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I) MAiS ANTIGO DURIO DE SAlN;TA CATARINA

J'1l..',l'letárl� t'l D. Oflrflntfl: S'rnNEI NOCETi - Di!"�tor Dr. RUBENS
Diretor ti. liMado Â. DAMASCENO DÁ SlLVÀ

o Pai-Lido Social Democrútíco tom () seu programa, a��',(:'lllQ na" ll"

ccssidaues coletivas r obcd iente aos {Jl'ec!'iios rlemocrál.icos do atual
momento hrasileh-o. E essa circunsl ància lhe tem valido, desde a ";IU

Jundação, os triuníns ele quo !3P rleve orgulhar o seu nnhrr: cle ilorar!o,
cuja educação pnlít.iea �e sohrepõo aos rotineiros procesos da, Iacçóes
de emergéne.ia surg idas para opor vil liarrvira à vitoriosa marcha di)
P. :::l. ]) .. O POYO já não <e deixai' enganai' [leio vazio [l'asrado de pol íti
cos sem objoí.ivo mais alto que o di, individualmente galgar posiçüo e
desfrutar as preirogativas do poder, sern nenhum espírito público,

I Pa ra alcançarem essa l'ina.l idartc, não J'eC'uam antr- a contigênoiu di',HE ARRUDA RA.MOS �l talta di' valor próprio, nl ilizar procossos dr' propaganda rio 11:\ muita
condenauos pelas consciências esolar.xidas. A calúnia, a 'intriga, I) su -

])01'110 �� a nWIl(1)'3 �ijll armas usadas sem .rI menor cunsu-ang imento Pi!'
los qur, pl,pl�'ndenclo !)])OJ'-�e ii pl'('fé't'üncia do cleitorur!o, voltadas pura
(I P. �, D" movem as ma is in.ill,.;ta,: campanha" contrn o;:; gnvérnos d<l.
Hrlj)úbliCil f' do E"lado. saídos ambos das f'ile iras do Pari ido Social De-
mocráí ic« (' consagt-ados nas urnas pelo \'01.0 popular mais resoluto ,}
"ducado,

Nadu rlisso, porém, impedirú que o P. �. D. ainda uma VI'l rlemons
[l'f' a pujança, rio seu ,('r.!itorad'l, que, Iong« rle confiar nas arengas do
opostciontsmo. jH'l'fere o pr'ograma fie um partido quI' jú conla duas 0'3-
niagnrlorns vil.ôr ias e que �p prnpõo eontinurn-, tio sr-u prupóaito ele pl'O
pulsão ela prospoi-idade geral, a obra planificada P, rm grande J.)al'tl', j!t
rcalízada para o bem comum.

A orgnn ização dos governos municipais obedecer-á, SPJ1) nenhuma
dúvida, aos uhjet.ivos elo Purt ido Social Democráí.íco, que vai iutogr.n
no construt ivo senl ido de seu programa de ação ai; administrações dos
municípios, �:10 Sr: trata, jú agora, apenas dr ooupar postos dp mando,
sinão rie assegurar 11" municipalidades uma completa coordenação pu-
líüco-nurninisuat.íva tom 0;-; podoros públicos cio Estado (\ da Rcpúhlica,
denl1'O dI) I'squpma rie realizações gr-ra is f'ayol'eeidas [lol' um ]Jerf('ito
cljuilílll'il) clr uções I) pUI' uma couvr-nicntc distríhuiçãn P mútuo apre
vcif ainnutn de onergías e rl?C\lI'�U8.

�lHlla hora 1'1l1 que se I'prlamam do" gu\'prnos suln<:õl" I,1I'nelé!ntl-'s a
complexos j)lol!I,ema" di' ordem econômica, social e política, o ven,'l:t
mPlüo qlll� rl('Y(�r<i nortear n conrlllla (io povo, no exercício das �L1as 1)1':"'_
1.'oguLiYa� dr' sobt;runo prol11lllcianlPnlo eleitoral, é o Oa Ilpce;;si(jurj.e de
uma roo[lcnH;ão sem. reSf'l'va� .ont1'(; gO\iel'nanLes, no- l'Onjllgarlo esfôrço
por {'Jeliyar, em plano de superior yisiio aclminislJ'ativa, o bf'm-estar da.,
populaçõps, pre�,)rvando a ordem e dignificando o labor rkOlfJ,crálicn. Ao
im;és rli:-,,;;o, l) oposicionisrno adota a política do contra p01' �istema, S"!l1
n(�nl1um r',;;peilo no" !)]'imár'ios iml)('t'ativ()� ela ,jusLiça, mas vi�anrio Lao
só o que êllJ convencionol). chamaI' - a máquina governamenf.al. Jclen
tificarn-sf', dr.sLl' modu, III) conceito e na f.útiea, aos demagogos incolls
ci,,>nl,r''', qnr' cuidam d:lr SO!llÇ'ão ü;; crisr� do� povos solapanrJo-lhps us
insLitnic;ü"s, malogr'ando-!ltl'� 08 rsfor(;us e fOl'manclo o ambiente psico
lógico iJl'tllJÍcio il� grandr�" "tlb\'en,õr" morai,;, Cega-os a paixão. As am
hiçiie, eontl':J]'iadas "l'dum-Ihes a 111cirlflz do raciocínio. atr:' qur a nolJ�'e
e I�'l'odígio�a J'ps!"tencia da eOJ1::icii'ncia púhlica "lhes faç:,a vel'. na j'al,�n
eia dll� inl"nto,,;, a inrJignir1arJp rla� ali[.uc!f>s.

];; u (}nf' !PIT! aconl-ecido enil'c n<Í�, onr1e, num cabal I" cf�t'l'ado t('�t\�
mun]io do rC'púdio üs pI'âXl'� dem.aglígicas de cerCo agT11pamenlo ele P(I_

3e8- líticos, I) t'lpHorarln Sflâ_r.. cullo da terra catarinense compal'Pce às UlTlaS

I
]l'l.I'él voCal' nos candi(ia'Los cio Pu,rl ielo Social DC'mocrútic,o,'

i\lai� Ullla vez o fará, para garantir a fulura prosperidade cIo iôd'l"
a" l'cg'iiip::i rio E�(arJo e paya sa!val?uarelar, no gesto clp aplall�O a um pro

I granja de padldo, a aJ[l\'a c!Jgmelade elo povo ele Santa Catarina que11ão Lransige com DS demagogo",
'

As l1J'l)a�, pois. mais uma "cz, cnnl os candidatos do P. S. D.!

....�,_.._..._-._�--,---
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NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Um voto contra um perecer contra. - o' regi ..

'men.o interno. - Outras notas.
Al)ú� a iirnn ou duas sessões sem Hercílio Luz", 'I'ambérn Julou sô-' couscguinun C),pl'o\-açãn rio, ploná-

"mov imenl.o ", a de ontem "ferveu" bre a emenda 119 o d,ei)utado Sau- rio, t'cnrlo (I eJ,p.jll1Lado--alltO[' lido
um pouco. A,part-es toram trocados lo Ramos. Pelo })l',t_'sÍlflf'il1lle foi lido uma ti('r.!�ra\;'i.o.,(lllfHlIIl!1 rtíscursava um deputado um 'l'equp.['imrnto Jcí lo pelo autor .) -0-

udcnista que, se não coní'orrnamdo ela Indícaçã« 119, dr-pulado Luz Anle,.:, pO'l'rlm, de se cogitar da
-eorn C('l'Vf} pall'CCel' respeito a uma Forues, que, a.liás, j,i o havia lido, r.J!1p;rl'da 119. roi, ].1:'1'ada ,t ;wglll1r1a
s,ua j'lll(]ieaç:ão, prooU1'O'U rsclare- Tal J.'(',quf'l'LmenLo dizia reg·peito disClU,::,são. u Pl'o.iulo do HegÍlmlm[c
t'PI' a Casa elo seu ponto de visla, aus mo'Üyo,s rletr-rmi'nan.tes Llo ]Hl- da Casa. () r1o]1Ulado R.olll'i,gups Ua
A Pllwmlda el'a a 119 1',ef'N':c'l1Le ao 1'ec<m' cünLrário (I '("In,enda, 'fanlLo a IJral, a ]Jf.opósiII) rf.o artigo 21 do
(}ilJitl:ilrJ.o da consCl,'\-ação rIa, "Ponte enwJj>c]a oümo o I'r.qucl'inwuto não, mesmo" ,r'l1vi.a.\l á }_\,]esa uma em(jll-

i da,
.\'ão hav'f',)lIl]O qllem 'I11ailS usasse

ria palayra, foi eJlüel'I'ada a dis-

"8 politica dos EE. Unidos "':"::"P(""" "'��19. o d"pulado
, HllV C(',�:ll' - P. ::<. D" fel. cleclal'a-

, N/:, a I�l'Cj;�r, 7, :,T:, ,p,� --; ,0 ':�,lladOl: _�\.I'LlntJ: V:1�d."�lb,r:l'g,: l'�'P�i�l{,l,�_-1 r:[i,; dr \'(110 di7.pJ]"Jo que \'llkm CuJl
t.i, do :Umll,� fie Rela(,oe::> LX,!:1 Jfl (" do Se.lado'T' ln carl,l,a) ::\( \\ '101"

ll'a {I illrlil'[ll':lO 1)1'108 mp�mos 1110-'f'ImeS', dc'clarou qUI' a politica rios E�tario8 (D1dus e,ta ('Oll\l'<;êl11fln:1 ,

'
- -

,

,flC' rnovinwnfal' "na ,dirrção get'81" do "lIl[J['('gn do "rligo �r',bl'(' dl'fe'" I Il\'eh ('1);J1�Üln.trs do parecer a 1'0-

própria da Calta ela (iN, a fim rlt� tOl'nar possivel "Yllcdidll,.; dI) 11)'01 e'- r"l'ida ernMld'<I.
\;ão" niio slljrilas ao velo, Salié'll[Oll Vandenberg quc, <,!lwndll n l�m'l.a Logo afllÍs. fn.i ()llCP'l'l'arla afoi "Ia])ol'ada, não SE' pellS1JlI ljue " v.elo "se tran;.;fol'mas,�(' C'Dl instL'lI- '1mento ]la I'a frustrUl' I udos (IS e,�J'()I'ÇOS pari! lançar a", lJas(!,,:; ('í l'nws LI;, ;' U,

pUl mundial e da segllJ'i111r;a". O artigo da G-i'M>tn .;;ôIi\.'" H 1[,'j'(!S:l [lI'ÓPJ'l;l I, ,,---

confi1:ma o rlil'f\i[o dr drf,psa eoleLiva ou indiyidl1al coutra 11m ataque fO pTR nfi R fi
ill'mado iminente, pendente de ação do Conselho ele Scgnl'anq,''', 'I � .. .., • u.
-------�-------------,- . '. do Sul '

•

P. Alegre, 7 (:\'. N.) -- ? sr. ResponsabilizadosAlberto Pasqualllll, que fOI um,
dos candidatos a governador do

I

Hanta!g:o do Ohile, 7 CC, P.) _

Rio Grande do SuJ', dªciidiu;b autoridades g-OVC11lH1t1'1('Il\lai�
voltar á atividade politica. De- OI'(],('lll'anliln o l'acionamento rio ca-l<
poi,s das eleições de 19 de ja- vão em todo (I país em con�eqlJên-
neiro, em que foi candidato ci,a tia pXÍlguicl:arl,e dos st'o>cks.
pelo P. T. B. o 81'. Pasqualini
entrou em divergj3ncia com

a direção dêsSe partido e nessa

atitude se vem mantendo até
hoje.
Reiniciando as ativic1ade's

politicas, o sr. Pasqualini tem
em vista trabalhar em favor de

nos aludidos vários dos seus amigos e corre-

ligionário� da diss,ídência do
P. T. B.

Seu regresso as lutas parti
dárias, segundo declarou a re

portagem, procura manter coê
sa a corrente por êle liderada,
em face elas numerosas elefec
çõe.s verificadas em todos os

municípios em virtude da acê
S'a, divergência entre os pró
ceres mais categorizados do 'P.
T.B.

os comunistaSGhandi elogia Trumainn
Nova DellJi, 7 (1!I'p,) � Galldhi, numa reunião de l'pligiosos, dcc13-

J.'ou ('�ta uüHe que qnakp,.let' m'l'U Cll1e se cometa ag'Ol'a si\lJl'p o i111PO['
lante pl'oblema ,'.le aJinJPlll,H<:iio na rndia "póde signiJieal' a morto de
milhões dtl pe�soas, que si: pode evitar".

() lieler espil'itual illClú pediu ao povo que u(iIi.ze alé a última po
lr.gada de lerra cnltivawl e t'lngion I) pl'psidentc TlTlmnll llllI' tr,1' lJC
.liJo ao povo dos EE. 1'[':;. que cum a IlWIlOS a fim de auxilim' a Em'ojl:l
i'aminta.

za e l'JlI-'l'gia ;inqucbrantáveis me

dh-la,,; destinaclas a conjugar a pe
J'igosa ação .l1IÚm,unisla que obede
ce a um plano pre'l11e(ij,t:-ldo de via....

lênci.a ,exercido sÓ])De as massas

assa.1ariada,s das zonas ,ca'I'bQnífe-T'm rornunkado rio mini,sLl'O rio
l'as do vaís".In!rl'iOl', lJOje pUI])licado, declara. O 'j. -, ,I comUl1lca', o acrescenta que o

qlW o ]Wt':3ldc'llte {la RepubllCa c''''nt ôl ,'d I" ' , , , ... � l' 'e a ser exercI 'o pc, as au-"rp::;[lnl1"abJlJza rlll'P>tmnem:tr o Par- L 'l:l "

I
'

, �, "
Ol'l'( ar es ampara nOi'sa;; eJs so-tlelO VOlllu;nt."la pelas eonse'qllen- c'a'" f' I "L

'

,_
I I'S, l'1snu( o que as a uaISci.a� ,j1',;a"troBas {la parallsa<;Llo da "

t'· c] ,

t·
ell'CUllSl ClIlliClas j)I'oce _ em po,]' Jl1Spxlração rio carvão ".

I pi,raçã,o ele poLência.s (·st1'ang:eiras
"0 p'l'{':>idente - acrrscpnla o com traição dos altos i'lLterêsses

üomU11:irudo - ,H[olarú com firme- na'ci'onais".

Repercu'ssões do afenlado em

Duque de' Ca;xias
lUo, 7 (A. X) - A As,sl!mbl,(!ia sua l'esDoInl.'!abili:elade

J1cgisla,Li,va do E,sLado do Rio l'eali-I aWJlItec�lnenLos.
;r,ou, olll.e'l11, sua pl'imcL,r'a sessão. TJ',atuu do asslU1Ln, l'm [)rimei
.apó.-; as eleições mUlnici'pais e cle- 1'0 lugar, o. ,,'1', \Valkj,rio de Frei
pois de drnas semaJllIas ele i'naLivi- tas, comunbsta, IJl"oc.ul'a'nrlo alri
dilld.C, em \'Í>l'tll'eI'e da campanha bu ir a cuLpa ao g'oY(,l',naclOl' do Es-
dei·Coral.

, �l� taclo,
() ;:1', Mál'io Guimarães lideI' da

Convenção do PSD em Itajaí
Anlp-cmt.em á noiLe, realizon-se Pela, cidwl,E': AI'Il'1 Paulo Bauler

na eidaifle üe ltajaí, a cOllve,nçàc Ti'<1g-n JosP da Silva, OIi,nt]o Souza,
mum'Íci,pal elo P. S. D. daquela co- lk, José Bahia BiLtpuCO'ul't., João
mllna, Ipara o fim de e,;colhe1' os Posciano, Jayme Vieil'a, Linclolfo
c�mdi(latos a y'el'eadol' nas elei- 'CoeLho, Al'i MascaTelllh'as dos San-

Te]).rl0 em Yisla, cerlamente, a
F. D, N., e o sr. Vasconcelos l'ôr-

1)08'S ibi I idade de deba�.es violellllOs •

'rrs, do P. ,8, D" repelil'a,m eS8as
"em 101''1\0 de al,gLUnas suq)l'esas do

at:usac,ões ao g'.(}\'('l'na'll'Ol' cio Estalll,eiLo e clo,� aCOinLe'CÍlmellltos yerifi-
do, Poll'l1mOraQ1>uo as pl"ovi,dências(',wlios P..rTI Duque do GaxilHs, a Co-
prp,yenlj,vas por êle acloLftdas, resTl1'issiIo l<;xe,C'uLj.ya da Assem,])léi,a
salLando a lllf)'meaçiio de nrrí COl'Ofi'lz di"l.l'ihllir á reporlagem, anlüs

J
",

i
- ,

L
nel dü Ex,é,ncilo para a Prcf.eiLura

1 I) llllCIIO I a Se-S>Sll;O, a segUIn' ,e no.-
M

"

I
t

j unlcl,pa,
a;, , ,_ D L' d A Ainda em aLmosfpl'a ele e:xalta-,Lomlssao .r,X0cn lva a 1",-8,sem- -

T· ó' C I t' f
' ,

hh\ia J"pgi,slatirva cio Es La!(] o
.

do RiOI çaol,
'o sr. , efn �'JO a,va, CWlli 1 01 a

, '" tf'l )nna, pro .e1'lndo longo dIscursode Ja,n,eJl''O, por nosso �ntermedlO, d J f I
-

II' ' ,e (e esa c as aOUlsaçoe;; que 1e
ansa qu:e, a partIr dest.a daLa,

se-I
-

f"� d_, '" sao e1wS e proc'ural1 o c1emonls-
1'(\;0 reVIs,ladas, pela lyo.!Iüca llltpl'-

I'
"

C L'l', rar que sü o sr. 1'P' U lü :.\Ion1'a
l1Ia, iodas as p:es,so.as que J ['equen- eI' I

'

,

'

,

,que
l�se ser )I().Jo seu ranco1'os'Üiam 'as g'alCil'léls da Casa, afIm-de

d
"

ó t 'd
'

ReI' <,\'H,ado o Jade fIe m'm.a:i co,n- ê1I, viel'S,aTW �p S er 51 o 8,eu ,aml_go
f

I
t 110 d' R.

L]iJ}h'a mteresse em eansar ag'I'Laemo,orme pnescneve o ar,' o e- ,_

'

,

"L b' d
Bm contnlliuaeao á sua rlefpsa

gmwnl I) J,nLe1'110 vlIg'eIl e UJxa o ",_
I L' d 3 l' I

sustentou ([ue os COJl1;Ltll'lstas eslno
jJC ia , 01 n. 2, e (e ml1l'i}o c e

in.Lpl',ess,ados fim ne.rtllrbHl' a 01'-
1936". F

de-m no� Dl:umidpi>os vLzin,ho'i; da
Conforme se e"pC'l'ava, regisl1'a- ca.pital· ela Rp,púb[j,ca, visa,nelo \ as

ram-s,e aCllJorados debates sôbre o rrdes ele energia ,elétrica. agua e

atl'nta,t]o rie DUQlue de Caxias ele- eSg'ntos q'ue lhe se.rvem, tendo
tlates qUlc liveram a pa'l',ticipação' trans.fel'kfo eel'ca de 4,000 pleito
do Sl'- '!'('nórÍO> Gavalva.nti, da U, res somente para Duque dI" Caxias
n. N" o qual 'l}eg'o>u Jormalmenle n São João dp Merití.

�õ('s do noyem!bro, tos, Jo�é Casado Plel',ei,ra ?Ii'eto
l'eli- An LônÍo Benna.rdo Sc.haus'",ert.Co'mllar'('c,('r'am numoI'OSüS

g'i()ll!�íri,os, Iliutalldo-p,e grande en-

Lllúasmo padiLlário-.
F,ranciseo· Beg'iru.J<'alaeam divet'sos oradores ellal-

P·e,lo Di,strito da Penha: _\.rlolfo-L('cpnelo os vuHüs da vitoriosa
Antóni,o Cabral.

,tgr-,pmiaç'fiJo partidária, se'llrlo e1'-
P'f'llo da Ilhota _ Al'Tl!ol Teixei-

goll idos ,h-as aos €xmos. s'rs. dr
1'a de Melo.

�errll Hamos, l)l'esúdente do par
t i.clo, e dr. Arle,rbal R., da Silva, Go
\'cl'nador elo Estado, semdo tam
brim -lpyallllla,(].o mn brinde a,o ])I'e
sidp,TIIlc da H,elpública gal. EllricD

G,a,spal' DulJra.
P(}sta em disouss1)o a ohapa, fo

r-a,m rscol'lllÍlr:los os s'eglJ�llites cida
rlão� para ca:ndielatos:

Pe,lo Di,&thlto ele Luiz Alves:

D( TI>ANSPORTES AÉREOS LTOA

A ;scolha dess,es cidadãos foi
recebida com a:pl'alUsüs e simpaLias,
poi,s loetos eles (lesf,l'lll,lam de alLo.
conceito 110S círculos so.ciais e €'co-

Violenfas
batalhas
Nanking, 7 (U. P.) - A

contra-ofensiva do govêrno
que "limpou" as comunidades
chinesas num raio de 13 milhas
a partir de Chal1gohun, capital
da, Mandchuria, está-se proces
sando - segundo se anunciou
- com violentas batalhas ao

longo da ferrovia que vai para
Mukdan.

tlômilcos eLo município,
G011ltam, portant9, com a 1)1'e [c

l'ência do ,elei,torado ,e irão ás ur

na;; ceof'[,os da ViLória.

o PSD festeja a vitória
Hio, 7 (A, N.) - Do diretório do PSD, eln Campos, o sr, Nerêu Ra

mos, ]1rl'sü]pnLp nacional do pártido. recebeu tel('gl'ama COmllllICan,i'}
ql1l' ('s[(' f'lpgcu o 11refpilo, sr, Mnno('] Ferrpira Pais, P oito yrr('ariol'es
no município.

!'

I
!

{ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iuf.H·lnacõe� nteis
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. _ CABE AOS PonERES PúBLI-
COS A UEFEZA nA DEl\IO

CRACIA,
Rio, (A. C.) -- Não pode

haver dúvida de que cumpre ao

Govêrno o dever precípuo de
SEGUNDA-FEIP.A defender a democracia, ou se-

EXj)reS30 Sáo Ci�lól'50 -- Laguna r I7 horas. ja, O regime democratico atua -

ExprESSO Btusqueusc -- Brusque .

N-
.

1(; horas. -,mente vigente no pais. ao im-

.. �\ulo.V;a(;llo l
í

ajaf -- ']LJj;;; -- 15 hoc porta que os comunistas, for-

"'Exp;·esso ,Bru�qu,eme -- Neva Trento I talecidos pela dubiedade e pe-
-- A���'i�'i�1g��'" Catarinense __ Joinvile la Indecisão de certos políticos I'-- 7 ho�'as._ . .. profissionais, incentivem, írn-
Auto-V tacao Catar inense -- Cüa'lt1ba

trí tl
,

TIl campa-]__ " horas. pa rIO ICanlente, u a '-'

Rodoviária Sul-Brasit -- PÔI'to Alegre Ilha ferrenha de injúrías COll-
- :3 horas. _....

',.
Rapiêlo Sul-Brastl'eho -- Joinvile -- tra os responsavels pelos des-

ás 5 e 14 horas. .

1 B' '1 T 1 h
TElnçA.[<'EI.RA tinos C O rasi .. a campan a

�:-'..utO'Y!2ção_. Catarincnse -- Pôr to Ale· vem apenas demonstrar, d�3
gr-e -- (, horas,

I'
.

AUlo-v.-iaç[jjQ Catar Irien se --

Curitib.�
modo .1neqUlvoco, que. os cornu-

-A�lt�X�;��ãO Caturtuense __ Joinvile nístas estão dispostos a tôd�s
.- '; h01:a,._. _

. as petulancias, objetivando agI-
Auto-Viacáo Ca tartnense -- 'I'ubarâc

t
.' .

m canse
__ G horas. ... ar o paIS e cnar, e -

Ex.pr-esso São Cristóvão -- Laguna -- quêncía um clima propicio a
7 horas. ,�

tI;mprésa· Glória -- Laguna - 7% que surjam o� antagonismos
e G:1h horas. b '1' d ur Il!;xpresso Brusquen se __ Brusque __ entre os

.

raSI en'os e c 1 e1'en-

is horas. tes ideologias.
Autc-Vlaçào Itajaí -- Itajaí -- 15 hoc

r a=. A hora exige a perfeita coe-
Eápido Sul Brasf le ir'o - Joinvile -- às são de tôdas as forças democrá

õ e 14 horas.
QUA!RTA-PERA tícas. Seria um engano, um

Auto-Viação Catat+nense - Curitiba
__ ;,- horas. grave e doloroso engano, pen-

I Auto-Viação Catar-inense Joinvile sar-se que certas condescen-
- 7 horas.
Auto-Viação Catarínen se Laguna dêncías para CaIU os vermelhos

-- G,30 horas. redundarta numa boa práticaHápido Sul Brastleiro -- .Joi.nvile -- às
,) e 14 horas. democrátlca. Os comunistas
Expiesso São Cristovão - Laguna d d d7 horas. servem-se da íngenui a ,e . e

Exurüsso Brusqueuse -- Brusque certos .eleJllen'tos dos vários
lfi horas.
Auto-Viaóâo Itajaí - Itajaí -- 15 hoc partidos politicas visando ex-

rai�xpresso Brusquense _ Nova Trento clusívamente seu próprio for
-- lG,3D 11m'a,. ta.le0Ímento. Só afirmam que
Hoooyjúria Sul Brasil -- PÔl'to Alegre

-- 3 horas. desejam defender a democracia
QUI!\TA·FmRA l' d O'S seus

Auto .. Via,ão Catarineme Pôrto para me nor escon ·er

Ale"'''e -- 6, hOl'as ve'l�dadeiros propósitos de des-
"''';;-to-Viação C';tarinense Curit.ilJ?"

__ 3 horas. truí-la definitivamente.

__ '�H�-d:.���ão CataJ;inense .Joinvile A grande verdade é que o

AUT.,,-Viaç:ão Calarinense -- Tubarão Govêrno não pode cruzar os
-- 6 1100'as. b d' t d

'

't
Auto-Viação Catarinense __ Laguna raças, Ian e os proposl os,

-- G,30 horas. obscuros ou não, dos agentes
7 ������:sso 'São Criüovão -- Laguna -

do bolchevismo russo em no-ss'Ü

El11'RJ'êsa Glória -- Laguna - 6 1/2 pais. A d,escr.enca e a indefer'en-
e 7 1/� horas. >

Expresso' Brú"ClUenSe - Bl'usCJue - ça, relativanlente aos planos
16 1101'as. 11 d'Aula-Viação Itajaí -- Itajai -- 15 110· dos ve1'nle _lOS, pO e.nalU 1'e-

raso dunda!' no an\�uilamento total
Rápido Sul Brasileiro -- Join'iile -- às .

5 e 14 horas.
' de tôdas as Ii, ssas conquistas

SEXTA·FEIR.A d'
.

Rodoviália Sul Bra'si] -- PôrLo Alegre e·moc1'atIcas.
_. 3 boras.

"

Por isso mesmo o gesto do
Auto-Viação Catal'inens,e CLiritiba

_ ii hOl'ªê.: ,.
Govêrno enviando ao Congres-

Auto-Viação Catari'nense Joinvile so, para competente estudo, o
-- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense -- Laguna ant.e-projeto de unla nova lei

- 6,30 horas. d S N' I
-

Expresso São OristDvão __ Laguna __ e egurança 1 .acIona, nao

7 horas. pode senão mérecer o aplau-so
Autó·Viação Hajai -- ILajai -- 15 ho··

rRS. dos bra.sileiros que amam legi-
Expresso Brusquel1se Bl'usque timoamente a sua PátTia. O queiú hQJ·as. -

Hápido Sul Brasilei'ro JoinvjJe o Govêrno, conscio de su�s re8-
às 5 e 14 horas.

SÁBA'DO ponsabilidades, demonstra dese
Auto-Viação Catarinense -- Curitiba J'ar é uma soluç,ão adequada ao

- 5 horas. \
Rápido Sul Brasilei'ro ;_ Joinvile -- problema da própria defeza do

às 5 e 19 horas. .. .

d'Aula-Viação Catarinen�e __ Joinvile regIme, que JamaIS po era ser
-- 7 horas. conV,enie\l)t\.ell1J3ní)� def!endido
Auto·Viação Catarlnense -- Tubarã-o

- 6 horas. ap·enas com demagogia.
E:h.'1)resso São Cristovão -- Laguna O GovêI:no não des,ej.a inl-

7 hora,s.
Ex'presso Brusquense -- Hrusque plaptar ditadura,s, llelU sufo.car

14 horas. ,

Auto-Viação Itajaí - Hajaí -- 13 hoc OS direitos do Homem. Apé-
raso la para o CongTiesso, com-
Expresso Brusquense -- Nova

-

Trento
-- 9,30 hora·s. posto de Q'epresentantes do pO-
Expresso Glória - Laguna -- 6 1/2

VO, que naturalmente se. achae 7 1/2 horas.

• • •• •••• .... •... •••• munido dos poderes para for-
,. llecer aos respon'sáveis pela

aerea ordem pÚlblica os elementos
indispen.sáveis á preservação
de nossas instituições.
E' preciso não desvirtuar os

autênticos prop6sito's das au

toridade-s. Porque, queiram ou

não queriam, os adeptos do cre-

do rubro e os que, consciente
ou in-scon.sdentemente, e-stão
contribuindo para o seu forta-

QUAiTITA·F'EITRA lec.imento, cabe ao 'Govêrno,do Sul -- 10,40 horas--
sem sombra de dúvidas, e de-
ver de defende.r o povo e a se

gurança do Estado.

.. ".---_---------,
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ASSINATURAS
Na Capital

�it\l1jj • .,....... (;�';
1l0llmerJt:ft.' Cr�
l'rlm<!stu Cr�
llilíll ...........• Cr!ít
lfli.iR0fo avulso .. Cl'$

No Interior
be . .. . . . • • . . . Cr$ 11.,Of !!§omestre ..... •• Clt iS,tto
Trimestre Cr$ Si,c>o
Nlimero avulso . ,CrI � .

.$lt

8.,�.
4:i,oe
2;').. le
íI9,u�
',6"

Oi! originais, mesmo aA#
publicados, não serlo

devolvldos,
JIi. lliireção não se respOJii

anbilizn pelOfl eone�ito.
emitid.os nos artigos

asalnado.

farmácias de plantão
DIA 11 Sábado - Farmácia

Rauliveira -- Rua Trajano.
DIA 12 Domingo --- Farmá-

cia - Rauliveira Rua Tra-
jano.
DIA 18 Sábado Farmácia

Sto·. Agostüiho -- Rua Conse
lheiro Mafra.
DIA 19 Domingo - Farmácia

Sto. Agostinho -- Rua Conse
lheiro Mafra.
DIA 25 Domingo - Farmá

cia Esperança - Rua. Co'nse
lheiro Mafra.
DIA 26 Domigo Farmá-

cia Es.pemllca - Rua Conse
lhBiro Mafr�.

O serviço noturno será efe
tuado pela Farmá.cia Santo An
tônIo sita á ·rua João Pinto.

Tem dinhier'o ?
lUuito ou Ponco. Não importa!

O leitor deseja obter uma
renda mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó

cios ao Crediário KNOT, á 1'W"
João Pinto n. 5, que, em com

binação com () Escritório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se

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

1.000,00 empregado.
1\fe1hores informações e de

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta reda
ção.

804 OPORTUNIDADE!
para quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja emprega1' bem seu

capital a juros compensadores
de �, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje m8smo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã<
Pinto nO 5 (anex.o a redacão
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com

o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRH
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima garantia
e eficiência nos negócios que
�hes forem confiados.

\
\

Horario das eiupre ..

SIS rodoviarias

OS ,YER.DAlJEIROS OBJETI-'
vos nA SEGUR.ANÇA

NA.CIONAl,
. Asteróide & Cia. Lida."

RUA TRA]AN 0, 33-(sobrado)
Representante de Andebu do Brasil S. A.

PRODUTOS ALIMENTíC10S -- 'Sardinhas Portuguesa Pe-'

í.it-Pois - Aspargos -- Macarrão Americano, com ov JS. Arenques
em o leo e salgados.

Produtos deshidratados "Harkson" -- Gema ele ovo em pó _--
OVO' inteiro em nó -- Albumina Cristal.

PA'?ELAIUA - Canetas tinteiro Erversharp "Skyline " -- Au-«

topoins -- Canelais de made iru=.Penas para canetas, marca "Eagle",
RÁDIO - Para mesa de cabeceira, marca "\Vonnie '', 5 valvu->

las -- 110-120 volts,
ABRIDORES DE LATA -- Marca "Ace ".

EiLASTWOS -- De Rayou e algodão.
B,'\JHAIA-IOS -- Americano marca "Car-avan".
TECIDOS -- Grani te Rayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, nrc cedenca Ingesa.

Viação

Relojoaria Proqresso-
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por c ar ta ou telegrama e pague
sórnen te quando receber.

Moraria
SEGNJJA-FELRA

Varig -- 10,40 horas -- Norte.
Real S. A. -- 7,30' horas - NOi'te.
Cruzeiro do Sul -- N·orte. -

Rea,l .8. A. � 11.3-0 horas -- Sul.
Panair - 9.5ü horas -- Norte,

TEiRJÇA-FEIRA
Cruzeiro do 'Sul - 9,40 horas -- Norte.
Varig -- 12.50 horas -- Sul.
!Panair -- 13,07 110ras -- SuL
Cruzeiro do SuL 12,20 horas --

N'ol'te.

Cruzeiro
Norte.

Rea·l S. A. -- 7,30 horas -- Norte.
Varig - 13,00 horas -- Norte.
Real S. A. -- 11,3.0 horas -- Sul.

QUJ1\"'IlA.F'E IRA.
Panai!' -- 12.17 horas -- Sul. . . .. .... .... ..,... ..... . ...

Panair -- 9,50 horas -- Norte. Rua Arcipreste Paiva 17
Vai'ig -- 10.20 horas -- Sul. O TESOURO
Cruzeiro rIo Sul -- 15.30 hora,s -- Sol. Da ins,t,l'u"ão está ao alcanoeCruzeiro do Sul -- 9,40 b5. -- Norte.' ,

Y

SEX'PA-FEIRA
. de todos. Da esse tesouro ao teu

Varig -- 10,40 11-01'as -- No�'te. amigo a.nalfabeto, leva'lldo-o a um
Heal S. A. - 14,30 horas -- NOl·te. curso de alfabetização no GrupoReal S. A. -- 7.30 horas -- Sul. E I S- J' E I I dCruzeko do Sul __ 7,20 hs. __ Norte. �úo ar ao .ose, na: soo a n us-

Panair -- 13,07 horas - Sul. trral de Florla11ópolrs ou .na Cate-
SABADO dral Metro.politana.

Cruzeiro do Sul - ll.DO hs, -- Norte. . .

Varig -- 12,30 horas -- Sul. ,.

Panalr- -- 9,50- horas -- Norte.

I
So seremos rO'ttes,

qUandO)Panai)' __ 13;gO����?_ Sul. formoso todoSl instmicJos este é
Panú' - 9,5.0 horas -- No'rte. O lema do Colégio Barriga-V8'1.'-
Cruzeiro elo 'Sul -- 11.00 11S. -- Sul. I dCruzeiro do Sul -- 17,00 hs. -- Norte.. e. ..

_

N. 23 Cr.$ 130,00N, 16 Cr$ 250,00 ISuilla marca Milo, montado
cm 6 rubi.. Mo"tradcraa de I'diveraau CGre., Caixa de niqueI. I

N. l6-A Cr$. 250,00 !
O megmo com vidro grolUlO. 1Marca Vellgo.

Sistema rOllkope

Caixa de ni quel

\,

NOiSOS relógio!! aão acampa nhadoll dali respectivo. certificadoS' o
de garantia.

PEÇAM·NOS OrATALOG03 - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

Curitih:t •• Praça Tiradentes. 26C '._ Paraná

AVISO
'0

JOÃO MORITZ S. A. INbuSTRIA E COMERCIO".
avisa a sua distinta clientéla que, por motivo de impievistol!'
em suas Instalações industriai?, provisoriamente fará o forne--
cimento de pães sómente na SOB E R A NA.

Aploveite o ensejo para trazer de publico os agrac$ee
cimentos às autoridades civis e militares e a todos. que cola
boraram com esforço e boa vont ade no sentido de evitar um"
sinistro de ma Íores proporções.

Joaquim Rodrigues
Machado e Senhora

'participam 0011 parente. e

pesaoaa amigas o contrato
de casamento de leu filho
ACARY com a Sta. Maria

Carvalho.
AnitapolilJ. 3/10/47

I
,

Ciermano Joaquim de
Carvalho e Senhora

participam aoa parentes e -
.; I

peslloa. amigas o contrato
de casamento de .ua filha

MARIA. com o sr.

ACClry Machado.

Florianópolis, 3/10/47

"

I
I

Acary e Ma;;;--I,confirmam

Clube 15 de Outubro
Programa de aniversário de tundacão

Dia. IS posse de diretoria e SOllee (Trage passeio)
Dia 18 sábado, grande baile de aniversário. Eleição e;'

coroação da Rainha do Clube.
Traie 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.

GRIPE o lOSSE.o BRONQUiTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o FSTADO-Quarta·telra 8 ce Outubro _ "47 J

1\0.- salões do Cluhe 12 dr Agós
to, I) H,o'Lar.\· Clube de Flor ianopul is

. Continua O ESTADO fazen- l·paliwlI. qu int.a-d'rir.a última, dia
2. mai- urna reunião ordinái-ía, que, do distribuições de valiosos li- coiuou com a pl'CS'PIl(;a üu r-levado

/ -vros, inclusive romances mo- núrnr ro de rotarianos. e a qual foi
[''>:4ecnos, entre as �pessoas que ]lre�idi!(]a pe,lro Sl·. AI'llO];rI·(I S. Cu

. constam de seu cadastro soo
neo e .secl'e!bariarla velo SI'. Flávio

. Yi'l'llal']ciat.

'I
.\.pós o ha�lraJl1rnlll da Bnndnirn

�s peSS0éJS q�e ainda não �nciun�al: como i'llí'C'i':1 rI,a sf.',��ã(/, o
"traiam preenchido o co upon !-',PCl··eÜ1TI0 prnccde a Lo il ura do
.q ue diariamente publicamos li:.x[JerlieJl'1.e ria semana ll'ulls.a,la.,

- '. A pedido cio P'l'(:':f.llc!e,nle, o Sr,�iPoderao faze-lo agora, hebi- SiKlnei :'i'ocPti faz a l,eiLu!'a d(' uma
-Iitando-se, assim, a concorre- p.l�I(��,lJ1a �oe'c'ebt(la do BC ele Marília,
;:ram a tão interessante inicia- .�I·>l)l'<e a TliE'C'PS·�,j,f].acle u rgr-nlr- dI' lima
..eiv« realizada sob o

patroci-I'Tlf'lhtlf:
Pcllll'C[U;i\o mOI'aI e cívica ele

• , llll.-sa juvr-nturk-.,4!l1O da LIVRARIA ROSA, a Súlwl' (I assnnío, LlL1P snscil a
'JDeodoro n. 33, nesta Capital. caloroso- d=bates flor parlo elos
-< •••• , ••••••••••••••••••••••••• , LoJresr;nL.es. ll'sam da pa lavra os Srs.

A, 'l'ollenrLino. de Oa rval 1 [,O, Cid II.. •

J:'AZI<;l\1 ANOS HOJE: Amarrul, El'Jiwstlo\ Riggruoach. Oscar

I I/I':IIe,nina Marise Luci Piazza. Oardoso e 8,idnei Xocet i. Darlos o�

Dn_ SAULO -_..

:-;enllOl'a 'Elin Bonsricld 'l'ezza veementes ,e OQ10r,tll];IJlOS. comentá- K

S " TOME APERITIVO
"

-. . rios expendidos, o Preslc],pll,lp ,Ip- Com a ,azarf"es'j)()sa do Sl'.. Joao Batlls-ta 'I'ezza. I,ig;ll'a urna Comissão cOlmpO'f'.t.a pr- .RAMOS _
..

_

,..-,""
Sen.lllO'l'ila Ue'veJa S1lva, I'ilha de los srs. 8i'dnei l'ioC'eli e Oscar C�1l'-

'e- �sslm K_._._�. __N_l__ "T_j__ "'-"I(""""�
·

'

st'. J olio �il\'a. rlnso IJ<1I'a ,e],;:I.])'Ol'm,p,m nlTI pm>rc,er Especialigt� em moles- "'li! _

�

� __ � �_ .. �

,.ll,[l�liimlivlo á palesl ra lida t' o qual
tias de Senhoras. I b 7 (U P) O t--a-- ��_ ...�i:::{lll'llora Nertca Ferreira de 80u-

sr,]';) enC<1m:inllaoo ao Clube rle M.a- .âs oa: .. ,l: "r:-?
• -

õ- .,'é�ii"'io llarl'ig'a,"V\el'de"sa, espósa -do S1'. Elpidin Sousa Jr.
rí l ia. Ouando li (jlue:"Ui.o der ívnda Alta cirurgia. nome f?l acrescenl/::tdo a llsta,

está. const�tido o 'seu majesto-,t:ie nJ,lOI' Lourival Si,lveira, i'UllC, do as:",tulJto princi,pl\'1 relal i\"a iI. llP- Horário: 9 às 12 do's professores de �c�samento' so prédio e necessita de sua,·do }3.&r1l00 du· Brasil. crssi,dadp �we,mc.u.tl('. dp maio!' (' n1'('-
liberal que o dr. Ollveua S�la- vall'osa colabol'allão.S I " A',. ";'." d, de'lhol'<ilwnLp o nosso p(r\'o ü'H,halhHl'. DIARIAMENTE

f t d d �
e1l!lOra H.nlca .I.€l.nun es

f' ri' -'0 \'PJ'a 0nvol\'ldo zar procura a as ar a mOCI a-
_. __'''_'' _

, , ao tlll e que nao�, �"
. _.

f' d d fSOll'l,a, esposa
. .'10 dr

.. �,eelro Davl1 pPlla mii'pria, qnp sNá a �,Cl":wlíla,� de portngnesa a 1m e e en-
F'I'>J.'nu"llcle·s de Souza, JUIZ suhstJtu- O1,1.1.el'13,I,. com- a q/l1al. nao j)nrl(,"l� O alnodão em dê--Ia de idéias que considera

.

. to em Laj,e�. haVPl' ji,JyPlilar}-e e�,pl<f']'II�lal. ?Ol::> � nocivas.r "' conj",onllC acelllLua o SJ'. ,R:gg('n�,�c�l, Sa-o P:::.ulo Trata-se do' professor Amal--- •

'-'-

:-1 • sniço ri? naSü};ffipntn. p lncjol{llccb�- Ul!'ALE�IME�TO .. vi',I' (!inc' haja roiS'f\l'i,a pm ll(l:�o l'J- do Peres de Carvalho, do Insti-
Em sua l'esldc.r�cIa, a rua· MClll- i co l!]s(a<Clo. a nwnos q.ue nHO �P

tuto Técnic.o, demitido de seu
. no Dm.ls n. 1, fal,eoeu ante-ontem qupil'a cip n1.O'oo :ügll'rn Iraba1lhi1r ia S. �,aulo, 7 (A. N.) - Na

suaI pôsto por decreto oe ac.ôrdo ltl1'Z __ HOje ás 5 c 7,30 horas.� 81'a. Mal.'ia elos Reis Ca't.a:ni. O se-II'P:,:peá,1.0 d,e.s'sa q,L�els.t.i\o. li prt�';I:(t:,�� reUlllao s.emanal, a Bol�a de
com uma lei de 1935 que diz Jamr,s Mason _ Lucie Mmul1lheim. rl(\l·l·J)nl·� ,qllf' <;.('J�. ·r1a mr ICU os, l\/fercadol'las deI] conhecll11entof:li1.1IJLamenILo ,eJf',vl.lou·-se onl,em as'

' c IA
.

.

' "'\ • �u

T < �. I que os funcionários civis ou - Haymllªl,r! L ow.(!] I _ Jl.llien Mit-.'17 horas.

Podre Ant(}nl'o�,"
dos le"\a-::tamelltos do con�umo

militares que revelarem espi- chel.
•

de algodao no Estado. SegUl�do rito de oposição aos principias, HOTEL RESERVAVOos dados apurados,. o total atlll- fundamentais da Constituição i GenS'L1l'a alé 10 anos.Conclusão g!U �9.01?,08? qUIlos
.. cOlntr� politica ou não garantirem á

I
No pI'ogmma _ O EstadoA louca ficou hoa 3.' .001.164 qmlos em 19ua pe cooperação com o Estado em .Ba'l1!La CatiUl'ina _ Me,vro JOlrn.allJentre os fatos presenciados nado de 19�6. i . seus objetivos deverão ser sus,... Alua:l,i:d<ades.pelo jovem funcionário muni- A produçao ,de fI�S n� mes�1o pensos ou demitidos. ,Pl'e(;Gs: Cr$ 4,00 _ 2,00.c.ipal em Urucânia, o que mais periodo, isto e, de JaneIro a ]u- , ,."

lhe chamou a atenção foi um 11ho de 1947, foi de 33,826.719 Camisa., Gravata., Piiamel,l\lOYfMEYfO DA VARIG DUllA.N- ca.so de uma menina cujo nome contra 31.721.705 quilos, em Meiu da. melhore., pelol me.TE O M11:8 DE SETEIVJB.RO EM êle não se recorda. 1946.
_ nores preço. ,6 na CASA MIS RonalFLOn.IANóPOLIS -- Essa pobrezinha, disse- ) número de fusos em açrJ:, CV:LANEA _ RuaC, Mafra. ; tri,ch.Aviões - 3:1 - Pas,mgci.ros }<";m-! nos êle, estava amarrada numa em 30 de junhO, era de ......••••. : •.....••......

······1 KISNFrrbal'C,adüs -

.118
-

1 pa'ssa�:iI:?sl cadei�a e....·pelas suas atitudes I �.071.422 contra 1.020.589

eml Empr(�g'lle hem _o seu (Unhe!. C.ml,,;ur.a a[.é 14 anos,.Dps.f�mlJal'ca�o: -:- 10·j -.
] cl��ã-, p�recIa louca. Durante a be�- Igual data de 1946: estan�o pa- 1'0, ('omp�'alldo açoes (lo "COle-I :'io. lWo<gTama: Bl'asl.I em l'\íeo'S'rnw, em 'l.l'an.sllo - 2-83
-:- ,1,0 "1 çao, algumas m.o.�as que se rados 40.228 COl1"tla 4�.4'7 eI?-11 gio Ba.rrlg'a.Verde". _ i'iae. _ Al;uahda'dp� Wel'lwr"La.] cIo mOYli!lWllLu de pa�,lgetl o� encontravam assltmdo aquela 1946. Como se ve, a PlossegUl- ! Patrllé.

- 505 - Talá], cip �ovi�(,If]to de, c�r�môn�a .religiosa e .�u� se rem as atividades industrias no
Pl'CCO'I3: er8 4,00 _ 3,0(1,·ca,r,ga,s C'lle,gadas e salda.�. , ..... dlzHl,m Fllhas de MalIa , co- mesmo ritmo, o consumo elo

·'5.50R,520 .gr.tUTIas. To[.al elo movi- mecaram a fazer prec.es em ano deverá aproximar-se do,s
',nlCnLo rlo c-OITôia cbegai(]o e sai'do: inteção da infeliz menina. Mo,. 1944 e 1945 que foram os mais�10.000 gl',amals. mentos depois, com espanto.del aI,to. �ivel d� Pfoduçã? da in-

todos 0,"1 pres.entes. a menllla dustna textll algodoeIra de S.

':1I'!1I-bnnal Regl-onal foi desamarrada e estava com-I'Paulo.'
_ .. __

I P
pletamente calma, parecendO, ' .-----.-----�; I_·:�Iel·toral já c·urada. Aproximei-me, dela, Caie Qtto traduz quah,aade. -'-"""- ALVARO DE C,\JWALHO�Ii
tencionando-lhe falar. Bati ,nos! Peço-o 00 seu fornec.süq,r.. Ás 8,30 horasAYISO

!
, .. ,

I UM ANALFABETO
üu�ra ,llio,táve'l ap'l',eser"tacão dê�s seus ombros e a menina me"

"

••.•

'

é um cego>N.io deixes teu
. . .

ALB1iJRTO CAUw�
perguntou o que eu queria. Dis- .P�ll]la o seu dmreno � len-

na cegueira da ignõI'ância. Dá-lhe Me�qll]t]�_l1�.,.e seus ,:J!'llsl.as. _�� �
_

No parLaria do T,ri,]}ull.al H.egio-
" desejava lhe dar um, der Juros, cOlll!)rando açoes do a luz da iIltstruç�, �eva'ildo-o a um I (Grande GOÜJ'[IUll11llJiu de, Comé-nal Elci10ral enconiLra-se um 00- !�l'���epOI' ter ficado boa. ELa\.colég'io RSH1.·ig'u-Verde. Icur�o de a.lfabetIzaçao de adultos. 'dias) � com a hilariante e mo-...cio cnlclNeca.c:lo ao cidadão Alberto
t- ô me respondeu: "mleuf .

• dCI'f) íSSlma
.

peça em 3 ako,s:-CallR�, ,]'pmelido ,pelo Jllíz'o EI.eito- :�1�0l'" e

.. stou"
muito grata�,.r:{)rlAgradec·.mento e Missa o MAH.JDO DA DEPUTADAl'al da 'lOa Z,ona de São PalJllo

"

-

dRêste cannho . Nesta

oca"lao'l
.

.. J(Al)iaí).
porém, mergull�ei numa pro-'

E 1Gd S h :'d4 Patllo lWa,gallliíesp,('c,wj·al'ia cio Tribllllal lle'giona)
funda emoção e tive uma crise UC'II es C ·ml I Jl'l'Psi,sLi\"«·'] sálira!Elei,tol'al, em Flol'ia.nópoli·s, 7 de

d 11 t '

d EUCLIDES l)ec'c
..
'os:de alegria, beijan o·· 1e o 1'os o Viuva:. ii'mã. filhos, genro. • nóras '. .oul'lIbro de 194.7.

várias vezes", SCHMIDT agradecem senaihilizado. à todo. 'lua o. Caeir. ll:llmeJ·S Cr$ 15,00
E f· l'

.

veU1' acompanharam 8 'confortoram na .nfermida� e na.lcõp� numers. ., ,.. 10,00lna lza O �o .

m.orte d. s.u e.po.o irmão, nai e .ogro_b�m. co.mo 75P de escr'ever que e111 '"
d d 1 ,Camarotes ,..... .... .. ,00

- o '

.

.

a todoll que en.vior�m telegramas e con o anela.lTrucânia �e. verifIcam f_atos
I
coroa. e flore'. Aproveit�m outros.im � oportunida�a para co�vidcu' (lrl'ai,s .. , , .. ,.,... 5,00

ex.traordinárIos que levarao o a todo. GlII parente. e amIgo. para. ml&sa d. 70 dIa que lIera ce:e "1"1)1n. 1 ft anl'O>"'.
Padre Antônio á santificacão. brada, .óbado, dia 11 à. 7.30 hora•• no altar �o Sagrado Coroçao,

. E ) S
-

d
.

n:& Catedral Metropolitana por alma do extremecdo morto. IMPE-IUAL _ As 7,30 hÜ'l'asRIO Casca, 7 ('". -- egun o
I Por moi. elte ato d. pieiade cri.tã. externam antecipadamente

úlLi'ma exibiçíioestaI110S informados padre �":n- ••u. agradecimento•.
tônio da.rá a sua ultima bençao,1--..:::..------------------------- VIDA,S ISOLIDARIAS
em Rio Casca, no próximo do- .

ISS
Cu:m 1\Iú.rio BI'fjgini - Vand,a La-

mingo, 12 do corrente, só vol-l. AGRADECIMENTO E M A ('.('rela - Mary Gonçalves - Res-
tando ás suas at.ividades dos

IZETE DA SILVA CAMPOS
tier Jun.ior c ArtilUa cle Mora.i,s.

l'eliO'iosas no dia 8 de dezembro: .

]\;0 pI'ograma: 1) - DOCllmenr"',
tál'io 'Iil - �ac, Imp, Filpws. 2)próximo, consagrado, co.mo �

t
Milton �ampo. e filha., Alfredo Silva e .enh.,ra e filha. Ulmar.

bl' A d SI Fe)x Ai'l'plan :\I·eW5 29x74. - Atua-do conheClnlento pu ICO, a Silva ••enhora. Wil.on Müller e .enhoro. ugulta Q i va
Nossa Senhora da conc.eição.!;. Campol. filho., genros e n6ro.. profundamente conlltern.Jdo! lirlarles.
P• m Ilecerá I)Ortanto aquele

I .

com a morte de lua ••polta, mãe. filha, irmã. cunhad:a.••agra Pl'('�;O:, Cr$ él,üo (único).,er a. . ,.

1 e prima IZE:TE DA SILVA CAMPOS, vem por eate �elo. agra- "fm}), 14 a:nos".sacerdote, afastado de sua P:-I decllr a todo. quantos enviaram pe.am... cor&o •• ilores e queróquia, cêrca de dois meses, nao
I acompanharam o corpo até a última morada.

se sabendo para onde pretende, Estendem •••• ogradecimento ao. di.tinto. �edic�1 Dr., Polid�roPereira ir. Disse, aliás, o padre.á 1'e- Santiago, Artur Pereira Oliv�ira e Newton .AvIla,. pelos atençoell
-dvogado e Contab,'ll'sta" '. d "A M hã" que díspenllado. durante a enferllndade de ."10 mUI querIda IZETE. bemfI\ porta.gem e, . an

.. como àll bondosa. IJ'ma. do Ho.pita! da Caridad.Con.tituição de lociedade.. durante esse descan_ço felt?a Agradecem, ainda. de modo especial. ao Exrno. Sr. Dr. AderbalPlanos contabei••• Orqaniza-
conselho do seu amIgo e l11elh- Ramos da Silva, 0.0. Gov.rnador do Estado, que .e fez npreuntaroõ.. -- Parecere. " l"rviçOI

correlatos. co dr. Miranda Chaves, não no ato do lIepultame�to. •.

1221
'

1 . Outro.lim. oonvldam 008 parent•• e pe.,ool de aml.ode, paroRua Gol. Bittencourt nO, atendera pess?a a gum�, nem
oll9i.tir3m a miua da 70 dia, que fazam celebrar, ••xta-feíra dia 10 do'Florianópoli. 111eSl1l0 tOlnara conheCImento corrente aa B horas na Motriz de BiguaçÚ.

j.
00. 17 hora. em diante,

de correspondência que venha Adrad.ar:em aos que comparecerem Q e••e ato religioso,tI; a receber nesse periodo. aiguoçú, 7 as OutubrCl de 1947.-----------------------

ROIBRV C. DE flDRIANOPOllS
mente estudada nas ['u.L'llTas reu
ni Õf:'S, a.f.irn q,ue se Lenha em vis la,
de uma vez por todos, qual o ma
ior X do problema.

AiilliCIa l'cI,nliyumenl,e á Ieilura '

fetla po lo SJ', Noceti, jwes<[a.m se
c Iareoímeníos os ;:.(1',,,, Cltal'le,; Eda-lo'al' Moritz (' lVMI'Ío Noceti, em Ee

�LlirI.a ao (jIU(', (I PI',e�irj,e!J1le faz. a II,ci,l,m'a ri c in lel'é',·sa,nl{· .lrpch o ln-

f<il'l'malivo qurunlt10 a Roü�I'�·. . I.\'a Hora da Oamai-adag=m "sali
errlam-sc" o>' Si1S, A, Toleud ino de
Oa rva lhn e Olavo Bchülal', convi
dado presen te.

.1\o,,[,cs ri" dar por terminada a

l�e'unlliiio o Pi-eaidente convida ln\s
elos l"Ot�ri.all'os compareccnles a fa
zerem uma yi,sl a ao SI', JIOÜO A. ria
Cunha, que SI' aoha 0ll<ft·!'mo. em

sua rr-s idôucia.

MISSA
,St'l'á l'eznda amanhã, ás 7 horas

;,na Catcdl',al Mett'0110IiLana, llO al
: tal' ele N. Rc.nhol'a de L()!urdes,
mi"s:í pj/l' alma ·Lla saudo�a senlJo

: l'i!;t Na i,l' Beirão Al\·es.

'Dr. Newton- D'Avila
Reassumiu a clínic!

URGENTE
Precisa-se alugar uma casa

.'grande ou pequena, no centro
da cidade, na8 ruas mais pro

"-�ima� co Mercado. com capa
,cidade de uma 8'119 para e�c i
torio comercial. Ioformlilçães na

,C�s� Capital com ACACIQ
REGIS.

I Dr. lindolfo A. G. I
1./

Ruo Visconde do Rio Branco, 458 (Loja) • Fone 6-127i> • S. Paulo
o

______________________________________________jJ.,A

OT RES

A GASOtJNA

3 H.
2,5 H. P..� Ulfl') RP.M.
3 If P. = 2000

4,3 H. I". "= ;3000

.

j 3 H. P. = 1.800 R.P,M.
5 H. P. I 5 H P. = 2.1;00 "

t 6 H. P. c= :3.:!OO

o MAIOR STOCK PARA PRONTAS ENTREGAS
Aceitamos reoeruledores

fHlifCISCO SilVa JR. s eu, LIDI.

de

HOXY - HoJe ús 7.30 boras
última exiibicão
Co,]man - Marlene Die·

V. S. quer o pl'og'r(�I'lSO da
ll,.,slsa JuvelltU(le � Dê-lhe ins
trução, e isto só se cOllseg'ue
Ilcompanlla,ndo os orgallizatlo,
res do "Colégio Baniga-Ver·
fIe".

CASA MISCELANEA distríw
buidora do. RáCiios R. C. A

V'dOtê Válvulas e Di.co,.
Rua Conselheiro Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FSTADO Quarta felr. 8 de Outubro Cle ',�,('"

EstudaDt� de Florianópolis!' O Diretório Acadêmico XI de Fevereiro da Fatuidade d·e Direi-til lançará.
brevemente, o já tradicional «Concurso da Rainha dOfi Estudantes»! Presta teu valioso apôlo para

-= · '9 -== maior brilhantismo do certame !' "*'''** • a_== SIlW\Wl

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

.PEDRA PARA AFIAR QUALQUER ESPÉCIE DEfERRAMENTA

,

CAI�A POSTAL=139 .�- FLORIANOPOLIS

COMPAl'mJA �ALIANÇA DA Bill f.f

fim4ER�1A � 117. -� We: m A I A
f.!lOlClnnOft :I T1U....I{�f'OB.".niil

Cifrali! do Balanço d. 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responeabilidadee
Reeete
Ativo

Cr. 80.900.606,30
Cr$ . 5,978:4oL755.97
c 67.053.245.30
• 142;176.603,80

98.687.816,30

I« 76.736.401.306.20

.

de Carvalho, Dr: Francisco

I�,Joaquim Barreto de Araujo

...."-���_�.� 1.'W"! � ... , ZSW":I;t$. ·l�.Rt;'fr:lt�UiIMl_;....It9tií!i3Ii�BII;q,a.� ....

SinÍltrOI pagos nOIl úttitl.10. li) ano.

Relponlabilidades

Diretorear
Dl"- Pamphilo d' V! r 1 Freire
de Sá, Anisio Matsorra. Dr.
e Jos� Abreu.

TECHICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

nace�sita de técnicos

em todas as

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpoli.
Atende pelo Serviço
Reembolso Po.tal.

I CONTA CORRENTE POPULAR

JuraI 511t a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheque.

Banco do Distrito federal Se Ag
CAPITAL: CR$ 60.000,_000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua TrajaRo, 23 • Florlanõpolls

€::1 S\ s.'-
_..Jv.J ._.'-._._/ _..)._ I

Procuro casa poro com-

S.::hel1'ee�a�y � (S. I. J.) - So- prar. Ofertas para a reda
ll!çoes plásticas para a reprodu- cão desta folha ou o ruo
cao ele cristal de neve acham-se .

agora a caminho elas escarpas do I
General Blttencourt 66; tra

Himalaia, no norte da Inclia, onde tor com o Snr. Ribas.
um meteorologista norto-amerícano Não 8e aceita interme
planeja colher .

amostras da neve diarios.
que CéU ali, a fim ele estudar me-
lhor as formas cristalinas dos' • •• •••• •• n. •••• •••• • •••

flocas de neve daquela famosa re- Vende-segião. Esta informação foi dada
pelo sr. Vicent J. Schaefer, do La-
boratório . de Pesquisas da Gene- Um grande e ótimo fogão
ral Eletric, ao realizar uma con- Berta e uma cama de ferro ,

ferêncía no Forum ele Ciência, para casal. Tra tar à Avenida
dessa companhia, nesta cidqdel
O referido material destina-de á Mauro Ramos 13J

�������ç�� .: méCt���a�ad������
••

·V·':e"'n'
,.

d"'e'._.s''e"
..

"I
do sr. Schaefer, por meio do qual
flocos de neve são apanhados da
atmosfera num liquido plástico que
seca rápidamente. O mesmo méto
do será empregado pela Expedição
de Pesquisas Finn Rorme, no

Antártico, e por outros cientistas
nas montanhas ela Noruega.

I'PARA RST("D_.H:' JIEI,H,OR AS

I FORi\L\S CRISTAT.JINAS DOS
FLOCOS Im NEVE DA CORDI

J.JHEIRA. DO HOLU.JATA

"
..

Não receie em comprar
ações (lo "Colégio Barriga
Verde" por que ésta orgamsa
ção está sendo zelada por ver
dadeiros idealistas.

p�-;�·---;;;:--·;;·:;�...��·-
..

·;;::-··-f·i"� 1-
paladar Café Otto é I

I

DIREÇAo:
Amélia"l Pigo:u:i

«O Estedo» não deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado por
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tern mar-

gem suficiente para não

Iultrapassar este preço.
Qualquer maioração é

EXPLORAÇÃO.

"Quem extraviar ou lnuti'llzar >&

eertificado de alistamento papd
multa de 10 8 50 cruzeiros. out1"08-

sim incorrerá em multa de 20 a 1M:
erusetres aquele que extrsviar ' ..

inutilizar o Certificado de Reew

,ists",
(Art. 121 ela Lei do 8orv!�o HIv...

lar).
. . .. .. . ., ..

sr CADA BRASILE,IRO
Conseguir alfabetizar um patri

cia, convenqmdo-o a frequentar
um curso noturno, em breve se

remos um dos povos mais adian
tados do mundo : Grupo Escolar S.
José ou Escola Industrial,
.

..

COMERCIANTE: Dá um u.

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI dle Fevereiro. Coll

tribuirás, sssím, para a forma

ção cultural dOI eatarinen.,.
de amanhã I

("Campanha pró-livro" tio
C. A. XI de Fevereiro).

••••••• o ••••••••••••••••••••

Acabe com as Levantadas
� Noturnas e Sinta-se �

Muitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levantadas ou micções no

turnas, ardência, resíduos esbranquiçados
na urina, dór na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata.
Esta zlâudulu é um dos mais importantes
órgãos masculinos. Para controlar êstee
traustôrnos e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cient!fico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
Que Rogena o aliviará, revigorizando sua

glândula prostática e fnzendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga
rantia é a sua melhor proteção.

R-indicado no tra

ogena tamento de prosta
tites, uretrites e cistites.

LEMBRA-TE!
Inúmeros seres bum�D.ol,

que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxílio pa·
ra que possam voltar á ao�

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimento
da Saude do Lázaro.

Costureira
Aceita roupa de creanças

e senhoras
Rua Silva Jardim o. 258
••• 0_0_ •••••••••••• .. ,·· •

fRACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

Uln�1 ereDs8ti�1
"SILVEIRA"

Grlnd. T61\1c.

Um Bangalow na Rua José
Cândido da Silva (ESTREITO;
n". 350. a tratar DO mesmo,

preço CR$ 40.000,00.

sem por.

\
1 Maquina Litografíca, formato 50 x 70 rnrn. com pedre. l"1 Maquina de cortar marca KRAUSE, formato pequeno, [
1 Pedra Litogr s fica , tamanho 60 x 80 mrn .

2 Pedras Li tograf'ics s , tamanho 80 x 115 mm.

-l Jogo de 4 Iarnpadas de arco. para Fo tc-Me canica.

1 Compressor par a pintura.
Tratar ii rua França Pinto, 61& -- Vila Mariana-São Paule.

�J1.AQUINAS
VENDE-SE

GRAFICAS

QUER VESlIR-SE COM CONfORTO E ELECiANCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48 '

DA TI LOGRA F'IA
Correspondencla
Comerciai

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

"VIRCiE ESPECI lIDADE"
( lA WETZFL J:NDTb1E1A1-JOI:NVILLE

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

..���Ã���RCtAf
EspECIAUDADE

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE 12 DE AGOSTO - �i, l�, �ur,nb O �i,:
_

:i�rutiv'l �r�m�vlao ��l, Qin;io�Qc �ru�o �i,a V�lno, �om C �OMur:o aI Dan�, musi�,l QO ADrigo Q� M�non:, Im D�n!fl�io· n� «�'m�lnn' ��
·-------lPr�min)}; � noite :oire�, �o.m ini�i� à: ��,�� hora:. �í& l�, :oir��. D[& �c, aoirel.

VARIG ATRAVl<jSSAM O

A'I'IJANTICO,-. I �ORT� E){ VO� DIRE.T(� I QUE�XA8 E RECLAMAÇõES

1-
(MEIOS])E PASSAGEIROS PREZADO LEITOR: Se o' que lhe

--

!
latere.aa é. realmente, uma pro'fidêneia

os. gt:andes .aViões,. que t�lll um� ',ara endireitar o que e.tiver errado ltII
ve locídade de Cl>U7.el1'O de a28 !I1U· .ara que all!Um.. f.,Jta aio le repita; ,
lômctros, dispõem de dormitório e SlIO o elcànd.alo· que a lua recluzaçle

cozinha , n ,ueixa poder' 'rir a cauur. eacaaJ..

í lIhe-a • SP:CÇAO Jl.P:CLAlIACOJ;S�
.te O ltSTADO. que o c.uo aer' lNade
...cm demora aD COIlhecimeato de q_
,se direito. r"""""ado Y. .. uma infilr_

elo do reaultadc, ••• em aJl11DI A'
_ do .ejam publicado. .... • rllSla
� __ • lIl'oridi..ta .......

NOVO HORARIO DA

DE P,.ONEIROS
A SERV'!Ç;O DE V.S.

/
I

Nova York, - (8. L J.) - Como
mais um seguro indicio de que os

transportes aéreos cada dia S2

aperfeiçam mais, não só no que
diz respeito ao conforto, como no

que se refere á eficiência e á ra

pidez, os aviões, que agora estão
saindo elas fábricas, já apresentam
evidente superioridade sôbre os

seus moclêlos imediatamente ante
riores, meS1110 quando estes eram
considerados a última palavra.
Os novos Constellations, por

exemplo, são do tipo do "América",
-que há pouco tempo conduziu um

distinto grupo ele personalidades
oficiais e jornalistas numa viagem
que realizou ao redor do mundo
e111 13 dias e três horas, tendo des
cido em 17 países.
Esses aparelhos são 03 primei

ros na história ela aviacão comer

cial capazes ele fazer num só vôo
a viagem ele 5.000 quilômetros para
as capitais da Europa Ocidental,
chatos ele passageiros e de carga.
Pi-opulcionados IPOI.' quatro motores
ele 2.500 BP, a sua velocidade ele
cruzeiro é ele 52'8 quilômetros por
hora. São também os primeiros ae

roplanos que têm autoriaação das
autoridades ela Aeronáutica Civil
para decolagem com uma carga
máxima superior 45.000 quilos.

Os Constellations postos em ati
vidade este ano são os primeiros
aviões terrestres. que na rota do
Atlântico Norte dispõem de dormi
tório e cozinha'.

) ,

c

DOENÇAS :NiEBV9SA.b
Ce. OI prosr...... d. •...ebla,

loJe, .. doença nervOtlU, •••••iO

!ratad.. •• tempo, 110 ••1.. ,M
'.lt.mente remecUáveiL O can.liM.
ú.o, Irato d. lmorinela, H ....
�rIllJwtlle.r 015 IncUvid.OB .&feid." ..
Ila" enfermidades. O Sel'lfl�c Na
de.al II. DoençalJ H'ltn'ltaia litll�f,c
J$ SB "'ablllatório, q•• aí•••• ;t:rf>
:tiIftament<8 oe: doentem aer'toll!oY./ 'Il! I
U.lIIl!1iCC, aa JhuI DMd�r. U. h.'# � I'li 11 IIl.JI'u. �_UIr''''UUI'l!t.o .

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

. gonia
da l(sma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

- Mendaco - começa iL circular no
sangue, aliviando os acessos c O� ataquf;S
da asma ou bronquite, Em pouco tempoé possfvel dormir bem, respirando livre e
facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo
que o mal seja antigo, porque dissolvo e
remove o nlUCUS que obstrúe as "ias ré�
piratórias, minando a sua energia, nrrui
nando sua saúde, Iaaendo-o sentir-se
preruaturamcntevclho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a I(!lrantin.
de dar ao paciente respiração li vrc e rácil
rapidamente e completo alívio do solr-i
mente d1t asma em poucos dias .. Peça
Mend�co, hoje mesmo, em qualquer
Iarmãcia. A n08sR.J!ârantia Ô a sua. maior
prcteçüo.

. -

Mendaeo À�·��mC:.'"
Agora tembem, a Cr 10 00

I.OHEf'1ISVHH J\10H- sa
Então coopera na. campanha de

alfabetização de adultos, fazendo
que os teus conhecidos que não sa

bem ler nem escrever, frequentem
os cursos notunnos de alfabetiza
ção: Hospital de Caridade ou Gru
po Escolar Anchieta.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Empreze de navegação
C 'Fi

:...

3>a�. - De Floriaeóoolis para Porto Alegr-e, Decolagem ás 12,30 hra

-ias. - De Ftor-ianópelis para Cur-itiba ·e São Paulo. Decolagen
,:ás 13,00 horas.

õas. - De Flo-ri,a;nópDlia para Porto Alegre. Decolagem ás 10,20 hra

sas. - De Florianópolis para Curitilba, São Paulo e Rio de Janeírc

��e(}oIagem ás 100.40 horas.

-.� -Bab. - De Plorianôpolís para POI',to Alegre. Decolagem ás 12,30 hra

2818. - De Flor-íanóoolíe para Gnr,itiba, São Paulo e Rio de Jane1r..

;;DecDlagem áJS '10,40 horas,

Dr _ (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tituição de Sociedodell

NATURALIZAÇÕES
Títulol Dealarat6rio.

E.crit. -- Praça 15 d. Nov. 2�.
10. andor.

Relid. - Rua Tiradente. 47.
FONE "" 1468

tPAlSSAGEIRo.S - CORREIO - GA:RGAS - VALORES - REE,MBOLSl
-- FRETE A PAGAR - SERVIÇO. DE ENCOMENDAS - CARGAS PARi

EUROPA PELA K. L. M.
FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRACA 15 DE

NOVEMBRO. - TELEFONE: - 1.325

I NAVIO-MOTOR "ESTELA to

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Esguaãvias
de

jdaàeiva

Queremos que todos. façam
parte (10 quadro social dos

componentes do "Colégio Bar"

Iga-Verde". Por isso, o pag'a
mento da ação é feito em 5

prestaç.ões.
,

;;

Ql!ANDO TEUS FILHO�
'iI'

te perguntarem o que e

D1D lázaro, dize-lhes que í
um enfêrmo que poderá re

cuperar a nude com e te.
auxilio.

BEINISCB 8.1. I
Rua ,João Pinto, 44

Atenção -. Mães
CREME DENTAL INFANTIL

DENTADOL
Unico dontrificio especialmen
te preparado poro limpeza
do. dente. da. criançoe. Re
comendodo pelo. .nrs Mé
dico. e Dentista. e.peeioli.toll
de ·criança•. �ende 8e na Far
macia da

Fé�.
- Rua Felipe

Schmidt 54 e
.

o. bôa. co"all
do J;' mo.

------......-\1 ---.1134;T�elefone
. A GRANDES:\: DO BRASIL

FI
· ,

l- \
Depende da instrução de seus fi-

.....; .0rlanOpO IS lhos. Fa,zei com que todas as pes-
V soas analfabetas frequentem um

, curso notu rno e tereis c.ontI'ibUidOJ para o pl'Ogrcsso do Brasil. Escola
.

---�--- -------------------------___ industrial ou Loja l\laçonica.

SNRS •.
ASSINNATES
eclamem imediata

m�nte qualquer irre
gUiaridade na entrega
de seus iornaes.

PEDREIRO
Recentemente chegado do
Paraná procura serviço.
Informacões na rua Rui

Barbosa 53 fundos.
-
..-.-.......... ..- ..-_-.r..-.- .-.............._ .-..r

Valorize o seu dinheiro, ins
crcvendo-se no (íuadro social
dos componentes do Colég'i(
Barriga-Verde.

VOC2 PRECISA COLABORAR
na Campanha Pró Resta
belecimento da Saude do
Lázaro.

o VALE D0 rr.UAI
. Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43. LIVRARIA

ROSA

I,
,

\

"ando Alguém. tal iIOmo G &O.....

lheiro.da ilUBtlUÇl!.O ,,-<limo. ofure_

lhe. em a.roé.vel gest<>. QIIl càliee do

excelente e.peritlvo KNOT. IeInb�
... V. Si&. de acrescentar. 1\0 <l.g.-a.de-
oe' .. gentileza:ESTEE rlU"!-
SEí'''! (J NEli APEJ1ITiVO

I'REDlJ.ETfJ!
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Direção de 'P�DRO PAULO MACHADO
-------------

Cl1ltbO laureeu-se C,�mp,oiO C�, ta- '-Q�����st��l;�; ii noite? Adqui-
li � U ii � ii � U ii li U

ra uma ação (lo "Colégio Bar-

rlgn-Verde",

rmenss de Atletismo de 194í'
Vice-campeão o Vlube� Atlético' 'Catarinense. - ! .8ociedad·e Esportiva Bandei-
Q(,

ra�te, �� Bru�Que� I�vantoo o primeiro Campeonato Feminino
....Ia,bado e dommg�, ultllll�S equipe de, atletas, faltandO-13° Iuear .- Moema Livramen court _ B Vo d

teve lugar no magn ítíco Está- lhes, porém, maior preparo,
""

to _ B Verde 40 luaar _ Ed .d 'D bvT e_ --..-----_-II IIn__...__

1, "Tt C I Ni! eh ' ",
,"" uar o eras

ruo
s.

e,- e. 1 � .naves: , ,o m�smo sucedendo com a do 40 lugar _ Lenira Dutra _ se _ Bandeirante
los Caminha, Ta-

pertencente ao
<

14 B. C., .01 BarrI�a V.er:le. .

B. Verde 800 metros rasos
cito Caminha e

Campeonato E:stadual de Atlé- I Sena mjustiça na meneio- Salto em distância 1 ° lugar _ Aldo Galdino
Hercílío Bítten-

tI_Smo, p,r�movldo �ela Federa-l nar neste comentário a bravu- 10 lugar _ Silvio Costa Silva Atlético
court.

çao Atlética Catartnense. ra do consagrado atléta Fran- Lira 20 I' N t S
3° lugar - Equipe do Ban-

O O" d' ·ta d dl " -,

- ugar - es 01' OUsa d
.

gran lOS0 cet me, e 1- CISCO ASSIS Guimarães, na pro- 20 lugar _ Darci Costa Atlético errante, formada.

cado ao exmo. sr. governador va dos 10.000 metros O atléta L' 30' 'I g H '1' Bítt
por Bruno AppeL

.

' . Ira u ar -, e1'lCI 10 1 I ,'en-
'

Aderb�l Radmos �a S.llv�, t�ve �o Barriga Verde conserva-se 30 lugar _ Ivan Vicente Me- court _ B. Verde
Reinz Appel, Curt,

o conc�rs� L�s agr;ml�çoce.� es a frente dos outros concorren- lo _ B. Verde 40 lugar _ Eduardo Debras-
Haussmann e Kurt

ta capíta Ira erns ube, tes quando em dado m0111Anto 40 lugar - Bruno Appel Bandeí t
Schlosser.

Clube Atlético Catarinense e começou a s�ntir-se mal dand
se - anc eiran e. 4° lugar - Equipe do Lira.

. -

l'
,Bandeirante

Associação At ética Barriga ocasião a que o atléta Amaro "I-remess "I )
1.500 metros rasos formada por José

�io. ' ,,,o (() leso
Verde, e da Sociedade Esporti- Amorim tomasse a dianteira, 10 lugar _ Érico Straetz Jú- 1° lugar - Vilson Martins Barão, Arlete Per-

va Bandeirantes de Brusque, seguido por Bruno S i I v a, nior _ Lira
' Atlético feito, Silvio Sonci-

Disputado diante do péssí- quando ainda faltavam cinco 20 lugar _ Airton Oliveira _

2° lugar - Dinak F. da Cos- ni e Silvio Costa

mo tempo, com as pistas e o voltas para completar o per- B. Verde ta - Atlético Silva.

campo completamente enchar- curso. Portando-se com elo- 30 lugar _ Carlos Halfpap _

3° lugar - Geraldo Raedger S8I1to em distâucin (moças)
cados, mesmo assim o certa- glável bravura, Guimarães Bandeirante

- Bandeirante 10 lugar - Yolanda Bonnas-

me atlético' de 47 conseguiu conseguiu atingir os 10.000 40 lugar _ Bruno Appel
4° lugar - Walter Schulen- sis - B. Verde.

atrair grande número de en- metros em 3° lugar, desmal- Bandeirante burg - Bandei-,20 lugar Aida Veiga - B'.

tusiastas do esporte base á pra- ando em seguida, sendo trans- Salto triplo rante Verde.·

ca de desportos do Estreito. portado em maca para a enfer- 10 lugar _ Silvio Costa Silva 5° lugar - Jaci B. da Silva - '130 lugar
- Erna Orthmann -

�

Dois novos recordes catart- maría do Quartel do 14° B. C., _ Lira B. Verde Bandeirante.

nenses foram estabelecidos no onde recuperou os. sentidos 20 lugar _ Ivan V. de Melo _ 3.000 metros rasos 4° (lugar - Gisela Won Prínte

campeonato deste ano, nas pouco depois. B. Verde 1° lugar Odnei Lima dos San-
.

- Bandeirante

provas dos 200 metros.rasos, el SilIlulta�ea�np.nte foi disputa- 30 lugar _ Waldemar Scharf tos - Lira Sa�to em altura (mO�8!l)
revesamento 4 x 100. Os no- do pela prrmen-a vez o Campeo- _ Bandeirante

2°- lugar - Clodoaldo Amaral 1° lugar - Hiltrudes Gums -

vos recordistas são: Osvaldo nato Feminino, que teve como 4° lugar _ Osvaldo Silva Hu-
� Atlético Bàndeirante.

Silva Husadel, do Clube Aclé- concorrentes o Barriga Verde e sadel _ Atlético 3° lugar - Ahll io Nunes Viei- 2° lugar - Gizela Von Printz

tico Catarinense, que comole- o Bandeirante, vencendo

êstel 200 metros rasos
ra - Atlético - Bandeirante

tou os 200 metros raSOs com o que eon.quis�ou .39 pontos c-on- 10 lugar _ Oswaldo, Silva Hu- 4° lugar - Leopoldo Dietrich 3° lugar - Aiàa Veiga - B.

excelente tempo de 23" 1/10, tl'a 31 do prImelro. . sadel _ Atlético
- Bandeirante Verde.

sendo o record anterior de Ao sensacional certame es-120 lugar Arlete Perfeito _, °

10.000 metros rasos Foi desclassificada Yolanda.

23" 2/10. A equipe do Lira Te- tiveram presentes o sr. Gover-j Lira
- 11 lugar - Amaro Manoel de í Bonnassis, do B.

llis Clube, formada pelüs atle- nador Aderbal Ramos ela Sil-j30 lugar Nelson José Iná-,\
. Amorim -- Atléti- JTerde.

tas Silvio Ney Soncirfi, Silvio va, homenageado, acompanha-, cio __ Atlético °

co I 100 metros rásos (mo�as)
Cesta Silv�, Arlete Perfeito e do de sua eXlll�" espôsa d. Rutl: 40 lugar _ José Barão _ Li- 2 lugar Bruno Silva - 1° lugar - Yolanda Bonnas-

José Barao, completaram o Hoepcke da SIlva, a quem fOI
.

Ta
Bandeirante I sis - B. Verde.

percurso da corrida de revesa- dedicado o campeonato fémi- 3° lugar - Francisco Assis' 2° lugar - Jenny Ristow -

mento dos 4 x 100 com o mag- nino, e altas aut.oridas civis e 4 x 100 metros com Guimarães - B.I Bandeirante.

llifi.co tempo de 47" 1/10, su- militares. l'evesamento Verde: 3° lugar - Hiltrudes Gums -

perando o record anterior que Na tarde de sábado foram rea- 1° lugar - Equipe do Lira, 4° lugar José Natalino Ra··1 Bandeirante.

era de 47" 1/10. lizadas as provas preliminares Tenis Clube, for-I mos - Lira. 4° lugar - Lenira Dntra - B.

Cumprindo exibição das mais em conjunto com seis provas mada pelos atlé- 110 metros com ba,rl'ejl'a� I Verde.

expr'essivas, laureou-se cam- deCampo e uma de pista, prps- tas Silvio

costal1
° lugar - Silvio Ney Sondni 200 metI'os rasos (moç,!ts)

,peão catarinense de 1947 o Li- seguindo o certame na manhã Silva, Silvio Ney -- Lira 11
° lugar - Yolanda Bonassis

ra Tenis Clube, que conquistou de domingo, 8.pÓS o desfile SoncinL José Ba- 2° lugar - Darci Costa - Li- - B. Verde.

54 [lontos. atlético e o hasteamento da, l'ão e Arlete Per- ra 120 lugar - Lidia Ristow

.o Clube Atlético Catari- Bàndeira Brasileira, pelo sr.l feito 3° lugar - Wal�emar Sc.hal'f Bandeirante.

nense, campeão do ano pas,.. Governador Aderbal Ramos da 2° lugar - Equipe do Clube - Bandeirante \ 3° lugar - Nair Daminelli

sado, conquistou 2° lugar) com Silva, J Atlético, formada' 4° lugar - Herbert Appel' B. Verde.

43 pontos. Em 3° lugar côlo- Da.mos abaixo a. classifica-' ,por Oswaldo Sil- Bandeirante 4 x 100 metl'os com rt'vezamen-

coul.-s-e a Sociedade ESdJortiva ção das provas: va HUlSadel, Nel- AlTe.messo do flisco to (moças)
Bandeirante, do próspero mu- Arremesso de j)bl'f.el� son José Inácio" 1 ° lugar - Érico Straetz Jú- '1° lugar - :IDquipe do BandeÍ-

nicipio de Brusque, com 14 1° lugar - Paulo Otto Scl�ei- Emílio Ganiga e: nioI' - Lira te, formada por Hiltrudes Gu-

pontos, vindo em 4° lugar a demantel - Lirà Santeleal MaCha-,'20 lugar lVIal'cilio Silva 111S, Gisela Won Printz, Erna

As:sociação Atlética Barriga 2° lugar - Marcilio Silva __; do, B. Verde Orthmam e Jenny Ristow

Verde, com 10 pont.os., B. Verde 3° lúgar - Equipe do Ban- 3° lugar - Herbert Appel 2° lugar - IDquipe do B.

Coube á equipe do Lira Te- 3° lugar -'Virtolino Schutz deirante, formada Bandeirante Verde, formada por Yolanda

nis Clube a "Taça de Pontos" Bandeirante por Heinz Appel, 4° lugar - Emilio Ganiga - Bonnassis, Nair DaminelIi�

pela retumbante vitória aJ.call- 4° lugar - Artur Niedermayer Edmundo Schu- Atlético Lenira Vanda Dutra e Aida.

çada, fazendo tambem jús 'á, -- B8.,ndeirante
.

lenburg, B r u n OI Salto com vnra Veiga.

"Taça Eficiência" ofertada 5.000 metros rasos Appel e Herbert 1° lugar - Silvio Ney Sonci- Encerradas as provas, proce-

pelo Conselho Regional de 1° lugar - Odnei Lima dos AppeI. ui - Lira deu-se a entrega dos prêmios.

Derslportos, conquistando 75 ,santos - Lira 4° lugar - ,:IDquipe do Bàl-;ri- 2° lugar - Waldemar
_ Scharf, cabendo a equipe do Lira al.it

pontos contra 25 ])OlltOS do 2° lugar - Clodoaldo Amaral ga Verde, formada - Bandeirante taças "Eficiência" e "Taça de

Clube Atlético e O do Bandei- - Atlético por Carlos Cami- Arremesso do dardo Pontos", e á equipp. do Ban-

rante e Barriga Verde. 3° lugar - Bruno' Silva - nha, Ivan Melo, 1° lugar - Paulo Otto Schei- (leirante uma riquis�ima taça.

O feito explêndido dos atle- Bandeirante Hamilton Lemos delllantel - Lira Aos atletas melhores colocado!::r

tas, do Lira Tenis Clube foi dos 4° lugar � 'Lourenço .J o ã o Prado e Ari Silva. 2° lugar - Oswaldo Appel - nas provas, foram ofertadas

mais mai's belos- e eX]?l'essivos, Vieira --- Atlético 100 metros rasos Bandeirante belissimas medalhas. A entre:-

graças ao excelente prerparo Sa.lto em nltura
'

1° lugar - Silvio Costa Silvai 3° luga.r - Carlos Halfpap - ga dos prêmios foi feita pelOo

tisico a que foram submetidos 1° lugar - Silvio Ney Soncini - Lira Bandeirante sr. Governador Adel'hal Ramos

sob a direção do diretor do - Lira 2° lugar - Arlete Natividade 4° lugar - Ismael José Viei da Silva, d. Ruth Hoepcke da

Departamento Atlético do Clu- 2° lugar - Osni Jorgino da Perfeito - Lira ra ,- Atlético Silva, Srs. Comandante Nilo'

be, o competente atléta Paulo Silva - Atlético! 3° lugar - Oswaldo Husadel 4 x 400 com ]·eyesame,nto Chaves, ,Valter La,nge e autI-as

Dtto Scheidemantel. 3° lugar -:- Herbert Appel - Atlético 1° lugar - Equipe do' Atléti- altas autoridades.

Tambem devemos ressaltar Banc1einwte 4° lugar - Nelson Inácio co, formada por Encerrando êste comentário�
a boa performance cumprida 4° lugar - Osvaldo Appel Atlético Oswaldo Husadel, só nos resta felicitar a F. A. C.

])ela equipe do Atlético que, Bandeirant.e 400 metros rasos Valmor Cardoso, na pessôa de seu esforçado pre-

embora não tenha conquistlt- Ai'r�.3messo (10.- pei':H (moe,.as lc lugar - Val111.o1' Cardoso - Aldo Nascimento sirdente, dr. Osmar Cunha, por
do o bi-campeonato, soube fa- 1° lugar - Hiltrude;:; Gurus - Atlético ' e Nelson Inácio. mais esta notável iniciativa

zer jús, á admiração do público Bandeirante 2° lugar � Aldo Nascimento 2° lugar Equipe do Barri- que marcou mais um triunfo

e dos próprios adversários. O 2° lugar - Jenny Ristow ",:;_'j' - Atlét.ico ga Verde, f01'maàa, p-ara () ·-espo:rte base Dat.arinen-

Bandeirante possue Ullla boa Bandeirante 3° lugar _._ ll�rci11o Bitten- por Al'i S.ilva, Gar-' se.

o Lira Tenis

Telegramas reUdos
,Hela�ii-() dos [('[('gramas ret.idos

na (':;la(;ã,1) 16-(;:11]:
:\(','101' 'J\I,bolWI'u. Adair Rodr-igues

Varela. Si'''''1 Eigueircdo, Ondina
i\lnktrchia,:. Julio Gu,iclzinski, F'ran
colina ;-\PI·nfi.m, Salltino Rosa, }la
ria t./<as DOI'p� RI)('!1a, Parque '1'('(\
LI'II EJi[f', 'I'acito Lemano, Marie.
Bl'lIrggumlrllll, Monrtl'Zllma Carvalho.
Arma urlo l\[rHlf]'onça, Doroingos
1<lnl'lhn, Ju'lieta - Rio Bruncu 84
f' HisfI Fn.im.

.
.

Senboritlli

Ao escolher seu perfume V'er�,{""

tue se trás a marca da perfuuuldlf,
"Johan Maria Ferina" que Já 4:-!'11

ueferida pela corte imperial 4.-
O. Pedro II _

'I

'I

l
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.Pedimo. Il<)& nouoo diatl.n.toa Ieítores, e obajquio eh pr"Dchor G

�D abaixo e rem-ete-lo á nORa Redaç!o fIlim.. completarmol
,�to antea. o DOSliO aovo CadaA>tro Sod;aI:

"'em. OI c. " .. lO .. " � .. '» to _ " eI'Ilt o OI o QI .

.

�@ '" " .. .t. CilVil " $ .. .. .. .. D. N� ' i
� • fI � •••• e._r oo •••••••• '" •••••• 0 ••••

� (a) ._ " .. O" .. e .<19 •••• e o •••••••• , 0 ••••••• .,

� ou CarIO o •• of!. e." $CI� •••••••• o.O •••••••• It.o.

�GO do Pai, (mio) _ o;I •• <III •••••• Q ••• e •• II ••••••••• O •••••• O ••••

�""tII t' '" :" • o " , III" e o o •• tI!It ...

. .

" .. c··.,,.. •• • •••• Q.,, ,,\ l>q o ••• ,.. S'.,, •••••••••••• 0 •••••
·

••

Afiradeceriamo.., tiuilWm. fi �W... d. noticias de auetm_t_
,�tmto•• o,u,ttu. di! ,1).V�l1to1i 00 d. pe�'J �u.

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residêncta :

Felip0 Schm Idt n. 38
Te!. 812

l!!'t. SAVAS LACERDA
� �-eir"I1ra:ica de OlhO&
_ OIn1doe. Naris - GlI.!'giW.t.s.

1'./elc:riçõo de lentea de
contato ,

�:l!l'Ilim,Tó.mo - Felipe·Sehml
;&i, 8. Dai 14 Ati 18 norae.

�ill.A - Conaeíhetrõ .e·
tra, 77.

&mL1llFONEB 1418 e 1204

Ihuenft®

Dl. NEWTON D'AVILA
�p6u ._ �11i�. Ur1nárlu _

!l809� dos hltestlnool.. rito !)
� - HemorroidaB. 'J.TIl.tam_

to � colite amebíana,
"'ia!0,terapla - Lafra 'l'ermelho
0lm1!u1ta: Vitor Meirelell, 28.'

�lift.d.· d1arl.$mente às 11,30 lU.
� fi birde.. das 16 h!:. em l11anw

Bula: Vidal Ramos, 88.
B'on. 1007

I
I
DI. ROLDÃO CONSONI

�u:mUA G:ERAL - llLTA m,
aUlMitIA .

- HOLlIlSTlA8 »:11 (,1&
••.. PfKORAS -o PAIt'l'OS ...

�o pelll Faculdade de )lt;!}·
1l1llm1i dlt Uníveratdade de <1810

��lo, onde foi assistente por ...a.
i'lh amo", do Serviço CIJ'Úl"glco (iii

Prof. Allplo Correia Neto

i
�ia cio estômago e vlll. 1>'.. -

.� � mtestínos delgado e ST<mf.-''_;'
.

�!de, rins, próstata, bl!:KI$A,
1I�"ft), OV&I'108 ti trOIDplUJ. VlU'lco
i .li3I.... li1drocele, vartzes � l!.er",�

CONSULTAS:
w i u li horas, à HUQ lra.�t�
�dt, 21. (altos da C!I$lI PR·

raíso) . TeL uma.
�':IDD·l!fNCLil.: Rua EBt�·vell JII

n1'o1.". 1'19; Tel. ti 7M

DR. A. SANTAELLA
�l1MlPl1)::nado pela Faculdade Na
�� de Meúlcina da Univerll1d&
1ijW. � Brasil). MédIco por concue
� M Il'lervlço Nacíonaí de Doa-

I&ntals. Ex ln terno dia San.tIl
CI Mleerlcórdla,' ti Hospital
il'ko do Rio na Capitll "·Co

deral
�.& IIl!:DICA - OOJIJ1VVAIB

NlilRV�SA.8
,- ConauIt6írio: Ed1f1clo �

NETO
_.!!lU Felipe Scllmldt. COIlBUltul

Du .15 ás 18 horas ..:...

Residencia:
Largo Benjamin Conllftlnt n. 6

a_ l"OLYDORO S. THIAGO
iI!iWdleo do Hospital de Oarldado

\.

I-Qr. BIA-SErAR-AC-ODOENÇAS DE SENHORAS -

I �fY'IL:!S - AFEcÇõES DÁ

I
PELE - RAIOS liNFRA·VER·
JiOiLROS E ULTRAS-VIOLET.A8
ec.laaI.: B. lI'eU� 8chru}dt, 48 -

g Vas 9 àll 11 e das 5 às 7 hrll!.

I Rea: R. D. Jaime Camara, 47
FONE 1648

Transportes regularas de cargas do pôrto de

I SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV! IORR
l.
(

I
i

I
Informações com os Agentes

- Carlos Hoepcke S/A - OI - Teletone- 1. 212 ( End. teleg,
do SuL- Carias Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 ,MOOREMACK

Flor ianôpolis
São Pran eieco

de Florianópolis

1--;1. LINS NEVES
Moléstias de senhora

.000ult6rio - lVua Jolio Pinto n, .,
- Sobrado - Telefone 1.461

�{;=1a - Rua Sete de Setembro
- (EdMic1o I. A. P. da EstdTa)

Telefone M. S34

�nte da Maternidade

�OA Ml!:DICA - DISTtl'!&

moa DA GE;STAÇAO E DO

PARTO

�s <ioa órgãos Internoa, e.

pec!alm<!nte do coração
eee:noas da tlrolde e demal.

glAndulas Internas

�l!lRAPIA - ELECTItOCAJI.

lNGGl&AFU - METABOLISMO

-ISNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

cr::ent.e qualquer irre-I.gularidade na entrega
de seus iornaes.

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

O ESCRITóHIO ASTERóIDE & Cia. Ltda., intermediário da

Empreza Comercial R. Grossenhacker S. A., com escritório no Rio
de Janeiro, encarregu-se '.de compras de quaisquer artigos naquela
praça - címeisto, fOl'ro, c·anos galvanizados, pntlnS ele.BI.. PAULO FONTES

ClJn.1co e operador
it."Gaimlt61"lo: Rua Vitor Melrelu, Ii

Telefone: 1.405
� das 10 às 12 e da,. 14 li! III!

�ênc1a: Rua Blumenau. lia
Telefone: 1.62a

BASAL

�_ diAriamente daa 1:1 ta

1·50
18 horas

1IU!PI4c chamados " qualC!!.uer
!Ill1inI. inClusive durante 8 noite.

�ULTOlUO: Rua Vitor Meln-

1es, 18. 1"one 701L

�_aIA: A?en1da Trom·

powsltl. 62, Pone 7M

SI CONSEGmRES
Que um teu amig,o OIU c0nhe

cido analf'aibeto frequente um CUll'-

50 notl1l�no para a/prender a ler e

a ,escrever, pr,esta,rás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me
tropolitana ou GrUiPo Escol3JI' São
José.

III. II. S. CAVALCANTI
� excluslvameIlJte de crlaniIU

:a_ 8Md.anha Marinho. 11
.

Telefone M. 732

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVIDRSAL, AVISA p

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O DE·

CRETO-LIDI 7,930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS 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. EDIFl
elo" AMÉLIA NETO.

'

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NllJ6 LAUS
Hoje e amanhA lIer' • IIlla .referlia

BrecaI! bcionai. Ib eetraqeiru - HomeopiUu - Perf8«
u.arl.. - ,Artigoll 41. 'hOiT.\\Chli.

SaraBt....o a exata oblMlrvlncla •• reuU.árle .'lHe..

TEUS FILHOS
aplaudirão teu ,esto,

quando souberem que col.�,
boraste pró RestabeleclmellD
to da Saude do Lázaro.

Elivle ao sen amigo dfstanw
um númer.o da revista O VA
LE DO ITAJAf, edição dfldl
tmtla 8 Florianópolis, e 38S'_'

estará contribuindo pa.ra.
maior difusão cultural.

de nossa te1ll'a

Importados diretamente dos Ec E. Uoidos
Aos srs. médicos e farmaceuti(os e aos hospitais
Comunicamos que altamos recebendo uma importação direta

dos Estedos Unido., dOI leguintes artigos:
Filmea para Ráios X. em diversos tamanhoe.

Almofadas e travelleiros de ':ômara de ar. de b�rrocha -- Dedeiras e

capotinhos higii!nicos de borracha.
Lu, as para cirurgia.

Cubas. cQmadres. irrigadore•• caneca. graduada., compadres, funil,
em f.rro batido, esmaltado.

E. divanos outros artigol. ,

Demonstrações e pedidos à � O M A T E C
Sociedad9 Materiais e Instrumentos Técnicos -- Oientificos Ltda,

Rua Conselheiro Mafra. 54 -- Caixo, POllta!. 148.
.

Telegro. mas: «Somatec» FLORIAN6POLIS.

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensína-8e a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conbeciment-o do motor.
Atendem·3e chamados para reparo! de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
GA,RAGE UNIAO·-PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

A Jlo�sa Capital vai ser dotam
da de mais um estabelecimento
de ensino e este será o "Colé
g'io BalTiga-Ve_:!de".

I"
I ....Ih....

..E5SB..$�iWE,mwawe�ma�m;UM�..a&=mwm � mB..�I..8D mmmm E2==an � ..aaaa mREa -= �am ��

f'abricante e distribuidores das afamaia•..con
-

fecçõe. -DISTINTA" • RIVET. POliiIsue um. gran.;'
.

de .ortimento d. oasemiral. 'riscados., J:)rin.
bons o barato.,' algodões, morina .. ayiamento.
para alfaiah." que recebe diretamente da.

-A CAPITAL- ohama a ,at.ngao� telo. Snr.:" Comorol.ato. do lnterlol' no .ontido de Ih. faluem 'tro€fl

efetuaram lua. oompl'al� MATRIZ ��.m 'Flol'lan6poU••
'

.::; FILIAIS om. Blumenau .0 :Laie•• I
I
I

fdbl'loae; A Cala
villlta auto. d•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Jornalista J. E. (le Macedo sentença, judiciária, cose-se

Soares, escreve, no IHúI'Ío ea- unidamente aos termos literais
rtoca, orgão pública e notori- do próprio d lsposttívo consti
amente udenista: ,tucional. A consequência prá-

"O sr. Aloisio de Carvalho, tíca da condenação elo par
lider udenista, é dos que jul- tido r é c o n h e c i (1 a fi e n

gam 'inconst.itucional o projeto te anti-democrático DÓ pode ser

interpretativo do � 13 do art. a perda dos mandatos desde
141 da Constituição Federal. que desaparecidos os mandatá-
Ora, o projeto que determi- rios, relegando-se para a ile

na a perda dos mandatos con- galídade sua organização e seu

feridos aos partidos, que tive- funcionamento. O sentido in
ram seus registras cassads por timo da revolta dos anjos ude-

nistas não será, pois, a incons- visar ostensiva ou sub-repti- Justamente hoje,' quando,
títucíonalidads do projeto que ciamente, a destruição violenta acaba de ser enforcado pelos'
consagra o tetxo constitucio- do regime democrático baseado comunistas: russos, na capital.
nal porém o próprio man- na pluralidade dos partidos e da Bulgár-ia, o chefe elemocra,..·
damento da Carta por ês- na garantia das liberdades tun- ta Nicolas Petrov, quando o

ses mesmos anjos udenistas damentais".
'

cálebre inquirtdor- moscovita
elaborada. Não se animam a Além do sr. Clemente Maria- Víshynskí enfrenta na, assem

dar nome aos bois mas, na ni, que mais deputados uden is- bléia da O. N. U. a civilização'
verdade, são demagogos ma.l- tas apoiaram o projeto? Os srs, ocidental, quando. est'á positi- "

cobertos. Eis ai a verdadeira Ferreira de Souza, Romeu Leu- vamente em' marcha a invasão

posição dos franco-atiradores renção. João Úrsulo, José Cân- bárbara asiática - quem po
comunistas. dido, Fernandes Táovra, A- derá assumir a terrível respon-
Entretanto, quem sugeriu e liomar Baleeiro, Alde Sampaio l-sábilidac1e de desarmar a socíe

formulou o dispositivo que afi- e outros. E por que êsses ude-I dade brasílelra, privando-a dos:
nal na Constituição sob as es- nistas, hoje tão cheios de có- j meios de defesa que lhe a,ssse-,

pécies do � 13 do art. 141? A cegas moscovitas, então apo ia-. gurem o direito de viver t1"an-,

U. D. N. A emenda 3.l5lf'f()\j da ram a, emenda Mar ianl ? Por-' quila, segundo a tradição seus

autoria do ilustre então depu- que a isso eram obrigados pelo cost.umes e creanças dos seus:

tado baiano sr. Clemente Ma- programa da própria U. D. N., antigos anseios de liberdade·
riani. Que rezava êsse projeto' em cuja letra "b" do art. 3-0 se e justiça? O inimigo bate-nos:
de cláusula defensiva da ordem1lé: "lutando pela, prática do ás portas. Quem poderá alegar"
democrática no país? R:ezava: regime democrático, entenden- lealmente, para abri-las, as es

assim: ,,_ A lei estabelecerá do-se como tal a. democracia peciosidades da chicana?
as condições para o registro e baseada na pluralidade de par- Na atual situação do mundo" ..

funcionamento dos partidos tidos, na coexistência e harrno- não o poderemos esquecer, a
politicas. Não será concedido

I'
nia das classes sociais e na ga- primeira das leis democráticas.'

ou se o houver sido será cas- rantía das liberdades funda- e a da salvação dá democra-·
sado, o registro do partido que mentais". cia".

-----�-------"

'Jorlanópclb, 8 de Outubro lia 1947

de Urucania

Ria, 7 (E.) - O "Amanhã"
sobre os milagres do Padre An

publica o seguinte noticiário
tÔD ia Pinto :

Adyr Rodrigues Maciel é um

jovem
. funcionário municipal

que se inclue no extenso róI de

pessoas benetlcadas com as

bençãos do Padre Antônio.
Ele ,próprio veio até a nossa

redação para contar o seu caso

e o fez com palavras que, real
mente, são capazes de conven

cer as pessoas incrédulas. Co
lneçou se referindo ao Iseu an

tigo mal, agora curado. Disse
nos, assim, que jamais lhe foi

possível articular perfeitamen
te as palavras. Desde criança
falava com muita dificuldade e

era sempre mal compreendido.
Foi submetido a duas operaçõ
es na lingua. A primeira aos

dois anos de idade, a. segunda
aos catorze. Somente esta úl
tima deu alguns resultados',
mas, assim mesmo, diminutos.

Tr·lbunal Super-Ior Ele·,toral
Passaram�se os anos e Adyr

.

.. ��e�:i�=�c;e��:at��li� ��d�e�= Touradas em
"

"

. .

lo ço. Não era propriamente mu-lBuenos 41·resDTARIO DA JUSl'IQA, DE _

26 Dp FEVEREIRO DE 19.7 do. Mas, estava perto ele o ser. 11
RE:::SOLUQ",\O N. 1.529 I· ,.. B' I. A' > , 7 (11 P) '\' rat".

1'.er:1l1tc caela zona p .ciloral não é P9SsíVE'1 ser acredilado Nestes ultImas dIas, entretall-I
11enos

I.Les, .... -:.
- �e-

pelo mesmo partido mais de um delegado.. to, surgiu para êle a luz da es- nhora P.eroln promeleu apulO aos

O l'ribnnal Superior EleitOl'al:

I perança, que
o levou á' cura do que eM·fi·o pl'oc'uralllôo j'.eali:<lar tou-

.

Atendendo a que () Tri])�nal !'l:eg'ioDal Eleitoral do Esl:ado da .1'a- antio'o mal Ass'm é que, deci- raidas oTn Bue,nos Aires. Revi,ra :vi- ARNOLDO SUAREZ CUNE(}
ralha submeteu n consldera�.ao deste 'J'rJ]mnal SuperIOr a sf'guwte . b.

. 1. , Clinica Odontologia
consulLa. formulada l)elo Juiz da 17a. Zona Eleitoral daquela cil'cuns- dIndo Ir a UrucanIa, la encon- siLon esla manhii a s·pn!1ora 1'e1'011

11
., .

l" 1
NOTURNA

orição: Poderá um patLido po!Hico indicar mais de um delegada para trou aquilo que tanto desejava: qLW 10 pmmel,f'u a�)U10, a c Oll( e Das 18 ás 22 horas, coro hor2j
cada zona?

" .
falar para ser bem compreen- a lei () p·cl'milir, jlara a ef.clnação I D?-aI�cada, a cargo de abaliza;cJ'C') pro-·

Alendendo a que, ouvIdo .o .llustrado dr. Procurador Geral, opmou d'd E AI t de. corridas de bell10l'ícios qlle sc-' fIsslOnal
.

Sua Excclônciá pela resposLa negativa à consulta, embora salienLasse
I o. e e �1e�.mo nos con a

não eneontrar nenhum impedimento legal à indicação de vários delega- como teve a, IdeIÇt de procurar riam rp,o..Iizadlls .no campo do Rivel'

dos de I)artido pa.ra cada zona: o Padre Antõnio. Plat,e com a p,wl iÓj}a\:ão de tou-

,�tendenc!à a que, na 1'Aalidade a le(l'islaçãü eleitoral é omissa em _ Para dizer a verdade, sou r·eh>·os e·s;panhois, mexica.I1os e pe- Drelaç.ao ao numero rlp delegados de partido; 't ,'. Q rI ruallOS. Seriam e.mpl'rg·a,dos tOL1ros I r ...

Atendendo, entretanto, a que nada justifica a atua(:âo 8imulLânr;a �Ul o cm lOSO. uane � o seu,

de v<Íl'Íos rielpgados doe partido numa só 7:ona cleitol'al, difi.cultando-lhe Jornal começou a publIcar as ele Lidia, vinic]os da ES],Clnba.
a boa organização do seI'vi�o; noticias sôbre as curas mila-

Resolve por maioria de votos responder quo, perante cada zona
elpitoral não é possível ser acreditado pelo mesmo partido mais de
um delegado. ,

Sala das Sessões do TriJmnnJ Superior Eleitoral, Distl'ito Federal,
7 ele fevereiro de 1947. (Ass.) Antônio Carlos LaJayetle dI' A.ndrada,
])residpnte. � Hocha Lagoa, Relal:or. � Álvaro Moutinho Rihriro da.
Costa. � José NogTleil'a, vencido por entemler que fi lei náD delimita o
nún'}el'o de delegados, Cândido Lobo. � F. Sá Filho. � Plínio PinheirD
Guimarães.

Fui preseJ1te: Tbemistocles Cavalcanti, 1'.rocurador Geral.

Não há llOmcns--·'.rescrentes, Antón io, Sl� digne devolver-Ihes a

ateus, saúde.

AtLguns julgam que o sao porque Um único ·desejo, então, manis-
·se habüínarum a repeti-Io, 011111'08 Jestam : ir a Minas Gerais, a Uru

,j)()rquf) nunca consuttai-am o seu canja, ver o Padre Antônio, recc

ínt,imo, e alguns porque tem C011- i her a benção, esperar o m ilagt-e
vorriência em proclamarem o s".\ll ela cura.

maA.'E'riaHSIl11'Ü. Mas há um momvn- Partem:
to em que todos despertam. A jornada é longa, é dif'ioil, t'

Se não é a fé q:U',e ·aJlüra na pu- penosa. )ião importa. Além, na ci

j.nnça de urna necessidade, é a dú- dade obscura das Alterosas, está a

vida, a íncertesa. E 0'5 olhos da salvação, ·a Ielioidade.
alma querem ver além dos hori- Também ,Romelu pari iu.
zontes da vida. Ale ijarln, imal0SsilliliiUlido de tl'a-

Qnantas concíências adormccí- balhar, quasi um inuf.il, jantais se

das não Lerão, despertado nestes acovardou diante dos sa,cri,fíciof
útH!'nos dias, diail1.t.e das sensacio- d·a vida.
nais ouras do Padre Antônio em ROH1,PU SantaJla, Sf\mpr·e manteve
Urucâmia (J liJio Casca? acesa em seu mí.imo, a lâmpada da

. Os cegos vêm, os surdos ouvem, fé.
os coxos, andam. O.� milagras rio Padre Antônio
['<" j ,1 ') f it

,\
'I 'I·,..,·e1':1 ,.·el'(,aue....

.

oram um. COUVJ e a sauoe e e e

Os espírttos emperdenidos que- p.::nüu. Lágrimas sinceras lhe 'des-
rem resistir á auteutícidade do mi- Iísai-am pelos 0'1 bus q uando se

lagre. Outros toutam explioá-lo á de�pediu dos amig1os· e eonnecídos,
Iuz elas ciências ocultas. mas p,ll'lre as lágr-imas havia ü SOl'-

Elliqua11llo isto, os que crêm, os l'i�ü rJ.o homem que tem fó,
feLimes quo [em fé, os que se cur- H.ome,n 'Santana está a cami
vam 11IlmHdes prra,nte. a

Mag,esta-I
nllO de Fr'uca,uila. J:)·enotro de pon

de Divina, l'c.i'll'biJlam C0l11 os mi- co estará no mei,o da multkião que

lagTes do Paíl,r,e Antônio. se aglo.nw.l'a c1e,fronLe a residência
O miktgl'e é a co,nfiJrma,çãü

da,'
do 1'adr,e Antônio, .

oX.C1.'dacle e a verda'de ·sempre triun- Dem-tr·o ,em pouco reeeberá- a

fa, .' " benção do itw\1l!naMll·go.
E aque,l'es qn.le so,frem, a,q,ueles Que De,Uls lhe eS0ut·e a pr.e,ce

que carregam Qlma p.els,a(la cruz de si,D!eera. Que nOS8,a Senhora da!!

mal·es H&i:c()s,' unem á fé a luz da Graç,as e,�.[.ellld.a para êk as r,,>fios

€'sp,eranca 'e olham p.ara. o alto, milagr,(}s·as e lhe deyolva a saúde
1111.1lma pre,cc fervürosa para que Que o nosslo Romeu 'VüJ.te feliz I

Deus, por i.nte.nmédi.o de seu s'ervo Estes sã·o OIS nossos votos.

•

� mi i r�� I a r� n �nlo;
r-

até 0'

•

o piedoso sacerdote vai
dia 8 de

entrar em

dezembro
repouso

tau na cabeça a idéia de dar me profundamente com o bon-'
um pulo até aquela cidade. As- doso sacerdote. É uma figura.
sim resolvi viajar na segunda- que evoca um admirável po-·
feira, dia 29 de Setembro, úl- der da fé e não tenho dúvida.
timo. É claro que fui com mui- de que estamos diante de um

ta fé, mas, diante do que \1 em futuro santo. Mas, vamos adi
Urucgnia a minha fé se multi- ante. Nas três primeiras ben
plicou quinhentas vezes mais. çãos nada senti. Na quarta,
É, realmente, uma coisa ex- porém, comecei 'a falar com'
traordlnár!a ", mais desembaraço e já agora.

.

A cura, afinal como o senhor observa, posso'
E Adyr Maciel prossegue a ser perfeitamente compreen-

sua narrativa: dido. Acho tudo isto unia coi-,
- Assisti seis bençãos do sa trânscendental;'.

Padre Antônio. Impressionei-I Continúo na 30. 'página
---------------------_._--_ .. �--'-

�

iUltRRAQUINBAS• •

R·eali7.ar-�e-á !lOS prô"tmog dias:

10, 11 f� 12 do cOlTenle, granel!?
festa pOipllJar conslando fite Jejmo:
de prendas, rodas de cavalinhOs.
l'O'da·s de io],es com as e0iL,es dos'.
CI'uhes da Ca'pi-Lal, e out'r'as gra'll-'

o poeta do DIÁRIO con

feliO que, depoi. de lonhar
q'1:Ie surrara aJguem, se

pa3 ao méllho.

�e você se pag ao malho,
Tão lQgo não quero �ê-lo,
Que até memmo em pa.ade/.o
Deixa marca um tapa-a' ho !

des atrações.
Loc'a I: A.v·e 11 id a ::\'Tauro' Ramos:'

I em fr·enlc a.,o Cen lro de Puericul-
tura "Beat.riz Ramos".

'

E.sta festa será em prol da l'e

.collistl':ução da fachada da Capela.l
de "�os.sa Senhora do Montt 8e--

VALDIMIR

A Cornissíi()

Augusto de:� ,

Paula
é

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

gTo'sas pensei comigo mesmo:

será possivel que tudo isto seja
verdade'? Sou católico, mas, ti
nha as minhas dúvidas. Con
versando com um amigo que
tinha um defeito numa das
pernas e que foi a Urucania e

hoje já. está bom, êle me "bo-

CIA CATARIH[HSl
DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

FRECHA·MDO • ii •

I
O meu caro mogisle'l", ao qual sempre 1'econo qna.'ndo esrou

I.l quo rm meu lal.im, o Si'. Cust.ódio Campos, tev·c nome1n snum in
dicado para Senal'HS popo/us qu.e flO1"ianapolitan1r1n.

Sendo meu primo, e pl'imCJ polílico; apesar de neve?> nos pu

contl'armos no -mesmo partido, o iILLs.traD() latinista não conS6-

guiu ,;pr p?'i?uus inter p(lI'es. Pallou-ll1e qUO'I·wn.
Mais clois voLinhos r era. o quantum satis! 'J'eve o seu ven:i

e o seu vúli. 1'Hou no vicio Relendo a chapa uelenista conslatei
que o seu nome rion est ic. Foi melllOl' assim.

Poupou ao município o onns de um traíhiLor juramrnlaclo.
E lmdnlore ll'((.idol'e! (se não IS latirn; é, bel1e O'ovaIO). E dr-·

pois c.J.e tanto punem cir'cense, direi poligloLican1PDLe ao C'x_c.an-

elidaLo a candidato: Liber'té, e galilé ... bal'hal'idarJe !
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