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o pleito de 23 de novembroiEslrO�dosa. vitória
�

_ . .
,em Blloaço

FIsalS conhecidos o P. S. D. venceu o pleit.o
de 23 do corrente, alcançando
1.638 votos contra 1.235.

Outra derrofa
Campo Alegre, 27 (E) - O A Europa será escravizada

resultado final da apuração WASHING'rON, 27 (U. P.) - No" debates de outem, no Senado,
é o seguinte: PSD '692; em tôrno do, auxílio d,e 'emergência á França, á li âJiia e á Aus,lria, Ü'

UDN 198. SMadol' Alexandel' Smith, republicano (J'e'No'va Jk'rsey, declarou qU'3 s'e

I ' I f
------------- ! os Estados Unidos se afastassem d'a I!.'uropa ,e s:e recus"a&sem a auxi·

fa"lopo '1"5 ormou com a mal"or."a U ·d d d
I liá-la, todo ·0; Velho GonLinente ficaria escravizado á "cama>rÍ'lha de

.

.'

lia CI a 8 mo erna I Moscou", acrescentando: "Se a França e a Itália se fnrem, a Grécia e a

Itai,ópo.!is, 27 -- (.o Estado) - Pnf' 1.427 contra 1.076 o Partido Turquia 'se iTão, também. E não poderiamos rnantê-l:aJs como Nhas nn

So.cial Democ-rático venceu o pIeito neste município. Rio, 27 (A. N.) _ Revela o· �,.ar co�un!s:ta·A �:;'r,?-Breta.nha fica,ria iso,lada. ,e a Lel'ceiTa guelra mun-

" ',' . .".' _I dIal ·sena l,neVIta:,e� .

. .
. ,,'Dlano da NOIte que os tec i. O ,senador' WIlIlilJll Knowlanct, repubhcano da Cahfornm, que aca-

nicos norte-americanos estão' ba de regI'essar ele uma longa viagem, que disse ter sido :l'ei ta "pela

planejando a constmção de' fr�nte e porr getrás da, c�rti.na de }'el'>r�", declaro� q�e as d�a,s princÍ"
uma cidade moderna com to- pal'� ,exportaçoe� da Russla eram o medo e _o tenor , te�mmando por

. . " . pe.dl.r :a supr,eBS,aO total de todas as expol't;açoes para a RUSSI.a, .

dos os reqmsItos teclllcos em!.tôrno da Refinaria Nacional _

de Petróleo, que deverá ser ins
talada em Salvador. Acrescen
ta que os estudos deverão ser

concluidos dentro de 6 meses.

Diz que caberá aos engen'hei
ros brasileiros a construção da
cidade, cuidando os norte-ame

ri,canoi apenas instalação da
refinada.

P. S. D. U. D. N.
3.977
635

Em Orleans
venceu o PSD
Orleans - 27 .- (O Estado)

- o p. S. D. sagrou-se partido
majoritário, vencendo por ..

2.102 votos contra 830, dados
á .U. D. N.

Em Araquari
Araquarí - 27 - (O Esta

do) - Neste município venceu

o P. S. D. por 1.215 contra
635 votos udeuístas.

Uampós ,. Nn�V8:S
com o PSD
c. Novos - 27 (O Esta-

do). - O resultado das elei

ções neste municipio foi o se

guinte: P. S. D. - 4.650; U·
D. N; - 2.747.

Conoinhas também
com o PSD
Canoinhas - 27 - (O Esta

do) Final: P. S. D. - 3.145 e

U. D. N. 2.816.

Em Curitibano.s

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
H.

, :15.
:16.
17.
18.
'19.
20.
21.
22.

�
23.
24.
25.
26.
27.

1. Arar-angná
2. Araquarf

JlJignaçu
Blumenau

Brusque
Caçador
Carnbor iú

3.659
1.215
1.G:J8
3,032
3.3�O
1.563
687

4.650
3.145
3.1811
2.993
1.919
2 . .1.05
1.427
2.270
2.102
3.382
:::.2.35
2.759 ,!

1.485
U>10
1.673
2 .:112

2.089'
2.453
2.259
7.011

1.235
4.509
1.273
1.574
727

2.747
2.81<;
-1.776
'1.425

1.374
1.729
1.076
1.866

830
1.229
754
'994

1.273
1.:352
1.392
1.429
f.434
828

1.286
4.507

Campos Nóvos, 27 (E) _. O
resultadp das urnas em Curi
tibanos é o seguinte: Can
didato PSD, 2262 v,.otos; UDN
1342 votos.

Em . Rio do Sul
Rio do Sul, 27 (E.) - o

ultimo resultado de boie:
Candidato PSD, 3472 votos;
da U D N 2697. Legendas:
PSD 2985; UDN 2553 votos.
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A advertencia da derrota
Falaram, pela terceira vez, as in-nas de Santa Catar ina. E desta

vez, corno dms anter-iores, o seu pronunciamento. dignificou a cultur� e

o civismo do povo catarrnense. A voz inap-elável das urnas' nunca po
deria estar do lado rlos que. deformam a verdade, invertem as inten
ções e desvirtuam as atitudes. A voz das urnas consagrou, por-isso, mais
uma vez, o Paet.ido Social Democrática. Nada de surpreendente. Nada
de extraordmárío. Esperar-se outro rcsutíado da consulta ao maior po
derio ('lciloral de San! a, Catarina seria substirnar a: integridade <13,)
consciência de um povo que sabe discernir o justo do, injusto. O nobre
eleitorado de nossa terra esteve, assim, à altura da projeção que, os va

.lores reals da politica. e da administração, catacinense Eêm dado á, dig
nidade cívica da nossa gente. Não prevalecer-ia, pois, a mentira. A ca

lúnia não tograria ilurlh- o claro senso üe cada cidadão bem- compene ,

trado da solenidade do ato de- votar. Não há expediente escuso que a,

ímaginação Iehr-il fl fecunda d-os adversários do P. S. D. não tenha pôs
to em prática para grangcae o .apôio público à U. D. N. local Não' há:
recurso menus conf'essúvel que .Q>S udenistas do nosso Estado não t i
vessem mobilizado a seu serviço. Tudo nulo! Tudo vão! É que por sô
bre a f'e'l·tiliúaue dos caluniadores pairava a consciência alertada do'
Lúcido c honesto eleitorado de Santa Catarina.' A demonstração disso
veio das urnas. Veio eloquentemente. Veio fulminantemente. Não SP.·

violentaria impunenemente o sentido social e moral ele- urna campanha;
'em que não estavam envolvidos interesses de facção ou ele indivíduos;
mas sim as mais altas questões Iigadas ao bem-estar da eoletivldade .

Velha a lição. ódios, e-ancores, repr-imendas, - nada prevalece.
Fique a lição dos ratos. A lição amarga, de uma derrota corno castigo
duma conduta sinuosa. O Partido Social Demoerático está mais uma

vez vitorioso, Construamos, agora, a grandeza coletiva, na pauta, réta,
e :fj'l'me do programa pessedistai Havemos de consegui-lo, com o apôio,
público qUB nunca faltou aos homens ds gOVêl'DO, quando estes, corno

o Governador Aderbal Itamos da Silva, nada pedem sinão que S0 !Sl1S

pendam todos os julgamentos aor-íor ísticos e que se permita aos pode
res constítnídos o ambienLe propício ao' trabalho em favor do patr ímó.,
nío geral. O pronunciamento das urnas valará ainda como reprimenda
aos que, 113,>; posições que ocuparam, nada fizeram de construtivo, an

tes Jtntlflram obstruir a ação administraí íva, confundir 0,& espíritos, di
Iicultar a tarefa dos admíuistradores. Q povo .sabe onde ·e$tiia os seus

verdadeiros amigos. Não desconhece, também, lOS que lhe mentiram à;
confiança e continuam traindo-lhe a espectat.iva. A oposição estadual,
movida pela U. D. N. ao govêno em ,Ludo e por tudo, deve considerar
madur-amente UiS causas de ião arrasadora derrota. Nã-o é o povo o Iml
pado. Sim a própria U. D. N., cujo programa se reduziu ao oposicio
nismo sistemático e em globo, mantido a custo mesmo de intr-igas e

calúuias.
'

,

Sej:li C<.lmo fôr, porém, -as urnas já falaram. Fizeram-no com a "e

vrri'd'arle de um julgaménio sem -apella:ção possi.\'le.l. Venoeu o P. S. D:
e foi derrotada. a U. D. N., mesmo onele lhe nãúl fÔl'ã consalador vel'l
ficar a clesesuma pública.

Quanto illoíiYO para r-eflecções! ...

lageanas
Lajes, 27 - (Estado) - No distrito de Anita Gambaldi' o P. S. D�

alcançou 863 votos, contl'a apenas 53 ela U. D. N.

Urnas

Sova respeifavel
Lages, 27 - (O Estado) -- No df�trito da Boeaina: o· resultada foi

o seguinte: Vidal R. Jún'i01': 545 e He1í�'ique R . .lúnio-l':13". No distrito
de Antônio Inácio ·venceu o P. S. D. P01' 540 votos cont'ra n1 ..

N. R: A adesão á U. D. N., dos s1's. João PliCCi e Salvado!' Pucci.�
nesse '!ílHrno distl'ito, não abalou o prestigio pessecl'ist'a, CO'l'lW se vê
dos !'esultadog.

Campos Novos .

Canoinhas , ' . ,

Concórdia ,.,.' .

Cresciuma
Ib irama
lndaiaJ
Haiópolis
Jaraguá
Orleães , .

Palhoça .

Mafl'a ' _ .. , .. '.' Y
..

Põrto União ...•........... .' ..

Rodeio , .

São Franoisco
Serra Ailta

Tin1bó , , .

Urussanga .. , .

São José .

Vieleira , .

Florianópolis 1' .• , ••••••••••

I'

(: Espetacular-vilória na Capital
LEfiENDAS

Em Canoinhas

P. S. D.
U. D.�,
P. D. C.
P. T. B.

7.011
4..507
636
626

CailOinhas - 27 - Ji'inalizou a apur-ação do pleito (le' 23',. com l�

vitó!'ia do P. S. D. Otavio Tabalípa obtet'e 3.445 'Votos, eontm 2.816, do,
seu ú'mão .!av·ino Ta.baUpa. Na legendn o P. S. D. alcool}ott 3.1'93 votos,
contra 2.696 da U. D. N.

Batista
iBonassis
Guido
Machado
Jairo
Assis

VOTAÇÃO PREFiIDRENCIAL
P.S. D. , l.
. .. .. .. . ..•• 1.,108

822
623
608

581

493
474
438
410
401
381
268
187
69
56

175
169

o presidente. velará a lei
RIO, 27 (A. N.) - Segundo comentários ouvidos nú;; cOl'l'edo'res da

Camara. dos Depnt9.dos, 10> general Dutra estaJ'ia disposto a vMar par
r.i'almfmlp a lei d,r refüorma rio imposto "ohre a l'end'a, pa.r·ec-endo que O

velo atingiri.a, o d'iRposiLivo que instituia a eaixa para recolhimento do
rateio enLre todos os funcionários do imposto sobr,e a remda e cinquen
ta por cento da-s multas aplicadas no B·etor da' administração.

U. D. N.
Geremo Silva .

Roberto Costa .

659
521
394
337
308
279
261
256
253
209
198
197
192

Donato Luz .

Mesquita .

Vitor Fontes
Busch .

Juca .

Osní .

Hamilton .

rCJ,audino
Eduarelo ,Cabral ..

Pedroso .,

\Cunha
Cardoso

Beirão .

A. Flores , .

Frco. lVI'elo .!Macuco .

Artur .

'Cabral .

Bagé .........•...• 0

Waldemar Silva
Faria
Wildi

JaraguáConsagradora vitória em
J.araguá, 20 - (O Rst.ado) - O final da apuração neste município

revelou conSagraclOl�a ·e retumba,nte vitória do PaJ'tido Social Demo

cráUco. VPDcemos por 2.2·70 vo.tos contra 1.866 da U. D. N. e LH6 do

Pt R .. P,

EIn ICorrêa Pinto
Lajes, 27 - (O Estado) - Em CO'rrêa PinLo, tido como baluarte

do sr. ceI. AristiJliano Ramos, a U. D. N. foi haLida pelo P. 8. D. por 3M

votos contra 282. Essa vitória foi considerada a mais BUl'prepndenie
de rt.Ma a região serrana, de vez que o cbafe udenista reside n€sse dis-

trito.
"l..•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Infurmaeões úteis Govêrno e Educação
, , Emcursionam: ao Rio de Ioneiro naturalmente o mesmo if lneráric

____________________________ .. �_. Elementos da Associação oni. íumll aLé a "cidade maravilhosa." - co-

",
de Professores, de, Joinciie, sob o I mo a Iizemos nos, alguns anos

_,....___________

H
-

d
patrocinio de S. Eecia. o Dr. a»- atrás c_o corno que, encantado, sen-

Or8f10 as empre nernador do Eslaclo. ,. LI' que se lhe vão cle,senrolando aos

O ESTADO
�

-

Durante as últimas férias de in- olhos fascinados pelos quadros
,

sa� r'nd011li � 1'1-88 verno, 110 mês d,e julho p. p., um descritos, aquelas paisagens alegres
li U t.I UH

.

grupo dé prof'essóres estaduais e d'as regiões- peroorridas : "Estamos
SEGUNDA.FEIRA municipais, sob a bandeira da As- em Curitiba. A linda Cidade 801'-

Expresso São Oistóvão - Laguna sociaçãu Cultural de Professores riso começ.a a tlesperlar... Após
i6 h;:�·�:s. entidade de classe existente em um saboroso cafez inho, a curava-

Auto-Viaçãc Itajaí _ Itaja! - 15 ho- Jo invrle, e alunos ela Escola Nor- 11a põe-se em marcha, em dois óni
Expresso Brusquense - Brusque - mal ;São Paulo, daquela ciciado, ex- bus das Erupiesas Reunidas. O am-

raso nursionur'am ii Capital cda Repú- biente de bem estar continua e foiExpresso Brusquens'e:- Nova 'rrento
_ 16,30 horas. blica. (I I1nieo at« a volta.
Auto-vtação Catarinel'lSe - Joincvile As finalidades dessa .excursão ti- Para a maior parle dos oxcur-

- �t�.�i��ãO Catarinen.se _ Curitiba .nham carál 01' cultul'al-rccrrativo sionistas, tudo constitui novid.rte
_ 5 horas. motivo pelo qual seus d)rigeDtes Passa-se pelas cídades seguintes 0]0
Rodoviária Sul-Brasil - Pôrto Alegre receberam pleno' apóio, moral e Estado do Paraná : Pedra PI'eh e

-

R�p?��a'sSuI.Brasileiro _ Joinvile _
material. rle S. Excia. o Doutor Ribeir-a, e do Estado ele São Puuio :

ás 5 e 14 horas. Aderbal Ramos da Silva, D. D. Go- Ap iahy, Guapiara, Capão Bon ito,
, . ''TEIR(JA-FELRA vernador cio Estado de SanLa Ca- Gramad inho, Ilapeí.iníuga. Campo

Auto-Viação Catari'nense - Pôrto Ale· taiina.u , Largo, Soroca'ha, São Roque, C!J�:n
gre - 6 horas.

. I

SE' t
.

,'1 '"

AutO'-Viaçãlo Ca.tal'inense _ Curitiba '. VCIa., como Sal acon ecer. - ."- môço em Apia
í

•••

_ 5 horas com : a irrestrrta a
í

enção aos as- A simples enumeração desses
.Auto-Víação 'Catarinense JoinviIe sunt.os educacionais, linha mar- Iugares, leva-nos a rememorai' as

- 7 horas, itiAuto-Viacâo Cata'l;inense Tubarão cante de seu govõr-no, 'per-mí JU lindas paisagens porcor ridas, por
_ 6 horas. àqueles .que par líciparam dessa no- montes e vales, rios encachoeira-

ASSINATURAS Expresso SãO Cristóvão - Laguna - lâvel excursão um inl.ercâmhio de dos e plácidos regatos, campinas
,
,Na CllpitaI 7 ::��sa, G�6ria _ Laguna _ 7'h idéias, a par ele' çonhe.c,imento de verdejante= e' Sebes floridas!

.

b. .....•...... Or' "... e 6'h horas., novas pa ísagens e ambientes so-' 'Como é bonil o p nosso Brasil!

li!!.��rtrtl" ..•..
'

•.. CC�! '4.," 16E�6::s�sO B�usq'uense - Brusque -

ciai.", rlernenlos tãp, úteis aos (:l�e, 'J)epói's 18.50, Paulo, á voL d'oisf!J,U ...:' "

. '1:
....:.....".. '" Z••,j. Auto.Viação Itajaí -,Itaja1 _ 15 ho. ensmam e ao,sqne,·oslmlam, . .facill- lJepOls a "Gldadr l\laravJlhosa" -

. SNRS. J.
IIh

'

..• ,Cr� ',5C ras..
.

Lando, assim. cada vez mais, o de- objet.ivo da excurção: "EsLamos 'i
_••re &1'111S0 •• l:r� iI.A�

5 �áild�!�;.Brasileiro
- Joinvile - às senvolvimenLo. ria obra edücacio- perto do Rio. Em Barra rio PÍl'aí, ASSINANTES 'i,

. No IilterioJ!'
',' QUARTA.F'ERA "na.]' em no,Sso I<;;;f,arlo. o vagão rlesprd.a. Hecomeça a can-! j,

b. . .....

'

.....,' Clt U�'.O(l Auto.Viação 'CaLa'rinense ,CurLtiba Sôbre o louvável empl'.eenrl'in1E'11- tilpna; mas, desla vez com emoção I Reclamem

imSdista-1... t C' d
- 5 hor,as. lo da Associação c!ulLnral' eJ,e Pro- impar: mente qualquer irre-

!I'rl�:�:� .,
.... ;. . f' .•Oe

>-oA:fL��.�aião Catarinense Joinvil-é 1'es50res, 1 ecpnelo comentários em Ciclade maravillJosa, ,gularidade .na en trega jCi-.
'

1i,()O
Auto.Viação" Catarinense Laguna tÔl;li.O·: do suJj�Lancial feliüól'io, Cheia de encantos mil! de seus

"

R_ero .avli}8o • :cv� •.�, _ 6,30 ho,;'as. , ar)['esenlado pl>lo seu presirleilte. o 'No cOl'acão de t.odns vai uma iornaes. 11
'I Rápido Sul BrasileIro - Joinv-He - às jomaliBI.u" Arnald·o �. TJ:lÍago ,-8'i;cre- rr:nsieclafle i,ndie.scl'i,oi:vrl. São 'i-'

btàelolJ mediante -=••�ra1ÍtIl,
5 �x��e�:a�ã� eri3tovão _ Laguna veu O 'comentâ'l'io ,que'.!i'anscreve- boras: eslamos no Meyer; ;:loa�� Gravata., ·Pii8mc�.','

( 7 horas. , mo)<: � .'
um pouco r e�tal'em(Js IlD Ril1. Qu,e Camisa••

0lIl orldJ,tais, .,mesmo ai. Expresso Brusquense - �j:u.sq1l-e Ú'J'IL. E. AüRADAVEL EXC'CIHSÃO movimento! Ql1e multidão.! Na Meiaa da. melborel, pelOI me�
lG horas.

'

,

'

••blicados, nio serA. Auto.Viação Itajaf _ Itajaf. _ 15 ho. ''''ft1�SC1l'i{ ulile du.lce" - é sem- esl nção D. Pedro TI, bá um ca!'al Dores preço. .ó, Da.:CA�A MIS"
devol'Yldo& 'ras, pre ópOi'!uriissima regra a se- que nos..; esprra � nos recehe, com CELANEA - Rue C. lV.l8f�a.

:t lIireçio não se r".III� _Ef�,��ss�ól��squense
- Nova '�ento s'un', qnando sde pl'detendelconSE'gUlr satIsfacno. Oh! e .g.ente de

nossa'
,

.

ubUlza pelos eor.eetto. Rodoviária Sul Brasil _ Pôrto Alegre ó�imos rp:f'ul,ta os . e (rU� qu�r. mI- L.erra! E' o sr. Han? Jordan, depu- Funcionário público '--'

e:m.itid.os nos artl.oe _ 3 horas.
"

clubvu louvav@l 'e ben). 111LellClOna- I ado fecJ.eral e dlsLmla esposa ... ", "

, ....io.. QUINTA·FEIB,A , , da. A �oncrr.içiío :�11,?rl:e,rna_ da vida E o relalório, em seguida, ocu-I Lembra-te :-:-. descontando de.2!l'
'Al�:;�

.. Via�ã�or�:.tarinense Pôrto
em SOCledade. a1Jas, 'Ja nao ma.lS pa-se da recepção da caravana no' centavos dlanos de teu "'venCl--

• Auto.;Viação Cataxlnense Curitiba consente, n,em rri�e'smo nas ,empr_e- 1,JlRt,il�Lo Benjamin Constant e no mento, salário' ou remttnera-
- A�t�5U'�sÇãO ,Catarinense Joinvile

zas ele- c�l'ater �lln:lJamenLe econ�- 'Colegw da Imaculada
. C_onc-eição; �o poderás deixar para tllm�"

__ 7 flOra,s, mICO - md'llsLrJallsla Dll COffieI- das g'enlIl.ezas do sr. mmlstl:o da 1';" n' r t' c <I>

Auto.Viação Ca,tarlnense Tubarão cial _ a anLig'a, ol'.i,e,ntação des- Educação. dos nossos repre&entan-
...m Ia,. um peCU 10 a e :r.;y.'

� 6 horas.' humana, de extorq1.ur apenas tra- Les federais, especialmente do sr,' SO-.OOO,Go.,.
_ A�,�oõVíl�Çr��. Catarinep.se

,

- Laguna balho ao polire homem, dêle neces- dr. )/,erf}u Ramos, vice-presidente II' Inscreve-te na As.sociaçã�·
Expresso 'São Cristovão .-.., Laguna - silarlo par.a viyer.. (sem proporcio· d'a R,epulllica, para entrqr,. drpois,· Beneficente.

7 horas. \ t' ,; nall-l,lrwsrqhet. ,).1111 símplesr amble,n- e'rn <letalhes 50'bre os 11.rgares visí� •••••.••• , .••••• - •••.•••

Emprêsa Glória - Laguna - 6 112 te saudúv,el! A leg'i�laçãci hodier.na tados,. as belezas de Pwcjue'<a". dê
e 7 .1/2 horas.

' ' "

'Expresso BruFquense _ Brusque - rpfreün, ncss� sentido, o . sordldo Bl'ocoió... de toda a Guanabara':
16 horas. eg'oismo (los aríroveitadu-res do da' Quin[a da Boa Vista, elo Cor�
Auto·Viação Itajaí - Itaja1 - 15 ho· alheio tl'ahalho -- p este sr clcsen- co\'ado ... E Indo ilustrado com

ra�ápido Sul Brasileiro _ JOlnvi�e _ às volve e pl'oct:ssa em coneliçõE's hi- fui ogrwfias, descrito com muita'
5 e 14 horas. gi,ênicas

.

p sociais muitíssimo ]'e- vt'rve e com inteira v.erdade - o
SEXTA-FELRA cómeni:Iú'l'eis. Hóje o lilbol' rias fa· que é essencial.

Rodoviária Sul Bra'sil - Pôrto Al€gr€ d'
_ 3. horas. bl'icas e rodeado de tôda,s as wn _1- Imprr>sso. t'sse I1elaf.óri'o poderiir
Auto.Viação Catarinense Curitiba <;Õf'S ele conforLo: ai, nq_ expressa0 �p,rvir de modelü aos que', de futu-

- 5 hOl'as, do poeta, "o tra,balho canta", inclg 1'0, tiver,em de descrever Ruas 'im-
Auto·Viação Catlilrinen.se Joinvile t

-

_ 7 horas. O homem ao <;eu 'encon 1'0 com um preS.3oes. l',esultan1 es dr análogas
Auto.Viação Catarinense - Laguna �orris.o nos lábIO$ e a alegrIa no excursões, agradaveis e uleis, pois

- 6,30 horas. coração. É ês,se um dos frutos ama- que sobremodo, educativas.
7 ��i:s�s�o São Oristovão - Laguna -

cllll'ecidos da árvore do Evangelho Florianópolis, outubro de 1'947:
Auto.Viação Haja! - Itaja! - 15 ho· pois o Cristianismo é, em vürd�de,

raso a fonLe inspiradora de tais re1'or-. UM ANA:LF�ETO, .

E�pt:e'Sso Brusquerrse Brusque
ma,s süciais, processadas s'uave-. é um c.ego. N�o de�xes. teu a�rllgo

16dã��,�, Sul Brasile>ro Joinvile mente, srm rev,oltas, no ambiente na cegueI!a da �gnoranCla. Da-lhe
às 5 e 14 horas. truI1/q1.ülo e hone�tQ da ord'em e do a lulZ da lIJJstr'l1ç�o, �evalJJJdo-o a um

SABADO l'pspeiLo á aul.oridarle constitui da curso de 'aMal;H:�tlzaçao de adultos.
Auto·Viação Catarinense - Curitiba --------------------------'-------

_ 5 horas. POUCO a poucQ; sob a egide ;clesses
Rápido Sul B,aslleko - Joinvile - mE'snios akandoradoo pi'inC;ípios

às '5 e 19 horas, . ,- t
. , . -

Auto.Viação Catarinense _ Joinvile Cl'lE'LaOS, ou ras r'QT.lJqulsLas lrao

_ 7 hQras, sendo feilas - ,o lónge não est.ará
Auto·Viação Ca,tarmense - Tubarão O dia em que todo ti trabalho, lt>da

- E�����' São Oristovão _ Laguna _
iniciativa, tnda rmpreza humana

7 horas. ," "e realizem de acôrclo com o sabia
E:>....presso .. Brusquense - BrullQ.ue - conceito da. antiga filpsofia, l'E'U-

14 horas. .

J
'

fl a
Auto.Viação Itaja1 _ Itajaí _.:. 13 ho.

nmr o-se sempre. o u 1 ao agre-
Tas. d,á1Yel.
Expresso Brusq-uense - Naya Trento "Foi assim -a '&xcursão ao Rio de

- 9,30 hor<lJs. Janeiro, levada a efüito pela Asso

e �xfJ�s�Ollr;.ória - Laguna - 6 112 ciaçã.o Cultural de Profes80re's, de
.Toinvile e .da qual ,a respect.iva

• • •• •••• Presirlr.nLc, a distinta professora
8ta. De�pina Nicola:u SpyricJ.es ,

apresentou conciso e' vivido re].a
I ól'io ao Dr. E'lpídio Barbosa, es

forçado e comp,elenLe Diretor do
Deparlamenlo dr Educação em

MSSO' Estado. Por especial defe
rência de S. S. tivemos o prazer de
ncoIllpanhal', através de tão agra
dave1 ,relalório, tão útil e aprazí
vel excursão.
Meia hora foi-nos suficiente

para, ler tMas as prças desse origi
naI relatório e' ver as nítidas fot'o
gra'flas que o ilustram, ,documen
tando o que desCI'evem, num esti-
16 yC'rdadeiramente encantador ,e

muilo· ao llível das exigências
atuai,s da vida, qnr pr·cscrcvem ;

.

o máximo ele trabalho tUil no rrlí,
niino ele tempo disp·onível.

Não. pOderia ser de outro modo
numa época em que, tomanelo -sr
um café em ,casa, no Rio. vem se

l,llmoçar. ainda sem gTande fome
em Florianópolis ...

E,ssa admirável concisão, entre·
tanto, em cousissima alguma sacri
fica a bE>leza, a perff\Íta clareza ria

exposição: e nisso pslá a o.riginali
dade ii qUE' aludimos, liT),has acima.
.Dr tal modo sugestiva p a des�ição
,feita pela prl1fessora Déspina .Spy
I rides, fine alguém que já tenha
'feito idêntica ,excursão. seguindO

llI.oQaç6o e Oficlnaa A rua 10'"
Pinto D. 5

Dlretar: RUBENS A. RAMOS
rr..rtetirlo e Dir.-Gere."
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'rel. 12-1924 - Rlo de JaBelre
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'

a•• I'�lipe de Oliveir., 21 _,
8- .nd.r

TeL 2-9873 -:- Sio Palite

farmácias de pt'ontão
•

22 Sáibado Farmácia Rauiiveira
Rua Trajano

23 Domingo Farmácia na.uU-
V'eira Rua Tr�ja:no

29 SáJbado Fa'I1mácia Sto: Agosti
nho Rua COllselheiro Ma.fra

'

30 Domingo Farmácia Sto. A

gostinho Rua,' Conselheiro MM,ra
O s,erviço noturno será efetua

do pel,a Farmácia Santo Antônio si
ta á rua João Pinto·
A Ipresente tabela não poderá ser

aIterada sem preVIa autorização
deste Departamento
Departamento de Saude Publiéa,

em 25 de outubro de' 1947.
Luiz Osvalelo da Gampora,:

Farma;cêutico . Fiscal

Muito ou Pouco. Não 'Importa!
O leitor deseja obter uma

Il'eJl�b. mensal, semestral, ou
$nual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os SElUS negó..

cios aq Crediário KNOT, á rUI;

. ,João Pinto n. 5, que, em com

binação com (l ESC'l'it.ório Imo
bi1iário A.� L. ALVES o e,tri
pregará, proporcionando - lh�
com isto uma renda anual, se-

. gurp, de Cr$ 12,0,00 por Cl"$ ..

1.000,00 empregado.
·Melhores informações, e de·

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta resa..

�o.

B04 OPORTUNIDADE!
para quem lem ..,.uito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros Gompensadores
d'e 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Pinto nO 5 (anexo a redação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com

o ESCR1TÓRIO IMOBILIÁRI(
A. L. ALVES, firma espe
eializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ote�
recer-lhe a m'áxima garantia
e eficiência nos negócios que
lhes forem confiados.

. . .. . .. � ....

Viação
,

aerea
Morario
SEGNDA.FELRA

Varig -- 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas ;_ Nort�.
Cruzeiro elo Sul - Norte - 10 horas.
Reatl S. A. - 11,300 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

TE>R:ÇA·FEIRA
Varig - 12,50 horas - Sul.
'PanaI1" - 1'3,07 horas - Sul ..
Cruzeiro do Sul 12;00 horas

Norte.
QUARTA·FElRA

Cruzeiro do Sul 11',00 horas
Norte.
Rea'l S. A. - 7,3'0 horas - Norte.
Varig - 13,00 horas - NOTte.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUIN'I1A·FEIRA
�al1air - P,17 horas - Sul.'
;Panair - 9,.50 horas - Norte.
Va'rig - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,3ü horas - SuL
Cruzeiro (lo' Sul - 10,00 hs. - Norte.

SEXTA·FEIRA
VarIg - 10,40 horas - NOTte.
Real S. A. � 14,30 hQras - Norte.
Heal S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruz€iro elo Sul - 7,20 hs. � Norte.
Panalr - 13,07 horas - Sul.

SABA9)()
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs, - Norte,
Varig, - 12,30 horas - Sul,
Panair - 9,50 hora,s - Norte.

..>OMT':GO
Panair - 13,07 horas - Sul,
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - Sul.

Shelltox MA :4

SHELl.-MEX BRAZIL LlMiTED

Shelltox tem

acção imediata.

Pulverizado no ar,
Selltox mata

na hora moscas, mos

quitos e outros

.insectos caseiros. -Em

qualquer ocasião e a

qualquer hora, use

Shelltox - o insecticida

qu�. age instantâneamente
e

.

tem cheiro agradável.

CONTÉM CO I

INDIGESTÃO
Quando se Corem ali dôretll><,

agudas ap6s cada refeição e d_,
pareçam os ardores causados pekl;,';
excesso de acido no estomago, _ .. ,

sim como a azia, que é um verdaVo.'
deiro vexame social, torna-.. e,"
vida novamente aprazível.

Porque continuar a sofrei' OI"
A primeira d6se do saboroso «Nr,,'
Digestivo DeWitt. dA alivio ime
diato. Este afamado produto ree

tabelecerá em pouco tempo a Cunção
normal de seu aparelho digestive»
de maneira suave e p!,oporcione"
alivio com a primeira dôse,

i]; Peça ,na Fa�acia o

",tI 1ft IJfI..,..@.ESTIVO]IiII .", I. "

tEMBRA·TE!
Inúmeros seres humuOl,

que·�já;,foram felizes come

tll1� aguardam teu au.núo P'"
n"que·possam voltar á ....
ciedade� Colabora na C.....
pinha, Pro .. Restabelecim,eDte
da Saude do Lázaro.

o VALE D0 ITAJA.:I
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

A',,
Std.7041
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-ponderadas argumentações, S
"S. agradeceu a presença do re
presentante do Govêrno do '

.

Estado, das altas autoridades
r; .cívis e militares, dos comer

ciantes, dos comerciários e de
mais pessoas que se achavam
presentes, e, agradecia, tam
bém, em nome do Dr. João
Daudt de Oliveira, as elogiosas
referências que todos os ora.
.dores, numa demonstraçã-D sín
"cera. de estima e .apreço, ha��1viam expressado. .;

Faz uso da palavra o protes
-sor Fãávío Ferrari, manítes-

'

,,:tando ao Dr. José Wenceslau
Amaral a sua satisfação por
.-ter merecido a honra de ser

.
'nomeado delegado dessa bene-

I� mérita instituição. Compene-
'-tl'ando-se da elevada missão
;,que lhe foi confiada, S. S. disse
Ique não regatearia sacríflcíos

_ para bem se desempenhar des-
• 'iJa, enobrecedora missão que
traz aos comerciários os mais
proveitosos benefícios.

O Presidente do Sindicato
i »dos Empregados do Comércio,
,'Sr. Gustavo Zímer, falando em

{
-

nome da classe, disse que,
'I -- .\ diante de tão relevante aconte-

-eímento, não podia deixar de
'wanifestar o seu contenta

, -mento por ver solucionado um
,rdos maiores problemas que vem

proporcionar aos comerciários
,Q�mparo de qus tanto necessí
-tavam.

Com a instalação de mais
-essa instituição de assistência
,; social, os comerciários floria
nopolitanos estão de parabéns
podendo de hoje para o futuro
,solicitar ao professor Flávio
Ferrart, na séde do Senac, á
rua João Pinto, 32 as provídên
"das necessárias para Gerem
.atendidos.

Isto não é presente:

,
.

"
-,,'\

,

SIMa esse é o verdadeiro sentido da

apõlíee de seguro que o senhor vai oferecer IA

sua esposa e a seus filhos, neste Natal, É muito

mais que um presente, pela proteção econõmtca

diante de um imprevisto lamentável: é o pró
'prío f�turo que lhes dá, pela certeza de garantir
ao seu lar o prolongamento da estabilidade

atual, dentro da qual" seus filhos estudam e se

preparam para IA vida.

..
\

..

,

r

i �
I

'\

J

Se ainda não cumpriu esse dever para com

, os seus amados, ou se a sua apólice atual não

é suãeíeute para aseegurer mais tarde o nível

de vida que lhes oferece agora, procure aínda

hoje a Sul Ameríca e proteja, neste Natal, os

Natais futuros de. seu lar. Um amigo está às

suas ordens para mostrar-lhe qual o plano de

seguro mais adequado ao seu csso : o agente
da Sul America.

tO-SSSS-l 78 o

OUÇA, �omo a VOlt de um

amigo, a palavra do

agente da Sul A",.rica.

tDesaparecem 100
JUiI �ruzeiros

P. Alegre, 27 (A. N.) - Es
.tranho desaparecimento de ...
"'Cr$ 100.000,00 verificou-se na

,f'--Caixa Econômica Federal do
Rio Gil'ande do Sul. Segundo
.apuramos, em dias da semana

passada, pela manhã, o tesou
xeÍTo recolhera á Caixa Forte,
-o-s 1.500.000,00. Findo o expe-

I' -díente teria voltado o tesourei
ro a recontar a Importancía de
�positada. Verificou, então, que
faltavam .100.000,00 cruzeiros.
.Dísso deu imediata ciência á di
reção da Caixa, que deter
.mínor abertura de rigoroso
inquérito, solicitando a co-

-operação da policia. No 10-
-oaí só tem entrada além
<do tesoureiro que deu fal
ta referida ímportancía, os 14
:fiéis que com êle colaboram.
Dirige as investigações po

.Ilcíaís o dr. Renato Souza.

Á Sul Amertea
CAIXA -POSTAL 971 - RIO DE JANEIRO

Sul ADlel�iea
Queiram enviar-me o lolheto com Ilustrações
sobre o Natal.

COMPANHIA NACIONAL DE S'EGUROS DE VIDA

FUNDADA EM 1895

Nome _ .. _ __ __ ., __ .. __ ,'._ __" ,,

Data do Nase.: dia .. ,,,_ .. ,., mês, .. ", .... "ano"" .. ".

Pl'ol'iss!io" __ "",,,,,_,,, Casado?"" .. Tem f1lhos?""."

Rua, .... ",, __ ,,' " .. ,,,,, '" " ,, .. ", "" .. " .. " ...... _

CÚiade.,_"_"_ .. __ .. , .. "" .... ""/!.'slado __ .... ,,, __ ,,,,_ .. _,, ,,

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

:1

InqUietação no Paraguai
Formosa, 27 (U. p.) - Via- na Formosa e outros enviados ..

j Acham-se abertas as inscrições aos exames de admissão- ao Cur- jantes procedentes de Assun- para o forte de Ingavi, no Cha-
so Comercial Básico da A�adem\a de Comercio de Santa Catarina., ção, informam que prossegue a

Os ,exames deverão ter inielo no próximo dia 1° de Dezembro. campanha politica no Para-
Todas as informações serão prestadas pela Secretaria, á Avenida. guai visando a futura presídên-

Hel'cilio Luz N° /17, das 17 ás 20 -Horas. I cia da república. Acrescentam
que o grupo pertencente a fac

ção de Morinigo, apresentou
seu nome ás eleições. Com êsse
propósito foram distribuídos
milhares de boletins, com o

retrato do presidente da Re

pública, acompanhado dos s�

guintes dizeres: "Morinigo
candidato" .

Adiantam, ainda, os aludidos Tome KNO,Tviajantes que a situação no

país é de insegurança e que
_,... �

I ��������!��� p���f.�1���e����.'.?J.!.:.�.·�.�.�.i.f.:s.:s.J.��.e:_s�:i:fc��� i.��:��à;��éi
----- da Gl'ã-Brtanha ante as nações na - subirá, hoje, á assem- G

..

L- "ente.nte oriental", nas eon-

,O medi-CO unidas, sir Alexander Cadogan, bléía da ONU, para decisão f,i- remlo Ira vereações de Sofia, entre dois-
. I anunciará á Assembléia Geral nal. necessitando os seus pa- Estão convidados todos os influentes lideres eomunístas,

desap�receu q�Ie o govêrno britaníco está trocínadores, �elo menos,
-

�e sócios do Grêmio IAra para o o marechal 'fito, da Iugoslãvla,
\UI 'du!posto a abandonar o seu um voto a mais, para garantir passeio que será levado a eteí- e Dimitrov, da Bulgária, Tito

RIO, 27 (A. N.) - A policia mandato sôbre a Palestina,
I
sua adoção. A questão da Ter- to, dia 30 próximo, domingo declarou a uma multidão que

-está diligenciando para desce- dentro de um a três meses. As- ra Santa é a última agência da na LIAGÕA. Está encarregado as duas nações planejam uma
,01'11' o médico Waldir Oliveira segura-se também, que a Grã-J assembléia de 1947 e o orga- da lista de adesões o 2° secretá- eooperação de tal ordem que "a

Guimarães, médico que foi a Bretanha não tenciona parti- nísmo suspenderá os seus tra- rio, sr. Hélio Sacilotti de Olí- questão de uma federação é
Rio Casca e não regressou, O cipar do plano de partilha da balhos, logo depois da votação veira, os nomes deverão ser mera formalidade". 'l'anto Ti
médico te.ria sido visto viajan- Terra Santa em dois Estados, final. dados até o dia 29, sábado, ao I to como Dimitrov, falaram em

.do para Diamantina. O dr. um árabe e outro judeu. . . . . . . . . . . . . .. . m�io dia. O ônibus sairá do- termos categ'óricos de defesa,
vVakUr Oliveira Guimarães tra- DECIS_{O FINAL Pa; a ce pESsoas de fino mingo, as 6,30 da manhã im- contrll. as agressões, presumiu-
baIhava, aqui, no Pronto So- Nova York, 27 (U. P.) O, p:1lodar Café OUo é preterivelmente, em frente ao ào-se 5l;fj[u:ã f{lie 4)8 dois lidereS
;.C01'1'0. plano da divisão da Palestina: n"m ];:Qr. I Mira-Mar. cvndl!üi'fk, U.lD, l)aeto mUUar•• ,

Academia de Comercio de Sunta Catarina
EXAMES DE ADMISSÃO

Wilson -Andriani e
Marisa Fernandes'

Andriani.

Natal das crianças pobres
Estão sendo oraaniuuias Barraouinhas pelo Grêmio Lira p<11'a os

dias 6, 7 e 8 de Dezembro, Sábado Domingo e 2a [eira, Cujo lUC1'!)
será todo éle reoertido .Bom o Natal das crianças pobres, Solicita-se á
todas as [amilias de li'[oj'ianôpol'is a solidariedade beneficiando com

prendas que poderão ser remetidos á Rua Trajano 49, até dia 3, (Julo
seimas dias 6, 7,e 8, Referidas prendas e comestíveis podem ainda seI'

remetidos ao Lira. Seruiço de cozinha e bor, tudo ao 01" .lisrre, seroiao
pelas moças da Grémio LÚ'a, As burrtiquimlios serão nos terrenos rio
Lira Tênis Cl:ub, das ,19 eis ,22 horas e 30 minntos.

co paraguaio.
Adiantam, também, que o ex

presidente do Partido Colorado.
sr. Eulógío Estigarribia, encon
tra-se detido em seu domicilio,
sob vigilancia e que Morinigo
temendo um movimento revolu
cionário, reforçou a guarda pa
laciana com um regimento de
Infantaria, tendo, também, si
do reforçada a escolta presí
dencial.

pClrtioipam 00. parent.. e

p...aa. de aUCla relaçõea, o

na.oimento de aell filhD

WILSON
Maternidade, 21/11/47
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nema ...

Em grande lançamento no

Ritz, 'dia 12 de dezembro,
"avant-premiél'e".
--------.-----------------

FRACOS '"

ANÊMICOS
TOMEM {

Ulnha Crelsltai.
"SILVEIRA"
Granele T6,,1,.

........ � '

.

Walter Lange e Noemia
Amarai Lan{Je e

Zanzibar Lins e Estelina
Sanford Lins

participam aOIl PQ1'Gntell e

pessoa" da sualll relações, o

contrato de co.f!nmento de
seus filhos PAULO e

ROSA MARIA

.

Paulo e Rosa Mariá
contil'mam

Fpolãs., 19 -- 11 -- 47

() ESTADO-Sexta·fe8Ut 28 (Se Novembro ,,�; 1941

sleróide s Cia. Lida.
RUA TRAJANO, 33-(sobrado)

Repnsentame de AndelB'I1I. do Brasil S. A.
PRODUTOS ALIMENTí'CIOS - Sardinhas Portugueza -- Pe-

tit-Pois - Aspargos - Macarn-ão Americano, com OV..'lS. A!er ques
em oleo e salgados.

Produtos deshídratados "Harkson" - Gema de ovo em pó -

Ovo inteiro em pó - Alburnína Cristal.

.PAPELAlRIA - Canetas tinteiro Erversharp "Skyline" - Au

topoins - Oanetas de madeira-Penas para canetas, marca "Eagle".
RÁDIO - Para mesa de cabeceira, marca "Wonriie", 5 valvu-

las - 110-120 volts.
ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace":
EiLASnCOS - De Rayon e algodão.
BAJRALHOS - Americano marca "Caravan",
TECIDOS - GrOJIlJiLe Bayon e lã.

BARCO DE BORRACHA. orec sder ela rn�lesa.

FIA

EmprezaUm espetáculo admi·
ràvet grandioso
e humano

Nunca, em toda' a sua' história
Hollywood apresentou um filme
cujo valor lhe outorgasse de urna

vez nove prem ios da Acad.emw!
Isto acontece com "OS :VIELI-IOnE�
ANOS DE NOSSA. VIDA". gran-
dioso espetaculo produzido por
Samue] Goldwin, e que, segunda
a critica norte-americana, é o nlP"

lhor filmo que Holl:y'"Woou já pro
duziu em muitos anos. Desde 'a his

tória, página huma,nissima. e real
até a" mtsrpretacãu perfeita do

elenco, fazem deste filme algo dr

!)).emoravel na história do cinema
O que' acontece aqui é que I) ·�n

r edo não é local. A históuia rocatl
zada poderia ter se passado :':11
qualquer lugar, com f!"alqlH::T' r'l'
voo A- rE'!habilil.ação rie ox-eomúa
tentes' á vida civil, material numa
nissimo 'e palpH,a,ute, erice n',r{ 1.1

nesl a produção de G,)ldwill. mar- ( d' ( f
gem para ser admtravelmeute (�X- orrespon encla. on ere

pandido. E um diretor ,Wl110 wn- Comercial Diploma Iliam Wyler, não ]Jf':]el'i::t rjf'1:'\3l"

'passar 'Uma oporLunidade .. �C�tlll�. DIREÇAo: METODO:
'

Ele soube aproveitar com mte 1-

Igencia um argumento real como Amélia 14 PigozZi tioderno e Ebtienta
aquele, e voces ver�o a subt.ileza, a liemoçã-o com que Wyler dosou cada RUa ALVARO' OE (-"UIVALN O. 65
cena, cada situação...

'

I"OS MELHORES ANOS DE NOS- -:-- .

SA VIDA" é um filme que psrdu- V II Srará eternamente ,P111 noss� me- I ' I·mór ia. o entrecho belo r V.lg'Ol'oso.
a direçfío nolabilissima de Wyler. A, EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA)'
e a tnterpretacão marcante .de TODOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
FRJEDIDRJC MAReH, MY,RNA:� LO'Y,
DAlNA ANDREWS, TERESA W.RI- REGULARIZAR SEUS 'l'ITlllLOS DE ACORDO, COM O DE-

CHT, VIRGINIA MAYO e o ,resto. CRETO-Lili! 1.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE

do elenco, fazem deste espeta.cu!? ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.
um motivo de orgulho para o C]- PARA MAIORES ESOLARECIMENTOS PEDIMOS O ES

Gine 'PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
em DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI·

CIO AMÉLIA NETO.

TIL

de navegaçao
R

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantis para transporte de suas mercadoria.

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

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

OSCAR MEIRA e

SENHORA

participam 008' seulI paTen
te. li amigos o nallcimflnto
de sua filha f�UGENIA-MA
RIA, ocorrido dia 24, na Ma
ternidade de Florión6poUII,

Fpoli., 116-11-47.

�,--------------�------�
,

.

Instituto de Educa
�ão Dias Velbo

EXA�IES DE ADMISSÃO
Comunicam-nos da Secreta

ria do Instituto de Educação
que oS exames de admissão ao

Ginásio Dias -Velho, cuja jus
eríção se acha aberta, a partir
do dia 1°, devem realizar-se
nos dias 5, 6 e 9.

\
<11 •••• , •••••••••••••••••••••••••

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

TEUS FiLHOS
aplaudirão -

te. lesto,
quando souberem que cola
boraste pró Re.tabeledmema
t(l da Saude do W&rCi. \

·D

•

,

lECHICOS
o Br aai! para seu

desenvolvimento·

necessita,.de técnico.
em todas ae

profissões

PRONfA
MARINHO e Marinho Lida.

RUA TIRADENTES 31 - FONE, 716
Livros Técnicos

em geral

IJIVRARIA ROSA
Rue Deodoro, 33 - Fpolis.
Atende pelo Serviço
Reembolao Poatcl.

ft mais moderna· creação em

refrigerante é o

Caixa Postal 323 - Telegrama: MARINHO

FLORIANOPOLIS - Santa Catarina

mo

�.

Cavd.lhciro, Senhora ou I J
Senhorita

Seia em seu quarteirão
um dos delegados da

Ação Social Catarinense.
Peça iaiorrneçõee nesta
redação, peeeoaltxcenee ;...
ou pelo telefone 1022.

[xperimente-o. r �elicioso

CONTA CORRENTE POPULAR �Juros SI/t 8. 8. - Limite Cr$' 30.000,00 I
Mov.imentsção com cheque.

Banco do Distrito federal 80 A$
CAPITAL: ('R$ 60.000,.000,00
RESERVP"S: CR$ 15.000.000.00

Rua TraJSAO.· 23 • FIOrf�aI1ti6�oU__s__
CIMENTO 42,,5' Kgs por saco

SODA tAUSTICA americana-cabtas com '-i8
latas de 1 litro

ENTREGA'

T

Pró casa do De ..

cessUado
Continua aberta a. subscri

ção pró casa do necessitado, de
acôrdo com a feliz idéa de
um "Voluntário", trazido ás
nossas colunas.
Desti!l-ª-Se a mesma a fazer

os nessárlos reparos em casas

de indigentes afim de que fi

quem abrigados das intempe
ries.
Contribuições recebldas: .

- Um anônimo Cr$ 10,00
.

- Um anônimo Cr$ 5,00
- Uma firma de 'móveis 2

taboas.

................................. �

i
.

\f
..

1
1 metes

Precisa-se oficial de alfaiate,
costureiras e ce Iceiras,

.,. Industria manufatureira
I "SCARPELLl" Ltda.

���������_.������������������������������l Praça 15 da .Novembro, lL

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

, Consegutr alfabetizar um patrí
cio, convencendo-o a frequentar
111m curso noturno, em breve se
Iremos um dos povos mais adían
tados do mundo : Grupo Escolar S,
\José ou Escola Industrial.

J
.,

•.
-

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dansaníe, 13 horas_��IRA TENIS CLU'SE--Domingo; Dia 30, Cocktail

� Ida, do P. íliiiõii10 I! Mi.n.isÚ:uiõ 40 ,Ma-rinhà I DelegadO.s da Ação S. çata_"uo. RIO o "
"

"

E ? I I A, L, , , " ,I A Ação Sociad Catarinenae, para. boa execuçao de seu pIan� de

RlO, 26 (A. N.) __ Com re- .

De oIcI,:m (la S811b01 Capí lão de Flag,�La ela IResel.\a Remunerada, "assistência ao verdadeiro necessitado, precisa e.m cada, quarteirão de

.rerêncía á vinda do padre An- I�lllllO ?a Fonseca Mendonça Cabral, Capitão dos .POrlOR do Estado de
nossa .cidade, de um ou uma repre:sentan:ue, no mínimo, podendo cada

'tônio Ribeiro Pinto à esta Ca-
f'anta Catar-ma, laço CIH�gêH' ao eonheeimentn dos ínteiessádos, que; 'quaifteirão ter até cinco representantes.

.

pital, o professor José Pereira . .

:1) - :l'odos os Tie"iprvislas navais das classes de 18 a i5 anos, istO: Desejando o prezado leitor ou leitora colaborar em tão grandiosa.
Lira, secretário da presidência i{ os. lU1SClc!O,": d·f' 10 cIp jan;eill'o de. 1902 li 3: ele dezembro de 1029,' obra, dê hoje mesmo a sua adesão por intermé.dio dêste jornal OU da

da .Repúbl lca, em palestra com
resírtêntes no Estado de Santa Catarm�, deverão receber' de 10 a _16 de Rádío Guarujá.

,os jornalistas credenciados no
dezembro, GUfAS DE E'iFORMAÇõES DO REBERVISTA, na Ca'pltama Pessoas que já se ínsoreveram :

. Catete, afirmou o seguinte: ,dos Portos, em Florianópolis, e as ent:eg-a,rão de 16 a 30 'de dezembro Ouartedrão n. 18 _ (ruas: Almirante Alvim, Crispim Mira, Av.

"Posso assegurar que o PO-
no m�smo loca}, �evldamente pree�c.hldas, acompanhadas de uma ro- Mauro Ramos e Ferr-aira Lima).

vo brasileiro, no dia de N. S. t?gra,�.Ja 3x4, de fr:er:_t.e, sem chapel�, do. Iteservista e sua Caderneta, Srs. Bento Agu ído Viei,ra e Heitor Fada.

das G'raças, receberá a benção l,er'llIlca�o ou Certidão, p�l'é� que. seja posto o competente VIIST;?, de Ouaeteirão n. 4 _ (ruas: F.elilpe Sohmídt, Pedro Ivo, Se.te de S&-

.do padre Antônio. As autori- aco,�'�o com o seguml.: horár io : DIaS uteís, das 1.0 ás 12 e das 14 as 16 Lembro 'e Oonsebheiro Mafra).
.

.

.

,.nades eclesiásticas tudo facili- 1101 as, excepto aos sabados;. '._
. .... J Sra. SLeJi.ta Garcia e sr. Sidnei! Noceti.

.,

taram para que fosse satísteí- ,b) - As Empresas e Cornpanb ias de Navegação .com sede nesta Ouar tcirão n. 25 _:_ (ruas : Blurnenau, praça Etelvma Luz, rua Fer ...

,to- esse desejo do povo. A ar- Capital receberão GliT;t\_S DE J.i\'FORMA,ÇõES DO .RESEJRVI'�TA (tantas reira Lima e Avenida Mauro Ramos): - Quarteirão. n. 26 - (rua Irmão

.•.cebíspo de Mariana, d. Hervé- quantasl forem necessárias) pal'� I3�LlS .empregados. Re.s:rvIsta� navais. Joaauim, Avenida, Moauro Ramos e rua Ri:o Grande do Sul)
-cío autorizou que o santo sa-

na C:1PI�an:Ja dos Portos rJe Flor-ianópol is e "as restituirão dev:d�men[e S'M.a. Maria Enrilqueta D'Avila•. '

,,;eerdote de Urucania ínterrom- Pl:ernclllda's, acompnnhadas ele uma rotograí la- 3x4, de frente:.. sem cha- Srreo , CECILIA MACEDO �:JIMOES
se o seu descanso e' suas fé- IWLl, do Reservista com a Cnderneta, Certif icado ou Oer tidão para o Quatro. quarteirões compreendidos entre as ruas: Marechal. Guí-

p.es dl 97 d
fim já indicado' , Inerme, Deodoro, 'fte. Silveira e Arcípeste parva.

nas para, no Ia �, ar sua ".
_ O'. :, ,'. ,-. . . , .0. _ . . , Sta. ETELVINA MELLO

.:,'h -.

a. povo do Rio e de to- C) s Resel' isías poder ao, também, receber GUIAS DE INF· R
D

.

.t
. -

. did ' "l.'u.as H Luz, Fernando,�vençao o "',' r: -·,,',8 DO REc'T"I'Vlc"r A .T'> I " d t, C, itani S-
OIS qual' eIro�s, cornpreen 1,. os entre �" .

..do o Brasil. As autoridades cí- lVI'r� ..O�,
-r

',i)J,!h .0 .t� nas �e egacias es a apnarua em
.

ao Machado, General Bitencourt, e Saldanl,1a Marm]lo. '

.

..
'

t mbém se puseram á dís- Frurrcisco do ·:-inl � Itajai e na Agência em Laguna, .\11.0 prazo acima Bnra; MARIA COSTA SqUZA. .VIS
. �

d 1 dOei taelo e as ent.regarão fim idênticas condições' Quarteião compreendido entre huas Aníta Garíbaldí, F. Machado,
,pos�çao es.se a�e o ?, povo. �) � Oouf'orme vem sendo observado o' 'Reservi"la� navais' 8n'1- General Bittencourt e Av. H. Luz. .

,:';aviao presidencial Ja estava
, . . ,:- " ,_

,.

,', _
,b. ' b v

'. .> . Snra. AGNESE ,FARACO .
.

-em Minas com emissários para p.r egad,o:o<, ,nao pI BClsaI �o compal eOeI 11a �apltt,a11la d?S Portos, compe- QuartJeirão das ruas F'élipe SchmIdt, Geron!mo Coe1110, Tte. Sil-

f 'l't � vhd'" No mo-
tJl1do ,as Empl'f'sa�. EnlIdadfis ou CompanhIas o recebimento dos GUIAS v.eira e Alvaro de Carvalho. .'

. aCl ��ar esoariado c;:,�or ordem bE EYF10R:\iAÇõES DO HE'SERVLSTA, Ique as restituirão com relação _ '. .
SR. MA�OE.L FEIJó

men o �prop ,

,. especificada. ,em duas Yi::l� � passando a Repartição Recebedora ('
Av. Mauro Ramos - rua SllV''eIra d.e Sousa - rua Campos No-

"do. pr€sIdente da Republlca, t!"'1 .

,. .... vos - rua Lages.
um avião naquele Estado fica- compe en.e reCI)O,

'. .

rá a disposi.ção do padre Au-
b

_

e) -- Os Rr;�e�'\'Istas lHl."UlS de _;�1tros ESlad�S,Re�S tl�nsl'tOt r�ce
tônio. Pode acontecer que sua ·�·Irao. o ��('Ismo .

,(JIA ?� üi . .F10RiMdA" ES [DO R�,� v II' 'T ',ne� a a

r.' d"' Ih o mo- [lI ama, A' C'g8cna� e _",g-,encUl, Sfill o a en,rega 'lelLa pc o proprJO; O'H'
. ;'",au e nao aconse e, n

t' C' L C L'f" d '! 'd- f t
mento, essa viagem. Em todo apresen ara a aüeene a, '('I' 1 lca o 011 Ler ,[ ao, para o eompe.,e:J.e

"T,STO, a�si01 ramo uma foio.g-ra.fi,a, 3xi. de ,frente c sem Chapéu; ,

. "caso, foi feito o qUe se impu-
em quOal- f) - Os que não possuirem Caderneta, Ccrlifieano 011 Cerlidão (pOl' de

'nha fazer. E é certo,
h' t ov a

n1ín [rrem l·ecp!Üdo. por Lf'rem perdi·do ou não ,[eecm em mão o dCl-
"q_uer lP� e,se, bque 5' Pd o. c,

-

cllmellLo que lhr,; foi en[l'C'gue). dev·el·üo, tamIYém, apresentar-se, As
: rlOca OUVIra a encao o vIga- (' "f \.

�

]-'� T"'l7'OR �1 'C
- D', 'DO RE"E'R"'TIC<T' b' -

'UIc"fO.

d U
' �d' 27"

suas H.".>-\'S ).L� I,u' ',I.",OA:-))' '.-.,' \» • .,_, rece e1'ao o ",:--'
. no e rucanla no la .:

'

,.

-

" c uma nola explJcatwa;
Parece, porem, que a saude

) Y f
-

I
' "A r> -

I Ti
. , .,

..:I p' A tA,' ii '·t· S g -

..
,n cO�'i'en. e ano, nao lR\'era. _"l. "omemor,a,ç-ao (O ei'el'YlSLa

''1.10 • n 01110 n ....o pelml e es a
1

•

1 I II
-

I'
..

'

d .;- R'
com as �o,rnI,r ai ri> Qll() 11" �ao PElcu lares.

''VJ a.gem. e aVia0 ao 10.,,;._ .. C8.pitania elos lT>or'.o� do Eslado de Sani.a Catarina, em Florianó-
lluiL". 20 de no'"emlwo rle 1947.

i\'elson do LiPl'olnenlo Cr.mtinh.o - EscriLtmário di], pIa.sse "G" -, Profísl!íJi1al
Secretário. F�

Dr. (LAANO G. li,r-------------------GALLETTI Ubaldo· . Qrisighelli
ADVOGADO �4· � �a d-Cl.'i:mCi e cível I .1v.lISSa Ue JU la ·,_,,_.��,._,r....' " .. ""'........,....."._,.._..'--

Constituição de Socitedod�1i i Maria Li.�J)óa Bl'isig,heili e suas filhas Romilcla e Sônia Bealriz, I Ifl I],\\mA�'U1i 41 r<ll 'g'1 AiWI"" DA lillmNATURALIZAÇÕES �'colt"ldall1 os parentes e 1l8tiSÓaS de suas relaç-ões para assistirem à t ,'.Vt"�1.Ur õ ,.l�ru!'J!J.'l\
.

�,�
.

.

,

1
Títulos Dealara'l:óril)" � missa de 30 clias (1 mõs) que se celebrará no próximo sabado, dia 29 ' �:;m.��� ®� 181i ._- ��:: fm A � A

E�cra. -- Praça 15 d. No? 2�. g ús 8 horas, na liIgrt'ja Nossa Senhol'a Jesus dos Passos, em intenrão à 1 rl"l'n�·:1!'I'l'!I.t<',",m ll!l! _JIl 'tW�_'D_!M

'\ 10. andar, �.
. .,,_'J:'(,�.i..'I!�j.:aV!l!!f UJ. \II...IIa&U!I�LV.llil.-.i:·.IIU!l

alma de seu saudoso rS1)080 r pai \Valdo Brisighelli. "":l'r"r", do Bo}'8""0 d- 19441.' RSllid. - Rua Tiro.dflntll".'< �7. ! ,_. '" .,.........

, FONE •• 1468 f Desde já, manife.stam 8eus j)1'Ü'fundos agradecimentos a todos que I
,- WIDpmconm 'a "t, aLp do fé.

I
CAPITAL E RESERVAS Cr, .0.900,606,30

,�!I'---alancos de
·

ai I ��;:
..bmd.de, C;$ S'::rm:m�E

Pereira �;. .. �
", cr I nças �

3
Advogado � Contabilista !i , SinllltrOI pélgoe nOI:! íl!timolO lO anolll SJa.687.816, o "

Conllltituiçõo ela l!Ioc:iedudem.

I' Próprios para jardins ou áreas, podendo, também, ser � Re3Ponsabilidllde� >II: 16 735.4oL3o'5.2t1

I·Planos contebeill •• Cl'gqnh:o- ;

armados e.m sala espaçosa.
'

çõell -- Parecere!! II IU!!"iÇOiS .,

O'r""to "'..... •

.

co!'rEllotoQ. � • v ..

Rua Gal. Bitttlncou:I't nO. 122 � PREÇO: CR$ 300,00 Dr: PamphiJo d'Utra F�·ei,.t: de Carvi3ihc. D!; �renci ..co
.

Florian6pclill � de Sá, Ani�io Malllorra. Dr. j'oQq!:um b"ln'l�to ae A"lJndo �.','Da. 17 h�7.dlil em diante. f' ótimo p.resente de Natal. - Fá.brica Reinisch' - Rua e José Ab:reua
JJoão Pinto ll. 44: - Fone 1.134 ."I""""Z"....,""�"',�"·""·<...""""'....<I>p....._""""""""_..""._,,�.""�,,_._,""""'.,"".,"�'""""'''''''''''".....,'''",,.'''''",�·.a.._wwM....BD'H�M�.um���..u__m.ma__.,

, .�Al
(14 (ATARIN;��

DE TRANSPORTES AÉREOS LTM

o .

I

'.

i,\

QT'Ii\'TA ZONA AÉREA
BASE AÉftEA DE FLORIANóPOLIS

EDITAL CONCORRJ�NCIA
I - Devidamente autorizado pelo Exmo; SiU'. Ministro da. A"l'il-'

náutica" flaço público·, [Jara conhecimento dos interessa.rios, que se flcha
,aberta, 2t p.artir da presente data; a inscrição à concorrência pa,ra a ven,

i da, de uma lancha. a g-azolina 'equipada com molar "Tol'nicl'off", com ca

: ])aciclade para 12 tOllelada�.
i II - O ence'[,l'amento r1al'-se-à 110 dia 10 de Dezembro às 110,00 h0 ..

; ras, devendo as inscTjcõe" serem dirigida,s ao Slll', Cml.. da Base, deyida
. n1:ente sel",da';� e assina'claF,
I III � A al)'f'l'1ura das propo,sias serú procedida no dia 12 de De-
17,embro próximo às 14,00 hül'as, na pres·ença dos interessados, na 8el;l'('
I tmia da: Base Aérea.
I XV - A lancha ('01 .apreço poderá s.ervista no tr'apiche desta Unidarle.

I Quartel na Ba'se Aérea de Florimlópolis, 25 de Noyembr.o de 19/17,
(a) - NELSON DA SILVA FONSECA

Cap. Av. Fiscal Adminis�ralivo .

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

das 9
,

as

:'

B()M EGOCIO

�TA· CARMEN BARBOSA
Ruas; Visconde de Ouro Preto - Anita Ga.ribaldi - Fernando

Machado e Av. Hercí-Ho Luz.
.

SRTA. EDY LUZ E SR. CAMPOLINO ALVES
Ruas: Deoj:}.oro - Tte. Silveira, - Vidal Ramos - JellÔnimo Coelho •

SR. LEODEGÁRIO. BONSON
Ruas: F,elipe Sehm1dt - Largo Fagundes - Tte. Silveira - Álvaro
Carvalho.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de ;urostmensais.

�nÍormações nesta redação..

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUP,·\S·
Reforrna chapeos.

(OffiJ,l9tel1íe , .... Se rI/iço rapido e garantido.

ProgressoRelojoaria
de· JUGEND & FILHO

COMPRE SEU' RELOGIO P'ELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça'seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

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

:Caixa de niquel, fabricação
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4·A Cr$ 240,00

FaDtlcação itolial.la

Caixa de niqueI

Altu�a 16 cm. O mesmo com repetição
NOIlIiIOIJ relógios Ião acompanhadoll dOIl respectivos cartificados

.

_ de garantia.
PEÇAM·NOS OATALOGOS - ENVIAl\lõSGIUTIS

JUC�!i� .& FILHQ..-
Curitiba •• Praça Tiradenteli,' 2!lC·. Paraná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �TAf)O Sexta·felr. 28 de Novembro de "41

Clube Doze de Agosto-Programa para o mês de novembro:
AMANHÃ, SÁBADO, AS 21 HORAS, GRANDE SOfRÊ E PROMOVIDA PELO PRESTIGIOSO "CENTRO ACADÊMICO "XI DE FEVEREIRO". ÚLTIMA APURA

k.,. çÃO DE VOTOS, PARA ELEiÇÃO DA RAINHA DOS ESTUDANTES. MESAS RESERVADAS: CR$ 30,00.

FEDERAÇAO CATu\lRINENSE DE DESPORTOS

O· Riaehuelo na disputa da ·prova clássi- Sald1t��;:;;:;;j�:t��:': :�f,�,n'�.�.�".O�l�b'" 6.10'....

'l1-en<ia Hquida do jôgo G. A. Cataríaenee -e Colegi.al 52,00

ea C
·

d P
Idem, idem - Bocaíuva e Colegial .,...... ,... 24.,00

.

. « orrelo O· ovo\.� .

Idem, idem - Caravana do Ar e Avaí . _........ 226.úo
rI Idem, idem - F'igueh-enso e Colegial 39,00

lPOI'lt,o Alegre, 27 (Via aérea) - nos Aires Rowing Clube e San Couto, timoneiro. C/CORMNTES
O clássico "Correio do Povo", íns- Fernando, da Argen] ína, e Monte�i-

-

3 - Buenos Aires R. C.: barco, Avaí P. C.
tituido em 1934, teve já como de- doo Inowing Clube, ela. capital Ul'U- Gaucrho - Ramón P. de Pel'altaFO. [Recebido T' ,

••••

;
•

tentores o Barroso, em 8 vezes, guaia. -- Pedro Gowers, voga, e Juan G. RffiNDAS Df\ERSA.S
GPA em 4 vezes e o Vasco � Ga- São estes os remadores que dís- Parker Newbory, timoneiro. Ve�a de bolas .u.sad(/...�
ma na outra vez em que entrou pularão a regata dedicada ao "Cor- 4 _ Barl'osõ: Augusto S0117.a, Recebido do ;'30c3lUva E. C.
em liça. re io do Povo": Rodolfo ScbuILz, voga. e Guilherme Multas do r. J-.D.
Este ano o importante páreo te- 1 - Vasco' JoOO Réiehl Aldo Schwarz. tirnoneu:o. H{'cp!ndo do Bocaiuva E. C .

. rá impo_l't.a.ncia. excepcional, pois Coimbra, vogá, e Dant-e. Ai;bldí, ü- r; ('p' PlD' b II P'
.

t ta Ó
,) _. " . .1'\.: au.o .1e: oe. erclO

qlfe_ es ao 1.nSOrt .s, af ra as guar- I maneiro. Zancani, voga (' Adi udo Cabral, ti-
m_çoes Iocaís, mais .as dos. clubes 1 2 - Riachuelo : Joaquim Oliveí- maneiro.
Rlac'h'l�elo, de Florianópolis, Bue· ra. OLa\'ip Aguiar, voga. e Décio .6 - San Feruando : Ismael Acos

la, Rodolfo Monirow, voga !:' Mi
guel Valle. timoneir-o.

e 7 _. Monl evidéo n. C.: Juan Ou
tra, !\f' 1,.,011 Zanatta, voga e Orlan-

I do Pisani, li_m_o_il_e,..il'_o_. ....-_

J DOMI·NGO O TNÍClO DO 'SUL
AMilmlrCANo DF. GU,t\l:\.QurL
(iuayaquil. 27 (TJ. P.) - Se.t.e

países inscreveram-se na F,(�era
\ião Desportiva Nacional do Eqna
dor, para pauticipa.t no Campeona
to Sul AmNicR!\O de Futebol: Co
lambia, Bolívia, Paraguaí, Argentí
na, Ohile. Perú e {Çqlladol'. As de
legações já estão chegando e deve
['50 encouh-ar-se Iódas nesta capí
tal 2R do corrente, para iutecvir
no Congresso Desportivo que- for
mará o quadro do" [ogos.
A inauguração do Campeonato

está marcada' piwa o dia 30, ás Hi

horas,
..

tendo ° P'l'esidenLe da Repú
blica Sr. Carlos Julio Arosomena
aceito o convite pata presidir á ce

rimônia.
Todos os ingressos já foram ven

didos, "alvo uma quota reservada
aos turbtas estrangeiros.
.......-..................,Jl'tJA..,_. ....................,..-.1

QUANDO TEUS �LHOS
te perguntarem o 'lU •

.m lúaro, dize-Ihes q.e ,

.m enfêrmo que poderá re

cuperar a ..ade e8... .. ...
...%ilio.

w,oo

110,00 170,oa,

SU.BV:E:�ÇõES E AUXt,L.IOS
Rer-ehido do Governo do Estado, referente de se-

tembro a dezembro do cor-rente ano .

.

REJ�;DA DO BUF"E'DE
Recebido de aluguei _ . . . . . . .. . , ...•....

6.666,7fj

220,otl.Talú deixou o '«Paula Rames»
seguirá para Curitiba

Não constituíu surpresa a au-

sênoia de Tatú '110 conjucto do
Paula Ramos, na peleja entre o li
der e o Figueirense, realizada do

mingo último.
Mesmo antes do -embat€ sabia-se

13.623.1G

HAVER
DI<:5PE,sA DE JOGOS

Deficit. verif'icado no jôgo Bocaíuva e Caravana do Ar .

ill)SFES.-\!S (HDR.AUS
Compra de II lâmpadas .'" .

Idem de sapóleo e sabonetes •

Pg. á Cia, ·T·elef. Catar inense - assínutura do te-
Ione .- reí', a setembro .

Idem, idem. - l'ef€rente a outubro .

Pg. a Mário .comicholli - fretes .

Idem a Valdemar Coelho -- consêrí.o de 'bolas ..

Pg. (:OllSll11l0 dé luz . .

Pg. á Y!a.l'ia D. Machado - tomccimento de cal .

Pg. condução do juíz e r-epresentante da F..C. D.
.

._ ao.' campo da me�rna . .

COR,RE.sPO�DfjN!C.IA
Pg. crtl.lograma.s, telegramas, telel'onemas e selos postais ....

MóV,EII,S .E UTENSíLIOS .

P.g. a Carlos Hoepcke 3'; ti.. - rornecímen to de u'a máquina
dr escrever "Sc.lmlÍdi Corona ". para a F. C. D, -

!\lA"DT<jR.IAL DE EXPEDLENTE
Compra de uma caixa de pape! Slcncil .

DESPP.P.AS DTVE,RSAS .

Auxílio concedido a dois ciclistas uruguaios .

DESPBSA8 DE 'IE�IS
Pg. ao Hotel Metropnl - hospedagem de I en isbas que l'C'1)l'e-

�ent.a'ram a F. C. D. no campeonato brasllell'o .

OR.DENADOS E GRATIFTCAÇãES
Pg. a DemcI'yal Amaral - si vencimentos de ou-

tubro .

Idem a Carlos Bat.i·sta - idem .. :. . ,

I
idem a Va.ldümar Nazário - idem .

SaJdo que passa para novembro .. ' - .

16,00
3,50

M,oo
51,00
50,00
50,00
2Q,0{l
200,o{)

que o goleiro não entrar-ia no gra
mado em vista da recusa da Dire
toria do Paula Ramos. em pagar a

ímportãncia de quinhentos C1'1l

zeiros exigidas p-elo jogador.
Desgostoso com a atitude do

guardião, li direção técnica 'do

grêmio da. Praia de Fóra resolveu
aí'astá-ão def initívamente do con

junto, suostítuindo-o por 'I'on ico

do esquadrão secundário, o qual
está sendo submetido a rigorosos
treinos.

20,00 46-6,2�

618,5�

5.72S,00>

150,0Q;

Agora, ao que nos informaram, t
Tatú s.eg.uiTá dentro de bre\'cs d ias I �
para Curitiba,. onde pretende in- ;

.

gressar num dos clubes locais, cO-lmo pI'OIfi.ssi.onal.

Preços:
Cr$ 4,00 e 3,00.

Imp. até 14 anos·

406,50>

500,00
300,00
100,00'l'ATú 900,om

5,231,9(J

O' Clube atlético Paranaense in
teressado em, jogar com o Ivaí

13.ô�J,I�

OAIXA D()S AC1J!}ÊNTADOS DE FU'DEiBOL
Saldo de sclcmbro p. findo _......... . .

-� RENiDA DE JOGOS

IRece��ÂTivos"'"
. ., "

..

RITZ - Hoje ás 7,30 horas

'I
Recebido do -Có,mte. Álvaro Ca-bo ...................•...

'tLtrChBowmannG- Margue- Saldo que passa iQ3Jra novembro .. ,......... . .

1'1
.
e apman e eorge Mac _._--

c;/:eadY - em: Florianópolis, 3'Ue novembro <:ie 19lc7.
VISTOAS MURALHAS RUIHAM. . . f. -Miraski, <tes{)ureÍ-ro. A-l-ve_'ro·P-. d{)· C-abo, pr-esid-ente�.

Censura até 14 anos.

Cine Jornal n. 7 - nacional.
Noticiário Universal - Jor

nal.

Preços: - Cr$ 4,40 e 3,00.

O Corintians quer enfrentar f
.

ioicY�;ti��j�;i�'�� h����'

Outorogu no Pacaembú - Ger!�r Garson e

Gl.'egory peck1O VALE nA DECISÃO
Rio, 27 (V. A.) - o "glorio.so" nato palllisla. para jog,ar no pr6-

-est.á propenso a não dar descanso ximo domingo no .cst-ádi.o do iPaca-
Censura até 14 anos,

para -seus "p�ay;ens" no pl'lóximo embu. No programa: - Brasil em
domingo quando estará livr,e das Fáco - nacional.
pelejas do campeonato. ..�té esle momel�to nada. há. de Preço único Cr$ 3,00.É que, depois do grande feito PO"Jt,IVO quanto a Ida do vI,e-lIdeI'
de domingo, frente ao Flamengo, do CampüonalD Me[.J.'oj)o:lila,no, Pll
vários foram os convites qll<O .a. di- t.rc·lanto é bem possivd [we a. ex
retoria dos alvi-negros rece'beram CLll'são venha a se c0l1Cl'ehZ31' ain
de Juiz de Fora, Belo HorizonLc e da esta semana, de.pois que houver
São !Paulo, sendo quo nesLe último, cnt'-endimenLo telefônico entre .as
o convile partiu do Corintians dnas diret.ori·as que ser<Í levado a
yencedor do "invicto" do Campeo- f efeilo hoje.

3,232,0(10

Agora que 05 certames estão em sados em realizar duas partidas
vias de terminar, os clubes 'estão com o A\'aí, a primeira em Flloria
inteI'lessados ·em realiza'l' partidas nópolis e a segunda aqui, nas mes

:interestaduais, de car,átei' amistO:so-, mas bases. Favor r·esponder mar·

para um melhor intercâmbio es- canelo data e condições".
portivo entre 08 -Estados. Hespondendo ao convite o Avaf
Ainda anLe-onLem o sr. Arnaldo enviou o 5eguinte telegrama: "He

Dutra, prcsidente dó Avaí, inJ'or- cebemos com sa{isfação vossa pro
mau-no.s haver reMbido um tele- I [lo'sta dois ,iogas. Envidaremos to
grama do Clube Atlético FerroViá-! dos os ,esforços para que sejam
rio, de ,Curiti-ba., r-edigido nos se· ,t'C'alizados. Próxima semana e11\'6-
guintes termos: "Estamos inter�s-' l'emOfl pormenores. Saudaeóes".

160,00l

3.847.oã

No Programa:
1) - A Marcha da Vida

Nacional.
2) '_ Fox Aiplan News _ Jor

nal.

ODEON
NÃO HAVERÁ

SESSÃO
CINEMATOGRÁFICA

IMPERIAL

.

voei'PRÊéiSA'COLAsoiwf
n. Campanha Pró Resta-

,

beleeimento da' Sande cI. i

Lázaro.
.

Ás 7Yz horas
- Últim,'} exibição
O SINAL DA CRUZ

com:

Frederic March
Elisa Landi
Claudette Colbert
Charles Laughton
e' milhares de figurantes.

Queremos que todos façam
part:e do quadro social do&

I coml)OneIlt�s do "Colégio Bal"

ga-Verde". Por isso, o paga

I mento da a.ção é feito em ii,
. p'l'cstações.

---=s..
.....:..."V'"_

CIA Cj.\TARI�(�Sl
DE TRANSPORTES MREOS nOA

.'

80,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cadastro Social do <'O Estad())):
Pedlil:nOl aça DOUOa di&tintoa leitoretl," @�o ti JlJ'Mlncb.tlr .�

,� abaixO' • remete-lo á Boua RcU.çI1O' afim da�!
.-to otN, 0'_ nouo 1IItO'VO Cadutro lociaL I

: 111�. .. f' ". ','0" Clftn " ,. .. "'.,,, '"'.....

I-_�o _............ k. Gtvü ••••••••• • • • •• D. NItIJO. • ..

a� ·, ·· fI IJI'ftIl "' eo ",._ •••••••Jco ••

I'- �IO (a) _ < .: ••••••••••••••••••••••••••
!

� ou Carao o."' ••••••• �; •••••• " •••••• fI •• ""

lllarao do Pai (mi.) _ ••••••••••••••• � •••••••••••••••••••••••••••••••

_gen. ..

"

" .. " " " fi" ,., .. " � ., fIIlIIII , of. \' lI. fI! ..

�adooer1amoa. t:a:culJem. • .tenWesa d. noticio cM �_
�t()8 • OftU'u. de Pi'i<1'U_ Gtl li. l*'lVOU emfGM.

. .

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clfnica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Fe)j� Schrnidt n. 38

Tel. 812

Dl.Â.SANTAELLA-
1I_1omado p�!.a Faculdade Na

ei de Heúlclna da Unlvert1d&
40 BrSIU). Médico por COncu&"
� lJcv1ço Nll'cional de Doa-

� Mentais. Ex Interno dia santa
_ dtI )(1aerlc6.l'dJa, ,a HOqlltaJ
�útrIco do Rio 'lIJI Capital ".

-

deraI
'8iIJRC4 K1IiDIÇA - DOlDÇ....

, NERV(}S.AJI
- GaaIult61rio: Edlftc10 �

NETO
_
- -a- J'eHpe Schm1dt. Conftltul

Dal 111 AI 18 horal - -

ResidenOlia:
Largo Benjcunin Conltant n, 6

' .. POLYDORO S. THIAGO
fiMlSO do Hospital de Oarl�

de
-

!'lorlanópolls
�nte tia MaternIdade

... IIII:IIIIIOA 'J4!:DIOA - DIBTOJa.
8l0fl DA OESTAQAO l!l DO

PARTO

ft. SAVAS LACERDA
__ �-cJrft:rc1ca de Olhalit
- oav;t4kltt. Num - Q&rl:"aotlL
1'."cl'iç40 d. lentol de

-contato,
Reihiciou sua clinico

Conllultorio: Felipe Schm idt 8
Dal 10 à. 12 h•. e das

14 à. 18 horaa
TELEfONE 1418

/

'/
Fomos ontem honrados com a

presença elas stas. Hend Miguel.
Angola Evangelista, -e jovens Aloi
sio Soares de Oliveira, Ivo Bez e

Lirio Bez. que cm comissão. nos

vieram' convidar. para a festa de
formatura dos· ConLandorandos de
1947, de que fazem parte, a qual
se realizará no dia 13 de dezembro
enU'ante, com o s,rguinte progl'a�
ma:

A's 8 horas - Missa, em ação de
graças na Catedral M,etropoliLana
A's 20 horas - Colação de grau

.. PAULO FONTES na Camara Legislativa do Estado
__ .� . Clfnl.oo e operadM' eTe Santa Catarina.
liliiii RI • CAV""I'I.VI'II VomIultW1o: Rua Vitor MeIirelu. a A' noito haverá baile no LiraI -

lIIPII'os III. .,.
_

P..L\..l'U'III Telefone: 1.4Oli
�etI. exclusivamente de crlan9U � das 10 l8 12 � da. U &1111 T,rnis Clnbe.
a. Saldanha Martnh;,. 1. l5oa1dbc1l1: Rua Blumenau, II A Lurma dos novos contadores

_____
T.._l_ef_on_e_J(_._7U ............��Tel=�-:::-1:-.62a ,

consta dos �eguinles estudantes:

FAR.MACIA ESPE-RANÇA
Adolpho Ripo da Silveil'a� Albi

Jlerpi1'a - Aldir Maria Ramos
AloysiO Roal-Cf; de Oliveira - Al
tair

-

ConLihho de Az�vedo - Ange
Ia Maria Gracia Evangelista
Ari Kardec cle Mello - ArUnda
Maria Maoe.lwcln - Benno Meyer
Peressoni - Carlos Henri'que Ba
asch - Cora Augusta Colônia -

Dib Cherem .- Lyrio Burigo Bez
- Ly(]mar Mac,hado r1e Sousa -,

Maria L��g'ia CllneÚ - Maria Schetz
- ;\'[an1'o .Shg'in Vaccari - Mozart
VIeira - Orrst ildo Tomaselli
Sanl U!y�sra Baião - Theresinha
de J. da Lúz Fontes - Vélia 8l,.lely
Andrade da -V-ei,ga - Walmor Ca
panema - \Vasbing'lon cio V. Pe·
reira, (Ol'a,dor) - -Dimas PrazerAs
de Camj10S Neto - Dulce OrLiga
Ligacki - Dylton do Valle Perei
ra·� Eugênio Doj-n Vi·eira - Eras
mo IRmll'igllcs - Hrnd J\Iiguel -

Jania Christoval - Ivo Bez - Jo
nas Andriani - Jorge MiglieÍ At,he

:AproxIme-se - maI-s 'e se.1I Valorize o seu dinheiro, ins l'in?s - Lanriano nomes _de AI

amIgos e parentes enviando•. crevendo-se no quadro soeis. melda - Lrandro José. da SIlva Jr_

Ih
-

, d Is..... O' d t d C I'
" Agradec,enclo o convIte, formu-

- es um numero a rev _ . .,..
'I

os �omponen es o o egH I lamas voLos de felicidades na vida
;VALE DO ITAJAt, edição de- BaITlga-Vel'de. profissional dos dipIomandos.

l

........ 401 OrgAos Internos, ...
pwo1almante do coraç60

-u..noaa dá tlrolde e demal.

Bl6ndulas m:ternas
IINIiIIlIIORBAPIA - ELECIJ1KOCAa.

lII08unA - ME'I'AlI0LI8MO

B.&8AL
1!I!IIbl'" tI1t.rlamente dRl la Ia

18 horas

....... ehamados a quallluer
. 1II1111111l tnelUlÚve d'.!rante a noite.

iII!8lf8ULTOBIO: Rua Vitor Meu-.

les, 18. Pone 71)2.
...........ou.� Avenida Trom·

�i_ 1 PDWsll:1. 82. Pone 7M

DI. -ROLDÃO CONSONa
�&QIA GMEAL - ALTA ,_,,.
atTlllGIA.

.

- HOL1II8Tiü DJiI as.
•••• lfJl!ORA8 -o PART08 .• .

iV4IIIrllI!a4o pela Faculdade de ll�-
- o!.'aml da Universidade de SAo
hDo, onde foi assistente por-

-

..lo
Si'!II ItllIlOII do Serviço Cir1lr«1co U

l'rol. AUplo Correia N"to
� do estômago e TIa. to.o
� liIltestlnOB delgado e «r�
Il1N1de, rlnll. próstata, bexIca.
�. aVArIe. e trompaa. VIII.·_
�,Md!L:ocele. var1Jle" • h«'&fll

OONSULT.A.8: ,

._ I'l li! II horas, à Rua "61�
I 1iü1Itl411t, 21 ('�tos da cala h!<.

- I ra1so) • Tel. '1.1598.

i-
e&IIIlJw.1'ICLA: Rua Eltevu. J1b

Bior. 178: Tel. J( 7M
�-

DI. NEWTON D'AVILA
� - ��'j UrlnAri.. -
�... doi! mt.estInOll, rito _Q
� - Hemorroidas. Tra.t..uncBo

to da eolíte amebfllllL
.

�apla - liltra vermetilo•.
Con.iulta: Vitor Melrelea, li8.

".....,. diariamente. U 11,30 a.
- ii" la tarde, daa 16'· ha. em <li1mw

IIUId: Vidial Ramoa, M.
1'0%l.Il 1067

UNS NEVES
_

_ J(oléstias de senhora
Cilml!U.ltkio - Rua .Jol1o PInto L 'I'

--- Sobrado - 'l'elefone 1.461
�f,r"ÚIfi - Rua Sete di" Setembro

.

- (mdJtffc1o I. A. P. da ElJI4n)
Telefone M.'8M

dO' Farmaeê.t1eo lfILO LAUS
Hoje ti amanhA Hri a .... ,referUIl

Dre6- u.eioilabl " _tr....iru - Bemeopátlu - Perfil..

lili_ri.. - Ani,.. ele horrac:!ta.
Gar..... a exata �rd.da •• reeeiturk! .Wc•.

CURSO DE MOTORISTA
e
Socorro de AutomóveisServiço de Pronto

Ensina-"e II dirigir autom6veim

Amador e Profissional

Vontadorandos
de 1947

(' ,7ae igesi- ·?-·W/ts Ol'Ot6t .ô�".S j

""'&Mw� tO\.1 . fru�!c�&.�c�
n!!f�W�!úln' \!Il!!il�l��vo· [lA!i� A�llRíw�

CVt<leedó de WllllkM UJ':!m

/
/
./ "

'-----"'-----'-_ _",_

Teoria e .prática - conhecimento do motor.

Atendem-se' chama1ós para reparos de urgê.lcia.
Auto-Escola 1-47 a77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

a c
-

ao
•

m u n r c
Comunico ao Comércio e interesllado!! orn geral que ate dici 20

de Dezembro d� corrente ano. o EMPRESA GERAL DE TRANSPOR
TES. farIÍ transportei diodos pnra ItojoL Garpar e Blumenau, iii com.

2 e 3 viagens lerpciJ;lail de Florianópolie -a Joinville e více-vers c.

Guilherme Gonçalves d'Avi/a'
Rua Alvaro de' Cal'vaiho. 2

Telefone, 1.677 -- E,id. Telgr-. «DAvILA».

QUfR VESTlR-S_E COM CONfORTO E ELECiAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 4.8

Importados direta'mente dos E. E. Unidos
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais
Comunicamos que ••tamo. recebendo uma importação direta

dos Eetado. Unido.. do. leguii:ltel artigos:
Film., para Raiai x, .m diverso. tamanho••

Almofada, e travel••irol do c&mara de -ar, de borrocha -- Dedeira. e
capotinholl higiênicos. de borracho.

_

'

Luva. poro cirurgia'.
Cubas, comadres. irrigadores, canecas graduadal. compadrei, funil,

em ferro batido. esmaltado.
,

E divar.os outros artigo.. ,

_ Demonstrações e pedidos à SOM A T E C
Sociedade Materiai. e Inetrumentos Técnicos -- Cientificol Ltda�

Rua Conselheiro Mafra, 54 -- Caixa Po.ta!, 148.
TelegZ'Clma,: «Somatec» FLORIANOPOLIS.

•

Asteróide & Cia. Lida.
RUA TRAJANO, 33-(sobraflo)

o ESORITóRIO ASTFJRóIDE & Cia. Ltda.., intermediário dll
Eropr.eza Comeroial R. Grossem.bwcker S. A., com Hscri.t6rio no Rio
de Janeiro, ooóarr-ega-se de compras de qua1squer ar,tigos naqu-ela
pra,ça cimento, ferro, canos g,alvanizados, ipneus ,etc.

.. �)'

cI "',
I molb....

___I3iII.._.._IIIIIBI!iI!ttI1l!l!W!PI.m_IiiIIIIIII!lIWiIIilolli?__IIiIIi'l !IllMIi!IIII�Wilil_III_�_.....IIIilIII_IIlIII..1IIi!I!_1III!Il1lllilft'Im!NII1imllll!lil!C+I!l""""m�m••_ImIi:l IIIIIIII!III IIGI__lII:!ewa&_'f6&M€"MWWgiSIí/4liAQiik fAJWiXfl1

•

j ,: '

Fcbrlcante e distribuidores das afcmadQ�'con.
fecçõe."'·DISTINTA· e RIVETa- Po..ue 'um"grcn':
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NOS RESULTADOS DO PLEITO DE 23 DO CORRENTE, ESTA A MAIS CON-"
SAGRADORA MOÇÃO DE APR'ÊÇO E DE APLAUSOS AO GOVÊRNO DEMO-,
CRATICO E HONRADO DE ADERBAL RAMOS DA SILVA. ESTA, A IN Ó Aj A',
VEEMEN�E RE'PULSA POPULAR' AOS MÉTODOS POLíTICOS QUE ERIGE'MA",

MENTIRA, A INTRIGA E O 0010 EM NORMAS DE AÇÃO�

Com as eleições de 23 do corrente, Santa
mente integrada no l'eg'ime constitucional.

O povo, ratt'l'avéz do 'seu voto, manifestou suas preferências polit í
cas num ambiente de lihi'l'rlade e dentro de garaní.ias completas.

É possível que os r'['-;ulf,a.dos não tenham correspondido aos esfor
ços e aos cálculos desta ou daquela corrente partidária. É ainda possi
vel que aqui ou ali, ha iam-se verjf'icado ocorr-êneias menos Jouváveis
ou até ormdenaveis. Tudo- isto é explicável num pais onde a prática da
democracia sofreu 'uma longa interrupção e onde, por isto mesmo, a

cultura políLica do povo apresenta deficiências e vícios bastante acen

tuados.
Inegavelmente, por-ém, as dei�-ões de 23, como as de 2 de dezem

bro e 19 de janeiro, atestam um grande progresso nos nossos costumes
públicos se comparadas com as aberr-ações dos tempos antigos, quan
do dominavam os votos a bico de pena e os próprios mortos eram con

vocados ás umas,

O que se torna necessarío. agora, não 6 encostar-se ao muro das
lamentações, mas aceitar os faros com a super-ior-idade propria dos
homens bem íntsncíonados e p' ,,��()glljJ' na jornada em prol d-e uma

'Democracia cada vez mais Pf'l'fP,' ,; - ideal que só conseguiremos por
meio de uma intensa e contin nada campanha de dou trtnação politica
no seio de todas as camadas socíaís.

-Os 'que votaram a 23, f izeram-no, por oer.lo, conciente 'e livremen
te, pois sendo o voto secreto ,p, tendo havido farta distrfbuição de cha
pas, o eleitor, por mais rusticn e tirnido, hoje em dia dificilmente
/Se deixa iludir. Haja yista a ('scassa voLação oblida pelo Partido De
Il}·Q{'·l'ata Cristão. Niio é admissh'el supor que os numerosos simpati-
7.antés dessa agremiação pal'ticJ.ária se ,tenhàm abstido de sufl'agar a

eha.pa pedeci,sLa por receio ou coação. Kão ,"oLaram porque ,não qui-
8�l'am.

Assim deve ter sido com os demais parLidos políticos.
Essa vClrda:de precisa ser proclamada com cora:gem, pois do con-

trá.rio é nulo todo o ,esforço 'em defesa dos postulados democráticos,

N.atal dos PobresCom ,erfeito, .se esses postuladOS tem seu ponto 'de partida na von·

lade livre do povo atravez das U1'uas, é imperalivo de dig'nidade po
litica acatar a d:ecisão das urnas e encel'rar com >€Ia's as inimizades
partidárias.

,

Já o aJirmamm ique as pequenas ou grandes diferenças ideológi
cas entrê os diversos partidüS de estrutura d'emocrática admi.tem spn'

pr�r um denominad,or comum para uma a ,t i v i d a d e d'e, coopc-
1 açiío e colaboração em beneficio dos interesses coleUrvos.

.
Para esses volvamos agora os nossos olhos e, I>ombrando·nos que

'iodos somos .Q,l'asileiros e t.od·os queremos o progresso da nossa pát.l·la,
caminhemos ,corno bons patriotas na .estrada da Si'I1Beridade e do bom
senso, porque ,só assim lutaremos por um Br.asil cada vez mais demo-
erático, mais prós'pero e :feliz.

F'orlan6polli. 28 de Novembro.de 1941

A' margem das eleições municipais
JO_W FRAJNEIR

Catar-ina pst.á definitiva-

(,..aJ'idosas e os corações bem formados, distribuem generos,

roupas e brinquedos aos menos afortunados da sorte.' �Iuitos

são as pessoas 'e as agremiações que fazem cada um pOJ' sua

conta estas distribuições, aC()ntecemlo porém que muitos po
bl'es recebem pI'esentes de v�'írias sociedades ou pessoas isola

das, ficando porém outros pobres que também merecem, sem

receber qualquer preaente.
Para que se consiga ,'lIma distribuição mais equitativa a

Ação Social CataI'incnse cOllvida a' tôdas estas pessoas que pre
tendem fazeI' distribuição isoladam.ente e a todos os dil'etores
de sociedades ou agremiações que tenham este ano o mesmo

objetivo, para Il'emli)'em-se dia 10 de Dezermbro, às 71/2 horas,
na redação do Estado, afjm de tl'OCarem idéias sôbre o assunto.

Aqnelas pessoas ou agt.:,emiações que concordarem em fa
zeI' a reunião, pede a Ação- Social que se inscl'evam na lista de
adesões que fica na redação do "O ESTADO".
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RlmUTB. .. IEm memoria das vilimas�er35i
Segundo o poeto' do D�ARIO.! Transcorreram. com gl'(I)l.de sole- Em lugares destacadosrtomarnm assen

houve «coação» no ple'ito. nidnde as ccrinuniias d cicas carIL to os 51'S. ,11'5. Armando S!1nolle Pereíra.,

que o povo de Florianópolis, sob (( João David Ferreira Lima e ·Léob€l'to Leal: ..

orientoção do Comando da nossa resp-ectivamente. secretário\.; 'de Estado da.

_(j'ltrll'niçüo miliuir, liomenuaeoú as .rusttça, Educaç5iJ e Saúde'e em exercícIo.'

oüima da senha comunista de 35. da Segul·úr.ça Pública, da' Fazenda e da,

Aos heróis brasiteiros que tom- Viação, Obras Públicas e Agrfcuttura ; d!'.'

berma sol: o, bola covarde dos aqen- ToJentiao de Carvalho, prefeito da c:-<!pi-.·
tes assaduriâdas de Mosctnt foi pre s nal: eles.. Ferreira Bastos, vke-presidente"
uulo o preito de exoltação- dos nos- do Tribunal Regional Eleitoral;' des, Hen-.

80S sentimentos cívicos atraoes de �'iqlle Fontes, presidente do Instit.uto Ris ..

Missa oficiada. na. Catedral .ltletTo- tórrco E: Geográfico; deputado Lopes Vlel

polito.no, e da sessão C'ívica no 'I'ea- ra, tenente-coronel Joãci"-Câhdido .Alya;.;
11'0 Alvaro de Carnalko, cujo pro- Marinho, sub-comandante da Polícia Mi

{l1'Oma mereceu a [ronca solidarie- litar; capitães de fragata' Al'val'O Pé'e.!?!!:;.
rlode da -nossa população. do Gabo e Plínio da Fonseca Mendonça;
Mostrou. assim; (/. -socieâade Flo- Cabral, respectivamente, chefe 'da EStado c.

rionopolitomu que hoje como ontem Mai-o!' do 5° Distrito Naval e 'capitão dos.

repudia () comunismo oue tanto Portos; e o tenente Ruy SWckrer ·de '&.ru-

infelicitava a nosso. pairia. sa, assístente-míütar do GO'vernadol' dti-
Realizou-se 'ontem, às 9 horas na Cate- Estado'.

.. •

dral Metropolttana, missa solene em in

tenção da 'alma dos militares brasileiros

mortos na intentona comunista ele no

vembro de 1935, no Rio de Janeü'o. O ato

foi mandado celebrar
'

pela Guarnição
Mlllta.r de Florianópolis.
No cadeiral do Cabido tomaram assento

s. exa. o sr. Governador _-\del'bal R. da

Silva, S1'S. eles. Urbano Müller Salle:;-, pre
sidente do Tribunal de Justiça; capítão
de Mar e Guerra Antão Alvares Barata,
COmandante do 5° Distrito Nav111 e o sr.

tenente-coronel Nilo Chaves Teixe1l'a, co

mandante do l40 B. C. e da Gllal'nlçà .. >

W!lita1'.

Comparecel'am, ainda, ao ato reIig'iose-'
representações de todos os corpos. de t!'O-·
pas sediados nesta capital, magistrados,
diretores de repart lçõas, jornalis'tas, re-.

pl'esentaçõe.� dos estabelecímsnros de eJi-'

sino da capital, de sindicatos de cla�se�
e p-ovo em geral.
Oficiou a cerimônia s. eX3. revma, li.

Joaquim Domingues de Oliveira, 9.l"e'eblgpo .. ,

metropontano, acolitado pelos revmos.
cônego Frederico Hobold, chanceler- oi!rf$'
Arcebispado 'e 'padre Alvino ·Bertoldo'''.
Braun S. J., do Colégio Catal'inense. ,

O coro esteve a cargo do revmo. padl'€ ..

Emllio Düfrier S. J., co",-Juvado pelas alu-
nus do In.stituto "Ooração ele Jegus�.

A instalação do «SESC»
Florianópolis

tante do Dr. Ad€rbal Ramos da;.'_
Silva, Governador do Es'tado,..
Tenente Rui S. de Souza, fa-:
lando nessa ocasião o Pr:esiden� ..

te da Associação Comercial de,"
Ii'loriaIiópolis, Sr. Charles Ed�·:
gar Moritz, congratulando-sec>,
com as classes produtoras em"

poder dar ao seu auxiliar dire-
to € sua familia os benefiCiol:;;
de assistência social. S. S_ nãO"
esqueceu de louvar a figura-in-
cançável do ])1'. João 'Daudt de,'
Oliveira, por ter concretizad{1""� y

com o SESC uma das maiores,·
finalidades sociãis que far:tale-·
ciam cada vez mais os' senU-'

o, '"

mentos re,ClproCo.s de es.tinm�
entre os empregadores e' em-

pregados,
-

Falando em seguida O· Sr
Dr. José Wenceslau Amaral•.
Diretor da Divisão Administra-
tiva do Departamento dd SESC"
do Rio de Janeiro, descreveu:
em longas considerações as,

vantagens que traz aos comer-'

ciárlos e suas familias. o Servi
ço Social do Comércio, or� ins�-·
talado nesta Capital. DisSe S.,.
8. que tinha prazer de infor
mar aos presentes que já :na�-'
via firmado contrato com os;;

hospitais de Ibirama e Mater
nidade de Flo.rianópolis afim�!
de proporcionar aos comerciá-··
rios assistência gratuita á ma

ternidade, 'á infancia e à tuoor
culose. Instalando a Delegacia..
Estadual do S€\rviço Social do",
Comérdo nesta Capital, decla-

-

rava empossado no elevadO"
cargo -de delegado dessa bene
mérita instituição, o nosso ilus
tre éoestaduano professor Flá�
vio Ferrari. Flinalisando ,sua$-,

(Conclue na página 3)

C·
(ifII 4. Cei. Manoel Ploto

« O n..V ,
·

(. ce �Oti�I!!�e�e�áiicaSde Uru-
0;;. .

.

perrla, em Sao JoaqUl.m, tra-

Como todos os anos acontece em nos� capital, as almas zem-nos O infausto passamen
to de nosso venerando conter
raneo, sr, CeI. Manoel Pinto
de Arruda, progressista fazen
deiro na região serrana. O
ilustre extinto pertencia á tra
dicional família, radicada nos

mUnIC1plOS de Lages e São
Joaquim. Foi um dos fundado
r€s do distrito de Urupema,
Político prestigioso e lealissí
�o, nos últimos pleitos deu ao

P. S. D., de cujo diretório joa
quinense era Presidente de
Honra, vitórias das mais. ex

pressivas. O seu falecimento,
por isso, e pelos altos dotes de
coração que o exornavam, foi

Cia Internacional de Capitalizaça-01 E�����:t��:i��te�� �8�:���éJo
•
_. . RIpas Ramos, em palavras re-

A_ CJa. �,nternaclOnal De Cap.: por. motl,v,O de doenca �e seu cobra- passadas de sentimento, lem-
dor nao fara a cobrança a domlCllro como e de praxe. SollclLa por este brou a vida honrada e útil' à
motivo aos s·eas portadores o obs'équio de eIetuar'em seus pagamentos coletividade dessa saudosa fi.
até dia 28 ás 12 horas, em seu ,escritório à rua João ;Pi,nto nO. 13 sabado gura serran�.

. Associando-se às homena-

A paCificação de Pernambuco gens de pezar pelo desapareci-
RIO, 27 (A. N.) - Refe,rindo-se <lJ.O.S rumores em torno da pacifi0a- mento do sr. CeI. Manoel Pin

ç1i.o politic:a 'em Pernambuco, com a renuncia d'Os s'rs. Barbosa Lima ,! to de Arl'uda, "O Estado" ex
Neto Campelo e a eleiç�o [lara governadOll' do Estado do S1'••Joaquim pressa Condolências à família
Nabuco, dirt um vesperimo oficioso, hoje. que a vi,ag,rm do sr._Novais enlutada.Fi'lho, que vem ele chegar odIe Recife, 'e.staria Ilgada as conve,rsaçoes nes-

jse 'sentido.

Entre coaçãp e «coacçéio»
Da diferença dou fé:
A. «coacçõe.» de eleição.
Não .ao como ali de café I

Aprenda a.ÇJQl'a. Waldir,
Ponha mais tino 8· atenção.
Coar não é coagir,
Nem coação «cOQ�çãolt I

Com a coação eu concoedo,
e re.ultado já o indicQ.
Ma. não foi do no••o bordo.
Que faltou água na bica!

Moldo. foram voca••
Em mil e tonta. moenda•. ",
E coado. outrQ viz
No. .dil! e no. Jegeluio.! ! I

WIILDIMIR

Fome, de..... trigo
RIO, 27 (A. N.) - O Itama

ratí divulgou, hoje, o. seguinte
comunicado: .:Por telegrama
de Buenos Aires foram atribui
das ao embaixador do Brasil
naquela capital, declarações
relativamente ,á gestão para a

compra de trigo, no curso das
quais teria afirmado que "no
Brasil há fome '8 a Argentina
tem ll}uito trigo". Na realida
de a que o sr. çj,-o de Freitas
V�le disse f,:t6a* "no Brasil
há fome de tl-igO e a Argentina
tem muito trigo" .

No dia 25 do corrente com a

presença de grande número de
pessoas de todas as classes so

ciais, realizou-s'e na séde do
Club 12 de Agôsto a instalação
solene da Delegacia Estadual
do Serviço Social do Comércio
- SESC. ;L_ no Estado de San
ta Catarina.

Os trabalhos foram iniciados
sob a presidência do represen-

Réspingos...
rQu'em ,quer que lesse o 6['

gão da eterna derrota, Das v •.!s
peras do pl,eiLo ·e quando ,lincl:t,
se falava _na etm·na. vjgi1ânBj�,
encOlltl'1,1Tla um largo rol de no
ticias falsas, \'indas de enco
ffi.Pllda lá do Araranguá.
A cantilena era sempre a

mesma: perseguições inominá
'\'Pi,,; coacções inqUisitoriais;
a. policia, devoradora de ude
nisLas, era despejada nos clis
tril.os, de minuto a mi,nuLo, em
conLinge,n[es maiOl'es e sem

pl"e mais canibal:escame,nfc
fel'DZes. Para o jornal menti
roso e para os correJ.igionários
pa-tmnh.eiros, o amilienLe de
Arat'angll'á só encontrava sími
le no de Hil'Ol'jhima, ao receber

, a bomba atômica: feridos aos
mont.es, mortos ás toneladas.
ag·onjzant.es ás gl'osas _ ..

Veio o pleito! A U. D. N.
vpucen! Os guizos mel úlicos
bimbalha'l'am festivos! Ficon
patente o tNCO ... ntrasta
veJ prestigio do gerenLe do
J.NCO! E as violências? E
as perseguições?
De dl1as uma: 011 essas vio

lências i,orlas são verdadei l'as
ou são fa.lsas. Se são verdarleí
l'tlS, no Diário ·estão as provas
para a anulação do pleito! Se
são falsas, o Diário confessará
que é �lm órg'ão menUroso!
.ItJ qLloB as demais noticias sô
bre o pleito, merecem f1lnta.
fé quanto as de Aral'an�uá.

FRECHANDO •••
Dois udenistas convensravam:

- Vencemos em Gamboríú, Blumenau, Caçador, Arara-ngllá e'
êontamos com Ti'jucas, onde é (lerto o nosso triullf,o.

� Por amôr de Deus não diga is's'O! A vitória da U. D. N.· em
Tijucas será a nossa Im'ai'Ol' derr-o,ta! Não .podemos o não devemu",·
ganhar! Se.rá, neste atoleiro em que esVamos, o mais dolo'roso de
todos os desUlstres.

- Porque? Você Já virou ...
- Nada. disso! É que 'estamos grif.ando contra as viülênci::ls- .

pessedi'E1tas. Em Araranguá já err.amOiS o pulo! Em JoinvilIe há um
as-salssinado pessedista e dois Uissass'Í'flOS lldeni.stws! Se não, perd(ll�
mos em Ti:juca,s, levamos o diabo de uma vez por todas ...

- Você tem razão. Viva a der,rota da U. D. N. em Ti,iucas! ;\'1-.
v:a o P. S. D; de, Tijucas! Vi,va o nosso chefe derr-ot.a.do. Viva o no:::.
>80 candi'davo derrotado I

Realizar-se-á hoje com ini
cio ás 20 horas, no Teatro Al
varo de Carvalho, o festival ar
tistico da Juventude Espirita
de FllOrianópolis, em beneficio
do Natal das Crianças Pobres.
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