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Estado do }li.,.,. o primeiro prefeito escolhido
Por. umí, coind��.d�ia ,q�e não agr��ará
ao valot:,(JSo.,�.�.at:tido �.,' i.oclal Demecrátíce.

pelo povo,
aos udenis-

"

r,

Ante-ontem, . nossa principal I',r.�)arbi·çã.o estatística recebeu a \'i�i
ta de 8. Excía. o Dr. Aderbal Ramos da Silva.

O Sr. Governador, em prolongada excursão pelas div�l'sas divisões

técnicas e secções do Departamento E"tadllal de Estatística, teve OPOl'
tunidade de ver-ificar' o atual estado dos trabalhos daquela operosa ri

produtava reparf.ição, ,([l�J.e e�j.ú atualmente so-b a direção geral do acu

dêmico Roberto Mündell dr: Lacerda. Foram apresentados a S. 'Exciu.
exemplares dos questionár-ios atualmente uttlizados, muitos dos quais.
elaborados em Santa Cutarinu, servem de modelo para Lodo o Brasil.R..lIOS Percorrendo sucessivamente todos os setores de trabalho daquele

.

Ól'
gão, poude capacitarçse o 81'. Governador de quanto vem o mesmo pl'U-

Iao XUIV I Floriloópolls-Soxt.·Feira, 3 do Outubro do 1947 I N. 10.14� n"ndB;�;it,;�,;mC�;S�lb�,.t'E�";nolicl
NA ASSEMBLEIA LEGISLAT'IVA Frushing',2 (c. P,) - O delegado hlemus dessa economia dle maneira

,

' bras iI,eiro, sr. João Carlos ]\J uníz, cu- que ,não, somente J'e!pI'e,seDlt:wá a

J Dova direção da' Rêde \Paraoa-Santa Ca'tario8. - Mo�ão
"

de confiaRea. --:- Ootras notas ..
AIPOS, ,::t Ieítura ,diUi ata, o depu- I do eomércío mtmmo e exter.ibl', ,Saht das Se.SSÕ("8, União da; Vitó-

tad,o "V�l!�:em�,,]' IRUlpiP 'pedhJ 'alg'u-l através d1l! olassíricação, e o me- l)ila, �m 2 de Agôsí» de '1947.
mas lletIrf1lcii�ÇI)€jS sendo aLen-dl�do. I

J.hol'aJffi.ento técnico da Indústria (Ass) J. Soares Pet-eina (Pre-
,

. . .

I Madeir-eira em gerU'1
.

aidente, O[·.Ly de l\1aJgr:ul;hã:es Macha
O .-]r;p,t1Laldo �ag'31llhãt'l'> Macha- Considerando que. a ação do T. N. do, R,a,mos, Alvim, João. Viana Sl.'i

do - P. S: D.! f'Ü-I da sessão .de 010- r1o,IPinJ1O tom sido sunernormente ler, José F.Jf)uar'do Hermig, Ouvídio.
tem, o 1)I'ltffiietl'O parlamentar que: Ü['i'e11'La{jla .1JHla junta Deliberativa, P. Sillv.a" Natl:.tIJ1la'e.l ,H írsh, H. Rele
:H:S,OU' da ,pa.l�w,I'''':.. f�n,a fúml,ildalde na !'ill!.t,g.!'ada ;P,elos l'epl'€SeITlrLa11.('es da gal"{!.
i,mbUi;l�f1 :�e Justdficava, assfm 't-t.fir-. p['ópri,à classe mal�el'edra e do.s, Go- Pelo eXip;osLo e ,nC} ,mome'n�(} que
nnou .8. [<"X1(l�., c.am a IJ'Ü'ss·e lwnada, I wieDtos do's quaLI'üs. .Estados ido 'Sul o novo 'LhI'l';tor Ida R. V. F, ,P. S.C,
<l.mtelill, dte 'fÍlmlO'r da .R. V. F. P.

S'I'
do ,paf,s i.ni'ci,a: 0'8 S'C'Il1S ü'.;:l!brulhos, ;pe!)o, V.

(j. l_pelo 'lliOS'SO ,diil�no e iJ1.IIDll'a!CI'Ü pa- ("'d d J D Rxci.a .. sLlihmsta 'Il' c{ms'i!deração dia
tdcio C,(!l'?Hr,! DI'. Maclhwdo TAlpes, " ..�nSt!, ,:'l'Uln o_ qne, essa nuLa ._e- üa,sa o 'tp'xLo do h�l'egTu;m'l1. que,Cl1!lt-o o:tlCIial Ide E,ng'sniha!!'i:a .elO! hbu.a:t]\,.l,

na ::;ua� n_lll,m,a !'tll.mmO, aprovwdo 'que Iseja, peqo .. V. Exci,a.
Ji:OOC,:I1oi,[,o Naci'Ona,I,' Goot-íuluandc) na Ol,a,',nJit'01;to,_.ll.-se iL1-na,._n,,]!m,ie'm'enle ,pela l' ,

c< 'L' ' N

m ITlLltCOW' 10 d J 't L f ·se IfMl:gnc f',IliV)I<lr a'.,.,. -,:,XI(I1:a'. �r. CeI
if;r'l,buna o depnf,ad-O IM'rugalhã,E's M a-

"

',', " ,. ,[) n" l' li ·0 Dr, MachaJdo LOp'e�.dl'<1JclJO af�f'Jl)Ou da <c<onfi'tllnt;'W o (;01'-' CUl;,,1d,p'l'ando..e,ntr'f�t.ant(). que, o K�mo .. iS1'., 'I�Ol'OIJl('1 ·i\'la:cha,do Lo-
VJ,za de que (), iU5igm:e

.

'e,ng'Col1iheil'o IJl'OJ'f:'[.O d�1. ,L'rI ',de l_:!.,eforma B,anlla- D' I I R \T 'p co C- na- 1)[' 'V" " e t 1 1 r" j pe,s. we ICH' r a , .... ',,,. "
-

tlll«> t.ao aHo tl�m eTlJg'l'ande'Ci<do o �, c 'e ,t" X u_çao (O, ..�,. ('O CU:l'.itiihta.
'nome d<a 'll'Üis.sa PáLrilu, co.n;;ii�'a ('.0111

P1'D'ho p d'p' ohSêJ'çaü cla,� Su'u:S I['escr- No ImOlm!E"llllo plll ,que V(),�sa, Exc,e-
!pulsO' rtiirl1l11e pô.l' ffi1él'gi,co ,paradüjT·o'l �'ll1� !IH�I() Ra,rllcu fll'dnsLni·al a ser lênc.ia (l,s>'unw a ·(Ji'w>.cão dia, R'cd,e}1 cYise dl' ,clirf'l;ão que 'POi]' 11m 'l11ui- locr6a,dn. Via<:ão ,P,a'r3JDlÚ�Sa,llf.a" Ga'tll,I'iiU!a, a

tI,) ��.mp? vm;l alqu!:'la T,êde sio,flormd'Ü, i A CnLlli�s,;ilo maaüJ'p,M<t-:.Rf' pe].a üll'ja .feel'O\'iÍia esl ii,o, :P]'.t",so" j'n!tima-
,q�H,l H)�taht lec'fmdo Q1" .[.l'ens :espe- mru1J,lllelll�ilo do r. l\. do P·who l'es- mente 'os de"f,illO''; ,da eC-Oif]IOImia. nol'-

.

'el[l,l'� Ip_a,rêl. t,l'a!nS:p'o)�Íle de Imadeim, �l'lllIW.a,do com o fim .(]:(' lhe i,lllro- te c' (il-sl,f' :clal.3Jrirl1'e,JlfHliS, rellres'cnta
;(_r:ll-�I' ameia rud'(!t,HJ,cl;9 ouü'as·lmedielas rtnzi I' ".'::> l11.od'il1iilCaçúps q u·p a, ;pl'á liica (la Ip,e,la. imdú�Lri.fb ,made-i1'eka, cuja
l�iu'Ja �)J'.{\tlllca. fon�lll el,�, Lcidlo' 'I�S'C[_l1'Ü'- vem inl,rli·ea·ncJ.o. 'T)'3JI'a t(),J�ni{I-j.o 0'1'" j)l'odiuçã-o iapolj1rf>C'O fi m-rll'gem da
.�lIdHiS' iI;0l' <l;dtm�l)<]ls:Uraçoe'S e,s,Lratbr.cas gnu 'f'ficil'11lc ,di' ,ori'�'llllação dia c'üo- hi,nha ag;llard,ntnlrlo, ('rn:m:::pm'te. a As
que ;<;[) ·{:ludla�,'Rm ,rh�, iCOU�"'as. ,q'ue no'n'.Í'il mUirlrl'cil'a; ou, -nu ('·ttsri d-r'tRmnbJIWl Lcr"iSlti{l;\'ll do R"f.rrrdn-, pe
'ra�g-a'�ií,e.m os nos"?,,, l;nLe,l'os·,;e's JUS- pa:�.'i[�g.rml db� hn,\'L'l'p,' d.' ln.ol,Llnlo los lÍlli�IYH)'.� �'np:',ti::,�nü�J1tp,s tdd jiO"O
1f:l)s e '1lO!]mdos. ,Sa,be Q'll,1' o ' :alto pani n ,BaQl'('o lnuu, ..;frial, o.u,j!'!.o de ao rnanfpslal', á Vossa. Exc.i,a, a sua
�,l)nC('.l �o ·em ·qUf' ,6 t}d'Ü, esse ,d1gno l'P',f,olln'litl bancária, .q.ne 'Üs fU'lllC]O'S li- f.inne loeml'i'ança na gJPstão rudmi
t� gloI'!toso süloadlo. e fIlr:�ml,o 'pela q.ui,do de.s,sa u:ll'tal'quia. sejam ox- ni�tr.ativa quI' hoje S'O 'ilni:e.ia_ cum
slla grwnde ,;;,�m1a de .se'lWlç�.E' -pres- c,ll\l,si'vamenl'c .r).es(,ihl!ai[Jos a mUlHl- prf\ ,I) rI,e:v�r ',cio flJpela,r plawa 'o esj r:udO's ,ao E'XCl'Cl Lo ,B1'a'Si1l'en'o o do I,rnrno r1!OS ip,a'rque;� ,no'l"e8t.ai� Ja clal'·clCi.do 'c pa,l'rióLi:co ,'spíYiltO de
(_1ltall �) uma Ida,s maI1,Ol'C';',) f!.gnras, e orealdos e ia. sua allTIlpli.a.ção para Vos'sa Excelêlllc·ia ,1110 s,pl!l:ildlo de au
'J;umbern .pelos Is·e,rvlç�s '0,e 'q':_l,e Ih? ol'irnJa-r a: ,s11vilc,ulLm'a paTü1cu13r; t.ol1�zaw, como llim de '�,eus primeiros

\
-P. .drl\'lldiQ.r�, a ,1�0i;18a. P,avl'l'a. Nao 80 a .cui:a,çã-o de horLo" [']O'l'els,tai'S, l)ál'a atos, o :rr�ta:be}.eciil1'lell'to dos i(,re�18

l �1�� qll,al'Le'ls, e·ss'e 'I,klls,f::re ,1C'omp�- "f'l'eçã.a de essênlci,r:uSI ,adavlJávÜ'is ás 0Rj)Plciais ,pa:l'a o tnllJnspo<l'te, da. ma-

�.",}
kIüLa_,se 'lem re�oill�e'lllrl<al?O :a ,cons1.- \'ál'Ía.s regiões d'o país, ,e8,pecial- doi:t',ai, .nãO' 'só iDa l.i:nllla 'Sã,o Fi'lI,llIC'isico

. deJ'aç�1O ,p ':lO ,l'es'P'eIto' .p�l'bh00, pO'lIS mtln{;e as idos EsLrudõis ,rio Sul; . .a como. .Iwmbém na, 'linha 8nl, atent.a,mbt'.ill [lOS setO'l"l31s Cl'V'liS 'elm ,q,l�,e mo;n (,al@Hm Ide lalbOl'atól'i'Ols pa·ra doendo -as,�ilm O;POl't�l\l1í'ssilma indica,liem .pTesLa!do SI:';�V'IÇOS, 'lne:no's ])1'1- pi'S,q\JÍ,S'alS téc,nlilcClis, ,relati.vasl ,a mai-- Oão já n.pro\'laidn. uTfr:ul1'i111eme.ll!t�· na
]hall�,t:� .e,d,l'�p,lli IH�'O tem �,Id� � '.sn� tl::iI'i�S llm gr;rall;, a pl'rIp:aração .del hi,sLóI'ilca ,Coll!ferêD�j,::l! inLe:restadl1.aJilHFbH. al'\liaç��o: �,al .cOTIls,b1 [,_l1]�,1O da Lerllllr,os l1alCJ.ODIr:ulls :palr.a Ique a m- dte P:õl'lo TT>niiio,
�-o]'(.'a EXiP�:d1c1'0'n:ll'Ia Brws1.lel,ra, no dtÚs!.rila. ,p.ossa a!cOill1ij)unha'I' os alPer-1 Após 'h ruv f'l' o dep.u'l aelo Magalhães(.omaln;:!o· _("er,all, da A:l1ma de Enge- fp.içorumentos 'nela il1'trod'llzi:d-O's nos' Macb:rudü tmmünarl'o 3 s,ua oraçãü 'o
":lmrJ'3i, n,310 'd<el·X«)lll tpe,lüs ',,{"lUS es- V:íl'i'081 países ·maIdBTcÍl'os a, 'ParlrIJ-' ooj)ulnlClo HI'iltO'l' Lihe,raLo dis.curs'ou
f�}l'9o.s, ,q·ne � e,ssa .&l'ma do; 1110".'>0 nizacã·o e ,ülwssÍlhcaçÚlo dUls mildC'i- silhl'p. ,U f\)lfâl1!dtiga ide Hajaí, sendo
J'.X'f"I'C1t'O 'ihlc:?-Stsc em sutb-1UVfl,1 ·da's ['as em ger,a·I. . muito 3'pla,urttdo.
iS\lIas CO-'j,]�n1aoS dos Exp,r:cl Lo's �l'Ü�SÜ'S

�liados, na Tnt:el've,nlt<oria f.e,d:eral nlO
]!:s{;ald'O .do ICea.r::í. :"ua .hVuação o co
IOCiO'L1 no cofac50 de c'airla 'Cf:'1li1'enS'C
Lal o 'Uc'erCo, hcmest'id'a.de ,e preo
<llJipal{ião irle bem seev,ir !ao POiVO que
se'mpI'B tdemoHilt.rou.

.

Beim 'salbe a'ndl1'w 'e custosa a ·su'a
ilar,era e [])e·srudo o IJl'ruball.t1.a:s'Ü o s·en
flerv.i'oÜ'. jna:s, cp'or isso mW,;(JTIO me
·lho]' i'ess-all'a'rá 'p'Ull'U o rt�'c,o'l1theci
ílUOIltlO, (l se.u }aJbOT 1[1'[1 -reso.lução dos
nJiOSlSOS IgTatveS 'fi eSlqu('ci.dos: p1'ohJ.e
imWS d,e t.r31nsITwrte ,já de 'ha 'Uliui·lo
3JngusUa-ntes. A<li.ás, ·ess·es pi'{lbJ.e
mais. sabf'lmos nós,. o ·or1l!diO}. estU'
ilou

.

,e 'corne.TI,tou na 'I',coon'te (!oofe
�'ênlClila dos Gov'eI'n'wd.DIr'es ,Sta" Ca
laril!1a-P,awam,á, mia c'idade POfrL,o�
Unlilã,o. T'a!lliio a.ssim é, ,que a;q'lli, d'a
;m,os u.m traba�ho, ;nUiquela CO'llfp
l'ên'cLil!, d:ess;e 'o!ptlll'OS<o. parlaunentaa':

o sr. Governador visita o O.· E. 'E.

o MA.l8 .6.NTJGO ouaro DR IUNTA CATARIN�

,,",�.tãrle • D. Gere.te: SIllNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA
Utnttor 4. RMae" A. DA.lU8CENO DA Slh'VA

montando a eleição de, seu pais pu- lwolpl'ia· 'e!C'O'nmnia como também a.

ra o Conselho Econômico e Social, de toda a América L.ati1HI, uns

deolarou qtl'c '0 Brasü JIf','LY1'-esental'á 'pl'ühl,(\mws que lhe dizem rr.,,,,p.ei,to.
us intotesses de toda a América Veremos 1(Ju.� as fin-a,l-idaldes· do
Lu! ilua (j e·XJp'flC>ss,ou a ,':srp'e:l1ar])(,u de C[)D.Se[!tH} poder-iam realizar-se com

qnl) ,L Organização pO'd:erá sobre- '0· "[la,s8:]1: dos a:IlOS', -POIlQU<e ropre
por-se 8;1)5 problemlns :pulíl.icns ]):1- senta um -f:ilif'lfi1.Hnbü constmtívo e

/'� (',nl,I'al' rra tarefa :de

.l,eir,onsü,u-l;poSSi(,ivo irJas·:�·ayõe:;; U1�i�a'8. E·n
euo do mnndo. quato os i!)l'obhetma.s poli tl'COS ,dO'
João Cai-los .Muniz, mima dpda-, mundn n'11o fioarnem resolvidos, o

ração 'disLl'iil:mi:da á imprensa. dis-
I
Conselho ]),co·ll:ulluic.o Lerá que fa

E·e Lt�xtl1a�Lmein�e o. :;;c'g1u'i'llll'e: - "0 zei: f.ren t,e a um 'V'as,to ·tl'al::mÚho d'e
Bra'si! ülm O maiO'l' int-e'l'es'se em .onga'!1izaçá,o. e .múfilca,çâo.
rparti'cip'a,l' do Co,ns:e}ho Jilco,nô.mieo :-}E'I'Ú i'ssa, ta,lvez, a OilJ'na mai,g
c S(�Cili);1. Mou (pwis l'evrese.n:tn .a, ,me- fec:ul1'da das Nações Gnidas - de

�UidtC d'(1 '(�0()')1f()fmj,a fHJI,a;meri{)alJa 111'o:.movM o J�l''íl' ,estar ,('·con'Ô'mico e

ml,p;T'e,,'&'lfudIO-S'B pOl' Lodo" o� pl'O- sioe]'UlI doi' POVQ:� do mundo.

político
1� evIdente q\le o simples fato, a cil'cunstânci.a de coexistirem, nó)

Es.!.atlo, um Goyernador P. \lm Partido, que é o P. S. D., con,,,tilui, para
os maIdiientes da TI, D. N" \1111 praLinho sempre bom d·e sel' servido 11

fl'·eg-lI(->.s,ia oposicionisla. Ês,.,e !)rat.\nho (" afinal, mna fonte ele ataques
Dil'-se-ia que um crime se ctlmeLe quando s·e diz ter sido o dr'. Ad-erbal
lL da Silva el'ei.lo parLidàriamenle. No h('slnnío dos sal"adol'cs da Ik,
mOC'l'acia, �ô eles poclçrão rázrr !)olí-f.i,o.a" �. Só eles. os vigilani('s ma

!ognÍüM:'ue rJE.ciçõe�, OlS prpsl.lmi,dos sáDtO'; do call1l1clál'io harl'iga-verclc,
as ve:-;tais rio civismo caLarillensc. é que dnsfrutarram o direito de pIe·
ger, com as fÔl'ç'as da U. D. N., o sábio, o mui cuiLo e mui puro ';1'. Go
Y�l'naf!or lrineu Bornhausen ...

'

PurquP. o aluai e henemérito gov·r.rnante seJa um chefe de EsLado,
e não um dinig'enLe ,de hostes polífieas, chegam ii conclusão dr' que lhe
é vedado arlotal', no Governo, 0& pl'incfpios, os horizuntes, os postula':'
dos p·esseuis!'as, •

O ênro .da oposição j'ioa patrIll,eado nos diários acidentes do s·eu jor-
11aI. Fi'ca pal,enLe'bdo no quase ódio da.s falas que ..árias deputados seus

têm desp.ejado no recinto da Assembléia Legislativa. Rep']'·eRentantes rio

P.ovo, mas convictos de que o evang'e!ho democrático lhes perLenc'e, pão
cabf'udo á maioria padamentar .senão Ol]\'ir-lhes os ensinamenlos. alJo�
l;ulares da sa!lvação púhlica. ÊS::ies cade!'p:s da Gasconha, tl'ansN�'Lll'ad',s
em horóis manchegos anacrónicos, deslustram por vez'es a Ílradiç;ão dI}
elegâ,neia e alia linha de combale, com que imprensa e parlamento se

de..cm havei' na trincheira da oposição COl1:sLl'uliva.
E é positivamente doloroso o qL1adro das ruivas e dos d-espeitos in

éonLicJog, golf'ados 11 farqa no pl,pnário.e ,ainda reLl'opdJ'uzidos n�l.S página'!
.
rio vnspertino que .se tornou cél,ebre 1)l'la contínua. grosseria da 'crH ica
e pela. coLidiana monsagwQ. da maledicência. , .

, IEssas criaturas nã.o temem o pecado do juízo t,emeI'ário. Nào são

Comentário

OOMISSÃO DE PlliJODUQ_:W DE
MAiDBIIRAS

Pracinhas recorrem ao padre Antonio
ruo, 2 (A. N.) -'- Pal'ti,ram pela: rnadrLlgaJa, desta capital, pal'1

UrUc.âllia, diversas viaturas do Exér.eito condu,zinrlo Ílwálido-s Da gUllrra.
Essa providência visa atenrler -a numerosos pedidos. notadamente de he

rç,is da FEB, que desejam obter a bênção do padre. Antüni.o, f� qu!:'. prin
cipalmente par suas d,efOl'mações, não podem obt.er meio fácil de 11'ans

porLe. A Adminislração d{J Exémito f-u'cilitou a ida des�es bravo" qnc
vão prOOUl'111' na benção do padre a cura 'Pata os seus malC';l,

São O celeiro do mundo

crlstfts!
E aCL1<s.an�, 'e investem, a gOl!)E'liam, pela razão 'de que julg'um seI' I�S

se o seu pap(�l. Ajustifica de um bom julgamento lhes é indiferente. Es
teja Oll não o Gov,el'naclor ü'aba lhaudo, ·esteja ou não o Executivo na li

nha rela do deYe�' adminislr.aí.ivo, pouco se lhes dá isso, A palavra ele
ordem é a pe.drada e a 'acu:;;aç;ão. O ideal dessa 'oposição é destl'llil' o ad

versário, é fazê-lo passar por mau, palitiqueiro, injusto ,e sem ULivi,dade
em prol do povo balTiga-vel'de.

ALente bem o ,el'e,itol' conterrâneo nessals cerLíssimas verdades. Me,
dite no de que sedam capa.zes t.ais homens se o Poder '�stjve;:;se 'em sua.s.

·ConsiderandO; ,que as detHci;ênciUlS
dos meios .ele ,tra:n3ipoI1loo ,eJl:iMente·s
na 'Jlegili>o made'l�eÍJI'a ·exige -a ma

mu,hcfllOi1.0 trl'o 'ClO'DlLr6Ic de ,p,l'odIUção,
p'ara ima.nLê-Ia ,em il)'íw�I qlU'(I a,s'se.gu
ij:e a spa monma-lilda�le .alté que o
'Ü'St}arumenDo Ise tonne regula'r
.considerando a 'Illec'essidlaide im

pI"els'ci,TIldhneH de ;sa:I'V,aguHa�dar o pa
'1 r',irmôlnli,o' fI,orestail do país, e;yitan
<l.o-s,e iÜ' 'maLba,r'ateamen[o dia r,es'er
va IDiliflural1 ·e Ifonm3lIl!do-se .nO'VI:IJS ['e
",ervas H@elstali:s, pe-Io l'eplanLio
$ilsllemátitCo e ,em ila,rg'k'l. .Ciscala

Gonsi,rJiera,ndo a ,conv,e�-ri,ônc!i'a de
P.l·,Ó!W.I!' a,o a.basLecirnento· r·e.gwlar do
;m,eJ1ca,cl o 'in LemlJo Iconls'u1mildOI' de
ma.rlei-ras, Icl-efe'llidenld·o-�,e ao mesmo

i,empo 'o IproduLo.l' 11Iac-ilo.l1la-l
'(';ons.ilderaolido Ique o J.' N. c'f:o Pi

nho foi creado com essa's fina,lida
dos, e 'O'\.l,[irêliSl, ,como a illlorU'Hzação

'Vashington,2 (U. P.) - Em por cada norte-americano nos
mãos.

seu discurso ante o Comité de 'Próximos 'meses poss.ibilitará a.
E. aqui, em Florianópolis, não olvide o oleitor que Aderbal R. da:

SubsistenlCias, Truman disse consecus,são deste propósito". Silva, antes ,de ser Governador do Es·tado, já ·era considerado, no concpi

que os Estados Unidos, que Acrescentou que, "n�duzindo- lo pÚblic,o, como um benf'e·itol' de mL1itos sofredores, como mn pai de·

foram o "arsenal das democra- se o consumo, do pi'io, obter-se- muitos desamparados, como um espírif o de, humanitarismo, tão simples

cias", converte:ram-se agora á apenas J)arte do trigo preci- no sou trat.o cavalheresco, como amplo na sua g·enerosidacle.
A· t d b Medite, para dar o seu voLo. Me.dite, para não errar nas urnas. Me-

e,m ".celeiros do "pa-o e,' mais s.o. ' ;:maIOr par e eve ser
..

o -
.

t d d d dite, para castigar a s'oberba, a malícia ,e a menLira.
ainda, em celeiro da esperan-

1 a, an o-se menos cel:erus ao

ça". Salientou que os norte- gado. Deve�os economlzar no

americanos. podem ajudar os 'que desperdJçam�s .. é do �ue

demais povos forçando uma
usamos de uma vmtena de fo�

baixa de preços. Disse que,
mas para o consumo 'humano .

conforme estão as coisas neste Truman disse finalmente Rio, 2 (A. N.) - O S. T..F. Nova Delhi, 2 (D. P.) _ Gan
pais, os Estados Unidos so- que reduzindo' a exigência de resolveu conceder o terceiro

dhi celebrou o seu 790 aniver-
mente podem .fornecer 470 certos viveres e mediante a p,edido de habeas-corpus, impe- d" d
milhões de "bushel,s" de ce- conservaç-ão voluntária de ali- trado por Túlio Regis do Nas- sano oran o e JeJuan o.

reais :para a Europa, porém mentos, os
-- norte-americ3!nos cimento, preso por espionagem Pretende ele realizar uma

que são neeessários outros 100 não somente podem salva'!' 'a contra o Brasil, durante a gran viagem ao Pundjab, onde COll

milhões para cobrir as necessi- Europa do cãos, mas também de guerra. De·sta vez o pedidol tinua/rá a sua campanha contra
dade.s minimas, e esclareaeu: I reduzir' o custo da vida nos Es- foi no sentido de poder defl:ln� as desordens comunais da In-
"Um "bU'shle" economizado trudos Unidos".

.

der-se pes'soalmente. dia,

o espião fará
sua defesa

o aniversario
de 6handi

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 OBSTADO - Sexta-fel,. 3 de Outubro d. 1947

IstDdaDt� de Flo.rianópolis! O Diretório Acad'êmico XI de Fevereiro da Faculdade de' Direito lançará�
brevemente, o já tradicional «Concurso. da Rainha dos Estudantes»! Presta' teu valioso. apOio., para

("aior' brilhantismo. 40' certalDe ,

Feder�cão Espírita Relojoaria Progresso -,Catarloense .

de JUGEND & FILHO
CONVITE

De ordem do irmão Presíden-
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL
, te, são convidados todos OS

b
.

d C Ih D Iih Faça seu pedido por carte ou telegrama e pague
mem,To,s O, onse ° ,e 1 e- \
rativo, representantes das so-

' sómente quando receber.

cíedades adêsas e demais con- ,

frades
á

comparecerem, OÜ se

fizerem representar na sessão
solene, comemorativa ao DIA
DE KARDEC, que se realizará
ás 19,30 horas de sexta-feira,
3 de Outubro, na séde do Cen
tro Espirita "Amor e Humani
dade do Apóstolo", nesta Ca
pital.
,Frrorianópolis, 23 de setem
bro de 1947.

Thiago Vieira de Castro
Se,cretário.

TEUSFILHOS
- •

aplaudirão te. ,edo,
qlludo souberem que col.
boraste pró ReJtabelecime.a
to d. Saude do Uzar••

ç_.����PJ� .1
Dlnter: RUBENS A:'RAMOS
Pl'eJlrletirio e Dlr.-Ger....

SIDNEI NOCETI
DlretG!' de Redacl.:

j.. DAMASCENO DA. SILVA
Chefe de Palinaçlo:

I'KANCISCO LAMAlQU»
Chete d. rmpreaelo:

IOAQ"'lM CABRAl, DA 8ILVI
R"oteaentlutte:

RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. LARA

I

... Senador Dantas. 40 - r
anda..

T.}· 12·1924 - Rio ele j..eI...
ali. !l'eUpe de Olh'eir.. 21 -

8· anda..
TeL 2·'873 - Sio P••I.

ASSINATURAS
Na Capital

•••.......... CrJ I',...
1ikI...t..tl • • • • • • Cr' 41."
l'rImestr. ••...• Crt ZI,'H
.a. Cr' ••••
......ro."uIso .. (.;r' "h

No lilierior
b. . ", ,

Clt lH,Of

I".estr. . ,.. Crt H.oo
Trimestre . . . . . Cr' 1',00 i
llIfta_ro av,also ..CrI '.,.:
btnelo. mediante ee.traat

o. ortrtnala. m.... aae
,ablicados, não "1'10

devoll'idoe.
:& ilreçio não 8e 1'.....-
..bilfza pelOll conceito.
emitid,08 nos artf«OII

aulnaiOll

(fttl�jjtM'li;nrm
Farmácias de plantão
DIA 4 Sábado - Famácía

Catarinense - Rua Trajano.
DIA 5 Domingo - Farmácia

Catarinense - Rua Trajano.
DIA 11 Sábado - Farmácia

Rauliveira - Rua Trajano.
DIA 12 Domingo - Farrná

cia - Rauliveira - Rua Tra

jano.
DIA 18 S�ba(\o - Farmácía

Sto. AgostirjllO -+- Rua Conse-
lheir-o Mafra.

'

,

,

DIA 19 Domingo - Farmácia
Sto. Agostinho - Rua, Conse
lheiro Mafra.
DIA! 25 Domingo - Farmá

cia Esperança - Rua Conse-
------------------�----------------------------OI

lheiro Mafra. _---------------- --;_/�
DIA 26 Domigo - Farmá

cia Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

O serviço noturno será efe
tuado pela Farmácia Santo An
tônio sita .á rua João Pinto.

• . . � .. .. ..'O........,
..

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

Representante de Andebu do Bra sil S. A.
P,R:ODU'I1OS ALH\iENTíüIüS - Bardiuhas Porf.ugureza ,- Pe-

tit-Pois :_ Aspargus - Macaerão Americano', com 0\'.'>8, Arenques
em oleo e salgados.

Produtos deshidrutados "Harkson" - Gema de 0,'0 em pó "
Ovo inteiro em pó - AcHmmina Cristal.

Pl-UJ.EI.,AiR1A - Canetas tinteiro Ervereharp "Sky line " - Au
topoins - Canetas; ele madeira=Penas para canetas, marca "Eagle",

RÁDIO - Para !l11Jesa de cabeceira, marca "Wonrrie", 5 valvu-
Ias - 11 0-120 volts,

•

ABRlDORbjS DE LATA - Marca "Ace",
Eif..AJSTIICOS - De Ra.yQll ,e algodão.
BAIRAiLHO:S - Amer icano marca "Caravan",
']1_ECIDOS - Grandte Rayon e lã.
BARCO DE BORRACHA, procedencia Inglesa.

---------i'
;"

CONTA CORRENTE POPULAR õfJurai 51/. a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 \,

Movime'ntacão com cheque.

H'8oCO do Distrito Federal S. A.
CAPITAL : CR$ 60.000�_000,OO

(I b D d A T d· hiero ? RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
,

u. e" oze ,e .gosto )fU�?:U p!?co.��!'?m :rta! • A_u_a_T_,a_i_a_,,_o_,_2_3_._'_I_O_'.I_a_n_Õ_p_o__II_S__f'�
A Du'e,tona. do Clube 12 de Agosto, atendendo a precarie- O leit de' bt

P

dade de seus salões, corno também o elevado número de seus
r ndaeI OI' :lseJa �ter I uma,

d I'
"

t
- , '

e mensai, seLL.es ra ou
aS,SOCIa os, 80 icita a a ençao de seus SaCIaS para as seguintes I á .

-

d 12 Ql ?

instruções:
anua,

. ra�a� e (o ,ao an�.
. " ,

ConfIe entao os seus nego-a) O mg-resso ao Clube 50 é permItIdo ·aos associados a cios ao Crediário KNOT' á ru�
pessoas 9.e suas famílias, de ,acôrdo �om as dis�osições dos João Pinto n. 5, que, e� com'
Estatutos,

" . binação com (l ES('l'itôrio Imo
b) Som�n�e s�r� p�rmltldo a e�trada, de menores de 14 biliário A. L. ,ALVES o em-

anas nas ma�tl�lees I�fantls � nas dor�ll�gUelras; pregará,
'

proporcionando -lhe
c) O SaCIo aspIrante nao tem dIreIto de se fazer acompa- com isto-uma renda anual, se.

l nhar de outr�s pe�soas;, " _ gura de Cr$ 120,00 por C'l$ ..

.

d) A DlretoN� sohc�ta aSSIm a. cooperaçao d� s,eus ,as- 1.000,00 empregado.
sO?lados para. estas .I.nstruçoes, que repnta de magna lmp-ortan- Melhores informações' e de
ma parl\ 'a VIda SOCIal do Clube. talhes nos escritórios do Cre-

Florianópolis, 19 de setembro de 1947. diário KNOT, ou nesta relia-
A DIREr_PORIA ção .

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

'Dr. UndolFo A. G., I
Pe;eir.

Advogado e Contabilista
Constituição de .ociedade•.
Planos contabei••• Organao
gõ.. .- Parecere. a serviço.

correlato•.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florianõpoli. •

Da. 17 hora. em diante.

OOMPANHJA •AtlANtA DA BAIA·
'_4"'" .. 1171 ...;.. .... : IAlj
mCJI!fDIOltS 11 TBJ.1I8POltnl

Cifrai do Balanço d. 1944,

',.'

CAPITAL E RESERVAS
\ Cr. 80.900.606,30

,
ResponaabilidadfO' Cr! 5,978�401.755,97
Recete .' 67.053.245.30
Ativ:o • 142.176.603,80

ç

Sinistrai pagaI no.. (íltimo. li> 81''101 98.687.816,30
Relponaabi1id�de. .. 76.736,401.306,20

Diretores:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr: Francisco
de Sá, Anisio Ma.aorra, Dr. ,Joaquim Barreto de Araujo
e JosE, Abreu.

804 OPORTUNIDADE!
para quem lem'muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros @ompensadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hQje mesmo o

Departamento Imobiliário d<,
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Pinto' nO 5 (anex.o a redação
de "O Estado"), que tra
balhatldo em combinação cQm
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRTC
A. L. ALVES, firma espe,
cializada com vários anos de
praticá no ramo, poderá ore�
r�cer-lhe a máxima garantia
e eficiência nos negócios que
lhes forem confilados.

J. j,

N. 14 Cr.$ 200.00 N. '16 Cr$ 250,00
Sui..a marca Milo. montadCl"
em 6 rubi -, Mo.tradcre. d&

diva'rlo, cer•• , Caixa de nique!, ....
Sui••o com pubeira de

material plastico.

N. l6·A, c-s. 250.00
O me.mo com vidro gro••o.

,

Malca V.lIge. ,r

Montado em, 4 rubi'
Marca Voly e Foc:arolJk

Caixa de. niqueI
No..os relógio••ão

/

acompanhado. do. re.pectivo. certificados'
de garantia.

PEÇAM·NOS GrATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba .. Praça Tiradente., 26e·· Paf'aná

" 'j

Esguaãvias' �:
.' de

):
;t
,.

'� .;
. ... '

Jvfaaeiv8
� �

BEINISCD
.

S.l.' ;
Rua João Pinto, 44 ,

"

1.134Telefone
Florianópolis,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO Sexla·felra 3 CSe Outubro ele "., 3

I guarnição da iole (<<Furiosa», do Aldo luz, por nosso interloediD, dirige um
!Convite à guarnição. d� MartineUi para um, duelo náutico' a 'travar-se, pHsivel-

Dlente, amanhã, na b'aía sul, em revanche à última disputa.
.

i'\�--·_·_·_·_·_-+--""'.""_·J!"_"'-.l"�JIJ""".·--"".l"w·"".-"'_-_-_-_......-_..-_._'V"� ....-_-_-_-_-_'"J' ..._....._._...._._........... "._.......,.......,._...._._-�.....,._."':_.....-.-_..._-....__..-. ._._-.....,._......_-.-_·_-_·_...-_·.........
· ...._w.....__.......�

�O� Departamento de' Tenis da F.C.D .. escalou os seguintes 'atletas para representarem
.Santa Catarina no Campeonato Brasilelre de Teuís, a realizar-se no dia, 10 do cor

.rente, D'O Rio
·

de Janeiro: Curt Célia, 'Raul Schmidlín, Hubert Beok e Carmelo Prisco,
�.:�•••�!",

-
�..:...__.!""'��"'::"""-,.,...___,....,..-,.

t

dias!

.
P'l"eços :

Cads, nuaners. .... Or$ 15,00
Bal,cões nltlffiICl'.aidos 10,00"
Ci1.ma.ro{es .... .. 75,00

'

Geraiis ,. .. . 5,00
"Imp. 11; anos ".

A nossa Capital vai ser dota
da de mais um estabelecimento
de ensino e este será o "Colé
gio Barrtga-Verde".

Dr. Ne\vton D'AvUa
Ausente duranfe o mez de
Setembro, em rstu10 no Rio

de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 ESTADO> Sexta feira 3 ele Outubro ele ,•..:7

CLUBE DOZE DÉ AGOSTà - Di, Q, comingue!rl, ·ia: .�Q,.�� rI,har,_ Dia l�, �urantG G al,�
flatiul �r�movi�� �el, ain;io ue, �u�c �ial Vllnc, cem c concur:o aI D,n�, 'musical ae A�rige ue MInorIa, em DGn�ICie u, «�,m�anha: AO

PrDmin�); à noite ': :eiré�" cem inici�, à: ��,�� hora=. �i, l�, :eir��.' Dia �g, aOirá,.

'.

VACINAS
CR.JSTAL 'VIOLETA

DO

LABORA TORIO «H E R TAP E«

I
I

PEDIDOS A

Associação Pl\ulista de Criadores de Bovinos
Rua Senador Feijó, 30

SÃO PAULO
DISTRIBUIDO-RES:

D I A L
Jaboticabal - Estado ,de São Paulo

................� ...

SEGURANça DO LAR LIDa.
Resultado do Sorteio realizado ,pela Extração da Loteria
F�eral de 27 de Setembro de 19ft? de acõrdo com o

, Decreto-Lei D,e 7.930, de 3-9-191t5 '

-LOTERIA FEDERAL
1.6 Premio 2.611 .a.e Preeaio H.St2

.

3.° Premio 1.671
4.° Premio 29.382

Plano Mercantil - .Serie OK.
'

22.611
H.S12
21 67:
2,611
4.512
1.671
611

Primeiro prêmio
Segundo premio
Terceiro prêmio
Milhar do 1@ prêmio
,MHlaar do 20 prêmio-
Milhar de 30 prêmio, ,
eenteoa do l° ptêmi�"
Dt!zeoa do 10 prêmio

Direta 11
Inversa 11

Cem um' pequeno dispendio de 5 ou 10 cruzeiros por mês

possuidor de 101m titulo dciJ PLANO MEiReANTIL está habilitado:
8) - par ticipar de 3 sorteios realizado" pelas últimas

extraçêes da Leteria Federal.'
,

1;» - entrar ,i�ediatameote na posse' do Prêmio, cons-

tituído por móveis, mercadorias e utilidades a sua escolha:

c) - ter garantido o reembolso final das mensalidades
pagas, acrescidas de 20%,

d) - no caso de falecimen te ocorrido depois do lo ano

de inscrição, estando o titulo em dia. as mensalidades serão
reatituídas 80S herdeiros.

Inapetoria Geral: Av. João Pessoa - 103 - 8.0 ando salas 8.7/819
Curitiba, E-tado do Paraaâ

Visto: Inspetor Geral - J. Pavan - Diretor Gerente -

Dr. Lucidio L. Filho - Fiscal do Govêrno - Armenio Cruz
O PROXIMO SORTEIO REAlIZAR-SI·A em 29 de Outubro de 1947

l
r[

Rua Peljppe Schmidt 48

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

D'ATILOGR FIA
Correspondencia
Comercial

METODO:
Moderno e,Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Am élia M. Pigozz

I

I
RUA ALVARO DE CAAVALHO. 65

Agradecimento e Missa
Francisco José de BUtencourt ",

Maria TQran�o Bitten<:ourt. Perí Bitten
court. ES!)(ao e Filho.; Edgard BittenC;)Ul't, 'E.posa
e Filhos; Ernal'li Bittencoul't, Espos<1 e Filho.; Ber
toldo SilvQ, E.poso e Filhos;- al.nd a Qbaladoa ,com

..t
o pa..dmen to de seu e.polI,o. pai, ..ogro e avô.

Fff.ANCISCO JOSE' BI1'TENCOURT
'

vêm penheradÇ1menta Qgradec8r aos,' que enviaram pêaamu;, c!!lrtõ•••
telegrama. flôres, etc. e aos que compartilharam no doloeoso tranae,

Agradecem particularmente ao. representaoteJi da Liga Beneficente
Operária pelo ouxitio prestadoO"-Oo querido morto.

A todo. a .ua imorredoura gratid ..o. Convida'm, ainda pa

ra a mi..o de 7.' dio, que manda.m celebrar na Igreja' do Menino
Deu., dia 6. à. 7 horas pelo q,n a"t'�lo�d'lm'..,ta, 'l'l""',1a,.,,, '"

",UE1XAS E RECLAMAÇõE8
I':REZADO LEITOR: Se o que tia.

�teTetisa é, realmente, uma pro'ridênc:i.
'íl'" endireitar o Que eltiver erradc oa

'''''$ que .llrl'_ faltá oio lIe repita; _

� AO � ..cândalo que .. lua reclalll1&ç••

I ....
ueí:u poderá �r a cauur. ea.c...u.

1"&'.,.11
• S;r,;CÇAO ln�CLAYAC��$.

\� O ltSTADO, Que O ll&aO ter' lendlt
._ demora 110 collhecimellto de 11"_
� direrto, receseede t " t..WlA 1010r...

I
� do re...lt&do. emoora Em &1,,,,,,, ...
li'...... '�JlUJ) publicadu...""'! • ,.....

""� .._'. lNI'....-Id4uh. �

LEIAM A .REVISTA pcO VALE DO ITAlAlSI CONSEGUIRES
Que um teu amigo ou conhe

cido analf'8Jb.elo frequente um cur
so noturno para a;prender a ler 'e
a escrever, prestarás um grande
serviço' á tua Pátria. Catedral Me
tropotítaea ou GrlliPo Escolatr São

COMERCIANTE: Di um ...

vro à Bibli9teca do Cegtro ,Aca
démíoo Xl dIe Fevereiro. CoIl

tribu�á8, .lt3sim, para • fonwa

ção cultural dOlt ca�
de amanhã I

. . .. �..... .-.... . .,_

Quer estudar á noite � Adqllí�
ra uma ação do "Colégio B8lr'iIf
riga-Verde" ,

---------- ---------------[

"

I

I
I'l'íl.nsp orte:s regulureol de carguft do pôe to de

SÃO, FRANVISVO DO SUL para NOVA YORK
Informações com 08 Agentes

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - CI - Teletone 1.212 ( End. teleg.'
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 'MOOREMACK

\
1 o 'Sahão

"VIR(iE,..t ESPECIALI DE,e
« lA WETZEL 'l�DUSTRI.AL-JOINVILI.lE !Marco

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

�,�f>.t3Ã���1?�t,.,
ESPECIALIDADE

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

!

tl ---------------------
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Asíeróide & Cia. Lida-
.

RUA TRAJANO, 33- (sobrado),
O ESCRITóRIO ASTBRóIDE & Cia. Ltda., intermediário da

1 Empreza Comercial R. Grossenbacker S. A., com escritôrio no Rio
, de 'Janeiro, encarrega-se de compras de quaisquer artigos naquela
IJ)ralç,a - cimento, ferro, canos- galvanizados, pneus etc.

�."'j.�'.: Vitor dos Santos e I Luiz Berreta e

Senh�ra Senhora
participam a08 pOTente. e- I participam 008 parente. e

;.':1' pEl.'oo. arni·gos o contrato penoa. amigas o contrato
" de casamento de .ua filha de ccaeme rrto de .eu filho
ii' MARIA, com o Ir. I ABELARDO, com a Stc. Maria

Abelardo Berreto. . de' Lourdell V do. Santo.
i�: Florianópolis, 25 d. SlItembl'o de 1947
ir

--I
liarl.!f�!.�lardD I

I
I

(LTDA_)

"':Série 2 numero 2.611 no valor de'
:Milhar de qualquer série no valor de
''Centená no valor de

,

MHhar na ordem inversa no valor de

Dr. Henrique Stodíeck
ADVOGADO

,

Rua Felipe Schmidt21, sobrado-e-Telefone 1062
(Altos dá (CASA PARfo; ISO) - Florianópolis

o Batalhão Barrfga-Verde
. . .. .... .... .. .. . .... ,

!loí constítuldo tle cataeíuenses Pede auxilio
destemidos e O' "CO'lég'iO' Bar- .Maria Romana, natur(ll de.ta
rtga-Verde", 'usará a mesma cidade, r••idente no S(lCO do.
bandeíra, LimõetI'

.

com 85 (lnOIl d. idade,
• •. •••.•.••••.••...•.•.......•. paralítica, não tendo recuno. para

a .ua manutençãe'e -tratamento,
recorre à caridade pública, afim

\. de angariar algun. donati.vo•.
O. donativo. podem' .er entre

gues n••ta Redação.

fnspetores de Capitalização
A Cia' Interrracion al de Capitalização precisa de diversos

inspetores para as cidades de Cresciurna, Laguna e Itajaí.
Concede-se ajuds- de custas e comissões. Os interessados pode
rão tratar com Escritório da Cia. à rua João Pinto nO. 13
Sobrado.

Ne-rvo's
-

üeblll- ,

tados
.

PrQvocam,1
� Heurasthen'iad

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILi.:rE O SEU OR-,
GANISMO, PORQUE O'
CANSAÇO PHYSICQi
E INTELLECTUAL O
L�YARA', FATALMEN
TE, A' NE'URASTHENIA

Paro ( oncurso«Estuduo!» ou Federais
e Exames de Ad.mhsã<),

E!����. '!?�m���r�!�Q?n����!.a.1
His tório do Brasil, etc. IInte:re.8Q-o? preencha e.ie cupão !li remeta-o para C, Postal 332

FLORIANOPOLIS - SANrA CATARINA

Os primeiros symptomas da'
neurasthenia são geralmente a

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

vosismo. Áo sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se irnmediatarnen.
te, 'com-um remedia de' effeito
positivo e irnrnediato. Não
tomê drogas perigosas. VigonaI
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 ezhauridas.

--------------------------_.--.--_.-----------�� ..---

PEDINDO INFORMAÇÕES:

Vi�l
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
I.oborator;o. ALVIM & FREITAS '.- S. Paulo

Ve nde�se
A cosa Sa Avenida Trom-'

powsky no 56 e moveis de
sala de jantar, dormitorio
e cepo
Trator à Praça Getulio

Vnrgas ne •. 27 .

• OI ...

TERRENOS

Nome � _

Rua

idade

I

Estd�� -=�H.o__._ r

Vendem-se diversos (alguns
com chácara) I na lado do con

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

Trajano 16, Florianópolis.

� " .

Compra-se casa'
Compra-se· uma casa para

reaidencia.
.

Trotar quarto 218, Hotel
La Porta .

.. . .. .
. ,

EMPREGADA
Precise-se de uma para ser

viços cjomésticos. Bom salário.
casa e comida. Não é necessá
rio saber cosinhar. Rua Almi
rante Lamego, 144.
.. ..

Terrenos
Vendem-Ie lotes na praia

da Soudade, em Coqueiros
(Chocara do snr. Gilberto
Gheur) .. Informações à Rua
Sald.anha Marinhp, 23.

f

\,
'J

,

.

,

UMA DOEN Â.
TO PERIG;O�
A A. FlllIUA

E PAAA .A RAÇA
---

.AUXILIE .Á 0014-
·.6A.TEL-Á. CO)lf-'�

.. .. .. .. , � ..

EnTje ao seu amigo dlstaatt
um número da revista O VA:
LE no ITAJAí, edJ�ão ded.i
cada ii' Eloríanôpolís, e' 8tisl.

Mturá eontríbníndo para
maior difusão cultural

dfl'l nossa tesra
.. .. .. .. .. ..

.•

'O �/ê�lé·g:i�· B;�·;i��.�V1e,;·d�,;,
I está construído O' 'seu majesto
so prédio e necessita de sua

valíosa colaboração,

A GRANDEJSA DO BRASIL
Depende da instrução de seus fi

lhos. Fazei com que todas as pes
soas amalfahetas frequentem um

curso noturno e tereis contr iouído
para o ,proogres,so do. Brasil. 'Escola
Industrial 'ou Loja Maçónica, .

'PEDRA PARA AFIAR QUAlQlJER ESPÉCIE DEfERRAMENTA VOC� PRECISA COLABORAI
na CampanhA Pró Resta
belecimento da Sáode do
Lázaro.

'

.

Valorize o seu dínheíro, íns-

I c.l'eVendO'-se
no quadro soeíaf

dos componentes . do Colégfo
Barríga-verde. \ /

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Recreativo
18 horas, uma

Amigos da Onça fará
tarde' dansante nos salões

realizar, dl!mingo� dia -5,'--das'- '1-4
do Instituto Brasíl-Estadus Unidos ..

,

as

Governará longe. 40s· extremístas
Santiago, 2 (D. P.) - O pre- de terem sido desleais para.

sidente Gonzalez Videla decla- com o seu governo, no qual es
rou que a sua atual "politicai se Partido cupava três pastas"
interna, no que diz respeito á' ainda h_á seis meses.,
orientação e'conômica é incom- .,._......,.....-........_••�....J"""........J'...._,...-.........""••o"\••...,._'J"-................,.........-.....

pativel com a posição interna- Para as pessoas de fino

donal e com as perturbações. paladar (;afé Otto' é

GOVernO pr.ovisorio J"udeu ��:!�L��r.������ ��df����IPara ·;u;;liarEssas suas palavras estão
E.JERUSALEM, 2 (U. P.) - A legun Zvai Leumi transmitiu um reiproduzi:das do comunicado a uropa

apelo a Locl:os os judeus da Palestina, 110 sentido de "rcunh' uma Assem- oficial sobre a conferência \Vas-hi'11gto.n, 2 (D. r.) - o pre-

bléia ConslitninlJe para formar um gov,e'rIlO provisol'jo, na Palestina". que o presisente teve ontem i3iDIe'lllle THUlman fl�ldil1 �l'(J Pl).110 nor-

A ol'ganização Dlandeslina judaiaca disse que tal ·govemo "declara- com os lideres de seu partido te-mnm,im1.'110 qu'c . C-!1Ivie 100 mil,

I1ia imediatamente a indep,endellcia em toda a Palestina - e não al5ena� _ o Partido Radical os '''bnS;he.l,s'' de trigo alCiiic!ÍOinais á l1e-

nos "gllettos" jud:ciicos. Se lemos de travar a guerra c c1eerama,l' o nosso quais lhe assegur:aram seu cessita E'l1�'oipa .e, wo, mesmo tem

sangue, por que f.azê-Io p.o1' uma Palestina dividida e não poe ,ela toda ?". "apoio incondicionaJ." ao pro- :])0 T(�duza o cU8l,0 da vicia. ('JCliO'SU-'

Admitindo abertamente ü ;reiniciq da campanha de viol-encias con- grama governamental de eco- minclo me[lÜS Ip50, desp'e<luiç'a'lldo
hora ira os britâlücOS, a kgun distribUÍ u fotografias elo que clcscr,eveu como nomia. menos 'ali'l11{II1Jlos e daindo mrmos:
pro-

a montagem da bomba num ba'rril de petroleo, que elestruiu a csLa(:.ão Esse COll1unkado foi quali- cereai,;;, a'o gl1ld,o./.Pe.cliu q,ll>ç cada.

distr.ital de pOlljcia de HaiJa, fia segunda-feira, malanGo 10 pcss'oas e ficado pelo jornal comunista ({na I 'ln'oOl.1'l'as'S·e eIDo'n{)lmiz{ur um

ferindo mais de 50. "EI Sigeo" como "mais uma "lmshrl" d1e üel'eais i[lO'S p:róximos..

declaração anti-cOlllunista". rne�,(·s, com o ql�e, s'eg1lHHJo TJ"1.1maI1\.

Ind' g'strl"� de v·l·dros e' suas utlalladades De qualquer maneira, o fato sr) "collseg!uiní 8ss'e' :prOIl)(),s·j'Lo". ()

'. u II . é que essas palavras vieramj'i)['Pskle.nle deirxuu ·eocpre,s'So üe for-

A importante Ii.rma iugl.eza Pill}:ington Brolllers Limiied, fará ir-- aumentar ainda mais a separa- ma iJas.tant.e clara que as IJ(JIl&C-

I I: radiar peila B. B. C. de Lonelres, um interr,ssantp progTama sôbre a Ín- cão entre Videla e os comunis- qU10Dlcias de u:m fT'ClICf\'s>;,o "'("l'iam a.

C. V. R. e A. R. tas, (lue ainda mantem uma pl'ütya,ga'ção do 'comumi'smo DOS pai-
.

I dúslria de vidros e suas '\1tillda�es, hojc. �a� 10,l!5 as 11,00 1lO1'a::;,
"

na

__________._._._._._._._._._.1 oTIl.d,a de 16,93 metros, e amanha. elas 19,4.:> as 20,00 hucas, na me,,111a grande influência sâbre os tra- �'e:s elo oC.�c1enle da EUl'opa" �Hl'oja-
'. .. ..

balhadores do pais. elos 'pela fom·e aos braejQls de ug'ru_
Quel'emos que todos façam onda.

_'. ., . pGS ipoliücos que e$)f\l\wm aprovei:-
Parte do qua'dro soel'aI dosl Chamamos a abençao rIos S1ll'S. al'Cjullelos, eonstnllores, mdustrlal3 Ainda recentemente, falando I .'

.

.

i '!'d 1 I d'
.

, . , , _ . tar-sp da lThl'a:n.qlll'l' ,1I(,e, e (-0 'c-

componentes do "Colég'io Bar- e ,demais interessados, p'al'a o refcr,ldo programa, que versara sobre um perante Ulna convençao naclO-l" ,."

.

I I "t lf
.. V·I· o o

�asllc.

ga-Verde". Por isso; o pag'a-, a,ssunto c1eve,ras pa plLan e.
.

na emlllll1a, ·em a paraIs,.
T KNOTmento. da .ação é feito em ó'

.

Sã.o l',epl'es'entantes da fi:ma refe::ida,. para 00. no�so ESL?do:. a fll'l.n:l

I pl'esidente Videl� acusou os.dl- i
ome .

p'l:estações. � .
Irmãos Glavam, estabeleclda a rua Joao Pmto n 6, F lor�anoPo'ls. :rigentes do Partl:do ComunIsta I

.,

Continua O ESTADO fazen'
do distribuições de veliaeoe li
vros, inclusiva romances mo

dernos, entre as pessoas qU9
constam de S3U cadastro so

cial.
As pess"as que ainda não

hajam preenchido o coupon
que diariamente publicamos
poderão faze-lo agora, habi
litando-se, aseim, a concorre

tam a tão interessante inicia
tiva realiza.da SDb o patrocí
nio da LIVRARIA ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Capital.
" • " • p a ." , ...... " '. "fi III .... " .... " "

ANIVERSARIOS
Fazem anos boje:

Senhor Joaquim IDnes Tor
res, Oficial do Regístro de Imó
veis em Cruzeiro.
Menino Afonso Peter, filho

do sr, Afonso Peter, tunc. da
Casa Hoepcke.

. Senhor Armando Blum, tunc.
de A Equítattva, •

Benhorita Diva Bornhausen,
Senhor Júlio da Silva, fune.:

do DOPES.
"

Menina Neide 'I'ereztnha da
Silva, filha do sr. Raul Tito e

Mama Eufrázãa da Silva.
O Dr. Augusto AJçcioli Car

neiro, advogado-escritor no Rio
de Janeiro.

nl

-0- o

AlROEMf,RO GA:�I)B.A
Transcorre 'hoje, o aníversárío

n[lltalf.ci<o do !S1'. Al'gcmi!}'o Gandra.
A dwt.al dará ensejo a que ,<;18,1118, iriú

, meros amigos Ilhe. Ima'i1H'�slL€m, sou

g'Í'anld€ aprêço,
-o�

CON'S'I1AN]�E AN:DRÉ DE LFCCA

Acompanhado de s. exma. esposa

81'a. Delfina Beill<�detL o/e J.Jl1'ClCa, ('8-
tev,e em Elm-ianépolis d·e' passagum

pa.NI LarRnlge.ira's no ialJte'ror do Pa

raná ° sr, Constante Andró di! Lucca

abastado a!g'l'ilc1uHrtÜ'I', no murrícípio
de Cresci uma.

� I
f

. .. ..

STA. DEVANI ANTl_r,'IES
_/

Aníversarfa-se 11Oj.e" a sta, Deva-

ní A:nLun1es, f'ilha do sr. António An

tunes da, .o1�\];Z, estimado procer

pnss'E'ídi'sta em Caicanga.

VIAJANTE\S:
***

Em goso de f'érias, acha-se nesta

calpirL.a,l, acompasmado de sua famí

lia, o sr. Arruando de. Amorfur, de
dicado A,g'ente de E'stalí,Sltica em

HaJa.í, tendo nos dado o prazer de
II I
I'

í sua visita.

Antig,o lu·ta{lor da impre!nsa, ten
do ,empl1c:gado 'Suas alividad'cs em

div:er,s'os jornai� dn Est.ndo, man te
ve ,eonoscü agra(láve,J Dale,stl'a.

PEDREIROr'(
'I.

II
I

Recentemente chegado do
Paraná procura serviço.
I"formacões na rua Ruí

Barbosa 53 fundos
_..........._....._-_.......",_.......- .......r..- ....-.-.-.-••

ARNOLDO SU�REZ CDNEO
.
Cliniea Odontologia
, NOTURNA

Das 18 ás 22 ho,ras, com

.marc3ida, a cargo de abalizado
fissional

"

I1

Agradecemos a S. JUDAS

TADEU as graças

obtidas.

r--�----------------------------------------.--_.----.
__ . .__._---_

, ,

E Novo! E Automático!
É§�
B/JtÚío/rtJ«u4;_DeV
@lfac/e,�,/

Por ser 'I'issot, êste novo relógio, que dá corda a :li

mesmo, incorpora [ôdas as qualidades que deram

nome mundial a essa marca. Precisão .. Resis

tência ... Proteção contra choques. água, pó ...

E qualidades anumagnéttcas cientificamente

comprovadas. Porem, há mais! É a Iarnosa

garantia que testemunha a confiança deposi
tada por 'I'rssot nos l>€US relógios. Trata-se do

.

Certificado de Garantia Contra Qu"lquer Aci
dente. válido por um ano, com o qual será geá-

. tis qualquer consêrto que por acaso se tor-'
nar necessário. E, em caso Irremediável, o

possuidor receberá um novorelógio em troca.

Conheça hoje, nos bons relojoeiros, o

notável Tissot Automático!

Ao adquinr i) ii;, '.

Tissot 1\utomátíco. 0"'-'
l"j"" de pedir o Cectillca-
40 Tls�..,t Ex<:lu.ivo dI! Garan
tia Contra Qualqller i\.cid.,nte.

&,,-0 ..•••• , Gr$ 1.lIiO,00

....",_--J .7Jiiiíor AUTOM'ÂTICO (��--_jll
..._-.....----..-----� OMEGA '''.Tli:i'êF

i{,'
'� PRODUTO DA SOCIErt SUISSE POUIl l'lNDUSTRIE HOItlOGÉRE - c;eNEIJRA-SUI,.� �

Partido Trabalhista Brasileiro Sindicato dos Trabalhadoses ne Industria de
p.,nificaçõeJ e Confeitarias de Florílltnõpol,sSECC.W DE Sr\NTA CATARINA

AVISO: A Junta Governativa do Sind icato' dQlj 'I'raha lliados 11a 1 ndústr.ia de

Panif ioações de Couteitar ias d-e Ftor ianópolis.. cenvida a todos os aSliO

eludes .para ssistirem a Assembléia Geral Extranrdínáaía a real izar-se

no próximo Domingo dia 5 de Outubro.
ORDEM DO DIA

Elpir;ão de associados a serem indicados para integrar '11 Cotnissão

de Salár!o Mínimo na qualidade de Vogais e Suplentes .

2.a NOTA

Nã'Ü havendo número lega I em 1 a convocação será realizada a As

sdnbléia uma hora após em 2& convooação com qualquer número.

Ftortanópnlis, 2 de Outubro de 19'17.

Secretário ela junta - Carlos Blumenberg.

o Diretório Estadual do P. T. B .. secção ele :::;. Catar-ina comunica

aos Companheiros da Capital e do Interior que acaba de instalar a S('d(:'

no �10 andar do Edifício 'I'amóio, sito à rua Fel ipo SchmiclL.

Av-isa Lambem que o expediente em a sua Sécle tunciona, diaria

mente no -seguinte horário:
das 9 às 12 horas, elas H às 17 hora» e das 19,30 as 21,30 horas.

A correspondéncía postat-telegrárica dev-e ser encaminhada aos

Enricreços (Postal - Caixa nO 295

(Telegt'áfico - Pel.ebê.

Florianópolis, 1°-10-94.'7,
Bras Joaquim. Alves
Secretário Geral

BAliCOS -DE PESCA
Vendem-se, de fabricação o.ericano, novos, com

pletas e modernas instaloções, mó'ter DIE$EL "MECO"
145 HP, 100 tonelada, de carga, �elocidade 12 milhas à
hora. Detalhes com D, P. Cleto Ltda., Rua do México,
21, 17.0 andar. Entr�ga dentro de, oito semanas em

porto americono.

:1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aaradeeel1amoe. também, ...ti.. d. aotiei ....
_.ntoa • otl:tt:,..... :.-_ ou .. "......m1 .

DI. NEWTON D'AVILA
� - �1'& Ur1n&rlu -
DcISnCU doa !intesUnos réto •
__ - Hemorroidas. TN:�

to d!II coUte ameblana.
,��}��P1a - Iatra nmnelho,
�W"a: Vitor Melrelea, 28.
�.' dlJIrIamente la 11,JO ...

. .. a= das 16 hlI. em C11ante
\ : Vida! Ramos, 1$8.

J'0JlII 1067

DR. A� SANTAELLA
��iomado pela Faculdade N.
� de Meúiclna da U!!l1ven1_
,,·do .Brasil). Médico por coneue
_ ..., Serv1ço Nacíonal de DoU
')1l1li. .entals. Ex Interne da Sc,ta
.. d.4 Wllerlcórdia,' e HoSPital
"dtr!.co do Rio na capital ••

deral
.natO.& Mi!lDICA - DOJIIN(lAD

NilRVbSA8
_ OoJm1ltóIrlo: Edlftcio .&.lII.6J.S

NETO
- a.a reUpe Schm1dt. Co:ta\'ltall)

. :ou 15 t8 18 hOra. - 'I

�: Rua ÁlTaro de .C&l'T'II
liIw a. 18 - 1'l0rlanópoJJa.

.. POLYDORO S. THIAGO

("
1IN1eO do Hospital de OaridaO.. I

J de Florianópolis
&aatBtente da Maternitlade

-,'\l:IiOOA M®ICA - DIS'I'U1\}.

!l.l0I!! DA GESTAÇAO E DO

PARTO.
.-... o1oe órgãos lnternoa. _

peolalmente dO coração
u..euças da tlrolde e demal'

gllndUlas lntllrnas
....,..RAPIA - ELECTROCAIII-

1JaGJr.AFU -' METAaOLISMO
BASAL

_".. dUriament. CU 13 b

18 horas

lIllllla&e chamados ti qualquer
...... lDOlUllive durante a. noite.

�TOlUO: Rua Vitor Metr.

les, 18. Pane 'lo:l,

_iD8CJIA: A ?·e n 1 d a TrOl\'"

powslt1; 82..Pane '1"

DR. MARIO WENDHAUSBN
CHnica médica de adultos

e crianças
Consultório - 'I'ratano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Feltpe Schru idt n, 38

Te!. 812

Di. ROLDÃO CONSON.
tuW'BGU' GlIlRAL - .ALTA Cio
8UiWIA

.

- Jl(OL�STLU D. lliIIo
•••• IDORAS -Q PART08 ., _

""""0 peja Faculdade d. XedfI",
__ d. UnlTer81daue ue 90

fttio, onde ·fo! assistente por' 'fI.
I-�O] �<? SeriVC!ço q� ••

..-.v�. --..p o orre.... N•..,
lIIhIi'Irla do estômago e na. 1tJ.
.... IntesUnos delgado e grouo,
tk61de, rÚls, próstata, bexJca.
-.o, ovirioli e trompaa. Vu�
.... Idd!'ocele. varizes e bWlUli

CONSULTAS:
IIIU S_ li 5 horas, à Rua '5':941
Iit1li6l1l1dt, 21 (altos da CaD Pe·

raíso) . Tel. 1.11&8.
8a'IlDlIINCJA: Rua EIJt�ve .. JIf

If11or. 179; Tel.!'Ii 1M

Dr:�aIASE rARACO
DO:llNÇAS DE SENHORAS -

lIU'JlLI8 - AFEcçOES DA.
Pm..lIl - RAIOS JiNFRA-VER
KIlLHOS E ULTJtAS.VIOLETAa
0NuI.: B. l"eUpe 8clm:idt, ta -
1'0. 9 à_ 11 e do. 5 às 7 hr•.
Rew: R, D. Jaime Camoro. 47

reNE 1648

DR. UNS NEVES
Moiéstias de senhora

CloIUult6rl0 - Rua Jolio Pinto IL .,
- Sobrado - Telefone 1.46\1

ItUlIWncia - Rua Sete de SetemblL'o
- (1lddf1clo 1. A. P. da ElJtllYa)

Telefone M. 8M

... PAULO FONTES
CI1ndoo e operador

Coe8u1t6r1o: Rua Vitor Melirel.., li
Telefone: 1.4%

Couui1lu das 10 às 12 e du 14 b li
J!eMldtIlcla: Rua Blurncnau. Ü

.

Teletane: 1.1128 '

... •• S. CAVALCANn
..�ca exclusivamente de crl.an4lu

1&UII 8a)danha Marinho, li
.,.,""l...�n .. V n�

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêl1tteo lfII..O UUS

Hoje e .manhl Nri a ... ,reterltla
Dr.....actonlÚll e estranc.fru - Homeopittu - r.m

.ui.. - Artta.. ti. 'on�L
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DOENÇAS NiEBT4)'..lb
c.. OI pro.r... 4.........

••je, .. cloençaa nervo.... fI•••••
ttatatl.. •• tempo, do ••1.. .....
r.tamenie remetUivela. O C.nJltl_
..... , Irato 4. lporiaeJa, .. lt'"
,r.,.tltear oa lndhitl.oa .feta.....
laia e:afermltlatl... O 8er.ylC.· R..
el••al ti. fioeJlCu ••ata. ti.,..
•... ob.latóri., .... at•••• iP'It'
latlamente •• 40ftt.. n.".... fJI,
....... a.. »e.tI.,. a. ... ,
• 11 laeru. 4WlrIalIIl_bo

,
(I/'fPf)()wro lUMorLA. IIfA'(OI'f./UfllRlJI

.
IT.t....l.í__......._

________�1" .. ,.,.

Eug'enio Szpoganicz e
Senhora

e
Viuva Judite Liberato

OUvera
.

participam 00. parente. e

p.'380M de auo. reloçõ.a, o

contrato de coaemento d.
aeuI filhoa

Maria de Lourdi>s e

Germnno Mário 1

Florian6poll_. 15j9j47.

ES BOM BRASILEIRO?
.Então coopera na campanha de

aMabetização de adoltos, fazendo.
que os teus conhecidos que não sa

bem ler nem escrever fregueTItem. .

os }c't1l'SOS ilô:t1)r;iJ6,ir'd!t<"'ãfí'anei'íz'ã,; ,<

ção: Hospital de Caridade ou 6ru-
po Escolar AnchieLa,
...........................

Vende-se
Um Banga10w na Rua José

Cândido da Silva (ESTREITO)
ne. 350, a tratar DO mesmo.

preço CR$ 40000,00.

Não receie em comprar
ações fIo "Colég'io Barriga
Vm'de" pOl' que ésta ol'ganiza
ç,ão está sell(lo zelada por ver
dadeiros idenlistas.

FRACOS.
ÂH.MICOS

TOMEM

UII�I freDsalitl
"SILVEIRA"

Granel. T6n'.e

CURSO ·DE MOTORISTA
e

Serviço' de Pronto Socorro de Automóveis
IEnsína-ee e dirigir automóveis

Amador e ProfIssIonal
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem-se chamados para reparai de urgência.
. Âuto-Escola 1 47.77 .

GARA.GE UNIAO-PRACA d�AL. OSÓRIO, 40.

"Quem extraviar ou inutitizu c' -

certüicado de alistamento pacart !
multa de 10 a 50 cruzeiros, outroa-Isim incorrerá em multa de 28 a 1.. j
cruzeiros aquele que extraviar •• '

inutilizar o Certificado de R.er
..fata" .

(Ari. '12t dà Ler do S."I�o mu.
tar).

1

:"..:.

ImportadOS diretameote dos E. Ee Unidos
Aos srs. médicos. e farmaceuUcos e aos hospitais
Comunicamo. que ••tamo. recebendo uma import�õo direta

doa Eatadoa Unido., 'dol .equinte. artigoa: '.

Filme. para Ráiol X,.em diver.M tamanho•.
Almofadaa e trave•••irol d. c:amo\'a de OI' de bOI'J'Ocha -- Dedeira. e

capotinho. higiÉlnico. de bOl'rocha •.
Luva. paro cirurgia." .

Cubo., comodral. irrigQdol'N, caneco. grGduàdal. compadre., hlni..
em f.rro· batido. eamoltado,
E -di�er.o•..outro• .artigo_:. ,

. Demonstr.oções e pedido. à � O M A ·T E C
Soc:i6dade Materiais e In.trume.ntoa T·écnico. -- Cientifico. Ltda,

Rua Cona.lheiro Mafra, 54> -- Caixa P,lliital. 148,
Telegrc.mo.: «Somatec»' FLORIANQPOLIS.

MAQUINAS
-

GRAFICAS
VENDE-SE

1 Maquina Litografica, fcrrn ato SO x 70 mm. com pedra,
1 Maquina de cortar marca KRAUSE, formato pequeno.
1 Pedra Litografica , tamanho 60 x 80 mm .

.

2 Pedras Lítografices, tamanho 80 x J 15 mm,

·1
.

Jogo de 4 Iarnpadas de arco para Foto-Mecanica.
1 Compressor para pintura.
Tratar à rua França Pinto, 6ft - Vila Mariana-São Paulo.

Empreza de navegaçao
CHER

. '.

I::.. M

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de !luas mercadoris!
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

o Sindicato dos Trabalhado'és na Industria de
Construção Civrl de Florianópolis'

Rua Pedro Soares n. 15
A Junto Govnnotiva do Sin ilcato do. Trobalhadorea no Indu.

trio de Conatrução Civil de Florianópoli., convi ia a todo. 011 auociadow
poro o..i.tirem o A.sembléia Geral Extraordinário Q reoÚzar-.e no

proximo domingo dia 5 de outubro.
ORDEM DO DIA

Eleição de o..ociados a _el'em indicado. poro integral'" a Comi..õo
de Solorio Mínimo no qualidade de Vogai, e Suplentes

2.a NOTA
Não hovsndo numer, legal em la. crnvocac:a; _erá realizado a

AII.embléio um.J hora opó_ em Z8. convocação com qualquer numero.
Florion6polis, 28 de .etembro de 1947.

Presidente do Junto - JOSÉ KINCHESKI

AV ISO
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVElRSAL, • AVISA }

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUtLOS DE ACORDO COM O DE·
CRETO-L1m 7.930, AFIM DE SER RElDMBOLSADOS DE·
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

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

BRONQUíTE

I ;)_�A CA�I"A�%.r8IriIII
Fabricante e distribuidores d�. afamada. con-

I ••
__.. LILI -

fecçõe. -DISTINTA- • RIVETi POI.ue um grau-

..

.

.'

._

,\..:' '�de lortimento d. aas.miral. 'l'IIQadol. bl'lnl
.. ,'bonl e bal'atol.' algodõe•• morin. e aylamentol

I
.

_

,

pal'a alfaiat... que recebe dir.tamente daI
melhol'.. fcfbl'lcal; A Ca.a eA CAPITAL" ahama a ,ate.alloi )Cio. Snrl:, Comerol••te. do Interior no .entido de Ih. falu.1n 'Ima

.vllita ante. d••fetu·or.m .Uell aompl'al' MATRIZ'�1em 'Flol'lal\(tpoll•• ;,� FILIAIS em Blumenau e :Laje•.
........................_ ---- ..5 R'ee ..

l J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



U•. D. N.'!���,!,�.��t:y:.:. Falsificação ele cheques
"Como resolva ,reLiTllir-rne do par- Q� faz "e"0"-9 co,-atento. Rio, 2 JU.. P.) - Manuel Au- gando que nem tora a qua1ida.;..·

O sr. Celso Ramos, 'Presidente do tido udenísta, pode V. ,S. contar Quando riF'0r ••ntrevirolt, gusto do Silva mantem há mui- de do papel do cheque que fa-
Diretór-io Estadual do P. S. D. '1'e- com a minha .intoíra sol idariedade Mao ••troqu. o pr6prio éo•••ntoltt tos anos uma conta-corrente cilítára a falsificação, nem e.s--

eebeu o seguinte telegrama, de e também ao sr. ,R'u,lüDliio Almeida VALDlMIR. -- na Caixa Econômica. Não com ta fora praticada por qualquer
Cur-itibanos : r a.) Ve�gílió Neves, binando o saldo qua devia pos-

I

de seus funcionários. Ademais"

Apelo aos suír com o que lhe foi apresen- culpa deveria ser atribuída ao

tado por ela, solicitou depois correntista por não anotar no-

EE. Unidos de se Identificar, que lhe tos- canhoto o nome das pessoas o'

'sem exibidos determinados ehe- quem eram entreguee os che-
Londres, 2 (U. 'P.) Ri-

ques. Notou então, que em três ques, entre as quais deve ser 0'-
chad Butler, um dos mais des-

delles, cujos canhotos tinham falsificador.

��:d��n::����;J�t:l�e�u ��f� sido por ele anotados, os sa-

ques de cem cruzeiros estavam. O prejudicado está movendo
para um auxilio provisório alterados, respectivamente pa- uma ação contra a Caixa e na"
norte-americano, a fim de. se

ra cinco mil, cinco -mil e vinte' audiencia de instrução e julga-'evitar a colapso econômico da
e cinco mil cruzeiros. A seu re- mento ficou provado que a Cai--

Grã-Bretanha. \

querímento a ré procedeu a xa Econômica usava papel de"

perícia graficas, que evidencia- cheque da segurança, mas ad-:
ram a adulteração por lava- vindo a guerra mundial tactlí

Washington, 2 (U. P.) - O gem quimica do texto prímí- tou, devid-o ás dificuldades na'

sub-secretário de Estado, Ro- tivo. A despeito' disso, recusou- aquisição desse papel para che
bert Lovett, anunciou os jor-' se a pagar a diferença encon- que, passando a usar uma qua
naltstas que os Estados Unidos trada na conta-corrente, ale- lidade "não de segurança".

��:���n��:���?�;�11i� ��;·Co·mpaD·hl·a Mesqul·tl-nha·nove governos da República da .

Bulgária.
-

O l.(}al!r.o "só' tem valor quando generação de um inutil, quando são,
-------�----�'-- . .

J "G
- explorado corno ade, l)Llrrq,uH só! compreendi,das. e estimuladas as

ose areia. neste caso terá mor-cimento Pfl-!SII<1S hO;1S, qualidades - a.g11ada pc-
ran [oe a. cultura. los diálogos, ,pela engrenagem dos

de Souza P,:lT[1 tanto (j.en- reunir bons i,rl- imprevistos e, sobretudo. pela mag->

'Visita Ftor íanopolis () SI'. José térpretes, bom JI('llC)'!.ÓI'iü p hoa uHiCia iJnt.m'P'feta��ão dos artisbas.'
.

Gaw�i'a de Souza, f('sbejado escritor direção técnica. Depoí» da terrsporarra de, R'ü'DélJ;(J'

e hi'stori,alclol' 'patrício, alU!tor do li- A ausénc!a dI' qualquer desses Viana 'ê esta a Ipr�meira VC7- que 'u;

vro ,Ep()pAin do Oorrcío Aéreo. l'p,qni;;it.os lhe tnut.ilizu as suas al- Flori'llinópo:Hs é dado 1,l8SIstÍl' ao-

S, s, que: é espccializarlo em as- Las fi<n[lIi'!J,ad,(�� f' o Lama mr'>l'a nLi- horn 1,t><,1t.ro.

suntos aeronáuí.ícos está coletando vidade mcrcantl, ,M,e:;qutin,ha. 00<m seus al't,jsta�

dados pana tAu',mirrl'a,).' &CUS próximos .l<',(�liz,men.l.,!.', f"ntl'C (}S que culti- conquistou a-nossa cnlta_�platéa e

livros: "Histót-ico da Fah" e "Avia- vam 'a arto cônioa, se na 08 ousados os nossos aplausos.
e os' i'ncap,azPH. ha também os sin- -Ontem f.oi ene<ell1adu a peça _.

cel'{)� " os i.lf'alist.as. "O ITt1!T'()on do CaJs:J.iffiiHuto" - indi,s-

1;; e.sta a pl'i'rneira. impI'c.,;são qU€ ln.l'livelmente um dos melhor,es tr.u

nos üeixa 'Ü Lmlln) de.M.(',sljnilin'ha. ha1l1:O's, .awtisLiloos de Mp}&qui<ti-nha:,
Sua. e. .5.tt1éia, all'te�QonLe.m, no t10S- SoLr,o �j.a falaT,p:n,ys amanhã.

80 AlvaTo de CRl'valho, cum urna

I I'ca�'a litel'almE'lllll,e chei'a, pôs-,no-s ('Dl

DR SAULO
�

COll'!.a;,cto �,om um ,('.1t':1100 de �col. •

Mr.squifinha di'�pmlsa el,ogios. RAUOS �
D,()[1JÍ,JlIa a uI'l,e COom sua persouall-t 1�
dade üe al'LlsLa. Mas :ni'ío PSSt' o �eu I EspecialiBtu em moles- �
malúl' 'l1wreCI �leJÜO, É, antE's, a hal'-

.

tias de Senhoras. !,
mOHm do conJunto que nos [.I.'OllXe, Alta cirurgia.
a t�c-nic.a 'com que ü dirige. a fide-

H L' 9 à 12'

.

orr....no: s
llüa,dé com crive o NlInd,uz. '

A ,peç,a "O Pai ele :VliQllha FiFI:) ", DIÀRIAMENTE
onlde se põe c;m eviidêl)lcia 11'111 im- Café Otto traduz qualidade r
pOl'Lan.Le fH110nVmO süci'al - a re- Pe"'o-o to o seu fornecedor.

\'I> "!OI

DEIXOU A

Baíle de chila'

FlorlanópOUt. 3 �e Oulubr"O de 1941

Antí-democrétícc 1, . · . Reconheceram
trampolim para a vitoria dos
totalitarios vermelhos. E nada

Não pode haver democracia mais antí-democrâtíco do que
-sem pluralidade de partidos. prestar-se alguein a essa mano-

Nessa pluralidade. porem,'t bra francamente subversiva das

D:ão �ntram as ideologias tota-j nossas 'instituições.
Iítarias como o COml1nlSlnO e o' N_.. " _._v...."'· -� �J" ,. ....._-

i�����ii�n��n�iO:i;u�l�:;��t�d�� F:· "G:--Sêliwartz
um unico partido. , Deixou o cargo

\ de Diretur do
"Jurual de Joinville", I} nosso ade

ga ,(je ÍllTl!Pl'(�ni5a .sr. F. G. ScdrwarLz

que no p'el'ialllsmo virtha se reve

!.a,nlc!o a um grande almi�g'(} do 111'0-

Joã,o Fralner

Inimigos írreconctlravels da
liberdade do pensamento, quer
no terreno politico quer no ter
reno religioso, o são. por isso
mesmo, da Democracia. gres�'O da nos.sa' ,t.erra..

Só não chegam a essa concln ATUALIDADESsão, os que são extremistas mi-I �
. . . '.

litantes ou símpatízantes. Ih:'ioe!bClmos a visita de mais um

Ora se eles não podem ser número I(la, .revista "Atualidades"

admitidos aos concilios da De- que .João Kuhllle fundou 'e di'l'ilge

lUocracia como entidades poli- 1)0111 inü:lilgêlllCia: ,e. i,c1ealismo.

tieas isso não podem ter TruZ'p,nrlü fa,rta c:o'la:bnr:�ç'ã'f) 150-

representantes no Congresso fJl'C' ({:"mas ele pal'pltu'o:Le ,m[eress'e,

Nacional n€m as assembléias "Atualidadt's" V{�h1 'Pl'?e;!lic'he.nd:o
-estadoah� e municipais. uma l,aJC.J.tlHl. {�m :rl!ü�,;a calp ulal e .esta

destinada li um gra.ndc futuru.
Dai a necessidade imperiosa l'� () que. H1iB dcsp,.iamos.

da extinção dos mandatos co

munistas.
O arg'unlento de que a Cons

tituição não p:r:evê o easo e de
que os deputados, senador�s ou

vereadores não são eleitos pe
los partidos mas sim pelo povo,
não passa de uma incongruen
cia das nossas leis, que em vez

de se completarem, se contra
dizem.

Se, pela lei eleitoral, nin
guem pode .ser eleito sem que
�steja devidamente inscrito por
J,lm partido politico, se os elei-,
tos se agrupam ec diversas ban"
cadas, cada qual representalido
o pa;rtido que as elegeu, como menta da ,rua que ij1USs'a d1elfron[.e a
justificar que a sua eleição se Capi,tall1ia ,dos, ·'Pm'.tos.
deve ao povo e não a esses mes

mos partidos politicas?

çã,o (iom(�rciaJ llQ. Brasill".

Dos.ejamos a s. s. i'ehz estada em

nos�'a c;avital.

Dr. Augus'fo de
Paula

Avisa aos clientes e amigos
que, por motivo' de doença,
não atende chamados e dá
consultas somente das 3 e 30
às 5 horas.

Os caminhões
de carga
Com nel,ação [lias crun'lÍ'nhões que

CU!lTi'.galm barl'o, e q'\l'C pas'sam v'ela
rtla 'l'kadel1ll,e·,; ]ar,goHlndn :barl'/), in
l'orl11lllJ-ifioS o 0;1'. TnSlH3t'or Geral de

Vcí,culos, sr. Nnll'o d'Eça, que, l'eal-
Para o ,dia .} -do eOll"re1l'te, -ama

J1ihã, o Grêmio Gruzei.ro do Sul, de
me.l1Il'e, ,s'eria neoessárrio eivi'tar' a,que-

Palhoça, J'eali zará' ma.i,s um dos
�e ,f.l\ânsi!to mas que cI c, momenLo

.s,eas e legan tes sarallis dans,antes
niío ê p'ossivdl tomaJ' quaJ.quer me- d,e�La Yl'·7, "o Baile ela GhHa",
elida. ' " I,·

_o mesuul.) tp'rá início (Is 21 horas
A t í.blll,o' ,de ",luge:Sllã.o, ll)l11>hl'aria-

e p'do ,g'J'a!l1idü i,nt(jllf\SS,e que se .no-ta
mos ,á Prc�f'e,iLLlll'U M unilc!pa,l a con-

na.. s-oci'eüar!.e lJ,:Ü!lo.08nse sm'á um
v'e'lli€mcia dle .se co'nlsLl�U'iQ' lJIma pon-

..ac"'n-', eCl'-do,s Im,lJi,s sIlgnilf'úc.aH"os VI 'o.

te 'sÔ'blle 10 l'ia,clho 13m proJonga menDos nltlud'ulllOs ,desl'p fim de ano,

Gratíssimos pelo convi Le.

Achados e perdidOS
E,stlJá üm 1)io�'sa R'e.daç·fi,o um guar

da-dmcva que foi.�l1icol)llndo e aqui

Se,rÍ'a um 'gnllude serviço presta
da ,ao trâJns1lo e á limpesa da ci

Quem v-ota, de fato, é o povo. dade.
Mas ao entrar na urna, o voto

adquire um valor unicamente caRLOS LI"T
. partidaTio. Se lhe faltar' esse

a D
No ,dia de hoje, em 1.8/!7, nascia

��i���i.to, será nulo de fato e de
11'0 Rio de JaIDlei'lIo, Carlos Maximi- Dav.·d RodralgoosJi:a;no Pimento de Lc1Jet, 'esiCri.f.or in-' 11

Diante da urna o povo deixa
s.g;ne, jOl':nali<st.a. emérito <e poligl'a� Beraode ser todo para se subdivir em fo nlot.áVl8'1.

grupos, uns votando contra os Avós cm,sa'r o Colégio llücll'o II I Oc?rre,u, �n.bem, ,em JOIa.çaba,
.

o

outros. Assim; ou admitimos formou-'se pela EscOola Pn.!itéclJicaj falemmen'Lo l:I1esiperado do S�'; DaVId
que o povo vota contra o povo, do Rio. '.

IROdDi,gLles
Berrão, dÚ'etOor pres'i'

ou diremos 'que- os senadres, de- F10i memJ.Jl'O da Aca.demi'a Brasi- '(�,e.l1ibe da

m'po1',�.a'l1Le. i'irll1.� Berão
putados e vereadores são elei- I'oira de Letra's, Pr,olfes:so'r de Por- oS. A. da:qu'0la clldald'e.
tos pelos partidos. LÚlguês, ,e m>JIlIltbro do' Ins.tituto His- O 'extLn:to, '(]lue ,ena ll1aL\JJral d'a

É um dilema à que não é pos IÓl'i:oo B.rasileiro. ESlpanha, v,oiio ;para >O' Bms;il, a,inda

sivel fugir, p�r ma,is que os pru . Sll,a; . ibiO)liognrufia é VaJsLíslsima joy,em, raldi'crunidlQ-,se ;no Rio' Gl"an-

,ridos constitucionalistas de cel'- hom'ando> as let.rllls pá�ri,&s. de.do Sul de .onde, h& a;nos, t:rans-

t'os puritanos de interes'8e sus- Frul'e�t';:u 1Cil11 1927. ferÍ'r'l3; resilcllêTIi�i.ru !para Joaç.adJa. A

tentem o contrario' e por maisl O 110&SO InsItÍltU'&O HistáriICO 'e s()0h�tdaJde joaçrubense, ias's,im ,como

que os exagetas do direito ex:- ITrr}g'l'á.filw, r;offilemo,ranldo o oent.e- os SIEms mei,os ,j;nld'L1lstriais e c:ome:r

gotam a acuidade de sua inte-lllJário de ião tl!Uish'e brasHeil'o e�ai;�. perd�m, c'om 'o d'alecÍ!lll00to, de

ligência e as reservas de sua pOOJDüverá em ,sua sódle, á rua Te- Dav,ncl' Berao, \um eleme:nto d'e des

bagagem cultural para subtile- lIJelJe Siilveira ,nr. 69, 100m inílCÍo ás tooaiClo valor que !p,restama :ao oésLe

sa's de dialetica .. '. 20 h'orra,s, uma sessã'O 's'o.l,e'ne, ,sendo cruta'rin)ense inesLimávieis serviços.
Diante disso, afirmar que o o'l'llIdIQil'e's {JS sr,s. dr. TeJmo Ribeirü LWmeIfl!tmlidó o' inrfausto' aconteci-

projeto da extinção dos man- e ooad-êmic'o ,Renato Ramos da

I
menta, 'e8tr dhíl'�O ,('illyiia á farmíl.ia

<latos é anti-democráticos, equi Silva. -enlutada :as ,suas c;Oiud'o.lência.s.

vale a faz-er da demoerácia o' ,Glória ':10' imortal brrusi'tei-ro. '

,üeix<1'do á� di:s,pnsi(;ão do clnno.

'PARA-TfERIDAS,
E C Z E M A S',
INFlAMACOES,
C O C E·( R AS,
,F R I E I R A S- I

ESPJNHAS, ETC.!!.NUNC� EXISTIU H3UI=fl

Caixa Econômica Federal,
. AVISO J.�+A Administração da: Caixa Econômica Federal de S�a;.Catarina avisa ao Público em geral que, a p.artir de 10 de;

outubro p. vindouro, passará a funciona.r com o seguinte
ho:rário exted'no:

'Cnrteira de. Depõsitds: das 9,30 ás 12,00 e das 14,00 ás
17,00 horas.
/ Carteira.s (1e Penhôres: das 9,30 'ás 12,00 e das 14,00 ás;

17,00 horas.
Carteirn {le Hipotécas: das 14,00 ás 17,00 horas .

Ca,rteira. d� Consig'ua�ões: das 14,00 ás 17,00 ho'ras.

Ve:ndn de sêlos: das 9,30 ás 12,00 e das 14,00 ás 17,00 ho-
ras.

-, Guarde as suas economias na Oaixa E,conômica - Os
seus depósitos-populares são impenhoráveis e garantidos pe
lo Govêrno Federal.

FRECHANDO • • •

Seria f'sLrabismo,- sel'ia inlransigência, sf�r,ia ll}esqninllês,
nega'J'Tnos ao candidato udenista à pl'efeitura de srlO José as

qualidade" de cidadão probo. DescPJ�uenLe de tradic,ional fa

mília .ios,efonse, o ilusl.l'e major Alvaro 'folentino \:Í dono de al

tas virLncJ.es morais. Ser deel'n�aclo p>C1r êle, não ,diminui nin

gur'im; derrotá-lo, é !1oD.!··a· insigne. E o Major va.i ser veneido.

O Major precisa ser v,encido, pa J'a tranquilidade da tena har

l',iga-vertle. ES5il exigência é feita, não ,pm função da pessôa 00

major, - que é distinta - mas do programa d,o major - que

(� p�l'Ígoso ,e rC'volucionário. ,

p J'opõe-Soe o nobl'P candidato udenista, s'e vitorioso, a r8fl

!'ahr]ec,pr ,em São .José o() TiJ'o de Guerra. Homem de bem IC de

honra,.o major, se as urnas cleciJdirem a seu favor, cumprirá
a palavra! "E dá-se a melúr1i(�! Contra as leis da RepúblLca, rr.s

tam'a o 'l'ü·o. Se lhe negarem instrutores, não importa, que é

mui singo,e'la a ausência de llm sargento onde está nm major.
Com o major na P'l'ef'eitl1ra o Tiro ,csLará na rua. E ali, junti
nho da Capital. Fôrça ilegal dcntr,o de um regime legal, os gl'll

nadeiros do MaJo,r serão ameaça constant.e à ordem e à tran

quilidade púbLicas.
E é por isso que, s,entindo na 1)('na as vibraçõe.s que, por

certo Zol1t sentiu a,o escrever o Acuso, .acusamos daqui 00 ma

jor, clcmmciando-Ihe pr'eventivamente a conspiração, Pela o�- "

dem ! Contra a mazorca ! Pe1.0 r,esp.eiLo às autondades consbl

l.uidas! Pela obs'ervância da constiLuição da República! Viva

I ,o Brasil!
GUILHERME TAL.
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