
Nada mais lógico e natural que os do "Diario" c amarem er�u:_ alhls ,e mau

brasileiro. Para. ,e�es, o bom brasileiro devç' ser, por exemplo! :��,JUI,:;: ,0 i;',ob!in�o
do dono, d� "Dlarlo",. que, por este credenc.lado para repre�enta'___ia.·: �g�erencl8
de Petropohs, dela fOI expulso, pelo Itamaratl, por haver Iraldo o Brasil!, Confere 1
""_'�-----:''''''_'.'''''''_-_._-_'-'''----''''''''''----�w..-•••- _. __ -_•.- ,._-_._ .-.-_-_._._._ -.,!'I.,.-.-_

- -.-.- -.- ' -.-.·.·_-_-_-.·..• w.-w-.. ....,..".,.......

a Lei de Segurança Nacional

Florianópolis - Terça-feira, 16 de Setembro de 1947 I N. 10.126

�. P_U1LO, lô (A. ;-':.) - Informou o Í:;ir. Cirilo Júnior (jure o 1)['0-

.ido ,de Lei dI' '�'egTlrança já foi entregue á Comissão l\!ilsfta, oíahorado
ra .lus Ie ís clolD1pllemenl:ares. Aquele orgam ismn da' Câmara Federal,
dentro d'e alguns dias, deverá dar S'OU parecer sobro o prodclto.

Com 1·I.lfr;I1Ôni0i,a UIO pi'ojef.o ,rlc Lei que 1l'enniLil1á Ia cassacão dos

mandus.os, af'irmou o S1'. Ci"dJo Junior que (I sl'lIladlOl' Luiz Ol1.1"IOS' Pres

I,c� IlP[lill "i,s,las' do mesmo.
o MA18 ANTIGO DUllIO DB SANTA CATARINA

rr.prtetárlo ti D. Gf,rente: SlENEI NOCETI - DJretor Dr. RUBENS DE ARRUlrA RAMOS
Jnr.ter i. itMaçlo Ã. D�O DA SILVA

----------------�----------

Ino XXXIV I
._----- - -------

nas
..' .

mumcrpcns
H.IO, 1G (A. l\',) - o 'I'ribunal SUll'elJ,'iol' Eleitora,!, decid iudo 61)bl'0

iuna eOJ1Ô'ltlU, Jorrnulada pelo, Par-tido f)olcia,] Democr-ático, secção do

Hin (,nullcle do Sul, relativamente Ú,,, iIllelogi])ilidades pawa, a, elloição dos

lla'{,rre,ilus, dp,c!m'ooll !1'IW não 'F�xisle quaJqul'l' J\Fs'triç50' a res'ppi,to, nem

na CIJ'n,,u,IA1.i(:âo IlIPiTll ua Lei Eleitoral.

NãÇ)' ha restrições
eleicões

NA ASSEMBL'EIA L'EGISLATIVA
O projeto da Lei Orgaoica'dos Muni'cipios. Dispensa de

interstício, cootra o voto dos udtoistas.
o deputado Osvaldo Cabral globadamente, uma única dís

pediu providências no sentido cussão, dentro do prazo de 10
da Prefeitura de Florianópolis dias, recebendo, emendas in
'responder a um pedido de in- clusive de redação, nesse mes

tormaçâo por ele apresentado mo prazo.
em caráter de urgência. IV - As emendas deverdão ser

Exmo. Sr. Presidente da As- aprecentadas em 3 vias, poden-
sembléía Legislativa do o autor justificá-las oral-

Com o presento passo .ás mente, durante 10 minutos,
mãos de Vossa Excelência, o prorrogáveis. O Relator da
projeto de Lei Orgânica dos Comíssáo poderá falar SÔbH
Municípios, elaborado p e I a emendas pelo prazo ele meia
Comissão E-special, que tenho hora.

'

a honra de presidir. I V - Encerrada a discussào
A COl,nissão el� . l'efer�ncia, do projeto, s�rá êste, eon: ?S

ao Iazer-Ihe entrega. por meu emendas, enviado a Comíssáo
intermédio desse trabalho que que dará parecer dent ro da
se constitui de 161 artigos, so- prazo improrrogável de 8 dias,
Iícíta de Vossa Excelência se findo o qual iniciar-se-á avo·

digne em dete.rminar a publi- facao, por títulos ou capítulo,
-caç�ão, com urgência. do men- salvo as emendas, que serão
·eionado projeto de Lei, no votadas separadamente enca-

"Diário da Assembléia" e, em minhando s�US autores' a vota
avu1sos, para discus,sfio e vota- ção, caso o desejem.
ção da matéria, na forma a ser VI - Terminada a votacão

re������e�n��� !�::O����, enal- ·��rf�'ol:��Seáda�oe��:���s';:Jr� Caml*nho aberlo para a ,"'nlluencl·a Del-de'olaltecer o alto espírito de coope- reduzÍ-lo á devida forma ela-
'ração, demonstrado pelos ilus- borando a redação final.

'

tres deputados integrantes da VII _ A' -redação final será Praga, 1G W. P.) A 1all.a de Ipo,,[,a ao 'pLano ;\lal'clwl. :\ .!}ILtSSla tum, ,p,�·inlcbpa.ky!jentc a;; máquitlJa�.

Comi,ssão, que foram Telatores submetida á aprovação da As- llabili,d��.rl:8 'ria Itú�s�a na �na, bata- 'lIJ'p'l,pniflp COOl\(}l,nal' ·e mleg,rae (l,S ,As taLlcas u,LI'ltz[}jdlas .pe,los part1-

naI�ciais seus respe.ctivo's su- bi'"
,

bi' d lha pohL1CH e ot'{'Oll'Ol1lJ1Ca oontra os plall'os. i'!1iüivi'llnai;; de rec.t]I){·il'ação dos c'Ü'muIH�ta's Inos, :palS(�S sa;LeIIle.3
L' ,e. sen1 ela, apos pu lea a, na E�,ta'dos CnitFos ,deixou na I\sfera ele dos pal�{\S do 1'l'sLc ,lc\UJ:upeLl, �..neu- I.êm pr'Eljllclic3Jc!o o '",riU lPre,s'l.i1gio. O

plentes, d�ra:lte os �raban:os forma do item I, (}, durante inrhyê�eiêl� -dI' ;\1IYc!COU ml, l�urorpa l'a,iaJl1ido 't's,;�s nações .a r�jeH,ar�m p�icâllidalo das 'fl.!IPiçõl's ;na lhmgria
desta. Comlssao Esp�cJaI, cUJos duas sessões, receberá o lIrOje-, o:l'i-cllJlal o Icami,lllhu rubet{o á ilüíl-l quali(J'Ll�l' .

·'::l.J1JfJ.a do do1:?-T' dOi< J�s ... flnfl]]'ElCI)ram 0,5 dema'is partidos es

esforços redundaram na apre- to emendas de redacão ex.clu _ Lt'ação oci,rlrnl.a,l"',_ ll'p.s meses rle- iael?s l,.melos. a ql�a1 :lUO J�Orlfl ;wr qu-eJ:d.istas eo�t'l:a I) cOil�llm!i'SllTIo. !:s
t, :- d'

.

t .' '"'
puis da aj)hc:1\:�w do chamado' a:eeILa, PIn C011SI'C]IIl'JlCLa da15- COll(ll- ,n'oLwws ;do 1,lllclidamen,o. \]e j}d-

sen açao O proJe o.em causa, slVamente.
_ ".Plarw M0101.0\ ". Tivü a Opol't,um- �'ÜI\'; J)illUicas que Il.'iLc provoca.

. Idr,es ,catolIicos na l!tllg00�11�'\'H:L ,ec·oa-

dentro do prazo es.tIpula�o. VIII - Para fundamentaçao c],a,de df' pal,p;;!.l'a'l' c.om o�� lídcre.s Os esta,dos ql1� faz,em i'l'onl,l'II'a l'am n�a.I mos· .&etore�,�,ato!Jcos �a
Valho-me da oportullldade, verbal de.ssas emendas, cada güYeI'namentais e eom1.unistas nos com a ,llllli;.SHt ef'tao Jazendo uma Hungl:Ia, ']'echecoslovalqma e Polo

Senhor Presidente, para malli- autor terá o n,razo de 5 millu- qlla,j,l'O Ipaíse.� d.(' früntniras {',straté- campanlra no s�nlHio do;} l�{J1lS.Pg\lll· ma,. L�a mUNwIU. de. C()mUrnI�st,as
f V E 1" os

.t'"
gieas da t'�t't'l·'l. rLlssa' lJolônia pacto,:; Inl,hla:nr\s 'e t!.etHllJDliJ'COS· eom nos .paIs'as qLle VIIs,l'l,el se ap'o�son

estar ,a assa, xce,�ncla, tos, cabendo, .tão. s�mente, ao �reh�Cosloy<{ql1;a', H1U�l'ii; e Iugos- u gO�'emo ,eI'A !'vi ° ,,,C'OU, á :>em�elllJan- do ;po.de�. Tudo .p,ar,�e, ,(�n1.rl�ta�Lo
protestos d� alta_estIma e

€:5-1 Relator da

comIssa,
o elabora-

I:1Yi,n .• ,Nl.1tn101'0g,.US
'ddo's,

faz:e,r,l,l
-ecoar çu rI,o ql H' OWl':·e_ ,entre .0-5

I,,'stlarlosl
que a R,USIS,Ht oJIlJant,m'a.

OS,'
COill'll11lS

pecial consldera�.a.o. dora do projeto opinar, por a campanha anti-,aillll"ricana desell- lJIürl'lls (J, ai ,Arnel't�a Latma ..
J<Jnitl'e- tas no. P?�:�el" pelo mcn�s ,e�'qu<�n-

Nunes Va.'l·ella� Presidente da escrit.o, ,sôbre as emendas apre- volvida IPHlo ,g'o'\'t�l�no dü j\<[{�S()ou. 1a.��0, ,li R:lss.Ja llao J:�': il)�·Il�.r:,el' Ib,o ,.o exéJ. ?I:l.o ,:"e�'�lh� ,,:'nlcl,t t'i"ill-

C
. -

1 b d I' ela LeI' ÜlltrüS m'llltt'm iHrJilia Lol,cl'anC1a, a (',!:It,e�, jJ,u"t'15- () Q'ue e],Ui llLceSSI- \Icr OCllljlaJ1ido eSSf.s, paw,es.
onussao e a ora o a <.:entn'clas nessa fa"'e ' .,' ., .' , -

• . . , .

., .'.., '" ,.

_ paT.a Icom I) L�a.p.jütliilrno. Tooo:s., en-
OrgaJllca dos MUlllClplOS

.

IX - Aprovada a redaçfl,o Ll't'ita,nl,o. süo da rw'sma üpi.nifto: A g' crl·s' eco ml"ca da Euro'paAssuntos: (Processo de dlS- final, a Mesa procederá como de.g,e,j:ul1 dolall'es" ·e;llIp)'és1imns e in- raVe
.

e n () ,

eussão e votação do projeto de de direito. I tensilücação do comércio 'com as
JJONDItRS. 16 (U. P.) - Os li�'ll:quail1l[.o iss'O, ,em Londres, a

Lei Orgânica dos lVIunidpios) Sala das Sessões da AS""l11- potéllJCla" �rCI,nlenia:]'s. N,a Ibase psln-
'paÍ-':t"" da El1t".upa Ocident.al, que JllllJta Rx,ecuLi\�a, do FUllido Monc-

O· t' " 'd t da�' ..

(, _v

la do comerCI,n, j'ol].os, Cl'Ll,p'l'E'lm ont,e,r
I

.

ce já' T L n'c' 0:1 heg10 a' CC)'!]

:sI�_na ano, .preSI en e bIela LegislatIva, em 15 de Se- acôwlos. Aparrmt.e.nwnLe. d,eseja:m a ,rêlye,,:;alm urna Cl'lse s,pm pr€ - � no n 8'1' ,,, '1011", CI' u" -

Comlssao EspeCIal eloboradora tembro de 1947. ,êst.es !J.1a.ís,ps .p.yilar a tomrpesta,de de.nLes I(jp dülme-s, i-ndi-cara.m e;:'I.u clusão, llIa Cüllif,el'ên!cia 'em ourso

do projet'Ü de Lei Orgânica dos Nunes Varella, Presidente i,n<l)dI6g�i'cn qL�e se poderia �('.glJi.r aos
"mllan<l que a a.�urJ.a fi1;1a.nlcen'a llot"-llbBsLa, I�api,tal. �rue o aU'fficnt� �u

, ,. . Le-ame,eicana uao ma1S pode s'el'!'P,r'odUf;ao reprl:scnLa a soluça0 11-

Municípios, o qual se constitue da COlnissão Jatos peOln�mll.cos... ' -1(l11igmmm1.l,e adi'3!da. 'l'l'ês grandes, nal dO'3 ,prl)hl,ema,s ,eCOllÔ'll1Il'OS
.;:J 161 t' spel'tosa FLllnelÜnlfll'lt).s Dl'l,[.a.n1cns O[)Il1ia- - ,.

I I L" '1"1' m'a' s 'm
'

e a,�.' "c,on�o-,
ue. ar I?�,S vem, re

-

O deputado Raul Schaeffer ram ,em juLho ubLimo l}UiEl a Rnssl;J, ilLWOI'S Clll'nf}(\]Ias, a ng:1 d " ,t mlllI L IS, ,Ie .Q qu " v

mente, 'SohCltar de Vossa Ex-
_ P. S. D.. , atualmente na pre- C<OlbCeiblm tl 1)1::111'0 :\lololoY, 'em 1"es- Fr�mcn. e [1, l,talia, atraycssam um q.uêlllcias S'(Jl'iío as pi1o,re's lP.ossi-

d,o� lllis, pI'ol'um:los p'Hriodos (lo po- V'ci,s". ,A. conferência do Banco In-
eelência Be digne em 'submeter dn:" mais �)rof.U1l]JcJ!O,g Ipe-r·i-O,dos de 1}0- ,q,el·naeiona.l, aqui l'Elu.nida, decla-
á apreciação do Plenário, para menlos (lil\s'ta s.emana no c,uJ1lLiru�u- ro'u, por sua 'V·e.z, que enLre as

os devidos fins, os itens seguin- U
' ·

I
.. [,e:;p ca!l'{IJCÜf�r.izalll pelos int.:"Hs<JS �nedildas CjL,e clavaiIn s'er 'tomadfh':l:

tes, referente á forma de dis- m.a ameaça a In egrl- e"j'cfl'çOS de todas flstas _lllaçÕeS de :p.al�a melhorar � ,sj,�ula'çilo. �j'eve m-

cussão e votação daquele pro�
'E'nlcollil.l'a,l'f'om uma ;;1iJ'IUlçaO P1U",a n clU1r�s'e a. 1"c,duçao das ial'lda.s 'e até'

d d d G· "na erise', T'J'czp rias nações que' m .. a SlUH 'Própria exctu!>ão, a i·ntegra-
'. jeto. a e a reCla legTa1m o Pla,llo 'Mul':sschall anUlnC1d.- çiio da l'neuperação num !pl'ano na-

I - No mesmo dia. em que .' J'lUm ontom. a cotllolusão Ilc um ciomxl e a 'es{rubillização da moeda

fôr entregue á Mesa o projeto Nova York, 10'I�U, P.) �l?S .ESL]rudOrs {JDtlI'?O� ipreONllpam-se serIa-lacôncto .p[1I'a investiga.r as possibili- Mravé" de· 01'çam€'-l]Ü1S ,pquildlbra-

d L· O 0-:" d Municípi- mpnbe corrn os aU);I II(IS e a�sls· e,l1Jella ca ugos aVl'a, Bullg'áTia e Albania dade,s, .rle uma ,u,l1lão alfandega]']a. dos ,e' outras ]watIcas 'económicas.
e eI roanlca os

'1' I l'
.

d I I 1\1 I 11 I
.

Ti' L I )a'c-es do CO""'L'J"nellle
P

.

d t d <\. bl
•. ao,s, g'u.eITI, :he]ll'os lei ,cm,cos - ec' arou -o- g:e'uora. n"aT8' la" f ,c,nfLllllicIan-

,
.I'; ,OCO::; o� l, I"" '

' ui' '.,

'Üs'dO r?SI en e ablc. sse:no· enIoa rio a ::lltit'urde ,]{uque1os 'Grôs, "plaü"e.s como "Uma 'WID'oaça dil'cca lÍ. iruteg"l'i-Ic,om .e.x-eeç('io da. }<)f'lpanha. foram

01' enara a sua pu lcaça ,'.., . l' .... ,. I·t· d G �
.. , 'C!lrrl"1.rJ8.doS a ,lomal"l'm llaTl,e nas

"Di.ário da Assembléia" e em dade iel'l'lwna.1 e a mi( {'.lpC,l1'U'eI1lCJa po I :],(�a 'a 1'1 cI'a. • r)e.';Qlni;:;a�.
�o em'so ,da semana (jll€' hoje

avulsos.

G I II no Eu-110 [inda, pl'I()�,SIE'gl1íl"alill as 16 ,naçües
II - Feitas as publieações raves umu OS 11'0 ,rC'f�xa,nw das suas propo,sições

será o projeto da Comissão, lSÚhr,e o PI.ano Ma,l'-Sirlall, a,Le[].clell-

após 24 horas, submetido, en do a um 'l)ledido do secr,ecário de

globadamente, á aprovação da CAIRO, 16 (U. P.) - T'üdo o Egito clsLá aiJm,"essq,ruc!lo um periodo Esl'ado llOllLf'-rumPI'iea.no, o (lllal
de desassocego e bumultÜ', como mütivo do fra.ca3s·0 das negoc,i'ações a.fi.1Hllo11 {I su.a rleeis,ão dI' 31lnar

Assembléia. . 100°'0 LIIII' lhe Sf',]·" a,pl'c8l'nlarlo 11m

t
' ])ari! qUE' o ca�o do' Eg'ilo 00111 a Grã-Hretanha foss,e aipil',esen1lado ao

III - Aprovado, en rara na rela.lodo aceiLável das llCi'(;ls"ida-

Ordem do Dia para sofrer, en- COl1ls,elbo de SegUll',an<.:a. des IOCOluômicas continenLais.

siclência da importante Comis-
são de Finanças, encaminhou Repatríamenteá Mesa O· seguinte:
Exmo. Sr. Dr. Presidente: .RHl, 16 (A. l\.) - 1'1;;1�a1ll.Q� jnfO'J'l1loi,lJlols ,c]fI qLH', até fins de ouíu

Requeiro á V. Excia. subme- Iw.lJ m",')x,imo, ou. o mais tardar, a1r. Pl'j'[lK:,i]Jj.os de nuvernhro, estará no

ta A apreciação da Casa, com porto (l!c Hamnurgu um navio para C(lDir]nziJ' (IS re-patriêJ!dos da Alerna-

fUll�amento no artigo 10.2 do I nha ]l,hl':l o Brasil.
,

. ,

Regimento Interno, se díspen-] A missão militar 'hl',j;si>lPira que "e ,e.ll'()fmlra naquele pais c,glla HID

sa o intestí�,io previsto no p("lllharla 'l:tlJ CIJ,D!r-11Ül' Cl,� dellnar'C'[IElS neccssárías aos !"(''Pa'[:l'i-a"nc'l1'bo de

citado artigo, dos proetos de 1l10l núm-ru d'l' !I t'<lsi I eírus {'xcr-de,nÍJPls, a mil. Por GUlfO lado. o Itama;

lei ora aprovados em segunda ia Lí já (',;,Lú d.r.· j)()�"",f' da, re lação dos habitados, pan-a Ü'S quais é ínxl is

díecussão, afim ele que figurem j}1'I1I:;iÍ\'('! 11 paga,nW,J1to da,.; respectivas taxas, a ser feito nesta oapital,
na Ordem do Dia de amanhã o l'I'[1I,(,�,t\'ll[aJ)le ela FI'�It"J>ação das Associacões Comercia.is no Rio

em terceira discussão Ul'anlk do �uJ. "T. Albano J�':iJlel', está a-e,umlp::mhanclo os casos que m-

Salas das Sessões, 18-9-47. Ipr.t'.,';:'.rWl. r.l'il'I'LanW·l1lf' ou om relação a seus parentes, aos associados

Raul SdHlefi�r (la'i,lwla t"llilitla{le.
Este requsrtmento, posto ...

-

-,,_
_

em consideração do plenário,
f

"oull' ·Itn ..nU' tre "'oc··lall·stas e "omunl·stassó fOl regeitado pela bancada: V �, '"(j.. • t.\. " .! \I

udenísta, t L LvrA, 10 (C. P.) - Acredita-se que a ,clel,cao á uma, vruga no Sc-

;,' �; '" nado !'oi yl(!'[llcirla ,pelo.� cUl),survac10l',el", 'COlm a vitória üo, s'cu ea,ndida,to,

Os pareceres de que trata o o lidel' I iillC"ral Eug'ênio Gomales.

presente requerimento são os _\·Iem 110 conrflilt.o ,e,nü'{) C!omnnisLa'8 e sociah9'(a.�, nesita capital, a:

de 1 a 10, todas aprovadas on- ('.ll'i(:ão foi ll'r1r'1ll'l'ba.d,a iP'OIl' outra. agitação Plm Pnel)'!o Gla:u('n, c}ncle I)

tem. ,:;r. (;nilh',rml) Drl Oviile foi g'I'él'vf'ime.nle fNid'o a tiros de 1'e\6l\'1:'0'.

de . Brasileiros

Apurada à res

ponsabilidade
,ndo, 1ô (A. :\'.) - A r.o.po��lagcm

cal'i,oéa alj.mroll que I) laudo- ifH'l'i
eial Ida Polícia conchH' IJlrla re�

])ons,a,])i.lidade do 'l11ip:;Lre tia "1'8-

1"I1(1,na" no .cJ.es:a,s:lre da baía ,de Gua

nmb;�pa q:tllP C'o.]ll"iu rl,1' !trio d"7.'1'1l:1 �

üe fa,mílias c,arioc,a,& 'e nUlJl1ll1enses,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTAOO-Terca·felr. 16 dle Setembro ". "••7

LIRA TENIS CLUBE-GREMIO LIRA�Dia 20 de Setembro, festa da· Primavera com a «Parada.
da Eleg8ncia»-Traje passeio.· Reserva de.mesas a Cr$ 30,00 a partir do dia 15

D.a Relojoaria Moritz.·

Informações Comissão Estadual de PreçoslNão ouve
Realtzou-se dia 10, mais Houve ai uma alteração no I

uma reunião da Comissão Es- prêço da manteiga que 27,001por causa
tadual de Preços. Reassumiu- passou para 28,00. Os la- catarro ?do a Presidência da Comissão, ticinistas tinham pleiteado U'_
o Dr. Leoberto Leal que estava prêço muito mais elevado. Por EiXPRIMENTE ESTE
ausente, em missão do govêr- essa forma ficou regulado o REMÉDIO
110, fora do Estado, agradeceu fornecimento da manteiga ao Se V. iS. sofre de aturdimen-·,
o esforço e inteligência posto Estado. Desde que o fabrican- to cata r'1tá I ou de zumhidose;
no exercicio do cargo pelo seu te .complete a sua quota, po- nos ouvidos, ou se o catarro
substituto, o Prof. Lourival derá vender para fora do Es- obstrói-a parte posterior da sua.

Câm-ara. O Dr. Carlos Gomes tado o excedente. garganta, certamente se ale-
de Oliveira secundando os . LEJTE: gará ao saber que essa, tão-
conceitos emitidos a :respeito O Presidente ..deu conta <á aborrecida' afecção desaparece-
do Vice-Presidente, congratu- Comissão .da deliberação do prontamente com o simples.
101.1-Se em nome dos demais Sr. Governador no sentido de tratamente, durante alguns
companheiros com o Presiden- ser confiada á Comissão o Se-r- dias, de PARMINT, o qual po
te, pelo seu regresso e Teto- viço do Leite na Capital,' com derá adquirir em qualquer far->
mada das' suas funções. a usina respectiva. mácía ou drogaria.
A seguir, o Presidente pôs De acôrdo com essa oríen- Nota-se uma grande melhora

em discussão o caso do trigo .tação, a. Comissão deu plenos logo no primeiro dia. A Tes-·
sôbre que havia um processo poderes ao Presidente para piração se torna mais fácial e,.

de aumento de prêço da últí- que S. S. agisse no sentido de desaparecem, gradualmente, osr
ma partida, no montante dê reo-rganizar os serviços da zumbidos dos ouvidos, a dôr de-
2.100 sacos vindos da Argenti- Usina de Beneficiamento. S. cabeça, a sonolência e a obs-
na. S. 'expôs então as perspectivas trução nasal.

O moinho de Trigo de Join- de melhora que o assunto ore- A perda do olfato e do pa--
vile, em carta á GElP, expuse- rece, com a produção de leite ladar, a dificuldade de ouvir e
ra a situação. O preço do trí- que a Granja Ressacada está o desprendimento do mUCO na->

go argentino", que em janeiro ornecendo e irá fornecer até sal na garganta são outros sin
fora de 35 pesos por saco de 50 o fim do ano. tomas que indicam a presen
quilos, na quota de fevereiro, Outros aspectos elo proble-] ça de catarro, o qual deve-se
subiu para 40 pesos, aumen- ma, foram encarados.

1 combater com o tratamento de-
to êsse que equivale a 19,00; a Tiveram presentes á reu- PARMINT�
quota março que jli chegou foi nião o D; .. Tolentino .de Carva-'

SI CONSEGUIREScomprada a 45 pesos ou "seja lho, Prefeito da Capital, .e !O-! Que um teu amigo ou conhe-
19 cruzeiros, Pretendia o Moi- dos os membros da Comissão, cido analfaheto frequente um CUiI'-

nho vende-lo, em vista desse alem dos Srs. R. Tichauer e 50 noturno para aprender a ler 6'

aumento a Cr$ 263,30. Examí- J. Mei-ra representantes da a ·es!3rev�r, 'Pr·es.ta�ás um grande"
'. . serVIço a tua Patna. Catedral Me-·nando o ass.unto por uma co- S. A. MOlllhos RlO-Granden- tropolitana Oll GrlllPo Escola!!' Sã-o-

missão especial designada na ses. Jos,é.
'

última reunião, concluiu esta
_---- .:.... ...

que era inevitável o aumento,
mas para Cr$ 258,00.

O aS'sllllto, porém sofreu

l1armál'tloas de planta'"o g!riRndes e prolongados deba-
[\J tes, empenhados que estavam
Dia 14 Domingo,

.

Farmácia os Srs. membros da Çomissão
Nelson - Rua Felipe Schmidt. que dai não adviesse aumen
Dia 20 S'ábado !farmácia Mo- to no preço do pão. E, estando

derna, - Rua João Pinto. a chegar uma partida de fari-
Dia 21 Domingo, Farmácia ilha de trigo americano, no

Moderna, - Rua João Pinto. preço máximo de Cr$ 2�5,oo,
Dia 27 Sábado. Farmácia Sto. cogitou-se de esta,pelecer uma

Antônio, - Rua João· Pinto. média entre o prêço das duas
Dia 28 Domingo, Far;llácia partidas. Contudo, havendo

Sto. Antônio, Rua João Pinto. informação, embora não ofi
O serviço noturno será ef.e- cial, da vinda de novas partidas

tuado pela Farmácia Santo de trigo americano, e tendo o
Antônio sita lá rua João Pinto. conselheiro Charles Moritz,
A presente tabela não poderá como pacificador que é, escla- DIREÇAo:

�er altera;da sem prévia auto- reci(1o que em face da afluên- Amélia M. Pigo: �
rização deste Departamento. cia da farinha de trigo ameri-
Departamento de Saúde Pú- ricana, não seria preciso alte

blica, em 30 de agôsto de 1947 ..:rar.o prêço do pão,'a Comissão
IJuis d'Acamporas: Farma- se decidiu por maioria, 1)elo

cêutico-Fiscal. t d'
.

t'daumen o . e ,p.reço llJa par I a

de trigo em grão algentino '11a-
.......... "'... ."!",.. .... . ... "

ra Cr$ 250}oo.
Contribui para essa ,Aelibe

ração a declaração do repire
-sentaÍlte do Moinho Joinville,
presente' á se'ssão, no sentido
de que o Moinho lJoria 'á ven
da, ao mesmo tempo, a parti
da de trigo argentino e ameri
cano, o que permitirá, que os

panificadores estabeleçam mé
dia de pr,êço, que ficará em

de[Tedor de Cr$ 247,00, pois, a

quantidade de farinha de tri
g-o americana já. no porto, é

•
28.000 sacos, contra: 21.000 que
produzirá o trigo argentino.
Além do mais, como já referi
mos, outras partidas de trigo
'ame!ri-cano poderão vir para o

EstadQ.
)'[AN'l'EIGA:

O Brof. Lourival Cânlara O dirrelôrio do PSD do ES'treirLo,
.. re?e�temenrt,e €>mpos:s'ado, tem.

t
"

d o praze�' de comUlnicar aos seus -COrl'elJglOnanos que s·e reumrá todos

lapr_esen ou o projetO
t 'be 11'eso- os' dom;mlgos fLS 10 'horas na sede do Caruúi,g,ta. R. F. C., pl'ovis()Q'irum'(mw.

uçao em que se es a e eceu '
'

, , ,.

h
.

t d f
.

t de Cienllifica também ter sido deliberado que os compa.nr eIras po--
quo a e orneClluen o "

d' l" . '., lhe·
manteiga aos fabricantes. para derão �e 'enLenrd·er com quaLquer .memmro elo me_orla, para e.::pol-

.

o Estado conforme delibera - 1!uâs 11rel>ensõcs de irulel'êsse cole.lJ\'o, as q�lal,s ,serao, em r·eUflllao, ��X3-
_

d 'l't' Deba minadas com cri,Lério e justioça, 'e s,endo Julgadas ass:urr1Jto de con"j'{}-e-
çao a u lma semana. -,

_. . .

tó' .. inharã
tido o assmlto foi com ligei- l'a(,'ão, por cerlo. merccerao o a;po�o do dlre no, que as CI1Cam I

Tas modificações,' aprovado., a quem de direito.
.

uteis

SEXT.-\-FRJ]{:\
VHl'lg - 10,40 hs, -- Nor!e.
rtpal S. A. - 11.:30 hs. - Norte.
npal S, A. - 7,30 hs. - :Sul.
Cl;u7,cir'o do ::inl - 7,20 11.8.

1'\ol'i.e.
Pana ir � 13.00 hs. - Sul.

�.ABADO '

Cruzeiro do Sul - 11,00 hs.
:'>ol'tc.
Panuir - 9,50 hs. - �()rle.

DOMINGO.
Panair'� 13.00 hs. �. Sul.
pa.nair .- 9,50 hs. - NOl''f..Cl'uzeiro (lo Sul - 11;OU,flS.

Sul. I \
Cllll'zciro do Sul - J ",00 ·h8.

NorLe.
,. -

\ .

Pede auxilio

Horario das empre- J Viação aérea
sas rodoviarias SF����-��:RA

SEGLTNDA-FE1,HA Varig' - 10,110 hs. _: Norte.
EX:I)l'.esso ,São Crislóvão � Lagu- ]teal S. A. - 7,30 hs ..- NOl'le,

na - 7 horas.' Cruzeiro elo Sul - Norte.
R'Xíj)resso Brusquense - Brusque Iteal S. A. - 11,30 hs. - Sul.

_ Hj horas. Panai)' - 9,50 lts. - Norte,
.Auto-Viação Iil.aja

í

-:- ítaja
í

- TEJUÇA-Yl!iLltA
15 horas. Cruzcíro do Sul -,- 9,110 hs. -

EXlIH'esso Brusquense - Nuva Norte.
TrenLo - 16,30 horas. Varig' - 12,30 hs. - ;';ul.
Auto-Víacão ·Gula.l'iIle,nSIi - Join- P<l1nair - 'la.oo -hs, - Su'!.

vrle - 7 horas. Cruzeiro do .81.11 - 12,20 115. -

Auto-Viacão Catarrnense - Curi- Norte,
tíba - I> horas.' OCARTA-FJ!;fHA
Rodoviária .Sul-J3l'aó'iJ - POrto Cl'Llzeirõ do Sul - 10,40 11s. -

Aleg1"e - 3 horas. . Nort«.

TJ3lRÇA-FEtnA Jlf'éll S. A. - 7,30-118. - Nort-e.

Auto-Viação Cntar-íneuso - POl'- \ aiig - 1;),00 hs. --- NOl'.t-B.
to f\:legre - fi horas. ltt'al 8.'A. - 11,30 hs. -- :::iul.

Aill:ln-Viaçüo Catariuense - CUl'J- QUL\TA.-PJ�lRA
tiba - 5 horas, I'unair - j 11,2.5 hs, - Sul.
Auto-Vincão Catariuense - J0111- Panair - 9,50 hs. - xorte,

vile - 7 110ras. Varig _.- 10,.20 hs, - :-:lu I.
Auto-Y íaçao Oataríneaiee - 'I'u- ,(;nlzl'iro do Sul 15"jO 118. -

barão - li ,horas I
",uI.

Expresso �:10 CrisVi\'ão - Lag u- CI'llizeÍI'o rio Sul _. 9,10 hs. -

:11a - 7 110I'as. :'iol·Lc.

E.mlpl'{lsn Glória r-r- Laguna-
7% Iioras.:

K�PNlilSO Brusquense - Brusque
- 16 horas. .

Anto-Vi·ação HaJa.í - Ha,jaJ-
15 floras.

OUi\JRTA7FE�RA.
Auto-Viaeão Oabarínense - OUrJ-f

tilJa -r-r- 5 horas.
Auf (I-Viação Catarinense - Jom

vile -- 7 horas.
Auto-Viacão Catarinense - La

:gunu - 6,3'0 ·horas.
K"\lpl'e�sn :São Cristóvão � Lagu-

1la - 7 ho�·as.
EX!llrc�so Bl',u�quense - Brusqne

- 16 horas.
Ali'! 0-Vin-ção Hajll:í - liajaí -

15 l'lf)l'l1S.
.

E.xip f'e�so- Brusql1e nse

'J'l'rnLo. ""T 16,30 horas.

QlTJ:\fTA-FEIRA
A 11tO-Viação CaLal'i-llJense - Pôr

to Alegre - 6 horas.
AuLo-Vine·no Catal'inrnse - CUrI

tiha - 5 hora,s.
Al]lo-Yiação Catarincuse - JolU-

vile - 7 hD-1'as.
.

Al1'to-Yi,a\;ãa' Ca tarinense - Tu
barão - 6 bOl':1s.
Auf.o-Yiação ICatarinense - La

guna - 6,30 horas .

. E:x;pr'esso São Cristóvão - Lagu
lla - 7 horas.
Emprêsa Glória

'7% hora<s.
EXiprosso Brusquense - Bl'us·que

Üi horas.
.<\Juto-Viação Hajaí - ltajaí-

15 hora�.
SEXTA - }lRTRA

Hodoviária - -Sul-Bra.sil - POrto
AI,e·g'rr - 3 harras.
AUlo- Viação Cata,rinense - Pôr

to Alf'gre - 6 h or·(1s.
Auto-Viaç.ão Ca.Larine.ns·e - Cnl'J

tílw - 5 horas.
Auto-Viac,ão Catarine115e - Joiu

vilr �. 7 ·horas.
Au,ln-Viação Calarinense - La

gllJla - 6,30 botas.
g�prl)ss(J São ·Cristóvão - Lagu

na - 7 horas,
A'luto-Yia\!ão l!ajaí - Itajaí-

15 horas.
]]ix;Pl'('tiSO Brusquens'e - BJ'usque

- 16 barad.

Mario Romano, natural de.ta
cidade, residente no Saco dOI
Limõe., com 85 anos de idade.
paralítica, não tendo recurlol poro
o .ua manutençãe e trotamento,
recorre à caridade pública, afim

SABADO de nngariar alguns donativo•.
Auto-Vial'ão Gatarinense - Curl- O. donativos podem ser entre-

tiba! - 5 Ilnras. guell ne.ta Redação.
I\11Lo-Viação Catarinens·e· - JOin-l , . . . .. . .

vil e -- 7 h ora·8.
Au! o-Viação Catarjnen�(J' - Tu

bar·tio - 6 hOl1'a'8.
E').lprl)sso São Cristóvão - Lagu-

na - 7 horas. 'Vendem-se diversos (IEXTl.·]'1)850 Bl'l1sqnense - Brusqne
h") I d da guns

_ 11 horas, com c aCtira, n0 a o o con-

ATfil�-Yiação Itajaí - ILajaí -:-1 tinente, ,na pr�ia. Um �êles. com13 hOl as.
; grande ares. t' apropriado tam-

RXlpre�so Brus·quense -

Bl'IllSqU81 bem para derosito � trapiche.- 9,30 hora.o.
PJ. r'

-

'REmp.resa Glória _ Lag\l'I1,a _
ant'l E> lnTor';Tlaçoes, a ua

71hhonls. Tr"'j,,"n,' 16. FIMi:mópolis '

.

Nova

Laguna -

T,ERRENOS

QUER VESTIR·SE COM CONFORTe
PROCURE

Ilfaiataria
E ElECiANCIA 1

A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

bémf:
do

CONTA CORRENTE PbPULAR
Jurol 51/s a. a. - Limite"Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
.

,

Aua

CAPITAL: C'R$ 60.QOO,OOO,oc
RESERVAS: C'RS } 5.000.000.00

Trajano,- 23 ., FIQ�I&nõ=olh.
,.

DATILOG FIA
Corr,espondencia
Comercial

Confere
Diploma

METODO:

Moderno e Eficient�·

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

Para Concitrso�·Estf]du(l'is ou Federais
e Examês de Admissão

Estude po'r Correspondência J:
Português, Matemática, Ciências. GeogrofiQ, !i:

His t6ria do Brasil, etc. .

t:
Int.,.•••a-o? preencha e.te cupão e remet�-o para C. P08tal 332 \ ('

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA }1
------------------....--........------ 1�

�'!PEDINDO INFORMAÇÕES:
Kome �� __

Rua _

idade . Estado, _

... 0 -

Partido Social Democrático,!
DHbETólUO DO EST1RETTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



����fazen- �Á�5�:�A��'CLUBE DOZE "DE A008TO
âo distribuições de valiosos li- Completou ontem 15 pr-ima

<vros, inclusive tomances mo- veras a gentil senhorinha Eloá

,dernos, entre as pessoas que Mattos Hartog, aplicada aluna

.-,constam de seu cadastro iO- do Instituto Coracão de Jesus

•eial. "e dileta filha do'" 81'. Artur

As pessoas que ainda não Hartog, competente guarda

Ihaiam preenchido o coupon livros da Companhia Telefôni

.que diariamente publicamos ca Catarinense e de sua exma.

(poderão faze-lo agora, habi- esposa d. Isoletia Mat.tos Har

litando-se, assim, a concorre- tog .

.4!'am a tão interessante inicia- x x x

iiva realizada sob o patroci- CASAMENTOS

aio da LIVRARIA ROSA. à Realizar-se-á hoje ás 9 horas,
Deodoro n. 33, nesta Capital. nesta capital o casamento do

'�·�;�;,;B�·S.�I�i,��··
. , ... , . .. . ....

sr. I?arcy Goulart de Souza com

DR. ALVES PEDROSA
Tabita Campos Gonçalves.

.

.
Tr&insc.o�Te hoje o aniver�á-I LAR EM F�:TA

:1"10 n:a�allclO do sr. Dr. Severra- Tem sido muito cumprimen

.uo N.lCome�es Alves Pedr?sa, tado o casal Benjamin Gerlach

.dd. Juiz de Menores da capital, - d. Ondina Gerlach, residen-

Nome de. relevo na magtstra- tes um S. José, pelo nascimento

tm:a cata,:'lllense, o

Ilustrador'
de seu filho.

.aníversartante goza de largo Benjamin,
"conceito nos nossos meios in- ----

_

• I .

t�lec.tl1ais e soci�is. Sua atua-ICONVITEçao a luta do Juizado de meno-
.

Tes se vem firmando por uma

.oríentacão serena e segura,
Transcorrendo dia 17, ama

.oSempre· preocupado em esten- nhã o 25° aniversário da União

der o amparo da lei á infância B. R:-Operária de Florianópo

,desamparada.
lis, o Diretório convida a todos

As muitas homenagens que os associados e pessoas ami

'lhe serão prestadas hoje, [un- gas assim como outras asso

tamos as nossas.
ciações de classe para a Missa

em ação de graças que será re-

'BTA, GUIOMAR LAMARQUE sada na Catedral Metropolita

na ás 8 horas, 81)a1',) a sessão

solene que se realizará ás 19,30
horas em sua séde social, Rca
Pedro Soares, n. 15.

A todos antecipam agradeci

mentos.

Baile Indepeadencíe
Festejando mais um aniver-I gnissimos

Secretários do Go- que cooperam na intensificação

sário da Independência do Bra- vêrno Estadual, e outras altas dessa filantrópica campanha .

sil, o veterano Clube Doze dei autoridades civis e militares. Dessarte, com tais caracte

Agôsto, associando-se ás festi· Assim, ao som do belo rttímo rfstdcas, o baile de gala de 7 de

vidades dessa magna data na- i musical da explêndida orques- setembro corrente, no Clube

cional realizadas, nesta capi- tra regida pelo maestro F,re-, Doze de Agôsto, foi uma festa

tal, levou a efeito, nos seus ele-, rysleben,
abrilhantada com o, de grande relêvo, ficando mar

gantes salões, brilhantíssimo
!
concurso do apreciado "cro- cada,' indelevelmente, nos tas-

baile de gala que alcançou O' f�Cr" Narcizo Lima, essa tos sociais da cidade!

mais ex.plendoroso êxito. I elegante e festiva noitada foi I Os" clichês" aqui estampa-

Com a comparência de ílus-, se desenrolando sob grande dos, mostram sugestivos tla-

Achados e

perdidos
CHAVEIRO ENOONTRADO

do Dia da

tradas personalidades CIVI,S e

militares do Estado; e as figu'
ras mais representativas da

nossa alta sociedade, que to-

, ram em grande número, trans

correu o baile num ambiente

de rara distinção e magnifi
ência!

Foi encontrado pelo sr. João

na Costa' Pereka no j>onto do
Destacava-se a presença do

ônibus do Estreito e entregue Exmo. Sr. Governador do Es-

a esta Redação, um chaveiro
tado Dr. Aderbal Ramos da

C0111 numerosas
' chaves. O

.
Silva e sua exma. esposa d.

mesmo sera entregue ao degí-
.

timo dono.
Ruth Hoepcke da Silva - a

_____________

Primeira Dama do Estado, di-

Festeja mais uma prímave

Ta, nesta data, a g('nt'il sta.

Guiomar Lamas-que, dileta fi

lha do sr. Francisco Lamarque,

competente e dedicado chefe

-das nossas oficinas.

FAZEM ANOS HOJE:

- sta. Sonia Filomeno Leal,

filha do sr. Viriato Leal

- sra. Olga Simão de Oli

veira, func. da Agência Postal

-de Penha, esposa do sr, Tele

maco de Oliveira
- o sr. Wildyir Garcia

.

de

Lemos, Telegirafista Agência
de

Blumenau
- Menina Mari Alba Silvei

ra. filha do sr. Waldir Grísard,

1unc. ela L O. E.
- o sr. Luiz Solon da Silvei

ra, en.carregado do Albergue

.Noturno
- sr. Gustavo Aseis, funcio

nário da Alfandega
- Menina Maria José, filha

-do sr. Vapasiano Souza, regen-

te da B. M. Amor á Arte.

- víuva Herondina Lourei

ro Luz, viuva do sr. Pompilho

'Luz
- .81'8..

Maria GOlI'es Men'

:����:: ������u��rs�i��ão
Men- DlrelOrlo AVldemico XI de fevereiro

_ O-�-. José Varela, Sgt.o
OONVITE

meeaníno da F. A. B.
O Dlrctórlo Acadêmico XI de Fevereíro da Faculdade di' Direito

x x X
de SalI1ta Calarinu levará a efeito no dia dezo iío (18) do CIJJI'l\erlle, ás

NOIVADO
deve/nove horas e quarenta e cinco minutos (19,1t!) horas) , nos salões

Com a gentil sta, Zulma M� do Clll� �oZ'e de AgÔ,Slto, genili'l�'entü cedidos p.or sua �:)j,I'eto:'Ja, l�l�a

rta filha do sr. Joaquim Anto sessão CIV!(la, em que comemoram a passagem do pt'lmelTO amversarro

ni� Vaz e de sua esposa, con-.� da aW()IIDIu'llga\:ão da Consíduição Federal. Prura (··��à dcmocrMica ro

tra'ou casamento o jovem João 'um,ião, a que adoeúl'a.m os estudante de Fílorinnt''1)oli", ficam cOIlNida

Be" �amin dos Santos, filho do das as· autol'i1dad€,s civi'51, rnilitar-es.e l'I�.Jig(l,���, ti eln":"I' 1,.,;uudarntH e o

'sr. Heitor Wec1eldn dos Santos, po\'o em gera.!.

Dr«, Aderbal R da Silva - Governador do Estado e

Dr. Armando Simone Pereira - Secretério do Interior

e Justiça.

Ua. aspecto do baile

Sritas. Layla Freyesleben, YoJanda Almeida

e Maria Helena Ramos

animação e intenso brflhantís- grantes dessa memorável e en'"

.mo, encerrando-se em avança- cantadora festa.

da hora. I
Escreveu: Hélio l'tIllton

Constituiu a nota· marcante C fé Otto bem preJ:,orodo

dessa maravilhosa noitada, a
D .. liCío seu convidado !,

venda de belíssimos distintivos

O H B h
verde-amarelo, pelas encanta- :

" sr. . org I
doras senhoritas: Layla F're- r.

yesleben, Yolanda Almeida e no .;afete
Maria Helena Ramos, em be- Hio, i 1. (A. N.) - () sr. Hugo

neficio da "Campanha do Pro- Borgh i, após PXCLlI'siüllUT' pelo in.

min ", á qual, o tradicional clu-
tel'ior pa'uli:-Ia, l'egres;;,oll ao Riu.

be da rua João Pinto se asso-
Visítou () pl'('.,ük,nte Dutra e, €IllF.<

sua .r,esirf.e.l1!eia, crlOlfh:wencÍ'OI1.1 CO

ciou em deliberação altamente os ISl'�, Berto Condi', (luar'acÍ Sil-

louváNel 'dos seus dirigentes, veira (' oul.ros pr'ON'l'PS do P .. �

que assim manifestaram sua B. a propôsu o do momento pollt-

1 'd'
- co paulista. O, r11D10,reS da r-eor-

e eva.� compreensao, ag:e' g.a.ni7...ação minisf,prial foram ta�
gando sua veterana agremIa' bém c(msj.Jel'ado� !H�;;S.f'S eI11.e.'!1dI

çã.o á outras tantas entidades mcn:.u>�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-Terca-felr. 16 de Setembro de 1947

"Quem extraviar ou inuülizar _

certificado de alistamento paprl
multa de 10 a 50 cruzeiros, outl'Olt

sim incorrerá em multa de 2•• III
cruzeiros aquele qu.e extraviar ..

inutilizar o Certificado ele Reser

vista".
(ArL 129 d. Lei de 8en1co lIJ,lI.

,

i
, "

-OS 1!:l1()J,!\JNDE,:'lES LJMJTA�J AS
V. S. quer o progresso da'}\';liJEAi:i DA k\'DO'\,"'<:SfA BOR O

nossa Juventude! Dê-lhe íns- ,SEC G,()VlilR.\U

trução, e isto só se consegue, :-;, H. r. - lnt'ol',mam da BaltaYia.

aeompanhand O os organizado- que, a.llt�,(':s Ide Ipal'llr I1UJ}'H, H Hulam-

" '. • da, IJ G0\1'�l'Jlarkll' (h�,l'al J,J)itIOl'lnO.
res do Colégfo Barrtga-Ver- H'LUbel'tllltS van '11'1 ook, l',�'GE':lldeil1 a

de". H'lÜ,ol'idad,p du G(J\'ül'l!10 .rJ.a�' Indiil'e;
HnIHn.rI,f"�as a tüd'a:, as Llil'PLl.s de :-'\11-

Café Otto traduz qualidade! mau-a o dr Java OCTI'jJmJa pelas J'0l'

Peça-o 00 seu fornecador. \ia" 11llIa,nl(],piSH,s om '�lla I'ieC'eTIÜ'

"A,t;iio póljc ial", A' eorruin.ícação, que
dava ofll11 ül',La1he O� 'linúlf':s ,I!:lS zu

UHIS :holn,nucsu,s. esc.larec ia . qlue a

aut.oridade cio l'pgilJ11'p l'p,prll,i)!i,ca,no
i.n.d(l,fl!l;sio ,P,I'U nula f' inexietcnl.c
,1JleS,';W�' HI'Ca� a <partir tlu então,
Essas disposrí.rvos, 'NtLrel a,nltO, er�

pec if'icavurn que .os Juuoíoauar ios

piuhlicos da Hf'1l),u!hlica poder iarn
ern .m,Llilt();�, casos ()On,I,Í'l11lKI.l'rm rt.l'a

ba,lrhwncJo, cn.ilila;nlo que i-econhe
-cessem H jlllll'i;:dição rio GO'\',e;I"[lIo das
I,o,di'aiS Ol'i,lmt;�üs.
Ouir-ossirn. 0_ cnmunicado 'rsp'r

cia.! rI'l'c.la.rHvu ,Cjmo .ne",::<a,-, a.r,ca,g (l

GO\'(,l�no ,da� l,ll!dia,� Ol'il�niLals �'enli
zani um gl'Hnfi.f' 1,1':llhaLllO ele cons

vrueão' e marnLcl,á l'ilgol'osa'menbc a

l,r'i ie a Ol'illt'm e. :,;'ah-ag'lla,rrl,a.l'á a vi
da <O hens rI,o::; ,c-i'dadi'íp,;_ dR quai,�'C['lIt,'l'
n<êw)onHllilüÚidlf',s. Fo.l'<1lm -Lan1bérm rOI'

nc;ci,d,a,s ,ga,I'H,I\Ii,ias de qlH.' ni,l1ig'll'PtTn
S81'á 'em qll<1:f1'l1Üf' IA�m[){.l viltimla de

lH18Siw'is 'f'P.'ll'l'lp.sa,lüI8 mi ca,stigo,".
A cllill1u,nitt.:.aç'ã'o ,dizia ,q,llie pOo,l}j'i

rum �'N' Ij)['Os'se!g'u,ictn,& as
.

sug'es't0es
'em favO!' da 'cfm:-'ll"llJf;[iCJ 'po,!iti,ca, lia
Tl1trlollw:-'Üt r de,;,t �nrud'(lJ" Ú C-l'p,ação
dos 10:'il,a.rJ.o,,; Un,ii!lls ria LnclanêslLl

AsiSlr'I8/L1ll,aVa ,tamhém 1 ihp'J"dar(irf> ,d [\

1',r:hgJi'u(), maill]WS racilirlad0;;' de

c!Clmxl,ç,ijl) Il' 'maiü]' CCYf9p,(']'ação 'cm

,toctns os �{'tOl'('� Il,é, aLi"idadcs na

lnlc!üÍ1r\"ia..

I SNRS.
ASSINNATES
eclamem imediata

mente qualquer irre

gUlanidade na entrega
de seus lernaes.

QUEIXAS p. RF.C't..AM,M'::I1oJi'#
PREZADO LEITOR: Se o Que lhe

llltereu" é, realmeute, uma ptoYidencia
,lU·. endirt'ít.'\r o Q1:1e e.ti'Vet erradt' ou.

�ra que ai� falta Illo se repita: _

l'Il!.O o eocAndalo
-

qUI!! '" .ua reclamiAç'"
... flnelxa pod�rá ...Ir a cauur. enc:,,'"

!&h�-" • S!';CÇAO RltCLAMACO.•8.
t� O, 'ltSTADO. que O \W!() IIe<'á lend.
._ demora ao conhecimento d. QU_

de rurelto. reeeêe....I".. ,. "ma lufa,.,.. ,

çlo do resalrado, embora em sJ!{Ullt �

«>� ..... ."jn. p"hHCMn� .._ • ',<.le

.................aYld'NI. �

Ir «o. Estado» nâo deve ser

pa�o em parte alguma
do nosso Estado por
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores te,m mar-

gem suficiente para não
ultrapassar este preço:
Qualquer maforação é

EXPLORAÇÃO.

r

�,"-��, E"..! t

V
"VETZEL lNDUST):{IAL-JOINVILl E (MereCi

I
A T:\1PORTANCfA' DO PORTO DE
R-DTTFlHDAM PARA o COM10HCLO

- AL,li:<:V!AO
.

S. H. J. - Iní'ormarn de -:-iuYrl
York que o ':>1'. 'Daniel P. Manrtn
Qllald. Ike,�,id'rlllt,c da Càmau-a de Go-
mérc ín J<:'",lar"os C:ntil([os, _:__ Alema
mha, rleclarou, uurna ,enll'evisL':1
c ()Illicll'lrIi{la no AC'1'Oc!,!',01l1110' elo ICi,
Guard.ia, pouco, rn :1111',0"; ;_'llL�S {!('
,I.om:ill' (J a.v iâo UXlI',a a A,I,em:mIH\,
"ia Alms Le,l'rI am, qUI) ia, estudar a

'lJU3'silhijid,wd,c cip atllll1lP'1l1al' os cm- _.

héLl'fjlll'l\S nua H\S (lu vl)rt o hotandõs
,dI:' RUllf'Deltam, U �l'. }!c. DCl'l1al,!
disse que ia !Jl'I'C'Ol'l'('[' a Alemanha
a ,convi,Lp das :lütit'iclalcl'(\? mi J.ilm'p>;
Il:nwl'i'c.a.u'u,'i dr- ocupaçâo, a fim de
d;el(,!:'llifniillHl' ,ais possibüídades de
üÜI1Wl'C,j o 'en,t 1'(' os E'!'Il'H!dO;; Un írtos,
,e A-k,nHllllha_ A� oponlumdades vara
ess'p comercio são exce+entes de
clmrou ,pl,c'. "Nesse 'S'C,l1ltido 00IT1'sic!{'-
].'1) a I]o.lalllfla corno muito im[!otl:·
ta!!lILl'. S110 vejo raziio par-a que uma

grandc [Jul'Lp do 001lll'I'CiU não. n-an
�ít<p 1l01' ,Jlul,tel'flam, concluiu o

,8n]', Mae Dotrald.

COMERCIANTE: D' um U
vro a Biblioteca do Centro Aca
démico Xl d:e Fevereiro. Con
tribuíràs, =ssím, para il forma

ção cultural doe catarinenHlt

de amanhâ!

("Campanha pro-Iívro" .0

C. A. Xl á.e Fevereiro)"

!vtOVl i\I:ElNTO HiVf FAVOR DA
ORTAÇ;W DE UM ESTADO LilVlU�

nA ,�,C,MA:'J�]{A ORIEiNTAL
,8, H. l, - [nfÜ'l1J11Wm da HmLavia

q'uP ,p·siá ra,pi,damrl1�e LOImando
COn1() IlIaq.ue.la r'(\gião um nnovirmen
to lPQPLüa;r e.m favor da. CQ'i�ção d'e
tum 'E:stardo livl�e üa i').\]lmatl'H, Ori
,eqIlLarf, ,;;(�g:LU1lJclü obSlc'll'vava u!m ClCY'

munilcllc!o cio ,EJx,el'üito holamldbs.
, UM ANALF.ABETo

é um cego. Não deixes teu amígo
na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a, luz da instl'uçã,o, levoodo-o a um
curso de ,a.Lfabetização de adulLos.

É mu DOENOAlMUlTO PERIGOSA
PARA A FAMíLIA
E PAR\ A RAÇA

o Sahão

l'JA

o "LEÃO D'AMÉRICA", LíDER DOS PREÇOS BAIXOS, OFERECE SEU COMPLE

TO E. BELO SORTIMENTO EM CRISTAIS, PORCELANAS, FAOUEIROS, ALU

MíNIOS, ETC:, A PREÇOS SENSACIONAIS. ALGUMAS DE SUAS OFERTAS.

. "-\"\ \ \\\�

..

.'

FAQUEIROS c/ estójo
Inox Wolff . 48 peças
Cr$ 8ZR:oo Cr$ 625,00
Inox Hercules . 48 peças
Cr$ 9�0 Cr$ 750,00

----,

nossa grande
loja, onde, sempre pelos menores preços, encontro-se o

sorlimento' mais variado e interessante do Rio.

Remessas e Correspondência a

L]�

\

ESTODIO R. RUGGIEIIO AV. ERASMO BRAGA-, 277-13.° AND.-S. 1302

TORNA A ROUPA BRANQUISSlMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rTerminOD a greve
,;do carvão

Londres, (T'. ,P.) - A greve
-do carvão, que vinha sendo leva
"da a e.fei'Go sem o' consení.írnentn do
índicato {' que ameaçava a1p'J'{)J'utl-'
ríar a crise cconomícs br itan.ioa, flli
hoje solucionada, Cerca cip �.OOO
Lrahalhador-os decidiram VOÜll'. por
unanrmídado, o Icrmino da gl'C'H'
,;de cinr o semanas, devendo e�l ar
.as ruínas FunJCionando normalmun.,
ie até segunda-feira pi-oxírna. Cir,
cuilos trabalh istas af'irrnarn que os

, 38.000 rniuoiros, que haviam ahan
-donado o lnl'bn,J,]1o num movirneu

. Lo de simpatia aos p;rilmei]'os, rk'�re-
rão a:UllÜ1maliica/me-nlir vQlJ,i,a r ao

..serviço, urna Y'PZ que C'{,R�OU a cau

"la do seu morio ele proceder. .f<:SÜl

'gr'c.vt�, que "ampllte ahrungeu pnl'le
-da nação, uela inbervindo dczcuns
-de milhares rle mineiros, custou ú

nação hiitanica cerca de 560.000
"tonehuda,s de carvão, ou s,f'ja. '11m

<'qU311'tO dr um por cento da l)l'odn
"iÇão nacional r].c carvão calcularla

;:"Ir '{HH'a fi allllO' 0111 curso.
• .>tf" .--- -

..-.-.-- -.-.-•••-_".--.-.-•

••••••••••••••••••

Luís Mórquio, Apóstolo
da Criança

"No Uruguai, há 70 anos pas

sados, metade das crianças de

'uma família morria antes da

idade escolar. Hoje, o coeü

-cíente de mortalidade nesse

'País é o mais baixo' do hernis

:fério. Leia, em Seleções de

.Agôsto, como um menino po

'bre veio a ser um grande mé

-dico, e elevou extraordinària·
.mente o nível sanitário de sua

·'Pátria. Compre seu exemplar
-de Seleções hoje mesmo ..

Também neste novo número:

r,
nA ORAVA AO DEMÔNIO!

Quando suas orações a Deus

não conseguiram lrvrá-La do

reformatório, era orou ao diabo
- e logo "esta va livre. A hístó

lia da pervertida fé de uma

moça - e da oração de um

persistente padre para saívá-Ia .

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

;'A NOVA FUNÇÃO DA CÔR NA IN·
IDÚSTRIA. As operárias queixa.

varn-se de frio - até que as

paredes forampintadas de outra
tonalidade. As vendas de gaso
lina aumentaram de 50 % quan
do as bombas foram pintadas
d{! nova côr. Veja como a côr,
usada cientificamente na índús
tria,'diminui a fadiga, aumenta
a produção e garante maior

segurança;
�

.

J.

l:SPIÕES SOVIÉTICOS. Na prima-
vera de 1946, as .autoridades
canadenses revelaram a hístó

ria das extensivas operações
dos espiões soviéticos, no ca ..

nadá. Esta condensação de um

novo livro narra os fatos deuma

conspiração subterrânea de sigo
nlncaçãc vital nas futuras re

lações entre as nações.

.Ao todo, 30 interessantes e e5-'

1timulantes artigos, mais a con

-densação de um atraente livro,

neste novo número de Seleções,
."d revista lida pelas pessoas bem
'i.nformadas, em todo o mundo.

COMPRE
_

SE1EÇOES
DE AGÔSTO

A venda agoral
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 10 IDIOMAS

�

.

Representante geral no Brasil:

.fERNANDO CHINAGLlA
","v. Presidente Vargas, 502, - 19.· - Rio

� ...............•
."""""'_'

Aumente o Capital do Colé-

:"g'io -Ual'rig'a-Verde, apm .

de

-que possamos construI-lo, ms
crevendo-se, hoje mesmo, no

seu quadro social de compo
.nentes,

TOME APERITIVO

-KN,J()'-r�� .J.. f I!..

A marcante individualidade

dos' vestidos Éfecê, acentuará

:--\ s

zi-
�

r
•

"":

�
�
..

..

..

as características pessoais da sua

individualidade.

Porque em tudo os vestidos Éfecê se

destacam: pela individualidade
I
I

I
I ido seu talhe esmerado e segundo I

I

as linhas anatômicas eJas Jovem I

I

brasileiras; pela individualidade I

f
I
I
I
I

distinta de seus padrões originais

e pela individualidade do seu

acabamento primoroso qlte os coloca

em situação à parte, pois Éfecê

é o pioneiro dos 'Vestidos de classe

- prontos para -oésiir.

McC

• •

Importados diretamente dos E. E. Unidos
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos' hospitais .

Comunicamos que .Itamol recebendo uma importaçêio direta
dos Estodol Unido.. dOI seguintes artigos:

Filmei para Ráios X. em diversos tamanho••
Almofado•• trave...i"os de câmara de ar de borracha -- Dedeira. e

copotinhos higiênicos de borracha.
Luva. para cirurgia.

Cuba., cernedres, irrigadores, canecal graduada., compadrEljl. funis,
em ferro batido, .smaltado,

E 'divarlos outros artigo.. ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C
SociE>qade Materiai. e Instrumental Técnico. -- Cientifico. Ltda •

t Rua Conselheiro Mafra, 54 -- CoixQ PoetaI. 148, r

! Telegrc>molÕ: «Somatec» FLORIANÓPOLIS.

I Tenha .empre em

I IP�T�O I (�N�T»
! A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA �

98.687.816.30
i TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA

.. 76.736.401.306,20

\
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS �E ACORDO COM o DE
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE

Diretorest ACORDO COM ESTE REGULAMENTO .

Dr. Pamphilo d'Ut r a Freire de Carvalho. Dr.' FraDcisco PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
de Sá, Anisio Ma.lorra, Dr. JOillqtlim Barreto de Araujo. ,. PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
e José Abreul I DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI·
•• � .. m ,... _,. '.,"'.".'.""'_"",0 _ _ __ I CIO AMÉI.,IA NETO.

ORDEM DOS ADVOGADOS
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 hora., diàriamente, quando estará Q

disposição dos interessados.
Florianópolis, 5 de setembro de ) 947.

CLARNO G. GALLETTI
1.0 Sceretário
• = ... ·,ft

lill-
'ud�d. .. 1178 - lU.: I A I A
OW1J1fDIOI II t:':a.uf8:ro:an8 casa uma garrafinha de

Cifra. do Balance d. 1944:

Cr.
o-s

80.900.606,30
5.978Aol ;755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

CAPITAL E RESERVAS
RespoDsabilidade.
Reoete
Ativo

Sinistrai pagos Dai! último. I\) enol

Responsabilidade.

I
!
!
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1',1 CLUBE DOZE DE·AGOS'fO-Bià· 21, Domingueira com inicio às 20,30
iii e terminando a 1 hora.

I
Dia 2·7, sábado, Snírée.

._
! !I .

- - - - - - - - - - - ...- - - - - - - -__-_-...........-.........-_���_-! ..,..._.._ ._� .....,. , .-."._.".w.-.-. .-......,.._,._.........,..,....__ �. _.•- __...t*".-�-.. .. _ .-- __.,. ,. "" ..

"1 A_ regata do Clube �aulico F�anchco Martinelli, ao que apur3�os, será realizada nn

dia 28 "o corrente. ·�oncorretao, alem do clube promotor, o Rtaclu�elo e o Aldo Luz.

CINEMAS

6 ESTAOr) Teres-feira 16 de Setembro de '"*""'7

ODEON' - Hoje ás 5 e 7,30 hs,
MULHERES E DIAMANTES

. (Technicoler) - Com:

Betty Orable, Dick Haymes,
r-i.n Silvers, Carmen Cavallaro

No programa: 1) Deip �or
nal - 2 x 30 Nac. Imp. Filmes
2) Boa Noite Ruivinho - De
sen ho Colorido

Homenageados os vice-campeões brasileiros de voleibol i;r�!�g��;�:��L:9p�:;E
o domingo em; São Ludgero transcorreu brilbante.=-O Ubiratan, fazendo bonita IM�jiAÃ�D6��j����i� hs,

· figura, abateu o campeão catarÍoense de vllleibol daN�iJ:o��'aln;�:U��.����r��I�A pequena localidade de. São I que em rápido improviso disse çauha do Ubiratan nestes úl- . Falaram nessa ocasiao os mes.2) E o Lobo 3) Fox Alr-:Ludgero, uma das ríquesas do l da significação do aconteci- times anos. Abateu o seu maior srs. dr. Orrnar Cunha, Daniel plan News 29 x 68 __ Atuali
prospero município de Tuba- menta, terminando por agrade- rival p o r uma contagem Brüening e Padre José, diretor dadesTão, viveu, domingo último, cer a presença Ida F.A.C. e do que c1H'icilmente· poderá ser do "Colegio São Ludgero " Preços: Cr$ 4,00 � 3,00um dos seus dias mais Iestí- Ubiratan á solenidade. Falou obtida por outro clube. E ainda Todos os oradores foram viva- Imp até 14 aos ..
vos, constituindo um aconteci- em seguida o dr. Osmar Cunha, mais, a vitória foi conquistada mente aplaudidos.

. . . . . . .. . . .. . ...........•

menta que marcará época na. primeiro mandatárto da F. A. nos próprios dominios do ad-. Os visitantes, durante a es- R.ITZ _:__:_ Hoje ás [; e 7,30 hs,
vida esportiva de Santa Catari- C., que enalteceu as qualidades versário. Straetz,:Vadico, Aldo, I tádia em São Ludgero, foram Sessões das Moças -'- Phylltsna a �lOmenagelll sincera e elos vic�-campeõ�s brasileiros Elias, �ócio e Nildo pa,rtaram-I hospedados no modelar Col�::" Brook -:- Douglas Montgomerymerecida de que foram alvos de voleibol, elogiando o povo. se admiravelmente. gro que tem o nome da Iocali- SINFONIA DO PASSADO
os voleibolistas da Federação de São Ludgero que tanto con- ,..

d n da' dade, onde tiveram todo o con- Censura .livreAtlética Catarinense que tão tríbuíu para que a entidade APO:SdO J900g0, .quet· urou l·adOS· farto, tendo sido alvos das sim- No programa: Promulga-se a.
b d

.

C ' .

I'
. . menos e nunu os, venc .

I
�

�em se con uziram no am- máxima do at éttsmo catarí-
d bracar 111 se I patías da popu açao. costituição no Estado de SaÜ'. ..

. e vence ores a raça,ia -" . _ipeonato Braaíleíro Extra de nense tivesse o seu lugar des- 'd . . 1 .ial de As 18 horas a delegaçao re- Paulo _ Nacional
Voleibol, realizado em agosto tacado no cenarro esportivo �an o u��, prdo�a enl0aglllda..men- tornou á Capital, chegando Preços: Cr$ 1.20, 2,00, 3,00'.
rlt! S- P 1 t .

1 A f· 1·
. compreensao os .

t'?" h
..u Imo em. ao daHD"�' rVazleln- naclOn� . o ma lzadrem f

os
tos do bom asportivísmo. pr�.:�amen e as �v oras. ROXY,- Hoje ás 7,30 horas

do para a terra e ias e 10 seus discursos, os ora ores 0-
E O"

•

d roí oferecida 10 Reportagens Cinédia-
um titulo dos mais honrosos: rarn fartamente aplaudidos pe- m.amCh�����,c:da o�o�

visit.an-
Para os P6SS0C:;S de ,fino

I
Nac. 2 Líbertad Lamarque em:'

vice-campeões brasileiros. la totalidade da população da- u
. -:

. d paladar '- afe Otto e
AMOR. E HEROICIDADE. . ..

.

tes e aos diretores e Joga oresO feito belo e expressivo dos quela Iocaltdade.
dA· t 1'1'0 comparecendo

.em par. . 30 Ann Cório - Charles Bu-
I 'tO d F A C .

I bori hosnit I· o ven ure ,

Iat e lCOS r�p-a.zes. a �. . '. Povo a onoso e ospi a 81-
o prefeito de Tubarão, sr. Wal- Só seremos fortes, quando terwood

em sua malO�la per�encentes TO, soube dar uma demonstra- mor Oliveira repres.entante do Iormoso todos instruidos este é A FILHA DO SULTÃO
ao Aventureíro VaIeI Clube, ção de que realmente tem gOS-I. . rnador Aderbal R. da i o lema do ColégiQ Barríga-Ver- Censura: até 14 anos
daquela localidade, foi enco- to pelo esporte. O Voleibol é a �i gove I de. .. Preço: único Cr$ 3,00.
miasticamente comentado em única modalidade de esporte

1 va. .

.

. /'

to do o país. Eles [ogaram-se á que Se pratica em São Ludge
luta com multa bravura e mui- ro, 'Onde possue mais adéptos
to sangue, com o pensamento que em qualquer parte do Es
voltado para esta terra que tado.
Aderbal Ramos da Silva gover- Após ouvidos os oradores
na. Eles os homens do cam- foi. iniciado o jogo entre Aven
po, elevaram mais para o alto tureiro e âbíratan, os maiores
e mais para a frente o presti- rivais do voleibolismo bamiga
gio nunca desmentido da Fede- verde. As duas equipes apre-
ração Atlética Catarinense. sentaram�se assim formadas:
A delegação da F. A. C., que Ubiratan: Vadico, Stl�aetz,

sábado último, pelo Expresso Aldo, Elias, Nildo e Lócio.
São Cristóvão rumou para São Aventureiro: Luiz,. Teodoro,
Ludgero, lá -chegando na ma- João, Celso, Paulo e Inácio.
llhã do dia seguinte, estava as- A partida foi disputada em

.sim constituida: Chefe: Dr. ctnco "iSets". Com juiz foi es

Oswar, Cunha; Tesoureiro: colhido de comum acôrdo o sr.

Aroldo Pessi; jogádores do Sgto. Gil MOl�eira Ferreira, da
Ubiratan: Aldo, Straetz, Vadi- nossa Base Aérea, e como

co, EÚas" Lócio, NHdo, José apontMor o sr. AroIdo Pessi.
Cunha e Gil; Rubens Lange, O 1° "set" foi vencido pelo
Presidente do Ubiratan; Can-. Aventureir'o, por 15 x 9, ven

tidio A. Ferrarezi e Marcos cendo o Ubiratan o 2° "s,et"
Rachens k y, respectivamente por 15 x 11, após uma luta'bem

. gururda esporte e tesoureiro do disputada.
Ubiratan; Pedro Paulo Macha- O 3° "set" teve como vence-

do, redator desta folha. dor o Ubiratan por 16 x 6. Afim
Foi uma boa medida levar a de poder concorrer ii "finalis-/

.

equipe do Ubiratan para en- sima" o Aventureiro tlnha que
frentar o Aventureiro, dando vencer o 4° ",set". Os locais,
assim maior realce á festa. com muito e'sfôrço lograram o

Em São Ludgero chá'via intento, vencendo por 15 x 5.
tanto quanto n;esta Calpital.. Com duas vitórias para cada
Mesmo assim a festa não dei- lado, foi disputado o 5° "-set",
x:ou de 'ser realizadp., Ia ser decidida a sorte da pele-
Á tarde foeram iniciados os ja. O público exultava de entu

festejos. Houve rifas, leilões, siasmo, não abandonando um

sorteios, jogos diversos, ect, só instante os seus lugares. A
oferecendo ao público os mo- chuva, como por milagre, ces

mentos mais alegre,s e diver- sou. Agora sim, o 'publico iria
tidos. Ás 13 horas, teve inicio assistir a uma luta colossal.
a parte esportiva, que constou Os quadros para alcançar a

de uma partida de voleibol en- vitória teriam que empregar
tre o Aventureiro, campeão ingentes esforços.
estadual de 1945 e 1947, e o A equipe do Ubüatan, atu-
Ubiratan, tetra campeão da ando com real brilho, não se ICapital, campeão esütdual de notando nenhuma falha em

1946 e vice-campeão de 1947. seus elementos, logrou abater
Hasteado o pavilhã.o nacio- o campeão catarinense pela es

nal ao som do Hino Nacional pantosa contagem de 15 x 0,
cantando por todos os piresen- sendo proclama-do vencedor do
tes, falou o presidente do Aven· embate. .1tureiro, BT. Daniel Brüening, Esta foi a mais brilhante fa..,

iJ

I
, .

Direção de, REDRO PAULO MACHADO
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-f)lit1ü!mfJole CODlp.lrJl'tlÚô
Omega - o relógio dos que desejam
ni;io apenas "ver" as horas. mas dos

que querem 'ter sempre a hora
exata - é o vencedor das Provas

Interuítcionais de Precisão de Ob8�r··
vatório de Teddington, na Inglaterra..
Os técnicos dêsse famoso Instituto

certificaram oficialmente que jamais
ou�ro relógio atingiu a precisão dos

relógios Ómega, de pulso ou de

bolso. É essa lli 3sma e incompa
rável precisão que o Sr·. encontra

em todos os elegantes e distintos
modelos Omega que as boas relo

joarias apresentam. Adquira um

Om e g a e orgulhe-se de possuir
o relógio de mais alta precisão.

******�******.
. Realizam-se em TeddinglOn, �Jgular
menle, provas de pl'eci.wlo enl'·e os me

I.hores relógio$ do mundq. Desde 1933

pertencea Omega 01.o lugar emprecisão.

OMEGA
OMEGA

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUI< l'INDUSTRIE HORLCOERE
GENEBRA -- SU1Ç",
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••• IAVAS LACERDA
....... mMIoo-cl.r&'a1ca de Olhoe
-- Oe't'l.� NarIB - avCaxata.

PHllorlgl!o eI. l.nt.. d.
aontato

_1lIUJ4'óBIO - Fel1pe 8<'JI.mS
tU. I. nu l( la 18 horat.

.....0IJ1 - Conselheiro ....
fn, 77.

BLID'ONlIlS U18 • 1101

Ausente

DI. NEWTON D'AVILA
� - '(TiJií UrlnâriU -

� do. 1iJl.teBt1n08 Nto •
r __ - Hemorroidal. :rN:ta:mee.

to tta coUte amebiUla.
1lf!ledo,!;erapla - Iiltra ver.m,eJho,
�: VItor Melrelel, 38.
�'d.lar�te la 11',10 ...
*., Ia tarde, daa 16 m. em d:l:ànto

Ruld.: VIdJal Rama., se.
J'on.. 1067

) I

DIt. A. SANTAELLA
�lomado pela Faculdade Ne.
� de Meuicina da Univer.1dSo
f4,i&o Brasil). Médico por conoue
fI!t I!o Serviço Nacíonal de Doe..
_.•entala. Ex interno dia Santa
� d. Ml.8eric6rd1a,' e Hospl:tal
�Aco do Rio na Capital "ao

deral
-.unCJ.I; .1tDICA - DOlilN1.,1M

NJilRVOSAJI
.- eon.ultó1rlo: Edlflcl0 Am.ue

NETO
.. ,_ ... "ellpe Schmldt. CoDJfUltuJ

Du .111 As 18 horas -

�: Ria .A.J:"aro de Cam·
aro •• 18 - J'lorIanópolla.

R. POLYDORO S. THIAnn
WIHMo do Hospital de OartdaCh

de Florlan6polis
a.tstente da Maternidade

nmo:OA MruJICA - DISTOBo
_oe DA GESTAÇAO B DO

PARTO

i!ll!lIIMnltINI �OII órgãos ínternoe, _
peolallll:2nte do coraçAo

llDeeDoas da tlrolde e demal.

glAndulas internas
8IlIiIlIIOUltAPIA - ELEC\l1JitOCA"

!íIIlIGG:a&nA - META1JOLI8MO
BASAL

�... dlil.r1amente dai UI Ia
18 horas

� chamados a qualllue-J'
� lnClUll1"e durante a noite.

�TOlUO: Rua Vitor Metr.

les. 18. Pane 7_

1IlP'I1IIJI!Df0IA: A.., e n I d a Tram-

powsk1. 62. Pone 781

DR. MARIO WENJ>HAUSIiN
Clinica médica de adultos

e crlancas
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das ·4 ás 6 horas

Residência:
F'el ipe 8chmidt n. 38

Te!. 812

DR. ROLDÃO CONSONI
"OGlA tlli:RAL - aLTA CI·
IRmA - MOLfJS'I'IA8 DlII tia.
.... !fBORAS -oI'ART08
""'wu pela FaCuldade c!e li8&<
mnll Úll Unrverstdace Ue i::>&"

i'm1Sk>, onde foi assistente por ..fi,
� 1lliI\01 do Servíço C!T11rgloo 4.

PTot. Allpio Correta Neto
�C1a do estômago e "laS •• '

:seu, Intestinos delgado e grOI13""
U!'6!de. rins. próstata, !M!xlga.

I!.�. OVfir!08 e trompas. V�}Cc>.
lSl4I,. �ocele, VSl':..ea � t!..-

CONSULTAS:
eu • b 15 horas, à Rua .'.,,,,.
1IdImIdt, 21 (altos da C.3l1!11 !?'....

raiso) , Te!. 1.5&8.
�NCIA: RUIl Estevq ;'1.

.

lUor. 179; Te!. II: 'IM

Dr. BIASE rARACO
I

DOmNQ.A8 DE SE'NHORAS -

arr.tiLiB AFElcÇOES DA
NlLIl - Hhos l'NFRA·VER·
lDIlLHOS E ULTRAS-VIOLETAS
c:loIu.: B. PeUIH' 8ehmJdt, oH -

• ' Das 9 ãs 11 e do. 5 às 7 hr•.
Res: R. D. Jaime Câmara, 47

J'ONE 1646

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

c:laII8ultórlo - Rua Jolio Pinto II. 't
- Sobrada - Telefone 1.4611

ltUlden.cla - Rua Sete de Setembro
- (iIlddt1c1o I. A. p, da Estl",a>

Telefone Mo 834

,I. PAULO FONTES
CHn.\oo e operador .

ecml"Wtót'!O: Rua Vitor Melrelee, It
Telefone: 1.405

00UIIltu du 10 às 12 e da. U •• 11
��: Rua Blumcnau. U

Telefone: 1.821

II. II. S. CAVALCAtm
.:!lllatca exclusivamente de crlançae

tua SaManha :Marinho, 18
Telefone M. 732

ela. CatarioeDse de Transportes Aéreos
[ N I C I A R A'
DENTRO DE POUCOS DIAS

r

•

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara-
ranguá.

Florianópolis, - Itajaf - Blumenau Joinvíle,
Florianópoiís - Blumenau - Mafra - -Conoínhas - P. União.
Florianópolis - Lajes.

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

RAPIDE,Z-CONFORTO-SEGU RANCA

psI:;: av�ões da «ClT A L>;
Negócio de ocasião
Acha.m-se à venda dual co.a.,

d. material. com fundo. para o.

mar, .ituados em ruo calçada e
com pal.aio. no Estreito. Recebem
18 of.rta•• Informoçõe. conl o

Banco de Credito Popular e Agri
coia de Santa Catarina. Rua
Tro.jano, 16.

Empreze
C

de navegaçao
�'R<ti.c�m", _ i-..

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias
Agentes �m Ftorianôpolts CARLOS HOEPCKE S. A.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêlltleo NILO LAUS
Hoje e amÂnhi ••ri a... IIreferiia

Dr.... aaclonaitJ • _ir.ric.l.... - Bomeopáü.. - Pftrfa·
a.ri.. - Ârti,o. j. hORJldtL

G.r••t..... nata .bHlTiada •• f6ceitúrt. .'411"-

CURSO DE MOT.ORISTA
e

Serviço de Pronto ,Socorro de Automóveis
Ensina-lIe a dirigir automóveis
Amador e ProfISSIonal

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem.se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40,

esp reita-yos,
elo pair,p pelo Glr.

Preservai-vos
com uso habitual das

PASTILHAS

VALDA
Mos exigi sempre os

•

VERDADEIRAS VALDA
Vendidos só em caixas
com o nome VALDA

"'o licença do D. N. S. P. N° 186
�

\.
,.", •

de 26 de F12vereiro 96'j
•

.I-1e", de 1935 000<' \),hOI 0,002. EucalyplOI O.

............................ a ,

o TESOURO
Da Instrução esta ao alcance

de iodos, Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o .a um
curso de alfahetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Floríaaópolis ou na Cate...

dral Metropolí tana,

Queremos que todos façam:
parte do quadro social dos
componentes do "Colégio Bar
ga-Verde". Por isso, o \ paga
mento da ação é feito em �
prestações,

uando &lg-ném, t&I_ 61!1iíw-.
Iheiro da Unstra� GoeUna,�
lhe. em lUIltl.vel gesto. um cAlice ..
excelente a.peritivo K NOT. lam�
... V. Si.. de a.cresceJltaliO IW�
oe. a gentileza:El1EE r..411-
BF!1 O I1EU APE/7/TIVO

1'nElJ/!.ET(J!

Fabricànte e distribuidores doa afamada. con
fecçõe. -DISTINTAft e RIVET. Pos.ue um IIran.
de .ortimento de Clasemiral. 'rl.cado.. 6rlns
bons e baratos; algodõe., morln. e a.,iamento.
para alfaiate.. que recebe diretamente da•

Snr.�, Comerol...tea do Interlor_ no .entido de lhe feu.rem 'Ima

Florlan6poU•• � FILIAIS em Blumellau .!Lajea.
am mmm. �..-=A.w.-.mmMMmm·am --..Emgm..=-� ma .a � mg;;DmBD..m=mBec..==CB�.MZ .

m..lho!'o.
•

fdbl'ica.. A Caaa ·A CAPITAL- chama a .at.ngt1o doa
visita ante. d. of.tuorem suas compra.' MATRIZ ·'.m
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A "Diário" sôbre ordens de matar, partidas do Gover
ser respondida.. Este jornal é lido por familias .. .,

Como el es agem! A Inspetoria de
o sr, Osvaldo Cabral, V· I t dna !';('ssão de ontem. fez um eleu OS a eu eu

pefliflo e deu um voto, '

t-o pedido era solicitam- a suges ao
do pressa no fornecimento
de Informações que ende

roçara ii Prefeíturn.
Nesse pedido .só ba um

interessado: o próprio sr,

Osvaldo Cabrnl, flue deve

rá, eomlo, qualquer cída
dão, requerer certidões do

que preeísava e pagar as

custas devidas.
() voto do apressado sr,

Cubral foi este: contra a

dispensa de Inrerstícío pa
ra a flj'l('ussão de mate.ria

Iegíslatíve !
Em resumo s pressa pa

ra os interesses particula
res e demora para os íute
resses. coletivos!
() povo flue anote essa

atitude. Ela está bem de
ncúr(lo com o 11ellutado.

fiãmeSiàfáràiifo·:-
telenralistas
A Delegacia da Escola dei

Aperfeiçoamento dos Correios
e Telegrafas neste Estado, co

n1.Unica aos interessados que
os ex.ames para l'adic-telegra
fistas terão inicio a 20 do cor

rente.

Exigencia da opinião
-

publica
A d·ire.yão da C D� 'I,slá 110 csnito dever de ]l1'L'oltal!' a,l,glull,� csclare

cimentos à opuniâo púliliea que os reclarna, af im-dc ul'irnltu!I'-:;'c ti rcs

iwi-to tio ,wart.ido que l't'Z o seu I?l'e.-;'Ligiü, :� somura do bl'i.g·,�d'eir[) E,d'u·ar-

O{) Gomes ,e dias idéias políticas que Uhl IpregoOu. I
.

() primeiro ,deleS' é ",ôl]1I'f-' a a,(,iltlllefu qUf' numr.rosos rllf-�PllÜl,d'()s urle
;1l!Jda,.;- Iomarem, a lJl'Oj.,ósi lo dos aiCo'ld,ecimcl1Itos protl uzídos por oca

s iâo de '11m eomícin eomn'nistu 1'.eüli�,ad'Ü na Esplanada do Ca,;,le'lll. A

j'll'lg:a'l' pelas decl.all'acões 1ieiüls por elementos da UD�, há \I1111,a certa

Iendéncia a r.ÜJS<l}()Jl!sa'billizar .() goy'ÚpnllJ, ,e' até I])e�-;:()al'ml�nte II presi
dente <ia República, por- aqueles ratos, orovocados <l1!Jp,rlannentü pulos
partidáll'iios elo sr. Prestes, envolvendo assim ° iKwtj(j:O numa solidm-ie-
dade perigosa com os agi t aÜI)II'e� vermelhos.

.,

I

Houve mesmo quem lia Câmiarn, '"lJut.oriz,a:do IP'e!a. l�epl'es.e-Illla\:ão llü
lf.t.ie.a da Uni'l, ousasse 1[" eou-ideran os miuisl I'O� Hall] VOl'mmd'e,., f)

Clemente Mariani ,SOl]) a alegação .rJ.� tIl:l? não são LV) gmlrPI:Il'.II� fl(�I'La�Yn
zes do prmsainwmltu do '!.i:1J'Lklo. J� l:Pl'; (I q uc; ao alcl'i,!IU·I··Pl\l a ·n,(l'Il1:eu\;âo
1)<1I',"tI ri. 'llRsta,s que OC11jJU:fJL 11 t:.D.\ as-nuniu urnu posição «quív ocn, clt.'-

. clarando que não seriam "PU'''; n'f)J'e�'e'llLaDltes 110 govêrno.
No ,('nJanto, é notórío ,qUf' fi sua ent,j\ada para o l.\hnilslério resultou

de longns negociações, or,lob1'ad;).� I'I.l'tl'P () rrrr'side-nt!e [)u,L.l:a (' o sr. Otá

vi-D Manga,Jwiro, cal'tão I) lider f,". '" pn(',;;Ligi,o ..,o �ifl pút ido e ]J1'c,:;,hlilnLe
da sua -cO'mi'&:,âo exr;ontiYu. JJi� ql'Q:qn<ll' mod'o, com ou sem tl'c.dem:.'.iais

.explícill.a:;;. da !.lDX o f'at.o Íl�l'.oJl!I'.4:1vel é que üln�o I) "I'. Ha'l1 1 [.'('1'Jlan

de.s ,(',umo o sr. Ckmwnt.l) "jIarin n'i l',epl'lx3ent.am tão bc.m cOlmo o::; que
IneHll)ol" o pO�S!a:m fazel" ni'to '51o (ir,r" h·,"m(�ll.t.['. uma pal'le. dI) ele"lt-o'l'ado
'(UkfFisl:a e,amo o pspÍri'Lo, li ,dol.lll'illa I'. oS :mais ·paLI'ióti-cos :!11'LJ,pósiios
do prlJl'! ido.

f� Lurg'r'fl't.c que fi UD;\I· a�'S'l.llmn '1:1n f,a.c·e do g()'vêl'l\o uma atil.U'f1.r. po
sitiva e clara, pela qUlai- a. ülpi'I1'ifi'o pú.bhaa pnssa SI' l)t·i1'n.lnl' il'0i;' "·0115
ju,lgoirrll�nt.(J.s, .E a ,essa aLH,urle de·vl:' pi':lar liga'do. lima defill'iç'iin (!:inil,te

OOB Cm.llUllistals. H·ú Ipo�ili,1\'aml."[;:lt' U'11l jogo 'dí\bio o(jlN' p"l.ú ,"I',n(.�o tl'l1-

i:::�dl) e que não r,e.comenda a Ipa'lcla(I(� p(llilit;�t do parLido.
E'llIQrJ\lN1ÍO uma :aila uclellÍlsLa agl'id" si�1 f'dl1'a.f.iü3Jl1.lCn,te o b"OVel'JI'o e

si'sILrIJntl'thc·:mli(:mlte se eo.J.oca, ;'HJlb lH'et.exlo ele d(::'lfenldür a lJUl'r'za id,p1Jlrí

giea ,d'o l'l�gifllie, on laldo dos Hge1nLes so\'ipticos que (';(JD',:JjJi'ram v:n'a. des

tr,uí-Io, oUit:l'a, i)IlLCiI1]_}l'l�t8,Dlclo de Jni.VTIiBil'a cCig'na ,1€ J.onvr)T· r. cHt'l'ent,e cmn

as ·Lr'a!lüçÕoes dP,lmOICTáLieas, o �ent i'mf'lllo elas ma",s,o, CJ LN-' vola·ra,m no

hri'giUldeü'{) J»cJllJ'fwd1o Gonif's, ajusta-se ao g'(:jIl!ti.do COU.til.'\UtiVO e lwtl'híti�
co ,da .rl!\:âo ,rjü g'p,lwral DlIü·.a, .SI(JI]Jl'e<iIU:rJO mio ,Clombc,t,,' li 1l'P, mo',',e á eX]Jan

l;;i'íO dil tola.Ji!.arismo v,I'r-mcUJO CIli1 UO'sso 1)aís.
I� pl'eei,,'o 'quc a Ilia<;ão g\,üba a qual da.;.; douas al,as ,pr'J"tf:>'llüe a (]ire

(�ãü do Ij)'o:rli,do e. a pe'l1 \'el', l.1'fl,duz ôl l'ea,liocladp lio .pt'J1Isa:me'lllo nOIp,nisla.

EI.,Lrumos (t" Yé!',lJeJl'as de 1t.'I'a\'3r l1111'S Câ;maras a ba,[.a!]lla elos 111an

li atos. 1;; uma opnrlllni(l.adr frlea,l pam q\l'f� se procrfla :'i fi li r'ag'ülm fia

j!ra.11d'p 'UigTf'UJ1i:a\;ão. Não rpo.dc deixar de "er mol"ivo dr·' .iuSlta t'sü"antleza
a ci1'0U1llislânón. .rio. que. pm mOlTll('nÜJS de tanta grf1vi,firurl'e. o l)l'e"idrmLe O Colegio Catarinense vai

ria liD:'If, :'.'cnadol' JOI�é Aml·'l'i,cn, SP fwhe a.uS'entp,- rio IUo' de Junpi'I'1) c. prestar, dia 18, signIfica e

"13l.e'.i,:}, a,rji,liflldo- a sua "oli.a, qt1llmrJo, tudo aJccmseHra a sua pJ\Pse,ll.ça no
;usta homenagem ao Diretor

tfoco prillici!p:ail dos aconbecimelJ.1l.os p(}liLioo-s do rpaíb, aJim-(]lc tomar Padre João Alfredo Rohr,

paltp lHll.es. por motivo do seu aniver-

Ghe.gm.:r ° i'n,s.ta'ntc eim q.UIC é impres!cindi'Vcl llsb]).p,1ecl'1' clef.ini,liyu- sario natalicio,

mf.',ntc a linha de cClImhôl'!,p da 1:.:DN. Tll'tg\c delCÍldil' .SlR o grande pa.rtido
Do programa consta 1)

l'uÜ1. DIa "linha mo,S'covit.a" do ::;r, Luiz Oa'do,s' Prest.es, Veios s-ubl.rwfug:ÜÜ's Missa às 7,30 horas; 2) J0-

liü 'Uma, rl)l'.e-Le�llsa e i'flIgPll1H1. dr.[esa. do,s. Cflfllones' mais f's.col'l'üitos da li- go:s, às 9 e 13 horas, res;'

rn:l�da.do d<e<moúl'ática '8 'como tal sCT\'inJrJo de :u,(;em nas mil,os inescr:u- pectivamente do Externato

pulosas do& (.'l()mnuisLas-, ou ,se esüi de>cim\dinQo a ,reagir para a prcse'l'-
e Internato; 3) A's 19,30 ho

V31ção da,s ilnsüürições na:r,innais, '�'e.guimiü os 'e:llISilnam0nlLtl,S do major-
ras: teatro cem o drama

bdg.alfid1'O'S .E.d:uaTelo Gomps, (jImmdo proclamou o carúLeT anti-nacional Ilusão da I-ibeldade.
(l Q,nÜ-I'ClmDCl1Mioo do Lotalita'1'i,,,mo sovjéiie.o. Gratissimos pelo convite.

Não ipoo'e .ha'Ver TllO\'<lS tJfj·l'gj'\'.(w,saçÕ<e,i:'·. A o.pi'Ilião l)úblic.a exige que. U B R O á·a UDN SH d€,fiJlla. '. • • per ria
('I'r'a,nS0Ti,t'J 'do Ilwes['iginso IÍ'Dgiíü da illnpnel1!s:a, earj.()!ca "O JOl'l1al" Tra'nscorre, o 25°, aniversá-

- de 30-$-47. rio da União Beneficiente Re
creativa Opel1ária.
Entidade que o idealismo

dis nissü"s operários fundou pa
ra 'servir á classe, soube ven ceI'

galha.rdamente este primeiro
quarto de seculo ue existência,
honrando o trabalhador cata
rinense e ainda o progresso. do
Estado. A efeméride sel'á co

memorada solenemente, com

Missa em ação de graças pela
manhã, na Catedral Metropo-

as pia tavões ;i;���: e s€ssão á noite, na séde

,

As .w1heil�s estão UJm{'11ça'das ge Apresentamos as nossas con-
dano total. NeslS'c caso, .a, p-opulaçao, - •.

do Pa{lLlÍ�lilo ficará so,b o ameaçaI gl::tula�o�s pelo auspICIOSO

de fome, &p.gnnldo s·e .anunrcia oti- alllversarlO com votos de cons-

clHlmen.Le. tantes prosperida.des.

,..íirmaçãe
nador do

que ontem fez o

Estado, não pode

florlanópOnt, 16 de setembro de 1947

Clube de Regatas Aldo
De ordem do sr. Presidente, convido todos os

membros da diTe.toria e os sl'� socios em geral para
uma lSessão a reaJisar-se dia 18 às 19,30 horas, na
séde social.

Florianópolis, 14 de setembro de 1947.
HELIO PORTO - Secretário

Abandonadas
Bümba1m, 16 CO, P.) -- Tôúos o.s

plalnt.a-ç,ões no P.aqmsüio I'oram
abandon3!d::l:s 'pelos l.a.vr,a.dor·es, fu
gindo' á anida de sanrgu'c pl'ovoca,cla
pelos ,confLilos 'reügiosos,

'PARA FERIDAS,
E C Z E MAS',
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
.F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

preí:-·üôõo---líúorTiií---
Acha-se enfermo, na resi

dência do ,seu irmão, sr .. Egi
dio Amorim, nesta capital, sob
cu'idados médi,cos, o &1'. Hugo
Amorim, esforçado Prefeito do

Municipio de Biguaçu e pe.ssôa
muito relacionada entre nós.

Desf.jamos ao ilustre edil

biguaçuense, votos ele pronto
l'estahelecimento.
.- .. __ ... -_ ...-�

Homéüijêiii ao Dire
tor do C. Calarinense

I NUNCR EXISTIU IGUr:lL

UODvenção ,do pSIÍ
em Biguaçú
Por motivo de força m.aior"

foi adiada para o próximo, do
mingo a convencia do P. S. D
que deveria te�-se realiza��
ante-ontem na cidade de Bí
guaçu, para a escolha do Pre-·
feito e Vereadores ás próximas,
eleições municipais.

Lembramos, há dias, a opor
tunidade de uma medida que
evitasse o trafego ele cami
nhões carregados de terra pela
rua João Pinto, visto ostncon
venientes desse trajeto por uma
via pública muito movimenta-
da e estreita como aquela.

lA Inspetoria ele Veic.ulos, re- á noite; erro algumas ruas da.
conhecendo a procedência da nossa cídade..
sugestão, houve por bem deter- O serviço' de' policiamento'
minar . que aqueles veiculas é ás vezes deficiente porque'
passassem a fazer seus fretes aquela Inspetortanta muito,
pela rua do cais Raullno Horn.' aquela Inspetorinata com mui-

Folgamos em regtstrar o es- i to poucos inspetores:
pirita de compreensão do ti-I Seria couveniente qu_e o 1'es

tular daquela repartição, pon- pectívo quadro' fOSSê' aumenta-.
do-se sempre a. serviço do povo. do para maiores eficiêhcia das;

Pela. mesma inspetoria fo- muItiplas atividades a' cargo"
ram tomadas providências con- da referida repartição' públl
tra o estacionamento de carros, ca.

FRECHANDO • • •

Qualquer dia dri<t('� surgirr«, de Improviso, na Assem

lJléia L�gislajiy(l, e abrindo llma elas .iauol:Js fllle ficam sô:"

hl1C a m.1C,;;a, rle lú Cl'alww-ci lllma �1�La no ea,ul'ciora. do .i1u·"h',c li-··

eler minori"la. Pal'a .pvital' e_�pJoI'oç:ões e pl'PypnÜ' 51l51.0s,
adianta'I'e<i qUE' 'mell ruiu ,,,,p:rá .co.T'dj.alíssi·mo r' (lUE' mi'nha f1'(>':'

cha levará () seguinte !Jilhrl·c val'a o depulado J..JosÓ Cabral:

"�'('nho'l' lider,

·VO!.:!' lli'in ! em obrigação dr. ael'edital' em con�e]hl) de' ad-

\'I'j'�:írio. :'Ião dn'r,_ l'I1LI'I'LanL(I, '1'1l1wstilnal' li')) :1"\' i oi'! ]('al,
eomo você c,mcllliní, fiO rim. \'od\ ,n50 ,�cha, qnc ,iú ri l.ern.p-o ele

,�{Iôl h::mcu'da. faZer al(j1(/)!I.I (,oisa? AJ'\ ag\Ol'a, �'e ro�s()'mos ·le-·

\',unCa,l' o del'c e o hllCC'/' ude,n.i-sl'n". $l1a hancada ,se'l'ia con:de

l[·l'll:.lda ,po!' ra!lênci:a f'l'au(Ju]eol]l'Cl, 'q'ue a rubrica pl'imcira e.sta

l'i'1l. r.,;m·iül'l'ald.a. alé p,C'l:i�, mal'g'ells. ·enql1a.l1to que a s·('g'unda. se

f1Jr)l''''�'lvlt.al'ia, l)1'alllca. "C1Yll1'f) um m illli (,t,r de ]01 eJ'ia ", E ;POol'que?
Cl'-pjo (jlW yoce ,t'P1l1l 111111ita ,]',e"IIYOlI1S�ubi] i,da'di" no mau camÍllllho pÜl'

IIm].p I)O,�.q'f',ian1 ",('IIS {'nlega.�. \."OiCl� 1J1't'NniLill LJue êlcs se illllo'Xi-·

l:a�l"l'm d(' [)olíti-ca. Só fa,],am pali'l,icamenl.e; J)o]itLi,camenjl.w
;I'g.r,m e· ;"lo·l,iüca:rnell!p dpri,dipm, E'n'\'f:llwnladü�, e·:3qlwcNo a mis

são rle .1"(''I,)I''C''''1'11{.11,l\d t'S do povo r:' por est.e rlllvi:a·dü,:: a,o OO,l1gl'I'S
"o pWl'fl o,uxHial' e ri�'ca,]iznl' [l fOllrl.nt.a '1\ os tl'abalho� da TII\'1io-·

ri'fI. Vocô:õ nem a.i'uld'Rm e nem.. fi.s'caJizi:lJm: c'nrn,c[.t'l1HIm seml(Jl'{',

,;::'PTlÍ, PÜl,;. CllW a lllloi"l'ia <'stA :,;('mpec pna(la e YOr.l'S spm'lll"e

cel'lüs'! Esse ·si�Lcma,Ljsmo mill'1t.l'a. que a Slla ol'ie.l1.l.aç'Do de li

dt,!, (';;lá-se yal'f'll'd'lJ d.te U'ma. lJ.ú"su la, cH.ja agulha magnética,
.não flllJ1!ciol1on, Isi'o de r.mpJ'r.�:tar c/n' politi.ca a t1.lldo c a todos

ll'ão é mail: fÍpp:.si.l1lo. VO'C,I\ em s'c des.cüntr,olou Pf)l' j,nlteil'o,
Oll pel'dr·'u 'Ü co:m.a,ndo. Va.r-a nviYur-lllP 'u lllemória, alg·u.1l6 ra

to�. No dia rla l)r.amnlga.\;ãn da. nn.ssôl Ca.l't.a :Viag.llIa, c'llmp:ria
;H)� cOJ1,s:[i,lluillf,r,s a pnh.·pga üficía,l r']ip um . rIos ol'iginrais ao

C1wfe do Ex{�cu !.ivü. A .praxe, 8 O própl'i,o Ei'JI,a,ta.1to, ôdcl,mina
vnm êB,se a[.o, entre os 'dois poderes, Ne.le nãü ,,�nrt,;ralValffi U1tll'

g'l)-v,eJ'nacl'o,1' pess·edj'sfa e lwm 'lilma ,0'S,SIClTJlIhléia. de quatro ]),fwli
rI-o.�, ma"" e al1)(;1],a8, o L('·gi"lal.iv·f) e o ;8x,e'cl1ti v-a. .A í)'an!?ada
'u�l,en,is!(.a, loctlavia, fugiu ,aO' d,evp,f'. �o dia .Sl'g'LlÍIllle foi ao juelri
;"j.á�'io. Qual <). explicação pal'a essa flK1iHca:cla? PctHtica, pold.tica'
e l)o!liüea t.e.rra-a-,t·erna, de horizcltTlll,p limi,t.a,do a dois pallm(ll);,
·1]·i,fllnLo(J do n:ar,iz. No eX'(lmpJ.o q.ue aí fica, os 1l0'Tnp,l1's àe partid',}
I) que menas ncr[&l'ão se"l'á a descortesia gi'at1l.ita d·a, bancada:

111.Ieni,&t.a, unas .a, Ipl'ova de inc')mlpreen:sã,o de s,eLlS cotn.a'll<dm:!i)\S

e �Ll'a.. wbr·e,Lud{), N.a. s.exto-feira última, ·rum dOpult.ald.o pes$o

dista r,ela'tou as ativicl!ar1e.s 'OIclmin:i,s[:rati\'as do pl'imeil',a se

,mcsLI'e, :cm nns·s'a I18r1'a, s.oh o governo- oonsbVurcio.m),J. A SIM.

halDcada, ,a.tü'oll-,S·P, ,10 üJ:ac!ol', c'om .g1::t'l1.as de xavanlles! POlrqIU8?'
Vocô co.n:(]r:ma1rá, a:rl:mini,i'{tr.a't.i\"fl:mm·1Le, o qLl'e '08,[.;:\ feilo e, S{�.n

do. f-oiLo? Vobta!Cla, pal'a o p.alssadn, '()l)rnO a mul1hel' de Lo!., 81},a'
lJ:anc�aua [,l'üUX8 l,()g'o· á b<lila 1I1ma. ·c.slracla que S'r� nã-o í'êz OH

um IP l'ob I ema, que s,e. nào l\psol'\'en! Qual o g'ovêrno, (',fi quê

,jJ<J.I'!.P do mundo 'e qua,ndú, já cons:l.r�1.�j-u tôclas .as. e",Lra:elas. ue-'

·c.f's�;í.ri,as e l'esü]\'eu dodas a� fFll'e;:;,tõC';s públic[IIs,'! On'de a crí

>lim\ ,u>lieni;;ta, ao q11l� .se fez'? Onde sua oolabo.rar;:úo? �ão vá

vncê afil�mar que um pr()j,eto manrdwIlldo modifii(lar o p,lano
l'Or!IOIviár,in, ,WiID apr)io do Con�IP'lho rh) )i)ng-cl]l1ari,a. fpit,o s'ôhre

os jLH',1b0P', s.ej�a- 'cülnlbOll'flç'.1ío! Ou () >lUSO da As"e'mlbl<éia para ob

{p,l1<_:iio. sPlm onru:s, de docn.me-nlbO!s, qUI(� fi\Ó inberes'sa.m ao 1'1'(1118-

l'f'111I,p f'. �,p destif1!aim a fi,ns ,pRlrti'(mIrures! Qu!e) f.e'z VOCf\ 13 S'IUa:

hnoJ1i('ia:da, de. CQllsLTU(i\'o? Você rslÍtí. (�m uma encl'u�i!.l13lcta: ou

se conll'ola f' l'pa'Si'lUlrne o CQmUil1lcto d;(� s('us üO].Cig'a.S', ou COlfi

files "ai a-o f'u11Ido d,a precipí.eio (fue o� aguarda, Hess·e· cOJm:i

'lllho. QUI' você, ,00 quantJo em quando, tenfe um tenLo 1)011-
,Uco, vá lá... Jt humano! QUle voc·i\ apm'c se,l11!llf'e" (fuam::lo

'&lmgil"cm, os g:olpes políiir09 elos êlJLjy·crsár'iüs c'ell'to .. , É obl'i

g.aç!íIJ'! 'j"1ll1dio ('(rn .po.Jíül�a P '(.JIUE' se não co,TIIcebe.,

l�; fei'O... Atpsta ma,] ...

Aqlli .en1,1 re nós, CJue ningllóm nÜiF ()Inça: y.Qcê não acha que

.)8 é ;I,e/mpo da bancada mlrmi,s!a pe:Dlsa,r menos ,na U. D. N. e

'mai,s .�m Sa,nta Cat&r,ina.? Vooê telm r]ireiLo dI() 'exi,gir is-so aos

s,r,1.l'S ,co).e,g,as. Você tem pa.s,S!o!do pora :faze!' wlal' cedaiS lil1-

.g'ua's, qUf' dnrantp, 17 anos vi",-joam' a rl1lde.usaT aquel,e,s. de'

qnlPlm. rhllra,nrt·,f' 17 anos. \'orl'> di-VPI�gio politicamrnl,(�. A!l11'03'

drcE' i\�,Sf'S maiis' realisLas quc ° rei e s,eja l'pi. na ])oJ]rcacI.a .

;Y,ocê e",{'á desiluelil1ldo até o respeito fie a.rlvr.n'sária.

como o

"

GUILHERi\IE TAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


