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o voto nae é arma contra o voto
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-sídente Washmgton Luiz, antes está funcionando e que se res- Buenos Aires, 23 (United)
de em?a�'car para São Paulo, pira, no Brasil, um clima de- Fm'am del�4s 11 personalidades da

f�l.ou � nnprensa carioca emí- mocrâtíco, pois a democracia exlr6cna: direita, segundo soube-se,
tmdo lmpre�soes sôbre a cida-: é o regime indispensável á vi- que declararam-se contrarlas com

de, a qual nao via há 17 anos. da humana como o próprto ar. o sufrÚlgio Jeminino,
Afirmou:

.

E' nesse regime que desejo ver. Soube-se que umLal Johngui se-
- "Em alguns aspectos a .o meu pais crescer, progredir" ria o Iinanciador do movimento.

cidade evoluiu muito. Noutros, prosperar. "O Jornal" informa cnjo grupo havia projetado neutra

,porém, é o mesmo dinamismo que durante a entrevista apa- lizar a ação do voto feminino, em

progressista que o prefeito receram no Hotel os srs. Corío- pregando métodos violentos, indu
Prado Junior demarcou, e creio lano Góis e Oliveira Sobrinho, sive atentados pessoais. Os' detidos
todavia, haverá muita coisa seus ex-chefes de policit. l estão sendo interrogados.
ainda para se ver".
Aludindo ao presidente Du

tra, adiantou: "Recolhi do
))resid1ente Dutra ótima impres
são pessoal. Do contacto que
mantive com êle posso dizer
que se trata de um homem ho
nesto, probo, trabalrad'or, 'de

sejoso de muito, realizar pelo
bem do BrasiL E' um homem de

poucas palavras, por isso mes

mo com a p.reocupação louvá
vel de cumprir o seu' mandato
com proficiência. Gostei' de
le" .

J, Referindo.,se á visita ao' Con
gresso, afirmou ter tido a me

lhor das impressõe's, acentuan
do:
- "Visitei o Congresso e

A maior ponte do Brasil
RIO, 23 (A, N.) - Informa-se de Pôrto Esperança que a ponte

inàugtü',ada pelo presidente Dutra é de cimento arma,do, do tipo mais

moderno e ,estética, aoentuando-se que o comprimento toLal da ponte
é ,de quase 2 mil metros, dos quais 900 constituem viaduto de acesso"

c{�o lado de Pôrto Esperança, com lt arcos de 90 metros e um de 110 no

leito do rio, "vn:do mais de 500 metros a descida dos patamares na

margC'1ll dir:eita do Paraguai, onde prosseguirão. os tr!lhos da ferr?�ia
noroesLe do Hl'asi,l, até Corumbá e a ligaçã,o da ferrovla BrasII-RohvJa.

Até contra os subterraneos
'WASHINGTON, 23 (U, P.) - Os engenheiros do Exérciio norte

am iiI' i cano, prevendo o dia em qllH os bombardeios aércos obrigarão a

que as instalações defensivas seJam construidas dr,baixo da terra, a

prestavam-se hoJe para pôr á pr.ova cargas de até a 5a parte da força

da bomba atômica contra as instalações sUbterraneas., ' .

Ao mesmo tempo, a secção de armamentos do ExerCIto anuncIOU

que Ise colocarão em recintos subterraneos no depósito de armamenlos

j}e S:.wanna 200 mil libras de bümbas.

\
\

Reforma educacional
Shangai, 23 (United) - O

govêrno da China/apresentará
um programa para a completa
reforma (to sistema educacio
nal japonês e preconizará, ao

mesmo tempo, a ocupação, por
um prazo mais dilatado, do Ja

pão pelas, potências aliadas,
quando as discussões formais
sôbre o tratado de paz com o

.Japão foram iniciadas. Os ja
poneses terão de escolher o seu

próprio caminho de regenera
ção maus, segundo êste progra-

t

ma, terão de ver vigiado�s a

fim de que não levem a efeito
nenhuma agressão contra' ou

tras nações, particnlal'mente,
eontra a China.

Londres, 23 (United)
Num tumultuoso comicio po
litico ao ,qual assistiram 7 par
lamentares trabalhistas, foi
detido Jefferry Hamm, lideI' do
movimento anti-semita, orga
'nizado pela Liga dos E'X�Com
batentes e lugar-tenete do
chefe fascista britanico 'sir OSr
wald Mosley, E I do nosso nível de vida
Durante o comicio, foram ou-

m pro
vidos gritos de "abaixo o fas- NOVA YORK, 23 (United) _ A 20 Lh. Century Corporation auun-,

cismo". O visconde David e o.S cia que o Brasil foi escolhido para o Isegundü país de uma. série· de'

membros do parlamento que estudos, sôbre o meio de se ,aplioar,em os recursos f'inancei['os· e tAc�

assistiram ao comlClO, disse- niClos dos Estados Unidos á elevaçãO' do nível de vida em o11tro", vaísc�;
ram que pedirão ao governo Essa organização, cujo trabalho não vi,sa lucros, mandará para o

que proiba as ativ,dades do's Brasil um gmpo de estudantes chefiados pelo dr, Grorg.e Vlythc; R'

elementos fascistas neste pais. I que será completado no país com periLos nacionais;

ABRun.! RA_OS

-

,� medida 'que se aproxima o mentes e asp iráçõcs. A alma cris
pleito de novembro, em que serão 1 til dos Brasileiros não corr-esponde
escolhidos pelo .povo os Prefaitos ria sem constr-angimento, ao engôdo
e Vereadores municipais, o eleito- das ideolog ias sem raizes na nossa.
.rarado catarínesse toma posição, formação espir itua! e sem capací
nas í'ileir-as do Pai-Lido Social De- dado para Jazer calar os clamcres
mocrál.ioo para reafirmar, nas ur- não somente de urna natural difi-··
nas, o esclarecido e veemente voto culdade econômica, qual a que
que, já p01' duas vezes, sagrou vi- atruvessarnos, mas de tôda a cons
tor iosos os candidatos dessa pun- .c1ência moral da nossa altiva gCIl
jante organização pol iticc-part.idá- te,
ria. A manisí'estação livre e espon- O Partido Social Democrático,
tãnea do eleitorado catarinense, em inclue, �}ois, no seu programa, pre
dois memoráveis ip1'011Unciwmentos, coitos que, conjurando a ronda &1-
conduziu ao triunfo homens públi- nistr-a dos extremismos, visa á ga
cos que gnrantcrn, já agora, nos rantia da vontade popular, soneca
postos a que Ioram alçados, o pro- na numa democracia. Esse repudia
pósito, que é o de toda a Nação, de ás ideologías radicais uão lhe} 1.1er
dignificar a opinião pública pela mite, assim, transigir, úquer num

pratica, ver-ídica e constante, dos só ponto, com o? inimigos das [1-
postulados democráticos, O general bordades essenciais do homem 011

Eur-ico Gaspar Dutra, Presidente da com os que, traindo as suas me,

República, ,o o dr. Aderbal

RamOS{mas intenções demoerátlcas, não
da Silva, Governador do Estado, s€ cansam de dirigir salamaleques
são nomes que, saídos das conven- àqueles inimi,gos,' ern troca de um

ções pessedistas c eleitos pelo P. :evcntual apõio nas urnas.
S, �" representam, jj.dima,me,��e _o 1 O Partido Social Democrático
pens�mento do, ,el<eIt01'a�o ,q��'e na� emergiu do movimento nacional do
a.Slr�Jl� 11e� quer .I, dell�a�ogl.a:, mas repulsa ás doutrinas que tentaram
au.:s�ld POl �cl.h?� es ,ct�a:; 'paI,�' ,o o ,extermínio do mundo cristão. NãoBi aS,I1 e pOI m�l:; 1 e:;pe:! o a dJ-

se arrimuria, pois, a nenhuma C01'
gnidade d� l�om�_m cio pov�.: rente que não se lhe vinculasse, noUm eleitor e um cidadão em R'ipfrito ' na letra por uma sadia e

ql1�:m a leI, r,ecollll:c,�e l�m hOI�,em-de j Úri.pida �speranç.� de um mundo
-born, cônscio Ao:> seus {!e\,e,l:-R pa- melhor mas dentro das conquistas1'3 com a sociedade, a rarnília e a '

'
-'

da .e de:Pátria. .Yhl'Tüdo de um titulo eleito- mor�l� ,que_ aenyar.:,em a grau eza

, I 'I ' Ie : , da clvílízação cristã.
Ia,' � e assume, an_: e as mn::"s, uma Iremos, portanto, ás urnas, em

atltu�le, r.m ,que po�: de paI" com � novembro vindouro" para compre
eonciencra do dev (l "cm:nipndo, a

tar [uridicamente a reestr ituração(':erl,eza de f'sLal' contt;'�bmndo para_ a f� i{�;PlÍbIica Br,asÍleira elegendo os
tplwl{!adt' col�llnt, "ao pode e nao (p , ,j';'t ,'. as Câmaras' muniópais.r1PVf' tt)riaYJa "Oi' o volo, I1Ina u{'ma

. re LI ,o:; C,. ,:" ',', �" .,'
Nr"o t'nlo' Ic!úvÍ'das '1 respeIto eta

eonLl'u o j)1'(ípril\ .dirrito tJo ,"olo.:E ,:� ,e "q "

'

'i
I

ness'e
alr�nt(]m conlra o voto os que, Ya- vll?rla dOe n�_"sos ��nd datas lci
IPlltkt-Op drlf' 11l'pLpndem l'nslall- plP,J,to, como n,,? a �Jv emos nos:p "

. . '. .., ,.

l " e II os qna s fizemos o P1'PS1-
I'ar 110 J)ai,,< r,'gimps que 8'P nfio ori- o" 1 , ., I," overnador
ginam da mais ,c]aN] noeào de 1'es-

dente da RClPuJJllca e o G ".

peito ,í8 liberd3Jdf'S hUlllallas e ás do Esiado,

instituir;õei\ arra\'(>s das quais elas O eleitorado pessedista não se

�t' exeroem. Para esses violadores (leixa enganar nem permite qne o

da sagrada função do voto pQlPular explorem os campeões da del'l'ot.a,
não haVel'l1 a negligente condes-, pródtg'os em promessas, como lle
el�T](li\lIeia ue tlUantns sicera e 1)1'0- ja(los dI" insinoeridrude,
JundH:JYlenlc ICOmlJI:ellrll'ado� csle- Conci<lando, novamente, ás urnas

,iam do credo .d"'llIocnáJico, o nobre eleitorado ca:tur'inensl'!; nós
() llOH60 11ais Vive, hoje um 1110- o conclamamos a mais uma vitória,

menLo de dllj'iniçõE's, () cl'iIJério quo na sêr'ie gloriosa através da q\lal SI}

jJemnitü'ú ao povo conhecer 'Ü hom tem ,elevaJdo Santa Catarina ao lu
e o málll partirIo em cOl11fpetição é gar Que lhe compele no seio da Fe
o da consulta aos próprios scnU- derução Nadonal.

Os ,prefeitos' podelD
candidatos

Quarta·Feira, 24 de Setembro de 1947 I H. 10.133

RTO, 23 (A, N,) _ O Tribllnal Suporiol' Eleitoral, na sua rf'umau,
respondendo a uma con"ulla do Tribunal Eleitol'al da Bahin., eselare
cell que podcl'á candidatar-sn, ao caJ'g'o dn vereador, todo cltlitol' ·qllc
estiver no pXf'l'cicio das Junções de prefeito, do mef'mo munieípio, A

, .sí,guil', 'Ü 'l'8E decidiu, depois de apr'cciar llma consulta da União DI'

mocrá I ica Naciollal, qllP j)l'pfeil0 dI' 11 m murtlcípio poderá ser cand.i
claLo ao l'pfel'itlo cargo, ,em out.ro município.

Continuando 08 seus trabalhos, o 'J'SE negou pro\'imento RO 1'1;'

curso intp.rpost o ]:)(')0 Par'tido Republ icano do Maranhão, conlra o ai ()

do Tribunal Eleit'Ü)eal do referido Estado, (J.ue delerminou a a,j)lll'aç,ão
da yof,a,ção aei sceção (mic.a da ia zona.

Vôo sem pi I,oto
eomando das fôrças aéreas dos:

MAIS UM CHUPIN POUSOU NA fOLHINUl
OlllC'l1l PJ'a o SI', ()"y,üdo Cabral, f).c.pllla.(]o IlrJelJi�la, (jUi.'n1

pedia ·prüYidêllCias ao g\l\'N'110 da Rf'pública pa!':.! o pagamento
du scc/r;,rio-!,m,úlúl ao� Jll11cionárius dos Coneio� é 'l'pI6,gr(\fos.
:b 1lI'oviLlt't1cia;,; lJ(',dida� jú haviam sido !'omLuJa, pplo� �ljni,;
Ll'O� el3 Viação t, ela Faz('nda, COllfOl'me Lek:gl'ama plfblicado
1].(>10 "Hs/fldo' de .'iii/) "1I111/}'< no dia j 1 do COlTPIltp. ESo't' jOl'nal
e!legoll a Flori.an(1[J\J!is 110 (lia 17 (' no di" .J8 a proposta era

HVl'cs('I)Ia.da na .\�sp,nIJI('üL (;01110 :,tO Vf\ um c'hullim [J1)u�al'a

,,'\.gora 1111� cllf'g�l \Jutl'a, 1l"Lit'�" lho qu'.' 119�·�Il1l"lJlf', l) �l',

Bill'l'Uo; L'emos (;:,{á fazelltilLl fêruol l'm _\rUl'anglu!i, TI'<1La-,;>e da

esle·atda Arar.nnguú - .Sambl·in _ Pa�w dL) 8t'1'l,;10,
Em data de Z6 de março, deste ano, P!ll oficio ao i'J:, govor

J1a,dor o Pr'Cl'ei'lo Ido Inllllicipiü sulino, sr, E:dmlll1<flo (üizanf, en

c'1r,eci.a a urg,encia na cOlJ�trllção cl,es;ia rndovia.

'l'l'atando-s,e rle e�lracla m1.mi.ciflal, ainda ni'io inclnida no

Plano' Roc{oVÚíl'iu _ para o qlle 'carece de aucliência Llo,Departa
mento Nacional elo Estl'wrlaf' ele Roda.gem, com a revi�ão do Pla

no, JJOI' nwiü dp leis es.pC'ciais, '_ o Esla:do detel'minou assistên

ei.a. .ao l\J llllÍC:ipio, com () inicto dos respecLivos esLudos.
'E, no flia 2 rle�le mês, a 5a Rpsiilência da Dil'f'loria de Es

!'['aldas iC!c3 ItOiclltgem começava u sua assistêncj.a ú Prcfeit.l1l'fl,
ilJ.i.cia,ndo-,�,e, pnli'ío, f' 11eSi',e dia, os trabalhos.

Dis&o, por ilnCeNn(>.dio do seus olheiros ud0IJiS·tRS em Ara

l'a.lliguá. veio a sab!.'e o sr, df'ip'llt.ado Bat'ros L'C;DlOS, Dois dias

depois, a 4 1]0 coerente, es,,;P, pro{iano e eticieJlte elemento nele,.

nista a.prese,nl.a,Ya u' Assembléia um ,pl'oj.rlo errado, na forma e

ml técnica anlol'izando a construçilo futura dessa estrruda!
O pI'ojeto em foco foi publi,ca!clü p.c.lo Did1'io da 'l'(I'rde e di

vulgado em holetins, pro,fusamonte, no in! erior de Araranguá!
Quer o �le.puLaido udenisLa emtbair a opinião pUbHca Arat:ang'nael1-'

se, mostrando-lhe que' a ·estrada é fruto de seu trabal'ho! :Mas

oo·m.o'!
;Se os tr<1lbal,hos já .f01'l1ll1. iniüiados e o projALo .nem se'quer

foi 'di,sicutido!? Onde já .se viu uma ld ser exec1J.to.r.lo antes de

apl'ovada e sancionw}.a? O carro nâ;o anda l1clianLe dos bois!

,.Não resta dúvida: mais UUI c:bu;pim pOUSOI] na folhinha.

WASHINGTON, 23 (UniLed) - O

Fascistas na

Inglaferra

Estados Unidos anunciou qllt� um .apal'elho C-53, voou desdi' a Tr.r

ra Nova á GI'ii-BreLanha sem piloto.
O aparelho s'em piloto .saiu de Destephenville, na Terra Nova, ás

18 !lol'as de domingo, ·8 chegou ao aerodromo de Norton, na Inglalt'I"-
1'a, ás 10 horas e 15 minutos, isCo é, na manhã de hoje.

O .avião SP.l1l piloto oondllzÍn uma tripulação de 9 pessoa", ne

nhuma das quais tocou nos instrnmentos do aparelho. O aviã,o sem·

pilolo fôz um vôo de 3.850 quilômetros,

Não voltará, o embaixador' russo
RTO, 23 (A. N.) - o ltamarali foi avisado pelo Ministér'io' ri\) Ex

tedor da União Soviética quo o sr, Jacob Suritz, primeiro' embtüxadl)l:'
daquele IlaÍs no Brasil, não regTessará mais ao Rio de Janeiro.

O s:r. Suritz, como se saoe, havia embarcado para Moscou' meses

alrá,s, apl'.f'.>Sentemente a passeio, e pouco mai.3 tarde tomaram o mesmo:

destino sua senhora e sua filha,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



D-r. Henrique- Stodíeck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt21. sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) - Flori8D6poHI

.lnformaeões
.

,
uteis

�,�CI"At.t'
Cia. Catarin60se de Transportes Aéreos Ltdae�

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

Borario das empre-I Viação aérea.
sas rodoviarias ,

. s=��!�!�LRASEGUNDA-FElrlA -

Expresso ,São Cr-istóvão _ Lagu- Varig - 10,40 11s. - Norte,

na _ 7 horas. .

Real S. A. - 7,30 11s. - Norte,

K\1préSSO Brusquense _ Brusque
Cruzeiro do Sul - Norte.

_ 16 horas. Real S. A. - 11,30 hs. - Sul.

Auto-Viação flaJ'aí _ Itajaí _
Pana ir - 9.50 115. - Norte.

1 ti horas. T.EJRÇA-FE.IHA
Expresso Brusquense Nova Cruzeiro do ;:in I - H,ftO hs, -

Trento - 16,30 horas. NorLe.'

Auto-Viação Catarincnse _ Jorn- Vai-ig - 12,30 hs, - Sul.

vide _ 7 horas.
-Panair - 13,00 hs. - ::;Ou'].

Auto-Viaçâo Catarinense _ Guri- Cruzeiro do Sul - 12,20 liso -

tiba - 5 horas,
Norte,

'

Rodovíúria .Sul-Brasi l L_ Porto QUARTA-FElRA
.

Alegre _ 3 horas.
Cruzeiro do Sul - 10,40 ns. -

TERÇ�-\.-FEI;RA
Norte.

Auto-Viação Catarinr-nse _ Pôr-
Real S. A. - 7,30 hs, - NOl·Le.
Varig' - 13,00 hs. - Norte.to Ale�rp - 6 horas.

,. t·
_'o -

C L
..

C'
Real S. A. - 11,80 hs. - Sul.

,.,.iU 0- v raçao U' arrnense - UrI- QUINTA-FEillAt.iha - 5 'horas, \ P
A L V·

-

C t
.

J
.

. anaír - 14,25 hs. - Sul.
U 0- mçao a armense - (\Jl1- Panair _ 0,50 hs, _ Norte.vile - 7 horas.

.

Varig' -_ 10,20 118. - Sul.
Auto-Viaçno Oatarinense � 'I'u- Cruzeiro do Sul 15,30 hs, _

barão - 6 horas,
li' ,_,- C' L'

-

L
Sul.

sxpresso :��o rIS ovao - agu- Cruzeiro do Sul _ 9,'W hs. _
na - � 1:01 ��', . Norte.

1 R�p� êsa Glór-ia - Laguna
-I SEX'l'A-FEIHA

7-Y:!, llO;�S:, '

Varig _ 10.10 118. - Norte.
.Expresso Brusquense - Brusque Real S A _ 11 30 11" _ Nor-te

_ 16 horas. �... ,
' ,,�. ," L.

<\ L V'
-

Tt···
Real S. A. - 7,3011::;. - Sul.

, Ui �.-. iaçao arai Itajaí -

Cruzeiro do Sul - 7,20 ns.
15 hajas.

,,�
:\'ol'te.

qU�RIA-FF..JjRA, Pana ir - 13,00 hs. - Sul.
.

Auto-Viação Cabarmense - üuri- SÃBADO
ilha - 5 ,1loEas. '.

. Cruzeirn do Sul -� 11,00 11s .

.

Aulo-Vmçao Catarínense - JOll1- Norte,
v ile - 7. 110_ras.,. . Panai]' - 9,50 hs, - Norte.
/mtu-V!açao Catarmense - La- nOMI.NGO

guna - (j,30,�hOl�as. r _.
Panair - 13.00 hs. - Sul.

'Expresso Sao Cr istóvão - Lagu- Pana ir - 9,50 hs. _ \'o1'le,
na - 7 horas. Cruze iro do Sul 11 00 11s.
Expi'esso Brusquense - Brusque Sul.

'

- 16 llOl'�S._ . , . ,
Cruzeiro do Sul - r.,OO hs.

Auto-Viação Itajaí - Itajaí - Norte.
15 horas.

E'Xlpre.sso Brusquense Nova Ü·a· ','m"'a'�I�a" S" d''e" p''1'a'·U·'t' a:";o"'I'rento - 16,30 horas. r li PHODUTOS ALIMENTíCIOS - Sardinhas Portugmeza - Pe...
QUINTA-F'ELRA

."

Auto-Viação Oatarmense _ POI'- Dia 14 Domingo, Farmácia Houve uma churrascada 1'e- tit-Pois - Aspargos - Macaorão Americano, com OVilS. Arenques)
to Alegre - 6 horas. ,Nelson - Rua Felipe Schmidt. gada de bebidas. A testa trans- em oleo e salgados. .

Auto-Viação Catarínense - Curr., Dia 20 Sábado Farmácia Mo- correu num ambiente de ca- Produ Los deslndcatados "Harkson" - Gema de 0\'0 em pó --
tiba - 5 horas. d R J

-

Pi Ovo inteiro em pó - Albumina Cristal.
AnLo-Viacão üatarrnenso _:: JOlD- erna, - ua oao into. maradagem e contou com a

vile _ 7 horas.
. Dia 21 Domingo, Farmácia presença dia dep. ceI. Lopes PAPELA,RIA - Canetas tinteiro Er-versharp "Skyl ine " - Au--

Auto-Vfação Catarinense _ 'I'u- Moderna, - Rua João Pinto. Vieira e outras pessoas da so- topoins - Canelais ele madeira=Ponas para canetas, marca "Eagle"..
barão ....c..: 6 horas, Dia 27 Sábado. Farmácia Sta. ciedade local. RADIO - Para mesa de cabeceira, marca "WÚ'11'nie", 5 valvu=-
Auto-Viação Catarinense - La- Antônio, _ Rua João Pinto. Sendo a única fábrica em las - 110-120 volts,

guna - 6,30 horas. D' 2 ABlUDORE,S DE LATA - Maroa "Ace".
Expresso São Cristóvão _ Lagu- .

la 8 Domingo, Farmácia nossa capital está equiparada

Ina - 7 horas. Sto. Antônio, Rua João Pinto. com todos os requisitos higiêni- R:LA!SnCOS - De Rayon e algodão.
Emprêsa Glória - Laguna - Oi serviço noturno será efe- CDS, merecendo, sob este ponto, B.<\iRA,IiHo'S - Americano marca "Caravan".

7% horas. tuado pela Farmácia Santo de vista, o proprietário francos TECIDOS - Grandte Rayon e lã.
EXlpresso Brusquense - Brusque D

16 horas. Antônio sita rã rua João Pinto. aplausos, vistos que os mes-: BARCO E BORRACHA, nrrc idenc a Jng1e.!La.
Auto-Viação Itajaí - Haja! - A presente tabela não poderá mos não constavam do plano __,;� _,

15 110ras, ser alterada sem prévia auto- do prédio, sendo pois iniciati-
SEXTA-'F1ELRA . -

d t D j
Radoviál'ia _ Sul-Brasil _ Pôrto

nzaçao es e epartamento. va do sr. Emílio Schroeder.

AIegn'e - 3 homs. Departamento de Saúde PÚ- Estando ca1pacitada a pro-
AuLo-Viação. Catarinense - Pôr- blica, em 30 de.agôsto de 1947. duzir atualmente 100 kg. de bo-

ia Alegre - 6 hÚ'r,as. Luis d'Acampol'as: Farma- lachas por dia, e'spera o sr.

tib�ULO-rii'��;�s�alarine�se - Cnrl- cêutico-Fiscal. Emílio ampliar a produção"
Aula-Viação Catarinense _ J01t1-

,------

tendo já encomendado do RiOIvile - '7 horas. Precisa de com.: de Janeiro e Itajai máquinas

gU��liIO-Vci,�Çoã�10����rinense - La-

prar algo l'
novas. I

Expl'esso São ,Cristó"ão _ Lagu-' _
Trabalhador incans-úvel, pro-

'!.la - 7 horas. Falta-lhe dl-O·bel-ro fi.
curando melhorar sempre téc-

Alullo-Viação Hajaí - lLa:jai - t; nÍ'Camente seus produtos, o
:15 horas. SeI d 1Procure então Crediário Knot, sr. ô, 11'0e e1' com onga ex-
Ex;presso' Brusquense - Bl'usque

..,- 16 horas. que mediante a módica percentagem periêucia de seu ramo de ne-

SABADO de 10 por cento, resolverá o' seu gócio, pois já trabal,hou como

Auto-Viação Catarinense - Curl- problema, facultando-llle a com. contra-mestre nas maior,es
tiba - 5 horas.· f'

.

d P t AI
Auto-Viação Ca'tarinens,e _ JOiU- .

pra da mercadoria que V. S. necessi_ con eltanas e 01' o egre, e

vile _ 7 hora.s. I tar, pelo preço corren,te da praça mesmo aqui em nossa capital,
Auto-Viação Catarinense - Tu- sem qualquer outro a11mento. estabelecett-se há anos aqui em

barão - 6 j��'ais;. ,_ _
CREDIÁRIO KNOT. nossa .capital,

destacando-sei •
�presso� Sao CnsLovao - La.gu- R T

-

p.. 5 A á como um comerciante dio-no de Partido'na _ 7 horas. Ua • oao 1ll>,O n. - nexo b

EXjwOSSO Brusquense - Brusque Redaçãu de "O ESTADO", Telefo- aplausos.
.

.

- 14 horas. .

ne 1022. Agradecendo o conVIte que'
AuLa-Viação Hajaí - Hajaí - recebemos apresentamos ao DIRETóIUO DO ES'l1REITO

13�2ras. B B I" APEN'f�i Crf 1,11
.. _. proprietário da nova fábrica, O dj,reLól'io do PSD do EstreiLo, reoentemeÚíLtl emposs'ado, tem,

.L!J.Npresso fusquense - rusqu'l. ,·0. -" lU .....atla "' .... , d' , "
.. ,. ,.

_ 9,30 horas.
·

....ti lll1'ÓU"IlIltO " N. ,róxi.': nossos votos e contmuos pro- o Jpra.z,eJ' de CmTIllnICar aos ,seus {lorl'ehglOnanos que s'e rcumrá todOS'·

Empresa Glória - Laguna -I COIItrfl••• para • CaJu 41..... gressos. os domilDlgos, ás 10 horas, na sede do Cauluiis,ta R. F. C., provisoriamente•.

!7lhboras. I ... b4llnatM ... n.rtaa6..U& Cienllifica, também, ter sido delilberado que os compa.nhCliros po-
derão se entender com quaLquer me.mbro do dil'etório, para e:x;pôr-Ib�
suas pr,ebensões de interês-se coletivo, ·as quais serão, ,em l'eunião, exa
minrudas ,com criitério e justioça, e s'endo julgada:s aSSiUJI1It6 de cOllllSiide

raçá.o, por certo, mer,e'c,erão o 3Jpô10 do ditrétó60, que as eneaminhiLtã--,'
a quem de djre�to..

DATI LOGRA FIA
J .

METODO:

Moderno e Eficiente

Correspondencla
Comercial

Copfere I
Diploma

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - 'I'ubarão - Ara-

ranguá. .

Plordanépolis - Itajaí - Blumenau. Joinvila
Florianópoiis - Blumenau - Mafra - Oonoinhas - P. União.
Florianópolis - Lajes.

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

RAPIDEZ.CONFORTO.SEGURANÇA
peles avíões da «e IT A· Ll)

!

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozz

RUA
\

ALVARO DE CARVALHO. 65

--------------�------------------�----------------------------_\
:.

4 Dova fabrica
de bolachas

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

Representante de Andebu do Brasil S. Ã.

Home� _

Rua '

__H.D _

Idade Estado _

Para (;oncttrsosEsladnllis ou Federais

!

e Exames de Admissão
Estude por Correspondência
Português, Matemática, Ciências. Geografia,

Hist6ria do Brasil, etc.
Int.1:"."C1-0? preencha e.te CUPQO e remeta-o para C, Po.tal 333

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
---------------------------------------------- ...... '

PEDINDO INFORMAÇÕES :.

Social Democrático'

DOENÇAS NI}}BV�'.Ab
Co. OD protrl;'''o. 4. •...ie'!I!I.

5.jte. .. tloenÇ'M llervolU, q••••ii
Inata...... tem.o, do ••1- ".,.
'.Uamellte remediávek. O e.na.....
•••• trato ela iporinela, IIÓ 1IIt!4.
,Nj.tllear .8 Intlivitl.o••fetai....
... eafermi"aelea. O &lrrit. N..
'21•••1 ti. DOellfU mentala tiia,1t
I.... Amb.l.tóri., ...e .t•••• Irr..
'wfbmellte 0111 4oel1ltel' Jl.,."AIJI'"'" �"

Use....a Itu D....N a. ... IB '

'§ 11 literaL ...rIal.... --------------------------

Tenha
,I ,

sempre, em cosa uma garrafinha

aPERITIVO «KHOI»
/

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EsTAf:)O Que"ta .Ielra 24 ele Setembro de 1941 3

Magnifica. v�tória do XI . Congresso) Convenção do PSD em••.

.

Bra�delro de Esperanto ! cll110es�sal,aelO ,vIrá eurnprir a 6Wl pro- o eornuuismo, que se colocou, as-

I
s sim, ao lado rdos sentime'l1tos .cr ís- ,

Continua O ESTADO fazen- C mo se desenrolaram os trabalhos. - Aprovada a tese do l'l'('�li,giemos o Governo do Es- tãos cio povo catar ínense e contra

r.do distribuições de valiosos li- Sr, Giovernii Faraco, Aplaudida a colaboraçao da Sacie- tado, para que ele venha :3;0 encon- os inimigos da Democracia,

.vros, inclusive romances mo- dade Ce teuinense de Estatística. A moção do !lr(), UO uussas noccssidudes O orador foi constantemente

d r t S . J 'TI'to Silva
Se quisermos o bem e o pI'O- aplaudido e muito cumprimentado.

" e nos, en. te as pessoas que r ose F
'

.rI H' ólit P
t o X[O Congrs B o �'l

"

d "" ,,-' t ',- f I' I 1J, ,'I '
grosso da nossa berra, devemos ele- 'alaram amua o sr. ipo 1 o - e-

.fpns am de seu cadastro S00 , .',
sso 1a.�I' en-o e e,,[J( rau bol.LI .un: a,( I) llO .[)Ul�l , em O'CI' vara a nossa Prefeitura o Se, feira, concitando o eleitorado bi-

ueial. Espcrauto, rea lizado na capital han.. 1936, naquela círíade, foi, rcorgnni- Ol'1anlflo Faria, Iporql1e ele é o ean- guassuense a 'Votar nos ca,ndildatos
As pessoas que ainda não

dell'au[.e, no per-íodo de 13 a 21 do zado. A sessão solene teve lugar na dídato que será prestigiado pelo pessed isl.as, o sr, dr. Jose Bom,

,}la;am
. pr"eenchido o coupon

currents mês, foi sem duvida algu- ,;'f'Jlle rio Ceutro ESlP,írita AII,an Kar-l
nosso Pcl.dido e p.e,lo P,o:,? ., PI'cJPo�,do ,m:na h?mena,ge�, d� sau,�

d maamaiOl'vit'" '1'" de Lil 'I' '",', "., I O noss« candidato tara em

BI-ldL1lcl8 d,pIofessoraNIla Sal{la, ha

"que larlamente publicamos '

,

oria ate laje ja con- eo, gen ,I mente 01 ei ecída lJcl<t sua
guaçu uma administrução patr ió- p01lCO Jalecida e que em VIda" fora

�poderão faze-lo, agora habi- qlll,�lada pelos esperantlsLas brasí- diretor-ia.
,

�ic,a, o

hnncsta e produtiva, para a pr-esí.igiosa e sipcera correligioná

.Jitando-se, assim, a co�corre- le iros, Comparecer-am ao magno I Em Campinas, Joi visitada a Ielícidado da nossa terra e para o na, e o SI'. Antônio 'de Paula Pe

t<lc.m a tão interess t
' " conclave congressistas de 12 esta- Escola Normal "Carfbs Gomes" a

bem do nosso povo. rr-rra, �g-rad8'cen:do a presenoa do

_ .

o an e znlcla.- dos elo aí" II,. '.,
'

s c "� ". .' '. As ultimas palavras do orador dr, ,Agnpa ele Castro F,al'la e os de-

df.t�a real1zada sob o patrocz- "

pais, cenlre os qLWIS podc-,e�lCol� padrão, no género, 110 estado Iorarn saudadas em 'prolongada mais membros da comitiva, propôs
:J[U.o da LIVRARIA ROSA à

se destacar o estado de :3anta Ca-! de :::>ao Paulo, As alunas do g-rande salva ue palmas. uma moção de solídaríedade ao sr.

Deodoro

n.,
33, nesta Cap;taJ. la,l'l!l:a, cujo papel no cH-ad� con-! E'rlL,lcanrtáI'io; ar)['{)SeHtar,am

aos

Vi-{ ,P'O.sL,O� :111, v;:tação, os �ome� elos C�ls�. Hamos?, �t,��I.mente na presí-

x x X sresso esteve a par com os estados sitautes 11m verdadeiro espetáculo, Cdll,rJ]I_jato"" í'nram os mesmos eu- i déncia do Diretór-io Estadual do P.

ANIVBRSÁRJOS fi de <ão Paulo Rio d j, ", lH" rir' a 'le I I'" '" it Ie
'Ltusiasticarnente aclamados p e I a' S, D. sendo

_

a proposta aprovada
, r" ",

'
" ' ,' .. "

1 e, anelI� e l-I . I e)e eza ql,f mUI (H,emOns- gramíe-assistcncra, cornnosta de ci- por aolámação.
,FAZEM ANO:::;, HOJE; nus C,elal�, Oomoareceram, ainda os trou o alio grau de c'uHul'a,das pro- daldüos vind,os ele Loclols os di,sL1'i-; Encerrbl1e1o os traba,],hos O dr.

�Sell.bor José Gerald,o d.o Livra-
I. repl',ese-ntantes dos l\Iinislério� daI l'et\sorandas, daq\lele osta'beleci- los, e. repeescnlallido a vontade da A,gL:i:pa de Castro Faria dirigiu en-

,melüD, gel'en�e de Livonius & Cia. Gucl:l'a. JusLioa e Ag6cullura, e eli-, menlo. malOl'm de sell� Co.rnulIlcl:pes, e tU�lastJCas palavra,!,; aos convenclO-

!l:)enho,ra Maria da Gl
'

�,'[ I d VI:I',"as rnüdwd0� cllJ.lu,ra's, ',. I :\') eid'ucl,e II? ,f.;<" P'.I
" <ll,llda ,de lllllnerosa� se,ll'hora", e mus, prl?stando, a.ntes fie t�l.dO" uma,

,

,Orla "' ac la o
, ,

v ,I, Cl\ lCas '<, ' , ,ao, i.!H o. os con- �ellhol'll ai:i.
'

hQmemalgem de -exaJotaçao a
. fl'S'L11'a

.tie AI'au�o, es'po,sa. do, Sr. Otacílio lU t'oll,glO.sas, lodas, pl'OpLlignacloras i gre",;Jsla,s visita�am {}nü'e -Qull'as C.SOll da ipalavra, a seguir, o, sr. de Olívio Amorim, ,:,ullo dos mais

.d.f' AraUJO, {jentJsla. ,e slmpaLIsantes do Ideal eSlPeran- grandes l'eallZaçoeô, as seguintes: Orlarudo FarIa, ,(;anelI,da'lo' a l!irefel- deslrucaldos no c,onarlO catarme.nse e

Menina Lilian Tereza filha do s1'.
Lisla,

IBibliotéca Ml,Hücillal,
J�sbá�djo Mu- to" que assim se, e�pre?sou: ,cuj:a vida foi um exemplo de- amor

J;- A o FI
'

, (j C '�f'
,

'! "I·'
,'_ HesolveLl o Du'elono MUl1l- a sua terra natal e o' progr·esso do

, O"LO .�l ea,s _ orn, bancárl@ ongL,es"o 01 presldll( o pela I1llCllpa elo Pacaembu Mu�eu ITJl- ,

1 1 P t'd S '1 D 'E la"
, , '

•

<, ' ,
' ,

" CI'pa ( o ar I o O'Cla em-ocra- JS. "--'o.

i>_() SI', Het'cIllO AlexaJJJdrB da Luz, gran\(I�\ educadora patl'lCla Prof. ra:nga, InstItulo BuLa'l1olall e Jockei Ueo o �11:bm0leJ' a. esta cQnvenção .QonCIL01J os �wesentes a trabalha-

,e�u«lall1.c. Fl'ancI�ca Rodriglles, Le,ntdo como Clube de São Paulo. o mel! 110nl,ü pat'a o Ga'l1dildalLo a 1'.eIl1 unidos I' Jirmes porque o Pal'-

,Senhor'a Maria Otavia }{elquiades pl'esildente {Ie homa o Sr, Ismael Finalmente, no ri ia 21, no salão !)N;'d',eito na�' próximas eleições de tido :S�cia_l Democrático, hoJe, sob a

'CT é Gomes BrwO'a rio, mi' t'O', I nobr d Ji' 'I 1 C é
'

"I
23 üe :\Iovembro., presKlcneJa do gTande catal'lllBllSe '

,. ISS li.
"

,

,

,

oe, �., a s an 1,,008 es-, e a ,,�S(;O a c e om rc lO _Aves Acabo ele n,ss i:;l ir a homologação i Nereu .Ramos, será o deJensor dos
r.::;en:hoI' Reinaldo Brito, Tabelião pel alIltlstas do BIaSI!. ! I Penleado rf'aIIZOLl�se a se,ssHo 80- d-e8ta ca,llldiorlatul'a pela aclamação interês,ses' (1.0 povo e o balual',t,e da

,ncst.:l cavital. Alóm da instalação de uma agên-; l'ene ele eucel'l',amenolo do Co,ngresso (IUP me foi r,eita, dentl'o d-o vosso Democl'aeia,

Sr-. Dr. Silvio �élico, de :F'reitas '2ia po,,;fal lelegI"ánca na C+aleria' que se ,prolongou até aHas horas. espírito de 1J01ldaide, pois que, <O Ol'ClJelor foi sauldClJdo com pro-

,Noronha, Juiz ele direito no E<-tado Pl't'�.(.Ü'S Maia e da inauguração de dado o elltllsi'lsmo e �. t' t' ou t J'üs nomes de maIOr vulto po- lon;gruda sal,v� de· 'Palmas.
"

, , ,
. ,_

,<

, ,

1), en lmen o rlet'mm ter SIdo acl3Jmados, A COIw.ençao pes·�,edIs.ta de Bi-

.do Paraná. Ima L II,), com o no,n?e de Es,peranLo, I de nbraçao paLrlóLJra íjue remava De i,nício sejn!llJ as minhas pl'i-' guas'sú, pe'lo numero e valor {los

,seil1hol'a Bentinha Cherem ..Bar- J Congl'esso alProvau depois ?e mi-j entre to.do�, Nest,a reuniã.o, foi nwii�a� [lalavras, aquela." de agra- pres'ellltes, cidaidãos do lrabal110 e

:,bato, os'posa do se. Jorge Barbalo. :Hlclüsamenle (!isc\lti,das e analisa- ulpI'e·Sf'lll,wrla ao C-üu.groCS8() a Moção declnw,ntu;; H l-u.dos os ::>1'5, GOll\'cn- ,rep!"e,senta�lvoS de ,todas, as clas�es
-1'1" 6 l" d 'o I

'

"," 'I S 'd d C
"eionai�, SOClatS dej;xou ·em toldos a convIC-

.. �1 (�e� e lea :m,I�oIL�ncIa pa-i (� : oele a e Ab,Larlllen.Sf;l ;le 'E��a- Se a,cpi-t{), mcms ,::;r8" lanç:<l' o Cão de' que o Partido Social Demo-
Li!: o mOvlfllonto eSl}eIm1.tlsta, En- tl"llra, (iI' allotol'la do Sr, rito �Il- meu llomu lJUma plvgna eleiLoral, c1.1ático r,eunioudo em seu r,edor e

ITE' rstas a a,pr'esenLada pelo Prof., va: Todos os re,presentantes esta- eOll11l a "lll(' ól.'a iniciatmos, o faço sob sua bandeira,_ a vontade e o.

Giovani P. Faraeo, intitulada "Pla-' duaj" (' de sociedades outras, foram não haseadl) naô miil1ihas p.assibili- apoio da maioria ?ü elej.1,ora!�lo pi
nos pam a pr-opagoanda do Esperan-' pl'e-sentea!dos com um

. I m d
c1a,dp� c dutes :pessoaIS, ma,s, bnsea- g"�las�uens,e, conql1Is�rp ,es;plendldn.

, '" 1 '

VO l� ,e ,

o rio na vossa boa \'lllllu:de, no VOs.so vIMna naquele mUDICllPlO no pl'Ó-
to no Blasll , causou geral, agrado: lllll�ressante

Ll.'abalho, 'PaI fOI o lll-

pr'e",'ligiO e, IJOo \'0,,80 Hlpoio. ,ximo dia ,23 de novembro.
Duas cl{jades pauhsolas foram Vl- Leresse des,pel'taldo, que o Congresso Vou ·lléLJ'.a a lula, cel'caeIo dO, � -.

s,itadas: Santos e

call1lPin,
as. Em ['esol,yeu. prla \'ontmdr 11lIânimp dos l�l't:'sL,jgio l11a�;)l',i['árj�) d,o Partido,

I I�allt08 os esperantIslas foram re-I senhores congressist.as apI'e�en�ar' SOCl.aljDemOCtI<.lllCtO (. cercadu trIO I DR'. SAULO'VIAJANTES
'

,rl ,
'

, o' I, _

' ,'� ,povo (a rnlllUI ,ena que, es ou
': CCP,ClOna"-lOS pelo Sl. Pr·ef.eIto MU-, \'ol.os ele congralulaçoes a SOCIedade cer'lo, Ic,·al'{1, a vitória ao nosso

STA. VANDA LEAL l11cI,pal que, num .gesto de aUa com-I rIe Estatística e ao allLOl' ela cilada Pal'lido. - l:im Partido que deu n A UOSl>Em vi<l�em de recreio. seguiu IWPPll'sãD, ol'erecei'i aos idealistas moção que lem como título "As r.e- para PI'esidenlp da Rrpúb'lica o KPll..... ,

:hoie para Porto Alegre. via ter- da língua inLernwcional tôdas' a,s fa-Ilações cntl'.e a ]i;gla.1 ís'l ica e o Ji',;- C�enl:'l'al Dlltm. pal'a Vi,er-'Presi� I"rerrtre, a ata, Vanda Leal. alta ',1'1 ,,' ",'
,,<

,�c, dC;tl,10 da H.rjpubllCf1, 'Um vulto Jll-

-,funcionária do Departamento dos CI, 11( ades par a que a clodrud'e fosse ranlo , O XI Congl'{'sso BraSileIro cQnJunciívd como o grande calari-I;Municipalidades, que .e fez ocom- millUCi()�airnente visilada e únda os
I de Esp·eranto Lrans['omlO1I':se num nCll.�e 1\',el{'_�1 Halnos' �, para G'Ü'ver-

pannar de seu irmão :ovlJm Huqo ,1'115 prestI1110s ao ilesenvoLvl1nenrLo II verdadeil'o eongress1o de eivj,:;mo f' l,lador do hsl.wdo" a Ílgura moc;a e

:Leol. dn Esperanto na.qnela magnifiea ci- brasilidade r f]Pll ao mundo inteiro 1:Jn.te�lgl'ent(', ([neI e dAdedJal Ramos

Ao. di.tintos jovens 08 nClISO. " "

(a :-:\1 va, 1)1'!W'110 ,o povo - bar- i Dl ÀRIAMENTE
,-votos de feliz viagem.

dadr, FOI. amda. oferendo nm I a certeza de que o E�o)('ra,I1to COTl- riga-verde, dará, ,e-stou c·el'to, mais
-

-=

•••• ', •••••••••• , •• ,', •••••• _ �l'flndE' "1Ll'nch" aos visila,ntes. qnista. dia .a dia, instante 11 instan- umal vez, nu território biguaçUen-!

l' OSSS
Em, C::lmpinn;s, na be,la e tra.diCio-! le, o cOl:ação, elos de boa vonLade .(' s:', �\,\'iL.(),'ri? dos .candi'�ClJt(}S ó:,a: "'u·ldar3 do I}xe' f"·lto' �D � E � nal CIdade ,de Carlos Gomes, os es- dos que têm por ideal um mundo íliPlt:Sellta,clo·�" dallclo-J.l?e� ,

autoll- U n"
...

� � _J� _ 1 "

"

r' I
'

dacles executr-vas e legIslatIvas, que
�) r::, (jlla, IqueI �P�I,O' o J.Cla

'. cor:segLllram futuro repleto de paz e de confra- não sejam di,vOl\ciadas, politicamt'u-I. '"
� grandes vJtol'las. O ,pnmelro grupo ternIzação humana. t.e, do Govêrno.lc1o E'sLaelo'. I CaIxo, 23 (U. P.) - O Pll-

NOTURNAS (7. <.::: Meus scnhoees! Estou certo que meiro ministro do Egito, Mah-

,Atalham-se prontamente aVIso 110 PUBLICO
a yit,ór'ia do Pa,rtido Social Demo-! mud Fahmy El Nokrashy

:friccionando o pescoço e .

' cmtlCo nas pl'ox�mas elelçoes, será· Pasha declarou que o primei-
,1) peito caIr, este agradá. urna realI:clnur, nao p.e,lo meu nome,I' . ,

.velunguentovaporizante, mM pai' n.ql1eJ.es que co'mpõe a ro dever de seu paIS e agora o

-'Um! aplicaçãe ao deitar A 'Clha.r;a de venea.doI'es e {}ue' ]',(1)re- de reforçar seus exércitos a fim

"'8I!1I•• evita, quasi Comissão Estadual de PI'ecos avisa ao públieo florianopoliLano L I 1 't d
,............... sempre. um quP está ,efetuando o reMlh imenlo dos talões utilizados para. aquisição

seu am, rea menl,e, o e elo orado e de que estes e:stejam prepara-

ataque.
cada u� dos nossos dIstl'l'tOS: dos para rechaçar qualque,r

do leite, em virtude de estar s-endo reorganizado o serviç-o de distribui- Gontmuan{lo, o {JTadOI' expos ela-

ção da Usina de Beneficiamento.
.

ramente as necessidades do muni- ataque.
cí,pio e também o seu programa de I "Já falamo� demais. Nosso
govêmo, que wlloia!do pelo 'P(]IV:0 �

I
dever ao-ora é prepararmo-nos

pelo execuLJ.vo osla,dll'al, r-eallzara . dO f d :'tri "

não mila,g'l'es impossiveis, conform.e paI a a e es,� _

e �o�,a pa a

oostumam ,1leOlmelel', a'queles qne - frisou o lpremIer .

na:da -entendelll de adminisLl'a,ção, I Nokrashy Pasha, que. presi
mas tudo quanto seja po�siv,el deu- : dia a uma reunião do Partido

�:�����e�Tl�lO;rr�����;��tá�'����ü��,�= Sawista, do qual foi ele um dos

mente alpli:coaclos. fundadores, apelou para á na

O SI:: Orlan.do. Faria foi muito ção no sentido de aumentar a

a,11lalldldo e cun1i[1nmel1taclo por produção industrial e agricola
iodos os prcse,ntes,

"

.

'

Em nome dos eandida.t<ls a v-el'ea- e anunclOU que o governo.CO!l-
dOl'e� falou () S1'. H'lIgo Amorim que cedeu um crédito de 1 mllhao

ag'l'adeCell a illlJi.cação dos re.specli- de libras esterlinas para os tra
\'os no.me;; r, prome.lc.u que, uma balhos de pesquisas m'nerais no
vez el'elio t."I11pre<gana todos os

" ,

seus esforel}S f� boa vonLad:e na so- EgItO.
lução dos· im:porta:n{es probl'emas O" premier", que foi aplau-
municipais. cndo entusiasticamente no de-
Sl!as úll.i�as ,palavras foram sau-

correr de sua oração não fez a
dadas eom fodes. aplausos. ',A " 'C 11
Pedindo a palavl'a o dr, José Bo.r'n meno,r referencIa ao �nse ,1.0

lev.antou o brinde ele honra ao sr. de Segurança llem aOs Infrutl
Preúde:nte ela República e Ipro'pôs feros debates sobre o caso en

foss� ao mrsmo ,transmitida uma tI' o'Egito e a Grã-Bretanha.
moçao de solldal'leclaele, sendo a,_P1'0- _e _

vaelo por acJ.ama(;ão.
,Saudando o sr. Nerêu Ramos, vi

ce�pl'esidente da RCipública, falou o

se. Egídio Amol'im, que prOl]_)ôs. fos
se ao eminenLe catarinense trans
mitirdo um vo,to de' ,solielari,ooade, o

qu'e foi a'provado com grande "en

tusiasmo pl'la gran:e1 e e seleta assis-
tê'n,cia.

• • •• •••• ..,... •••• •••• • •• ,.

LdêThLico lelegTama foi proposto Café Quo traduz quali�Qde!
ao dr. Ader.bal namos da Silva, pre- Peço-o 00 seu fornecedor_
cla.ro governador do, Estado, o que ,'.. .., .. ' _. ".. .... .., .....

foi aprovado com pro,longada salva
de palmas.
Em nome cio Diretório l\Itmici,pal

do P. S, D. de Florianópoli�, falou
o dr, João Bonassi�. cujo discm�o
definiu a atiLl]de c1e.sassombl'ada do
Partido Social Democrático contra

V �·�·d·��� � Missa d� .1°, aniv�rsário
I.

Estanlslau Szpogaolcz
A coso da Avemda T�om-

'IlViuva
E,.tanialau Szpoganic., filho., neto. e bi.-

.�owsky no 56 e moveIs de . neto. convidam ao. parente. e pe•••a. amiga.
�-salo de jantar. dorm�toJ"io f'

' para. a••l.tirem a .mina �e :;' anivers?rio de

oe cç.pa
. fal.clmento ,de .eu lne8queclvel espr '0, pai, avô e

,

bi,avô que mandam celebrar dia 25 às 7 horae
Trc.tar à Fraça Getulio na CctedroI Metropolitana, no altar do Sagrado Coração de Jeeu•.

'VQrga� ne. 27 Antecipa4-amente Clgradecem aoa que comparecerem a e.te eto
religiolo '

I
(o

JOAQUFM LUCIO D E6:OUZA
}T[tz anos, hOje o sr. Joaquim Lu

,tiio de Souza, Chef,e da IOE, p,essoa
-muita estimada enlre nós e que pnr
isl.-a sel'ú mlli,to cumprimentado pela
,an,;pieiosa data.
A ele o nosso abra('o.

Quer estudar á noite1 Adqui
fi uma ação do "Colég'io Bux·
=l'iga,-Verde",

"A torre de Eifel
Paris, 23 (United) � A fa

:::mosa Torre Eiffel, que domina
,:esta capital com a sua gigan
tesca estrutura de ferro, está
sendo aparelhada para servir

� indicador do trafego para
os aviões que voarem sôbre a

'�cidade.
,

Essa torre foi usada pela pri
meira vez, ,para dirigir os

·tavlOes durante a ocupação
'gen.>1anica, quando um sistema
de lnzes vermelha, instaladas
na p:atafoI'ma superior, indica-

.

Va 8,8-::; pilotos nazistas a dire
ção dos bombardeiros alia-,"ifos.

Especialist'-l em moles
tios de SenhOT08.
Alta cirurgia.

Horário: 9 às 12

, Os consumidores que ,estiverem de posse de talõe.s deverão utíli
�lÍ-los ainda êste mês, ou procurar, até dia 30 do corrente, a Tesoura
ria da Usina, onde s,el'ão reembolsados nas quantias r,especLivas. A par-
tir ell? 1° c1e outubro o.s talões serão considerados sem valoI'.

'

,

Comissão Estadual de Preços, em 22 de setembro de 1947.
Leoberto Leal - Presidente

o Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarinenses
de!iltemidos e o "Colég'io n�p·

rig'a-Vel'ue", llsRrá n mesma

bandeira.

Clube' Doze de Agosto
A Diretoria. do Clube 12 de Agôsto, atendendo a precarie

dade de seus salões, como também o elevado número de seus

Dr. Newton' D'Avila
Ausentp. durànte n mp.� de
Setembro, ero estudo no Rio

de Janeiro.

ao'sociados, solicita a alenc_:,ão de seus sócios para as seguintes
insLruções:

a) O ingresso ao Clnbe só é permitido aos associados e

- pessoas rle suas famílias, ele acôrclo com as disposições rios

Estatutos;
b) S0111en te será pel'miticlo a entrada de menores ele 1'1

anos nas maLinées infanlis e nas elomingueiras;
c) O sócio aspiranle não tem direito de S0 razr.r acompa

nhar de outras pessoas;

d) A Diretoria solicita assim a coopel'aç'iln rir seus as

sociados para estas instruções. que reputa de 11l:\gna importân
cia para a vicia social do Clube.

Florianópolis, 19 ele setembro de 19,í /,

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LANDA AMEAÇADA PELA'
MARlCHA DO P:R:.oGRESSO :

S. H. L - Comunicam de

Gíethool'n, Holanda, que os re-
.

Crime e cível sídentes daquela pitoresca Ci-I
. . .. .... .... . ......

Coa.tituição d. Soci.dad.. dade da Provincia de Overije- Envie ao seu amigo distan"
NATURALIZAÇÕES sel, conhecida como a "Veneza um número da revista O VA

I
Titulo. Dealarat6riol '

I LE DO ITAJAt di ã dedlda Holanda" e familiar a mi- " e ç o

Eecrit. - Praça 15 d. Noy. 23. Ihares de americanos e outros' cada a Florlanopolls, e assl:a
l°. andar. ta á trfb I d

I
turistas estrangeiros., e s tão es r con uno par.

R••id. - Rua Tirad.nte. 47 �

I dif·lI: Itnr I
FdNE •• 1468

'

•

perturbados com os planos do DIA or u.,..o cu "lUa

...------------1 Govêrno de drenar canais e de noss. te...

I
areas pantanosas, a fim de ,Iper-

.. . .

mitir a construção de granjas. '8eIlIa.u&1

O burgomestre de Giethoorn, J. Ao escolher A�a perfume reritt

! Voetelink, está apoiando o pla- �u. 8e trás � marca �. perfamarla

1 no do Govêrno, que inclue dre-
Johan Mana lFarina que J' en

nagem de milhares de acres de .referida pela cone _perlal ••

baixada. Essas, baixadas, com! D. P_re D

I suas vastas reservas de sapé
" • . . . . ..

.,.......
. .

fornecem teto para a maioria '.
.

das casas da aldeia. Giethoorn
' .

fica próxima da margem orien-
tal do Zuider Zee. A Associação
de Turismo local, epõe-se ,

ao

._'. _ .. __ ,.,_ plano do Govêrno e sua atítu-
o •••••• � • • • • • • • •• •••••••••• de é seguida pela Associação

Nacional pro Preservação dos

Lugares Pitorescos e por nu

merosos artistas holandeses,

Bom binóculo
Grande

REINA A MISÉRIA NO TER-jRITÓRIO DA REPÚBLICA DAI

visão INDONESIA

s. H. L Informam de
Amstardam, que, segundo pu
blicação feita pelo jornal. local
"Volkskrant", quatro quintos
da Ipopulação das areas tia Re
pública da Indonésia em Java
e Sumatra, sobre as quais o

Govêrno das Indias HOlandesaslacaba de estender sua autori
dade. está na miséria, em par
te devido de haver praticamen
te cessado o auxilio dos Esta
dos Unidos, o jornal descrevia
a situação dessa gente, cujo
número era calculado em 25
milhões, como "desnutrida,
imunda, mal vestida e sofrendo
de malária e desintiria". Um
film da Cruz Vermelha, intitu-
lado "Missão de Miséricordia",

Visão maior e mais perfeit.s .apresentando as condições de

que a de um bom binóculo vida na Indonésia, e que já foi
alcança quem tem sólida exibido nos Estados Unidos, se-

instrução. rá passado na Holanda nesta
Bons Iivros, sobre todos O! segunda quinzena de setembro.

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro: 33 - Fl » ienôpofi

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

A Agon��
da lsma
Aliviada em Poucos Minutos

-\.vrllxjIUtl-�tl UlIJ·)" jl" ..I'I .. e

I
Não receie em comprar

amigos e parentes envíande-] ações do "Colégio Barriga
rues um numero da r_.vlstli O Verde" por que êsta organíza
.VALE 00 ITAJAt, edição de- ç,ão está sendo zelada por ver-

dl(\all8 8. Florlanópollll dadeiros idealistas.

v , ". quer tI progresso da
h..,�!'a .Juventude 1 Dê-lhe ins

trução, e isto só se eonsegue
aoompanhando os organizado
res do "Colég'io Bnrrígn-Ver
de".

.'

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

. .'

Pede auxilio

NOVO HORARIO DA VARIG

Maria Romana. natural de.tõ
c:idade. re3idante no Saco do.
Limõe.. com 85 anos de idade,
paralítica. nao tendo recuraol para
a .ua rilanutençãa e trat:1mento
recorre à caridade pública. afim
de angal'iq.l' algunJ donativo•.
O. donativoll podem se'r entre

gue. n••ta Redac;ão.

Em poucos minutos a nova receita
- Mendaco - começou, a circular no

sangue, aliviando os aeessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pOUCO' tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco ali via-o. mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o DlUC\tS que obstrúe as vias res

piratórias, minando a f3I1B energia, arrui
nundo sua saúde, Iázendo-o sentir-se
prematuramente.velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a ga.ranti:-!.
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em Qualquer
farmácia. A nossayara.ntia é a sua maior
proteção.

Menda c=o A�Q:�,::.m Pereira
'Advogado e Contabilista
Con.tituição de .ociedade•.
Planos contabei••• Organiza
oõe. - Parecere. e .erviço•

correlato•.
Rua Gal.• Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
Dal 17 hOIal em diante.

"

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

TERRENOS
Vendem-se diversos (alguns

com chácara). De lado do con

tinente, na praia. Um dêles, com

grande área, é apropriado tum
bem para deposite e trapiche.
Planta e informações, à Rua

Trajano 16. Florianópo.is

Dr. (LARHO G.
GALLETTI

ADVOGADO

DE PION E IR os
A SERV:ÇO DE V.S.

I
!

E ELEGANCIA'

3a.s. - De FloI'iWIlÓiPolis pM'e. Porto Ateg!'e. Dooo'lagem ás i2,30 Ma.

4a.S. - De Flori,aru.6palis para Ou'['itiba '6 São Paulo. DoootafU!.
'8 13,00 bOMB.

sas, - De FJ'O-rÍoanópolie para Porto Aleg.re. DooolagOOl ás 10,20 tuw.
sas. - De FIOT'ianópoHs 116.'['6 'üUTitilba, SãiJ P-aUllo·-e Ri,o de J8U�

Decolagem ás 10.40 horas.
SIili. - De Florianópolis para Por,to Alegre. Deeolagem és 12,30 IaNto
2as. - De Flo�iJaill6polilS para C'Ull'IÍtiba. São Paulo e Rio de JaDl&ir'4tJt;

Decolagem áIS 10,�0 h01'aIS•

PÁiSSAGEIROS - CORREIO .:_ GAlRGAS - VALORES - REEiMBOLl!Kl
- FRETE A PAGAR - SERVICO DE ElNOOMENDAS - CARGAS pAq

EUROPA PELA K. L. M.
FILIAL V A R I G - EDilFlCIO LA PORTA - PRACA U D. •

NOVEMBRO - 'I'ELEF1ONE: - t.325

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe

Rua Felippe Schmidt 48

':;t>-\3ÃZ�:P.CfAf
Eso rc!/,..;.! ;1A.DE

________________

'

__·T_O_RN_.;,A_A_R_O_U._P_A_B_R_A_N_Q_U_IS_S_�IM_A__ , ._._ �._::=����_.:=���� ..� I

QUANDO TEUS flLHOS
te perguntarem o q.e é

Iam lázaro, dize-lhes qae •
em enfêrmo que poderá r..

,e.peru a ••ade com • IH
ado. PROCURE

Alfaiataria

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
'PRJl;ZADO L1UTOli: Se O· que \la.

hatere.aa é. real_te. uma proridéllCia
.

�a endireitar o que. eItÍ'I'er errada- ..
para que� falta do te repita; a

MAO o eacAadalo·que a lua reciulqle
.. tueÍJ::a poder' rir a _. _-"
a1ae-a , Sltq;AO :altp.AKA(;O.�
I. O ltSTADO. que o __, leYade
_ d"';;or. lU! �ecimeato de ._
Ca direito. recdoeado '1'••: 1UIUI talor_·

.., do, reallltado, esi.bor. em a11(1Ul1 ...
_ ali !lejam pablicadOl._ a nela

..... _ a wOYilUMla ....._.

A
.

Mello

ESPECI LIDADE"

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

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigo

ma cegueira da ignorância. Dá-lhela lUiZ da instl'ucão, levwndo-o a um
'curso de alfabetização de adultos.

,o Sahão

« lA WETZEl.; I :NDU�''JFIAl ..JOINVIlJ E fMllrco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PEDRA PARA AFIAR QUALQUER ESPÉCIE DEfERRAMENTA

IV
CAI'XA P05TAL:l:J9 .�- FLORIANÓPOLt5

EdItai de Coo- I

correncta I
De ordem do Sr. Vicc-Pl"osidl'llte

em exercício" Si'. Luiz Mart.inel lí,
levo ao conhecimento fios intrrossa.,
dos quo a parlir da presente data
com o prazo de 8 dias, acha-se
aberta a coucurr-éncí.; para a ox

ploração do "Buf'et e seus anexos".
Outrossim, aviso aos 81'S. . into

ressarci. os, que só poderãn ap reseutar
propo,,;lus pessoas que f�ílem parle
-do quadro social, devidamente qui
tes com a 'I'osouraiia, devendo se-

['
rem api'esp.nLaidos no ato da enlre

'\ga das Pl'l;lDostas o talão do mes

-corrcn l e .

Os intorcssanos poderão procur-ar
na Sccrclm-ia do Clube os requisitos
exigidos pela Diretoria, devendo as

propostas serem entregues devida
mente FElCfIADAIS E LAORADAS.
das 15 ás 17 horas díáriamente.

.

Para mais esolareoimenl.os, de
verão os srs. interessados promn'ar
··0 10 Srcrel,ário na iS'éde do Cluhe
dentro tio horár-io acima citado.
Florianópolis, 22 de {;;,ctemlll'o de

·_19�7.
Alvaro Alves - 10 SC'c['pl:'trio.

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

N. 6 Cr.$ 20e .00
Deeper tc dor fabricodo na Ittllia
Qualidade de primeira'- nas

corea cinza, verde, azul e

niquelada.

N, 10 Cr$ 80,00
Relogi') SuilSo .htema Roakcpf,

modelo re.istente para
qualquer .srviç"

2 rnodelos : .ímple. ti o que
ilumina à noite
Caixa de niqueiAltura 12 1/2 c n.

Nossos relóQioa .õo acomoQtlhado. do. respectivo. certificados
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS - ENVIAM03GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba •• Praça Tiradente•• 26C •• Paraná

r
....

..

1

ir
;
{

' ..

f'i'

Tra[up:Htes regulares da cargas do pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA rUBI
Informações com 011 Agente.

Florisn6poJis - Cados Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212 ( End. teleg.
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

-; .GADO DA DINAMARCA PA
.-liA A HOLANDA EM TROCA

DE COPHA E BOLSOS

TEUS FILHOS

aplaudirão te. resto,
quando souberem· que cola
boraste pró Restabelecime.
to d. Saude do Lúar••

ES BOM BRASILEIRO?
Então coopera na campanha de

aMabetização de adultos, fazendo
que os teus conhecidos que não sa-

6. H. I. - Inrormam de bem ler nem escrever, frequentem
Haia que a Dinamarca torne- o� cursos .nóturmos de alfabetiza-

0. á á Holanda 10 000 cabeças çao : Hospital de.Caridade ou Gru-
-eer �.. .'. po Escolar Anchieta.
"de gado, ao que decidirarn os

"d�legaJdos holandeses e dina

:marqueses reunidos, em co-I�penhague, com relação :;to acô�
.do comeIlcial holando-dmamal-

. ques, atualmente em vigor;
Esse acôrdo foi prorrogado ate

:.,31 de março de 1948. A Holan

-da fmonecerá á Dinamarca ....

0.000 toneladas de copra e

',grandes quatidades de bolbos.

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOI 51/. 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque.

Banco do Distrito Federal S� A.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,900,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis
.......... ,

........ .o ••

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

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

COMERCIANTE: Dá um U.

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI dle FevereÍ1'o. Con

tribuirás, �ssim. para a forma

ção cultural do. catarineDlN

de amanhã I

("Campanha pró-livro" ••

C. A.. XI de Fevereiro).

o ESGRITóRIO AST]<)RóIDE & Cia. Ltda., intermediário da

Empl"eza COlmercial R. Grosse,nba'ckeT S. A., com ·escri.lório no Ri'O

de JanEliro,' e,nearrega-se de compras de quaisquer. arügos naquela

l)l'a,(:a - cimtmto, ferro, cano.s galvaI1izrudos, ip,IlJEJUS ·e,tc.

"Quem extraviar ou inutilizar ,
certificado de alistamento papri
multa de 10 a 50 cruzeiros. ootrM-

'

sim incorrerá em moIta de 20 a llt
cruzeiros aquele que extraviar., parti6ipam aOI parente. e

'Iinutilizar o Certüicado de RelI.... pe.sôas de lua!! relaçãell, .
o

vista". contrato de cos merrto de
.eu. filho.

(Art. 12t da LeI tio 8ervf�o 11111.
Maria de Lourdes e

I
................................ ,

.. F_�_O_:_:_�_ó_:_:_�_._,_�_5_�9_�_�o_7_.__.._

................. .o ..

A snuacêo
!lO

na Bolivit)

I La Paz, (A. N.) - "Pro-

l
meto fazer uso dis-creto e mo

derado das faculdades consti-
tucionais do estado de emer

j gêncil'l. desapareçam as causas

que lhe deram origem" - de
I clarou o presidente Rertzog
,em mensagem transmitida pe-

j larádio a toda a nação, ontem
á noite. Disse ele que havia

I esgotado todos os esforços de

conciliação para conseguir ar
I
pacificação dos animas açula-Idos "por irresponsáveis enve-Inenadlos pela pior forma do i

marxismo revolucionário".

Re-j'feriu-se á tese do Pulacayo,
aprovada pelo último Congres
so dos mineiros na qual se

fala de "confisco das minas e

propridades privadas". Acres
centou que deu ouvidos ao cla
mar dos cidadãos conscientes

que pediram medidas para im

pedir a rebelião iminente. "Por
isto contra a minha vontade

'pessoal, decretei o estado de
sitio" -terminou dizendo o

presidente Hertzog.

ESTA
FRAQUEZA
ATIMGE
PESSOAS DE MAIS DE

40 AMOS

Diz-�e que o organilmo muda

completamente de sete em aet�

anos. O certo � que com o passar
do tempo a saúde se modifica e

em muitas pessoas de mais de

49 anos �ome�rp a aparecer dia·

rurbios, muitas vézes de natureza
séria. Entre estes o'principal 6 O

díaturbio da bexiga, uma fraque
za cujas exigencias, que se ma

nifestam principalmente á noite

quando se está bem quente na

cama. são muito irritantes. Essa

debilidade da bexiga é um resul

tado de disturbios renais.e si Jôr

desprezada, poderá tornar-se pe .

rigosa, transformando-se em cal

culos. pedras ou cistite (inflallUl
Cão crônica da bexiga).
Não ha meiomaisrapido e eficaz.

de conseguir alivio desses perigos
do que uma série das afamadas
pilulas De Witt para os Rins c

Bexiga. conhecidas em todo O

mundo.

PILULAS

DE WITT
Para os Rins e a Bexiga

EM VIDROS DE 40 E IDO P/LULAS.

., GRANDE É MA.!·c "CONOM/COJ

<'--

I
>

oi

5
-

o ESTADO
liL_çAQ e Oficinaa 1 rua 1*

Pinto n, 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
r....rletário e Dir.-Ger....

SIDNEI NOCETI
DiretG-t" de Redaçio:

J.. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de PagiDaçio:

I1lANCISCO LAMAlQUJI
Cbefe de �mpresÃo:

.lOÂQ"1M CABRAúDA SILVA
&I'f.Jresentallte:

RAUL'CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. LARA

.lU. Senador Dantas, 40 - JO

r
. andar

1.1· %2·6924 - Rio d.� JaDeira
Illla !'elipe de- Oliveira, 21 -

88 andar
. TeL 2·9873 - São Pa.h.

ASSINATURAS
Na Capital

... Or'
Ie trtl . . . . • •. Cr$
l'l1JDestre .•..•. Cr$
a. (;r'
!'II.a.ro avulso. . Cra

No Interior
.... Clt 188,00
".estre Crt ",00

Trimestre Cri 11,00
R'i..ero avulso .. Clt .....

.....
41,0.
Z5.!).
'.e.
1,6.

....lnetoll mediante co.tn'lIl

Oa originais. meSMO .i.
lJublicados, não serio

devolvidos.
.à direção não se fel!lpOa
..hilíza pelos eoneelto.
emitid.os nos artil'OtI

aglnadoa

Aumente o Capítal do Colé
gio Barrlga-Yerde, afim de

que possamos eonstruí-Io, Ins
erevendo-se, hoje mesmo, no

seu quadro social de compo
nentes.
.. ..

Eugenio Szpoganicz e

Senhora
e

Viuva Judite Liberato
Dlivera

JUDEUS DA ALEMANHA
VÃO TRABALHAR NA HO

LANDA
S. H. I. - Informam de Ams

terdam, que é esperado em bre
ve naquela cidade o primeiro
grupo de pessoas, deslocadas
judias a ser trazido da Alema
nha, para trabalhar na Holan
da. Foi fundad'o ali um Comiité
destinado a cuidar dos interes
ses dos mesmo.s e tratar de pro
blemas ligados â localização e

emprego.

.

'RtCOS.ÂH�MICOS
TOMEM

IIlll mlJali.,

"SIL"y!!'lU."
Gr.nde T'nl..

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

SI CONSEGUIRES
Que um teu amig.o ou conhe

cido analfalb�to frequerute um CUfl.'-
50 notu.rno para. ,aprende.r a Ier e
a escrlJv.er, prestarás um grande
serviço;- à tua Pátria. Catedral Me
tropolitana ou Gmpo Escolau:- São
José. I

CamiE$I, Gravata., Piiame.,
Meia. '(ial melhore., pelol me

Dores preço. 16 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra.

Costureira
Aceita roupa de creanças

e senhoras

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

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 QU8f'fa 'el�a 24 d 5 Setembro tte �947

Domingo próximo lerá lugar nesta capital a rea
lizacão da -grande regala' a remo prom'ovida
pelo Clube lfáulico . "Francisco Mat,tinelliu

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

RITZ ..... Hoje ás 5 e 7,30 horas
Programa d]uplo

1° - Filme Jornal - Nac,
DFR
2° - Kirby Grant - Lois

Collier - em:

RI'l':J.UO NO TEI"HEIRO
3° - Sydney Greenstreet -

Peter Lorre � Geraldine Fitz-
gerald _ em:

,(

'r.RES' I1ESCONHECIOOS
Censura: até 10 anos.

Preços: _ Cr$ 4,00 _ 2,00.
ROXY _ Hoje ás 7,10 horas
James Mason _ Phillis Cal

verte _ em:

�A.MOR NAS S01tlBE,AS
Censura até 14 anos.

No programa: _ Rumo ao

Norte - Nac,
Atualidades Wamer Pathé,
Preços:" _ 4,00 - 3,00;

Pr�m�viac ��l� rdlr,�i�
.

AtljU�� ,��t,rin�nu, Ilrt n,liad� noa aia: 4 I C UI' �utu�rD vi�Qcuro, n, �r,;,., �I
�: dla�ortoa {(Tln�ntD �QroMl Nilo �n,v�a), o �am�lon�to Eat'Uu,l �I Atlltiuno UI 1�47, ,'� �u,l �an�orrlrio e�ui�n ��

," rlori,nó�oli:, Tu�,rio, Jcinvile, Blum;n,u e �ru:�ue.

I,

:!I'Ir

Será dos mais brilhantes e sensacionais o pró
ximo Campeonato Estad'ual de Atletismo

Conforme está sendo ampla- orientação elo Campeonato Es- Apontador zeral: J01'11. Hélio Oswaldo Silveira e um juiz a OD:'RON

ll:ente divulgado", e.m obedi�n- tadual .de_ Atletismo:. I Milton Pereir�.· ser designado pela L. B. D. - As 5 e 71j:,,: horas .:
ela ao seu calendário esportivo. Comíssão Executiva: Dr'l Juizes de chegada: João Pe- Juizes de arremesso: Prof. Claudette COLBERT

para o corrente ano a valorosa Osmar Cunha, tte. ceI. João qro Nunes, Ciro Marques Nu- Aldo João Nunes, Otilio Alves, Fred Me MURRAY .....•-

Federação Atlética Catarinen- Cândido Alves Marinho, Naza-I nes, Pedro Paulo M.achado, Os- Gustavo Zimmer, Gumercindo' e Gil LAMB - em:

se promoverá nos dias 4 e 5

deI'
reno Simas e Aroldo Pessi. waldo Meira e mais dois juizes Tolomiotti, um juiz da L. B. D., AnOR�<iVER ENGANO �

outubro próximo ° certame Arbitro geral: Cap, Américol�a serem designados pela L. B. um juiz do Siderúrgica Atléti- No Programa.:
.

estadual de atletismo. Silveira d'Avila. D. e L. A. N. C.
.

co Clube e Haroldo Born da 1) DEIP JORNAL 4 x 18 -

As provas serão efetuadas no' Diretor de .provas de pista: Cronometrista: Prof. Flávio Silva. Nac, Irnp. Filmes.
excelente estádio "Tte. ceI. Ni�IDr. Heitor Ferrari.

I
Ferrari, Rubens Pinto Vilar, Para o controle geral a exe- 2) - O Faisca - Desenho'

10 Chaves", cedido por

genti-j'
Diretor .d� prova� de campo: José Mussí, Cap. �oão. EI?y cução do Campeonato Femini- Colorido.

lesa de seu comandante. Tte. MaUrICIO Spaldmg. Mendes e Rubens VItor da Sí l- no, foram desiganos os srs. Preços:
Sem a menor sombra de dú- Serviço de Saúde:' Dr. Mârío va. i Tte. Rui Stockler de Sousa e Cr$ 2,00 (Únieo).

vida o certame atlético deste Wendhausen. I Juizes de saltos: João Fran-1Artur Schlossel e as srítas.: Geral - 1,00.
ano se revestirá de grande êxi- Juiz de partida: Cap, Oswal- cisco da Rosa, Edward Born dali Profa. Diva Formiga e Edite "LIVRE" - Creanças maio-
to, 'superando os certames an- do Varejão da Fonseca. I Silva, Hélio Sarmento Salles, Soares. res de 5 anos poderão entrar na,
teriores, dado ao grande nú- -------------. sessão de 5 horas.

���I:O de clubes que partícípa- O Veleiros da Ilha venceu a regata de abertura' A�l\��lt:!.�s
ce�:;��l�-:eati,�:asm���c��r��� da temporada veleíra promovida pela F.V.M�S ..C_ GARY c�o���o
ás provas, dando assim maior e INGRID BER:GMAN

. realce ao campeonato catarí- Or) ndo FI"lo
\

P I- dl·v·ldo 'Irinense do esporte-base do ano ii meDO venceu a rova D a
em curso e facilitando o sele- Na baia sul, com a presença 1° lugar - Orlando Filome- 6° lugar - Gilberto Oliveira
cionamento dois elementos qué de grande público, tendo �om no e Ramon Silva e Félix Schaefer

integrarão a equipe da F.' A. parecido pessoalmente o sr. 2° lugar - Carlos Chieri- 7° lugar - Miguel Kotzias e

C. que tomará parte no Cam- Governador Aderbal Ramos da ghinie Osni Falfs
'

Gualter Baixo
peonato Brasileiro de Atletís- Silva, a Federação do Vela e 3° lugar - Luiz Faria e Má- 8° lugar - Viriato Leal e

mo.
\

Motor de Santa Catarina fez rio Faria I Carlos Dominoni
A entidade promotora traba- realizar a sua anunciada regata 4° lugar - Jorge Barbato

el
9° lugar - Nelson Spoganicz

lha incessantemente para que veleira, com o concurso dos Osni Barbato e Laríz Batistoti
o aludido certame atinja o clubes de vela desta Capital; 5° lugar - Ubirajara Barbo- 10° lugar - Antônio Luz e

maior sucesso e brilhantismo; Veleiros da Iha e Iate Clube. O sa e Newton Cardoso . João Luz.
De fonte digna de crédito, to- Síderúrgia, de Tubarão, por

mos informados que já está as- motivos imperiosos deixou de

segurada a presença dos '8e- comparecer. OS JOGOS nE SÁBADO E Queremos que todos façam
guintes clubes: Após o hasteamento do Pa- DOll'lINGO PELO CER'I'AME parte do quadro social dos
Desta Capital: Clube Atléti- vilhão Nacional, toram realiza- Al\IADORISTA. nA CAPITAL componentes do "Colégio Bar

co Catarínense, .Líra Tenis Clu- das as duas provas programa;: 1
Sã o s g intes os jogos ga-Yerde" •. Por isso. o paga

be, Associação Atlética Barrt- das: "Prova Dr. Aderbal Ra- o sdeu, , .

b
: mento da ação

..

é feito em i)

ga Verde-e Caravana- do Ar Es- mos da SÚva" e Taça," Jorge P;bogdl'ama dosml?ara os proxolmnt�S: prestações.
CI b D J. '11 G"

...

d' t d sa a o e o mgo, em c

l-Iporte u e. e' omvi e: ryer, a primeira ispu a a -

C t d
-------------

, .
. 1

.... d' nuaçao ao ampeona o e

A�e�ICa Futebol.Clube, C ube mclIYldu�lmente e a segun a
Amadores da Capital: Sábado' SERVlro DE Berljm, 23 (Unitoo)' - Cerca de.

N�ut:co CaCh?elra e Clube por equipe.
.' _ Avai x Cole ial : Domin o I 'r' . 200.000 crianças débeis mentais,

NautIco Atl�ntIco. De Blume- Na regata por eqUlp� sa-
_ Paula Ramo: x FigUeiren;e.·METEOROLOGIA que se encontra.vaffi em f.ratamen-

nau: Palmeiras Esporte Clube grav,-se vencedor o Velel.l'os da
_

I
'. _ to, foram .extermlna.das p,e:los m-

e Grêmio Esportivo Olímpico. Ilha· com a contagem de 3525 'REGATA INTEI-tNA no Fr�"'1Sao do �.mp�. at',14 hora.
�is Ilela aplicar,...ão em m.assa da eu-

,

' , , .. do d�a 24 na Capital: "
,

De Brilsque: S. C. Bandelran- contra 34,25 do Iate Clube. Es- VELEJE,OS nA ILHA Tarl'\p,.o: com chuva. e trovoadall. tanásitt revela um re,vista evan-,

teso De Tubarão: Siderúrgica tá as,sim o 'Veleiros da Ilha com No ,próxin1o domingo, em sua, Terrilceratul'a: lItavIl. glélica, C'Xif)OOOO a lu,ta da igrejrt
Atlético Clube e Aventureiro a sua segunda vitória conse- raia oficial, o Veleiros da .Ilha! Van o.: lIariavail. c.om rajadas protl"stant.e alemil oont1"a a euta.-
Valei Clube. Todos-ess,es clubes cutiva, contra duas já alterna- 'realizará uma grandiosa regata, IT::;�l'CItu a. e trema. de ont ,násia.
apresentarão equipes das mais d_as do Iate Clube.' F'icará de interna com a participação de; Maxima 18.9. Mtnima 15,0.

Im.

adestradas, prevendo-se uma posse do Troféu o clube que todos os seus barcos, em nú-
disputa sensacional e impres- conquistar 3. vitórias consecuti- meTO de 14. "

sionantes, não sen"do fácil vas ou cinco alternadas, A regat� em apreço será de- Prolesto'
-

apontar o favorito. A equi.pe vencedora estava dicada ao Comadoro do Clube,
Aos atletas venceelores das assim constituida: , sr. Higino Luiz Gonzaga. Belgrado, 23 (United) Uma

diversa's provas serão ofertadas Timoneiros: Raf:a�l Linha-! nota de prntes<to oficial do governo "'T - h
.

belissimas medalhas, tend'o si- res Filho; Luiz Farias, Gualter Representações para .. o iug'oesla,vo, contra o "lcrmr de que i r�ao ouve
do instituiÇla a taça "Eficiên- Baixo e Orlando Filomeno, E d R

eSltá sendo vítima, nos últimos dias,!
\

I'"
cia", oferecida pelo Conselho Proeiros: Alrrür Baixo, Mario stado Oll praças o io a população das regiões de V,enezzia CPmUjO
Regional de Desportos, para Farias, Carlos Diminoni e Ra- Grand� d O Sul Giulia, atribuidas á 'Itália pelo tra-: Rio, 23 (A. N.) - A Embai-
ser dis'putada pela,s equipes O mOIl Silva A equipe vencida p A h d' d d

lado de paz".' foi entreg'ue pelo mi- xatda arp;entina em nota ontem
-

• "

elsoa con 8ce ora e to o o' . .,.. "',

rko troféu encontl'�-se em ex- foi a seguinte: Timoneiros:. Rio Gronde do Sul. aceita repre
Tllsll'O pl,empotencla.:rlO da. Iug.oes-I fornecida

á imprensa, decl�ra

posiç�o numa da�. �i�rines da Walter. War:d�rley, Ab�la�do sento�õe. nOdl indiocçõe. (lc:m� I lavJa, �1�1 noma., ,ar�}�,crÜ'lal'lo do ser �estitui�a de. fundarr:ento. aconceItuada ReloJoana Muller. Fer,ran, Gmlberto P. OlIveIra m8n�lonadall •. dando t_o;las os .efe I mlIll�teI 10 (lo ExLm 10.. versao publlcada pelos JornaIS,.
S· lt t AI

..

C
.

. - renc!as ou Informaçoes ·que lhe .

1
.

'd d'mm aneamen e com o cer- e· O1Sl0 arrelrao. forem pedidal, A GRANDESA DO BRASIL segundo a qua tena SI o e·&-

tame 'será .realizado o 1° Gam- Proeiros: - Esio Silveira de Cartas. por obl8quio. para João Dep,endre da instJ'\},ção de s,eus fi- coberto, eIÍl Buenos Aires, um
peonato Feminino de Atletis- Souza, Félix Schaefer, Newton F de Ca.tro, rua Candido Yrajá, lhos. F\a.z,ei com que todas as pes- "complot" com a finalidade de
mo. Caridoso e Luiz Guima�ã·es. 35 ,- Riu d� Joneiro oté 30 deste soas a,na.lfabetas frequentem. ';l'm atentar contra a vida da sra.

.

, .. _
/" mez e depoIJIj para rua Zobony curso noturno e ·ter·el·s contrlbuldo ,A F. A. C. designou as se-. � . classlf�caçao .na regata 308. cidade dp Rio Grande - R. G. para o progresso do Brasil. Escola [Eva Peron, e,sn�sa do presi-,

guintes autoridaJdes para a ImdlvIdual fOI a segumte: do Sul. Industrial ou LoJa Maçonica. dente da Republlca.

I
I

- em:

POR QUEl\1 ,OS SJNOS
IDOBRAl\1

No Progeamar .

1) - VISÕES DO BRASIL.
n. 50 - Nac. Imp. Filmes.

Preços:
Cr$ 3,00 (Único).
";Imp. 14 anos".

- '--. _ ..._-------

Terrenos
Vendem-ae lotes na praia

de So u dcd«, nn Coqueiros
(Chocara do snr. Gilberto
G.heut'). Informações à Rue
Saldanha Marinho, 23.

200 mU criança.s
exterminadas

voct PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Rui..
belecimeato da Saude do
Lázaro.
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Cadastro Saciai, dD-«&--Esta'do')) Su'perlor-" TribBnal'- �I
Eleitoral
Rio, (A. N.) - o Tribu-

nal Superior Eleitora], em vir

tude de tratar-se de matéria
I'

• fI'

� -..a 0-··............ constitucional, adiou o julga-
� _............ Ci'ril •••••••••••••• D. R -.( mento da consulta que lhe diri-

.... . giu o Tribunal Regional ·da
........

•••••••••••••••_ .., •••••••••••••••••••••••••••• Bahia, indagando se os- prefei-
.-...., (a) __ 11' �

'

••••••••• ; tos poderiam candidatar-se ás

próximas eleições muníoípals
"• .-..0 011 «ÀJ"IO � para" vereado-res, sem deixar

..., do p seus ..carg,9,s.ai. (mie) _
,......................................

_ Também por se tratar de

......,.� •• n •••••••••••••••••••• : _ •• 0 ••••••••• ,..
matéria constitucional, o Tri-
bunal adiou o julgamento do

............................................................ � III mandado de segurança inter-
&._..A ...__ posto p'ela .sra. Alcirida Lomba-�.NIWo.i. tamb6m, a .-tIINa de DOtI.du .............

........to. • outru, ele ....._ ....._OU 1IlDI.... do Amaral Castela, contra o

presidente do Tribunal Regio
nal do Pará, que a ex.onerou das

funções que ali exercia.
- O Tribunal Regional Elei

toral do D. F1ederal resolveu

que só serão autorizadas trans
ferências de eleitores desta ca

pital para o interior, mediante
a prova. de que tenha, pelo me

nos, um ano de inscrição e re

sídêncía nesta capital, exce

tuando-se os funcionários pú
blícos.

.

Pedimo. ao. DOMOII diatiatoe leitor., o oIItMtpde naeUl' e
�D abaixo • remete-Jo 'DOIM RMaolo· �
lIIIIato ant., o aOBO _'90 CadM&ro ......
....

't"'
I

,

I •

DR. A. SANTAELLA
�_lomado pela Faculdade Na
� de Meulcina da Unlvel'll.s.
ti'fI to Brasll). Médico por con�·
� lt:I Serviço Nacional de DoeJl..
__entals. Ex Interno <ia Santa
:t;Me d. Ml.lIerlc6rd1a, ',e Ho.plt:l,)
�_trlco do Rio na Capital )\0-

deral
�O.f. _l!lDlCA - DOlilN04lll

NJilRVbSAa
�_, Couultó11'lo: Edlflclo AmIll19

NETO
_ l!tD Pel1.pe Schmidt. eon.uJ.tuo

.DU 16 is 18 hora. -

�: Rua Áln:ro de C&rYa
.. •• 18 - J'iol'lanópO!Ja.

§ffiiI. POLYDORO S. TI"UH'
� do Hospital de oarttSa6a

de Florlanópolis
�nte da Maternidade

�OA MÉDICA - DIS'I'1JB.

tlJOl!I DA GESTAÇAO li: DO

PARTO

_... '1108 órgãos InternOll, -

peolalm,mte do coração
8MDoas da tlrolde e deDll.\I8

glAndulas Internas

�OftBAPIA - EI,EC\IlJitoCABo

:all.0GJU.Ji"1A - MEl/HOLISMO
BASAL

�... dllrtamente OBa 15 ta

18 horas

"..� chamados II quallil.UeT
...... InClU81vll durante. a n01te.

IlUIIULTOlUO: Rua Vitor Metre- -. .•• s. CAVALCANTI
les, 18. Pane '1011. ..-

(WlIUc:a exclusivamente de Clf'l.aiD.OU
�eu.: A" II D 1 da Tram' a_ Saldanha M8il'ln'ho, 1.

_____po_W_SItI. 6:1. Pane 711e Tel_'_efon__e_lI_._73_2 _

.ft. !lAVAS LACEltDA

DI. NEWTON D'AVILA
� - �1a"í Ul'IlW1u -
lIIooII9U do. m.tut1DOI rtto •
-.. - Hemorroidal.�

to da coUte amebr_
'

lI'U1o,te1"apla - latI'a Yer.me.1ho.
00IiIfu.tta: Vitor Melrelel,' ,28.

A'Il$lIde diariamente u 11',aG ...
.. , tarde, du 16 hs. em düi3l.w

autd: VI.dJal Ramo., M.
r� 1067

, ?>�
I

DR. MARIO WIUNDHAUSJiiN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
,

Fel íp» Schmidt n. 38
Te!. 812

DI. ROLDÃO CONSON.
�IA GlilRAL - ALTA Ci.
aDaGIA - 1II0LfIISTIAII DJiI ....
• ••• JnIORAS -o PART08
1hIme40 peja Faculdade de II...,·
*lal.atl a. umvereiuaue u.� o.""

J'DWo, onde roí caseístente por '6'8·
l1eI GOl do Serv1ço C11'1lrgiC() C1G

Prof. .A.llplo COITe1a Neto
�1lI do estômago e �1A. IP.·
....... íntesnnos delgado e groMO,
t1""<lde. rtns, nróstata, l)e-elr...

Mero. 0Ytr101 e trompu. VII'1co
..... Jddrocele, vartzell II heMaA!

CONSULTAS:
.... • AI I) horas, à Rua '''19«
IIelmlidt, 21 (altos da Casa Pa

rmo) . Tel. 1.1598.
.-.nlillNCIA: Rua El'tev.. 1.

mor. 179; Tel. .u: 7M

Dr. BIASE rARACO_
DOIINC.A8 DE SENHORAS -

lIlI'llLlB ...:: AFEcçõES nA

� - RAIOS INFRA·VER·
JDlL'HQS E ULTRAS-VIOLETAS
Ona.: R. Feüpe 8chmJdt, .. -

Da. 9 à. 11 e dos 5 às 7 hra.
Re.: R; D, Jaime CamOlO, 47

J'ONE 1646

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

COtwuM6no - Rua João Pinto I!I. 'I
- Sobrado - Telefone 1.46(1

JHald6ncúl - Rua Sete de Setembro
_ (lldMfcio 1. A: P. da Estl�a)

Telefone Mo �

-ti PAULO-FONTES
ClJn100 e operador

. CoBnlt6rlo: Rua Vitor Menl... ..
Telefone: 1.406

CoIIIIIJItlU de.s 10 às 12 � du 14, AI UI
:a..1dbc1a: Rua Blumooau. :Ia

Telefone: 1.&21

FARMACIA ESPERANÇA
do F.rm.�utleo lOLO LAUS
Hoje e amanhA .eri a ... JIIreterúla

Dr.....aelonai. • _tra1ll'elru - Bomeopiu.. - Perfll

••rt.. - ..rtt... tle 'henaeha.

Gana... a exata .bMrvlada ao reeeltdn. _UI_

Doloroso desastre
P. Alegre, (A_ N.) - Em

meio ás galas do dia 20 de se

tembro, em que o povo gaucho
comemorava o aniversário da
epopéia farroupilha, um fato, '
dolorissimo' trouxe'- a maior

consternação a quantos dele
tiveram conhecimento e só
mente hoje terá divulgação
maior no seio da o.pinião pú
pUca, por isso que ocorreu em

zona de difidl comunicação
com a crupital do Estado.
Na Lagôa Pinguela, amplo

lençol cI:água que se estende na

região nordeste do Estado, as

13 horas de ontem sossobrou o

rebocador "Bento Gouçalve's",
do governo do Estado, que con

duzia várias pessoas a um co

micio politico da UDN a ser A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA P
realizado em Maquiné. No nau- 'J10DOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
frágio perderam-se 16 vidas, REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O DE·
figurando elltTe os mortos o CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DB
deputado estadual OSV1.aldb ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.
Bastos, o mais votado da cha- PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
pa udenista e o sr. Candido PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
Osório da RO'sa, candidato a DEHTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI·
prefeito de Osório, pela UDN. i CIO AMÉLIA NETO. '

Iheiro da ilustraqAo ...<rima, oftIN_
q,.e, em o.mé.vel gesto, um cé.Iioe cio
excelente a.peritlvo KNOT. Iam....
... v, Sis.. de a.orescentar. ""�
oer ... gen'tlleza.:ESTE.É TAl'1-
BEi'1 o I1EU APERITIVO

,

1'11ED/!ET(J!

UI'f roOIWTO DA�;:;;'ttOl1. fU6VROI

CURSO DE .. MOTORISTA
e

. Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-!e a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

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

GAR4GE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO.. 40.

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

CA.,.',-rAtriàra.. Fabriaante e distribuidores daa afamada. con- ILI '11 facções -DISTINTA" a RIVETi Poslue um gran.
de .ortimento de aasemiral. 'riscado.. tirinl
bonl e �al'atol; algodõe., morin. e a.iamentos .

para alfaiate. i que recebe diretamente deu

!IIII melhor.. Bnrl:,. Comerol••tel do Interior no .entido de Ih. fasel'am 'ImG.

Florlan6polllj -3 FILIAIS em Blumenau .�Laie••
;-=..--..------._..-- ----------�I--..------�------.._.--..---- -- -- _ -- .

fcfbricQII!; A Cala .11. CAPITAL- Ghama a .ateng50 .do.
visita ante. d. efetuaram OIua. compra." MATRIZ 'em

'7

TECHICOS
o Brosil para NU

desenvolvimento

necessito de técnico•

em todas ,as

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodeso, 33 - Fpoli•.
Ate ,de pelo Serdgo
Reembolso Postal. -

II
t
!
I

II, CAPITAL E. RK�ERVJ\S
Responsvbi liti .. (\",·

, Recet",
, Ativo

DA
'__III... 117. - lAde: 8 A 1&
IOe'Cl!IrnIOI .. TIU.JlfRPOmHI'

Cifru do Balanço d. 1944:

c-.
o-s
•

80.900.606,30
5,978;401.755.97

67.053.245,30
l42.176.603.80II

SinistrOI! palo!.O� no. Oll:l.Itlo. 11) sno.

Reaoonsabi 'idA-ie.
98.687.816,30

76.736.401306,20

Drrerorea:

Dr. Pamphilo d'U! r � Freire de Carvalhn, Dr. F'r9t1cisco
de Sá, Anisio MaIIO"I'O. Dr. Joaqvim Barreto de Aralljo

, e José Abreu.
...�< _._ ,....: _ �-�,�._.,�� e.;A,.,.�" '!W. •.�O:V��II-"W.�.IP<_. 1:.· �......._�

Empreze de nevegeçae
C ER

.\

"

NAVIO-MOTOR "ESTELA" ;

maxima rapidez e garantia para transporte d'e !luas mercadoríae
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

AV I 50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em propondo providências -qtm-JiJ SilDliI tH IVi1Ud� pUIU ,

deu interesses e anseios de funcionários dos Correios e Telé,grafos, mas, tão apenas, bUSCOd eD
íeitar-se de penas de pavão� o.ralha que é! Mentiu aos fnD�tonários, dizendo·se autor doe medidas, ..

que sabia por outrem tomadas! Não lazer e dizer, que fez, é desrespeito
aos interessadol, é deboche .... é.••

.

Convençao dO P. S. D. em Bi�uaçu�
Proclamados com grande entustasmo, os cen

didatos às eleições municipais.-Como
decorreram os trabalhos

AI·nda a s'alga de Arar'aouna' Segundo estava anunciado, rea- cíp io, damos oportunidade a que
lizou-se, domíngo, ,ás 10 da manhã.: todos os -biguacuenses bem inten-

. na cidade de Biguassú, a convenção cionados, os que colocam os inl.e-

A das últimas titutção federal desposi- do Partido So.c'ial Democrático da- resses de Biguaçu acima dos ínte-propósito e
quele muniotpio, destinada a ho- resses pessoais e das paixões par-ocorrências verificadas nessa tivo 10 art. 91 dicreto."." mologar as candidaturas a prefeito tídm-ias, possam prestigiar' a sua

sociedade, recebemos o seguin- 2,627 de 26 setembro de 1940. e a vereadores municipais para o candidatura e colaborar com a sua

te pedido de publicação: sds - Antônio dos Santos - pleito tle 23 de Novembro, admin istrecão. .

,
-

ícar l Diretor Presídent Salga e por-
Afim (lo acornpanharem o� tra-: Para, candidatos a Vei-eadores, oPeço publicação transcríçar

. J.'uv, e
_" baldios segurram desta capital, o Dirr{ól'io escolheu os seguintes

teor telegrama acabo e.nviar tador maior numero açoes ". sr, dr. Agr-ipa do Castro Fada, 1'e- nomes: 'I'aurino Honório de t)ou
Junta Comercial contendo tra- Agradecido Antônio Alves, Jor- presentàndo o Diretório Estadual, e za, Hugo Amorim, Frausciscn Ro-
ma do cabo sem compustura nalista e Tndue tr iat. 0,8 srs, dr, _João Bonassis e José do bcrto Sih"a, David Crispirn Corr ca,

,
"

,

• '\ ale Por-eira, representando o ])1- Orlando Si'!nas Graciosa, Afonsodeputado Barros L�mos, publí-

L ·d re,tÓriO Munícípa; d,e _F10l'íanlJvOI,
is, Olegat-io Cl1et'PI', Libório Goedert e

cada Diário da Tarde.

"Eduar-, avem OS OUVI OS e .rnaís os ,,1'8, Ivo Montenegro, An- Arnln-ósio Manes,
do Nicolioh, secr�tál:io .

Junta tânío" :de l�a,dl1�, ,P0J:eira:, Eg, ídio sso todos nomes que corrhcce>
, Comercial F'lortanópolís - O' ,- dI'· t'

. Amorim. [/1, José Boro, :>1, Adão mos como sendo dignos e merece-
, ,'.'

"

'" .

I
orgao u enrs ll-, com a m- Mir-anda, representante de "A Notí- dures da nossa conf'ianca e dosExigindo =. 50 lei .das S?Cle- seusíhilídade dos que 4) euo- da" .de Joirrv ile, 13 o representante nossos votos,

dades por .açoes obrígatoríeda- dôam, dia. a; dia, maís desce. de "O Estado", Silo legítimos representantes de
de pub}i,caçõe�_Diário. Oficial 00 i Ainda não curado da repulsa O 10C�1 ,da. ,�0_n;VP.l1.9ã9 ,esta\-a _

rc- Lodos os distritos o de todas as

Elstado ou Umao quaisquer atcs
'

I t t ... pleLo.ctt CO!l elig íonár-ios e exmas classes produtoras neste municí-
. ,

,". __

I
g'OI'al , veemen e, COIl ra a a..rr- famílias, pio, Homens que vivem do Lraba-dI.ga respeIto :e.�ormar estatl�- maç,ãü eanallla de que.' o Gover· Assllmindo, a, d_íl'eção dos tl'aba- UIO l)l'odüLivo e honesto e que

tos, venho sollcItar em contl- naflor do Estnd\o "ma,ndava lhos, (I sr, AnLoll1o de ,P::uelua Pe- s,empre pugnaram v,elo progresso
nência refe.rido art. nã{) arqui- mat.nr", volta à iaIsida(le, ci- ['eira: Pl'csifJm:�,le do Dil'��ório Mu- de Biguaçu.
Var nessa meretissima .Junta t d

•
.. d P � B l1J,c.pal 9,0 p, H, I), de �lgLlaçL1, ex- IM·eus correligionários:

,. ,.' ali o uma frase () rOl., ar· pos 'Os lms da C()lWen�n.o e con"l- Os nomes :llpr,esonLados a estaata assembleIa aClOmsta Salga reiros ]i'ilho liIelll a neg'ativa, dou o clt', .<\JgTi,pa de Casü'o Fa['ia as,sernbléi.a, amparados veIa legen
Araranguaense em coman- que, por certo meternm folga. pam prüsidir a mesa, e par� forma
dita por ações realizada 18 daimente feIo �al'Íz a flentro do J'(,�1 a m:sm�, os 8:'8, J'�lstl:no I:�al
corrente conforme acabo ler .·1 .' • JOIg,e AdanH'lto Ro"a, LlibelaJto 1 a-

:, .
'

eSCI'I,Ia llal'lg'u{lo e pete;Iro. Pe- var,eó', Romiio F-aria, 'Peldro Aman-
DIáno da

_

Tarde dessa Ca- lo nariz, sim, que ao nuvido eu- cio Correa, SalJ<! Sohere.s, José Ho
pitaI, ediçao 19 mesmo mes, tUllido nem ág'ua e sa.hão l}ene- pfuram, Apaej ..cio Maf�a, _Fra-ncisco
vigente, por atentar contra tram quanto mais a ver lad:e Ro�el'Lo e DaVI,d Cl'J&plm Corr,ea,.

,

t I d"d " t
'

•

' (.
•

f sando da palavra, o dr, Ag'r'lpaprevIs � a u 1 o. aCIma ar. . Os udemstas (le canaJs audl· de Castro Fúia explic,on que ai se
afora mrcunstancIa quebra SI- tivos limpos, .se ouviram n� ira. encontrava l'e<[Jl'e�e.ntal1:do a Comis
gilo comentada lei com a pre- se .pelo Diário contrafeita -ou- são ���eculiva d·o Partido, na im-

sença indesejável provisionan- viram.na a.ssim: '�os�llbllHla:el� de: cOl1lpa,re�p1' �"sr,do sr Ramiro Cabral Ulíss'éa "A
.. - ,

1"
Celso Bamo�, InrSldenlE. dcl mevma

'_' ',. .
oplnlao IH1» JC.n e um mo- que lEwe ;Cil� pe·psidü' outra conve-

que nao sendo aCIOlllsta dita viment.o generalizado da voz cão (\lil outro mUl.lici.pio, Dan,do
s,ociedade, invadio séde empresa de um povo num município a '�e,gui]' a pala,'r[l, a quem rl'ela
em causa f'erindo direito séde num elsta<lo

'

n n --. -' qlllS'esse fazer us'o, fa\ou o sr, An-

,

'

,

,

. ,uma, aça�, u�o Imllo ele Paldua Plerell'a que pro-
emp.reza, e� �a_usa fe.nnd? e a fala (lo,s lleSI}eIt,a:flos; nao lllJlnciou o seguir\JLe di5cnrso:
direito mVlOlabllldade domI- é o rebate ,pal1idário dn oposi- Em J'eunião, p�ep,ar:üól'ia, os
eilio acha-se inscrito

cons-, ção;
nã,o é o- jornal que debIa- membros (10,�lr()lorlO do P S, D.,

t.
'

t ,A." ne�le mUl1lClplO, trataram da es-

T.. �d t
,oo:a con 1'a o governo • colha dos caJlIdidaL-os a Pr,efei,lo e'

raglco BCI eu e Verfmdo::es pelo 11o.SSo. Partido, para
Informados que havia ocor- Reconbec,-meoto as elrlçoes mUDlCllpalS, de nov\Õm-

hro do cOl'l'onte a�lO,
rIdo um desastre e nele haven-

' .

E é do resuHa;do dessa ,reunião
do fe,ridos. Tomamos informa- de merl"to que dRsejamos dar -conhecimenlo

ções a Delegada desta capital 30.S nossos eOL'r,e.lig·ionári-us e ao e-

Ih. i Pm' motivo do seu. pedido de exo- Im �ol'ad() blg'uaçuense,
C? .

endo apenas ,que �, com.�- neração do cargo de ))ú'eto1'-Geral Nó,; que tenros respol1s,aibiliJelades
sano Oscar PereIra, Ja haVIa nos destinos de BiJg1uaçu, que que-do. Departamento Estadual de Bsseguido para o local do aciden- r,emos o bem e o progl'rsso 'desta

te, para instaurar o devido ill-
lutist ica, o Prof. Lourival Càma1'(( terra, que é a nossa lena, no mo-

.' .'t
recebeu -do.Governado'r Adel'tlal Ba- mento em que pensamus ,eseolher

quen o,
. _ mos da Silva, Il seguin/e carta: os seus futuros dirigentes, temos

�aIando com o lrmao de uma a iVI'eoclllpa\;ão única de atender, "Senhm' Lotl1'ival CÔ:/IUlj'a:das vitimas, :este nada nos pou- [liv·enas a.os :intc.resses do nosso Bi-
de esclare.cer, dizendo que seu

Ao deixardes o cm'Yo de Diretol'- guaçu,

irão Osmário Reis da Silva
Geral de Estatística, onde p01' I1nos Foi assim lpensando que o Dire

não resistira aos ferimentos re-
e;cel'cestes uma atividade que, sóbj'e lo-riü do p, S. D" resolveu apre-
sel' de fu.ncioná/'io lledica.do, l'o'i sentar, )Jara o carg'o de Pre:feito, a

cebi,dos vindo a falecer deixan- candi'd t' 'd d-ai.nda de homem, culto e 'inteligente
,'" aura üe um CI 81 ao capaz

do uma viuva C0111 cinco filhos, de bem dirigir o nosso município,
Na edição de amanhã dare- qUCI'I) teslemu.nha1'-'/:os os 1nellS - () nosso correlilgi·oná'l'io Sr. 01'-

ag1'adecimentos pelos 1'eais, efet-ivos lanelo Fal'i'a. •

mos maiores pormenores do
e constantes ser'v'iços com que des- O 110&:>0 candidato, desoenvente

desa:stre.
tes, ao Estado de Santa Cata.1'ina, o

de trwdiciona.l e digna família bi-
guaçmenSl" é um mOifO ina,tal(lavelrnelho/'

.
exemplo de 'trabalho, na p'ela sua conduta e pelo seu ,proce-

ma'Ís alta Unha de condnta, der, Homem trabalhador, bCill1 in
O Departamento de Estatístico tencionado, acei,tou a sua carudida

sernpl'e 1'ec01'dal'á o seu lllboriosc tum, não [por vaida,de, mas para
com a sua elei-ç,ão, ter me>lhor 0-

Dú'elor, e conNnno1'á a desfrutar portll'lüda:de <de bem servil' a sua
da fama que yrangeastes para aqne- terra.
le setor da pública administração, O Sr, Orlando Faria, embora
Recebei, pais, estas palav1'Ccs al1ú-

-

nosso correligi!onário, não ·esteve
em nosso mei,o nas duas ultimas

gas, mas jnstas, com que o Govêrno campanhas polítiJcas" POl'isisO me-s-
reconhece os ,vossos merecimentos, mo, n5,o possue aqlli qual!quer in-
Com grande c01'dialidacle, compatibilidac]e politica ou' pessoal.
(a,) Ade1'bal Ramos da S'l É 3Jmi.go de t.odos f> é por t.o.dos es--

, J va, ti,mado, Fazendo-(J candidato ao

eango de Prefeiilo do nosso muni-

Florla..ópolls, 74 de setembro de 1947

Quasi equilibrada
Washington, 23 (Unite:d) - A

revista "\Vorld Repol't" I',ev'ela que
no ,ano passado, o saLdo comercial
entr,e a Inglaterra e o Brasil

/
era

extl'e:mamente. ,d·elsfavorável aos in

g,les'es" ACl'&süentou qüe, nas ultí
mos moses, a Grã Bl'et.anha tem
aument:aJdo as suas exportaifões pa
ra o Brasil, a tal ponto que a balan
ça comercIal entre os dois países
e-sLá quase equilibrada, . Governador'.

•

da do P. S, D, são garantia de vi-
tória,
Por-isso, cada um dos nossos

correlionários que aquf se enCOD

tra, representantes de lodos os
recantos bíguaçuenses, ao deixar
esta reunião, <deve saír com o pro
pósito certo de tudo fazer peja e

leição dos nossos candidatos .e pela,
vitória do nosso Pantido.
Município de modestas possibjl:i.:...·

dades orçaenentérias, Bignraçú não I

pode resolver os seus problemas:
por si só, 'I}ão pode constrnír as'

suas estradas, manter as suas es-.

colas, auxiliar o homem de beira 1

mar, ou o do', interior, o que vi��,
da pesca 01.1 da, lavoura, não ,podê, _

enfim, dar às nossas populações a

assistencia que lhes é necessâría, ..
sem o auxfliodo Govêrno do Esta
do,

-

Em visita que fez ao distrito de
:Antonio Carlos, o ,sr. Go'Vernador·
Aderba-l Ramos' da Silva: di'8se quS"
construiria aí& estr�dar; do interior,.
tão neoessáí.'fás' 310 'desenvolvimento·,
do nossO' maiÓiT:tCfentl'o de prooução.. ,

E'Stam�S:'oertUJ·s:,:rlê,qne o GOVêI'Il�,!
Ccmtinúa na 3", ,pd,;iI\4Il

--------------------------------------,---------------------,�

..

i,

FRECHANDO • • •
-- "Se as mulhe,res casadas não rp.g'eitam os filhos e se as:

solLeit'as não tem filhos, para qlW existem tanLos Instituto;; C!O
.

Enjeitados ?"
Nessa dúviLla rie um boêmio incorrigivl.'l a meno� hU11101' que

filosofia e impert.inência, :É: que o mundo n110 é como dizem que'
é, mas ,é como é!

Ainda -agora eslamos .a ouvil', marteladamente, dos "eternos:
vigiJ.anLrs", que os udenistas são todos hünestos, sábios, pruden
tes, virtuosos, inocentes, puros, fíéis, .serenos, coerentes, sinceros, .

corre,tos, cândidos" irre,preensíyeis, probos, valorosos, íntegl'os,�'
vetda.deirüs, imaculados".

Daí, não atinarmos com o seguinte:
Em Curitiba, o D-iá'rio do PW'UJiÓ, fll'gão udênista, diz I) diabo:-'

'

,

contpa o sr. Ramiro Emel'enc,iano, depu(;ado ullenista em Santa',',
Catarina,

l�m F10l:ianópolis, o Diáj'io .da Tfl1'(le, órgão Helenista, diz (�

diabo do sr, Ivan do AmaraJ, suplente udenista, no Pal'aná,
Em Curitiba, o Diário -udenisLa defende o u{ienista IV:1n Ama-·

ral dos ataques do udenisla Ramiro Emerenciano,
Em Florianópolis, o Diário uelenista defende o udenista Ra-

miro Emerenciano dos ataques do udenisla Ivan Amaral.
Pa,'u (t udenisLa Amaral o lldonisla ]);merencíano tem culpas,

no' carl ório, no oaso da HêrJ.e Paranú-RanLa Catarina,
Para o udenista Emerenciano o udenista Amaral é que tem,

culpas,
O udenista Amaral diz que o üd·enista Emer'enciano usa e abu

sa ela Rêde em benefÍc}o próprio.
O llrlenislia Empl'ellCiano diz que o mlenista Amaral ('xplora'

a R,}cle e enche os bolsos,
Se mn afirma que o oUt1'0 tira, o ontl'o afirma que o itr/t

rouba!
Embora saibamos que o decr'éscimo de produç,ão, na Rêde, é

um l'.alü, nã.o compreendemos êsse excesso de acusaçõe,s, eu[rr dois

udeni,slas, atr'avés de dois Diá1'ios, ambos udenisfUls também !_l.
O beco é sem saida: um honesto acusa um puro; um vei'!:Ja-

deiro agride um inocente; um ínlegro ataca um imaculado; Hm

"i'rtuoso libéla um irrepreensível; um pJ'otio af.'Sac.a cont,['l1 um·

fíél , ..

Que diabo daquilo será tudo isso?_

Se mulher s'olteira não tem filho" se. fi., Rêde não pl'ogredl',.
para que a eterna vigilância?

GUILHERME TAL
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