
�

elogios' do' D.iário, é, nada meno:s Dada mais, graduadissimo. fUDcionário (fiscal lo. ,i i1llisío· '

de renda) e líder comunista" por todos conhecido! 4 ligação entre udenistas e comunistas �diB a

dia mais aparecp,. Enquanto isso o PSD, e este jornal, permanecerão Das trincheiras da -!radt�ão
-------. brasileira. ,lutando contra a traição vermelha! :� �.�� r '

�_._._.._,._._._ _ _- - _._ _ ..-.".w' ._ _ _� _.._ - _._ _ _.__._� _._ _- -�
•..........,.,. 'II

. Censurado pelo sr. Osvaldo·'llranha \ "

FJ...U$HING, 18 (e. P.) -. o delegado sov iéf.ico, sr. Andrel Gl'O

myko, aousando os Estados Unidos de mtonções ocultas na Grécia, 1)e

(]j,n ao Comitê Oontral ida Assomâiléia .oI'ra,1 'que impeça a discussão do

problema gT'C;g·O.
'(;l'ol11yko falou d.m'ante uns vintn minutos em r111SS0, Iinguugern

que o pr-es idente Osvaldo Aranha não corrupreoude. Quanelo terminou a

Lradução para o f'rancês, ° sr. Osvaldo Aranha censurou, Grornyko por

"viol.a·l''' os l\(}gulamenios do Comitê, que não está autorizado a discu-

tir O Irmdo de nenhum problema,
.

..

n-U� .. l\Il'Wv ·lJ1..uUO DR IU.N'l'A CA'rARINJi

\PH'fl"eUrt() e D. Gerente: srn NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARIUJUA RAMOS
Direter ti. aMacio .L DAMASCENO D,A SILVA

I Florlanópolls- Sexla-Ieir., 19 d. Setembro d. 1947 -r N. 10.129 R�.�,,��!�!�?�.�O F��' d�,������,eóoo�?�l��
----------- imiuento nnna I'eol'gunização em gr-ande estala elo gahínele britânico,

NA AS
' com (J d'uplo propósito OG cermtralizar a alullor1dadG necessária para

,

SEMBLEI�A LEGISLATIVA dil'i,g'il' OllOVO programa do expuraações ,o eliminar os nünilS,kos de hie-
,

: .

rarqu ia ';:'é�cmlKi,ária, cujos erl'Os polfl icos ·ou. hlefi,cU.l'ncia, Itêm cr-iado

Representando O t t·d n d
'

t ·h sérios pl'o])I,PJTIãs para o govêrno,
. ,S qua ro par J os, qua, ro ora ores na ri una. A'Wé.'!'ee'n!ara,rn que, para S'1j crmseguir o pi-ianeiro objetivo, será

.Belos "ODCel·los, elülg8o"·I'a parlamontar e..• sessa-o eoce·rrada. deloeg·a,da "maior aU!t.oridade" ao rnínístro do Comércio, iSir Slafford

U (I
_

U V GriiPll;:;. 'I'odavia, '-"S centr'os oficiais proemam evitar CO'!ll0UÜll'OS SÔ�

O deputado udenísta Aroldo volvesse, embora muito de re- bém ao nosso Poder Executivo Me quantos e quais os ministros que serão afastados.

Carvalho foi, d:a s�ssão de on-li lance, para questões unícamen- a incontida satisfação e alegria

tFeml, o sbeu primeiro ,oradoI'. te politico partidários I em face de tão alvíçareíro Os acontecimentos' Vai estudara ou, so re o aniverssario da' .' aconteciment.o. O
Constituição Federal, prOda-j' .0 parla�entar udenísta ter- Ao deputado do P. R. P., se- de TI"DI·PÓ vi����nYs���' �� ��t:i;r-da
mada em o dia 18 de Setembro mll��u pedindo posse, �m re- auiu-se o seu colega Armando

1 d t d h
� União Soviética. A, Vishinsky,

-d� 1946. Ddisse que o fazia como!1 ;��1;� �es:ss:o� e 0Je, sus- CalH - (Partido Social" Demo- O estado de alarme a que a retirou seu pedido 'para falar
amcero ernocrata, sentindo ' . crático), pronuncian do uma população de Tijipio, no muní-] ante a Assembléia da. UN, esta
uma profunda alegria Civical Seguiu-se com a palavra o bela e empolgante oração, que cipio de 'J'ijuc.as, estava expos-] tarde, após o discurso do secre

;p-ela recondução da nossa Pá-I deputado José Maria Cardoso provocou de todos que se acha- ta, de quando �m.quando, p�l�s tárío de mstado Norte-Amert-
'tría ao regime legal e de ordem da Veiga - P. R. P. Pronun- vam presentes á sessão, os mais inçanhas do. �n(hnlluo J)a�'lO cano, general Marshall.
a nos dar a segurança e a cren-: cíou a mais demorada oração calorosos aplausos e demorada Peíxer, h{}m](�ld� e (lesor(le).l'o Os delegados soviéticos não
ça em dias mais claros e feU) da sessão de ontem. De inicio, salva de palmas. Os aplausos habitual proteg'ído por eheíes explicaram a razão dessa me
zes. s. s. seria muito mais te- frisou falar em seu nome e no nua s. s. recebeu nos não cau- lH1011istas, merecia ter cõbro, dida mas ao que parece, a

Iiz, já que asseverou sua eon- do seu Partido que, por sua saram surpresa pois é sobeja- Dai 'a:" pt'ovi(lêllCia� to�na(I�J'!' Rus'�ia deseja tempo para es

fiança em dias mais felizes pa- pessoas, trazia ao nosso Poder mente conhecido como um dos a respeito, com a exclusíva Il- tudar o discurso de Marshall e,
Ta a nossa Pátria, se se não Legislativo assim como tam- mais eloquentes tribunos do nntídade de Sei' fi ordem asse- talvez, para receber novas íns-

nosso Estado. gUJonda. O sargento da Força truções de Moscou.
Possuidor de invejavel talen- llIilHar. desig'ua<1o para aquelel '

t.o e Invulgares recill"�os de dí�tl'it(), em lá chegando e, aGiQuer-Iam avan-J.li{!�, t) l1rf)Twin ll1aj,)r·-'bJ'igar)l'i- oratuna, sem,pr8 qw: c11scursa, pm' 11e ocorrências que se l'epe-', '

I'O Eduardo Onm"" roi llil�t;i'lll .. , r:x- ,

1
. .

plíeilo rm dP1\1NlCi;'I-]('". lW II\-('II,]·_ e. (�llv�do com rea l1:t.eresse el tiam, tlcu ('11111wClmCllto ao cll�- çar alemso llJ'olJuncüldu. I'.m S. Paul,\, J(](IB atençao, a todos empolgando re it,os Ilfll'ord�iros de que uno

lrando wm um raciodnil) lapida] com o seu verbo. Seus concei- l)('JI'mitiria oontinuassem os' TI'ieste, 18 (U. P.) -:�ro_pas
a cOlnplcta incorrJ'pwlihilida'de p,[)[re tos, expostos com rara elega.n- sobressaltos e as tl"opelias 'e norte-americanas e bl"1tamcas
comíluúsmo �'e rfr,moc,racia. (,Jl,t 1'1' - I t
f.:Ol11uITlismo p ca;lolici�mo, ('nlre

cia e trato parlamentar, sao (1110. a. 'ordem ,sel'in. mantida. continuam a ertas e man em

coml1lnismo e paÜ'iotismo. ()nem de ordem a nos inculcar o hri-
'f l' �,t •.. _

em seu poder os pontos de vi-

fj.l1iZ,Cl· a,cnm1Janhar o �(m límq)ido lho de sua inteligência e a for-
I

auto .�a� OUdP,'l�a (l_ue nq_!le g1lância das estradas que con

))ensamel)'Lo político I el'á UB for- ca do seu talento e cultura, e emprm enoo o, �sa�sosse�o duzem. a esta cidade, desde o

mal' r'nll'p os que n50 podr,m COl1- sempre postos
.

que est.ão ao
c.(}],J'esse u e.stn La,pIt.a,. ou e

terTitório iugoslavo, -para im-
slmlú' qlH' a I Hnlo ue 1)1'e:O:1'1''\'ar tl contou a seu modo o aVISO que

'

jHmeZa da douLrina dcmocrática. serviço da causa Imblica e do .:' "I
�

t ... I pedir que tropas iugoslavas pe-
se eonsinta (jll'e o" comnnislu-s te": bem do seu povo. ao qual serve lhe rOIa (Itulo pe ao. au orld.u e e

netrem no Trritório Livre de
rllham ·tóda a libeJ'Clade rl(·� pretparar com denodada e enobrecedora �ne aparecen �omallcead� na

Tl'ieste, como parece ser sua .

a r10:;t,eúicào da ctemocl'acia. constância, Na se'ss-ão de ou·· Ul1pl'e�ISa n(��lllsta e na trIJmua.! ,lI1tenção. As tropa-s aliadas ob-
A 80míssão Execllll.i'va. no SBll 1 .A. b]

infc"liz camulüca,do, <1,p,j'psc1lilfmdc tem, o jovem tribuno se a.cha- lassem e�a. ,•..• , I servam uma atitude de firme-'

a08 udf>ni"las tl'ê$ eaminhoô divel'- V::i, num dos seus mais feliz·es A I}O})ulaç,�() (le 'lIJIPlO, �.)a-I za e evitaram até agora inci
sos para ernt'l'HllLal' um l)l'olJl,pma dias. Jurista moço, mas já fir- c�t.a. e .1�hOrIOS?: o,te.m a s�al dentes graves com os iugosla
cllja solnçào é C BÓ pode �I"r lMDHl mamente experimentado na tumq1I1hdllue .asseoUI ada.e. l�aoll vos.única. a faslou-,s-e (f.0i> C'llsi'ilGimnnto,R . d P sso �eu Julnlo
do pn,trono do panLído A deu um sua profis'são, foi com muita eli)�,OU, e, ,o)" L�, ,o ,. ,".

•

•

If'�l('.mllnho de pusilanimidade {rUe oportunidade que abordou a ., ,?s .acollteCl_Dlento�., de TIJI- Contrato de artistas
não se 00mlH1.J'a wm os ·ex(�mlj)los sua tése que era o de comentar plO ! \esu.me.Dl .s�, }}o.s, a uma

"

'

de ectidilo e coragem viril d'adns
O primeiro aniversarIO da P!'ovldellCUl. sohcItada, e aplau- Rio, 18 (A.,N) --:- O J?resi-

pe,� �;�'��f()��b��f:g:d'�:��dO, pa'l'a feli- Constituição Feàeral Brasi- dlda :por ').unntos estimam, a 01'- dente da Republlca sa,nc�onou
cklade' da lJDN e eo.mo j)ro"a rIa leira, em cuja feitura muito se de�, cuI,tlvam o respeito ,as fi.�- i decret� do Congress.o .Na;l.onal,
cOf\rência do parüd,o, é quP a 80- devotaram os partidos "verda- tOJ"ulados e querem ��ercer II: subordmando ao Mmlster'lO da

misl"ão EX'ncut.iva é I]m órgii.o de- deiramente brasHeiro.s" com
Vl'emente Sl�aSA �tJVldades ai Trabalho os contratos e�tre

;;a.ul.ol'izado, hesil:alu.fe A s,em arn-
apsento' 110 Parlanlellt,o. marg.'�m 1(10. vlolellCla.s e a.m.ea-, trabal_haJ.dores. d.e teatro, eme.-himl(,e dent.ro ela.s· próprias banca- -

1 I t I d
.

das jlaJ'l.amenILal'es elr�jt.as sob a Amanhã, teremos o prazer de ças (e e emen fO� l'eCOll leCl a-, ma, r:ádIÜ e CIrco e os respe.cü-
�l1a bandeira.. O que ela diz não publicarmos, o belo discursso do mente (IesclassifIca,dos. vos emlPregadores.
faz fé nem obri'ga a ningnéom. E d'
Í;:.so ri uma perig'o�:1 mnamalia (Fne parlamentar pesse Ista.

D "I d
" A g t"of8'nde :i discipUna e ao üeenro ela O deputado Saulo Ramos - epOSl O� e uranlo na r en lua

poderosa orga·nização Ipo.Jítica. P. T. B., falou tão logo termi-
'rÜl'n::hse urge-n.l,e a CO'Tl:\'ocaltoria -

d t d RUE'NOS AI,R,ES, 18 (U. P.) - O gavêrno a,Duncíou ,a descobertrn
nou a sua oraçao o epu a o'

j l' j"l 1
.. .

d '" t T.\' Ó· CfIe um wugresso n.acional da uns.\ d C 1'1 E' ,..:I (,e ya 'IOSOS t flipüSI ,os (e uranJO Ina mllla ",·e 1;::>:1'11 a .1',e, pr Xl<lTIO a <leo-
. .

Ia �rltr'eO'a� "0 so ., ,,,,,rman o aI. XpI essanuo-se I'
. .

1 co L' A f' d I
-

d
.

para corTlgl- , '" _'o llJU -

,. '"
, d r' O' t

ma na rp,rovmeta r e ,;::-an 'lHS. I Cl'es.COfli ,ou! que Ulma ' e egaçao e g,eo-
din'ção suprema a l}P.ssoai' quI' sai- pausa a e ,a""arosamne e, s. s.

I j"
•• .., .

L t I I I
'

d
.

t
'

C t d og'os o I,CW1S YISld)lU a mma recen ,e'mEm·e e 'C'a 'crI]. ou o VO lllme 09
bam impor-se aos seus co.l'relíglo- rouxe a· asa o pensamen o a

'l
"

]'" ,:.. el' d â' ·1' b t
.

11,'
nárioos, ac.r)�tanclo a l"es'J)oJ1!sabilida- . -

Yt' F l' (Pij)(JS.ltü�. 'JSca 'iOJ ,a s·eg1.m a, mma 'e '1.111" lHO úe'RICO OI' a nos U ImoS!

dr. de eomauc!ot)-los, s,c.g·un.rJ.() os
sua agremlaçao PtO I

l�ap'o te I� 'lnese·s, "clD<rlo a Ü'll'tra siluada elm CÓl'doha.
. \

ideai" do majnr-'brigadeiro E(i'l13r- no seu pensamen o e s o,

(ln üomps, que é s'c.mlPl'{� a fonte ClhOl�shtaeciadfol'rm'o'llleade(,la'" �.attI:Sfaabça_ao'- Dpontados OS agressoresdonde ,elimanam o prestígio cio )lar- ,I ':'

�i:��. e a oODfi8Jn�ca qlle ainda )ns- �i��sse;��aco;:i!igJ�n;!����. poli- . '. , . , ,

(Dp "O Jornal", de 10 elo cor-
* 'li' *' NEW YORK, 18 (U. P.) - Nl1Im dISlÜ'Ul'SO cheIO ele cnLI,cals -a RUS4

rrnLe). .

O sr. presidente, dando cursol'sia,
o

,.SCClrelál'io
de ��tado ,MarShall desa:fi.ol;,

a,s Nações �ni{]as a ,fa�e-
ao pedido do deputado Aroldo relll1 ?1:n Sll[)re1rno e�,íorço para Yel)��l'em a" rprofUill?,'a crIse eco�o(:mlca.
Carvalho, consultou á Casa se. e pohtlca do muooo e salyar a Grecla dos a:taql1es dos seus Ylzmhos

consentia fosse encerrada a! comnmi,strus nos Ba,l,cãs.

sessão em honra do primeiro
I Fa.l<1odo á As,slemlbJ.éia GeraJl das Naçõ'es Uni,das, Ma,rshaIl acusou

aniversário da nos'sa Magna! l'Uidemen,lo a Ylu'g'osMvia, a Alibâ:nia e ,a Bulgária ele f�los a:gres,sivos Oi'

Carta. O re.querido pelo' sr.lllOSMs contra a Grécia, e disse como 018 ",etos 'da Rússia imíPooirrum o

AroIdo Carvalho, foi unanini- CO[]Jse,lho ele Segu['al1lÇa de tomar qualquer medida para probejer a

mente. aprovado. Assim, o sr. Gnécia.

presidente encerrou a s'essão, Aflv,ertiu êle q\1'e a As,sembléia "·não poele ;permanecer como mf'l'()

m.arcando outra para hoje, eSjpcoiadol', e,nq'uanto ;um) mem:libro das Nações Unidas csbá em perIgo,

áR mesmas horas. ou cOllH'qnêmcia de a1ruques do exterior",

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

Ino XXXIV

,

i�

Perigosa cmomcdíc
Pelo q.uc é COrI'(m.te 110S cf.renlos

JlOlíticos, o c-ülymnicarlo oficia I da
·Comi<;s5.o }i',Xt'f)utiva da l'.1 JS (,;:ita
IJe.lccÜ'urlo três cam in]) ('IS di J'm'ell
tns j)Lll'.a uso da agremiaç:ilo no

.c.aso ela ca.s�ar;:ão dos malld:lJlos co

munistas, prOlbuzin como l'Ps'nlla�
do fortalecer o geupo uclerlÍ<sta que,
jnt(!l�lwef.aJlldo rlevidame'llte .a lilllha

JlloJí,tica c moral do pa,l'1 ido, esbá
tle.cildi.rJo li yolar a favor do projeto
Ivo d\�qui,no,

.

].'}s.s'c ge.upo rB1Jele a lese .da in

tlolll81li hJ:ciemaEelade susLent::tda pe
la comi�são de juri.stas em 'Cjlue se

.apoiou a Comissão Exc:Ü'ull,iva e

,c.o:n[.l'ariam('Jll![.fl ao que afiT,mo.u

e:,sa ml'J&ma Comissão, cnnsi.clr:l'á

que votar ,pella eli<minação elos 1'e

;presentantJes de um padido c�.io
l'cgi.flto foi cassado pelo J'1lIsl1ça
EI,eito,ra,l, ti ficar rigorosamente
-com o espírito e {\om a lp,[.rf1 da
;Col1f'll.i·f,uição de 18 de s,(\le:mibro.
Assim são os que se P['OI1Jul1lc·iarcm

pelo projpl.o Ivo d'.A<ql1ino e não

o!': que ficaroIl1 contra (>I·e, os
.

que

i,D1terprett.rum CO,lT.(�l.aU11:e.nf.e .Q ldpu

Jismo ela UDN e s,e conSBl'VlIm na

linha de doef(?sa elas i,n,s,f.ituir;ões
d<ema.crábcas. traçada pplo briga
l('j.Gko Er.Luarr!o Gomes.

A "e[.e)'na. vigilância" fpoJn no ca

�o uma (�I)ol'f;U'na e necessária <l'j)li
.c,ação. Vigiar contra qUl�m? Con

tra os inimi.güs do re.g-J.me demo

:er.áti,co sej,a o poder públi'co, quan
..-10 ql1i�C1' ateDILalr CO'DJtra êlf.', s'c.iam
1'18 pa.l't.idos inclin31dos de I endên
cias fas:cis!.as, seja, so,bl',eÜldo, o

.oCO'lTIlI'niFimo que é hoj'(> a p'l'i,ncipa,1
ameaça á man:uf.Ol.rção da democra
cia no :m�l,nelo.
A famo'sa flJrh:e,rt.ência d{) ma.ior

.hrigald,p,iro Eduardo Gomes PI�� in
·do aos sens par tidár i ()s' e rud,mll'�
tio'res' que se eonservean al,erta,. VI
g'jando pelas lihC'rdades cios cld.a

dã os p pelos cf ir,ei,tos fUlnld3ll11cn
tais do homem, ,não Lel'Í:1 ,senlido
se a j omassE'lln a;penas como um

propósi,[o ele o�)osi\.ão ao govilrnr
(jfl re>pública, feolmndo-se os olhOos
aos inimigos mais pprigoso;; qu'c
alão oessam de cons.pi,rar para clrs

truil' (l sistema clomocl'Mico e com

Mf1 Luido o qur co']1ls[ Uni a própria
vi,da mOl'al do Brasil, on. srljam ais

saaB �J'adiçõ,es sociais e l�eligiosfls
oe a Sollél. ,posiçãO' CJ1Itr·e os, povos
ll:m·e,r i,c·;w os.

Qna:l1ido acoIl's·eLbou os br3Jsilei-
1'OS a sr manl!eram vigilantes, o

únndida'Lo presidencial lld'endsta f.i-

111ha 'e.m mira acaute,]a,r a deunoüra

(lia conLra as ma.qiuinações daqu.e
les Q'ue, fi.n,g-i'l1!do' se;m/pTe defendê
la. r:ó te-em no coração' o in�e,l1ito

inJ'alig'ável de liquidá-la.

Gravemente
enfermo
Nova York, 18 (U. P.) - E'

grave o estado de 'saude do

ex-pref,eito de NOiva York, sr.

Fi-orello La Guardia" - amin
dou o dr. George Balher, mé

dico do ,sr. La Guardia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO-Dia 21, Domingueira
1 'hora. Dia 27,e- terminando a

,. "" ,

com IOICIO as

sábado, Soirêe.
'20,30

I POLíCIA MILITAR DO ESTADO_
Nome - Data do nascimento - Filiação
_ Naturalidade - Estado civil - Pôsto

I
José Alves Carriço Júnior - 5-7-1903 -

José, Alves Carriço e Carolina Alves Car

r iço - santa Cata"ina - Solteiro - 10

sargento alfaiate.
Carlos Zaia - 31-1.2-1909 - Roberto

Zaia e Maria Birida Zaia - Paraná - Ca-

sado - 10 sargento músico.
.

. Militão Vilaim - 1'0'3-1903:.- NJCol-au
Vil-alm e Ermelinda Marta Vilaim - Sal;'
ta Catarina -- Casado - l° sargento rrru-

��
-

Elesbão Gosta - 27-10-1896 Juliao
Costa ·e Cacilela Oliveira Costa - Santa
Catarina - Casado - 1° sargento múst-

cOOOmingOS Vicente - 29-5-1908 - An

gelo Vicente e Teõfila Vicente - saJ;ita
Catarina - casado - 10 sargento mUSICO.

Arnoldo Martin, - 30-5-1914 - Amân
cio Martins e Maria oastana Martins -

Santa Cata1'ina - Casado - 10 sargento
músico.
Jor�e Francisco de Sousa - 23-4-1903 -

HeJ;cíiio Fr.anclsco de Sousa e Olidia Parn

plana de Sousa - Santa Catarina - Ca

sado - 10 sargento músico.
Antônio Manoel de Sousa - 13-6-1908 -

Leopoldo Aelriano dos Santos e Maria
Ana de Sousa - San.ta Catarina - Casa-

do - 10 sargento músico. ,

Hermógenes Maiía dos Santos - 19-4- .

d
1912 _ Antônio Maria dos Santos e Isau- - Santa Catarina - Casado - 3°

sargen-I dr. Juiz' Eréitoral "da' 26a Zona (RIO 0-

ra Pereira � Santa Catarina _ Casado to músico. Sul) do processo de duplicidade ele íns

_ 10 sargento músico. Aldo Augusto de Miranda - 12-11-1923 cr'íção do eleitor O!omar Haroldo de. Sou-·
Paulo Corrlesro Dutra _ 10-1-1915 - - Auausto de Miranda e Maria da Graça 58. acompanhado -de uma representação

Clemente Goreleiro Dutra e Inês Cordei- Miranda - Santa Catarina - Casado do sr. escrivão, segurrdo a qual êsse elei-

ro Dutra _ Santa Catarina - Casado 30 snrgellto músico. tor foi ínscrtto : primeiro a r-equerimcn--
_ 10 sm-ganto músico. José de Jesus Dutra - 6-8-1920 - Euda- to, quando recebeu o tf tulo n. 1.025, e

Roberto Keil _ 17-5-1921 _ Adélia Kell Iíp io Cirilo Du t.ra e Maria Augusta Dutra �ep�)Í:' ex-orrícío, da' qual resultou a ex->

_ Santa Catarina _ Casado _ 10 ãar-gen- - Santa Catarina - oasado - 3° saro ppdlÇaO -do título ·n. 9.582, que se encan-

to músico. gento. tra junto aos alr�os:, .

Roberto Silva _ 11-6-1900 _ José Luiz Antônio Elias Ventura Filho - 20-5- Resolvem os .Ju ízes deste Tribunal, de

da Sí.lva e Maria Generosa da Silva - 1919 - Antônio Elias Ventura e Julieta acórdo com o parecer do sr. dr. Procura

Santa Catarina _ Casado _ 20 sargento Serafim Ventura - Santa Catarina :- d9r Region�l, m'l.11dal' cancelar a Inseri

músico. Solteiro - 30 sargento Rádio TeJ.egrafls- çao ex-offlClO sob n. 9.582, refer·ente �o·
Leopoldo Francisco dos Santos _ 15- ta. dIto eleltol·. felta a elevlda comul1lc-açao

11-1904 _ Francisco Laurinda dos' Santos Vinelomat' Fra'l1'cisco Cardoso - 4-9-1923 ao JUlZO da 26a Zona EleItoral.

e Jesuina Rosa dos Santos - Santa Ca- - João Francisco Cardoso 'C Emilia Pe· Publiqu!"-se: . 1)
tarina _ Gasado _ 20 sargento músico. reira Cardoso - Santa Catarllla - Casa- FlonanoPo!ls,. 20 ele 1nalO de 1947.

Paulo Justino da Silveira _ 31-1-1912 do - 30 sargento Rádio Telegrafista. (Ass.) GUIlherme Abry/. preSIdente.
_ Pedro Justino da Silveira e Celeste Francisco' Campelo Freire - 13-1-1920 Alve� ppdrosa, relator .. Mano _d<;, Cl,,'va-

Maria da Silveira _ Santa Catarina _ - Elisio de Albuquerque Freh'e e Maria lho Rocha, .Vasco Hennque d'Avlla, H<:n--
Casaelo _ 20 sargento músico. Nazaret CampeIo Freire - Manáos -. Ca- I'lque Stodleclt, LU11a 1'1''''l'e. Fe1'l'Clra

Antônio Rosa dos Santos - 26-7-1905 sado - 3° sargento Rádio Telegraflsta Ba>Jtos,
. . .

_ Manoel José Rosa e Ibrantina Teresa João Maria de Farias "\Valtrlck - 12-10- FUI presente: VItor LIma.

_ Santa Catarina - Viúvo - 20 sargen- 1927 - ,Tosé Maria de Farias Waltrick e

to músico. Maria Almerinda Paes Waltrick - santa

Antônio Pedro de Lima _ 20-11-1911 - Catarina - Solteiro - 30 sargento Rádio
• ••• , ••••••.•.••• , , , , , . , •• , • . • •• Antônio Pedro de Lima e Mercedes Maria Telcgra.fist.,.

f ii· d I
de Lima - santa Catarina - Casado - ,Valdo Fernandes - 27-9-1921 - An-

arm' (l18f1 e p antiio 20 sargento músico. tônio Eledel'ico Fernandes e Josefa An-

.
U 51 ti Manoel João de Brito - 23-2-1912 tunes Fernandes - Santa Catarina -

Manoel João de Brito e Maria Madalena So!.teiro - 30 sargento Rádio Telegrafis-
Dia 14 Domingo, Fannácia - panta Cata'rina - Casado - 2° sargen- taN·el.<.on· Silva _ 11-5-1917 _ SeverianoNelson - Rua Felipe Schnlidt. to músico. '

Tomaz _Aquino Cantuária _ 8-3·1908 - SlIva e Ancelma PauJina da Silva - S,,-n-

Dia 20 Sábado Farmácia Mo- Tomaz tant1).ário e Etelvina Cantuária ta Catarina - Casado - 30 sargento Rá
_ Santa Catarina - Casado - 20 sar- dia Telegrafista.derna, - Rua João Pinto. gento músico. Jrací Francisco da Silva - 7-7·1913 -

Dia 21 Domingo, Farmácia Nilo Cordeiro Dutra _ 2-11-1921 - Cle- Gedião Francisco da Silva - Paraná -

. mente Cordei'ro Dutra e Inés Cordeiro Casado - 10 sargento - Já qualificado.
Moderna, - Rua João Pinto. Dutra _ Santa Catarina _ Solteiro - Portador do titul'O n. 334 da 27a Zona São

" 20 sargento músico. Francisco do Sul.
DIa 27 S'abado, Farmácia Sto. Antônio José Gonçalves _ 11-6-1913 _ Raul Sousa - 14-8-1914 - Eugênio Jo;;é

Antônio, - Rua João Pinto, Osvaldo José Gonçalves e Francisca Al- ele Sousa e Malvina Pereira de Sousa -

ves Gonçalves - Santa Cata'rina - Casa- Santa Catarina- - Casado - 20 sargento
Dia' 28 Don1ingo, Farmácia do _ 20 sargento músico. - Já qualificado.

A Nelson Sebastião dos Santos _ 28-7- Inocente Xavier Alves - 2-1-1922 - Fe·
Sto, Antonio, Rua Jo?o Pinto. 1916 _ Luiz José dos Santos e Maria 01'i- lisberto Xavier Alves e Amantina dos

O serviço noturno será efe- cena dos Santos - Paraná - Solteiro - Santos Alves - Rio Gl'and,e do Sul

20 sargento músico, SolLelro - 30 sargento,
tuado pela Fannácia Santo João Ferreira _ 7-2-1913 _ Geraldino Carlos Apolln>,!rio da Costa - 23-7-1922

A
A , ,

J
-

P' Ferreira e Maria Inês Ferreira - Santa - João Amãndio da Costa e Inês Pereira
.
ntortlo sita la rua oao lntO .. Catarina � Casado _ 20 sargento músico. da Costa - Sa'nta Catarina - Casado -

A presente tabela não poderá José Ernestino dos Santos - 19-3·1920 - 30 sargento.
Ernestino Cabral elo's Santos e Júlia Leô- CoIombo Bernardino ele Melo - 20-5-

ser altera;da sem prévia auto- nidas dos Santos _ Santa Gatarina _ 1920 - LÚ9io Américo de Melo e .Maria
rização deste Departamento. Casado - 2° sargento músico. i

da Concelçao Melo - Santa Catanna -

Francisco Vicente - 7-6-192.1 _ Angelo Casado - 3°.salgento.
Departamento de Saúde Pú- Vicente e Teófila VIcente - Santa Cata·

.

Oscar da, SIlva :- 30-1-1925 - Rodolfo
rina _ Solteiro _ 20 sargento músico. Silva e LeonCla Sllva - Santa Catarina

blica, em 30 de agôsto de 1947. Dulcídio Silveira _ 22-3-1924 _ Antônio - Soltell'O - 3° sargento.
Luis d'Acamporas: Farma- João Silveira e Cecília Lopes Silveira - José Fernandles Guedes - 23-1-1922 -

Santa Catarina _ Solteiro - 20 sargento Manoel Fernandes Guedes e. Mana do
cêutico-Fiscal. músico. Calmo Guedes - Santa Catarma - Sol·

Anisio Vicente - 9-2-1916 - Angelo Vi- tell'o,- 3° sarger:t,�'
cente e Teófila Vicente _ Santa Catarina Jose Manoel Correa - 5-10-1913 - Ma-
- Solteiro - 20 saTgento músico.
André Martlmiano da RocIla - 4·11- noel José Corrêa e Maria Gertrudes Cor-

1912 - Cândido Martimiano da Rocha e rêa - Santa Catarina - Casado - 3°
Teodora A�elino Rocha - Santa Cata- sarg\ento.
rina - Gasado - 20 sargento músico, Florianópolis. 15 de setembro ele 1947.
Lauro Natividade da Silva - 8-9-1907 Jo,é Rocha Ferreira Bastos

- Manoel Vicente da SUVfl Júnior. e Je- RESOLUÇÃO N. 1,599
suina· Costa e Silva - Santa· Catarina - Vistos. relatados e discutic'.o.s êste;; au·
Casado - 30 sargento músico. tos, em que o dr. juiz eleitoral da 17'
Olímpio Cristóvão ·qe Oliveira - 25-7- Zona (Jaraguá do Sul) remete a êsle

1909 - José Clementina de Oliveira e Tri·bunal os títulos números 2.608 e 5.811,
Matikles Maria de Oliveira - Santa Ca- referentes aos eleitores Célia C"elita Len
tari.na - Casado - 30 sargento músico. zi e Helmuth Schaldag, transferidos para
Pedro Sant'Ana - 17-9-1920 João aquela zona:

Sant'Ana Júnior e Maria Francisca Sant'- Resolvem os Juízes do Tribunal Re'
Ana - Santa Catarina - Casado � 30 gional de Santa Catarina. unãnlmemente
sargento músico. .

e ·de a.côrdo com o pa,recer elo sr. dr.
Argentino Brito - 7-2-1914 - Manoel Procura,dor Regional, ordenar o cancera

Hipõlito da Silva e Vil'ginia Cândida - mento das inscrições correspondentes
Santa Catarina: - Solteiro - 30 sargen.to aos dois trtulos em aoprêço, feita a devi-
músico. da comunicação aos Juízos da 32a e 15a.

.

Aldo Vieira de Brito - 13-3-1920 Zonas Elei·torais (Timbó e Indaial), on-
Jayme de Brito e Ana Viei'ra de Brito

-,
d·e

se.
achavam inscritos ditos eleitoJ·es.

Santa Catarina - Solteiro - 30 sargento Publique-se.
músico. Florianópolis, 20 de mala de 1947.

. Mário Malagoll - 5-1{)'·1924 _ Carlos (Àss.) Guilherme Abry, presldente.
Mala.goll e Herminia MalagoJi - Santa Alves Pedrosa, relator. Mário de Carvalho

I
Catarina - Solteh'o' - 3° sar�ento mú- Rocha. Vasco Henrique d'Ávila, Luna
sico. F·reire_ Ferreira Bastos,
Narbal Anastácio de Cássio - 2·8-1925 Fui presE'nte: Vitor Lima,

- Anastácio José Cássio e Júlia Olinda Foi voto vencedor o do juiz Henrique

I
de Cássio - Santa Catarina - Solteiro Stodieck.
- 30 sargento músico, RESOLUÇÃO N. 1.600
Leonor Norberto Ba'l'bosa - 10-1-1926 Vistos, etc.

- Norberto José Barbosa e Maria Augus- Resolv-em os Juízes dêste Tribunal, por
to Barbosa - Santa C3tarina _ Solteiro unanimidade de votos e de acôrdo com

30 sar<;ento músico. o parecer do. sr. dL Procurador Regional,
Aldo Flores d1l Cunha - 10-6-1926 _ mandar canc�lar na 26a Zona - Rio do

Flor Eduar'do da Cunha e Maria Andrade Sul -, a inscrição n. 9.157, referente a
Amorim - Santa Catarina - Sol,teiro _ Lindo Nardelll, Inutilizando-se o título
3" sargento músico. que se encontra no.s autos:
Ari de AraújO Rosa - 4-2-1925 _ Paulo Assim decidem. porque conforme se vê

Manoel Rosa � Castorina ele AraÚjo Rosa 'da Informação deifls. ésse eleitor já ha
- Santa Catarina - Solteiro _ 30 sar- via sido Inscrito anteriormente. sob o n.
gento músico. 5.503. cujo título. estã em seu poder.
Francisco de Assis Guimarães _ 4-10- PUblique·se e comuJlique-se.

1918 - João Mal·t;ns Guimarães e Fran- (Ass.) Guilherme Abry. presidente.
cisca Maria Guimarães _ Santa Catari- Alves Pedrcsa, relator. Málio de Carva1ho
na - Casado - 30 sargent0 músico. Rocha, Vasco Hellrique d'Ávil". LUlla
Lindolfo Teófilo ele Melo _ 2.2-191\1 _ Frcit·e. Ferl'ei"a Bastos. Henrique Sto-

Juvéncio Cândido de Melo e Tnácia Mar- dieck.
tinho de Melo - Santa Catarina _ Casa- Fui. .presente: Vitor Lima,
do - 30 sargento músico. RESOLUÇÃO N. 1.601
Vidal Manoel Ramos _ 14-4-1917 _ Ma- Vistos, relatados e d,iscutidos êstes au-

noel Francisco Ramos e Rosalina Ramos I tos refii'rentes ao 'encaminhamento pelo

Inforlnações uteís
Horario das empre .. 1

sas rodoviarias
, ,SEGUNDA-FElJ.{A

Exmresso ,Hão Cl'i-sLóyüo, - Lagu
na - 7 h oras.

Ex:pl'cSSU Brusquense - Brusque
- 16 horas.
Auto- Viação ])La.jaí - Itajaí -

15 horas,
]�.xH}raSSO Brusquonse

'I'r enl.o - 16,30"horas.
Auto-Viacão IGala,l'illeniiO 1- Jo in

vila - 7 h oras.
Auto-Viação Catarinense - Curi

tiba - 5 horas,
Rodoviária ,Su!-Bra�j! - Pôrt.o

Alegre - 3 horas.
Tl�[{ÇA-FEJ H.\

Aufo-Viacão CaLal'inens.e - por
to Alegre _:_ 6 horas,
Auto-"íriaCão Catarmcnse - Curi

tiba - fi 1101'as.
A�I Lo-Viaçüc üataríucnse � Jotn

vile - 7 horas.
_.,Autn-Víaçao üatar-ínenae -.--'l'u
barão - (-) horas,

EXPI'PSSU São Cristóvão - Lagu
na - 7 hnras,
Erraprêsa Glor-ia

7% horas,
Expresso Brusquense - Brusque

- 16 horas.
Anil 0-"Viação Itajaí

15 horas.
QTJ.é\.!RTA-FEllRA.

Auto-Viaç,ão Catarinens'e - Ourl
tlha - fi horas.

All.l.O-Via.ção Catarinense - JOlll
vilA - 7 horas.
Autn-Viação Gatarinense - La

,gtfna - 6,30 ,horas.
E"1prpó"so �ão Cristóvão ,- Lagu

na - 7 horas.
FX!11l'P,"'O Br.uSCjlwnse - Brusque

- lei horas,
Alllo-Via�ão Uajaí - ltajaí -

15 hOl·a".
"EXlpl'(',;sn B1'l1sql1ense

Trenlo - 1(j,30 hora,s.

QFINTA-FEIRA.'
Auto-"Viação Calari11Jensc - Pôr

to _\legl'o - ti horas.
Allto-Via(�fw oGatarinense - Cm'l

Uba - 5 hora,s.
Autu-Viação Catarin'ense - Jolll

vile - 7 110·ras.
Au'Lo-Viaç;)o CataTinense

barão - 6 hora,s,
A lltO-"Viação ,Catal'Ínense

guna - 6,30 horas,
Expr,esso São Crislóvão - Lagu

na ;_ 7 horas.
Emprêsa Glória

7% hora,s.
EXiPI'CSSO Brús.qucnsc - Beusque

16 horas,
AlUto-Via.ção Itajaí

15 homs.

Víacãe
,

,

aerea
Moraria

Nb,va

SEGUNDA-.FEl.HA
Varig - 10,40 hs. - Norte,
Real S. A. - 7,30 11s. - Noi-te,
Cruzeiro do S'ul - Norte.
Real t:t A, - 11,30 hs. - Hui.
Panair - 9,50 lis, - Nodo.

Tl<JRGA-HElllotA
Cruzeiro do ::lu! !),1�0 hs.

Norte,
Var ig +t- 12,30 I1s, - Sul.
Panaic - 1B,00 Irs. - Sul.
Cruzeiro do ,Sul 12,20 11S. -

Norte.
QC"ARTA-F.lj}lItA

Cruzeíro do Sul 10,40 11s. -

Norí e.
'

Real S. A. - 7,30 115. - Nono.
Varig - 1'3,00 11;;. - Norte.
Real S, A, - 11,::10 11s. - ::lu!.

QCISTA-]<'Elll:-\_
Panair - 1Il,25 hs, - Sul.
Panai!' - 9,50 hs, - �OI'L·o.
Varig --- 10,20 hs, - !-SuL
Cruzeiro do Sul 15,30 hs.

Sul.
Cruzeiro cio .sLlI

Laguna _

Norte,
9/10 hs,

Ita,iaí -

SBX1l-\-FEJRA
Val'i,g - 10,40 lis. -- xorte.
Real S. A. - 11,30 hs. - Norte.
Hf'al �, A,' - 7,30 hs, - :Sul.
Cruzeiro di) SIlI 7,20 118,

:'\ül'l (�,
Pana ir - 1:1,00 ]1,. - Sul.

�ABADO
Cnlí':cil'o rIo Sul - 11,00 bs,

i'\ol'tc,
!la.lIa.ir - 9.50 hs. � Norte.

DG:\lli\GO
Panair - 13,00 11s, __:_ Sul.
l'a,nair - 9.50 hs, - _\orLe,
Cl'Ilzeiro do' SLll 11,00 11S,

Sul.
C1'uzeiro do Sul

Norte.

Tu-

La-

Laguna -

Hajaf -

SEXTA-f1EntA
Rodoviária - Sul-Brasil - Fôrto

AJ.egir,c - :3 110T,as,
Auto-Viaçã.o Gatarinense - Pôr

to AJegTe - 6 hor,as,
AllLo-Viacão Catarinens,e - Cl1Tl_

tiba - [) hora".
AULa-Viação, Catarinellse - JOlll

vilp. - 7 boras.
AUlto-Viação Catarinense - La

gllna. - (-),30 horas.
EXipresso São ,Cristóvão - Lag-u

ifla - 7 horas,
A111110-Viação ltajaí

15 horas.
E:XUH'esso BnBquense - Brusque

- 16 bora.s,

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

Precisa de com
prar algo?

Falta-lhe dinheiro !
Procunl entã€> Crediário

que mediante a módica percentagem
SÁBADO de 10 por cento, resolverá o. seu

Auto-Viaçiio Catarinense - Curl- prOtblema, faeultando-Ihe a com.tiba - 5 horas.
.

d d'
.

Auto-Viação Catarine.nse _ JOin- pra a merca ona que v. s. neceSSl-

vile - 7 horas. I tar, pelo preço corrente da praça
Anto-Viação Catariuense - Tll- sem qualquer' outro aumento.

barão - 6 ]JOra,s. OREDIÁ.RIO KNOTEXi!)l'ess-ü Siío Crislóvão - Lag-u-
- .

ána -- 7 bora's,' Rua Jolio Pi,n,to n. 5 - Anexo.

Exp,l'eRoso Brus.Cjuense - Beusquo Redação de "0 ESTADO", Tele<fo-
- 14 horas, ne 1022.
AuLo-Viação Itajaí Haja! -

t
�

_

13 horas, j APENAS Clt I,M
E'Xi]H'CSSO Brusqucnse - Bnusqu'l! Co. ess... infim. qlllUlUIl Vc.H!1

- 9,30 11ora-5.

I
Ntá aaxiliando 4.l Hfól ,rá ldll1ll: li>

Em,pI'rsa Glória - Laguna - COlltrn'lI11 para a Cdu ele �3�g#
7�hol'as. _. 1Il4__tM .jjj 1I'I......IIIt',...n..

DATILOG AFIA
Correspondentia
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
"mélia M. Pigozz

ME�ODO: ,

Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Alistamento "ex-officio"
O desembarga-dor .rosé Rocha Ferreira

Bastos, juiz do Tribunal Regional El-eito·
ral de Santa Catarina, na forma do que
dispõe o art. 12, § 40, das tnstruções para
o alistamento eleitoral, combinado com o

art. 111 do Regimento Interno dêste Tri

bunal. faz publicar, para conhecimento
dos interessados, a seguinte relação de

aüstandos :

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

Representante de' Andebu do Brasil S� A ..

P.liÜDU'l1o.S ALEvlE.:\iTíICIOi::l - Sardinhas PnrLngnieza

.
"

Pe- -

�7
tit-Poie - Aspargos - Macaerão Americano, com 0\' ns. Ãlenq-ues
em 01<"(1 e s s lgados. ,

Pa'odutos d·eshidraial[].o.s "H'al'li:son" - Gema üe ovo em pc

0."0 inteiro em pó - Albumina Cristal.
PA!)ELAR{A - Canetas tinteiro E['\'.eoesharp, "Skylj,ne�"'-:- Au-

topoius - Canetas cle ruade íru=-Penas pal'a canf'l.a�, marca "Eagle" .. '

HADTO - Para mesa de cabcoeira, marca, "Worrrrié"," 5 'valvu- -

las - '110-120 volts.
,I\J3RTDo.RF.JS DE LATA - Marca "Alie";

EiLASTIICOS - De Rnyon e algodão.
BAHAI_,HOS - Americano marca "'Garaví1IT';:

TECIDOS - Gl'anilc Rayon o m ..

BARCO DE BORRACHA, proeedencia Inglesa.
'M1

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO; E' ELEGAMCIA 7
APROCURE

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Sehrnidt 48'

RESOLUÇÃO N. UP2
Vif:tos,' etc.
Os eleitores Mauro Araújo e Albertina

Rumos, inscritos, respectivamente sob ns.
2.059 e 1.5"80. na 15a Zona (Tndaial) e n:;'13a Zona (Blumenau) - requerel'am ;.,.
obtiveram transferência de suas inscvi- A
cões para ao 29" Zona Efeito!'a1 (São José),
Ouvido a fls. manifesta-se o dr. Procura
elor Regional pelo cancelamento ele suas

il�;�:crjções originárias. Isto pôsto,
Rec'o]ve êste T. R. E. determinar. na

forma do art. 15, do decreto-lei n. 9.258.
de 14 de maio de 1946, o cancelamento
das inscrições dos referidos eleitores le-·
vados a efeito na 15a e 3a Zonas Eleito
rais dêste Estado.
Tnuttlizem·se os títulos anexos, e co·

munique-se o teor rIa presente decisão
aos reS'jJectivos jUí30s, para os J.\ins con
venientes.
Flol'lan6polis, 20 de maio oe lJI47.
(Ass.) Guilherme Abry, presidente •.

Va!ôico Henrique d'Ávila, relator. Luna
Freire. Feneil'a Bastos. Alves Pedrosa.
Mál'io de Carvalho Rocha.
Fui presente: Vitor Lima .

Foi voto vencednr " do Juiz dr. Henrí-·
qUE!" -stodieck. vasco Henrique ·d'Ávila.

RESOLUÇÃO N. 1.603
Vistos, e1:c.
O Tribunal Regional Eleitoral resolve,

de acôrdo com o parecer do dr. Procura
dor Regional cancelar a inscrição n.
10.612, da 26" Zona - Rio do Sul -, dG'
eleitor Raimundo Meurer, por motivo de'
duplicidade de inscrição. devendo pre
valecer a inscrição númel'o 8.569.
PUblique-se e comunique-se,
FIOlianôpolis. 20 de maio de 1947. _�(Ass.) Guilherme Abry. presidente,

Henrique Stodieck. relator. Luna Freire.
Ferl'!'ira Bastos. Alves Pedrosa, Mário de'
Cm'v!,lho Rocha. Vasco Henrique d'Ávila.:
Fui presente: Vitor Lima.

RESOLUÇÃO N. 1-604
Vistos. eotc. _

O T,!'ihunal 'Regional Eleitoral rewlve,
de acôrdo com o parecer do dr, Procura--
dor, cancelar a inscrição 3/0·24, ela 27"
Zona, São Francisco do Sul, do eleitor'
Artur Anastácio Pereira., por motivo de
sua transferência para a 18" Zona
Joaçaba.
Publique-se e comunique-se.
Florianópolis, 20 de maio de 1947.
(Ass.) Gu.ilhermc Abry, presidente"

Henrique StGdieck, relator. Luna Freire.
FerreÍl'a Bast.os, Alves Pedrosa. Mário ,Ie
Carvalho Rocha, Vasco Henrique d'Ávila.
Fui presénte: Vitor Lima,

RESOLUÇÃO N;' 1.601\
VistOs, etc,
Resolvem em Tribunal E}eltoral. de

acôrdo com o parecer do dr. Procurador
Regional, determinar o cancelamento de<'
titulo n. 4.556, de Leopo'ldo Da·lmolin, dE!"
vez que, conforme se constatou, há du

plicidade de insc·rição.
Publique-se.
Florianópolis, 22 de maio ele 1947.
(Ass.) Guilherme Abry, presidente.

Ferreira Bastos, relator. Alves Pedrosa.
l\iál'io de Cm'valho Rocha. Vasco Henri
que d'Ávila. Henrique Stodiecl<. Luna
Freire.
Fui presente: Vitor Lima.

RESOLUÇÃO N, 1.606
Vistos, etc.
Resolvem em Tribunal Eleitoral. pre

liminarmente, llIdotando o parecer elo sr_:.)dr. Procurador Regional, converter o ju-I
gamento. em diligência afim de solicitar"
se ao Juízo Eleitoral da 31a Zona do Es
tado do Paraná a remessa dos titulas dos
eleitores Udél'io Vanzini e Pureza Antu'
nes da Silva que conforme oficios de fls_
p fls. requereram e obtiveram transfe
rência para aquela Zona.
F]orianõpolis, 22 de mala de 1947.
(Ass.) Guilherme Abry, presidente.

Fel'reil'a Bastos, relator. Alvf'S l'cdroSa.
Mário de Cal'valho Roclia. Vasco Henri
que d'Ávila. Henrique StodÍ<'ck, LUllg
Freire.
Fui presente: Vitor Lima •
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:
IDECISIVO COMBalE A' PESlE SUIHA A convenção pessedisla ...

i'rab8plham, �o plano, téll8icos vrlterinários do B. 8. do Sul. do-p reenrl imenln, Lili de t.raaei 'K,"L"n .rU'n�iOnál'iO público� o qual

ar�Da SI C
.

8
- • . 11U<��·a. terra um per-iodo de paz e de agradeceu, eloquentemel1Jte,.a. in-

U , 8e alarlua ao P:lulo e Distrito Federal evolução constante, por que assim dícação de SEm !1;om,e,
IRIO, - O Ministéri d

" U
. . .

e"t.a escrito no prugnama do Pantido P�J' Garopaba : LIberado AJUl'ínIJ

L.A0-ricultura a'
,o, a. alem de tornar infin ltamente :::lomal DernOCl'llltJCO, porque aSSIm ela. �J.I\'a, oomerc.ia.rstc ;

,

b

'rb: gora habl.lIt::do, Na reunião havida, os repre-! reduzido o seu custo, aprendemos com Neréu Ramos (li ,P.oI' Paulo Lopes : F,raucl&Co

'Y' .com .a V�I a de doze mIlhoe8; sentantes paulistas c _ N. R. _ Estão tomando par- llorq.ue assim prometem e fazem

I'
Ele"llü() cite Souza, a.g.nc;SI1:tOl'; ,

.de Cl uzerros que lhe foi conce-I .

' ,amo au os 'llOSSOS candidatos'!" Por Queçaba: Pedro I'iesen Jú-

-dída pelo Con resso '.
_
tor�s d� um novo met�do de te nes,sa reunião os Doutores Em .diisC�lS:;ão a pr-oposta acima, n ior, a��i.CoLLltor;" , , '

.boraudo um 19,. ,esta ela
! vacmaçao, .prestaram ínteres- Altamir Gonçalves de Azevedo- a couvençao aclamou demorada-I POl' Sao Bouifácio : António Ha-

b t algo, plano de santes esclarecimento" entre Inspetor Reztonal da Divisão' memt o o nome -do dr. IYo Silve ira, veroth, ugtioult.cr;
.corn a e a peste suma no país.

i

os uaís d
�,

'S'
b

D f S'" j ao uua! os nrcsent-s 1l1'óxiiU10S à I Por A,nHápolis: Roberto Bep-

Os técnicos veterinarios do
q "o. ,e, que, co� :lm pe- do

,

erviço �e e esa
_ al1lt.a:lal Mesa ahrnçarnm, com vivas ao

fU-ll).I,cr,
propriotár io.

'Rio Grande do S I Par
, I ql�e�O art.íficio de técnica e Animal, sediado em Sao Jose e turo prtCl'eilo da Palboça. A rnedida que as escolhas eram

.Oatarina S P �' ��;rua'. S'I uti llzando a via intra-dermica, Moayr Thomé de Oliveira, Mé- O cHII:didalu,. r-ntão, prof'eriu hri- arumciadas, vibrantes aclamações

",:" au o e Istntol conseguiram não só preparar dico Veterinário como repre- lhant» insptovrso d(' agradeoimen- saudaram os oandídatos.

_F�deFal, ora reunidos, em ses- uma fi 'i te vací .
_ s S

'

,', V' �
to, ,,,intf'iii'A1.ndo � sell·!)l'o·grama do Sc:lilCiloi\.l a palavra, a. seguir, o t!.I· .

..sao permanente, vêm traba-I ,e c en .,e :acJl1.a, como re �ntante da ,ec�etaIla da. la
bC111: �.(q'\'J1' I) [.l.l'OS'\)81'U o 1'lCO rnu- José ,Boa!xud e _0ITI t{)l'lflll(!.sa 01'açao

.Ihando na elabora
-

d 1
1 duzir a ?oze mlU!U�ant:e p�ra çao, Obras Públicas e Agricul- rucrpm. pl'o,j)OS li a m,oça� (I:f� S.ol,llfl'aI'18:dadfl

.

çao aque ej um centímetno cúbico. Assim, tura. Sf'I'('llncllls os aplausos com que ao prE'·c]a,j'(). Clief'« ela Nação, SI',

.plano, para o q,u� f�r�m con-l
este novo método permite qUin-! Publicado no"Correio do os

.

convenc

10.
nais ,'�cebel'am as pa-

g8J)'f'�.al,. 1."UrLCO _ Ga,&1?iUr Dutra.

vocados Ipelo Mínístério da A- tu li .
. d -. d

.

Povod P AI d 14-9-47" lavr-as do dr. Ivo. Silveira, o sr, IdeJ�iJ('.a moçao foi proposta pelo

.gricultura. Na primeira reu-
p lcar a pIO uçao e vacmas, vo e . egre e Cebo Ramas, COJl;VI,dOLl o.;:; r€J])'l'e·sen-, �,l', João �ona·s.ci·l� ao eml,nr',ul,e ('.110-

nião o sr. Henriqu BI n d M.· d P f'
.

tanes dos d.ll'·e10I'IOS distr-itais, e fe yrssp.dJ9ta, dr, Nerêu Ramos,.-
.

"

e a c e, ais um veto o re eue seus presidentes, a. tornarem assen-! o lol1ltpmel'Hito balJalhadÜ'l' da. eoctm-

,FreItas, diretor geral do De-' '.

'

Lo na MpS3, depois di' ft d-a {:om1.1-\ ção do lXlm'l'Dismo no Bra;sil.

partamento Nacional de Proou-I nical'em os res'ultaldoR das cOiIl'ven-! A.mbrl5 a� moções rnel'e.ceraJn

�
..çã,o Animal, discordou sobre a

:RI'Ü, 18, (A, N,) - Em mt�nsa- 3ume>n.to de c-el'ca de cloze milhões I çõcô ,rli�Ll'Ít[�is, quP ill,:liCWI'IWfl1 os. pro].nnga·rias e 'esLr'epilüsas salva.�

;gra,vidad da ituaçã d ' b _
g·em onl€rr11 encaminhada 11 Cà-.de CT.uZ'ÜÍl'os anuais. 0RndJ;d,aLns a \'ert.�alnç�: ! de palmas, send� �IPTovada de pé

"
.

e
. B, o o le a

ImaJ'<l do Dl'isLl'i.lo l:C·ede I' (I I o pre-
t :F'�nal'mente ern l'.elação iI com- Foram: assHD� l'alttIlcacla.s as. sc-. ppla r.llOl'IllC aS;:lôtrmclu .qu,e se

nho SUIno e InfOlmou que, com , . ',I,
.

'. '
.' gU1l11r,s J'lltcllca(;ors paO'a veJ.'€aclo- agolomel'ava 'no tealro looo·al.

rOS poucos. recursos até então:
1ellto ve.lou o projcto de leI, ·u, 10, '�l�l'sorla por ldacl'c, ,c]Js.�e o pre-ll'C� cio p, I�. D,: I Ao c,nlcprral' a sp.s.são, o. sr. Gel.so

;f(:onseguidos, o Departamento que consutbs:LaJIJeIava a� tr·c:;

se-I'
feIto. qllC "na.ela IJ1?ICa ,que, .

ans Pela, ::;.edr·:, GC'rma,:lO Beke,m- rfta:mos c.(mgNtt\ll,l)u-��·e ()om os p.l:e-
-1' t. h d 'g:llJoll.l.es PI'oj}osições: 50 a.nüs, eswJa o Jnclr\'Jch.1O dlml- hl'o,ck, mclil.lsü'lal c An Ha.ld'Omlrú sentr.s e cl>,m o P. S. D, p.eilo êXILo
, ograra con .er a marc a a e� , -' \V""'Df'l' nom"'l·nl'a�·'·' d" nO�"f"nç'3-(" e ·1)el·o ane·r'o d'as 1'11-

. . , I a) concede, ti jubi lação com nuido na sua apl.ldao, tls�lllaJando, IV a" ,'U 'v U L 'U''''',
'

.�. U :". " '. ' v, C

TPlzootIa e que o novo foco, ve-,. . .
.

.' . '. .Po!' :-:lauto Amaro: M,a.none'l VP- dlCacoC's, a,ssf',gu-rando qU€ os no-

Tificado no municipio de Cha-' Vf'I1Clmento I n1egr;us ao� pmtes-I ao con[,ra[,I�, ,essa ]o(jade �(je�La ma- nâncio ela Silva, comerciante c All-. mes· indi·catdos 8ãü gar'a,nUa de

, o' Est".do de S r<At '1' I SOI'CS do em'so :pnmal'1O (' l)f'lma-1 dUl'e.za organlca, s·em c1uYlcla nUI gasto Jorge BI'uggmallm, p·roprin- i mai" mna ·pslro'l1!dos·::J. vitória. pes-
'Pec ,w • Vi:t aI na,. J' I

' -

I t'
' f d' t P II b 1 f d

, 't d t' ,'t' "

: no RUp �V() que ·ten.ham 2.'í anos. ao c1esm1lop81uho c a flll1çao [OCeD- .ano; se I� a na ,a, ,loça, � ��ar.e o

.era 'IH ovenwn e o e1 11 0110.. .
i P'ela En·"e.ada d·.e Brl'i.o', J·3"·o,h P'al'tldo �(I"lal Demonl,.,·'ICo

. ,. I de ,;{'J'VIf'O, t' ao" demaIS Cjua.ndo te", _

. '" U • I. L' . U LV" •

,de Misses na Republlca Ar-j , ,
.

t' 'd t' d
. alca'IIC'PIn 30 a,TIU� {Ie LI'aJ)albo,

D
-

S
·

I C ta
·

gen Ina, ar; e es ava.g,rassan o, b) esta1belece n col11tplll�uria çao Dela a' rlnense;a. peste. DISS: da_:> dlflculdadesj p;11'" esü:�' com ve'nci.n1t"nfo� in- ,'."
-

:para a erradl(laçaO dessa zo-· . '� ,

.

t
- , t'f'-' I.egl'al·�, aos 5<> anos, e para aql1e-

.onose, mas que IS o nao JUS I II "'O I 'd I Grande e animador foi o blic�d.õs os estatutos e, tam-
.

.

d
es com ,) ano,; (·e I ar'e; '7

..carla que se permanecesse
.

e) t
'

.1'1
- comparecimento de militantes bé.Jíi, estabelecidas as delega-

d
. f'

C C,l11:cec e a J l1 }]oêLçaO, co.m os '"

braços, crUza os,, paI:" os ocos
p!'O\ 8JJ1Jlos tambe.m i nl,('OTnis, aos das sociedades b�meficentes 9'0es para êsse fim, manifes-

:a;parecldos no RIO Grande do I
,'.

'"

desta capital á reunião de sá- tando-se de acôrdo o Dr. Fer-

B l' P b
qU'(l se lnvn!J·darom [lOI' mo·lesl.a .�T':X'L\-FI%RA., 19 cip serte'ml}ro: /

:Sul: a na e ernam uco, com-I OH docil1.ça inc.l[.r:1vcl. J 9,00 _ �nmál:io CloO:B .pl·ügTama.s, bado da A. S. C .. a fim de serem nando Mendes e o Sr. Sidnei

:'batldos e con�pletamente ,ex-1 Pai' 11'1>." medirIas principais, o HJ:05 - lnglüs prlo Rádio, tom'adas providências �sôb1'e a Noceti, que foram os iniciado-

-tÍI�tos" dav�am uma g.arantla de
vre.J'.pilo niio sa'llciom,u o i)l'oje.to 19,15 - ;'\olj,riúrio, �leição dos mell�hros da Dire- res da entidade em formaçã,o .

..eXltO a açao de larga enverga-l I I'
19,30 - Ol'qUP5U,·tI Eo"C00E'·sa da toria� a designação do repr,,;- Ao encerrar-se a sessão,

D N P A.
" •. cc '(-I. liBC.

.

,rl_ura que o . . .•..
IrIa

ml�l' Pi.'imei!'o, porque cnnLl'al'iava 20,00.- Di.ciorl<ll'io l-'o!Hico, fie sentante de cada filiada no compareceram o Dr. Umar

'elar.
. ,. di,,;,pn:lif�ão cxpl'r,s,s,ê) da Lni Ol'gâ- IÜl1ig�lcy :\.Ja·"j,in, Conselho e dos Rem'. dois deíe- Corrêa e o Des. Ferreira Bas-

Propôs, ainda o Olretor ge- ,"
.

20,'1'5 - Mú�ka para Orgão, d·e �ados á Assembléia Geral, a tos, respectivos presidentes das
N' 1

mca, B Ir 'ral do De1partanlento acIOna i Fm s'e,glllDrdo lugar, o ])J'ojelo l1'8-
ac). ,

I' f 1
serem empossados na assem- comissões eHtadual e mUlllCI-

'.a'\coIIJ·ll.ga,ça�o de esforços en·tre
., 20,30 - }\'ovp 1"'.aS In.g'p.srs, 11a· bl" d

.

tal
-

d 1 d L
.�

B '1'. ,

p [' 't d
.

I' ela e ms açao a nova gO- pa a eglao TaSl eIra que
U

.- d
na ,a, . ('C eJI Ul'a uma eSIj).f.'sa ·111- {,·ScI1a.,

�

'o governo da mao e os· os
,ju['Jtifícavel �las cídcu\nsúancius 20.'15 - Visilúam Londres ciedade, que se realizará no dia tiveram umil explicação su�

-.Estados, oferecendo, como pon- Pá:üel'f:'w.ski, ?2 do correIlte, ás 20 horas, cl·.nta por parte do S·r, presiden-orç:amcnta'rias ·em que nos en- -

....0 de partida para as discus- 21.00.}\'oliciário, n "Clube i'} de \_O'ost::>" te opI'llando o p";mel·ro dos
'-
_

. .

. �' c()ntl'anJU�, Ser-ian.. dc·sde lago apo-I 21.15 _ "Política ]nl.c.J'nacionn.l", O'
'" 4 '" ., <.

.

'soes entre as sub-comlssoes. e, s.rntado-s, se. sancionado o projeLo, comen:tário. A sessão, presidida pelo Dr, visitantes no sentido do regis-

'para os debates em p.lenarIO, ([!to prof'P:iSOl'(,s, e li de.s.j)esa para I 21.30 - Ka,j·hlc'rn ,ilJ oOJ"ll 0'11 s'e, Carlos Gomes de Oliveira e se- tro imediato da sociedade.

�um plano de sua autona sobre
<lH cofres .muni.cipais, sofreria um

i YTnJ(ltJl:celo, e ,1"1'allk :vrC1Tiock, [)inl1ü, cretariada 'pelo Dr, Fernando O Sr. presidente, marcando

'.0 combate á virose. �:2,0� - .I.\lLd1if-:panOl'ama, Mendes, teria de ser antes a a eleição para o p.róximo sába-

D d . 1 ra aos técnicos O N t D' � -,
�2,l,J - ,\O[,ICl<lI'IO,

t'
-

d I d d" 20
'

1430 h
3J a a .p� av

'. r_ 'ew OU ! VI a 22,20 - CoDltp·nt:l·l'io;; doa Tmpl'rn- COI' llluaçao aque as que a-o o, la ,as , oras.

do MinisterIO e aos rep1 esen� . s.n Rrilànicu. provaram os estatutos, pela com prévia convocação feita

tantes dos, Estados, os mesmos Ausente durante o mez de

\
necessidade verificada de se pelos jornai,s, considerou en-

"dí,séorl'eram amplamente sobl'e Setembro, em estudo no Ri\') Heitor Wedekin dos dar uma redação final aos mes- cerrada a primeira parte dos

'o assunto, dando 'mostras de rí p' .hn"'i"o. Santos e Senhora mos. trabalhos.

que e.stão a par do problema e

Terrenos
e. O Sr. presidente, congratu- Iniciaram-se, quinze minu-

'.conscientes de suas alta's ,res- Joaquim antonío Vaz lando-se CO:q1 os presentes pe� tos após e com reduzido núme-

'}}onsabilidades em face dessa 8 Senhora 10 interêsse demonstrado

nal ro de participantes, ()S debates

-calamidade ,para a Nação. Vendem-se lotes na prai Q participam 001 parentes e
formação da sociedade, que tão sôbre a redação final dos esta-

C da Sou iode, em CoqueÍT09 penoa. de sua. relaçõeá o

O ministro Daniel de arva- oontrato de calamento de carinhosamente se escudava tutos, fazendo-se pequienas
(Chocara do snr. Gilberto.

lho' dentro das normas que leU. filho. JOAO BENJAMIN em corações bem formados, cOrreções, sem alteração de
, - Gh�ur), Informações à Rua ZULMA MARIA'

-vêm norteando sua 'açao na e predisse a sua ascensão vito- sentid.o, em oito dispositivos.
Saldon ha MOJ'ir. ho, 23, Flori 6poll'S 6/9/47

�pasta que dirige, ouviu os ar-
. an . . riosa e compreensiva no nosso As propostas do Sr. JobeI

gumentos e discutiu com os meio. Propôs, entãa: se ulti- Cardoso !para modificação dos

técnicos presentes, levando- COnVI-oIe para MI-58'" massem definitivamente os es- artigos 4,15,18,31 e 42 foram

Ylhes a segurança de que oMi�' '-lo tatu tos logo em seguida e, se rejeitadas, da mesma forma a

nisté.rio da Agricultura não fal- Dr. ADI'SI-O de f,as"ro Pel-";o"o necessário, até se?:nnda-feira, inclusão de mais um 'artigo
i.ará tCom o decidido apoio. 'á a I A I sugerindo outra sessão notur-, nas disposiçõe's finais.

n.campanha que óra se ini�ja,

tAniZi1da
Calandrini Coelho. leUI pai. e irmãol convi.am Q

na para a próxJma quinta-fei-. O mesmo confrade, seounda-

Referiu-se, ,com especial a�

I tO�QIi ,as pe,.oal d. lua. rel?9õe. para a.!,listirem a uma .anta ra, quando se escolhf'riam os do pelos S1's. Tiago de Castro

�Jlreço, aos veterinarios que se MIt.sa. por cl� de seu l�••qouecív.l padrinho. compadre e
. membros dos órgãos constitu- e Eugênio Doin Vieira, havia

., 11contram em pleno sertão do amlgo, �ue sera �elebrad", dla 20 do corrente à. 8 horal. na tiv()� ria sociedade, 'de suscistar questão mais 00-

..e,' aItarmor .da IgrllJa de S Franclllce Xavier, ne.ta capital. O
Iguassu, lutando arduamente extinto faleceu no Diltrito Federal onde r•• id'Q. Sando eximio

O Sr. Sidnei Noceti, nêsse ria em têrno do art. 20, qu!e
'-contra o fóco ali surgido e a- médica opa-adoro dotado de inúmera. qualidadea pello;:lis em interim, lembrou a uecessida- trata da dissolução da socieda-

--crradeceu a inestima"el colabo- virtude•. deixou afÉ\m d. S.U VOlto círculo de ami:zada. am toda oapi' de de se dar nova redação ao! de ..

o
_

d E 't que se pôs tal da República. vario. feito. de valor e .caridade para .ocorrer OI art. 41, que prevê a escoIhal Não obstante a ponderação
J'açao o xerCI o,

.' pobre. inválidos lem ·proteção. Sua Exmo.. Viuva Sra. Zilda Flon. de
.

inteiramente ás Ol�dens dos te- Castro Peixoto. em IU\\ indelével dôr, continúa OI louváveil !Juto. de
dêsses membros na essembléia. do Sr. secretário, de que a as-

'.cnicos na,s zonas infestadas. leu digno e.poJo em lua mem6ria, . de instalação, ao que oS;. se-! sentada era de simples reda-
cretário e diversos dos preSeIl-j ção da matéria largamente
tes' acrecentaram que nadaI debatida nas sessões de apro
obstava a fixação prévia dos vação, pronunciou-s'8 a maio
nomes a serem aclamados na

I ria pela reabertura da discus
dita assembléia, para que não I são dos estatutos.
fosse a mesma desfigurada dei O citado artigo, depois de
seu cunho de solenidade. acalorados debates, foi funda�

O Dr. Bias� Fáraco, co�� li-I mentalmente alterado. O a·rt.
der das SOCIedades catolIcas' 41, por proposta do Sr, Noce
tes desmonstrou a dificuldade ti, foi também modificado na

de se reunir tantas pessoas, sua estrutura, para permitir a

novamente, na noite de quinta- eleição prévia dos membros da

f�i;a, prc:pondo qu� essa reu- i Diretoria.
l1lao se fIzesse no sabado, com' O Sr. presidente, antes de
o que Goncordou plenamente a encerrar a sessão, fêz um apê·
a'Ssistência. 10 ao espirito de concórdia que

O Sr. Jobel Cardoso arguiu, deve reinar na atuação da nn

dai, que dita eleição .

somente vel sociedade no meio coleti

podia realizar-se uma vez pu! voo

I
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LIRA TENIS CLUBE�GREMIO· LIRA-Uia 20 de Setembro, Festa' da Primavera com a «Farada
da Elegância»-Traje passeio. Reserva de mesas a Cr$ 30,00 ii partir do dia 15
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NO'I'JCIAS PARA A.

llrULHERIo ESTADO. I ,_ 1

SETEIUBRO 4i-P._2
�edat;1o e Oficinae a rua

Johl
,LES DE INFORlllAÇAO -

Pinto n. 5 AGOSTO 4i-P. 2

,Dlr.tor: RUBENS A. RAMOS COLE'l''1'}.;
i"r.llrietário e nlr.-Gere." Paris _ (8. F. L) - A au-:SIDNEI NOCETI

d "L V b d" "LDiretG'c de Redaçio: tora e a aga on e, es

i A. DAMASCENO.DA SILV.... vri lles de la vigne", "Retraite
II. Chde' de Paginação: sen.timentale" e de muitas ou-

I'RANCISCO
T

LAMA! Q� tras obras de valor, Colette, jáChefe de .;mpreu1o. . .

dilOAQ"LM CABRAL DA SILV.l se achá instalada, depois a

R�'Qresenta7.lte: ocupação, em seu apartamento
RAUL CASAMAYOR de Paris. Esta estranha mulher

SUCURS�f:A que impresslonára um dia,A. S. �

transformada em esposa domu Senador Dantas, 40 .- j' ,

andar não menos estranho Willy, a

TIII, %2-5924 - Rio de JaD.:.r� todo Paris, dando a literatura
II... Felipe de Oliveira, 21 - mundial uma coleção de obras

8°andar
1'reL 2-9873 - São Pu!" de autêntico e feminino va 01',

desperta com seu regresso ad

míração e curiosidade.
A penetração e tristeza de

seus grandes olhos arregala
dos, sua velhice já muito sen

sível, encontram um Paris fiel
e pronto como sempre a acei
tar seus maiores caprichos. Po
rém, ela nada quer. Nada de

seja. Vive da recordação dos
dias passados- na companhia de

Wif!Y, no Paris de 1920, quan
do não sabia ainda si devia ser

bailarina ou escritora, augu
rando-se porém já seu futuro
de fama.

III1

0rI ori«!naIB. mesmo .Ie
publicados, não serlo

devolvidos.
� 1Iitreção não se .reelle.�

hbiliza pelos conceito.
.mitid·os nos artl1(OII

asaluado.

ASSINATURAS
Na Capital

AlICe .•.•••••.• Oli
ikmel!ltrt! . . • . • • Cr$
Nmestre .•.... Cr$
filie. Cr$
K ro avulso.. CrS

No Interiot'
h. . Crt 1".00
1i«tl1lestre •....•.. CrI ",00
Trimestre Crt Il,oe
"'Mero avulso .. CrS l,ao

HI'

1',-
41,011)
25,).
',01'
'.5.

b6ndos medlant. .o.tm«

QUEIXAS E RECI....uUÇõF..8
P�EZADO LEITOR: Se o' 'Iue lhe

latuel.. é. realmente, wn� pro'f'id';ncia
Jlara endireitar o que e.tiver errade CU

para que ai:;J.m.. falta alo te repita: e

IN.AO o elcAndalo' qu.e a lua reclAmaçlot
11!1 queiu poderi 'rir ., cau..... enc....

ahe-a • SECÇ�O RECLA�ÇO.J;S. Id� O ESTADO. que O c.ua ter' leYad.

tem demora .0 ecnheclmento de que.

d� direiw. recebeMo ... e...ma l"fonllJl

Cio do resultado, embora ern &!Pll'�"

IIM alo eejam publiudo. _em � ...-IIt

_. aera • lWo'f'idiala toaaU.

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

«O Estado» nâo deve ser

p'ago em parte alguma
do nosso Estado par
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não

ultrapassar este preço.
Qualquer majoração é

EXPLORAÇÃO.

DOENÇAS HBV�SA.b
Com 011 procrN8O. tia .Miel_

••[e, .. doenÇM nervosas, q.a.tli
Inltadu •• tem'0, aio .al. ...
,eUliment" remediáveis. O e.na••
._0, fruto da iporiueia. 8Ó IIMtII
,roJatllcar C8 1�llivii.o.·afetachtll tI4
laiIi elllfer'mhl.... O Se�lc. H..
1I1••al lie· Doença. liI!lentals ...,1tI
11.- 'Il\1I!I Aabala!órlo, fiI•• at•••• arra.
!PJikmen&e ea 400t.. R.n.... !ai

1JIg••tea, •• au DGGlden II. ... I!
II! 11 laeru. _rIalamüe.

f Dr. lindolFo A. G. I
Pereira

Advogado. e Contabilista
Con.tituição de .ociedade•.
Planos contabei••w Organizo
gõe. -- Pareceres e .erviço.

correlato••
Ruo Gol. Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
Dali! 1'7 hora. em diante,}

III., �
I

I

,.�......- ..- •....--...------III:.-"'.---_".-"""""""" .-.�

ela. � Catarinense
1 N I
DENTRO

de Transportes Aéreos
C I A R A'
DE POUCOS DIAS

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

Florianópolis - Itajaí - Blumenau Jcinvíle.
Florianópoiis - Blumenau - Mafra - Conoínhas - P. União.
Florianópolis � Lajes.

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

RA PIDEZ.CONFORTO-SEGU RA NÇA
pelos av.ões da «C ITA L»

Relojoaria Progresso

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

o CONSELHO MUNICIPAL
nE AllISTERUAM CONVIDA
no A ASSIS'rIR ÁS COll'IEMO-
RAÇÕES PELO 800. ANIVER- Nosses rel6giolil lião nccrnpc nh adcs do. respectivo. certificados

de garanti0..SAUIO nA :FUNDAÇ"�O DE
PEÇAM-NOS CATALOGOS _ ENVIAMOS GRATIS úNICA lUULHER }UNEIRAMOSCOU JUCEND & FILHO Paris _ S. F. L) - Empre-.8. H. I. - Comunicam de Curitiba -� Praça 'I'Ircderrtes , 26C -. Paraná

gar pessoal feminino é obsolu-Amsterdam que o Conselho
tamente proibido nas minas.Municipal daquela cidade a-
francesas. Mas apesar disso a.certou o convite feito pela Ci-

Part!lIdo So&l"al Democra' II·co' senhora Louise é mineira .. _dade de Moscou, para assistir, 'I t D 'Uás comemorações pelo 800.
.

" �'�� :c��n�e�lee�eca::i��;lé,�aníversario da fundacão da ca- DI�ETóRIO DO ESTREITO única na Europa que fica ao aI"pital soviética. Â delegação de O di'l'eLót'io do PSD do Eg,treilo, recentemente empossado, tem livre, e por isso aquela mulherAmsterdam consistiu do Pre- o prazer de comunicar aos seus correlígíonários que se reunirá -todos tem autorização de trabalharfeito 8. J. D'Ailly e do deputa- os domingos, ás 10 horas, na sed-e do CanILi,s,ta R. F. C., provisariamente. alí.do B. C. Franke que foram de GieJ1lLifica, L'a.mbóm, ter sido deliberado que os comp(l!ll'he,iroo po-
avião, via Stoç;kholm. derão s,e enlender com q'ual'quer membro elo dil'C1lório, para ex,pôr-Ihe
'---ÜMANÃLF�ABETO suas preLe'nsõc.s de iIlJlerês'se colativo, a,s quais ·serã,()l, ·em r€união, exa-
é um cego. Não deixes teu amigo minadals com crilbério e justioça, e s,endo julg'adas assumrto eLe cO[lsü:!e

na cegueira da ignorância. Dá-lhe racão, por cerLo, mer-ec,erão o rupôno do dilr�tório, que as encaminhará
! a luz da. instrução, levalll,do-o a um

a quem de direito.
...._� _..____ eurso de a.lfabetização de adultos.

-======����������-----===========����-----

de JUGEND & FILHO
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DÉ

REEMBOLSO POSTAL
Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague

sórnente quando receber,

/

ue odo .. lg-cém, tn.I como tI_
Ihetro da ílustraeão a-eíma, oillN_

lhe. em QJnáv'el gesto. um 0I!.llce cID

excelente a.peritivo KNOT. lembr&
Bt> v, Sia. de acrescentar, ao�.

o... a gentileza:ESíEE r.411-
�El1 (1 NEY APEl7/TiVO

f'P.EDlJ.ET(J!

N, 3 Cr$ 180,00 N. 4 cr.$ 220.00
MARCA CONDOR

Caixa de niquei. fabricação Il'

ita]iana
altura 9 cm.

N. 4-A cr$ 240.00
O ll'I8IIImo com repetill'ão

Fabricação italiano

,

Caixa de niqueI

Altura 16 cm.

"Quem extraviar ou inuti'lizsl' C!'

certificado de alistamento papr!
multa de 10 a 50 cruzeiros. out�

sim inco�rerá em multa de 28 • 1�
cruzeiros aquele Que extraviar 0'11).

":J Inutilizar o Cerlifieado de Rflr.'oc

'\

\.

lL , _

Ltda.

•

..

o TRARtLHO :FE:rtIININO
NAS DIBLIO'I'ECAS

POPULARES
,

Paris - (8. F. L) - Nas
bibliotecas centrais dos depar
tamentos, criadas em 1945, os

8 cargos de bibliotecários di
retores são ocupados por mu

Iheres. Na região parisiense,
nas bibliotecas municipais, as

mulheres estão em grande (

maioria; 7 vezes mais nume

rosas do que homens.
• w � W _ 'i' • � " .

Qmmdo ··w -.:;;..;
,�

-�
• .a�

OS memnos v:

L-� 'J
sere'fria I

Nada para engulir.
,

Friccione com VapoRub! Atua
como urna cataplasma, enquanto
os vapores medicinais aliviam as

vias respirat6rias_

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

Costureira
Aceita roupa de creançaS"

e senhoras
Rua Silva Jardim n. 258
,. ,

'
..

..ista".

jAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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por· imóveis
Quantlo ele sua estada em Curitiba, cla,"es sociais. A

onde esteve hospedado no Braz Hotel, I "O patrimônio.
nossa repcrtagem teve a feliz onortuní- ('empreendendo
{jade ele manter cordíaí e interessante
palestra com o sr. Celso Camargo. �sis
tente geral da Companhia Sidel'úrgiM
São Paulo e Minas S. A. e díretor-supe
rínt.endente da Companhia Imobiliária e

·ColoniZadol·a elo Oéste, que viéra à cio

.;�a,de Sorriso com o fim de ins·pecionar.,·.Jrganizar e coordenar os serviços des

.. aas poderosas companhias. Como' tíves-
semos riot.ícía de que a Companhia Imo-

• billária e Colonizadora elo Oéste está
.recebendo ao par as ações da Companhia
.Siderúrgica São Paulo e Minas S. A., arl-
mitidas na Bôlsa de Valores, co n sider-a.
mos o caso bastante curtoso. parecendo
..que a prim.eira pretende conquistar 9

,segunda. Para disipar dúvidas, procu
TOU nossa reportagem trazer a público
.a palavra autorizada do sr. Cebo Ca
"ll1argo, conhecido' homern de enlpl'êsa
.cujo esptrito realizador vem norteando
.as mencionadas companhias para um

destino pleno de prospeuídade. O alto
.cargo ele assistente,' merecidamente con

,quistado pelo sr. Celso Camargo, refle.
te a vontade unânime da Assembléia
realizada pela Companhia Siderúrgica
'5ã·o Paulo e .HinDs S. A. na qual toma·
��'am parte ati\'a acionistas de tôdas as

companhia possue Imen
adquirido por compra,

prcprtedad es agrícolas f'
rura ls cuja j urisdíoáo abrange os mun í

cí p los de Jacúi. Pratopo lís. �Tonte Santo,
São Sebasí.iào do -Paraípo e mesmo o ara
mauo �Iorl'O do F'er ro onde e stá a pró
pria Estação Ier-rcv íárfa, imensa e rica
zona reputada con:o Lia�: me lhores re

i/,'iões f'errí.teras. Da cornpan nía Imobiliá
ria e Colonizadora do Oéste faz parte o

cap italí sta, fazen.deiro e fundador da ci
dade de �Tarilia - JO"é Pereira da Silo
,'[1 - que é o pioneiro autêntico da co

lon ização da zona Paulista cuja ação faz
reviver o tradicional e intrépido bandeí
ri srno que fez a fortuna e a glória ele
Sf,o' Paulo. Encontramos o sr. Celso Ca-
na rgo no escritório da filial Curitiba,
?l rua 15 de Novembr-o 575. 30 anelar,
satas 37 e 38 e, r'áp ídarnente, embora,
ouvimos âlgurnas impressões gerais que
serão resumidas a seguir: - o sr. deve Iavaüar as respcnsabü íclades decorrentes

1
.ie companhias que se tomam depositá.
"ias da confiança do público - disse-
·'-·os u entre"istado, acrescentando: "

_

Ju.stamente por isso procuro acompa
nhar todo o movimento da Siderúrgica.
Vindo ele um processo justamente arqui·
vado pelo Merelíssimo .Juiz da na
Vara de São Paulo ,clep.ois de condena·

r
. aL_. _

--"-.---*-'�

.,

u
Lá,semos sôbre a interferência da rmo-l n h ia genuinamerite brasileira e' ver-da
bi l iár'.a nOF: negócios da Síderúr'grca ex-. deiraluentie séria, forte e capaz de pro ..

p.lir-ou-no s êle: ,,_ Realmente, a C01'l1j)a-, mover a execução do seu programa ..

nhía Imobiliária e Colonizad<ll'a do Oés- Houve a suposição de que estrvessérnos
te, que verdacletrarnente tem Bielo a des- indiferentes aos comprorn lssos assumidos
ui'avadora tias cidades ela Paulista, van- =o lenemente COIU 'os acionistas que par

guardetra que é na obra c íviltzadora da- ticiparn sínceramente dos nossos projc
quela maravühosa e r.íca zona do país, Los e com ungam com lJOSSO.s ideais quat
aceita os titulos ela companhia Síderúr- seja o de formar. em 'bases só lidas, .no

giea S50 Paulo e Minas S. A. pelo seu Brasil,. uma gigantesca empresa, nesta

justo "alai', ou seja- ao pal', pela con- hora em que as atenções 'gerais se vol

fiança que lhe merece essa organizaçâo tarn para nossa emancipação industr-Ial.

r-cm sua- crescentes' atividades, seus 11-0- Hoje, todos reconhecem a lisura e sín

tórios empreendimentos e, sobr-etudo. sua oerida d e c;e HnSSQS P'·O'I_�'sibOS. Cresce

comprovada solidez. Não se trata, pois, as'sustartoramen te o número de títulos
de conquista. Representa isso urna ope- da São Paulo e Minas S, A" mas nada

ração r-egular entre lnstítucos que se mais tC111 essa ernprêsa a colocar e ou

oquípar-am em propósitos úteis e In.icia. u-as or-gan izações procuram ávidamente
Uvas visando o desenvolvimento das adquirir seus títulos. talvez' com o pro-
fôrças. produtoras naclonais". Indaga- IJÓ5'ito de conseguirem o contrôte da

Ires, como era natural, do sucesso que mesma, Dessa foa'ma fazendo blague,
aguai-da: "- A ação opressiva - redar- vem a Irnohi liária e Colonizadora "t.ro

guíu o sr. Celso Camargo - retardou canelo os papéis" por imóveis, terrenos

encrmerrien te (J alcant e Imediato cios e d.inhei'ro".
nossos objetivos. FeUzmente, saí dêsse

Sr. Celso Cama.rgo, Assistente dep lorável incidente confortado e resta-

Ge-raL da CO'nLpanhia belecido. c2da \'ez mais cheio de confian·

do pelo Tribunal de Segurança )i·acio- ,:a na obra q�le venho realizando e no"

nal, sinto que aUlT"entam as minhas d,e;;tinos da companhia que dirijo, As

obrigações Jla ejefes," dos intel'êsses

co.,' aLl.túriàade,' cOI11.pr.eender�m. e:11 boa 110-

muni! do·s próprios acionistas e das com· 1'a. o nosso Objetlvo prllll0rdJal que se

panhias que dirijo". Como lhe pergun· resunie na construção ele 'uma campa·

EL'-i cm resumo as írnpressôes que 110S

t.ransm itiu o sr.Celso Camargo, com sua

habitual fidnlguja, com a franqrueza e

sinceridade de um autêntico homem de

cm,présa, IMas tivémos que encerrar a

palestra porque seus afazeres eram mui
tos e já se aprestava para embarcar, via
aérea, C0111 destino ao sul do país"'.

\

Asteróide & Cia. Ltda-
RUA TRAJANn, 33 - (sobrado)

O l�SGRITóRIO ASTEJRóJDE & Cia, Ltda." intermediário da
Em1W()Za Comercial R Gros·smlbrucker, S. A" COim ,escri,tóTio no Rio

. {]-e Jannit'o, c.ncarrega-se de compras' de quaÍlsquer ar,u,go.s naquela
jpra,r,:a - cime1lJto, ferro, CaJlOS galvaThizrudO's, (p,TIJElUS ·et>c.

('i)MPAt� -ALlANG' DA BAtA-
.1D�lQd8 UlI U7� � Nti.: I A I lo
HfC1Umi0ll6 R TlU.Jf8POlllHi

Cifra. do Balanco d. 1944:

Cr.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
RCllpOfJeabilidedear
Reoetl"
Ativo

80.900.606.,30
5.978�40L755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

SinistraI pagaM no. último. li> ano.

RelJlponlabi lids1elt •

98.687.816,30
76.736.40! .306,20

Diretorc&:
Dr. Pamphil!) d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Ma.sorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

=

Aumente o Capital 110 Colé
gió Barriga-Vel'de, afim de
que possamos construi-lo, ins
crevendo-se, hoJe mesmo, no

seu quaJdl'o social de compo
nentes•

Empreza de· QB\legação
C ERE

(,;oMERCIANTE: Di mn Iil
v"o à Uibliotecll do Centro Aca
démico XI � Fevereiro. Con
tribuirás. �sim, para II. forma
ção cultural doe eabirlnenMII
de amanhã!
("Campanha pró-livro'" .0

C. A. XI d.e F�vereitro).

ÉS BOM BRASILEIRO?
·En.tão CDopera na campanha de

llilfabetização de adultos, fazendo
que os teus coruheci.dos que não sa

bem ler nem esorever; frj3quentem
os cursos noLur1ilos de aLfabetiza
ção: Hospital de Caridade ou Gru
po Es.c,olar AIlchieta.

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

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gelto,

quando .oubetem que cola
boraste pró Restabeleeimella
to da Saude do Lixare.

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxíma rapidez e garantia para tI ansporte de suas mercadorias
.Agentes em Florianóp lha CARLOS HOEPCKE S. A.

�proxime-se mais de seua
.. . ... .... .. .... · ..

·1�mlgos e parentes enviando- C�fé Otto traduz qualidade!
-lhes um número da revista () Peço-o 00 seu fornecedor.

VALE DO ITAJAt, edição d&
, ..

dj(\ada' a FlorlanópüUs
Senhorital

Ao escolher seu perfume ;verm
'Iue se trás a marca da perfu'mar!&:
Johan Maria Farina" que jA era

;l'eferida pela certe Im.perial dt
I. Pedro II

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 511t a: 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. 4.
CAPITAL: CR$ 60.000,POO,0(1 .

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Rua Trajano, 23 • FlcrlZ!nópolb

LEMBRA-TE I
(números seres humanol,

,que já foram felizes como

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

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

. A primeira Agua de CI�lônia felt,
110 mundo foi fabricada na dda",
ele Colônia pela Fábrica de Johs)
\fA ri .. l<'R ..i",....

E ESPfeiAllD (lEU'
W.E'J2EI,· ] �DU 8TJ ] Pr. L-JOINVII..LE (Marca !eitI5!

). o Sahão

i
,.

{

,

ITORNA .t, � !i( tiPA BRANQUISSIMA
"...,. .......DI1>l

______Iaio�'.."TIQ��- ""'r..+J�.._"'..= ,.___,._ _. '

_ -.. _
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6 Q I!: T.A ro- !el(Ja ferra 19 d:! Setembro a. "47
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,

Continuando a disputa do .

campeonato da cidade,
.

'domingo .' próximo
.

defronlar-se-ão Figueir-ense e Caravana do Ar.
Para' amanhã está marcado o encontro ·8ocaiuva x atlético.,

e==__

• DireÇão de PEDRO PAULO MACHADO

- -_._ --, -.�-- --"--_._----_.
- -.

o C. N. FraD�i�co Marfioelli e]
a sua proxune regata

Todos ainda ee recordam cios aos seus co-irmãos Aldo
das sensacionais regatas que Luz e Riaehuelo, convidando- Continuam abertas as Ins- Os"guris" estão vívamen

promoveram os clubes náuticos: os a tomar parte na competi- oríções dos clubes que deseja- te interessados na realização
Aldo Luz e Ríachuelo, cujos! ção que será disputada em 7 rem partícípar do Campeonato do certame que terá inicio em No programa:

d Vid 13'2'
êxitos foram enormes. I páreos cada um com o percurso Infanto Juvenil de Futebol, outubro vindouro, devendo as 'ÍN\.

-

t Ma�:ha a 1 a TI.

Ressurgindo o remo em nossa' ele mil metros. promovido pela Federação Ga- inscrições serem encerradas no
- ac. mrp. .

I
o A 2) - E o Lobo - Desenho Co-

capital, após o retníciamento Naturalmente que os clubes tarinense de Desportos.

I
dia 1 do mesmo mes.

A
�

b
. lorído.das a�ivi.dade.s dos noss�s clu- da l:lla �oão Pinto � da Rita

. Confor�� determinou a en- inda nao. sa em?s quais os
Preços : Cr$ 4,00 _ 3,00.

bes náuticos, melhores dias es- Mana nao se furtarão ao dese- tidade maxima do futebol, bar- clubes que disputarão o cam-
� "Imp. 1'1 anos".

tão destinados ao esporte em jo de apresentar as suas valeu- riga-verde, sómente poderao peonato, mas apuramos que o
..,..,...............�����':!".::�_

Santa Ca'tarina.. tes guarnições, emprestando í partícípar do certame os atlé- Paula Ramos, o Colegial e al- ........ÃRNôLOO-�sUAR:Il3Z...CU.N·OO
...•...

Há tempos noticiamos que assim, maior brilho á competi- tas correspondentes ás idades guns clubes da nossa varzea Clínica Odontologia
V I Cl b N' ti

- ..

d I b d 15 a 18 anos com letos apresentarão fortes equipes. NOTURNA
() a oroso . u e au ico çao remístíca o c u e de José e P .

Das 18 ás 22 horas, com hora

"Fr�l1cis.co Martinelli" Iria Ellías,
.

NOVO HJi;COHD MPNDrAL DE tencia ao americano Alland Ford, marcada, a cargo de abalizado pl'O-

reallza_r uma regata em, c?me- Lembramos que o certame ,Alil-<]IX JANY
•
como o 18'Il�pO ,d€ 55,9 segundos, fissi�nalmoraçao ao seu anrversarro de estadual de remo será realiza- 'tendo s ido Latido' em New Haver, I 1];a Arçi'Preste Paiva 17

fundação. Os dias foram correu do em 15 de novembro próxí- Mentone (França) , 17 (U. P.) Conneoticut em 19H. O TESOURO
do. Passou o dia do grêmio ru- mo, conforme determinou o - O nadador francês, Alex Jany, Alex Jaln;'. que Item apenas 17 Da instrução está ao alcance

bro-uegro e "neris" de rega- Departamento Remo da F. C. estaoeleceu. ontem. novo recorde
anos de' id�de mareou um novo

de todos. Dfá beSt� ltesoudro ao ��
.

. . ,., 3iml"'O anal a, e c, -evarrt o-o a u,LLL

tas. O assunto ficou esquecido D., e nada melhor aos remado- mundial dos iDO meu-os, nado 11-; l'ecOl'de mundial (10.8 200 melros cur;o de altahetizacão no Grup"
e o nosso público ficou aguar- res do que experimentar os \TO, em lima piscina de 25 metros.] livres, dnrante o campeonato eu- Escolar São José, na. Escola 1OOU8-
dando uma explicação da di- musculos na empolgante rega- Ja'IlY cobriu a distancia em 55

ropcu de natação, na semana pas- trial de Fl()ri�anópohs O'U na Cate-

retoría do Martínellt Agora t d M rti 11' seaundos 'c o "leCj'IT1(J'O I .

d
dral MetropolItana.m. . L

'

• • , a o a lne 1. vo " o'. � o , sada, com 2 .n1111Il�Los, 5 segun os e

após uma reunião dos direto- Certíssimos estamos de que O recorde Ul1iIel'ior Lambem ob- \ /1 décimos, bem como o mundial L, ie 0tto bem preporodo
res rubros-negros, ficou assen- o dia 28 do corrente será Ies- tido em piscina de 25 metros, per- do-s 400 metros. D. li ía seu convidado!
tada de 28 do corrente para a tivo para os amantes do espor-
realização da tão esperada te do muque, dado . o grande
competição náutica, tendo o interêsse e vivo 'entusiasmo
clube promotor expedido ofí- que vem despertando.

ODEON
.As '7 1/2 horas
]<:l{A]\I[ 5 IRMAOS

No programa :

1)' - A .\fal·üha da Vida - Nac•

Irnp, ..._.

2) - A V(Yl elo. Mundo - Jornal.

Preços : Cr$ 3,00 (único) - Ge-Campeonato Citadino Infanto ...

Juvenil de Futebol
ral 2,00.
"Irnp, 1/l anos".

• IMPERIAL
Às '7 1/2 horas

PA.IXÃO DOS FORTES

A entidade da Vela reinicia
suas

. atividades
Para satisfação dos aficiona- Podemos desde já anunciar

dos do esporte da Vela, a F1e-' que a regata veleira de dornin
deração de Vela e Motor de go alcançará o mais estrondo
Santa Catarina, com a chega- so sucesso. Será um espetáculo
da da época quente, própria 11 belo e impressionante '0 duelo
para as atividades veleiras, de 15 formosos barcos, mano

realizará no próximo domingo, brados por exímios "ases" do
a sua regata de abertura da iatismo catarinense, perten
temporada 1947-48. centes ao clubes desta capital
.... ' --.---�_. �-_. ��.- - �.'. Veleiros da Ilha e Iate Clube, e
MORREU DE EMOÇAO QUAXDO ao Siderurgia Atlético Clube;

ASSlJSTLI\. AO JOGO de Tubarão.
VASCO X FL.AJMENGO Aguardemos o reinicio da

Rio, 17 - No estádio do Vasco atividades da nossa entidade
da Gama, em São Januario, o da Vela, domingo próximo, 'nas
bancar ío i:le.[)a:sLiflo Rodrigues da aguas da baia 'Sul.

,

Eil'a, solteiro, de 22 anos, 'lnol'U- tf'_ - _ _- _
- -_-_••-_. - • ....,......

dor na rua Major Ávi,la, n, 71, OAMPEONATO ESTADUAL

quando assisLia á partida de fuLc- DE ATL,ETISMO DE 1947
boI CIllrr,re as e.quilpes do c1lU1be local A Federação Atlética Cata-
,e do Flamengo, emociono!u�se com rinense, e.m. obediência ao seu

·0 deJoomrolar da pe)'eja e foi aco-: calendário desportivo para o

metido de uma síncope cardiaca. f corrente ano, fará realizar, nos
Socorrido 'Pela. Assi·steneia, foi dias 4 e 5 de outubro próximo,

irLtel'llado no Hospital de Pronto O Campeonatn Elst:ldual de

'Socorro, onde faleceu, sendo o ca-, Atlétisl1lo, que terá por local o
,daVier l'cmovido pana· o necI'O'lel'io ,eXccelente estádio "Tte. ceI.
,do Insti.LUlto Médico Legal. [Nilo CTaves.", pertencente ao

'. 14° Batalhão de Caçélidore.s, se--
EMPOSSADO O NOVO PRE- diado no Estreito.

SIDENTE DA L. B. D. i Sabe-se que numerosos clu-
Blum�nau; �8 - Efetuou-se he's do Estado diSlputarão o cer

'S�xta..,felra ultima, na sede da tame máximo do esporte base,
Llga Blumenauense de De:spor- entre eles os seguintels: Atlé
tos a posse dos hovQS dlreto- tico Lira Caravana do Ar
res

_ daquel.a entidade, que de- Ba,r�iga-V�r.de desta capital;
'Ver�o �on�mua� o mandato que Siderurgia e Aventureiro, de

I'cabia a dIretOria do sr. Sebas- Tubarão' Bandeirantes de i

t·- C A' f
' 'IIao ruz. SSllll, oram ell1- Blumenau, Cachoeira, Atlânti-

pos,:ados �os cargos para q_ue co e América, de Joinvile., Iforam eleItos os srs. Tte. NIlo \

Floriano Peixoto para presi- Queremos que todos ja�am:
dente e o sr. Hermam Willer- parte do quadro social rlos

ding p.ara vice-presidente e os componentes do "Colélrio nar
sr·s. Hans Baumgarten. Walter g'a-Verde". Por isso. o pag'a
Teske e Salvador Lemos p.ara ment.o (la ação é feito em I)
a Junta Disciplinar Desportiva. p'l'estações.

* * * * * * * * * * * * * * *

,

E

DOCUMENTADA A

c§arantia'
cfontra cldentes

I,

DO RELOGIO liililDr-
�:���0:��
c L R.

I B�N��:\1i�f��#��;f' 'c,
-.; 7/i/i7oF

............_.! �::I: N� .�::•.:.::::.:.:::: :...�.�.� ...:��•.�.
..•...._: V�"d"jll.lIl-

: P.. r
-

�
�-

:

� * * * * * * * *

-
-

-

J.W.T,

Ao adqllirir'um Tissot - o reló�do
.qUO nem a eletricidade desregula
- o Sr. recebe UlII documenlo de
absoluta confiança. É () cert ificado
de C;arantia Contra Acidenles. vá
lido por um ano - o tempo sufi
ciente para o Sr. se convencer da

precisão e resistência do Tissot.
Assim, não importa q1lal a extensão

do aciden le, não importa lilo pouco
qual a peça que se f{uebrr·! -- até
mesmo o vidro - o cerlificado ga
rante o CODsSrto complelamcnte

gratuito di:> Tissot. Tissot é um

relógio moderno c de linhas ele

gan teso Veja nas boas relojoarias
c

os seus mais recentes modelos. E
observe como nenhum outro reló
gio de qualidade é vendido por
preço tão .accessivel.

PRODUTO DA SOCIETE SUISSE POUR l'lNDUSTRIE HORlOGERE
GEN EBRA - suíç ...

OMEGA
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··Cadastro SOcial' do «O Estado» Ei{�í1N�� rt�:ri:i����?N��A,O NOVO· HORARIO DA VARIG
s. H. L - Informam de Ha-�oa aoc DOUQI diaüatoe leitOl'etl, o obMqQio ,. preenoo.r o ia, que, no dia do seu aniver-!BIDPOJl abaixo • remete-lo • nou. Redaçlo at.Im lia co_'tarmoe sario, a Rainha Guilhermina e.,..-to atee, o D.oao DO'VO Cad.Mlro locW. todos os outros membros da I

.... • •••••.•.,... F'aruil ia Real vieram á sacada
•••••••••••••••••••••• _�............................ ,�. !

. do ,. HUlS Ten Bosch" pela ma-:
� A •••••••••••• � 0IIV\Ll •••••••••••••• D. N 1•• � •••• I nhã, para ouvir 1.500 crianças'
g_ daquela cidade cantarem em:......... ,.

_(f "'� I!

Slla homenagem. Falando pelo
I� <a) "' lo � ••••••••••••••11'...................

radio 'por ocasião de sell aní-]
versario da Rainha Guilhermi-

t.� ou c.rao .. II _ ••Q............................. na, o P-rimeiro Ministro da Ho-
. i..� do Pai ( i) landa, Sr. Louiz Beel, repetiu 1.-

. m e _ •• ., •••••••••••••••• tI •••••••••••••••••••••••••• �
o apelo feito pela Rainha em \

��. favor da SObI'i edade de atitude 'I•• h.ft •• Q ••••••e............................................... V

aos sombrios acontecimentos II·"' "o. fi ii • • .. • • • • • •• • • • • • • •••••••
••••••••••••••••••• na Indon ésia, os quaí s .

vêm
trazendo miséria e tristesa a,

familias em ambas as partes
I

do reino, Exrprtmiu a esperança
de que o 5(}, aniversario do rei
nado da Rainha Guilherminà,
possa ver as atuais dificulda
des sanadas, e unidas as fôrças]
construtivas,

DE PION E IR OS
A SERViÇO DE V.S.

j
í

II. 8AVAS LACERDA
I� múdJeo-ell"ll1"lr1ca de Ollloo
, ..., �, Nar!.s - GarIlUta.

PNlcrigão de lentes do
qontato

�tr�RIO - Felipe SchmJ
>l,t. A. Ou H lIs 18 horas,

.�MW(''lA - Conselhelro .....
fira,77.

IflI:LIIVONES H18 .' 12.u6

Ausente

DR, MARIO WENDHAUSliN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório '_ Trajano, 29

Telef. M, 769
Consulta das 4 ás 6 horas

ResicIência:
Felim Schmidt n. 38

Tel. 812

Sas. - De Flor-ianópolis para Porto A1egI"e. Decolagem á§ 12,30 hre.
4'as, _ De Ftorianõpeüs para Curitiba ·8 SãD Paulo. Deco'lag�

ás 13,00 horas.
&as. - De FI'Ü'ri,a.n6piOlis para Porto Alegre, Dec.olagem ás 10,20 hr..
6as. - De Florianópolis para Curitilba, São Paulo e Rio de JilUlJeiro-.

Decolagem ás 10.40 hOI1l1!S.
.

Sab, - De Plor-ianónolie para Porto Alegre, Decolagem ás 12,30 kn.
2&8, - De Flor-ianópohs para Ouritiba, São Paulo e Rio de Ja.neilrot

Dooolagem ás 10,40 horas.
PASSAGEIROS - GORREIO - GA!RGAS - VALORES - REEMBOLSO
-- FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENOOMENDAS - CARGAS PAl\AI

EUROPA PELA K. L. M.
.

FILIAL V A R I G - EDIFIiGIO LA PORTA - PRACA 15 DB
NOVEMBRO - TELEF1ONE: - 1.325

I
_" .' .._------

Dl. NEWTON D'AVILA
'DNRg,'}ea - "la'ií .Ur1nArilUl -
J.l�u dou íntestínos, réto •

jM\I,W - Hemol'l"oidas. ·.rra�
to da colíte amebfana.

'f;lljft!ot,e!'apla - Iafra verone1ho,.

Owl:.fulta: Vitor Meireles,' 28.
,m.�d(! diariamente. U 111,80 )Ia.
,'!I', lA �f), dnil 16 hs, em tUànw

bmd: Vldal RamOll, H.
lJ'_. 1067

Dl: ROLDÃO CONSONI
�u i'E.{i!A GERAL - aurA lU1-
In:r:;,.�!lil. _. JlWL1l:STIAJII .1).l1li �
••• , .liRORAS - Q :rAR'l'O@ .

I
�.�() pela Faculdade de Mi-I»·

I;j)�<llii aa Universiuace a... 0&"
�..l<). onde foi assistente por ;-111-
llleIl mOIl do Serviço ClrÓrgico (lQ

l!'l.'ot. Allpio Correia Neto
�,.':tU do estÔmago", n",s $li••

·Ail:�2 1ntMClnoa delgado ii gro�',
iS� altUi.', rUIE, prõstate, !J�xi4�Il.

i!;;;''''X'.l. ov(irlo9 e trompas, Vule#
�)., lúdr'ocele. vlll':...ea "u�..v,

CONSULTM:
�� S �.:_9 r, horas, a Rua .vG/.'A
�l<it, 21 (altos da Ca./ia C>tI.

Mraíso) , Te!. 1.698. I"'-SOiiY.v>.IP.nX11'1CiA: RUIl E&t�Y<t" JIló· "1Iq;"
uior. 17�; 'l'el. Si '164 �::".. '

""Dr�BTA·sEiARA(,0- �i.G;';E.�iiM:":OS 'j;ífOR1;i�I
DO:wNCAS DE SENHORAS - .] ORE..:! DL� I �R�'vJ l D-O

-

lI!:J"llLi8 _ AFEcçõES DA ,��,. Ul .i:l..c� J\..

NruIll - 'RAIOS liNFRA-VER· SURINAM
JOIúROS E ULTRAS-VIOLETA8 S. H. L - Informam de Pa-
(lou.: B. lI'eHJM! 8chmJdt, 441 ....:

rall1.aribo, Surinam, que o fato
Da. 9 àlll 11 e das 5 às 7 hr•.
Re.: R. D. Jaime Camara, 47 de as laranjas do Surinam es-

J'ONiE 1648 tarem vendidas na Holanda a

80 centavos holandeses cada
uma dando um lucro de 70 flo
rins por caixa, é motivo de

preocupação naquela cidade

�e.gundo as informações publi
cadas pela imprensa local, uma
vez que a situação está causan
do muitos comentários desfa-

CUntoo· e operador •

I 1 d A�t6rlo: Rua Vitor Melirelee. te voraveis na F o an a. CUSanl
Telefone: 1.4� - rl d d 1

OoIIIIIiltat das 10 às 12 .e du 1-t. l.11 os reYen�le ores e ucros ex.-

�tnc1a: Rua BlumeIlau. 23 cessivos em descrédito do pro-
,,

Tele1
__on_�: _1.&� ,_ duto.

n. •. s. CAVALCANTI

DR. A. SANTAELLA.
1i'M�!Ot"ll.l.do pela Faculdade Na
� de Meulclna da UnivenldQ;.
� g Brasil). Médico por concue
�� &:i Serviço Nacional de Dom

entala. Ex Interno da SanteJ
., Misericórdia, e HOIIP�J

o do Rio na Capital lI'.'
deral

�OA IllIlDICA - DOlIlN!OAIJ
NIilRVOBAII

_ Corurult6!rlo: Ed1f1cl0 .t.mtiilíl
NE'rO

_ ... VeUpe Schm1�t. COJaUltul
nu 115 As 18 hoMUI -

�encta: Rua Alvaro de CI.n'1a
_ me 18 - J'lor!an6pol1ll.

.. POLYDORO S, TIH4f:'.'li
5.NIGO 40 Hospital de· Oar1�

de Florianópolis
&IJI18tente da Maternidade

.'!'lli!IiIBIIOA JW:DICA - DIBTOa

mos DA GESTAÇAO B DO

PARTO

�fIllII <doa órgãos internos. -
�olalmcnte do doração

�Ç8s da tlrolde e, demUI
gllLndulas Lnternas

,�onItAPIA - ELEClfJl.OCA..

lDBGGunA - ME!I1ABOLISMO
BASAL

�1Ia1 4iAriamente dllll lS la

18 horas

1It'C!mAle chamados a qualEl,U!T
:IIl&ft. tnclU%live durante a noite.

�TORiO: Rua Vitor Me1fe.

leso 18, Pone 'i02.

!lDlDllR'e:tA: A ... e n 1 d a Tram-

powsltl. 62, P'one 'ide
--------------------------

FARMACIA ESPERANÇA
do Farma�u.tleo lflLO LAUS
Hoje e amanhA ...ri a ••• preferià.

Dr.,•• aaelonsiB • estr.qelru - Bomeopátiu - Perfil·
aariu - .rti�•• i. horr-.eha.

Garaat•••• a exata obae"laela •• rec:elhl6r1e ,aUle..

\

de
. , .

omverscmo
Argeu Silva e filhos convidam aos parentes
e pessoas amigas para assistirem a missa de
6.e aníversárío do falecimento de -sua extre
mosa esposa e mãe, que mandam celebrar no

horas, na Capela de Santa Therezinha (Asile dosdia 24, às 6

Osphãcs).
Antecipadamente

ato religioso.
agradecem aos que comparecerem a este

NEVESDI.· LINS FederaisouMoléstias de senhora
Co!MIult6r!o - Rua Jo!lo Plnt.o Do .,

- Sobl'ado - Telefone l.46il
ItNIdtncla - Rua Sete de Setembro
- (JIldtlfc1a I. A, p, da Esti'Tll)

Telefone M. 834
------._-----'

e Exames de Admissão

Estude por CorrespondênciaFONTESII. PAULO Português, Matemática, Ciências, Geogrofia,
His tório do Brasil, etc.

Intere..a-o? preencha e.te cupão e remeta-o para C, POltal 332
FLORIANOPOLIS - SANrA CATARINA

______________________________________�aw ......

INFORMAÇÕES:PEDINDO
�!ca exclusivamente de cr�

Kut SaManha Mar1OOo, 1.
Telefone M. 7S�

FRACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

UID�I ereaS8li�1
. "SILVEIRAu

Grande T6r1lce

Home ___

Rua H.o __

idade Estado
_

o CHEFE DO ES'!'ADO ],IA
rOR· no EXERCI'!'O HOLAN-InES CONVIDADO P.ÁRiA .AS
SIS'!'IR .ÁS MANO.BRAS DO IEXERCITO SUIÇO

S, H. r. - Informam de Ha-!
ia, que o Tte. General Krills,

I
Chefe do Estado Maior do Exer
cito Holandês foi convidado
pelo Governo Suíço para as

I sistir ás manobras que deverão

I se:: realizadas pelo
A

Exercito I
smço no corrente mes.

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

MOTORISTADECURSO
e

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

Teoria e prática - conhecimento do motor.

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

GARAGE UNIAO-PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40. BRONQUiTE

I1'4)
I

melho!'.. fdbrica.. A CaÍla
v!lIlita ant.s d•

.. ms__..I Bm � • ........ •.. =-=====-..

Fabricante e distribuidores dali afamadas con
fecçõe. -DISTINTA n

e RIVET. Pos.ue um grana
de sortimento d. casemira.. ,rlscad.o.. brins
bon. e barato.,' algodões, morin. e ayiamentos
para alfaiate'i que recebe diretamente da.

orA CAPITAú· ohama a at.llgao do. Snr.�, Comerol••te. do interior no ..ntido d. Ih. faserem '1000

.fetuol'om aua. Clompral� MATRIZ l.m Florlan6poU•• -3 FILIAI� em Blumenau e�Lajes.

"
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U_ JUlUiI U[llIm S ill1:TlUT'" IrdllC'l
,

bom proveil', ao partido que defende, a votação dos vermelhos, em busea 'Ida
qual esquece a pregação do Brigadeiro e os supremos interêsses nacilloiUs t.

A convenção pessedista de 'ai' , çal
o dr. Ivo Silveira candi'dato à 'Prefeitura.-Os verêll·dores;.,

. indicados.- Discursos e Inoções. - Outras aetes,
.

Sob intenso, euí.usiasrno e assisti- df'�"a forma, o sou prngrarnn. dó>! es rk' riohresa, !]'l,elil suu alma lle.do [JUl' t'JlIOj',me massa popirla r, eu- Hojr. como das vózos anCcI'io- bom t' df� honesto, já. r uma cootre a qual SE' .notuvarn .l'eipreSPIl- 1'(,S, ·]l0'" reumf.rnos em convenção, sagração o municipal. l'·e1'iro-me ao,La'nvps cf.e lorle" {l.' uls,ll'llu:s e de para as t'�eo].]la (IIE' lHJ.YO" candida- Dr. Ivo Silvpira.
todas us classes sociais, a grande los. E POI' mais uIDIa \'ÜZ, também, Oompanhe iro (f't:JO(){ladó dr' cam.,
convenção palhosense, do rI,ia .1G, o parti rio de :'Spt'é,lI Ramos tira par- panluas anLE'ri Ü'J'C'S, ()XPl'.E's.�ão de101 �I)(wbu pelo. dJ'., Ivo Sllveu'H, celas de si mesmo, para doa-Ias ao culí.ua-a da nova g'C'r'ação palhoccà..pl'e,sHú'nlle dI) dll'�'toJ'l() pesscdista. povo. II'a,ul-s,p ,a'gol'a cf{l escolhia r!(JS se, Ivo Silveira dará :5 Palhnça di-Passando a jnesidônoia ao SI', Celso [lIl111rOS arímuustradores munici- roíriscs Ide um 'gov(lr'no lJ),oSf)ero e--

V A P E' I dificuldades humanas, em qual Ram,o�, 'Pl·.(\�ider1t� da .c'. }1�: do .1'::>J?, pais,
.

. ,o:p.eroso, Iundamen! ado no p�Ci'tí:,
O R t ' Cl b d t íd di' t '

.
o dr. Hui ::;üy'elw prof'eriu ligr iro Ao pedir a palavra, pu rl e1I1JC'r r I glO do S'0U nome, do seu parbdQ eO ary U es a. CI a. e, quer erreno eI� q:l� oconar:r-, e ap laud ido unproYIso.. tornar a. Jiherdnde el,r snhmctor <1 dos seus governados!acabou de lançar um Interes-I seja no plano índívídual, seja A,s.�lUl1l1l11do a pJ'.e�ldêi1liCla,. o. �r, apreciação dos dis,l�nLos rO'1lIVN1Cio- Moço, cujo Y3J.or mor-al 'é lHII 1'e

sante concurso, conclamando: no mais amplo, no internado- Celso Ramos agradoceu a. distinção nars. um nome para oanuirial.o ao nexo feliz da. sua gml1l'0 'e' a qnere
os -jovens .de nossas escolas su-I naL e, em palavras e�I()C[!Uen,Lcs. e calo- cal'g'o. dC. I]Jl'et:eilo, pelo nosso mu- sempre se devotou 00m lealdado 6'

.

, .' d S' h _ ro.�a!:i,. pos em 1'010\".0 as cspetaculu- mCÍIPIO, nome csl.e, que pelos seus Continua no 3a paginaperrores pala um torneto el I os omens, como as na res \[,l(ôna,s pesscdistas, DlOS úll.i- __�,_, _

'inteligência que, . certamente, ções, se capacitassem de que mos [)I,t�ilos.

C .
.

se revestirá de uma alta. expres nunca são bastante fortes e su- A seguir, deu a palavra ao sr. enveeaeãC e convllt'esão de entusiasmo e fôrça de: ricíentes e aprendessem, não 0.lívir� ,Bo"o,slr;' que _proferiu: .

cn-
.

T . '. i

j., , . ·A·

h'
trecortado de aJl,lau"o,>, o segtuu- A

.

pensamento.
. J�:1a lúcida expenenc�a IS- te dis01H'SO: SSEMBLEIA G:mRAL PARA ELEIÇÃO

O tema do concurso: "SUlS-' tóríca, mas na maravilhosa e "�l'. Presidente! 0,8 �denlisa;do!rlCs (da A�.ão Socíal Catarínense eon-.
sa: Por que persiste a unidade simples Iição do coot.idiano, S.l'�. CO,!1.\,ClnCiO'IWis!

,
vocam IlS entídades beneflclentes ·tlesta eapltal, que (lese,"\(

nacional me s m o possuindo não haveria nem fortes nem ,!\� ::n_Oll::::tü :m. que 'as ,[orc�s [am fili·ar-se a. essa sociedade assistencial, a comparece-• • • ••• '" • A _'. nli,lJ..-, X]Jlt.:;"I\ a·� do m·u.nlül.p1O �e , tquatro Idiomas otictatsà . Visa, fracos, porque estes na.o serram rCU!OI\111 em memorável assembléia rem ,It _-I.ssembléia. Geral a reulízar-se sábado, dia 20 dO'.\
entre outras atividades a q 'le deslprezados e espezinhados por pata traçarem o plano ,que 11I0.rtCU- corrente, ás 14,30 bora,s, na. séde da L. B. !A., .a fim de tra-
se propõe o Rotary Clube loe"l aqueles. \

rá a úlfima luta de uma, ?l<ÍJpa. ele'i- tarem tIa .seguinte (})'dem do dia:
no presente exercício divul- H veri sim para guardar a loJ',a.]� �e.ntp-sp que a, pro.lWla alma a) R,eceMmento ao O'ficio de cada ent.itlade. tlesig'nadn:J ,

_ •

' a a,
. pol!1JÜa do povo es'Ga pre;seln>le, _

gar entre elementos nao rota- incomparavel harmollla da, T}(IJ'qlle pr.rsent,e estú '11(J pw)g'l'ama seu representante no e()'n�elho e tdO'is (le;le'g·ados á As�em-·
rios, interessando. �o público Criação, gr�ndes e pequenos, I sábio ?O Pa:l"ti-d:o Soria.!, Delll10Cl:�� hléla. Geral.
em o'eral, o 4° obJetIvo do Ro- em proporçoes e recursos, mas t!Co. !-ien[.e-:::e o c�amol dE>mocl. >l' h) :EleiçãO'. por meio de votO' secreto e por mioda, para..

t ' bI t '

.
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.

'

.

'

, d nUIll tlOO <la l�aça d'eseJ!111do o pro>sse- ] D· t 10 ",o S t'· 10 »0 Taly n �rnacIOna ,qua seJ� o uns e outIOS .u mana ,os. g'\ümenLo da jorna(fifl ql1P }t,s 111rnas os (\8irg'os (e Jre 01',' e.:" ,ecre arlos, e.. e-
do estreItamento das relaçoes pla.no de estreIta e mutua co- de Dpzcmbro e Jewciro COQCSiagT3- soul'ciros. - J)e 'ucôrdo ,co.m o,s est.atutos isómente pode-
internacionais, através do com-. operação. r�m numa ,flf�mOll:S,tra�ão i,ncontc's- (lerão votar os dois delegados de Icada uma das !>'ocieda�'
p� nheirismo entre profissiO-11 _.,

1'<1\'pl cip que o ,povo e S(}b,(�l'alno ü des, que tiverem si<lo credenciados; •"'.
h d .. _

Não só razoes sentlmentaIs qUi!" não ·pmpresla 3;póio á hO:1l1C.n.snaIS e ome,ns e negocIO, con d' , l' . f .te a lI'gar- e ,.; 1)[1· I't·l·r]n.' dI' fa.chadas m'a� SP.J11 c) Estabelecimento de me<lida a ser'em tom.!l{lais lla.ra a
. ,. " '. 8Vlan1 lmpe 11 o 01 . " ' v,,". ,,-, "

• -
..II· d· 2"gre�ad�s �o� o PrI��IPlO l}�SICO se ao fraco e êste a arrimar-se COtll.1 e1údo bási,co para garantía qos solenhIade ,de mstalaçao a :reltl.lsar-se no la �,segun-

da 1ll.st.ItUlçao rODana: o Ideal �
l' r.- d f' _

sons dIreItos, elas suas a,Sipll'açoÜS (la-feira. no Clube 12 (le Ag'ôsto.' ,

de servir. aquele. A ummos� I?a?, a a
e do SPU pI'?.g'.resso, O ParLido So- No int.uito de fa;dJit.ar o processo de elei-:,.'io, as e:fi:tida-

'" AS' .b·' d bula de La Fontame. O rato cw,] Denwcr'atJCo, qne v'em esco- -

d t·l" h d
.

E e te quarto. o JetlVo o
e o leão" é repetida a cada dia lhelflido para as l1n�i(,'ões chayes d::l des deyorao a ,I og'ra.lar as SlUtS c apus com ,o.s nomes as,

\Rotary Inte.rnacIOnal, pelo seu
t I .A C da minuto por admi'l:_isü'aç50 b11a.si]piea, hOlme'1r� l)eSSolls que tiverem a certeza de ,aceitar 'O'S c.argos para\

alcan.ce socIal e pela expres- e, a ves, a a
'que san pal'e0las clE' SI mrs'll1O, f'sta que forem escolhida.�.

são de universalida:de' que en- todo este �asto mundo. gal'a:11'tinrIo assim o d(l�lellvÜ'lvimp;n- ASSEMBLÉIA DE IN.STALAÇÃO E POSSE
"

.

lt
. .

1 Quanto forte e quanto poten- to lil' !"o!lns o·s srt.OI'f'S ,da "]fIa Xa-
DA ADMINISTRAÇÃO 'Icena, o maIS a. o e o maIS lm-.tado não tém a porta da salva- ciol1>al, c.umprinlfl,o c I'{'alizanrlo

'

,

.

port,ante. , I ,- ,
. mão de um hu-

.- - - •••- •••-.---- - -..-. Ficam desde já COllyidaidas as .autoridades em g'el'ft.),"
Nlllguem contestara que se' çao aberta ,pela.

I
. e todos aquele,s que se interessarem pelO' bem estaI' cole-

a.cendem as fo-ueI'ras ·da g·uer-j miMe? _

E quem tena armado

Achados e p�rdl·d(}s
...

d
•

d d b .,.. t "', �,�
_

.

_ tivo, alem de militantes' as SOCle a es ene.llClell ·e,.; 't71:1
esta mao O'enerosa? Certamen -

I I'· G aJ d I1'a com a chama da incompres- 1:1
_

•
,

das ass'ociações de elasse, para a Assemh ela ."er. e n,s-
são, As incompatibilidades, 05 te, outra mao generosa, ex:t�n- Por um funcionário do Ins- tala/cão da.tAção Social CataIinellse, a realisar-se Ma 22 d()'
mal entelldidos, as desavenças, d�da par�. ela, numa �mergen- titut.o do Coração de �esus, foi c�1Têllte á.s 20 hora.s, no Clube 12 de Agôsto.
as odiosidades, as represálias, cI_a ou dIfIrelüd�de. � alllda �ue entregue nesta Redaçao, uma

as lutas tanto entre indivíduos nao fosse retnbmçao" tal �es- chave encontrada em um dos
SORTElü DE TE'RRKNO SERViÇO DE

como el;tre ,povos de'sarinam-se to de nobreza e �E'smtere�se bancos da capela do referido

IMETEOROLOG IAdesfazem-se adoç'am-se inter-l susrCita:ná outro maIS, e aSSIm

I estabelecimento de ensino 'No 8Orteio de um terreno rE'ali- .'
'

rompem-se terminam,' quando' indetfinidame�te, porque a con-
Z3ldo lU1. última noiLe das f.esl,iyi- . Pravi.õo do temp.o. até 14 hol'CW'

,

1 t
.

I e um produto de

I I
.

,

.'
do dia 19 na Capital:á incompreen.são cede lugar a':( u a ,-socla _ I dwdes 0m :boncfíeio rIos ve,l.hH»]Jos Tempo: instava!; com chuva....

cOillp.reensão. I contagio.
e sugest3;0' tanto que, DR SAULO abrigadOis no .AJsilo de MClruclicidad'e nevoeiro.

Mas, compreensão de que? num melO torpe so tO,rpezassei· "Il'mi:io Joaquim", foi rCO'llIlemrplado Temperatura: li.g.il'� «acHnio.
,

D ·dad cometem e num ambIente ele- R .. UOS o 11. 316 pOl\lencenLe ao sr. Yoldo- Ventol: predomlncarao OI de lul.e que a paz, a prospen e,ai· �1'"
/

, .

.

I f a.COBfelicidade são o produto de vact.0 tende a expr:-ssaT-�.e as
,ri Oampos Garofali,s, allo fu:nclO- ;'emp�ratu1'a. extrem I d. ontem; ..

'llma .fórma mui simpli�.. s,j maIS altas formas da vIrtude EspecialistJ!1 em moles- oDlário do Banco do Comér'Clo.. Maxima 17.7, Mínimo�.8.
cuja prática, muito esquecida, humana.. , tias de Senhoras.
hoje entre os homens, sempre/ Desta sorte, é de crer que a Alto cirurgia. F-RECHAN·DO:produziu os fnltos mais ópi- gene'l'alização do principio 1'0- Horário: 9 às J 2 • • •
1110S. E esta formula e,stá con-I tário: "o ideal de servir", en- DIARIAMENTE Acolbido pola simpatia popular, .l'l'gl'eSS0'l1 ao RI'asiL de-
tida !1O programa rotário como, tre os componentes da. . vasta

pois de um .exiJi.o em parte forçado e fim parle voluntário, o .

seu ponto nuclear: "o ideal'de ,familia rotária, tenderá a· pe- A regulamentação ilustro ])'af,r;ióo ·dr. '\Va,shing'Lo>l) Luis,
servir." I netral' zonas cada vez mais

O venerando "paulista de Macné". ao tempo em que,.

Talvê.s, aos não iniciados, tal vas'tas de influência e, como

d
·

deipoi,s da tosse-comprida, do inevi!á\',el saTRmpo e do i.nde-
construção 'pareça um poucoj consequência benéfica, um me- O lOgO fectivel j)1'imeiro so11('10, fomos atalJados das primeiras cóce-
abstnlsa, mas, uma tradução lhor, um mais franreo e mais Rio, 18 (A. N,) Estamos se- g'<l;il poliLica';;, .andava. de p.restigio tosado, que 3'0 seu q'espeitá-bem popular pará ao alcance profundo entendimento entre guramente informados de que vc] cavanhaque vinham eclodi.r vtJlc:mi�amenLe .os erros acu-
de todos: "'Uma mão lava a os homens servirá de ba'se .a o Projeto do deputado Carlos mulados da pra rqmhlicnna. A História 1'·eRerv:1J'a-Ihe a

, .outra"; uma paz feita de compreensão, Nogueiro, "regulamenta.ndo" ipresildêllcia, camo ú1L�mo l'{'U)lleSelllt:an�i?' ,do pairial'cali,s'ffi()'Não sei qual a origem desta, de sadio companhe'l'ismo e sin- a jogatina, não encontrará bUl'guê;;, I,antejoulado tle nobreza, dos paulistas e min,eÍl'os, Ele
eXIPressão, mas sei que é o "a-I cero pro'pósito de ser útil me- a.poio por parte do plenário da quis cont'ml'iar o evolucionismo e transmitir o ba'sLão ao
bre-te, Sezáno" de todas as nos a si 'que a outrem. Câmara cuja maiori�_ votará .saudoso sr. Julio Prosles. E acabou no ParLe.

p.ela inoportunidade do refer,i-

I'OD,-unto ��Can ...
tos, Onor Campos, Oci C'ampo's, do e até mesmo pela sua in-

" Osvaldo Lira e Hélio Sarmento constitucionalidade. Quanto ás

It.-oo·e.-ros"
,

Sales e.ste diretor da entidade, famosas 63 rúbricas, que apoia-
" Comemorando a data, os r.ia.m a ousada iniciativa do sr.,Transcorre hoje, o 3° a,nÍver- . "Cancioneiros", e x e cu t arão Nogueira, estão elas hoje re
sário do apreciado conjunto hoje, ás 20 horas e 30, na Giua- duzidas a um número v-erdadei-
"Cancioneiro.s", composto dos rujá, eS00lhi!do programa dei ramente exato: são apenas
81'S. Valmor Luz, Arnoldo San- seu interessante repertorio. 11. . .

I'PA R A""F E R "DA S,
E. C Z E M A S',
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

\

,.

florlanõpolll •. 19 <te setembro de 1947

MINHA CRONICA

f R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NU N C � EXISTIU IGUl=ll

l

ConiJra Me, aos dezesebe anos, 'e·strc,avamüs na tribuna
pO:p'Lllltal·, ,cmn a vio],€mcia pr@l'ia á iidado 'e 'eviJdénLe gozo dos.
qme o a,poiavam.

R�ilado. lügo. ao chegar a Lisuàa, negou-se a falar dos
:acontecimentos de 30 e da politica brasileira. "Era assunto in
terno, para hrasi,l'e,iros", Essa a:ti.tude, mantida inval'iav·el
mente pür 17 ano,s, mostr'a ü ca ['ateI' d(l,s:�.o· llomrQ). Revela
lhe (l alto senso de dig'nidadA e o respeito qu·e devotava ao

Br!lJsH. Enquanto outr08, no '\3strangeil'o, diziam. cobras e la

glartos do pais, e não a {lena.s, dos 110111:eI18, o sr, \Vashingf.on
Luis si'J.enciava.,.

Voltando ao Bl'a'sil, observará que u nossa Democracia
progr'ediu; que já é permitido, aos Estú:d'Ós, governarem em,

oposic,:iio ao Catete; que os zés-pere,iras não S·E'qIH�str.am mais

pdncezas'; que os eS]JUlllos eleit.orais, com as cplrIJ'l'rs deg'olas,
não vig'oram, e nem cs( raçalham candidatos dei Los.

,
E é esse progresso demo(:rático que 'nos leYD, á passagE'IU

do /austero. bmsileiTo, ,a cumprimeniá�lo ,respeito.samente, d·e

chapeu á mão ...
Guilhel'lne Taí:.·
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