IPREZADO LEITOR: Se o' que lhe

hlterala é, realmente, uma pro'ria�.
tu. endireitar o que ellti...er ....rade 011

parll que � falta alo .e repita; •
NAO o ellcAndalo' que • .na reclamac;b
....ela poderá 'rir a causar, __ai

ahe-a á S�cçAO RECLAMAÇOItS.
d" O 1!;STADO, que o QUO aeri lend.
le"III demora ao eonhecimento de q_
4e direito, recebeado. .... L uma i..fo.....
..lo do relult.a<lo. embora em alcuo. _
_ do ..,jam publieadoJ __ • 1'MIIo,

..... _ • PR'ridbaia m.adL

I' «O Estado» não deve ser

pago em. parte alguma
do nosso' Estado põr
mais de CR.� 0,50. Nossos
revendedores tem mar-

gem suficiente para não

\ultrapassar este preço.

Qualquer majoração é

EXPLORAÇÃO.
.

CAIXA POSTAL N. 4684

S. PAULO (Estado de S. Paulo)
·"X..;ri�ii·i·�;--�-"'l:;iõ;:'i;-fe�
no mundo foi fabricada na e!dil�
de Colônia pela Fábrica Ite 1011:,-"

"

Maria Farina•

•
l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTA00. Domingo 14

Cadastr'o .

Social do «O Estaão»
Pedii.mo& ao.. BOUOtI cIútimo. leitor., o� de ",,"nm.r •.

IIUS,POD ab.IHo • J.'IIII'J:Jet.e 'DOIH .RedIl.. .,.. ..�
lIJjlIIUto UltN, o B050 BIGVO CadMtro lBocba!I.

11- •••••••••••
,

•••••• !._ •• "
.

.. • • • • • • " • • • • • Rat. Ci� •••••••••••••• B. N.... . '1 •• ,

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

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

� 00 <Àr1O •• a •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �

� do Pai\(�) o ••••••••••••••••••••••••••• �

...... ••••••••••••••• GO •• G ••�e············ o •.•••.•.•••

...................................................... ,. $ ••••

Asrmecerilamotl.
.

tatabém, • smtIAua de DOticla de 1I>IIiIGIIm.....
�tQl • outru, ele 1taI'Mt- ... de 1I*liIOU.�. .

II. SAVAS LACERDA
i'iI!IIiIIIII 1!IIId4cO-c1rar.1.ca de Olll_
- Orn1dioo. NaritI - G&rcmt:a.

P....orlçao de lent•• da
�ntato

�iJlI.l'óKIO -. Felipe Scbml.
4t, 8. Du 14 !Is 18 horas.

�cu. - Conselheiro ,...
tra, 77.

1IIIIIILIB'ONE8 14,18 • 1106

Ausente

,.

j
I

I
I
�

DR. MARIO WENDHAUSHN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felip� Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. NEWTON D'AVIU
� - -via's .Ur1lW"las -
liJioGIrI.tU dOI! mtestln03L. r6to •

lI!i1w - Hemon·oIda8. U'a�
liO cJa col1te amebllina.

�terap1a - Illfra vermelho.CoIiiíulta: Vitor Melrelel, 28.
A_de· dlar1amente la 1l!,z,o a.
-. " tarde.. du 16 hlJ. em <lliIn�

Jtulo: VIdral RrunOll, se.
1'011. 1067

1'1. ROLDÃO CONSONI
#It>il,.üllm.& GERAL - .A.LT& Ui.
;'!f,'I1.il\'(UA - MOLIllSTlAA DlI8 17i»! ... N1JORA.S -oFART08

J �·:sn�o pela Faculdade de KGIcU·
,.-_�l'ia ti.. Universidade ue 1:>&...

ft1l,1o. onde foi assistente por ....f•.
l1Iktn &nos do Bervíço Clr11!rgloo .;!"

Pt'of. Allplo Correja Neto
I!:kvlfÚl do estômago <!l YUis w·
� íntsstínos delgado e gr�.iIiIO.
tU'O,d4; rtnz, próstata. hexllr*.

I:tw:«>. ovã.r!oll e trompaa. VAr��
i!*"', .li1drocele, vs.r:..ea til lli(lt'Jl;t

OONSULTAB:
EQill .li b õ horas, á Rua tr'�,.V"
1hl\l:,1llil.t, 21 (altos da CIlIiIII PIt·

raíso) , Te!. 1.5PI1 .

1í1>.;,$(i}i!lNmA: Rua Estevtlll! J·lI·
11101:'. 179; Tfil. M "M

DR. UNS NEVES
Moléstias de senhora

l.'oaIwltórlo - RIua Jolio Pinto li. .,
- Sobrado - 'I1elefone 1.461

1Ituk1tI!cla - Rua Sete de Setembro
-- (Ir-dificlo I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 884

DI. A. SANTAELLA.
t_lomado pela Faculdade Na·
� de Melilclna da Unlver.�
fl!:a 40 Bra!ll). Médico por conoue
.. fio IServlço Nacional de Doó:JI..

entala. Ex Interno da Silntll
d. Mlserlc6Tdia,·· fi HOl!P1tQi

dtrt.co do Rio na Caplt.IIJ It.
deral

!fAIInOA II1l:DICA - OOlillNCAII
NJIllRVC>SAtl

.- OolUlult6lrlo: Edlflcio .Aln61la
NETO

.- Ilha hllpe Schm14t. Conaultul
OU 111 ãs 18 horas -

'�S!Icla: Rua Álvaro de Cam
filo •• 18 - J'lorlanópolls.

lWiL POLYDORO S. THIAGO
� do Hosp1tal de 0aI14a4.

de Flor1anópolis
AmIIlstente ela Matern1dade

·!ilIMIIIOA MWIOA - DIBTUS
lliII08 DA GESTAÇAO li: DO

PARTO

·lIMMID... >doa ôrgãos mternoe, ..

peo1alm1!nte do coraçll.o
�oas da tlro1de e dema1.

glAndulas internas

�IlAPIA - ELECTltoCAR

iI!IIEOGJU.nA - METABOLISMO

BASAL

�... dlàr1amente da. 15 �

Dr. BIASE rARACO
OOl1'oNC.A.e .DE SENHORAS -

fiJ!J'U.J.S AJi'EcçOES DA.
PELJl - RAIOS liNFRA-VER·
JIOILHOS E ULTRAS-VIOLETAS
.ec...: B. JJ'ellpe 8ehmJdt. ... -
Da. 9 àll 11 e dOIl 5 às 7 hn.
Reli: R. D. Jaima Camara, 41

J'ONE 1648

18 horaJ!

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

IJt � PAULO FONTES
ClfI:llco e \)perador

ICl!Ift.GlÜtóI'1o: Rua Vitor MenIeI. li
Telefone: 1 . .w5

�das 10 às 12l!! <lu 14,&.11
BMId�cla: Rua BlumenalJ. U

Telefone: 1.621
''f!MIIIII4Ie chamados a Qualli).UI!?

� InclU81ve durante a no1te.
- �ULTOlUO: Rua Vitor· MeU.

les, 111. Pane 702.

'�C!JIA: Avenida TroDl-

powsk1, 42. Pane 'IN

II. II. S. CAVALCANIl
�«� exclusIvamente de cr�

!liUII Saldanha Marlnho, 1.
're1etone M. 1M

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêutleo NILO LAUS
Hoje e amanhl ••rã ••u Jlreterlda

Dr.... Hillonals II eetraJalleir.. - Bomeopátlu - Perta
.artu - Arüz.. •• ltonUtiL

Garante-.. a exata ebNrTi.da •• r�t.ir:le .Wee.
----_--_-.:_--------

MOTORISTACURSO DE
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis·
Ensina-fie a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conbedmenflo do motor.

Atendem-se chamado! para reparos de urgência.
Auto-Escola r-41.77

GARAGE WNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

•
•

Ültima Novidade Gillette

I.; ;

I

!t.�.\.. '"\,���
"'1�1�(oi)I�--'i·:

SUAVinAOEI Barra
distensora (2) e Su- .

porte especial (3) -

barbear maís suave,

\

A sua disposição, agora, no elegante

Estojo "Diplomata", o novo aparelho
de barbear Gillette TECH, já famoso

pelos quatro extraordinários aperfei
çoamentos que apresenta!

Primorosamente confeccionado em

matéria, plástica, nas côres marfim

vermelho e marfim-azul, "Diplomata"
contém o novo Gillette TECH e um

pacote de 5 lâminas Gillette Azul.

É o ideal para uso próprio OH para um

presente distinto a um amigo de gôsto,
A venda nas boas casas do ramo.

liA I·)EZ! Aberturas

amp.as 1.,;;;-ré1 e>:.�coa

mento da espuma (4).
limpeza fácil e rápida.

�\�'i
,_, (1--(!7L�
t: _, ... J''y"\�/ ___
�.3",.. �� .:-:
-E:;f"ifl��r: <,

__,;;

rcO"'(.1MiA confôr
to e satis" ação - eis
o que lhe proporcio
na Gille\!.e TECH,

--- Inalar' econo ..

mía, prerírn as Iâ

mínas Cillette Azul,

que se .dap:am, r i

gorusamente, 30 no

vo GiBette TECH.

---

-

TECNICAMENTE PER,EITO
) � I

� t
__m_t�_._A_m_m_·ca_n_� � • ��� u�G·l?9

Transportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO FRANCISVO DO SUL,c'para' NOVA YOHI
Inform ações com os Agen te. .

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - CI ..... Teletoné 1.212 ( End. teleg.
São Frenei.cC> do Sul-- Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

O VALE D0 ITAJAt

Procurem na· Agênci'a
Progresso,

LIVRARIA 43, LIVRARIAi.
RO�

Dr. Henrique 8todieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISQ) Florian6polil

Fabricante e distribuidores dop afamada. con- Ifecções ·DISTINTAn e RIVET. Po.sue um gran.J
d. sortimento de coaemiral. '''l.cado.. Srina I
bon. e barato.,' algodõeil, morin. e ayiamento. I

'

.

pa"a alfalat... que recebe diretamente das

II
l-dbricQII. A Casa OIA CAPITAL- Clhama a ,ateng8oi ,.to. Snr.:, Com.rcl.ate. do Interior no

.enti.d.o_d.e_lh_._f_O_1I1III•1II1'•••tn_='I_mma=-...g I I'
"iaita ant•• d••fetu-cu'.m .uae compra.' MATRIZ 'em Florlan6poll'j -:3 FILIAIS em Blumenau .�Lai8s.

� m "�______________________ I�
I

III Jj
I \!

melhor.a
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"RadiO tiuarujá em combinação COOl outras emissoras do interior, está
fazendo, diariamente, a propaganda politica �o PSD, das 18,30 às 19 hs..

'COMPLÔ· CONTRO DOIS MINISTROS

quit iruha", ou]o nome dispeusa co-
Stheveningen, 13 (S. H. 1,)"m0D1[.a,1' i os, 'I'raí.a-se de um oonjun-

• -, O uso industrial da energía,
Transformada Lo homogêneo, composto dr' árt.is-

atômica consta da agenda��,Nesta última sexta feira, li rl/�fJulado Ylmar Corrêia, numa de- "

"

Ias coruhccedorcs üe Slla pl'ori,s�ãci. ,

Congresso de Economia e'
, monstração de lealdade pata eom os l'epj'o(�,sent.nlltles rios divresos par- em garage

A companhia encontea-�c' UiLnal-
Co-mbustive,is que se realiza..'

tidos na Assemblt5ia, faz uma descrição minuciosa das obras que e�tão memlLe 'na Cida.d,c de P'pllmas, I'ea.li-
.

d natj-uela. cidade e do qual par-sendo I'flalizados pelo nosso gO\ r�l'nado[' Dr, Adel'bal H.. da 8i]\'á, pl'Q- A travessa Ratchf. qua ra �a;!1!do uma bl'ilhmlLc tempOJ'aela e
- ticí'pam 500 delegados de 31vando c.om documünto� que o d,�jl() pelo Pal;tido Social Democl'atico, I entre Joao Pinto e Tiradentes, ag'llal'ílan.do .we'nas o "UlpO!.' que
d f PaLses, inclusive dos Estados,!

-está, cumprindo o com l'igomsa do"� (' ip!ina ,e Sl','f!l Rlal'dc', I.lldo () (Jllant.o

I ve�l sen o. tJrans ormada em os >condnz1r-ú pa,ra. aqui,
, Unidos. O Congres'so é a pri-"bavJa prometIdo ao povo (:aléll'j'!í'n,jl�. ' galage ultimamente. A est'll&a conforme ja 11oliamos,

meü'a reunião seccional doO ilusLre depnLado pessedi�iê1, com pleno conlwcirnento de cau- A' noite ai estaciona as ve- F'eJ'á com a eomé-dla em ::l a.l.o.�, "O
d Congresso Mundial de Ener-

.su. mencionou llorrrienoI'isarJarncllte a quiJOluati'agnm das r�tl'Hdas, o zes dois canros, impedin o as- [lUP de mi'n.ha filha", origilnal l]oe
,

. gi.a. A União Soviética aceitou
num0ro de escolas, "JOn{,ps, gl'II{lI)� 1"\('.lIlare� que !·�til() spndu eonsLrui- -sinl o transIto de outros vei- Hr.I}l'jqup MaJ'Qtlle� Fera/ndp::" em•

o convite para assistir ao Cou-,
dns em cada munir,ipio., bem llI)JllO, a:,; impOl'tancins gastas Jwlo gover- ,elos. qllC: iVr,cf'Q1u'il.inba a,pres'ent.ar'á um:!.

gresso, mas não está represeu-]lO IWSHe benéfico ,0mpreendinwnLIt, ralljl.' preponrl,eranLe de düsemvol- Ainda ante ontem, unl car-! dI" ,;;luas p:Slllulpe'lldas er,p,açõ-es,
tada entre os 89 relatórios,"ímt;nLo,' dI" cultura e de r,iYilizuç':1o, ([ue eleva, cada vez ma is o Estado ro de praça, depois 'de entrar A -a:;silna,lura CI}IIlli II úa a:bflrla, na•

4Í • cientifi.cos recebidos 'adianta-
rle s.,'a'rlLa ""t.ar'ina 110 map,a gTunLlioso (ija naciõlirladn, pela re"erida tT:a'>IIIBSSa, teve ,.nel'elaria da empre7..a d,o T,ral"ro ''" '.Ia

damente dos partidpantes.A bancada ud,enista ,spnle-�e mal, gr.rlip que j)f!I'de 1 en"lH1, revo- que recuar, dois automoveis .t\ilvaJ'o d,r ,Cal",'alho 'e s(, ,s,prá reoha ,

O Congre'sso considerara,lut.ei,lI, o olhar na assis(.encia eorn franco df:'�apont<lnJPlll\), J';I'lllindu () um em cada lado do passeio, da doi's dias antes da (JsüI\a ela
também os problema's que ver-

")',"'n"][IC1'0 cle c,olo�,sais fracasso"., .
tornavam impossível a passa- Companh,ja, A' l'b

' .j.,1-' r L -

sam sobre o equ 1 rIO en ...'l'e a
Q f' 'I gemo --------"------
,ue azer.

A quem dl'rel'to p""'a provI'- O d d produção e consumo de com-
No calor de Lão ,ardol'os.a bat.alha, oferecia-se o motivo í].e J'cvela- u,.t r em os b t'

.'

O t d
..

dênciar. us IveIS. u 1"0 os prmcI-
rem-se os hOI'ois e o ilustre deputado noenista Fernando Mello, que

Advogados pais tópicos será a produção
prima por sabe ler, lê com norvosismo, lê eom ardoi', lê para salvar a ...... de gaz indust:viaL O Sr. Bakt:.;
siluação, lê para. disfarçar a dificuldade ue <ll'gnmentaçií,o mn long'o O COrrenCI8S Importante decisão do ker, engenheiro holandês que.!
ar-(,igü." um al'tigo que foi e�c['iLo por, um figura llotav,el c impresso

, Conselho está presidindo 8!quela. reu-
num jornal do Rio Grande do Sul, mas que não diz r,pspf�ito aos m,ag'- noturnas Na última s,essão da Ordem nii1o, deda1l'ou numa entrevis-
nos problemas do Estado de SanLa Catarina! dos Advo.ga.dos, S.ec.ção deste

I' ta
á im

..

prensa na.quela cida.�eA cmenda, foi muito pior do qnB o soneto. Pelo cm'pl) de gual'd3Js l1lJ:l'lllr-
Estado, fICOU deCIdIdo que pa-, que eVIdentemente a UIHao

A assislencia e�pel'ava que S, Exeia. ao aS:'l1!l1il' SOlTrndo a ü'i- no� foram anotacl<1s as seguin:Les
ra ser membro do Conselho, Soviética havia feito o maior

buna, viesse dizer algo - que sOllbesse - com relação a tudo o que é oCOl'l'e.ncia& não se faz necessário ser ad- progres'so entre todas as d-e-
nosso, a tudo o de que lll'oci'samos l:onstrnil', repara!', modificaI' () 01'-

DOR.\1T:\'DO XO MERJCADO vogado militante, podendo as- mais nações no ,setor do gaz'
ganizal' dentro dos limites de nossa.s possibilidades econômicH�, jj-

Os ma.l,[lj]]lÜ'O p,slt.a'va dormimlo sim dele fazer pa�'te, quem es- industrial.
nane·eiras e aquisiLivas, mas." S, Exeia, houve por bem, U>lal' - as

;no Merc3Ido �PúbLtco, sendo Vo.r isto teja no exercioeio de Secretária O Ministro dos Negócios'
'flllg'lr,ações do sou verbo - �Ó para solicitar ;í. nlfl;;a que fosse tt'ans-

'd I' de Estado ou carg-o de nrocura- Econômicos, Sr, Huy,s;mans,L

all)'re.SC>I1Jtadu a,S! 'aJulünda, HS PO}- � ",'

Crit() em aLa o Lal artigo .. , IlJim-de-que s,er\'isse do' orientaçãQ ao dor Geral, sendo este último, fez o discurso de abertura for,�'ciais'.
leg'islativo caLarinense ! ! ! 'NATIV.A!GOS por força de suas funções con- mal do Congresso na histÓlrica,'

Ic:les nlal penhores uelenistas, ,os vossos eseassos correligionáios, siderado advogado militante. sala dos Cavaleiros. em Haia.,'o Dois m1en.or,es', mwlaTlld-r,e,a,vUim
,esperam que o "preço da 1iberdadA'o que vos proporcionaram vara 1'a-

nUas 1101'a,s da noi,Le, ;pela rua Con-
lal' para ,escrever, para ler ,e para calar no recinto onde ,estais exer-

se.lheil'o Mafra, ,sem, €iXJp1i-car'em ooCe�do o mandaio, "seja" pago com a yos�a "eLerna vigilancia" sobre

;seus reais interesses !

/

I
Prugn '12 (U. P,) ..:_ lIm com

pil) .paru assassmar rluis .mírustros

t
socíalistas checos. o Vi'N'-j)ljelm,ieJ'
Peter 'Spnkr! (' o nünddl[;l'O da, Just.í-
ça, Dl'wtliTlJll, a�'"iim como o rnírusu-o
,lo Exberiur, ':vfass'a.:l'yk, Joi de,�co
lre,I1Lo 'hojp, pelas autnrídades poti
ciais Id!está cidade, "lclg'nnc!o com uni,
cação of'ic i :1,1.

O cormtnicado, expedido pelo
mi,ni,SI[.rrio do Irsterioa-, declara _c] ue
um Ipc\qurrno 'c11'\'-oI'11Cl;0, que l)al"e
cia Sll�S.I)!ci,lo, roi 'en;(,negue anll,em,
jUil1lI,alillil'[]/t,e com a correspomdenr.í.a.
mo !gabi;m�te do vice-prernier Se:n�
�p"L A lPolj'cia foi imed íauamenâe
c,baum:lida vcrírioando-s» ;q;\.lle o em

ln-ulho ,conILi-nha. uma oaixa de ma

deira .cJ.e,nLro da qual (�nc,[),ntralram
dJl!wS barr-as <dle um fOI"Úe exp losr
vo.jpensando 100 gr-amas cada urna,

Aereceastava o cormrndcado . que
olllt.ras itrvesí.igaçõee revelaram te
nem :,IÍ'(kJ. os ,mcsmas enhrulhos of'Tl

d ere('wd os' .a ,ê�Lc ,nl'Lim o j á ,eh eg'Oiu a

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

FforlanõpoUs, '4 de setembro de 1�1
_ .

V I G I L A N C I A' ?
Sexta f<!ira passaria o ilustre deputado Fernando. Mello, defendeu

com tanto ardor a causa dos Cavaleiros (las Esperanças mortas, que
chegou a esquecer o seu partido, dando a impressão qne existe real
'ment.e na Assernbléia catarínense, f) Partido Comunista, dísrarcauo em

U. D, N.
'

Não havia razão pia usivol de estender-se em constderações que
i&B prolongaram até onde termina a t erra e logo começa o céu, pois, a

questão comunista, não cli:r. l'p,sj.i,ei1.o a 8cmta -Catarma e o 1)()\'0 saberá
cumprir o dever de dar I) sr-u voto a favor cio par-t.ido que respeita e

venera a rolig'ião, cultiva n amôr nos lares bras il-h-os e defende a

integr-idade da Pátria.

OLDERICH

motilvo do ya,s9pio, Foram
lhidos á Delegauia,

rceo-

!POR SUSPEITA.

devidamentepolíticos
,'regís,trados

.

o Sr. Desembargado;r Presi-lro, Partido Repucllca,no Demo-

dente do Tribunal Regional' crntico, Partido üri,entador
Eleitoral re,cebeu o segUintel Trabalhi�ta, PaJr�ido S.oc�al
telegrama: Progre.s-SIsta, Partido :SoClalls-
Rio 30 - Para c,umpl'imen- ta Brasileiro, Partido Traba- U dto instruções para registTo de lh,ista Nacion�l e Partido .S�- i,assacre e

candidatOs ás prÓiximas 'e�ei- cial �rabalhl:sta, .

- CordIaIs
eh- eções municipais comunico a Saudaçoes. - Assmado: An- 10 ses

v, exeia, que estão devidam.en- tônio Carlos Lafayete de An- Batavia, 13 (U. P.):_ Um
te registrados neste 'Tribunal drada. - Ministro Presidente comunicado oficial anuncia
os treze seguintes partidos .po� do Tr�bunal Superior Eleito- que mulheres e crianças chi-
líticos: Partido Social Demo- 1'a1. nesas, libertadas na zona cen-

crático, União Democrática ARNOLDO SUAlREZ CUNEO traI de Java, informaram que
Nacional, Partido Re'publica- Clinica Odontologia centenares de <wineses foram
no, Partido LibeTtador, Parti- NOTURNA ,F'

ma.ssacrrao.os a 31 de agô,sto
do de Re:presentaçã,o Popular, Das 18 ás 22 ho,ras, com hora último em Boemiajoe, pelasmarc3ida, a cargo de a!balizado pro-Partido Democrata Cris�o, fissional I fO,r�as de guerrilheiros indo-
Partido T',rabalhista Brasilei- RUJa Arci'P-reste Paiva 17 neslOS.

Pattidos Foi 'UIJJ,re-snn:trudo á Del,eg-aeia, Ium 'iJ!1'fli'\'i,dll10 que es'tava e·Soc,on

rJido sob ,\]mlli ca.11I0I1..la, yj.r.a!4:J;a, ao

la,rlo do ,M,oi:n!ho J'ojnv�l,e,

Suspeiltwnido-'s'p, qU!e o mesmD Le

nha dado uma "Iba�i<da" NU um g'a
!i'l1!he,i'l'o ma,queJa 'vi,sinhlmca, foi

a,]J{',s'e:n LaJd'o H s a,u:Loridaües,

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

.I

rnillii'''ILl'1) da Justiça, ,(';!J'CjuanILo ((11(' HE[NA r.NTHANQlJrLIDADE 1'�Nl
o desí.inado a iVla..ssla,I'YL( roi apreen- PR..\.(";r\
ditlo mo DcpurLarnemlo rins 'C01'l'f'ios Praga, 11 (C;nited) - H.ei,na
dI' PJ'a.ga, A� iU\'l"Slli,g'ar,õ'f',; PO,IiCI- gram:(JIP illllran.q'lllílirlaiÜp Il.'m rodo 1),
ais 11I0"tl'ann que todos os pm.hr,�l' p,.ü,;,' 'em Yil�l'UJde do eomplô desco-
1,11-00' Toram entregues ua agencia bento le, 'cuja ,f:iu1Julidad.e era assas,
c,ent.ro,l do corre io 'na u+t.irna j.e:l'': I,únall� Lrôs mírnsu-os clrecoslovacos,
ca-ren-a, 1)0.1' um .homom c1'e�I('();n.lH'- Os ldir'et.is'la& acusam os cormnns _

cido, de !iO a'I1JOS, aproxim1adam/p,nte., tas de serem os autores do a.l-e,nta
Os ,pacol.cs, que LI'Rziam rotuíos de do, Por sua vez, os cornamsías aou

P,erf:urmes,
dever-iarn de-toflia,�' ao s'e-I sam os ,Ileamo.nário?" illl'imigos d,o·'

nem abertos. As l:Il'\',('�tlg'a,ço-rs con- ESlbaldJo, como plamejadores do com._
tinuam, 'Plô,

Companbia
Mesquitinba
Está derinHivê1,mente resolvida

a visita desta companhia a, 11:ORSa

Cap ital, encabeçando-a o II}()lpular .e

conhecido artista bras iloiro "':\1I's-

Cdé Otto bem pl'aparodo.,
D� licía seu convidado I,

Economia de
combusnveís

FRECHANDO • • •
Ensinam as Escritlll'as (]ue o fervor ele crist.ão novo. quan

do não se amolda logo ao j,eito de fervor Ll,e cristão, vclho,
deve de ser pôsto de qriarentena, A fé é decorrência espont:1-
"néa, natural 'e seür,eta da, alma; O cr,enLe não precisa provar
que' crê, ,e quando faz quest.ão' fe,chada fIe exibir ,as provas, é

, po.rque nno crê.
O neófito que faz leil-rnotiv ele seus principios e a cada,

instante, sem razão e sem opodnniclad,e, os deffmde. mesmo

quando niguem os ataca, proya dpmais, .. J�, tanto no direito,
como no bom-senso, a prova ,('!l1 demasia, ultra-peUta, vira o'

fio ela convict;ãn e gera a desconfiança,
O sr. Oswaldo Cabral é cristão novo na U. D. N. Em 1935

abandonou o Partido Repub1.icano e a oposição, inerecendo <to
jnrnal deÚa, - A PÚl1'iu, - o conspícuo título de "udesista
i1tra.ido pelas se1'ê'ias do situoC'Íonismo", Teve o seu nome e,

os seus brazõe,s d'aL'mas, incluidos cntl',e os daquele� que o jGr
llal do sr. Ravel' Filho Tachava de 1;1'a-iodores. Acolhido no si-'

Luaciollismo, � novo cristão não so demorou a evidenciar :=:ua

fé. Com OUvi() Amorim foi um dos responsáveis vela vitôria!

do ParLido Liberal, em algumas secções eleitorais, _em suas

renovações. Depoi.s .lançou-se aos elogios, sem cObro e sem,

despel'dicio de ensejos, ao sr, Nerêu Ramos, Depois publicnn,
livros" ,

Depois fez turismo, com os vencimentos garantidos por

um.a j)l'Oll1essa que não cumpriu.,. Depois quis ser ontra

vez mf\dico exdusivo dos acidentados." Depois, provou que

a sua fé era cálculo, ,era reticência, era ambição e passou-se

pa;a o outro lado. Lá, cristão novo- ontra vez, qllor provar que
'não di,sse o que disse o que não fez o que fez, Não faz quesLão
de crer, mas de ser c'rido. E p'CIlsa obrar milagl'es quando pxi

he mágicas ele teatro suburbano, transmudando, ll:1]'a os que

lhe não ag'l'adam, algodão em 'esmeril ou talco em areia, 11�,

dessa forma, ,sem mudai' os médoLos, f,echará seu terceiro ei

cIo evolutivo, E, enião, inici'ará o quarto e dcpois os ollLros,

que partidos não lhe faltarã,o, nesLe Brasis cheios de pl'lecôs,
pecebês ,e pepepês,.,

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


