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- raeas -do campo da Ressacada. A convi·lo do Sr. Secretario do- Viação., Obras Públicas e Agricultura,
os diretores de «4 Gazeta» e de «O Estado», estivrlram, ontem, na Ressacada, onde con$:t;átaram

que o órgão udenistà, como sempre, mentiu descaradame-ute, DO intuito .�:�
de lazer.. - «oposlvão construtiva»!
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Penalidade para o eleito
que abandonar o partido

Rio, 16 (A. 1\.) - RpalizOll-SI', snh a pr-esiduncia do SI'. Agamenorr
Mugulhães, a sessão rxLraot'dinal'ia da Comissão de .Con-tituição C'

Justiça para discussão r votação das emendas apresentadas em plc
nai-ío ao projeto da lei orgânica rios partidos pol iticos.

Foi l',pl<1l.o1' ria materia () sr. Soares Filho, tomando parle ativa

na discussão os SI'S. Edgar Arruda, Hermes Lima, Gurgcl do Amaral

Valente, Eduardo Duviv ier e Lameira Bittencourt,

Foram aprovadas diversas emendas de ímportanoia, no sentído

de assogurar a representação das cru-rentes de opinião rhíuorüaria na

rorrnação dos orgãos d'f' direção dos partidos e bem assim 110 sentido

de evitar influencias personalístas ou de grupos econômicos podere-
Florianópolis Ouarta-feira, 17 de Setembro de 19.&7 I H. 10.127

]:; pr-evista a estruturaçào C!O� partidos a partir dos díretoríos

munícípais, para os quais se fa.ruo n!cdçõPf\ diretas, entre os membros

ínscritos. sondo que' os üírctoríos estaduais e nacionais ser-ão escolhi

dos f\D1 convenções de represeuf antes, obedecendo sempre ao sistema

do voto secreto.
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ineg.ibilidade
Rio, 16 (A. N.) - o Tribunal Superior ElpHolfll, aprnciando a

(JOllsult,a procedente elo Piauí, contida no J)l'OCE'SSO n. L4-70, soLre SR

o tll'Ligo 140 da Constitu ição se aplica aos vice-g-v-erlladol'Pil, qllanLo às

ineIegibilidarles, eselar,eceu qll!\ não há 11-enllUmn inelegibilidade fixa-

da na ConsLit.uiçii.o, que 'a tinja .Q l'·el··erido enso".
.

Fllneionou como relato]' do processo o minist.ro Cunha Melo. A

salmão do caso em apreço foi a �cgl}inip: Respondeu-se qne não há

j,;JCI�gjllilidade quanto à Conslituíç.ão",

sos,

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
O deputado Corare saudado pelo sr. Fernando Melo _ em dis
eurso trôpego e cheio de curare. -Mais uma reclamaçãozinba

do líder udenista. -Resposta do deputado Anteoor
_

Tavares. - Aprovados vários projetos. .

J,,�tieV!� prc;:eDite ti sessão de 011- S'H achava no recinto um rJIi',p'11tarJo e fôz um li.geil'·() comiciostnho rli

i,f\:n .\la,J1I1_�110 Ou�·.��'? .

dl'!pllla,rlo á à A,s;;Ie.m!JIéia Paulista. nomeando I z.-;ndo ao seu f'I'.a:l'flI'IW visi La']];f e que
Ali;;ielIl)b]�la Ij(',g.!'"lcdlva Panl isl a () deputado Ferreira cl� Me-Ho, que.' havia votado contra Ludo que Yi
pelo .Iex·( I Dilo partido connmisaa no ião samgudo S('111J)110 rica quando sasso j) l'IJj ll'rf irai' (l par-Lido ,ILaliuf's
·t1ra'sIJI, (j'lVC, no recinto reservado b,e trada de atp.l,auiw;; àqueles qU€ co em :-:;1 a. Catai-ma. A1'i:l'JTlO:U, lá
a mesma Assemluéiu, sentou-se, ou,j'dam' da. defesa dos l'c.gi�La1,iyo,; pelas «<1:nI.33, l) rleplll.:uJo Feraen-a
fl'ulfif'I['J,1almenue, Ú sirríst.ra. do depu- Jedi�l'ai�; Senado (' Câmara), estu- de :\[i'llo, s('nlir-H" )ll'<1!l a vontade

��?() S,a'liJ:o .na,m(�s - .[J. T. 13., ]Ir'e- dua i� r fljllTl'ie ipa is ttll1lLl':t corpos I
e-nJ ,:,a,l1 r! a I'. I) J't'l}I:'(�:ir:nlla (j.'I;C' Ii'p 11m

í:],;amlf,luf.IL no flanco em qlllle h:ml els.t-nll1lWS Iwl<',s iOIquJ:;,f,a,(]o8. 1131'a pUI'lHlll ,dl'lllll.ln pOI'q'ue P dnqupl,r's
;1,::r.'�]ll),:W" f,anc.adais· ud:puiIS1,i)'::; fJ i;�lnd;ll: I) CO'IlHl!li,'da p.a.111H:[a. U "r. i lilH:, ,'I' <ll:h,lfll I··rn :'1'1('1."11'" vtgilfln-
tl,wallhlbt.a,. :B,()m·f�l.ra dre J\'l·p.JIn {':11\]' nals �lI,as; ela .. \ qnantn ollClg'a lI'm 1)�pLlljo- cllssão.

seh.' l]uin!a,s . .AzrHanelo os maiueais sinlte rJ.p yolos! Foi HIJI'fl\'adll, talll1wDJ, nm dispo;:;iLivo qtlr. obriga aos ,jOI'JHlÍfl e

O l»I'p'sitll)HtB p,m Ji.g1cÍl'Uis {Jala- da ·sna ol'rutO-l'ia 1\I.rn cl:í,.��icl) Iam-I (�orn a palayPl o ,j,ppula!l() co- (':,<la\:,(Je.' ri I' radill j)Pi:\PJlc.I'nLes i:t tJnião, aos Eslaelos, aos Município:;,
vJ'as. d,(U' à Casa, conhlfleiul'eallto que bel' d,)s bei�'o�, aS'IJlJ1)I)'U ,t L!'jbllna lllllni.,,;'la 1'1''';-01\71'11, logo t](, i'fllé'iO

a ('nllll'IJSa" 1101' .PSle;:; uclnlinisLl'adas e sociedade rlc rconomia mista, U-

i l'aZl'l' ii" lllai� illH'rídiras in"imm- .

! elii';: C.II11 t l'a () g'I)\'I"'no fl'·I[('j'n I, ilJa nl c I' 1 alw Ia."; d" prel;()� môd ieo·s e nx:os, lJoiisi])i.Jj t.anclo n _PI'opagan-
i dan,d" '1 1�n.!I"llrlpr l[ll" r;�{r não da p,llílicn-pal·tidal'ia a Lol],os os pal'LlClos, merhantc� J'OcllZ10.

qmll' i'1J:!'I';X�l'I' I) qu" ... (, ,11'lllum'acia Qllantu. (ln caneeJaml'lll,) do l'ogisi.ro dos l)êll'tidos, foi 1"f'peLidn
p n;C'.;]1lO )l1<1II'.:J [J1'.atlca di'

.

moela I (l t('xLI) (·('ll"ti.f Lll'ÍI)Jlal lia [lal'h, ,em quI' untol'iza a cassai-;;)() qua.lldo
flPI1II\IDL (_ 11H:ll'j'I"1I ri,,) 'I'. Ijlll'a\'t!' _.' .

. _
ni\n foi di' flll'rnu a, qnf! ti ])O'iSU- o )JilJ'lir((I l)f'lo >;('\1 programa on aLua(iao Iol' conSIderado ant.l-d�mo-

HavE;ndo a Comissão de Preços assumido a chreçao dos
I müs Julga]' 1[1)] ol'a,do;' r.lcl,:i..�áypJ I} ('Tál ir·u. ()" pal't,i,ILl .

..; I r·\r[11) l'i)(';l'i-Lm',H;ilo ]lreeisa d,fó> toda sua l·,ec,eJf.a e

Servl.ço� de ab�..;teeiInento de le_i�e ,� Caipital, (� SI'. Becrêtário rorn -('omPl'I'Pill':Ü(I rh', I"1):iJ'-'t,1111lidalip. niio 1"1ckJ'ãn rpc·"llI.'1' allxiio rI!� pess(Ja física ,ou .iurír'lica eSLntngeirf1.
da VJaçao, AgnGultura e Obras PublIcas, e preslé[ente daquela • l�icoç tambf'JU l'psnlyirlo ([tIP. a nova l,ei só "e aplical·ú. (lOS raLos

Comissão, 1)01' nosso intermédio, convida a todos os que se () ·flltll1'()'.
'

., 1 "ael "I' " u-d I '<li ii' I a r] ('jJIU I ado �'

ucupam com a venda de leite, para uma reun·ião, a realizar-'se João .1l)$I>. l'O[llC'nl.:Jillllio alguns f<l-
ás 19,30 horas, do dia 19, na Secretaria (i'Estado, <á Praça Pe- t(JS qne :'" '[l'tiam .)Cl)lTi,dl)� NlJ

l'eíra e Oliveira. <Nessa reuniã,o serão tratados de interesses da Ti.ji.jJi.á. urll[tll ILa (l'iÜllUa por li

Comí.ssão e dos fornecedores d'e leite á população. geil'os lII.inlllo,.; .. \';. 'i. S(�gTf)iln-s.('
com ,a lH11<lvl'a (I Se'U coJl'ga pe�se-

Osy'aldo Aranha na presl·dencl·a ,�;i�1'tt��IlII������·Il,;'<ly��I��.�, C����l Vi�!�
.

.

II , ����;Tl�,�::::��� ,1'1��';�������n;;�����tosP3�:
N, York, 16 (U.P.) O embaixa-, ra-se que ° discurso do ilustre eJ.evwda flignil'ic.a�.All 'clenJ:Ocr,ál.ica e

dor Osvaldo Aranha, do Brasil,. diplomata brasileiro dure uns p'clo mais alio con.cpito f' 1'.e�iJ)elto

Pediu que fosse r,etirado suai 20 minutos. I que ,tbr: m,At'eC'('ill1 os snuls ndvel'sá-

! rios e sua,; o!f)i.n.iõ<"s. Ex.p,Jj;cocu a
.candidatura 'á Presidêncía da Depois das boas vindas do )�zi\o qlH' n l'I�V'l)11 a pIe'i'l ear /a iria
A'ssembléia Geral das Nações!prefeito de Nova Yürk, sr. Od- d,p llr(l .�al'g(Jnl,(I da F'Cm:a Mili.tar

Unidas, que se inaugurará wyer, será feita a eleição' _
do par:1 Tijipilí, mas 8'1'. lal Sa,I'jleDI[,Q

amanhã, porém os delegados presidente da Assembléia, em se fl.cr a YÍ'nlôn.cia'l fl f]>I'I)j.tlt'm'ieda-
...__ de, s.el'á o 1jl·im.eim a ,;uliei(ar I)

latino-amerioanos,
.

r e unidos votação secreta, sendo necessá- l'0cnHliml'nto do ci,t,ado militarr' pa-
hoje para troca de illl1j}ressões, ria a simples maioria para a ra Floria,�1,6polis.
insistiram em .dar-lhe a;poio e vitória de qualquer candidato. * •• f
concol'1daram em conseguir a O sr. Osvaldo Aranha tentou

F I J "l{'l', • < oram evar 'o·s '<l 11 1,J.ma (ISClUS-
maioria de votos a favor do fazer com que os d�legados la- SãD e aprn\'açiio ('in<ll, os R:eg'lüll,tes
(}hefe da delegação brasileira. tino-americanos retirassem sua projiPlLois dp lei:

A Assembléia se reunirá ás candidatura durante a reunião 1°)�. Qu�� autol'izn pagam'lento
,

. hO'r f'eando o discurso eelehrada hOJ'e pelos deleo'ado-s de. g�1'atI.l!caç,1O ao" cole·Lowel3 -e es-

�:mze as, 1
.

. t' "

b
• , C,l'l\'Ue's. (In. 38ft - (].r. 23-8-47).

ólna'ugul'ado a cargo do embaI-jlatmo-amencan_os nos. escrIto- 20) - Qu.e '1stabeJIP,c.e ]'r:'.!ll11Q1Ara

xador Osvaldo A'ranha. Espe- rios da detegaçao mex.Icana. / çãn aos col'etul'e� p:x.ka-nUlTlwr-á:l'i6R
e el]C,uTeg·MJ.os, d,e Poslo·s Jj"iscais.
(387 - dr 22-8-47).
3°) -- i"llitm'izn a Ulhrl"1JlH'a cl�

crooi,Lo Rurpl,elllenlar. (888 - de
22-R-47) .

4°) - Qllr anula rlotaçã'O OI'Ça
menll}íria Ir, abl'e cl,�dilj,o sUlplle)me,n
[.ar. (390 - dp 22-8-471.
5°) - Q.nti a-u:t.orizifl. doação ele

imóv!)1 (ii J - de 2-,9-�7).
6°) - Que autO:J'iza, a abertura

de 'C11Mif,o e:;pecia.l para a.qui.sição
dp rum c,ha'ssis Fo-r-r! o t"stirnarl o à
(T,sina de BelJl>e.lficiamcll1rlo do Lei,lll)
(,101, - clf� 2R-8-!t7).

•

7°) - Q1lIC aut·ol·iw
.

a adJ.cTi ura
do cré.di Lo e'Sippôal para pa,g3Ime,Th
to de mó\"ei,s fOl1l1lecidos ao GOI\'êrllD
(403 - rle 28-8-47).
8°) - Que 'aJllI�la do'tavão orça

l11rnlrária I' ahrp C1rérlit 0'8 S11,plc
mPln(.Uir,es (39() - dr, 2:3-8-47).
9°) - Que anula dotação 01'<:a

mentári.a e abl'le CT(>dj,[,o 'suij)lemen7
Lar (:389 - de 22--9-1(7).
Todos êsü's pmjClLos. dI' 11'.,j fo

ralm 3Q)rTov,adols, na sua ma.j.m'ia,
por unanirmirda.r]c.

Calmo não J1.onvr,/se mais trat,a
lho na ol'[lem fio rlia. e,nlCp1T011-'·p

a s,p>"siio e mar·rarla oll'lra pa.ra
amalnbã.

Ponto a destacar é o que ,w I'pi'<'1'0 à. penalidade a se!' imposta ao

r-presentante - vereador, deputado nu senador ;_ qLW romper eom

o partido ou (1',111' o seu programa Feio substitutivo Agamenon, l'P-·

prescntaut e purd ia o mandato. Diante, por-cm, da tese levantada de

que, pr-la Constitu íção, o l'e[)I'f'Spntantp, mesmo no voto sub-legenda.
não é I'r:'jJres(ml:::mte do partido c'. sim, do flOYO, f'ni contornada a difi

culdade, cominando-se os represeutant f' Faltoso a pena de não poder
concor-rer Ü nova eleicão dentro da lrgislatul'Q então vigente OL1 de

não poder concorrer ao pleito da legislatura imediata. O proruio autor

cio subst ituí.ivo votado, sr. Agamcnon Magalhães, concordai I plena
menti' com a Q1!.t'rar.i''to, esclarecendo que n50 lhe Liuharn ocorrido as

posivcis consequonc ius lógicas Ida redação que dera ao dispositivo, 111-

f p iI'i.lffif\lltl' r,(llll.J'al'ia� a(1� p1'('ceitos consti t.ucionais lemhrados na (li s·,

CONVITE

Negado proviIn�nlo.
n io, 1 () (A. X.) - :-ia. oilH\. se�são de ontem o 'l'nbunal RegIOnal

Eleiloral do Estado do Rio 1l0g0ll pl'ovimento ao recurso inLel'pos( I)

lwlo Pal'tido Lilwl'tador no spni.iclo de serem I'xcluidos da ehapa de

seus direLorios municipais os componenl.es do extinto Purtido Comu

nista ou, não sendo possivel, caSEar o l'C'g'ist.o de seu diretoria esLadu

aI.

comunista

-------------------�----------------------

crimes da ganancia
Rio, 16 (A. N.) - Bonifácio que, então cometeu a impru

Ferreira de Almeida, ope,rário, dência de mostrar aoe. presen

viuvo, de 47 anos, residente na tes uma carteira com dinheiro.

rua Antôr:yio Saraiva n. 187, es- Vendo o opel'ál'io sair do esta

tação de CavalcanU, foi inter- belecimeuto a;co�;panharam-no
nado no H. P. S. a.presentando á distancia. Andaram uns cem

fratura do cl'anio e várias co.n- metros e ao chegarem á esqui.
tusões pelo oorpo. Ao ser ll1.e- na das ruas Laurindo Filho e

dicado, declarou que fora as'sal- Antônio Saraiva, atacaram-

tado e roubado na rua Zeferi- ,���:a��e������o�osoc�:s;al!�=
n? .Costa, po�' um gru;po de in-

do. A,purou a polícia que a vi�
dWlduos. MaIS tarde., faleceu, tima tinha em seu poder a
sendo � �orpo remo�ldo pal:a.o quantia de Cr$ 400,00, a qual,
necroteno �o �l:StJtUto Medl-, entretanto, não foi encontrada
co L�g.al. CIen�IfI:cad.a do fato,

nos boll'l'Üs. o.s acusados, por
a polIcla. ?O, 23. dIstnto ,em�re=. sua vez, declararam que ape
endeu d!hger;�.las _que 1 esu ,ta! nas se apoderaram do relogio
ram na ldentlflCaçao dos ass8;I-, pulseira 'que Bonifácio tinha
ta.ntes. Trata-se de �a!ter PaIS" DO pulso esquerdo.
de 20 anos, com�rCIan?, mora-I'dor na rua Almelda Rels 11. 66;

Fernando. Lopes de Oliveira á O espet'ro da fome
rua Zefermo Costa; Armando l .

Santana de Gouveia, de 23
.

BOITJ\baim, 16 (D. P.) -:- .A1nun-
. \ f '1' Cla-se. q,ue o 'esp,e0tro d.a tome pe-

anos,. aJudante de um eHo: sa sôbr'e {)i PaqlÍisLao" a'gravando 3JS

vulgo "Spínelli" ,
morador 'a e-ondiçõ,cs já se.ri'ssima:s, l)ro'V.()ca

rua Pauleró n. 68, casa 7, An- da;; v,elos oonfütois religiosos na

drelino Aurélio dOR Santos, India.
------------------------------

vulgo "Chupeta", de 23 anos, f1 -I t'J:1e'sidente á rua Lauríndo Filho Uem mi mor os
n. 167, ajudante 'de pintor. To- Bombaim, 16 (D, .P.) - AnlLlJ1-

dos foram presos e confessaram eiUr-s,e que 100 mi.l 1)eSiSOas i'o,ram

a autoria do delito contando o mOTta,� ,nas 'U,ltirmus dre,sor!l(,!1S no

o·'· 'f' d Pnndjab oriental.
sebumte. �stavam. no ca e a

I A ,ps,sa cifra oOl1isild'fl.'I'áVlel, 3JCres-
rua. Laurmdo Fllro n. 111,. C,Pt1ltam-s-c .ainda 10 mil lillOl'tOS no

quando ali aparecera Bonifácio PIl'nrlja,b fl>cirlAD'Lal.

Os

Não h�

)

H.oma, 16 (li. P.) - O govf'l'no i,taliano fracassou em sua t.entativa,
esta lloitr, para pvitar a g!'cve geral fixada para amanhã, qlle )1ara
]izarú 850.000 opelTios ela industria mcLaJÚrg'ica . .Já estão paradas as

'aLividades ·üe llm milhão de tl'abalhadol'os agricolas o qllf\ sLlscifa a

mais grav,e cris'c op,erária na historia do país.
A ag'iLação, dirigida pela Confederação do Trabalho, qne os co

munista cOIlLI'OI-an, visa provocar lIma onLra greve de 2.130.000 tra

balhadores flas industrias ele Jumo, tecidos e funcionarias do g'ovel'no,

Salienta-se qu,e toda a ag·ita\:50 nada mais é do que uma manobra

J(]os comunistas, para provoca!' a queda do gabinete de A lcir!c De

Gaspr:J'Í.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direlorio do r. S. D. do Estreito
Realizou-se domingo último, ás

1.0 horas, na séde do Cantista R. F,
C" gentilmente cedido por sua dig
na 'diretoria, mais uma reunião do
#.liret6rio do Partido Social Demo
.erático do Estreito, sob a presi
dência do, jornalista sr. Jairo CaI
lado, 10 vice-presidente e secreta
riada pelo sr, Osní Paulino da Silva

TELEGRAMAS

Aprovada a ata da sessão ante

rior, subscrita por todos os pre
sentes, foram lidos os seguintes
telegramas recebidos pelo diretó
rio pessedista do EStreito:

- "Rio, 11 - Tenho a satisfação
de acusar e agradecer o telegrama
em que V, S, comunica a delibera
ção elo Diretório do Partido Social
Democrático desse d ist r'il.o apro
vando rnocão de .solídartedade ao
meu Governo. Cordiais saudações,
(a) Eurico Gaspar Dutra".
- "Rin, 14 - Aos prezados ami

gos desse diretório muito, agrade
ço as amáveis felicitações- que me

enviaram por motivo de ·meu :mi
versárío. (a) Nerêu Ramos",
- "Estreito, 10 - Agradeço a

moção patriótica apresentada por
õsse Diretório pelo decurso das da-'I
t.as comemorativas do Dia do 801- I
dado e Independência dó Brasi í

e I
bem assim as congratulações a

ê�-.Ite comando e aos meus dignos 0.0-·

mandados. (a) Nilo Chaves, tenen
te-coronel comandante do .140 B. íC, e da Guarnição Federàr'.

IADESõES
A segu ir o sr, presidente .deu co

nhecimento da declaração redigi-

Neves, que em urna :;elll<lfto de tra
balho já tinham anreseutarlu 135
inscr-ições de novos .. lri Il)i'i'�".

DEBArrmOS n;VERSOS
ASSUNTOS

Pelos srs. Manoel Barbosa, An
tônio Mangrich, tenente Manoel
Pedro Alves, tenente Alcebiades de

Souza Freitas, Ari Santos Pere í

ra, Mário D'Acarnpora, ItIOY A�SIF
da Silva e Sidney dos Santos, fo

ram ventilados importantes assun

tos de 'interêsse do povo do Es

treito, sendo debatidas diversas

sugestões apresentadas ao plená
r ío,

Cia.

DENTRO
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.CLUBE DOZE DE AGOSTO-Dia 21, Domingueira com inicio, às
e terminando a 1 hora .. Dia 27, sábado, Seírêe.

������������_�����_�_�_�_-_���_:_.:_���.. ��::::::::'::��:.��cr;�_����_�_�__�_:���_:_:_�:_��_:����:_:_��.__�__�_���������������_����_�.����__�������d=ss��_����������������S,
Asteróide & Cio, Ltdo.

RUA TRAJANO, 33 - (s�brado)
o T'�,SCRITóFUO Ai-iTEiRólDE & Cia, Ll,.cla" intermediár-io da

Empneza Comeroial u. Grossenbaoker ::;, A" com {'scrj.�ório no 1110

do Janeiro, onoarrcga-se de compras de quaisquer art.igos naquela
praça - círnenao, fel'ro, canos galvanizados, '11nlf'Jus ele.

Aumente o Uapítal do Colé
gio Barrígn-verde, afim de

que possamos construí-lo, ins
orevendo-se, hoje mesmo, nolseu quadro social de compo- II,::n:en:t:,e::,:s:,. .

---.:__-----r-----:----:�_:___ . ._

1."
Catarinense- de Transportes Aéreos

N I C I A re .L!\_'
poucos DIAS

da nos seguintes termos:
- "Declaro, por minha livrei e

expontanea vontade, qué nesta da- "

ta abandonei ? União Democrática
Nacional e passo ad:Jci'tbnoer as'
fileiras do Partido' Social ])t!I)lÓ--,. ,/
crátíco .. Estreito, 1 q. '.d�i; sctenibro'

'

'l'

de 1947, (\)'EloyAssis da Silva'.' -, ,

�.Assinaram corno testemunhas··.DS
. srs.' tenen te Manoel: ]:ledJ"o À'lves e.

• 'Fritriélsco Buschel�r 'Barreto; '.'
Est/�V'�, também, p�esi3bt.e a reu-;

nião o sr, Aricomedes! 'Esper-idião
da Silva, '.ex-vice-presidiml.e da U

D. 'N, naquele' distrito e que agora Viagens rápidas entre Florianópolisintegra o P. S, D,. local.
, .... . . ranguá,

Ambos 0.8' novos corne'ligionál'i:os,. '; Flor.ianépolis �'·,J�àjat.-:-" Blumenau Joinvíls.
.foram saudados, pela numerosa a8-' Florianópoii's _;_ BltlInenau ....<.i Mafra _ Conofnhas-

sistência, com vij)rantes salvas oe
Flol'ianópoli's _ Lajes.

pa Imas. .

I 1>. E I,.', ALISTAMENTQ EI"EITORAL 'Ganhe TEM P O e D' n H'. R 0,
Ó SI': vresidente solicitou e foi

R A"PID·EZ .:C'·O'N FORTO -.8 EG U R"ANCAal)l�Ovado que se inscrev,esse em

'ata um voto de louvor' ,aos dedica-

1
'

.

-

d
.

"IT A" L
� "

','dos correligionários Aleebiades Vi- pS OS aV'oes a «111 },..'
. daI de Souza 'e Renato Ventura da.s '

.

�. .,.

"

R'OUIlANTE TODO 014

nos VAPCJOS

DE
"

't

'v-,

.,
,

p, União, \ '

viajandb ,com,

statutós da Avão Social Vatarinense'
e) a cumprir, por si e ·seus sócios, 3S realizada e pGr donativo qualquer oferta Paro<Í!grafo' Ú'níco -- A fotografia pQ(�e- maior rendimento de trabaJoho' 'e presta-Centinuaçéia

armas dê.stes estatutos e as determina- de ·bens ou valor'es importantes, de rá· ,ser preparada pela filiada que aSS1S- rão' contas ·àquela: 'autol"idade,' recolhen.,a se H'Ll.xiJiarem mutuamente �10S _casos ções dos órgãos competentes da socieda- acôl'odo com os fins da sociec1.aJde. ,til' ao il�dig�nte ou ·pelo Instituto de do prontamente, por intel:méelio do t�-d'e calamidau" ,públka, na 10cahzaça.Cl do
de na prática do bem coletivo, o que, OAlPíTULO IV

.

. _
Idenl,i·fic3çoão. e Médico Legal do .Estadp. som:eirj), quaLquer valor arrecael'ado a.neces.sitado que acompanhado da flcha- necessàriamente, lhe será impôsto sem Das ath'idadcs sociais Atol. 33 � Cada setOl' tera. uri1 fichá- carteira de depósitos ..fundada num esta-pa'élrão, passar Ide um 'para outro, na

quebra de autonomia e com provisão Art. 3'1 _;_:. Os órgãos da S'ocie<la,de·em- rio geral, que"'arquivará uma via da fi- b"leci.rÍ'lento de' cl'édit()o,possibilidade ·d€ trabalho ou. tlCatamento elas Slll,as possiJbilidades. pmhar-se-ão decididamente. _ em conso- C'ha dupla já aprovada, pa.ra facilitar o * 30 _ As comissões deverão apresen-hospitala,r para o's seus assls�ldos em
Art. 29' _ A ftliada dre éada setor tem nância com as filiadas e a necessária i,n- censo dos necessitados na regiáo. e possi- tal' mensahhen'te ao di,retOI' um relatóqualquer zona do Estado. e 11a. realtza-

o tlireito: terven�ão do 'poder pÚlblico, na solução obilitar a distribuição equitativa, mensa1- .rio simplificado, ..em formulário padronl-,ao de obras soCiais de· interêss� ?,eral, a) de ft'eceber um exemplar dos esta- do problema da mendi{'ância pelo com, mente, <10 fundo ooletivü. indo, <lJlode mencionem as 'ocorrências'promovendo. per'aJnte o_ poder publlco o
tuLos ,da, 80ci,ooade, bem como a publi- bate às ,suas causas e amparo indispen- Parágrafo (mico -- O setor organizará normais e anormais de sua ;!ona, be;tlque fô,!" justo ·e nece5S'ano para a conse-
cação periódica das decisões <1os seus sável ao necessitado, atra'Vés de serviços t.ambém um fichário central das obras como as ,possibilidades ele. cOlltribuiçal'lcução :dêsses fins,

. órgãos; sociais dos menores 'W...i.i.l;tquente,s e a- elo meio, indicando a localização, finali- para a sOe'iédade.Parágrafo !nico - O necess]'tad� �o- bandonados, ,desvalidos, inválidos. veUll- dade e, âmbito ,àe ação das mesmas, Al't. aI) __ .A Ação Socia-l Cf)tarinense'corriclo, quando' transferir sua reslden- b) de particÍlpar, m.ensahnente, pelo ce desemparada. menc1lgos, traba]Jhado· além de outros itens qué fôrem necessá- institui1:á, quando achar oportuno e den-cia para outra localidad'e situada en: seu tesoureiro credenciado elo 1101' capi- rIOs e em,pregadas domésticas
.. €'gressos rio,. tI'O -da norma de tudo' empreender pelO'q1llialqcer setor filiado, levará conslgo a ta que lhe couber na ciistri'buição do e dól familia, que se cri.ai'em, .A rt. :M __ ,As o'utras modalidades oe bem coletivo, ül1d'SOS especializaelos de,necessária comunicaç-ão oficial, além da fumA) colenvo;

aç'ão social, previstas no artigo l0, pode- assistêbcia e proteção social superinten-'ficha dupla. passando a perceber o au- c) de ser representada pelos s€us de- § 1° - Ó ind'igente será submetido .rão inscrevcr.se na ficha elupla, dispen- didos pelo Conselho, por meio de pales-
. xílio pecuniáTio pela novo setor e com legados na A. G. e no C" pernranente- a_ rigoroso exam"" médico para verifica- sa'da a fotografia e arquivada em sepa.- Iras educatÍvas e a c;argo de

_ pess?a8aquie.scência prévia. mênue, e na D. pelo sistema rotativo, pOI' çao .da sua ll1,valtaez, se absoluta ou re- l'aelo. competentes, Gonvidaoas para esse IlID,Art. 20 -- A filiada' de ca(]oa setor um biênio; lativa, 'sendo no primeiro caso interna-I .

l
com I) intuito de realizar estud'os e pes-obriga-se: d) d'Os seus SOCtOs frequerttarem, do e .no olU,tro. embora _assistido tempo-, ·Art. �5 -- Além do que a prática incli- l]uisas sôbre os problemas do desajusta-a) a oferecer dois exemplares do; gratuitamente. 05 cu.rsos especializados ràriamente. terá ocupação remu�

.

cal', a sociedncl'e terá duas comissões rilento e miséria d.os individuos, J2.araseus estatutos ou do último relatório pa- de assistência social a serem instituroos § 2° - Deverão ser empregados nag obrigatórias, a de am-ecadação de meios uma possível planificação das suas cau-ira se-rem arquivados, mn na D. ,regional p,la ,socied,ade; pequer:as obras sociais administrad;;s pe; e a ele sindicãn.cia" renovadas bier:_almen-j sa,,; e consequente solução de 'Lantos ma7e o outro na central, enviando à primei- e) de realizar com· per.fetta autono'- 'ias fIlIadas ou po,r parttculares, nao so te pelo C., que balxará as instruçoes ne- Les. SOCla.l.S. \ra, igualmete, o relatório anual dag suas

I
mia as O'bras soc�ais ditadas pelo'9 seus as inválidos relativamente, como os l11'e- cessárias para o seu funcionamento_ativ1dades; estatutos; l'1ores abandonados e transviados. I § l0 _ Os componentes idôneos das CAF.'ÍTULO Vb) a aceitar dentro du necessário li- f) de não responda' solidãriamente § 300 - A assistência aos indigentes comissões serão recrutados de ambos os

])o's fundosmite, a atlminiStração da d-bra soeia,l que 'pelos compromissos a,ssumidos d� modo em ,geral será feita com o concurso <;las sexos e perfeitamente capacitados de ire-
A,rt. 37 _ Dois serão os' fundos, utn'

lhe fô!' confia,da, prestando contas tri- próprio pela sociedade, filiadas, colabora�ão do meio social e levante pa;pel de 'propagar os ieleais da
coletivo DL]' social e o patrimonial, sen

mestralmente à Diretoria; Art. 30 - A .pessõa ou institui,ão que possivel ajuda do poder público. ; sociedaele, pois, só pela arrecadação Íll-
cio o primeiro distribuído mensalmentec) a incl'uir dentre os seus assistidos prestar um serviço relevante ou fizer Art. 32 -- A sociedade aclotará uma I

cessante de meios, prGveniente de festas, às J'ilíada.', depois do desconto de 12o/q.
e na medida do .poss;'vel o necessitado um donativo dte vulto ,à Ação Social Ca-' ficha padrão dupla para ca-da i.ndigente

I
dOloalivos e contribuiç'ões de um lado, dos quais dez s� destinarão ao custelo<jue, porventura, lhe fõr encamjnhado tarinensE", terá o seu nome inscrito no com todos os caracterJsticos da sua si- como pelas sindicãncias ele tOOa ordem de despesas e doiS' como contribuição da-pela Diretoria; "Livro ele Benemérito", da 'sociedade, tuação e da ,família se houver causas de que se fizerem de outro lado, serão

que las para o patrimônio da ,ociedad�.
d) a adotar a ficha-paJdrão dupla in's- com. � de;:criç'ão d? beneficio feito � e�- miserabilidade e elementos

PSic,,!.pato.l'�·1 pr�enchidas as. suas finalidade:,;.
_ ,. enquanto o segundo se dividirá em treS

tituída pela sociedade. que, d€'pois de pedIçao ue mn tItu,lo de beneme.rencIa

I
gicos do seu estado, de modo a IdentIfl- � 2° -- As Cidades do setor serao dlVI-

partes: a) para a realização d." peque-
convenientemente preenchida, ficará uma pela Diretoria.

.

cá-lo individualmente pela fotografia e
I didas em zonas, confiadas pejo diretor a

na�' obra, sociais, que poderão ficar 1iJ
via no seu fiihário e a outra o fichário Parágrafo (mico - Entende·se por coleti\'amente com os seus aderentes ou

j' dois componentes, UIn de cada Gomissão,I d d da .

'1'
-

't t ContiIlúa na 3a. página
ge·ra, es 'e'que aprova ; serVIço relevante qualquer obra social dependentes,

. I. que se aUX1Iarao mu uamen e para

i;

20,30,

..

1

13 I
QeAWL\-FEfJL-\, 17 {I� setem-;

bl'o:
19,00. - ;-;umÚl'ill .Ios progra_ ..

mas.

19,05 -- J ngle� 1)p!1} Hád io.
19,15 - Notícíár-to.
j 9.:10 - :\Iaggip 'I'cvtc, .soprano.
20:00 - "Fúliulas ú' la :':,ecn!o),

XX", ,fi,e Howell Davics.
20,15 - '\1 úsica ligr-i ra:
20,30 - P,p,rsprr,li"as da lndús-

Lri a Bibtân ica. pa los.l rn.
�0,15 �- Ir-is Lovoridgc. piano,
21,00 - l\o�i,('iúl"il),
21.15 - Comeu l�ll'i o ]101' ·Saha

dor ,fl,r '\lad<\.l'iag'a.
21.:30 - "'1)-\'0 conjunto Ionttrmo.

dE' corda«,
:'2,00 R{lIli,o�pa,lwrama,'
-)-) 15 - Xl}ticiúrin,
22,:20 - Comen I áiios da In1i[H'CIJ

s·a Brít ân ica.

Os Rins que' devem . eliminar I'todos os- traços de aubstancias
Jtoxicas ou impurezas do organis- 1

mo, estão permitindo que um

excesso. de acido. urico se acu-'mule e penetre, em todo o"

organismo,
A falta de eumprlmento de tuá

. tarefa �or· parte dos rins é a I
causa 'fundamental das dõres.. j
reumati�as, hi.mbago· e irregula+j.
'ridades urinarias:

, Este acido ur'ico rapidamente fôr
"ma enistais agudos, que se alo
jam. nas articulações, causando
a slla 'inflamaç'ãd' 'e rigidez, 2':jcruciante� dôres 'ao reumatismo
-e outros -males do. sistema urina- I

.' rio, o tratamento' apropriado de-.'..

'vÍ'! 'fazer 'voltar' os rins ao seu.

estã'clo normal;' afim de poder
ser filtrado o acido .urico, Ê por' .

·
isso que as Pílulas De Witt con-

· seguem dar alivio permanente
nos mais' rebeldes casos,

As Piluias De 'Witt atúam di
::: .". retamerrte . sobre os rins, de

volvendo-Ihes'a sua ação natural

'I,,"; de filtros 'd'a e- impurezas do
,

organismo.
.

.
o'.

•

Acham-se á venda em todas 89'"

farmácias. .

. PILULAS, J
DEWITTIPara os Rins e a Bexiga '

·

EM ,VIDROS DE 40E 100 PlLULA$__
O GRANDE É MAIS ECONOMICOr·

- LEIAM - A ,'REVISTA
O -V��;DO:_ITAJÁJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

ESTA

'SellilNW3 - JUSirNl Vieis:a, ,c'Sij)(lsa
;,.do sr. J, Maria Vieira. runc, do Te
)S'(htH'O do Estado.

SeilJlhC1l' � Vilton Crdspin da

Silva, filho da Vv, Erotides ;\la,l'ia
c�:a. Si Im.

,S,enhor - Silúno Alvidio Car- í

ole,il'o da Ounhu,. fune.. do Milllisté
"rio- da Faz;cndJa, a,pose'llltado.

Me'nina - M.a.6a 'Del'eúruha, fi

Iha, do SIl·. Alfl'.cdo XaVi'81' Vieira
.il1.StfJ'c,lol' {�.scola:r. VI(lllcidas us cimús nc:f,ulg:iclo.s de Ina h'erma, de Tiag'o dt' Casü'o, jm-

Menina _. 'Nórdi[t F.re-i'l'C, filha Juz da mais irutlC1'cs,sawlc piro.-tura, na1ilb'lia, advog:ado, a s,e.' co,locada

,do dr. Luna 'l<1neine. Juiz de dill'ei- a,cü'l'nc.r�tado· aoSl ca:non-es da Escola no ,oo'ifícüo do ForullU d,e Lajes.

·to do E,sta,do. I Glá.ssi'ca, em que w�m sonlham.do a Não para. aí o êxirto, do ilusir{' ca-

SenlHlI' _ F.ugênio Da,l GoriIJTlde.' re.a.bilda:de de marí'J1lhas, 'p.aisa,ge,ns j talrti,11<emiS'C, Q:ue &e dc,s-doibI'3 aüa-

:.f{J;l)IC. ·Jlúblico.
.

i figU!'3S, tc'Cidas €Im fios' de luar,! vés de novos motiyo$ c!1(I a'l't,e. Já

8cnltwI' __ Dr. José l'avaJ.'e,s. ad-' �lallll!,1Crl1l Frtho, eSlcaJ)'OI,e de s,eu I:está 1llP�lavrada c�m O' I(iSOU!tcw a

-'1'ogrdo, .pl'ümotor pú.J:J.!ico. 11'NlllltO Cl1J:c.a,nrt.ado e emrvle.l�cda por confoc�ao do gr.3;ndlOSO monumento

Se.nhorita _ Leti,IlIha, Vieiitra, fi-. e)l1lLl'u c,�tr,udu. qu� .s,e J'icüama de
I
doe i>a.u(loso Índutllrial, loonibtaiCIo 11(L

'�ha do 8.1'. Bento ÁgUidQ Vi'e.lra, {bpLrz.a, á medida q:ue o cru(,aI'i,UiCn- pouco, em meio a obras meritÓ:ri.als

. .lIurnc. do T,e.SIOUI'O do Esbad>()<. (8'P <l�'3nç.�, il:�mi.l1Ja�do pm' e1alm oe á ter:ra em que vÍvC'n, IptrOls;pelr'Üfu, á I
J.o\'{\m _ Antônio NOlrÍ Gamoso, U,mpllida. mte'!'Jlgên:c:Jt1. qual 'deixa i:ndel,e ...1ei�,

{',eCÜlru-arõe'8.j:fí,J.ho do 'SJ.'. SaJt,irino F. Cardoso,' ']lemo-lo, a'gara no c.amll)O árido de ·sml fratemnal comvivio,

.i!tJ,I.f:>l'nO do 'l;b-r.jjgo de m.eIIlOOOS< des- dH ps(mItura, qne só (IS t�t'Uad(Js ,'o

*-:'1 ca;pital. 11)01' slgno.� augl1Sü.lIS ctJllliSlt'Ig'llem .,AoolUpanhando de :i>Pl�(.O a as-

S()1ntnor�ta _ Léa 1. Luz. ü'a1!fCll'mall' .em cri'\'os d,e f1m�'3 De/l1lsã.o magnífica" r-pf,e,l'ÍJa, de luz

.sp.nibor�t;a, _ Plffi1Jite�' Almeida' 01'Y;],I>haldas pelas e.&trel,us ct.ista'lllLe.s, ,do jovem filho de .Laje,�, exulta-

,:Coelho, filba do sr. Afolnoo Coo-', O l&e'\l primeil'o tmvbaJ.l'lo - bus- mos alui,e os seus ,novos tl'iUnlfo.s

iho!- l\mc. da AMândega.. I to do dr. Ces'ar SartOl'i, qu� será que ,en�h>elill de alegria a,qul0les

,Senlho�' _ J.o"é Oanlos Veloso, ,caloeado -em Ul1'JlUJ dlals p'ra�a.s da que O' adim.i�alill n est.imam.

10 Tt>e. da P<>Hcia Miliri.aT do Es- cidnld� de Laj'(';s, por iniClia:t.iva die Do "Joooal do .POYO", de São

S d I'
Oe.ládo Si<l'VclÍm Fi,lho - a'Nasta João doe Mel'iH - Duque de Oa;xia.�

".la o.

NOIVADO,.: .'
out.!'ns e.s_�n:t,'l1�as��� s�.siViV3.m E-sta.clo do Rio, de 2/1-8-917).

Com a goe.IlItI1 s>ta. Macw da Pe-.M·ssa de 60
• .' •

.B1Jla. filha do sr. OsvaLdo Bow-lhO! 1 . anlVerSano
Fatg'llind(',s c eXima. e.spôsa d. Alic.e I

�
Argeu Silva e filhos coQvidam aOI parentes

··C. B. Fa,glumK],os" COIThtra.tou �sa,-. .

. e pessoa! amigas pa"a 8.sistirem a mias8 de
J.nento o SI': �.acne ffi:mçah'es J�- ,o 6. e eoiversá.rio do falecimento de sue eilttre-

,.q1.Iles, aca()�mlc,o de Engenhal·l'a., mOils e�pos. e mãe. que m:u,da. celebrar no

:ambos r",,�id'eTlILes em Recife. dilt 24. à,! 6 hora" na Capela de Santa Therezinha (AsiJo doa
Ao,: noivos, felicidades. Q,pbãos).

'VIAJ$ES:
Y

'; Antecipadamente agradecem .ps qqe comparecerem a este

.

JOSE' 'V�IRA ato relisioso.
Acom,a:nh!1do d••uo .. U.p'IC1 ••ra·

,.d. Mcrrj� Vieira, ••tá .m fle
- ..lan6po!-'&,;' o..,. TOlé Vieira ... b�l'
·'tado o.l�op em Ro.opio. no R. ('J
.do Sul. que .,iajou pelo. oviõ•• 40
..«Real-.

Continua O ESTADO Faeen:
.do distribuições de valiosos li
·vros, inclusive romances mo

,.dernos, entre as pessoas que
_,con.stam de seu cadastJ:o soo

'".cÍal.
As pessoas que ainda não

.}1a;am preenchido o coupon

..que diariamente publicamos
;poderão faze-lo, agora, habi
.Jitando-se, assim, a concorre

_,ram a tão interessante inicia
.siv«. realizada sob o pe troci
.nio da LIVRARIA ROSA, à
,.Deodoro n. 33, nesta Capital.
...... f •••••••••••••••••••••••••••

.FAZE;'.'! A:\OS HOJE:
'Sclllhor - Pedro Bl'Ul1iO Vendur«.

fume. do Lloid Brasile ir-o, na _\.gÔll
,c,ia dp l.íuja í.'

'smuhol'u - Ca.rmeu Si]\'ia Abreu
Sc.hll!ehlr,t', ospôsa -do S'I'. .Vl..alPl'O
AntOlJ1lio Sohuo ider, coletor em In

daiu l.
Se[}lhôra '_

,,(10 sr. Alt.ino
,ir .jol'íl},u;[üi>Ln ..

Zilda FloQ"l"�, c�iPl)sa
Flor,e", protessor c

Eugenio Szpoganicz e

Senhora
e

Viuva Judite Liberalo
Olivera

participam 00. parente. e

pe.sea. de lual r.lações. o

contrato de co."mento de
.

.

.eu. filhoe

Maria de Lourdes e

Germllno Mário

Florian6poH•• 15/9: 41.

__A. •• •••• •• <I.

SERV'IÇO DE
iMETEOROLOGIA

Previ.ão do tempo. até 14 hora.

,do dia' 11 na Capital:
Tempo: nublado, in.tabilizando

e.e com chuva•.
Tpmperatura: .atoval.
Vento.: de nordellte a lue.te,

,com rajadall fre.cas.
Tem peratura. extrema. dI! ontem:

f.Maxima 19,2. M ni no 12,1.

de Estatutos da A�ão S. Calarinense
( I

�. mendicância nesta oa-pi tal, ampliando de,

on( usao pois os seus serviços por todo o setor.

cargo das filiadas; b) para casos de cala, Art. 4'5 - A sociedade pleiteará, jun·

midade pública em qualquer setor; c) to a quem de direito, tôdas as facilida·

para o estabelecimento de lima colônia, des para o fiel desempenho de sua rnís

anele Se abriguem ele preferência os in, são,

d igen tes prívados de teto eu que morem Art. 46 - Aquela das filiadas que, por

em lugares. msa lubres e possam ainda qualquer motivo verificado crítertosa

trabalhar de acôrdo com o seu estado, mente pela comissão de slndícância, des-

§ 1 ° _ Pagas tõdas as despesas men- virtual' OS fins da sociedade, será obser

sa ls e duetoi- fa,rá reverter o saldo, que vada em primeiro lugar pelo diretor; no

houver, à conta do fundo patrimonial. caso de reincidência será admoestada,

§ 20 _ A distribuição do fundo social em caráter r-eservado, pelo presidente
Iar-seâ [ler' cnpítn dentre os assistidos do Consellho; se persistir 11a falta, serã
das filiadas ou por números Índices re- por êste ot-gan.izadc o competente pro

lalivos as obras que habitualmente pra. cesso de cassação do seu registe, aféto

flcarem. a juízo de C. e ccntrôte do fi, à Assembléia <.Teral, com amplo direito

chárto geral. ��_����l��d_�:.}_�;,......._••__•
§ 30 - Os dois fundos serão rigorosa, _.

.nen te escriturados e empregados, cr-edí-
tando-se os jures que renderem ao pa- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
trimônio ela sociedade. RESO'LUÇÃO N, 2,182

Art. 3'8 - Os produtos ele quaisquer Instvuções para o registro de candidatos

festas, conferências ou contribuições, tiS eleições munlcipais
bem como os donativos até mil cruzei, O Tribunal Superior Eleitoral, usando

1'03, formarão o fundo coletivo;' as doa, das al)'ilbuiçOes que lhe confere. a lei, re

ções, e111 confor-midade com a vontade solve aprovar as seguintes
expressa dos doadores. os móveis, lmó- Instrllçiies para o registro de candidatos

veis cu título" adquiridos e as rendas às eleiçõ<,s munãclpais
especifrcadas nestes estatutos formarúo Art. 10 - Somente poderão concorrer-

o pat rirnôn!o. às 'e,lei,�s muntclpaís os candidatos re-

Parágrafo único - As subvenções e g lstrarios peles Partidos que tenham ob

auxílios que, porventura, fôrem atribui- tido o seu registre definitivo neste 'I'rí

des 11 .socíedarle. serão aplicados aos buual Supei'ror Eleitoral.
dois fundos pela râzâo duodecimal. Parágrafo único - Para êsse efeito. o

Art. 39 - O rendimento das obras SO' Presidente do Tribunal Superior dará
ctuís e da colõnía ser-vir'á para a mebho- ciência imediata aos Presidentes dos Tri

r ia das suas condições e salário dos q ue bunais 'Regionais «los registres autoríza-
'nela se empregarem. dos.

.

Ar t. 40 - No caso. da dtssoluçâo pre- Art. 20 - Os nomes dos candidatos aos

vista no artigo 20 e solvidos O'S' compro- cargos çle prefeitos, vjce-prereítos, ve

.míssos da sociedade, os imóveis passarão readores' e Juízes de Paz. ou dtstr-ítais e

à propr íedade do EstadO' de Santa Cata, suplentes respectívos deverão ser regís
rina, para que neles sejam instalados trados no Juízo Eleitoral do Município
obras de assistência social; os demais correspondente e os dos candidatos a

bens e' dep6sitos serão partilhados de cargos federais ou estaduaís perante o

modo equitativo pelas entidades fi,liad'as. Tribunal 'Regional.
Disposições gl"l':tis e tr-ansttôrfas Art. 30 - Os .Iu ízes Eleitorais sõrnen-

I
Art. ,11 - Uma vez aprovados e pu- te poderão conhecer dos .pedídcs de re

blü::ados os estatutos da Ação Soc íal Ca, gtstro que lhes forem apresentados de

tarrnense. pelos seus instituidores. será acõrdo com o art:go ,'eguinte e instrul
marcado dia ,para a A. G, de mstalacão. dos no,' t.êrmos do art. [>O, destas 1n5'

que escotherã os membros provisórios truoões, até vinte dias antes do pleito.
dos seus órgãos até a prfmeira A. G,er- terminando às dezessete noras do últí
dlriár-ia, podendo cs mesmos reelegerem- mo dia,
se para o bíôrno 1948-195'0 e províden- I Art. 40 - Os pedidos do regtstro dos
ciarem cem empenho para o l'e"'isto

le_jcnndid8tos
aos cargos de prefeitos, vi

gal da sociedade. o. ce,prefeitos, vereadores e juizes de paz,
Al'L 42 - Os car!,"O,; eletivos sel'áo ou distritais, e suplentes respectivos de·

exel'cldos gradosamente, e. os demais fi· verão �'e" formulados livremente e as·

carão a critério do, COl1se-lho, sinados pelos dIret6rios das respectivas
Art. 43 - Serão consideradas funda, ci'rcunseri<;'Oes eleitorias, ou pelos dele-

cl?ra.s além das filiadas com êsse c!,reito, gados devidamente credenciados, com as

tôdas as pessõas flsil::as ou J.).lrídiea.� flue firma.s reconllecldas ,por tabeli:io.
tenham, contribuído efjcazm.l,t.e paJ'a t) Art. '50 - Não podem se'r regi·straclos
mesmo fim, as quais assinarão 05 Pl·e· para o cargo ele prefeito os In.dicados
Rentes e,t.atutos. 11,0s arts. ,13S, 139, III, e 140 nl, <Ia

,�l:t. 44 - A ... sociedade cogitará, pri� 4!!'Onstituição FederaL .

meml�:�.!::... q,a' solução do problema doa ArL 60 - Os pedidos de registro' de
, candidatos aos ·cargos ge prefeito, vice·

•••• , ••• 0/, • , , ' •• , ••••••• � • • • • •• prefeito, ver<mdores e juiz de paz ou

D-r·._:' fl�'W···tO"I'I<"" D'.lv.-f;'a': ..
juiz .c1istl'iLaI, e ·seus suplentes, serão

_

. ,instruidos com a prova dos requisitos de.
eleg,�bilidade:

Ausente dura'" d Par,{lgrafO' tínico - Se ocorrer a hipti.
AI e o m·ez 8 tese prevista no art. 19 do Ato dai! Dis

Setembro, em estudo no Rio posiç'Oes Constitucionais Traooitórlas dn

de Janel' ro-
Constituição Fe<l.eral, deverá ser feita

II' igualmente a prova.
Art, 70 - >Cada Partido sõmente pode,

rá registrar:
a) para prefeito, um candidato;
b) pa�'a vioe,prefelte, um candidato;
c) para vereaderes, o núm€TO pre

viste na Constituié;ão do EstadlQ pura
caüa Munidplo; c

d) para jujz de paz, OU juiz distrital.
_ e s,ltus SUj>lente�, três nomes. .

Art. 080 - As l1sms'ôõs 'candidatos à�
Câmaras :Ml,lnielpais .·deverão sei' enci
madas pelo nome do Partido, ou da co·

llgação ue ParUdOE, qlle é a legenda pa..!':.
tidária,
Art. 90 - Os juízes >eleitora,is comuni.

carão, pelo meio mai·s rápido� ao Tr1bu�
nal Reog�onal e aos 'Presidentes � mesá
rIo>! elas mesas .receptoras, 09 nomes dOf:
candidatos registrados das respectiV�8
zona·s.
Art. lO - Serão oportunamente expe-

didas, se necessárias, novas instruções,

I
para completar a presente resolução.
Art. 11 - FI.c;am r€vogadas as instruo

çôes em contráriO',
-Safa das Se$ÕeS, do Tribunal Superior

Eleitoral - Rio de Janeiro, em 26 de
agosto d� 1M7. AnU>nio Cail'Ws Laf�Yetto

I
de Andrade, presidente. Djalma Tavares
da Cunha Melo. xeJatol", Alvaro MOQtJ.
Dho Ribeiro da Costa, Frttnelsco de Paula
Rocha Lagoa. Francisco Sá FUho. Alfre
do Machado Guimarães Filho. Augusto
SabóIa dn Silva Lima.

I
Fui present�: Tbemistocles Cavalea:rl.ti,

,procuradol' geral.
__.,.,.._�_

�--..-------------------'-------

Ficam convidados os 81'S

João, Lopes, Olímpio Olinger
Alfredo Richter, José Elias,
José Comicho1i, E. Pris, João

Assis, Antônio 8alum, Francis
co Roberto e tcdos os demais pe
quenos produtores de leite de

Florianópolis e dos vizinhos

mnl1lClplOS a c01I1iparece-rem a

esta Comissão Estadual de Pre

ços, no dia 19 do corrente, sex
ta-feira, ás 19,30 horas. afim de

tratarem de assuntos do seu

interesse relativos ao abasteci
mento de leite para a cidade de

Florianópolis. ! JIlstocolmo, 16 (l;. P,) - Aviões

Comissão Estadual de Pre- s.Q\.;Í'étic-os -t,d'í'iam sobrevoado o •...... , •....... - ..........•

ços, em 16 de setembro �e 1947 �1�',l'r;'����te�;��0 I'il���i����?!xlmjda'��� Negó"-,o de 0"88-la-oIJCJoherto Leal - PreSIdente I a '!)'E'I'gul1lLu. J'nilla [p,ello jOrlll..::t1 "Es- U U
, ,

,
, , ' i Ilo,cko,J:m Ti>dni,ll�'E"U!" ao informal' Aoham'De à vanda duo. ca.all.

sr CADA BRASILEIRO I qtle v�tl'ios a'llai'plhos es,t..rang,e..iros d411 matarial, com fundol para o

Conseguir alfabetizar um patri- \ thllh'a:m sido '11f'1'CPlbtd1os r:epCltidlllJS mar, .itGadol em Z'ua calçada a

cio, conviflIllcellldo-o, a. frequenta: 'I'
ye71es nos céu;; ela �uécia,

I
com pal.alO. no E.trel:o. Recebem

um curso noturno, em breve se • _ •••••••• , , ... , . • . • • • • • • • • • • • • • " ofertaI I Informoçou com o

remos um dos povos mais adian-, C f' O, t,.., b d
BoRCO da Credito Popular e Aqri-

lados do mundO': Grupo Escolar S" c e
. ,

- "IT' p�epara o cola de Santa Catarina. Rua

José ou Escola Indu.sLrial. i Dehfl.l &f..Ll ç::>,l"Ivldado! I Trajano, 16.

o

Engalana-se a arle
Malinverni Filho

m ..
'

Busto em bronze, do sr, Thiago de Castro, - trabalho
de Malinvetni Filho

1

Convocação 10SSES
NOTURNAS (Z �

Ata.lham-se prontamente
friccionando o pellcoço e

o'peito con: este a;gradá·
velunguentovaporizllnte.
UXI!.( apllcaçát ao deitar'
...1tII••• evita, quasi
___ sempre, um

ataque.

Htltor Wadekin dos
. Sablos e Senhora ,

,

Jo-aQuim ADtOaiO'�V-a'Z
,

• Senborà
porticipam 001 PO�1\t.. e

P"'OG' de eua. �e'àç6e. o

contrato ã. CCllGmento de
••u. filho.a JOIO BENJAfWU.

• ZULMA MARIA
f'1ot'iQ�6poli•• 6/9/�1.

Benjamin hrlacb •
OBdia. Gerlach

participam
e petto,aa
cimento

&Oi parer-1tes
amigas o nss

de seu filhe

BENJAMIN
Sio lo8�. qf9f47

1
•

Crime e oh'.l
Con.tituição d. Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Título. D.,larot6rio.

elcrit. - .. Praça IS d. No". �.
lo, andar.Aviões russos

na Suecia

Preso um dos
impileados

Pmga, 16 (C. P,) - A polí<:ia
a'11.uncion a pris,ão dr. tlim dos, �m

plic.;ldos no al,mta:do ;'t bomba, 0011-
tra t.rús mini,;l..ros elo g,a;binet.e.

JUSTIÇÁ DO TRABALHO

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

JUNT_o\ DE CONCILU.Çil.O E
JULGAMENTO

Processos eul pauta para julgamento
M11:S DE SETEMBRO
Dia 16, .às 14 hora.'( .

1'1'oc. 11, JCJ,142/47 Reclamante:
Banco Nacional do ComérciO .8. A. Re
clamado: Ademar de Oliveira Goeldner.
Objeto: Inquérito administrativo.

Dia 17, às 14 horas
Proc. n. JCJ,196/47 Reclamante:

Arlindo F'elix, Reclama.de: Calvy de Sou
sa Tavares. Objeto: Inden.iza!;ão, aviso-

I
prévio e horas extraórdinárias.

Dia 18, às 14 horas
, Proc. n, .TCJ·197/47 Reclamante:

_________________ Este\'ao Ovídio de Melo. Reclamada: Cia.
de Indústrias Gerais, Obra.s e Terras S.
A, Objeto: Indenização e avise·prévio,

Dia 19, às 14 horas
Proc. n. J'CJ,198/47 Reclama11.t<?:

João Manoel dos Santos. Reclamado: An
tônio Fedri.go. ObjetO': Indeniza{'ão e

aviso,préV'io.
'

Dia· 20, .às 11,30 horas
Proc. n, JCJ,191 a W3/47 - Reclaman

te: Elesiário �ento Rodrigues, Reclamada:
Cia. de IndúSLr.ias, Gerais, Obras e 'l'ér·
ras S. A. Objeto: Indenização e aviso·

prévio.
Florian6polis, 13 de setembrO' de 1947.

Antônio Adolfo Lisboa, secretário.
Visto: l�l'al.cisco Salles (les Reis .. ju;;';-

presidente

R.lid, - Ruo Tiradentel 47,
FONE -. 1468

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Horário das empre .. 1

sas I'odoviarias
Viacão

•

,
.

aérea
Hor ario

P,RG·UNDA.-FEIJlA
Va rig' - 10,40 hs. - Norte,
Héal S. A. _: 7,30 115. -- Nurte.
Oruzt-iro elo Sul - J\ol'le.
Henl S. A. - 11.30 hs. - Sul.
Panair - 9,50 liso - Norte.

'J'Ei.{Ç.\-Fl::UL\
çruzei!'O elo :-:inl - !:i/lO 11s. -

t\'OI·I.C.

I I

Vn rig - 12.30 11s. - f-;nl.
Panair - 13.00 11�. - ;-;nl.
Cruzeiro elo Sul - 12,20 ns. -

Norte.
-,

Maria Romana, n<:ltural de.ta
cidade. residante' no: Saco dOI
Limõ8I, com 85 anos de idade,
paralítica, nô o tendo rercurlo. po ra
a lU" manutlllnçãs e tratomentõ,
recorre à car;dade pública, afim

SÁBADO de angariar algum. donativo.,
AuLo-Via.çãu C.a I.ari nense - Curl- OI donativOil podem .er entre-

ti-ba - 5 horas. gue. ne.ta Redação,.
AL1Lo-Viaeão Ga-larinens·e - .Toin-' ........•........ , . . . . . .. . .

II vile - 7 horas.
Auto-Viação 'Catarinense - Tu-

ibarão - 6 hOlra,i'. I

B:\1])feSi'o· São Crislóvão - Lag'u-
I na - 7 horas. V d d' ( JI Exprr.s;:o Hrusqnense _ Brusque en em-se lvers.os a guns
I, _ 11 hora�. com chácara), fia lado do con-

I
II Anto-Viação Hajaí -

..
najai -

j tinente, na praia. Um dêJes. com

I13 horas. ; grande áre9, é 90ronriado tam-

_ E�ge�;�l'à��'usqU<ense - Bnusqu," bem para de�osito e _trapiChe. ,

Emp·resa Glória - Lag'una - f Planta e lOformeçoes, à Rua
'7%horas. Trajano, 16, Fl"ri,mópolis

_n�"__''''__

TERRENOS

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe

ftlfaiatãriaRE
A

E ELECiANCIA 1

ello
Rua Felippe Schmidt 48

COMERCIANTE: Di mn u,..
vro à Biblioteca do Centro A�
démico XI die Fevereíro. Con

tribuirás, .�ssim, para a ronnA

cão cultural doe catarineruJee
de amanhã!

("Campanha ,pró-livro" de
C. A.' XI de Fevereiro).

.�.�.,. -;

SEGUNDA-FmHA
EXIl1'oCSSO ,i:-lilo Cristóvão - Lagu

:na - 7 horas.
Expressn Brusquense - Brusque

- 16 horas.
Auto-Viução Itajal -' Itajaí -

15 hui-as.
Expi-esso Btusqucnse - xova

'I'rento - 16,;30 horas.
Auto-Viação Cauníuenso - Join

vile - 7 horas.
Auto-Viaçãc Cataiínense - Guri-

Lilra - 5 horas. QUART.\-FJW{A
Bodovíúr-ia Sul-Bras il - .PÔl'to Cruxciro do Sul - 10,40 118. -

Alegre -- a 1101'as.
.

'Sorte.
• 'I'T�f{()A-FElR.A Real S. A. - 7,:30 hs. - Norte.

Aujo-Viacão üatarrnonse - Piír- Val'Íg - 13:00, 11�. - Norte.
to Alegre .:. 6 horas. Real S. /L - 11,30 liso - ::\ul.

:\;ulo-Viac:iio Catarinense - Cl1q- ()Ui'.'lTA-FElrtA
tiba - 5 üior-as. Panai!" - 14,25 hs. - Sul.

AuLo-Yiação Catarínense - Jojn- Pa uair - 9.50 hs, - Norte.,
vile - 7 horas. Varig -- 10,20 I1s. - Sul.
Auto-Yiaeao .

Ca tarinenss - Tu- Gl'uzcil'o do Sul 15,30 hs. -

barão - (j horas. Sul.
Expresso Sil.o CrisLóvão � Lagu- Crueciro do Sul. - 9,'tO hs. -

:na - 7 ilbl'as.' Norte.
Empresa (flôl'ia '-:- Laguna - SEXTA-FEIltA

7� Iioras. Vfll'i,g ..:_ iO.-10 hs, - 1\"01'1 C.

Expresso Brusquense, - Brusque .Rca I .�. A:. - }�.30 ns. =: Norte,
_ 16 horas.'

.

,.. Real S. A. - 1,.',0 hs. - Snl.
Aulo-Viaç50 UajH1 :..:.:_

_ Ua:jaf - .•

CI'l1zriro elo Sul __:_ 7,20 hs.
15 hnras.

'
. '. »Ó,

"

- :';or�('..
,

.. C.!T;A:RTA-PELf:lA.
"

Puna ir - l?:OO .hs, � Sul.
Auío .. ;Vi-aeão üatarínense - Guri-

.

SÁBATIO
t.iba - 5 horas.. �"

..... Cruzeiro do.Sul � 1'1.0011S.
Au[o�Vi.u.ção:Cata!;ln'eris_e - .Tom.. Norte, "

:"
'

vil e � 7 horaS.' Paaair _::9,50 118 . .".- Norte; .v:'"

Al1'l.o�Víar�l;':'.Ca,;;:tri'neJl.se·"':'" La- , . Oi ",DDl\llN(i0.
guna �. 6,3()'�tlóraf\. .:. , �an,��� � ,13:Q9. 11s, :- _;;;,l�;. ,: "

Ex,p.r:esilÇ! ':gao Cr-istévão � Lagu- .
,P,llpml - 9,5.0 t:�. ::-, 1'\Oll�. ,

na _ 7 horas. ,'..' .. Cruzeiro do Slll< ,-'11,00 ns,

IE:xJpl'es�.b Brusquense .;..._ Brusque Sul.
.

_ 1G horas "

'

, CNl:7,rm'O do Sul - ... ,00 hs:
Aiuto-Vj��:ão 'n-UjaF: .:..{:: ltàja·í - Norte. -

.,: � ::,:).;., "

.. ; ::. ,

��S���;o, :á'�;:g;,".··
...

NOV� F8riiiâfijiidé'iíâ.fã·ôQm�TA.-J/EIRA '

Dia 14 Domingo, .: ��;:il:i;náciaAuto-Viacão Oatarinense ..:_ PÔl'- Nelson _" Rua, F.eÜp,e,�.SG;h.m....idt. ,
'to Alegre ....:.. 1), hOras.

.

,

.. L"
. -

Aula-Viação ICatarinense _ CUrI- Dia 20 Sápade· Fa:rroác.ia Mo-
�j,ba - 5 .hora,s. '. derna - Rua,:·.João ,:·Pil'l.to:"
Auf 0-Via.r;ão Catarinens,e :......:. JoIn-

. Dia' 21" Dorüi:t�go, :, F'ar'm,áéia
:vi�U'to��/�g§�s·ca:tarinense _ �ru� Moderna, - 'Rüã Jo'�6'�J?int0.
barão - G horas. '. bi� 27 S'ábad�, FarmáCia Sto .. '

Auto-Via-<:50 ICataFinense - La- Antônio, -- Rua. João PiJl.tO,.
guna - 6,30 hQra.s .. ' Dia 28 Domingo, Farmácia,

EXip.nes:so .são Cristóvão - Lagu- St A tA' R J
-

P' t
na _ 7 horas:

.

O. n 01110, ua., ORO lU '.0.,:"
Emprêsa Glória _ Laguna _ O serviço notur.no ,�erá efe-

.7% horas.'
.

,'. tuadô pela Farmácia, Santo ,....-..;...P�...:..;,�-""--�__,;_,.,_.,,;,. ....._•...,"'...,,_,_...

EXipr·es,so Bl'UsqUlE\fioSC - Bl'usque Antônio sita lá. rua João Pinto:
16 bora·s A '-t 'ta'b: I

"-
d

"

,. t 'v·, ..

It·, It
.

f 'presen e e a nao po era
"",U. 0- la,çao aJm - aJa -

'

1 ..l . , •

t15 horas. ',,' • ·s�.r a.:_ te�·a\.la !:rem preVla : au 0-

gEXr_[lA-FfEIRA nzaçao deste Departamento.
.

Itodoviária - Su�-Bra,sil - Pôrto _. Departamento de Saúde Pú-
AJegil'€. -.3 _11-o:nus. , • blica, em 30 de 'agõstó de 1947.
AuLo-Vla,çao Catarmense - Por- L' d' t\.. • •• F :..

to ,Alegl'(' _ (j·,uor.as. Ul(S • c'lmpoI.as. .

arma

Anto-Vial�ilo Gal.arine.l1se ,� Gurl_ ceutlCo-FIScal.
tilJa - 5 horas.

.

Auto-Vjaçfw Catarinense - .Toin- •••• •.••• .•••• �." ... '" "':
vilc - 7 horas.
Aurlo-Viaçiio CatarülClv�e - La- Pede' a,ux,iliogU11a - 6,30, horas.
EXlwesso s�o ,cristó\'ão - Lagu

lIla - 7 .horas.
.\JUltO-Viação ltajaí - ltaj-aí-

15 horas.
.

E':x:prBsso RrllsquOlli'e - Brusqne
- 16 ·hora.s.

:

-�� ,;:; :.
,

"'u4a:iit. 4l!Il\l .11' _, lU.; li A � �
qJ(JilIN'DIOfi � ·"!1'•..'lJ'f!I?O�"�

(arlos Eduardo Corbetta

Cifr�8 do BateOC0 d. 1944,

...

CAPITAL E RE�ERVA� C1'.
o-s

ISo 90o.õoõ,30
5.978.4'11.755.97

67.053.145,30
142,176.603.80

e

Iuenite. Bonsfiel Claudio
têm o prazer d� parti
cipar aos 'parentes e

pess()as de suas relações,
o _seu con tra to de

casamento.

I'

Rellp,oouhiiirlRri".
Reoetp
Ativo

•

•

'f
Fpolis., 31-8-1947. ,

-,
,.

Sinistrol p'lgaa DO .. tlinti:J,otl 11)
Relponlsbi !idsde" *

98.687.816,30
1�,1�6.4nl 306,20

QUANDO TEUS FILHOS
.

te pergantarém o que .•
um lázaro,. diJe-lhet qu ,
am enfêrmo que poderá .....

cuperar a laude com - te.
Bailio.

SNRS. Itc�?!��!��ata-'

I'.
mente qualquer irre

gularidade na entrega
de ::JeUS ;ornaes. ,

Diretofe3;
Dr. Pamphilo d'Ui r, Frene
dI!! Si;, Anitio Má.to '<'II •. Dr.
e, .Jo.� .. Abréu,�

<!(: Cõwl1slho. Dr. Frrn�ct1!CO
J<:''''''ln:m 8ilrt'�,,1) ti\! A"'�ujn

" �

", Empreza' de navegação
C t-I ER.IEM

TOME· APERITIVO

K N (
..) T

O'culos perdídos
o sr. Cesário 'Teixeira, fun

cionário do, Departamentó de .

Educação, acho'u ontem, nas:

proximidades, da Prefeitura
Municipal, um par de óculos.
que está nesta Redação ii:.
disposição. çl.e seu legítimo
dono.

Envie ao seu amigo distante
um. número da revista O VA
fJE no ITAJAf, edt�ão dedt
eada N. }<'lorianõpoUs, e "'8S�

estará contribuindo par&
maior dihl!�ão cnlt'!1l'iA1

de n08sa teu-a
. .. .. .. ... ...... ... .. ... � ....

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
IDaxima rapidez e t;;arsntia para transporte de euas mercadoria I

Agentes em . Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

SI CONSEGUIRES
Que um tEm amigo ou conhe

oido analf-aIbClto frequente um cur-
so noturno para aprender a ler 6-

a escrever, presta·rás um grande

! serviço á tua Pátria. Catedral Me
f�()n()litana ou Gru!po Escolar Sã.�
José.

. J

Aproxime-se ma.is de seu!

amigos e parentes enviandO"
-lhes um número da revista O
VALE DO ITAJAt, edição d&a

diea.da a Floria.nópolis
A primeira Agna de Colônia felte

no mundo f61 fabricada na eidatia
de Colônia pela F'brica de Iloluw

I Ma.ria Farina..

LEfdBRA-TE!
Inúmeros seres humanos,

que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á 10-

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

. I

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

�.���===!;=��*�-��=·���D�a�R�e�lij�oa�r�ia�M�o�ri�tz�.����������_

1'1-9_��!��Pinto n. 5

Dl�.tor: RUBENS A. RAM03
, &>�.rietário e Dir.-Gere.i;)
l SIDNEI NOCETI

Diretor de Redaçio:
i\. DA..'\:IASCENO DA SILVA

Chefe de Paginação:
»'KANCISCO LAMAl QUJI

.Chefe de :mpI'eSQo:
l' IOAQ"1M CABRAL DA SILVA

Rf>Qresentante:
RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. LARA

lit..a Senador Dantas, 40 - J"
andar

hli· 1.2-6924 -,' Rio dlil JaDe.,.
!'lu Felipe de Oliveira. 21 -_

80 andar
Tel. 2-9873 - São PanJ"

ASSINATURAS
Na Capttal

Ou . Clf�
GClIllItGtll't: Cr$
hbnestr� .... ,.. Cr$
;,al;a ..........•. Cr$
tI!�.ero avulso.. Cre

No Interior
bo ... , . . . . . . . Crt 181,0.
�.e8tre '....... Cr$ 0,00
Tl'imestre . . . . • Cr$ 81,00 I

Fllime::-o z.vnl� : .Cr' .... 1
bDlldos mediante eoa&r.ítl.

8i,u.
Mi,o"
25.)�,
',0"
',1>"

o. originnis, mesmo III.
l'ubUcados, nio !lerio

devolvidos.
..; íllreção não se Il'Mp....

uóiliza peJoo 'conceito. �

"mitidos n08 artirroff
&uinado.

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

I·�r. lindolfó A. dl
Peréira'

Advogado. e CDntabilista
Con.tituição de .oci.dadu.
Pleno. contabei. -. Organilla
"a.. -- Parecere.' e lJerviço.

correlato..
.

Rue Gal. Bittencourt nO, 122
Florian6poli.

Da. l'7 hora. em diant•.

� , .

DOENÇAS NIEBT94Jü.
Co_ o.t ;ro'r"OS .... •........

',!MJe., .. doeDÇM aeno.... ,•••••
",u.&atI.... tem,o, do ••1. �
;r4.ttamente remediánfa. O c.ra.4.
/:m..o,· frato d. il't1orlllci-a;'1I6 .�.
.i\'ff.J-"Uear 08 iD4I.bftl.08 &feta4l....
.... e.fermi...... O 8er.flC. N..
....1.... c. DoeRC- ••ata. •..,Ie
dite ......b.l.tórl•• ,•• ata•••No!
,,,1altameBte ',.. 40ft&. llerT.... ...
:....._ aa a•• D....1'O II, Cu,
';� 11 ....... _riua....

�/·-------------------------

QUElIXAS E R.ECLAMA#;õE8
PREZADO �EITOR.: S. I) que l2le

�_rj,&.. é, re.almentc, um. PTO'l'id.!illd.
I.

aara ....�di;�itar Q 'luP. �Iti.�r ....radt· "'"

r �ra que argun... (alUo dO te r."ita; ..

NAO o eel:Andalo Que a tua rec.w,_«15
8.. lI"ein poder' rir a call&l.f, e_ai

ahe--a á SJ%C(,;AO ,RECLAMAçoaS.
tle O tSTADO. Q"" o c.uo aer#! lend.'

, tem demora &o oollhecimecto d� q""'"

,i:':� de direitc: rec�wlo T. I. UtlUil lt�fonL�

,I< ;lo do ,·e."lt.do. eruboTa "'" alll11'" .

i � !OI W eejam l)®lica.d.ot ílII!tIZI .. ��.u
·

> aqIo _ " �ovldfal.s 111>......

.--�.._ .._ ...__...-- ......... .- ......._-_.

v. S. quer o progTesso da

:ll()SSa Juvent.ude � Dê-lhe ins
.. tt-ução, e isto só se conseg'Ue,
· -<acompanhando' os Ol'gtlllizado,
lI.·es do "Colégio Barrig'a-Ver
"de".
.................................... lO .. � ...

· -Café Otto trad�z qualidade!
Peça-o "'0 seu forn9c9dor.

MP

'" «O Estado» nâo deve ser

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

gem suficiente para não

ultrapassar es·te preço,
Qualquer ma;oração 6

EXPLORAÇÃO.
• w.....,.,.",_�..... _

o ESTADO Quarta ieh ii íi (te !etembro dB ��47 5

Partido Social D'emocráticoRelojoaria Prcqresao
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DI!;
REEMBOLSO POSTAL

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

DfR,ETóRIO DO ES'l'H.ElcrO

O djrelório do PSD do Estreàto, reosnternende empossado, tem

o prazer de cornunícar aos seus correlig-ionár-ios que se rnuniiá todos

os dornimgns, ás 10 horas, na sede elo Carubieta, R. F, C., provisoriamente.
Cierstifica, também, ter sido delilbcl'aclo Que os companheiros po

derão se cHtcDlder com qualquer rnermhro elo diretório, para expôr-Ihe
suas l)l'el,ensõcs de imíer-ôsse coletivo, as quais .serão, em reunião, exa

m inudas com critério e jusuoca, e sendo julgadas assunto de consíde

rncão, por certo, merecerão 0_apô io do di;retórÍo, que as sncarnínhará

a quem de direito.

Exames para os maiores
de' 21 anos

Hiu, W (li, P.) - A Comissão ele (](' ill'�rW(,'Ü'() ,pc.1\mUnefltE'; parágrat»
F.drll'La�ii() e 1(;Ul:llU'" da Câmara, único: os 'ex-rumE'5 de q ue LIra'! a (',�

após animados cf,rl,ate.;;, ,l;j)1'OVOILl o �t' Artigo 'l'("g'c'.f'-,;:,c-üo pelos 1)1."1'0('1-
segttinte Ipl"oj,elo de autoria do de- Los r.cla.f.il\,('s aos ·exames própr i os
pu,t aào gancho Antero Moruíru Lei-I �1'Üs lalhHlü� regulures dos ('stut�el�
vas .t':,wlI,lülill/!lO aos matorcs dr 21 iceunc,nt o ..; {Ie ('IlISl>UO S'CCtllllld·'H·JO.
a.n()�� a Ill'psltnçãu de exames do -Altign !=l;{ - os cr!'1 ítíoaríos <tIO

Ai-l.igo !11:
.

conclusão dos dois ciclos, ginasia!
Al1t.igu 1°) - 0.'3 Artigos 9'1 (' 92.: ,p fie Colégio, obtidos fl,e· eonrorrní.,

,! "pu ·1,[\]'ú,gT.n.ro ÚIÜ00. (, 93, 00 '1'1- da.f1·(' com () J'0gÍT1W de exceção deti
tiulll "fi riu l)p'eneto-Le.i ri. 4.2/14. nido nos ,düi�. art igos nu,[!cwioees,
di' �) rll' al�dl rlc 19'ti', 'lla�S<1m a lei' darão ',H! 'pm:,La,t]O!' 'Os I)WRml)S (li
a :->1'_g'11iul,(J rt-rlaeno : - Al'Il,gO 91 l'u·JtnA ermkndos ',pelos eert ií'ioadus
_ .vos rna iur« . ..; 'dt' 17 anos s,m'ú de conclusão obtidos ern virLurl« do

pcrmí t.ida a oliLcHCão do cerí.itioa- I,,!'girnr l'scola,[' exjgido nesta Lei.

do df'· ('()IIil'.lnsil,) rio e�1'l'.3(l g inusia l ] ApLi�'o 2.0) - ü.s exames pnra
plTll c(ln�':'(JIII(\lIeia df' cstu!c1ns 1'('a[I-! obh'.H\:aI1 do e'Cl'LhflC'ado de oonclu.,

zadn.';

.VH1·l,iCIUHl'Irtf';lll.e,
'

N�.m (Ih�PI'-I!Sill) IU,ll curso g.'inaSi-::tl
serão ,.L'('aliz�váncia du l'L>g:im·(: f'scolar ·I'X !·tPÜO íl'o.s 'IH)· seg1l�n:rl·a, ,qnnnz,e'l1'H do mes

Hl>r .1'�,IH h'i; Pal'ó,gratn Únit'l: aos de ou,!,tl'IJI'O e para f) cl:ur,so d·e· Goi>'} ..

,fna!II-f),� Ih' 21 .a.nos ·:),i�rá JWJ'mi'li0a gio na pl'imeü'a quinzc.na de enfja

fRillIRHIDllDE UNIVERSAL
\1 P·I··c' ..;,;t\:i}o dt\ exame'" l1:n',a JJl'ençao ano.

, '.' '. ..'
elo 'C"'l.� �fica,;[u rl·r cnnc lus50 (In Co- _Pê11':l,graifo Ú1ÜCO - o;:; pxames cle

v;gin, ücs'rle qlH' llelnha:m eOJl,cluido ,<;>eg'ul1'Cla época J)al'a ,obt.l:mç50 do
ii CllllJ'Sü gi.n.as·ial. - ,'\1.'1 igo 92 "'- O� certifka.do de condusão do CiltI'·SO

cU,Jldi:da.tns li ,rx,rume::: ,de conclusi.'i-o gina�ia,l se1'5·0 r,ea.Hzad'o.s na primei-
.

do!', ;ctlrSI):; ginm,i,al c OJlcgia:l, nos l'a !q1.ünz0na d,e <lc"zeillloro (' para o

Não é de hoje qUE' a as-pira-Ttendimento de cOTacão a co- têmnos do artigo (l·ll'trl'io-r, ÜI'VC'I'UO CUl'i;O r1e Colégio �}a segn_m!da quin-
ção humana se volta, ardente-! ração, as ca\1·sas das grandes l)'l'e�:tú-l()l-; Cln. {'sla,hel,eci:�entm; dr 'z,ena, I�,e r���'r'CÍro, ,,/,
mente desejosa pa'ra este ve-' rivalidades intern" ·enSNlO ,""�Ctmd(ll'lo [(�çJerab ou eqw- Alhgo,_,. -.A Dres.ente I...el bn-

.

., aCIOnaIS. Ipa:ra-dos, nu, a-müa, em ·es.t.ahcl�Cl- f,rará em 'V�g{)r na. data de su.a pu-
lho Ideal dos povos e das na- �: ';é ;,;,

ml�llio ,rlp, p,n:;illU' '8!P�lliI1dá'riÜ' manti- hlieacuo, revogadas as d1S1POSI;ÇÔelS
ções: a fraternidade untver-· Realiza-se, nesta semana, em, dw 'P'c,los. lT'lliH,icfpiüs' wb' n-l'f'gir:h'e mn contrário. ',I

sal. Desde que a humanidade, Sã.o Paulo, o Xl Co'hgresso Bra- _-----_---__-----------------"""
em sua maioria, ,perdeu o espi-! sileiro de Esperanto. Na opor-
rito belicoso e o .ardor guerrei- tunidade dêste conclave, que
-to dos mongóis §.. dos visigodos, reúne as figura,s mai.s repre
dos hunos e dos francos de ou- sentativas do Esperantismo na

trora - que refervem aInda! cionaI, a Juventude Espirita de
vez por outra, nos germânicos Florianópolis, pl'esente por seu

de hoje - desde então a pe1':- representante, Sr. Ari KardeG- CAPITAL: CR$ 60.000...000,00
manente paz e tranquilidade de Melo, endereçou ao Con- . RESE�V��: CR$ 15.000.000,00
entre os homens têm sido pro- gresso de Esperanto' ti' seguin- Aua TrajanO. 23 ": Florianópolis
curadas a todo o transe, pOll'vê- te:

., '- ,...---�......._....._-.....---·--....--------l

zes mesmo, conquanto estra- x x x ';:.;.

nho pareça, com o emprego da MOÇÃO DE APÓIO:
fôrça e da destruiçã00 "A JUVENTUDE ESP1RITA
Há quem suponha que a eha- DE FLORIANÓPOLIS"

ve principal' do problema estiá Considerando que o Espe-
na solução perfeita da questão ranto é, sem dúvida, esplêndi
atômica; outro.s julgam que do instrumento de entendi
ela esteja na equitativa distri- mento e' compreesão entte " os ,

buição dos bens e das posses povos, possibilitando o ideal DIREçAO:
materiais; outros ainda acre- espiritualista de fraternidade' Amélia M.· Pigo � �

ditam que só existirá a 'paz universal e intercompreensão
quando os sentimentoB, huma- humana;
nos esUveren:i suficientemente Considerando que o /movi
en obrecido para tê-la a respei- 'mento esperantista se tornou
tá-la. por sua atividade magnifica,
Dum modo ou de outro, to- uma das principais' fôrças in

dos procuram colaborar e con- telectuais do planeta em favor

seguir que "reine a paz na do congraçamento dos homens,
ten'a entr...e 0& homens de boa de todas as raças, de todas as

vontade" . Quando. tal se der, religiões e de todos os idiomas,
estará. satisfeita a solicitação em uma só familia pelos laços
da prece evagélica, no "venha do e.spirito;
a nós o vosso reino". Considerando que o artigo

':' * * 34° dos Estatutos ,sociais da J.
Êste mesmo 'empenho de E, F, 'diz que "o Esperanto é

fratern idade e compreensão hu considerado língua oficial da
mana 3,nima os esperantistas

I
Juventude Espirita de Floria

des quatro cantos do mundo. nópolis, para sua correspon
Confiam êles em que o grande dência com o estrangeiro:
passo haverá sido dado, quando MANIFESTA seu apóio e seu,
todos os homens se puderem caloroso aplauso ao XI Con-Icompreender, entendendO-fie gre,sso Brasileiro de Esperanto,
diretamente por uma língua Tealizado na Capital do Estado Ifulica. Desaparecidas, então, as de São Paulo, de 13 a 21 de se

barreiras da incompreenção tembro de 1947, aspiTando a

entre os povos, cada individuo sua 'realização pleno êxito e

descobrirá, surpreso, em cada repercussãó valiosa para a mais
11m dos componentes das de-, rápida divul"'ação dos ideais

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

J
. O��W

mais nações, um ser lumanol do idioma 0;: 7:amenhof. Da instDuÇtão está ao alcan{'tC
•••• -.......... . ..... '.' , .,., ..•

�gual a êle, com os

mesmosl Juventud:, l':"')irita de Flo- de todos. Dá esse tesouro ao teu I O VALE D{!} ITA.J,u
s�ntimentos e �r�ocLlPações, rianóP2,lis, em 11 de setembro amigo analfabeto, levando-'o a um P:roeul"em IH" Ae'ência
com a mesma amblçao e o mes-\ de 1';;l4 (.

.

- curso de _alf3Jbetizacão, no Grupo l Pro�-ros8o.
d

'

d tl'811C111J'11'dade e R'lh"""�
� ... '".,l ''''·1 P 1 E�colar Sao J.osé! TIa. Escola Indus- ,.. � � OI' t.'1 v.r"<r'RARY.'lTIO eseJo e .

�

.

'

i' '<.',.
.

�,,', ';1 va - e o trtal de FlonanópClhs ou na Cate-I �,'l.V.l:" .. A;[� . ..t� ko.�, J,' ... ••
,.. , ...

paz. Desaparecerão, pelo en- Pres:�:2:íj c". dral MetrÓipolitana. I H.oBd,

•

N, 3 c.s 180,00

lN,
4 cr.$ 220,00

MAR.CA CONDOR
Caixa de niqueI, fabricação

ito.liana
altura. 9 cm,

N. 4·A cr$ 240,00
O me.mo com repetição

Fo br ícc çêo italiana

Caixa de niqueI

Altura 16 cm.

NOlises re1ógic" lião· acompanhado. do. respeotivos cer t ificadoa
de garantia,

PEÇAM-NOS CATA.I..OGOS - ENVIAMOS GRII.TIS
JUCEND & FILHO

Curitib3 Praça 'l'irddentell. 26e -- Paraná

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOI 5"1, 8. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

MO'limt"ntacão com chequei

Banco do Distrito Federal S. A.

DATILOGRAFIA
(orrespondencla
Comercial

Confere
Diploma

METOOO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

J'uro ( (HtCU,I·�O:,,·E;...;tadtt ,is .

ou f"fJderais
I

e Exa.mes d'e Admissão

Estude por Correspondência
Português, Matemática, . Ciêncio.s, Geoqrofi<i,

História do Brasil, etc.
Inter.na-o? preencha eate cupão e remeta-o par?" C, Poetai 332

FLORIANOPOLIS - SAI�TA . CATARINA

PEDINDO ,INFORMAÇÕES;
Nome ___

RUit ._N.0_' _

idade Estad o

voct PRECISA COLABORAI
Pró Reata
Saude do

Queremós que to{los raçam
pm'te {lo quadro social dos
componentes do "Colég'io nar
g'u-Verde". Por isso, o pag'a
mellto da ação é feito em �
prestações.

-

na . Campanha
belecimento da
Lázaro.
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o ESTADO-Qual'ta ,fe,lr. 17 de Setembro ae t947
............----..--..------..------------------ �_. a� -- ___.

A regata do Clube Nautico Francisco MarlinelH, ao que .apurames, será- realizada no-'

dia 28 do corrente. Concorrerão, alem do clube promotor, o Riacltuelo e o Aldo Luz.
�

.. -=-:--------- -- ------ _"- __ . __ _ ._ .. , ,_ _ _
_ ._=z:::==_____ _ _

A srruaoxo DO üA:MPEONATO CAMPEONATO CARIOCA DE os !'ROXIlVIOS ,JOGOS DO U URk\ll{) jPUHT0, :A.LJ'lliIHJ!.:l\t'<E
;\;M>ADORJiSTA CITAmNO DE FUTEBOL I CERTAME AMAPORISTA Cm'fiPLE'l10U. ANTE-O�T}<;M, 44

PUTEBOL
Foram os seguintes os re-: O Campeonato de Amadores A:�{OS DE EXliST:t.NCJA

sultados dos jogos travados sá- da Capital, conforme a tabela, O '(lrêmio POI'Lo AlegJ1Wn)!sil.'." do
bado e domingo último em con- terá prosseguimento, sábado e

vri7;i,nhl_ Bsliaid\:J do Bio C"l'iil1lde do
tinuação ao certame carioca de domingo próximo com a reali- ,

-

d
.

doí
. Su 1. comple tou wnbe-iOinltcrrn. H a.nos

futebol' zaçao e maIS OIS JogOS. dr"
- ..1'

-

tcei s.

'N"" ab ti B'
,

I
' :e uncaçao, �em,(lo',o"aC01)\ ,e!Cllim·enl,o

Sábado : São Crístõvão 1 x a sa a ma o ocaiuva u -

"', I [' 'I' " B'o.

t" l.:t f ta' 'el c,omicmlo<r.a"l'O 'pe a : ,runn 113, ""a al-
T,em a.o Ct-"I'taIl1l:e wmm<JII'Ísta. cM.arli- Madureira 1. Imo co ocauo, en re ra o 'u-

Id
'

no de 'fullelbOll ·é a ISieglUillit,e, PO'i' j Domingo: Vasco 2 x FIa- be Anético' -que está situado em
x::! �,

])emtJos. ,pEll1dild-os: I mengo 1, América 3 x Olaria 0, 5° lugar. Palra domingo está' �o ful,ebol. o oluhe CÚ'11lquü;lo'l.l
1° lru;gal' - Avaí, c,oro 2. i Fluminense 3 x Canto do Rio 1 anunciado o jo.go entre, Cara- 24 'títulos de c.,�mp'eão �, 16 V{'ZOO

2° L'UgJaJl� - ParuJla iR:MIliü'S. cürn i.' e Bangú 3 x Bonsucesso 1.

va.na d.
o Ar e F.igueirense., en-j \'i'c,e-c.�.m�)()ã,O, po.s8Iu:1ndo ,tHulo� de

30 ].ugall' -' C'all'a:vullla. dlo, Al' com' " . • contra esse que está despert,an- QUlmpioa'o dJc atlicl.llsó10, volmbol,
9.':

-"

I DESGOTO� O AVAi COM A DE- do enorme iüterêsse.
. lJ,a!�(rUl8liobI)I c T€ín.iIS, Da..uLo da c1da-

40 lugwT' ---: l;1i.g.u:e:Í'fenoo, cOIm 10.
'" ,CJ.SAO D? T. ,1. D.

, ,Â'guRrd'ell1o-1oo. ' "de· G(lffi(},..do ..Est;ljldo. . ,-'

50 lugar __ Cluho Af!lé,{.ico, com
I Not.II�:a�e ,ruq:�J q�f}.'� d!ll]'\er!olrla

11. di) A\":.u J!, L" H1JSIa,tnS,j�'.lll.a, com a,

60 Lugar _ Colf'ig'in,l, c.om 12. d�oi'.."ão do 'l1ri>l:)!u11!al de. Juisti ç;a

70 I>UJga.r _ Boc.a.iuva, oom j!L Df'sporti'\'a. que anru,lou � Sllla pal'-

Anti.hhoeiro Plli'ucj.p.aiiS: JJoonidlfis 'Lida c.am 00 Pwul'3, Ramos;, '(�tn que

do ÜOO1avwna" cam i4 tm1Jtos; AIJ.l- �(,-D()ell .por 5 x 4
..
il'á ,I,ocorrer á

gusto, do _Filg'ul)il'tf.l!nse.; ,oom 13 e I
C. B. ·D" sHIwelu:t:alllldo 'rl(WliSaO dn

l\{alnldlwo, do Palula. Rarrnos,' com 12; �rD{,)Cls.sO lr1e.ffllJ',ent'e aD "ca,so" Afon-

tentos. r Hlnlho.

Ar,qllairo$ HHÜS V3!llados: R:Ubi-1 TRANFERIDA A 18a RODADA
;rnho, do Booairu'V3" 3'5 v@es, e Ari,1 DO CAMPEONATO
db F1irgu.ei'r{lnse" 24 vezes. AMADORISTA
,J'1.t!z que mais v,ezfl,S: at'tj{),u: ;r'Osié AS fortes chuyas que sábado

Rümllro, 10 VOZif.l!S. 'e ante-ontem desabaram sôbre
QA�f!p,El)NAT:6'GÃiÍWõCADE a nossa capital, impediram que

FUTEBOL fossem realizados os,jogoo AvaÍ x x x

x 'Bocaiuva e Figue'irense x Co- CONVITE
Com oQ.S l1csu'ltados dos jog;os' l'e·a- legial

. '

"

O:Dit'€V)I'i.o A,Md.êmieo XI de FO-\"8J'ei1'!J da ;F,ulculdwIC,' de Di.I'j.lifo" 'OestlODB8stlooados,tiza.dos ',,:áIb.aJ(�o '·e d'OmtDgo, últimos, Conforme -determinação da de SwnLa C"litarina Ievará '<l ef'eilo iDO dia dczuilt.o (iS) do COil'l'i(·,nlt.e, ás
.,

.

!t:iroou �endo a 'seg'lvi,nte a c�locaçãol F. C. D., todos os jogos, adiados deZCmlOYO horas e qu'�renta e �inc-o mi.nU't�s (:109,4.5 horas), no� salões OS Dprtosdos g:I'�mIOS ,C.a'l.1Jd!1!()alt,()lS ,ao tIl.ulo de
I por qualquer motivo,' ficam do. Cllllhe DÔZie d'C Ag'o5'to, @e.IllÍ.llu;'erllte cedlrles IP?'I' sua �)l,J:leto�'la, l;l1:a _

cla,mpeao Ca,I'IOCa de llulteboll, por transferidos para o firo {lia ,s'csisliio cÍ'\;.ic-8" em que oomelIIloram a paSSlagem do prl!ll1'el'rO anrr:verOOI'lO

l)OnÍlOs perdidtls: campeonato. da �)I'OImlll'lig':.u;iío da GonlSltilliçã,o ,]'ede1'1l1. P.all'.a- .(',soo. democrá;Uca .re-
1° - BoLaf,og'Ü' e V.asco - 1; 2°, , llJl1lião, a qnn adeT�l'a.m os estucLan�� de Ellorian1:Ó/polis. ficam con.vida-

- Am-él�ica - 2; 3° - FIIU!inimens� CORINTIANS E SÃO PAULO da,s a.s, a,u;toriidbd�,s civi'sl militar-es -e l'elig'()iS'UIS, a, ola.sse e.s:tn.ldl:JmtÍ! e o

e :F11'wmcngo - 3; 4° - Madur'eill'a' El\lIPATARAM
povo em gera.l.

- 7' 50 - Oant.o do Rio � 8' ()O Ante-ontem, no e��ádio do
,

_.,, _

- B�ngú - 10; 7° - São Gl'i:>t,;"ú(l Pacaembú, foi realizado

oI
Só seremos fortes" qllan:d� 1Pé"'egramas 'r.8'1-1"'05

- 11 le 80 - O.La:ria e BQ!D18UCeSso "classieo" paulista São PartI0 formoso t.odos instruidos este e 1101

.

U
- 1')

,

x Corintians, terminando o o lema do Colégio Bal'riga-Ver:
R I

-

1 'I ".{..t.l'(lol��.

• . ,e {l{\,l o c os l.-e ,cigramas L " v

:Sãü Q.S Iseg:uFl1Ites os j{JIg'OlS C01'- prelIo com um empate de 1 x 1, de. ..
.

t
'

-

I n�l
,no OIS' ,U({<J.O· O'� : I

reSlpondemllJeis. á próx,ima [':odJalda da

Aslero' IOde & el·.a. Lida.
,Jo:üo. L\'J.!inooo Rohl', Wa11d'Í.1' ClHI1-

Oamip'E'O;llia,f,o Dar,iüca d� FulteJJo.]:
po.� Luiz, lnacJElma M:'1ChaiC!:a, Gelso

iBÜltn,fOg'CJ. x VlaS!Oo, Américal x 85,0 Per,(,ü'(l,. RocllÜ'gO J.>emos, Catre:x: PÓ,
Cr,iJst.ovão, Olarila x J3ang'l!J, Pl'umi- RUA TRATANO, 33 (sobrado) João TQL'x:eh'a, dir. ,To.sé Bor�s,
nenlse x Hrumengo e M.a'dluil'cira x Repreqentante de Andebu do Br.õ\sil S. A. J\'onlilllêl H.adl'igllie�, Alair GlII..ie,)'-
CaiTllLo filO fLilo. PRODUTOS ALIM.ENTíCTOS ---: ,Sardinbas Por:tug1ueza - Pé-

1'('", Cafari,na nosa ,V,ennlw, Mm'ia

6

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I I Sob· O alto patrocinio da FVMSC� será disputada no
próximo domingo, sensacional regata veleira com o

concurso do Iate Clube e Veleiros da Ilha.
sucesso, tal como aCOJIJILe,c,clll C1)H! ".o GráJ'p;[): - io le a. 4 '1.'errno:s _

C(mf,Un!1l!H.nobcia.mos, o valoroso (l,� l'O'gla'La,s nrornovída« pelos clubes Vetertnnos - Homenagem _ 0l'l8.11- T[)c1I();; 'Ü� p:11re�s terão (1 percur-
Cllllbe Náutico "Franoísco Marl.inel- (li;'1, R�la, Ma:[�ia o da. 1'1]13, João Pinto, do Sc,a'l1PcoJLi. so (Iic� 1.000 rneín-os.
li", gnio 11Je;m '[l, !J)l'esi rlí-Io o esnor- A Il1(�g(IILa ClYllJS/Í;HIJ'á fios' seguintes 50 Úêíll'f'tO: _ iole a !, remos _ O qUla:T"tJo ilJlWeO _ Veteranos _

tü;ta J()'�lé Elias, newlizaná uma plÍ.I'PÜ1S: Hornenag'em _ P nes"ideIJ1Ile do C. N,: üm'.oI1á �I(,I' conr.ído p01' uma guar-
g:l'[l,n!d'Íf(Jrsa le se:lli"a:c.;'o:rm:t,l IiIE'ig'�''', ten- '1° l]J.\l'('()' iole 'I

'

'1'�'O'lOS F U ti II' I
,-

1 II ]
'.

J 'I'�.
- Q'VU cu', •

- "

,c, 'I ". - ", :rúll' .1111t'. 1. �1lça.o (f:' l'cmlWC or'·(ls! C)l e J<I a. Jc in-
do sddo marcada ta cl.alta, de 28 elo H!OmOTllêlogem - Pl'e�i'd'eln�,e do Clube (i0, páueo : iole a, 2 11C1mo.s _ donaaarn a pratíca <dIo NID11l, ou se-
cOI,)'ieHl:I;e para a sua .ei�ettiwl�iãll. S, ,]tiarhlwl·o, Homenagem _ PnesiÍd!ent,!) do Aldo j-alnl yc.te;l'[mos do, clube.

De'verã,o C'OTI'OorI\er os ��uJ.be<s nau- ;:>0 I.l'ár'eo' 'I J' "'" I I (). 1 'd". : I : - lO .e, a (OIiS ,1�f[jOS �lI)1,
" ,

' _,I).ol1 ILUlam!m}u��; _

aremos u 1'�'-ticos desfa o8;l)J;La1: Ma,l'tirflie'Uli, Aldo -, Hnl:1':i!l:.!�'em - �[l,IYHJlo, Vjlfm'u, I
7° pareo.: - Oul-RI!g;geJ"!s a. ,4 .l'�-' laç<�)' dws guarnoçocs q:l!J� pa.rí.íci

Luz 'e Ri!3!}l!li elo, Ics!J)·el'<:l'11!dü-'.s'e que 3° ,pal,(:''' _

,� CHinop, � Homono- mos - Humenagorn _ Sra. Libótio I par-ao da 'reglllta promovida pelo
a ']'1("galt.a. lalUca!IJiOe o mruis :veLumiba11lÍR. glem - P'l'cJ.m[,o i\llJinlJrclpaL ,Som�.im.i.

. ,glremilO rum-o-negro.

Com ;a, decisão do l\r.itlm11 a I de
:f:us:tiQ:l. Despoetéva que alllIU'lou a

iPafIltida entre Avaí e Paula Ramos,
vencida pelo pei.rnJej,!,o par '5 x 4, a

s,�{Il�::!:�·oo dOiS Clubes que Wl1COl'-

Clube AldoRegatas
De ord-em do sr o Presidente, convido todos os

membros da diretoria, e os 8ts" sacias em geral p/l.tt�
uma sessão a raaUsar-se dia 18 às 19.30 heras, na
séde social. *'

de

Florianópoli8, 14 ,de setembro de 1947._
HELIO PORTO - Secretária

Diretoria Academico XI de Fevereiro

Lil-.Pois - Ai31larigos - M{l'Ca,l'rã,o Americano, com O\-ilS. A'enques
em ....l�o e s"'e-ados,

Proci.uLm; ci,e-sh ict.rat.rud'05 "n'ilrkson" - G0ma de ovo em pt) -
Ovo inteiro ,em pó - Albumina CristaL

PAPELAlRIA - Ca,neLas tinteiro ErV'E'il':s,llaI1) "Skyli.no" - A\l
Lopoins - Canelais de nlll!d·e.iora-Penas pa,ra e::Hl,nta:s, marca "Ea'glé.".

RADlü - Para ,m,esa de 'Cê1,be0e!ira, m:u,ca. "WeJ!nnio", 5 valvu-
las - 110-120 vülts.

ABRIDOH.ES DE LATA - i\Iarca "Ace".
FJLAlSTLCOS - De Hayon e algodão,
B_<\'RAI.iH.QS - Amc.l'icano m::!,l'ea "Caravan" .

TECIDOS - Granit.e Rayon e lã.

B \RCO DE BORRACHA, procedencia Ing-'esa.

do Ca'nmo Ro:;:;::!. iUencasoLeo .Bi" en

COlll.'l., Pollma RIC<.al, Mal'lCielinu Fa

rias, Ma,ria Vi,l alin:.! CO!1oeiçãiÜ, Os

ny �ll)rais, Jos!é FJloi Damá'slÍo" XaT

qupu,du
.

DHo Sillva, RobClI'It,o Scblis

Uns, Elmf.lio Silva ,Im" Wakh-,nwlll�

,\lal'iin1Is, lídnrl'in::! ,lVf.BdIOü·os, Al\'es

Pil'PS o Ma,ria, FCtDH1ür Rosa.

AREiR:TURA DA TEiMPORA'DA
VELA

I

d'
. I

n,e imlÍlc ialDldo ais 'SIUll!S .aitJi,v�d,adles
a F,eldlena;çãJo de Viela. €> Mo,to�: d,e

SaiDllla Gal�aIrÍillla, Pll'(JIIlO�IIE'll1á, do·�

milIJIgo Ipróximo, -Dia ba.ia S'lI'l u'ma

fõl€lDlsalaionwl 'l�c,glaJta dCt ,wbenLura da

iLelmpomCLa ,ry0lElÍIna, 1.947-48 á qual
1l,::!,Tlbilcipan;[o V,e;leiros da Hh3 e

J,rutle ,Cl<Ulhe.
Em TllOs·sas 'l}róximals ,ecth;õ·e>s da

Teilnrys lITI'a,ilr,rro('�s del,a'�hels.

UM Al')(ALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a luz da insLrução, levalJ'ldQ-o a um

curso de a,]fabetização de adultos.

ODEON - ás 5 e 7,30 horas
Sessões "Para Todos"
MULHERES E DIAMANTES
(Technicolor) - Com:
Betty Grable, Dick Haymes,

Phil Silvers. Carmen Cavallaro
No programa: 1) Deip Jor

nal 2 x 3. .. Nao, Imp. Filmes
2) Boa Noite Ruíviuho -- De
senho Colorido
Preço: único Cr$ 2,00 Geral:

1,00 livre Creanças maiores de
5 anos poderão entrar ás 5 hs•

...... ..
..

IMPERIAL - ás 7,30 h�ras
PAIXÃO DOS. FORTES
No programa: 1) A Marcha.

da Vida n. 137 Nac. Imp. Fil
mes 2) E, o Lobo - Desenho
Colorido 3) Fox Airplan News
29 x 68 - Atualidades.
Preços: Cr� 4,00 - 3,00
Imp. até 14 anos.

RITZ - Hoje ás 5 e, 7,30 11s.,
Delia Garcés, Jorge Rigaud,.

Sebastian Chiola, Alita Romano
CASA DE BONECAS'

Censura livre
No programa: Cíne Jornal

Informatlvo Nac. - Atualída
des' _:_ RKO Pathé
Preços: Cr$ 6,00 - 3,00.

......... '0. .. • .. .. • • ..

ROXY _:_ Hoje ás 7,30 horas
Único dia de exibição
Douglas Montgomery" Roga-

mund John, Michael Redgra"
ve, René Ashers'On

ALÉM DA NUVENS
Censura até 14 anos
No programa: Reportagén&

CinMia Nac.
Preços: Cr$ 3,6q - 2,40.

I DR." SAULO
RAMOS

E8p.ciali.t� .1'rt tnole.
tias de S.tthCJ.r�"..
Alto cirurgia.
Horário: 9 às 12

DIARIAMENTE

Rio 16 (A. N,) - Com as p,rovi
d�nda.S postJ;lS em prática .pelos
Mini,sl<é'rÍas' d!:1 Vi!ução B \}3 :Fa.l!eu
da, 'o. cOO:glestiol1llimoentol dos POftJos
do Rio de Jan�ir'Ü e de Sarutos vem,
me'l.hora:l1ido sens.iv,edme:n te, lJenden
do mes.l1lo a situªç.iio a t'jcar COlTIl-

p,lef.ani,f;_'llik lllOrmalizlll;d,a, de!nt:l'o de
po.UC'O tempo.

ALeln:c\>ElooQ a êss,e' f,at.o a "B;r.asif
U:ni1led .sf.ates Ca�a;dó. Fl'i.ght Gon-,
ference" doterminou ,[l, 's'us�11eilJ'são.
a partir de 1° do cOQ'reIlt.e do adi
üi o,run,] -doe 2'5% 'sobro(> os 1'1'o1.le;:; (jTPe;
viro/11um ·sendo ,oobr'lados em CODse�

quên:cia ,do cong'es:tio,[lIam�llto .rla
quelle,s poi;t.os.
Como s'e vê, a 'nlOticia, é al,ta,me'll-

lo ::miImll!diora,

(. smleal, Gravatal. Piiame••
Meias dai melhore., peJoI me

oores preço. 16 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra.
"Quem extraviar ou Inuttlh:ar li'

certificado de alistamento papri
multa de 10 a 50 eruzeiros. outroe-.
'Iim ineorred em multa de 20 • 1.
cruzeiros aquele que extraviar ••

inutilizar o Certificado de &es.
vista",

(Art. 121 da' Lei fio Sen1ço MIBt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



------�-=.=--=.�-=_._=.�--------------------------------------------------.--------��-__ o

I �.

-Cadastro. Social do «O Estado)
Pedimoa ao. n()U()I d:iatilI.roe 'Wtor-. o� ... preencher •
� abaho • remete-lo á DOba . Bedaç40 afim ..�
fIIIIlIiMo --. o BORO �vo CadMtro lIoabd.
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� ou (À,r'1O 111 •••••••••••••••••••••••••••••••

�t) do Pai (mk) _ .... u ••
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'� .••••••••••••••••••••• O SIt •• ,. ••• _ ,."

�adecerla:moa, taDJb6m.. em!tDeu. do rnoticlu eh D�_
�_,:uto. e outru. de� O'li eh PN80U 1lJDisu.
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ti. �AV� LACERDA'

.� :DIiIUoo-clrdrifica de Olbow
._ ()a'v1d:<JL NarbJ - GIlrgUUA

"nlcl'ição de lente. de
.

. QOntQto
_ntJllMRiO - Felipe Schml·

.�� 8. Du 14 às .18 hore•.
'�D()IA - Consl!lhalro MQ.

n.77.
�NES 1418 • 13m

Ausente

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clíníca médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

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

Residência:
Felipe 8chmidt ll. 38

Tel. 812

:mt NEWTON,D'AVILA'
.� ..,... �U;� Url.Íu\rÚlll -
� dOI íntestínos rito e

::a.U - .Bemorroídas. Tr�
to dia colíte ámebW!&.

, SNlIJloterapla -' Illfra verme1bo,
.f'..on'-fulta: Vital' Meireles. lI8.

.

�s dllll'iBDlente àll' 11',&0 U.
·.)14 11. Wd�, .das. 16 hs. em C11imW

. Bu1d: Vidial RamoC; se...
.

'

J'on. 1067

DR RüLD.�O CONSONa
�'��1l1 GERAL - .IUllt'./.\ V:Ii.
ilIID�í.1!A - MOLiIlklTlM DJiIJ 1l\.fí3.
..... l'IiI:lOR.'tH -Q.I'AR'l'OS
.1I'8Irna4do pela Faculdade de ,.t'l�•.

!
�. dJ Unrversrdaue ue Ô�\,o

ll'fM:tlo. onde roí assistente por y&,.
to lJfIII IUlO. do Serviço Clrürg!C</ <':il

.
hoi. Allpio Correia. Neto

".�l1a ao estômago -l: .f ....... *' .,_,\.

" �J intestinos delgado r1! «1'0"'-"-,.
t!rllo!de. r11lli,. prõatata, !lt!:::l&",

,j,�..., tlVArios e tràmp!'iII. V&!'lw-
1014<. .\I.1(lrocele, var;.,,,a ., r.'" .,..,

.

CONSULTAs: .

Cml·1I Ih 6 hor-as, II ttuO; 1<'", -,'. ,

�dt, 21 (altos dI! CnliW "'J>.
raiso). 'relo 1.500.

, mA'i1'IIn:I�I<iClil: Rua E!ft"""'� .' .....

.
1110r. 1'/0; '1',,1. llol 1·fh

DI. ,UNS NEVEs
.

. MoléIJUas de senhora
..

.

l1Olwu1tór:lo ...... Rua .folio Pinto li!. ,
- Sobrado - Tele10ne 1.46\1

ItúldIn.c1A - Rua Sete· de Setembro
- (lIldHfclo 1. A. P. da Est1ya)

Telefone M:. 884
.

,DR. A. SANTAELLA
{_lOmadC pela Faculdade Na- .

"'!pi>fIl c!.e Meuicina da Untver81�
\b tJo BrasU). Médico por éoncur

.,'� 'JiD Serviço Na-c1ona-1 de Doem.
llí!1II 'IIf�tals. .Ex interno .da Santa

;�!!� 4'l Misericórdia, (!, ; HQl!Plt.N.1
·.··�._�lco; ,10, .Rlo na Cllpi� "c'.

"'��'óA "üf{s!1,�2.·-�'Jl�fJ�.

NJilR1/0SAJI·
.

.

..� Vouult61rló: 'E'il:!fIC1o' Am6l.l:ll
. NETO

- i&u lJ'ellpe Sclm;lldt. ·Co1lJJUl"",
.

� 15 As 1S'hórás -
�: RU& Álnro ,de �

•. ,.. ..... ..� 18 -, "_orlan.óPolla.
.' -.. lo.

"

'

Oro ÉII'As'E'-f}(RÃecf
.

DOIlNÇ.A2I . DE·' S<ENaORAS .:_
lIU'lLI8 .::...

. AFECçõES 'DA
� - RAIOS ThTFRA-VER·
IDIllMOS E ULTRAS-VIOLETA3

Ocnu.: R. Ji'eUpe 8chm1dt, 4(j . ,-

Da. 9 àll 11 e dos 5 às 7 hrs.
.la•• :: R. D."Jdi!:t;le CamarQ, 47

.

. "reNE 1MS ,
.

. ...

1& POLVDORO S. TlU.t;çn.
� 40.Hospital,

.

de oar14aill
de FlorianópoliS' ,.

. .I4aI1!Itente, da· Maternlda!1e
"�A �DICA - DISTt7JI..

, -.Ias DA. GESTAÇ�O E DO I
.,.

. .

l'ARTO'
':�t" '1� órgãos' lIJ:�ern.'?";r, ar

pecilalm.mte do coraçãO'
lIMDÇ8'S :da· tlrolde' ,e ,demal. .,,'

gÍAndulas .. 1ntein,ál."
• .

.�OnRAPIA -, ELECTItOCAIIIo

AftOGaD'IA - �AlIOLISMO
BASAL

!!lIJIItnl_. 4lAriame!'lte, d_1III 13 tói

18 horas

".' .Atsa4e . Chamados· a qua1�u�
.

'-' sncÍUJl1ve dUrante R· noite.

; _ ..tIIOIIIIULTOlUO: Rua Vitor Iofefre.

,

.

.. leso; 18: Pone
.

701L
.

� ·�-·"""'eIA:·A"8-nida Tram•..
. powsk1; 62 .. pone 'lN

:1

'.

,

. '.

II. PAULO FONTES
.

.. ClfÍiico e operador .

DIIIúultórto: Rua Vitor Melrel., •
Telefone: 1.�

00IUUltU das 10 às 12 e da.·H •• 1•
Beãlfncls.: RUII Blumenau, U

Telefon..: 1.&23

... •. s. CAVALCANTI
l.IlIIIIkIl excluslvame:lJJt.e de erlln9U

: la. s.Manha ]l(18l'1nha. II
.

Telefone M. 732

F!ARMACl� ESPERA'NÇA
do Farmaeêutleo 'mO LA.118
Hoje e amanhA .Há a ... preferiti.

Dr......clonai. e ..tr'lICeir.. - HOJlleopitiu - Per'-·
••rt•• - ,,�o. ti. 1t000000L

Garallte-M a o.ta O....rTlllda .. reuUairió .•641e••

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-8e a dirigir autom6veia

Amador e ProfISSIonal
- Teoria e prática - conhecimento() do motor.

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

GA1<AGE UNIAO-PRAÇA GAL. OSÓ RIO. 40.

31818. - De Florianópolis pa.ra Porto Alegre, Decolagem ás 12,30 hr..
-ias. - De' Flor Ianõpolis para Ourítíba e São Paulo. Decoiag6lJ1i

ás 13,00 horas.
5a8. - De Florianópol ís para Porto Alegre. Decolagem ás 10,20 hrlo

6a8. - De Florianópolis para Curit�ba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Decolagem ás 10 . .40 horas.
.

Sab. -- De Plortanõuoüs para Porto Alegre. Decolagem ás 12,30 h'!'l,
zas, -- De Flot-rauepolis para Curitiba, São Paulo e Rio de ·J&nel�•

ES BOM BHASILEIHO'? Decolagem ;:\,� 10/�O h01'3S.
En làu coupcra na campanha d'; .PASSAGEUlOS -- CORREIO - GAiRGAS - VALORES - REE,rvmoLSo

I altahetizacão çle adultos, fazendo E IC ENCOMENDAS CARG AR'"

!
que os teus conhecidos que não sa-

FR TE A PAGAR - SERV ..O DE' j - AS P ...

bem ler nem escrever, frequentem EUROPA PELA K. L. M:
os cursos noturnos de a lf'abetiza- FILIAI; V A R 1 G -- EDIFIeIO LA PORTA - FRACA 15 Dl!!

I ção : ROS.pital de .Cfll'idade ou Gru- . NOV"F,MBRO -- TELEFONE: - 1.325
po Escolar Anchieta.

.

.

o NOVO, HORARIO DA VARIG

lheir-o da uustraollo a-cima, o�

'lhe. em amável gast.<J. um cáliceI do

·excelente e.perit.lvo KNOT. Iem_
.., V Sia.. de acrescentar. ao Q�
0<" a gentileza:ESTE.i 1..411-
BFi'1 O NEY APEP.ITIV(J

I'nE1)JI.El(J!
..........."""IR

•

, U/'f /!{10[)!/TO DiKIfOTH.III/}.PJl<f. �UGlIllOS
1 ITl.dA.II _

RADIOS
5. 6, 7 e 8 valvulaR paro.
Luz. Pilha fi Accumulador,

Peça catalogo gratis.
Preços .em concorrencio.

A V A -- importadora
São Paulo, C. Postal. 4063.

DE . P I O N E I R O S
A SERVIÇO DE�V.S. j'

Importf!dns diretamente, dos E. E. Dnidos
', Aos srs. médicos e farmaceuticos e· aos hospItais
Comunicamos que 8iitamoa recebendo uma importação direta

dos Estudos Unidos. doa seguintea artigos:
. 1.;,," . ._ _r�lm'e!_.Ear.�.. l1.c;íJ?*. X. em diverso.' tamQnhoe\
<, Almofada.s e traveneirólI êlé éd:rna!'a de OI' ae b�I'-Í'óêha ,-- DedélrQ. e

.

'capotinhos . 'higiênicos de borracha.
.

,

·Lupa. para cirurgia.
Cubqll\ comadres,. irrigadore�. canecaa graduada., compadre,!. funill.

.

em f�rlo batido. esmaltado.
E divenos outroll artigo..

.

Demonstrações e pedidos à . SOM A T É C
Sociedà.ds Materiais e Instrumental Técnicol -- CientifiCai Ltda.

Rua Con.elheiro Mafra. 54 -- Caixl Posta!. 148.
Telegrt>.ma�: «So�atec» FLORIANÓPOLIS •

Tenha êempre em casa uma goxtafinha de

APERITIVO' ·«KN·OI»
--------------------------------------� .

AV I 50
A EMPRESA CONST'RUTORA UNIVIDRSAl�, . AVISA P

T.oDOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGUJ...ARIZAR . SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM' O DE
CRETO-LEU 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

·PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES,
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITóRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL/CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI·,
CIO AMÉLIA NEtO.

. .

Dr. Henrique Stodieck
ADVOGADO

' ...
Rua Felipe Schmidt21, sobrado"-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) - Florian6poli.

;.. ",

Senhorital
Ao escolher seu perfume "erlf1,

que se trás a marca da perfu.maria
"Joban Maria Farfna" que já en

,referida pela �orte imperial ...
O. Pêdro II

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

ORDEM: DOS ADVOGADOS

. .. �. . ..

'.
.". .. ... '!'. � o'

Secção de Santa Catarina
A Ordem dos Advogados do �rasil. secção de Sta�

Catarina, torna público que seu expediente passou Q

ser das 9 às 12 horas, diàriamente, quando estará G

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

CLARNO G. GALLETTl
1.0 Sceretário

FRACOS e,

ÂNÊMICOS
TOMEM'

. . UID�B� Ure�Dta��
j'SILVEIRAu

. Grande . T6nlc.

Ernlweg'ue .bem o seu dhll1ei-
1'0, compmndo acões dó '''Colé

.

g'io Bal'ri�a-Y8rle�'. .

.,
•

" � �;_ .. "·0 ' ; ",
.

TEUS FILHOS';·
aplaudirão ,teu gesto,

quando souberem que cola-.
boraste pró Restabelecime.d
to dti Saude do Lb&�..

.

APENAS Crf ....
COJ;l& eM" infima q.lUltia v...

IMItá alllxlllando e .e. ,róirla!!.
Contnbl1111 Plua a C�b::a ce •••2a1
... lJuU8'êllt... .. n.riaIl6a.U..
. . .. .. .. ..

(;ostureira
Aceita roupa de creanças

e senhora's .

Rua Silva Jardim o•. 258
'. ' ........

LEIAM A FJ:N"ISTA
O VAlE DO ITAJAJ

.

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

A GRANDIDSA DO BRASIL
Devénde da instrução de seus fi

lhos. :ma,z·ei com que -tC)!das as pes
soas ama1fabe'tas freqruent-em \]Im

cursü notur.no e ter·eis contribuido
parla o progresso flo Brasil. Escola
Industrial ou Loja ·'Maçonica.
. .. '. .. .

Fabricante e distribuidoras da. afamada. con
fecçõe. -DISTINTA" • RIVET. POllue um gran.
d. lortimenta de casemiral. ·ri.cadol. brh:al
bani e bal'atol" algodões, mor·inl e ayiam.ntol

para aUalateli que recebe diretamente da.

melho... fdbrica.. A Cala -4 CAPITAL- chama a .ate..gao dOI Snrl� Comercl••tel do Interior no ..ntido de lhe fa'Cereno 'Ima

vl.ita ante. d••fetuorem lua. compra.: �ATRIZ 'em Flol'lan6p�lIli :3 FILIAIS em Blumenau e�Laje••I
.. .. I..__..__..__..__....r..------....------ ..__....__........_....__� --__�=---�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\:invernador (10, EstaDo em o que lazer, o que esman Ir cre mices e

irresponsáveis, que a- nada respeitam e não podem, por .ísse, merecer respeí�'oj de
nioguem! O papelucho udsnista que se transiorme em jornal, se quiser' ftf oUAvido ....
�������������������������������������������������������������������������������.

Contra 'as afirmações do deputado udeoisfa
Du SI'. António AI.\·'l'S cI'ÜlS

�la'llios'll't'
. E:sIlado sob n. 0.818, orn sessão 'qu.n,ndo �t;· \'p.rí-nou: piarlioJ' dr. um'

jorna.lista e illldllSll['i.uI, l',p,c,cbemüs de J 2 di!" ":1e.lpm!Jro p. 1) .. e já 1'111 home,ú1 q(liC' S'I-' n;c'O,I'):e,rLa d·p imlllll!-'
I) :"egtlllltr' fp.ll'gl'ama: .

via cll-' CO,1l1'I'J'c,IUlnwlJ1,t,c IUIJ1IC10nwl'. darte p-al'lanne'rlita'l" 1))(11'<1 b".I.x.,w Hf1

I
Sl', Dil',(,lu,I' cio, "O EsLado": I com alllllu!I'izaç[i.o 0'0 g'Ü\'ül'no j'(··U,('- mui" vis (" illllf;[l.'l1le·s ex:pr(',s'f(õeiS de
- SU['Ill'r,i"(!�JI[li(jo r-m 'n1{!U labor. ra.l 110 [JJ'()C,C::"êO 1.'100, d,e 3-2-47, um arruacetro. .,

quutid ianu para desenvotver uma
' do '\Lnisl(.\l'io da Agl'lCLl·lll,lIl'a, "c- :-iO'll rJil'(',lor da f:'(nlg'u Araran-

.- --------------------------.----- i .e·m�r'ê:a, que orgnuize i legalmente
'

n�1O sulicioar que _pela�. colunas gnuense (jILI'C. llsa'llId.o. pt-Ia imprensa
"orlanÓpoU,. 17 de setembro de 1947 II e dir-ijo, para ·engranüeeH11PIlll.o lU-: dêsse bl']J.lJan.f·p orgão ;;'O.1a-111oe ila- 1,1\'1'(\ o sagrado rllW('lio ríe d·e·tesa,

(!llIis't,r' in I ;:i.a.nla de Catar ina r do rio l ....vidar a agressão e covarrlr: quea:o dr,monlS(.J'.all' (i'li,e () i'/Pl1]1()II"

I Bras il, pois C:'is.n, 1'E',f,(:'iri,cI.a clJl1pl'ê·:;;.a injtu-ia gnlo sof'rí, sábado úll imo. d,p'p1l.bado Antônio, Ür BlH"I'(lo:; Lemos

HeUDI·a-o· dos '.·SC8.·S da Fa 7enda' do "stado ,l"c,g-.iMI1'ada nu .J1I·nl,a C ool1l,eU" c ia I dê·f3- ma·is gl'ossri.ra e {,fI,canha a.inda. 1'n.\·e'[·gülJJha Sa'nta Catru-ina orn sua:

IJ lla: II A,:,,�,(';mbléi.a Legisâai.iva, po is, [I('()-:-

C - • bortado como d'isse acima, pela'

Túrão, início, ho-je, ás H horas'l erituracão de t'aLll'l"u's ou notas no! onVOC81l'..ao e conv .te irr:llin,j·r1:�(J:e r)a.l'l,�mE'1�la.]', ':l',a.nsrOI'-
�)s· trabalhos da Reuauâo dos J<'is- livro R('!g'iISl1'O dc Corrmras. ) � ma I) i consto

,

ela ...\;'''W!liibf,ela corrn

, .

sua,s al'eng'a:< sem u t ilidades e.fil
cais da Fazenda 110 E&t:aiClo, que se O progruma a .ser observado Ó ASSEMBLÉIA GE.RAL PARA ELEIÇÀO veixlade ie-o oscrítório {f!f, qU,ei'XUI:';'
'l'oaliull'á no Salão Nobre do Jnst.í- o S'r-gui:nt!e: I Os Ideallsadores da. A<;ão Social Catarlnense eon- policiais.

•

ruío de Elducaoão. DIA J($ - As 1ft 11lH'aS ' ,?e!poi"s r,? i [',I.E'i,�.(.:' c.a,j:m,�f,o, Y(l,I(l.�'>·
Ii1".la'l';t. ',-.:(}'J)l'Ú nobre do

Yü>CUIUl as entidades benetíelentes desta capital, que (lese- na,lco. t.Jzadu.,. lil. ogns. J.j()lllf.l:';cl'� sua
'" ,.� <7 os ohjef.ivos rto Iustadação no salão "

I· �'l· d •

I d
•

t
.

I rl

JU In rr lar-se n ('.<58a SOCl'e{ a. e aS"IS .encra , a eomparece- merncmu magica, S, r-xcia. (!:1'CSCt:;>'
conclave, o sr. dr. Sre>f',e'['ál'JO rlu J.ll.sfi.t1lLo de Educação. rem á .Asseml)léia. Hel'al a realísar-se sábado, dia. 20 do pol it.icarncute a proporção quo
Fazenda, Falna'á o :-;1', di', Scc,rd.ário da B' flm d ming.ua o padrão d(' sua c,(11111)0\':;.[11-
]

. corrente, ás 14,30 1101'as, na sêde da J�. • .d,., a im ne tra- 1'" t t)(lpúiH da lei,Lura .da t\Jg'enda \ F.azen.da, 1'a .. �fl'Joa \'IS IJ as ·orprs· 8 sorzes'

�'('l'.,:;{) 'llOl)1'e�cl'as
. - C< '

l' I I A Ll"'!)a-
ta.rem tIa. seg'uinte: ordem do dia : ;('Xl)il'P'�!si)e-s C'0111 qllrf' me ag"reorill

", , <O ;]'s CI)rlIIS:=;OI.1IS e "."era J( a a n'g,rll,( a ,,0.& ..
-

f
•

d t· 'I.:t d· da) l'ecehhnento do o iClO de ca a en l( a.ue, eSlg'll'a o UIl1Il,('-llnDelll oro, plena T'1l.:1 o q\lan'-'-
!lws da r·,�u:lliii(l fI H!J,!nIl.'f!{!as as Sub- J

..

I' I i'
sell rel)rt\Sentante no Conselho e dois deleg'ado,,,, á As- I n prUf:u:rrl l'PV]I a- () I'I'C1l10\l,' u-

LonnSSO'C3 gill [lt'lu pOT'la rll} HnnL'1) TrLCO a.
AG.ENDA. PARA:\ RElrl\L�() fIO:::;'

... ,

] IA 17
sembléia. Gel'al. rj,(:',nlJ'll .. \.� ro,(�silll.a's O,fpIllsas �OPZ,(1,S

1'["::('1\.18 D' I'''Z.'','·cND\. I. ) -�

,.

I
b) 'L'l

• - •

]
.

t t f'orla l>ara•
__ ,ey �- . �� <" ,I, . _

\
.�$ 9 horas _ lnll.llll dOR traba-1 .r. elt;ao, por meJO I e 'co o .se('r� o e por mn,I ., .

I) lJaixu,s l�mj}l'eg'[}n l�orllt,l'a () llOoll--

'Os ea;rg'os (le Dil'c:tOl·, '10 e 20 Seeretários, elo e 2° 'I'e- l'ar!,o col.f'lf.od'· frdr.raol s·r, :-:l:1IOtO Va7\
1. - Pai!ll'olliz.aGão (los SI'JJ'VI(,'IJS Jl!')� com ]·p1.mião das slllb-comis-

soureiros. _ De a.côtIo c.om os estatntos sómente pode- c,I11'i, S,lil'Ulpj,cOIl [1111 Allllô:nlÍo �oa.-.:..:.
de I'i,ooali:tação: �nes,

.lerão votar os dois deleg'ados de cada uma da.s socieda.- r'r,�, a.pont.ou ]Ja,na J<il']Jírlin ;';O'llZa' e

:t) - Quanlo á sua 'SJeqw!f!i'ia DIA 18 I
!\7e,I'i\11 d·r �I)nza, a\'c.I1II.OI1 f'm lHú-

'h (' t'
-

d des flue t,i"erem sido m'edcnciados; \'Í.(I Bneha e B{l!'lillldo Mac.if't, :dém:'
011 móLo.do; .'\.<; 9 oras - .;0111IJa1fU·ae·aO as

(�) }jstnhelecimento de medi(las a serem toma�las '(Ial't.t a da c-amo ai,nela Nl:nléf:irllufo, per'·llln�-
2) - Q.ua:ruLl) ',)0 C·l·i'.t�rJ·.O (I,' �t',," [,t.:,aba·lhos dn.5' su]l-colmi9SÕ,es, II

,.

1 d"L - " v < !iOOlellirlade de ln.stalação It realisar-se no dia 22, segull- )()<u o etY111lC lO (a CCll'U"an.!ft
.

O"

.e:x;ocw}ão: I

I,
DIA ,H) _ 1" d À

�

t aLuaI go'wl'J1adcn', alli,a-efo a. 111m iJ.p-

a -- pelos )Jl'jfncípi(�s de tolc- .\<; 9 hOl'<l.f3 - SeSS,HJ ph'[lária. da-feira, n'o elube � e g'os o.

ç
_

OSSF' I ,'m'dfüro q,u,e, mese.s após, m.;'�a's.�Í-
. .

I <.:: t" 1 ASS:KllfBLÉ[Á' DE INSTALA ,AO E P.. : llIau o,e �o{)aia Hm 1 <1"'l'a'[(o1', L'om a

·l'á1J.'eia ·e ordt\ll!tação aos contrJ'-. PI'(\sl,dJda ,�)e�) .,01". ,. p.cl'p"a'l'Jo (a

I
-

. ,
- DA ADIUINISTRAÇAO PX]Jl'PS'Sifío de moJloqll'f�, l1'!rl1IUro';o PO

bUl'DILcs de boa fé; I l' aZ·l'lllcla. c;t1l'ao dJS·C,lll;lIJU� e apro-
l<'icam destle jti con-vidailas as a.utoridaltes .e,lU g'eral, v::J,glabnndo a nm do� car'av'llll(',i,l'o�.

b - p,ela ()(lll,jug:ação r].e ·I'sl'm.'-· \';]r!<IS as eonc,l!u�ões n qU(' I�hcga- I 1 t 1 I Sn,lIIrhaGõe.s, (j\'�.i'.) A,l1lô,I1,io, Afve,s
,

•

-co e todas aqueles que sc"'interessarem pe o }em cs ar co e-
(]ll.S �all.l"�, ,J"'11l1.a,IJ·',.o·l" (� Illlrlu"',"f,i'lal,

ços na. c.ailYlpa,nha de Q'.cpl'ess:1o :'!

11'rll)
as ;;lloü-('nml�',,(h s.

b f·· t
' , V',' '" "n. .�

]' , tivn, alem dos mUita.ntes das ,sociedades
'.

ene IClen es e

'S'll�ll(,g:1açÜI) dr. ÍJT(pos'tns, 'me,rl,ia,lllf' .'\,� 18 h()]'a.�
--� .�nCo(�I"I·almE'[1i"o e

r G 1 d I P d, f"
:.tçao coondr.nada, 'eJlIérgica e in- Il'lllli'a ·do l\f'latol'lo, g'('1'8 I. das a,ssoeial,iões (le classe, para a. .Assemb �1a, )I'era. �'H l'ld8- I

aro losd pess('foés O
e

,

lno�

I , ,

d t:a.bcã,() d'u. A":ão Social Cata,duense, a reahsa.r-se Iha:.� o, po ° or Co tto e ..

t.l'rl.llsig-pnLe con,ira. os

l'OC/aIClI.l',lAl-l'
FalflTá o DiJ]1(,(.nr tio �·e.t·vJ{:o·e .

�

1� d A
�

t
<i.ef; .e J)Ellap80s. Fj�('alizaf,'iio da l"aJ'lPnrln. eorrente �is 20 lloras, no Clube � e' g'os ,o. .em por. 1

3) - Quant.o a,o cOJJLrõle tIo' ,), 20 hlll'as - .l·andar de con- ARNOLDO SU�<\REZ C,UNEO COMBATE À
movim.cuLo C,OI1J.f"l'oila·l do CO-llltJ:J-j fla,llH'n:iza!Ção, Clinica Odontologla
hninlc: --------------- NOTURNA o sr. Governador do Estado recebeu o seguinte des,pacho telegráfico:

Das 18 ás 22 h.oras, oom hora Rio - Acusando o recebimento no telegrama de ontem. comunico que, anteS'·

a .- nos casos de escrita 111'e1'- Favoravel a" ext·ID"a-o marcada, a ca1'.go dc abalizado pro- mesmo de qualquer crédito especial para 'o combate ao gafanhoto. já enviei pa'l'a êsse'

ca.rri..J! ol'gallll�arla; \I fissional . I
E tado dOlS pOlvilhaclOl'es a motor, tI inta polvllhadores manuaJs, dez toneladas d""

]) - uos ea·�os d'e ffl.lla de .p,�Cl'i- Rio, 16 (A. N,) - Depois de Rua Arciprest.e PaIva 17 Hexiolã, vinte toneladas de t.alco. scgulllclo conheclmentos por via aérea. endereca-

l..a nICI'CiQ[ll,tH' Ol·,g-mÚ7JwÜa; lidos a ata e o expediente, fa- ,_••- -•••- _••- _.......... elos ao dr. Leobel'lo Leal, SecretárIo fla Viação. Obras Públicas e Agricultura. Foi �
* }'oi infeHz uUlls ulna vez, boje assmado crécllto extl'aordmáno e serão lmedlatamente enviados recur�os para

C - lum'o cOTmmcial - pc'eüen- lou O sr. Henri.ques Novais, que ,:<,� t ancll(la utlellista e des- o combustive:l. o trans·porte e a despesa do pe�soal. bem como o material indispen,

'Íag<e.m pal'a O S(',U cá lcu.l o', pronunciou un1. discurso con1. �'t I, �
'.

,t: 1 ,_I sável para o ataque á praga. Cordiais sauda.ções. Daniel de CaJ'valho, �1!!!listro da·:

4) _ QW1Tl:t,o a'o rec.OiIJlÍmcni..o dois objetivos. Primeiro, de- ta ,fez, soube repil!l' Ir sna I es 'Agrioultura,

ij)'or v.cIiba dr). lm,põ",io sôh1'e v'en- c1aTou-se solidário com o pro- díta c'om seu repI'esentante,. sr·l
das e wJ1sigal.ações: jeto de cassação do,s mandato's Ferreira de }Ielo, ((uando fOI da I

a - de qnal1Jdo é cahív,el a noli- parlamentares, de que é signa- 'fÍsita que o deputlldo cOlllunis-1
:ficação: tário, considerando-o constitu- ta sr. lUalltilio :illnral'o, fez, on-I C (,,,nd'Ol'Illo noticiamol';, a lT.nião píl'ilto d·e cormar;a.dag,�m de 1I1ll gl'll-

I I S d f tem úfluehll Casa. Brrll.p,j'jce,nlle RlI:l(',l'Clu,ti".a o.P(·l'ól'ifl. po dle enltru:slÍa's,taJs, () ho·je p uma:J
b - do· S'E'll prazo. Ie,gal; dona e razoave, egun o, ez L�va:,ut.a-se o deoputado l1elo' cl"mf'il11o,l.''a, hoje �o s.eu 250 êl'llÍ'\'cr- ül'gl:.tnização da,s me�hol'es estnlLu-
c - da nçã.o fisüal p.eJu fa],!.a de o elogio de Volta Redonda, que • ..t t 'm da d,U'10 de Junua,cao-, l',&chu.s com S'UJa p,ede ].I'l'<Íl).]'i,il, 'CO\l1]

prugalmrlntn no pl'a.w legla.J; disse ter visitado, de lá trazen- e �mllda,!o VISl ,au ,e em no e·
. A inicÍ,a,tiva. (fiE' c-riall' a socj'C'dade l'egnlaa' jJarl.'l'ilfiôni:o e sremQJT'(' flTO-

ri - da POl'Ü[H1Ôu,g.em sôhre os 1'e- do a melhor das impressões, Asse,mbléitt, sem ílue houyesse pU1'1 iu cio sr. Ag!enur Luiz Cal'- úllil'amldo- duil' l\fiCl1ea,çflo f.alci,l t' ln'"

'."ecelll·do ..semelhulnte lncum-jl lH,s .[['ue ·r'f"l,llni'Jl;d.o em 'tO'1',110 da l.·'d;> ia, ,1J(�re's'Sa'l1tei:.tÜls SÓCi0i:5 e f.a\IllÍ!j.a.s e,·
('.1)J.h,j,ml".lll(,OS por verba, •

I I i I b' t .r1 11

P ; I I' b�·· val'103 lil'alb,al Hl('Ülr�eS (IU'B, 31]JOJ<lilJoI o ,a,m ,cm, pI'e!S !atl1!uO-' le,s socorro"
H -- A:ux:i1ia'l'es de fi:s-calizaciio: 00.0 acu .8- enC1'!1. t. () II1OivimCli!I(O, dteram-·l'1w ne,aHodac!l', 'cm Cali;o.s de enlf.e1'midadlE'.

1) - De. corno rLiYVe>m s.c.r' utili- Ag'lll por sua con .a. e rISCO, a 17 (h> R-iô'llpmwl'o dte 11)22, I

',·VO, bo,-e dizendo até coislts bonitas sô-! nE'i�de (·ssa. época a Un.ião B. H.. A1SiSloc·Ía11ido-RlIOIS Ú j'lllslta e gl'.amele
• hre a cnssação de mandatos. (QpClr.á<l'ia, ,3'f\n1[lil'� .

amparada pül' alesria e 'C111lt,usüoasmo com Cftl;0 hoj-e'
Rio, 16 (A. N.) - O presi- A b d d: U D N esta- ·ll.Umel'03{JI;3 Oj).f'!f!U,l'.JOiS', seglU.Jol1 sua i ,�e-ra. cOimeInO'I1aidla .:1 data, lo.rlmnl�tr·

. � anca, a Ui • ..lC.'. I jOl',nlaocla de IJe,llIef.tl()ê<ne:iia, l)l'c,slan-' m()s noslsos "oLos pa'ra, qUIe. [I, Ul1lãO"
dente da República resolveu va, Irrequieta., mas, a.pla.udla o

I rl'Ü i,mw).('l'os e valiosos al1:xfli-os ;'�S B. Opemá;ria. c,onü!lIue cadla, wz malS

considerar ponto facultativo· no orador, scm o lazer c,om muitO,. f·amí;],i·a,i' rlus S'EJUS aSlSlo:cialClro,s .c a r,�- i fi.nme e sóLida na der,els·a dos intc-

dia· 18 do corrente, data do pri- calôr s�s lllIe'SJ11.0S, !11C1!,COE'úIIdO pOlr i",'so o l,ne.::5's.e.s pToOI,e;truriüs, d,ellltI'1O do &spí-·
meiro aniversário da promul· .,.. t te nist apõ'io d.a. el:u,::3ISE', .: .I1ito cr:ios-tão de

.

S'ElUJS :fll\nd3;doTeil, . .,O represen nu
_

eomu ai .Xalt.IIH�alllmc,llJ!Je que a 50cl,e:dad:e 1 tr<lidUlZl:l1â-o em SIDll�Il'ÜlS c e!ICICll�
gação da Constituição. a\g'rade(.�ell 11. saudaçao, e ,eh.a- i ulh'aVe'ssou :perí-oc!os. l)Jgll},do� mas fi l.úos s-ellltimento8 i{])e solida'l'iedr[l'(Í,!!,,'

mou O deputn.do :Ferllalldo Me- ·1.ntlos veTIlceu pela 'ajb.ne,g'a�ão (' C8- II ihn.:lIll,a.

lo de U(ler da U. O. N., . fra.se

que fez o lideI' de verdade· e seu

.sub-lider, estremecerem, ol1l&n
do o seu par com olhares des-

Rio(} 16 (A. N,) - Por qne.stões .

d'e f:amí!ü1:, a i'lul1lcioná:l'ia da 'Gai:x:a confiados. I

:mwn�)mka, SLeil.a, Him€l, a.J\ne'joll a O deputado comunista, inte-
a -. do 'l:f'!qu'6uimel1to rio. inte- ÜTOS', '8Jwa>ndo �)OIrém o alvo, o m·é- lig'entemente, não se refe.rlu

l'e,s,sall'Ü .e seu processo nG, col'cto- dicl() Ne,lis·OTl üarva,Jr!lO T.e.ixE'ina., C'U- uem sombra, á pe-rfidia. do ora-
sado. 100m uma ,sua lJrima. •

1 d
•

:r.ia; üharrnrudn o Sac.mro lJl'�enl,e, Ste- dOJ� que o sa.udou, ctt. an o so-

b - da cla.s's'ifica(;ão do c,0[l1ri- la Hiln1t(jl, ao SE'iI' d'e.ga!l1l11ada plH' hre O caso dos mandntois.

bllÍlnltle; um inv.estiga.rJol" plantoll-Ilhe· Lrr- A. liçjÕ,o foi de Ilesapollta,r e

·e - do conLl'ôlé per!lnane.nl!·e fi '�nelllda boJ;el.a,da, (jIlllel'fllldo l'PS1'Stll' tanto a ball(�·a.da 'udenjs,ta como

se,]' mantido pelo."fisco; .

a T'I,�.�:�intelig\ênCia ,pa1'fin do fato sen �()vO lid�r �deputado }Ielo

3) - EstJuld,o· do caIlÍ,tnl0 d.fls daquE'Jla fUlll.cj!(}l1iá1'ia, de g'êni.() il'as-1 e maIs a aisslstencla, de euco

l�elD'aJl�da,des" .com o' [J�'?pósito d'e ci_v,el: viv;!' �m ,c?rnlst�l1!l,r;, di(',S,ar�l?=1 �nenda, que lá estava tallll}éln

suglel'lJ'-se o esiLiUlbe,JIe(J,LillIo.'nto

deI
ma com "e'll::: p.alf�llt.tos,

-em comp� a postos tiraram 'ulll redoD<lo
., nhw ·dos (jualés l�e'Sl{ha. ·COD.lO o rn8- •

'

penalIdades mall:>SlfWCI1.WS. norlada- dica I:he dessc ordcm de mUdanea'l zel'lIlho
•.

:
.

me.ll't,e paTa ns Ca:SiOS de fa:lt.a de €8- SI,t'Ia. 'll(')l1 lou maltá-ln. Bem feIto!

o

za•.lOls;
2) - Da s,ua :parLi'ci'ração na

l)oroenl!.aJg!e.m 66bTe os l'1lco,IIIümen
to,s resmiutulllit,es do·s levallil amenLos
por êlE'S ooncabm1:ados;

3) - Da eOl1veniêllcia de aoom

pa,nl1cwem os Fiscwis. -e S'u'b-Fisúa,is
Ina,!> in.slDeções ao comérclÍO.
IH - HIt3'g:nl-é1melllIJ0 do irnp05'l.o

s{)bl'e Y'e'llclos e cOIlsj's-n.açõ,es:
1) - R&tudo· do, deCil'eLo n. 812,

1110 S'E':n,tido de sugeil'i.r-se nova e

mai'S pl"eoilsa J�e:oaOão;
2) - lnt,8l'pl'e,Lação e aiPl�caçãc

do d,ce.)'pLo ,n, H:

Uma moça
"alenie

PRAGA DO GAFANHOTO

União Operária

FRECHANDO • • •

Na convenção de São Joaquim, áa U, D, N" um candi-'
dato a vereador declarou que, em Cambaj'llva, "quem não"
souber viver lá moda dosta em prática pela truculência de

,

certos indivi'Cluos, metidos a chefetes do p, S, D., nãÇ> vi-
ver1á mui to, , .

"

Esse orador, aliás muito conlíecido por aqui, pelo seu·

hábito de querer ,suplantar o Barão de Mukhausen, de- .

veria positivar com alguns daxl'os a: ,sua grave acusação.
Cambajuva é um lugar paJCÍfico, Pa:triarcal. E desde .que"

o p, S. D" existe nenhum crime foi praticado naquele dis

trito! Ninguem ali morreu de morte matada. O orador'

fica citado a pro�ar, nesse apso, u msó delito verificado

em Cambajuva Não provará! E' claro! E por isso fica.

convidado a vir receber o atestado de mentü:oso-már, Se

rá aliás, simples confirmação. Uma especie de crisma, A

bátismo, fê-lo o próprio "Diário", jornal que vem sl1�e
rando, com incrivel classe, todos os recordes da mentl.ra·

Pois êsse órgão, campeãozissimo de falsidades, eScreveu

.que o tal patranheiro de São Joaquim "é um grande
observador" .

.
No ponto de vista do "Diário", é mesino! Tão gran-'

de tão grande, que até c3!d'áver êle iilVenta.
,

Se a U. D. N" tivesse melhor direção, não permitiria
que êsse talento se estiolas,se no inte·riol'. O lugar dele é

aqui na Calpital e ali n,a direção do "Diário" !.

Trágam o -rapaz! Ele merece.

GUILHER1\'[E TAl•
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