
cons 1 uciona

de "pa-z,
,

ordem',
com a pro

líber-
a um ano, pree samen e, o re ornava ao 're une

mulgaçãn da Carta Magna, na qual se condensam os anseies

����������'����d�ad�e�e�p�ro���re�s�s�o�d�o��o bra�ilei!o.
. --===. - '-',

Nem, ' emíssôes

\

k,

emprésrímos
São Paulo, 17 (A, N,) _:_ Chegou hoje aqui, com destino'

á sua fazenda em Havaré, o ministro Correia e Castro,

O titular da Fazenda, a propósito da noticia de que será
\ feita nova emissão de cinco milhões declarou:
I

_ "E-ssa noticia é falsa, O govêrno não vai emitir coisa

:i.lguma, pois não pretende alterar o' plano traçado pelo pre-
O MAIS .&.NTIGO DURIO DE SANTA CATARIN.8. sldente Dutra no sentido da deflação" ,

D. Gerente: SlI:NEI NOCETI _ DIretor n-, RUBEN� Desmentiu, também, qUE' o sr, Souza bosta tenha missão

Dir.tor 4k JlN�Ú A. D.üUBCENO DA SILVA
OE ARRUllA RAMOS

I em contrário ao emprestimo de dois ,milhões de dólares dos

'------------r-----________ Estados Unidos outra quarquer quantia. ,

.

'I O mínístro Correia e Castro 'negou, ainda, que pretendesse
N. 10.128 deixar a :pasta da Fazenda, dizendo que reassumiria após a li-

cença em cujo gozo entro_u, , , "

'

.

LIA A5�EMBLE IA LEG IS'LAT IV
A P:;d����I�l� c�i�çaCoO:i��, n��o�:���:�,rl�:, �����:�u 'de

" � 1 ais ministérios, pois a situação financeira do país não per-

,O a�ono dos funcionários postais-telegráficos - A Estrada Pa-
mito aumentO' de despes,cs".

I

'

Uni,dosrU08.;Saota C�tarln8 e a Conferência de POrto-Un�ão-Aplau- Depende dos Eslados I
SOS uniolmes ao Governador do Estado�O aniversário, WASHINQTON, 17 (U" P,) -:- o �m�ai�ador itali�no, sr,

d U B R O O Alberto Tarehiani, declarou que a exlstêncía das. na?,oes eu-

a ••••- anas notas. :'opéias depende, agora, no auxilio dos Estados Un idos ".
O �eputado Rodl'i�ues Ca- lembrança do seu colega ude- se não calou o deputado Maga

h:al',falan?� sobr� uma provi-!nista, dar-lhe, em seu nome e lhões Machado, encontraremos'
dêncía solícítada a Casa, fosse no do Partido de Representa- sem o menor receio de contes-!
t�legrafado á S, Exa, Snr. Pre- ção Popular, o seu integral tação, a causa do decrescimo da I

A Assembléia Legislativa comemorará, na sessão
sídents da Naçã,o .pe'dindo fosse apoio. I eccnômía madeira, do nortell de hoje o 1.' aniversárIo da Constituição Federal, Falará,
pago aos portual'lo�?e Lagu- O sr, Saulo Ramos.também e oeste catarinense, pois é por em no�e da bancada do Partido Social Democrático, o
na" o _ab,ono de tamílía de que em seu nome e no do seu Partr-.' lá oride se encontram as maio- deputado Armando Calí! Bulas,
estavão atrazado por alguns do que é Partido Trabalhista! res fabr ícas de tudo que sere-,

Smeses, solicitava identica pro- do Brasil, apoia o pedido. ,fere á madeira, A Paraná -

UMA 'Fil''lSIDtlOE tl' MENOv�d�ncia referente aos runoío- O telegrama pedido foi apro- Santa Catarina, sempre em
' '

narros postaes-telegraficos que vodo unanemente ! atrazo com o suprimento de va-
" .

também se encontram ha al- ,�, ,,(, .> I Conclue na 3a pagina
guns meses sem receber o cita-I O deputado Orty de Maga- Praga de urnbu� "la-o mata vaqu",oba gordado abono de família, lhães Machado é um grande ba-'

f
.

I

' ii' i
'

Afirma a alta signifkaçã� dOI talhado� por tudo que se refe- ln e1lz escolha Antr--outorn, ]JI'la:3 15 hui-as, I'(}- U?�S a,fi:al�ç'OU ql�C _a's, ,�ai(jui�JIaSgesto do seu colega pessedísta re aos Interesses do 1) osso po_·1 I I... e'l�lJíamo" mu e.um ue do sr. dr. estão
_

morrendo. :v� ,Ie,sa11OlLl c,un-Armando Calí!' a favor dos hu- vo e elo nosso Estado, Sempre �fio Ioi feliz II deputado ude- ],f'lll)(.'.]'J,o Ll'al, ilu sl re ,:::;PCI'Lllál'iu testação t ))0 RIO "UI'!"'1!llJliG O]J-<I'l'L'l:larnild I d b 11 d
'

,

,-

I ví ,e; OI'" Púhl icas , Agr-i- para cá ,92 vacui 11O'l1'R:;, 'I ans-mu es e ronra os tra a la 0- alerta, nunca deixa nasal' uma nísta Ferrelra ele j)'[e-Io, ao sau- uu W<;",), )ld'�, ' ,::, e,: j 1JOO'[0 penoso 'c difilCi,1 foi vencido
, , d t d L" ,

•

-, , " oulu nn. ')<11'([ visíta.rmos a j' <lZ,ell,( a Q ':;, "

l,es o P?r o . e aguna o que oportumdade de traball�ar nao dai!", em J10�le ,Ila Assembléía r!a Ill""'3a'('�Hlu, Pa.ru lá incunrnos, gya-cu� aos c�l�dados o '!�.�.(!:en:� "dl'-faz sentir-se bem advogando, somente pelo seu Part.ido, que !le, Sallh� ('!'HIHHlíI, alltp-ontem, ,'111 "'('gale", IlU l:lIl1JIHlIl,llia daqll'I�!el(.!J.caç'cljo ,do:; que o Plor,lo>elam.
em Igual causa, os funcioná- é u Partido Social Democrat,b o deputado comuuístu lUaut.ilioIU,I'll.1tIl" do dr. Bu�I.,<Jll1mli1c, rliIJ,'LJ,'IOl'lmn_1

Jojrwíde lbnol�;�0U 111,n,l,a, _d'WS"lllOj'-.

taí 1 f' I
'

_ j I' I I j)' I ,e \:nim'll vishns, que a ortou, 'OI assis IC.::t
l'lO'S pos .aIS te egra lCOS, co, mas pelo nosso Estado que l}[unll'O, da Assembléia de São uo ,'OIllt'n o ue 110'(IU\;dO t, I "

'1 "'d' A'lt, '" A' ,., d e Al-, '

do sr VlI!'lil HannQ.� NeLa f!,1'],P!;OI' da l)IEl ()b IS,.n ruma, ZJo,\e o
Com a pal�vra o deputado de longa data, vem sofrendo os Paulo" em ViSitll á nossa (_;asa �,ce'I',r'Li:tl'il[l' -de Viacio e' rio nos�o ib:onto Santo-s, quc, niío p()1L1,pmam

Arll_lando CaIll - P. S, p" resultados _?p.gativO's flas Últi-! Leg'hUatha. O irr�quiéto repre- ('okg-a Jail'O Gallado, eliretoll' elú ,c:s.f_or?os POl', �alvla-Ia" EsLava, �,o
a.,pOlOU as palavras do seu cole- mas direçoes da Rede Paraná ll'resellt.ante (la minoria' não "A t,azeLu", 6�g'U:ro. e o E)SlIL�90"bnlaiClJa PCI].d,elIL�d 'ta C t 's t C t'I D 1" nl > ( pCl'Cl1l"O o sr �ecre ]'Ia 1 el�sacruda, (011" o 1.OS se VCll I
ga u ems. UI' as, porem al1 a a arma, �ouhe ou não I)Outle manter.., , ,'I. a ,e,.) " ", " '

,

' " ',-
, ',té 1 '", " o,'h(\'ill por',

�, , , l'HIO mlOl'll10JU n.o� que ll'l<)mos eal am LI, JOJe, um, canJW,

oportun,as, fora_m as. suas pala- Ha mes�s passados, s, s, em se á aItn'r�l da, missão que Hl_e V�l' as. "a,cas lei�ej,l'�s, há pouco I
palito e auko por ilJldi'�esltão gazo-

Vl'as, E que nao cO,mpreelld,e' ele::ado dISCUr�? profer�do, nal confiou, para tanto, a P!:esl- rlidq'lhil'i.(_ha;:; vulo :E-:'llauo' 1J,11'U i'nício I sa, O (Pl'lm�lrO , cla,s:? :01 a�S�'ISÜ(!Onem entende esquecIdos nas entao AssembleIa ConstItumte, dê,itcla da nossa AssemhleIa e de ulma gl'unja desLi,nacla a n,]Jasle-, pellO ddr, l,�lgl,e .sTouz� ed 00'l�gU,r::lo,

t' j , d' d d J 'I' J cei' ri> If'it(' a f'a!Jilal I
pe o r, lnoalr onlJe' e lvell a.

S,U.aS maIS engus lances nece.s- +sse o grau e e ll1H tIp Icado de�('amhou como sempre acon-
'

,

e
"

I J
" ;' , A'IT�bos, data,m dle t"""'rp'OS O e.�.ta'lo' , " , , ';'oia \'('�J)ol'l'a o Dla1'tO da l'u1'I!e "'" ,. ,I, ,vw' , -

sldades os funclOuano-s todoslpreJU1z0 que vem sofrendo a tece i(lu!ul(lo fala, no destem- ,," 'I' f" 1 l I
-" a:t�ml elo gado é illiaig;ní-fiICo sob lo-

d d 'd I", , ,
'.' ,

,

'

anUIloCJarH, (c'sa J3Jll( o COlrcsaeao"" 'Ievota; o·s ao. IcomprImento .' o Ilndustna de madeIra e del'lva- pêro dos se.lIs pn>,conceitos de qu.e ôs.,e gado ,(',stava nWl'l'e'm:io à' dos Ol� a'Sipec;Los',A gra.nJla, pe, o que
dever, AS'sim, era pela aprova-' dos por faltas con'stantes e li cC'a-,o m i.ug lua, inJJdü .llTIdIICa" e'sta H,SS,c!I1lt�da dlo ma-
-, I, " ,dl,j •

'n, b' '1' 'I d' I'
' , Hellr,a v·J1tOl'lOIS1a, Noel'a nao, 8,ntl'<1 o

çao do p·edIdO' dO' parlamentar 'llle,slP'llcavels dos melOS de Uiscursa,ndo em nome da """ce, Ill, os ]JE o. ;1', JlemarIa Ca- t'l '

i .' do Ij',é 'Ip't' 'o
• , 1" ,\'al1ul,! tomos clll'.('ÜO, a-o .calmpo

e.0n�co. ('(l mesa ,8' ca ,pa � eu-que o antecedeI a com a pa a- tl anspoltes a que se deve a Ca;sa para umu slmples sau-, d 'I
' , .

'I J' de salber enrudo mas a dITeç'ao d-e
,

" ,
"

Lm '1' se a.c, lavam as va'Cj'Ll,llU lUS, <J ,,;'? '.Vl'a, Rede Parana - Santa Catari- rla:c'âo prot,ocúlar, o deputado () pt'jmpiJ'o 101r ,11U'8 sm'J))'eendcl1 I
proüssllonms de ,c()mtPet�ooJa, a cG-

O deputado Cardoso da Vei- na, Nesta angustiosa falta de l'ei'Teira de lUelo não o fez em ]leIo llJ.U,gni[,i-co t,slaclo, 'l'l'al,a-se do d� a PI'Ot\�� : de IIIlIexc,CJcllvel uedlcfl

ga - p, R. p, dizendo justa a transporte .. contra a qual aindal termos de manter fi di!n1Íflude loLp, L{U'e II�I) I'pce.be ração bj)A- ç'f\J]�,�as� Slae�r'e'l'���:I'a'I�,e (Iue os J:Joal,o�.

,- CIal� ]JÜi!' nau se a:chal' atDlda em
.!Jb cc c '" Cd],

, ,,'-

O
·

I d'A · dds seus pares, ahlludo, sem Y{l�l)(,l'a rj,p cl'iar, Gado "adiO, pa- l1:,wIvaJd-l.'s e a·s n;;,e!I1�lraS da Op3-

prO)elo vo qUlnO llropósito, á (�ue"t.ão dos mall- Df'lho, ::L].egr,e, gorLlo, Dlfrci.I quase ",:1(,:,ao. ,c,onst_�'1.�llVa n�"o �?iderrn C?O-
daf.os comunista� para atacnr dl' "',. U,('I'NI,llal' ql1e" há prJ\llco, li- h!lnd�l,,� O �]Oe se �� 1"\ Faze,�,d�, .

d' os NOe () l�ropllg'nani no I,eU'is- \'l'SSI', mnd,a:do de clinlJa c de pa8-
da Thae�'vdacaacl::aodoea�c'�"'d"(I'ltramVlvt�llPe·jOa'·Sera aprova o :\ ' .,

� (ag�('n,S!l l!zcs8e uma YJa>g.em longa q1.�,e�:" Iln\ ,n
,

LO,,· ',�" 't" _latn(l Fetlel.ll. e llP<llfl> ..,a, Não VImos nenhllm ani- mrs"ao pmme11� elo Dtano e �aJJo

Rio, 17 (U, P,) O senador Ivo d'Aquino infO'rmou, hoje, AtitlHle já ,te �i deseleg'a,nte, melol dOE'!l1111P" lbWbn1JlJillaclo, LI'l�,te, M'r o de;sn:ü;,'ah,Z\al' too'a e CllIWI-- , , A'

'r
'

•

1 t
'

I
•

• E' "a' " .. , ., 'li quer prÜ'vlli,el1icIa g-(J!vel,nlalill�n :cI,1.
flue nao sera pe(!Ida urgencla pa 'a o seu rumoroso projeto aUl( a e,ve a agral'a- a a Cll'- � �e c"" ,:; pJ Jmell a·" vaqul 10-1 PraO'a de UTlllbú emlL11pLrunto 11'10

, . 1 d t'
-

d d t A's' O'
' ,

t' - cUlust.ância de o artloroso par- nas, Tl)a,l1LI[da� soltas au ('/;j,mpo, j" 'II' ,-

di
"

l,egu an o a ex Inçao os man a os, SIm" se",Ulra os 1 a
,_ !'l1n,;!tr,a \'rum fl",,,(� a"péc-Lo, o segundo \

ma ,a va,�U1 [:o11oa, gon a""
,mites legais, obedecendo, naturalmente, OIS pedidos de vista lamentar udemstn na,o e�tar em 1001.e cnnsti,jJl1ido i]_)cllas que estão P,a-ra 1m3J]J,za11', CL1\IJ1lj)l'lmo!'\ o (,1.'

(1ue forem sendo solicitados á Comissão de Constituição e Jus.- fôrma, no tOCiante �Í's suas pos- I�m '"psv,e'I'as dI' Cl'lal', amtia as Sll- ,:m' de �e\',M ao.s dr,s, �U':tama.nt..:> e

.

"S d 'sibilidllides de orador lllallfa\ia, ER�(' lo�e l'ec,cbe alJmen_IC3Iyala,z!
os noSsos CLtl'OloOS.o.S cum-

�.,ça llO ena o. '

',. ,�, J' � , ,_ IPlmmentos pelo que nos pude:ram
Como lhe perguntassem se o seu projeto seria decidido Passe em Julgado () que teve \a\d,IO Cd CJUlI. ,tidOs, r",1I:I}eClaL , ,a ["lçado l!l1ostJrar e que é prova "do eS[lÍrlto

, -, , " . d
,. •• ., c olOla.a., \ I almhI1a,r a, e pI,eplara a 'h' b d '

2mda na a;tual sessao legIslatlva, o sr. Ivo d Aqumo respondeu, e peSSl1ll0 o seu ImIHovlSO, em ba,sc� t(oollllcas e os a.nimalS rlJ,á- P?,ul,lCO de rum as,
.. I� blll3. compe-

- "Isso não depel1de só do Senado mas, ,também, da Câ- quamto á fórma; não se lhe r-iamo,llLr� examinados, Allgl1l11S cLias' tôn:c�a e zelo p·roÍlssliOnals,

mara Mas acho que esse resto de ano -é s\lficiE'nte, Acredito, perdoará, lwrêm, a. quebl'a: (la nnl,es do parlo ,comera'!!! a l'ece])PI' _ -_ ....
,

't d rá plenário no Senado dentro de compostura, pa�r1n]Jljentar com ln.a,slsug:P;J1oS ,na Uhfll',e, Ja o Lt'I'Ü'P1ro Fura"a-o com veut O"lU,esmo, que o proJe o e�c� o,
, .

'

••
, 'lole, (',ll1süt:ulldo 1)0.1' 24 vacas (Jl1C U à)

IlPUCOS dias, talvez na 'prox.nna semana - e a ll1alOna da c-a;sa que, poslhva.mente, s. s. (le� já c'I'iaa·.a,rn, Essas ,es:l.1i.n sob wmi-

.() aprovará, monstrou a iab,'loluta e IrUde f"s-labulaç'.5'o � dllpla 0·r.ueil111m diária, devastadores
Quanto á Câmara, o sr, Cirilo Júnior é que deverá falar". aU8ê�cia (lo ]'espe�t� d�vi(lo á l<�nllrp, ,IOdl:U:, co.mo 11108 OL1JloT�O,s foles,

Miami, 17 (LT, P,) � Um vi')-
d I d' A '

baseado na nota da U, D, N, oonfla.nlla da 'PrelsIdencla e da n,lO �'E !lol,1 Lum an)lDloa.l a,]MLHTo ou
O sena 01' vo ,�"1.quIno, .' ••

>t
-.. • magll'o, lento fttracão, eom v.cnlos devas-

,disse que sabia mais que um grupo de parlamentares daquele malOn-a da �n:sa, t]'�udos
• pe.lo A,,,im, ])elo (1'IIIf' vimos, () êxil,o tadores caleulad,os eIll 160 milhas

}lal'tido sao-raria seu projeto, tacanho eJSp1l'1tO de facclOSls- da acli-muf.ação Id.es·;:e gaiLlo, I-oi �ur- 11O'ral'Ías, deverá atingir as costas
'"

mo do de;scomedido represen- Tll·.p,('lflIc].ent.r, ill1Jteg-ral. Visitamos, leste e oeste da Florida, na área

O Terr·lto' r-lo 1·lvre de 'Tr-Ieste tanfe udenista., �'a ��'��'�;;cl[\a:s c�t1����'5 di��l����'n���: �!Ieaj�ai��,d��ac�JTI���ã n3�tell���:h�
Em s__eu .lugar deyel'a. estar viço (jle ccmtl'ol-e de leite perl'ei!lü; O furacão vem dd nO.I't·c do Fo.rlC'

,
u.m autentIco Iporta-yoz do ].Je� tl'uita'IlWnll() de bC'l'ie.I'I'OB; piI'c;paro dc Liniderdale para Tituville, nu

'rr:>TESTE, 17 (United) - 10,000' soldados norte-:Jl1wricanos frus,- g'�lativo ca.ta.rinense e não da, s raeões, dJelj)Ó'si<to de fOiI'J'agcm, Florida, send,o· .que as tel11Jlesütrle�
,

1 t el c pro.cedem ele Miami para o cabo'
I l' o plimos de- uma força militar iugoslava de oeüpar POSI- apenas, mesqmll lamell ,e, um" 'E" I 'I

'

'd' , II t' I C I'',aram, laJe, s·, "
,

, . ,. o ad alto-" lant do 1m. IUC o" a eVl (müw, O zel'o e a I e
.

a ,eras ,ao l1:oll'le l a aro 111a,

.,ôes nâo a'l1torizadfls ]1,esta ej,(!ade, Os norte-amerlcaíl'Os, qu,e, gUd.J I1�- a;paI� nO,·.la e 001I11ij}E)lt'mc.ia dos cli!riglC'illbes, Entre O ccntro do f.e110111CnO cstá calcu-
'<, {ançal(jns ao !l()rtc (Ie Triestc com diplomallca h3;1)1- udelllslllo, como se ]'e,'elou o O<s 0e1'nc.iriJ1iJIO� um clo'enbe ('-ln lado como &cndo na ilha de Aba-
(".:.nnl guarcas av . tA. .. , , - '�'. _ , '

,

d
'

, ganhar tempo aos iugoslavos e coloearam tan- deputado Fernando de ll'Ielo ccmvaJ.cso8Jl1Ç1a. rlepOJ!s rI'e enormes co, nas Bahamas, A medida que Sr"
lida. c conseguIl am

d'
'

m vários bombardeiros cuja escolha }la,ra uma missão csfo,rcos pOl' salnl-10, Nas paredes. aproxima o fura-cão, as autoricla-
ques na ·estrada, E, Ij)ouco I epOls, surgia

,', ..,' d's •
-

u _

ol'dlel1'� de sE'Jniço e b()lDário·s, Os eles tomam provideneias a fim de

-oritanicos e norte-americ.anos, co�? para faz�r ao s��l��sla:vos �u.e. :reque:na 1, Cl��-8;O e s. p�_ tralald,l)rp� �,(' l',evpzam, E, o diL Cu- evitar vitimas, cvacuan.do a ZOn:l

II D ta forma nasceu oflctalmcnte, hOje, o tClltOriO lIvre :rorl(lllde mental. 101 lastIma yalla'zl J)1n,r1rll'ga J)II} serVlço costcira mais sujeita à sua 111"C5-
pensa: mc '101', es ','

,',',",""" velmente 'erl'a.(],fi. , , O jOl'Jlnl das !l1cl1IÜras sj'S'tPlYJá- Lida,
de Tl'lcstc,

nem

lno XXXIV I FlorIanópolis .Quinta-feira, J 8 Ife Setembro de \947
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2 R,Q'rAno Quinta-letra 18 Cle Setembro d. "'--

CLUBE DOZE DE AGOSTO-Dia 21, Domingueira com inicio às
t hora. Dia 27, sábado, Soirée ..terminandoe a

diplomatico á Russia
New York, 16 ( U. P.) -- Os Disse ainda:

Estados Unidos desafiaram in-I - "E' dificil acreditar que:
. diretamente a Russia a coope·1 os membros dessa organização

I

Borario das empre- j Viação aérea rar com o julgamento do mun-I procurarão deliheradamentel
do sobre o poder de veto. destruir sua estrutura, através

sas rOdOVI·arl·as Mó rar io I
.

o desafio foi feito em Ilngua- de persistência em atos de!
SEGUNDA-PElttA SEGUNDA-FEiRA gem diplomática, quando os agressão ou por uma obstrução

E�presso ,são Cr-istóvão - Lagu- Varig - 10,40 hs. - Norte.

llideres
do mundo convergem de natureza a paralisar os seus

7 h Real ,S. A. - 7,:30 hs. - Norte,
N Y k f' d

. ., -"
na - oras.

Cruzeiro cio Sul _ NOl'Le. para ·ew 01' a 1111 ,e torna- prmcipais orgaos .

E.�presso Brusquense - Brusque lleal S. A. _ 11,30 hs, _ Sul. rem parte na abertura da ses- Embora Marshall não tíves-
- 16 horas. p

.

950 I N l
-

d "'1' O d dí t tAutn-Viação btajaf _ ltajaí -
.. analr -

., IS. - Ot' e. sao a Assernb eia Geral da r- se menciona o Ire amen e a

15 horas. TElHÇA-PI<iLH.A ganização das Nações Unidas. Rússia, referia-se ele aos seus
Oruzeiro do ::;ul - 9,40 hs.

E:Xlpl'esSo Brusquenso Nova Obviamente referindo-se ao satélites B� obviamente, pensa-
'Trento - 16,30 horas. NOvrte.. 1')"'0 h " J uso do veto, pela Russía, no va na Russia, quando se refe-
Auto-Viação Catarinense _ Join- a,r'lg. - -," 5, - oU •

vile _ 7 horas. Panaír - 1:3,00 tis. - :::;'ll't. Conselho de Segurança, o se- ria á "obstrução" no Conselho
Auto-Via,r'ão Oatar ínense - Curi- .

Cruzeir-o do Sul - j

2. ,20
ns. - cretário Marshal disse no diS-1 de Segurança onde a Russia já, Norte. .

.

' b:
tiba - 5 horas. QUARTA-FEIRA

.

curso que pronunciou ontem exerceu dezoito vezes o poder
Rodoviária .sul-Brasil - Pôrto Cruzl,i.!'o elo pul .:_ 10,4.0 ns, - aos membros das Nações Uní-: de veto.

Alegre - 3 horas. f5 -

ITliJRÇA-J:t'EJB.A
Norte. das : Atírrnou Marshall no seu

Auto-Viação Catarinense - POr- �?a� S. A. -.; 7,30�hS, � None.
- "De nenhum modo estão discurso que "a ameaça dire-

tAl 6 I ra
\ ar rg -- 1",OU hs, - Norte.

d
.

I
' .

da Russío . egre - 10 c s. Real S. A, _:_ 11,30 hs, _ :::lu!. esgota as as capacidades na ta" dos satélites a USSla, nos
, Auto--y'ia('.iio Catarínense - Curi_ C t d NU

- ,.

d dêncí d
ttha _ 5 horas, QUINTA-[,lElHA ar a a , para que se en-, Balcãs, a III epen iencia a

Auto-Viação üataríucnse - .rom- Panail"- '14,2,5 hs, - snt. centrem os meios de se vencer Grécia deve ser removida. Ex-
vilc - 7 horas. l�al;.ajl· � �\�O 11;>, -- ,Nort,e. a obstrução e para que se faça I presso� ele a esperança d� que
At v, Catarí 'J' \[lllg-10,�Ohs,·-S,uJ. I' ,"'

I 'áU 0- N1Çtw a armense - 1.1- Cruzeiro do Sul 15,30 11s. _ frente aos nossos problemas; a Assembléia Gera cumprrr
barão - G horas. " d t
Expresso São Or istõvão _ J 'I" ll-

Sul.
.

comuns . esta tarefa rapi amen e.
•

",_ . . W J' n Cruzen-n elo Sul - 9,iO hs. _
Da - 7 horas.

E
.

n]" I
:\orLe,

1 .!..�lIP�esa (J or ia --; .agun.. -"1 SEX1iA-F'EUU
'7Y:!�holas.. , , Yal'j,g - 10.40 hs, - Norte.

:F....'I:;pl'·es·so Brusquense - Bru sque R��J '" A
_ 1130 11' _ Norte

- 16 1101'a8.
.

c;:' ,;.. �.
.'

". <.::," ,.

A t Y
-

Ilai H
. , llt<tl S, A, - 7,30 hs. - Sul,

UI,?- iaçao . arar -:- arai -

Cruzeiro cio Sul - 7,20 hs.
:15 horas..

, :\',)I'le.
. qU�H.�A-F.lD!JllA " Pana ir _ 13,00 11s. - Sul.

,Auto-)'Jaç.ao Caíarinense - Ourr- SABADO

hbAU -l vi) .ho�as·c, t '. JOlll
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs.

.

'. u. 0- laça0 a arlllense - -

Xorte.
"11e - 7. ho.ras.,. '. l':lIlair _ 9,50 hs. _ Norte.
AIlLo-VI3;,çao Catarmonse - La- DOl\HNGO

,gnna - (\,,,O,�hor,as. . _ Panair - 13.00 hs. - Sul. I.I!'.:�IPl';;�SO Suo -l':nstovao - Lagu- Pa,nair _ 9,50 11s, - NorLe.
Jla - I horas. Cruzei 1'0 do Su I 11 00 118.

I,F.xipr·('sso Bl'U&Cjuense - Bmsque SL11.
'

- 1G horas, C"" e' do S I 00 hs
ALlllo-Via,ção Itajaí - Uajaf - NOJ't�.Z Ira dI - li, .

-I
E,tá ,empre 00 .eu diapol' a preço de fóbrica à Rua

campO'115 horas. Sol1e., 676. Fone 446 -- Santo André.

'1�1'!�POreR�01G�{�1\;I�����e
Nova

FariüácÚJs de'p'iaiiiáo
Ou com ,eu repre.entanteF�: ��37��ulo à Ruo da Mooca, i:l37

QUINTA-FEIRA ,

Auto-Viaçiio Galarinense - Pôr- Dia 14 Domingo, FarmácÍa _

to AlegI'o - G horas. Nelson - Rua Feli.pe Schmidt.

ti,b�Llto-�i�1\)���2at(lI'illeTlSe - GUI'I- Dia 20 Sábado Farmácia Mo- ·Qu�riam assassl-nar O presidente
'

Âlnt.o-Viação CatarinBnse _ Jom- derna, - Rua João Pinto. �
.

"ile - 7 hol'as. Dia 21 Domingo, Farmácia Praga, 16 (U.P.) - As auto· noite para a reunião da ONU,
AuLo-Viação Catarinens-e Tu- Moderna, - Rua João Pinto. ridades descobriram um "com- em Nova York, pouco depois de

barão � 6 dlOra,s. DI'a'27 S'a'bado. Fiarma'cI'a Sto. A

A t V· plot" para derruba'!' o go- ao governo nacional ter ofe-
- II 0- Jação ICatarinense La- An'tônio, _ Rua João Pinto. Aumente o Cal)ital do Colé-

guna - 6,30 horas. vêrno e assassinar o presidente recido recompensa para a pri-. B
.

Y d f' de
E.�r,esso São Cristóvão - Lagu- Dia 28 Domingo, Farmácia Eduardo Benes. são das pessoas que enviaram g'IO an'lg'a· er e, D: nu .

na - 7 horas. Sto. Antônio, Rua Joi'io Pinto. O ministro do Interior da Es- explosivos a ele e outros

mi-I
que possamos c?nstrm-Io, �ns-

7lhErr:��':�.a Glória Laguna - O serviço noturno será efe- lovaquia di'sse"que muitos cons- nistros. �revendol-se, ho�el mdesmo, DO

� tuado pela Farma'ci S to ' seu qual( ).'0 socm e compo-
EXiPressQ. BrusquBusc - B('usq1.1e a an piradores eram funcionarios ,

.

nentes.16 h01'(1's,
I Antônio sita lá rua João Pinto. !públicos acres,centando que o

Os explo.slVOS foram manda-

AluLo-Vja�ão Ita.jaf - Itajaf - A presente tabela não poderá golpe f�i descoberto depois da d?s em caIxas d: presente e COMERCIANTE: lU mIl a-
i!) horas.

SEX1'A-.F1E-IRA
ser alterada sem prévia auto· confissão de um anticro mem- dISllostos de �anerr.a a detonar

no à Biblioteca d.o Centro Aca-
Rodoviál'ia _ Sul-Brasil _ POrto rização deste Departamento: bro do' bando terrorista do o-e- quando as calxas fossem aber-

.A1egil'C - 3 hO'nas. pepartamento d: Saúde PÚ-: neral Vlasov, que serviu du- tas. Todávia os
rt

presentes"
An,to-Viação Catarinense - Pôr- blIca,. em 30 de agosto.de 1947. 'rante a guerr.a com uma divj<;:-- foram �n�erceptados. .to Alegl'B - 6 hor.as. LUIS d'Aca,mporas: Farma- são "Panzer" alemã e mais O mmIstro do InterIOr da
AnLo-Viação CaLaI'inense - Clll'l- A

ti F' 1 Eslovaquiá disse que as pessoa'stina - 5 horas, ceu co- lsca. tarde com as tropas alemãs das
A L ... detidas são membros de umLI 0- ,rll1çã,) Catarinense - JoiI1- •••• •••• •••• •••• •••• •••. "SS", que procuravalu sufocar

�jIo - 7 1101'<1S, grupo armado, o qual tem ra-
A11iLO-Via,�\ão Catal"inense - La- Pede �uxl·ll·o a revolução eslava.

mificações em todas as cidades
t,"lma - 6,aO bOl'as.· U Os funcionários do Ministé-

da Eslovaquia, acrescentando
. Ex,presso Rão üristúYão - Lagu- e

Mario Romano., natural de,to rio do Interior iniciaram um
iIla - 7 horas. cidade, ....idente no Saco do, inquérito para determinar se as que alguns pertenceram aos

l\'l1ll,o-Viação IÜ1jaí - Haja! - Limõs., com 85 anos d. idade,
pessoas detidas estão ligadas ás antigos bandos pró-nazistas

tIS. horas,
'

pOl'oliticCl, nõo tendo racurllo. para do general Vlasov e da Hlinka,.

Jiix<pL'esso Bnrsfjuense - Brusque o sua mo.nutençã. e tratamento, infrutíferas tentativas á Bom-
� 16 horas. recorre à corido.de pública. afim ba, levadas a cabo na semana que outrora aterrorizaram o

SABADO de an'1o.riar algun. donativo.. passada contra O ministro do país.
Auto-Viação GaLarinense -'CurJ- o. donativo. podem ..r entre·

tiba - 5 homs, gue. n••to. R.doção. Exterior, Jan Masarik, contra o O governo disse que o grupo

Auto-Vi'ação Calarinens·e - JOiD_ . vice-premier", Patr Zenkl, e planejou uma campanha de
�ne - 7 hori1s. I

contra o ministro da Justiça. terrorismo, que deveria culmi-
Aut.o-Viaeão Catarinense - l'u-

TERRENOS Prokop Drtina. nar com uma tentativa contra
iltarão - 6 'boTa,s.
Exlpress.o São CrisLóvão _ Lagu- .

Jan Masarik partiu ontem .'á Eduard Benes.

;na - 7 horas. V d
J<;xlwe,sso Brusquense ..:- Brl.lsque enh�m-se) dive,rsods d(8lgUns_ 14 horas. com c acara, na a o o con.

Amo-Viação Ha,ja! - ItaJaí - tinente, na praia. Um dê'es, com
t3 horas. ! grande área, é apropriado tam-

lO.xJPl'{'SRO, �]'u�-qUtense - Bl'llsqn"!! bem para deposito e trapiche.
- 0,30 hOI ih

I PI
. r -

à RE,rn[wesa Glória - Laguna _
anta e lOlormaçoes, ua

"HHlO'ras. I Trajano, 16. Florianópolis.

Informações. uteis Desalio

lll· A � (.; IS..L _ . _..4.. • A k,
Para indu.tria. leve e pesada. fabricada pIlo técnico FRAN
CISGO BIGNANI. tem aempre em 'estoque de todo. o.. tipo. e

medidas, tipo fixo OSCilante••ellsra de 3/4 e 5 polega.a., todo.
cçm lubrificação automático:

Eixo para .erro. circular. aparelho para e'imerU montado com

rolamento .

JUNçAO d. onéi. e o parafulo. Anéis de p·ràslão.
Eixo po.ra tran,mileão de toda. a. bitola•.

Para ( oncurso!t:Eslfldulli.*;
.

ou Federais
e ·Exames de Admissão

Es'ude por Correspondência
Português, Matemática, Ciências, GeogrCl(ia,

História do Brasil, etc.
Intere.lo·o? preencho ecte cupão e rsmeta·o paro C, Poltol 332

FLORIANOPOLIS - SA�TA CATARINADATILOGRAFIA
.u� a__••_m�.__�� M .._ ..�

PEDINDO INFORMAÇÕES:(orrespondencia
Comercial

Confere
Diploma Nome �__--------__------�-----

Rua N.o _

idade Estado �__

DIREÇAo:
Amália M. Pigozz

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

20,30

ROBERT CIRI;�
,

lE LOCLE

Para as "."oos d. gllste-;�
apurado que, .16m do requl.
sIto ...enclal d. precIsa0. '

.xlgem b.leza • arte, o r.
lóglo Indicada é ROBER'i O'

CART 11 ••bll. Sendo uma

marca MÃO PRODUZIDA EM '

stRIE, 16ell é ovallar.m·•• 00 �

extremos d. culdadp e p.ri.
ela postos no .eu fabrIco - -

o que o eleva à categoria
,de verdad .. lra obra·prlmG>' ..
do arte relojo.lra suiça. Em

quantidades reduzidos, .stá
agora à dl,po,í�ãa do p6bll.
co brasileiro o famoso re

lógIo ROBERT CART, "Hout.
Ricampen••" na "Expa.ltlon
l!Jr.iverselle", de Pari •.

ROBERT CART S/A
le Laele - Suíça

DistribuIdores-Atacadistas:

R. & G. BLOCH, LkJ••
Rua do Rosário, 169 - RIo de J.nelro
Ru. LIbero a.d.ré, 92·4•• - S. �Qlo

lo. venda em f6da. as boas r.laJoarlc,"

démico Xl dle Fevereiro. Con�
tribllÍ!'ás, R.Ssim. p9.1"ll a fonna·
ção cultural doa eatarin�
de amanhã I \
("Campanha pro-livro- tio

c. A. Xl fie FevereiTO).

Iheiro da ilustra.CIlO a..oima,�
ij,e. em 1>In1L .....1 g99to, tIlD c6,lice elo
excelente aperitivo KNOT, Lomllft. t;l:
... v. Sia de IlCreBcentar, ao agradA0- Á

I
oeT .. gentUezu.:E61E.i TAl1- 1

BEi'1 O NEli APEi'UTiVO
I'i1ED/!.El(1!

�a

i unPf1OlJl/ro DA I(hOTSA./nlk,CM eU6unos ,

, .5'\1"AolJASI .. ;.(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3o ESTADO Qulnta·telra 18 ce Setembro Cle 1947

o lar venturoso do distinto
ODEON -- ás 2, 5, 7, 1!� e 9 11s.

<casal Emmanuel Gevaerd, Te-
Sessões Chies

leg_rafista do Cabo Submarino ERAM 5 IRMAOS

,,e de sua Exma. esposa d. Din'á (The Sullivans) -- com:

_Mendonça Gevaerd, Diretora
Ann Baxter, Thomaz Mit-

,do Gl'UIPO Escolar "Silveira de
chell, Truddy Marshall

Souza", está em festas no dia
No programa, A Marcha da

:de hoje. Vida -- Nac. 2) A Voz do Mun-

E' que transcorre, o te:rcei-
do - Jornal

,
TO aniversário natalício de seu Preço: Cr$ 3,00 único

;galante. filhinho Vitor-Alex.an-
Geral 2,00 (para que todos

�re, motivo pelo qual, regori- possam assistir), livre Orean

Jando-se, por tão auspiciO'sa ças maiores de 5 anos poderão
�feméride, oferecerão aos inú- entrar ás 2 e 5 hora8.

�lleros amiguinhos uma festi IMPERIAL � 'ás 7,30 horas

"lha. lVIUL.HERES E DIAMANTES

"O Est.ado", prazeirosamen- Preço: Ú11ico Cr$ 2,00.

·te, deseja aos genitores e, em
No programa: 11 Dei.p Jor-

especial, ao galante e robusto nal 2 x 30 Nac. Imp, Filmes 2)
'Vitor-Alexandre muítas felici- Boa Noite Ruivinho Dese

da.des com as be'nçõe's do Altis- nho Colór!do
;simo. Imp. ate 14 anos.

xxx

FAZEM ANOS HOJE
Senhor H, Boiteux, Almiran

'te da nossa Marinha de Guerra
�reformado.

'

-- sr. José Barão
-- sr, Hamilton Rogerio

Sanford de Vasconcelos, filho
do sr, A. Acioli de Vasconselos
,� D. Ceci Sallford de Vascon
celos.
-- Menina Roseni Pizani,

"filha do sr. José Pizani Neto e

,D. Hilda Ramo's Pizani.
x x x

NASCIMENTO
No respectivo cartório desta

--capital, foi registrado o nasci
'mento do menino Cláudio, fi
-lho do sr. Sady '�úuza e de Ma

ria Cordeiro Souza.
-xx'x

VIAJANTES
. DR. ARISTOTELEJ8

WALTRICK

�rocede?.te �e Lajes, o�lde 1
-TeSlde e e mUlto bem' qmsto
naquele municipio, acha-se en

tre nós o sr. Dr. Adstoteles
.

Waltrick. competente e abalí
sa,do médico, diretor elo Centro

de Saúde, daquela cidade e des:"
tacado pl'ocer pecedista.

Porn os pessf.los de fino

palodoll' Café Otto é
"'em por.

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

sr CADA BRASILEIRO
.
COT1seg'uir alfabetizar um patri

mo, convencendo-o ,a frequentar
um (,'1rso noturno, ·em breve '>I'e

renw' B1m dos povos mais adian
hHino '10 mnlnrlo' r:.runn "Escolar S,
.José ou Escola Industrial.

Moléstias do, AparelhO
Respiratório

ENfERMIDaDE DA LARINGE

ROUQUIOAO
As doenças da laringe podem IIer -

rl!luquidão e tosse. A tosse da larin_
ge é a tosse maio desgradavel em

consequ�ncia da cocega e (l ardor
que de.xa na garganta
Quando há rouq'.lLJào, e sendo a la
rlg" o orgão produtor da [ala, o me·
dlcGment" deve ag.r aliviando tam
bém sua Inflamação
O doenw da laringe, além de ir per·
dendo a vóz, se enfraquece aos pau·
COS, porque nào se lllimenta normal ..

mente, perde as cores e parece mui
to mais doente que realmente e>tá.
FIGATOSSE é um xarope prepara10
com glicose e <s v.taminas do 01eo
de flgado de bacalhau que aliViando
as tosses, agem sobre as partes do�
entes dos o' gãos respiratóriOS, como
um verdadeiro tônico.

FIGATOSSE
é Um produto dn laooratórlo da

'HE INA
".Seda Penha

AVIDA DO FIGADO

------------------------.---------------------------'____

o DireLD60 Ae[l'cll�mico XT clü FCYl'l'f,i'I'O ria 11',a,cnlrlafl,l' dr Dil'üiLo

d·e Smn.ta Ca,tal'ina !L'val';í a p,)'oi('o ;n,o dia r!f'zo'ltn (18) do cOtl'IJ.',e,llll,e, ás

rlel!rln\O"E' ho!'a.s o quarenta ('. cin00 minut·t)s (10),:3 horas), nos sa 'ões

do CIUI!)(' Doze' dI) Agü�to, g'elJlti1me'llle (,e'!clirlos pUJ' filia Dir'eloria, ulna

S'l',s,!"ào cÍ"i,cl\, ('.i11l que COlU'01l1ol'al'á a paB.:'<a.ge,m dn I.Jl' j'Dwi'ro a.n,iv(']'s(Í rio

da proln1<u,lgar:üo da GOIJis'liuiç1ío Federal. Pen·u. f',ss'a democrMica ]'c

união, a qne a<lmilI'am os e�t.ndft11lle d'c F!ol'ia'IHíipO.!is, ficam convida

das a3 autorilcl,aíll8's civi,s" ,militarcs ;3 1"e'líg0.3'a's, L1, c·la,Bse .esLudruntil e o

povo em geral.

. ,t...

N�se, perguntá"

* Só uso Kolynos!
.

Barhar�z Bates

*

*

A,,",�!9,"�!!�i"', ,!��,�"t�'���"dU- iNa Assembléia•.•
zem eíe itos salutares, Conclusão

Continu�O ESTADO la .

I 'C�m a" vossas iusinuações tenríéuoiosas a abalar projudameote a gões pedidos ou requeridos =»

.do distribuições de veli zel�
couscrencra. po,p'llllal' co:m mení iras, 'com crfticas, com r-ectimínacões e como já foi afirmado, co-res-

.
osos 1- RITZ _ H O J E R

com I,Dllamr],als, tem d íf'ícultado o ressurgimento eta naeionatidade no

.vros, Inclusive romances mo- Ás 3 1 ' -:- OXY
_ tel'l'e'�l!O da .,clemoCll'acia !

- ponsável pelo prejuízo de tão

.detnos, entre as pessoas que

L roras as 7,30 roras i. tioe vigilasse.is pura cunsí.ru ir a Jelie,j{larl,(' cio IpOVIO e a grandesa promissora parte do nosso te-

r ,constam de seu cadast
. O filme que empolgou toda a

da. Pat.ria, cult.ívando o amOll' e i.nsp
í

raudn a 1"('. l'ev,elmiei'8 vintmdes r itór io. Quanto as absurdas e

,cial.
fo so- cidade dl�mOiCrat.Icasl; mas, "vl.gl>alll�do d� tocata ", a í'ome, n desgcaça, a rníse- inquinadas exigências da. Re-

A
CASA DE BONE(;AS

na ,e a �10l" e, que, pos':a el'i� a sociedade, J)I'OCIanKL�l,do-'a com o ma-

.

s pessoas que ainda não Cen. .

r
.J O�bIO mLLlol'to ele galgai posiçoes de mando, é,(.'II'IJT1r que o [lavo comi-

de -- Viação -- Paraná -- San-

,ba,am
. p�eenchido o coupon

sura rvrs - CIeTlil,e repudia l ta Catarina, em ligeiros traços

-que C:larIamente publicamos
No programa: Cine Jornal I

'Pendes vos abismado lamto no estudo elas imp u rezas e abjeções o deputado Magalhães Macha-

;poderao faze-lo., a nora h bi
Informativo � Nc. Metr J _

que 'elllcQmif..l'aslE's n.u rnomturo dE' }'lol'ifl!mipoli, (/lI,e (J espiríüo al.í vos do, faz uma critica

li
>5 , a 1- nal _ Atualírí d

o OI'

IC'OI1idiUZlll,.
e des,al]_)arce.blda,m8lnle ali JJc'l"nHHH'ccj'.-;. .

s�rena,

ltan�o-se, assim, a concorre- Preo . R� a ,es
..

Por ISSO, Ó patr iotica» firgnl'a.s, os vossos etogios .a Nerêu Ramos �erdadelra, honesta e, mais que

,r�m a tão interessante inicia- 6 O �os .. ItZ as 3 h<:ras Cr$lse tOQ'n�,m ;1:C:?"I�l'O�m; e as vo�sa.s malcdícõncias e elevam l IStO, "Necessária". Contra as

tl�a rea.lizada sob o patroci-
' O 3,00 - Roxy as 7,30' Dc�ca:J 1 egastcs Iodo (I. rancor dos vossos i-cseníimentos pessoais I palavras desse deputado nada

mo da LIVRAR!
horas Or$ 400 _ 300 jfJ·aJ'a .ata'cR:-Io, - ,na V()S'�fI loDllpre.nSfI lí\1CC "Diáriu ria Tarde" - usando f' deri

'

f
. A ROSA à

.. , .... ,,' ,'" ll!l\l l,mgi�l:aJ,a.J' que Iprovoca a dosmoea l izaçún, di ficulta as sLn'BE'nIS ma-
izerarn nem po erI�� azer

lDeodoro n. 33, nesta CapÚ:al. RITZ _:_
..

_..:., .... '.'
....

: nrle.sLa�o';� da nossa cu [uma o sóhr-e 1.11(lu, o.J"lmlil' os hrios de todos os
os ap�rtes em contrário com

ANlv.mRSÁRlo.S ... � hOJ.e as 5 e 7,30 hs, que se olg'u[!J.am dc' ter «iasoido neste bcrço rpcu.ncln. que fOI honrado. E' que s. s. é

Sessoes ChIeS ,." c.) lJUV1> Jlo�l'érn, ,lJouma ,rl(,�lInns[l'aç'1í(l �jnc,el'a. d(' .. pro lunriá g'l'a,ticlilo, deputado em S.anta Catarina, e

MmNINO VITOR- Gary Cooper, Loretta Younz
ressc J)O\ (I que recebeu r)p NoE'l'eU l-ta,rn(l� la,llol.os Ill'Ji,l'IICI(l'S, esse po-vo ge- não no P ra á' 'd

.

tad d

ALEXANDRE Dan Duryea, Frank Sull
b, nf:',I'I)�O ,1:01' Jr],sLII1Lo, pu'!' índole (' pai' erl'UlCa('iíl\ no s ilênoio cio \"01.0, vos � �' e epu _' o .

o

TUDO P ,y dE'''l,a l(�'fJost.,a elegendo-o por \l;ma ,ljJl('j"('.nç'a [ao gn[.l).(le que vos '1)11'0'\'0- pOVO barr�ga_ verde e na,o da

.

OR U;\'IA "MULHER cai-ia I) I UIJIJI - na masrnru oe !la't 1'1(J,llSlll(l quI" usa IS para enganar o Rede _.:_ Viação - Paraná-San-

Censura até 10 anos pOYO-. :lln ]JO,II:'."(J ::1(' l'�".b()l', se .the�s�'i." vel'gOlJ:l1a,. ta Catarina, que se não vem

No programa: Brasil em FÓ-I' 'c. H()�H al.lldo as tradl co. eis, gl(l['IOS:::5 IJll jlOYO bari-iga-vercle - embora descuidando m O' • t

co n. 9 __ Nac Noti ;'
. .

lS:-.O \O� pl O\O(jllC ,um. j)l'Oj'l1mldo pesar - ::\TeI'h1. .Hamos, pall'a no, mapa.
e ba1ro ear �s

versaI _ . '., .

c<ano U111- g1'alnJCl,l,o�.? d,a n.aCl"on a lJcJa,ri C'..
,

e, se _não 1J0u've,�,,(' e�lliqnis[aclo p,elo Y"alor; mteres.ses do� �ossos made�'el-
�otIcIarIO, pe.)o ,cal.,!lCI e pelo 'Pa,t!'iloll�mo, [ao clon];cla ']JO�IÇ,lO, o povo c<tlal'inense 1'OS e lndustnaIS de madeIra

Pr�ços: as 5 horas Cr$ 4,40 ÍJC'l'-lh.'(:-l,a cnnfl'lrtlcllo o líLulo .de hClf'ói ,por 101('.I'al' as \"'m;'�lliS OfelJ.l,sa::;! que se vêem de há muito tem�
2,40 as 7,30 horas Cr$ 440 úni-.

.'lcndhllm c,atal'l'I1'CIl;Sf' conscwn[.e 'e cmllt"ra.n[e fio nOI�so espIe,ncti·do t"u- po a braça' (>on1
.

d'

co,
' ., !JUl'Ü, palnl.llhará C,O,HVOSCO a r.sLraifla da di,j·.icul(f[vclc ,d,t'.ixamiClo-se e.Jlvol- .'

I � as nlalOr·es 1-

RITZ __

_ I ')

vt:.'l' j)81[0:; l'aw;; mor! lÇOS de vossa i,nleligi"neia cl:e,p'l1sClulét'l'! fl.�u1a;des de rr�e,lhora: e am-

H (y
aman�a as.7,..,0 rs. O/derich plIar as suas mdustna!>, p.elas

. �lbO deI Carnl, Lmz San-
causas citadas. Não obstante

dnlll Diretorio Academico XI de Fevereiro reconhece o ilustre parlamen�
OS DOIS RIVAES

tal' os benificios oriundas da
x x x

CO::\"V [TE
Conferên cia dos Governadores

que se processou um Porto
União. Não fossem as provi
dêl1clas do nosso honrado e

operoso governante, pelo tem

po a dentro continuariam as

cousas afinadas pelo no'8SO pre�
juizo. Felizmente é assim e

a,ssim sempre' será Temos
um governante preocupado
com as cousas 'de a d m i
ui s t r a ç ã. o, e nunc.a ,com

tricas de uma politica unilate
ral. Daí, pedir seja consignado
na ata dos trabalhos de ont.em.
um voto de regosijo pela efeti

vação da Conferencia dos Go

gerlla.dores, ocorrida em Por
to '- União, e de aplausos ao

nosso honrado governador Dr.
Aderbal Ramos da Silva.
'Também com a palavra o vi

r:e-" lieder" udenista Bulcão

Vianna, disse da maneira que
encarava a questão em· causa e

de como via a maneira da mes

ma ser ren�ediada. Te\rminou

pedindo fosse inserido na ata
dos trabalhos de ontem, um

voto de regorijo pelo' aniversá
ria da U. B. O. de Florianópo
'li!>, hoje completando 25 anos

de fundação.
-- O deputado Lopes Vieira

de acôrdo com a proposta do
seu par Bulcão Viana- quanto
ao voto regorijo pelo aniver
sário daquela assoc�ação, põe
destaque o muito que vem a

mesma. em prol do adianta
mento artistico, intelectual e

social do seus membros.

Maiores esclarecimentos escrevam I

Caixa Postal 3.061· Rio

Remédios para
a Aleinanba
Frankfurt, 17 (Unite{l) - [lll

carr,egaJ'nento ele pcnicilina no

valor de 150 mil rl()larcs e outn)

de insulina. no vfll.'}r de 120 mil

dólarcs' serão importados pelas
zonas britanieàs f' Ilorte-america-
11f1'S, na Alemanhfl, SC';9Lil1do in

forma ho,ic a Comissão Briianica
de Conlnlc.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

"*

que aparece em "TH"E FABUlOUS JOE" de Hal·Roael! distribuido
pela United Arf;sts

... porque Kolynos embeleza o sorriso; porque a abun
dante espuma penetra profundamente, limpa os dentes,
suavisa o hálito e deixa na boca uma incomparavel Sen
sação de saude e frescor. Basta um centímetro de Ko·
lynos, sobre a escova seca. As mulheres mais admiradas
pelo seu sorriso sabem que Kolynos ...

*
*
*

*--
*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*
*
*

O requerimento do deputado
Orty de Magalhães Machado
foi aprovado por unanimidade
e betll assim o do deputado Bul
cão Vianna.

Usaram ainda da palavra os

delPutados Ferreira de Mello e

Paulo de Tarso da Luz Fontes.
E,ste traz .ã Casa o seu protesto
contra C. 'Estadual de Preço,
a respeito do fornecimento de

leite.

*

*

*

*

*

Use I<olynos duas vezes por dia

�
K·4C2·PH

McCann

Emp:l'egue bem o seu dinhei

ro, c01Hlu'ando ações do "Colé-
1:do Baniga-Verde",
���

Baiidos OS
.

guerrilbp.iros
Alenas.17 (C, P.) - Núticias

de Salonica anunciam que um

poder.oso bando de guerrilheiros
foi -derrotado na arefi de Kailll<l

ldchahu•. tenc!o os seus r('man cs

ccntes procur;td:) refugio na Tu-

'1 gneslavia. Cerca de oiienla glll'r
rilhL'irc, [()!'Cilll l1lDrl·Js.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Asteró-ide & Cia. tida.
RUA TRAJANO,' 33 - (sobrado)

Representante de Andebu do Brasil S . .A.
PRODU'.DOS ALIMENTíCIOS - Sal'dilllhas Portugnieza - Pe-

tit-Pois - Aspargos M{lJCa,DI"iLo Americano, com OV.'lS. Arenques
em oleo e salgados.

Prodolos desh ídeatados "Harkson" - Gema de ovo em pó -

OyO inteiro em pó - A'lbulmina Cr-istal.
pAPJDLAlRfA - Canetas tinteiro Erversharp «Skylinc" - Au

Lopoins - Canelas de madeica=Penas para canetas, marca "Eagle",
RADIO - Para mesa de caoccecra, marca "WÜ'l1'Die", 5 valvu-

las - 110-120 volts.
ABRIDORmS DE LATA - 'Marca "Ace","
ELA:STTiCOS - De Rayon ,e algodão.
Ri\JRALHOS - Amer-icano marca "Caravan".
'rECIDOS - Grandte Rayon e lã.

B<\R.CO DE BORRACHA, oro cedencia Ingtesa.

TRIBUNAL PLENO
Resenha dos julgamentos r-eallzndos na

sessão de 10 de setembro' de 1947

Habeas·corpus n. 727, de Joinvile, imo

petrante dr. Plácido Olim�io de Oltveí ra
e paciente Nivaldo Cruz. Relator.o. sr,
eles. Edgar Pedreira, decidindo ° Tnbu·
na). por maioria de votos, negar a ordem
impetrada. Vencido o sr. ·des. Edgar Pe
dreira sendo 'designado o sr. des. FerreI'
i-a 'Bastos para lavrar o acór-dão.
Habeas-corpus n. l.n8, de Lajes, impe

trante des. Mário Teixeira CarriIho e

paciente Bllau C()sta Nunes. Relator o

51'. dos. F1erl'eil'a Bastos, decidindo o TrJ'

burr�l, preliminarmente, converter o .iul·
zamen to em d íligêncta. para que sejam
�vocado_s os autos originais.

CAMARA CRIMINAL
Resenha dos julgamentos realizados na

.

sessão de 12 de setembro de 1947
Apelação criminal n. 7.640, de São .roa

quim, apelante Manoel Inácio dos San·
tos e .apelada a Justiça. Relator o sr , <leso

Luna Freire, deeídmdo a Câmara negar
provimento á apelação, para confirmar a

sen tença apelada.
Apelação criminal n. 7.668; de F'loria

nópoüs, apelante a Justiça e apelado Os
valdo Costa. Relator o sr. des. Luna
Prerre. decid iudo a Câmara Criminal dar
provimento á apelação, para reformar a

sentenca e condenar o apelada a 1 ano

de reciusão. grau minimo <:10 artigo 155
do Código Penal e multa de CrS 500..00 e

conceder-lhe o livramento oondicional da
pena pelo prazo de 2 anos.

CAMARA CIVIL Bons
Resenha dos julgamentos realizados na

sessão de 11 de setembro de 1947
Apelação civel n. 2.774. de Florianópo·

lis, apelarrtes Amin Abrão Salum e sua
mulher e apelado João Assad Nader. Re- RJ8 Deodoro
lator o sr. des. Edgatio,.Pedreira, decidindo
a Câmara Civil conhecer do recurso e
dar-Ina provimento, para reformar a seno

'Itença apelada.
.

' "

O If GApelação cível n. 2.804, de lbiama, ape- r Lindo o A �tantos Maria Níckel e outros e apelados· •

Alberto Schmidt e sua mu1her. Relator
o .sr. des, Edg'ur Pedreira. decidindo a Câ-
mara Civil conhecer do recurso e rre

gar-Ihe provimento, para oonrn-mar a
sentenca apelada.
Apelação cível' n. 2.796. de Laguna. ape

larrte João Júlio de Oliveira e apelado
Dlno Ramos. Relator o sr. des. Osmundo
Nóbrega, decidindo a Câmara Civil co
nhecer da apelação e dar-Ihe provimento,
para anula.' o pro_cesso ab-Inttto por ín
competência do Juízo.
Apelação cível n. 2.805, de Rio do Sul,

apelantes Antônio Kafka e sua mulher e
apelados Artur Lenzt e sua mulher. Re-
lator o sr. des. Osmundo Nóbregà, decio
dindo a oâmara Civil conhecer do re- ••• .,. .

curso. para 'I'e:t1ormar a decisão e julgar DOENI"!A8 1D)BTClI�.Ahproceden te os embargos. ",.,
A�elação cível n. 2.776. de Blumenau, Ce. OI prqr...o. tia .s4idluitanelante Ewaldo K. Müeler e apelada ..J" " ..

Ha.rrs Olbrisch. RJelator o sr. des. Nelson
• e, ....oeD� De OtIU, • a..,

Guimarães, decidindo a Oãrnara, Civil co. nta"" •• &e.po, do ••1_ .....
rihccer da apelação e negar-Ihe provímen- '..tameIlCe remedi6"ela. O c.na••
to, pa ra confirmar a sentença apelada, ....., Ir.to d. Iporllleia, IÓ ...Aiílelação de desquite n. 473, de Blume- 1.. ..1 I ..._".. ai ._... ..1_
nau. apelante o dr. Juiz ele Direito e são ,r.,.a ear OS 11_.....0. e_•• _
apelados Ludwig: Antonius Schafheutle e.... ellfermI4l.d... O 8el'lflC. KIIIf
�U� mulher. Relator o sr. des. Edgar Pc· el••aI •• Doeac.....ta.......dreü·a. decidindo a Câmara Civil negar. • .o.-b-I_"órf ...
provimento á ·apelação, para confirmar a

••• -.... ., ,•••••••• lP1k
sentençn homologatória do des,quite. ..dlallle.&e o. tloetee ••" bIit
ApeJ.ação de desquite n. 474, <:1e Blume· .,,-, •• a.1i D....t:e a. .

nau, apelante o dr. Juiz de Direito e ape· '" 11 lilerM. .....�..t&lados Ervino Lübke e sua mulher. Rela·
tor o .sr. des. Osmundo Nóbrega, deC'idin. V Sdo a Câmara Civil conhecer da, apelacão • '. quer o l.l'ogresso da.
e confirmar a sentença que homOlogou ll.oglSa Juventude� Dê-lhe ins-,o desquite.
Apelação de desquite n. 477, de Brug, trução, e isto só se consegu�.que, apelaul'te o dI·. Juiz de Direito e ape· h d •

d!<,dos Henry.Stingelin e sua mulher. Re. aCOIUpan an O OS organIza o·
lator o sr. des. Osmundo Nóbrega. decio res do "Colég'io Barrig'u-Verdindo a Câma1'a Civil negar prO'Vimento

d "ao recurso, para co·n.firmar a sentença e.
homologatória do desquite. Presidiu o

I ..
"

•••••••••••.
0

...julgame,nto o sr. des. Osmundo Nóbrega,
por estar impedido_ o sr. des. president� Café Otto traduz qualioade!co,nfotme declaraçao anterior.me.nte fel'

.p
.

f dta 1105 .autos. ! eç�-o OQ seu ornece or.

Argeu - Silva e filhos convidam aos parentes
e pessoas amig3s para assistirem a missa de
6.e aniversário do falecimento de sua extre
mosq e�DoS9 e mãe. que m3ndam celebrar no

dia 24, à� 6 hora�, na Capela de Santa Therezinha (Asilo dos
Osphãos).

An;ecipadamente agradecem aos 'que comi>arecerem a este
ato religioso'.

" o ESTAD

de

�'(C�' 'I! ".. .

\..
. I� I.

.

.
.

Cia. Catarinense de Transportes Aéreos
.

I N I C I· A R. A'
DENTRO DE POUCOS DIAS

Ltda.

i',
I� I

IqL
l! I

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara�

ranguá.
.

Flor.iaflópolis - Itaja! - Blumenau Joinvilt>,

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

Florianópolis - Lajes,

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

RAPIDEZ-CONFORTO:_ SEGU RANÇA
pelos aY�ões da . uC IT A :L»

Missa

I'
I"

Bom binóculo
6runde visão

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução,

livros. sobre todos 01'1

assuntos:

LIVRARIA ROSA
33 - Florianópolis

I
Pereira

Advogado e Contabilista
Conlltituição da .oci.dad•••
Planos contabai••• Organiza
gõ.. "" Pareceres e .erviço.

correlo.to••
Rua Gal. Bittencoul't nO. 122

Florian6poU.
Da. f7 .hora. ém diant.,

. , ..

anIVerSarIO

Só sel'emos fortes, quando
formoso todos instruidos este é
o lema do Colég'io Banig'a-Vffi'-
de. ,.

.

..,.. *"Mlm:m:.WJUDi * F
Camialal, Gravatas, Pijamea,
,Meia. de. melhores, pelo I me
Dores preco. ,6 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Marra,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA TENIS CLUBE-GREMIO LIRA-Dia 20 de Setembro, Festa da Primavera co-m a «Parada
, da Elegância» --,.Traje passeio. Reserva de mesas a Cr$ 30,00 a partir do dia 15
�����������D�a�R�e�l�oaria �oritz-

PARECER N. 791/47
·'·osní Paulino da Silva pede pag;amento

,,Ja importância de crs ,408,00, despendida
com sua viagem da cidade de óacador
onde exercia a funcâo de Inspetor

-

Esco:
lar, a esta Capital, para onde foi re
movido.

2. Tendo o aludido funcionário justi
ficado a despesa feita com êsse transpor
te como se vê dos recibos de

í

ls. 2, 3 �

,4,
'

ophlamos seja o mesmo devidamente
indenizado.
S. S., em 10 de setembro de 1947,
Carlos da Costa Pereira, presidente.
J. Batista Per-eira, relator.
Gustavo Neves

. Elpidio Barbosa
.Aprovado.
11·9-47,
(ASS,) Aderba! R. da Silva

PARECER N, 792/47
A Secretaria da Viação, Obi'as Públicas

...e Agricultura propõe a admissão de Agís
.sê Laus 'na função de Motorista. rererên
"eia V, criada pelo decreto n., 329, de ., ..

JJ·7-47.
2. Foram apresentados os documentos

exigidos em lei.
3. Esta Comissão nada tem a opor.
S. S., em 10 de setembro de 1947.
Cal'los da Costa Peven-a, presíderrte e-

relator.
e

Gustavo Neves

.T. Batista Pereira.
'Blpídio Barbosa
Aprovado.
H·9·47.
(AsS.) Adel'ba[ R. da Silva

PARECER N. 793/47
O Diretor-geral do Departamento Esta·

. dual de Estatística propõe o seguinte:
I - Transferência do Operador. rere

para a SF Auxiliar de Escritório, também
rêncta IV, Lígia SHva dos 'Santos Saraiva,
Cabral;
TI - o aproveítamento do Dactilógrafo,

referência IV, Olinda Pereira, na mesma

SF, porém, referência V, na vaga de
Oda;r rnácío oarríoso:
III - o aproveitamento do Dact

í

lõgra
fo, referência III, Dorací Andrade da Ro

.fla, na mesma SF, referência IV, na v-aga
de Olinda Pereira;
IV - a admlssão de Evaní Sami Silva,

.ora tareretro, na BF Dactilógrafo, rere
.rência TH, na vaga de Dorací Andrade da

.Rosa;
V - a admissão da SF Operador, rere

rãncia IIT, Nilda da Luz Cordeiro, na va

-ca dê Lígí a Silva dos santos SaraIva .

• D

2. Esta Comissão nada tem a npor ,

S. S .. em 10 de setembro de 1947.
Carlos da costa Pereira, presidente e

.l·elator.
J. Batista Pereira
G'ustn.vo Neves
Elpidio Barbosa
Aprovado.
r 11·9--47,

; (Ass.) Aderbal R. da Silva
PARECER N. 794/<17

Maria Clara oorúetro Fen'eira renova

.0 pedic\o de pagamento de vencimentos
. de professora nnrma lista. classe G. rota

·tivÇl. ao per-íodo de 2 de outubro a 30 de

"novembro de 1945.
2. O caso já foi sOlL,c:ionado, conror

me se vê ela cópia do parecer n. 75/45,
, aprovado a 15 de janef ro de 1945.

3. Assim, opinamos pelo arquivamento
,o<lêste processo.

S. S .• em 10 de setembro de 1.947.
Carlos da Costa Pereira, presidente e

.relator.
Gustavo Neves
J. Batista Pel'cil':l,
Elpídio Barbosa
Aprovado.
11·9-47.
(Ass.) Adel'bal R. da Silva

'>CARREIRA DE ESTATíSTICO.AUXILIAR
CLASSE "F"

Contagem de tempo na classe até 31 de

Julho de 1947.
Lista. organizada de acõrdo com o art.

-43, do decreto .n. 2.845, de 6 de março de

:1�:::' Llmlóia Garcia Livramento 1004

2 _ Anita Medeil'os Sant1ago .,'" 866

3 _ Maria de Lourdes Ferl'ari ... 864

4 _ Celeste Maes ,.,
,.. 737

5 - Adir Cabral Neves ' 506

'6 - Silvia nonner' Neves .,...... 44��7 - Heloisa Ramos scnaerrer .. , v_

8 _ Marta Springmann .,.. .,... 393

9 - Mar.!a da Conceição Medeiros
379Outra .. ,... . ... , , .. " ..

:10 - Odete Cruz Pena , 326

'11 - Mal'la das Dores Ferreira .,. 2257�12 - Zélia Maria Platt ..... , .. ,.

13 - Liene . Guimarães collaço .... 226

14 - Maria Cascais Brasil ".... 168

15 - João Valécio Rebêlo .' ,.. 168
.

.16 - Célia Brogriclí ....
166

'17 _ DUma Assis Moraes ,.,. 142

"18 _ Maria Nilza Spoganicz ., 141

19 - Lení Leal 140
.

.20 - Maria de Lourdes Moreira. da

Si}veira , .. ,., .",
' 130

Florianópolis 28 de' agôsto de 1947.
Carlos da C�st", Pereira, presidente.

. (ReprOduzido por ter saído com' mcor

Teção).
CARREIRA DE CONTíNUO

,

CLASSE "C"

Contagem de tempo na classe até 31 de

julho de 1947,
Lista organizada. de acõrdo com o art.

.43. -do decreto n.· 2.845, de G de março de

1943:
1 - Osvaldo Dutl';} . 3.2.51>

2 - Maria de Ol iverru ' .. 2.557

3 - João Venãncio dos SanLos .; .. 2.532

4 _ Díha Uliano Rodrigues 2.484

5 - Miguel Onofre dos Santos , .. 2.23�
6 - Alfredo Eduardo Pues 2.23"

7 - Alírio Bernardino de Oliveira 2.216

8 - Guilhermina '\'lTestphal 2.204

9 - Dacilio Ro-c]la ....
2 . .160

10 - Gervásio Costa 1.953

V I 5 O11 - Laura Maria Vi.,.ira Ferreira 1.894
12 - Riêncio Machado Goulart ... 1.853
13 - Júlia o.e Oliveira Cordeiro .. 1.804 .

,

\ 14 - M3ria Laundes . .... 1.722',.
.

15 _ Af','oRtinho' Alves 'Cordeiro 2.260 A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVIDnSAL, AVISA}
16 - Juvenal Tavares . 2.7651, 1'ODOIS OS PORTADORES DE ""ITULOS DES.TA EMPRESA
17 ...... Luiz Alandt 3,275 _" .� ,,_.1. �.,

18 - Júlio Vieira . �.4�21 REGULARIZAR SEUS TIT'UiLOS:JE ACORDO COM O DE-
19 - Joana Melo .. 7.6

AFIl\ DE SER REE·MI ')1 SADOS DE20 - Mãria Bartsch ,
". 3.075 CH.ETO-LElI 7.930, 1.>1 <

. _A, ...

�� = �1:�;�a J3���o s��a Oi;�eira .. i:m ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.
23 � C'l1ely Macha'!o Cechinel ... 5.003 PARA MAIORES ESCLARECIl\IENTOS PID1TfMOS O ES
24 -

T aonardo Jose da Silva.... 4.769
DIRIGIR S= AO ESCT'"'1" l',

..

CENTRAI25 - ! !:

..
'i<l.ia Gon

.. ç.al.v.es. de.
OliVe!l

..
a 3.031

PE.
Clll

.....
L FAVOR �, -

-

"" (>.', II)
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Sente-se canscdo, nervoso? PTocure a Coma um alimento de cada um dos
6 Q"upos básicos, todos os dias,causa! E sern demora!

Uma mudança poro melhor no seu

regime alimentar pode dar resul-
Quais são os alimentos vitais?

tados maravílhosos ! Sente-se indis-
Veja, acima, os alimentos revitalizan

tes que você deve comer todos os dias ...

cada um dêles de primeira ordem,

Lembre-se dêles- ao escolher suas

posto? Talvez a causa seja uma ali

mentação inadequada. Eis aqui al

guns sintomas que podem indicar a

necessidade de mudar a aiimentação:
refeições. Recorte e._ _çoloque. êste

quadro onde possa ser visto, cons

tantemente, por tôda a sua família ." Abatimento, palidez.
2. �Cansaço fácil, nervosismo, E lembre-se, também, que isolada

mente nenhum alimento é completo.
Você necessita de alimentos de todos

3. Inapetência. má digestão, má elí
mlnação.

êsses grupos para ter mais saúde,
mais vitalidade, Consulte seu médico

4. Perda ou excesso de pêso,
5. Inffamação das gengivas ou da

bôca.

Se tiver algum déstes sintomas, pro
cure um médico!

sôbre o regime alimentar mais ade

quado ao seu organismo, para ter

melhor saúde, melhor aparência!

Você verá o ncrne SQUIBB nas prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas de seu médico também. Porque SQU1BB é um

dos maíores fabricantes do mundo de penicilina, estreptomi
cina, vítarnínas, anestésicos, hormônios e outros medicamentos
receitados pelo seu médico para restabelece,' ou assegurar sua
saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas de Squibb
têm descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para

.

melhorar o padrão de saúde e aliviar o sorrírnento humano
em todo o mundo,

Goze mais a uida ! Aproueite as mais modernas

descobertas da medicina sôbre Dietética.

A melhora pode ser muito rápida
- caso não tenha sido adequada a sua

alimentação anterior. Comece, ainda.

esta semana, um saudável e bem

equilibrado regime alimentar. Se

I?essever�r, terá ocasião, de"observar "

uma considerável melhora em sua

saúde e na sua aparência - e nun--

ca mais quererá voltar aos antigos
hábitos de alimentação prejudiciais
à saúde. Mas lembre-se: se ainda sen

tir cansaço, nervosismo, f1'aqueza,
você precisa de um exame médico

completo. E seu médico lhe dirá tal

vez que você necessita de mais vi
taminas e minerais do que os' en
cerrados' em sua dieta habitual.

)

SQUIBB

Partido !!EI�Lsº!T�ocrático ��o,
o dilJ.'clório do PSD do EsLreiLo, recentemente empossado, tern R

I'"''o pruzer de eomunícar aos seus oorreligionártos que se reunirá todos .

_

os domíngns, ás 10 horas, na sede do Call1u1süIl R. F. C., provisoriamente. ..;:
Cieut.if'ioa, também, ter sido deliberado que os companheiros po-

�

derão se entender com qualquer membro do diretór-io, para expôr-Ihe 1'....�
SU�S prebensõcs ?,e �1Jj�er�sse .coleti:vo, as q�-ai,s serão, em reunião, e,xa- ""',,11

....AZ IÂ •
minadas com cntérlO e justioça, e S'611do julgadas assimto de conside- Além das dõres agudas da

raçüo, por certo, merecerão o apóio do drretór io, que as encaminhará má digestão, ha o incomodo social

a quem de direito. do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso. PÓ Digestivo DeWitt.

desaparecem tais vexames' e as

dõres, pois este remedio moderno

corrige o mal no seu inicio, graças
'. sua formula moderna: Diastase

de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas,

gastro.intestinais, Carb. de Calcio,
Carb. de Bismuto, Carh. de mono·

Ilodico para neutralisar a aeidez ex

cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas.
Para livrar-se da rndigestão, peça

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

O ESCRITóJUO ASTJ<:'HómE & Cia. Ltda., iutermedlár ic ela

Enrpreza Cl)mercinl -n. Gru��(mbrucker S. A" com escritórto no Rio

de Janoiro, e.ncarreg'a-se Ide compras, de quaisquer ar.t,igos naquela
1)l'Cl,ç:a - cimEmt.o, fCiTO, ünDOS g,alyanizadüs, IP,neus c.le.

participam aos parentes e

pellBêlas de SUQJI relações, o

contrato de co.omento de
aeus filhos

Maria de Lourdes e

IGerma.no Mário

Florian6poUs. 15/9/47.
:---'

I...UXILlE A. COM
BATEL·!. cmco

[�llIt .

I "Quem extraviar 00. ineti'lizar -
certiftcado de alistamento pagnri

11'-"Eugenio Szpoganicz e
Senhora

e
Viuva Judite Liberato

·Olivera

É UM.!. DOENÇA
MUITO PERIG_0SA
PAR.A A FAMILIA.
E PARA A RAÇA.

• • .... • .. 4" •• ....... .. ....

... 0 •• ••

I

.
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Café Otto bem preparado multa de 10 s 56 cruzeiros. o9trolll�
Delicía seu convidado! sim incorrerá em multa de 20 a lttG

LEIAM A REVIS'rA
O VALE DO ITliAJ

cruzeiros aquele que extraviar •

inutilizar o Certificado de R��

vista".
(Art. l� 4.!l L�i do Sel"vlço um.
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A GRANDElSA DO BRASIL
Depende da instrução de seus fi

lhos. F1a.zei com que todas as pes
soas allla.1fabetas frequentem um

curso noturno e <tereis contribuido
para o progresso do Bra�il. Escola
Industrial ou Loja Maçolllca.

Expulsaram os

comunistas
Ficam convidados os Srs,

João, Lop�s, Olímpio. Olin�er I :'\a,nki·ng, 17 (l'. P.) - InfOl'
Alfredo fbchter, Jose Ellas, mOll-�e que,� as [l'opas governa
.José Comicholi, E. Pris, JOãOI men[.ai,s, em contr.a ao[,aque, expnl
Assis, Antônio Salum, Fra.ncis- saram os comunislas de 'Vuwei, a

co Roberto e todos os de�alS pe I s,eümLa milhas a sudoeste ele Nan
quenos produtores de leIte de king. '

Florianópolis e dos vizinhos
mUlllclpIOS a cO!lljparecerem a O novo gRve'"rno.esta Comissão E'stadual de Pre- .

.

ti U

'ços, no dia 19 do corrente, sex- do Vqu�dorta-feira, ás 19,30 horas. afim de IJ u'

tratarem de assuntos do seu Quito. 17 (U, P.) O novo

interesse relativos ao abasteci- p1'0"icl'e.ll'te do Eql1adol', SI'. Aros,e

mento de leite para a cidade de mrnu, liberal ind,(',pendelllf' jamais

Florianópolis. fui poliO( ico de desLaql1e no país.
Comissão Estadual de Pre- l� crrnhociclo economista e l,an:q'uei

,ços, em 16 de setembro de 1947 l·.O, qlle tClm elodicado a's sua;:; ali

I,eobel'to Leal _ Presidente vi.cJa,de� ao bem estar t;oci.al, al'ir
ma'll'cl'o-�e qnE' ele fanj. um gover
no de c()'IlIco(�ntmçãll na,cional e de-
dicad. a" 'suas nlC'll101'rs e'nel'g'ias
aoi' lu'(),ble,mas ccc)ol]omi,co,;. T,em
'se a cert'eza de que ,\rosrmena

garall]'Lirá plena liberr]a.!lr f'1l'iLo
ral para o pleito p,l'esi ri r'il'cial de-.
finili\'O (le jllnho· j}T'oximo.

Convocação
violorioso nn ,s·eg·Lllllda \'otaçüo. com vi,a q\UC o cOllltl'a,bal!ldo dle uUli.dade's
o apoio da Fnião SoviC'tica e dos e.nIL'ne ais il�h.a's d,e Ba,!lJka e Bi,h'Loon
oinco estádos f'slavus. Sa scogl.wda (,e'S'�e d,e ISumabea) e ISiil1glUrpur.a
vota(.'üo. somenLe' pod,el'ia:m os '\'0- (FJ�t�a!b€'Jl'0Cimell�Lo dos Esü',eüLos)
trn; seI' dados aos 81'S. A1'alTllha e a:�;:,umiu p<l.'O!pCil'(iÕe'.S ccmSiide.l'avel
EyaH.. lJavüJlldo sido rxoCl<uido o JY1JEll�[le mElJlCWe'S oos ulti:n1J3Is selma

oha:llicelel' tchpeo�lo\'aco pe!.(l coe- nas. A rI·j-,mirnlud'çãci do con'lll'aibando
fi,cc'n I e obLido. é c[,pyj,o'o jJ)l1i1n!cjlpalm8iDlte .a, m.aim

oolaçito elo f1oC:H'i'l1l das lil1ldiws -:\e-

I
Sob� alio patrocinio d)a�ivMsC:r.;;ã·d;sd��i�d;'��·;��imo
domingo, sensacional regata veleira com o concurso do

Iate Clube, Veleiros da Ilha e Ciderõrgia D. Clube

A FALTA DE. ,\I.�O DE OBRA �A
"HOLi:'\DA

S. H. t. - !.l1Jfonmam de Haia que
a Ol'galllli'zação Holandesa de Co>
mC'I'('iu e Indusuia publicou uma

110la q lI'(, -l1l'a\La da difíic ul questão
rle 'JJ1,1u dle olina na Holanda depois
da g'lW1TR. No per iodo cl,e· 1938 a

r.ins dr 19'16 a PCl1J1lil'ação wllme�lt.Ojll
dle GOO.OOO a.lim,al:::. T'odarvia, o mime-

1'0 (h- p,rssoa,s ·cli.s,llonirve,i�. para o

comercio (, a indu>1b'ila. dirmnuíu
n.� mesmo período rI'e 70.000. O ex

C!e,��o ria população foi absorvido
1)(,10 acréscimo <do, n u:mEll'O de
r'HnClilonla:]'io� puhldcos, rllle,SSüa:s opu
pal(]:n'i\ C'111 s(ll'\;iços slem:i-orilCiai,g,
m il ín :1/I''['1S, {].p,LLqnenfl,es poâiüicos ag

si:Jll C011l0 os guardas destes p ainda
a COl'pOI'arã,o dos J1\('igocianll(ie,s do
JIHI!',C/acl,() nlc"g'l'O.

As';:;i!1lJ m0,Si!1l0, urn anumcn [.0 de

IWO'(].lIção il!1!c!'lJ,s[ll'i<al é da maior-

íj11iP(H�Laln(lila. Dim inu irá a clif'(,ll'en-

S
II

I- d d
"

d
CARAVANA X FIGUEIRENSE ça f'l1it.t:.f' a i.mpO'l·[ac:[o e :e.xIPorlação

era rea IZ:!\ a OmlR'no a regala e
.

,

com a e.I11l/S1e:qu,e,nJe ll11lelll01'<1' da
. ii, !I ,

.

O confronto marcado para o posícão cambial. Outrossdrn sémen-

b I d t d d V I "1 48
próximo domingo, em que se- to 1I1ln coOns'itd'en\ávl'l r11l's·p,I1'\'olviw'en-

a er ura a empora a e e a - rão adversários os quadros do to das at.ividadcs industnia ís, po-
F'iguerense .e do Caravana do dlel'à sollJucrimli<llr o pr-oblema do

Próximo domingo, na

baia, tas e mera na raia oficial da" Jorge Geyer" que se acha em AT, revesttr-se-á de jogadas üOI1I�ILa,nlt,(l a,lln1!011,!0 ela populaçãosul, a Federação de Vela e Mo- entidade. I poder do Voleiros da Ilha, que sensacionais, que, por certo, hio,lcllnlcloe,s'R,
tal' de Santa Catarina, agoral Disputarão essa prova

guar-I
a conquistou no ano passado. agradará aos entusiastas do

sob a orientação de destacados, nições do Veleiros da Ilha, Iate Lembramos aos leitores que] esporte-rei.
"iachtmens", realizará a suai Clube e Siderúrgica Atlético, o referido troféu ficará de pos-] Esta peleja terá um trans
anunciada regata de abertura I Clube, os dois primeiros destal se definitiva do clube que ven-l curso movimentado e eletrizan
da temporada veleira 1947-948,1 Capital e o último de Tubarão. cer tres regatas consec.utivasl te oferecendo ao nosso público
cujo percurso será de duas vol-l Estará em disputa a taça ou cinco alternadas. O Iatei um espetáculo de gala, onde 22

Clube já a teve C111 seu poder, "rplayers " darão o máximo das
POI: duas vezes. I forças pelo triunfo dos seus

As guarnições colocadas em i clubes. '11 ° e 2° lugares na regata de I
1;' " ..

domingo próximo serão ofer-! A'ILE.rICO X BOCJ.UUVA

I'
....._-_.

Rio, 17 _ O Conselho TéC-, a disputa das Taças Rio Bran-
C B D R t

. tadas bel issimas medalhas,
. Prosseguindo o. Campeona- DL!\HiNUEM AIS LVfPOIlTAÇõl<jS DEnico de Futebol da .'

. ., es- co e oca na .mesma opor U�ll- C C I b t
teve reunido e, conflrrnando as dade, Se possível em Ievereiro

ana ,u e concorren e to de amadores, sábado o Clu- DTA,MANTEJS 11l8I'I'AS PELA HO.,.
1 apresentara 5 barcos "Schal'-, be Atlético deverá enfrentar o L.A 'NDAinformações por este jorna de 1948 e sugerir a realização, . " �'>..i

pies .

,. I esquadrão do Bocaíuva, últí-prestadas anteriordtnente: r�- em. principios de 1948, de um Destarte a regata sera lllSpU-1· mo colocadó na t.abela.solveu consultar a iretona das campeonato com a participa- tada por 15 velozes, ?arcos: .o Embora. se apresente comobre as provídências toma �s ção de selecionados de amado- qu.e na�uralmente d�ra maior franco f�rito, o Clube Atléem relação 'á inscrição da entí-
res até 20 anos de idade, cujos bn�ho a�pu�na veleiro ela ma- tico terá <'1úe lutar bastante pe-dade no Sulamericano de Fute-
jogos servirão de base para a nha. de domingo. la vitória, porque o Bocaiuvabol ; resolveu, ainda: _ suge- F 1

-

t
d'f'

-

d 1 constítuição do quadro brasi- ..
' l.sca izarao a rega a os srs. vem .se apresentando cada vezrir a mo 1 icaçao o regu a-

H G d d
d T Eauít ti leiro que irá, se for o caso a 191110 +onzaga, como oro a mais aguerrido e treinado.menta a aça quita rva, cu- � , F V M 8 C Ad lf N' Il h

ja renda reverterá, em parte, Londres, para a disputa das
. da Sil;a�' C;�10�0�0 °d� lcoI��e _.-_......�. -.-.----....-�

para a Caixa Olimpica; sugerir Olimpadas. Clube; Jorge Barbato, vice-co- A defesa do eHDai
Morre uma campeã de 'natação ����I��Othd°l\i[::I���,s d:e���:�n� do Papamá
Monte Carla 15 (U, P.) _. nadadoras do mundo. Nancyr tante do Siderúrgia. Panamá, 17 CU. P.) - O prcsi-

, (lente .J imeriez, do Panamá, con-
Faleceu hoje nesta cidade a fora atacada de poliomieíte há

Senhorital lestou as propostas dos Estado:>
campeã escossessa de natação menos de urna semana, quando Ao escolhe,r seu perfume :verlfl. Unidos sobre a .C[uest:'io cio canal,
Nancyr Riach; de 21 anos e p3.rtidipava competiçõrb dais

lue se trás a marca da perfumaria
lendo a nota local sido entreguB ,

I -

ao embaixa,c]rH' rIines. Contem oconsl'derada uma das melhores provas locais da nataça· .

'Johan Ma.n'a Farina" que �'" ...- I t f' dI' ,"... _.. r Oelll1Wn () .Irma o pe o pTeSH,en-
,referida pela corte Imperial 41. te ,Jimenez ,os principias basicos

.

'O Ped. n qll': podelll orientar qualquer a-

I·
. ro

curdo entre os r!.rJis países ,para a

Aldo Lvz E"'I":'t" 'p"r'e"s"l':d'e"o"t'e':' �,����aq�l�n·�:lI1::Pr��JlOC���lcta�lee�!��1
el O da 110la é ressalva!' a soberaniatodos os palH!l11enJla contra qualquer peri

go de 111 en,ospr,ezo de parte dos
E�lados Unidos.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Na mesma ocasião., as taças
«Rio Branco) e «Roca)

Laake Sue.ces, 17 (1.". P.) - O

�. Il. r. - ComLun-ir:lalm d,e Baia,-

,R. lI. r. - Comurrioam de Haia

(fllliP a Ilolamda importou 1.000.000
de í'loníns de diamantes OIm julho,
compaj'<lIc1ioS com 1.100.000 em ju
lho,. As exportações de dii-aIfTIJ3:nles
e;m junlo fOl'alm a(wuLioad,l1Js· eIl1l ., ••

1.700.000 f1cmiIus, C!C11ca de C,r'$ .. _

11.900.000.

Dr. (!.ARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crimlt e cível •

Con.tituição do Socindad..
NATURALIZAÇÕES

Clube' de

Título. De'llaratório.

Eocrit. -- Praça 15 d. No•.
lo, andar,

Raoid. - Rua: Tiradenteo
FONE -- 1468

41.

Regatas
De ordem do sr. Presiden'te, convido

membros da diretoria e os srs. socios em geral par;a
uma sessão a realisar-se dia 18 às 19,30 horas, na
séde social.

Florianópolis, ! 4 de setembro de 1947,

HEL-IO PORTO - Secretário

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

sr. ü:ôva,J,clo Al'arLha foi eJeito pre- DIM,I,Nl;]l: O üON'DllABA:\TDO EN-
sidente pCl'mflll1iCntf' {Ja segunda THE f:HJ.\1A'l'HA E SL'WAPURA
aa,s.sembléia g'(lI'ul das Nações U-
ni·elas. O fi.cl('ga:[Jo bl'asil·c'irl'o foi

Negócio de ocasião
Acham-De à venda duoo coa0.,

do material. com fundoo 'Para' o
mar, oHlJodo. em rua calçada _

com paueio. no Estreito, Racebe:rn
De ofertas, Informoções con, a

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

Heitor Wedekin dos
Santos e Senhora

e

Joa-quim antonio Vaz
e Senhora

üI1ia:Jlllllel,a,s no nlJel'Clado 1lI0gTO de
�illl8'3iP-ll'j'.a. Ollltro falLol' que c011lt'l'i
blue pwnl o n1,c,smo J'ilm é o Dn.ixo

p'l'C(;O altrall da bO.l.1l'acl!a e dia Pi-Illw'lliLa (Im �:hnga,p u�''3. Al1Jl,e,s, de' o
I--------------------.--�------

GO'W11'llÔ daj� JÜ!ldialS H0I1.aT1icjle'Ba!� lnn-I .

ça'l' sua a(.'ão policial: um. doU,a.1' closlDr Newton D'AvilaESlIl'rilos vaha qualsl mLo flOl'lllS, •

üa.s rlllrl. i'a:::.. HO.lafllld(}s.a.s
no m

..

,eo.'cado

I
Ausente, durante o mez de

11,�. .oTO ,d·e �i]l''''aJ)Ll'l'a. AJl)ÓoS a .o1]'c!rffi Setembro, em, est.udo no Rio
"�oN�m" - �

Jde e,("s\''''Wl' l'lJg'o e a a,lJel'tll[''a do",

ex-,
ne anelro.

o que qui- LJol'los l'of''1j),uJJ!i.caillo'S eLe T,egal e

Olwi,b011\ hem como devildlo ás

])€'1"5-;1 Ip'r�CJliY<l15 de 'l"l'\l11'(:'SSla!s de produtoS'" BEnjamin Gerlacb e
vir- do [Jlaís PI'(}v(�lliieIJlll,r)s, de J'avla, a cu- Ondina Gerlach

Cnr'ão de nOl'im, da� lnJCIws NrCl'- pl'rtícipHTI' os parentesla'l;lüf'lsalS v,cm sllJJü1Jdo cond inua-!
e pe€s,- as f- n igas o nas- I.Ben.[o ImeliLl'.

. ciwtnto ce seu filho.

A eol.ação no D1'e.rca'C!o llle.gro de.
f!ling':J!plIlJ'a ri ,rulua!mentre e].e 3 f!o- j BENJAMIN

Il'i'n� da� Tndiw,.; Ho,joode�a;s pal'a

I
1 r]ollarr rlO$ E"Ll'e.ilos. A taxa ofi- S;o J"�'�' 12/9/47da mpl'Pll- . I

. .. . cia! 1\ r!f' 1.20. I'
�_� �_�� _

participam 001 parentes e

pe.ooa•.de sU.ao re'açõeo o

oontrato de cooamento de
seus filhos JOÃO BENJAMIN

e ZULMA MARIA
Florianópolis, 6/9/47.

QUINTA-FEiR.A, 18 d.e sc,te,mb1'o:
19,00 - SlUTnário do;; pl·o,g'l'8lfiaS,
19,05 - Jll1g1ê� 1)(']'0 'Rádio.
'19,15 - Noliciá,r:io.
19,30 - OSCj1.l!('�tl·a

ela BBC.
20,0'0 - '�Pcl'g'llrnl,e

zfl1r",
20,15 - :\lú�ica ligeira.
20,30 - !la ].c,sll'ft.
20/15 - :\'1 al'g'tll'.cL Hfic]ls.cl'e,n,

g·inal.
21,00 - No/Li'ciário,
21,15 - Come-utúl'W pOI'

Fabião.
21,30 - "A B.aüllha (].a Grã-Bre-

tanha", lle\:a dr Colin \Vill�,
22,00 - RÚI[]'io-panora.ma.
22,15 - i'iol.iciál'io.
22.20 - Comrnl:írios

"a Bl'itànicu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f'edimo. ao. DOMOI dlatia.t:oe leitor.. o oIMéqa.to .. ItI'MDebM e
�D aIbaiso· • reanet..-lo • D__ RMaclo. atiDa .. CIOIIIPIetaI'mOIlIDII'to --. o .� -.o cu.tro .......
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O�Â�NrrIvV�E�R�S�Á�RãIOOIDltA�·iR�AiINNHH�A� --�==-- �
COMEIUORADO NA 'I

INDONESU. I
S. H. r. - Informam da Ba

tavía, que o aniversario da
soberana foi celebrado . com

uma parada, tendo o Diretor

IGeral dos Negocios Gerais,
Petrus Idenbure recebido as

continencias de estilo em lugar
do Governador Geral Intertno, IHubertus van Mook, que ha
via paTtido. para Haia. para Iconsultas. Em Makassar capi->
tal do novo Estado da Indoné
sia Oriental, a população to
mou parte nas comemorações
com roais alegria ainda que nos
anos anteriores, indicando as- i
sim a volta do, pais ás- suas

condições normais e satisfação!_--------------....•.._•...•..•.._._11.•__•..�.•.�__�_�.!_!._�, �!'_������
com o atual estado de coisas.

•......•...........•.•.••.•••.••••• � � ..................•.
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"

••••••'

••••••

� do Pai. (mú) --.� ...••.•...••...•••••.•.....•..••.•...•..•.•••
....,. ··"·· •. _ � ••. e·········· •• ·• ••••.. � D •••••••••••

'II 1It "••••••••••••••••••••••••••• "
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81. SAVAS LACUDA
.-- 1IftttcUoG::etrarctca 4e Olhof
- 0Im00.I. Nuis - Gti"gUta.
.....eriçao d. lent•• d.

�ntQto
�BIO - Feli� 8c!lm1.

� 8. nu 14 iItB 18 horu.
__DOIA - Conselh'llro ....

n. 77.
aL1IirONES 1·U8 • 1206

Ausente

OI. NEWTON D'AVILA
� - �� .Ur1narIu -

� dOI mtest1no8.t..._�to •
_ - Hemorroidas. -n"8�

to da colite ameblana.
1I"1u:lo�ap!a - I:llfra -vermelho,Oomfulta: Vitor Meireles. .28'.

..AfJead... diariamente la 111,10 .u.
� a �� das 16 hlJ. em 41&nw

aMUl: VldJal RamOl, se.
ron.. 1067

DI. A. SANTAELLA
�o pela Faculdade Na
� de Mf!úicina da UruvenldMP
Je. C. Brasil). Médico por coneue
la Co Serviço Nacional de DoéB-

!:l(etltaiS.
Ex interno da Santa

d. Mlteric6rdia. e Hospital
úU'Sco do Rio na capital ,..

deral
�OA �:J�tsÃi DOEN�Ae
� ecm.u.ltólrlo: Ediftclo Am6lJa

NETO
- ... rell� Schmldt. Corurultul

:ou 16 As 18 horas -

�: Rua Álvaro de can.
a. ia· 18 - J'lorlanópoU.,

ltlDIL J!'OLYDORO S. THIAGf)
.� do Hospital de Oartda411

de FlorianópoliS
.a.lBtente da Maternidade

IIIIiIJIIOA IU:DIOA - DISTUa.
� DA GESTAÇAO R DO

PARTO
.

....... <108 órgãos 1nternos. _

peolaIml!nte do coração
___oaB da tlroide e demal.

gl&ndulas internas

_OUl'tAPIA - ELECTlitOCAa.
1IlIOGa&nA - ME1UIIOLISMO

BASAL

� dtilrlamente daa UI la

18 boras

� chamados a qual'lUf!\I'
..... bloIuBtve durante a noIte.

�TOl'UO: Rua V1tor Met_

leso 18. Pone '10il.

• haUf<nA: A".nida Trom·

powskl, 82. Pane '1"

UR. MAmO WENDRAUSHN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano. 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felip-:3 Schmidt n. 38

Tel. 812

Dl. ROLDÃO CONSONI
AThI"dUHA GlilRAL - .&LT.a (.,'1.
ali.t.GIA - MOLj:8TIAS D. ...
••• !CHORAS -oPART08
M'W,&do peja Faculdade de Me&-

lJ.U:o:rm <U. Umversmaue '""' .,."
h'lO'.). onde roí assistente por t'lII
liIe.l' en08 do Serviço Clr1lrglco "6

Prof. Allplo Oorreía Neto
1Snlr1'1. do estômago e YlA. ...
a&rtN, tnteannos delgado e grouo,_
ti:t61c1e, rtns, prõstata, beXiBl1,

,1;"'''0, ovArlos e trompas, Ve.rJ.oo
\'ItIl;o, Illdroc€le. var....es • 0 ...--.

CONSULTAS:
..� li ... 6 horas, à RUIl ...'.,2

......,
h!o.m.idt, 21 (altos dlll C8JJIl f>e.

ratso) . Tel. 1.508.
_iiIDIltNClA: Rua Esteve. JiIt.

,11or. 179; Te!. :Iii 7M

Dr. BIASE rARACO
DOJIlNc.tS DE SENHORAS -

lJfJ"lLIB -

".

AFEcçõES DA
PIruIl - RAIOS :mFRA·VER.
KIlLHOS E ULTRAS-VIOLETAJI
Vou.: B. lI'ellpe l!Ichm1dt, .. _
DQ. 9 õ. 11 e do. 5 õ. 7 hr.,
Re.: R. D. Jaime CamarQ. 47

:J'ONE 1648

DI. UNS NEVES
Holélltias de senllora'

00UUltór10 - Rua. João Pinto a. ,
- Sobrado - Telefone 1.4811

JIIIII1dtncla - Rua Sete de Setembro
-- (lCdtflclo I. A. P. da EIIt:I",a)

Telefone M. 8M

.. PAULO FONTES
CUnIco e operador

COIIault6r1o: Rua. Vitor Metrere.. li
Telefone: 1..(()5

00u\1ItIU daI 10 la 12 e du H lal.
2uSdlncla; Rua Blumenau. II

Te!elcme: 1.«Za

.. a. 5. CAVALCAm'
aDldea uclusivamente de crl.anoU
_. Saldanha Karlnho, 1.

Telefone )l. 732 '--

FARMACIA ESPERANÇA\

, do Farmaeê.tJeo NaO LAUS
Hoje f) a.IUlU •..-6 .....referlà

Dr.... aaeloaai8 _ ..tr......ru - Bomeopátiaa - Perta..
.artac - ..rtIp. •• 1a.1Mdt..

Gu.a...... data ....nbda •• r6eeitúrie .6iI..

CURSO DE MOTORISTA�
e

Serviço de Pronto Socorro' de Automóveis
En8ina·�e a dirigir l!lutomóveia
Amador e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atettdem'3e chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40.

.JUSTIÇA ELEITORAL
TRIDUNAL REGIONAL. ELEITORAL

Calendário Eleit�,t'al p:lI'a i';:' eleições de
23 d .. novembro d<' 1947

Organtzado pelo Tribunal Region<.-:l Elel
torai de Sa n ta Cutnr ína, de acôrdo COm
as mstruçõe-, do T'rfb'unal SuperjOl"

•

24 de sete-mbro
En cerr-amen to do al,!stamento ( art. 50

da resolução n. 2.179).
14 de outnbl'o

Prazo para clespacho dos requertrnen
tos e fórmulas recebídas (parágrafo 10,
do art. 5°, da reso lucão n. 2.179).
Prazo para transferência de t ítu los ou

de domicilio.
24 de outubro

_PI'azo para nomeacão dos presidentes e
mesários pelo Juiz Eleitoral (art. 16. § l0.
da resolução n. 2.179).

3 de 1l0vcmJ)1'0
Prazo para a divisão, pelos juízes das

Zonas. \ em secções eleitorais. distribuindo
por elas os- eleitores ínscritos (art. 60, da
resolução n. 2.179). ,

Prazo para registo de candidatos. até
às 17 horas (art. 3D, ela :resolução n ...
2.182).

8 de novembro
Prazo pa·ra concessão dE' ressalvas

15 dias antes das eleiçlíeH (pa,ráo·rafo

1°'1do art. lO, da ]'esolução n. 2.179).,

13 de novembro
Prazo. para comunicação do número d9

eleitores inscritos pelos juízes Eleitoraiõ
ao Tribunal Regional (parágrafO 20, do
art. 6°, da resolução n. 2.179).
Prazo para comunicação dos juí2",es, às

Repartiçôes Públicas ou administradores
de propriedades particular·es. da escolha
dos res,pectlvos edifídos para serem nU.
Hzaidas no pleito (art. 13, da resolução n.
2.1'19).
Prazo para reCUfla de presiden te e me

sários (parágrafo único, dq art. 17, da re
soluçã.o n. 2.179).
Prazo para os Juízes Eleitorais \"omulli

cm'em ao TribulNI Reglonlll e aos presi.dentes e mesários das mesas receptoras
os nomes dos can.rudatos registados (art.30, da resolução n. 2.179).
Prazo para os Juizes Eleitorais darem

publicidade dos nomes dos c,muidatos
registados para Prefeito e Vereadores
(art. 3° da resolução n. 2.179).
Prazo. de entrega de titulas (a'rt. 40, daresoluçao n. 2.179).

18 de novembro
.Prazo para os Partidos políticos comu

mcarem, aos Juízes Eleitorais, os nomes
dos fiscais nomeados para acompanhar a
votação junto às urnas (parágrafo único
do art; 27; da resolução ll. 2.179).

'

20 de novembro
Prazo para a nomeação dos secretários

pelos presidentes' das mesas receptorasde v_otos - 72 horas antes das eleições(paragrafo lO, do art. 16, da resolução n.
2.179).

21 de novembro
.Prazo de ':'l1trega do material às sec.

g���).eleltoralS (a.rt. 2·0,•.da resolução n.

Prazo _para requerimento de segund:lVla do tlt.ulo (parágr:afo 30, do art. 12 dodecreto-leI n. 9.258).
'

23 de novembro
EI€içõe� para Prefeitos e Vereadoresdos l!lUnllC1PlOS (art. 30 do Ato das Dis.

poslçoes Constitucionais Transitórias de23 de julho de 1947).
Florianópolis, 13 de setembro de 1947.

VACINAS
CRISTAL VIOLETA

DO

LABORA TORIO «H E R TAP E«
PEDIDOS A

Associação p" ulista de Criadores de Bovinos
Rua Senador Feijó, 30

PAULOsÃO
DISTRIBUIDORES:

D I A �
Jaboticabal - Estado de São Paulo

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente q!lsndo receber.

N, 3 CI$ 180,00 N. 4 cr.$ 220,00
MARCA CONDOR

Caixa de niqueI. fabricação
italian�

altura 9 cm.

N. 4-A cr$ 240,00
O m••mo com repetição

Fohlicoção italio1't'O

Coixa de niqueI

Altura 16 cm.

NOalo. re16gic••ão ae.ompanhadol· do. respectivo. certificados
de gQrantia.

PEÇAM-NOS CAT'ALOGOS - ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

CuritibQ ." Praça Tiradentes. 26C - - pQraná

Rua

\

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurai 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequei

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

Trajano, 23 • Florlan6polls

VESTIR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA?QU�R
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

VOCI PRECISA COLABORAI
DI Campaaba Pró Rata
belecimeato da Saude do
Lázaro•.

QUCl'emos que todos façam
llarte do quadro social dos
componentes do "Colég'io Bar
g'a-Verde". Por isso, o paga..

mellto da ação é feito em õ,.
p!l"estações.

o '.rESOURO
Da ins'Ll1'Ut;;ão está ao alcanoe

de ç todos. Dá ,esse tesouro ao teu
wmigo analfabeto, levando-o a um

curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Florianópolis ou na Cate.
dral M'etropoJiotana.

o VALE D0 ITAJAJ
Procurem na Agênela

Pr,ogresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con.

fecções -DISTINTA- e RIVET. Po••ue 'um gran';
de sortimento de aasemira., \l'l.aa'4os. tirln.
bons e barato.,' algodões, morlri. e ayiamento.
para alfaiate.. que recebe diretamente da.

I
ahama a .atengllo, Ido. Snr.i, Comeral••te. do-interior no .entlc:lo de Ih. fa'Se�ern 'Imo

Clompl'a.� MATRIZ 'em 'Florlan6poU•• � ,FILIAIS em Blam.nau .�Laie•.
�------------------�-----�-------------------_--I-----------

m.lhoreD fcfbl'ica.; A Casa eA CAPITAL
vllita ant•• d••f.tuoram nua.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FrorlanópOUt, \8 dle setembro eh 1�4 7

Nota da Redação
Por involuntária omissão foi p ublicedr , ontem,

à última página, um suelto que não estavd devida
mente visado pelo diretor deste [orn e l. Nele se lia

que' o deputado Fernando Melo, na Assembléia, sau·'
dára um seu colég« comunista «sem que houvesse re

cebido semelhante incumbência». Na realidade, aque
le representante falou credenciado pelo presidente da
Assembléia.

.

E a propósito de como se desincumbiu da mIS

são, explica o nogso comentário em outro local.

o abasteetmento do leite
A,VISO DA COMISSÃO ESTADUAL DE PREÇOS

AO PÚBLICO OONSUMIDOR
A Comissão Estadual de Preços, á qual· está subordinada a

Usina de Beneficiamento do Leite, leva ao conhecimento do
público consumidor que es' á fazendo realizar a distribuição
(:Ii'ária do leite a todos os fI egueses. matriculados naquele, 6ll
treposto. Afim de posslbüítar o abastecimento diário d6 toua
!1 freguesia, está sendo provisóriamente distribuido apenas
meio litro de leite a cada residência, até que melhore a atual

situação de escassez do produto,' para o que estão sendo to
madas imediatas providências.

A Comissão Estadual de Preços' conta com a compreensão
e a colaboração do público consumidor de Florianópolis, so

licitando da freguesia habitual comuniqu.e qualquer falha ou

iaeglllaridade acaso verificada na distrilbuição diária do pro-
tluto. ..._.

Florianópolis, 16 de setembro de 1947

Doloroso acidente
p, ALEGlR:E, 17 (A. N,) - A vila de

Volta Gr"nÕe ;foi abalada 'Por um trági
ca acidente, no qual dois inditosos colo

nos perderam a vida, causalldo IJrofunda
I:onsternação, 11ão só ,naquela vila ond:e

eram milito estimados, como também

Ministério da
Aeronáutica

canavial, ficando êls isolados entre as

chamas que se aproximavam rápida·
mente e o paredão, Tentaram então fu

gir, saltand{) num (lel-rad'eiro esfôrço a

�ravés das chamas, até a outra extremi

dade do canaviaL Lá chegaram completa-
mente queimados, mas ainda com vida,

Aos seus ang'usHoS'Os gritos de socorro,

acorreram várias pessoas, que os leva

l-am imediatamente ao Hospital.
Franckfort SUl' Main, 17 (Unite)

Os alemães estáo ameaç'ad{)s de 11100-rer

COl\nSSAO ESTADU.U, DE PREÇOS

Convocação
Ficam convidados os srs. João Lopes;

Olímpio Ollnger, Alfredo ifUchter, José
Elias, .José ComichoJi. Eurico J"ris, João
Assis, Antônio Salum, Francisco Rober
to ,e todos os d,emais pequenos produto
res de 'lei,te de Florianópolis e dos vizi
nhoS' mUJlicípios a CQmpareCel'em a esta
Comissão Estadual de Preços, no dia 19
do corrente, sexta-feira, às 10,3{) horas,
afim-'Cle de tratarem (le assuntos do seu

interêsse, relativos ao abaS'tecimento de
leite para a <:idade de Florianópolis.
Comissão Estadual de Preços, em 16 de

setembro de 1947,
Leoberto I,cal, presidente,

Auxilio à Innlaterra
Lo'ndres, 17 (li ·P) - O Te

som'o Britanico anunciou que o
Fundo. Monelario Tnterna.cional
concordou em fornecer à Inglater
ra 60 milh'ôes de dólares �m troca
de esterlinos, nos prox'inlOs dias,

,reIP1Jlltt ,

sua autoria, sôbre a 'cassacão de mandatos,' terá a aprovação do Senado

Para a paz ou para a g.uerra
Nova York, 17 (f). P.) - A ",r- ga',�f's, a hornhu a+õmíca p o,� prQ-.

'gl:'IJ!I'la ussemhléia goral uas Nações cesses de d�lrni(;ão cm massa se'

TInidas f'oi j'(J.l'[fHümf1l1tlc inauguru-. n50 s.r ,etimií:m a guerra. "O que se

da, ecoamlo 110 recmto a sOI,pne! deve é emp'f',e.ga,r LodRS as conquts

nrl\'I:l·Lfmci.a ele que a f]h'isi'ío entre I tll� ya,cífic:as (la ciência, al� agora,
a Hússin e as potências ocidentais u l.i lizadas 'para alimentar as guer..
'!;>.VP SI'l' c.-ssarla a q ualquor custu.l ras e a destruirão, no mothora..
A ::;t'�"ão inaugural contou com a; m"ml o das eondiçõos, da vida hu,

f!l'P,,,eoll(,�n dp conhec1das ]JP1's'On;:tIT-1 DlWlJ;U. O adveruo da razão sorá
dades int ernaciona is, inc.l'llS'lVr do j wmlJêm o da paz''.
g'{'!ll)!'ul (I f)o J'g r Marsball, secietá-
rio ri" E�lia,do norte-americano, �"n- SERViÇO DE

Fruto exclusivo de seu. pl'órwio cio DJ'I'sidio(].a pelo sr, Osvahlo Ar-a-

O OG Anha, c!p'l ..-gudo brusi.leiro, 1101' rorca METE0R L I
,e,., t'or(,' 0, João Fl'I'c!el'ieo Hacdier é � da posição que role assumiu na as- . _

'

que se lJ6cJ'e chamar um verdadei- sp,mbl,éia que dc]J,Ü,I}ll (] prohlenm Previsão do Tempo, até 14',
1'0 "q�lJ' mfHIL' mail". E no seio do (la Palestina. I horas do dia 18 'I'f
l'ullw.liol1,aJicinw púhlíco I r ed (' I' a I

. DiJ'ig_iJ,),do ,�, �)alaYJ::l ,aos d,;I,C�'.a- Tempo Instavel, com �huvas,
,,' -vio o-o.r- , ".

dos, o sr. Osvaklo.Arantia drC''''I'lOU T m ratura Entrará emocupa hoje logar dl rlestnque. que "0 mundo 011 organixa a puz � �pe
Iniciou sua carren-a Junci o na I I ou j)J'f'c'ipil,a a guorra". Advertiu decllnío

C0-1110 Auxi l iar 1J::t De.l,eg�aCia Fiscal! �ll: :'ll� ,p�'o�in.}.os dez m),�s,'podl'ml Ventos:
.

Rondarão para o

de PôrLo Alegr-e. Em Hl35 prestou ,PI. c [):9,nadn: cumo um pt,l lodo ele Sul, com rajadas
, "

i ag ítaoões r. J,n�,'gurança ". O rlíp!o- T . t ' t d ..

concur so para Escntur,al'lo, sen:do�mala hras i h-ir-o afirmou que "a . enlP:l� uras ex �e:nas e

classirícado ,lia Alfândega ele Flo- nossa t.n,rl'.['a se limita a saü"l' qual hoje. máxima 18,5 Miníma 1,5._,
r ianópolis no ano seguime, cargo

I eam'inllo Cllillo(ln:drá á paz c qual I) I -_

em que )H'l'mUIWCOll até fins do �pJol' levará ti lll.la". _\el'l'SCritlILoll que, Ilandhi COO tra as- rnIYJn"Il,lo p devpr'a� drC1S!\'0. U ,ano passado. Nos começos r!esle Mais d(' dois anos �,e cscoarnm dos- A'
mIO fi)l nomenclo Gunrtla ;Vlór da d� o. rim ria gneITa, j)lId'0m fllllrla transferenl113l1Alfânril.'gcL rIo l'rll.gUO:llanH, c logo nano 101 cOllsrglllc!a uma paz vPl't1a- lU II

depois 111Sj?plol'. cal'gl}S em que se
dei l'a". () Marlor ,alpeloll em prol de :!\J,()ova De�hi" 1? (United) -."'.d

. ., .. ,;' I um I'nlpndllne:n[o ('Il1.rc os 110mellsjMah:ltJ11'a qa!1dh1 o.bser,:oll, hOJe,h011'\ e com ld.! ,I compett,neJ.H e q'IH' 1!.1',a(11m "illI8 pl'(\hknia,s flp ])(lsl. o seu tradiCIOnal silencIO de S,2-

COITt'Ç,ão. gnrrra. F,riwlJ qur "o;:; chefes tl1la-' gumJa-feira (ho,ra da Inclia), p,n-
,-\.go-ra, - justo j)l'ômio ao� :'1"115 IiLál'.ios e-a iram pOJ'qU(\ l.in'l'Hm nw-

! rém, foi lida publicamcn te a sua

mérilo,;, à ima dedicação e o �eu
cio dc" f\nfr�ntar a librrdad� _de rnens':�gem em qu� ,declara se O�Ôl"'

" ", Cl)n�ele'lliCJa , J)l�.f'C que as Nai'o '" energlCatUellte as trans.fcrenclas
dlnalDllsmn, - lO! rle:'lgna.do IIl'�pe- Cni_ela" - quo se r!oEIClicam ;Í r(::ali-I de populaçõ'es hindús ,,[o Paquis
lor ria .-\!fwnde'ga de P'elOllas, a me- Z�'t;ao ria lJa� - pocle,rão se ]JC'lH-lri- tão para a India e oe l1IuçLLlma-
11101' cirla<l'1n do Hio Grwll'cle do SujiCH1I' da.� llçoes a[H'rsl'lnlnda,;; nesta n.os da Tndia para ,u Paquistão.
e a �,pgund'a em DJoYi,me<l1llü alfall- gu,(wr,a. Dl'cla,rOll, ahlld�, o ol':tdor I Ganclhi aconselhou aos hindi11l

O sr. Comandante da Base que p ('ol11lpIp.tUim.PIJl.p va a ]ll'oihi-I que dêem um tratam,!:'nto hUI11<lllC',-jle,g'ário. -

IAérea de Floriallópo}is, tendo \:uo. co(, l',mprng-o de at,i11a:s cu,mo O� c justü uoos muçulmanos, na India.. ,

No (].pc'mnJ)I'Jlho de"ta, nova eo- --------------__..;_ _;,.:___.....: _

em vista a realização em. Ja- mis�uo _ psfntmoi' c.Ql'los _ Joi'(�
JlaS localidades vizinhas. .

1 1948 d C d
Aqueles dois colonos, na tarde do dia,

neIrO C e c , O oncurso e Fr,edrrieu Hachel' há dp huver-�e
Admissão á Escola de Ael'onáu-24 de agô,to p, passado, foram queimar mllliLn lwrl'l, oh(Bndo novos êxjln�

um eannvial sêco, de propriedade de um Uea, cujas inscrições terão lu-
pa.ra s,ua já lllag'níficu folllH de

déõles, Para êste f.im, puseram fogo em gar enl Outubro do corrente ser"ir,o.seu derredor e aproximaram-se dum cpa- ,

ano, avisa aos interessados quel'ecUio 'de pedras que cei'cava parte do É ()' que si.neerament,e augu-
se acham á disposição dos- ramos.
mesmos na Base Aérea, as

Inscrições e Programas, bem
como os respectivos formula
rias de inscrição, ao concurso

de admissão ao Curso Previa
daquele Esta.belecimento.
Base Aérea de Florianópolis, IUO, 18 (A, N.) - Foi deCll'e([lrta

em 12 de Setembro de 1947. pelo Jui:l. IVfiJU 1,01)e8 Ribei.r'oO, da
"Ubm·to Ucllôa 20 Tenente 7a Yum Ciivil, a í'aol,ência do Banco

, rle Operaçõcs Gera is, es'l;abe,lecil([o
>em massa e mergulliãr na anarquia sem 2° Ten. Av. Res. Conv. - lliBsLa óat])ÍI(al ú rua do Ho.soál'io 113.
t]ue o Estado e as tropas de ocupação A' d t d B' O
possaui evitar _ declara num apêlo à JU an' e a· ase. pa,s.siyo atinge a cêrea ele 25

milhõ,es ,l,e crmeiros. Foi nomeada,()pinião pública mundial,·Q CO<II1ité-Agrá- ai'nda, silJl:dico, a Caixa Econômical'io do P>SD. 'l1eot'mina o apêJ.o dJllendo
,

,

que para evitar a cabásti'ofe horrível os Centro 4cadêm·lco
Fedpl'a/, credor,a de cinco milhõns
de Cl'IJZCiJ'llS.

alcmã,es predsam a'eceber 4 milhões (]e '

Ê t',sta a primeira, vez que a Ja-..quilos de batatas e �bter permissão pa-

XId'
· lênr,ia de um ba.nco é deoI'et.aJCla no

ra a pesca de <baleias 'e pei)O€s em alto . e everelromar, afil1bde conseguirem materiaIS e
� Fôro, liOÜ; ti lp OOU1'O OS bancos que

g!'9.xas, "Advertimo,' ao mundo, diz o Hoje, á;s 19,45 horas, 110S sa- �:i'nlha'n: �!fl a�)riI' f�.êlnlC'ia r.fHlOT'-

a�"lo, que os homens na Alema,l1ha que 1- � d Cl b D d A
�

t
,mm ,'L SUI!)!:'l mLenrl'eJlJcJa ela Moe-

l� oe" o u e oze e gos o, da e do Cw\.clito.
se conf>agraraní à democrac.ia estão per- dpromovi o :pelo Centro Acadê- O magis-ITauio, na su'a lomllra u�-dendo a confiança", �

mico XI de Fever,eiro, reali- cisão, reafirmou a poss'ibillidade
zar-se-.á: uma sessão civica em

dos b�ncOis rpC!uo('o[',PIl11 eOrD'conçlala,
,-

._ . .' .

I
',ermufl:cIiJ1lclo POl' co.nehnr que 'lO

com��oIaçao ao �n�:lro al1l- não def,erill a, presp.utE' pm. vÍl'tudeversarlO da ConstItmçao F€de- da fruII! a de poderes es.peClalS, ou

raI.
.

-ioTga,dos pela sociedade a:nônililla "o
dÜ'Ator [)rcRklen�le dro Banco.

Falência de'
uoí banco

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, oom hora

marcada, a ca.rgo de wbalizado pro
fissional

RUJa Arcipreste Paiva 17

'"PETIDLIII
,lmIRIEDII

CONTRA CASrA,
QUEDA DOS ca

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Havendo a Comissão de Preces assumido a dírecão dos �

Serviços de abastecimento de leit� á 'Capital, o sr. Sécretário
da Viação, Agricultura e Obras Públicas, e presidente' daquela
Comissão, 'por nosso intermédio, convida a todos O!;; que Se:)
ocupam com a' venda de leite; para uma reunião, a realizar-'se,'
ás 19',30 horas, do dia 19, na Secretaria d'E}stado, rã Praça Pe
reira e Oliveira, Nessa reunião serão tratados de hrteresses da.
Comissão e dos fornecedores de leite á .população,

Convocação e convite
ASSEMBLÉIA mURAL PARA ELEIÇÃO

O,'S lide,alisaidO':rjes (da AçãO' Social Cnt.arinense COll-

l'ocam as ,entidades belleficientes ,desta capital, que dese":
jam filiar-se a essa sociedade nssistencial, n Icomparece
rem á Assembléia Geral a realizar-se 8áhat]o, dia 20 da
cO'rrente, às 14,30 hora,8, na séde da L. n. lA., a fim 11e u'a
tarem da ,8eg'uinte ol'dem do dia:

11.) Recebimento üo oficiO' de cada entidade, dcsig'nada"
seu representante no CIYII�elho e ,(lois de,legados á Assem
bléia (�eral.
li) )�leição, por meio de voto secretO' e pO'r miol'ia, para,
os cnlrg'O's de Diretor, 1° c, 2°,Sec,retários, 1° e 2° '1'e-,
sO'ureirO's. - De 'acôrdo CO.ID 0'$ esta.Í1.tO's (sómente pode
derãO' vO'tar O's dois deleg'adO's (Ie icada uma das l'ociet]u-
41es, que tiverem sidO' credenciados;
c) Est,abelecimento de medida a serem tomadais para a --.i;
solenidade ,de instalação n )l'eallisar-se no (lia 22, segun
da-feira, 110 Cluhe ]2 de Ag'ôsto.
No intuito de fa:cilitar o Jlrocesso de eleição, as e.ntida-··

.

des deye,rão datiJog'rafar as suas (�bn,Jlas cO'm .o,s nomef'i das'

pessoas que tiverem a ce,rteza de (aceitaI· �O's cargos para'·
que forem :escolhidas.

.

ASSEMBLÉIA DE INST'ALAÇÃO E POSSE)
DA ADMINISTRACÃO

Ficam ,desde já convidaidas as .âutoridades em geral,
e todos :aqueles ,que ,'Se' ,interessarem ,pelo hem estar coI�
tivo, �lem· de militantes I das sociedades beneficientels 6'

d,!l.S uss'OCiações de clat"se, paTa a .}�ssembléia 'Geral de Ins

tahliÇião da Ação SO'ciul Catnrinenset a realisar-se dia 22 d.O'
cO'neut.e ás 20 horas, 110' Cluhe 12 ,de Ág'ôsto.

FRECHANDO • • •

'''Í!\'C' () Úl'gi'(,o ()Ij)(lsidoni;:ta ('Im Iph�ll'D P illJltm�mÍJliáJv�l Noite de

Süo Brn'lolomeu, A pcna as.sa.�sirlla do.s iJiloo'e.s _jGr,11alislas :não frm

tirll) r]r�riln"n. :\oIafou. DPslrs úlLimofi riiõ'l�, nm cieladão pru:atissimo.
f)1lC nunCll esteve na cadeia por homiC'idio, 'l'n� Ti"gipi,ô; cteiPois
etn Camb<1Jjuva, liquidou com Iodos Cjnantos nao lo,;sem lJ�ssr-
'd istal�; em �E'og1.1il([a. ,e!KaU'SiVa cl ° !! a'])II:a. mort allllu:a,d,e e-nt:J'f' o g('Dte�'o

'

humano, pa"soLl para 'Ú vaeu.nuridw! Arrazou eom U Cl'l a(,'fl o

U;} }<',clJzf'1n'llu :da Hessaca,da.
'_�nJllca tão IPOUCOS mata:racD1 lantos em tão P'OLlICO ,Íoe,hll)ll. �,
Ji� o i'lllfcl'elSSHlnt.e, de tnlCl'o isso. é ,que lorlos os a'ssa:ssJ.'llRrlnIS pelo

Diário 'es'Lão palssantC!.o muiito be-m de 80úr(,0, vivem alegres ,p p,r0_7-
�)('raifllo's 'c' 'teimaJm - (CjLlIRl1Ita i�10Tânlcia, meu peus!) - pm �nu(}'"

inmar (',onllJ.e,eiIY,wnlo üe quP p;::'Lao ,mnl'l.os, Ü l'J)imr:w prQCerllmelnto
de tadm; rssf'S de cujus cam:;:a r,pvolln nos nWHllS JOll'nra'lJ.s'tlt'OS de

S,alnta Oa,[arina.. E as comSE'q'll!�1]1K)ia's de risses ct,efumlo!'\ não, esLarem

ai'nda sepu]{a'd-og são gTav('�. gravLs�i'l1las. ),'a Re<�,slu'C<a'd:n, P,()I:
'exemplo, 'OCO'N'(' esta harbHil'ldacte: es{oo os lldentslrlS (Irando lelle

de l'aca marta!
CC!UIERJIE '/'JL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


