
) el a nas cenciencras. orgu e ser brâ�lleíro, ';

sensação do Brasil unido .. Um só Brasil, para depôr um govêr:J1())i .)

(Palavras do sr. Plínio Barreto, procer udenista) ..

WASHINGTON, 26' (United) - O govêrno dos Estados

Unidos acaba de fazer a maior redução nas Hstas de pagamen-
.

to do funcionalismo federal na história dos Estados Unidos,
uemitindo nada menos de 1.680.000 funcionários, <1e acôrdo

com os dizeres de uma carta do pl'esidente Truman a Luther

Steard, presidente da Associação Nacional dos Funcionários

Públicos.
Truman, calcula, em

trabalhando em diversos

a autonomia munigpal I,A dí veraldade da paisagem; a variada fertilidade dos Só
Ios ; a sua diferente formação geológica; as múltiplas dificulda
des do relêvo físíográttco e, ainda, as diferenciações resultantes
da situação climática, vegetação e fáuna, a par dos diferentes

estágios de evolução cultural, determinam, nas relações entre
os grupos humanos e os espaços que habitam, arranjos os mais

diversos, e influem) preponderante quando não decisivamente
na distribuição e adensamento dos componentes desses mesmos

o MAIS .t.NTIGO DURIO DB 8A.NTA CATARlNA
.

grupos, fazendo nascer problemas, próprios, peculiares e exclu-

t'npletú1o f) D. Gel'ente: SmNEI NOCETI _ Díretor ))r. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
SIVOS, �ar� �s quais a 'solução não pódeser uma, una, simplis-

_______.'7_. :D:tr�.::te:r�..:o..:R:N::a:(:I:o-:-.L D.üWlCENO �� 81_LV_.A__... _ .. . __ . __ ..__._"__
�:ai�i��·����tlCa, buscada de relançe, a traço de gênio 'JU a rasgo

Ino XXXIV I Florianópolis Sábado, 27 de Setembro de 1947 J
Sem o exame "In-Ioco "}. sem as observações de detalhes e

\
N. 10.136 ".nuances"; sem os estudos demorados e as investigações pa-

�������������������������������� cIe�tes; sem a consulta às experiências do passado e a compa-

NA ASSEMBLE A G
raçao com os sucessos alcançados em outras áreas e regiões,

I LE ISLATIYA onde problemas idênticos ou situações símilhantes hajam sido

• _

. " equacionados com inteligência, objectiva e científicamente

Fato Inédito, Da
I

sessa-o.. de aDle-ootam. _ O Regi-mente
�ão é possível a um povo, desejoso de um ajustamento adequa�

ti
uo ao espaço ·que só é ocupar e condizente com os seus fóros de

Na
Interno. - Telegramas e emendas. :���:r=/�:il!:'��â�:!��é t�:,"���lz:':� �Z��ecu:':��:O:ellS

sessão de ontem de- regulam a marcha dos traba- VI _ Encerrada a discussão
ideais de bem estar econômico e social que o recomendem à

ram-ss dois acontecimentos lhos para a díscussão e vota- do Projeto, será êste, com as
consideração e ao respeito dos demais povos.

talvez. il1!éditos na Assembléia: ção do Projeto de Regimento emendas, enviado á Comissão Ven1 daí a preocupação de todos os povos cultos em entre

s. excia. o sr. dep. Waldemar Interno. Regional, que dará parecer
gar a responsabtlidade da solução dos problemas de interêsse

Rupp chegou cedo á sessão, en- I _ No mesmo dia em que d t d r-:
imediato e exclusivo de uma determinada área às próprias po-

quanto seu colega, s. excía, ,0 sr f' bid
en 1'0 e o dias,

PI I
�

1
.. .

d t
.01' rece 1 o em plenário o V�I - Findo esse prazo, na ..

1 aç.<?e,s" oc�}�, cUJa" exper1e�·cIa, moldada no, conhecim:nto
epu .ado Carneiro de Carvalho, Projeto, o Presidente da As- sessão seguinte será posto a

de-vísu e. In-loco .�as m�I.s urgentes necessidades da área,

:!r������s�e uns quinze a vín- sembléía mandará publicá-lo votação, sem discussão o Pro- pode conduzír, com mais rapidez e melhor acêrto, ás soluções

no Diário da Assembléia e em jeto e respectivas emendas. A que representem .ajustamento perfeito ao espaço' fisico ocupado .

.

0 primeiro orador foi o sr.
avulsos. votação será feita por títulos,' _

AI esta, ouvinte atento e eleitor cônscio e responsável, a,

RIbas Ramos para ex.plicar as
II - Vinte e quatro horas ou capitulas ou secções salvo razao de, s.er do do auto-govêrno municipal, que o ·Partido Social

�ormas que pensou oportunas depois de publicado será o Pro- as emendas.
'

Dem?Cra;lCo, de tua �sc.ôl:la, livre e .esp?n�ânea a 2 de dezem

l�prernir aos trabalhos da Co- Jeto, submetld_o, englobadamen- VIII - No momento das vo-l br? ue �o e a 19 de janeiro de 46, instttuiu quando, em cum

missão do Projeto do Regimen- te, a aprovaçao da Casa. I t.ações, e no intuito de encami-i pr�n�ento aos n:an.datos que lhe outorgaste, escreveu as Consti-

t� Interno e Mm assim as de lU:-- Aprovado, o Projeto, nhá-Ias, poderá o deputado pr í-] tUlçoe� da República e d� Estado... .

dIS?Ussão e aprovação do re- ellt.r�ra na ?rdem do Dia da meiro signat.ário da emenda,! �I est, .c�nss.lmo ele:tor e ouvlll�e, o fundamento da auto-

fendo Projéto. sessao seguinte, para sofrer, ou o relator-geral. ou o Presi-' IlOl11I� municipal, conter+da, nos regimes democráticos, ás po-

En
.

h ' I englobadamente, uma única dente da Comissão dar explíca-] pulações locais, visando, única e exclusivamente, dar ao povo,

,
. camlll ou a Mesa o se d'

_

I
. I .' 1

_

d
. �

guinte: '-J iscussao, pe o �raz? de 8 dias. ções, observado o prazo máxi-: (om. o organizar-se p�ra a so uçao
.

os mteresses presentes e

S P id I
IV - Nos prrmerros 6 dias I mo de dez minutos I ambientes, e oportunidade de equacionar O'S seus problemas

r. resi ente da Assembléíul serã bíd
,'" I' d'tI'

.

1
_

Legí 1 ti
sei ao rece 1 as emendas,

\1uej
IX -- Terminada a votação

' une la os e. pe o exerclclO e so uçao deles, capacitar-se para a

c,ISl',a.tIva. ,�poderão ser

.fund.amentada.s du- do Projeto e das emendoas ';01-1' resposta aos mediatos, mais distantes e mais complexos, que

.,0 lCI amos vos,sa excelen- l' nt
.

de t rí
_

.,
o' b d

_ . . �.

cia submeta � a
_

I
a e o prazo e trll1ta.�1111UtoS. taiáo êstes á CO,missão Regio-' c �lCeI.ne�l ao em a naçao e ao seu .prestígto no concêrte in-

ple '.' .' . prova.çao do V - As emendas serao avre':' nal, .que, no prazo de 6 dias, Ii
ternacíonal.

narro os mClSOS abaixo, que sentadas em três vias. I elaborará a l'eda2ão final.
.

. A: 23 d: nove�bl'o pró_ximo, irás, ,el�itor cata:-inense, corr:-
.

.

.

X _ A redaçao final será pletar a tarefa de mtegraçao de tua pátrta no regIme democra-

O
.

I
�. I submetida á aprovação. da As_II'ICO pleno.

utro riO pe do
I

sr L IC Prestes I sembléia, 24 horas. depois dei Como POV?; �omo parcela da tua comunidade; como ha-bi

S .. '," pu1)liead.a no Diário 'la Assem-I tante do teu dIstnto; como residente d,a tua cidade; como nú-

RIO, �6 (A. N.) _ O senador Luiz Carlos Prestes e o de-li bléia. . 1 mero da tua secção eleitoral, serás chamado a escolher.

pu�ado Joa? �-\.mazonas entraram com um requerimento no XI _ Durante duas sessões, Teu vot,o .é valios�. _Pelo seu ex.ercicio influirás,na eleição

JUl�O de DIreIto da Vara de Registros Públicos solicitando o poderão ser apresentadas em'
dos rnandatanos que I1'ao solver os problemas da area onde

regIst�·O �e u�a sociedade civil sob a denominação de Partido três vias, emendas de redação, I vh:es; da terra que habitas; da gleba que fecundas como o teu

. Constlt�lclOr:ah:-ta Brasilejro,,- P. C: B. Nos seus estatutos, a e para fundamentá-las terá 0lsuor
e com o teu eng:I�ho; d? ·chão onde guar.das os teus te

nova agremlaçao ?e propoe
.

a defender o regime democrático deputado o prazo de cinco mi- som'os e as tuas ·memorras maIS tocantes e sen�Iveis.

��se.ad� na pluralIda.de dos partid?,s politicos, e a garantia dos nutos. Cabendo ao relator-ge-! IJ1mprega bem o teu voto. Usa-o conscientemente. Pensa.

u�reI�o",. fundamentaIs do homem . O processo respectivo foi ral opinar por escrito sÔbrej
Compara.

dlstnbmdo, para parecer, ao promotor Clóvis Paulo Ho.cha. tais emendas. Analisa, com critério e sem pai�ão, com o f�to único de

XII _ Aprovada a redacão achar o bem de tua comuna, os PartIdos e os seus programas;'

final, será o Projeto mandâdo los homens que os dirigem e os valore,s que os representam, na

a imprimir. qualidade de teus mandatários. E, 'só depois de muito comparar; •

Sala das sessões, em 24 de ele muito examinar; de pesar meticulosamente os objetivos que
. !

Setembro de ] 947. ;:.;e propõem, é que deves tomar a tua decisão.

(a.) João Ribas Ramos, Pre- Age com senso, sábia e prudentemente.
sidente da Comis'são de Re<Yi- Lembra-te de que o Partido Social Democrático, majoritá-

menta Interno.
b

l'ia na Re,pública e no Estado, pelo voto soberano e libérrimo·

O segundo orador foi o de- dos brasileiros e dos cata-rinenses, está executando, sem alardes

putado Arthur Müller. Referin- nem propaganda, um programa sólido, pakriótico, prático, ajus

elo-s'e á vila de Compá que há. lado ás realidades e ás pOlssibiJi.dades do Brasil, e que há de

poucos dias comemorou o seu elevar e manter, bem alto, o prestigio da tua e nossa querida

500 aniversário de fundação, s. terra, no convivia das nações.
exa. disse do que são o seu co- Lembra-te, eleitor arguto e inteligente, d( e no campo,

mérdo, a sua indústria e a ,sua agricola e no educacional; nos dominio's da satrde pública e dos

população. Com justiça e ver- lransportes; em tudo quanto diga respeito ao bem estar de todo

dade encareceu o parlamentar o povo do Brasil e de Santa Catarina, são as idéias e os objetivos

udenista da necessidade de 'se programados pelo Partido Social Demcrático que e'stão sendo,

dotar 'Corupá de uma Estação, postos em ação.
Teleg.riáfi'ca e bem as�im de Não desperdices o teu voto, em troca de miríficas utop,ias.

uma Agência Postal, o povoa- Ooopera, nas urnas de 23 de novembro próximo, com aqueles

do do Itapacu, sobre cujo 00- que, no Brasil e em Santa Gatarina, souberam escolher com'

mércio e industria tambem se a,cêrto, a 2 de dezembro e a 19 de janeiro.
referiu. Para tanto pediu fosse Sufraga o Partido Social Democrático, pois. nas suas filei

passado telegrama á S. excia. taS estão os. homens que, na República e no Estado, executando

sr. Ministro da Viacão. t
o mais consentâneo e o mais realizável de todos os programas,

») *
�

de ação politica, irão proporcionar-te o melhor emprego para.

O apresentado por s. excia. o os impostos e taxas que pag8Js; o mais eficiente sistema de en

sr. deputado Ribas Ramos e sinopúlblico de que tu e os teus filho's já des-frutam e o mRis va-·

bem assim a indicação do seu iorizante programa de saúde pública jamais posto em, prática;
colega Arthur Müller lograram 8m terras catarinenses.

aprovação unanime. Sê prudente e sê sábio. Agindo como brasileiro e como cao..

'*' * tarinense, sufragaste, ele-vando-o ao poder, o Partido Social De-·

O deputado Antenor Tavares, mocrático.

com a palavra, encaminha á Como membro da tua comunidade, 'demons-tra uma vez mais

Mesa emendas ao Projeto da o amôr á tua ter·ra. sufragando-o novamente, para felicidade do

Lei Orgânica dos Municipios. teu municipio e para honra e glória de Santa Catarina e do,

S. excia. em ligeiras palavras Brasil.
fundamentou suas emend3is. (Comentário radiofônico da Hora Pessedista).

o vete e

sua carta, que hJá 2.088.000 pessoas
depa:rtamentos do govêrno

o MUNDO CORRE PERIGO
.,

_

GENEBRA, 26 (U. P.) - Robert Menzies, lider da oposi
çao australiana, declarou uural1te um debate sôbre politica
exterior na Camara dos Representant.es, que "o mundo corria

grande perigo em virtude da politica da União So,viética" .

Acusou vários paises membros da ONU de recuarem diante da

;politica russa e advertiú que todos deviam voltar suas aten

ções para o exame do uso abusivo que faz a URSS do direito

de vetar. Menzies pôs em dúvida a bôa fé da atitude russa no

Conselho de Segurança.
.

Demissão de 2.680 mil funcionarios

Tempo de serviço dos pracinhas
RIO, 26 (A. N.) - o DASP esclareceu que pwra efeito de

antiguidade, deve ser cOl�tado tempo de serviço do funcionário

interino est.abilizado por força do artigo 18 das disposições
transitórias da Constituição Federal.

O preceito é o que favorece aos funcionáriis interinos que

integraram a FEB. Aplica-se no caso- esclarece o DASP -

o dis.positivo do Estatuto dos Funcionários que dispõe sobre

{Js interinos nomeados em virtude de concurso.

-_ __.___------------____:_ -, ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Henrique Slodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt21, .obrado-Telefone 1062
(Alto. da (CASA PARAISO) - Flcrian6poU.

o avião sem piloto e a guerra do tutur.
. !3rize Norton, (Inglaterr-a) ,

231
que acaba de cOndll�il' um avião poder-iam ser ajustados de tal �or-

(li n ited ) - O coronel James Gtl- sem piloto a tê a Inglalerra. E o ma, que des})cJassem aut;ffil1atlCa
lespie, cio avião autodtr-ig'ido, o 54- que admitem os propr ios f'unc io- mente, RS suas bombas ato chegar

Sykrnast;�]', declarou que o seu

I
nar-ios da aCl'Ona.uti,ea norte-ame- sobre Q l'acl���emisso1'a '?,a1'a a qua!;i

YÓO atravéz do' Atlantíco, demos- rícana. Os controles do aparelho estiv�sseJ11 sintonizado ".

tr�u que é passivei enviar um a-,
VJllO sem piloto li. 5.000 quilometras -----------------------------
dos Estados Unidos e faze-lo re-)
gressar, sempre dirigido por uma

\

estação ele rádio.
Gi llespir, acrescentou que o seu

avião pilotado [J'Ú1' um cérebro me

canico, rt-grcssará aos Estados U
nidos dentro de 10 dias. Depois de
elirrunadas as restrições impostas
a pricipio, mais de 1.000 jornalis
tas e observadores aéreos, prooe
dentes do muitos países, se reu

uirarn hoje, no aeroport« de Brize
Norton, onde o avião ele 4 motores
nterrísou ontem, depois de um

vôo de 3.900 quilomcíros, prece
dente da Terra Nova.

O "Skymaf.er " realizou uma pro-
va, hoje; sobre a Grâ-Bretanha, e

depois f'8Z sua aterrissagem me

diante sinais fte rurlio, enviados do
aeroporto. Os aviador-es ensinaram
aos obseJ'vadores o equ ipamcnto
nutomut.ico, o qual pesa uns 350
quilos e é controlado por um taho
leit-o Lh1' dois metros de altura c

pouco mais de um metro de 1:1.1'
gura, parecendo-se com um radio
antigo. com inumet-aveis botões.
Grllesp i» disse que o vôo r-eali

zado, demonstra que num ruturo]
não muito longe, aviões de cnn-

-

u-olo autornatíco poderãu realizar'
"UtoJ'risagens segu['as .ern eondlf)õe,s
atmosJ�t!r'ica;; aLualm'0n le conslde
J'wdos "in1,possivei,s" para voar. A
crescentou que ,com a eliminação
da mão do homem, os aviões ]10-
del'ão Ie-valltur- e alerrissar sem

perj,go em pequenos e&Ila,çOs em

todas a;; classes de C011dições at-
mosfericas. ·'Jt um grande p'asso
no pl'Ugl'8S8'O da aviação civíI c mi
lital'" ._ diss'e.

O v�o é conll'oJa,do, disl,londo-se
os instr·llmen[.us pal'a que o avião
atel'riss'e num lu:gm' d,etel111inado
e df�pois ,diRso, o mecanismo faz o

re"lo, .corrigindo por si mesmo

quakluer -desvio c controlando a

velocidade e a altura.
E-ste aviüo é o unico de Rua

classe 110 mllndo, contém somenLe
eqllÍlpamenLo nOl'le-ame'l'icano. O
",skymasbel''' levou 10 horas '8 15
minutos DO seu vôo sohre o Atlan
tico, de·sd,p StepheJl1ville. na Terra
Nova ,abó Bl'Íz'e Norton, 120 quilo
met.ras oU oeste ele Londr.os. A unica

Informações , uteis
Viação· aérea

Horario
SEGUNDA-l!'El:RA

Varig - 10,40 hs. - Norte.
Ileal S. A. - 7,30 hs. - Norte.

EXII)I'.('.gSO São Cristóvão - Lagu- Cruzeiro elo Sul - Norte.
na - 7 horas. Real S. A. - 11,30 ns. _._ Sul.

Exlpr·esso Brusquense -- Brnsque Panair:_ 9,50 hs, - Norte.
- 16 horas. T};]RÇA-PIMIRA
Auto-Viação Ll,ajaf - ltlljaí - Cruzeiro do �ul -- H,1.0 11s. -

15 horas. Noi-te.
EXQwesso Brusquense Nova Varig -:- 12,30 hs. - Snl.

Trento - 16,30 noras, Panair _. 13,00 118. - Sll'l.
Auto-Viacão Oatarinensc - Jorn- Cruzeiro do Sul -, :12,20 ns. -

vila. - 7 horas, Norte,
Auto-Vtação üatnrrnense - oun, QUAfiTA-FElHA

tíba - 5 horas, Cruzeiro do Sul - 10,40 I1S. -

Rodovtárta .sul-BrasJI - POrto Norte. ,

Alegro - 3 horas. Ileal S, A. - 1,30 hs, -- Norce,

'rl<�RÇA-FElHA Varig - Hl.OO 11s. - Norte,

Auto-Viaoão Catar ínense _ p"r- P..eaI S. A. - 11,30 hs, - t:)ul.
"

,,<. U

QUINTA-J<'EIH.Ato Alegro - 6. horas. Panair _ 1 !t,25 liso _ Sul.Ailito-Viação Catar-ínense - Cur í- Panaír _ 9.50 hs, _ �orte.tiha - 5 horas.
Vat-ig __ 1090 110 __ Sul

.

Auto-Via,ção Catarinense - Join- Cruzeiro do'''';:;nl'' 15,3'0 ns, _

víle - 7 horas. ··'lll·
,. '-'

A t V· G t
.

'I'
"' .

. :-u 0- J'�lr,ao. a armense -
. 11-1 Cl'll'zeiro do Sul _ 9,.1.0 11s. _bnr ao - li 1101 as. Norte

Expresso São CJ'jstóvão - L:lo':i-'
.

8EXTA-FELHA
na - 7 horas. Varig _ 10,40 hs. -_ :\'orl.e.
Emprêsa Glória Laguna -

11':lll S. A. - 11,30 hs. --Nort.e.
7% 11Ora,8. l-teaJ S. A. _. 7,30 118. - :::;ul.
Expresso Brusquense - Brusque Cruzeiro do iSlll - 7,2.0 bs.

- 16 horas. ;<;f)l'lfl..

AnLo-Vi,ação Ilaja,í - Itajaí- Punuir - 1:3,00 hs. - 8u1.
15 horas. 8A . .BADO

QUARTA-FE'LRA Cruz'eiro {lo Sul - 11'.00 lls.
AuLa-Viação CaLarinens'e - Ollrl- NorLe.

.

tiha - 5 horas. Panair _ 9.50 tis. - Nort.e.
Auto-Viação Catari.nense - 1'0111- ÜOY[ [NGO

vile - 7 horas. Panair _ 13.00 118. - Sul.
Auto-Viacão Calarinenl5e - La- Panair - 9.50 h.3. ,_ :'IorLe.

guna - u,3·0 horas. Cl'l1;:;ciro elo' Sul 11,00 hs.
E.."'\J]Jrrsso São Cristóvão - Lagu- Sul.

11[1. - 7 horas. Cl'uzeiro do Sul - 1 Á,OO lls.
EXipr·esso Br.u.sfluense - Brusqu8 Norte.

- 16' horas.
. .

AL1.to-Via�ão Ha.jaí - ltajaí -

15 horas.
EXipresso Brusquense

Tl'enl.o - l(i,3D horas.
QU IN1'A - FEIRA

AuLo-Viação GatarinensH - Pór
to Alegre ..,.-- 6 horas.
AuLo-Viação ICatarinense - Curl

ti<ba - 5 hOl'a,s.
Auto-Viação Catarinense - JOln

vile - 7 horas.
AuLo-VIaçao CaLarinense - 'lu

barão - ti horas.
AuLa-Viação ,Catarinense - La

guna - 6,30 horas.
E:xipIIesso .São CrisLóvão - Lagu

na - 7 horas.
Emprê8a Glória

7ljz horas. _

"

EXlpresso Brusquense - Brusque
10 IJOor-a-s.

15A���;�iação Ita.jaf - Uaja! - Tem dinhiero ?
SEXTA-FEllH .

Rodoviária - Sul-Brasil - Pôrto
AIeg�e - 3 horoélS.
AlltO-Viação Catarinense - Pór

to Alegre - (j horas. ,

AuLa-Viação Catarinens·e - CurJ_
tiba - 5 horas.
Auto-Viação, Catarinense - JOlll-

vile --- 7 horas.
.

Aul.o-Viação CaLarinense - La
guna - 6,30 horas.
Exrpl'esso São .cristóvão - Lagu

na - 7 horas.
AluLo-Viacâo Hajaí - Ua.jai-

15 horas.
_ EJxr]Jre�so Brusquense - Brusque
- 16 homs.

Muito ou Pouco. Não importa!
O leitor deseja obter uma

renda mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano? NOTAVEL IMPO:RTAJ.�CJA
Confie então os seus negó- Washing(!OlI, 2(1 (Unitel1)

cios ao Crediário KNOT, á rm QUa!l,quee cidalde norte-americana,
João Pinto n. 5, que, em com estaria slJjeiLa a um aül;que de sur

binação com '(I ES(,1.'Itório Imo P'l'e.sa, se alguma potencia inimiga
biliário A. L. ALVES o em- diSipusesse do ".rto,bnt" eletronico
pregará, proporcionando - lh�
com isto uma renda anual, se

gura de Cr$ 120,00 por Ct$ ..

1.000,00 empregado.
SABADO Melhores informações e de,

AuLo-Viação Gatarinense - CUrJ- talhes' nos e,scritórios do Cre-:
tiba - 5. hl!l'as..

.

I
diário KNOT ou nesta reda-Auto-VI'açao Ca'tannense - JOln_ �

,

vile - 7 horas. çao.
Aut.o-Viação Cfltarinense - 1'u-

--04-0-p-On-T-UNIDADEbar�u - 6 hora,s. B . ,E.Xlpl'eSSO São Cristóvão - La,gu- • í
na - 7 horas. para quem tem muito ,:ExpI'esso Brus(juense - Brusque

OU pO CO dA h
.

- 14 horas. U ln elro .

AU!f,o-Viaç,ã.o Hajaí - Hajaf -. Deseja empregaT bem seu
i3 hora.s.

.

capital a juros (wmpensadoresE:xipresso Bl'usquense - Bl'usque de 8 10 u 12 por cento?- 9,30 horas. ' o. .

Empresa Glória - Laguna - Procure hOJe mesmo o

7%ho-ras." " D©partamento Imobiliário d(
.

I
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãe

...

:;:::
...

::;:::;::�:;.::-;:_: ��nt?'ono ;st����'�� aq:eed���
eertificado de alistamento ,'Spri balhall.do em combinação com
multa de 10 a 50 cruzeir08. outrOlf- O ESCRITóRIO IMOBILIÁRTC
sim incorrerá em multa de 20 a lO. A. L. ALVES, firma espe
cruzeiros aquele que extraviar e. cializada com vários anos de
Inutilizar o Certificado de Retmo- pratica no ramo, poderá ofe
'Vista". racer-lhe a máxima garantia
(Ar&' 121 da Lei do Serviço MIl.. e eficiência nos negócios' que
lar).· lhes forem confi.ados. J

Borario das empre-I
sas rodoviarias

SBGnNDA-FEltlA

Nova

Laguna -

Farmácias de plantão
Dia 27 Sábado. F,armácia Sto.

Antônio, - Rua João Pinto.
Dia 28 Domingo, Farmácia

Sto. Antônio, Rua João Pinto.
O serviço noturno será efe

tuado pe1ã Farmácia Santo
Antônio sita tá rua João Pinto.
A presente tabela não poderá

ser alterada sem prévia auto
rização deste Departamento.
Departamento de Saúde Pú

bli�a, em 30 de agôsto de 1947.
Iluis d'Acampol'as: Farma

cêutico-Fiscal.

pe.ssoa que �e've que tm.jml'har du
ran t,e a t,ra;vessia, foi o ll€lvegante.
ql.Jie co�ejava o rumo elo avião com

as ,suas oartas.

Emprêsa Auto Viação lIajaí LIda.

Quando Be forem alt dôr.
.gudas após cada refeiçílo e deu
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, _
sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-.. a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a loher 'i

A primeira d6se do saboroso «P6
Digestivo DeWitt» dI! alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a ftUlção
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira d6se.

1]:; Peça na Farmacia o

!� 'Deklltt'(

l·.'

'Ccmunícccdo
A Empru::I Auto Viação Itojoí Ltda.. (Cesário,
comunico a seus favol'eC6dores que. transferiu suo.

agência nesta COp'ital para a
.

DEODORO,RUA 5,
onle esperEi co·ntinua.r a merecer' o confiança com

que sempre foi distinguido.

�
1 Maquina Litografica, formato 50 x 70 mm. com pedra.

11",.,:.'1 Maqullll'.! de cortar marca KRAUSE, formato pequeno.
1 Pedra Litografice , tamanho 60 x 80 mm.

2 Pedras Litogcafic a s, tamanho 80 x 115 mm.

�1 Jogo de 4 Iampada s de arco para Fóto-Mecanica. :
1 Compressor par a pintura. :

Tratar à rue França Pinto, 64 - Vila Mariana-São Paulo. \

M.t\QUINAS GRAFICAS
VENDE-SE

Asieróide & Cio. Lida ..

RUA TRAJANO, 33 - (sobrado)
O BSCRITónlO ASTEHóIDE & Cia. LLda., intermediário da

Empl\eZa Comercial n. Gr.ossen.backel' S. A., com ,escritório no Rio·
d-e .Janeiro. e.ncarreg'a-se de compras de quaisquer arLigos naquela
pra,ç,a - cimeruto, f.erro, cano.s g.alvanizaldos, pneus e.tc.

Relojoaria Progresso,; '1
qe JUGEND.& FILHO

.

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

COMPRE

Faça seu pedIdo por carta ou tdegrama e pague
sómente quando receber.

N. 12 Cr.$ 180,00
Marca novori. com 4 rubi•.

Mo.trador cor de rosa.

Caixa. de niquei.

N. 13 Cr$ 180,00

SUISSO

Montodo com 4 rubi••
lT,o.tradorell de diver.a..
c.r.. , Marca Mila,
Caixa de niquei

N' 12-A Cr$ 200,00
O me.mo com o mostrador
branco e um ponteiro central,

No..o. re16!lio••ão acompaahadoll dOI r8llp.ctivQ. certifiCliadol!!
. de garantia.
PEÇAM·NOS QA,TALOGOS - ENVIAMOSGRATIS

JUCEND & FILHO
Curitiba -- Praça Tiradentel, 260 •• Para�é

--------------------------------------...------�

VESTIR-SE COM CONfORTe E ELEGANCIA 7QU�R
A

Mello
"

"

,J
'�,�
,i
,\

PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 4:lJt

Importados diretamente dos E. E. UDidos�
Aos srs. médicos e farmaceuticos: e- aos hospitais
Comunicamos que ••tamol fecebendo uma importação diret�

dos E.tadol Unido., dOI seguinte. artigoll:' \Filme. para Róio. X, em diverso. tamanho.. \(
Almofadai e trave"fliro. de çdmara d. ar.

.

de- borrocha -- Dedeira.e"
capotinho. higi�nico.. de borracha.

Lu�a. paro cirurgia.
.

Cuba., cQmadres, irrigadore.1 caneca. graduada., compadre., funil!""
,

em farro batido. esmaltado,.
E diver.os outros artigo.. ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C
Sociedade Mnteriail e Instrumentol Técnico. -- Ciel'ltifico. Ltda ...

Rua Contlelheir� Mafra, 54 -- Caixa P".tal, 148,
Telegrc.mall: «Somatec» FLORIANÓPOLIS,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 26 (A. N.) - Também o

Partido Socialista Brasileiro es- ,

t,á enfrentando no Estado do
Rio a iIllfiltração comunista,
tendo sido o diretório munici
pal de São Gonçalo conquistado
pelos comunistas. A fim de deli
berar a res.peito, a comissão na

cianal do PSB reunir-se-á ama

nhã, com o diretório estadual
fluminense para tratar do caso.

\

IstudaDt� de FloriaDÓpolis! O Diretório Acadêmi�o XI de Fevereiro da Faculdade de Direito I.aocará,
brevemente, o iá ti'adicional «Concurso da Rainha dos Estudantes»! Presta teu valioso alfiro para

maior brilhantismo do certame !

Eu não faço milagre�!�:���arcvo���ica
Continua O ESTADO fazen- Seguros dados sôbre li) vida do.Padre AntoDIO-do distribuições de valiosos Ii-

Rio, 2B (A. N.) _ O, meios catõlícos _ Padre, curai-me da cegueira! ücos.
vros, inclusive romances mo- não se mostr-am inciiferentes aos estra- _ Padre, dar-me forçãas para mover I E pode afirmar em seu jornal _ con-

.dernos, entre as pessoas que "h05 episódios que se desenrolam em as per-nas. -c\uiu _ que ninguém volta de Uruca-

,constam de seu cadastro so Rio Casca. _ Padre restitui a saúde a meu filho! n/a desanimados ou desiludido.

.ciat. Altos d.ig'nítár-los da igreja têm envia. FACE A FACE COM O PADRE Curados ou não todos regressama ea-

(lo representantes àquela cidade, ('0111 o ANTóNIO tisfeitos ela viagem, contentes, reconror-
As pessoas que ainda não fim -de observar o que realmente houve Pr-osseg iu o nDSSO entrevístaoo: taelos com a benção do vírtuoso padre

.h« iam preenchido o coupon para justí tícar essa romaria que não _ Terminado o desfile elos enfermos, Antônio.

,·que diariamente publicamos cessa nunca. Ainda, lagora. com a devi. paelre Antõn ío fechou a janela e reco- só deixou depois alhmãe

. ,poderão faze-lo agora, habi- da licenç-a de Dom José Pereira Alves, lheu-se aos seus aposentos, Desfeita a

I' A·LUGA SE1· d visitou Ri oCasca o vigário de Niterói, multidão ao aprox ímar'-me ele sua resi-
_

.iten o-se, assim, a concorre padr-e Antôn!o Macedo, que aqui r-elatou dência onde tive ingresoo imeeliato, Fren-
I,,:Iram a tão interessante inicia- a um reporte!' o que víu: te a frente com o sacerdote mineiro,

ob-I Caso à ruo Silvo J ":rdim.tiva realizada sob o patroci- "_ Antes ele mais nada devo dizer servei-!he dethla1nente o gesto, a pala- E .,. h'l'ei .

,tnio da LIVRARIA ROSA, à lhe que D. José Pereira Alves, quando vra. Estava eliante de um homem. normal scr-i t ô

rce Imo 1 1 rlO

da minha par-tida para Minas, telegrafou e absolutamente simples. Lia-lhe nos

I
A L. ALVESDeodoro n. 33, nesta Capital a Dom Hervécío pedindo informações olhos a bondade estranha, Tudo n€le 1·e5- Deodoro 35.

. , .. , . .. ..,. . ....•.. acerca do padre Antônio Pinto. Em res- pirava piedade ciistã, carinho pelas coí-

'I
· ANIVERSÁRIOS posta Dom Helvécio passou ao nosso sas da religião, afeto extremado ao pró- '

bispo o serruinte elespacho: "O padre An- xímo. Não vi, não senti no padre Antô- DR. SAULOFazem anos hoje: ex >

tônia é um sacerdote Vil'ÜIOSO e hã ca- nio sombra de ostentação.
.

Menina _ Ceuília Maria Machado n.
O reporter Interrompeu o s'acerdote

I!AMOS
-:lhà do sr. Nivaldo Machado e d. Nelsa 50S extraordinários".

Machado, Díaute disso pr-eparei-me para a. v ia- nlterolense:

t gern e seguir. Foi urna viagem de três - Assistiu o senhor algum ll1ilagre?Senhor _- )leJ..son Hensi, índustrlaljsta.
-

MARIA BEHNARDETE
. dia,', longa e penosa. Chegando a Uru- _ Não. Não assisti nenhum milagre.

Faz anos. hoje, a galante menina Ma-
canía. tive a impressão ele que à vila es- De r-esto êle mesmo declara que não ope-

ría Bernardete, filhinha do sr, Euclides
TaV3 abandonada. Dtr-lg l-me ii igreja e ra milagres. Estes quem os faz é Nossa

Teixeira e de sua exma. espôsa d, Osma-
ta rmbém não encontrei ninguém. Xem

0.1
Senhora. Ouvi. por-ém, de numerosas pes- I

rena Teixeira. "a('ristão'�_,Gulado por um popular, enca- soas respeítávets de Urucanta e ele outros

c:aminh�l;me então '1 r-esidêncla do padre lugares das redondezas a noticia de

IAntônio e então defrontei-me com uma I r-uras assombrosàs e não tenho razões
-CASAMENTOS

mul tírlâo incalculável. r;;ram enfermos. para não dar-lhes fé.
J�"1"c{' Batista Peres vindos ele todos os pontos do país. Uns A HISTó.R1A DO PADRE AN'l'ôNIO

.

Real íza-so hoje o enlace matt'imonial,;} pé. Outros em padiola. Ou ttos ainda Indagamos do vigário da Catedrat
"

de

1,da senhor-Ita Eisa Maria Batista, dileta f nas mais variadas viaturas. Gente de tô- ;\jHel'ói a htstór-ía de seu colega de Uru
-filha ela sra. viúva Maria Ferreira Ba-' d:LS as cond lcões sociais. Impr-esslonante, ma:

'1..ista: con; o sr. Miguel Péres, motorista meu amigo.
-

Verrtadeh-amente impressio- _ A história l'O )ladl'e Antônio. se
.ela f irmu Machado & ela. O ato civil efe- r ante o Jnédíto o espetáculo, o que então gundo ouví em Minas, é simplesmentet.uar-se-á às 17 horas no Cai-tór-Io elo sub- se.me deparou.

..

'I edificante. Já sacerdote sofria êle ele
r: ' ,di�trito do Saco dos Limões, sendo opa- ·A BE'NÇÃO oo PA:DR-E ANTô��IO l111aiores torturas morais com o triste

>ctnnhos da noiva 'e noivo respecUvamen- Continuando o padre .Macedo a sua nar- espetáculo que a RUa genitora dava à
_te, a sta. profa. Avaní Santos COI)] o sr. rativa: população da cidade, embriagando-se fre

R�:neu }<'ranzoni. e sr. Herminio TDmaz _ Eu {Chegara a Ul'llcania preCisam.en- \CJ.uentemente. Um elia, diante do sacrário,
Per es e sua esposa d. Marla Leopoldina te ii hora ela benção do padre Antônio. pediu a Nossa Senhora da Graça que lhe
Péres. O ato religioso realizal'-se-á às Assistla-a elo meio da multidão. O sa- ciesse o maior castigo em troca ela cura
17,30 horas, 11a gruta de Nossa Senhora cerdote mineil'� falava de uma janela de I de sua mãe. Foi atendielo o sacerelote,

,. �� _Lourdes, no elistrito ela _Trindade. Se!'· sua residência e a multidão �eguia nos na sua suplica, Curou-se a sua genitDra
"\·lraD de paelrmhos do nOIvo o sr. João braços o,: Eeus t1'r<;08, os seus rosários e I e conu'aiu êle o .-Ício da embriagues que

· Assis e sua exma. espôsa e ela noiva o 38 suas medalhas_ Terminaela a benção só d·eixou dois anos depoi"i quanelo 11101'-

y·'
sr. José N'olasco e exma. espôsa, ocone-u um espetáculo ele beleza ime- reu a pobre mulher, Este episódio tl'a11.S-
Enlace '-joleta .Nicolich da Silva - Caro 1l10rável. Calmo, passando, o padre dit"i- formou o paelre Antônio num generoso

giu as seguilltes palavras à multidão: clevoto ele, Nossa SenhDra ela Graça que
_ "Mells filhos. Eu não faço mila- é, certamente, quem lhe aosiste nos mi

gres. H.ezeT'n à Nossa Senhora e tel1.hanl lagres que ú· povo reconhece tel' êle rea�

cOEfial1Ç!a. Usem as SlWS medalhas. Fa- lizaelo até agora.

çanl as suas noverias. Nossa Senhora é PHdí'e Antônio - reSll111iu Q no�so €:11-

quem faz o milagre", tl'e�-istaào _ é. como já disse, um ho-
Em seguida começa o desfile UDS el1- mem simples e um sacerdote virtuoso.

fermos. Cada qual fazia a sua súpltca A graça que êle alcançoll aD5 96· anos de

em voz Rita. Om-; então lamentações kiade de acuuir aos aflito, e curar DS en

(;rámaticas. fermos merece D nosso respeito ele cató-

,. ..... ....._. Ui.

DIARIAMENTE
,------

A Administração da Caixa,
Econômica Federal de Santa
Catarina avisa ao público em

geral que; a partir de IOde ou

tubro p. vindouro, passará a

funcionar com o seguinte ho
rário externo:
Carteira. de Uepósitos: das

9,00 ás 12,0.0 e das 14,00 ás ...
17,00 horas
Carteiras (Ve Penhôres r das

9,00 ás 12,00 e das 14,00 ás ...
17,00 horas
Oarteíra de Hlpotécase das

14,00 ás 17,00 horas

I
Carteira de Conslgnaçêess

das 14,00 ás 17,00 horas
Venda. de sêlos: das 9,00 ás

12,00 e das 14,00 ás 17,00 horas.
- Guarde as suas economias

na Caixa Econômica - Os seus

depósitos-populares são im

penhoráveis e garantidos pelo
Oovêrno Federal.

Especialistu em moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.
Horário: 9 às 12

5ERVICO DE
.

.

METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até, 14 horas

dia 27.
do

'I'errrpo EM GERAL INSlI'AV'EL, com

Em 8e,8[10 de diretoria, realizada a 24 mente se vem exercitando nesse :salutar
ciD corrente, deliberou, o Clube de Caça elesporto, pelo prazer do ensejo de ho
c Tiro "Couto 'lVlagalh[les", pt'omover. no menagem'em condignamente o preclaro

EI,CY DOiS SANTOS 'Ecitande da Inspetoria (Íe Educação Fisi- Governador Aderbal iRamos da Silva, só-
E cu aman'hã, com início às 8 hDraS, um elo fundador dessa pujante agremiação.

('ARMEN MELO DOS SA.!."iTOS festival desportivo, do quar constarão Segundo fomos informados, comD con-
têm o prazer de comunicar aos seus pa· duas provas d€ Tiro ao Alvo, inter-só- "idados de hDnra, comparecerão tDdos
rentes e pessoas amIgas, seu consórcio, ciOs. õendD lima de pistola ou l'evolver e os Secretários de Estudo e .o Prefeito da

_: realizado dia 24 dD corrente e oferecem olltru ele cara.bina, entrega de prêmios Capital.
· seus préstimos na cidade de Pôrto

Ale-,
aos' \'-encedores dos concursos anteriores, De acôl'elo com o programa de Tiro,

'g-re, onde passarão a residir. (' uma chul'rascaela, em homenagem ao amplamente divulgadD, as inscrições dos
Florian6púlis, 25-9-47. sr. Covernador do Estado. candidatos d.w,erão ser feitas no própriD

Para, essa festa ·de corelialidaele ·soc�al, l�stal1d'e.
conforme nos foi dado notar, reina gran- "O Estado" desportivo associando-se à

!\derbal Aleg'l'ia
Encontra-se .há dias, nesta capital, o·· ele entusiasl1lD entre os associadDS do I justa homenagem, ,formula ardentes vo

Clube "Couto de Magalhães", 'que diària- tos elo mais completD êxito..
· :sr. Aderbal Alegria, alto flillcionário dos
Correios e Telégrafos de Itajaí.

S. S. que coüta em Florian6polis, com

· grande número ele. amigos, tem sielo mui.
to cumprimentÍloo.-

chuvas .

'I'emperatut-a ESTAVE'L.

ODEON HO'J'e ás 4,30 7,30 bs. Ventos: DE NORlnÉSTE A SUJl':STE,
FLFtEJSOOiS.

Sessõe·s Populares Temperaturas externas de hoje: Ma�
I . xima 18,8 Mínima 14,6_

DINHEIRO NÃO DÁ FELICI-·
� _

DADE'
Donl lof.-Itr.:=ll.ça-OCom: Betty Hutton U

de Fore.
II comunisfa

CAVAIJGADA DO RISO
III

OS TAMBORES DE FU MAN
CHÚ

los Po(�ste[' Jhtri-a
Realiza-se hoje, o enlace matrimonial

('la senhoJ'ila Violeta Nicolich ela Silva
· com o 81'. :Carlos Poe.ôter oe Fa.z'iu. O ato
· civil realizar-se-á na residência dos pais
·

. .-da noiva, c tem comD testemunhas: por
}larte da noiva. o sr. Eeluardo Nicolich
e se\,horita Eclla Niéolich, Dr. Fúlvio
Aducci e exma. senhora, ,representadas
pelq �r. Osvaldo ,sil�-a e senhora. PDl'
parte do noivo: JOI'ge Maiato e senhora,
repre5entados pelo �r. Adolfo Nicolich
·da Si1va e Zilá Nicolich da Silva. Walelir

,. {;i! e senhol·a. No ·religioso, por parte ela
noiva, Celintt Poester Faria e sr. José
Pedro Gil e por part.e do noivD: Osvalelo
Francisco da ,SHva e s·enl1ora, Os noivos
seguirão para Pôrto Alegre, onde fixa.
Tão residência.

Churrascada em homenagem a S.
Exeia. o Sr. Governa_dor do Estado

No programa: Documentário
n. 2 Nac. Imp. Filmes,
Preços: Cr$ 3,00 único
Geral 2,00.
Imp. até 14 anos.

IMPERIAS - Hoje ás 7,30 hs.
UM LIRIO NA CRUZ

No programa: 1) Deip Jor
nal 2 x 20 -- Nac. Im. Filmes
2) Na Capital do Samba - De
senho· Colorido. 3) A Voz do
Mundo - Atualidades.
Preços: Cr$ 3,00 único
Imp. até 14 anos.

A GRANDESA DO BRASIL
Depende da ins�r!ução de oous fi

lhos, F1a.z,ei com que todas as pes
soas runaMab6'tas f;reque·ntem um
,ourso notur,no e rf.erej,s contribuído
para o .progresso do Bra.sil. Escola
Industrial ou Loja Maçonica.

t Missa
Ambrosin8

. � '.

A

mes
Vieira Simões
de

A casa da Avenida Trom
, 'pow .ky no 56 e moveis de
sola de jantar, dormitorio

Vitor dos Santos e

Senhor.
participam aOIl parentes e

penoos amigas o contrato
de casamento de sua filha

MARIA, com o ar,

Abelardo Berreta.

Florian6polis. 25

Luiz Berreta e

Senhora
participam aos pll�ente. e

peliSoall amigas o contrato
de ca.a.m6nto de .eu filho
ABELARDO.ç,m a Stex. Maria
de Lourdes V do. Santo.

d. Setembro d.. 19n

Severo Simões, ,Senhora e Filhos ainda profundamente
consternados com o passamento de su� extremosa e queridà
Mãe, sógl'a e avó. AMBROZINA VIEIRA SIMÕES, convidam
:ws seus parentes e amigos a as-si'stirem 'á MISSA DE Ml!.::S que
será celebrada no dia 29 do -corrente, segiUnda feira, ás SETE)
horas, na Catedral Metropolitana, Altar do Sagrado Coração
de Jesús,

Antecipadamente, adecem.
Externam, também, mais uma vez, os 'seus melhores agra

decimentos á tôdas as pessôas que oom suas visitas, telegra
mas e cartões, muito lhes confortaram.

VIAJíANiTES

Pavilhão Teatro Irmãos Martins
FALECIlllENTO

Faleceu a 19 do corrente em

· -Barra V'elh-a, a menina Stela
.Joaquina, filhinha do Sr. Ma
noel Anselmo Brenneisen, e de

�. sua exma. sra. Ceci Pessôa
· Brenneisen, Professora Pública
·

Estadual naquela localidade,
· realizando-se o enterro com

,grande acompanhamento no oe-

mitério do iocalidade.

Grande (ia. de Teatro A'mbu,lante
General Ourio

Instalado na Pra�a

Hoie às 20,15 Monumental Estréia com a peça

POLITICa INTERNDCIONalJOAO JOSÉ Drama em 4 atos

Após a peça um ato variado sob o. comando

BARATINHA, o fotmidavel comico Paulista.

de

, e COfiO.

T,. tar à F'raço
VVargas ne •. :2.1].

Getulio

I --I
Maria e Abelardo ,

I· llonfirmarn �
__� � J

WASHINGTON, 26 (U. P.) � Num dos mais decisivos dis�
cursos sohl'e a politica externa dos Estados Unidos, o senador
Talt delineou o programa republicano nos seguintes itens:

1) - Manutenção da paz, até que as condições não ve
nham ameaça'r a liberdade do povo norte-americano.

2) - IDstabelecimento de uma politica externa que vise a,

aplicação da lei com igual justiça.
3) - Resistência ao comunismo e recusa em ajudar a

Russia em qualquer aspecto qUE! tenha relação com o seu plano
de expandir a filosotfia comunista. E acresc�ntou que "não
podemos lutar com soldados contra a ideologia vermelha".

4) - Re-sta.beledmento da Alemanha até que tenha uma

economia auto-suficiente.
5) - Politica de assi,stência econômic;l aos paises destrui

dos pela guerra.
7) - Manutenção de um forte exército e de uma podel'osa

esquadra.
.

,Café Otto traduz qualidade!
\1" Peço -o .- o seu fornacado r;
/.

_.M�"_'''_'''�'''''_''''·'''_-'''''

'-Vende-se
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LIRA T. CLUBE - Dia 28, demingo, Soírêe das 9 às 2·4 horas. Dia ·1 t de

I ��dubro, Baile das nebutante���_�o��n�gem �(J 2 t
· aniversário e posse da Diretoria

!

f
COJJ1SSÁO DE ESTUDOS DOS � IS:ERVIDORES PirBLI€QS ���� ••

IE�ADO
... _

"

I
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PARECER N. 819/47 ;1
Lúcia Mana da Sil.va, proressora da

e!'lcO'La de Pantano do Sul, dLstrito de
Oaiacamg'a, município de Florianópolis,
})€de pagamen to do salário-família relatr
vo ao dependerute João. Belarmino da
SUva 'Neto, a pantír- do mês d€ agôsto de
1946.

2_ PelO' relaclonamerrto da importân
cia <lie Cr$ 200,00, para ser vaga 'Por crê
dito especial. de acôrdo com a mrorma
cão de fls., de TesourO' do Esta<:lo.

S_ S., em 17 de setembro de 1947_
Carlos da Costa Pereira, 'presidente e

i'elator,
.

Gustavo Neves
J _ Batista Pereíra
Aprovado.
18-9-47.
('&:>s.) Ade,'bal R. da Silva

PARECER N. 823/47
Belmiro d,e Oliveira Garcia, ocupante

do cargo de Porteiro, pad'rão F, da se
.cretatta da Flazeonda, requer se lhe anote
na ficha individual o tempo em que
serviu corno diarista na Dir'et.oria de
'Obras Públicas.

2_ Oonforrne a in-formação prestada
pela refer�da Diretor la, o requerente tra
balhou corno diarista, no período de mar

-ço de 1911 a dezembro de 1919, num to-
tal de 5S7 dias.

3. OpLnamos pelo -d·ef·erimento do pe
·dido.

S. S., em 17 de setembro de, 1947,
Car-lns da Costa ,Pereira, 'presid1ente e

re]ato1'.
Gustavo Neves
J_ Batista Pereira
Aprovado.
18-9-47.
(Ass.) Adet'b"l R. da Silva

PARECER N. 824/47
O Dtretor- do Departamento de Saúde
\blica pt-opõe a admissão de Astrogildo
Iffma.n.n na função de Trabalhador, 1'e-

,.)�·ência .1, do Hospital "Nerêu Ramns",
-crraua pelo decreto n. 3.651, de 12 'e

lembro de 1946.
J. Foram apresentados os documentos
ligidos em lei. _

! 3. Es,ta comissão nada tem a opor.
S. S., em 17 de setembro de 1947_
I Carlos da Costa Pereira, presidente e
reJ·ator.

Gust.avo N.wes
J. Bntísta Pereira
Aprovado.
18-9-47.
(Ass_) Aderbal R. ;ta Silva

PARECER N. 825/47
Altino Timóteo Xavier-, ocupante do

-cargo da classe D da carreira de Inspetor
de Trãnsito, 0.0 Quadro· único do Estado,
pede para constar- de sua ficha individua I
o tempo em que serviu na Polícia Militar
do Estado.

2. Segundo informação de fls. 3, do
sr. cornandance, o requerente serviu na

quela C'ol1poração no per-íodo ele 8 de ju
lho de 1936 a 10 de agôsto de 1939. data
<cm que foi excluído, por conclusão de
tempo,

3_ Pejo deferimento do pedido. .

S'. S., em 17 de setembr-o ele 1947,
Carlos da Costa Pereira, preSidente e

relator.
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
API'OVRdo.
18-9-47_
(Ass.) Aderbal R. da Stlva

PARECER N. 826/47
O sr. Diretor do Departamento de Edu

-eação encaminhou à Secretaria da Justi
ça, Educação e Saúde o pedido de ajuda
de-custo e transporte da pro·fessora esca
dual Odete Prado de Sousa, removida,
-,"'ex-off1cio", da escola rnist.a: de Bombas,
mumícipío de Põrto UniiiJo, para a de
Rio Araçá, mun ícíp lo de Bom Retiro.

2. Al'ega a referida professora que
gastou, com transpor-te, a importâncla de
ors 850.00, alegação que o. Departamernto
de Educação não tem dúvída em corro"
borar.
3.' Tendo"se em vista que. segundo

ainda declar-a a mesma professora. com

aprovação do D_ E.. esteve ela em trân
sito oito dia'S, viajando com dois filhos
menores, cabe-lhe de ajuda-de-custa a

quantia de ors 64{),oo, a qual, adícíona
da às despesas de tr-ansporte, somam o
total de ors 1.490,00, 'a que tem d íreíto.
5. S .. em 17 de setembro de 1947.
Carlos da Costa PercÍl'a, presidente.
Gust.avo Neves, relator.
J. Battsta Perolea
Aprovado.
18-9-47.
(Ass.) Adel'bal R. da Silva

Têrmo de rescisão de contr-ato
Aos dezessete dias do mês de setembro

de mil novecentos e quarenta e sete,
nesta cidade de Florianópolis, no prédio'
sito à rua F'elil(e Schmidt número trtnta
e seis. onde tunoíona a Comi·ssão de Es
tudos CWS· Serviços Públi'oos Estaduais.
presentes, ele um lado, o presidente da
Comissão, senhor Carlos da Costa Perei·
ra, representando o Govêrno do Estado
de Santa Catarina, contratante, e, ele
outro ladO'. o �nhor Ivo Leal Pereira de
Sousa, engenheiro contratado, foi con
<:1uido êste termo de �'escisão de contrato,
na forma que se segue: O contratante,
atendendo à solicitação endereçada em
data de tr'ês de setembro de mil nove
centos e qua-re<nta e sete, aO' Secretário
da Viação, Obrns Públicas e Agricultma
pelo contratado, resolv·e rescindir amigà
velmente o contrato de locação de ser
viços entre ambo·" celebrao.o em vinte e
cinco de a,bril ele mil novecentos e. qua·
renta' e sete e publicado· no "Diàrio Ofi-I J'cia·! do Estado" doe vinte e oito de abril
do mesmo a'no, segundo o qual o J!olltra
tado foi inv'estido na função de Enge
nheiro ela Diretoria de Obras Públicas _ ,
O presente têrmo, law'ado por mim, Ma· a
ria Barbolsa, ocupante do cargo ele clas,e l
I da carreira de Oficial Administrativo, !
do Quadro Único do Estado, servind'Ú na '·tt.HM��1'l""'''.'''D.'''''''''''''"'._...__.",__

;

__E!�."".""""11III1."U__1iI. 11'_' -=4111<"'
Comis.ão de Estudos cios Serviços Públi-
cos Estadu'ais, à fls_ 14 e 14 v. do l1vro
competente, para firmeza e vaJidade do
que fica estabelecido, é depois de lidO' e
achado confm'me, assinado. pelas partes
1nte.r"ss·aoc1as. peJ.a·s test·emunhas abaixo
declaradas e por mim, estando isento de
qualquer impôsto ou taxa.

(Ass.) Carlo� da Costa Pereira. Ivo
l,eal Pereira de Sc:;usa_ Celso Silveira de
Sousa. Doralécio Soares_ Maria Barbosa.

Aproxime-se mais de se.e
amigos e parentes envJando.
-lhes um número da revista O
·V.ALE DO ITAJA1, edição de-

dicada a FlorlanópoUfI

-_.__..__'-_&_-----_ .. ..,.. _.....,

o NOVO HORARIO DA VARIG

DE PIONEIROS
A SERVIÇO DE V.S.

..

��!�n�s:���d���m ..:p�,�?������� I
possuam mimeógrafos (duplicadores), para a venda, em

conta própria, de stencil!l� tinta e verniz corretor de Mime

Iqualidade. Cartas, com referências, a MARIO BASTOS
T""'"LEMOS - Rua 15 de Novembro, 197 - 1.0 Livros ecniCOS

______s_._PA_U_L_O_.�E_s_t._de_S._P_a_u_lo_.-----11 em geral

AV ISO
A IDMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA)

TODOS OS PORTApORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O DE· •

CRETO-LEU 7.930, AFIM DE SER REElV(BOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

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

DATILOGRAFIA
Correspondencla
Comercial

Confere
Diploma

Sas. - De Ploeianépolis para Porto Alegre. Decolagem ás 12.30 ln."&.
4as. - De Elorbanópolis para Curitiba e São Paulo. Doootages

ás f3,00 horas.
Sas. - De Elor íanópolis para Porto Alegre, Decolagem às iO,20 t.l�
6as. - De Flor-íanópolís para CuriLilba, São Paulo Iii Rio de JaIli9iN'...

Decolagem ás 10.40 horae.
Sab. - De Florianópolis para Porto Alegt-e. Decolagem ás 12,30 ht"lt.
2a8. - De Florianópohs para Ourat.íba, São Paulo e Bío d·e J&r1i&�

Decolagem áJS 10,40 horas.
P.ÂJSSAGEIROS - CORREIO - CAJRGAS - VALORES - REEMBOL."Ml
- FRETE A PAGAR - SERVICO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA.

.EUROPA PELA K. L. M.
FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRACA i5 DH

NOVEMBRO - TELEFONE� - 1.325

DIREÇXO:
Amélia M. Plí,1JU

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

da

I TECHICOS

ou Federais
e Exames de AdmiliSão

Estude por Correspondência'

Para ConcursosEstoduois

Português, Matemática, Ciências I Geografia,
Hís tório do Brasil, etc,

Intere••a-o? preencha eete cupão e remetca-o paro C. Poetal 332
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

PEDINDO INFORMAÇÕES:

'.,

Nome _

Rua tto _

idade Estado . _

o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnico.

todasem as

Pl'ofiasõell

Partido Social Democrático
DII1ETóRIO DO FJSTREITO

O díeetóuio do PSD do Estreito, reoentemento empossado, tem

o prazer de cormmicar aos seus eorreligionát-íos que se reunirá todos

os domimgos, ás 10 horas, na sede do Candásta R. F. C., provisoriamente,
Oientií'íca, também, ter sido delioeradc que os companheiros po

derão se entender com qualquer memrhro do- diretório, para expôr-Ihe
suas pretensões de interêsee coletivo, as quais serão, em reunião, exa

minadas com cr-ítério e justioça, e sendo julgadas asSUIIlItO de consíde

ração, por certo, merecerão o apôio do djretõr-Io, que as encaminhará
a quem de direito.

(',oMPANBIA •ALlANt;A DA lAIA"
....da _ 117. - u.Ie: I" I j
O'CJllIDlOI • 'l'ü!f8PO.'l'lI1

Cifr•• do BaÍflDCo d. 19441

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.9781401;755.97

67.053 • .245,30
142.176.603.80

LIVRARIA ROSA
Ru Q Deodoro, 33 - FpoU••
Atende pelo Serviço.·
Reernbollôo PO.f!taL

\
- l

CAPITAL E RESERVAS
Respon.obilidade.
Recete
Ativo

•

•

/ 98.687.816,30
76.736,401.306.20

Sinistro I pagol no., Cíltimol III 8110.

RellpOJlISbilidetJel •

Oiretorel:
Dr� Pamphilo d'mra Freire
de Sá, AniJ!lio Ma••orra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho. Dr: Prancisco
Joaquim Barreto de Araujo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
�odaçIo e Ofici.... l raa 1.

Pinto IL 5
Diretor: RUBENS A. RAMOS
l/"l"Qrletário e Dir.-Ger....

SIDNEI N.OCETI
DiretGr de Redaçlo:

A. DAMASCENO DA BILV�
Chefe de Parinaçlo:

_

I'ilANCISCO LAliLUQUlI
Cbefe de lmpreulo:

IO.A.Qr'LM CABRAL DA BILTI
R�'Oresentante:

-

RAUL CASAMAYOR
SUCURlSAL DE
A. S. LARA

m•• Senador Dantas, 40 _ ..
andar

'110}. 22-6924 - }lfo de lanelr.
ft..1ll Felipe de Oliveira. 21 _

S· andar
TeL 2-9S73 - São P••t.

�:

-.

ASSINATURAS
N. Capital

�r.t. '.' •••••••• Ort
h.etttrtl • . • . • . Cr'
l'rbDestr. •• • . . . Cr$
CIi� •••••••••••• Cr'
lfia.r� aTulao .. l;r$

No Interior
\

'} h. . . . . . .. . . .. Clt 1.,.Of
:; m �it.es�re CI1 ..,�

'
..1.'1·.,

Trimestre CTt 11.00
W'iaero avulso ..Cr$ ',GI

,
·

AaA_eio. mediante e.atral.

.....
41,_
ZI,"
••••

0tI orlpnafll. me••• d.
IIIllblicados, nio ••rlo

devolTidOll.
.i tUreção não se r..,....
..biliza pelO! eonceito.
emitidos nos arUl_

asalnad_

Pede auxilio
';o�Maria Romana. natural dHta

• rcidaà,e. r••id6nte no Saco dali
7Limõea. com 85 anos tie idade.
)·paralítico:1. nêio tendo re�ur",o'll p s ro

.,4 .U(l manutença� e t"tit'l.ffi8nto.
recorre à caridade pública. afim
de anqariar alguns donativo•.
O. donativoa podem .ar entl'e'

'-{luas ne.ta Radaciio.

TERRENOS
y Vendem-se diversos (alguns
.J'-com chácara), no lado do con

tinente, na praia. Um dêles, com
grande área, é apropriado tarn

·'bem para deposito e trapiche.
Planta e informações, à Rua

Trajano 16. Fl"·dAnó ....01i,,

Dr. (LAtiNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

'"

, !

Crims G cível
Coa.tituição de Soci.dad••

NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rio.

�_(.\�i E....... - Pí�":n��7 N"....
. ,

R••Id, - Rua Tiradente. 47. IFONE -- 1468

FRACOS.
ANiMICOS

TOMEM

,II�I eretSBtifl
II�ral "SILVEIRAII

G·�i,nd.T'ftl..
-<tO " : " •• " Co

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o q.e i

UI lázaro, dize-Ihet q., i
um enfêrmo que poderá re

cuperar a .aude com '" te.
auilio.

1
QUl<1iXAS E RECLAl\UÇõF..8:.. PRF.ZADO I,EITOR: Se o que >1t�

: Istp.relJlI.8 é.. realmente, uma. 1>ro.idê�ei.
�;'

,ara �ndirf.:itar o Q\"� eptivr.r err�d{' OP
,

•

pra que .i�"", fala "lo re repit9: �
·

NAO o ••eAndalo' QU� " .na reclAmJlçA.
· 'I ln tnein poder' ";r " cauur, encarai

� sabe-a 1.0 SEcçÃO RECLA.MACIHt�l.

14e
() teSTADO, 'lU. o ouo =. !flfi4.

,

,em demoro ao ,,,,...h,,,,,,,,®t(l d. 1l1leDif

.

de djr'f;�tOt rcceteUJi'O " ". "âms. itdt)tW2.�.
; t. 9io do reduH.itI,do� fmhIJ'!'r:. to:'� �t.';tftxJ' ,."

,�� ,,�o 0.1 Im V:.t:;co:do. nem a ne<JJa..

".!IL.çIIt> ""'Al • No<rM�,",!fI 1Ma.4...

� .. � .... . .....

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
�a lUlz rIa instrução, levamdo-o a um

. , �urso de ill<lfabetização de adultos.

.-=

-----_.::::=---------

f.i
,� .:';:;'''':'''J(\

.. ,.-

{;,.;i:�·
".:) '�4,:,.,.�

LIN�OLN MER�URY Ie
,

."

-

sao nossa espe_cialidade !-

• Cuidar do seu Lincoln ou do seu Mercury é parte essencial

das nossas atividades. Por isso, somente nós podemos lhe oferecer
um Departamento de Serviço especialmen te equipado para aten

dê-lo. Possuímos técnicos selecionados, que conhecem êsses car

ros como a palma da mão. Empregamos peças Lincoln e Mercury
legítimas, gue se ajustam com precisão e duram muito mais.

•

PRlO lNTERÊSSE,
O SEU PRO

N eriõdicomente o

trago-nOS p
seu Mercury.

seu Lincoln ou o

lhor do
• conhecemos me

Nos o
,

e o· inspeciono-
que ninguem

·dadosamente.remos CUI
• OS sõo opro.

NOSSOS MElOO senhor
vodos pelo fóbrica

... e o

I
ra' os resultados.

aprovo

OUÇA MOMENTOS MUSIÇ�IS FORD, ÀS 21:30 HORAS

Às 3AS. FEIRAS: Rádio Nacional, em ondas longas (980 kcs) e curtas (30.86,m - 9.720 RCS).
ÀS �AS. FElRAS: Rádio Tupi. em ondas longas (1.040 hcs) e Rádio Difusora S. Paulo,
em ondas longas (960 hcs) e curtas ('19.22 m - 6.095 lecs e 25.50 m ' 11.765 IlCS),

REVENDEDORES NESTA CAPITAL:

& IRMÃO
R u.a D u a r t e S h 11. t e I, 11

l'M,EICIMENTO DE ILUSTlRE EN

GENHEIRO HOLtf\.NDE,S
S. H. J. - Comurricam de Hoorn,

rrolauda que faleceu naquela cida

do, ern 8 do corr-ente, o Sr. R. Kol

rnan, conhecido engenheir-o hidra-

líco, aos 68 anos Ide idade, O 81'.

Kolmam estudou durante 15 anos

os prnhletnas ela proa ução de ele

tricidude pelas corrontesas. dCSCII

volvendo dessa forma novos mé

iodos baseados fi os mellhora-
" mentes, obtidos por técnicos hi

draulicos americanos nu Ie íto (lo

Rio �1 i ssíssipi.

Clube Doze de Ai gosto feder�ção Espírita
A Diretoria. do Clube 12 de Agósto, atendendo a precar ie- ea tarloense

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

associados, solicita a atenção de seus sócios para as seguintes
instruções:

a) O .ingresso ao Clube só é permitido aos associados e

pessoas de suas famílias, de acôrdo com as disposições dos

Estatutos;
b) Somente será permitido a entrada de menores de 14

anos nas matinées infantis e nas domingueiras:
c) O sócio aspirante não tem direito de se fazer acompa

nhar de outras pessoas;

d) A Diretorda solicita assim a cooperação de seus as

soeíados para estas instruções, que reputa de magna importân
cia para a vida social do Clube.

Florianópolis, 19 de setembro de 1917.
A DIRETORIA

CONVITE

De ordem do irmão Presíden
te, são convidados todos os

membros do Conselho Delibe
rativo, representantes das so

ciedades adêsas e demais con ..

frades 'á comparecerem, ou se
fizerem representar na sessão
solene, comemorativa ao DIA
DE KARDEC, que se realizará
ás 19,30 horas de sexta-feira,
3 de Outubro, na séde do Cen·
tro Espirita"Amor e Humaní
dade do Apóstolo", nesta Ca-
pital.

.

Fâorlanópolts, 23 de setem
bro de 1947.
T:hiago Vieira de Castro .........

Secretárjo.

Ing1e<a •

pnEJSE�TE DA PREFEITURA DE

.\.:\IISTEI1.DA,M AO CONSELHO MU

NICIPAL DE MOSCOU

S. Ii. J. - Comunicam de Ams

tel'clmn que o Preí'eíto ela cidade.

81'. d'Ailly. fez presonle ao Conse

lho l\Iuniei1),al de Moscou de uma

vista panoramica do Amsterdam na

época de Czar Pedco o Grande,
ele sC' i,� pés ele comprimentos, pia
[,ada a mão.

Resfriàdo
�

conl"
'1

,�DISElf_ 2D�':í� Para acalmar tosse
tr e soltar o catarro.

f��
derreta algum Vick

,

�
VapoRub em áglila.

.. '" a ferver, e inale os

, seus vapores. Ao dei-
_., -

tar,friccioneopeito,
costas e pescoço com-'"
Vick VapoRub.

.
\

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

'Representante de Andebu do Brasil S. A.
..................................................

PRODUTOS ALIMENTíCIOS ,- Sardil1llHlS Portng1uez.a - Pe
til-Pois - Aspargos - :\lacanrã.a Americano, com 0\'.')8. Arenques
em oleo e SAlgados.

Prod.uto.s deshidl'atardos "Rarkson" - Gema ele ov-o em pó -

OYO inte.iro �m :\lÓ - AlbUlmina Cristal.
PAPE'L,,<\iRJA - Canetas ti.nteiro Erw�il':shal'p "Sky!i.ne" - Au

torpoins - Canet.als de ml1!deÍ'ra-Penas para can1eta:s, marcá "Eagle".
RÁDIO - Para rnesa de ca:bee'eiira, mar,ca "Wonnie", 5 valvu-

las - 110-120 Y.aIUS.
ABRIDORJi',S DE LATA ,_ Maroa "Ace".
EiLA!SnCOS - Ue Rayon 'e algodão.
BAJRAJ,HOS - Americano mama "Caravan".
'DECIDOS - GraniLe ,Rayün e lã.

BU CO DE FORRACHA, prccedencia

IWOS DO CO.:\'GRESSO FAJtMA-
.

C]�CTICO BELGO- HOIJA:\'D]];S
S. 11. 1. - Infol'mam ele Noorcl

wijk, Holancla, que foi reali,;.mdo

naqucla 'cidade nos dias 9, 10 c 11

rio COl'['cm [,e, o cong'!',esso f:u'rnaccl\

lico J)('lgu- holandês com a pJ'esen

ea de 350 t�cnicos farmacenücos ela

Bélgica e Hola11Cla. A �("ssão inau

g'm'al do Congresso fui abe'l'ta pelo
:\Iinistl'o dos :\'egóeio� Sociais da

Hol[lnrla, 81'. 'Y. Brccs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'IH 6 '. O BSTADO- Sàbado 27 de Setembro de 19�7

- Pr�m�viQc ��l, r�brl;ia Atllti�, �,hrin�nu, a�rá UlliUQQ u; aia: 4 e l �� autuare vidaura, n, �r,;,
dla�ort�a «Tucnb ��raMl\ Nilo t�lV�t», o �am��cníta ratanual ce Atlttiunc �� 1�47, ao �u,l c�n�orrlrio G�ui�ea

rlcri,nó��lin, TU�'fio, Jcinvil�, �lum;n�u e �ru:�uc.

.zz: '\(1 próxima semana Ú DejJar
tameuto de 'Denis da F. C. D. Iará
o sclcoiouernente dos tenistas que

representarão o nosso Estado no

Carrspennato Brastlei ro clt' Tpinb que
Sl'l'à iniciado a 10 de outubro pró-
ximo, na Capital da República. Co
mo manda o regulamento, cada te

J�: der-ação será n�l}l'8S�nla(la pai" 10
�

I
de �('lIS melhores raquetistas.

J - O Vasco ela Gama lk]·er' invlc

Q� to rio Campeouato Gal'i�ea de Fute-

bol, jogarú ama nhâ cm Bclu Hori
zontr- trcntc ao Cruzeiro, local, em

pagarucnto cio Ipas�e de Isrnacl.
- Amanhã. em Joíuvilo, será

(\('aLizacIa a segunda regala ot'ioiul
cio uno. pal rociuada pela Liga Jo
invilense de Despostos e p rornovr
(Iil .pelo Clube Náutico Cachoeira. O

gl'(-miu pt-ornul.or do certame náu
i ico Ctl11l0 sempre Ü'I'Ú pela trenl e
(I seu velho rival, o ·ClulLle Náutico
_\:lâ,nljro. que' venceu a pr imeira

regata.
- Amanhã será reulizado em P.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO Alegrr- o "clássicn' do íutcbot guu-

Em prosseguimento do Campeonato de Amadores, para amanhã
cho [nlc,.,,,ciono' x Gcêmio

MOVIMENTO�DOCAMPEONATO, AMADORISTA está marcado o sensacional duelo Dr. Newton D'AvUa
,

DE FUTEBOL
. Ausente durante o mez de '

entre Paula Ramos e Fínueirense Setembro, em es�udo no RíG
Com a realização da 18a, Nicolau (Figueirense) 4 ' 6 • de Janeiro.

rodada, é o seguinte o mo- Arí (A'vaí) ,.. 41

I hvimento do Campeonato Ama- Renato (Colegial) 31A' sus Coi' S.· O «'mate ))dorista de Futebol da Primeira Nizeta Avaí) .. , .. ,...... 31, vai (Cver ) e a IDivisão: Sanford (Caravana) -..... 3
Jogos rea.liza4os Zachi (Avaí) 33, I '

que hOJ·a a5SI·stJ·r-�os, '1° TURNO Lázaro (Paula Ramos) .. , � _..._
, Bocaiuva 2 x Colegtal L "Machado (Atlético) 31 D,elllro de algumas 110l'ê15 o p08- _do que, os "meninos de ouro" sao pelejarão obedecendo as coustituí-
Avaí 5 x Paula Ramos 4 Careca (Bocaíuva) ,.. 3, sanl e esquarirâo do Ava

í

irá en- capazes de grandes f1citoti, como, ções que se seguern : '

(Jogo anulado) Hélinho (Colegial) ' 2' contrur-se com a valorosa e e11- atestam as SU'aS vitórias sóbre o I A VAi: Adolrmho, Fatéco e Da-
Atlético 2 x Caravana 1 Hamilton (Figueirense) " 2 lusiastica fala'l1go da ,A. D, Colegi- F'igueirunse e o Caravana do Ar tl'mi<1Ui; Luiz II, Bráulio e Boas; Fe-
Avaí 1 x Figueirense 1 F'elipínho (Avaí) _ .. '. , , .. 2 aI, truvaurío-se a Iula pela posse no tlllUW que passou. lip írsho, Nizeta, 'I'ião, Arí e Zacki.
Caravana 7 x Bocaduva 1 Mirinho (Atlético) 2 de dois pontos,

.

I Afim de não se verem despojados I COLEGfAL: Bi-ognnti Aldo e Kat-
Paula Ramos 3 x Atlético 1 Lebetinha (Caravana) ., '.. 2 O e"'llPLáCl�lü futebolístico que do 11OnI'OSn título de invictos, os ciipis; Airton, Pedro e Nazareno:
Colegial 3 x Caravana 2 Ivaní (Atlético) .".'..... 2:ncsla tarde serú jpi-opurcítmado ao avaiauos lutarão arduamente pelo ltenató (ou Osman) , Motorzinho,
Atlético' 5 x Figueirense 3 Galico (Figueirense) ..... 2 público iP'elas duas equipes alv i- tr-iunfo, pois emoora sejam COI1- Gil (ou Rógis), Holinho e Lauro
Paula Ramos 4 x Boeaíuva li Ibio (Bocaiúva) ... ,..... 2 aZUBS·. sem dúvida alguma será siderados francos favoritos da par- (ou Paulinho).
Avaí 2 x Atlético 11' F'orneroll! (�. Ramos) .• � 2' �ensa�iollal c disputado, esperan- tida, sabem oles que é necessário a Para d ir-igir a pugna foi dcs igua-
Paula Ramos 3 x Colegial 2. Lauro (Colegial) ..... ,.. 2 do-se quo o conjunlo do mOdelarl maior cautela para não sentirem a do o sr. Fl'aneisco Prazeres.
Figueirense' '5 x Booaiuva 2. Harley (Figueirense) .... 1 estabelecimento de ensino da rua vergonha de uma derrota, de vez O jogo está. marcado pum Ler'
Caravana 3 x Paula Ramos 2 Calixto (Paula Ramos) .. l!.E'ci,l>eve� Jún ioi' apague comPleta-I que ainda terão que medir í'orças início. ás '15,30 horas: Prctim inar-
Avai 6 x Bocaiuva 1 �ilva (Caravana) li mente a má impr-essão deixada. com dois esquadrões resrpeitávcls: ment.e cleJrontar-se-ão as equipes.
Colegial 4 x Figueirense 1 Irassú (Atléti.co) " 1 J1(}S úlLimos ipréliôs em que tomoulo Paula Ramos e o Caravana do Ar, de aspirantes dos rnesm:QS c.l'l1bes"
Atlético 2 x Bocaiuva O Duduca (Colegial) , .. 1 parte. que constlfAllcm ye1'dadeil'as amea- com inicio ás 13.30 1101'a'5, sob a eli-

Caravana 4 x Figueirense 2 Haroldo (Caravana) 1!
.os avaianos levam a sério o ças.' reção elo <árbitro sr, Newto.ll MOll-

Avaí 3 x Colegial O Perrone (Av�) '...... 1. COtnilpr()mi,�,;o de hoje. p01S é salJi-' O� doi" quadros prova"elmrnLe guilhoL.
Paula Ramos 2 :x Figueil'en- Osm�n ColegIal) 11, '. • QUJolRE.M O AD[A,MENTO DO

�tl�ticO 4 x. Colegial 2. t����la(��a,r:�I��a)':::::: i�Regala Interna do Velel-\ CAMPFJO�;,�'g'r��1��IAL ])11:

Avaí 1 x. Caravana O. Chocolate (Paula Ramos). li
� "_

2° TURNO Nazareno (Colegial.,.. 1 ros da Ilha }\Tl1�telldIalll1, 2;) ,(U·IP·d)
- A FbC�2 N 1 (AtI 'tO ) 1

' dOl'açao n' ernaCLOna e Ful,e ().A' .... l' 4 x Paula Ramol'l e san ' e lCO .... . . . .
,-

I
..
y"'_ -

I aJllrovou, em ,sua reumao anua.Cttrctvana 3 x Atlético 3 Póvoas (Avaí) '... 1. O ypleiro� da Dita, a lll'estígio-, yoll'iros da Cu,pit.al. onlem. a p1'OIp051a do, riresidente-Avaí 2 x. Figueirense 2. Moa,cir (Bocaiuva) , .. ,... 1 sa agreminaçao que tPJJn sua séde I Coní'on!].r a'j)Ul'a,mos,. a regala ,

'I d Cdo ComH,e Org\amzac OI' O· am-
Caravana do Ar 6 x. Colegial O Ohinês (P. Ramo's) contra 1 looaliza,da na Prainha, reaI.izará, I será dE�dicada ao comodoro do

peo:naJo M,undial de Foolt-ball, 8.1'.Paula Ramos 2 x Atlético o. ,.Recordista por jog'o I amuI1Jbã, conforme noticmmos, a

"
clube, se, H igino Luiz GO'l1zaga, KareJ Lots�.', no sent,ido de adiar-

Figueirense 4 x Atlético 3 Leollldas (Caravana): 4 gOaIs.,' wa roga La mtcl'lJa. downdo ser dis.putada por Lodos
aLé 1950 o refeeida Call1lp'eonatO'�Paula Ramos 7 x Bocaiuva 1 Arqueiros Vazado'S Esta prova "cm des[)rl'tando

lOS varcas, ('m numero de ill.
que deve 'ser realizado em �949,Avaí 2 x; Atlético 1. Rubinho (Bocaiuva) ..... 3.5 cle.su'su,do intel'êssc nos circulas Aguardem maiores detalbes,
porem Idesde ·que o Bru&il concor-

Paula Ramos 3 x Colegial 2. Arí (Figueirense) 27 -

,

Figueirense 3 x Bcocaiuva 1.1 CBurOr:,Ún'o(lAI' tl(ec't�cl��i�l)···. '.:::' ;� Grandes fe:sfejos no ClubeNau- dOO Sr. Lobs.y decLaroo qUtl, em
Paula Ramos 2 x· aravana. C> �

I' S
visLa dos JO-gDS Olill11ipico:s de 1948,Bocaiuva 3 x AUético "2 T�t� (Paula Ramos) ... ,. i54: fico ",ruzeiro do ui não hruvel-ia tempo suficiente pai-aCaravana 3 x Figueirense 1 HelIo (Caravana) " .. ,...

'D' CI b Na',ll!.'I·"'O pI"e.pa.ra:r o Camneonato Mundial.
01 d AdI!' (A ') 12 Da lL'eLDriado ue... D[A 28 t

Prêmio: 1 f1n�:Si��Srelógio de Ad�lf���O (l��í)·:::::::. 8 CI'LlLieil'o do· Sul, de São Francisé'o Á:,; 9,00 horas - ,1naug'uracão cio de Foot-bull palra 1949.

dI RI' I M (C ) 3 i do Sul, reccj}emo� atencioso convi- gi.nasio de espol'tes.pulso, institui o pe a e' OIJOa-j auro aravana. . . . . .

21 Le pura as solenida,des de abertura: Ás 9.15 horas _ Âpl'e,sentacãoria Gomes BiUnbo (Colegial) ,
'
..

Leollid<as (Caravana) ..... 16 Hélio (Bocaiuva) , , 2 de sous salões, na noiLe de hoje, e', e desfik {Ias ,eqlüpes de VoBey e

A
• -

d IDaLlglJl'ação do ,gll1ásio de esportes,' ]jasqlld-.])all.Mandi,co (P�ula .Ramos) '. i3 l'i�l;� D)ao vasa o

I amanhiL -I Ás 9,30 hôras - Tomeio inicioAuguisto (FIgueIrense) 3 Ped,ro ( t e co
Som s gl'aLos p.ela s'entileza do' do,.; C[nudros ,de VoHey, entl'e asT'ião (Avaí) .... . " 7 Juizes que Atuaram ' ,ta' I j' I J'1,· .). 6 J

'

R'b
.

10 COllVI e. eq1.üpe,s relLn'p...sel1'Latlvas (e om-Medinho (At etlCo . . . . . . ,ose 11 eIro ,.,.,. vezes
'b' L. . . , ,"\.. alXO 'l'anSCl'eVPJnOf; o

progra-,'
v ille Jar.l1g;ná ·e a nU$sa.

'

Ca'rIom (Paula Ramos) ·t·· 6 Waldemlro Mello .. 6 v,ezes I f t' 'I I "t
.

. , . ma c a� cs ,IV]I(.WC·eos.: 'Ás 13,00 110[,<1's - IJllelO 'ornelOTesta (Boca!u;va) 6 LUClO. Carvalho 3 vezes
I D I A 27 cle :[)i:ngllo-pongue xadrez.,Ca'P·eta (Atl�t�co) � FranCISCO Pra.�eres. � vezesl Ás 21 horas _ Abcdura dos sa- Ás 14,00 1101'as _ Inicio cio t01'- A JUViENTUDE IDSfPílIUTA DE F'LO-

Capeta (AtletlCo) : Osvaldo Vare.lao .. vezes
lõe' nnio, de Bas'quet�baIL entre as

R'MJNóPOiLIS con.vida a todos os seuS'

Abelardo (Paula Ramos) .. 4' Antônio P. O. Neto .. 3 vezes
s. , associados e aos espíritas em 'gerar, para'
ÁS 2,2 horas - lnaug'uraeão da eqL1ipes re:prese11t.aLivas de Join- sua reunião de estudos que será reali-Gil (Colegial) 4 Patricio Borba 2 vezes

plalcu. em hom.enagem ao" Cmte. '11 J
'

zada domingo próximo, dia 2'8, às lO,3ll'Lázaro (Paula Ramos) .. 4 Álvaro Cabo 2 veze·g
Cabo. VI_ÍJ.�' 2t;�:���,u: �naocS;:�lat,;ãt) dós 11Ol'as, na ,sede do Centro EsJ;llrita "Amor-

Djalma (Atlético) 4 Hubert Beck " 1 vez .

9') 15 I A, 'a
-

d
.

d e Humildade do Apóstolo".
.

SITUAÇÃO DOS CLUBE3 I
AS :...�, 10ras - nipl'esen� (,\:10 quadros VÜill'Ce' ore,s, prOi'segnm o

Durante esta relmião, dirigirá a pala-
r!rmonslrativo das d�spesa,s, refor- Uil11a soirúe, vra aos jovens espíritas o i1ustré COll-

I IJOgOS I I I I I I I 'ma Sé.de frade jornalista Osvaldo Melo. Pl'esiden- t:iClassifi· re.liza· Vilóri.s Oerrolas [mpales Pontos Ponlos 'Coais. 'Coais.'.
.

-

d
' /"1\cação dos ganhos perdidos pró contra I AS 22,30 110ras - Inauguraçao O te ,da Federação Espirita Catarinense.
Juventude E,epírita lde Florianópolis,

Avaf 1° 8 6 O 2 14 2 21 8
"alão pelo Sill'.]VI. D, Prefeito I lE ...4pnEGAD'" em 26 de setembl'o de 1047,

Paula Ramos 20 10 8 2 O 16 4 30 15 i :\:lnni<Cipal, prosspg'uindo as dan- , �v:l K ,f.t&. -, - --

I �as Aumente o Capital do Colé-Caravana 3° 10 5 4 1 11 9 30 17
c'"

Figueirense 40 10 3 5 2 8 12 22 27
Li '23,00 horas - Inicio voLação Precisa-se de uma para ser gio Barl'iga-Verde, afim de-

Colegial 4° 8 2

661 O 4 14 24 pal'a a ma·dl'inha dos esportes do viços domésticos. Bom salá' io, que possamos construi-lo, ins-
I 121 C N C S' cesa e comida. Não é necessá crevelldo-se, llOje mesmo" n�Atlético 5° 11\ 4 1 9 131 24 26 ':.

, .

h R I I d .

R AI' ;" I dJ30caiuva 60 9 2 7 O 4 14 12 37' A: 3,00 oeas - esutaco a rio saber cnslohar. ua ,ml- S{\U 1!ua.uro SOCla e compo-
_____________________________ elelçao. rante LBmeg0. 144. nentes.

Finalmente, amanhã, ,na baía sul, o Clube Náutico «Francisco Martinelli» realizará
ii sua grandiosa regata a remo, em homenagem ao Sr. Governador Aderbal R.
da ' Silva. Riacbuelo, PJlartinelli e Aldo Luz estão com suas guarnições bem

preparadas�, para as. pugnas náuticas de amanhã�

DIVER8.AS N01'iC[A,S

i l

Vende-se
Um BenttaJow PA Rua Jo!é

Cândido da Silva (ESTREITO}
ne, 350. a tH tar 00 mesma"

prt'ç'l CR$ 40 000,00.

CONVITE

CLUae

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



cadastro. Social do«O·Estado»
IPe4i1moa -- DQM(» disttIUota leitor., o �eUr e

1••IIPOllIbl.Bo. remete-lo á tl<aa a.dacIo �
...-o a_. o ao.o 110"10 Cadutro .....

-

...

....

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

- • • • • • • • • • • •• lI!It. Qril ...�........... D. 8... • a". :-•••••••
'

••• t
.................................... _ �

'

.

§� � .(.) _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••

kIIo ., Pall (mie) _
..

�. •••••••••••••••••••••••• .. • 0 •••••••••••

Inforroaçõe. com 0& Agente.
Florian6polis - Carlos Hcepcke S/A - CI - Telefone 1.211

São Fra.lciaco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - eI -:-__1'e)�]one 6 ( End. teleg.
MOOREMACK

·····��················ ••••••••••• __ 9 ••••• C ••••••••••• " ••••••••••••••

C: .l'lSp"rces requl,al'e8

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORI.Aarr�o.. tamb6m,. ItIIIltlhsa th noticia eh •••____
....entoa • oatru, de ...._ ou .. PMIIOU amf8u,

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

. DI. NEWTON D'AVILA
�(6N - �ia'i UrtnAl'iu -
� dtNI m.teBtln08 nto •

,l. eu;lU - Hemorroidas, Tr�
� da coUte amebima.

"'�0Y1:ap1a - Intra .,ermeJ.llo.
�ulta: Vitor Melrelea, 28.
A� d1arIamente !Ia U,lIiO ...
W. ê tarde.. du 16 bs. em dlu.te

R_a: V1dia1 RamOl, N.
, Jl'orua 1067

•

DI., A. SANTAELLA
t_lomalio pela Faculdade Na
� de Meulclna da UlIl1verillc!z,
�,� Brall1l). Médico por concur
ll'IJl m Serviço Nacional de DoU
_ Mentais, Ex lnterno da Santa
1>1'.... 4. M1aerlc6rdla. e Ho'sp!"tAl]
�Mtrico do Rio na Capital "'(to

deral
�O.& Il1!:DICA - DO:IlNQJlII)

NlilR\TOSAS
-� I[k)JI8ultólrio: Edlflclo Am4lllll!

NETO
.... Ba reUpe Schm1dt. CoDlJUltul

Da ,II! ás 18 horaa -
�.: Ru. Álvaro de Cam

iIllMt a. 18 - f'lorl&nópolla.
_.

, :ma, POLYDORO S. THIAGU
�#� do Hospital de Oaritla4s

de FlorianópoliS
.a..tstente da Maternida.de

JI\1.H!IIIOA MEDICA - DISTOJI.

»lO!! DA GESTAÇAO E DO

PARTO

,�... 'li0ll órgãos Internos, _

peolalm�nte do ca'raç!la
!lllalenoas da tlrolde e demall

glAndulas Internas

IIIliIIIOWIIBAPIA - ELECTIitOCAB

__JU.n4 - ME\J1A80LI8MO
BASAL

�1iI!lMINl"" d1àriamenta ,dila 1:1 lí4I

18 horas

� chamados a qualqUef
� InClUIIlve durante 8 noite.

'Il!IUIJOLTOmO: Rua Vitor Melre-

1M. 18, Pane '700,

�@l4: A'fenlda Tram·

powslt1. 62, Pone 708

DR. �IARIO lVENDHAUSRN
Clfrrica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Tele!. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:

f Felip'3 Schmidt n. 38

I Te!. 812

I '�DR. ROLDÃO CONSONI
fJi..TI,,,,SWIA GMlRAL - A.l.lrA til,
MtI�oi:UA - MOLlIISTIAII Dft f.I;j\J;.
, • •. NHORAB -- o PARTOS
�o pela Faculdade de )(�,
•...._ n.. iJnlvel'Sláade 0.... -v

1'IIr�, onde foi assistente por ......
...,_ do Serviço C1r1lrg1oo 4a

hoi. Jillpio Correia Neto
� do estômago e vl>u 10,·
i1ti'álil. !nW8tlnos delgado e gl'o.wIO,
�e. rins. próstata, tN!z!;ga,

�o. ovlJrlol e trompatl, Varleo
� )údrocele. Var'we. II 11...._

CONSULT,AS:
.. I •• 1:1 horas, ti Rue. );1(1!,�
illetun:idt, 21 (altos da -Cam Pa·

raíso) , Te!. 1.598.
�:JlllI7CIA: RUII ,Il)stevell ,UI

l1ior. 1'19; Tel. lo!! 7M

Dr. BIASE rARACO
DOBNCAI! DE SIE'N'RORAB _.

lID'lLXS '-'- AFEcçõES DA.
PlIlI1E - RAlOS :mFRA·VER·
IIDlLHOS E ULTRAS-VIOLETAJI
00Ma.: R. Felipe 8chm1dt. ... -

Da. 9 à. 11 e dOR 5 às 7 hr.,
Rei: R. D, Jaime Camara, 47

J'ONE 16t8

DI. UNS NEVES
Moléstias de senhora

�110 - Riua JoAo Pinto II. .,
- Sobrado - Telefone 1.461
�. - Rua Sete doe Setembro
_ (JidMic1o 1. A. P. da EstiTa)

Telefone M.1IM

.. PAULO FONTES
Clfn,loo e operador

�tórl.o: Rua Vitor Melftl-. ..
Telefone: 1,o{Qli ,

CouuIf,u das 10 às 12 � dM 14 ... 1.,

�tncla: Rua Blumooau, 12
Telefone: 1.821

,

--

.-':--.-.- s. CAV.hLCANTf
� exclusivamente de crlanou

I ..w... Saldanha M8il"lnho. UI
Telefone )l, 73'.1

FARMACIA ESPE�ANÇA
do Farmaeêlltleo NILO LAUS
Boje e amlUlhl ••ri a ... preferúla

Dr.....adeDaÜI • "raBCelra - Bctmeopátl.. - Perta
.artu - AI1lK.... ItOrradtL

Gara..... exata .....rd.da •• receUó"" .We•.

.__:_----------------�.

Rep 'esenhçõe, pàf8 O

Estado OLl praçAS do Rio

Grandt' d o Sul
PelSôa conhecedora de todo o

Rio Grande do Sul. aceita repre
lentaçÕ811 na. indicoçaes acima
mencionados, dando tojo. os 1'efe
rencias ou informaçÕes que lhe
forem pedida.,
Cortaa, por ob.equio. para João

F. de Castro, rua Caudido Yrajá.
35 .- Riu de Janeiro, até 30 deste
me� e depoil para ruo Z4bony
308 - cidade do Rio Grande - R. G,
do Sul.

Campanha contra o divorcio Bom binóculo
visão

Selhy (Jnglatcrru ) , 25 (C, P,) - advogavam o divô;'Cio por anuência
6rande

Fc lando na sessão de encena- rcdj)l'oca,
mento (Ir. um cungressn aqui reali- Deplnrundn que as crescentes Ia-

oilidudc de divórcio contribuiamza.lo o doutor t;YI'il ,!T. U::wbell, ar-
cebispo ue Yurk, d isso "81' u dever para snlnpu I' a opinião ti-adicional

da 19reja advert ir u J{;sLado contra c cl'i.-.tii d,' que o mat r imóriio é um

u perigu que o aumento ele divór- laço Ilel'illilívo, Garbctí pediu ao

cios re'lJl',é,;enla ,para a vida social.' g;ovêrno a adoção imediata cio t1'8S

Declarando que poss.ivebmento ne,s-,
mrd idas : .

,

te ano se verií'icariam 50,000 pedi-. Pl'l�1oeJl'a -, Assegurar que as

dos de divórcio na Ingluterra, Gar-
I ccrrmoanas sejam realizadas com

llebL l.li-sse que essa cirra, ence'lTava
a "oJ.e,lIle1a'lie convelllf'nle e qU� �lS

UIll "mal' elr pecados" nÜoéria e in- 'parle·� saIbam CIu'e o maLnmomo

felicidade impoSl,.;iyel' cir sondar e: é LIma lIJ1.iiio Jl'f'iniLiva.

não havia sintumm, de mclhol'a pa-1 :-(egl.lllda - Apoio !inancei,ro ao

ra o Jutm'o próximo". I GODs,elho de Ol'lentaçao Matr-Imo-
nial e f'ostrubelccime.nto lle um S01'-

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
inetrução.

aVls.u . 10 PUBLICO Bon� �:;����:�o::o.
o.

A Comissão Estadual ele Preços avis� ao público f1orianopolilann
\

Rua Deodoro. 33 - Florianópolil
que está ,efetuando o recolhimento dos talões utilizados pava aquisição , .•..........• , . , .... , .. , , ., •..• "

do leite, em virtude de c'star sendo reorganizado o' serviço de distribui- Tção ela Usina de Beneficiamento.

"I errenos
Os consumidores que ,estiverem de posse de talões deverão lllili- V nd _' 1 t .

,

"I 'd' t
' , '

- e em se o es na prau!;�a- os am a cs e meR, ou pl'ocurar, ate dIa. 30 do corrente, a Tesollra- d- Se d d em Coq
.

"_ ".... u a e, uelroe,
na da Usma, onde 8'81'aO reembolsados nas quanl.las r,espectlvas. A llat'- (Choca o do nr O'Ib t.' I 10 d t b 1 1-

- , r s. 1 er o
dr c e e ou U 1'0 05 ,11 oes serao consIderarlo,; f'pm \'alor, Gheul') Informações' R QComissão Estadual üe Preços, em 22 de setembru de '1947" ,Soldon'ha Marinho, 23. u

Leoberl,o Deal -- Presidente
f' : .. .... .... .... .... . ..•

---------------- I Dr. Lindolfo A. G. I
I CONTA CORRENTE POPULAR PereirlJurol 51/t 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação c,om chequei, Advogado e Contabilista
Conltituição de lIociedad•••

Banco do Distrito Federal' S. A. ;�::�� ;:r:�::!� ··eOr.����:;
correlato•.

Ruo Gol. Bittencourt nO, 122
Flarionõpolill

Doe 17 horal em diante.

Dizia�5e que um de cada cinco Yi\:o ete helll-,e"Lar matrorninial.
'fercni-ra - Pr,ecauç,ões em1ura o

ri ivóncio 'c'om:lJlnado, o que s,e n50
.['('.1' l'epl'imi,tlo, "evará ao dinírcio
pUI' an u,ência l'ecírJlI'Ü'ca.

.CURSO DE MOTORISTA
e .

Serviço de Pronto ,Socorro de Automóveis
Ensin.·le a dirigir automóveis
Amador e ProfIssional

Teoria e prática - coohecimentlo do motor.

Atendem· se chama:Jos para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40.

mal,rimônios r,p,cenA 8,3 LI(ll'mÍ'llal'ia
nllm diyÓl'.cio. A )Jl'oporção de di

\"úrcio� na hlgla'Lerra aoproximava
sr do iÜeal di) seus intekútlUais, que

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000:,,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajaflo, 23 • FlorIanópolis

-

CA ,
f 1,..----------..1------------------..-------------------------------------------...-----------------------

melhor••

Fabricante e distribuidores da. afamada. con
fecçõe. -DISTINTA" e RIVET. Poa.ue um grana
d••ortimento d. coaemiral. 'ri.cado.. brin.
bona e bal'ato.; algodõell. morina e ayiamento.
pal'a alfaiate.j que recebe diretamente da.

·A CAPITAL- ohama a oat.lIg801 ;do. Snr.�, Comercl••te. do interior no' .entido de Ih. fa1l:.l'am 'Ima
.fetu.CJr.m aua. compl'a.� MATRIZ �em 'Flol'ian6poU•• :3 FILIAIS em Blumanau eJLaie••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ontem, na Assembléia, o udeols a
lentava burlar o Regimento. Ao invés de tratar ·de matéria legislall8.,··usou dar

tribuBa. para defender seus colegas . comunistas!

,

em
.

Camborií
.�

Florl8nópoUt, 27 de setembro de 1947

o Govêrno do Estado a$sina leis que
benelíciam Coletores e Escrivães

Cr$ 0.50 de intriga
A mania de fantasiar apartes e res

postas está ma .ordem-do-dta do folheto
lllJenista. Ji::nquanto} nas sessões de ter

ça e 'loarta·feira úItímas, na Assembléia,
os 81'S. Orty l\lachado e Cid JUbas davam
cutiladas u(le crtai- bicho" nos 81'S. Ca

brul, Melo e Ronde)' Reis, e o lIdeI' mí
noritário se retirava prudêntemente para
a sala do café, CO])l outros "vigilante.s",
o cronísta da Assembléta tomava notas ... ConvencãoMunicipal

do P.,8.D. de Orusque
Amanhã à noite, com ini

cio às 19 e 30 horas, haverá
em Brusque, a ::.egunda con

venção municipal do P. S. D.,
para escolha dos vereadores
pelo Distrito da sede,
Alem de numerosos pesee

distas a reunião contara com]{cspundeu que falava em tese, sõbre um
a presença de deputados e

proceres da gloriosa agre
miação partidaria desta capi
tal.

Essas notas de nada valeram, que as

I'''ssões foram reproduztdas à nuu-gem
delas e contr-a elas. Ao invés (10 ocori-t-
do em plenário, saiu um romance ude
ntsta, cujo título poderá ser êste; "Cr$
(l,So de intriga".

O deputado Orty Machado, justifican.
do sua declar-ação de voto. na Indícação
congratulatória da Casa pelo regresso do
/U'. '\VaslúngtOl. Luiz, quando se referiu
às e(ei�ões falsas, recebeu do sr. Konder
Reis '.'> per-guntar "V. Exa. está atacando

o presidente do P. S. D. em Oanotnhasv"

regímo, e não pm-ticular-ízava c nem per ..

sonalízava.
Dlsse que o aparte do sr, Konder Reis

visava à uma intriga barata, que repelta,
porl!ue Índig'ua de um representante do
Povo. Pediu ao apartoaute que descesse

VODveD�ão do P.S.D.
em Nova Trento

:t máseara e confessasse logo a certeza
de mais uma derrotn eleitoral em Oa
noínhas, Refer-indo-se ao sr, Osvaldo OH-
ven-a declarou :"Prezo muito, e mutto
me haura a amizade daquele digno cor- Amanhã, às 10 horas e 30r-ellgtonár-ío para 'permíttr que V. Exa.
se SÍ"va de seu nome para armar efeito da manhã realizar-se-á' em
eleitor-al. Osvaldo Oliveira, cujo talento Nova Trento, a convenção
esta Casa aprendeu a admirar, e a quem municipal do Partido Social
a minha terr-a deve inestimáveis serví. Democratico, para a escolha
cos, está ao nosso lado ti nós ao lado dê- d-Ie, unidos todos em torno de Nerêu Ra-

OS candidatos a prefeito e

mos, o gr-ande berufeitor de CanOlinhas", vereadores tnanicipais.
o DJAIUO torceu e retorceu apartes e Desta cidade sel;1uirá para

respostns. Remédio multo fl'aeo p,ira o prospero municipio uma
curar o prestigio udenísta abalado e "in '

extrernls", 110 município (lo Oeste.
caravana composta de depu-

L1 iutJ'iga tentada sem arte'

1:'1.otesca.(
tados e elementos de desta

mente, terá a resposta que mereee: ° que do vitorioso partido
l'esnliado do pleito de 23 (le novembro. maioritario.

Campos, 26 (A. N.) O PL'
realizou, ontem, um comício na

praça do Salvador" nesta capiJ;"
tal, para a candidatura de Cus
tódio Síqueíra a Prefeitura lo

cal, comparecendo ao mesmo'

conhecidos dirigentes comunis
tas. Terminando o comício, pro
nunciou o principal dtscurso o

candidato a prefeito, que soo

freu um colapso, talecendo
imediatamente. O corpo do ST.

Custódio Siqueira foi transpor
tado para a Sociedade de Medi
cina de onde sairá, hoje, o fé
retro.

Salvador, 26 (A. N.) - A imprensa divulga que em Piri
tuba reside uma senhora, de 48 anos, .que merecs: o titulo de
verdadeira recordista matrimonial, pols já teve nada menos
do que 13 maridos. E estando novamente víuva, mostra-se dis
posta a casar pela 14a vez, para não parar no número aziago.
Parece que não faltam candidatos, embora se trate de uma se-
nhora pobre,

.

F'RECHANDO • ••

o sr. Fernando Melo, ontem, na Assembléia pediu
a palavra. Deram-Ih'a, A' hora, só matéria legislativa. k(
poderia se'].. dlscutída. O orador udenista, todavia, re
solveu rasgar o cartaz ao Regimento. E começou a

afinar contra a cassação dos mandatos comunistas. E
tanto falou em cas-sação; e tanto alegou contra a cas

sação; e tanto repetiu cassação daqui e cassação dali,
cassação para cá e cassação para lá, que o Presidente

também entrou na cassação, cassando-lhe a palavra!
.

GullJle;t'me TuI

.TOHI(;O� CAPltA�.
po� :'[XCEL:E�;b :�t
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