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CELSO RAMOS __ FLORIANóPOLIS --- TERMINADA APURAÇ�O', ELEIçõES MUNICIPAIS, DESEJO SIGNIFICAR
AOS VALOROSOS COMPANHEIROS DA COMISSÃO EX'EiJUTW! E ESPEpJLMENTE AO SEU PRESIDENTE El\'l EXERCí.
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CIO TODO O MEU ENTUSIASMO CíVICO PELA INTELIG�NCíA E FIRM��� COM Q�E DIRIGIRAM O PLEITO.) ASSEGU·
RANDO AO NOSSO GLORIOSO PARTIDO' VITÓRIA ESPETACULAR EM TRINTA E NOVE DOS QUARENTA E CINCO MU·
NICíPIOS DO ESTADO. ESSA VITóRIA CONSAGRA IRRECUSAVELMENTE A POLíTICA CONSTRUTIVA QUE Aí SE VEl\'1
FAZENDO AO MESMO TEMPO QUE PRESTIGIA EM MANEIRA INEQUíVOCA A OBRA ADMINISTRATIVA' DO GOVER·

NADOR A QUEM O POVO CATARINENSE EM BôA HORA ELEVOU À SUPREMA DIREÇÃO DOS SEUS
DESTINOS. ABRAÇOS. NERÊU RAMOS ..

"1IfA.1R WTlGO DURIO DR S.lNTA CATARINA

�".rtf)tárf.o fj D. Ooi!JreuUl: SlCNEI NOCETI - DIretor Dr. RUBENS DE ARRfH)'\ RAMOS
Otr.tol' ti. a....d. A. DAMASCENO DA SILVA
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Florianópolis .. Domingo,' 7 de Dezembro de 1947 10.133

OS PREFEITOS ELEITOS

U. D. N.
U. D. N.

Nota da Direção
'do (CO Isfado»

Em NOTA fornecida á imprensa
e ontem divulgada pelo Diário\ da
Tarde, o Partido Democrata Cris
tão atribui a este jornal a publica-

(') I ção de conceitos que o ilustrado sa-

I
cerdote Padre Arr-uda Camara não

(') teria externado acêrca do sr. Nercu
Ramos .

Quando da visita a esta Capital
daquele prestigioso politico, nobre
parlamentar e apostólico pároco,
s. revma. em Palácio, fez as decla

rações que 'este diário divulgou.
Além de autoridades achavam-se

presentes, por ocasião, jornalistas
de A NOTICIA de O ESTADO.
No entuito de evitar mal enten

didos, o diretor deste jornal enviou
ao Pe. Arruda Camara a integra das

declarações feitas, solicitando per
missão para publicá-las. Em res

posta, dada a um dos nossos direto

res, o Padre Arruda Camara decla
rou que "não poderia negar haver

proferido os conceitos" mais tarde

divulgados. Entendia, contudo, que

estando em missão politica, havia
inconveniência apareceram em pú
blico suas palavras, que foram pro
nunciadas á vista de um boletim po
litico, no qual se fazia indecorosa

exploração com o nome do Exmo,
Sr. Vice-Presidente da Repúbliéa.
A conveniência a que se referiu o

ilustre sacerdote dizia respeito ao

partido que dirige. E as suas decla

rações foram divulgadas como sen

do a palavra sincera de um sacer

dote católico, em defesa de um po
litico católico, á época. miseravel

.mente acusado de ligações com os

comunistas, aos quais sempre com

bateu com o desassonibro que lhe .é
traço marcante da personalidade.
Rubens de Arruda Ramos - Di-

Araquatí P. S. D.
Araranguá .

Biguaçú ,............. P. S. D.
Blumenau

.

Bom Retiro .

Brusqus : . . . . . .
. . . . .. P. S. D.

Caçador .

'Camboriú • . • . • • . . . • • • • • . • . . • • 'I' •• � •••.••••••••

Campo Alegre P. 8, D.
Campos Novos .. . . . . . . . . . . . . . . P. S. D.
Concórdia P. S. D.

U. D. N.

U. D. N.
U. D. N·

Canoinhas
Crescíuma
Curitibanos

P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D,
P. S. D.
P. S. D.

Gaspar
Ihirarna
lmamÍ
lndaial

••••••••••••••• 0.0.· ••••••
,

Itaiópolis I .•.•...••••.••

Itajaí '"

Jaguaruna 1 •••• '.' ••••••••••••••

Jaraguá .

Joaçaha .

Joinvile

Lajes
U. D. N.

•••••• \•••••••••••••••••••• ô P. S. D.

P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.

P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.

Laguna .

Mafra .

Nova Trento ................••
' ..

Or-leães .......................•.

Palhoça .

Pôrto Belo .

Pôrto União .

Rio do Sul .

Rodeio ..................•.......

Sena Alta .

São Joaquim " P. S. D.
São José �.. P. S. D.

Tijucas , . . . . . . . . . . . . . P. S. D.
'l'imbó .......•................... P. S. D.

Tubarão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. S. D.

Urussanga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. S. D.
Videira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. S. D.

Xapecó :';- P. S. D.

(*) Depende dlll decisão de recurso interposto
de 47 votos.

con1ra a apuracão

reter,

.,

Beação popUlar contra os sabotadores
Rio, 6 (A. N.) - Secundando o

I
brasileiros, que na sua quasi teta

.plano anarquista ouidadosameníe lidade não se vendem ao ouro de
elaborado em Mascam ,os comunis- Moscou ,os assalariados de Stalin
tas do Brasil, a exemplo de seus apelaram pura os atos de terroris
camaradas da França, ,Itália e OU-!· mo como ,lenlaLiva de demonstra
tras nações européas, tentaram de- ção de força ..
sencadear, no 'País, urna onda de I Fracassaram, porém, nesse pro
terror-ísmo, [pósito. Mais do que nunca o povo
Em São Paulo e em Recife, os brasileiro se pôs contra eles e dia

dois pr inoipais focos do oolchevís- a dia numerosos adétos do credo
mo em nossa terra, verificaram-se vermelho, que haviam abraçado o

muitas e gravissimas sabotagens, comunismo julgando-o completa
como recurso. extremo diante dO,' merrte diferente do que é, estão
fracasso do plano de greves pre- abandonando aquela infamante
viamente .organlzado. ideologia. Antes e acima de tudo, o

Repudiados pelos trabalhadores nosso trabalhador é brasileiro.
Se sofre se é vitima ela carestia
da vida, se' ainda tem muitas aspi
rações a realizar isso jamais o
tornará lraidor da PláLria.
As sabotagens comunistas víe ..

rarn 3Jbrir os olhos de muita gente
incauta e iludida com as premes
sas dos ipl'estislas. E não vem lon
ge o dia em que o comunismo no

Brasil, será lembrado apenas como
um episódio triste e ef'emero da
nossa história, em que brasí.leit-os
transviados renegaram o berço na

tal para servir aos apeti tes incon
fessáveis de uma potência extran
geira.

Apressando-se em dar seu

nome para delegado da Ac;ião
Social Oatarínense no seu quar
teirão, v.s, já estará fazendo al�
go de util.

f .r---------_

":L4I?A� em tecidos de
I CAMA" MESA·
é �a,.antia de

_

PERFEICÀO
e �LTA QUALll>À1)'E

Na ourele ou etiqueta
exija a marca"LAPA�

Cresce o prestigiO do 40s companheiros
sr, Nerêu Ramos de Camboriu

O sr. Hheitor Santos destacada

.Rio, 6 (A. N.) - O sr. Nerêu Ra- procer pessedista em Camboriu, re
mos, vice-presidente ela República, cebeu do sr, Nereu Ramos, presi-
(tem l'rceibirlo os mais expressivos
cumprimentos pela esmagadora vi- dente nacional do P. S. D. e Vice-

tória cio Partido Social Democráti- Presidente. da Republica o seguinte
co em SanLu Catarína, onde aque- telegrama:
la agr-emiação partidária se impôs _ Agradeço o telegrama do que-
como um dos mais hem arr ig in-
tentados nucleos políticos do país

rido amigo, a quem envio afetuoso-

O êxi,t o eleitoral da pequena uni- abraço. Agora mais do que nunca

darle fpclerativa tornou mais evi- precisamos assistir com nosso apoio
denle o incontestável prestígio de e solidariedade áqueles leais e sa-
grando político e estadista que ma 'f' d h' () N
dirige a corrente majorítáría do Cri ica os compan eIrOS a ereu:

pa�. I RamoL

a maioria nas Camaras Municipais
Araquarf _. P. S. D.

Araranguú i , U. D. N.

Biguaçú .. P. S. D.
Blumenau U. D. N.
Bom Retiro P. S. D.

Brusque :... P. S. D.

Caçador .. .. . . . .. . .. .. U. D. N.
Camboriú ' '. U. D. N.

Campo Alegr-e P. S. D.

Campos NOVQS P. S. D.
Concórdia P. S. D.
Canoinhas P. S. D.
Cresciuma ,............ P. S. D.

Curitibanos P. S. D.
Ftor íanõpolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. S. D.

Gaspar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. S. D.
Ibirama P. S. D.

Imaruí P. S. D.

Indaial P. S. D.

Itaiópolis P. S. D.

Itajaí .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . P. S. D.

Jaguaruna P. S. D.

Jaraguá ' P. S. D.

Joaçaba :. <. • •• P. S. D.
Joinvile , '. U. D. N.

"

Lajes " .

Laguna .

Mafra .................•..........

Nova Trento .

Orleães _ .

Palhoça .

Pôrto Belo .

Pórto União .. _ ..............•...

Rio do Sul _ .

P. S. D.

P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.

P. S. D.
P. S. D.

I). S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.
P. S. D.

P. S. D.
P. S. D.

Rodeio
Serra AILa .: .

'São Francisco
São Joaquim .

São 'José .

'I'ijucas '.

'I'iInbó .

Tubarão ' ..

Urussanga
Videira

....

; :
'

Xapecó ............ � .

OS CHEFES __ .

Irineu Bornhausen
Rupp Junior
Wanderley Junior
AristiJiano Ramos
Bayer Filho

ltaiai
C. Novos
Fpolis,
Lages
"Ti iucae

Derrotado'
Derrotado
Derrotado
Derrotâdo
Derrotedo

I UL liMA' HORA
, S. Paulo, 6 (Urgente). - Os comunistas provocaram

um movimento grevista Sorocabana e praticaramna

numerosos a tos de sabotagem, com o âescarrilamenaa de

trens e outros.

Em Botucatú, um bando de agentes moscovitas qui

seram atacar os operer io s não comunistas que se dirigiam

ao trabalho, os quais reagiram havendo grave conflito e

ferimentos. A polícia iá domineu a situação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os Me1hores
Anos de Nossa

Vida

o EST�DO-Domlnlo 7 de Dezembro de 'M7

.Apontede Itororó
A 2� Cia. cio HO B. C., que tem le Lama-se ép ico ; a bravura e 3

como jPa·trono o Ce.I. Fernando coragem andam ele mãos dadas; os

MachCfdo. brasileiros tornam a Ponte e nova-

Tt'.(�nscolTe hoje o 59° anivcrsá- 'J11Pnte um vigoroso contra-ataque
rio do célebre combate travado na paraguaio, tenaz, violonto e fero:
legendár ia Ponte de ltororó, entre os Iaz recuar.
tropas brasileiras e paraguaias e Voltam os destemidos soldados
onde, 11 frente de seus bravos sol- de Fernando :Vlachaclo à carga
dados da 5a Divisão de Iníuntar ia. apoiados pela Cavalaria rio Niede
tombou mortalmente ferido o he- rauer e a PonLe é repassada, mas o
róico catarinense Coronel Fernau- tributo cobrado á pago com a vi
da Machado. da do heróico catar ínense que,

glorioso, transf'lgurado pelo arnõi
da Ptria, conduz a galharda in
Jantaria elelrizada pela sua rel'ul
g-ente espada.

Os paraguaios reagem e obri-
gam os brasilr ír-os a voltarem ,á
ELIa base de partida. Jt Lerr ivel o
rJesr·nrolal' da pr,lr,ia." 110 choque
do." co]'pos,. no l'plil1il' dos fenos e

uo s ilrila r das balas". onde dois
pOl]r.ro"os e aguer-ridos exércitos
<r adJJ.'3(:am e se repelem, no dese
jo mortal de aniquilação!

i O' (fc'llcral GlH'j1íO, tem a sur
: voz, quaudo avançando com os l'
e :3()0 Voluntários da Pátria, pro
clama - "Ve.iarn como morre um,
p'Pl1rral brasileiro!" e lomba, mor
Ialmente f'er idu.

I .-\ Ponte torna-se rlevorador-a in-]
saciável de· vicias, mas a intrépida
iIufantaria mais uma H'Z avança
! para a Pon te, nas pegadas clr Gur-
jão, ref'orçada pelos 34° e 51° de

. Yolun tár ios.

;\ vitória insiste em ser dificil..
. O O�nel'al Argolo, com o que lhe
resta do 2° Conpo se engaja no

Fernando Ma.c.l13c10 nasceu nes- combate, mas é Lambém atingido
ta cirlade. então Desterro, a 11 de jJI'la metralna iuirnigu ao utraves-
Janeiro (j,p 1822, na casa que faz sal' a Ponte fatídica. '

esquina a rua Pedro Soares com a I .A ,P.onte humilde �e projeta na
que tem l) seu nome. Verif'icou ' Histór-ia Ml!J.tar de dOIS POYOS
'P""'lvU como 1° Cadete no Corpr] ceifando vicia elos que tentam vio-
Provisório do Desterro em 9 d'e lar sua passagem ...
Novembro ele 1838, sendo promo-] GU1"ji'ío e Argolo são retirados
vido a 2° Sargento em 1 de lF'·eve-' do campo ela honra e a +ropa sente
i-eiro ele 1839. 2° Sargeuto em 26 a falla de seus Ohef'es g,loriosns...,s{le 'Maio ele 1839, Sargnnto-ajn- . esboça uma l'eLirrucla... a Batalha
daní.e em 15 de A,gôslo do mesmo' al ingir'a ao auge de sua Intensí-
nno e Alferes em 2 de Dezembro dade! ...
ainda do mesmo ano. Contandc r Caxias, calmo e atento, segue
antlguidade de 18 ele Julho de 18ld I todas as fases do combate, pras
foi promovido ca Tenente em 8 ele. sen te o penigo da fra,g,édia. Deter
Junho 'de 1842. Pr-omovido a Ca-I mina que o 'i0 Corpo de Exército
\[li,tão em 2 rle Dezembro de 1847 avance sôhrs a Ponte e outro hra-
__,cornlanelo anti-gui,dade de 7 ele S'e- ':0 catarinense entra em combate, A conterencteternhro, Por merecimento .foi pro- E Jacinto MWhado BtttencourI U
anovidn a Major- em 2 de Dezern- que Duma arrancada titânica con-

d B
. .,

bro de 1855, a Tenente-coronel em s-t'gL1� atravessar o desfiladeiro e ORO Ia11 ele Maio de 1866 e mais tarde, cJ.�pal an�o-:-se. com tremenda rea-
T' a

�
,em 'i867 a Coronel. estando en- çao do mirmgn. Os 460 e 510 de, '\\ ashington, (U. P.) - O Con-
too. na �:;lJmpanlla dó

par.a,gu�i. ,VOllmlár!os formam

qlua.drados/'
selho Diret?r da

unia.-o
Pan-Ama-

Cavaleiro das Ordens ele São r
onde o ímpeto das cargas para- ricana se reunirá amanhã em ses-Bento ele Aviz, Cruzeiro e de Crís-. guaras se queoram ; f'irrnss, sober- são extraordinária para estudar asto, tinha o hó,bito da Ordem da Ro:! hos ·na a:bnBgaçao e no deSípl'ezc' '.

,s,a e a' Merlabha da Campanha dQ pela viela, os. Infantes inLemeratos'. respostas dos governos amerIcanos
Uruguai. I

com clesme-dlda cora.gem dizem e pergunta sobre se favorecem ou
Comandava a 5a Dh'isão de Jn- i bem. �llo do valor e do espÍeito de. não o adiamento da Conferência defanta:ria, composta elos 10 e 13°: sa'crl,f1.Clo do Soldado BJ'asileiro.

I BOGotá.Bata'bhões ele Linha, 3!10 e 48°Ba-;. O deI (J d dLalhões de Voluntários da Pátria e r
Pela qUl11ta, ve� está a Ponte to-. eoa o. a Co�ômbia, Autô-

a Cav:al�riú. de Nied'erauer.
" I n:a'�a �elos bra:lleu'.os. Ma� a, tro- mo ,�oc�a, dIsse ?ue acredita que.Alproxlmam-se os braSIleIros pa .>sOIfre o conlla-alruque lUlml,go e a malOl'la dos palses tenha res-b Cd' ,"d j . f'sta a!bal3lrla pela falta de seus .'. .

80 o oman o Imp::vv I o (o. gran- Cbefel]\f ·t'··_ t pondldo afIrmatIvamente Opinoude Caxias, da Ponte de ltororó, ao', " .

s. as a VI orla n�,v� arda, .

A • Iclarear dó dia fi de Dezembro de! S�][ge em -cal11iJ?o o I,ntrepldo Ca- ele. que 'Prova�el_mente a ColombIa
.

1868.

I
Xlas com s��<: Imensa forva, moral aceItara a decIsao da maioria, e

O General paraguaio Cahallel'o, .com a tradlçao �e ,s,ua gl�?!t�tou que maioria do con-Icom 5.000 homens e 12 bocas de, ��I�WelaO' desembamhada) citá � �mal selho Diretor havia declarado ex-:fOlgO, se ac.hava s'enhor da Ponte
. caroa e ava,nça reso uto, a fren- .

A •

lr.m s'em i c.'círcu lo, numa ele'vação
le ct.e seus SOldado.s, p:'o�L],J1cia'ndo, p�essamen�e que a C�nferencIa de

.que lhe dava vantagens estraLé- � �l, ase varollll e hehsslma: -:-: v:a ser adIada, em vIsta da resolu-
gicas, ,agua.rdava a aproximação l.sl�ga�,-me os que forem bras 1- 'çao aprovada pelo 'Conselho se-'

I
{los brasileiros, para c1efe.nüer a el�ls t . I gunda-feira ultima declarando que Agentes nas p,rincipais loca:lidades do Estado;'

.'Ponte, dis,putando-a palmo a pal- d' o iB� llal'� ao Ive!lto as BanrdeH'as; "é aconselhavel q�e se conheçam lí.'mo
.

.

I as] , os c arms e cornetas tO-I )éaxias veri,fica que o ataque de-
cam "avan,çar" e, "fogo", o rufiar, pre."ia�ente as conclusõ'es da Con-

o

v'e ser desencadeado a viva força do� tambor es a,oeleram a marcha, ferencIa de Havana para� melhor .!.. _

pois T'ecoTlJhece o que lhe vai custar Idas. I,nfallte s� o galopar da Cava.-. orientação da matéria econômica,a'qll'ola estrel' ta a d 3 al'la, os canhoes traam é a úl-,. p. ssa.gem 'e me- t'.,
. "

. . nos trabalhos da próxima Confe-1.1'08, onel,e um rio pouco fundo lma carga... a -canga da vJ·lóna!
A •

•

"des.li'sa por entre ele.vrudüs 'muros o.UeIb.. r.a.m-�se as últi:ma

..
s

. r�sTSLên.-I·
reI1cIa de Bogota".

de r·olcl1edos". Cla" 1!11m!gaS, a.nte a mvesLlda diH ••.•.•.. • •.•...• �. . .•.....Drudas as.. últimas. ordens a tro- ,noss��; fIrmara-se derinitivamentc Valorize o seu ,dinheiro, ins'[la se movImenta para o wta'-'ue a dell aLa dos ,parargnalOs! d d'
. '

,

' .

'I •
, creven o-se no qua 1'0 somae"crevenelo maIs uma estrofe da- rOIdo o EX'éreito brasileiro avra- dos componente d C I' .qne'].e poerma imortal que . ficou vessou a Ponte de Itororó! A Ban. .'

s O O egl(
sendo conhecielo COlmo "A Dezem- eleira do Brasil wbre o corpo glo-. Barrlga-Verde.brada".

"
. . rioso, de Fernando l\Iac'badci, que·····' _ - .....•. _ •...A _V�r:gualda,. constlLulda pela tomlbara como um brarvo, em defc- O TESOURO5a plrvIsao

°engaJa-�e com o adver- sa da P,átria; no Hospital de Sall- Da insotruçãa está ao alcancesino! O 1 �atalhao ayança, so- g�1e, serenos e oDguhhosos da viló- de todos. Dá esse tesouro ao teubenbo e �,eI'Ol>Co, de baIoneta cala- rIa, suporLrum dOl'fl� crnciantm; amigo anaIf3ibeto, levando-o a umda, sob gl,ga'nLcsca �huva de balas ?as gloriosas feridas; Gnrjão, o curso de alfabetizacão no Grupocontra a Ponte. COlbl'C3.!da. ?hoca-se )morL�,l.. e Angola, o :Iestem ;.Io! Escolar São José, na Escola Indus-com. a Infanf.arla par8igua.la que DeCIdIra o combate a intr,5pidn trial de Flori'anópolis ou na Cate-sl!-rglU de emboscada do mato pl'ó-1 e valente Infwntaria J riral MetrorpoIi'tana.Xlmo. Luta terrivel, feroz e de- Com o sang,ue generoso do� va-
.....••..... -

.

s�sp.erada trava-:se, ma,s a 8upe- l'entes e o heroismo elos qm ado- A TinturaIia Cruzeiro é a querlOl'loela,cJ.e numérICa faz com que e rwm o cU1m;Pl'Í'ment0 do de,,!'r. 0011- mlelhor me se'l've _ Tiradente.s,1° BaLallhão retroceda p,elo vigo- fiante no ".J)eus dos Exércií,os, os 44rosa con�ra-a�a.{jue. valorosos .LIllfélJIlltes escrev,era,m, UIna ..._-•• ._-.-_...._-__.-.-_...-.-_._-_-._A Art�llharla de ArgOla faz a ve,z mais, nas páginas militares de torrão natal para melhor dignifj-J)re;paraçao para o segundo [j,ta,que nossa História Pátria a paiavra' cal' o de. sua Páüia!á Ponte. A resistência inimiga so- -VITóRLA!
' .

Honras ao Coronel Femanàr:fre as .co,n:::equências dos Liras do O v:1Joro.so fiLho do iVIain,' ]\1[:1- !\Iachado, g'lória de Ito"oról
..ti

2° Reg'lnlento de '<r'l'111arl'a noe'l M h d d S" para quem possue de Cr$ 10.000,00 a·te' Cr$' 100.000,00 renúa;"
.

. . -

." ". ac a o e ouza e de sua Andrelino JYalivülacle da CostaA Dlvlsao· ele Fernando Macba- Es;posa D. Joséfa Bernardina de 10 Rarge.nto de JnfanLnria certa de 10'/. ao ano com recebimento' de iàros mensais.do alaca no\'amente, de acôrr]o ROllza. sO<'lh";'êt tomhar no r:amp() Florianópolis, 6 de Dezembr'" ::ie Informações nesta redação ..
com as ordens -de Caxias .0 emba-. da Honra, elevando o nome de seu 1947. :.. =--_...:. ,_,.;; -:- _

\.

i_%e 13esf �eaM %a�.fíiles)

""'b MWNA lov . fRfORICMARCH
TERfSAWRIGU1'VIRlilNIA III.AYD· DAMA ANDIHWS

C2)deedd de WILLIAM W"JUR

\
doA Sociedade Gold 'Star

I Brasil Ltda, t
,

Serve O Brasil pelo Reemb'Olsa P,osLal.

Melhor qualidade menores pTeços.

Casemi,ras - Lans - Tropicais - Bl'ins - Linhos - Alu
minio Rochedo - F.a:queiros e mais artigos Wolff:

Rua Flo'l\encio ele Abreu, 60/66/70;;

Dul'avio Junior

r
)

JCaixa Postal, 6021 - São Pàulo::

Agente ne.sta Capital '_L

Coelho
Oaixa Postal, 2.19.' t

;

Ministerio da aeronáutica
QUINTA ZONA AÉREA

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
EDITAL CONCORRÊNCIA'

.J 'I.

I - Devidamente áutorizado pelo ]}imo: 8nr: Mihistro da Aero--
náulica" faço público, para cOllheci�ento. �o,s. intéreSSa;?os? que se acha:"
aberLa .:li partir da presente data, a lIlSGl'lcaO a c{)nCOrrenCla pa,ra a ven
d3.! de �ma lancha a gazolina 'equipada' oom motor "Tornicroff", com ca--·

pacidaele para 12 toneladas.
II - O encerramento dar-se,à no dia' i(} 'de Dezembro às 14,00 ba-·

ras, devendo as inscrições serem dirigidas ao 'Snr. Cmt. ela Base, devida-
mente sel'ada.s e assinwdas. ....

III - A ,abe:rLura das propostas ,s,erá prooedlda 'no dIa 12 de De-
7.embr,o próximo às 14,00 horas, na presença!dos iritéres,sados, na Sem'e-
taria da Base Aérea.

, '. .

IV - A lancha ·em aprêço poderá ,ser vista no trapiche desta Umd�\I:t&_.
Quartel na Ba,s·e Aérea ele Florianópolis, 25 de Novembro de Hl'47.

(al - NELSON DA'SILVA 'FONSÊCA
Cap. Av. Fiscaíl 'Adminis�rativo.

I

BOM NEGOCIO
.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Dominlo 7 de Dezembro ele ....... .5

]gnorancia e insensatêz
If"
o jornal "Diário da 'I'arde "

de
Florianópolis, em edição de 26 . de
'SeLpmbro último, estampou inju
rias, L'.n1 manchete, con I ra o sr. Brr
tasso, dizendo que' .estc - "aor iu
enormes avenidas em suas terras
urbanas c suburbanas da cidarie ele
Chupccó, á custa dos con-es muni
cipais, para. valorizá-las p mr lhor
vende-Ias, o que é escanda+oso ".
Logo ahaixo, vem outra manche-

l0,
entre vírgulas dolirudas, ele um'

e,eebo. (lo discurso do deputa.d.o .\1'
ur Müller, da U. D. N., pronunciado
la' sessão da Assembléia Legisla

'liiva,
de 19-9-47.

Parece Ier o articutist a preteri
,.(' ido estabelecer confusão, para le
VaJ: o leitor desprevenido a supôr
que a primeira proposição também
seja da autoria do aludido deputado

É r-vidente, porém, que este
-sendo, corno dizem ser, homem
sensato e criterioso ,não iria come
:wr a leviandade e falsidade de
'inj,uri,ar a quem não conhece e, ao
'mesmo tempo, demonstrar ígno
-,rância e desconhec imento dos fatos
como ressalta da dita publicação
,como procuraremos demonstrar.

.

1°) Não existe em Chapecó .pes-
· soa alguma chamada Bcrtasso
· sim Bert.aso.

.

2°) O arttculista refere-a Ber
tasso, querendo aludir a Bertaso
-corno se houvesse uma uníca. pes
soa com êsse nome, quando, na
.realidade ha o Coronel Ernesto
Fra noisco Ber+aso, cidadão conhe
-cidíssimo e couce ituadíssimo nos
-meíos comerciais e sociais elo Ric
"Grande do Sul e Santa Catar-ina. e
sem dignos filhos Engenheiro Se
raíím Bertaso, Inspetor do D. E.
R. de Chapecó, e Dr. Jaime Berta
so, medico est imadíssimn em Un íüc
-da Vitór-ia, lodos, prOf)riet,ários cle

· terras. ciclaiCl1\os de conduta €xem

piai'. inod'ela're's che.fes cle familia.
Essps cO<Hoeitos, l'e'ConheCWI)F

''Por Loclos os homens dp bem. dis
pen5'am fazer-lhes a biogI'wfia.

O Coronel Bertaso compl'oll, nn

.;uno di, 1921, dos herdeil'os da Ba-
1'on,p7,a ela Limeira, de S. Paulo, ::I

granclp árpa de terras. denomiil1adr
"Campina do·· G,regóTio: col'o,nizo'l1-as
<[) elrmal',cOll a poyoação, que deno
'�mil1Ü'll Cha,pe,có.

A ,,(�de do murnidpio, deste no
me, fnnclu.r]o em 1917, após o Acor
do na qnes,lão de limi!'es Paraná
Bania CaLarina. que a lei localiz611
!!lU povoação Passo Borma,n]), pas
sou depois para Xanxerê, volta])-'
,do a ser Passo Bormallln, em 1922
l'rlorna,ndo a Xê1Jnxerê, em 1929.
iRÓmf'nl,e depois da H,(;'voluCão dr

1930, SPn1 intenf,er',éncia alg'uma dr'
Empresário de Co.lonizacão Coro
nrl Dertaso, o go,"êl'no detel'miTloll

· a atual cidadE' de Chapecó, como
"éde definitiva dQ munj'cípio .

.A planta da pmroação, hoje cirla
·de de Chapecó, como s-éde defini
tiva do muni>Ctpio.
A plan ta da povoa�'ão, hoje ci

'·.daclr, foi traçada com a aheltlll'a'
',de início da' Avenida atnalmrntp
dl:'l1'Üminada GcLúlio Vargas. que

·

segue ele Sul a Norte, com a hl'f!lI
ra de :\0 metros, s.endo abeJ'las
iambém mais dLN'l's f',t1a� par'alolas
e (jj,v,en:as' o'Llltra� Lransversaifi.

OUlanelo o sr'.· Tenente CO'l'onel
: João Ga1'0ez do Nascimrnto cli�i.int,{)
{Jfi,cial do Exéncito Brasileiro, en-
1 ão, (1oypr,na,el'or do TE'l'['ÍLório do

'.

[guaçú, a qne pertencia Ghaprc.í
'em FeYNeiro d·e 1944, visi,lon es! a
'cidfl,(jr e o muni>eípiÜ', para conhr
'-oe-,Ios r auscultar-Ilhes as necessi
{1:�lrles, rli�·se ,e recomendou ás anlo
Il'i,ct,a,rles locai,s aue - 1l!J1'1 m1mieí
pio (lomo csCe devia ter uma srele
ql1 e ,c,orrrs:ponclesse á sua impor
Itancia. isto é, q'll'e se tornava impe
rioso t.rans,fol1má-la em verdadeira
"cidade.

A expres·são - "a.brin r·normes
>aw-nidag" - do Diário, da Tarde. é
:fal�a, falsissima, corr("s])onde apr
nas á abel'tura de duas ;peque,nas
-es'trarlas. de 5 melros de largura
em prolongamento daiS ditas
'<llJl:1S rUHS paralelas á Avenida -

.:acima reJeridas.
Os melhoramento.s, pe].o ci [r.dl)

-ex-Governador Gal'cez, recomcnda-
'-cios que se fizess,em, até hoje vão
c'011>st.iotuindo sómente em ligeiros
mo'Vime'ntos de terra,s, para future
nivelampnt,o de algumas ruas" o

, que aliás já fôra i,nilciado ao tem
�)o em que exeflBeu' o c·argo ele P ['e-
1'eilo de Chape.oó o enl ão Cl1pil ão.

. hoJe tene,nte coronel, .Jt:io AJves
Marinho, da FÔl'ça Pública de
�aflja, Ca'larina, em 1931.

:\'ã'O temos 'Prazer em Lirai' injú
rias a qnem quer qu,e seja, mas
-ac,hamos s'er, por demais lamentá

. '\'el, crue alg,uem, se al'la'lançando a

escr('ver em jornal flf\ res[lonsabi·
lidaelr, não exig,e em, dar provas de
It,anta 'gnorância, es-píriLo dr male
f]i,rh"- 'f1 e insp,nsatez. como faz o
ar[ in,Esta do Diário da Tarde.

I

.I

•

de IUGEND & FILHO
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL

Beloj'oaria Progresso

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

Altura 16 cm. .

O me.mo com repetição .

NO-co. rel5gio. ItÔO acompanhado. do. rellpectivoD certificado.
de garantia. .

PEÇAM-NQS cMTALOGOS - ENVIAMOScmmS
JUCEND .& FILHO

Como está dito acima, a cidade
de Chaueoó foi delineada em terras
du domínio parucular. e isto quer
dizer qUE' - ruas. avenidas e pra
\:a� - são torr-as que () pioptietá
r io deu, doou, f'êz presente,

. ao!
Lrâns i to c uso púl1l ice. I
Iudependente disso, o díto pro- I

m-ietár ío coronel Ber tasn doou
terras para a construção da igre
ja, para a casa de residências dos
padres o o patr imónín da Paroquia
o mais

\ ainda: para gl'LtpO escolar
csl adual, colégio Bom Pastor de
Irmãs religfosas, cadeia pública,
cemitério, algumas casas construi
das pela Prefeitura, destinadas �I
resídéncía de funcionár-ios, Hospi
tal ;Santo. Antóriio . e, ultimamente
c=rteu gratu iturnenle dez mil me
I.ros quadrados pa ra fundação da
Escola Rural e pôz a área que fos
se necessário á disposição cio Go
v01'110 Federal para a construção
de 11m 'campo ele aviação, além @
í

er dado grat.uitnmen!o algum1k
dezenas ele lotes uubanos a par-ti
cu lares para edrtiouçôes resíderr
ciais.

A um homem nessas condições
ao qual, em nosso enteder, são riis
pensáveis adjetivos laudatórios
uorquo os ratos ratam por si, e

Diário da Tarde, que dizem ser
Orgão cio Partido UnIão Democrá
tica Nacional, não hesita em atirar
iujurias, grosseiras, of'r-nsas e im
proper ios, sem motivo algum, des
propositadamente, sern causa algu
ma que as .insU,f'ique.

J� claro que nessa tr-ilha "ai mal
o Diário. Não deve admirar-se dos

N. 3 Cr$ 180.00

Fabricação itQlialla·

Caixa Cí:. niqueI

N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

Caixa de niquei, fQbricaç.aó
Italiana

AlturQ 9 cm.

N. 4·A Cr$ 240,00

Curitiba PrQça Tiradantu. 26C •. Paraná

o Prefeito desmente,
Rio, (A. N.) - Com referên-

cias a certas noticias de que have-'

ria substituições dos secretários,
;

gerais da Prefeitura, para atender
a exigência politicas, o prefeito do

Distrito Federal forneceu á .im

prensa a seguinte nota:

"Eu não cometeria a rleslealdade,
c nem teria o gesto de Jeselegane;a

,

]. Imoral para com os meus ealS e i
dedicados secretários, de permi! ir;
transaçõcs em torno de seus car- i
gos para a' obtenção de vantagens

politicas pessoais. Quem me conhe

ce sabe que não sou homem para

tais atitudes".

seus insucessos.
Rr ao auto!' rln aludida ptrhlica

ção infamante Interessasse a ver

da,fle e a justiça, o aconselhar-íamo
crlle pNlisse informações a respeito
da personalidade do H. Corone,1
En]('�t(J F. Del'taso. e de o·eus dig
nos fil.hos. ao sr. Dr. �Uo FelU's
chuetle, médir,o resj(1.ellle em Tu-
1oarão, Coronel Manoel Passos
Maia, atualmente com domicilio
pm . Curjt�ba. bem como aos 81'S

nr. A,r!o)fo Konder p D['. Henrique
RlJ.])l) Jllniol'. p·('['sonagens essas
([l1atro, gra.n,dps l1J'ocel'es da U. D
1\' .. nlle nos merecem gl'ande. r8S

I)rito e que, SllipOlllOS, llão elevem
sei' suspl'i'[as ao ....Dilário ela Tarde.
E o assunlo fica encerra,do.

(Da "Voz de Oha,pecó"). Envie ao seu amigo distaDi.>
I

um número da revista O VA .

LE DO ITA..JAf, edJçio dedf
eada a FlorIanópolis, e 8s8111

estará cont-rfbnlndo para
maior difusão cultural

.1., nOfi1NIIi U!va

COMERCIOdNDUSTRIA H.TOPLAY LTDA
1é'.HêlVETIA. 41' T(l.S·/OOO·S.PAVI..O.

DE TI>ANSPORTES AÉREOS lTM
.

tl
I� /

,,��
; .

�

II/#&'íCJRIIlILlIStJl/ERElfIllS
fXIí(/,tlbli'I?Itlk@!6Ve#�S'

De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

o" eip.rci'til· j·ra·iices···
e a 'política
Paris, (A. N.) _ Na tensão

que, entre esquerda � direita, se

observa na França, é de especial
importância conhecer qual é a ati
tude politica do exército e das po
derosas forças policiais da Quarta
República.
Em geral se calcula que 50% dos
chefes e oficiais dos guardas mo

veis (uma das forças melhor arma
das da França) são partidáníos da
Quarta República, atitude que sig
nifica apoiar a politica dos sócia
listas e do MHP. 30% é de filiação
comunista ou, simpatizante do co

munismo e os 2096 restantes obe
decem incondicionalmente ao gal,
De Gaulle e sua União do Povo
Fl'ances.

Quanto ao exército, 40% dO$

oficJais apoiam De Gaulle; 10% po
deriam eventualmente acompanhar
os comunistas e os 50.% restantes'
são fiéis ás instituições da Repú
blica. No caso de que se produza
um levantamento desauliata, o gll
vêrno poderia contar com os ele
mentos adversários do exército e

da policia, e a maior parte da ..

forças armadas defenderiam a Re

pública.

Funcionários Públicos Esta
duais e ll'Iuni'ncipais, do' malis
graduado ao mais modesto ser

vidor público; inscrevei-vos na'
As.sociaf,lão Beneficente e esta
reis prepara.ndo um peculio pa
ra. vossa familia.

REP,RIDSENTAN'.rES DE GA.SEMIRÂS E UNHOS
}\'ceitamos yende�dores para veDJdas de casemiras, linhos Nacio«
nais e ExLrangeiros pelo sis,bema de Re-Embolso Posta:i, N. B. �
Só NAlS LOüALIDAiDE,S ONDE NÃO TEMDS REIP,R\EISENTAN�
'I1ES. P'<\ga-se ótima cümi9são. Escr,ev,a p,edillldo informações e

mos[-r,uál'ios para CASA PA'DThIAR,CHA - Rua Riachuelo, 65 -
.

SãO' Paulo
End. Telg. ThOIZREI.

AUTOMOVEIS
JURANDIR LINHARES & CIA.

Rua Tirade!ltes, 18-A
Telefone 1344

CURSOS INTENSIVOS POR CORRESPONDÊNCIA
Desenho de Arquitetura - Desenho de Propaganda - DeslÔlnho de

Máquina - Desenho Topográf.ico

INSTITUTO TÉCNlCO ORERG

Rua 7 do Setembro, H-A - Cx. Postal n. 3.4515 - Rio - O EsL: F-1�
. Envie êste anúncio e terá uma mensalidade Gmtis

Para repida entrega
que dispomos .

Desenho

I
I

procure conhecer os tipos e preç03

Técnico

GRANDE FIRl\IA IMPORTADORA E DIS'l'RilBUIDORA.
EXCLUSIVA DE RELOGIOS SUIÇOS E AMERICANOS

, .
.

procura
REPRESENT,ANTE PA.;RA 'Dono O ESTADO DE SANTA CATARINA

A BASE DE OÜil\{J�ÃO
,Sómenle fi'l'ma,s aHa.men�e jdóneClis e de inwill,elstável solvêl1!()ia

m()l'a 1 e maleri,al e c<om uma ,organi-z'a-ção de Vlendas p'erf'ei,La sCL'ão
con:J,·i,dera,da,s. Fedem-'s'e r,erf'erÊ'.n�ia.& oómarciai,s e bancárias de 1 a

ordf'm.
FJnviar of'erla para: C. R'aeber.

A\'da. Almirarnte Bêlirroso, 2 -.11 andar.
Edf. Rio - Rio de Janeiro.

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidos, bemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falta de regras, regras
atrozados suspensos, deminuidas
e suas consequências.

VAUMART •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A mais moderna· creação
.

r refrigerante é. o

Em garrafas grandes
I Inspetoria de Veiculos·

.

EDITAL Rua Francisco Toleniino : dois-

lNS;PETOR.IA DE VE.iOULOS E sentidos.
,

TRÂ:\"SJ'DO púBL]ICO Rua Frei Caneca: dois sentidos

10 PLANO DE SINALIZAÇÃO DA Rua General. Bitencourt : dois:
.

sentidos. Via Preferencial.
'CA,PITAL Rua General Bulcão Viana: dois:'-

.

De ordem do sr. Inspetor Geral sentidos.
comunico que, a partir do dia de7 Rua Gerônimo . 1Vendhausen:.

(10) do coerente, será posto em dois sentidos .

execução o 10 Plano de Sinalização Rua José Jaques: dois sentidos.
da CU'lJi tal, compreendendo as se-, Rua João Pinto: um sentido. E&--·.

guíntes vias públicas : Lacionamento proibido até _á,s 1&'
Rua Araújo Fig�tei1'edo: - um 1101'<1S dos dias úteis. Via prefe-:

sentido (descendo). rencial.
Rua Anila Gariboltli : dois sen- Rua Jerônimo Coelho: um sen-·

tidos. lido (submdo).
Avenida Herciiio Luz : dois sen- Ruo Joimrile : dois sentidos.

tidos - Via preferencial. Larço do Alfúndega: lado direi->-
.. Rua Alva1'o de Caroalh.o : sobe pa- to. Ponto de ônihus.
ra Esteves Júnior e desce para o I Largo Fag71ndess· ponto . de-:
Cais Freder-ico -Rola, COllJ ponto de

I
ónibus.

divi,são á rua Felipe �chmidt. Nes-
. La/'(J_9 Benjamim Constant: sen-·

te ultimo trecho sei-a proibido o tido circular.
estacíonameuto de caminhões e I RIta Luiz Deltino : dois sentídos.,
veículos de tracão animal, depois P"W Ma·rechal Guilherme: dois.'
18 horas.' sentídos,
Rua Arciprestes Paiua: dois, sen- Rruu Major Costa: dois sentidos.

tidos -- Via preferencial. Hua Menino Deus: dois sentidos,
Rua A.lmirante Alvim: dois sen- Rua' lVel'êu Ramos: dois serrtídos.,

tidos - Via preferencial, Rua' Pedro Ivo: um sentido"
Avenida Maw'o Ramos: dois sen- (descendo).'

tidos - Via preferencial. Rua Presidente Coutinho » doís-:
Avenida Trom.posioku : dois sen- sentidos.

tidos. Praça Etelvina Luz: circula.
Alameda Adolfo Konder: dois Rua Padre Roma: dois sentidos.,

sentidos. Praça General Osório: circula.
Avenida Rio Branco : dois sen- Praça ela Bandeira: circula

tidos. Cai-age a céu aberto dois sentidos.
Rua A rtista Bitencourt : dois Praça. 15 de Nouembro : a) lado'

sentidos.

I
do Palácio - Proibido para cami->-

.Rna Bocaiu";Ja: dois sentidos - nhões e carroças depois das '1.1'
Vw. preferencial: horas, Domingos a f'er iados, pror-

!lua Blumenau : dois sentidos -I
bído depois d.as 7. Esta'ciona�entO'

Vw preferencial. de automove is particulares J/llUto.'
Rua Brusque : dois sentidos. ao meio fio da calçada do jardim'
Rua Bento Gonçal-ves: um sen- Oliveirn Belo e de carros oficiai,s·

tido. (de,scendo).'·

I
junto ao da calçada do Palácio,

Rua Conselheiro Mafra: um seu- b) lado dos Correios e Tele-
tido. (?esce,ndo. No trecho com- g1'((fos --:- dois .s,en1,i.r!üs. Estaciona- "

pceend.ido entre Praça 15 e rua monto de automoveis de aluguel,
.Trajano, tem direção para o Mer-r'

.iunto ao meio-fio da calçada do,
cndo, Estacionamento permitido jardim Oliveira Belo. Proibido pa
sómente no. trecho compree'T'd. ido o I

ra carroças e caminhões depois .das.
e.rtre a rua Deodoro fi Jerônimo 18 horas'.
Coelho, rios dias úteis. V'ia pre]e- Praça Pereira e Oliveira: Esta

renci.al...
. IlCionamento automóveis de alu-

Cais Frederico Rola: dois sen-. g·url.
tidos. I Praça aeiau» Vargas: circula.

Cais Guorda-moria: um sentido Ruo. Itui. Barbosa: dois sentidos. •
- rumo á Praça 15 de Novembro. Rua Rita Maria: dois sentidos.
Cais Liberdade : dois sentidos, Rua Saldánlüt Marinlio : dois'
Rua. Comboriú: dois sentidos. sentidos, .

Rua Crispim. Mim: dois sentidos. Rua Silva. Jarâim: dois sentidos.
Rua Deodoro: um sentido (des- Rua Sete ele Setembro: dois sen-> )

!
cendo). brios - Estacionamento de ônibus.
Rua Duarte Scliutel : (lois

sen-l
Rua T'rajano : um sentido -

tidos. (subindo) - Estacionamento proi->
Rua Esteoes Júnior � dois senti- hído no tr-echo entr-e Cons. Mafra-'

dos para au1.omoveis. Um sentido
I
e F. S;chmidt.

(eles'ce·ndo) para caminhõp,s no tre-I Rtw Tii'adenl:es: um sentido"
cho compreendi,do entre a rua AI-I (-yindo á ,Praça 15). Via p1'eferen
varo de Carvalho até a ru'a Joinvi-, cwl.
le. Dois senlidos para taminhões 1 Rua Tenente Silveü'a: um sen-

no -trecho eompreEl>nclido entre a tido (subindo) Via preferencial.
rua Joi'l1vile até a rua AI. Lamego .Rua Vidal Rmnos: lJm sentida
Via pl'efel'enC'ial. (cles-cendo) Via preferencial.

'1' Rua. Emí.lio Blum: rlois s·enlielos. Rua V�sconcle de Ouro Preto:
Rio, (A. N.) - Uma firma,. in-

.

Rua Felipe SChmid
..
t: do.i.s

sen-I
Q01S sentJdo. s atJé o Te?ttro Alva.rc

glesa propôs-s·e a fornecer 'ao Mi-I tIdos no 1l'e,cho compre8'IJ.dido en- dr, Carvall1o. Um se,ntIdo (subm-
nistério da Viação locomotivas i tre' a rua Dnarte Sc.butp.J até a rua do) ,da. Praça 15 até ao referido
"Diês,el" elétricas, mediante a uti- I Trajano. Estacionamento á

direi-I
Teatro.

lização dos sa!.dos disponívei·s e
_ ,,_ LIVRARIA ROSA ta, nos dias pares e a esquerda. 1111(( VUm' lo.leh'eles: 11m sentido'

bloqu1eados ,em Londres. Livros TeCDICOS nos dias impares. Trânsito proibi- (rumo ao GmDo Dias Velho).
O Ministro ü!>óvis pe:stana diri- Rua Deodoro, 33 - Fpolis. do para qnalquer veículo no treeho 'Rua Padre JIII-iguelino: um senti-

gindo-se a�oI'a 3Jq�el� flrma 'escl'�-: em l1eral Atende pelo Serviço compreendido entre. Pl'aça 15 dei elo (descendo).
. .

receu 'que a cooper açao só é POSSI-, � , Reemholso Postal. Novembro até a rUIa; Trajano. Aos Rua Alves de Bnto: dOlS s'enti-
v,el 81 � mesma. cnnsegmr uma a�l-" camin,hões e carroças, será permi- .c\0S'.

t?rlZaçao

,espe.
clal ?O g,o'V."êr,nO brJ-! C amila., Gravata., Pijame.,

I
A

PrI.·meira Agua de Colônia feitlll �ido penetra.�. sómeni.e ·nos :dias Rt.ta Aliniranté Lamego: doiS'

tanldlco paI a n'Ílllzar par le da'queles Meial dai melhorei pelai me- no m,undo foi fabrieacla •• �..... utels, elas 6 as 11 horas, para car-,
sen lIdos.

sa Ü'S cong·elado.s, com a entrega I ! A

•

regar e de,s,carrega.r. FlorianópuJis, 3 d:e Dezerrnbra"
do mater�al dL1unte o prazo máxi-l Dores preçol 16 nat)CASA MIS de ColôlDia pe� Fábrica tle li.... I

Rua Fernando M.achado: um de 194.7.
mo de ires a.nos. CELANEA - RuaO. Mafra. Maria Farina. . _�,.l sentido. (descendo). I, OrlandO Linhares:

[xperimente-o. f delicioso
li

'I

em

,

Corrida aos ban1cos na Russia

KNOT

Washington, (D. P.) - O De- tinham limitado as retiradas a 2W,.
partamento de Estado norte-amerí- rublos p0I:: dia.

cano, através de sua emissão radio- A "Voz da América" acrescentou.'

Iônica "Voz da América", anunciou que tinham sido disseminados boa-

ern vinte e três idiomas, em seu tos, na Russia, segundo os quais:
programa ultramarino, que os rus- o govêrno soviético estava se pre-..

sos tinham iniciado uma correria parando para a emissão de nova'

aos bancos e lojas de Moscou e ou- moeda, que passará a circular ama->

tros grandes centros soviéticos, com nhã (dia 6 de dezembro), tornando"
receio de que o rublo estivesse se nula a unidade monetária atual.

desvalor-izando,
Embora a irradiação fosse feita"

A noticia em aprêço, atribuida a

União em vinte e três idiomas, pela rádio
viajantes que regressam da

oficial norte-americana, não houve
Soviética, dizia ainda que o povo

emissão para a Russia.
russo, ansioso por trocar sua moe

da soviética por mercancias e bens

duraveis, fazia verdadeiro cerco ás

lojas, na semana passada. Muitas

casas comerciais tinham sido fe

chadas. para reparos" e "balanço".
cl�adas para reparos" e "balanço",
enquanto que as caixas econômicas

As lojas soviéticas 'ainda abertas".
ao. que se disse mais, ostentavam

muitas prateleiras vazias, enquanto
os restaurantes e cafés de luxo es

tavam apinhados, em vista do de

lírio popular e. sua ansia de gas-:

tal' os excessos de rublos.

Tenha Bell"pre em cosa uma garrafinha ds·...

nPERIIIVO « KN O T»

.
_--------

Extinta a peste
Cairo, (U. P.) - A epidemia

de cólera desapareceu quase que

completamente. A ultima no a ofi
cial a respeito informa que houve
três óbitos e três casos novos no
dia de ontem, na região de Fayoum,
ao sul desta capital, o ultimo setor

atingido pela epidemia.

CU.TIS
CANSADA

.

e sem ViÇO
: As pérfidas ru
. gas na testa e ao
.

redor dos olhos,
as sardas, man-

, chas, cravos e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugai corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas. as noites

em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que' se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugai a sua cutis poderá ficar ma
cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade

• de amar ... e ser amada.

CREME

�UGdL
Alvim & Freitas. Ltda.·C.P. 1379·5. Paulo

� ,. ,. .. ,. ,. ,. . ,. ,. ,. . ,. ," ,. ..

Compra de
locomotivas

-
- RL

SEGURANÇA-LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço a bordo atendido por COMISSÁRIAS

NOVO HORARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

SEGUNDAS-FEIRAS ÁS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
QUARTAS-FEIRAS ÁS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
SEXTAS-FEIRAS ÁS 16,00 HORAS :_ CURITIBA - S: PAULO - RIO

"VOE PELA "REAL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL"
AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIROS

PELOS CÉUS DO BRASIL HA SEMPRE UM A.VIÃO DA REAL - A
NOBREZA DO AR

AGENTES - OLIVEIRA & ClA. - RUA JOÃO PINTO - 18

TELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAREAL

TECHICOS
. O Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnico.

todasem as

profissões

."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I!

7

I
»

Transpo (tu regulares de cargas do pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 'UBI

I
Inform ações com os Aqen tes

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - CI - 'I'eletone 1.212 ( End. teleg,
São Francieco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

· GOV�RNO DO ESTADO

EDITAL'
De ordem do senhor Capitão ele Fragata ela Reserva Remunerada,

.Plinio da Fonseca Mendonça Cabral, Capitão dos Portos do Estado de

Santa Catarina, faço chegar ao conhecimento dos interessados, que: Erotides Vasconcelos Silva, ocupante
a) - Todos os Reservistas navais das classes de 18 a 115 anos, isto do cargo da classe G da carreira de

f( OS nascidos de 10 'de janeiro de 1902 a 31 de 'dezembro de 1929, Professor Normalista, do Quadro único

residentes no Estado de Santa Catarina, deverão receher ele 10 a 16 de do Estado, do Grupo Escolar "Getúlio

dezembro, GUIAS DE INF,oRMAÇõES DO RESERVISTA, na Capitania Vargas", do Saco dos Limões, para o

dos Portos, em Flor-ianópolis, e as entregarão ele {6 a 30 de dezembro
Grupo Escolar Modêlo "Dias Velq.o", de

Florianópolis.
no mesmo local, devidamente preenchidas, acompanhad-as de uma ro- Decreto de 3 de dezembro de 1947

tograf'ia 3x4., de rronte, sem chapéu, do Reservista e sua Caderneta, o GOVERN!A,DOR R.l,<}S()["VE

Certificaelo ou Cerl.idão, para que seja posto o competente VnSTO, de Concede.' exonevaeão:
De acôrdo com o art. 91, § 10, alínea

acordo com o seguinte horário : Dias uteís, das 10 ás 12 e das 14 ás 16
a, do decreto-lei n. '1}72, de 2'8 de pu-

horas, excepto aos sábados; tubro de 1941:

b) - As Empresas e Companhias de Navegação com sede nesta A Aída Ir-ene Behr, do cargo de Pro-

Capital receberão GUIAS DE Ir\FORMAÇõES DO RESEiRVISTA (tantas Eessor Normalista, classe F (GrUDO Es-
"

.
.' colar. "Nerêu Ramos" da vila de Cam-

quantas forem necessárias) para seus emprrgados Reservistas navais, b' I d
. . . 'd P Ih ). . Ire a, o mumcrpro a a oça j .

na Capitania dos Portos de Florianópolis e as r-estituirãn devidamente' Decreto de 4 de dezembro de :1947

preenchidas, acomparrhadas de uma ':fotografia 3x1, de frente, sem cha- o IJOV'E'RNiADOR RESO�;VE
péu, do Reservísta com a Caderneta, Certificado ou Certidão para o Tornar sem efeito:

fim já indicado;
o decreto datado- de 22 de outubro do

corrente ano, que nomeou Elias Pedro
C) - Os Reservístas poderão, também, receber GUIAS DE INFOR- Junkes para exercer o cargo de Juiz

MAÇõES DO HE.sElRVISTA nas Delegacias desta Capitania em São de Paz do distrito de Garcia, município

Francisco do. Sul e Haja i e na Agência em Laguna, no prazo acima e . comarca de São José. i

citado e as entregarão em idênticas condições; .

d) - Conforme vem sendo observado os Reservistas navais, em-I Ipregados, não precisarão comparecer ,na Capi'ta�ia dos Portos, compe- Dr. 'lindolFo A. G.
tindo ás Empresas, Entidades ou Companhias o recebimento dos GUIAS
DE liNFORMAÇõES DO RElSERVISTA, que as restituirão com relação
especifieada, ,em duas vias, - passando a Repartição Recebedora o

competente recibo;
e) - Os Reservistas navais de outros EstaDOS, em' transito. recc

berão o mesmo GUIA DE INF10ThMAÇõES ·DO REISERVISTA, nesta Ca

pitania, Delegadas e Agência, sendo a entrega .feita pelo própr-io, c-io

apresentará a Caderneta, Gertificaclo ou Cer-tidão, para o competente
VIIS'DO, assim C81110 uma rotograría 3x4, ele f'rente e sem chapéu:

f) - Os que não possuir-em Caderneta, Certificado ou -Gertirlão (por
não terem recebido, por terem perdido ou não .(ere111 em mão o do

cumento que lhes foi entregue), deverão, também, apresentar-se. As

suas GUlkS DE HNFOR'MAÇõES DO RESERVISTA, receberão o VISTO

e uma nota explicativa; '.

g) _ No corrente ano, não haverá "A Comemoração do Reservista"

com as solenidades que lhe são peculiares.
Capita,nia dos Portos do Estado ele Santa Catarina, em Florianó-

polis,,26 ele novembro de 194.7.

Nelson do Linramenio Coutinho - Escriturário da classe "G" -

Ministerio da Marinha

1

I
'\

Secretário,

Importação de
leite em pu
São Paulo" (A. N.) - A !'-sso-I

eiação Comercial e a

Feder.
açao do

I'Comércio de São Paulo telegrafa-
ram ao ministro da Fazenda rea

firmando o seu ponto de vista con

trário ás medidas restritivas contra

a importação do leite em pó, f'rIzan
do que o uso desse produto se ge

neralizou entr� �s �o.n�:uni.dores i
nacionais, devido a dif'iciência .d,o I
abastecimento interno e das dlfl-I
culdades da conservação á domici

lio, do produto natural.

Decreto de 28 de novembro de 1947

,0 GOViERNADOR HESOLVE
Remove ...

�
"ex .. officio":

De acôrdo com o art. 14, alínea a. do

decreto-lei n. 3'17, de 6 de dezem-

bro de 194'6:
'

Basta misturar ágUa ao

ESTUDE
Por correspoodenc;a os

curses de guarda lwr cs
ou contsdor

.

INST. RIO BRA.NCO.
C8ix� Post�1 5215

S. Paulo, Inf'. grati�.

Pereira
Advogado e CnDtabillsta
Conltituição de lociedade•.
PIgnol contabeil •• Organiza
VÕu .- Parecerei e .erviçol

correlato••
Rua Gal. Bittencourt na. 122

I
Florianópoli.

Dal 17 hora. em diont•.

=---�--

PUDicO em Recife
Recife, (A. N.) - Verificou-se,

ontem, um desarranjo na usina ele

trica, provocando panico e inter
rompendo o fornecimento de ener

gia.
O general Gil Castelo Branco, co

mandante da 7a Região Militar, de-'
clarou que as forças do Exército Iestão vigilantes e não vacilarão no

cumprimento do dever e das ordens

que receberem dos poderes da Re
publica. Frisou que é preciso que
os brasileiros patriotas se unam

para combater "patricios transvia
dos e a serviço de interesses es

trangeiros, cm nome dos quais pre
tendem atraiçoar a Nação".

Quer estudar á noite 1 .Adqui�
ra uma ação do "Colégio Bar
riga-Verde",

Alfaiates
Precisa-se oficial de alfaiate,
costureiras e calceiras,
Industria manufatureira

"SCARPELLI" Ltda.
Praça 15 de Novembro, 11.

Funciionário públíeo
Lembra-te - descontando déz
centavos diários de teu venci
mento, salário ou .remunera

ção poderás deixar para tua
fa.milia, um peculio até 'Cr$
30.000,0'0.
Inscreve-te na .Associa�ão

Beneficente.

IMPERMEIVEL • LIVIYEL • DURIVEL • BIIIO CUSTD

o CqNSERVADO -

um produto "Sika" -

é uma tinta em pó,
em 10 côres diferentes,
que se dissolve em água
e sêca rapidamente.
Incomparável para pin
turas de paredes e

fachadas, rebôco

comum ou rústico, ti

jolos de barro, chapas
de fi b ro- c im e n to,
etc. Qualquer pes

sôa pode obter uma

bôa pintura com o

CONSERVADO. Â
venda nas principais
casas do ramo.

·S·IKA LTDA.
REPRESENTANTES EM TODO o BRASIL

Vendas dos produtos SIKA em Florianópolis:

TOM T. WILDI
Rua JoinvillejAvenida' Rio Branco

Caixa Postal 115

FLORIANOPOLIS

kecord Propogdnd ..

COMPA� AAUANÇA DA BAlAIIP
,_U�. .. 117. - lU.: I A I j
UWJfR'DIOrJI D 'l'JJU8POBT1I1

Cifr.. do Balance de 1944,

Diretore.:
Dr� Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr: Francisco
de Sá, Anisio Mallorta, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jo.� Abreu.

CAPITAL E RESERVAS
Reepcneabilidadee
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978:401.755.97

67.053.245;30
142.176.603,80

•

•

Sinistro. pago. nOIl 61timo. 10 anal

Relpotll1abilida'.iel c.
98.687.816,30

76.736,401.301),20

Instituto de· Educa
ção Dias 'Velbo RADIOS

5. 6. 7 e 8 valvulal para
Luz. Pilha e Accumulador.
Peça catalogo graUs.
Preçoa .em concorrendo.
A V A - importadora

São Paulo. C. Postal. 4063.

EXAMES DE ADMISSÃO
Comunicam-nos da Secreta

ria do Instituto de Educação
que OS exames de admissão ao

Ginásio Dias Velho, cuja íns-
crição se acha aberta, a partir ------- _

do dia 1°, devem realizar-se
o •• • •• ..0 , o •

��.s. d���. 5,.�. � �: .. o o • o.. .. 0.1 V�C2C�!!�: C�:t���.
DOENÇA.S NiEBT4)fJA.b ., belecimento da Saude do., i

Ce. 08 proer....,. ti. ...uelaa. ,

••je. •• tloenÇ'M Der"o.... fI•••lli I Lazaro.
inatatl.. •• telll"O, 110 .al.. •.... I • • . . • . .• ....•..... . o ••••• '_

reliamente remedlivefa. O cSl'lDII"
d•••• trato fi. iPOrlDCIa, .. ,eol4
U'.J.llicar os iDfllvfiso. ·.fete......
.... ear_m...... O hr.vlc;. R� Aluga-s'e um quarto com pen-
ei•••1 •• Doecu •.••ta.. 1lhI,.. são, da-se preferência a casal sem
I. s. �bslatóri....se at•• II. IIr.. i filhos ou moço solteiro
blftamenle •• tlO.Dt.. ner"e... �... \ .'

............a D__Il.... D. du 'e I Tratar a Avemda Mauro Ramos

Aluga-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Importados diretamente dos ·E. E. Dnidos
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais
Comunico.mos que' e.tamo. recebendo uma importação direta

dos Elltado. Unido., do••eguintea artigos: .

Filme. para. RáioB X, om diverso. tamanhoe.
Almofadas e trave..eiroli do cumara de ar, de borracha -- Dedeira. e

capotinho. higiênicos de borracha.
Luva. para cirurgia.

Cuba., corrmdres, irrigadores. caneéaà graduada., compadre., funil,
em ferro bo.tido. esmaltado,
E diversos outros artigo.. . ,

Demonstr,oções e pedidos à SOM A T E C
SociGdade Materiai. e In.trumento. Técnico. -- CientifiCJli Ltda,

Rua Con.elheiro Mafra, 54 -- Caixa Postal, 148.
Telegrc.ma.: «SomatecD FLORIANOPOLIS.

Aprovada a lei contra as masorcas
Paris, (U. P.) - A Assembléia vadas ao dôbro quando a ofensiva á

Nacional concedeu os poderes. de liberdade do trabalho for acornpa
emergência solicitados pelo govêr- nhada de porte dc armas, violação

. no, aprovado a· seguinte lei de ue-: do domicilio pessoal Oll qualquer
fesa e proteção á liberdade do tra- ato de sabotagem.
balho: I É considerado como sabotagem
Art. 1 - A aplicação das dispo- o fato de destruir ou danificar má

síções dos artigos 414 e 415 do quina, ferramenta, material, insta
Código Penal, na parte relativa ao Iação ou veiculo, assim como todo
livre exercicio do trabalho, é provi- ,e qualquer ato ou abstenção que
sóríamente suspensa até a data ponha eID perigo a segurança das

prevista no artigo 3 deste projeto . .p$soas.-'
Nenhuma disposição da presente Serão punidos com as mesmas

lei será interpretada de maneira pessoas os que, por um dos meios
suscetivel de entravar ou diminuir,' enunciados no artigo 23 da lei de
no que quer que seja, o exercicio 2·9 de julho de 1881, tiveram direta
do direito de greve, I mente provocado a realização de
Art. 2 - Será punido com pena. atos previstos e reprimidos pelo

de prisão de seis meses a cinco: artigo 2 da presente lei e por êstc,
anos e multa de cem a quinhentos' 'quando esses atos forem cometidos
mil francos, ou com uma dessas ou tentados.

pe�as somente, quem quer que, por: A presente lei, com exceção dos
meio de ameaças, violências, vias I Departamentos e Territórios de UI
de fato o manobras fraudulentas, I tramar, será executória em todo o

provoque ou mantenha, tente pro-' território da República :1 contar da

vocal' ou tente manter, cessação do data de sua publicação. Cessará de

trabalho e ofenda o livre exercício ser aplicada aos fatos cometidos
do trabalho. I posteriormente a 29 de fevereiro
Art. 3 - Essas penas serão ele- de 1948".

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

Movimentação com cheque.

Banco do Distrito Federal S. A.

�i ?� ,a\a�t\tt��'\ '111111;

\��{{{{: genhll:nCl. col'1'1 precisa0 . ')11,e$')11,OS
nos

110- '.:<
.

':;:;:::::;:::::::::;: re(l,\iZa por st .

C\0S de
.

.

... ....

:;;;:::::::::::;;:;;; °

ades tala')11, nte dese)'ta R'S.
.�

::::::::::::::::::::. .·esuU tetu:rn,e Ej\.FfE .'.
1

Ingredientes
lCO 1, quimicamente puros

I

na composição datinta�1
Por isso, SKRIP é de uma fluidez extra

ordinária, seca ràpidarnente e não deixa

o mais leve sedimento. SKRIP resiste à

acção do tempo c d i água. Acondi

cionamento especial, em cuba-tinteiro
.
- criação patenteada da SHEAFFER
_. qu� pe.mite o uso da tinta até c fim.

ffER:.S
RP.'j:Tese'�ta'ites r;lc-us vos

para o Brasi :

M. ftGOSTlMI & CIA. UDA. E
A jóia que escreve

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,�OOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis
-----

F:lial d" Porto Alegre e

Posto de Con 'ertos

Rua dos Andrad 5, 891
Porto Alegre

,.

, .

Cia. Continental de Seguros-
.nos carne e menos aves; me-' Rio de Janeiro

nos ovos e mais alimentos de Fundado em 1.924-
SEMANA DO MtAiRI1NHElliO .. INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

de 7 a 13 de Dezembro cer.<:als, ?onstItue a

recomen-I Capital Realizado e Reservas Cr$ 5.140.440,59
PtRDGIRAiMA DO:8 FiE!STEJüS COMEMOtRATIVOS DA SEMANA DO daçao teíta pelo Departamento Sinistcos Pagos até 31/12/4G Cr$ 18.162.621,;:10

MAlRIINHElllRO (7 a 13 de Dezembro de 1947). de Agricultura, ao anunciar os S�DE (Rio de Janeiro) SUCURSAL (São Paulo)
Dia 7 - Domingo - ÁS 09.00 horas - Campo da F. C. D. objetivos de produção para o

Av. RIO Branco, 91 - 30 ando Lgo. da Misericordia, 23 - 10° aud,
Torneio de Poot-ball entre 5a D. N. - 140 B. C. - Base Aérea e Po- 'I'eleg. "CONTINENTAL" Teleg. "CONTAL"

lícia Militar. jrroximo ano. Esses objetivos! AGÊNGIAS:

Taça "Dia do Mar ínheiro "
c medalhas de prata "ao vencedor. exigirão dos agricultores ame-I BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú -

Entrada Franca. ricanos "produção máxima, SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

Falará ás 17,30 horas na Rádio Guarujà, o C. T. Orlando Braga não muito diferente da do tem- RIO GRANDE.
Cruzeiro. .

. Comissários de Avarias nas Principais' Cidades do País e do Exle·-
Dia 8 - Segunda-feira - Ás 20, horas _ Cinema no IP�SE para po de guerra". r ior.

o pessoal da 5a D. N. O Departamento solicitou o Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Cida-
Falará ás 17,3D horas 11\'1 Rádio Guarujá o CC. José Ludz Paes Leme. plantio de cerea de 356 mi- de de FLORIANóPOLIS com a nomeação de 's-eus Agentes Gerais 8e-

Dia 9 - Terça-deira - Falará ás 17,30 horas, -na Rádio G uarujá o lhões de acres, nove milhões nhores.
EDUARDO HORN & ClA.OCo Gonçalves. .

d f'oí 1 tad
Dia 10. _ QuarLa-f'eiru _ Ás 1r5,00.

' a mais . o que 01 p an o Rua João Pinto n. 10.

Sessã,o de cinema no .":Ritz", para o pessoal do 50.D. N. neste ano. Do total, o Departa-. Caixa Postal, 39/40.
Fíalará ás 17,30 horas na Rádio Guarujá I) C. C. Sampaio. mento recomendou que 296 Florianópolis.'
Dia, 1� - Qu.iJO.la-feira,. - Falará ás 17,30 horas na Rádio Guarujá o

I
milhões consistissem de cultí-

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

C. F. �lImo Cabral.., . vo de cereais e o restante, de JÁ DOTADOS QUASI TODOS

Frunrl�le��ald�e�dfffc��'aSéc1e�i'lo ��o�. ��ras - Lançamento da Pedra
I feno. Cabelos Brancos' os IgN:s�if:�i?igRRO

Ás' 1'5,0.0 horas - Sessão. de cinema no "Ritz.". Instando aos' agricultores ar
,

Ás r20,DO horas - 'I'eatro Aâvaro de Carvalho - Teatro Estnrlaníes tomar todas as precauções pos- Washington, (Usis) - Des-

e Ato varr'I:a'�o. , . . " síveís contra danos írrepara- de a votação pelo Congresso.
Falará la:s 17130 horas na RadIO Guarujá o C. F. Alvaro Cabo. .,

t Se retári da a 30 de Julho deste ano, da
Dia 13 _ Sábado _ Dia do Maeínhedro. veis a erra, o c.

.

o

Ás 11,00 l11oora5 _ Recepção ás autoridades Civis e Militares na Ag'l'-icultura Andersen disse: verba de 332 milhões de dola-

Séde ,da 50 D.N.·
,

"Pàri\. que os Estados Uni- res, para o Programa de Socor':'"

As 14, ..0.0 hor-as -: 'Iarde Esportiva - Estádio da. Polícia Militar. dos possam proporcionar os ! ro ao Estrangeiro, toda a quan-
T01melO de Voleibol, Corr-ida de estafetas e coerida de 1.40.0 me- . , �,. . .'. _ ! tia estipulada, a exceção de

tros entre praças de convés-Máqudnas e Civis do 50 D. N. MedaJ:hrus aos a�Imento� necesaarios as �a J' apenas 24.766.486 dolares J"á,
vencedores. çoes fammtas no estrangeiro,

Jógo DO Voleíhol entre oficiais da Polícia Militar .e 50 D. N. será necessário lançar mão de tinha sido dotada aQ fim de

ÁS 20,00 horas -- Sessão sol�ne - Teatro Álv,aro de Carvalho. todos os nossos recursos do Sinal de velhice Outubro, segunüo declarou ao

OradOl"�s: 'Sargento do Ex'ércIto Alndrelmo CO&ÍJa, Dr. Osvaldo Melo solo J'á seriamente afetados. Congresso o Presidente Tru-
·e Cmg. Autao Alvares Barata. ". _

A Loção Brilhante faz vaI.

Ás 22,0.0 hor,as - F/esta d�n&ante IPraca'S _ Sallf1o- do Democrata As contmuas plantaçoes su- tal' a côr natural primitiva
Clube.

-

geridas, de cereais alimenti- (ccntanha, louro, doirada ou

rDiáriamente dos dias 7 á 13 serão distribuidos 30 enMada.s para cios significam maior demora neql'Q) em pou.o tempo Não

,() c1nema' "Roxy". nos 'trabalhos em pról da con-
é tintura. Não mancha G não
.uja. 0 .eu ueo é· limpo,

secução do equilibrio 'entre co- facil e agradável.
lheitas que danificam o solo e A Loção Brilhante extingue
as que o conservam". a. caspa•• o pruridCi, a .ebor

rhéa e tada. a. afecções pc
ra.itciriall do cabelo, a.sim
como combate a calvicie, re
vitálizando as raize. capiia�
res. Ftli aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúda
P.ública.

a Semana do Marinheiro

DATILOGRAFIA
Correspondencla
Comercial

DIRECAo:
Amélia M PigozZi

METODO:

Moderno e Eficiente

mano

o relatório presidencial foi
feito de acôrdo com as ex\gen
cias da lei que autorisou

.

as

despesas e cobria o periodo da

votação até 30 de Setembro.

Todavia, o total, até 3l de Ou
tubro foi incluido simples
para mos t r a r a adição'
da China ao programa de 80-

,corro, naquele mês, e os au-

I
mentos verificados nas verbas

destinadas 'a Italia e a Q,r§ci�.
"afim de fazer frente, respectl-

I vam-ente, a remessas extraor
dinária de carvão e alimentos.

..__Mm �BHmm__�...

MAIOR PRODUÇÃO DE
CEREAIS

Washington (Usisf) - Me-

Inscreve�te na Associação
.Beneficiente dos Funcioná
rios Públicos Estaduais e Mu

nicipais de Santa Catarina,.
Trê.s cruzeFos mensaes-,

dez cént31vos diários e estarás
preparando um peculio 'para
tua família. ; I

Confere
Diploma

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65 :.;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nolas cientificas
NOCIVOS ÁS PLANTAS OS
VAPORES DE FUMO E GÁS
Washington, (U. S. L S.) -

,Estudos levados a efeito pelo
Departamento Estadu\:1l de
Florestas e Aguas da Pensflva
nia com relação ao efeito dos
vapores de fumo e g'ás indus
triais sobre as arvores e Outras i
vegetações, revelam que danos'
Intensos] podem E�)r causados
a uma distância de 16 a 24 qui
Iometros, e danos crônicos a r

uma distância ainda maior, por
vezes de 80 a 160 quílométros.
A topografia da região, a di

reção predominante do vento
e as correntes aéreas naturais
causadas pelas colinas ,e vales
determinam a distribuição e

extensão da nocividade. Acon-]
tece algumas vezes que uma

vegetação existente próxima a�
uma fonte de vapores de fumo €1gás aprensenta-se pouco pre-t
judicada, ao passo que arvores

sitas a uma considerável dis- i

tâncías mostram-se seriamen
te afetadas.
A propriedade venenosa do

fumo e do gás é devido á várias'
substâncias, a mais importante'
das quais é o dioxido de enxo- , •

fre, ao que indicaram os pes
quisadores. A fuligem, que
existe nos gases além do ácido

sulfurico, é nociva pela sua

a.cumulação nas folhas, onde'
íntertere na função normal do
cr,escimento da 'árvore. Ao que
revelaram os estudos, os espé
cimes coniferos são os mais

a.fetados pelos fumos e gases.

I
•

Eis aqui as 4 insuperáveis vantagens
que somente nós podemos oferecer ao

seu carro ou caminhão Ford!

Revendedores nesta Capital:

1) Mecânicos Ford especializados
- que conhecem, melhor do qua

ninguém, o seu corro ou caminhão
Ford e estão trei nados para preso
ter-lhe o melhor serviço.

3) Peças Ford legitimas - que se
'

ajustam como uma' luva ao seu,

corro ou caminhão Ford: traba
lham melhor e duram muito mais.

...

2) Métodos aprovados pela Ford
- es pecic lmante planejados pelos
engenheiros da Ford, de acôrdo
com a estruturo do seu motor,
paro poupar tempo e dinheiro,

f) aparelhos especiais para Ford
- desenhados para proteger o seu

carro ou caminhão Ford, permitem
executar o seu serviço com exo

tidão, presteza e economia.

OUÇA MOMENTOS MIJSICAIS' FORD,
ÀS 2.1:311- HORAS

AS a.as FEIRAS: Rádio Nacional, em

ondas longas (980 kcs) e curtas (30.86 m
- 9.720 kcs)

AS 4,as FEIRAS: Rádio Tupi, em ondas
longas (1.040 kcs) e Rádio Difusora São
Paulo, em ondas longas (960 kcs) e curtas
(49.22 m-6.095 kcs e 25.50 m�l1,765 kcs)

• Conserve o valor do seu Ford, poupando
tempo e despesas. Traga-o a nossa oficina

para uma inspeção periódica. Aqui êle s'e
sentirá "em casa" ... e o senhor também!

j

"'
Combate o tO!'ItU'I. o

bronquite e 08 resfria
dos. João O Xarope S.

éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

das vias respirat6rias.
O Xarope São João
--._ -

solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD

"';, .

.' ,.,;"

TUFFI, A'MIN & IRMÃO

DESCOBERTO O SEGREDO
DA LONGEVIDADE

Washington, (U.' S. L S.) "
Por que a abelha mestra vive
muito mais tempo que os seus

I' A V I 5 Ooperosos súditos? Ela v:ive FILMES CR$ 8'50
-,

cinco anos, e eles, apenas três
"

a ,',' Imeses. o químico industrial, A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL;' AVISA P
Thomas S. Gardner, revelou Gevaert. Lumi&re e Ideal - Maquinas e Material TODÇ)IS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
recentemente haver constata- Fotográfico - GALERIA IMPERIAL - Avenida 28 de REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O DE-
do que a "geléia real", de que Setembro n.e 9 - Distrito Federal _: Atende-se I C�TO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DB
'Se nutre a rainha, é uma rica

-

pelo Reembelso Postal � Al'JQRDO COM ESTE REGULAMENTO.
fonte de uma das obscuras vi-

' --------
PARA MAIORES·ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES

taminas B - acido pantoteni- PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
co. QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 1 DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT EDIFI.

Dado experimentalmente de PROCURE A CIO AMÉLIA NETO.
'

alimento a moscas, esta geléia

Dllal·atarlDa Mello'])rolongou-lhes a vida em 46

por cento. E o dr. Giardner ve
rificou também que a biotina,
piridoxina e a levedura de só
dio contidas na geléia favore
cem a longevidade. Embora
não se tenha realizado ainda
nenhuma experiência com se

res humanos, o Dr. Bardner in
dícou que o ácido pantotenico
<é abundante no tecido em cres

cimento, no leite e em outros

alimentos destinados a animais
de tenra idade.

Rua Duarte Shutel, 11
.

Rua Felippe Schmidt 48

Faça sua .cal'idade p� in
termédio da Ação S. lJata
rínense, que tem um cadastro
especial dos que realmente
precisam de auxilio.

o Batalhão Barriga-Ve-me
foi constituido de catarinenses
destemidos e o "Colégio Bar
riga-Verde", usará a mesma
bandeira.

11
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Rio, 6. (Urgente). -- Por 15 votos contra 5, a Comissão de Justi(:iI
aprovou o projeto Ivo d'ftquino .

...
·

-.__ _-. -_-•..- _._ _M_- -_-.-_-_-_-_-.-_-.-_-_-_-.-.-_ -_-_-�_-._.-_-. __.- __. -.. _ J"_••- ••_-•• __-_-..-.-_M_- _-_-_-.- . .- _- -..-. .,..,....;.-.- -.-_-.-_-.__-.__- .-��..,...,_..

POR VONTADE SOBERANA E LIVRE nA TERRA DE LAURO MüLLER, ASSUMIRÁ' AMANHÃ o CARGO DE PREFEITO"
MUNICIPAL DE ITAJAí O VALOROSO CHEFE PESSEDISTA ARNO BAUER., S. EXA., o GOVERNADOR no ESTADO,' O>
PRESIDENTE DQ P. S. D., SECRETÁRIOS D'ESTADO E CARAVANAS CORRELIGIONÁRIAS, ASSISTIRÃO AO ATO, C.OMUN-·

"

GANDO COM AS ALEGRIAS DO ALTIVO E NOBRE POVO' ITAJAIENSE.
'

REINA O TERROR NA· RUA RUI 8ARBOSI\
A vadiagem assume preperçoes �1"ave�

Épocas como a' que atravessa-l mero aumenta assustadoramente a nossa corporação militar está
mos, de graves perturbações eco-j nada respeitando, nem a" proprie- com os quadros desfalcados e não'
nornícas, é, também, sernenteria de' dade nem a vida de suas vítimas .d ispõern de' pessoal, assim, para
crimes. a quem assall am em lJlena luz Lia atender os seus numerosos e com-,
Acossados pelas necessidades da dia, nos centros, mais movimenta- plexos serviços.

viela, de um la?o,.e do outro iludi- dos da fa,milia social., '

O mal, entretanto, precisa ser"
rlidos com a f'acilidade de ganhar O aspecto meus trágico dessa urgentemente sanado,
dinheiro, muitos homens entregam- pAgina sombria da história com- É mister destacar pessoa com
se aos .maís perigosos 'vícios: Cessa ternporrànea,

,

é o .impress�onal\l:e petente para verificar a extensão-
o sentimento da responsabrlIdade su�'lq �la cr-iminalidade infantil dos fatos 'que paramos e dar com--
emudece a voz do dever, e começa e juvenil, ,bale imediato tenaz e def ínitlvo-
aluoinadamonte a corrida atráz do 0, exemplo. ou a clam�ro�a iJ?- á malandra.ge�1, ainda que com is--
dinheiro e dos prazeres. cur ia elos. pais na e,ducaçao dos. fl- to se sacr ífíquem outros serviços,
Bas'!a percorrer os olhos pelos 11:108, o omerna, a literatura m1an.- 'Os moradores da Rua ;Rui Bar-

Em U rucánía .1WCji ieno vilar-e jo elas Minas Gerais, acaba ele estou- noticiários POII?IaIS da imprensa LI1, vasada _numa pedagogia dL�VI- bosa poderão prestar preciosas in-
rar urna revolução Sanla ! para se conclu!r que ,estamos VI- d?sa para nao dizer falsa, a !J.us'en- formações a respeito dos compo-

Revolução rla FI� I Revnlucão da Crença! vendo os mais impressionantns
í il-

I cra, �e Iorlo e qua lquer sentimento nentes da turma da vadiagem, e11-
Minas Gorais. lJ<;''G') ciG. Hhel'íiade em nossa Pátr-ia, hoje, como que mes de cr-imes B mistér ios. ! relIgIOSO no lar, e.ls _os fatores que tre os 'quais parece figurarem fi-

por tUTI determinismo hi,;iórico. ('r'gue o estandarte da Fé, acenando-o Em todas as cidades ha .um ver- levam crlanças;e jovens para a es- lhos de famílias capazes de dar'
ao povo de nossa torra, ,Iizf'nfl()-�he que só em Cristo está a salvação, d�,dell'o s��l'essalto, pela inaoredí- trada da dell,q.ue��Ja. melhor or-ientação lá sua prole,
está a Felicidade. tavel audácia dos ladroes, CUJO nú- Certos da Imh.lerença paterna, Aqui jiefl o registro, na certeza'

Não se trata de uma l'UVO]lN::t() fie promessas irnprutioáveis, de pro- fav.ore�ldo,s ainda pelas no?sas leis, de que na nossa próxima edieão.
mossas vãs, impl'egnadas de ,egoismo e de vaidade. 'De I

aliás JUstlsslma,. 'que os Iivra de �)oderemos ínrorrnar que o apelo
É uma revolução sã, pura! Não traz em seu bojo a brutalidade, o si usão castigos coroorurs por parte, dos foi atendido e, que o socego volta'

massacre, a traição e nem a -tiestiuiçâo . prejudicados ou das autoridades ás familias ora tão serlaments-
Os rníjagres do Padre Antônio' são milagres da Fé l Os caminhos da vida estão competentes, muitos menmos e ra- apreensivas.
Quer queiram, quer não, Padre Antônio operou o milagre elos mi- cheios de desilusões e desenganos pazes dão vasa aos seus maus ins

lagres .qual seja o de fazer renasce!', reviver no coração de nossa gente Siio os espinhos inevitáveis que o tinto-s, formam handos, verdadei-
a crença em Deus. destino 1'eserva aladas criatura

Tas 'quadrilhas que espalham o ter-
Esse o seu milagre maior!

,

ror na vizinhança.
A ação benéf'ica dêsse humilde servidor de Deus, vale por Ludo humanas. Viver é marcluir por es Infelizmente não esbá Florianó-

.quanto se há dito e escrito contra a .onda de materialismo que procura tradas incertas, com certeza ape- polis livre desse doloroso f'enome-
avassalar o mundo. nas de que sôbre elas se estendem no social. ..' Faculdade de,Seus mila'gres ,erguem bem aHo a Cruz, para que nossos patrícios t ,: t • '"

Embora llmJtado em ..suas pro-
se <convençam q'Lle só êsse símbolo deve constituir o motivo de sua viela!

ns e ..as e ama1 gw as .. , porções 'Pe,La meritória obra reali-
F,la abre s,eus braços 'como .querendo enlaçar protetoramente toda A gmnele sabedoria está em ar-' zada pelo A>brigo de Menores, onde Od f)nfolog.-aa Família humana. E'la lIão si'gllÍ'fica destruição e ódio, rn,ar-se cada coraçtío da fôrça 12e_l,numerosos des?-mparad_os se en-

Stgnifica: Amor e Paz! cessá1'ia para atravessar serena-
contram r�c.olhrdos e SHO_lHv�1.do� a Foi reconhecida oficialmente x',

Nos .Síeus ,braços ,eXipil'ou o maior de todos os revolucionários;' ,. I uma adIDlravel readataçao a vIda' . '., '

Cristo!
mente esses cammhos.

. honesta, embora essa gl'Rndiosa Faculdade de Odol1tolog1a desta:

,Ele não !pregou a traição, a vilanía. Não ,quéia ,grand,ezas mate- Com um pouco de 'sonllo e de fé, rea,lização de assistência á infân- 'Capital. Estão de parabens, assün.,
riais, não queria dominar os ,homens 'P,ela fôrça, peJa ,brutalidade: deu tudo' se tmnsfo1'1nará miraculosa- - ria, desprotegjda 'e abandonada, que os seus professores e incentivado-,
pua vida, sofr'C:u' amargameI,lLe, para r'es,gatar a culpa dos seres humanos. menle. As sombras mais ate1'rado- d;ev�mos ao benemérito,. estadista res, bem como os alunos da.quele"

Padre Antônio faz milagr,es ! Ner'eu Ramos ,a nossa CIdade tam- , . .

ras se tonwl'ão em m'iragens ino- bém soj'I'e do ,mal ela e'poca.. ramo de estIlos dos cursos supeno-,'É ,bem verdde que nem todos [,eem a graça de retornar de Urucânia - -

curados de suas enfermidades;, mas, muitos ,e muitos encontraram leni- fensivas. A,s pqisagens mais negras São numerosos os rapazes 'q'ue res.

tivo 'Para sons sofrimentos físicos e paz para suas almas atribuladas. se cobrh'ao de claridade: vivem uma vida de verdadeira li- "O Estado" leva a uns e a outros:
Dizem, os i'l1'créus, com um ri'Zo aparvalhaelo a retorcer-lhes a Ibôca: E, sangrando nas pedras, os pés

eenlcio.sidade cujo passatempo é os seus comprimentos muito cor�'
Ué puramente sugestão. A üiência explica claramente êsse.s i'enômenlls". . - a1armar certas zonas do perimetro dl·aI·s.

Sugestão!
,SOr'I'11'a() contentes na esperan'la de tlI'bano e subur.bano. onde 1C0stu-

:Será possivel sugestionar um louco varrido? outms estr'adas, cheias de maciez fllflm assentar se,u acanJpamento,
,seriÚ possÍ'lrel sugestionar uma criança que ainela não sabe a (jUI3 e de luz. Uma delas é a Rua Rui Barbosa

veiu a êst,e mundo? I Pelizes os que sabem vencer, com
e vizillha'nças.

A despeito' das ne,gativas nascidas, mais ele uma vaidade mórbida . - :Os angust iosos Cllpp,los que nosa j'es1gnaçaO e a Cl'ença, êsses t1'e- chegal'am das fam'r'lr'as mor'adorasdo que de urna <convi,cção própria, Padre Antônio vai dis,tdbulndo be- I
nefícios 'em nome de Deus, ,

.
c ws dolo'rosos da vida! naquela via pU1blí<ea e elas proxitni-

-

Enquanto os inimigos da V,erdade blasfemam, rindo estupirlflmel).te, Se todos os dias nos traz uma no- dades precisam de uma providên-
mordendo-se de raiva, de despeito por press,entir,em a próxima deno- va desilusã(), saibamos esperal-a e

CIa urgente.
. .

cada de suas am!bições em nossa terra, Padre Antônio volvendo seu eli
.

l " ' .
'Pode-se mesmo rhzcr que rema

O
.

"1 'Tmm.a -a ,c.:om pac�enC1a e energIa, o terror na,qllF\I,a par,te da cI'da.de.olhar de bondade para o éu, Icontmua a operar mI agres e a empunhar i\
-

I
-.

bem alto a <Cruz, único símbolo capaz de prometer ,e dar dÜt5 melhores
1 ao 1m�mla que sof'ramos, se es- Ra1JazeS e ate adultos, entr,eg'ues

à ,pobre Humanidade. ses. sofl'tmentos nos ensina a serl
a u:na malandl'�gem de. proporções

Rio - 9-x-47. Jn,(l1,S puros e mais confiantes no alarmantes, estRo se Lransforman
dia de amanhã É vel'dad h'

do numa pequena horda de vanda
" , .

,. e que a, Ias. >Roubam. provocam, ofendem
trI,Justwas que nos magoam pro(un- ameaçam, destroem, num cinismo

A 10th-loba udeul·st,a Dr. loteDo,r Souza damente, criaturas que pw'ecem. se'rrwoltaJl1te, afronta-ndo até a honra IndJ·gn·�ça-o entrefi comprazerem. em. nos envenenar a
e a_dignidade das pessoas. U

Na Es 01 S
.

dA" lt e�';ste'·nc"a C " . Nao ha nada que se salve.c a. uperlOr e gncu u- .'''' "umme-nos, aC11JW de Os prejudIcados, ex-gotados os re- O Dilira e Véterinária do Paraná, colou tuelo, mantermos o nosso coraçtío cnrsos, ,próprios para se defend,e- IJ O
gráu, no dia 5 do corrente, como á distância. de todas as maldades e rem contra 8SS8 perigoso 'bando d'e São Paulo, fj (A. N.) - As au-'

médico veterinário, o nosso conter- ingl'o.tidões, Nem. tudo está pe1'dido vadio�. dil'ig:ir.am-se ao �brigo de! toridades estão tomando as mais"
ral1eo 'sr. Antenal' Luz, na turma par� l b d

menOles, so.1J.ClLando medIdas acau-j .

·dA• t·t f!S a m.as que sa em per oar teladol'as de seus inte;esse�. FO-I
energlcas prOVI en.clas 'con ra

..

os'

que teve como Patrono o Professor e esquecer. ram ai illformados que aquele es-, sabotadores comumstas. R e 1 na,"

Dr. Marcos Augusto Enrictti e como Para que rea.lizemos na ter1'a a tabeleeimento não dispõe de pes-! grande indignação no seio do povo.
Paraninfo o Professor Dr. Arlindó missão que nos cabe, é mister que

soa sufi'Ci�nte �ara um poli'cia- I
pacato e ordeiro do Estado, pelá;)

Loyola de Camargo.
,.

vivamos em estaelo de alegria. Não
menta n;a.ls ,efiCIente. I

execução dos planos terroristas dos"A ,po!J,cIa; por sua' vez, também .

. ..o nosso conterraneo AQtenor Luz, essa aleg1'ia (acil e supe1'ficial dos está lutando 'Com dificuldades, pois agentes de Moscou:
que a rTluitos anos reside em ,Curiti- 'corações indiferentes á realidades
ba (Rua Brigadeiro Franco, 1.325), da vida; mas a poderosa aleg1"fa
é uma destas afirmações moças que interim', que cada sofl'únento faz
tanto dignificam nossa terra, ele- uma 1'azão para amar a vida, para
vanão-a pelos seus sentimentos defende-la ele l'ódo,s os espinhas e

altruisticos, aliados a uma ferrea perigos.
yontade de vencer, não medindo sa- As desilusões são os caminhos
crifícios e desfazendo· com valor pelos quais atingimos a snp1'erna
todos os obstaculos que porventu- felicidade de viver. Com. as nossas

rá' se anteponham aos seus ideais. tri,�tezas e amarguras é que con
"

,o Dr. Antenor Luz é socio da Aca- quistarnos o reino da (elicUJade e

dêmia de Letras "José de Alencar", {lo bem.
de Curitiba. Não maldl�garnos, pois, as desilu·
"O Estado" felicita-o desejando- sões que a viela nos dá, porque de

lhe inumeras felicitações e exito na las é que nascerão as nossas ale-
missão abra,çada. grias futuros.

"..._.,,---------�__,.-.._-------_._-------

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

!la8�O$
Sc\LVADOR NAPOLI

POT(1 as pessoas de fino
pc.Io de e Café Otta é'·

',z'Od well

TINTURARIA 1
Só a "CRUZEIRO"" Tií'3"'-

dentes, 44 ' '�,
A ponte de Itororó}'
Por ter havido um lápso

na pagin8oão, repróduzímas,;_,
hoh�. na' 2.'" pagina, o artigO'
�ob o titulo acima, do nossOf"

colaborador Sarg. Andrelino"
Natividade d� Costa.
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FRECHANDO1947 - Nova derrota
udenb,ta, em Santa
Catarina.

fi ••
- Ou o sr. vota com o govêl'l1o ou vai para o ôlho da rual

O voto era a descoberto. E o' nosso colega, - o brilhantissimo '

jornalista Gustavo Neves - revoltado com a opressão, votou
com Nerêu RamrJs, ali na' secção da DireLoria de Estradas de

Rodágem.

Pôrto-B�lo, belo pôrto! ...
Cento-e-catorze por zero,

O meu Partido está morto:

Acabou-se o lero-Iero! Funcionário de uma emprêsa particulal', ainda' ass'Íffi, no
dia seguinte, era despedido 'sumáriamente.

Assim os carcomidos venciam Nerêu Ramos. Depois que
veio o vota. secreto, o p,resLigio dos opressores virou' sorvete.

o é por isso que, nestes dias de calor, eles se lembrarp das

frescuras do passado!

Ai, Partidinho querido!
Ai, U. D. N., amorosa!
És um bo� sonho "morri

[do",
És saudade côr-de-rosa ...
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