
UA hora em que o sr,

não tar-da. Ele está nas

da UDN, terão de se ir
outros finalmente

/ pelos
além desse curto

,

\
Mangabeira vai definir-se abel-lamente pelo sr,

últimas. E como o ilustre governador da Bahia, m�:Ji\V

definindo, rins pelo govêrno, outros pelo Partido
seus negócios, pelos seus interesses privados, pois n ,�:l,:��;.��,
horíznnte". (Carlos Làcerda�«Correio da Manhã», 3-10-(7):�C."-�-'"
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M" b
.. ma ser resolvido.

ln a reOQ,DCI8 Lembr-a-te ele que nos países de gr3111ide extenção terr-itorlal- como

está dai ná o Brasil; de ocupaçâo demográííca ainda' incipiente ; de precaríssima ,d.en-
-1J ti i'lJ sidade ; de população extremamente' difusa; étnicamente düversa e de-

u-atado seria um poderoso f:;utor a Ouvimos' o S)', .10S(� AlIu�l'ic(j sigualmente «iistribuida ; com mias de 3/4 d-o seu todo asparaídos pela
f'avorecer a entrada da Itália na no Senado. Disse-nos com fí1'1JLiJ- zona rural. a tarcf'a de reunir e aproximar" permitindo intercâmbio.
ONU", Ora, o tratado de paz entrou zu: Iacil, os diferentes e distantes múclcos demogdfico.s é problema de se-

em vrgot- no doia 15 do cor .. 8.1'0.1'- -:11 inlui renuncia está de pé, lução def icil, que concerme 'Il<ão sómente ao hem estar d1e todos os

za recebeu urna mensagem do mi- Quando aceitei a prceidéncio, do brasileiros, com o. facilitar-lhes circuãação rápida e econômica das

n;.j,sl,ro do Exterior dia Inglaterra, Partido condicionei minha perma- riquezas, mas ainda, e sobretudo, de alto significado patrlótico de

Ênn,0s,L Bevín, há PULl:CO;S dias, di- uôncia no posto a lima série de vez que, isolados e' não sufidentemente entrosados 'na vida nacional,
zendo que "um Conselho Interna- iniciatous que reptüauo. urgentes, i.il1 senjpre, para os núcleos lnrsgicuos o perigo de i-etardamento ; de

oional sem a paet,ilcj,paç�ão da Itá- Par« iss oconuoquei mna reunião conservação dos tr-aços culturais or-igjnár ios, com exclusão da heran

Iia era inonnoehive!''. O por-ta-voz de senadores c dcinuados perasi- Ç':i cultural comum; de estaei:onamento ou involução, quando não d'e

declarou que o mmístro do Exl e- te os (f11O'ÍS encareci a necessida- separetismo ou desagregação.
,

rior ela H.ál ia eslava "aberrecido de de U/II, trohattu, de equipe para Po.J" isso catarim.ese. cuida de, a 23 de novembro proxtmo, colo-

com n fato '(lia Russia não ['Plr leva- estudo e encaminltarnento dos car á ,testa :los gOYl'rnOS munidpais aquele Parti'do a (fuem já entre-

ft bl
·

d cio em co.nta. ê.�lrs e1emrnl,()fl I'p,ai,g (J/'undes p/'oblemns . nacionais e rnste a direçã<l dos destinos do Estado e da RepÚlblica.
V

.
pro ema)u eu "

e idpalbtiC(\�", A·[) di"cuül' a prô- pr'incipulmcnle dos [11'úble1li(/s do Permite assim, Ó l'lcilor res.ponsável, <lue o. eXlcekl1te e bem tra-

LOllldnes, 4. (U, P,) - A I[J,gla- xima l'e.uniiíÚ' dos ,!'e>[)I'lrS8<IltanLes /;f'fn esta/' do ))U1'O, Olle'l'ia a l'eo- ('mi;) sfslemtil rodoviário programado pelo. Partido So.cial Democrá
f,plTa, Q'ue já I'.esolv,e'll desisLir do d'os lniil>i,�tros do RxU'l'riOJ', qu,P vão N�((ç'iio do p1'O(JI"Wltu. do pa.l'tido, e liDO e .iá em execução pelos lideres aquem enb'egaste o.S poderes do
seu mWllIclruLo sôbre a PI::JJleSltina, de!p]'miQlar o fU[;\lwJ dns c(J.ltmi�sl (II) mes'/)/o lp.)/{.)Jo, consh'ni.,. 'llmu Últ- Esta,rio e da Hepública, não sofra sol'ução de ·contilr1uiidade,
�t8'tla,rela os 'a!c,orn/tc�climelnILQ.S no afl'ic:.t.JJas rla 1Lália, o porta-voz se pOj1ulw', (file cn/'I'espondessc a Lembra-te -de qut:"; em no.sso Estado, cOlllfl)ele ao poder Estadual
OJ'.jP[}1( e Próximü, com a, ,cel',LC'Sia de l di�18'(' qLl'f' a [JUdia 'J!l.'pümwl,1' se l'a- ésse rlllJ1,/)/'rmâsso e (IS j/l'ôpria,1

a p1ani.J'icação e a execll>Çiio dos sistemas de tra�sporte e que as 1',0.-
L1.'lW a ·única 'soluçào palla a TeI'l'a! Z!Pl' Oll\'il' st,]I)'(' o 3SS1.l111tn, Di",sp tPiuü.!nC'ios du. mút.!u! lonnacrio duvias llll1nicipais .deveu!. no seu traçado, harmO-J1lz.ar-se com as rodo-
Hwrcta 'I� a fliviisão da gl]c,]),a-rm i1ua-sl:ünda ,., infonna'lllp ([H'e 1l1fna das 1!1.íJl/iClI, ·41'nl!!!n.. inil"i((t('/ins que

vias esladuais, e só, ,-<..0111 �m n1('�,n10 iplano 4:lc con.junto, visando. (J&

llm(ilj,e.� �- ls!',ealita li ára,be, j qlll(',:;{õe,� p_&5'fmlliai,,::, fi a con.s,hlui- espCI'aCIl (!'�/S IH/Cl/tI)}'oS dI) p(()'-
mesmos obj-ctivü'S econômicos, é que elas po.dem desempenhar plena-

Os judeus já cODlcondam com ção
...

·tle uina .aomissão rIr Tnvesti- lamento têm srlo i'etardadcLs, e
mente as funçõe.s para as quais foram d'elineadas.

{'55'e [will'c�pio c' é d'é. ,e'speralP que ga(,'õe,;; para yj,glital.' ais co·lônias, jn- assim" ell 'me sellli innlil n{(
"Im pl"'-(I)

1

D,
LEm'bra-,te ·de que, harmonizadas, em um só sistema; em ,,"U '"

a so}nç[io seja aceiLa para tran- di'CiOll que a ILália vai pedir para presidência da U, N. sem

q11b'll',,1.alfj'c l]'DII'V�r�al,
Q

I l' t
- no c.oo'"ergcnte; visadno os mesmos objetivos econômicos e político.s,

UJ C' � ser I'e.pre,senlada 'em I aI r,OImi'ssão. nac a. poc el· 'IlZf'1', Uma. dos 1'Il:ú'5es
po.derão as rodovias municipais ex'ercer na sua plenitude, as funções

que t(/rnh(�m laleauei, {oi a luUa

N D-
-

das los-
de escova,doT'a-s das llóssas riquezas e de estreitamento dos vinculas

ova� ISp f'IIS)-COeS de dej'in(çi'ío de linha pOl'tidá1'ia\:J' U... Foliticos c cllHurais que devem nndr todo.s o.S bras.ileiros.p1'incipalmentc em lace do {Jovêl'-

t
-

EI -.
- ICoopera, IC.Qm o teu governo. estald'llal, na sülução. do problema do.s

ruçoes el or�ls no, que facilitasse (I, minllu. ação.

U tra'IlS!JOrtes, entrN!3ll1ldo
_

iO'S negocios de teu m'uni'C!ÍIPio, o.o.S candida-
com 'rumo ce'l'lo, A UD!V mallifes- �

(Di.ário.. da Justiça de 3-9-47) lo1/. suas fendendos nesse sentido tos indka-dos pelo Partido Sodal Demo.cI'iMko,
ArL 27 - Cada! Par,tklo re'gistrado. poderá nlÜmear um fiscal para Assim faz'endo, le.varás ao teu muniCÍipio os benefifios de um sis-

mas f01'fl1n todas obstadas por fa-,acompanhar a vo.tação junto. às urnas., los notó/'ios. detendo-sr: assún o
lema r.oiCloviário unifka,ct.o, em plano na execução.,

Parágr3ifo Úinrico - A nomeação será co.municruda 3\) Juiz Eleitcral
n()sso Partido numa u.tit.vde hesi- As,s,im fa,zenúo, somarás aos I'0curs:os do Estado e do País as ren-

3té 4 ,dias antes do designadü para a eleição, devendo. o juiz dar conhe- tante ({ue não se cou.d'una com o rias de tua Comuna.,
cimento, ao. Presidente da Illt'.sa receptora, Sufr:H!an.uo a leganda do Partido Sodal Democrático. estarás

mcu lcmper'll.1nento. �-

eontriJmindo para que a sol-ução. dos problemas mais urgen,te.s 'da tua

comuna e do 'teu Estado possa ser ·enco.ntrada de maneira a mais eco

f11ômica, peja conjunção
.

dos esforços estaduais e m'lNlicipais; pelo
mo.do 'mais prático' e mais slÚlbIo', porque o program,a do PSD tem por

.limite' as realidades do Brasil e não visa r.eal!izações utópicas e inal

cançáveis, Sll'fra.ganldo. ai legenda PSD terás entl'(�.gue o teu Município
;)OS mesmos homens a quem cntregaste o.S desUnias do· Esta(to. e do

Brasil.
Pensa mais tUna vez no. Brasil e nos seus ,destino.s; no Estado e' no.s

lieus pro.blemas; ,no teu Mllnicípi;o, e suas necessidadgs, e S�fif�ga, ,de
(�onseiênda tranquila, certo -de que bus'cas o. bem da tua, Patna, a lll

- Pam que os portidos I mar-

chem no sentido de 1111W colabom- viela leg.enda do. Parti(10 Social Democrático..

Revolução na licaragua
S J lal'], de Pôr'Lo Rico, 11 (U, dizem que o IgaJ, M,eMsi,a Bemavi-

d 3
,_::JJn l.

f I
' ,

e
P ,) _ ".o s,aJl1g'.Ll!e já com',e nas l'uas des', c.heJ',e das or.ças �0V,O 'Llmona-
d'e jVlla1�á,g,ua" - diz .um arLigo bu- mas esmago:r um cO'ilItJ.I!Ig,ente da

"1' cI
.

1 ""'al "Ti'l IJnllPa'l'cl'al" Guarda Nia;cw/IlJal, do de:pantarrne,nt()
l)'. I'eal ·0 pc o JOh. -'" "

Aumente o Capital do Colé- baSleaJclo e.m cartas a.éreas recebi- de
A Oh,om:ta'�es, IlllJorl'erudo em com,e-

.

B
•

V d f' d d N',
'

a OIl"elIl "),ela sl'a qne'l1lC,la O tenente Carlos W11.eelo:ck
g'lO arrlga- er e, a Im de ,aiS .a LCI,U�lllgll, " ,It

'Ique possamos consh'Ui.lo, ins- Eva J\JngTlJe,]lo de Garclia, f.i.lha. de e H sOhdados� AlcreSc.ellllLam ars no

orevendo-se, hoje mesmo, no' L,eOln:a11c!Jo AJl'gJueHo, o p'I1C1side1nte Licias. que está ';;::E}'Dido m�gan,izada
seu qU8Jdro social de compo- da Nj,caI1aig�ua dCiPÜ1s.to �'e10E�l1't(JlInen- uma nOIV,a grev'CI d,e earaLel' CQ1,mer

nentes. Le pelo gollp·e de So,moza, As, ,cartas clial em todo. o paLs. E que o mo-

vimelllrt,o rüvoluciou:ário Sie tonia
cada vez mai,s' eO'lllLa.g.i.a/IlJbe, Uma

!l1o.Lk.ia diz que a sI1i,ta. Smllto,s Fer-

ro. T,el1án, de diJs,LimlLa famillia de

Ni-caralgua, foi p,ras.a ,e eUicamer-a

ela corno pe.ssQla m ui1..o pel�igosa á

esLabiJ.ilclaclie do go"êr.no, Muitas

fralmilias fi,oam em Clllsa para eIVil ar

qual,qllor es,péc.ie de pc,r.sleg'ui(:,ão.

o MAIB ..t.NTIGO DUJUO DB 8.ANTA CATARINA

-J'Ntrletúfe • D. Qe.re.te: SIC.NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRU])A RA.lIOS
�l' IN Il"�lo .&. DüI..lSCDiO D..I. 81L'VÂ

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

Ino XXXIV I florlanópolls Domingo, 5 de Outubro, de 1947 J N. 10.143

H,io, q (AN) - A U, D. N" que á l'ai,s c.am ,5'uCotmsal na rua da Qui
fül'�.a de tnuques elos seulS diri,gen- l'lallida, '105, apl',ese!n!ou queix.a-cri
L�s ,alÍnlda conseguia malHiteI' certa I'ne ,no Is·étimo disLI'i,Lo cO:t'],tra Se-
4YX[p1\ess-ão polilti'ca, aca'ba de com-I' basUão Neiva de Magu'lhães ,e ,An
pl1eLal' a. sua latente dle·sagrog�ção. lônio Dias de Carv:llho, os quai,s

Nerrn po.dr.a. ser 'de oiU'(,ra forma.,le2Jaram (JlIll duz,enbos e lTlov,e mI.!
() ,únieo que tinha i'd'eal, ma

fOr-j
cruZiEüros :lJqrLlJeile es,La]}eleci.meill-

mn,ção heLe.rogC'IlJea, dü bl,()'co opo- to de 0r&:hLo. '

siciOln,isLa pÜl' o.casiã'Ü da.s ,e�eições, SelJaslião, que exül'.c.ia a fiU'TIção
pI'.esi.delnlcdai.s, era o Brigadeiro' de Caixa do Bam:co, foi dali despe
FJCluarldo Gomes. M,as os ideais do dido por havle,r d!l!do um desfalque
brigadeiro foram desde logo esque- de du.zail1:tos e ,ruo;y,e mil c.ruz,eirós.
ci"Jus, pelas teniclêneias' delll11asiada- P�ra que o ,f_aLo não vi'l\.ss'e, a Pl:�nenLe ,pxilI1e.mllsILas dos ma,lOrall; Ilhco, 'Sebastrao prolmüf.e'll mdem-
11JdenisLa.s. zar o Ba:nco, as'sÍIllIando um 0heql1'e --'

ao.? c���;:��s �n�o::�:,veda ap��� �o:D;�!e'�:��dn�,o l��so��'o���i,�;� Persogui�ões 'religiosas na, Jugoslaviatinlção dlÜ1s ma,rudartos, foi um aler- C1uja soma toLa:! prmfazia a ,tmpo.r- BEf"GRADO, 4 (U P,) _ O padre Stephêlmo Cek, da. Igreja Caf,ól1ca
'La pa,ra o povo hrasileiil'o que não. ,tâlrrcia do desfaLque, .os CJheques, cn- fo-i conQ-errlla:dlo .olnl1,e;m a 6 3111o.S de traibaLhos forçado.s por ter "instig'ado
t0.1ena os ag'entes de Mosco.u. Dai, tr.eta'l1lt,o, lIlião ,tiruha f'LlooolS e daí a dC'l'1'alme de sang'lle" lem LanisClhe, a 24. de agôsLo, quando um ipacl�'e foi
ra úLtima cri,se, Coo.m 10 propósito de

" queixa-crime apJ'cslel11iad'a. aSlsassioiaclo e OLl.J..rO fÍlcou ferido, O rnoJlJS0nhOlr' Ja.kob UkInar, prelado
• do. Vali>ca,no., fo'i, wncJenakÍ'o. a um mês de trabalhos í'o.rçrudos, pOIl"ém járl)ll'umcia do -8,eu presi,c1enLc e

con-J
O 'srtimo dislriLo N"8'i,s"-rou o fato cfLlll11lP,riLli a pena 'co.m antooi.pação pois oslevc preso' enquaruto Elsip'el'ava

�BqUElrute div,isão de fo.rças, , . LomalllcJo as prorvidêncirus cabíveis. juLg'Ulll11enlLO,
'

,\

Causou surpresa na Itália
Boma, 4 (U, P,) - Um porta-voz

do NliinisLério do 'Exteri'Üll' ínroa-mou
que o Ccmlle Canlo SfOl'z:a comen
tou que Hussia naturalsnente des
iPre:WL1 o' preâmbulo do lr3ltad'O de
lPitZ tbalialJo, ao exercer o seu úl
ümo veto conlh'a .a enll.md,[l da Itá-
1ia nas Nações Unidas, O pIOl't1a-voz
numa rm,[;revj.sLa aos jÜllma:,Lilsta�
�Hs;sle ainda que. "o preâmbulo, 1i
Vl'emeIl/De assinado pela Bussia,
dispõe que a execução formal do

Tribunal Regional Eleitoral
Em sessão ,rea]izruda, ontem, fo.nam reeleito.s Prrs-idcnte c Viüe

PJ',esidente do. Tribunal Regiona,l Eleitoral, reS1Jectivamente, os srs. De
een�bangadores GuUherme Luiz Abry é JOSié Bo.cha Ferreira Bastos,
S, s, EXlcias" que tanto vem honrando o. magistratura c3tarinense, foram
lnnito 'cumprimentados pclos seus pa,res e pelo alto. circulo de suas rela-

men temperamento,
Corno lhe (ala.ssemo na expos'i

ção ontem· leita pelo SI', Octávio
Mangabeira, na 1'eu.nião da Comis
süo Executiva da UDN, sôbr'r: a

situação do pois, salienta.ndo a ne

cessidade clp. do?' á polUÍ-Ca um

sentido conslrutivo, de apôio e(e
t.ivo as ú1stitzúções, disse-nos o

S?' . .1osé A.mérico ,-ções sociais.

4 desagregação
da U. D. E.

Cheques sem fundo
Rio, i (A, N,) - O Bau.lICQ. Hipo

t0eário e Agrieola de Minas Ge-

ç(Í,o efetiva com (I (Jovêrno, é p1'e
ciso que haja l'eCelJlib-ilidade, a

fim de que {!sse movimento não

se,iq. interpretado c'omo 1l'Ina sim

ples ades(Í,o, mas valorizado pelo
elevação de SeltS 21ropósitos_

(Do "Co,rreio. da -M�mhã",
do cOl'rr.'nLe),

OomentárioPolítico
Pesseríista. catadínense, brasileiro, Entre os muitos problemas que

deves equacionar quando, a 2-3 de .novernbro próximo, fôres às urnas fazer
a cscôlha dos vereat:-\Jr·es e Prcfcítos. 1'13 fase derradeira da organjzação,

.. em bases dcrnocràtices da vida .política brasileira, está o. dos transportes.
4 ,.

.

• Problema que diz respeito aos teus íntcrêsses imediatos, a sua solução
depender'á, na esfera municipal. da maueira como se entrozarem os ser

viços do Estado e do Município,
Por isso mesmo, - eleÚür consciente � ouvinte atento, - examina e

pondcná, Madura e pacientemente, andes de .aceitarcs a solução. que te ofe
recerem os Partidos que te pedem o voto .

Não te deixes enganar pelas promessas fáceis; pelas soluções miracu
losas; que se nâo aJustam às realidades dos orçamentos do teu Estado e

,ln teu Município.
Antes reflexiona, Investiga o rnódo e a f'órma por que ha de o. proble-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 FSTAPO Domingo 5 de Outobro de 'I ..... ,

Aç60 $o\�ial·Cata�iaeft$�
Sessão solene de instalação.-Discurso do

.

dr. Fernando Mendes.-18 ..
reunião do Conselflo.-Resoluções tomadas.

No dia 23 de Se-tpmJJro, no Clube va o mesmo ideal, e. assim irmana- mais amplos, -corn o modesto traha- ccnstituído de donativos. ccntrr-. conforto mJJ11mO ele um agasalhe:
12 de Agosto, foi solenemení e ins- dos, havíamos de vencer a primeira lho que elaborávamos. buições e produtos de f�stas, será lou de urn pão.
talada a Açã·o Social Catarirrense e e.lapa, de uma longa caminhada Depois ele tantas vicissitudes, disbrjbuido mensalmente, (')J1 _l'i- A eooperação entre os que dese-
foi empossada a sua Dire itoi-ia tendo como animadores e entusias- éramos alentados com um raio de guroso per capita, dentre OS assls-· jam reallIllIente o bem do próximo=
comparecendo a sessão 'attas auto- tas dêsse movimento social P;:'8- esperançn, dentro em breve mate- tidos das sociedades í'Hiadas ; eo- devia consfíüair, entre nós o sexto
ri'cLad'eJS' ·8 g-.ralllde numero de ínte- sóas representativas de tõdas as rializado nêsse foco luminoso da quanto o segundo, desdobrado t,-in sentido das nossas percepções or-
nessados no bem estar coletivo, classes, de Lodos o.s credos religio- memorável assentada de União da três partes paa-a realização de gânicas, de modo a i1],sli�U'ir-;,se -em'·:
Presidiu a sessão o professor ses e de todas as correntes polí- Vitór-ia, onde Suas Excelências os , obras sociais, casos ele calamidade Santa Catarina com a e,lé\'ação do,

Barreiros Pilho, representaudo o tícas. Governadores do-s Estados do pa-I pública e estahelecírnento futuro seu uível, econômíeo-social .o (la--
sr..governador Dr. AdeI"bal Ra:J'l1'oS A pr-írneíra reunião preparatór-ia l'a,nó. e Santa Catarina sel-aram um d€ uma c-olônia, será alimentado drão de vida que mantêm, com tau-'
da Silva. da nova entidade, com as represen- amplo acôrdo de 'in:Lelrêsse comum 11811a Laxação de 2% daquele e ta galhardia, os cantões livres da.
A direitoria empossada roí � tacões das prlncjpaís sociedades de ás duas glebas nacionais, que, se pt-íuojpalsnente, pelas doações fei- Surssa organizada, onde se pr-ática.

seguinte : Diretor João José de henrícência desta capital, ele Rl'US- antes se separavam por lindes af'e- Las por pessôas benemér-itas. na atírrnacão ele SiT Richail�d Bur=
(�Ulp'eI'tiInt) M edeiros 1 ° Srer.elariü que e de Lages. real i7)0.u-s·e a 10 de Livas, hoj-e se completam na prát.i- Faltava-nos a nona e últdrna pre- í.on, o verdadeiro lp,ma de "'Um·"
Sidnei Noeeti ; 2° Sec.l,(··t.nl'io, �Ia- maio do cerrente ano, na s6de da ca ef'ioiente da verdadeíea social- pai'atér ia, paea a eleição da Dke- por todos e Lodos por um".

-

l'i.rL de LOLll'(I�s Me'(!.t:ij·ils Vieira; C. K da L. R. A., por gentí.leza do democraoia, pelas medidas econó .. toría e composição dos, demais 61'-
1... '''unl'a-o do (onsel'--o'1° Tessout-cirb J:l.e-i,lo·[· Vdg;a de seu nobre t,i.t111m·, Dr. Ilrnae Corrêa, míeo-Jinaneeíras, ele assistência gãos adrninistraí.ivos da socieda- -. � in

Farící ; 2° 'I'essoure iro .B·c.u:to Aguí- o lWc,síd,enrte que, de modo singular, pública e educação que, dentre ou- de, realizada no sábado último e SOlb a pnr'side'lllCia do C:1lpitãc�r
"0 "'T'

"

d ídíd 'd I ,1 '1' Arnetico .'.\-1'1" ·1·C'U·lIJ·'1.1-IS.'.'t>, da 28 dw'w v ierra. I devia guiar-Ihe os I.lTÍ'Il1'eit'os pas- tras, foram sl]jpe1'iür,mente est;n a- jJll'CSI l' a PO,I' esse cnocauo mll- " I. V "' '" --

US.!)U! la. paliav·r,à '0 Dr. Cados Go- sos, como l1JllnJ Centro de Pllerir das pelas suas comi-ssões Lt\clJÍ.cas. tmrve de lIlssi.sLên{li:a social qUQ é Se·l;p'mJ)l'o· o COlllselh-o da Slocilcd::uj!:!"
mes d'e -Olv·eira que apll0sentuLI o 'eultura ;por ôle fundado ,e' dequem A planifi,cu{_/ão dos pr,oblemas sO-. o Gatp. Am�l'i'Co ,silv'eira d'Avila (joue é composto de tum l'e!IH"'Jsen
(lnadoI' (}fhcial Dr. F-erm:u!J11(]o de sen1U)re teríamo.s o entusiasmo pro- ciai-s ora enc-eíada p,e'!o govêrno pa- também um dos membros distin- "Lante de. cRelia 'Uma da·s Soci:edad-es
I:-;ouz,a Mendes, o batalhador n. 1 pu-lSO'l', com a visão ampla que tem ranaense prevê, de modo seguro, o gLlidos do Con.8'el'ho, que, por ex- filiadJas.
,em .pról de fumtdaçã.o de�i>s<a C>llt.itla- S. Excia. das n'ecessidades mé-dioo- amparo à iúieiabi,vu p'llr�iculae de Pl'l'.ssj.ya yolação, g'Uiifiéio-o á p1'e- FÜirarrn ·esLudad,as vari·os assun-;
üe, o qual pronunciou o 8€g'1I i li, P socia.is que nos afligem. assistên.cia em gel'al, atl'avés de �ielênci.a, ao lado dêsse outro bata- ,1..os que derntro do p!rogI1ruma Lraça-
discurso: ajustes fill'.mrudos. nos re.feri'do-s de- lilador il1>cUin�á\'Cl que é o Sr. J'.obel do p,ela ISüci:e.dad·e - As!si:stencÍ:v

De.sejá\'amos, cvpenas, de::!eel'l'Cll AdotarLo d>c modo ",sui generis" paJ'tlllmnllito�. Ga,ndoso. :10 r.f:·almCl�le ne:cessiLaclo, e l'ecu�

ante vós o e.pitome da l'ormaeão
o rodízio na dirre-ão dos) nossos Ternos a eünvi.ccão de .que o hon- Os d-omais componenD('ls da admi- peração do indi.vü.!l1o para a vida;

dê"se ol',gal1isqJo as.sisLencial, qll� é' trab�H:os. prepHll'a.lürios, coube arado góvêrno calarinens.e, pela sua nistraçã.o são pessõas igua1ment-e. lutil --- necessi,ta'l1l dn 11l'gc-'l1].[e So
a AçãJo Soeia·l ·CaLal'inell'se, na qua- p�·e.Stelel1K:lla .da �egunda l'euniã? 1'()co,[1I1H�cjda Índole cri.sUI, Lransubs- d.o!.a;(las ele invulgar.c,!') q1..Lalidal�es e luç1ítl,
lidwd.e de "secreuário peJ:'pétllo" f-l[e.tLlaela a 7 de Junho, ao Dr. H-eJ- tanCJiada em D.�OS de bEmemer�n:cia de sobêj.o, cO'lllhe.cidas ilJO nossO PMrum creadas as corrni·""õe� de

para usar do qUUili·fj,caU,vo alO'o il'Ô� tal' RI,um, um dos mais prestimo- púlJli.ca, nos anímaJrá a llro�.seg·ui,r Ilwilo social, par.a ofel'e.ce.l'em ga- a.llIglMiae-fio üe saci.os cO'�l'lrihnmtf'E
nico do llre�ado ooll1"rl1'de C3JP� Amé- so.s mIlI·(antes de a·ssislência social

na jornada que hoje a,pü:nas inici'a- I'antia de eRJ1.a,bi.Lidade e corll'cção e .0rg;:luisação cl'0 f.estas benefi:cien--
J'j,co Silveira d'Avi·Ia, ao assumir a

com quem havíamos de tratar, ea-
mos. no� cargos que vão descmpenhar he�.

presidência da 'Sessão que elegeu os ratenzum:lo-s.e. o se':l f:'fêmero man- :Não d(',sejandÇl de modo algum com a vN'dadeira U11Ç.ão de "Amar I O c,a�i.uí.o Americo Avila_ c0m_u-
1l1icmbro.s da primeira Diretoria. dato pe.la de,slg.naçao da Coml,sac

esg,olar a rueiêllcia do nOD-re audi- (} próximo como a nós mes,[nos",. nic'Ü'U a :casa vrunas provld�'[leHiE
01':); c.mlPüiSJsada.

.

mClumlH?a de re,digiI' os pstaLutos tório, nem pI'ovQ.car a .clás:si,ca uj.' instituido como ]]/Ol'ma eri.stã ncl q.ue já havia tomaldo .entre aii5-

Ainda em abril dês1,e anO forinu- ora devl(]a.menle a.j}T·,ova.dos, bem ti.cc\J'ia a alguns dos pr.e.slen�es, em- fro.ni iSlpício da soc.iedade qrue ora
I crl�élIeS u:� ent,e:nclianelnrto wm. � Sr_.-

.lávamos ium de,spretencio,so "Plano com.o._p:�lo i;nílcio .da camlj)auha pró bora com a "Ipenp'etuidade" que nos �e i'll.slala com as bençãos de D(;ms I Se:cr·el:aTlO de Seigl]ra:nça Publlca ,e'

úe amparo aos realmente lleoes·si- Uiqms:çao de teCIdos pop\lIlares em emprcst.ou o bravo Ca,p. Américc e o alenLo mor,al de pessôas doladas Pr.Hf·eito' Mlmi,cipal.
·f,aldos de Fpol�i,s", mn deiz ileulS.

favor da I)Ülb1'f�za, int,ensi.fi,ca.cJa na
d'A.Yi-1a, digno preside'lüe do Con- de bôa vonLa'çie, pa.ra. a po'Ssiv,el r-e-I ComLVil'k�ou. lal�be.m. tl�r_ lSoIue�ca:110 i1±tuilo exc·lusivo de �olher 8U� sessão extra.ol'r1i.niria elf:' H snguin- solha ela s,ociedade, lweCl'3avamos cupel'açâJo de tant.os marginais, que nado o 'cas'O de dllla's. Jaml.ll1as CUJO"

gestões paTa o ostabeleÚmenlo ele te, também sob sua provécta di- condllir 1 res'cÍlha das nossas ses- de ollho� súpl'ilces e estômago va- :.membro's cledi'cavClJm-se ii mcruii-
uma CllLidaode de combate à mendi- reção.

sôes pr,epU'l'atórias. zio, exting'uenl-.se nos seus cas�-I ca:nlcila ·e que -ag.oll·a por ol>_i.e,11ft.at;��.()ância das r.uas, por 'ITlJEÜO'S lSuasóri'Üs
Na terceira reunião ordinária Ass>im é qlile na quinLa reunião DU'S - essa visual imlP'rêc'açaoj

dr' um da:::. ISoClC'dade-s fllmd.a-s J<l
e humanos, no sentido da r�cupe-

realj,zacda aos 21 de junho. foi acla- nea,l,iz.ald'a em 'l1'o'\'.e de agõsLo. sob a contra as d!J1justiça,s soci::LÍ's d·e tôd[f (',stão Lrahall�,alllldo :em pE'qUlt'lIla :in
ração dQ meolldi.g-o e Slla pr.ole, bem

mado presidenLe Sidnei NoceLi, ês- prCtsidr.llicia do Hu.s-Lre üepulado. a ondem - muitas ve.z,es sem 1.1'111 i d;-I;ltr ra caSlC]!1a cn,,)'OS .lucil'o'S pGde-'
como para o estudo e plossível equa-

sle cOImlPwl1!heiro de foda·s· ais :horas Dr, Bi'as'e Faraco, se apl'e,slentava o ge&Lo de solidariedade bltlmUil1a, uma ra. pel'·f!el.t.wmrnte e'olbnr s'ua manu-

ção do prob.J.ema elos desa;justados que introduziu méLodos práticos projeto do.s estatutüs oriu\ndo da p-ali3v!l'a de carinlhoso con;sfllh·o, o t,enção.
�o"l'·aJ'.s, ·.neQsa ga,m,a j',n"I'll'l' la' do mj'-

nos tra:balh:os e clonclui'l1 com êxito ,-

l' "� v � I com'lS,St10 res'püe IVa., e, paUl' cau-
serável ao remediado, que inclue 0.5

rdaLivo a prim.eira campa:nha' so- se", a se,s,são havia de tomar um
'fl.oces.sl·,ta,do's em gel"�, ·1.

eial de teôel'O.s p'opulares, bom es- 't I t 't d �aw ,. cara elO par 'almren alI', eoro me 'O 08
�."'-I �f;jNão ![wet.errdíClJmols, s.em dúv,ida, a

cas·s.os na ca.pilal, o0l1lciLal)ido, igual- e právlicas, paira nós i'lll1s,ilados, ele
�., .. ·1

planilfi:cação utópica dêsse,s maleE me[]ll!e, a Domirs·são dos' e:SILatu'vos a
uc'eitJarã,o dle ümiCilllelas por eS'(wilo;

universais, nem1 a solução mira-
acelerar a sua conf·ecção e 'apreciar devidamenl.e ClJssinadas pelo.s seus

culosa d·e obt·el' a l·nlcjPlrl. e·nel.e'n'''J·a
a pnopósLa de m Uidança elo nome de I t ,� .

v,," '-' pro a .Ql··es e enw.·C�Lves a mesa pa-
·e·conl()'ml·,ca de rTIl·IJl·a·l·es el.e l'11dI'Vl'- "União {ias Sociedades Renefi.cen- I 'b fra, If al, ne,Cie, er·em o parecer avo-
duas que vive.ram sempre na mais

Le-s de F.lcl!HilalnÓfp'oU,s", como vinha rável ou contnárj.o
.

da .comissão
exLl·,elma penúria, fisicamente de-

e·endo trataelo o novo o·rganismo, pa- adr,elCie cooslitLviJda e, só entã'O, se,I'

tpallip'el'ados .pelas elldemías e com
1'a evi,La;l' pos·;:;ível confusãQ com a debaUda nm pllelllári.o, com .o dir.e.i

uma �ubn:utrição conlinun.cta, que
União ESrpill·i'f.a "Disüipulo.s de Je- to as,segurado a cada orUidor de fa

os a,cOinrpa,n:ha do b-elrço ao. túmulo
sús ", hoje uma das su.as filiadas. lar não. s.ei quanrto tempo, manifes

através de .gerações a!páticas que
A qlla:l'Ga reunião, proc·�di,da no tando-s'c os assisleml>e.s ele acôrdo

v,:;'o ·".oI1la�I"n'.an'do o nl·e.j'O pe,lo "IJ-
local do Cos,tl1ilDe em 5 cJ.e J'u:lho, �ob I I'. e v 'W •

• C'Olm [\; guma.s l\ClgTas par am,enl"alr,e's
di,fellEmtismo a tudo, num contras-

a oni'ell!uaição do. Sr. Johel Call'doso
e a adoção do sisLerrna corl'i,q'ueiro

te dolo1'0810' do "meus sa.rla in CUl'-
digno pres·i.deDlLe ela citada União de legi:slar á v01lltCllde em a>S\Sem

pore sano", 'conduzidos- ini(;cl'mina- Espírita "Dii:;cí!pU�o.s de Jesús", de- bJ.éias d-e;;sa natureza.
"elm·e·nte a.os '!lOS/Ill'tal's c P'l'l'SO-CS

veria ser uma elas mai'S inter·e,ssan- ., 1 ',,' 'e
--,

i'_ sex a, sClt!J!I11'a ·e 01' ava I·eUTl:Wes
:na incoruciên<cia, -da própl'i'a vida. telE> pella l]/ialnsão, 00 o.1'die111 do dia; exlraO-l'diná.rias, I}ClJra aproval".ãp e .:====�=========�:::-:::-;;-;�::-:=-;::=-==:"1;::;=wd

.,.

d d'
-

d t L
'{

I
Café Otto traduz qualidQde.�a LPl'ra é i'é-rLil e o mar d-adi,voso,' o I'mcIO a l&Cl1.SISao 0.5 es a u-

red�J]ã.o final do:s es'taturtos, fm;am
t t l t

�, - �" Pel"a-o ao seu fornecedor.oUlde Ludo, ,cJ.e\�er.á SleI' rid'ell1rr,e, pois -a 0.5, que, en re an o, pela Illl1pOSSI- pI{esididas pdo Dr. Cairias Gomes '"

Jla'ul>.·eza l)a,·j··e,"e enl"'al�'uar-se numa
bmda;d�e da oomi'ssão rc.sp-e:ctiva de 01" I' d d . I;," v o LO. de l,velI'a, l'C'a ]'ZCl:lll .O-.SO nas a-

V�t,erua primavera; orude Ludo deve- aJIJ!'esental', al·ém do. ca[)ítulo d(is [·a.s ne,s'l}'e"tivas d·e 16 e 18 de ag-ôs- T t d
· I

f' j' I d
.

d
v

. ra e. as. via&.' t/'...·:,.'.. '·í,"x'á Sf,r (�quâ:nj;me, ,pois a gente é J)oa
Lna L(la -c.s .g'eral·S e o c-sq�l·ema Lo, 'e 13 deste mês, com um largo iiJ

·H ge-norosa; 'onde tudo de'V·erá se,[ asseirrta,do, f'oi a;diwda ;por um mês; eSIPínilo. ele tolerância nos delbateE

tjHsLo, pois as autori,dad·es consti- quando súia apreciado o projeto
p'or vezes i'n.flamados, ele par oom respira orl8S t..ILuidas ,t.êm o pendor cívÍeo de tra- 1ntegral. Ne6sa reunião f.Írmou-se
aquela fleugma, J)ooulia,r:mente bri- f,

;balhar democl'átic.amente pelo povo
em elefi,ni-tivo o nome de Ação So-

tânica, qu'e. tanto eXior.na as ati.tu- A. Bronquite. (A.maticoD. I

o() para o povo. cial C�:téllrin:em5e, pélJl'a a s'Üc.iledad.e
des do. ex;p,eri.mentado CMlsíd,i,co, o Cronicas ou Aguda.) • GIi! i:·f' II 'd I I rI' d .uas manife.taçõe. (Tos.e... •

Oh que '1restava fazer, pois, meus ��I:Sã�� esCiO':1'1' o p81 a 'u 1 a cQ:-
qll e nos pal'C'ceu mesmo iJ1ld ispen- Rouquidão, Catarros. etc., .). r: ;

sonl o-re.s. sáw!l parra ,"el]C,0r os 102 d Ís.p.osi- assim como a. GRIPES, são l'H·estwv.a, a-peml;S coopc.ra�'ão, Sim, Chegára, nesse i'nterim, ao co- t.ivos do projelo el.essa ma·S's.iça lei mole.tia. que atacam °d opa- t·- .

I 1 relho re.piratorio e eveH� .Iloopemçao soma· ·em ,adas os sen- nhecime.nto da di'ta co.missã.o de es- o:r.g'âlJiiea e regiimelltal da nova ins- . i-
••1' tratada. com um medã. itidos, -a.rtÍloulUida enbre governantes tatutos, da qual fazíamos parte, a Lif:uição, g,e.oo;o, ao fim, allmova.da comento energico que com- 1,.e g0'vernados, no propiciamento do import.ante ohra so-ci.al que E'e edi- com 105 dis,pos·itivos. \ bata o mal. evitando com- f

bem co!:eti.vo. Com êss·e mario de fi,cava no ,rizinho Estado do Para- Qua,si afirmávamos de modc plicações graves. O SATOSIN f"'en
. ,

t C b t t a contendo elemento. antialil8- r...,. sar, preClsavamos rocar idéias ná. Depr·es.sa conseg>uíélJlTIo.s, pel,a eategónilcó que lal m0fl111ment-o, pr·e- om a e a os.e,
tico8. peitorais. tonico•• recol- irCOim pessôas que s0mIPre nos pa- benévola ·aLenção de a:mig'os em tt"l1didrumente jurIdil0o, a,o se des- bronquite e os I'esfria- Clificante. e modificadora. do !

receram sensatas, enco'l1trarudo a CuriHba, todos os decretos e regu- dobrar nos seus 46 aTtigns, 19 pa- dos. João O Xarope S. organi.mo é o remedio II
Orada -passo mai,s estímulo do que lamentos ba·ixados pelo iLustre pre- rágwafo.s, 33 a.!íneas e 7 ilúens, es-

éeficoz no tratramen to
indicado. flCesânimo, até q;ue tivemos a V'f'n- sidClllle Dr, Moisés Lupion, refe- tá fadado a proteger, de acôrdo Procure hoje o seu.tura de topa;r com Sidnei NoeeLi, rentes ao deSldOlhra:mento da Secre- com as suas g-randes finalidades das afecções gripais e

Vld ro de SATOS I N f'êsse j.avem catarinense que tem o ·tarj,a de JDdurcação e 'Saúele, assim um bom númer·o de neCiessi'tadoi" das vias respiratórias.. i
Is·enLimenLo comQ)reen.sivo de seI[ como a eriação dos De,partamentos em gClral. Mas, a ve.rdade é ' bem O Xarope São João nas bôas farmacias t�ítil aos seus s'emelhanles, embora da Criança e de As,sisLô,ruClia Social, outra e r,eside pa f,ormação dns --- -- e drogarias. t·.d t' d d solta o catarro e faz .'a v,er l'l]/ O-TIo.s as 'f]j,fieulidades a tendo uma idenLidade impI'le:ssio- SIEms doj,g furnJdüs soeilai.s; o cole�i- . Í'
;:I/'encer, mo!strou�-l1'os q1ue alimenta- uUinte �:j,e prO[ló'silos, serrn dúvida v·o e o rpa:trimolO.ia). .9 primeiro; expectorar fàcilmente.

_ IiralImIltiamo. UM argueiro;.
a fwnaça e a poeira rx>dem
afetar a _Me doa seus olhos.

Bvite os riecos de infJam.ção�
�ia e dOr. com a apli •

caçIe de algu_ gotas de

LAVOLHO. Usado diaria

mente, LAVOLHO coa.forta

e faz bem aos olhos.

l
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o F'STAD�j-Dômlngõ 5 de Gutübro de 1947

Clube Recreativo Amigos da Onça
18 horas, unta tarde dansanle nos

,<o"

3

fará
salões

realizarI domingoI dia 5, da s t 4
do Instituto Brasil-Estados Unidos.

,

as

Fnzeui mw,s.idwie::
Senhor 'll()J;né\ víeíra.

.

'&enhm'a . Flávia. JVh',lo de Paula
-espósa rio Rl·. !\,pl,son dia Paula.

Senhor Laudclino Coelho, bancá
· rto ..

�Mhor i.luujo F,el'Da�l,dp.s, te,!-I:,-
· :gnd'isLa resirlenle' em .8anl,os.

Senhora Axir is Horn Feno, viu

'\1
va do Dr. E1..UI'tpi:do6 Ferro, enge

r 111Ih(�il'IO che{'.e dos Corre los c 'I'elé
graf'os.

TI'<1111S,(,OI',l'·(, IJ.Oj;e o un iversá rio
.ua sta. Iris da ::;ih'u Saijlilo.s, apli

, cada aluna' do Colégio Coração ele
· .Tp�:u,s.

P(,zem anos. dia 6.'
Menina Rf'gi,na Patrícia, filha do

Dr. Zulrnar de Lins Neves, diretor
üa Ma{;enn!ii(_la:üe cj.p Fpolis,

S�n.h()r Od i lo n F-&l',nra'nIflICS. pro

�esso,r.
Menina Regiua Mar-ia, f'ibha do

-.sI'. Silvio Machado. ela firma Ma

<chado c Cia.
Menína Eli '!'et\eúnrha, filha de

'�r. Leopoldo Moira.
Senhora Maria Neves Rosa.

A·VIS·O

Joaquim Rodrigues
Machado e Senhora

·participam a08 parente. e

pel.oa. amiga. o contrato
de casamento de .eu filho
ACARY com a Stc. Maria

Carvalho.
AnitapoU•• 3/10/41

RITZ-Hoje às 10 horas da manhã
THOMÉ MAeHADO VIEIRA Matinada lla petizada
Completo. hoje seu 900 an;ver- Jornais - desenhos _ shorts

·,.ário o v.nerando ancião Sr. Tho® comédiam.é Machado Vieira. na�prol de
• FlOl'lOnÓpO is e que aind�. hoje Censura LIVRE
:-reaide nuta cidade Preços: Cr$ 1,00 - 2,00.

O aniver.a·donte foi. durante
· mui"oB onos. profenor público 41

.. ,qú'Srda alfandeg'uio, e é proge'
",jnitor do Sr. Bento Aguido Vieira,
�allo colega e funcionário Gllta

·dual opollentado.
Ao nonogenário, que pOlllue

�:atulllmente de.Cllndente. inúme

·'ro., apl'ellelüamo. no..o. cumpri
·c.l%Uento•..

MOLESTlA'S DO CERE-BRO
. 1 DOS NERVOS

A Neurastenia e o

Sistema Nervoso

A palavra neurastenia signifi-
· ca fraquesa d6s nervos. 'Ei uma

.

�oença espalhadissima, Geral
" mente não' damos a devida

:�atenção á neúrastenià limitan
,-do-nos a tomar "calmantes",
dlue geralmente peoram o estaele
, da doença. Fortifique seus ner
· 'Vos e seu cerebro, com:

, \ :;For.f-FosFaJos
! 1cuics da NHdOftlA e SISTEftt. NERVOSO

Produto do LaJloratorio da

·1I1PA1IU N. S. DA PENHa
A Vida do FigadCl

· Maiores esclarecimentos escrevam:

Caixa Postal 3.061 • Ido

ARNOLDO SU.AlREZ GUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hora

';,marcada, a car,go de abalizado pro
H:iissional

,i

\
.....

'I

I
I

Germano Joaquim de
Carvalho e Senhora

participam a.oa parenta. e

peita0. amigas o contrato
de ca.amento de .ua {ilha

MARIA. coro a .r.

Ao lry Machado

F!or1an6polia. 3/10/41

Habeas-corpus n? 1.733 de

Joaçaba, impte, e pacte. Lau
rindo Daniel. Relator o sr. des.
LUNA FRIDIRE, decidindo o

Tribunal, preliminarmente, con,
verter o julgamento em dílt-
gência, para que seja avocado
o processo original a que res

ponde o paciente.
Habeas-corpus n? 1.734 de

f Tubarão, impetrante dr. João

-IIYlareolld�s de Matos e são pa
cientes Francisco José Braga
e outro. Relator O sr. des.
EDGAR PEDRlEElIRA, decidin
do o T'rbbunal, preliminarmente
converter o julgamento em di-
Iígêncía a fim de ser avocado o

processo a que respondem os

pacientes.
Habes-corpus n? 1.730 de

Lajes, impetrante des. Mário
Teixeira Carrilho c paciente
QuinUno Rodrigues de Aguiar.
'Reloatm (> sr. des. HERCILIO

nINHEIRO NÃO DA MEDEIROS, decidindo o T,ri�
FELICIDADE bunal, por unânímídade, negar

Betty Hutton. a ordem impetrada.
Don de F01<e. Resenha dos' julgamentos da

ROBIN HOOD DO OESTE Câmara Criminal, realizados
em sessão de 26 de setembro de
1947.

O Cow-Boy Querido. Apelação criminal n? 7.675
OS 'I'A:\'lBORES DE FU-l\IANCHú de Campos Novos, apelante

Jacinto Pdres de Meira e apela
da a Justiça. Relator o sr, des.
LUNA FREIRlE. decídíudo a

Camara Criminal, preliminar
mente, converter o julgamen
to em ddligêncía, para que na

comarca de origem, seja ouvi
do o dr. Promotor Público sô
bre o recurso.

Apelação crimínat n? 7.669
de Tubarão, apelante Antônio
Claudino e apelado Antônio
Laurindo. Relator I o sr. des
HERCILIO MEDEIROS, decí
dindo a Câmara Criminal co

nhecer do recurso e negar-lhe
provimento, para confirmar a

sentença apelada, que decidíu
com acêrto,
Resenha dos julgamentos

.da Câmara CTiminal. realiza
dias na sessão de 19 de setem�
bro de 1947.

'

ODEON

TEATRO A. DE CARVALHO
- As 3 horas-

Vesperal das Moças
MESQUITINHA
'e seus artistas

O PADRINHO DE EDGARD

3 'hilariantes atos de ARMANDO
GONZAGA.

Recurso criminal nO 5.275 de

Palhoça, recorrente a Justiça
e são recor,ridos Dário Nico
medes de Oliveira -e. outros .

Rélator o sr. des. HEIROILIO
MEnEU�O'S, decidIndo a Câ
mara Criminal negar provi·
mento ao recurso, para confir
ma:r a sentença reco.rrida que
julgou nulo o processo.
Apelação criminal nO 7.672

de Caçador, apelante Ricieri
Tozatti 'e apelada a Justiça.
Relator o sr. dl:)s. FEIRREIRA

BASTOS, dec,idind,o !'l Câmwra
Criminal, pelo voto de desem

pate do· sr. des. Presidente, dar
prov;imento á apelação, para
absolver o apelante. Vencido o

sr. des. Frerreir3. Bastos, sendo
designado o sr. des. He,rcílio
Medeiro:s para lavl'ar o acór
dão.

Continua O ES_TADO fazen- JOÃO MORITZ S. A. INDUSTRIA E COMERCIO,
"do distribuições de valiosos Ii- avisa a sua distinta cJientéla que, por motivo de imprevistos
.wros, inclusive romances mo-

I
em suas Instalações industriaie, provisoriamente fará o forne

.sdernoe, entre as pessoas que
cimento de pães sômente na SOB E R A NA.

,
..const�m de seu cadastro 50' Aproveita o ensejo para traz er de pu blico os agrade-

· -eial. cimentos às autoridades civis e militares e a todos que cola-

As peseoe« que ainda não boraram com esforço e boa vontade 'no sentido de evitar um I...!haiam preenchido o coupon
sinistro de maiores proporções. .'

I

.que diariamente p-ublicernos
,poqerão ieee-lo agoca, habi- '

...litando-se, eesim, a concorre

I�lram a tão int,el·�sant:e inicia
.<;tiva realieaâa sob .o pe troci
.aio da LIVRARIA ROSA· à
.iDeodoro n.SJ, nest-a CapÚal.

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

RIT�-Haje às 2, 4, 6,30 e 8,30 hrs,

){ISME'r

Censura: - Impróprio até 10 anos.'
No programa:

Brasil em Fóco - Nacional.

Atualidades Warner Pathé

Jornal.

Preços:
As 2 horas: - 6,00 e 3,60.

Às 4 'e 830 horas - 6,oc e 3,60.
As 6,30 noras - Cr$ 6,00 único.

ROXY - I-Ioje às 2 soras

1° -- Reportagens Cin.édia

Nacional.
TRANSGRESSORES DA LEI

3° - Randolph Scoot - Ann
Devorak.

A RUA DOS CONFLITOS .....

4° - Início do seriado.

A CAVEIRA

Censura até 10 anos'.

Preços: - Cr$ 3,60 e 2,40.

ROXY - Hoje às 7,30 horas'
Com: - José Luiz Jimenez

Cal'mem Molina e Alicia de, Philips.
Censura até 14 anos.

No Programa: Reportagens Ci
nédia - Nac.

Metro Jürnal - Atualidades.

Preço único - Cr$ 4,.00.

HE,MORRÓIDAS
E VARIZES

NOVOS TIPOS DE AVIÃO
Londres, (B. N. S.) Ao

mesmo tempo qus aviões me

nores estão sendo construídos,
expecimentados e lançados ao

serviço 'três projetos de gran
de proporções estão sendo rea

lizados. O primeiro é' o "Bra
bazen Mk I", cujo prototipo,
equipado com oito motore-s ra

diais "Oentusrus ", associados
em pares, estará dentro de um

mês nas oficinas de montagem
e em condições de voar no pró
ximo verão. Um segundo pro
totipo, o "Brabazon Mk II"
será equi,pado com motores
Proteus de turbina e hélice e

estará em condições de voar

doze meses devais. Logo em

seguida três desses apa;relhos
serão con'struidos para a Britsh
Ove;rseas Airways Corporation.

O "S. R. 45" da Saunders
Roe também deverá ser equi
pado com motores Proteus. Es
'se avião, que deverá voar em

principio de 1950, é do tama
nho aproximado do Brabazoll.
Já foram encomendados três

modelos de produção. Mais ou

menos na mesma ocasião esta
rá em condições, de voar o

D. H. 106 da de Havillalld,
equipado cem quatro motores
a játo Chost, cada um dos quais
desen,volve: o equipamento a

10.000 H. P.

V. S. quer o progresso da
lJ.�gSa Juv�ntude? Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanha.ndo os organizado<
.,.e� do "Colég'io Barriga-Ver·
de".

o �.j.iíll!,

....:....:.......
C'A CATAR'NEHSl
Dr Tf1ANSPORTES AÉREas lriiA

Rua Arci1}reste Paiva 17
O TESOURO

Da instrução está ao alcanoe
de todos. Dá esse teSl:mro ao teu
amigo analfabet.o, Ieva'lldo-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Estolar São José, na Escola Indus�
.flrial de Florila,n6polis ou na Cate
dral Metropolitana.

CINE-REVISTA Apelação criminal nO 7.673
Os "Cines Coroados" eiJltregarão de Caçador, apelante Abel

hoje, ao público, o l° número de Américo Tozatti e apelado a

"CINE-REVISTA" - publicação Justiça. Relator o sr. des. HER
l11!ensal ilustrada que 'Obedece a dí- GILIO MEDE"IROS, decidin
l'eção d'O nosso colega Acy' Cabral do a Câmara Criminal dar, em
Teive. prurte, provimento á apelação,
A nova revista foi impr,essa nas para reduzü� a pena de .

oficinas da r. O. E., e, apresenta Cr$ 500,00 que foi imposta ao

farto noüciário sôbre dnematogra- apelante e manter as demais
fh além de outras seções inte.res- comições da sentença
sa'ntes ,e bem distribuidas. Re.senha dos julgamentos
De parélibens, pois, os frequneta- ia Câmara Civil. realizados na

dores dos cinemas Od..eon e Impe- sessão de 22 de setBmbro de
rial por tão feliz iniciativa. 1947,

- última apresentação!
- Preços: -

Cr$ 6,00 (único).
(Localidades avulsas).
Geral - Cr- 3,00.
Censura: - "LIVRE".

Crianças maiores de 5 anos po
derão entrar.

IMPERIAL
- As 2 horas -

1) - Documentário,
- Nac. Imp. Filmes -

2) - A Voz do Mundo.
- Atualidades -.

3) - O Homem de Míssourí.
- Short -

- com

ROY ROGERS.

com

Henru Brandon.
15° Episódios.
Preços: - Cr$ 3,00 e 2,40,
Imp. 10 (dez) anos.

'I'EATRO A. DE CARVALHO
- As 8 1/2 horas -

RÉCITA EXTRAORDINARIA

Apresentação da engraçadíssima
comédia em 3 atos de

PAULO DE MAGALHÃES

por
MESQUITINHA

E seus artistas

C_H I C A B ô A

-__preços: :-
Cads. numeradas Cr$ 15,00
Balcões numerados .. Cr$ 10,00
Camarotes . . . . . . . . .. Cr$ 75,00
Gerais ... ; . . . . . . . . .. Cr$ 5,00
"Imp. 14 anos".

.

ATENÇAO: - As assinaturas

que não foram confirmadas até às
12 h8. de ontem não estão -prevale·
cend.o as suas localidades para o

espetáculo de hoje.
.

IMPERIAL
- Às 71/2 horas -

.DINHEIRO NÃO DA
FELICIDADE

- com

Betty Ht.itton.
Don de Fore.

Ba.rry' . Fitzgerald.
CAVALGA.DA DO RISO

com

Cllal'lie Chaplin.
No Programa:

1) - A :MARCHA DA VIDA.
- Nac. Imp. Filmes.

2) - O HOMEM DE MISSOURI
- Short-

3) - FOX .AIRPLAN NEWS
29x74.

- Atualidades -

Preço único - Cr$ 3,00l,.
Imp. 14 anos. �

... ,.." ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domíngo 5 de Outubro de "�47
-------------------------------------------------------------------------- ------------�----------------------------

Tribunal Superior Eleitoral
RESOLUÇÃO N. 1.929

I
20 Tesoureiro - Bernardino Antônio

Vistos, etc. de Sousa.
A Comissão Executiva do Partido Soo Membros - José Antônio dos Santos,

cial DemocráUco, em Santa Catarina, por Teobaldo Lothar Descha·mps, Paulo Gaert
seu presidente, requer, de conformidade ner, José Mondini, Ernesto Assin.í, Por
com a Ieg islação v·igente e o Regimento clono Henrique da Silrva, João Dal la
Interno, o registo das modificações leva- t Rosa, Pedro André Reinert, Henrique
das a efeito, em alguns Diretól'los Munl- , Porcino da Silva, Hercilio Hostins, José
cípars, por ela devidamente reconhecidas. Pitz, Amândio Spengler, João dbs San
de acõrdo com o estabeleoido na letra e, tos, Arnoldo Krauss e Bertoldo Borrihau
do art. 12, dos atuais Estatutos do dito seno

Pal\tido, bem como a reorganização L1e
vários Diretorlos Murríctpa ls, procedida
pela mesma comissão, por motivo de con

veniência partidária, na forma da dis

posto na letra h, do citado ar�. 12, d?S
referid'os Estatutos, juntando a petiçao
de fls. 25 as relações, em ordem alfabé
tica, dos Diretm'ios assím modiftcados e

reorganizooos, as quais con tém; O'S nomes

dos componentes dOS altrd ldos Diretôrios,
achando-se ambas assínadas pelo secre

t!Íll'io do Diretório Estadua, do desrgnado
Partido, neste Estado.
Das mcncionooas rel-ações consta que

f'Oram modificados três e reorganizados
sele Diretório;; MunicLpais do Partido em

,."eferêncla, neste mesmo Estado, a saber:

a) - Quanto aos modificados: Joaçaba,
Lajes e Laguna; b) - Quanto aos rcor

ganizados: Florianõpolis, Ga'spal', Ibira

ma, Palhoça, Rodeio, Serra Alta e Videi-
ra. .

Isto põsto e considerando que foram
observoadas as exlgêncías previstas para
() regísto pretendido:

Resolve o Tribunal Regional, unamrne
mente, consoante o art. 96, d'O seu Regi.
mento Interno' e o art. 30, § 30, da reso

lução n. 830, de 25 de junho ele 1946,
emanada do Tribunal Superior El,eitoral.
.ordenar o r-egisto das modificações e

reot'ganizações dos Diretór!üs Municipais
constantes das

'

relações em aprêço, nos

têrmos do pedido.
publique-se e oormmtque-se.
F'lGrianópolis, 23 de setembro de 1947.
Ferreira Bastos, presidente, Luna FI'f'Í·

Te, relator, Mário de Carvalho Rocha,
Alves Pedrosa. Clarno G. Galletti.
Estive presente: Milton da costa,

Rlelação dos Diretórios a que se refere
a resolução n. 1.929, de 23 de setembro
do corrente mês:

Município de Joaçaba
Presldente - Oscar Rodrigues da Nova,

10 Vice-pres�dente - Orestes Floriani
Bonato. 20 vice-orestoente - dr. Virgíllo
NoU. 30 Vice"!)residente - VirgUio Gran
do. 10 Secretário - Boaventura Nunes
Varela'. 20 Secretária - Armando Sa'bino.
;).0 Secretário - Alvaro ToJentino da Silo
va, 10 Tesoureiro - Francisco Santini.
20 Tesoureiro - Luiz GrosS'i Alvarez. �o
T,esoureil'o - Nelson' Roarigues Garcia.
Membros: - Clemente Tarrasconi So

brinho, Gel'mRp!O cartos Oarminattl, .ra
C!) Balduino Antes, Miguel Espírito San
to, Alfredo Gome� João Destri, Aquiles
Pedrini. dr. José Benedito Muniz de
Queiroz, FauS'tino El,eutério da Luz, VI·
dal Pereira Alves, Ernesto José Galiari,
GenéSio Guilherme Paz e Luiz Antoniut
tI.

Município de Lajes
Presidente - Vldal Ram'Os Júnior. Vi

ce"presidente - OctaJc!1io Vi'eira da COSo
ta, Secretário - Arfteu Gndinho 'Furtado,
Tesoureiro - Jolio Dias Brascher.

Membro�: - Vj,rglllo Ribeiro Riamos,
J'Osé de CÓ1'dov� Passos V�rela, Filpto
Vieira Borges, Alfredo F10rianl, Leontino
Alfredo Rlveiro, Dimas de Oliveira Wal
trtck, Otacllio de Oliveira Couto, João
Ribas Ra;mos, Armand'O Ramos, Alelno
Mateus Granzoto, EustâJchio Ev!1ásio Ne
ves.

Município de Laguna
Presidente - Pompillo Pereira Bento,

10 5eoretário - dr, Angelo No'V!. 20 Se·
cretário - Mussi Dib MussL 10 Tesou
'feiro - A,berto Crippa. 20 Tesoureiro -

Wence5'lau de Oliveira.
Membros: - Dr. Armando Oalil Bulos,

dr. Ernani Cotrim Filho, Pedro Francis
co da SUva, Waldomlro Sousa. Salvato
Rita, Aparí'cio Ma,rtins de Oliveira, Ata
Uba Brasil, Alice Gonzaga Pet.relll e Ve
nâncio Vieira.

Município de Florianópolis
Presidente de Honra - Dr. A;derbal R.

da SUva e c!. Alice da Gosta Vaz.
Pres1dente - Coronel Ped.ro Lopes

Vieira.
.

Vioe-pr.esidente - Prof. Antonieta de
Barros,

10 Secretário - Dr. João Batista Bon
nas'sis.

20 Secretário
Salgado de Oliveira.

l0 Tesoureiro - Dr. Ivo Reis Monte ..

negro.
20 'I1esoureiro

Apóst,olo.
Membros - :r..wm Osvaudo F1erreira de

MeHo, José do Vale Pereira, dr, Leober·
to Leal, Osvaldo de Passos Ma'ohado, Osni
MaynoIdi Ortiga. Fnancis'co Motto Espe-
zrm, RO'berto Münd·el Lacerda, Charles
Edga,rd Moritz, dr, Thiers Fleming, dr.
Joaquim Madeira Neves, João Batista
Pereira, Guido Bott. João Alcântara da
Cunha. Aureliano Stuart e Jau Guedc·s
.da Fonseca.

Municíp'io de Gaspar
'Presidente - Vital França.
Vice-presidente - José Estefano dos

'Santos.
10 Secretário
20 Secretál'io
1° Tesoureiro

I I

Dr. José Benedito

Antônio

\

l.
II

- Manoel Suar.
- Afonso Hos'lin.
- Osmundo Klock.

,

I

\

Paschoal

Município de Jbh-ama
Presidente - RodoMo Koffke.
Vice-presidente - Frederico Schmidt,
Secretário - Humberto Hermes Hof-

fmantl,
Tesoyrei1;o - Heinz Fiedler.
Membros - Erwin SCheidemautel,

Raymundo Suaimke, víctor HoJetz, Pau
lo Nuessner, José Barbl, dr. Victor Men
des, Germano SCh'lup, Siegfried Reiner,
Henrique Machotta, Arnobdo Wlooh e 1,,0
Müner.

Município de Palhoça
Presidente de honra - Dr. José Boa-

baíd,
Presidente - Dr. Ivo Silveira.
10 Vice·presidente - Jacob Kuabben.
20 Vice-presidente Evaldo Carlos

Baasch.
30 Vice-presidente - Manoel Amariuho

Wagner.
10 Secretário

dert,
20 Secretário

calves.
30 Secretário - João Ivo Martins. �

.

1° Tesoureiro - Manoel CalltaHcio Vi-'daI. .

'

2° Tesoureiro - Estefano Becker.
30 Tesoureiro - Toloentiu'O José Rosal'.
Membros - Ezequiel Pacheco de Sou-

sa, Frederico vítortno dos Santos, Eucll
des Pereira Santana, Fábio Domingos de
Castro, José Luiz Martins, Germano Ber
kernbrock, Amaro' Ferreira de Macedo,
Pedro Thiesen Júnior, Roberto Beppler,
Evaldo Probst, Antônio Ferreira ds AI�:"
e Manoel Venáncio da Silva. ,

Município de Rodeio ,I
Presidente de honra - Frei Vigário

Ladislau Gadzsinski.
Presidente - Joaquim Rigo.
Vice-presidente - Leopoldo Ko{>rowski.
10 Secretário - Jacô Furlani.
20 Secretário - Jorge Schuetz.
10 Tesoureiro - Ermínio Gadottl.
20 Tesoureiro - Guilherme Gel\ert,
Membros - Victor Kr'et.zschurrar; Allgelo

Viviani, Hans scnleirer, Jos'é Depí né , Ce
leste Bonezzi, Júlio R,ozza,'Antõnio Fur -

Iam i e AquiUno Buzz].
Município de serra Alta

Presidente - Dr. Pedro R. Comlnese.
10 Vice-presidente - Martin Z1pperer.
20 Více-presidente - Olimpio VidaI

Teixeira.
30 Vice-presidente - Teodoro Buschle.
1° Secretário - Roberto Koenig.
2° Seoretári"o - Alvar-o Guert-eiro Krü-

ger.
10 Tesoureiro - Antõnio Kaesemodel.
20 Tesoureiro - Teodoro Engel.
Membros - Matias dos Santos Eduar-

do Neíder-t, Francisco Roesler;' Afonso
Jung, Wlgando, Diener, Car'los Zipperer,
João TremI, Emíloio Jungton, Guilherme
Hruscl1ka, José C'ugnier e Germano
Greipel.

José Patrocínio Gue-

Amaro Joaquim Gon-

Município de Videira
Presidente de honra Ravmundo

Formighiel·i.
'

Presidente - José Grazziotln.
Vic,:I-nrec:irtpnte - M;"'{n 'Pf)rt", IJ0nec:::.

G!�osecretário Antônio Francisco

20 Secretário - Juventino Marcon.
10 Tesoureiro - Silvestre DOl'é.
20 Tesoureiro - Cesar Leoni.
Membros, -:- Júlio Fuganti. Angelo Bi-

notto,. Antolllo Dldlmo da Silva e Sá, dr.
Franc....co Karan, Ped,ro Lorenzoni, Gue
l'lno �ndr�=a, Aloysio Kreling, dr. Os.
valdo PereIra da Silva, VitÓl'io de Marco,
pau.lo .Fi�rav,ante Penso, Luiz FerJin, AI
fl'edo Odilon Taborda Ribas, AngeloPonzolll e Gualtiere Raymundo PiccoU
Secretaria do TribunaÍ Regional Elei:

toraI, em Florianópolis, 3D de setembro
de 1947.
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De acordo com os imperativos do
razão, do ciência e do bom sen-so;

Nervos D.ebili
tados

>,

Provocam'
Neurasthenia

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRAB'ALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSIC(}
E INTElLECTUAl ()
LEVARA', FATALMEN
TE, A' NEURASTHENIA

N. o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, hemorrcqícs
e suas consequências.
N.o 2: Falto de regras, regro-s
atrazadas suspensas, deminuidas
e suas consequências.

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-
das. Trate-se immediatarnen
te, com-um remédio deeffeito
positivo e immediato. Não
torne"drogas perigosas. Vigonaf
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 ãs pessôas exhauridas,

Vi�onalt
FORTU'ICA S DÁ SAÚDE
La!lJoIClio,;".. ALVIM & FREITAS - S. PQulca.

u." ...

I VAUMART
------------------------------------------------- ------

ROLAMENTOS
MANCAIS
ALARGÃDORES

BROCAS
MICROMETROS

*

Dr. (L"RNO G.
(I GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Coaatituiçno de Sociedad..
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6riOtl

Elcrit. -- Praça 15 d. No.. 33.
lo. andar.

R••id. - Rua Tiradente. 47.
FONE •• 1468I (WALTER BEITLER Bc elA. LTDA.,

I M P o R T A D o fOI E S'

CAIXA POSTAL 5443

SÃO PAULO

;a • _ • .. .. .. .. .. .. ..

Valorize'l) seu dinheiro, ins-

! Cl'e'rendo-se no quadxo social.
I
dos componentes do Colégio
Barl'ig'a-Verde.

Solon Vieir'a, seoretário.
Aviso

De ordem do exmo. sr. desembarga.dor preSidente, torno público, pat'a, co

�he<:JIl11ento .dos interessa'dos, que na
se,sao do dra 4 de outubro cOl'rente se
rá julgado o ,segui.nt.e feito:
Registro da Comissão Execuliva, nes.

te Estado, ela União Democrática Nacio.
nal. Relator: Dr. Alves Pedrosa.
Secretaria do Tribu'nal <Regional Elei

toral, em Fl01'ianópolis 2 de outubro de
1947,

'

8010n Vieü'a, secretário.
..

.

RADIO
5, 6, 7 e 8 valvula. para
Luz, Pilha e Accumulador.

Peça catalogo gratls.
Preços
AVA

São

.em concorrencia.

importadora
Paulo, C. POlltal, 4063.

O MAJOR STOCK PARA PRONTAS ENTREGAS
Aceitamos revendedores

FRaNCISCO Silva JR. & CHI. LIDD.
�lIa Visconde do Rio Branco, 458 (Loja) • Fone 6-12'lJ _ S. Paul.oc

'------'---------------- ;1,1

A GASOLINA

3 H.
2,5 H. P. = 1300 R.P.M.
3 H. P. = 2000

4,3 H. P. = 3000

{
3 H. P. = l.800 RP.M.

5 H. P. 5 H. P. = 2,600 "

6 H.P. = 3,200 ..

'>., .
.4'ik!.c ',,�, ZENITH 9..nWtnat:úmal .1"'''-..

�O N O V O R Á O I O • F O N Ó G R A F O:

Distribuidor Exclusivo Z. S. iA TT-IST-Or Ti
Ruo Pelipe Schmidt. 34, - CCllXCl Postal 113.

Fle:dcm.op&lis. - Santo CatarinCl

o Novo Método ZENlm de Tocar Discos'
"

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO e
�

Trocador de DiSCai IÁPIDO!'SIlENCIOSO
,I
Um bdo conjunto, à prova de temperatura
e umidade. ProporCIona exce�ente recep·
ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros�
O Novo Braçe Sonoro "Cobra" suprime· o
roidodesagradavel de raspaduraou chiada;

I faz com que os discos se possam tocar cen-
tos de vezes mais. ,4,
-------------------------_.

L01Wor".ic.. ...,.......�� �
""'

......1
/

,

I
I

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

3]1í segundos cada um..

O Braço Sonoro "C0-
bra" pode se deixar
uir ou raspar nos dis
cos. sem causar dano.

1

I

.,
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�
e com puz. mau halito, derrtes amarelados

beleeimeoto .da Sande do Victor. Válvulas e Disco ••
-- Cuidado, com a piorreia" cuidado com a Rua Conselheiro Mafra

aaude. Faça uma completa limpeza de ReUR dentes com BUKOL

I
Lázaro. . .

·;1.
sabão .pa.toRo em tubos e emxi1\haii e o Eiixir BUKOL em vidres.

f
V••d.�. lo,"":Co�6�& ���;,.:::n:;;!�:t�.;:::to �lo;:a.6pOI!" T���" KNÓT'

.

'1 de�l�:s.OC�;!�:::'��I'�Je�e:�
__..._ COle.,l<! Bara-íga-Verde,

,

,
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�
I
I
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EM SUo S C PRAS!
I .. artigos da mais aUa qualidade pelos melhores preços:

Para a Agricultura:
Arado" .. grades de disco e de dentes. cultivadores americanos, tratares es

peciais p.o a hortas. Moinhos de pedra e de disco para todos os fins e ca

pacidades. Máquinas e veneno para extinção de formigas. Amplo sortimento
de tôdas as ferramentas para a lavoura. Consulte nossos preços!

-

Tornos paralelos e bancadas. Máquinas para diversos fins. Completo estoque
de f'err amentas. Motores Diesel industriais, marítimos e grupos electrogê
nios. Grande sortimento de canos, material para instalações sanitárias, ba
nheiros etc.. Utensílios e material para construções. Fôlhas de serra para
engenho, braçais para aço e metais, circulares e de fita. Bons preços para
atacado e varejo!

-

Para a Família:
Artigos úteis e indispensáveis ao equipamento de um lar moderno, CODl.:

fogões de todos os tipos, rádios de diversas mardas, 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 • tude
a preços convidativos!

Para o Transporte:
Pneus Gigantes Goodyear de tipos diferentes, especiãlmente cons

truidos para a natureza de cada trabalho. Câmaras de Ar, Man

gueiras para Radiador, Correias; para Ventilador e Baterias

Goodyear. Ferramentas e macacos para qualquer capacidade.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Flori-anópolis. FILIAIS: Blumenau - Joaçaba - JoinviJe - Lages _

Laguna - São Francisco do Sul - Tuba.rão

AGÊNCIA EM SANTOS· ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO' E CURITIBA

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

ARMADORES - COMERCIANTES - INDUSTR.IAIS
Transporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro. Fábrica de Ponta�"Rita Maria"(Pregos de ferro)

IMPOR.TADORES E ATACADISTAS
Fazendas • Ferragens • Máquinas • Pr�dutos Químicos e Farmacêuticos e T E L E G R A MAS 1/HO E P CK E 1/

('
I

\

fora
.

p••,e<\:it, <U'PcrJ.íciesI'(JrO J. . lJ

01
is base deO

foro
_ 'med\oto

;'-\".

Tradicional�ftO
d P\R�I�

• base e
o

,LATA AZU·L LATA AMARELA

i
Pulverizado nos paredes,
um':a ;camada mortífera

I
.

'"I
tetos etc., deixa
oorc os insetos.

Pulverizado no ambiente,
Mata instantdneamente,

NTER�AMERICAN"

(
I

CUTIS
CANSADA

. �'S��d�i��
gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas. cravos e es-

pinhas. são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições. lançando nu
vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme RugaI.
RugaI corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

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

base do "rnaquitlage", 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

RU�dL
Alvim & Freitas, Ltda.·C.P.1379-S,J'aulo

.........."' --- _ .",

Traidores
franceses

Paris, 2 (U. P.) - Chistian
Masuy, chefe da Gestapo fran
cesa durante a gue:rra,· e outros

quatro acusados' COP-l0 traido
res, foram executados, hoje, por
um pelotão de fuzilamento em

Fort Montrouge.
Os outros executados foram

Pierre Charbon ier, Bernard
Faulota e Raymond Fresnol,
oficiais da Gestapo francesa, e

Jacques "Estaes, condenado
por haver denunciado li, Ges
tapo patriotas da resistência
francesa.
Musay, vestindo um traje

azul-elaro e de cabeça erguida,
avançou com passos firme até
o lugar da execução e, pouco
antes de ser dada a ordem de
'''ifogo'', Masuy dirigiu o olhar
para os presentes e disse:
"Que grande pais é esta França
de vocês".
Faulota e Charbonier, reani

mados depois de um ligeiro
desmaio, . foram executados
juntos.
Pouco depois foram exeouta=,

dos F'resnoi, de 20 anos de ida
de, e Estaes, estudante de me"

dicina.

�abelos Brancos'

Sinal de velhice
A Loçao Brilhante faz ·vol.

tal.' a c8r natural primiti'llQ
(caatanhai leuJ'o, d�ada ou
negra) em pouao tempo. Não
é tintura. Não mancha a não
suja. O .eu u.o é limpo.
facU e agradável•.
A Loção Brilhont. extingue

a. caspas, o prurido. a sebor
J'héa a tadaa as afecçõe. PQ�
rallitá..ias do eébele, a".im
corr.� combata a calvíoie, re

vitalizando a. raizea capílp.�
reli. Foi aprovada pelo Depc;ar
tomento Nacionol de Saqd.
Pública.

.

SI .cONSEGU1RES
Que um teu amigo OaI eonhe

cido analfabeto frequente um cur

so noturno para aprender a ler e

a escrever, pr-estarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral M��
tropolitana ou Grupo Escolar São
José. � .��$.iIil.A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o sensacional certame eataríaease dê' atletismo, pomovido pela FAC, foi iniciado ontem, en
contrando ..se na liderança o Litla TeDiS Clube,' com 20 pontos, seguido pejo Clube A.tlético, com
7 pontos.. .No campeonato feminino. o Bandeirante, de BrusQue, está à frente, com 8 pontos

contra 3 do Barriga .Verde. O campeonato. de 47 está superando todas as espectativas.
Hojp. com inlrio às 8 horas, serão realizadas as provas finais.'''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!!!!!!!!!!!O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!!!!!!!!!!!!!�,..,;,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�.;,,,,;;,..,,!!!!!!!;;,;..,.,.,;��;,,;:;,,;:,,,:;,;,;:,,:,.,.,,,,;�,;,,;:.;:;,,.!!!!!!!�;;:.:�:.;;:,:�.:,�.,,,,::,:�..!:.:.,:,.:":�:.....",:!:�!!�:""""""""",,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,_,_."';",,,,,,,,,,,,,,. .�,,,)I'<>'"

Trionloo O fttlético por 3 a 2
Prosseguiu ontem o campeonato Al1ladorista citadino, com o con

trouto Oolegial x Atlético, cuja vitória coube a. êste último pelo escore:

c!(' 3 x 2; mesmo jogando desfalcado de 4 elementos titulares.
Os tentos foram conquistados por Gentil (3), 'para o vencedor;

tendo Severiano e Renato (penalti) feito os pontos do vencido.
No embate entre aspirantes, o Colegial venceu pela alarmante con+

t.igem de 10 x 2.
Direção de PEDRO'PAUW MACHADO

Prosseguirá, hOje, o �peonatoICOHFRONTO GIGaNTESCO E ·SENSaCIOHAl
Estadual de Atlebsmo Avaí e taravam} do Ar completarão, hoje, a.

No suntuoso est�dio "Tte.-Ce. 1(i - Ccrrida de 4 x 400 in com re- U'li.""ma od d d d turnoNUo Chaves", pertencente ao 140 vezamento.
I . r a a (.) segllg o I

B. c., teve inicio, ontem á tarde, de- 17 - Entrega OOS prêmios aos ven- t's"uladas as a-qUI·piaS Alvaro I'abo na arb·.tragemvemdo prosseguir hoje ás 8 horas cederes n \lU U U
-- U

o Campeonato Esta,rl<n�l de Atlé�/' Dam;s abaixo a relação dos atlé- ,Cnmpletando à últ�ma.. roda�� �o a luta desta tarde, Avaí e Caravana

tismo (masculino e feminino) pro t
.

it Carnpeouaêo da Prímeíra DIvIsa0 dto Ar treinaram afíncamente, en-
"

,- 'as lns·cn os: '

movido pela Federação Atlética' de Amadores da cidade, deverão contrando-se os dois conjuntos bem

Catarlnense C' dedicado ao ilústre l' encontrar-se hoje, com i,ulÍcio ás lJreparados para um "rnatch" re-

esportista governador Aderbal .fta- 15,30 horas, no estúdio da F. C. D., nh ido e atraente.

mos. da Silrva, a quem o desporto os fortes esquadrãos do Aval e doi Todas as atenções do nosso mun-

catarinense deve inestimáveis ser- Caravana do Ar. elo es:p;o.rtivo estão concentradaa no

viços, Será uma luta repleta de' lances importante cotejo de logo mais ii:

O certame de 47 está sendo dis- sensacionais, destinada a agradar tarde, prevendo-se que a renda ha-

putado pO'1' numerosos atletas da ao. mais exigente expectador. tC-Pfr' .. record nos Jogos do' campen-

Capital e do interior do Estado, Dois clubes iJ1ltegrados pelos mais nato que é dc 2.988 cruzeiros, reu-
•

constituindo a maior e mais bela ex imios "Ioot-ballors" ilhéus tra- da apurada no jogo do. prímeíro-
Iniciativa da F. A. C. varão sensacional combate pela turno entre os dois possantes ad-

Graças. á boa forma dos atletas, conquista de dois pontos. versúr ios,

o campeonato prossegue movimen- O Carnvana do AI' encontra-se na

lado. melhor forma para fazer frente aos

terras-campcõos catarinenses, en

quanto que estes, mal sucedidos na

peleja com o Colegial quando e111-

pataram por 1 tento. aguardam o

desfecho da luta, ansiosos por uma

melhor aprcscntnção.
Ser-á esla a luta mais empolgan

te do certame em andamento;
avaianos e caravaneiros saberão
brindar o nosso público esportivo
C,OIll um espetáculo atraente e equí
I ibrado, onde nada, faltar-á, especial
mente técnica; fibra e disciplina,
fatores essenciais ao sucesso de um

prélio.
Por um lado estae-á o Avaí que

lutará pela conservação do seu tí
tulo de lider invicto. Por outro la- Adolfinho o maguífteo guardião do Avaí

A partiria preliminar será dispu-
tada pelas eq.u'ipes de aspirantes"
dos dois clubes, sob as ordens dOI

i [uiz João Fernandes dos Santos.

1 A diretoria do Avai pede, por
nosso Intermédio, o oornparecímen
tô dos seguintes [ogadores do qua-

Tr-ata-se de uma partida de pro- dro de aspia-antes, hoje, ás 13 horas",

porções gigantescas, onde não há no campo da rua Bocaiuva: Vilaln,
favoritismo, vencendo o quadro que Jorge. Di,n/art, Chico Branco, Ari ..
se apres.en·tar com melhores pos-I Guido, D.clamar, Dutra, êachi 1;["
sihilí:dades técn�cas e físicas. Com-I LesSla, Lebeta, Vieira, Irinec, PÓ

pree-ndeildo quão sig.mificativa será l voas, Abreu e Raul.

Lbra Tenís Clube, Barriga Verde
Clube Atletico Catarrnense e 'Socie'�
dade Esportiva Bandeirantes, aque
Ies desta Capital e este do próspero
município de, Brusque, eis os clubes
que disputam o magno certame do
esporte base cio corrente ano.

Duas riquissimas taças estão ern

disputa: a "Taça Eficiência". de
posse transitó.tia,·e a "Taça de
Pontos", de posse difinitiva, além
de bellssimas medalhas que serão
ofertadas a-os vencedores individu
ais das diversas provas.
Pela primeira vez se disputa o E'rico -Srreete Júnior, do

Campeonato Feminino, ao qual CÜil1- Lira, vencedor da, prova de
correm Barriga Verde e Bandeí

arremesso do peso, ontemrantes. efetuada
As provas atléticas masculiuas do veremos o valente clube ria 110S-

fOil'am dedicadas ao sr. dr. Adalber- Clube Atlético Cataríncnsc (cam- sa Base Aérea lutar com todas as

to Tolentino de Carvalho, operoso peão de 46) - Osvaldo Silva Hu- suas energias , para, qucbrar a 1011-

prefeito da Capital. sadel, Nelson José In.ácio, Walrnor ga invencihilidade do adversill:io· e

O Campeonato Feminino é em Card'O'So, Aldo Nascimento Dinak colocar ii frente do certame o Pau

home,nla.gem á .exrna. Sra. d, Rutlh F. da Costa. Nilson Martin�, Clo- la_ Ramos que está com um pontü

HQepck da Silva,. digna espõsa do doaldo Amaral, Lourcnço João Vi- de diferel1lça do líder.

sr. governador Aderba.l R. d'a Silva. coira, Inicio Cos-ta, Mário d'e Azeve-

Ont.em foram realizadas as pro- do, Panteleal Machado, Amâncio
vas' de elimina<tórias dos 100, 2{)0, SiJ'va, Nestor Sousa, Emílio Garri-
400 e 5.000 metros; Arremesso do ga, Silvio Marques, Irineu Sdhwalbe,
peso- (ipara moças), Arremesso do Loss:o Medeiros, Aldo Galdino, Sil
martelo. Salto em dis·tân.cia, Salto vio Alves, AbHio Nunes Vieira,
em altura, Salto triplo e lanç�11�nto Amaro Amorim, Uno Xavier, ATi
de peso. Pereira, Osn1 Sit,'a, Ada,lberto P'êle-

P p'IiO'groona para hO'je, com ini- grini, FI,ávio Padheco, José T. Rosa,
cio ás 8 horas, é 'O s,eguinte: Undol;fo, Lnttel, Artur Nied'ermaier e

1 - DesfiJe Olímipico. Ismael . J. Vieira,
2 - Hasteame.nto, 'da Bandeira �10 A. A. Barl"l'iga- VeNie - Carlos
Hino Nacional Brasileiro. Caminha, Ar! Silva, Herci}i;o Biten- "

3 - Juramento OlílTl(]Jico. court, .r aei Bernardes da Silva, 1'eQ-
4 _.:... COl'rída d'e 100 m c/barreiras baldio Simão, Ivan, Mdo, MarcHio
- Salto em altura (moças) - La�l- Silva, Airton S. de Sousa, Djalma
çamento do dardo. Clmha, Hamilton Lemos do PradQ,
5 - Corr1da de 400 m ras'Os - T!eo!{]oro Santos, Francisco Assis
SaUQ com vara. GuinuH'ães. ,Heitor B. da Fonseca,
6 - Corrida de 200 m rasos (mo- Moacir Coelhü, Ai·rton Oliveira, Te-
ças) - Lançamento do disco. seu Muniz e Osmar Silva.
7 - COl'irída de 10 m rasos - Sal- Equipe feminina: Le.n,i.ra V. Du-
to em d'istânda (moças). I tra, Nai.r Daminelli, Aida Veiga,
8 - CQ.l�rida 'de 10.00.0 m .raso·s. Jo-Ia.nda Bon)1assis e Moema Garcia
9 _ Gorrida de 4 x 1.00. m com re'-J do Livramento.
vezamelllto. Sociedade Espo·rtLva Bandel-ralntes
10 - Corrida de 100 m rasos (mo- (Brusque) LiDO Toma.zoni,
ças). Heinz Appel, Herbert Appe-l, Wal-
11 - Corr1da de 1.500 m :rasos·. t·el' Sahulenbllrg, Vil'tolino Schuetz
12 - COI'l'jida de 200 m rasos. Múrio Tormena, Edmwi.do Or:th�
13 - Corrida de 300 m rasos. mam, Kurt Schlosser, Carlos Half�
14 - Corrida de 4 x 10 1I1 com re· pap, Eduardo Debrassi, Bm·mo
vezamento (moç.as). Appel, Ger·aJdo F. Raeder, Klll't
15 - Co.rrLd'a de 3.00.0 m ras·os. Haussmann, Bnmo Silva, Walde-

c Os quadros jogarão assim forma

dos:
Avai: Adolfinho ,

Fatéco e Tavi

nho ; Darniani, Luiz II e Boos; Feli

pinho, Nizeta, Bránlio ,
Tião (ou

ArO e Zachi.
Caravana do Ar: Hélio, Waldir e

Moraci ; Adão, Haroldo e Verzola;
Lc'hr-tindia, Sanf'or-d, Leon idas, Ma-

narn e Hazan,

Dirigirá o encontro o sr . .coman

dante Álvar(!, Pereira do Cabo, cs

colhido de comum acôrdo.

OutubroI Dr. Lindolfo A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituição de .ocieâad•••
Plano. contabei• .:. Organiza
lIIõ.. -- Parecere. e .el'viço.

cOI'�lQtos.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poU.
Da. 11 horae em diant.,

Clube 15
PrOl'ama de aniversário de IURdacão

Dia 15 posse de diretoria e SOlree (Trage passeio)'
I Dia 18 sáb_ado, grande baile de aniversár.io. Eleição Ef

coroação da Rainha do Clube.
Tra;e para damas toillete de baile, para, cavalheiros.

Smooking branco ou azul marinho.
Reserva de mesas para o baile do dia 18 na Secre-

taria do Clube.
'

Importados diretamente dos E. E. Dnidos
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais
Comunicamo. que- ••tamott rec.bend.o uma importação dil'8ta

do. EatodOll Unido•• do••eguinte. artigos:
Filme. para Ráioe Xi em divereoe tamanho..

'

mar &chad e Le'Üpol'do Diet!'ich. Almofado. e traveD.eiro. de c:amal'a d. ar. de borrocha - Dedeira. -

Equipe feminina: Hiltrud.es Gums capotinho. higiênicos de ·borracha.
, , Luva. para cirurQja.Gisda Von Prin.tz, Ivone Hej'lll, .Te- d li dr f •

Cubas, cQmadl'4lD, irrigcaLdore.. caneca. gra ua a., compa .s, unia.

ny Ristow, Elizabeth Rombaoh, em f"rro batido. umaltado.
Erica OrtlU11aI1ll, EIvira Galle, Ema E diversos outro. artillo.. ,

Orthmann, Lidia Ris�ow, Tlse Haa'be
" Demonstrações e pedidos à � O M A T E C

e Do.racf Sagaz. Sooiedade Materiai. e InDtrumentol Técnico. -- Cientific os Ltda.
Rua Con.alheiro Mafra, 54 -- Caixa. Po-tal. 148.

Lira.Tenis Clnbe - Érko Straetz Telegrexma:.: ,«Somatec» FLORIAN6POLIS. .

Júnior, Silvio Ney Soncini, Paulo.
OUo Saheidemantel, Arlete Nati
vidade Perfeito, Silvio Costa Silva,
José Barão, Da.rei Costa, Odnei Li- Vendem-se, de fabricação americano. nov(!)s, com-:
ma .dos Santos, Hélio Amaral Lan- pletas e modl:!rnas instaloçõe:t. motor DIESEL HMECO"
ge, Ald� C.ardoso, I?en�étr�o Maestri, 1145 HP, 100 toneladas de co rgo., velocida de 12 :miL�a8 à
Aldo RibeIro, Naldl SIlveira, Edson h�r-Q. Detalhes com D. P. Cleto Ltdn;. Rua do MexicoT
Melo, Natalino Rosa e Miguel Lo-121. 17.0 andor. EntrEga' dentro de oito semanas em

peso porto americono. '

Esvá €Iill nossa R,ooaç.ão um guar
d� ...d-Ilulva que foi C'ncorutl'a,do e aqui
deixado á disposição, do dono.

l

BARCOS DE PESCA
__

I

���------------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nomear:
De acôrdo com o art. 16{), do decreto

lei D. 431, de '19 de março de41940:
João Quintino Soares p�!'a exercer o

cargo de Juiz 'de Paz do 'Cli,strito de Tlho
ta, 'município e comarca de I.tajaí.
Decretos de 1° de outubro de 1947

.l' _/.1 -o 'GOVF.l�,NAjDqE RESÚ'LVE

,,f". Exonerar:
" Líd ío Garcia do cargo de. Juiz de Paz

do distríto ela sede do município e co

marca ele Pôrto União.
Nomear:

De acôrdo com o art. .169, elo decreto
lei n. 431, de 19 de março de 1940:

,Euzébio Corrêa de Oliveira para exer

cer o cargo de Juiz de Paz do dístríto
da sede do município e comarca de Pôr
to União,

Remover, "ex-officio":
De acôrdo com o art. 71, item I, do de
creto-lei n, 57'2, 'de 28 de outubro

de 1941:
Car los Büchele J'Ú'nio1', ocupante do

cargo de Topógr-afo, padrão L, do Qua
dro 'único' do 'Estado, do Departamento
.de Estradas de Rodagem para o Depar
tamento Estadual de Geografia e Carto
g1',afia.

T(wnar sem efeito:

De acôrdo com o art. 34, § '3°, do de
creto-Ieí n. 57,2, de 28 de outubro
de 1941:

O decreto de IH de agôsto último, que
nomeou Ar-mando Lemos Monteiro da
Si,1va" 'para exercer, -interinamente, o caro

go doa classe J da carreira de Médico,
do Quadro 'Único do ,Estado.

-

Designar:
Paulo "I'avares da Cunha Melo, ocu

pante do cargo da, c].3J2Se Q da carreira
de Médico-Sanitarista, do Quadro único
do Estado, lotado no '1° distrito-sanitá
rio, com sede na Capital, para respon
der pelo expediente do Depail'tamento de
Saúde Pública, enquanto durar a ausên-
cia do respectivo títutar.

Decretos de 2 de outubro de 1947
O COV'ERNAlDOR IR.ESOLVE

Conceder exoneração:
A Alexandre Novack, do cargo de Juiz

de 'Paz do 'distrito da .sede, do mu.nicípio
e com'ar-ca de' Canoinl1as.
A Teodoro Lemos, do cargo de Juiz

de Paz do distrito de Valões, município

'r--.
(

J,
i

\
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Estud'Bnte de Florianópolis! O Diretório' Acadêmico XI de Fevereiro .da Faculdade de nrreito lançará9
brevemente, o já tradicional «Concurso da Rainha dos Estudantes»! Presta teu valioso apOio para

maior brilhantismo do certame !
'

FIRESTOME "DE LUXE CHAMPIOt,l"

CoMERCIOclllDIISTlIlAH.TOPlAY LTPA
� HEtVET/A.4/' TR S·IDaa·S.PAULO. '"

(;OVÊRNO DO ESTADO

Decretos de 30 Ile setembro de 1947

� GOVERNADOR RESOLVE
Remover:

De acõrdo cOli1 o art. 14, a linea a, do

deereto-Iet n, 317, de 6 de dezembro
de 1944:

Sa loméa Bojarsky, Professor Norma-

Usta, classe F, da 'EscoJ.a 'mista de Mar

dlrio' Dias para o Grupo Escolai[' "Almi
ra:nte Barroso", de Canomhas. (4512)

Conceder exoneração:
De acôrdo 'com 'o art. 91, § la, allnea a,
do decreto-teí n. 572, de 28, de outu

bro de J941:
A Helrny Wendt Pavão, do cargo d'3

-elasse F ela cai-ren-a de Professor Nor

malista, do Quadro único do Estado

(Grupo Escolar "Almirante Barroso", de
Canofnhas) ,

T,'ansferil':
De acõrdo co-m o art. 31,
combinado com o art. 34,
to-Ieí n, 1.2&9, de 20. de
1&45:

derrapante
proporcionam:

/

:".:,.

::;.:_

MAIOR SEGURANÇA
Porque as 2 faxas extra, no de
senho Safti.grip, prop -rcionam
cerca de 60% mais, ângulos anti
derrapant s neste pneumático.

alínea b.
do deere

março de

.'
I

Pedro Francisco Calazans, cabo da Po

"],ícía MiHtar do Estado, para a reserva

remunerada, percebendo o vencimento

anual doe seis mil quatroc-entos e ciRCO
cruzeiros e sessenta centavos .

(Cr$ 6.405,Bo), correspondenta a vinte e

seis (26) anos, nove. (9) meses e cinco

(5) dias d'e serviços prestados ao Es
tado.

)l<líUPR QUILOMETRAGEM
porque- as 2: faixas extra e a

borracha Vitâmica dão-lhe cer

ca de 32% mais durabilidade.

�.� ��

O NOVO Firestone
-

DE LUXE CHAMPION, com '2
faixas a mais no anti-derrapante, é o resultado de

intensas pesquisas de laboratório para lhe proporcionar
maior segurança e um prazer novo ao dirigir seu auto

movel.; As 8 faixas, num anti-derrapante mais largo e

extra-chato, dão-lhe proteção extra e maior capacidade
de tração, A resistente borracha Vitâmica, exclusiva da

Fírestone, faz do DE LUXE CHAMPION um pneu de'

grande durabilidade ... o processo Safti-Iock protege-o
contra estouros. Os pneus Firestone DE LUXE

CHAMPION são fabricados no Brasil e

postos à sua disposição pelo revendedor

FIRESTONE de sua vizinhança

!
I·
!
I
/

MARCHA MAIS SUAVE

Porque as 2 faixas extra propor
cionam um anti-derrapante mais
largo e chato, Seu carro roda sua
vemente, sôbre mais 'bcrracha,

... ,

ate
INDÚSTRIA BRASILEIRA

f
f

�MA�(;AIS
Agradecimento e �Missa
Francisco José de 'Bittenconrt

- -e comarca de Pôrte União.

Maria. Ta.ra.nto Bitt.nl1lourt, Perí Bitten
court, Espo.a a Filho.; Edgard Bittancourt,�E.posa
e Filhos; Ernani �itt8ncourt, Elposa 8 Filho.; Bee-
toldo Silva. E.posa e Filho.; aind. abalado. com Para indu.tria. leve e pe.ada, fabricada palo técnico FRAN-
o pa••amen to àe seu e.poso, pai, logro e avô, CISCi:O BIGNAMI,' tem .empr. em estoque de todol Oió tipo. e

FRANCISCO JOSE' BITTENCOURT medida., tipo fixo o.cilante, .elIar. de 3/4 e 5 polego_a., todo.
vêm penhoradamente agradecer 008 que anviaram pê.amel, ca.rtõe., com lubrificação automática.
telegrama. flôre•• etc. e aos que compartilharam no delceoso tremle,

I
Eixo para lerra circular. a.paralho para elmeril montado com

I'Agradecem particularmente 0.01 representante. da Liga Beneficente rolamento,
Operária pelo auxilio preltado ao querido morto, JUNçAO de a.néil e a parafulo. Anéis d.e pre81�0. IA todo. a .ua imorredoura gratidão. Convidam, ainda, pa- Il'a a mi••a de 7,' dia. que mandam celebrar na Igreja ia Menino Eixo para tran.minão de toda. 08 bitola..

,

Deu.,

dioauGE'Rã' v7EhsyorlaRS_S'EPe(IOOMiJU8(aonMtfeoCiRPyQf)domE,ntEeLEaCigAraMdcelCAem1' I_E.'t.á_•••m_p.r._as.Oa.�.l:.:•••:.;6.8�.0.F.oa.n••p.�.�.�.)_.�.S.a.f:.�.�.iCA.an.d.'�.é•••R_U,a._c.a.m.p.O•••J'Ou eem .au repre.entante em São Paulo à Rua da iIlooli:a, �37
Fone 2-1371.

A Bernardo Guimarães, do cargo de
Jujz de Paz 'do distrito de Imbituba, mu
nicípio e comarca de Laguna.

A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Queremos que todos façam A GRA.NDESA DO BRASIL

parte do quadro social dos Depende da instrução de seus fi

componentes do "Colégio Bar- lhos. Fazei com que todas as pes-

d" p
. s-oas am.aMa:be'tas frequentem um

ga-Ver e. 21' lS�O,? paga-j curso noturno e rterei,s contrfbuído
meuto �a açao e feIto em Ó

para o p.rogresso, do Brllis�I. Escola.

prestações. Industrial ou Loja Maçónica•

Só seremos' for-tes, quando
formoso todos justruidos este é
o lema do Colégio Barriga-V6)'
de.

Rua Felippe Schmidt 48

.)
__ c i ----_-- ,
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íueendio.

o .. sr. José Imérico, depois de confessar a impossibilidade
.

de reunir na HON 0$

fragmentos de conglomerados políticos, insistiu em deixar a chefia da facção que"
���!w��!!!���tJ!!!������w-

Florl.n6pon,� 5 de Outubro de 1947

Gesto digno
de louvor Andou b.m. não andou mul ,

O edil da Ca pitol.
E.m atender do Cabral
Um int.rê... p8llllo.a1 !

A exigência era formll'l.
E cobI·ia. por ,inQl,
A situação d-oaiguQl.
De quem fugiu do jornal!

E "a dem:o:ra. sem ter 1101.
Não. foi má li nem fatal.
Oue o querer unipe.soal
Está a baixo do g."o.l.

Há dias o &1'. Manoel Faustíuo
Vi'pira perdeu urna carteira con

,teJ1I(Jo CI:$ 800;00,
Na mesma data f'oi essa carteira

,f.�n(',ontrada pelas meninas Genove
va Abreu e Otaoilia Rlodl'iogll,e,s, am
bas almaas elo G. E. 01 ivio Amorim
da Tl"iiIlJdl<:'lide, as quais. 1l11lU gesto
(]'i�ilW ele louvor, entregaram íme
diatamente o achado á Díretora

daouele estabelecimento de ensino
soa. d, Jh1'lia Aíres 'Gama.

Pelos rd'ÜoUJmelllf!os contidos na

carteíra foi í'acil idell'U,f,Ícar o res

pectivo dono, a quem f,o,j enlbr,egl!f'.
A,s menmas Genoveva e Otae i) ia

mostraram .q,uain!to vale uma b6a
<duCla(lão no Ia]' e na eseol,a... ----------------

VA'LDlMIR
.------------------.--------

CIA CATARIHENSl

OE TRANSPORTES "(!IEOS LTDA

Aroldo Caldeira
Pedra fundamental

Pela oJnUJl1:bã de orutem ainda Iu- Lavam mstaladas as fábricas, pas- tes mesmos 'bastantes dani f icndcs,
megavam os escombros das índus- sanrlo 0n, seguéda ao prérlin v iz i- os prejuizos :rI'e móveis, mercado->

t,das' MOI1'il.z, sitas á Ilua 'I'iraden- Ilho, onde Irsncíonava o escrrtórío iias e rnáqu inas toram torrais, su-·

tes, nesta CaiPi�'<l;1. e a loja. bi'll,do a mais de mil cornos de réis..

Desde o olarecer do dia, come- Af'oi-a os poucos salvados ·e cs- Para apurar as cansas do sinis- .

çaram a se concentrar dezenas de

I
�-- -';"' _.. [.1'0 e o montante dos prejuízos, roi

pessoas no local do simisbr.o e du- PROJEÇÃO INTERNAqONAL DO aberto o c.omp·eÍ!l'l1ll.,e inquérito.
r.iJ;J1'�e toda a �anlh5 e a. tardia, uma BRASIL' Os prédios e as mercadorias cs- .

grande mUII,Üdiio de cur.íosos oe de-' Reforçamento da posição de nosso tavam no seguro em várins com-'

socupadus, retida pelos cordões do país no âmbito pa,lllhi,as, mas €im impor-tuncia in-

ísolernento estendidos pela Policia da política externa feriar ao vnlto dos damos, segundo>
Militar, ai se aglomerou para ver Rio, (A. C.) -- A visita do pre- constou á nossa reportagem.
os ,trahaLhos dos soldados do Fogo sidente Harrv Truman. ao Brasil, O transíto na nua TinudefJ1iles, na 1

q.ue rcadizuvam os úl.t.iJ11(}s servi- coincidente com a realidação em quadra do sin.istro c.olll!t,i\llIIlU inter--
ti

-

d
. .

di Petrópodís da Conferência Inter- compido, afim dt) evítar pei-igc>ços de ex mçao o mcen 10... Amer-icana, marca um momento al-
A,s Iamílias da vizbrshança que to da projeção do Brasil no âm- para os transeunles.

haviam, na noite arsterror, retira- bíto da politica externa:
do os móveis de dcreí.ro de suas .A medída que o nosso pais veio Dr. Newton O' I. vl·la�das

evo Iuindo de pais essencialmente II '
casas com medo da propagação agricola a grande nação industrial,

"

chamas, comcoaram a a-ecolher os numa fase de vida universal em que Reassumiu a clínica
seus pe,rVSI110eS, notando-se - se-. só podem tér predoruínancia as ---- -------------

gtmdo alegam _ grandes prejuízos grandes potências industr-iais. a A escolha do Hio; de Janeiro, a�
nossa irnportancia foi gradativa- poucos anos de intervalo. para li'

por extravio e estrago. mente aumentado, séde de duas importantes confe- ..

Nessas ocasiões Ü81 oalamidade ,A Segunda Grande Guerra mostrou rências inter-arnertcanas constituí
sempre há os aproveitadores e as- ao mundo a relevância excepcional por si mesmo um fato de' eloqnenter
sim não é de 3idmi,ra�' que mui-los do Brasil sob um outro ângulo: o signíficação. ,"

de produtor de matérias primas, e Ago,ra a visita do presidente da�,.ob�ict,o:s e 'illoEll1crudOl'ias ·berulham de- {} rl,�L�ntol' de bases e posições es-- mais pod.e1�osa nação <1'0 mundo,"Sla,parecido. traLeglCas de SU111a, Íl1l}}orâtncia pa- realça a ,posição in!e.rnacionaJ dI» I

iSelgul1ido aJpUl'on a nossa r,epor- 1'a a ,causa da paz e a defez3' do Brasil·e reforça sua atuação politi-
.tag.em, o' fog:o terve i'I1<i,cio Ino aloja- cüntinente americano contra a ca pelo estr,eitamento de suas re-·

agr�ssão vinda de fúra. Ja"ões de runisade e de sua tradí-·me'llt.o da eshrta desLinada a' secar D
. '"

epOlS dos serviços extralÜ'rdilliá� donal aliallça com a Amérkjl da.'
rios que a nossa piítria prestou na NOI·te. ,

guerra de libcl'tação em que se; Releva Ul'Otar <[ue a politi.ca ex-

e111lp�.nharam as Nações Unidas. o � teri'or do general Dutra paira aei-
BraSIl passou a outro plano enfre ma d�s questões partidárias locais..
os ��an�es pai,s.es crue dirigem o com o apôio que Ihe dão as dive.l>-
equrh!?rlO da paz e da tranCfljlida- sas corrente.s democráticas existen-de U1Ulversal. t.es no pais.

Etos do

Segue heje. pela «R•• I» •

'

em

objeto de ••rviço. com destino Q

Curitiba. o sr. Aroldo Caldeira.
JlrovActo Inspetor liIe Iniltituto 81'0-
IIleiro de Geografia e ElltatisticG.

No dia 28' de sel·eIID:bro, domingo,
.

l
..

h trI's·,trl·,te as ma,ssas alimemll,ioia,s, dai este.l]-rng·ls 'I'ou"",�e, lHO. VIZlifll o -

de C3ImlJir,eI1a na Pa1l1lO�a, o lianoa- dendo-se rapilClamerut,e pe'las d.emaís

mento da p;'dl'a, finndamell1'tal do d�erndên?irus do eidifioio, onde cs

CCll:tl'O iillsp-eri La "Seara de Josus.
A raferda en!Lidla,de l'e.JigI')S'1, ':jue
::t 2>1 u1Limo festejOu "�,, prirn '\11'0

arJ!i.v,crsário de exisLêl)�,u, r'!e(�I1fu

cJ.ÜimiíDlg�o a vis,ita de uma orrnvana

de eSIPi,rHas dest!a Capital ii rla ci
dade de Palhoça, os qut1.Íls partiei
parwm do lanç,aimenlo 'da prim('i!:',(l
pe,d,na do novo tClI11[llo.
,Para 00nlsltrução de sua séd'6

wThLa já ruque.la entidade 130m vá
riüs alllXi�ios elm ma Leri;;.' além da
boa von+,;1:1e qUtl ; nima set:.� diri

g011tes.

Para as pessoas de fino
paladar Café Otto é

sem par.

Teatro do
Estudanfe

Pl'O:SSlegumn os 'ens'aiols' do novo

'Progl'�lma que o Tea,t,ro do ESlÍfLl,_.
dêLnt.e preleIllde aJp[',es'8'rular á culta

Isoci'0drud e fLor iallJOipoHtama.
Os n,o.ssClS jov'einlS artü,ltuls' nada

pouplllm para te'var avaq)lte a sua

j,nici,ati 'ia.
F1clizmeute tf'JlU eles ,encon!trado

muita boa vo.nlwde ,e muitJa sim
paUa em toda a p.ar.Le. Falta 'ap,e
na,s ql1,e o· movimemo emOOf]]I!"re
mais decidido 3ipôi,o nos próprios
.Jl1'0iols es,L'l.�damrt,is, cOl1iv,enlcidos to
d.os de que. se ifJraba de lJ-ma joo['na..:
d,a cle .glória que a todo's honrarão

DR. SAULO
RAMOS

Especialistâ. em moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.

Horário: 9 às 12

DIARIAMENTE

EUCLIDES

Cia.. Mesquitinha
O Gal'Çlan do CUJSwmffillto -- que

SCHMIDT c;ons.�itui'U o ,se;gluTIldo espelãculo da
Cia. ,Me.squiiti,nha -- mer:ooeu os

a,pla,usos ,de q;ua'l1Itos a[lIl'eciam o

bom teaLro, o' que quer dizt)r de
toda a selleta aSls,isltênic.ia.
E' pl1ooi&o UJ0en,Í!urur que o bom

tea:Lro não é SOOIlleIl'te aqlll,e,].e que
provoca ,gaJligallha,d:as do 00-meço a

fim. Há elJ1lDedos que e�ig;ell11 a in

bermtllaçãlo d,e 'C/OOêllS meDiOISI movi
m'NlIta,das.. N,em por i,s,s'o serãü me

nos i'llter,es.sUJnbeJs', po,rque entre
os pontos a serem revividos no

nosso tewtro é o dos d ialogos. E'
nesses que as idléirus, adquirem 1'0'1'

eJa e deflillJEilll sitJuaçõels.
nos-

\
.

M'esquiLi1niha e s'eus arti'slta,s não

con-I dreSlcu(['cIU esr,;,e ,ponto e por isso as
. suas t�é(üta'S tellão semtpTe f),

.

pre-
sença de IlIOSISla cLlII,ta sO'cjecl�de.

Faleceu, ontem, nesta Ca
pital, o sr. Euclides Schmidt,
que durante muitos'anos foi

professor gráfico na antiga
Escola de Artifices.
Era o extinto pai do Rev.

P. Wilson Schmidt, vigario
da Paroquia de São Ludgero.
Pessoa muito estima,da en

tre nós, liau passamento foi
muito seAtido.

.

O enterro será hoie, ás 8
paras, no Cemitério de lta
corubi.
A' familia enlutada, o

80 iornal envia sinceras
dolencias.

I

NUNC� EXISTIU IGUJ:lL

Oscar Cardoso S. 4.
A iltl1lUa o.scar

Pela "0 «Promin»

3Icaba de .8'er tl�a'n'Slf(l,I1mada em so

cliedad,e amônima lSolb a (J,em:omina
ção da c,p,igra.fe e conMnuJará com

o mesmo rUJmo d'e negóoiiO..
·IrrLegnada dos 81'S. Oscal' ICal�dos'o,

diír,elor VD8'sidcllliLe, NÍlco,lau Cardo

so, c1i'l'eLnr gel'ernDe da filiwl de

Bl1umenau, e ide OSflar Clllncl'Ü'so. Fi

lho, dineLor gerente da maLriz lies
-la cau:ütrul, lodla.s a·s pe'ssoas de

lango cOllioei'Lo eill'} noss'Üs meio5 co

me'l'ciads e Slo.ciais, a nova- firma
tes�e,mumlha o cres!OEmte pr,o'g:r.essc
da nossa oidwde e do Es·tado, e e;g
'tá c1eis'Li'nwela a CI'eSl0en:le prro,s;peri
dades.
E' o <rue Ilhe d'Elsleja:mos.

Dr. Augusto de
.

Paula
. Avisa aos cJientes e amigos

que, por motivo de doença,
nao atende chamados e dá
consultas -somente das 3 e 30
às 5 horas.

'PARA'FERIOAS,
E C Z E MAS',
IN rLAMAçOES,
COCEIRAS,

S ,R A

ESPINHAS, ETC.

R E

FRECHANDO • • •

Fugindo à censura .freudiana, o ego político ,do s,r . .otávio Manga
beira ,pôs o seu cancomidismo à mostra., quan(fo, ll'O discurso de sauda-
ção ao sr. Waslrington Luis, ,chamou-lhe de "seu chefe".

Essa abertura de es,capament1o', ,fechou o tempo na U. D. N. Agas-
ton-se o sr. José Àmérico com o s'r. Mangabeira" por essa saida, {t fl'an-·
cê:sa, ,de sob as -azas ode seu con�ando. E reuniu o ·estado-maj,o'r ndcnlsf.:l!;'
para um itjuste de contas. E falou.·e expôs, DCiPois o sr. Mill1g11lbeir::i\�
('xpõs elfalou. E hourve r,éplkas e tréplioas. No fim a, roupa S1.lj<\ estava'
lavada,. A U. D. N., "O!posição 'sem ser oposição, e govêr-no ,sem ser g()-
VerDiO". Eram gov'êrJ1o e queriam ser muis gov,êrno os s1's. )fangabeir:a,
Clemente Mal'iani. Rau,l Fernandes, Agostinho Monteiro, Flor·es da Cu
nha, Oliomar Baleeiro, Antonio Mendes. Jllrad Magalhães. etc. etc..

Era,m opo,sição os srs. Vingilino Melo FI�a<l1iCrO, Plraldlo Kelly, Gll1b:l'lejf
Passos, etc. etc . .os que não queriam encargos. procura,vam cargos e. os·

(ílle já' tinham cargos não queriam encar.gJos. '.o "'emhroglio'" foi tão..

gronde 'qll<C o sr. Zé-Amerrco pediu. substituto, no comando. Era {I grau-·
de heli.scão no SI'. Mangaheira: mi êJ.e, zé Americo, mandava em t()dr.:Jii�
ou qlle trouxessem o "barharo pa,ra a, dj're·ção. E; enquanto' <l paneIlK1
fcrvia um vataJpá apimentadissimo. o SI'. Zé Amédco, de. cama,r,ote, ato
chave o SI'. Madlgabeira Ciom as seguintes declarações à impr.eusi!, a.;

re.Slpeito do regime anterior a 1930:
"Alem ·da ficção eleitoral, vela violencia, ou pela fraude. a cidadania:

pO}JulaT qlla,Uldo !pudia manifestar-se era muitas vezes· desvirt'nada pe
las jUllIt,as apuradoras ou pe.]as dC'purações do Congresso.

E depois de 'lIma ligeira pausa:
_ Posso citar meu prO!prio caso. Em 193Ü', téndo sido, efeito pel'li'

soma de vinte e l1'es mil votO's., fui ,depuratdü em beneficio de meu coro-

petido,r que oontava apenas com tres mil votos.
_ 'O chamado caso da Princ.esa - [J.!'ossegue - que 'era

I visto co

mo a resislencia de 'Um Esbdo debil ,e diesa1lllIJ'aradô enfrentandO' (I pro-

prijO; Governo Federal, tambem repre-sentou, por lllna e.speci� de �IJ
fl};:tntismo tauto quanto a depuraçào dos. deputados eleJtos, ll1clusrve

os Minas'um Idos motivos ,de comoção' do< espirito p'Úiblico, genet'alizando
I) seol1til11�nto d� revolta. A morte de João Pessôà f,o,r,- porem, a grand,e--

pressão de or())m g.·entime,ntal para a preciJpitação da lu:a." . . . I
GO'mo se vê, essa U. D. N. é 'U11I. monumento. dê- coesao e dlscl'plma·�.

Salve eJaT
Guilhcrme Tal
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