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Social Democrático,
sua presença a

honram com

boas-vindas,
sra, Beatriz Ramos,

Capital, apresentamos,
homenagens do nosso

.

desde ontem
votos de

,

e a

nossa

as

queexma.

€om os nossos

mais alto apreço ..

IEspetacular assalto de terroristas
Jerusalém, 27 (U. P.) Os bras, das quais 45 mil foram

terroristas, num dos mais au_! recuperadas pouco depois, Um
daciosos roubos da História da policial judeu ficou ferido e um

Palestina, mataram 4 guardas dos funcionários do Banco foi
da Policia inglesa, numa das atingido no rosto por um dos
ruas mais movimentadas de Tel terroristas que usavam armas

Aviv e roubaram 150 mil li- automáticas, bombas e grana-

BjfRREIR-OS-FfLH-O--I'�!�·. c��r�er����i����,. ����l;:�::"
- portava sacos de dinheiro em.

Ouaru!» em 2,9 de outubro d�j'f t d B B 1 'N
191." I {'C'

.. ,

.

ren e o anca are ays. os
.

!/[)r'
o (fo pe po t _tco lmelOu. l�S I meios' oficiais Se diz que notí-

uro une/as alterações no cenarw I. - .

. . Clas nao confirmadas apontam
tuicionol,e era certo a queda do st-I. "

.
.

.

. os membros da Irgun Zvai Leu�
tuncini..sino, muitos e muitos tles- -. d' t,

i rm OH e ou ra organização
ceram, as pressas, as escadas do I ,.

'"

l. P
subterramea como os autores

Palácio do Gooérno au. na raça
1;; de Nouembro,

do roubo. Uma testemunha
ocular diz que os assaltantes
iniciaram o ataque quando um
saco de dinheiro era transrert
do do banco para o carro blin
dado e quando um segundo sa
co era carregado por um doa
funcionários. - do Banco, escol
tado por um policial inglês. Os
bandidos abriram fogos, ferin
do mortalmente o policial e

quando o banciário se secusou a
lhes entregar o dinheire, bate
ram-lhe em pleno rosto. Os
bandidos em seguida mataram
um outro poltcial inglês, que
estava DO carro blindado, pega
ram o dinheiro e fugiram. Dois
outros policiais ingleses abri
ram fogo. O ataque foi efetua
do pouco depois que uma bom
ba explodiu na rua, natural
mente para atrair a atenção da
Policia. Os ladrões fugiram
num "jeep" pintado de branco,
jogando bombas e granadas
para cobrir a retirada.
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N ASSEMBLEIA LEGISlATIVA
A ses�ão de 8nte-ontem.-Farmac6uticos e dentistas pra-

N -
�ICOS. -._ A peste soina.-Emendas. -Outras Dotas1 a. se$�ao de .s·exla.-f'eira 1). 1). o t r-

-

j . -, 'J 1 • Ab" I I . -,
.. -.- -

.

•

�)J']Iln(,)ll,'O ,{
rador r

.

I .

' .n lqlLl,(?S e cer ,()IS. ,,1.TICClIOWC:1S

I
IH o

ll,IS',:::oes
das quais dCIP,Cn((!.w."m a

Protogenrs
)V'i,e:::a � l�S 'I HP1�talrlo gl'>3�l,�I��s, ar,�[ts ltalnLadas_, ?u'Jas po- Yi.da h um�:lla,. Jossern exercidas }lo:'

':;'(11111),1'0 n fa;z s ,.' .."
" D. Corno pulações nao POd.P�11 d ispôr de so- qualquer indivíduo 'sem o necessà

.<lM.,]] rI ,d'- .,"' .," C-XCla. :()CLliPOll. _a. CON'O na doença, voem-se obiigadns rio ]Jl'e{lI1H'0 técnico »ois iss
��,

va� f; \�,I'ati'e����.�'��ld:?lS,a� °PJ:Ll� :1 ,grnelr.s pp[:eUT�os,_. S{'mlflr� PCD,?, tal manch-a ,red,l1:J�Al'i'�
.

"lf,c,cn�!que o inculcas" ,,'

(_ u;ra 01 ma �o" e gl andes rlespesns, nH:':;m!> pa- absusiva e p·pngnsa. Não advoza
�ells �l'ever�s d�s�1:�d�:�tkll�� p��� �1�n.�·"p����I:·I��hm:�I,P ao ,e��LtL��� I�.O: _lssol �mesmo, intcrôsses ind��i�
calal'�nl-'D'c O as L I

,(mil", oesera apenas que se la'�"ls�'l
" t·,

'. �. ,\:;�un o que o C\'OL1 pessôa querida sofrer it mingua de ás l1DPulaç'õe:;; do intorí . d:"." i
c

·;tp-:�ll JL�l1�, pu: l�eYa'�l>() Ü aj.yor'[,nno, recursos, e. de tratarnr-nt o urgente se-lhes a oportunidade �j�l;po(fn:o
b,7ó? ., o�� . .Pt �n eu a lodos, depu- c n�,ces,sano. Ha 'por .(JnLI�O la,do a dispor- de uma fm'macia 'e ri.

81 em

't. ,�s ( a,�S,lS,( ,1'CH� _ l·l';a.hda;clp grll:anLe rle deíeciente gabInete oclonloló ico 's,pm')l,:e um I

_

I'ão opu 00<0 ([WJO dedicado aos numero de escolas superinres quo a'" .1' " . I· .

g
l'L'

�
-;

e C[UE'

}fi'I!:'l'(\R.ses. -_) ..

'

,,-. ", ::
"-.

J'I"_', .leconwçaos ítuiosde com-.

F' J' -. .' , ' . ,- n?],1 ,lIS!ll, ainda veern sendo quase peténcía o dr, idoncidad ' I
,,'

a al1dc� S(:�; e 'o' :eXCl'CICIO pro! �s- so parn gent,e ill>elinheinl;�'a. Em fa-I iuí.elcc]ual dos seus di l��mot:,� e

sionnl ,do� fddllWCeutlco-s e de-nlls- ce (1ISlo, a.c·ba () (Jl'Uclol'. f\

l'I'CI.JJalbO-'1 (continú .;. 0(:'11;15 e

108,8 jll'atl,cos não sómeJ11.c �ü mos- so ';1". .ene(}11tl·ar fm'ma,c,êl1li�os e
a na ultima pag)

tl'Oll gl'ancle co'nhe,c>piLiol' (].o mo- dc.lll,i,:ias. POI' qur sr n1io aca,bar,
:nwDLo�o a-SSlIll:tO, .se não. lambém ontã/.'. cOlll.e:3Sa e�túlliüa (:' eHawkl- Hauro R�mos-".lll{)nlol1 m,p.dlldas a,cerfada·s, e justas Insa jnrlústi'[a que constiln.em ü;s' U -

Il)�ra a ;Olu(;ã'?,dio ])l'ohlema. Apre- lPr,út,�[}O" Ü'·aba']h;a'l·r"rn .nos confil?S Está entre nós, desde ontem, i' . '.'
_

CIflJl�;lo e�sr ��>;;un{o de .UJll ângulo do F�.t'idl�, pag'ando gOl'da� llNlpl- o sr. Mauro Ramos ex- refei-'.
L. ell(fl.lanlu esses abalavam, voZ

r1t':d.rI,lt, �,])O�.d�u ,

,e. cnhcoy por nlas 110,;; -[('IIZ!:� dlj)lomaüo� ljue to da Ca ital
,p lando as cosias para "o Sol em

ll��d [opma :;,erena a a,tll'a\:ao do::: momm nos_. g'ra_nclps rc.ntl'os e dão, . _ Pr' e c�mponente da ocasu", CII/II.O Ii/l.punhmn, 811l'I'ei
Lu rJJ.'co� fIne. enela.nega,dos tJ.e ela- alwlJa'� p lao sonwnte, os se.llS 110- C01111SSaO da ManIlha Mer.can-
b j.I'

. 1 I'ns Pilho, em sentirlo crJlltnl1'io
onu','m tnPI( H [�S que I'e,gula1mrn- m(',; J),('l'ft ([ue o pdall.li']e.ci.rrwlllo S('- te. -

. '. -,

11N-�s.(.-nl1 '.:( _

matéria {ln.1 C'l.IU'SlI, ainda J-a I('�oo-a]izfldo?! ·Cn� rü':o -Il,'-'-""�sila/.' L'O I'lustre
rrisnvl! os UWlillWS d�!Jl'IUlS, 'Vo

�Uv - "- conterraneo, DOS-
_ ..

mal'" ,al?l'a\'�'t�.m, em, \'IJ'tl1dc'� fle d.e H' alug'ur' TIla Slla jus.tiJica-t;ão do mesmu escllí(ul'ür. Xn '(oT'a rIi/ieil
11!'lllCI[JI " ln I'

sos votos de feliz estada em
.. .' .1;.:. 'I'CiUüs, I1lJlIS' os +, n1>('S- lWOJcto ele lei que -donl.ro de I[)OllC-O ('ullavu II n{n't(r::m' seu t;elho o:mi(jo
mo" �lt��,b!l!l11anos os -quais �(Í -vio- p.a'&S'a.['�\ {t L1'T ao ']Jleil1ií.rtio. Ha ll!qui., Florianópolis.' e Coml)(mheil'o .Verân II l
;r�.m a ,�rrnl' para prejLl{1 iü'HI' npccs- em quasi LO'd:as as lJwl1üada\s mécli-

.

(Imos, r o

f;Jíados .ge a'ssistência" ·e,nLra'var O cos que beJ;[l cünhücem a ::;e:riedad-e 36 ml·1 c!Jodladatos q'/lal r/ive/'gúa.
,g'unl1a-pao de 'proüssi,onails lraba- e gravidade do problema que abor- U /(1 levw' a sn{( solidm-ieilurle
lhadOl"PS f' houesln.s. Rerf.el'indo-se ela". Há, i,guwlme.nte. muitos sC11ho- RiO, 27 (A. N.) _ O Departa- (j{JIIPle (I/II' "esta/'II flor ho1'lls, ao
<lO" >Cff'rre!o::i-Iei's rI'e 1931, haixad'JS re·s dO[Jutados d-o i:n[,oTiol' qLlie sa-
Vej.o glWe1'110 Iprovisóri.o. dc.cretos bem ria deúcilêll!cia ,de recLllr,sos far-

mento Administrativo do 8er- Govr3rno·'. II/. /.evul'-lhe. s_oól'ell/(Lo
·lai,s ,ainda suhsi'",lenLcs, cli.s·se qIIC m!l:cêuticos e odüntologico-; com viço Público está 'ultimando ós com f) 87!1I (/ulol'id({de moral, (I

��"ta,\"a.m a �eI:eear fi facukla:rJ.e do qUE' de 11a longo tcmpü lllla a gen- preparativos para realizacão de lJl'oleslo conl1'f! (IS flfi/l/{les . mcs

nn(':,su campomo, 'em qualquer E·s- te dos s·pus muniCÍlp i os. Esl,á �egn- todos os seus concursos �om a qninhas de açnluclOl'es ú'I'esponstÍ-
1,00>0, clfl h,avrT' socorro elos s,t'l'vi\:{)s l'ü qlJO l-odos COmpl'E\enÜem que o .

b 'd d veis. 01(.(117((0, na 7;(JZ .((e�al, os' d,o
que_ lhe el"alm p1'e-s�a'dos com 'albllf'- sem in[,enlo, mn '31j)I'esentanuo o

malDI' revl a e po·ssivel. As- - J ,.

g�ft/}ao e fl.��]ll:endlll11ento,_ Ipo,1' prá- pwjleLo la que aludiu, é pana 'que o sim, na periodo de 15 de outu- Gooêr'nn p(/ss/l1'iam ti oposição, e fiS

tlC'�S nal:;; Jà ella,fla:s lwo,fl�S?'r.:'3. nosso 'povo, i,ntegTado por ,toelüs 'os bro vindouro deveriio ser efe- da oposição (w Govêmo, BaI�I'ÚI'US
É que (1 governo :prlCJ,VI's'Ü'rl'ü d·e- parl1fJJos, rp.O:8'S'Cl ,ser atenrlido com tuados por aqUele De.p t _! Pilho deixou fi oposição. ({ue ser'i(l

Cl'l'lOU leIS de alio ak,ane·e social, mais fl'equl&IllCÍla e faci.lida:d>c. dirá .'
. ar a,

I -Y ,A, _ -

_. '-." ;
-

.

mas .plYl Illliolct.es t.ão alLos que ja- mesmo com mais lHllmanida>de, ",em- ment?� segUIntes concursos: UOl:elno. 1:f/�(( sei �T01)érno, qu.e

malS SI' l[lIda,plarão, C0l110 se llão pr·e que a doe:llç1a H1P- bata 11 porLa I ClasslfI,ca,c1or de prodntos Ve-' �el'w OpOSIÇOO. Il velO pm'(! ri pla

,'lK�'�I�f.am, a uma _11.Q1Jul>a.\:àü para com o se·u inte'l'minávél corlejo de getais, InS'petor de Trabalho.! nir'ie. PflPU 118 cumicios, para II I.llla.

m,a.l'�_ ele 50 mJl.lloes de cl'Jf1tm'l],s, dOI'es e.8ofnmentos'. 'Escriturário' Almoxarife Da-' BCI/'r'piros Pilho, faz onos hoje
d.eH'snmmaIC]a,g 'por todo C-Slfl \"a ..,[o Hef.(�rmclto-se a OU,ll'OS E'sl,ados,l.,

' '. '. ., ,.., , ,

Ho:;pital. que, infc:liznw'flte, ainda dis,s.c a mntéria ,e-�t.á sendo diseLltidaltIlografo, Guarda-Lrvros, Ofl- O sett letlflto 1r!.oul[ pude .�el ./ltl-

+\ o nosso paí8, s,egundo a.firmam as o l'egulamentada pelas l'p'>;Ij),e.cLivas cial Administrativo, Inspteor.de r;ado com o episódio lI.C'Íma. O 8Pl/

1lalav'1�a's (],e -lHn gra:nrlr -h i giCTlÍ'::d a I A,,�'eI!]!bléi'als, senílo que a do Estado Alunos e a prova de habilita··
{{lI�tríCIIl). Vo.]f.ando 'a falar dos téc- (lo Hio d'8 Janeiro Já a I"egLllamen:" cã r I . t . dE'
1U()().S 'que l'f'!gulUlram ü 'exPTcício tou 8<111 di,sposi1 i.vo de sua Consti- • opa, a. nspe �)l. �

enSIno

..de.stas p'I'(\fissões., .(J depu lado Pro- tui,ção. l'.oda.via, ainda Id;eseja ill1>S- 8ecund,u·lo. A DIVIsa0 de Se- A
-

d h
-

-

lo,g-e;J1(.�8 Vjcilia, 'diss,e q'l.1e 'll.O l11e5- traT as SU3IS leonsilc]ler.a.çõe,g cItar o leção e.. Aperfeiçoamento do CODvençao e oJefl em,
!mo.le>mpo, que l�.a� reig1ulamenLação ]}i'nsame'flto d'Ü 'Min;i's�ro Costa DASP daNi a conhecer ainda B d PSD-aplJ,ca.rn:D1 dl.'<p.oSI,tlVO'S _a1hel':-'anle·s Mansu, ,qUl1ll1do 'em fU'l'çao de Pl'O- este mês aos milha' de -r rusque o ..

düs 'ffi'fll,S oOllnpsm11hos prlnc'11Ho'S de 'eurwelnr ({(:'Tal de Jmd,lça, üm S. . _ •

1 es. can ,. •

{'ql1h]alf]e, Já diz Ide direito pOli' não Panlo, opina'ndo súbre o 111Iérilo ele dldatos que estao lllscntos nes-

tTUer;pr _i-nclJIl'sionar em terreno uma. qLwstão .de ·e:x;erciüio i]p.ga.] (ia ses concursos a que sobem a, Se,guiram, onLem á ta:�de drsLil.lO I Assen�blÁia L'egislativa. Cid Lou

�.IJ1CIU, f.JZer�m, de �ma forllna toda medJ'Cma.

(:C.I.i.a
° [lf'il1'S,ame11to d·o um total de 36.000, a escala de-l� BI.us,que, ande .�e realizará, hOJe,' l'es ll-i-!:)l-!-'s: Raul Scl�a0fer e Pro to-

,1n.compreenSlvol ,leIS que l'elr.oagl- l,ln�Lrado JU!,llsua C?.s�.� MaIIlso). f' 't' d t' •• 3.. nOlbe, a com:0n\:ao do, Pa'l'Mo so-" gen�s Vl�lra, o,s .quaIS [,omay'âo ]1111'-

l'-3JD1, 'eass'ando a hb-m'daA:ie e com ]\>fa;ls longe 'cIta a opmHlO de um
InIlva as respec lvas pIO CIal tDerno0l',Uleo. 00 S;l'S. depn[adog le t:wmbe.m, na conv'el1{lão. parlJidá-

-iSSlO direitos adquiridas e ffJOr tan� out.l'o jurista não admitindo que' vaso NU!11>8$ Va'rnlla ,li,deT' da maioria na ---l:llI de NOl\ra l'I\eulto.

I

:(pel"/il intelect'Uul, todavia, 1'eqner'
m,ais do que o qwrnlo possa conle1'
llIn l'lípido T'egisl1'o social.
Eslilist({ de sensibilidade )'01"(1 e

rdto, /ilóloyo 7'elwnuu{0. po,;fa. e

jo'Cl1(/lista de escol, mestre e aJn iao
sel/I.pl'(' Jln1'/1fo à ronsulla e ao Ilt/.

xílio ]]IlITeÍ1'(lS Pilho tCl'á, lr"oje,
/Ias alll'aços de amigos, alunos, co-.

le(/([� e adJ/iil"lldol'e,s, (/S pl'ovns de
([ln'eçu e estima a que fez .71/.8. E
Plltl'e eSS(lS demonstrações de jubi
(1). esll/.rôo as de todos os que l1'a
(,o.lflCUfI. nesle jornal, II. qne det� o

11lsfT'e de sna. dil'eçâo, (lli! qUllndo
há pou!'os meses, foi chamarlo pcwa
I) cm'(lO de Secretário do Governa-
dOI' Adcl"bal R. ela Silva.

"

As primHiras claridades do dia ele estava de pé, pron-
to para sair. Uns �oles de café ['.alinho, -11m cigarro de pa

lha. de fnminho barato e a va-ssOl1ra na mão.

Começa a lida. Primeiro, a:s sargetns. Va·e passando a

v>assoura, amonl:oa;ndo o cisüo. Palpeis, pontas-'de-cigal'ros,
tlaixas de fosforos, Ludo para os montículos.

Uma rua, duas, tres, quatro, cinco. Tudo varrido.

O dia já esLá claro. O 301 ,já ilumina. Ele continúa sna

in.ina, de"cansanclo em intervalos curtos.

E vae pensando, ao 00m/)aS80 monotono e triste da

quela cadência de vassoura velha, arra.stando-se pelo chão,
numa linguagem que ele bem compreende ...

Vae varrendo e vac pensando ...
"Ha vinte anos que vivo varrendo as ruas da cidade.

Ha vinte anos que esse trabalho nunca muda. Sempre
() mesmo. Sempre juntando lixo, saindo de madrugada, fa

zendo esses montículos de resLos de todas as cois(ls .. ,

Papeis, ponLas-de-cigarJ'os, caixas de fosforos vasias,

lJedacinhos ele ludo, reclames de �lldo, lixo ..
'

As vezes, a,l,guma coisa tem brílha;do e quantas vezes

tem sido minha vida e aqllelc "fique rico" 'ora para rir df_\
mim ....

"
.

Varredor de ruas...

tJm -homem ·e uma V3Jssoura ...

Um homem sem esperanças. Um homem qne trabalha,'
que limpa, que ajuda a saúde púbJiea, que trabalha, pe!l\
esLética da 0idade, que 8ae de casa de madmgada.

Que g.anha uma ninharia, um quasi;nada, uma Jnisé
ria ...

Um homem que mora numa -casa, que tem mt'rfher 11

elois filhos ...
Um homem ql1e trabalha sem cessar ha vinte anos no

mesmo oficio. Qne nfto espera nada, que não tem, nada.
que nilo quer nada, que não aeha nada ...

Um homem .. ,

Urna vassoura.

A ist12, cllama-se vida ...
A viela di' um pobre varrrdor de ruas ...

Unv homem ...
Pma YUSSOL1l'll ... e nada mais!. ..

.....................� ....

:
.

I

10 varredor de ruas I
1.............. .......•..•..•'

OSVALDO MEJ,O
vejo brilhar, tantas ab;:tixo-h](', Of] esperança de encon1ril,i'

alguma COlsa de valM. Não é nwcla ... Um vi,driniho alõa.

tmu 0l::nla rie pedra branca, que u1'í.o valI' um cpnLl'·O.

Quando não é isso, é uma rolhinba ou capsula de> gar.rafa�.
Tnd 1 1111111:10 acLa coisas. Eu nunca achf)) '1m Jliql1e!. Hmn
moeda, -nma nota de dinheiro ...

lLl dias cncontl'ei um bilhete dfJ loV'ri..1, JlIt�jl'illh(l,
num E.JI',l!i'.lj:l�' ;anarrotado No enveDp3 11:lvill ·,:�'::'Jto

est:! fr.150: - "Fique rico" Como siJu!J'li n!lqlH:le (lia.,

�[osLrei em casa á compallheira o j)l'ecio,;') aelIadll ...

Ela que é desconfiada, foi logo dízend'J __

- Agora, meu filho. Isso é bilhete conj(l!} ..

E era mesmD. Corrido e bl'anco. Xada ... nad_, como

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Henrique Slodieck
ADvOGADO

.

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefone 106!
(Alto! da (CASA PARAISO) - Florian6poli.

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

Borario das empre ..

,

sas rodoviarias

Nova

Viação
Morario

SEG-UNDA-FELRA
Vari-g - 10,40 hs, - Norte.
Re[�J S. A. - 7,30 bs. - Norte,
Cruzeiro do i::Yul - NOI'te.
Heal S. A. - 11,30 hs. -', Su.l.

• Panair - 9,50 _ Norte
T})RÇA - }11!iJJHA

Cruzeiro do t)u! _ �)/10 hs, -
Norte.
Varig _ 12,30 11s. - Sul.
Panair _ 13,07 - Sul

,

aerea

SEGnNDA-FEHiA

1<,00 hs,

Pôrto

Q1],\R'l'A-FEIHA
Cruzeiro cio Sul - 10,40 ns, -

:."lorl.e.
Real S. A. - 7,30 hs, _ Norte.
Var-ig - .13,00 hs, _ Norte.
lteal S.. \. - 11,30 hs, _ ·:::lul.

QUJN'J'A-F'EIRA
Panair _ 9.50 - Norte
Pana ir - 1:t,17 - Poul

Var-ig - 10,20 I1s. - HLiI.
Cruzeiro do S'ul 15,30

.:';uL
Cruzeiro do Sul

Norte.

ns. -

Laguna -

SEXTA-FElHA
Varig - 10,l!O 11s. - Norte,
Real S, A. - 11,30 11s. - Norte.
Heal S. A. _. 7,:JO I1s. _ Sul.
Oruze ir-o cio Bul - 7,20 hs. _

.\' 'll'f o.
]'allfür - 13,07 _ Sul

SAR\DO
Oruzeíro do :Sul -, 11,00 hs.

Xol'I,e.
Panai]' - 9,50 - )ilor! e

D():\lI;\GO
Panair -rr- 9,50 - Noc!e
Pana ir - 13,07 - Sul
Cr-uzeiro do Sul 11,00 hs.

Sul.
Couzeiro do Sul

Norte.

•

"Quem extraviar oa b,.tHIH� •

certificado de alistamento paprl
.alta de 10 a 50 crazeiroa. 01ltroa-
._ incorrer' em multa de 2. • 1'"
enzeiros ."1Iele que exlraviar ..
Inutilizar o Certificado de .....
vista".
(Art. Ut ela LeI tio 8erTf�. JrIt1I.

tar).

... _, "", _'.;
.

�... �

Tf)DIJ'(J'�INtANT(J'1J()

BMHQtI�81'l!1
IJE lIJIiE"A Y(JUNG

e fa-mtJém, .. ECONOMII
"Meu banho diário com Lever

assegura o viço juvenil de
minha pele".

fEITO ESPEClIlMUlf PaRI PRODUZIR
ESPUMa CON RaPIDEZ, LEVER OURI Muno.

E como é fragrante e delicado!

Adote Lever hoje mesmo. Faça
também seu o sabonete preferido
por '9 entre 10 estrêlas do cinema.

antigo

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

Terrenos

EXiPN�SSO ,são ürístõvão - Lagu
na - 7 horas.

F.2\1pl'esso Brusquense - Brusque
- 16 hD1'a8.
.Auto-Viação IJtajaí - Jtajaí -

15 horas.
E.xllwesso Brusquense

'l'rerlLo - 16,30 horas.
Auto-Viação Catarinense - Join- Cruzeiro do Sul - 12,20 ns. _

víle -- 7 horas. Norte.
AlIto-Via�ão üatarínense _ Guri

ti:ba -" 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasf l

Alega-e - 3 horas.

TERCA-FEIHA
Auto-v íaçã« Catarmenso - por-

.

to l�leg'I'c - 6 horas.
. A,uto-Viação Catarínense - Curi
tiba - 5 'horas.
Auto-Viação üatarínensa _ JoiIJ

vile - 7 horas.
Auto-Víaçao Oatartnenss - 'I'u

barão - fi horas,
Expresso São Cristóvão - Lagu

na - 7 horas.
Emprêsa Glória

'1% horas,
F:Xlpr·esso Brusquenss - Brusque

- 16 horas.
Auto-Viação ltaja·í - Itajaí-.-

15 horas,
QUAH'l'A-FE'JJHA

Auto-Viação Catarínense - OUI'I
tiha - 5 horas.

Al1tO-Viação Catarinense - J0111-
vile - 7 horas.
Auto-Viação Catarinense _ La

guna - 6,30 ·horas.
Ewresso São Cristóvão - Lagu

Da - 7 horas.
R'\.pressü Brusquense _ Brusque

- 16 horas.
Ando-Viação Itajaí - naja1_;-15 horas.

�'�s����e N��a··r·m···á·�I;a··s'·d··e··p··I·a··D··t·a�o·· _._w_m_g_L_m_�_8_,-.. -.-..---------------------------�QUlN'l'A-:I)'ELRA r U, O f
W

Auto-Viação Catarmense - Pôr- Dia 28 Domingo, Farmácia errOVlarlO mais
to Alegre - 6 horas. Sto. Antônio, Rua J'oâo Pinto.Au to-Viação Catariuenss - Curl-
,tjI]Ja - 5 horas.

.

.

O serviço noturno será efe-
AuLa-Viação Catarrnense - JOlll- tuado pela Farmácia Santo

vile - 7 horas. Antônio sita lá rua João Pint. Tubarão, ,CE) - O sr.

Auto-Viação Oatarinense - 'l'u- A presente tabela não poderá João Heleodoro de Souza é o
barão -v6 horas.'

ser alterada sem prévia auto- mais antigo ferroviário do Bra-
Auto- ração .0aLarinense - La- . -

sI'1 em atividade funcional. Foiguria - 6,30 horas. rlzaçao deste Departamento. '

Expresso São Cristóvão - Lagu- Departamento de Saúde PÚ- admitido na Estrada de Ferro
Da _. 7 horas. blíca, em 30 de agôsto de 1947. D. Tereza Cristina, a 28 de Ju-
Empr'êsa Glória Laguna -

Luis' d'Acamporas: F'arrna- lho de 1895. Ao completar, em
7% horas.

EXipresso· Brusquense - Brusque cêutíco-F'íscal. 28 de Julho último, 50 anos de

I:1.6 horas. trabalho, estava o velho e ab-/Auto-Viação Itajaí - Haja! - Tem dínhiere ? negado ferroviário DO seu posto'
t5 horas.

.. de honra, atendendo o público;' _SEXTA-F.IDIRA !
Rodoviâria - .sul-Brasil _ Põrto Muito ou Pouco. Não importa! em seu guichet, na Estação de

Aleg1re - 3 horas. O leitor deseja obter uma Tubarão, na qual é o Agente I
Auto-Viação Oatarrnensa - Pôr- renda mensal, semestral ou principal. Quem o conhece tem i

to Alegre - 6 horas. anual, á razãe de 12% ao ano? admiração pelo funcionário,'Auto-Viacão Catarinense - Curl-
tiba - 5 horas. I Confie então os seus negõ- poíe, já mesmo alcançado pela
Auto-Viação Catarinense - Joín- cios ao Crediário KNOT, á rus idade, demonstra sempre fisio-

vila - 7 horas. João Pinto n. 5, que, em com nomía alegre, e nunca tem
Auto-Viação Cabartnense - La- binação com (\ Esel'H6rio Imo mau humor com ninguém.gunn, - 6,30 horas .

.Expresso São Crrstóvão _ Lagu- biliário A. L. ALVES o em- Sempre atencioso e afável,
, na - 7 horas. pregará, proporcionando -The atende a todos com solicitude.

Aluto-Viação ltajaí - It�jai - com isto uma renda anual, se- E' o primeiro que chega e o úl-
15 horas. d C $ 1 �
E..",prcsso Brusquense _ Brusque gura e r 20,00 por C:r...•• timo que sai'. Tem sempre a seu

- 16 horas. 1.000,00 empregado. cargo a grande responsabilida-
SABADO _

Melhores informações e de· de do movimento geral da es-

,

Allt.O-"yiaçã? Gatarinense - Curl- talhes nQS escritórios de Cre. tação. A sua vida tem sido um

ti�uto_�i.a��Ioata.tarjnense J_ ,JOin_ I d!ário IfNOT, ou nesta retia- rosári? continuo de honestida
vile - 7 horas.

-

çao. de e llsura. Che-fe de numerosa

A:_uLo-Viação Catarinense - Tu-

B04 OP'ORTDNIDADE!
familia, soube. crear os seus fi-

barao - 6 hora·s. .

II d" I d t d
E

. ",-'0 .

tó
-

L
lOS e e uca- os en 1'0 e suas

::I.1pI'css.n ",ao rIS vao - agu- '.

'l'd
A'

Ana - 7 h{)ras. para quem tem multo ,posSlbl 1 a?es economI�a�. o

EXpI'8SS0 Brus'quense - Brnsque di h I" I
velho serVIdor da coletivIdade,

- H haras. OU POUCO ft e ro por ocasião daquela data pro-
A'IJIlo-Viação Itajaí - Itaja! -

.

Deseja emprega� bem seu fissional . foram pre.stadas vá-
i3 horas. capital a juros (wmpensadores " "f -

d
.

t'EXlPresso Brus.quense _ Bl'usque' llal') mam estaçoes e Slmpa la

- 9,30 hora". de 8, 10 ou 12.por cento? e a;prêço. E dada sua conduta,
Emp1'e,sa 'Glória - Lagu'n,a - Procure hOJe me�s�o. o em tantos anos, é de se esperar

'1*ho1'as. Departamento Imob�hárlO �( seja ele contemplado com' li-

.......................,.,.,._-•••-_ ,..w•••-,.,.OJ
CREDIARIO KNOT. a rua JoIU cença-premio por aquela ferro-
Pinto nO 5 (anex.o a redação via.
de "O Estado" ), que· tra
balhaI.ldo em combinação com

o ESCRITóRIO IMOBILIÁRT(
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de .

Vendem-IS lotss na praia
pratica no r�mo, poderá ofe- da Saudade, em Coqueiros
racer-lhe a máxima garantia (Chacaro do snr. Gilberto
e eficiência nos m�góciog· qtÍ<e Gheur). Informações (â Rua
lhes forem confiados. Saldanha Marinho. 23.

amarÍcanoCl de aço rápido de tôdcls ea. medidos.
americanos de o ço ca.rbono e rápido em mili.
metroB e poJegada�. Marca MORSE: ..
americanas da iO e 12" x lí2 e 1· com 24.
18. 10 dente•.

amaJ'iccrnc. de diamante a tungetênio para
trafiloção da arame, cobrI!!< e ferro.
americana. de todoll 011 tamanhos e medida•.
americanas da divar.os tamanhos. da fóbrica
NIGHOLSON, marca K & F.

KELLER - IMPORTADOR

BITS
BROCAS

SERRAS

TRAFILAS

VIOlAS
LIMAS

JOAO
ESTABELECIMENTO SU ISSC'-BRASILF.IRO

sAo PAULO, AV, sAo roão. 1.376 •• CAIXA POSTAl.., 3.283
ENDEREÇO TELEGRAFICO; J O K E

IGangsters no Rio,
Río..' (A. N.) - O comer-

_.

cíante José Buchari, dê nacío-
nalidade stría, estabelecido á,
rua Regente Feijó, apresentou;
queixa á polida de que recebera.
duas cartas escritas a lapis",
uma dirigida para SUa residên
cia e outra para seu estabeleci-
mento comercial, nas quais lhe"
era exigida a quantia de vinte-'
mil cruzeiros, sob pena do des-'
tinatário ser morto. Q dinheiro"
seria entregue em dia e local"
combinado em tereeira carta.
Na policia, o queixoso veio

sabeiJ.' que outras queixas foram�
ali apresentadas por pessoas"

-

tam:bem ameaçadas do mesma'

modo.

CUTIS

I Eugenio Szpoganicz e
. sen:ora
'iuva Judite Liberato

Olivera
participam 00. pcu.ntea· III

p..lI&as da lua. relaçõe., o

,cQntroto de COlrllnanto de
!leue filhoe

Maria de LourihJs e

Germano Mário

Flol'ianópoll•• ' 15/9/47. t'
�----------------

CANSADA

a• �,S':�d�i!�
.

gas na testa e ao
.

redor dos oihos.
as sardas, mano
chas, cravos e es·

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con·
fi� nas virtudes do Çreme Rugol.
R.ugoi corrige rapidGrnente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as nqites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base do "maquilJage", 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
Rugol 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

RUGdL
Alvim'& Freitas,ltda.·C.P.1379·S. Paulo

fildlll..,.II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Estodantt de Florianópolis! O Diretório Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade de Direito la·uçará,
JJrevemeote, o já tradicional «Concurso da Rainha dos Estudantes»! Presta teu valioso apôio para.

maior brilhantismo do certame !
-----------�------�----------����==�==���=-�------�--�-----------------------------------------------�------------------.----------------

A moderna ci"iliw"ãe ad'l' ..

_ ,." ,_�. ,. -".'" (jj OU, como uma das bases ,p,;:,"ienIC]QI� ele
:"'U� i}S�"TJ,,<1� ,lW:IIÜco-sÜ'cml, a g'iêlllCja Eccnõunea. _ Apoderou-se nos
p.o:,o� C,HIIÍ.f�� .<1: t?bl:e cI�e, pl'Ülduçau orgunizaría, para p,,cllabelec-el' o equ ill.!hr 10 da 0,1 ei t.l -to' da PI'O'Cl1Wa; surgu-am píanos ,e tcot'Ias, a pur da crên
c�a:., �!Ute m,l'll?:r�lZa o: tr.wbalho, ra�'ionalj;>:aln(lo-o para LllIn desemQH'))IIIOlogH,Q do (,�.[()l ço hurnamo. Para atl,nglI' aLai fi.na.Ji.da!dp, o- horrx-rn nãu
PO�]1)OIU< ·l"sfm'{.'ols, q-Lve. vão das IIPodas· volumosas i.l ([-,filados internacio
nais, a.o k11bor. rxaus'IIIVO 10 e{[-iJic<1.OIte dos que se enlll'p.gitlm ii raírra de.üXlI.l''Ul'l' da natlJlll'leza os incummll,Jlu';ivlci,s t,rSLl!H'US de f.c\I'Li,[j,elu.de que

. {':Iil Ull<e'PITa, jJOI�ica,�, porém, It.ôm sifl!o a" nações que volvc ram olhos rte
li�lü(-.'. para n.�n JaJ�O'l� de, 1,�'mllscp,lllrlerÜal importàocta Da orgarrizaçâo eco-
il1�l!I'Jl,lca.: a b."la,tJl'iLllca. Euquautn amas têm-na corno df"m'f\ll,lu atrvo
.i' {i!:'ClS;lVO IIlU COillll.r(ll,e. da pru.duçüo (' rio, COIli:;U;f\10 OUllms aclimiLpiITI�na
..<J.L.J.Emas CU'InO in�üt,niçãv burocráuca e t.eór ion. - í\O ([llJe parece, acha
mO-JlOS cla3J�lc,:H.lU.;;. 11'0 :,:.tlg,lGl]'lill g'l'llJpO.

,Ob�e'l'vallido Jí('c·e,nll,e trabalho dI' ·uma, cuLidttrl,r,. catar: ne,ll\:il" traba
lho P<l\ê.I'I!)ctratClo com 1'(''<111 eruinho, ba.�I'H,nt.c esmero e murta t.aorta, no

,�IaJ o anlO'l' ÜCI,'Dm.lslil'H ·gr3ifllcles ar)"!.idõelS l.iter31'ia,s, não f) Idi,['j.cil \'Pl'i-
ncar o pal)}!'l 1'801'IICO que exerce .a Es<taUslic.a na economia barr-iga-ver- A reunião do Hol.a ry ülulie de Sul. onde as:sistiJ.';,)!m a interessantes
,f{t). / Flol'ian6pulis ele quurtu-Ie ira úll.i- reuniões.
" Qlli�il11 se cl<fW ao ,tra�::lI.ho de examinai' I}.l'�lllei}}a,lme,nlte os quudros ma, dia 25, ÜUl1l'pal.'8C\'U' gr-ande IlLl- Na Hnru da Camaradagem usamOi} mrIV]'I11'eJnü.J da lJl'n[JtLH:ao, que :lJque,lie Irabalho estaarrpa, 1(1 com mínu-
cioso e.s.píri«o de p.e.ne·Ll'aç5.o procurar as IpantioClultlTi"jadcs que êles .f'ilJ- mor-o de rotarranos, bem cumo o,; da palnvru O:; Sl'S. João Batista 13u

. cevram, chega à triste e desoladora coneausão de que. a :E!�,latíISlLica P3la- ::'1'15. dI'. :\1. Cl);;la :\el.o, dt'. "itul' lla:ssi� e A, '1'olcwti,no de CaevallIo
dOirou PUH {Te'[ (,l'mÜKt<do }} lllIYl o, ,C]PiXa.llldo (1 Eeoltonüa c:\'oiflli'l', �(:'1m u Bulll' e Huben.., Bo�co. AnlC'� clt.' daI' por encerra,da a l'eu-
"'ml! {}O,Il('.lUf',�'U 'Va,j.ioso p indi&IH'IT!I;;'llvc.L Iniciada li �e�são com (I haslia- nião, o Pl'esidenic acentua que, sü-A�sim, Ipara ·a,bcJaloar ('�ta llJJ'il',IWlit.i \'a, ci.J..al',ennns p'rnas llif)l
di 1

- '. !T1'enlo cio Pa\'il·hão ."acional, acum- rnanalmC'nte, como está se fazendoaqup,,,p,s qllaf l'(i�, para lHtu LOl'l1'at' [lUI' d,,;ma,lS f'xlen,;o pstrJ
""_'(ó,:.eHTC.i<r'gO ";pdlpHo"; é o qUI! j![I('.nüfica a no;�,sa pr.u.d li rã. panhado de uma sal\'a de palmas h:n',erá no Jocal da� t'eunlões, um
dl,nmle os Hinn�' lil' 1.935 a 1.9·'!í. - Xde, cumo ('1m m ll·ilo;; pelo.., pl'es('nh�s, pas;;a-sü' ii apl'e- co1'l':e drslinudo a rcceber as con [.l'i
GU,!)I'tl,.:, (:. d,e I'xLl'a-nJJa.), o �i.lCnci() Cjll<l,ntUl à pl'odução nos arnos (fe 19·\5 senlaç[io de iodos o:; I'Olarianos eil'- bui<:õe� voluTltária� dos l'olal'ianose 1!IHi I' n.o 1H'iJ11ie,iI'o slcmf'sll'e dr' :1917. 01',:1, o pCl'íoclo t':t:lei'PillIle H l'i'OIS

Nl'D'stanl,es, COJÚ.·01'111e a.. � 1.'eO,l')ectl·,'as ['
.

t I' " t "

4c' 1�H!1 a 194G, foi li mais cl'Hico Ü�� llÜlssa ('{'.(Yl1omia, j'1.Mt.il.JrrlIf'.nlr. qU:l,u- .� ", a' e que &e ln ,egra Me o 'qua,n 11m

'I�) rnais lwee�:3i,lamlols do. t:OI1JCTIl'SIl pri<cio8lo ele cle,f1l,('tll!los l!11P SC1'Vl'i>iem ativi'dades prol'i�sjon:tis. nces:S(Í['j{) ao cns·[pio rIo InrbnWllLo
dI,; lJaiS+' para [) CClJIlIlll'I)],e da pl'od:lJI,'f\o. _: C:a:::o típico (, o eLa l'a,IH'ira()iio ]� introduzido 'enlão, no recinto: de um han<S'E\lliuno, velo milngl'oslI

. .:Ie bêln,ha em 8a,11Ila. CaILarÍ<lla; a r)[·ücl'Lh{.'ão rJ.ês,:fe eLemclnto soJ'I"e,l[ gl'.an.(Je·s o novo rotariano, Sr. Calvy de 80u- Pl'omin. Co.mo jú foi noticia.do, es-

:;��;;��.(� b�:li��efl�;:�� :f9;!5!1�, 1l;I;�;I, cQ���y.11�Oi'lc���':J (:l�cl��i�Il;�Zicfal',<�,cS� za Tavares, anteriormente eleiLo sas cOl1üilnüçõe;; já pe.rfazem um

e�1,so-! A TC',s']lüi'la é faeil (' imediarla: l'ol'll1lec<el' ao ó[',gtio co,mpelenle os que é l'eceu)ido com uma salva de toLal ele mais de mil cruzeiros, sen-
., t!)l"lHt'ITl·1 OS T'f',slll,I1LRnILos de sua obse<l'vacã.o ·exata e laiCõnica, prp.y,,, I I " palmas, sel1Jdo cm seg'uida saudado do ('11 Lrelant.o precisos nana menos
ll'}l'IJ.i:(I.a� neces,;'1,'tl'ia,s {)i}!l'a cLlllTIllJa;Ler a ::tno.nmalida.de. O ór'gão comp<e1en- pelo Presiden1,e da reunião,· S'l'. Al'- que cinco mi! cruzcil'oê pal'a a cura
te, d,e P'(1o:::'O,('· dêss,pk" ,elk\mento�. pl'ov;i:d<emlcia,ria no ;;,emltido rir: SIC ma:n:bPL' noldo S. Cúneo, Lolal dl' um láwl'o. Em seguida, foi('Dl llível "atbfaLório a, PI'Oiltuçã.o dê;:8C gê.nel'o dc. p{'ímeir'u ne>ces:�ida-
,J(', -sp.i,a iia,nea:n.do a,� ZO'Tla::: (lo's t'eha,llIllos, evitando ou pxtel'millanrlo a Pt'ocedida a Leitura cio J1:xpeclien- dada {l0l' l,el'minada a se,ssão, com

.p}I'..'lJf r ';;'U ina, SL\ja ol'ilenl,[l,n.do léen,iea,me.nlt,c pl'ocl!utn,r,es c cl'indol'cs. Ma·s. te da s·emana qll'e Va,ss;1I'a, f;lZ o o ües'ccl'l'ame1liill da Bandeira Nacio-
1:71 {,<m t9't7 a B8taLí�üea. 'está Hil}lfa !1)'('1'.::1 puNira.r Lo:àüs os ([adus l'l'I'IPl'f)ql'- Secretário, Sr. Fkrvio Ferea,l'i, lí- llal, pelo lllYVO l'oLnl'iano SI', Callvy de'�!Y.'" .!l, 1\H I, UiJ. l!�H� ,p·cr,r:c.e. Pln 19"" ,pia ('.l'a sl(1nhül'a dllS el,em('n,tOl� J'el'·Cl'l:ll gei)'a::; consideTaçües S;)IH'C lêma de 80nza Tm'al'e's,I ("s a 19ft 1, (> II l'c.�ulül.do ni.'ío so fez e,spentr: ·(.'1a foi j-rl1ij)I)f PJl!le para (If'
mOl1'�·tI'al', na (!poca, npol'lumi e pl'ec [SU, q:ne a l1üs'3a, J)l'ocliul.:�o 1'1'(' .ba
��ha d·fn,:;ia �el.' lnvLaüa c·om mais z(�IJ'1I I' f,p,<l�nj,ea, l�rna. y'ez (l'IN.\, f'llllqU::tIl
t,o- 'Pila dimillll ia, a. POII)iUI!aç50 a,mtn<ontav·a, e com pista a 11)a.ssa consumi
.. ffyra; �oh!'(>vl('in n in e\'iMI\"e,l : l'-aI'eJaçfio du PI'O(�LUto, IH'(''(loiminânCl;J lia

pl·OI'·\ll'a �!11Ill'('. a ofel'la, ... câ'mllio negT'o.
M a,� p:;J1 (.' t�ato não f'P ]1;},SSa sO'llw'nlf'(' ·em Sanla Ca lal'ina: yrl'il'ica·

'&e 1clTl todo 1\,,1,(' \'á,�to Bl'3Sil, qll'P :\t,onheilrn Lollruto, tiio. a('eJ'tarlamente,
',qUt.:llij'í<-Oll rll� "pol:m' ,('oisa gl'a,nde", Po·!' ex,emplo. fi pl'fi'ChIí,:iio do trigo:
sem no,� flCllpal'mos dos intrincado:; pl'oblcma:;. que se l'elacJfJnam eOI1l

. os morll;l'nos procl'�sns rlp cnlLivll (r1.pscnnlH�cldo,:; rm n�s"a g,nelrdadl'
anaCl'I'inic.a). uma das l'azõcs ela queda dr, nos�a pl·ocluçao. [OI, sem

,dú\'.ida algumà, a comple[a 3nsôllcia de rludos pslatís[jro� ml�ilial'r.,.;.
T�mn f'stutíslica incapaz ·dp detlPl'IllJIlUl' (l ('on:;111110 de. pau dr Lngo,.!w]'
capita, ,e conseqnent.e.mente sem capr:_cirlnrJ.n panl 1>1'I:'\'e1' f' detemm.<tl' _ _ _.__ .....,..

:,f( j)1'{w:hIIÇ'5'() 'Dtc,ee·s·sít.!'i.a ao ·C.(1'nSl�mo, mw llo{le ser c:hallnuda no ,e.sf.alls-
fica' .

i�hegómos a exp.orlar pl'odu[.o, C11ja rll'()Úll\.�O mal chegaria Jliwa
,() ronsnmo interno. e isto em g't'3nde parle por Hl;nOl'arH\OS o eoeflc1-
''f'Tltt� cont:íumido po)' unidade, na jll'ocluçiio do Brasil. É IÓ!?ICl� quI' os

t'a!.ol'es delr.l'millantc3 de nossa fraca pwdução, são .Yal:ladl�slmo;; ,P
-{'.omplexo.s; llão pretendemo� chep'al' ao ,.obsul'do de atrIbUir somente a

'E�tatísti.ca O fr'acasso ele nossa lI1dústl'la, de n{)ssa �grJelllf.lll'a, P,tc.,;,.
Porém, é j)T'PCi80 que nos compclll'lI"rm?R. ele uma. COisa:, ,�nqllanto !H�O
(I('.�pl'esat'mos os v,elhos p1'ocessos empll'lCOS, �ntl-Cle1111flCO� f' tcor1-
COS, adolal1(j.() os modpl'nos SIstemas de produçao e psta s·rmp['.p auxI

liado pela EstaHs[ icn., continuarpmos. com a c.lásAica �'amfl cip celei!'o
,.dD mundo Is'em !.rH'fi05 ,com que illiutml' n1OSIS[l· �)Üpu'!:a!cao '111,aCI['CfJllta e

,u<piuU,ctl, qlJlle. vive. €ml s'ua maiorfa, de pi'l'ã� ,de .Iarm,h_.a,. �'l!
!le conservas enlatadas (imporLadrtR, em snu. malOr:_I<11 -;-. A slttW(iaO
"l"Cl)nõ:mica do BI'f1Jsi,[ exi.g.e- rnC:l1('iS teorfa e ,maIS açao! i:)e'J?iffiO� hons

,lll'aiiiIAiros, aponlando as grandes 'fa!has que 0.8 respOW;UV'C!S pela
no�sa ol'A'anir,acão j)olílico-econômlca mSlslem em cometer, :em .Vf'Z rll'

Bxlpl'iol'izannos fa[�,os patriotismo que só servem para. n�s IIucll[' cada
YPZ mais oe mergulhar a nação no c{tos da incompl'eensao.

.

Nào é nosso intuito mel!lIOSlpre.zar 'uDn ,t.l'(l,bnlho d� mduwllüvel VH

lur, ma$ temos por objetivo, única e exclus�"amel!te tazf>l' ressallat' ê:5-
te falo que tem sido eausa( em Lodo o� Brtt;\ll! de l�pg�,�el rp!.l'ocess� nu

f.'conom ía nacional: é preCISO que a EstaL!stlCa_ seJa I palnwnlr o gr an

(le csteio da Ciência Econômico., sem o qu.e nao poderemos aSl'egural'.
·.Um fntHl'O l'isom:110 (' maJs f1'adivoRo 'no ,CRn1lpo .materwl, Pall'a I:;S�, po
rém, ul'ge ((111' ela, n :Est.aJístícH, sP,ja precisa, objetIva e atualIzada,
sempl'e vara[ekl. '0'1. 'Econõmia.

fCONOMIA E ESTATlSTlCn
C-\.CACTO S. THIAGO - Ac. de Ciõuc. Econ.)

Emprêsa luto Viação Itajaí lt�a. Moléstias do aparelhl
Respiratório
BRONQUITES

A traquéa é um tubo formado d4
uma' série de anéis, que partindo da
garganta vem até a altura dos puí
mões onde se divide em dois ramos,
Indo um para cada pulmão, A par
til' do ponto onde se divide, a tra,
quéa passa a se chamar bro1iqILios.
A traquéa e os bronquíos, servem
para levar o ar 'los pulmões e ena
mamas VIAS RESPIRATÚRIAS.
As inflamações dos bronquios, ehe
mamas bronquites. O perigo das
bronquttes, restde DO fato desta In
lIanwçoo, se propagar aos pulmões,
que todos conhecem os pertgos e
gravidades.
'F. preciso que ao aliviar a tosse, o
medicamento t"ça desaparecer cata
inflamação dos bronquíos.
Acalmando a tosse, das bronquites
cronicas, o meuícamento deve aliviar
o doente, da "canceíra", dos acessos,
principalmente pela manhã, quando
geralm=nte são mais intensas.
F'lGATO�SE, um xarope a base das
vítarnsnas do oteo de fígado de ba
calhau, al!vi'l a tosse evita os aces
sos das bronquites e a canceíra,
FIGA'I'O,'3SE é um tónico para os

orgãos respi.r...tórtos.

FIGATOSSE
um produto do laboratórlo da

HEPATIliA
N.S.da Penha

AVIDA DO FIGADO
Maiores eselareciment(ls eaereva••

......alxa f'Gstal. 3.061 • .81...

COMERCIANTE: Dá um Ji..
Tl'Q à Biblioteca ao Centro ACIl-
démico XI dle Fevereiro. Coll�
tribuiráa. assim. para • forma$
ção cultural do. catarblenM8
de amanhã f

("Oampaab.a pró--llwo· ...
C. A. XI ele Fevereiro).

Co:municação
A Empruo Auto Viação Itajaí Ltda. (Cesório)
comunicà a seus favorecedores que tral\sferiu sua

agência' nesta Capital pata Q

O.EOO/ORO,RUA 5,

cCll'(Í;j,m: l'o['ál'io, no qlle é �ecllnda-
!lo ·pelo ;-)1', A. Tolenli,no de Car- ...- ......, _

\'al'l1O.

I() Sl'. Anrohln S. Cúnco, com a

palavl'n. l'eJaia a yiageill que fez I
,junto com o (;oyt>fnadol' cio Dis-'
tl·i·Lo RolAI'io nO 29, sr . .João Eduardo
}loriLz. p.m vi�ita oficial dp' Rotary
rnlprnn,cional. aos Clubes elas ci
dades ele .Join\'Ílp e S. Francisco de

i: Para 'Loncltrso�EsllldH(fÜ; ou F'ederais i
e Exames de Admissão

'.

"Estude :por Correspondência
··Portugu.ês, Matemática, CiênCias I Geografia,

,;,:,,;!...
:Hist6ria do Brasil, etc.

?\\\ [nte"e••a-o'? pJ:lceneha este cupão e remetCil-o para C, Po.tal 332
'FI:iORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

:@
:�
i.� ,Nome .__�-----------

I� RUd H.o _

} 'id-de Estado
!

___......_IJIIIIt_,,_
--

PEDINDO INFORMAÇÕES:

onde espera c o n t rrru ur a merecer a confiança com

que sempre .fo í distinguida.

o ROTARY C. DE F[ORIANOPOLlS

ROLAMENTÕS
MANCAIS

- B DCI AMARGA-

I M P O R T A D O A I! S'

CAIXA POSTAL 5443
SÃO PAULO

Cabelos'Brancos'

ALARGADORES
BROCAS

MICROMETROS

*

WALTER BEITLER & -elA. LTDA.,MOLESTIAS DO
FIGADO

Sinal de velhice'

:e um sinal do IUal-fuooiolUl�
mento do figado.
Ao mesmo tempo senUem um

enjoo e mal estar, que euo

.neamente pensamos ser do es-

tomago. .

Algumas. ve:aes é acompanhada
4e' vomitos I

Caixa ECODomica
federal

AVIS.O
A Administra'çãb da Caixa

Econômica Federal de San.ta
Catarina avisa ao público em

geral que, a partir de 10 de ou�1tubro p, vindouro, passará a.
funcionar com o seguinte hO-Irário externo:
Carteira (le ])epõsitos: das I

9,00 ás 12,00 e das 14,00 ás.,.
17,00 horas
Carteiras (� Pe,nJlôre:s: das-

100 ml-. gregos
9,00 ás 12,00 e das 11,00 ás ...
17,00 horas

m.
.
or.os

Cnrt.ell'll de HipotécRS: das
.I 14,00 ás 17,00 horas

Lake Sucess, 26 (United) Carteira de Consignações:
O ministro do E:xterior Cons- das 14,00 ás 17,00 horas .

Itantin Tsaldaris, que fará a Venda de sêJoS,: das 9,00 ás
defesa da Grécia perante a co- 12,00 e das 14,00 as 17,00 horas.
missão politica da assembléia - Guarde as suas economias
da ONU, declarou que "se tor-' na Caixa Econômica - Os seus

na neoessário agir raPidamen-1 de'pósitos-populares são im

te, porque cel'ca de 100,000 gre- penhoráveis e garantidos pelo
gos já foram mortos, e porque Go·vêrno Federal.
a, demora C011Genaria as Nações

4O .

SenhoritalUnidas.

A Loção Brilhante faz vol.
tor Q côr natural primitiva
(ca.tanha, l.urG, doirada ou

neol'(1) em pou.o tempo. Não
, tintura, Não mancha e não
.uja.. O .eu u.o .. limpo.
fcci! e ágradável•
A Loção Brilhante eztizwue

a. CC1.pa., o prurido, a .ebor
rh&a e tôda. a. ofecçÕ•• pa
rasitários do cabelo, a••im
como combate a cahncie, re�

vitalizando os raizes capila
res. Foi apro90do pelo Depar
tamento Nacionol de Saúd.
Público.

Lembre-se:

A vida vale li\ pena !er vi.vida !

UHHEPATIIIA
ti.S.da Penha

AVIDA DO FIGADO
.allJl'" eildal'edD1CNltea Nua..... I

Caixa 1'0;>$1'.1 3."1 • }t.'.

Ao escolher !!leu perfume we:rifl.,
que se trás a .marca d. perfumaria
•Joban Maria· IFarina" que ji en
,referida nela corte Imperial ti,
D. Pedro II

A nos'sa Cnpitlll Yitj ser dota
da de mm!': li.m est.aheleeimento
de ensino" ""t(' SOl',á o "Colé-

VaJorize o seu dinheiro, ins·
crevendo-se no quadro social
dos componentes do Çolégio
Bal'1'iga.Verde.gio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 pSTAro - Domingo 28 de SetelT'lbro e e 'I9A7

Sâbado e domingu próximOI� DO suntuoso ,estádio «Tt�.__.Cel. Nilo &bales» t a -vitoriosa F. A., C
IJromoverá o Campeonato' Estadual de Atlétis'mo. com o· concurso de numerosos clubes do Estado.

.

O certame atlético de 47 setá o maior e mais sensacional de todos os tempos.

Dia de gala para o remo insular
Finalmente, hoje, o Martinelli levará a etelto i)

remtsüce, em homenagem
-

ao Sr. Governador
AfinaJ, na manhã de hoje, apresentar-se-á nos 5 páreos entendimentos havidos entre Salvato Vieira-iole a 2 remos. s. p.: 'Vilson Pires e p.: Darcy

nas aguas da baía sul, será de- mais importantes. los clubes participantes. . Balisa 1 - MARTINELLI Santos.
finitivamEmte realizada a gran- O querido Aldo Luz, desta ] Abaixo transcrevemos o pro- - Patrão: Ernani Pereira; v.: Balisa 3 - MARTINELLI
díosa competição náutica pro- vez irá ás águas com guarní-j grama da regata: Edlon dos Santos e p.: José de Patrão: Acioli Vieira;·v. Ní-
movida pelo glorioso Clube ções das melhores, concorrert- Diretor Geral da Regata: - Azevedo. comedes Silva s. v.: João-
Náutico "Francisco Martinelli. do em 5 páreos. Acioli Vasconcelos. Balisa 2 _ ALDO LUZ _

Frontino; s. p.: Adernar Alves
Nesta atra�nte�manhã vere- Se o Martineli venceu a re- Juiz:s de. Saíc1a: - Heitor Patrão: Lino Calbo ; v.: Oscar e p.; M,anoel Silveira.

�?S com satl}lfa.çao os nosso� gata promovida pelo Riachue- Fe:rarl, L�llZ Carvalho e Sid- Teske ; p.: Oscar Capela. .6 Páreo
�. HOme�agem a

t.r es clubes náuticos em empol f 10 e êste levo d id d nei Nocetti. 30 Páreo _ Homenagem a SIdney Nocetti íole a � remos,
iti , u e venci a a o I .

Oh d Vit B lí 2 ALDO LUZgantes pugnas mari nuas, re-'Aldo Luz será qu êst '!t. o
JUIzes de

.

ega a: - itor Orlando Scarpelli-iole a 4 re-
a isa -

,. -

cordando os velhos tempos em vence á
' •

t
ede? 1:n i Ferreira da Silva, Manfredo Patrão: Vasco Fontoura; v.:

que o remo aqui era o rei dos
qt I

r. a regal.a �? prrmeiro :
Leite e EleodoroVentma. mos VETERANOS. I Julio Costa e p.: VaImor Vilela.

esportes.
ie lO�e se rea izara i

,. 1° Páreo _ Homenagem a Balisa 1 - ALDO LUZ. Balísa 3 - MARTINEiLLI _
A expectativa em torno da

Os �lretor�s do Clube. Nau.t,�'- Charles E. Morttz-íole a 4 re- Balisa 2 - MARTINELLI. ! Patrão: Ernani Pereira; v.:

d h
. ,

d
. co F'ranclsco Martmelh, Balisa 3 RIACHUE,TO I Edlon d StJ

'

dregata e oJe e as malOres. -. . mos.
-

,

.

tLI. ,. os an os e p.: ose e-

Toda a cidade esportiva estará num gesto �u; bem defme o
Balisa 1 MARTINEDLI 4° Páreo - Homenagem ao Azevedo. --.

.

, ,. elevado espírtto da compreen- - .., . Prefeito M
..

I' ., 7° P'
- , "r·presente as lutas remístícas -

..
- Patrao: Aciolí VIeira; voga: UlllCI.pa -can oe. ,areo - Homenagem à

.

- , . sao, resolveram dedicar a
N' d S'l J

� Balisa 1 RIACHUELO V Líbó S
..

t-ríque marcarao epoca nos anais
ti

� ,

t' d h'
icorne es uva: s. v.: oao

-
- va. I ono • encim-ou -l'lg_.

:esportivo da nossa pacata Flo- cou:pe Iça? nau rca e oje

,. Frontlno ; s. p.: Adernar Alves Remador Antônio Farias. I gers a 4 remos .

.
' ,

Ii
ao Ilustre Governador Ader-

. M I Sll
.

a Balisa 2 - RIACHUELO - Balisa 1- MARTTNELLI-manopo IS.
b I R d Sil d

e p. anoe 1 veir . -

Nós, que estamos a par das: ,a amos a tsr va, o eSPo�-1 Balisa 2 _ RIACHUELO - Remador Arnaldo Quiriguini. i Patrão: Acioli Vieira; v.: Má-
atividades dos clubes que parti_Itlsta n. 1 de Santa catan-"patrão: Eloaso Silva; v.: Má- Balisa 3 - MARTINELLI - rio Rosa; s. v.: Ladislau Gra
cíparão da regata de hoje, po-

na.
rio Gonçalves; s. v.: Antônio Remador Ladislau Grams. l ms: s. p.: Pedro Bernardino e

demos informar que todas as A regata será iniciada ás Farias; s. p.: Djalma Ferrar! e 5° Páreo - Homenagem a p.: Sylvío Ney Soncini.
guarnições concorrentes estão,8,30 horas.. lp.: Norívaldo Vilaim. José �lias-iole a 4 remos. I Balisa 2 - RIACHUELO -

ótimamente adestradas e dís-] A diretoria do clube promo-: Balisa 3 - ALDO LUZ Ba]lsa 1 - RrA�HUELO - Patrão: Eloaso Silva; v.: Arí
postas a empregar o máximo tor comunica, para os devidos, Patrão: Vasco Fontoura; v.: Patrao: Eleoso Silva v.: A- Regis; s. v.: Belarmino Velo- -{
dos esforços pela vitória. I fins, que a sua regata a ser Julio Costa; s. v.: Carlos L. dolfo Marinho; s. v.c Marcos so; s. p.: Altino Regis e p.:

O Martinelli concorrerá em realizada hoje será vencida pe- Wojoiltiewicz : s. p.: Valrnor Demétrio, s. p.: Antônio Boa- Carlos Mullen. ."

todos os 7 páreos, en�uanto o l0, clube que conquistar maiorj Vilela � p.: Darcy Santos. bai.d e p.: Francisco Salles dos Ba]isa 3 - RIAC.Hy�L? -
seu velho rival, o Ríachuelo, numero de páreos. contorme ' 2° P'l,r80 - Homenagem a ReIS. Patrão: Arnaldo Chírtghínt, v.r

Balisa 2 - ALDO LUZ - Mário Gonçalves; s. v.: Djal
Patrão: Lazáro Chans: v.: Jo- ma Ferrari; s. p: Norivaldo
sé Barão, s. v.: Hudson Rosa; Vilaim e p.: Adolfo Chirighini.

sua grandiosa compençêo
Aderbal Ramos da Silva ...

_/

No Rio � Botarogo x Flumi
nense e Olaria x. Bonsucesso.
Em Pôrto Alegre - Interna

cional x Grêmio e Força e Laiz
x Nacional.
Em Belo Horizonte - Vasco

x Cruzeiro.
Em Curitiba - Britânia x

Ferroviário.

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

I

O FORÇA E LUZ, DE PORTO O DIA ESPORTIVO DE HOJE Y
ALEGRE, . MUDOU DE NOME EM TODA PARTE

i
Pôrto Alegre, 27 - Em im

portante sessão, reuniu-se o

Grande espectativa em torno do jogo de hoje �i.::��A��:��i;�â::f�:
Paula Ramos e Figueirense Duma luta de grandes proporções ve�::C::hce:::::n:t:r:�t:ldindo�
Faltam poucas horas para a de hoje, decidido a não se dei- tetra-.campeão catarinense. d.ia dos mandatários rajados.

realização, 110 velho estádio da xar abater. É sabido que os pu- O sens3Jcional duelo futebo- Por isso ,ás 23 horas, quando
F C. D., da anunciada peleja pilos de "Paraná", quando listico de hoje por certo será foram encerrados os trabalhos Nesta Capital - Paula Ra,
entre os fortes esquadrões do hIenos se espera, põem por assistido por grande as's-istên- da reunião estourou como uma mos x Figueirense; Vitória x

Paula Ramos e do Figueil;ense, terra os prognósticos, causan- cia, devendo acusar um bom bomba, 110� circulos lio-ados Nacional; Regatas de Vela e

completando a penúltima roda-! do verdadeiras surpresas, como movimento de bilheteria, Em ao grêmio da- Carris, � 11'0- Remo, promovidas pelo Velei-
da do Campeonato Amadoristal toda a cidadE:) reina grande ex- tida sensadollal: o For- 1'OS da Ilha e C. N. MartinellL
de Futebol da Cidade,

.

pectativa pelo encontro entre
ça e Luz havia decidido Em Joinville - Regata a

Com dois esquadrões treina- tricolores. e alvi-llegros, deven- mudar de nome
.

passaria a se remo promovida pelo C. N. Ca-
díssimos, travando uma luta do constituir uma tarde espor- denominar Esporte Clube Co- choeira.
das mais sensacionais e equili- tiva de gala. rintians Pôrto Alegrens-e. 1 _

bradas, é 'natural
.

que será Ambos os quadros possuem ,

grande a afluência de especta- ótimos "foot-ballers", notan- O Força e Luz nàó Jogará agora em diante, simplesmert-
dores á praça de desportos da do-se no Paula Ramos: 'l'atú, mais aos sábados e será de te Corintians Pôrto Alegrenl:le.
rua Bocaiuva, ávidos de pre- Fornerolli, Mandico, Chocolate,
senciar as jogadas dos "ases" Garioni, Chinês, Ivan, Minela,
do pebol citadino. Naldi, Lázaro; Nenem e Abe-

B -Ih t f h d C I
-

\1O qua'dl\C1'\l.o Paula Ramo's lárdo. �o Fi.gueire�se v�re-
. ri aD e açan a o o eglft �

1Vt3m coIivf�cendo· o público mos: An, JaIr, D.lamantlllo,
com exibi,\oes aceitáveis, man- Bot�lho, .Augusto, NlColau, Ic�,
tendo. -se n� vice-liderança do Callco, Pues, Saroba e MongUl-
certame, co� grandes probabi- lhot.

Jidades· de sa'grar-se campeão Preliminar: Com inicio ás
este ano, pois Sabe-se pe.rfeita-I 13,30 horas será realizada a

mente que possue um dos mais partida preliminar entre as Prosseguiu ontem o certame citadino. de futebol amador.
completos conjuntos do Estado. equipes suplentes dos mesmos com a realização, no estádio da F. C. D., a peleja entre Avai
!A maioria do's prognósticos clubes sob a direção do árbitro e Colegial.
apontam o clube de Irajá Go- sr. João Fernandes dos Santos.
mide como o vence,dor da par- Tatú, "goal-keeper" O esquadrão do Paula Ramos, Após um:;!, luta sensacional o Colegial logroú empatar com
tida de logo lllais. do Paula Ramos que é o "lanterninha" do cer- o tetra-campeão catari�ellse e lider invicto da tabela pela.
Entretanto é preciso que os tame de aspirante'S está bem) honrosa contagelu de 1 x 1, tentos conquistados por Zacki"

[laularamenses exgotem todas
I
aconteceu nas duas pugnas com treinado, devendo constituir para o Avai, aos 20 minutos do 1° tem.po, e Lauro, para o Co

as .s,:as possibilidades técni��slo Av?,í - lideI' invicto - que um verdadeiro osso para os legail, aos 20 minutos do periodo final.
e fIsIcas para encerrar o preho termmaram empatadas pOr 1 rapazes do Figueirense, agora
com os louros do triunfo, por- x, 1 e.2 x 2. Portanto, o Figuei- isolados na lideÍ"ança, após a O empate entre os quadros de aspirantes dos mesmos

que o conjunto alvi-negro en- rense é o único clube que no sensacional vitória sôbre o es- dubes finalizou com. a vitória do Colegial, pela contagem de .1/
cara com otimismo o

.

match certame não foi derrotado pelo quadrão do Caravana do Ar. i; x O.
LJI' _-_._._._-_ _ _._._._._._-_ _

• ."._ _•••_-_.� �_._._._-_._._-_-_._.._-_-_-_-_-_;",•••-_-_._.._-_-."_-_-_.._-_ -_-_-_-.-_-_-_,._-_-_-_-_-_-_-_- - _.-_.._-.-_- � .,._••••-.-..-.."" -----�

'Hoje, na baía 'sul, o Veleiro� da Ilha realizará a sua regata interna �e abertura da
temporada veleira ue 1 947·l 948. Todos os t 4 barcos do clube da Prainha tomarão

parte na sensacional prova de -vela, dedicada ao comodoro Higino Luiz Gonzaga.

Direção de PEDRo' PAULO MACHADO

na tarde de ordem
.

Empalou com o líder invicto por I x I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-NOTICIAS ECONÓMICAS DA
INDONESIA

"S. Ii. L - Informam de Ba
Javia, que as safras de artigos
.coroo arroz e outros generos
são satis�ató:ios nas Celebes do Isul, devido as condições favo
Q'aveis do tempo. As' colheitas I
que e�tão sendo feitas. são toar· I
Ero fins do �ç,s. passado cerca I, ..'

,�� 200,000 acres de campos de
arroz ainda não haviam sido!

..coibidos. O excedente de arroz l
nas Celebes do Sul é calculada I

provisoriamente em 15.000 to-',Ileladas, o que constitue um to
tal. relativamente baixo, cau

.sado por uma diminuição no

cultivo desse cereal na região
.de Makassar.· .

Os .preços dos generos ali
menticios estão baixando: Só

! iSe podem esperar, maiores bai
xas nos preços..quando as au

toridades tiverem conseguído I
fazer cessar o atuar' contra-!.bando de produtos do país parai,Borneo Oriental. Presentemen- i

te, o preço de arroz no Borneo
Oriental é o dobro do de Cele
bes do Sul.
t Eim Java QS preços também
.�stão baixando, acompanhan-
110 o exito da "ação policial" I
holandesa. kilo custa agoTal1 florim, contra 2 ou mais flo

rins antes da ação policial. O

Il1cucar esta a 2,15, florins, con
tra 4 florms anteriormente; os

.

tecidos de qualidade l�édia, es

ião de 4 a 7 florins a jarda,
centra preços anteriores de 10

a 15 florins. As fazendas de
boa qualidade ainda estão ca-

. raso
• •••••• <O

� - ,

SI CADA BRASILEIRO
Conseguir alfabetizar um patrí

cio, 00nv,encendo-o a. frequentar
'um. curso noturno, em breve se

,T.eomos um dos povos mais adíaà
,tados do mundo: Gl'UPO Escolar S.
,José ou Escola Industrtal.

Não receie, em comprar
l.ações i!o "Colég'io Barrlga
Verrde" por que êsta urgarnza

,�iio está. sendo zelada por ver

<lladeiros idealistas.
• lO

'O
.

FORMA DA INDONESIA A
· -smGUNDA UNIDADE CHINE

SA DE SEGURANÇA
� S. H. L - Informam de Ba

-tavía, que daquela cidade para

Tjimari, a 12 milhas a oeste de

'Bandoeng, onde será treinada,
a segunda unidade chinesa de

.segurança, composta de volun

otários, em numero de 75. Essas
· unidades estão sendo formadas

para proteger os civis chineses

co-ntra os ataques dos republi
.canos nas regiões das tronteí-

.

ras recem-ocupadas. Não estão

'sendo treinadas para apoiar as
·

operações armadas dos h;�lan
.deses. O primeiro grupo ja e�-
tá em vias 'de terminar o trei

namento básico e voltará den

tro de dias aquela.cidade a fim

de receber ordeps quanto ao

seu destino. .

-Numa mensagem de despedI-
da 'á unidade, o Consul-Geral
chinês em Batvia disse que

apesar das solicitações �eitas
])or ele ao Govêrno republlca:r:o
em Tegjalmrta, o mesmo haVIa

· se recusado a permitir a forl11�
ção dessas unidades. em t.err'í

tório republicano. DIsse que os

Te.publicanos haviam· apenas
-permitido a presença de ch�n�
ses desarmados entre as flleI

.

Tas da policia republicana, o

que, na sua opinião, de nada

. adiantaria.

""""".""""i"i""""""tltI",tltI"tltll1,,,"'",,,,,•.
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Complet� estoque de artigos
"

•

";"!;
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CARLOS HOEPCKE S/A
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MATRIZ: Florianópolis. FILIAIS: Blumenau - ]oaçaba - Joinvile . Lages
Laguna • São Francisco do Sul - Tubarão

AGÊNCIA EM SANTOS - ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO E CURITIIA
. �

*******************�*************************************�

ARMADORES - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Traneporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio deJaneiro Fábrica de Pontas "Rita Mar' "CP )

_

'1a regos de Ferro

IMPO�TADORES E ATACADISTAS
Fazendas • Ferragens. Máquinas. Produtos Químicos e Farmacêuticos. TELEGRArllA'S "HOEPCKE"

para a agricultura: ; ,�r,

Arados, grades de discos e de dentes, curtivadorcs americsnes, tratores

especiais para hortas. Moinhos de pedra e de disco para todos os fins
e capacidades. Máquinas e venenos para extinção de formigas. Amplo
sortimento de tôdas as ferramentas para la�,�ura.·Col1súlte nossos preços!

para a indústria:
Tornos paralelos e bancadas. Máquinas para diversos fins. Completo
estoque de ferramentas. Motores Diesel industriais, marítimos e grupos
electrogênios. Grande sortimento de canos, material para instalações sa·

nitár ias, banheiros etc., utensílios e material para construções. Fôlhas
de serra de engenho, braçais para aço e metais, firculares e de fita.
Bons 'preços para atacado e varejo!

'

para a família:
Artigos úteis e indispensáveis ao equipamento de um lar moderno, como:
fogões de todos os tipos, rádios de diversas marcas. filtros, utensílios
para cozinha, geladeiras, máquinas de costura. ferros de engomar e outros.

Seção de fazendas e artigos de confecção; capas para chuva. capotes etc.:
drogaria. perfumaria e um variadíssimo estoque de artigos finos' para
presentes ' tudo a preços convidativos!

.de ar, mangueiras para radiador, correias para ventilador

e Baterias Goodyear. Ferramentas e macacos para

qualquer capacidade'

............... " o·.

. . . .
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Larga..me...

Deixa-me gritar!

Combate a tosse,

bronquite e 09 resfria
dos. João O Xarope S,

éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

das vias respiratórios.
O Xarope São João
solto o catarro e faz

<>xpect('!ror fàciJmente.

AVISO' ao PUBLICO I Federação Espírita
Vatarinense

CONVITE

o Batalhão Barriga - Verde
foi constltuído de catarínenses
destemidos e o "Colég'io Rar
rig':t-Verde", usará a mesma

·handeil'a.

a

A Comissão Estadual de Preços avisa. ao 'público Ilor iancpolitano

I
que está ef'etuundo o reoclh imento dos talões utilizados para aquisição

I
cio laite, em virtude de estar sendo reorgu nizado o serviço de distribui- De ordem do irmão Presiden-
ção da Usina de Bencf'iciameuto. te, são convidados todos os

Os consumidores que estiverem de posse de talões deverão ul
í

li- membros do Conselho Delibe
sá-los ainda êste môs, ou procurar, até cI ia. 30 do corrente, a TeSOlll'a�' ratívo, representantes das 80-

r�a da Usina. onde serão rc�mbols�uos nas quantias respectivas. A 1)a1'- I ciedade� adêsas e demais con-

Lu' de 10 de outubro os talões seruo cons iderados sem valor. J frades 'a corqparecerem, ou se

Comissão Estadual de Preços, em 22 de setembro de 19.\.7. fizerem representar na sessão
Leoberto Leal - Pcesidente 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 Humani
dade do Apóstolo", nesta Ca

pital.
Florianópolis, 23 ele setem

bro de 1947.
Thiago Vieira ele Castro -

Secretário .

. Maria Romana, natural desta
'Cidade. residente no Saco do.
Limões, com 85 anos de idade,
paralítica. nõo tendo recursos p-:: ra

a GU« roonutst'lcãe e tratamento,
recorre Ô. cor' da'de público, ofjr."
de anoarior olgun< donat;volI,
00 d, rI< ti�08 I"nd"m ser ertre"

gues z e.tu R ..daçao.

.

1=-------------..----

\1
i

CONTA CORRENTE POPULAR

Juro. 51/s a. a, - Limite Cr$ 30,000,00
Movimentação com cheque.

Banco do Distrito Federal S.l.
.<1\

Rua

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

Trajano. 23 •. FlorR'anólU:,ns

Pede auxilioCemisse. Gravatal, Piiame.,
Meia. dai melhores, peloI me

Dores preçol .6 na CASA MIS
ÇELANEA - RuaC. Mafra.
..

·

••••• oo ..

APENAS Cri ue
Co.. e8n infbna q.anU" 'I'..w

l!I!It-i auxiliando fi il)t'!1II 1'1'6 ril"P"
Contribua para. ('llhrl!! fi .. '��or ...

g,aa buU..eat. II.. .Fl,.rl.II.),Uli)IIIÜL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GOViBNO DO ESTADO

!
carreira de Professor Normalista, do tado, da Coletoria de ISerra AI!a para a

ICI b Doze de A t
Quadro ..'Único do Estado, ao cargo da

I
de '.rimbó.

U e 9oS OI ,classe G dessa carreira, vago em virtude Dispensar:
.

da exoneração de Nazaré Costa De acôrdo com o art. "'2, alínea b, do� "' cr , W "w"

A Diretoria. do Clube 12 de AgôsLo, atendendo a precarle-Moacir Barbosa de Oliveira, do cargo decreto-íet ln. 572, de 2!& de outubro .

da classe F da carretra de Professor Nor· de 1941 dade de seus salões, como também o elevado número de seus
malista, do Quadro único do Estado, ao Euclides Valer'íano de Sousa, oeupan- associados, solicita a atenção de seus sócios para as seguintes
cargo da classe G dessa carreira, vago te do cargo ida classe J da carreira de

ínstruções :em virtude da .promoção ele Ana Or-lan- Oficial Administrativo, do Quadro único
dtna Ramos Maciel. do .Est.do, da função g.ratificada de Co. a) O ·ingr-esso ao Clube

letal' de Rendas (Coletoria de Timb6 - pessoas de suas famílias, de
• aa 'Classe), EsLatutos;
.i Designa!':

b) Somente será. permibdo a entrada de menores de 14De alcôrdó com -o art. 84, do decreto-
.

anl)s nas matinées infantis e nas domingueIras;lei n. 5172, de 28 de outubro de .•
-

19411: C) '0 sócio aspirante !lão tem direito de se fazer acompa-

Decretos de 24 de setembro de 1947
�. GO'V'EIRN.AOOR RESOLVE

Pôr à díspostção. .

De aeõrdo com o; 'art:
�

2Q4, do decreto
lei n. 572, de 2'8 de outubro de
1941:

Lourival Ubaldo Câmara, ocupante
*tivo ao cargo Ide Estatíst ícc-Assístenr

·te, pakl�ão R, do ,Qüaclro' .trntoo eló Esta
�o, do tnstítuto BrâsiJeii'o' d� Geografia
e Estatística (Conselho Nacional de Es.
111t1stica), sem qÚ�isquél' ônus pa-ra o

�st<ldo.
.

Promover, por merêclmentoe
De acôrdo com o 'a1"1:. 51, elo decreto
lei n. 572, de 28 de outubro de ,.

1941:
Neof'Iides Vieira Wendhausen, do caro

--go da classe G da carreira de Professei
Normalista, do ·Quadro 'Único do Estaelo,
ae cargo da classe iH dessa carr-etra, va

SO em virtude Ida aposentadoria de Zul
l'JIlra da Luz Garrido.
lná de Sousa' Batlsta da Silva, do car

go da classe G da carl-eira de 'Professor
Normalista, do Quadro 'úníco do 'Estado,
ao car-go da classe R <lessa carreira, va

lfO em vir-tude da aposentadoi-ía de On.
�l1na Neves.Bleyer.
AnéSia \Valter Crespo, do cargo da

etasse G d'll carr-str-a de Pr-ofessor- Nor
malista, do ,Quadro ''O.nico <lo Estado, ao
'l'.3Tgo ela classe R dessa carr-eira, vago
em virtude da aposentaeloria (jp. Anto.
nieta de Olíve'ira 'Lima.
Ana OrIandina Ramos Maciel, do caro

gó da classe G da earreh-a de Professor
Nol'mali si a, do ·Quadro o.n1co do Estadol
ao cargo da classe R dessa earretra, "re
go em vlr tude da aposentadoria de Rai
.lêe Gomes da Sihva,
Osvald ína Medeiros, do cargo da {'l��,

se. G da carreira de Professor Normau".. !
ta. do Quadro Úllico do Estado, ao carg.r
Ga classe R dessa carreira, vago em vir.
tude da aposentadoria de Iná Olímpia
de Sousa.
Zulma- Inês da Silva Fert-eíra, do car

� da classe G da carreira de Professor
Normalista, do Quadro ünico do Estado,
ao cargo ela classe R elessa carreíra, va

g6 em virtude da a.posentaeloria de Vir.
gmla da ,Silva Fontes,
Robélia de Sá F'araco, do cargo da

elasse G da carreira de Professor Nor
malista, elo ,Quadro único do Estado, ao
cargo da classe H dessa carreira, vago
em virtude da aposentadoria de Maria
Lutza da Costa MeJim.
Orlando Ferr-eira ele Melo, do cargo da

ejasse F da carretra de Professor Nor
nnatlsta, do Quadro único do Estado, ao

cargo da classe G dessa carreíra, vago
em vir-tude da promoção de Zulma Inês
da SUva Ferreira,
Déspina Nicolau Spyrides, do car'go da

t'lasse F da car-reir-a de Professo-r Nor
onaüsta, do oQuad.ro 'Único do Estado, ao
eargo da classe G dessa carreira, vago
('!TI virtude da promàção de Neoflides
Vieira Wendhausen.
Paulo Bathke FiJiho, do cargo da elas.

se F da -carreira de Professor Normalts
ta, do Quadro único do Estado, ao carga.
da classe G dessa carreira, vago em vir.
1ude da promoção de Anésia Walter
Crespo.
José Beneelito f Ribeiro, do cargo da

classe F (la 'carreira de Professor Noi-.
matísta, elo QuadTo trníco do Estado, ao
eargo da classe G dessa carreira, vago
em virtude da ,promoção de Osvaldina
Medeiros,
Nialí Pereira, do cargo da classe F da

carreíra .ele Professor Normalista, do
Quadro único do Estado, ao cargo da
«:lasse G dessa carreira, vago em vírtu
(te ela '3posentad-oria de Jurema Caval
Jazzi.
Líndornar MaNinelli Machado, do cal'.

go da classe F da ca.rreira de PrOlfessor
Normalista, elo Quaelro único do Estado
·no eargo da classe G dessa carreira, va:
go em 'Virtude ela aposentadoria ele Albi
;na Piazza ,Nmles.
Ronorina LunaI'delli Cavallazzi, do cal'.

go da classe F' da carreira d.e Professor
Normalista, do Quadt'o único do E.3tado,
ao cargo da classe G dessa ca.rr,eira, va
go em virtude ela aposentadoria de Ma.
l'ia Conceição Guimarães Colaço.

Promovei', por antiguidade:
De ai!ôrdo com o art, 50, do decreto
lei n, 572, de 28- de outubro de ..

1941:

4 importantes vantagens dêsfe
novo e operfeicocdo .aparelho 1

•

� ..
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"Sempre meíhor" ._ eis o lema a que 01'1&

decem os técnicos da GilIette. GUlette
TECH reúne, assim, ínovacões extraordí

nanas, graças às quais é o mais perfeito
e econômico aparelho de barbear.

Com Gillette TECH, não há perigo de cor

tes no caso de um gesto brusco, .. Frisos
anti-deslisantes garantem segurança-!
Com Gillette TECH, o barbear é mais suave,

graças à barra-distensora de que é provido!
Com Gillette TECH, não há acúmulo de

espuma .. '. Aberturas amplas permitem
uma limpeza fácil e rápida!
Com Gillette TECH, o barbear é mais per
feito e econômico, porque êste novo apa
relho fO! desenhado especialmente para as

lâminas Gillette Azul, que custam pouco

porque duram muito!

Adquira, hoje mesmo, o seu Gillette TECH J

.,

Instruções para- um

barbear moía perleito
1 - Lave o roseo,..de preferên
cia com água morna. 2 - Use

um bom sanão.de barba; es

palhe abundante espuma -

meio caminho para uma harbe
bem feita, 3 - Dê'ao apare

lho li mclínaçãcv
í

n d
í

c ad a,
.

• - Maneje o aparelho em

sentido diagonal, corno In

dica a figura, sem pressão
excessiva contra a face.

TECH não deixa acumu

lar espuma: basta colocá

lo sob a torneira, e sua

!im peza é instantânea!

..

tEr: NICAMENTE

.(.'

Para maior con rõrro- e. eeone

mia no barbear, use sempre

GIll�tte T E C H com as- legi·
timas lâminas GiUe.He AzuL

"

PERFEITO

... '71 IN'TER·AMERICANA

só é permitido aos associados e

acõrdo com as disposições dos

nhar de oulras pessoas;

d) A Diretor,ia solieita assim a cooperação de seus as

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

Florianópolis, 19 de setembro de 1947.
A DIRETORIA

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

Representante de Andebu do Brasil S. A.
PJl,ODUTOS ALIMENTíCIOS - Sarclinlhas PortUlg.ucz-a - Pe-·

tit-Pois - Aspangos - Macail'lrão Americano, com OV.'JS. Arenques
!Im oleo e salgados_

P,roduios <l0shidtratwdos "Harkson" - Gema de ovo em pó -'
Ovo inteiro .em pó - Albumina Cristal.

PAPELAllUA - Ganeta:s tinteiro El'V,ershal� ",Skylin·e" - Au-·
, "Eagl"!fJÜlJ}oins - Canetals' de ffiRldei,ra-Penas para N1ne'LRlS, mar'ca < e._ .

RADIO - P·ara mes'a .de ,c-albeoeüra, mar,ca U\Vo[l,nie", 5 valvu-· ..

Ias - 110-120 v,orlts,
ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace".
EiLA:SnCOS - De Rayc}ll ·e algodão.
BAlRA,LHOS - Ame.ricano marca "Caravan".
TEC1DOS - Gmnite ,RJay,on e;,lã;

B\RCO DE EO�RACHA. prcc�dencia Inglesa, .

TEUS FILHOS
aplaudirão te. leato,

quando .ouherem "'De cola··Cal·.men Veiga von Linsigen, do cargo Nomear: ..
da ·classe li' ela ,carreira de Professo� De acôrdo com o art. 16-9, do elecreto. boraste pró Reatabelecim....
Normalista, do Quadro único do 'Estado, lei n. 4311, de 109 de ma'rço de 1940: to d. Saude do war•.3tl cargo da classe G dessa cárreira, "a· Alberto M·affezzolli para exercer o caro

""".". _ ,. • .. _ . _C;o em 'Virtude da promoção de lná de go de Juiz de Paz do distrito de Gorupá,
Sousa Batista da Silva. municipi,Q e comarca de Jara-guã do Sul.

Rosa Cúrcio, elo cargo da classe}<' Antônio Schmea para exercer o cargo
da carreira de 'Professor -Normalista, do ele Juiz de Paz do distrito de Corupã,
�;)dro 'Úllico 'do 'Estado, a.o cargo da município e comarca de Jaraguá do Sul.
classe G des'sa carreira, vago em virtu- 'l'ornal' sem efeito:
C:e da exoneração de Alice Machaelo de Os decl'et'os datados de 19 de m!H'ç;) RuaFaria, f do corrente an-o, que nomeou Alfredo
CacHda da Silva ,Collaço, do caI1go da Langer e Alberto MaffezzolH para exer

-classe F da ca·rreira de Professor Nor. cel'em os cargos de Juízes de Paz do
!lIrl8lista, -do Quad'ro 'Únieo do Estado, ao distrito de Corupá, municipio e comar·

�al'go da classe G dessa eaneira, vago ca de Jaraguá elo S\ll.
em virtude da promoção de iRobélia d� Decret.os de 26 de setembro de 1947
" Faraco. O GOVl!."IRINADO!R RESO'LVE"
Ladislawa ElJWalewski, do cargo da Remover:

elasse F da ca'!"rej];'a dre Professor Nor· De acôrdo com 'o art, 7-1, item l, dô
:malista, de QUI.dro 'Único do Estado, ao decreto·lei 11. 5712, de 28 de outubro
ea.rg:o da classe G dessa carreira, vago de 1941:

Ponha o seu dinreil'o a ren-lfflI vIrtude cI.� aoosentadoria de Erna I Mauro da Luz Am.orim, ocupante do
_ _

Jà:�geL
'

cargo da classe I Ida carreira de Oficial deI' Juros, comprando açoes do
Ond'ina ISilva, <10 cargo ua classe F da Administrativo, do Quadro único do Es·. Colégio BaITig'a-Verde•

•

Decreto de 23 ;de setembro de 1947
O GOVERNADOR ,RESOLVE

Remover:

Alfred-o '8chroeder, .ocupante do car.go
da classe J da carreiTa de Oficial Admi
ni·strativo, d.o Quadro único do lEstada,
para exercer a função gratificada de Co
letor de !Rendas (Coletoria de Sena Al
ta - aA classe),

De acôrdo com .o a�'t, 14, alínea a, do
decreto·lei n. 317, de 6 de dezembro
de W4&:

Cândielo .A!bdon Goulart, Professor
Normalista classe F, exercenao a função
gratificada de diretor ele Grupo Escolar,
ela direção elo Grupo Escolar "Gustavo
Capanema", da vila de Presidente Getú
lio, município 4e Ibirama, para a do

Grupo Escolar "Nerêu Ramos", da vila
ele CambireLa, muni-cipio da Palhoça.
Decretos de 25 Ide setembro de 1947

O GOVEIRNADO!R RE'SOLVE

Costureira
Aceita roupa de creanças

e senhoras ..

Silva Jardim o_ 258

SI CONSEGULRES
Que um tem amigo ou c('}nhe

cido analf!albeto fr,equente um eu!l'
so noturno para' Hvrende.r a ler e
a ·escre·ver, pr·esta,rás '11m grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me
tropolitana ou GrUlPo Escolar São
José.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tadastro- Social do «O (·s.ado)) A���i� �:SR��;2;�I)'E
SUMATRA

S. H. L - Informam de Pa
lembang, Sumatra, que a pro
dução mensal das Minas Boe-

.... J
.

r

.'. kit Asem, de carvão, em Suma-.................................. _ ••••••••••••••••••••, ••••••

;V'a do Sul, a oeste de Palem-� � � a..u .......•....•. D. 1(-. •••••••••••,••• ; bang, atingiu 15.000 tonela-
"das métricas, .De acordo com" -._«..� •.•...............

'

.••••••••
as declarações feitas pelo ad-

-- (a) .

mínístrador das minas,Sd. D .
......-v _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•

,
••••••••••••••• f.

Blom, a produção pode ser.JlI"'eIIO oe CJIr........••••••••••••••••
�

ainda aumentada. Ha 3.000 0-

........,
"

perárros trabalhando nas mi-. cio Pai, (mie) _ •••••••••••••••••••••••••••••••••_.............
nas, todos nativos da Sumatra.

� �._ •••••••••••••• Os operár-ios encarregados de
serviços p e s a dos recebem

...... ,. •. "

� ••••••••••••••••••••••••• " ••••••• '" uma ração mensal de 20 kilos

t ..... de arroz e o pessoal de admi
nistração recebe 14 kilos. Co-
mo se sabe. o arroz (> o princi
pal artigo de alimentação na
Indonésia.

hcii:Ino. ao. aoao. cIlst.ia.to. Ie1toree, o a...... .. ,....:aeb.er e
-...on� • ra:aete-lo '1lOMa RMaçIo ...... 110.........
...-.o UltN, o ao.o-.ow CÃdIIâ'o .....

....� tamb6m,. eeDtIita .. lIOtielM ...
,....Qtoa • OGtr.... de ........ GIl .. ...,.. amI...

IR. SAVAS LACUDA
__ 1DMIoo-c!ri1q1ca 4e Olllot
- � Nu.ls - GerIi:A.1He.

I'nICI'lç50 de lent.. de
C!IOntnto

_Xilll'UJJl'óBIO - Felipe 8cbmJ·
tU" a. Du H la 18 horu.

�CIA - ConselheIro ....
ln, 17.

-.-oNa 1418 • 121M

Ausente

DR. l\fARIO WENDIIAUSJiN
Clfn ir-a módica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residêueia:
F'elip': S('l!midt ll. 38

Tel. 812

lfoléstias . de senhora
OoII8U1tório - Rua Jollo PInto L ,

- Sobrado - Telefone 1 . .(tI{l
�. - Rua Sete de setembto
_ (CdWclo I. A. P. da E8tdn)

Telefone M. 8M

DI. NEWTON D'AVILA
.,.,...06ea - -v!a'". UrlDAr.lu -

� dOll IrD.testlnOll rito •
_ - Hemorroidas. Tr&�

&o da colite amebfana.
JI'laIo):erapla - Wlra Yer.me.lho.
comfu;lta: Vitor Melrelea, 28.

ra.tadAI c11arlamente l.I 11,10 _
li. • tarde, das 16 ha. em CUliace

JIu1d: VldJal Ramo.. M.
r__ 10&7

DI. ROLDÃO CONSONI
R!U1I&G1A G'ilBAL - .4.LTA (,,"1,
i81J1W1A - 1l0L1!lSTlA8 na! ...
.... NHOBAS -Q PARTOS .

lCIiKI4do pela Faculdad0 de lItodJ..,
GIIIaIa da l1niyersldaoe oe l:laIu

161110, onde...fol assistente por ...a.
deli UlOll do Serviço Clr1lrg1oo o.

Prof. A.Uplo Correla Neto
� do estômago e Y1aJI �
� IrD.teBtlnOS delgado e crouo.
ur61de, rins, próstata, �,
,,�, OYirloB e trompu. Vane.
'!ele. Jaidirocele. varizé. • hent.e

CONlSULT..l8:
Ma I l.I I! horas, l Rua re.!�
�d.t, 21 (altOIl d.a caa Pa

ra1so). Te!. 1.I19S.
aaIID:IINCIA: Rua Estev.. ".

pIJor. 178; Tel. li 7M

DR.A.SANTAELLA
,..tomado }leia Faculdade Na·
� de Meúlclna da Unlver.la.
... de BrallU). Médico por con�·
.. CD IBervlço Nacional de Doa
_. lIentals. Ex Intern.o da Santa
:II-. de Ml!1el'k6rd1a, 'e HODpl:tal
�ko do Rio ma capital » ..

deral
IIUlIICA UDICA - OOIDNOM

DRVnSAa
_ OIUult6frlo: Edlflcl0 ..t.m61la

NETO
_ ... reUpe Schm1dt. Conaultua

Du .ll! As 18 horas -

D"'tncta: R\III. Á!nro de cam
.. •• 18 - J'lorlanópolla..

Dr. BIASE rARACO
DOIlNQ.U DE SlENHORAS -

.u'lLI8 AFEcçOES DA
PIILIl - RAIOS l'NFRA-VER.
IOIUBOS E ULTRAS-VIOLETA8
v....: B. lI'ellJlfl 8chmJ.dt, .. -

Da. 9 à. 11 e da. 5 à. 7 hra.
R•• : R, D. Jaim. Camara, 47

J'Og 1M8

... rOLYDORO S. THIAGO

...., do Hospital de Oarldade

de. 1"10rlanópol18
.....nte da Maternidade

.-uaoA mnICA .:_ DIBTOJa.

JII08 DA GESTAÇAO B DO

PARTO

....... '11011 órgãos lnternOll, ..

peolalmente do coraçllo.
-.noas da tirolde e denu1.

Bllndulas Internas

� - ELEC'I'KOCA"

� _ ME\I'AJlOLI81WO
BASAL

�... diAriamente daa 111 ea

18 horas

..... chamadoll a qualAluer
..... IDCIlDIive durante a noite.

....,uLTOlUO: Rua Vitor lIetr.·

les, la. pone 70IL

• 'W«9U.: A". n 1 da Trom·

powsk1, 82. Pone "..

DI. UNS NEVF3

JI. PAULO FONTES
mI:nOOo e operador

llMnltll5rlo: Rua Vdtor MelNlel. ..
Telefone: 1.<Wli

CeuaItu da. 10 li! 12 e dai 1.. la 18
.a.ldlncta: Rua Blumenau. JS

Telefol:Mt: 1.DI

•• •• S. CAVALCMm
lI!iaJca exclu1llvamente de manca
_. 8aManha lIIar1nbo. 1.

Telefone )I. 7MI

FARMÀCIA ESPERANÇA
do Farma0ê.tleo lOLO LAU8
Hoje e amanhl "'" • na IIIrelerW. .,-

Drqu ..clonaI. • ..u....lr.. - U••eo,itlu - rem-
•ui.. - � Iten.ulla.

. Gan..... mia da .. reeeltwtrt. .64U"-

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Enllina-!e a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prática - conheciment!o do motor.

Aten'dem-lIe chamados pua reparos de urgência.
Âuto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

........... ",

Nervos' D.eblli·
.
tados Provocam
a Heurasthenia

NÃO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTELLECTUAl o
LEVARA'. FATALMHJ.
TE, 1.' NEURASTHENIA

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos. irritabili
dade. dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen
te, com um remedia de' effeito
positivo e immediato. Não
tomê drogas perigosas. Vigonal
é O remedia indicado para

. qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a. energia da juven
tude ás .pessôas exhauridas.

Vi�onàl.
FORTIFICA E DÁ SAÚOIli
L.allorolorlos ALVIM & FREITAS _ S. Faulo

o ESTADO
.. 1

J
..... e Oficl_ l l'aII laia IPiu'" D. ,

DI,.tor: RUBENS 1\. R�O�

! n.�l'let'r1o. Dir.-Ge......
,

SIDNEI NOCETI '

Diret6t de Reda�I.:

l· .L DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Palin.clo:

nANCISCO LAMAI Q1.JW
Chefe 4. :mpreule:

I6AClrm CABRAL DA SDi'"
Rf'\lresentanie:

RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. URA

... Senador' Dantas, 48 - r
. andar
1:'.1· 12-1924 - Rio 4. lanelre
... FeJjp. de OUnlra. 11 -

S· andar
TeI. 2-'873 - São P....

ASSINATURAS
N. Capital

ÁII. •.•.••.•..• Crt
h trt1 Cr'
frlaeNr. Cr'
•• CrI
,. 1'& aTulso CrI

No Interior
b. ._ ......... Crt
"'.atr•........ Crt
TrImestre Crt
R·a••ro avulso .. Cri

.....
",3.
ZI.'M
, ',..
•.._,

111."
".o�
11.00
'..

..t.elo. mediante e••lnt.

I REUr-íE ....;S;E ,OO;\USSAO DE C01\
SULES .PARA INFORMAR SOBR

A SITUAQ_:W INDn�ESIA
S. H. l. - Informam da Batavi

que o Consul-Geral belga, J. P. va
der Stichtelen, e o C�,sl1.d-Geri
chinês, Oh iang Chia Tung, arnlx
membros da comissão consula
composta de seieS, que deverá fI'
zer um relatorio sobre a Indoné
sia, perante o Conselho de Seguran
ça das Nações Unidas, inspeciona
ram as áreas ao sul e a este d
Batavia. Voltaram dessa viagem
13 do corrente, quando tamber

regressaram os consules gerais d

Austnalia, e da Grã-Bretanha d
uma inspeção á are-a de Suraibay
e Malang', em Java Oriental. A se

gu ir os+consules reuniram-se sob
.direeão do Consul Geral Amer íca
no Walter' F'Goto, paea tratar da ret
dação elo relataria. ij

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amiB

I
na cegueira da ignorância. Dá-Ih'
a luz da instrução, levando-o a un
curso de 1a.1fabsLização de adultos.,
I QUEIXAS • RECLAMAÇOP I

PRltZADO LJtITOIl: Se o' qae!Jae IlaIel'eaaa E, r..u-te. ama Pf'O'rid'lIoll
..,. eDdir"itar o que eatinr fII'.adt' "

..ra qae .�_ falta alo Ie repita; e

NAO o ucAadalo ··Qae e lUa tecleaulçle
..·.aeiD poderi 'fir a ce_o .....
ü_ , SJtC�AO IlECLAllAÇOltS•

Ce O ItSTADO. que o _ -' kftdJI
__ deJll11r& ... eoahecimeato de ._
4. c1.ireito. recdetldo Y. I. llI!I& illfor_

alo do reealtado, �boT& "'" �. ....

_ ... lei... nbHcadoIt ._ a l'M1a·
"'_a ..Yid"''_'"

Oa orlrinals. mesme .,,,
publicados, não serlo

devolvídoe,
.& lilreção lião se r_,.'IiI.

u.blliza pelos conceitu.
emitid.os n08 artil{lMI

asainado.

OS JDSTADOS 1 TNlDOS E A SITlJ
AÇÃO NA INDONE;SfA

8. H.. l. ---o Informam de W·as
hsng'Lon ·que o Go:vel'.nadOl· Geral
Interino daô In1dil1& Holande
sas. Dl'. HubeI'lu'S van Mook, aCOTll

llfHJhado p C I o Embaixa'dor 1]0-
1 an;llês, nos E,sLados Unidos, Sr.
Eelco, van KJrfi'ens, fez 1l0Yl1 YÍsi-
'la ao :-;ul)-Secl'·etário de Estado (1 ....

mel'icano, SI'. Hoüel'L LowlL. A pl'i
nwil'a \-j,.;if,a havia sido- Jeita ao Sr.
Lüw'!,t, e ao Secretário de ]iJsLado
(-;'AOl'g'C Mal'9halL A visita dmou
uma hOl'a e quin.ze minutos. Ao re ....

tirar-se n Dr. van Mook, infou:molt
ao::; l'epol't,eres que havia Ü'a I ade
de "·,�selal'ecel' fatos" e a posição,
,da Holrunda quanto a que�tão da

qupsliio da TllIcloué.sia. Logo <I.p-OS a

,conúl!'('J}cia o Dr. "<ln Moole pal'Liu
para Nova York.

VOC2 PRECISA. COLÀBORAR
Da Campanha Pró Relta
belecimeato d. Saade do
Lázaro.

Empreza de navegaçao
CI-IERt:. M

,

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para tJansporte de !luas mercadnrias
/ Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Bom binóculo
8rande visão

Visão maior e mais perfeita 1/.que a de um bom binóculo
alcança quem tem sólida I

in:l'trução. II

Bons livros, sobre todo. OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 - Florianópolis

TERRENOS
Vendem-se diversos (alguns

Icom chácara), na lado do con. ;

tinente, na praia. Um dêles, com
grande área, é apropriado tam
bem para deposito e trapiche.
Planta e informações, à Rue

Trajano 16, Florianópolis.
• • •• •• ....... ..,.... ........ .. ......

'

..... o

Vende-se
A cosa da Avénida Trom

powsky no 56 e moveis de
sala de jantar, dormitorio
e copa.
Tratar à Praça Getulio

Varga. ne. 27.
................................

EMPREGADA
Precisa-se de uma para Bero

viços domésticos. Bom salárÍlO.
casa e comida. Não é necessá
rio saber cosiohar. Rua Almi
rante Lamego, 144.
.................................... I

Vende-se
Um Bangalow na Rua José

Cândido da Silva (ESTREITO) 1
ne. 350, a tratar no mesmo..
preço CR$ 40000,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o FE,TADÇ» - D'omlngo�28 de Setembro de 1947

l.IRA T. CLUBE - Dia 28, domingo, Soírée d.�� 9 . às 24· horas. Dia 11, tte
-eutubrc.Baíle das Debutantes, em homenagem ao 21· aniversário e posse da Diretoria

"!l._. .CLC
__ " ..,-_ ',_

.
__

'._
.

__ iS
._ �_

I Crime aereo

Imigração . da Alemanha para· o· Brasil (Via lerea) Lá Plata, Buenos Aires,
(U. P.) - Foi resolvida ontem,
a prisão do aviador Adalberto
Muller por terem; surgido in
dicias de que ele é responsá
vel por delito de duplo homí

; cidio, por culpa ou imprudên-
; cia. ,-----------------------------------------------------

, O referido aviador pilotava.

-----------1 há poucos dias' um aparelho,
Dr. CL"RNO G.· quando roçou com outro avião:

GALLETTI
I

que se precipitou em terra,I

disso resultando a morte do
A D V O G ADO. piloto e de um companheiro.Crime e civel

ICOllltituição d. Sociedad..
A medida contra Muller foi

NATURALIZAÇÕES decidida depois de ser realí-
. Titulo. Dealarat6rio.

.

zada a pericia no aparelho que

t-.l E.crit. -- P:�ç:n��:� No•. 23. ·�_lo_t_av_a_.--K-N--O---T--
-

R.. Id, -. Rua Tiradent.a 47. I. 11Iome· .

FONE -. 1468
-----------------------

Muito . triste
I Nova York,

(

(U. P.) - O
sr. Myron Taylor, representan
te especial do presidente 'I'ru
man no Vaticano, chegou de-
avião e disse, que apresentará
um relatório ao bresidente,. na
próxima semana, sobre as con

dições observadas na Europa.
Acrescentou Myron Taylor que
o que viu foi "muito triste, tan
to politica como ecouomíca-
menta". ,:

==�==�-====��=

'II tratamos das passagens 'e de toda a documentccõc necesscrícr.: inclusive
Exit-Permít e v istc.s brasileiros.

Informações: Organisac;ão Eficiencia - Rio de· Ieaeire - ex. Poste! 4353

,

':

'I 't';'''''''''
} .. - .

o Novo Método ZENlm de Tocar Discos'
#,

•

com 8RACO SONORO "COBRA" RADIONICO e ..

Ttocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO
Troca 12 discos de li_
polegadas, ou 10 disees
de doze polegadas em

3.Y.' segundos cada um.

O Braço Sonoro "C0-
bra" pode se deixar
cair ou raspar IlflS tlis
cos, sem causal' dafto. ' .

t1:m b610 eonjunto, à, prova de temperatura
c umidade. Proporciona excelente recep
são de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.
O NOVG Braço Sonoro "Cobra" suprime o

JUidodesagradavel de raspaduraouchiada;
fae com que os discos se possam tocar cen
a de vezes mais.

t... ,Ir6tiaraIe ............ 1tJdiôal_ hcl""_' ........"
�,

Distribuidor Fxclusivo Z, S. B À T TIS T O T TI
Rue. f'a ip;! S lhmi lt. J'l: - CCo'l.XCI PostGl 118.

.

Florioli\opélis.·_ So.at. Catarina

I

t
i
t

f
1
I
I

t

fL'''' upo ,,,,. regUlares cargas <10

810 FRANCISVO DO SUL para NOVA fORI
Inform.Qçce. com 011 Agen.tes

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - OI - Teletone 1.212 ( End. teteg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI- Tele)one 6 MOOREMACK

.1 Dr. Lindolfo A. G.
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituição de lociedade•.
Plano. eontabei. •• Organizo
OÕ.I -- Perecere. e serviçoe

correlate•.
Rua Gol. Bittencourt nO, 122

Florianópoli.
Daa l1[ hora. em diante.

I
.

r l
� ;.

1'11.0 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidos, hemorragias
.e suas consequências.
N.o 2: Falto. de regras, regras

!
atrozodas suS.p�S�Si ·deffi.inl.lido�
e suas consequencro's.

VAUMART

\VE'JZFl. 1�DU8'JRIAL-JOINVIL] E !Mllrco
.

TORNA A. ROUPA BRANQUISSIMA
______;;;;;;.... ....._.....__ , ---------"'>:P':<l��_..,..,._�

o Sabão

II ESPECIAll

.'

,-.��'3Ã��:RQêA,
EspECIAlI !JADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4ss� Civ1co Militar o Sindicato dos Trabalhado,es na Industri. de Vísita às Republicas
Marechal Guilherme Construção Civil de Florianópolis do Prata

:-:'ubmeti.clos á ap reciaçâo rio ::;1'.
Rua Pedro Soares n. 15 Partiu de Curitiba, há dias,.a

A Junta Govunativa do Sln acato dOI Trabalhadorel na Indut- d G 1 Cordel dMini,·lro da Guerta, acabam ll,n C'C'I' _, d "Embaixa a a. or erro e
." • c v trio de Con.trução Civil de Florianópo!i,. c )nvi ia a co.a o I OI auocia OI

wpl'ovados p.or autru-ização daquele para aui.tirem a A ..sembléia Geral ExtraordiPlária a reaiizar·.e no Farias", integrada por alunos

titular, os estatutos da Associação proximo domongo dia 5 de outubro. de Quimica Industrial, do Ins-

Ctvíco Militar .Marechal Gu.ilb er- ORDEM DO DIA tituto de Qüimica do Paraná.

me". dos sub-tenentes e sargentos Eleição de a."ociados a .erem indicado. para integrar a C.:>mh.ão Trata-se de importante ex-

da Guarnrção Militar ele Floriané- de Sala rio Minimo nCL qua.lidade de Vogai. e Suplente. cursão, na qual os graduandos
1'0118. �.� NoTA

.
de Quimica de 1947 visitarão o

Está 'POii,�,. de parabens aquela N�� havendo numer, leg31 eln la. crn�()cocéio .erá re:llizClda a Uruguai, a Argentina e o Chi-
, ,

A••emblela um.! hora apo. em 2". convocaçao com qualquer numero. 1�oc1rcla'de que. desde a "na funda- . 8 d t b d 1947
e.

Florian6polis. c e •• em 1'0 e I d'f:Ü(), tem desesnpenhado papel ,5a- Preaídente da Junta ._ JOSÉ KINCHESKI Será concretiza o, nessa vi-

Iiente no movimento cívico do n08- '"
} sita as repúblicas do Prata, um

OSIDa'ri"o Rei
À

S da 'SI'"lva I intercâmbio �e cat.áJte: .cie:r;.tifi-
co dos mais sígníttcatívos,

l<tndirll'lI4eíra da Silva, viUVQ do falecido OSMÁRIO i princip�lmen�e p�r con:sti�uir
REIS DA 'SILVA, tragicamente vitima no desaatre expressiva e llltehgente aplica
ocorrido quart,.l-feira última, filho. p>1is., irmto'.l'ção da sádia politica de boa
e cunh!)do., c.mda a�obtunhado. com o de.opal'l!l-: vi-zinhança.

.'

o

cimento do .eu ente querido. vem por elite meio, i N f' Ii h m laCYelU ao
agradecer � todo. que envià.ram pa.eme. e acompanha!'am o raort". , u�a e 1.Z o elo I:>

•

atÍl a última morada, Outr:o.. im, convidam ao. parente. e amigo., exército nacional, fOI escolhido
par. alai.tirem a mina de .lttimo d iu , que mondClm rezar. na capela para patrono da mlssão o Gal
do Gjna..io �atar-inen.e. d a 3J, tilrça-fai�a pr6l1:lme. às 7 hora.: Oswaldo Cordeiro de Farias,

Dnde lá agradecem 004 que comporec:arem a este ato r. iglO'O. di d t d 5a ReO"l'a-O. 19no coman an e a t>

Importados diretamente' dos E. E. Doidos Mi�i!,��' chefiar a caravana fo-

AoS srs. médicos e tsrmaceuttcos e aos hospitais- ram os professores Alexandre

uma importação direto Zaino e 'Antenior Pu.po.
Integra a embaixada o jo

vem doutorando Aloysio Cardo
so de Oliveira. nosso conterrâ

neo, que completou seus estu
funi., dos primários no Grupo Esco�

lar Lauro Müller, nesta capital.
Ao jovem doutoTando, as

nossas efusivas felicitações,
bem como a seus pai.s" sr. José
A1ineida de Oliveira e prof. Ro-

Paro o.s pessoos de fino salina Cardoso de Oliveira,

pctlodor "afé Otto e
atualmente em Joinville, pelo
êxit"o de seus abnegados esfor-

ços.

Continua O ESTADO tazen
.do dis.tribuições de valiosos Ii
i vros, Inclusive romances mo
cdernas, entre as peSSoas que
,,�nstam de seu cadastro so
«cial.

I
�s pessoas. que ainda não

,.h.atam preenchido o coupon
"que diariamente publicamos
i p_oderão faze-lo agora, habi
dItando-se, assim, a concorre-
I:il'atm a tão intere-ssante inicia- :;0 Estado, quer reverenciando a

''l/:j�a realizada sob o patroci- rnernória Idos grandes vultos de
crllO da LIVRARIA ROSA à Glorioso Exército Na'ciOolll3.1, quer
..Deodoro n. 33, nest!t CapÚal. comemorando 'conclig'nu:mpnte as

;:ANIVÉ�'·S' .AR',
••

10'·S··
...• , ..••..•

ef'erner ides l{)a,trióLi,cals, no sent idc
de manter i8'eTlllpr,e vivo o culto pe

Dr. Abelardo Luz, Delegado lo passado e tornar rna'is conhecida
00 Pollc}� no R�o de Janeiro. I do 110SS0 IPOYÜ". a 'bel,p,za da, nossa

Sr. Célio Rolírn, func. públí- história 'pátria e os feitos dos seus

.CO. I filhos ilustres.
Senhor - João Horn, caixa Á Di'reforia ela Associacão. os

.do Banco Inco
.

110 b
Senhor Ivo Gandolfi, fu'nc.l'

�sos ,parCl! 811S•.

,da Firma Hoepecke. ,..CONVITESenhora Cacilda Pereira, es

põsa do S1'. Antônio de Padua i A J_DV1ENl'UDE BSP.fRITA DE FLO-

'Pereira caixa da C· E
RJANoPOLIS convída ya todos os seus

� .

' . alxa co- associados e aos espír ítas em geral para
uonl1ca Federal.

.

sua reunião de estudos que será' reall-
Senhorita Inês Hermes, filha zada domingo próximo, dia 28, às 10.30

'da sra. Maria Hermes costu- hotas, na sede do Centro Espírita "Amor

3'eira.
'

e HumUdade do Apóstolo".
Durante esta reunião. dil'igil'e:l a pala

Senhor Duarte Pedra Pires, Vra aos jo\"ens espíritas o iltistre con.

';Cap. da Policia Militar do Es- frade jornalista Osvaldo i\lelo, Presiden·

-tado. te da Federação Espírita Catarinense.

Fnzem anos dj'R 29:
Juventude E,pü'lta ,de Flol'ian6polis,

S h
' .

em 26 de setembro de 1947.
en or Mano V. da Silva,

:,alfaiate.
Menino Luiz Carlos, filho

·do sr, Silvio Máchado, sócio da
firma Machado & Cia.
Senhorita Zenita Cardoso de

'Souza, filha do Sr. João Car-
doso de Souza, of. da F01:ca Mi- ODEON
�litar. "- Á 1% hora

Senhor Oswaldo Lentz, fun- u�r LIRIO NA URUZ
·-cionário dos Correios e Telé- Ray MI1...LAND.

"g_rafos, e pessoa muito estima-
- II -

o..da entre nós. lHNHEIRO NÃO DÁ
EXMA. SRA. CACILDA FELICIDADE

SANTOS PEREI.RA Betty HUTTON

Festeja hoje seu anivers,á- CHEGADA AO RIO DE JA-
. rio, a exmR. Sra. D. Cacilda! NEIRO DO PRESIDENTE

"Sal1to'S Pereira, digna consor-, TRUl'"IAN � Nac. Imp. Filmes , .

"te do 110SS0 particular amÍlm I Preços: � Cr$ 3,00 (único). RITZ � Hoje á 1,45 horas
�

10 ' lUátinée Ch,ic
Antônio de Pádua Pereira,

ál-j
"Imp (DEZ) anos'.

10 � 'Filme Jornal _ DFB.
-to funcionário da Caixa Eco- �llIPERIAL
nômica Federal. -- As 2 horas _

2° - Vivien Leigh - COll-

Contando com um vasto cir-!
DOCUMENTÁRIO N° 28 radt Veidt - em:

«mIo de amizades nesta capital, Nac. Imp. Filmes. DESPEDIDA

-.receberá por este motivo, as' 2) - GASPARIlVI VAI A 30 - Os Irmãos Marxs - em

homenagens que é mere,cedo- PESCA. UMA NOITE Ell'I

-ra: II 3) - NA CAPITAL DO SAM- CASABLANCA

O Estado apresenta a distinta BA. Preços: - 3,60 - 2.40 .

..:aniversariante, sinceros llara-: 4) - O FAISCA - Des. Co-

-bens. Ilorido.

·SR. DOMINGOS COR.REIA DE

.

AllIORUI JUNTOR I
Completa hoje, 77 anos de com:

-preciosa existência. o Sr. Dó- Anne BAXTER - Thomaz

-mingos Correia de Amorim Ju- MITGHELL - Truddy . MAR- 3° - Freddie Bartholomew

nior ex-serventuário de Justi- ,SHALL.
- Mi.ckey Rooney - Dolores

'ça, ;esidente em Tijucas. Por CAVAI,GAIH. DO RISO CosteIo Ba:r:rymore. - C. Au-

·taI acontecimento, seus filhos, G,harlie CHAPLIN (CARLITO) brey Smith - em:

Egidio, Armando, Maria, Hugo, .- 7 - U��GA�O'fO DE 'QUALIDADE

Otávio, Rui, Marilia, José e ,OS- �MBORES DE FU MAN

-Walter mandarão celebrar ", CHÚ O llIORCEGO

-missa �m ação de graças na. \ 13/14° :B}pisódios. Censura até 10 anos.

·.:Igreja Matriz local. Preços: - Cr$ 3,00 - 2,40. Preços; - 3,60 - 2,40.

Enviainos ao ilustre anClao· "Imp 10 (DEZ) anos". RaTZ c- ás 4,15 - 6,30 e 8,30

-nossos efusivos parabens. OnEON IJUPERJAL
r h_oras

LÉO fJOPES ABR,EU Simultaneamente ROXY - as 7,30 horas

Completa amanhã seu 3° ani- ·Ás 41/:!, 61j2, e 8,30 - ás 7,30 hs. YVONE DE CARLO e ROD
. •• 1"

.

t l' t
' VIDA'" SO'LIDÁRIAS CAMERON - em:

. versano nata ICIO o ln oe Igen e ." >.:' ,-
,,'

t· 1 L' Lop"s Abreu com: ERA SEU DESTINO
·,garo ln 10 eo v' , C I'

. .

.encanto do lar do nosso estima- MÁRIO BRASINI - VANDA ensura: mproplO ate 14

t' do conterrâneo 8r. Antônio Bo- �CERDA - MARY GON- anos.

telh,o Abreu, competente lino- CALVES - MILTON CARNE!- No ��ograma:
- CINE JOR-

tipista da Imprensa Oficial do F1.o - RESTIER JUNIOR e NAL "'o - Com re,port.agens.
Estado, e de sua eX.ma. espôsa Pr�ços: completas do, enco,ntIo entre o Ambrosina ,VI-el-ra SI·mo-es
o. Maria Lopes Abre11. Cr$ 5.00 - 3,00 - 2,00. Dr. ADERBAL RAMOS DA '

.

Cr$ 4,00 (único).
' SILVA e o governador do Pa- Severo Simões, Senhora e Filhos, ainda profund:lmente

_ Ás 6% Cr$ 5,00 (único). raná SI', MOISÉS LUPION em' consternados com o passamento de sua extremosa e querida
"Livre'; - Creanças maio- UNIÃO DA VITÓRIA. llVIãe, sógra e avó AMBROZINA VIEIRA SIMÕES, convidam

res ele 5 anos pode·rão entrar na ATDALIDADE.S WARNER aos seus parentes e amigos a assistirem á MISSA DE MÊS que
sessão de 411') horàs PATHÉ � Últimas noticias será celebrada no dia 29 do corrente, segunda feira ás SETE,
ESTUDANTES SEM CA- rD_lllldiais.

, IIJ.oras, ,na Catedral Metropolitana, Altar do Sagrad� Coração
_ No Prog'r�mll � Preços: - as 4,15 e 8,30 ho- de Jesus.'

.

1) - A MARCHA DA VIDA ras - 6,00 - 3,60 - ás 6,30: Antecipadamente, agradecem,
_ Nac. Imp. Film6. horas - Cr$ 6,00 - único. I Externam, também, mais uma vez, os seus melhores agra-

2) - FOX AIRPLAN NEWS ROXY ps 7.30 horas - Cr$ decimentos á tôdas as pessôas que com suas visitas, telegra-
29 x 72 - Atualidadt's. 4,80 único. I mas e cartões, muito lhes cónfoTtaram.

Comunicamos qua a.tamo. recehendo
dos E.tado. Unido.. do••eguintll1l artigo.:

Filmee para Ráio. X em diverso. tamanhoe.
Almofado. e trave..eir08 de çâ.mara de ar de b"rrocha -. Dedeira. e

copotinho8 higiênicos de borracha,
Lu�.a.· para cirurgiCl.

Cuba., c-omndles, irrigadore•• conecr18 gra.duada., compadre.,
em f.r;o batido, e.maltado.
E dív.r.os Qutro. aI·tiqo.. ,

pemonstrações e pedidos à o O M A T E C
Socit;dad� Materiai. e In.trumento. Técnico. -- Ci.r>tificoa Ltda.

Rua Con.el.heiro Mofra, 54 -- Caix:l Po·ta!, 148.
Te legrt.ma.: «Somatec» FLOR IANÓPOLIS.

ALUGA�SE- O N D'� -I
RITZ Hoje ás 10 horas da Casa à rua Silva Jardim. r- ewtoD ! VI a

manhã Escritório Imobiliário Ausente durante o mez �e
10 _ Filme Jornal _ 15 x A L. ALVES Setembro, em es�udo no RIO

14 - DFB. D"odoro 35

I
de Janeiro.

.

rlUA NOI'I'}; Ell'I Só seremos iodes, quando CASA MISCELANEA dÍltri�
CASABLANCA formoso tOIIo!" instruidos este é. buidora dOI Rádios R. C. A

2° - Os Irmãos Mal'xs - em' o lema tio Colégio llarrig'a.V01'-1 V�ctor Válvulas e Dilcol.
Th '

•

r"l'eços: - 1,00 - 2,00. de. .. Rua Conselheiro Mafra

ATENÇkO: - Sorteios de
livros, brinquedos, etc ...

-5-
ER..A�f 5 IRJ):LiOS

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

ROXY - Hoje ás 2 horas
1° - Filme Jomal - DFB.
2° - Os Irmãos Marxs - em

UllIA NOITE Ellf
CASABLANCA

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

sem par.

Relojoaria Progresso
COMPRE

de JUGEND & FILHO
SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedIdo por c�rta .OU telegr&ma e pague
!·ómente quando receber.

N. 12 Cr,$ IBO,OO
Marca nevori. com 4 ruhis.

�o.tPQdor cor.de rosa.

Caixa d. niqueI.

N, 13 Cr$ 180,00

SUISSO

Montado com. 4 rubia,
modrado.re. de diver.a.

. c.re., Marco Milo,
Caixa da niquel

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

Nono. re16gie. eão acompanhado. do. ra&pecti1to, ,çertificadolil
de garantia.

PEÇAM·NOS arATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba .- Praça Tiradente., 26C -. Paraná

Missa de Ao

mes

, -

-"""1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMISSÃO DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PiTELICQS

E�ADO
PAItECER N.· 678.4./47.

A Secretaria da Fazenda enoamínhou
a esta Comissão o oficio em que, o 'I'e
soitro do Estado, tendo em vísta, 110S
casos de abandono do cargo previstos
pelo E. F., o prazo de trinta dias para a

demissão do funcionário e o de vinte
dias para o chamamento do mesmo, por
editais, - consulta:
I - qual o prazo inicial para a PUbli'lcação de editais de chamamento, se a

partir do décimo dia em' que se vem ve-»
riJicando as fa ttas, ou do trigéssimo 1-dia, 'e, .

II - se há necessidade de publicação
de editais q uando as faltas se vertnca
Tem após o térmíno da licença.

2 - Determina o decreto-leí 11. 572.
-de 28 de outubro de 19'41:

.

Art. 44 - Sa lvo os casos prev ís
tos no presente Estatuto, o f'unoto
nârio que inter-romper o e-xercício
por trinta dias consecutivos será

de.,mitldo ·po,r abandono do cargo .

• •••••• ,-o 0.0 •••••••••••

Art .. 148 - Finda a licença. o fun
cionário deverá reassumir, tmediata-·
mente. o exercício do cargo, salvo
caso de prorrógação.
Parágrafo único - A infcraeã()

dêste artigo importará na perda '\0-
tal do vencimento ou remuneracao

e. si a ausência exceder a trinta

dias, na demissão por abandono do
cargo",

3 - Sendo ambos os casos considera
dos abandono do cargo, torna-se evidente

que o .processo para a apl.ícação de pena
I é o que se- acha determínado �10 art. .

'25,3, do citado decreto-lei, a saber:
"No caso de anandono do cargo ou

função, o chefe da rep.a:tição ou s�r·
vico onde terrha oxercicro o- runcto

nárto, promoverá a l?ub1icação. no

ól'O'ão oficial de edítats de chama

Ul�nto, pelo prazo de vinte dias. ,

Parágrafo único - Findo o pra
zo fixado nest.e artigo e não tendo

.' �b��/��;�iO� ��lo�ae dcaoa���st1re�:I, d�
chefe da repa'rtição proporá a expe
dtçâo do decreto de demíssão, na

conformidade do art. 229".
_

4 - Assím, pois, resPo1;pemos a con-

11Iulta: ... 1

quanto ao I item - ,-o 'prazo miciat :

para a publicação de editats de chama

mento, .no caso do art .. �, do. E. F., de

verá ser a partir do dia Imediato ao !!m
que se tenham completado. trinta �ta6
consecuttvos de interrupção do exercício
<lo cargo, e

. . .

dí Iquanto ao- II item - e rmprescm ive

a publicaçã�de ed;it.ais �e chamamento.
com o prazo de vmte dias, .no caso do
art. 148. parágrafo úriíco, do E. R., a

contar do dia imediato ao !,m que a au

sência tenha excedido a tr-inta dias.

IS. S., em 13 de agôsto de 19�7.
Carlos da Costa Pererra, presidente e

relator.
Gustavo Neves
Elpípio Barbosa
J .: Batista Pereíra
_""provado.
'22·9·47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva.

PARECEU N. 795/47
Clod,ovino Antunes dos Santos apre

lSentoll, identro dó prazo legal,
.

os do�
eumentos que comprovam as aflrrnações
constantes dos itens I. II e III, do pa
l'ágrafo único, do art. 20, elo decreto n,

3.002, de 2' de junho de 1944, que regu
la a fonlla de execução do decreto-Ieí n.

1.022, de 29 de maio do mesl!10 ano.

2. Â vista do exposto, opinamos l?�'
10 Julgamento da comprovação, nos têr

mos do § 40, do .art. 6<>, do citado decre

to n, 3.002 .

.S S em 11 de setembro de 1917.
'C�rl;;s da Costa Perefra, presidente.
J. Batista Pereira, relator..
('iustavo Neves
Elpídio Barbosa
Parecer n. 796/47 - Alcides 'Ribeirü

dos Santos - Idem, idem.
,

.

lPalrecer 11. 'ro7/47 - LaUI'a SampalO
Canto - Idem, idem.

.

Parecer n. 700/47 - Carlos Mana da

Sillva - Idem, Idem.
. .

'Parecer 11. 7'9'9/47 - rrrna Slrema No

ra de Sousa - Idem, idem:
Parecer 11. 800/47 - Mana de L. May

vorme Silva - Idem, idem.
Pa'recer 11. 801/47 - Arina de Sousa

Costa - Idem. idem. '.
Parecer n, S02/47 - Dornãngns Ma

noeí Pereira - Idem, idem:
Parecer 11. 803/47 - José ·Ponc.iallo da

Silva - Idem, ídern.,
.

Parecer 11. 804/47 - Antenor José pe·
reíra - Idem, idem.

. .

Parecer n. -30'5/47 - Olfmpla de 011·

vetra Bastos - Idem, i�em. .

'Parecer 'n, 806(47 - Zllá Machado de

Abreu - Idem, idem.
_ .

Parecer n. 8{l1/47 - Jooo Mana Fur-

tado - Idem, idem.
.. •

Parecer 11. 808/47 - Haldée Vieira
Perelra - Idem, idem.

.

'

Parecer n. SOO/47 - Adellna BoI'ba

Coel'ho - Idem. idem.
Parecer 11. 810/47 _. Zllda Corrêa Bar·

reto - Idem, idem.
.

rParecel' n. 8H/4'7 _ Albertma Ramos

-de kraúio - ldem, idem.
Parecer 11. 812(47 - Salute Izé Am-

roni - Idem, idem. .

Pa�'ecer n. 813/47 - Deolinda de Oh
veir" e Sousa - Telem. idem ..
Pa:recer n. 814/47 - Coráha ESIllrrdo·

la - Idem, idem.
_ . .

.Parecer 11. 815/47 Adelm Velga
Marquetti - Idem, i(lem. .

.

Parecer 11. 816/47 - Mana Cordeiro
Angeloni - 1'dem, idem.
Aprovado.
17-9·47.
(Ass.) Adl�r'bal R. da Silva

PARF.CER N. 827/47
Hélio Dezembrino de Sousa apresen.

·tou dentro do prazo 'legal, 01l do·
cun;entos que comprovam as ad'irmaç6ei>
constantes dos itens l, II e UI, do pa·
rágrafo único, do art'. 20, do decreto n.

3.0OZ, de 2 de jU11ho de 1944, que re.gu
la a forma de execução do decreto·lel n.

1.'022, de 2'9 de maio do mesl!10 ano.

2 Â vista do exposto, opmamos pe·
lo Julgamento da COll1'pDovação, nos têr·

mos do � 40, elo art. 60, -do citauD decre·
t.o n. 3.{J02.
S. S., em 23 de setenlJbro de 1<947.
.Carlos da Costa Pereira, presidente .

•l. Batista Pereira, relato·r.
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Pa,recer n. 82·8/47 - Délia Uliano Ro·

drigues - felem. idem.
Parecer n. &29/47 _ Érica Kretsch·

mel' Fernandes - ldem. idem.
lParecer n. 830/47 - Gerda Becke Ma·

'chado _ Idem, Ídem.
I'

'

Parecer n. 83,1/47 - J!:nio Gorga Par·

II " rela - Idem, idem. .

......

Parecer n. 832/47 - redro Piva Jú·

'I'
nior _. 'Idem, Idem.

iii Parecer n. 833/47 - Nemésio Rufino

IIIH Rittencourt - Idem, idem.

Ui,
I,�:I:'

� O I�TAIH,�. Dcmlngo �8 oe SeJembro ce 1947
..... ----.. "._--_ ...._--------_....--_..

,.

,'emos orgulho em ver

o seu F /
.;1

Estamos sempre prontos para
atender às necessidades do
seu Ford com eficiência e rapi
dez, e podemos fczê-lo melhor
do que ninquém porque:

Adotamos métodos apro- .

v-ados pela Ford
Temos mecânicos

Ford .especializados

Nosso maior empenho é o
't

bom funcionamento do seu

carro ou caminhão Ford. Fazê-lo render o máximo

para V. S. não é apenas. uma tarefa comum

para nós; é parte essencial do nosso tieqocio.
Permita-nos fazer uma inspeção periódica no seu

Ford e verá como se prolonga sua duração, como
a gasolina e o óleo dão maior rendimento e como

aumenta sua eficiência. Conserve o valor que o

seu Ford representa: faça-o inspecionar em nossa

oficina. Aqui, êle se sentirá "em casa" ... e ii

senhor também!'

..

Possuímos equipa
me-nto especial
para FordOUÇA MOMENTOS MUSICAIS FORD

As 21:30 HORAS

As 3a�. 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 (1.0�O
kcs) e Rádio Difusora S. Paulo, em ondas longas (960
kcs) e curtas (49.22 m - 6.095 kcs e 25.50 m - 11.765 kcs).

-_

-_

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU fORO .ii}

Revendedores nesta Capital:

,

! TUFFI" AMIN & IRMlo
Rua Duarte Shutel, 11

•
•

--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------�-----------------------------------
Parecer n. 83'1/47 Eugênia dos Reis

I
Crespo, ABa Or land ina Ramos Maciel, vallazzi, Líndornar Mart.íncül M,achado,

Perito - Ielem, idem. Osvaldína Medeiros, Robélia de Sá F'a- NaU Pereira. Déspina Nicolau Spyr'Ides, ! i
Parecer 11. 005/47 - Iolita de Couto raco e. Zulma Ines da Silva F'et-reir'a, Paulo .Bathke Filho. José Benedito !Ri· i �Góss Corde iro _ Idem. idem. Cespe, em 6 de setembro de 1947. beiro e Orlando F'er'reíra de Melo. i T t d

- •

Parecer n. '0060/47 - Antônio L. Bit· Gustavo Neves, pelo presidente. 23-9·47. ! . ra B as V.8S .�.tencou.rt - Idem, idem. Promovam,se. (Ass.) Aderbal R. da Silva I" i
Parecer n. &37/47 .José g;,pírito 23·9·47. Pt'oposta de pr(}mo�ão pot· antiguidade

I:!
e

t.
.

Santo e !Silva _ Idem, idem. (Ass.) AderbaI R. da Silva Carreira.: Professor NormaUsta: Classe G. raSPlra orlas t
Pal'ecer 11. 838/47 _ Elvira Vieira de Carreira: :Pl'ofes'sor Normalista: Clas'se G. Número de vagas· a .serem providas,

.•

c
_" _

..... ...
'

.. _ ...

�
Oliveira Maciha:do - Idem,. idem. Número de vagas a .,s.erem pJ:ll..vidas p.ol· 'üJ!iguidade: 'seis.- j - -i
Parecer n. 83-9/47 'Venfàiom.af- por, merecimento: sete. Nomes idos funcionários mais antigos !

". Bronroul't.. {A.matlC'o., i.Krug - Idem. idem. Moacir Bal'bosa de Oliveira, Iolita da indicados para· promoção: : n ..

Parecer Ql. &40/47 - Orlandina íRebê· Luz Ribeiro, Ma·ria da Conceição P.erei· Ladislawa Kowalewski, Rosa, Curc!o, ! Cronica. ou Agudo.'. e o. �
lo Paulo - ·Idem, idem. l'a Saut, Nadir Maria de Almeida, Aida Ondin8 Silva. Carmen Veiga von ·Linsi· i, .uali monif••to§õe. (Tos..... !
Parecer n. 841/47 ,

Olmit'O Maná Gomes Mendonça. Honorina Lunardelli gen. Moacir Barbosa de Oliveira e Ca·
) �

Barreto _ Idem. ielem. Ca;vallazzi, Lindomar Mal'tinelli Macha· cil<la da Silva CoHaço. ! Rouquidão. Catarro.. etc;.. iParecer 11. 842'/47 - Hercílio Rodrl· do, Maria' Elisa Deschamps, Nalí: Perei· Cespe, em 6 de setembro de 1947. 1 a.sim ·como o. GRIPES.•ão
iiigU��I'���ie;. 84J�:�11,�d��tor' da Costa �:eã�ra;I�t��a���â.l;�"a ��h�HJ�' ��é��! �;����a����s, pelo presidente.

! mol.süo. que atacam o apa-

Gonça!JVes - Idem, idem. Nicol,au Spyrides, João Edú Co1J.aço, Pau. 23·í}·47.

I'
ralho re.pirotorio e devem i'

Parecer 11. 844/47 - João GuaIberto 10 Bathke Filho, Laura Pel'eira de Sou· (Ass.) Aderbal R. da Silva l ••r trotados com um medi. �.da Silva Neto _ Idem, idem. 'sa Rafaeli, José .Benedito Riôeiro, Eugê· Requerimento despachado ; comento IInergico que com- liPaa:-ecer n. &45/47 - Francisco Mayer l1ia Tancreclo ele Oliveira, Edi Bastos, 12· DE SE'TIiJMBIRO ! bata o mal,' evitando cam- ;'- Jlclem, idem.' Lení Costa Pfau, Orlando Ferreh'a de Clovi,s Viégas - Prove o requerente, 1 i
Parecer n. 846/47 - Maria Albina Gon· Melo e Dilma Corrêa Kuerten.

I
que prestou serviço ativo à Armada, I 1 plicações graves. O SATOSIN, �

zaga Simão - Idem, idem. Cespe, em 6 de setembro de 1947. afim·de que {} seu tempo possa sel'l i contendo elementos antislI9- f
Parecer n. 847/47 - Rosália Tarnows· Gustavo Neves, pelo presidente. computado de' acôrclo com o art. 95, aH·. i tiC<l•. peitorais, toniéo8, recaI- Iki - Idem, idem. Promovam·se: 'lio.norina Lunardelli Ca- nea b. do Estatuto dos Funcionários.

I
i
cificontee e modificadores da �Parecer ·n. 8148/47 - Adiles Viana de

!':,:,'Moura - rdem, idem. organismo é o remedio �

:���}:m:ruif1�.nJ�::,�::::::1 AI:; 'ero' 1"dA & Cl"a. Lida.. I Procur:d�::: o seu!
Stafel - Idem, idem. tl;i 1 -

I
VIdro de SATOSIN j-Aprovado.
nas bôas farmacias �2(i:�:)7. Aderbal R. !la Si1ya RUA TR�JANO, 33- (sob�ado) I I ·

I e drogarias. �
Proposta de promoção por mel'ecimento O ESCRITóHIO ASTERóIDE & Cia. Ltda., inGermediário da i i
Carreira: Professo·r Normalista: Classe H'I Emp1'6Za Comercial R. -Grossenback.er S. A., .com escritó.rio no Rio I .---------...

Número' de vagas a serem 'providas
por merecimento: 2:3. de Janeir'o, encarrega-se de compras de quaIsquer artIgos naquela Café Otto hoduz qualidade!Neófli·des Vieira Wendhausen, Tná de .

t f
.

I' d .,

t I f dSousa Batista da Silva, Anésia' Walter i pra,ça - Clmenlo, erro, canos ga vamza, 'O'S, P,Il!ffi1S' e .c, Peç,- -o 00 seu ornece or.
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ALEGRE
O1"I- desses, produtos se .faz no sentido
DE Jo indic á.:: los corno sendo ?vlAJ2E-

INA", eheg-aIldo-�o

me-sn.10
a r-ef'erir

O Doutor Cym Pestana Jui: de na" j aturas e notas de venda a

J)"
. ., Iii

Il'eüo da oitava (sa.) Vara no palavra ":\U.. IZEN_-\.". Em suma,

exeI�cí,cIO da quarta ('ta.) Vara. tais comerciantes oe industr-iais lJa-1-destà cidades de Porto Alcgl'e, capi_(rOOem. llucl·er. cria:
LlID ,tmbieu.tetal do Estado do RIO {)tande do Pl'ÓPl'lO a atn'mação de que Lodus

�'lijl.
.

JS farinhas e amidos de m illu.
* * são ·�1tA.I:6E�_\.", cotno s·e essa pa-

iP,eIo pl'es'cate ed ital, 'com I) pra- 1000vra, fosse, ,porventura, uma do

�I) de uínta dias, cita a 1,0(108 os nomínacão nccessária, caruteris
interessados para 08 lermos de tica do ,}wópio prod Ll Lo, isto é, ela
urn rprole"to requer idr, por CORN raiíuha ou cio amido de milho,

l'RJODnC'DQS REJ<'I.NING COMPA- Embora se possa admitir que 611-
j\jY � H..lijFI:\A(:õl<;S DE J.\rlILHD; gnus desses industriais e comer

Bl{JAt;lL S. A., nos têrrno, da pel i- cianíes assim Ipl"oceuem mais 'Por
cão aiClianLe transcrita e seu res- ignorancia 'do que por màlíoia, de

peotivo üe.o;p,;:lC'llo; qualquer sorte, por-ém, Lal proee-

PETTQAO dirnento constítuern um ato ilícito

"Exc(�I('nLissimo Senhor Doutor que as lois civis lPl'êvern e as pe
J\Liz ,de ,cI il'(d to. COIRN p,rLOJ)üC'l'i:) na is lumbem e ainda punem. lU

JmJ�INJiNU ,COM,PAINY E RE1"'fNA- - As expressões "MAI;t;ENA" e I

�.;õ1iJS Dl� �I\HLHO, BRAZIL S/A.,I"DURYEA, marcas l'l�gistl'aclas da]
ambas socíedades norte america- ju-irneira sup licante, são palavras
nas, tendo a segunda, estabeleci- que, som ,exa.g-er·o, já adquiriram
mento na Capital do Eslado de S. um renome mundial,

Paulo, á !l. Xavier de Toledo nú- Tais expressões indicam e sig
.J11el'O quatorze (ii), quarto andar, ní.í'icam produtos de alta qualida
'!pur seu advogado e procurador de, sendo ,para as supticaní.es, ga

iJlifl'a assinado, querem, ,pela 1)1.'8- runtia do seu comércio e da sua

sente íntui-por um protesto judi- industrta, constituindo mesmo 0

cial, 110S. Lôrmos do arHgo setecen- i imo n que atrae a pre.ícrência da
�

Los e vinte (720) e seguintes do Ill1lll.l1 clteutela que cada ves mais

C-Ó,diS:o do Pl'lmes.·so Civil, para
se alarga, Assim, é compreencivel I:cwnreJa do lr-rceirus, ,pelos motivos que ,pias despertem a cobiça de

adiante ,r:s;postus, a saber: 1 _ A concorrentes desleais, 011 mais t
!J)l'imoil'u supuoante é prop rietá- eufonicamenlr.a simpatia dos ps

ria das marcas "l\tAIZE-:'IA" e I perLos... IV - Dispostas a zelar

unUiH.YEA�", devidameute

re.gis-I
e manter íntegros os ;;e118 direitos

Iradas sob 0.-; ll'úmero.�
í rinf a e 1�1�. ,pro;j):'i,:,r_]�,dei; iudusí rial, ,t;;. �u

.lOl,; 1011 jjuz,e.nLos c vi ute e quatro pl icantcs tornam publico, po; Jll

(32.2,;2.11), em seis (fi) ele agosto de tenm'din dr-sl e prul.esto, que pro

mil novecentos e trinta e um muverão as pi-uvide nc ias adequa

(HI:31) cíucocnta e cinco mil qua- das t?IJnrnl IIS que incidirem em

tl:r.lcenl.(lS e trinLa e uois (55,432), t:iu .(;"�s11;:.II CUl1,eo1'l'l'neia, l'esel'

mn dezoit,o. (18) ele mail) cle mil Yal)dt)-�e para tomar, a srl] cl'ité":
IJ,ovrücnLos e irinta e oilo (193S), rio, a� l}ecf'ss:ál'üt� medidas d,(' I'e

{lj,tenta I� cinco mil elllzentü5 (:) um pJ·p.;�ã(J IJ81lal }l1'c\'islas nos éll'Li

(t!5.201), em cinco (5) ele ja'Jleil'u g'o;; ('I'nlo P, 110'VPllla ,e flois (1\12)
de mil IllW('CL'lltos e qUaJ'enla e ct'nlo l' ll()\'Pllta (' �pis 1DG) rio

dnrcl) (JíH5), t: lloyenta ,e 11m mi! Córligo PI'nal Yigenle, se,m Jll'ejui-

.(l(1inbcJ1lo� c eincoellLa e oite zo ria í'6pal':H;üu ci\ iI 'por quais-

(!)L5':Jl-l), em 19 (dezeuove) de qllel' aln,; iiicito:, pcaU'caLlos nos

,ia'lwil'() do mil novecen,tos II qua-
têl'IDU" rios :ll'ligos c(\nto C ci!lco

l'pnÜl. e spi,; (19/,6), J'e::qwliva,men- eul.u e l'111'Y6 "(15\)) r, mil Cf\TinlJPntos

'Lc, 110 De,parLamen.Lo Naicional ela e rli'wiLo (1518) ,0 sC':glJi,nLpR flo.có-I Os nossos proble��s:Propl'ie"la,rle Jndust:ria,l. do Nlinis- digo {lIVJl. V�- Em ,(acl) ctn ,exj)os- \ . ruu

tléri(J rio Tra,baJho, Indú�Ll'ia e l()�, as s_)vplieanles a 'primeira na d t t
'Co:m("l'cio, ,marcas' e.ssas qtH' COQl- sua quuli,rlade de l}woprie1r:íl'ia elas' e raos por es
;;i.sLl\JJl !las palavras ":\'lATZENA" marcas e �egulldo na sua qualic!a- Ames mesmo da guerra a situação do

rl cl " t· d 'I nosso parque roclcviário já constituia

''8 "DUH.YEA", com ou sem um e e ul1lca au orlZa a a Uf:'a- as
um sérIo problema, damando por uma

"'IS" ,Jiaal c com ou sem um sinal \"êm lavrar o pr.esent.e pl:oLeso, pa solução 'que satisfizesse as necessidades

poss'Hssivo, podendo yáriar em Li- l'a "Ciôncia de' 'l\cl'eeiros", pele do pais, O escoamento da produção de

;pO�, eôl'CS ,e dimensões e quc se1'- q:1C ';:lnlicitam a v. Excia
..

a lm�l�ca_lfronta.Ya;se �om ,difiCU}dade: que, agra-

l. t·
.

l'
.

I d r:êlO ,ele edJt.als pelo pl'azo mmHTIO
vadas pelo conflito, nao fOlam de todo

vmn para c JS mgUlr
.

al'll)'la c
de vinte dias e máximo <le ses-sen-I SOIAuClOtnad:s 'cotm la cesstaçãto dêste.

milho e amido de milho, tuelo C011-
.

SI uaçao a ua, um an o ll1cel'ta, se

Iforme sn yeNlfica ,dos J'prgisLl'o:l a- ln ri1as, na forma do artigo ümIto aliviaela pelas últimas importações de

(lima indicados. ,Conseqn en t emen- n setenla e oi Lo (178), inciso quar-I �eíoclllos, tem. li cont1'3'balançá·la o gran

j,c, ()orno é obvio, cO'n-"LitL1illdo a- to ('la) do código ele Proc,esso Ci- oe oclesenvolvll11ento dos nossos meios ele

v11, flanela-se Lambem ci8J11cJa doi
produção e, elll consequência, maior ue-

qnelas valaYl'as' marc,a" de 1)).'0- cessldade de transporte. Nessas condi-

j)rieda,rie exelLlsiya da j)l'iml'ü'a pl'esente a União Fede]'al, na pe:;- ções, a conservação do nosso material

-SUp]i,c,.n.Le, núo são elas Iwm de- soa do Dr. Procurado]'

nCgiOnal1
rodoviál'io .a�,ume cal ate! de vital im,

da Re]YUbIJ.·Ca. comIlCtente. Assim, D pO.l'tância e con.sti.tui uma obra verda-,

1l.mninações dc USo. comum, uem - - -

c A a presenLe ,e c<YlTI.l1l.elrudas as
delra111E'llte patnotlca, E sob este ponto

�anJ[}O\lCO, denominações necessá-
. _ ,.' I

de vlsta que encaramos, aqui, o recon-

rias, conforme o lúcido, cnsinamen- cIi,ar:_oes por edllals,. reqne:r,ern. as dicÍ<)namento ele motorês usados, gastos I
to de C.Al1V,AIiHO DE M]�NnON- S'l1'1111rCantcs lhes sr.Jam os aLltoE pelo uso, realiioado pela Ford Motor

HnLI'flg'llCS, inde,peuclfmte'l11en1.e de \ompany, no Bl'",�il, em suas oficinas de

J,r'aslaclo, pagas as. cLls.f.a,s ,ex-cau-
.s. Paulo, único no paí.H, êsse serviço de

"
. reC'oncltclOnamento, em .base de troca es-

sa e cnmpndas as ,de'maIs forma- tá realizando, um tra'balho de todo elo

Iirlades 1(�g'Uis. Nestes [.c·rmos 'Pede giável.

Deferimcnto. Motores de veiculos que já prestaram

P-orlo Alegre, seLe (7) de Julho longo tempo de serviço útil ,são fre-

ql1entemenLe 'remetidos à Ford, por
dfl mil novecentos e ,quarenta e meio de seus agentes, para l'eC011dicio

,,,,,Le (1947. Por· rp.rocura'l}ão \Vn.l- namento. Peças gastas são substituídas

ler Carlos E. Be-ck:('J·. (De\'ida- por novas, outras reparadas, e o motor

mente Splwda).
saI como que re9suscitado, tal e qual no-
1'0, perfeitamente apto para continuar

DESPA,CHO prestando sua preciosa cooperação, A

.A. Fa,ç.am-se as citacões, inclLlsiv,e melhor prova dos excele11tes resultados

paI' odital, 'com o prazo de Lrinta conseguldos está nos famoso,s Fords, mo-

delo "A", carros e caminhões que resis·
(:30) dia,;, observando as formalí- tem galhardamente à prova dos anos,

d,l!dps legais. :Em s,eLe (7) de ,illIho levando e trliZei1.do 'mercadorias pot' 'to-'
de mil D.ov,ec.entos e qu'arent.a e se- elos os recant09 do Brasil. A colabora-

te (1947) _ Cyro P'estana. ção ela Ford. na manutenção elos veicu-

E:'IrCE,RRJ\JMENTO
los tem sido, 'aliás, das mais valiosas e

nela se incluem suas escolas para mecâ-
E ,para que che,g',ne ao conrbeci- nicos q'ue, com suas oficinas para re·

mC'nlo {lc todos a quem intcl'e,s'S,fl' condicionamento de motores, represen

possa, mandou o Juiz t1Xipedil' 'Ç
tam .grande e louvável contribuição pàra

pl'eiH:1:nt,e flCliLal, que será afixado
a' soluç,ão do tão importante problema
'do transporte no Brasil.

no lugar de oCosh.lme f!, lmlllicac10
pela impr(lIlSa, na fo]'ma' da lei.

DaJdo e passa'do aos doze (12) dias Amplamente relacionado com papelarias e firmas que

elo mês de juLho elo ano (Ie mil no- - �S BOM BRASILEIRO? possuam mi,meógrafos (duplicadores),' para a venda, em
,

Entao coopera na campanha de
vecentos ,e qultrenf,a e soLe (1947), .�1fabetização de ad1ultos, fazendo conta própria, de stencils, tinta e verniz corretor de ótima

El.I, .Anibal Barreto Brag'a, esürivão

I'�,e
os tcus conlbl'lCirdros que não sa- qualidade. Cartas, eom referências, a MARIO BASTOS

subscrevo.' bem ler nem escrever, frequentem LEMOS -- Rua 15 de Novembro, 197 - ].0

Dout.o).' Cyro Pestana Juiz ele Di- o� cursos .noturmos �e alfabetiza- S. PAULO, .'Est. de S- Pau' lo.
.

' çao; HospJtal de Caridade ou Gru-, -

reJto da Quart.a Vara. I po Escolar An-ehieta.
.

1------------------------------...:.

Assim é a tinta SKRIP da SHEAFFER. 100·/0
quimicamente pura, não rieixa sedimentos,

seca ràpidamente e não ataca o delicado meca

nismo das canetas-tinteiro. Resiste à acção do tem
po e da água. Acondicionamento em cuba-tintei
ro especial - criação pato nteada de SHEAFFER
- que faculta o aproveitamento da tinta até o fim.

S H E A F f E�R:.5

],

-

ÇA, no volume V, pág'illa c!wz,cnlos
<C fwlenLa.· e nov·e (279) do seLl

"'reatado ('II} Dü'eHo 'Comercial
Brasileiro", Tais marcas c.aracle

}',Í'r.am c ,clB'sig'Ilam os p'rodutos da

l)l'imeira suplicante, prodlltos esse",

.que no Brasil, são fwbricadDs ex

c1usiva.menLc Vela s'egunicJa snpli
()an1 H, pal'a isso J(}evirdament.e au

torizada_ n � Sucede" pOl'ém, que

:em rliv,l}l'sas Ipracas relo Brasil 110-

�,al(jamente nos Estados do Paraná,
Bta. <Catarina ,I} H.. G. o SL1I, de

f��rrnjnwdos industriais e ,comcI'

eia:nfJes estão lançando nos mel'ca.

�os Iprordutos ela mais variada. p1'O

.cedôncia, designa.ndo-os ma com a

próp.ria expressão "J\1A,TZE'N,A ",
ora com eXipressões que se con

lf1.1I1�j.em vinsllal e hon1Ornicamente
com a di,ta ,palav,ra "MA"IZE,NA", e

llstlndo, a(lemais, envoltórios cujn
,co!ora(j[io e 'disposíçâo ma1 erial

dos l'esiJ)eclivos dizel'es denunciam

{) inLL1ilo e provocar con1'l1-

silo. com' os envoltórios aut.énLicos
do produto MAJZEiNA, de 1[)1'olprie
dwdf\ e uso exclusivo das su.plican
teso E não só; casos há em que
n:'io constando 'embo.ra a express;'\o
"MA,j7.ENA''; a propaganda ora

•• 4o ••• ,_. .,/. •• r" ••

São ass m os penas Sheaffer. In-

teÍl'arnente de ouro de 14 quilates,
o que lhes c.á o vaZ .r de umá veTda�
deira jóia: ..
Platina na ranh!-t'ra, o que facilita o

fluxo da tinta, dando à escrita a

suavidade de uma carícia... Po t� de

irídio. o que' pe1'mlte escrever de (.. ois

modos diferentes, com a leveza de �m
toque de 'jJht.'ma ... Escolha para o seu

uso uma caneta SHE.4.FFER e poderá
escrever da mane',,'a que você gosta,
durante toda a sua vida.

CRBST UE-LUxo: CII$ 525,00
LAHSEIP't: CR$ 130,00
OUTRI :-; �fODELOS

DESDE CR$ 105,00

Representonh:s exclusivos

pcr.1 o BrC"_sil:

M. AGOSTlNI gelA. tTlll
Filial d, Porto Alegre e

Posto de Consertos

Rua dos Andrad 's, 89 •

Porto' Alegre

A jóia que escreve

Para indu.tria. leve e peaada I fabricada pelo técnico FRAN
CISGO BIONAMI. tem .empra em estoque de todo. 010 tipo. e

madida•• tipo fixo oscilante. aaUera de 3/4 e 5 pelego.a., todo.
com lubrificação automática.

Eixo parQ .erra circular, aparelho para e.meril montado com

rolamento.

JUNçAO d. anéia e a parafu.o. Anéi:; de pres.iio.
Eixo para troD.mi.wiio de toda. OI bitola.. IE.tá ••mpre ao .eu !li.po,\, a preç 3 de fábrica à Rua Campos

Ou com .eu r:::�::�t�!�a�:. f?�� ;�:�n:o :::r�a Moooa. �371'Forie 2-1371.

.........�..-......tor:L_._..
· '"'t

' 2__ ·.- "..__ _· "'''1_ _._H

DA
,..... _ t17' - 1&1.: I A B J,
Ol).DIO'_ ]I 'l'JI.UI'8PO.'l'1I1

Cifr.1 do Balanco d. 19441

Oro
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
RespoDubiHdede.
Reoete
Ativo

80.900.606,30
5.978�401 .755,97

67.053.245.30
142.176.603�80

•

•

Siniltro. pagai nOIl último. I\) 1100.

Relponlabilida'.iel ..

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Diretorel:
Dr� Pamphilo d'Utra Freire
de S6, Anisio Mallorr.. Dr.
e JOI� Abr�ul

de Carvalho. Dr. lI'reDciseo
Joaquim Barreto de Arsu.lo

��Jt4'..�••i'«oaor_ _..''''IIÍIW /I_ i · 0_" __•__"'_.,.. __ I5IIf OIIlfJU MltIllM__' "."__•.:!tii

Representante Procura-se
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Extraordinário
Antônio

Porto Alegre, 27 (A. 'N.) - "FO-\' bengala ('. amparada por lH;;a pcs- pessoa amiga. Seu contendo: U�l1l�lha ,eI'a 'I'n.rde" nar-ra o seguinte soa da familia, se r\ que '�,e pode medalha de N. St'111wl'a da (�à�º,a

extl'aoeditnÚl'.io 'milag-re do P. An-lr1hamar de curnírahar, os oassos 11·«- uma novena, um rel rato rto })adN;
Iónio HiJ)f'iru P,i,n'l.o: , dos, a medo, num quase '[II.Ta�Lae, António. E) além disso lima exulí.,
"A �el1Jboll'a Iris Fonseca, corn .

entre as quatro paredes ele um carão "obro como deveria ,proceder
cerca de 50 anos de idade,

rC'S'id-t'll-j
tercei 1'0 piso.

.

'para obter as graças 'cdestias
I.e nesra capital, curncçou' a sentir Aissirn, até ontem. Ma is do

.

que emanadas de Nossa �en'hora da
ha l111uit.ôs anos, os primen-os ef'ei- isso : aLé hojit Dela manhã, ás' 10 Uraça por intcrmédio do Padre
tos de uma par-alisia que, com o' horas, quando, por um desses ratos Antônio . .A Indicação, por sinal rum

C01�1'e.l'. do tempo,. viria a 3JoenlJua,r-1 que o raciocnio n�? alcança, acon- tanto cabaltstíca, ·81'a fi seguinte-
Os redatore d "D'" " d T d""

.
.

.

" SI".:, cada vez r:t1�IS, _3:1.'é, o' ponto de íeccu �) que nao Jora previsto, o colocar a medalna l�Hntj'I) de urn,

�.
.

s o Ial�o. a �r. e consIderam�. men�lIa nao ,1hu :pel'm1tll' síoner, levantar- que nao era esperado : d. Ii-is le- côpo com água, colocar I) copo so
arma do maior alcance político. Nao se fartam de utilizar esse, se, sem fi ajuda de duas ![JCISlsoas. vuuta-se com as prójnias iorças, hre o ret rato cio Pe. _\nlúnio ,e re-'

meio indigno, no intuito de evitar ao povo ° conhecimento das Caminh,ava, al:é ontem, com 'exlr-c- movsmenta-sc com euergia's novas lia!' a novena. De dilas. (llll duas ho-
rerdades que os assombram "ma dif'iculdade, rupoiadn em uma sem amaoaro de bravos, sem apoio ras, tornar urna colher da água.
:A' f

'. II·' .
. '.' .; " _

dri' henga.la! E porque Ludo isso? E Apús U� )H}\I'Ü dias, estai-ia curaria.
.pos .:.aze-;os. lllcUlsIOna� nos díüerentes setores da admí-

I A bl'
· onde OH motivos, as causas, a uri- D. fris. entretanto, l'I'SüI\IIt1U illi-·

ll�stra.çao pubhca: tal propósito .agora os leva <á Assembléia Le- a ssam eu., gCIl1 da transíormação míracurosa, ciar, :;,oml'nbt� hllje, o iilual Ipre.:i-
gislatíva, E de la regressam, todas as tardes, trazendo nume- " da .cura ropentma e, mesmo, scn- crito. F. deitou-se; .uem acreditan.,
rosas mentiras que são habilmente alinhadas por "gênios" (ontlasâo

sacional 'I Um pequeno rctrospeeto
I C,IO .nu.U] to, nem duvidando milito (la

o lt t.' d ' I ad 1,10 tempo, um relato 'brevp, sem ,s�la cura.
cu os a 'l�S � nomes a ug os. responsáveis. É isto que o seu p1'O- rantasias, sem l'OdeLOS, eulocou-llOS'J 1',[' P,REC1RO JJ]<';:-;�A ;'I'J I;;DAU:l '\.'

Os ma_IOr�ls se. escondem, por medo e conveniência: me- j,eto de lei ,prev,ê. fl'f'nte a l're nl e _90m os eJ.empnlOSt ' .A.l�,as horas da no ito. porém, -'ri
do da reaçao Justa e com endereco certo: conveniência de lan- Após haver deixado a tribuna o que nos Iomecerão a resposta 11PS-, í'arní da de d. ll'is foi ;W]JI'E'ssaI1 adll.

ça:r á responsabilidades de pessoas quas� ignoradas a� afirma- deputado ,p(lssedi,sl-a, s'e.gnill-iSle-lhe q�l'i,�la'd':1, qll.e p�)d.r,]'á sei' djft'�'f�l]te, JJ,(I,I' in",ist(�nip,s lJal,iclas. na purta.
_

. b
.

. .: . ,
.' '00m a- paila:vra o ,colega udenJi,st.a pala 'çada In[rel,e'�lslaldo. l'.lCi llm 011l;](lJ do k"el'elto, que ,�s-

çoes. que, pu lIcad�s a sombra do nome deles, serram logo Artul' Mü][,el', .s excia. e.na 'pelas A llH<':l\'SAGEM QUE )IÃO CHEGOU l.anrln Wl11 llma p,e�'St}a ela !:'ua ,1'3-
conSIderadas mentIrosas. plllavl'CI!s Ido de.p'll'Lado que o anLc-, A SJt;R L,IDA

. I milia ,rt'tt!:'EJIlganaltJc'1. j)('lo,�, 'mt\d{:u.s,
A vel'dade é que mentem_ Apenas entardece, o "Diário da cedell na tribuna, termi,nando I.am- As 18 hOl'as de onGem, ,maIS ou Ilr,;; ql1ai, não arCl'{'dita:Vf�m C!'n-e!ola.

Tarde" vem á rua, modifi.cando frazes proferidas por de,putá- hém pUI' P,[[VÜH' á Cusa uma il1Jdica- me12'os, d. lrlS Fonseca r:e'CebJa, por i passassr d." lwit,c cle ont,em, tü-ma'--
.. PS' T' " .. "I.

. ção que fnndament.ou bril·hante- aVia0, pl.'ocedente dOr ]{1O, um ))C-; ra conboc,Jme'lllo, pela IriJl1l'a da
uos do . D, .111\ en�ando "':1'3.: ces, narrando façanhas que a me'nü'. qLwno pacoLe ·envIUJdo pac lima" I"{'ilha da 'Tal'flp", da ('xi::;lencia,
bancada udelllsta nao pratH'cn e. emprestando aos da maioria P,ROJJ�TO DE LEI �. '"

p,m Porto _·\JcgTe, tia ml'dalrllinha .

atitudes que a êstes jama.is lhes ocorreram. Re(JlI:lu o e:re1'cício da vrof'issüo de 4 "'ruz no Murr'o bmJJa pelo P·e, AnLônio. De ülda-

Ultimamente com a entrada do o'ovêrno Adolfo Konder l.J)'ótwos de fl/rnuícía e odonlu/oyía U
.

. ga'çao tom indagaçüo ['ora ))8:l'l)r á
. ',' l'

�
d L\. bl"

""
-. arL '10 - Os ipráticos de farmá- Estão quasi ultimadas as casa de d. l1'1s.

no temallo po ItlCO a � ssem ela, a representaçao udelllsta da que, arrlLel'lCmnCn I e -ao Decreto ' , I' "En prec iw clf,s,sa '11leriullJinha"
amàrgou os seus maiores revezes. ° exame retros,pectivo que Fer1P1I'al N. 19.606 de 19 de janeiro

obras de repalo e embeleza-
- :-1.uplicoll. A. se·ndlo]·" ]);Jl'alirl.ica

p.rovocá!'a causou-l.he desespêros que culm, iram com dramá-·de,1,9:�1. t�hllrVe1'a'11l, .�e acó['rl'Ü cO,ml mer:_to da Cruz do Morro dOI
I

t,ah'�'z, ,11.011,w'�s'r. '1I'<:I�rjt,::�? l1m

.. 'po�:
'dCO arpeIo no sentIdo de que se esquecesse o passado, Antes, I 0r ,tlllg� IR r1� .De.�10t.o E�f.aclllall Anota0. cu, .1. a]\ ez a,lO hnlllv('�"P, sl,queI,

.'. " r1 • _' N_, 2,07G fie 28. de _Jl1,lho üe 1928, O, Sagrado Simbolo, graças ll'('�!laclo. O ,caso ri ql1e a medalha,.
eram os pessedIs:as que, preocltpau.o� de enfren�aI. o� pro_ble I L11ulo de IlmblllLa!;ao Ipoderão, 'se o', - .

1 I _

I) ]'-plrat'O e .llr'�IS a 110\'('IH1 fOl'(l!r�
mas atuaIS, convIdavanl os seus OpOSItores e reSIstIr as ralvas rpqllCl'CrCIll, a'SlSlllmh' ,a res.ponsalJi-

a �b�n.egaçao e ao�, sentiu e 1
�nlJ'cglles. Cunlorme rlt�cI.al'o", h()

.

ela derrota e a abandonar o propósito inútil de esgaravatar Ilü,lJdre de IJ,;!l'múcia que' ins,talarem, tos. CIVlCOS de uI? gr upa d� c�- Je pela mall1hã, á llos,.;a l'-Hp01'tag('r(L

�rgumentos para a UDN num govêrno que só oferecêra ra-I seJwm l�m/pl'('gados
_

ou sócio,s, 0.JJ- tannenses, contlnuara a SlguI- d. Irl:3 comprcelld,p'll qw' um caso

�_
� " . c:l .

- . se,rVa(kli->. as I�eslt'lçoes 'est,abel'eci-clas ficar no alto do morro, a nossa JnalS �ra/ve do qUE' o �('u estu va em

:úoelj' de orgulho pala o P,,_,D. Agora, sao os deputados udemstas vela lergl'sl,uçao Federal. ' .. Jogo. Iratava-8c de uma q'lle;sltão dl3

que não querem voltar ao passado. E têm razão: nada obtive- éll'L 20 - Idônli,ca Ia:culdiade é
fe e a nossa solldanedade ao vicia ou Jl)ol'te. "�ã(J ,oei f;,e l)r'ocedi

ram na análise do govêrllo Nerêu Ramos, ao contrário dos conf(}rida aos dcntist,UJSI prálicos_Ii- cristianismo, e ainda, pelos 1'e- bem. --:- diz 'ela - ;UaS' a minha. .ex
seus colegas que no exame da administração AdoLfo Konder cCl:eJado�, .

Tl':l!S m�srnas condlC:oes, paros a que foi submetido, ates- Ü'aon]J1l81'la cu,ra :1mreee Il1dl{:al"

. ' . .' quanto a J.DsLalaçao, de g;ablTIete� tará o constante progresso da ljllf' �ifJ11".

eonsegUlram mostrar ao povo senas verdades que lhe lllteressa d8JIlLÚl'i.os e exerdcio da Ipro.fissão, I]; LEYA:'\'T01'-SE li: .\c:'Jnou

conhecer. OhS'Cl',\',aldas a's diSlposdçõcs cio De-
nossa capital. H oje, ,pela manllã. às f O hora

Essa polêmi.ca provocou repetidas insônias aos redatores cl:e110 F�eflt'ral .,�. 20.862, de 28 de

Arte e Industrl-a
alJ)Toximéukupenle, as filhas ele .�i:"t

.

1" d "D"" d T' d " d b '. . dClJemblO de 1931. T!'Is U!prnXil.mal'",m-'�e do S'P'U 1e1'!,(t

1?0 ItICOS o Iano a. "ar � , que re o ralam .os seus e�- al't. 30 _ gsta Lei ,el1'lr'aTú em p::lI.'a ajllda-Ia' 'n leva,nial.'-s'E'>, como

forços para obter a glorlfIcaçao da bancada udelllsta atraves Vjg-Ôl' na data üe sua puJ.llicação. It-('f'cdJcmos a, visilla do segundo ti f�ziam todas as mlLll'h1is. Sentin-

da desmoralizacão dos deputado.s do Partido Social Democrá- ad. '[o - Revogoam-se as 'clisllu- núm(\l'o do slegL1:udo ano' de vida, da no-se COjTI forç' ais, pam I'e\'é\lntal'-SB�

Uco.
�

.

sirões em conü'á,l'io. l'f,visla. "Arte e Illrclú,s[.[-ia" ol'gão da a, <,pilho!'::! di'i\po.nson Li a,j'llid'a e, 50_':
::;ala da,s Sessõe's, Z.o d'e Selem- zirlJrha. �n'iu da cama, sol! ,o onl�rr'

Quando alguém protesta contra a tática indigna, sempre bl'O (le 19'!7. Es!cola llldustl'ial cte Flol'ia'llO'p oI i SI. of'spaiJ1>ia'do das fillJas. Em H�gHjda,
&e ergue um de,putado da UDN para dizer que a causa do que P'f'otogencs Vieira l'(j,il<a.r]a llIa;5 'ofin::!s gl'.:ifi,ca,s do ml's,:, alll'mnll-�e a fiar a.lgu.ns passos. sem.

acontece é não ter a Assembléia serviço de taquigrafia, E Hcf/u?' TAlwrato mo eslalhell'lciu18nlo pelo re"'lleclivo a aju.da ele ningllrm (\ SI(''I1) o apoio

o representante que assim argumnta é o mais beneficiado pela .

Juoquün Pinto de Ar1'w/ll. coepo, !tlocrnl,e e di,s,yenLe. da bengala. Agf)'ra, movi,menta-sE

.
. ., .' d

- 'O'. t' d _1pÓs. ha'lier felLo um ,cJ1'S'CllrSO, o desembaraçarlailllcnle ])oÍ' toda a·

falta de taqmgrafo, pOIS so desse mo o llao sera reols Ia o o depLrtCltdo ,Semlo l'tamod enviou � ImfJrf.'s�a em eXCelC1.lte ,palPeI com casa.

seu enorme desamor á gramática, , . I Mesla o Se,g'lli'llte:
uma tU'tí.s1.ica e img'cs'Li\'a, a publi- Tlldo o que foi rplatado. acima ti .

_-------------------�----------.-- A BA,NC_UJA DO PAH1'lDO TRA- caçfll1 ,enr,(:':l'l'a valiosa c,ollul]Jo['[!r;üo l'i'g>OI'Ü's,amente \'erdadciro" A nossa
.

, BAL.H LSTA BRAS;U_,l:'�TRO ClUltlll"(l,1 ,liiel'ál'ia e irJ1J1'o:rmaLiva. l',plj)orl ag,em GOlJ,stal.ml o Jalo e te-

Favoravel a'" le·l· de segH·ra n ça.
o Pod�,l' ,Público Estad�1�l,i0a�or ard<mirflvf1LmenLe illls[!na,üa. ��'��d:;l't��I��;;n�ç����. ]lr\;i:�SI��'��'�:C&a,f���.

seus ol'ga,os competc,[\tes, em cola- _HOIl1'a, ,por tudo is,:;o, não ,�ó o tava parlítica há mui,tos a,n05.

buração cqm a inSipeLol'ia .-J'e Defesa nosso arcrp<dj,l.atrlo E"stabelee irmfll'llo Talv'ez possa exi,s,tl' nIna e:x;pU
a,n,nnaJl, raTá, a ma-ior fli.\'llllgação 110 üe ensino trcllico ,proj'i,-;sional, mas ear,ão paTa o ocO'r,r i do, fora Ida. clas-

RIO, 27 (A. N.) - Ao regressar ante-ontem á Baia, seu Jij"taflo de :-ia.nta .oaIm:ma, por lTI- ,',.
.

,� , ,', �ificação dos milwgl'es. Não nos·

governador Otávio MangabeiTa, depois de ter a:ssistido aqui no tenmédi'o das auLOTi,dad'es 111'llnici-
a;mda a. 111ltpl en. Clt catai J.l1ense, nu- cHlbe. porém cssa ipado. Consigna

Ria á chegada do sr. Washington Luiz e se inteirado dos últi- pai,s e cHstri1ai,s estações rádio di-l
ma promessa üe grande lI('rl'lexo lia mos ape.TIm, o alcontecitdo, sem.

. fusoras, films ,edu'Clu<cionais nas vida inteleclual ,do Estado, a4}l',esc'enla,.r um só d,eta,l'he·� sem <

mos dese]'os do presidente da Re'pÚlblica, declarou com a maIOr I 'I I" f :her��o as PU} I,ons, �]Jas Is'ociedllid�s ci- Com muitos parrubeJh�, 'l) nosso
·az.eI' nen um roma'JlJce. r;'m� se-

naturalidade á imprensa baiana que "a lei de Segurança é, l�, nas aISSOCI,a('oes comermalS e ·t b'" d ,I ·�·t, nhora, <paralíUra lJá muitos ano3·i
uma necess.idade de todos os govêrnos". rUJl'él i,s, C(jmo ta'mlbém fa'rt.a distri-

mUll,O o Ilrg31 o pe'.a V II"La,. levarrt ou-se e aJndou! I

huição ,e ,aifi:Xia1çàJo de GaJ:,tazes ou

1:01hp[os, llas :l.Onas rurai'8' 'es!elar.e-

I
c<�ndo, a,

p�-IllJla,çi.í,r,J'
Id:e m,aneir.a prá

tICa a,cesSl\'()1 'e melLúdÍrCa sóbre:
.

1°) -:- D::I> .., doenças ,do glado sUÍ
no. 'l)I'l.ncl�fJ,almenle f1-a ,pneul\1o
enLf'lI'lI,P (' Hog-'Ührol,cl'a (Peste 'Sui
na).
2°) - Causas ,e silnü)<Ill.as.
;30) - ProJi.Jaxia.
-i0) - Gma 'e indicação dos lne

,dicamentos 'e 'eSlpecíficos e re's1)ec
ti!\r,a 'aI]) lilCalção,
5°) - FornecimenLo �ratis de

medi/calmonILos.
6�) - Fi,srCalizavf�o ,e multa paTa

os mfratores.
f Sa:).a das IRe'ilsões, 26 de ,s'etembl'o

com cJ)av�!'l ,'alsraR, dj,vcns.as casas' de 19i7.
cOll11reJlcia.is para levar artiJgos

.

de (A,s.) ISwulo namoRo
seu intel'ês'se.

.

O depu[;wdo Wa,]demar H:upp, ma-
mf'estou-sp 'fim diverg'ência c'om o

dos sr, ISaulo Ramos.
O de-Pll/La:do Pinf o de Arruda,

. a'P'l'PlSle,n.t:oll ,e jusüficon 1.llma emen
'rIa á Ilei rle Org'a'UlQ:afião lVhmicipal.

Florianópolis, ta de setembro dtl 1�41

Chumbo sêbre a cortiça

Industrialista
e ladrão r DR. SAULO

RAMOSPorLo Al,e,g,re, 27 (A. N.) - Na

ci,dUidle d·e Nova Hamburgo esLava
ps't:Jlbt�l,p,rido com fárlreica -de ,calça
(lo. o Sl·. Alvar,o J. de OJi.veira.

Como ultimam.ente, se ",er�ficas
�tnrl Imuitos T,()rUI)JOS nos' gr,a;ndes
.eslÜtbelecimentoSl loeails, um deles
�"t'solveu m,ante1' s<e,ve:ra vigüalflicia
:.í ,lllOil>f\ Mim de descc.Jbrir o. lan.'apio
(111 la,rUJpi:os.
Eis qne fo/i 'p,r,eso pelos \'igila.n

tes noturnos da 'eas'a., a'qli'e.lp l',et'e

rid,o sr. Alvar.o .T. QIP> Oliveira, [nOflo
o mlC;SiII1O .c,oIllfes'sado que ha mais
de um ano vinllla vi's,i:La.n<Clo ú noite,

Especialista em moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.
Hor'rio: 9 às 12

DIARIAMENTE

Julg'a-s.n que ·os prej'uizos
rou,bos venfJaJm .a mais de
Cr$ .1 OÓ.OOO.OO.

'PA R A"'" F E R I DA S,
E C Z E MAS',
'INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S,

--,..,

F R I E I R A C, - I,:
!I!iI�.�.�.��.,,�

-
, h
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l

milagre
Ribeiro

do padre'
Pinto

FRECHANDO • II •

Qnando a inlclig'êllcia nõo a,i11da P assim IIJ>C"nlrll, .. Avaliem,
nOl:5Jsns Leitores. o segLlinlLe: No dia '11 do CQ>]'['(llIte, o "Est(ldo de
Sfio pau.lo" divulgou um tel,e-gl'wma auu11!c1ando que () Sl'. Minis
!'I'O doa. Via.ção estava .l)l'ovildr\l1leiaiDlda o pClig'UJfllc-,nio do saLÚrio_:f.a
rnília, a>üs f'llllcionli:Íl'ios dos IColTr.-io,s 'e Telégrwfl}8, Nesse' desl,Jacho,
por nós relpr.odruziJdo, e1'8m l:'JJ1>um8JI'a.nas as tprovirj,�nci.a,,, o,ficiai"r
dr'SÜI1U!n.a,s à wberl11l'a rlü ,crr\dito n{�ces'sárj,o ao aludido pagamen.tn_

No dia 17, o jürn<al paulista 1d1l',gava a, Florianópolis·. �() dia
segninte, o 5'1'. Oswa<ldo >C-arbl'al girilmpava a ·t!I'ilbuna ria A:f'sc:mbl(�w'
H, wm a dp.rJi,C3ição 'que lhe -é traço, ma'l'c·runr['e da farolwgerm, pp.dia
as p�'ov,i,dt�;ncia:s que salbia Cla1biv,(1is, pomque as tdecol'a,ra no ju,l'naX
ba:nrdeiralut'e.

Del1Junci,a:mOl5, de j:medila"to, a JllrCl.'fllO/b.ra, dOr íns'i'g'ne pa.J:la,mrn
Lwr. Com o nORS'O lirbe,]o ,niio >concordou o Diário. E af'i,rmoLl qlle.
só depoii; dIas erlliérgicas medidas do ilustrado J.Ji<storieLi!sla, as.

providênci&Si wpa,I'cceram.
O:mtem, no enta'nto, o mesmo Diá1'Ío mancheLei.a que houve'

,pa'g,rumf',nlo nos ,COl'�ei()s, e o sal<áTilo-fllin1Í:lia .. , néris. Logo as

nossas ,pl'ovidênc-ias· não $lll,rLh'ulni e<f'ei.1.o!
A lJ'Elclamação,' ,se fi >do s,r. CrubWlil dmre 's,er ,mFelel',eçaüa ao 61'_

>Ga<hl'al; e s'e é do Diário, dmr.e' s·el.' ,remetida ao Diário. �
Um elos dQili'/ mentiu e mentiu dUIIlJS' vezes, no ruesmo, assunto!'
E, ;de tudo iSI8'O, r,essailla que as p�'ovidê']lJcia.s c-m'las, c,ram as:

que ,1'elatiU.mos. iÜ r·esto 'era ,enfei,te e'leitmal.
Em a!bo.no da verdade (].e'VE'lmOS doclU11ar qur o ahono �t'.r=Í'

pwgo, Lão l<Jgo ,se 'concreti·z.em as 'mediclUJs a quI' nos l'Ore1'Ímos�
A's pen�nhas que o sr. Ca/bral 'enlfiou na p,rópria sal11lbi'q11Ji.ra nãc�'
VI.-'1Ilem.

Guilhen/iC Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


