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Insuflado pela - Rússia, o comunismo está . perturbando a vida de, quasi \odo� os

países do mundo. Cabe aos patríotas sinceros unir-se corajosame,te. cOll;1r,ª �es-se
terrível inimigo da liberdade que explora o eperaríe para escravi�� �:jilUde o

_povo para arrasta-lo à míseria e enfraquecer a nactenalt
.
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..1) MAIS OOIGO DURIO DE SANTA CATARINA

�lJrletárfo e D. Gerente: SIllNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
Diretor II. RMa.;lo Â. .DAM.A8CENO DA SILVA

ARRUDA RAlIOS

N SSEM.BlEI LEGiSLATiVA
Os 'direitos dos práticos de farmácia e odontologia. Discursos

em prol da classe. Dis_cussão e Jotavão de projetos.
'. Viaja o líder da maioria•. Outras notas.

o prxnoiro orador da sessão de .lcgalmente perante a. 'repartição O chefe do governo Provisório,
.onten:! 101 o sr. d�puba.do Pr.ütóg-'e-I fis.calisa�I'OI'a, que é () Departarnen- que procedia do Ri(� Grande, onde
nes he�na - P, ·S. D. As suas pa- to d,e Saude Púhlica, UTIlICtc\· que pode o po.SJÜV1'Smo do eminente sr. Bor-
lavras i?ram as_ 'seguintes: apreciar da sua' capacidade proris- ges de Medeiros permitia que ma-
:Sr .. P�ocsId:elDte. Sr"s. Depu lados. sional. 'Não há ,pois, alentado aos gar-efes se elevassem á categor ia de
Corno é .do couheoírnento desta direitos de ninguém, A oportuni- méoicos, com pomposas placas á

casa, 'há dilas apresentei um proje- dade 'seria até excelente para os porta" subiu ao governo ainda sob
to cI:e l'�l, regu'lando o exercicio das prof'issionais diplomados concorre- a impressão do 'que viu em sua ter
fJr0!1 I ssoes de farmacéuticos ·e d'en- rem com o seu ef'iciente C.D:I1<CUr"O ra. O RIo Cirande 'era mesmo, na
Listas práticos, dentro Ido Estado. para a solução cl<c tão momentoso época, considerado a Meca da liher-
A0 Lca:�ar de tão importante pro- assu nto, Dar-iam êles :prova da CI)- dade pi-of'issjonal. Urgia. pois, que

hlema, nao me movia, é necessár io ragem e de vcrdaden-o amor á hu- aqtsílo tivesse 'um fim. E vai dali,
quo volte a ncentuar, outro objeti- mànídado abandonando- os atrat i- çlecretoll as tais .Ieis reguladoras
vo que o hem :estm� da coletividade vos das cidades para ingressarem do exereício das diversas prnf is
,c.alannens'€. '�'�v,e, de logo, sr. Pre- pelo nosso l1ilnLerllld em rni,ssão s?es. O ,problema da s'aú,d!e era, 'efe
sluenLe, o ·[l:pllliO ,sobremodo honro- vI:'.l'dacleiramente :l'posLolaT. �Por tu- üvament.e, Cl.°ncial paJ"a o povo .bra
-80 do llobl'e 'depuLado Arbhur Mül- doO isto, sr. Rl'e-sidenle, reafirma "iJ,E'Ü'O. :'lias 'esquecera o Gove'rno
ler que, ta:nto -ou mais de qQ! eu qlW o fim pl�eeipLlo .que me levüLI Provisóri.o que Migu-el Pel'·e,ira ha
{:?,nhf'ic,e fL pr·e�a�'i·��dade ele �s,s!s-' a a,pl1ese-ntar o proje,Lo, f.oi o de "e vIa prof,erido um ,dramM;i.co- brado
f·caeM o�.Ol1:tologICa e farmalceuüea ass.i,st.il' ás :popul3iç;õ,e-s necessi,bldas, de ,al,arme com a ,sua declaração de
no mtl'l'lor, onde, ,em rJe,col'l'ência, que. tiveram, por um estranho de- que o Bl'asil {)!'a um va,s{(l ho.srpita!;
grande parle de p,o;ssa J)'opu:acão {Teto do Govêl'no Pr,ovi·sÓI'io. em qne na sua imensa ,grandesa lf'r1'i
oCLu'tp sofriI-:JeJ;1tns 'o ·dificuldades 1931, p.scorraçUJdas lôdas· as ·pos.si- lona! e';'l,mpea"3- a. po])resa, a mis,3-
80m conta, a mm.gcra d·p_ Tec.ursos ... hili,cI[lJclrs 'de s·oc�rro> uma vez 'que na, (' �;0T)1 f'las a dOE'nç;:\. Num gooI-

A. -CGSa. tr.'lU a,pI'eciarl,o,. l}o!la ldLu- ficou '11T'Ol'ado, á luz me1'-idi-ana, pr. 'jj'j)".liz cassou aos práticos a fa
Ta. do oxp,tl(henLe, a s'ef'lle. 'die pro- qne<"",."i'

lossa's ,e'slcol.a.'S 's11pel'i-ores enldad

•.
,E' (le pode'cem eXlercer as

1,e5L05 ,provmdos dos (iJ.plloma9�.i.IJ,,(.HlP�'; tem fornocido pro.fi-ssio- sua::;, atiYi,dades. E note-.se .que es
que ,a.s,gim demonstcam des-c'O:�::r- nais � I ,núme,ro. 'SuHci,ente, duran- ses práticos, 'em todos os Es.[.a([os,
cel' 'o.s. IE'Xla.to's t_êrmos _

do ,y�Jeto, tE' esse ].OllgO lapso de ,tempo, - e �ram ,r1e'vdd�mel1'l,a' habili��-dlÜ's. A
q?a 101 :E'I,abOTa�lo C,OJ1ID�' :.tII'sp'en- que, em grande pia,rle, eles se rubo- UnI<Cla cx,ce�,ao era I) Rl'Ü Grallde; )!j
sH'y·el cntE'J'J'o, em ])1'

.

"I -ele tan- letam nos laboratórios da,s c,idade3, a'0onbe()(!u o qLle se espa,nINla. A
1.a j';el�vâ .�'. ,��·;If').D ,jamai!s se l,embranod'o ou s'e interes- 1'.alla üe di,plomadÜ's impo.s-sibilit.a

. Porls;s '. me8, �\ cons'la dele sando pelo :PO'vo do interiOO'. que a popL1Ia��ão doente e {jiElsgTaça.-
que pl'aLJCO-s ,pos'sam sc} ,estabelecer d,a seja a:,;s,istida.. FlelizmemLe D bom
jElm IO'cal,i:dlrude,s onlde IWofissi.ona,is

.IG"UftRDEM.!
Dens implantou a fé no Clora'ção a'Ü

diiplomados exerçam as snas lativi- iPO"Ü brasileil"o. E é assim que ele
cJ.ades. A lei lhes Calcultaria s'e ,esta- so apeg'a, f,erv'Or,08ame'DIue ás suas

hel,e:0erem� <liO invés,. em ,lug.ar�,� crcnças, 'e nela,s busca � leni,tivo
·onde menstam os dlplomadO's. Nao pa'l'a os SCllS males.
,'lerá p'ermiüdo a nenhum IIH'ático Os c fatos lastimáve1is, :'lias, sr. Presidente' se ern vários
albrir farmácia <ou gabinete dlentá- 'ocorridos no 'Alto Bigua- Estados. UlS ,snas ·As·s�mblé.i'as estão
TirO ,s-em que a 'Saúde Pública pu- �ú, qU3judo a. "democra.-"· legis,lando, supleLivamente, sôbre
ibli'que ,e·diLai,s a r·espei'tlO, com os tão impOI'tante matéria, não ,resta
.cJ.avidos dleta,l'hes� Pnbli'clados que cia �ra outra, a.inda es'cal- dúvida que nós tudo de'v-er'emo.s fa-
si\0 O'S 'e.di'lalÍs, qualquer dipl·omdo dam os udenistas. ze1: tambrm, no selltido de c,hegar-
·ll.,erá absoluta priJor.i:dade na ubel'tu- €Olll O repto de ontem mos a uma f.eliz conclusão sem que
1'a do esta:bele.cimenLo 'ou do gabi- eles não desaparecerão da se firrmh ·direitos, a.ntes l;espeiltan- SOLENES EXEQUIAS..neLe clellLálrio. Depois de tra.ns,co'l'- do-os, que Ludo Iserá 'em :beneficio

.

.

rido o pna:so ,e.st:a,belecido. e se n�o história. Iwlitica. de Santa do ,po'v,o. JiJ'm ,�('ío Pmtlo, rum pr.oj'e- .

.

hO'uver apare.cl'dü pr?fIsslO'nn:l dl-I Catarina, onde constituem to ma.ts li'heral que o meu rfüi a,pre- Mandadas calebr.ar pelo Governo do Estado, realizaram-se, on-})lomntdo 'qua s,e qualra ca.udldatar, márcha negra. smlta,do velo depuuado C<lis-tro Dar':'
Lem, às 8.30 horas, solenes exéquias in memoriam da ,e-xma. sra.flaí, e .só entã,o, será dado 'ao prá- \. d d val'h'Ü, médicO' e Ja,rmaoêutico, O G ttioo s·e 'e's.la,be\.ecer ..É ob'Vio dize'r que' } g'uall' e,m, S1'S. e,Sme-

r,eJ'erido ')roJ·.eto visa j�aculLar ruos
Carmela Dutra, consorte do exmo. g'emll'ai Eurico aspar Du ra, re-

.

·t d mol'iados t centemnete· falecida na Capital da República.par,U' ta.nto, deverá ·es'La,r hwbIh ,a, 'o ' .

• pl'átilcos Ploo.fi.ss,iouai,s, quatndo ])OS- O t,emplo ,est.eve repleto ele autoriela,des civis e militares e r.epre-.

.

-

'M
.

.

d d
suidor·es de titulos tl<e haibUit.acão sentacões de numerosas corporacões de tôdas as classes sociais. Foi:O sr. Ota'vl·o a'ngabe-ira estaria e acor o Iegal, o dÜ'eüo de responder'em pe- oficiante o Revmo. Cônego Frederico Hubold. Em lugar de destaque'lo es-ia,helecimenbo de que sejam viam-se s. exa., o Gov,ernador Aderbal R. da Silva, e os srs. des, Ur

RiQ, 16 (A.-N.) - RlaV'ela-s,e que tava antipwLizatlJdü ,(1 U. D. N. com proprietários -há mais de dois amos, bano Sales, Pr,esiclente do Tribunal de Justi�m e o sr. Comanelante
o sr. Otávio Mangwbeira, quando de a opinião 'públic'a nacional. e llermitir aos práticos de. í'a,rmá-

Antão Barata, do 50 Distrito Naval.
[ d t ., I f" f Elo.a 1")IY·C·!·so, pOI' I··S"·o, l···nnOI;l.,he- ci,a, Igua.lmente habili,ta;dos, inst!a- No adl"o da Cat'ed' l�a.l, a' banda da. FO'I'na. Militar exenu,tou penassu:a os ,a a. ne.s a caphua, ·ez es 01'- IJ co v vV -

lar 'Elstabelecimel1lto:s farmaceuti- fúnebras.
_ ..

• v"

ços no sen'Lido do con,wmcer os c'er I) sentido patriótico' da ÍlüciaU- eos e s'e l'e.sponsabilisa:l"em por � _'_ _

:���,Ü' ,��I����if�i��õá:�o�01�:mi;��: Il'� ��h�I�d:·�[�� �·pr��:i�l���o cl�_������; �,�s�'s�:ei�������t��n��'n��������düS O protesto brasl·lel·ro. em Moscou.os me-iüs aC3idêmlÍ,cos s'e a<g'irtU!ramcaso de ·extinção dos ma.nd'atos; es- mal'ec::ia todo 'o a'pôio.
e a imprensa L,em veicula.do os 'ar-

gumentos de defasa e at3iqu-e <liq Rio, 16 (A. N.) - Foi noti- entrega em Moscou, ao govêr..

V e a' pu 'grande mal·Orl·a refeJrido projeto, o que mostm a ciado por uma agência t.elegra· n.o russo, de uma nota diplo-
. 'enC r r impo'r(,ânci,a 'do p I'O<b Iema,. Este é, fica estrangei�a que o govêJno mlit.ica amistOsa pedindo as

. �;�rsdO�o��'��yt�s ����i��':� g��:�li.S:� brasileiro pederia explic.ações referidas explicações. Até o.

IRio, 16 (A. N.) - A politic,a na- z·es dêsse partido tiv'eslsem assento nossla terra 'I)l'OVOC,am 'Ip€'riódi-cas ao. govêrno russo a respeit.o momento, nenhuma resposta;
cional pareca que firma .em uni- no oGongresso, fazendo da tribuna polêmicas e conLrovérsi'as, sem que dos 'têrmos '-com que foi trata- deu.o governo. russo. 'á s.olieita
<:lade de vis,Las 'eim tôrno da! ,exten- demoül�áüca uma arma contra a se logre, ,llJfinal, uma soluCão para do o president.e Eurico Gas'par ção brasHeira motivo porque o.

são dos'mandatos comunistas. Já própria democra-cia. el���. Presiden�e. Srs. DeipuLados. Dut.ra pelo órgão ofkial do go- Itamarat.y ainda nã.o publicO.u a
nã'Ü se :flwla em ima incons'tituciona-

\. t� d d
Por hoje ficarei por <liqui. Em mo- vêrl10 russo, o Izvestia. O mes- nota braSiileira·

.

I
NIS'So' ,es ao agora concür an o 1 ' .

d It
.

t 1 t 't'lJ.dadle ipo,rque sendo o nosso um 1'e- .
. .

Inen lO OPOI'''L1J?'o ,um 'a ;to: ::t,�o.e.I _

a mo e egrama ransmI la a Soubemos, ainda, que a con-
.

t t·
".

t' tôdas as ,corr,anl(!es IPohtIlcas re,al- ocupar esta, t.l'lIbuna c;'m ,JUSlI'flCaça? possibilidade de romper o Bra-gIm,e r,elpresell a IV.o-, 50 <8, mcoThs ,1-
.t I 't'

.

a."..... m'e'l nl'n·,l'e'·o. A't.e la I"o:ceb!ereI,

I
.' _ . ." vite do ministro Raul Fernan-

. .

.

.. m'en e (emocra .I:cas, -e por 1:580" c F' v .L �

1 1 d 1 t om1twl'Onal .o que se constItUIr ,em
, .

t' d com IJraZer,. suges.tões IJrÓ ou co.n-
SI re a.çO.es ' l.p ?ma lcas "c _ des. e!?t.ivlera.m· reunidos em,.0 . . . - ... sera VI onoso p'Or' ,esmaga ora R h 't d.'.f� ,as .J'DstI,huçoes brasIl:mra.s'1 ."

.

I t b' '1' °
tra o 'mesmo que s-ejam, que tudo a US,Sla na IpO ese e nao

s-eu gabinete os ministros
'_'--�==-""-�'-r'::d -

d' mfl:IOna no par amen o ,raSI' eno, servirá para ,q.L]e e,s·ta 'ilustrü As- forn'ecer ·0 govêrno russo ex-Ora, LO os sao a;coI' ,es que o par- .

t I d"A'
-

b Aquino, Prado Kel1y, José"
tido. eO'fn'unisLa., I)rganiz.ad!o soib, a

o proJe ,o vo (jumo, nao o· s- semlbléia. JJem s,e identi:fi,que com o plicacões: sat.isfatórias pelas Ame'I'I·cO,. Artur Bernardes. AassU'nto. I ... f 1dI'
-

inspiração de Moscou e ,a êla obe- tanto alguns próce,res udenistas, HllJv,endo o deputado P'rotó<g,enes cr�t.�ca;So o:�.u a as pe. o O.rgao
lii<ente, é ,um moviment,o não só puramente por interêss-esl partidá- Vi!eira terminado o. seu oportuno ofrClal sovletwo IzvestIa contra

inimigo da DefiocraJcia mas ·inimi,.. -rios, per.s,tüstam si, de-c1a·rar ,cDntra dIscurso, ,slegu.i'u-se <Gom a pal1avra lo Ip,residente Eurico. 'Gaispar
go declarado da pátriü. o mosmo, tr,u,indo, a'slsim, os pró- o c1Elput1aiClo Mag·alhãe's. Machu<d1o -! Dutra" .

,S�l�l'a, Ipor 'I'SS'O, ir de .encüntro á ,p'rjios postula:dos de sua plata:for- P: S. D. 9 u<r<c1ol'üS'o tribuno- pess'e- I Podemos informar que de
, v - dIsta, delxando-se e'D1polglar pela. A • •

ConsLiuição .permillir que 11o'rta'\'o- ma politica. . Continúllna 30. pógina I fato o goyerno brasIleIro fêz

'Ino XXXIV I 10.152
.

Florlanópolis-Sexta.feira, 17 de Outubro de 19� 7

ComentárioPolítico
Quem, nesta hora em que se aproximam as eleições de Novem

bro, quizer ter uma dernoustração de quais serão os resultados das
urnas, de nada mais precisa do que ir ao sul. Bastará que aqui ve
nha ·e que fale à sua gente. Bastará que chegue até esta parte helis
sirna do nosso terr itorio, que, Neréu Ramos, com a percepção de es
tadista, informado e estudioso dos problemas ela sua. lena, abiíu parn
a comunhão catarinense.

De fato, até o seu governo, todo o sul, :- rico na exuberância dos
seus solos; nas dádivas escondidas nas entranhas do seu chão. na in
teligêncía dos seus homens - Unhá impedido o seu progresso; res

tringidas as suas possibilidades ele expansão, cerceadas as sua" vir
tuosidadcs .de expansão cultural,

É que tóda a sua economia, todos os produtos elo esforço dos
homens, estavam condenados à estagnação e ao inaprcveitamento, re
sultantes da falta ele comunicações. Um só navio, e bem mínuscuto ;
um só pórto, e êste muitas vezes intransitável, eram as pontes de
união entre tanta riqueza e o restante da comunidade eatarínense.

.
Fácil perceber, que, nessas condições, impossíveis seriam quasi,

entre o sul e o resto de Santa Catarina, 08 intercâmbios econôm ícos e
as conf'luõncias espirituais que são os alicerces de qualquer estrutu
.l'ação social com vida independente.

Também, aos homens do sul, não se lhes dava a atenção e o ClJÍ
clado que mereciam, pelo seu amôr c apêgo à terra, pela tenacidade
do seu trabalho e pela .limp idoz do seu caráter.

As escolas eram- poucas c pessimamente aparelhadas. Casebres
de _madeiras, préd ius sujos, muitas vêzes a ruir. Populações e popu
Iações Iicavam a margem de qualquer possibilidade ele educar-se.

Na esfera da saúdo pública, nem bom é que se f'a le. Nada se ha
via f'eito.

Os entes humanos chegavam ao mundo, nele viviam enf'ermiaa.,
dos e tristemente, e dele partiam, sem que jámais recebessem um só
auxílio sanítár io proporciouado pelos seus governanLes.

Poucos os hospitais. Campeava o. exercício ilegal ela medicina.
Os socorros médicos eram, em geral, previlégio dos que, abastados,
se podiam dar ao luxo de frequentar as clínicas particulares.

Desde Nerêu Ramos, porém, modificou-se o quadro por completo.
O sul é, hoje, talvez, a rcgiâo do territóri-o catarinense que possua as

melhores estradas, Elas cortam-na em Lôdas as dit'eçôes, servem em

qualquer temp-o e nenhuma só migalha produzidas pelas energias dos
sulinos deixa cI,e ser encarninhada aos mercados consumidores pela
falta de transportes.

Os portos do 'Sul tornaram-se, adequados para os navios fie. maior
tonelagem. Não mais um só abasLece e canaliza .as mercadorias ela
região.

.

Agora., às dezenas, eles visitam o Sul. dêle retirando os exce"so"
c!a sua opel'osidade, para ele levumlo as faltas do seu comércio.

O Sul está hoje, cheio de belas ,e novas escolas. Em nenhum s6
de seus municípios, deixam ,elas de surgir, ·esplendidas, na huninos i_
dade das suas paredes brancas. E não siio barracas, prédios adapt.a
dos, mas sim, construções amplas o apropriadas, rasgadas e limpas,
cheias de luz r rie calor.

A mulher CJ1le eng!�a\'icla; h eriança que nasoe; à puericia que
bÍ'ilica OLl que yai à escola'; à' adolescencia que se rH'cpal'U ·para os

labores da vida e para a constituicão de novos lares; aos setes já for
illados que venham a ·enfermar - para todos êles, sejam ricos ou

sejam pobres, para todüs êles, I·á exist·e para atendê-los, para cuidá

los, para ampará-los, aqueles eentros_ de saúde, �q�lel·es cc.�t�I)S de

puericultura, que brotaram do coraçao e .do espIrIlo patI'lOtlCo de
�erêll Ramos para fellcidade da terra caLarmense. .

O SLll estt�, hoje, esfusiante de vilaliclade, al'doroso de propósitos
('on�jTutivos, coeso em torno da bandeira pesseclisLa, pronto para de
mün3trar mais uma vez, pela voz consciente dos seus sufrágios, que
ôle ,'abe perf-eitamenle bem quais os seus vlerdadeil'os amig'os, quo êle
conl)ece sem sotisma possível quem o arrancou da lel.m'gia material
e ('spiritual a qLle g'overnos desmantelados o iam condenando.

O Sul, pela terceira vez, 'em Novembro próximo, ao eleger e8-

lronclosamenl.e os candidatos municipais do Partido Social Demo
Cl':ítico, que é ü Partido do seu ma.ior amigo, I) sul mosLrará qUE' acre
dita em Nerêu Ramos, que é fiel �t bandeira elo Partido Social Demo-
crático.

.

.

O sul e.xibil'á a punjança. da sua fôrça, o reconhecÍliJento da sua

gente, o fervor ele seu coração!

I
i

coferência durou duas horas.
Em hora diferente, o chance...

ler recebeu o sr. Emílio Ed

war, embaixador do Ohile, que
parte amanhã para o seu país.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Infol'lnacôes
,

. ute: \COMiSSÃO
DE ESTUDOS DOS

�ERVIDORES P1}BLIeOS
, EE,'TAD.O

P.'\RECER N. 1.009/47
João Gualberto 'Fi'}ho iapresentou, den

tro do prazo Iegal, os documentos 'que
comprovam as afirmaÇões constantes dos
itens I, II ·e III, do parágrafo único, do
ar t. 20; do decreto n. 3.'002, de 2 de ju
nho de 1B44, que 'regula a forma de exe

cução do decretolet n. 1.022, de 2B de
ma ia do meS'lTIO la110.

2. À vista do exposto, opinamos pelo
julgamento da comprovação, nos têrmos'

SEOUN<DA·FEIRA 60 § 40, do art. ,Bo, do citado decreto n.
Expresso São Oístóvão - Laguna 3.0.02.

7 horas. S. S., em 8 de outubro de 1947.
16 horas. Carlos da Costa l'ereira, presidente.
Auto-Viaçào <Hajai - Itaja! - 15 ho- .1. Batista. Peretra, relator.
'Expresso Brusquense - Brusque _ Elpídio Barbosa

-as. Gustavo Neves
Expresso Brusquense - Nova Trento Aprovado.

- 16,30 'horas. 10·10-47.
Auto-Viação Catarinense - Joinvile (Ass.) Ader'bnl R da Si lvn

- 7 horas. Par-ecer n. 1.0.10./47 - América Cor-
Auto-Viação Catar-Inanse - Curltíoa rêa Rooh a - Idem.

- 5 horas. I Parecer ri. 1.011/47 - Maria de Lour-
Rodoviár-ia Sul-Brasü - Pôrto Alegre des Bíttencom-t Soares - Idem.

- 3 horas. Par-ecer n. 1.012/47 Ivo Maes _

Rapiclo Sut-Brasíren-o - Joinvile - Idem .

ás 5 e 14 horas. Parecer n. 1.013i47 - Edga�' Calazans
TElRÇJ\,.FELRA - Idem.

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale- Par-ecer n. 1.0.14/47 - Ol.impío Cr isto-
gr'e - 6 horas, vão de Oti vel.ra - Idem.
Auto-Via,.,áio Catar-inense - Curitiba Parecer Il , 1.01'5/47 - Romeu Po licar .

- 5 horas ])0 Viein'a - Idem,
Auto-Viação Catarlnens€ -' Joinvile Parecei!' n. 1:o.1B/47 - Rosalina Li.

- 7 horas. nhares de Alrne ida - Idern.
Auto-Víaçâo Catarínense - Tubarão Pa"'ecer n. 1.'0.17/47 - Maria da Costa

-- 6 horas. Came.rgo Amar-ante - Idem ..
Expresso São Crtstõvão - Laguna - Par-ecer n. 1.018/47 - Leandro José

7' horas.
'

da, Silva Júnior - Idern.
,Emprêsa· Glória - Laguna - 7112 Parecer n. 1.019/47 >-- José Sátiro 'Ma-
e 6112 horas, eh ado -- Iüe'l11.

.

Expresso Brusquense - Brusque - Paa-ecer n. 1:020./47 - Gonçalino Ri.
1H horas. cardo da ..Luz - Idem.
Auto-Vdação Itajaí - Itajaí - 15 ho- Par-ecer 11. 1.0.2,1/47

raso de 'Sousa - Idem.
Rápido Sul �'asileil'o - Joírrvile - às Parecer n. 1.022/47 - Ildefonso José

5 e 14 horas. Gonçalves - l'deni.
QUA�'l'A·FERA Parecer n. 1.02'3/47 ..!.. Arnoldo Simas

Auto-Viação Catacíuense Curitiba de Oldveíra - Idem.
- 5 horas. Parecer n. 1.024/47 - Manoel Antônio
Auto-Viação Cat.arinense Jolnvile Patrício Júnior - Idem.

- 7 horas. Parecer m. 1.0.25/47 - Cedolina Carn .

Auto-Viação Catar ínonse Laguna pos Zapeltní - Idem,
- 6,30 horas. Parecer n.· 1 :0.26/47 '-- Florindo Ma.
Rápido Sul Brasileiro - JoinvHe - às noel da Silva - Idem.

5 e 14 horas. Parecer' 11. 1.0.2'7/47. - Sebastião Dias
Expr.esso lSão Cristovão - Laguna - Idem.

7 horas. Pat�ecer 111. 1.028/47 - João Faustino
E:>rpresso Bif'uS<juense - Brusque Vieira - Idem.

.

16 horas. Parecer n. 1.0.29/47 - Otávio Silva< _

Auto·Viação Ita,jai - Itajaí - 15 hD- Id€_m.
raso FIa rec·er n. 1.030./'17 - Ivo SHvein .:__
Expresso Brusquense Nova Trento Iderh.

- 16,30 hmas. pa·recer :no 1.'0.31/47 - Oscar MarHns
Rodoviária" Sul Brasil - Pôrto Alegre Ribeiro - Idem.

- 3 horas. Parecer n. 1.'0.3,2/47
QUINTA·FEIRA mel'tz - Id'em.

Auto··Viação Catarinense Pôrto Parecer n. 1.'033/47 � Zenalde Quef.
Alegre - B horas. roz Dias - Idem. .

Auto·Viação Cata-rinense Curitiba PAHECER N. 1.034/47
- 5 horas. A 8ecretaTia da F.a:;,enda .enca<minhou
Auto·Viação Catarinense Jolnvile a. 'esta Comissão o oficilo em que o sr.

- 7 horas. dJiretor elo 'J'esoul'ü do Estado ;formula as
Auto·Viação Catarlnense Tubarão seguintes consulta,s:

- 6 horas.
•

I - Se o Te;Souro dev,erá wpostilar os
Auto·Viação Catarinense - Laguna tItulos dos serVIdores que contavam mais

- 6,30 horas. de de� anos de exercicio na data da pu.
Expresso 18ão Cl'istovão - Laguna - bhcaçao d'0 decreto ln. 56', d-e 2'1 de ma'r.

7 horas. , çó de 19'47, ou ,somente os daqueles que
Emprêsa Glória - Laguna - B ,1/2 contavam o menciona(lo .tempo de se1"\'i-

e 7 1/2 ho·ras. ço na <data da publ,ica,ã<l do decreto n.
. 'Expresso' Brusquense - Brusque 3.643, de 6 ,de novembro de J946 e
16 horas. II .:._ 8e '0 Tesouro poderá, ;d�depen.
Auto·Viação Itajaí - lLajai - 15 ho· den�emente 'de requerimento, apostilal'

raso os tItuJ.os dos servidores que, a partir de
RápidO Su� Brasileiro - J'0invile - às 21 de março do corrente .ano, vierem a

5 e 14 horas. com.pletar dez ,anos de ,exercício.
SEXTA-FEIRA 2. O de.creto n. 3.6'4.'3, de 6·11·46, ape-

Rodoviária ,Sul Brasil - Pôrto Alegt'e nas modIfICOU ·a 'escala de salários das
- 3 horas. Séries ,Funci'0na'is, baixada 'COIl11 o decre.
Auto·Viação Catarinense Curitiba to n. 3.219, de 24-&-45, .criando Otltras

- ;; horas. r,eferências em diversas funções, não imo
Auto·Viação CataTil1'en�e Joinvile plJ.c�ndo essa lp�dida a1a elevação auto.

- 7 horas. matwa dns sala·nos dos ,sel'vidor·es cujas
Auto·Viação Ca<tarinense' - Laguna refierêl1'cias fôssem imedtatamente infe.

- 6,310 hQras. riOl'es às criadas na respect.iva séri,e.
Expresso -São Cristovão - Laguna - 3. A melhoria de ,salário só pod'erá

7 horas. ocorrer med'Iante um ato especial. Por
Auto·Viação· Itajaí - Itaja! - 15 ho· ISSO mesmo" o Poder Executivo baixou

raso o <decreto n. '56, d,e 21-3·47, que elevou
EX'presso Brusquense Brusque 1'a·ra ,a ,referênc1a, V o salário idos Cole.

16 horas. tores, Encarregados de Postos Fiscais e

'Hápido Sul BrasileIro Joinvile Guardas Fiscais que conta·ssem mais dê
às 5 e 14 horas. dez anos de ex.ercício. prêsa siderúr'gica. de Shinni.llgrove

SÁBADO 4
.. Assim, o T.esouro devoerá apostilar Novos mUDI·CIFp,·OS acaba de anunciar um projcbo de.

Auto·Viação Cataxinense - Curitiba os tItulos Ide admIssão düs 'servi'dores a,ci-
- 5 horas. ma enumerados que, na data dia publica. ampHação de ,suas insLalações que
Rápido Sul Brasilej,ro - Joinvile - ção d'0 '?:ect'eto n. 56, de 2'1·3·.47, cont·a· DO Paraná a'llIIlJentará sua ca,pacidade de pro-·às 5 e 1B horas. vam maIS' Ide dez anü,s de exercício visto
Auto··Viação Catarinense Joinvile que somente nessa data o &eu salã�io foi dução numa proporção de 40 ip{)1"

- 7 horas. e].evad'0 'Para a u'eferência' V. Curitiba, 15 (A. N.) - Com
Auto·Viação Catarmense Tubarão. 5. Qua.nto à .segunda consulta acha- . �

d 23 m: nICI
cent'o sôbr·e a média da produção,'

- 6 horas. mos 'que os titulos .de admis.são dos sei'.
a cnaçao e novos u -

'atuaLExp.resso São Oristovão - Laguna vidoTes que vi'enem a eomp]'etar dez pios elevou-se a 80 o total das . . .•

7 horas. a·nos de ex'e,rcíeio, a pall'tir da data da "d d d P . l1a' .

. () \DrO,leto, ,que Ja teve a aprova- .. ·

EX'presso Brusquense - Brusque publicaçã'O do refe·rtdo decreto 11. '56,- de. comUnI a as o ara.· I -

d J t S· 1
.

t'14 horas. voe,rão ·ser apostiJ.ad'0s Jnediante l'e.queri. T d
•

cipios çao a un a de 1 IcerU1�I,a, es a .•

Auto·Viação Itajaí - Itajaí - 13 ho· mento dos inter,essados. o OS OS novos nlunl

r d' 1 700000 d 1"'"� .

t 1 d 'nda orça .a em '. . ,·e llJJras flS-'
ras. S. S., em 8 de outubro de 1947. devera;o ser lns a a os aI _. .-

Expresso Brusquense - Nova Trento Carlos da Costa Pereira, pr.esidente e d m ":eguI'da terlmas. Entre nutras 'COls'as seratt'
- 9,30. horas. relator. esta semana, sen o e·", .

t'd ]L'Expresso Glória - Laguna - 6 1/2 J. Batista Pereira I.c •
•

a(:a� J'11di C011S' .'eUl as um a o .torno e um,·

7 1/2 h E
. leIta a sua organIz 'S o c

-

f S' 1\' t' , 'li'e oras. ll)l(lio Barbosa
. '" . (J1'n O ., l,elllcns-' 'Lar' lU, ess,e u 1--

• • •• •••• •••• •••• ••••.
Gustavo Neves CIarla.

lll.o com eapacidn.de J).ara 300 tone':

V
Aprovado. • --------

J-aça- ae'rea 1'(}·lo.-47.

I
por intermédio da lSecnetarra' da Justiça, lad·as. Ao nwsmo t,·empo, ,será 'au-'"O (Ass.) Aderba) R. da. SUva Ed'llcação " Sal("t]:e, a admissão de João

PARECER N. 1.035/47 José <1€ Sousa na, função de Servente, 'l'e- n1en lada gT.::l.lldemenle a capacida-·
Horario

Ernani Ferrari, tJendo sido exonerado, fel'ência IV e a de Jüre Manoel de Sou· ele na ,aluaI usina de laminação e S8-·a ,pedi<do, ,e1";! '2.-12.i)4'O, do ,ea1'go doe lns-. éf 'na hll1ç'ão de Vilgila,nte, a'eferênc>a II,
pe.tolê de 'I1ranslt'Ü, pede agora sua read· aI primeira criad.a· pelo decreto n. 1, de rá 'ÍnsLaláela uma nova ,usina gera- .. -

l11ISsao.
.

21.. 3-4.7 e a ,segund8i vaga em. virtude da
O t ", l�2. Não ,exIste 'Vaga.na ,ca'rrelra de di�pe11'sa de Osma'r Conceição. dóra de ·elétri,eidade.. s r,a'iJa Il108'·

Ins1'eto,r de 'li:ânsito, conforme i'nforma· 2. Foram apresenltad'0S ·os documen- para a 'exeüuç1io dn proJeto, que'"ç�o de fLs., da Inspetoria Geral d'0 Trân· t()� ,exiigidos 'em .lei.
SItO. 5 �3ta Comissão ·na'd>a tem a 'Opor. serão i.nici·ados imeeliaturrnente, 1e-··

3. DadIa 'essa. ci'r:cunstãncia, opinamos _ S. S., em 8 de outubro de 1947.
e varão .cerca de três anos, segunda'aguarde oportunId'ade. Carlos da Costa Pereira, presidente

S. S., eln 8 de outubro de 1947. relator.
..

se ealc1.üa.
Car!c� da Costa Periera, presidente. ,T. lRatista. Pereil',!.
ElpHlio Barbosa, Q··ela<tOT. EIIlídio Barbosa
.l. Bat.ista ,pereira Gustavo Nevcs
Gustal'O Neves Aprovado.
Aprovado. 8.10.47.
8·10·47.

. (Ass.) Aderbal R. da Silva
(Ass.) Adel'ba) R. da Stlva Proposta de promoção por merecimento

PARECER N. 1.036/47 Carreira: Estatístii!!o·Auxiliar. Classe' G
A direção da Colônia Sant'Ana propõe, Número de vagas a serem Pi'o�idas

por merecJ.mento: QuatT'0.
.
Nomes (]los funciO'l1á,rios de IU'u-ioQ' ,grau

de nl,erecimento:
Anita Med,eh'os Sall1üago e, Ma.ria <1€

Lou�des FerraTi.
Cespe. em 3 ·d·e outubrü de 1947.
Carlos da Costa }'epeu'a, presidente.
Pr·omovam·se.
(Ass.) Adot'bal R. da Silva

Proposta de promoção por antigni(lade
C&l'l'eira: Estatístico·A,uxiliar. Classe: G
Número de vagas a serem providas

pOi' antiguidade: Cinco.
N'0mes düs funcionários mais antigos ••••..•• _ ••.••••.•..•.•.....•••••

indicados pa,ra promoção:
LincTóia Garcia Livramento e Celeste

Maes.· ,

Cespe, em 3 de outubro de 1947.
eados da Costa Pereira, presidente.
tPr'0m'Ovam·se .

(Ass.) Aderbal R. da Silva

Horario das empre-:
sas rodovia rias

�.-----------------------------

I 9eda.��!�PJ�
Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS

l' PrQrietário e Dir.-Ger.....
SIDNEI NOCETI

Diret&f' de Redaçlo:
i Ao DAMASCENO DA SILVÀ

Chefe de Paginaçlo:'
ftANCISCO LAMAl QUII
Chefe de ::mpre8Áo:

JO�Q""tM CABRAl· DA SiLVA
R4I\)resentante:

RAUL CASAMAYOR
SUCUThSAL DE

.
A. S. LARA

a.a Senador Dantas, 40 - r
andar

�ol· 12-5S24 - Rio tle Janelre
.... )'elipe de ,Oliveira. 21 -

8�.andar
TeL 2-9873 -- São P..I.

ASSINATURAS
Na Capital
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RUA TRAJANO, 33-(sobrado) .

Representante de Andebu do Brasil S . .'A.
P.ThODOTOS ALIMENTiClOS - Sardinhas Portugueza - P·e_:'

tit-Poís -r-r- Aspargos - Macaorão. Americano, com OV.'JS. AI enques
em o leo e salgados.

Produtos deshidratados "Harkson" - Gema de ovo em pó -

Ovo inteiro em DÓ - Albumina Cristal.
PAP:IDLAJRIA- - Canetas tinteiro Erversharp "Skyli.ne" - Au-·

topoins - Canetas cle madeira-Penas para canetas, marca "Eagle ";
RADIO - Para mesa de cabeceira, marca "Wonriie", 5 valvu- ..

las - 110-120 volts.

ABRTDORES DE LATA - Marca "Ace",

ElLASTliCOS - De Rayon e algodão.
BA,JlALHOS - Americano marca "Caravan".

TECIDOS - GraniLe Rayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, proce dencia Ing'esa.

PROCURE A

Alfaiataria

�mestre

btnctoa mediante eo.tl'li�f

o. orfrfnals, mesmo II\AIt
,ublicados, nio serto

devolvidos.
:& .Ureção não se rMPoa·

aabiliza pelos conceito.
emitid.os nos artllfOll

asalnadoa

Alvim Jesuíno

Jaime Lum-

QUER VESTl�-SE COM (ONFORTO
»:
'j

E ELECiANCIA 1 �.

ello .,.,

i

j

farmácias de plantão
DIA 11 Sá:bado - Farmácia

Rauliveira - Rua Trajano.
DIA 12 Domingo' - Farm'á

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

Sto. Agostinho ...:;_ Rua Conse
lheiro Mafra.
DIA 19 Domingo - Farmácia

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

cia Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.
DIA 26 Domlgo

cia Esperança - Rua
lheiro Mafra.

.o 'Serviço noturno será efe
tuado pela FarmáJcia Santo An
tônio sita ,á l�ua João Pinto.

Farmá
Conse-

Tem dinheir'o ?
Muito ou Pouco. Não importaI
• O leitor deseja obter uma
reJ!::<.. mensal, semestral ou
ánual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó

cios ao Crediário KNOT, á rm
João Pinto n. 5, que, em com

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

pregará, proporcionando M lhe
com isto uma renda anual, se"

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ ••

1.000,00 �mpregado.
Melhores informações e de·

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

ISEGNIDA·FEl!RA
Varig - 10,40 hüras,. - Norte.
Real S. A. - 7,30. horas - Norte.
Cruzeiro do .sul - Norte.
Rea'l 8. A. - 11,3<0 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

TEiRJÇA-FEIThA
Cruzeiro do IS111 - 9,4'0 horas - Norte.
Varig - 1·2;50 horas - Sul'.
lPana],r - 1'3,07 horas - Sul.
Cruzeiro do .sul,. 1·2,20 horas

NOTte.
QUAiIlTA·FE[:RA

Cruzeiro do Su1 - 10.,40. horas
Norte.
Rea,l S. A. - 7,3<0 horas - Norte.
Varig � 13.aO horas - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUíl'N'I1A·!FEIRA
Pa·nair - 12,17 horas - Sul.

ItPanair - 9,50 horas - N01·te.
Va·rig - 10,20 horas: - SuL
Cruzeiro do Stll - 15,3'0 hO'l'a,s - Sul.
Cruzeiro do ,Sul - 9.40. hs. - Norte.

SEXT'A·FElfM.
Varig - l-0,40 horas - NOl'te.
Real S. A. - 14,30 ho.ràs - Norte.
ReaI S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SAB�IDO
Cruzeiro do Sul - 11,00. hs. - Norte.
Varig - 12,30 hOll'as - SuL

.

lPaI!1a,ir - B,nO horas - Norte.
DOMINGO

Panair - 13 . .07 horas - SuL
PanaiT - 9;50 horas - Norte.

.
Cruzeiro do 'S'ul - 11,00. hs. - Sul. ICruzeiro do Sul - 17,00 hs. - Norte. .-

Pereira
Advogado e Contabilista
Con.tituição de .ociedada••
Plano. contabeitl .·Organizo
gõe. - 'Parecere. e .erviçol

correlatol.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
.

Dei. 1'7 hora. em diante.

Rua' Felippe Schmidt 48

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

capital a juros Gompensadores
d·e 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIARI.o KNOT, á rua Joã(
Pinto nO 5 (anex.o a red,ação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com
o ESCRITóRIO IMOBILIÁRTC
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
vratica no ramo; poderá ofe·
re;cer-lhe a máxima garantia
f1 efi�iência nOR negócios qüe

,abes forem confiados.

Dr. Lindolfo' A. G . .I

Relojoa.ria Progresso

I

COMPRE
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO Dg
REEMBOLSO POSTAL

'

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
jsômente quando receber,

..

N. 31 Cr.$ 600.00.

11, 27 Cr$ 350,00 I
Relogio .uisllO com pul.eira de

material plallti�o. 6 rubis. Modelo moderno. Trabalha. com··
Folheado e��"_ I 15 rubi.,
N. 27-A Cr$/ �80,0? I'! f ,

O mesmo com· IS rubiS e s .... Folheado em ouro, cordone
vidro gro••o moderno.

.

;.. �'lÕ�oSSO e .vidro . ol.t�.
No.aos relógio••ab acompanhado. .

respectlvo. certlflcados
de gara,nt�- __ �,

PEÇAM·NOS GATALOGOS - EW .....L'ri1VPJ'!::iGh._TIS
JUCEND &. FILHV

Curitiba .- Praça Tiradentea, 26C -. Paraná

AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇõES
8IDERÚThGICAIS

Ponha o seu dinreiro a ren·

der juros, comprando ações dO'

Colég'io Barl'ig'a-Verde. Londres, (B. N . .8.) - Uma em-

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

SI' CADA BRASILEIRO
COO1segmir alfabetizar um patri

Ci6, oonv,encenJc1o-o a fr'equenta:F'"
um ourso noturno, <cm breve se-··

remos um dos povos mais adian-
Lael'os db 'lIlIund.o: Grupo Escolar S;....;·
José ou Escola Indu.s'tri'al •
.111110,. ••••••• ·····,············

Senhorital
Ao e8colb�r seu aierfume "e;:UL.,

que se trás a' .marca di Il.,n..ü"li'n....:::::.
..Johan Maria \Farina· que ii' e;r8'

ttreferlda pela corte Imperial ii..
11. P",dro JJ

o "Colégio Bal'lig'a-Vlerde""'>'
está constl'ui(lo o 'seu majestQ
so prédio e necessita de S'l18t·

valiósa colabó}·açãõ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Apoio ao govêrno Dutra\
SALVADO�, 16, (U. P.) - O governador Otávio Mangabeira, p1'I'S

justiça da causa de que se fizera tando cI�c]ar.a,ço(;s sobre os. resultados de sua viagem ao Rio abordou
pauono, lão !-egO' iniciou a sua es- a questão que êl,e chama de salvação elo regime, a qual só póde ser

olarecida mas bela oração, deu-nos conseguida se opresirlente ela República contai' com .uma base par-la
de pronto compl'0Emsão de quo es- mental' forte, apoiado sobretudo nas duas cor-rentes politicas mais írn
lava a msar terreno fi-rme e conhe- joJortantes, que sao o PSD'e a UDN sem presoindír também das cor
cido. Esclat-ccido cultor elo Direito, rentes menores .

8. exa, nunca OCUII�OU a atenção .dos ,

.Reafirmou ainela o S1'. O,távio Mangabeira que a obra adrninis,
seus pares com causas menos Jl1S- tr ativa do presidenle ela Repúhlica deve ser apoiada sólidarnente.
Las. ASSIm sabemo-In levado pelo

- ..\

�f�:eaed�o pqI���i��io n�eL�'gc,;.cI�p����a � PanO p�r!l estrannular O comerei-ante Ido devotamento. que sempre lhe I 9
.

utl;I. ti .

Pl'O\"��ou o dH'el'�� dos humilele� el
.

BELEM, 16 (U. P.) - A autopsia confirmou o estrangulamento

�os fracos. ;Inl;ellamenll�' de acor- do comerciante Henrique Migu ez.> ocorrido na localidade de Capim
. �l <;,.on; as S�b\aS l�ss(,J:ço�s do seu. no interior do Estado. A morte flavia sido cÚ�lsid�rada norrnal rna�
�ü ega o'lt}essedJs a ..

rOloge,ne,s, Vlel-; os parentes descontiaram, 'e mandaram Jaze!' a, exumacão elo �OJ'Di)
111, n:'o� rDL1 ,e quanto sabe e pode confirmando-se o crrme

.>,

II' nao "ele encontro" rnas. ao 'en-) O advogado da Jamflia. sr, Ferro Costa já consceuiu a confissão

�:;.nll'o de l?dO.s .quanlos lhe C011-, elos criminosos, que são M,a,rcelo Nasciment� e João &·isLo. O· )l'i;,;r�i'-'
uam o

p�. LIOCllllO, (I<c', .,s.uas cau<S,as.: 1'0

de--Cla.
rou ter SIelO contratado pelo comel'e. ianLe Jo

..

sé Fert'ei]'� SilYH I' oJed, ma�s 'l�m,a ,. ?Z, Liv 0!t1:os o PI a- por 19.000. Cl'UZell'OS. para liquidar seu concorr-ente. João Cristo. POI'·
�,el)�ni�O q�cine' l�'���)l'e c1?ntH m,ad.a] a :uael vez, disse haver l1al'UcilJado do estrangulamsnn, da. vitima, v i.,

"

.,

".'"'
izemos uc

.s.
san o roubar o sou dinheiro,

J=----�----_._----,exa. Como ja a dissemos, esclareci-
da e segur-a foi a sua oração: mas,
11,('m por isso se dr ixou ele revisl.ir OLURE DE CAÇA E 'I1T.RO "COUTO DE ,MAGALJ-L\'ES" Abel Augusto dos Santos
::ie grande entusiasmo pela dcresa

lo: .inl-el'Mses dos .p1'áL.i,CoQs de f'ar- n,e orqem elo sr. Pl:esidenL,e, convoco os só,cios dêste Clube para I
e esposa

macia e, bem assim, elos práticos um:a I euruao, que devera realizar-se sexta-feira, 16 do, corrente, ás � 9
"

V
e

de odonbolo!?'ia ('pl'Ü'téLi,oÜ's). 'Para I�Olas, na sala da .Bllbl�oleüa do Clube Doze do Agôsto, afim de se trata-
va. Corina da Luz

mi1l01' anto,sldade de su::I's. pa1lalVras,
I em ��stJ:nto: de IUleresse vltal. Cord.eito

necessá60 que s'aibamo'S o orador I< 10'I'lan0110lIs, 1If de outubro de 1947.
fil\h1o e· ill'mão de l'al'lllac,êuticos 1'01'- [ie1"fnes Guedes da Fonseca, ,SecreLário.
ma.dos. Com o sen belo canÍJler e

conl1f'icido f,eitio 'ci,vÍ'co-p'olit.ico, era
de Yü1'-SI() deode logü q\le não l'ala
\'a visando sucesso eleitoral; daí,
podemo� diz,el' eom 8·eg-urança. ser
a sua atiLude filha da, sua justa
prcocu:pção de ;;;·et' em y,el'rl'l1ele e

j)!'a'Licamellte um maneia lá I'io elo
pO\'oO ba'l'-riga,'ellCl,().

O Centro Aca.dêmico "XI de Fe- sllnLo d,eH'rão ser encaminhadas ao

vereiTo,", pa,lrocinaclor do Concurso Cl-'llt.l"�l Acadl1mieo "XC de Feverei
ela Rainha dos Es,t:udanles de Flo- l'0" a quem �omcnte ,caberá lomar
l'ianópoJis, comunica á cla,sse ·estu- as l'()SUlllÇ,ÕPS uevi'rllti no caso
dantil ,que 'são as seoO'ui'Iltes �s· ba- '\"rrr l' 1 I dEm Ganoinhas" onde é 'advogado

ti c
'
-. oe o e qlla que!' eSl'es-

ele alto. re\llome, nunca houve (['llem
ses adotaft,as 1Ja1'a o ll'adi'Cional ceI'- pei!!) ás pl'e�entes· normws �mj)Ol'-

Serl'h'Ol'i,ta Hor,lência Melo fLlDC. haGes,o:e ás porLq.s cio seu pscl'itórioü lame rl'ô�te ano: t·ar-ú em medida severa que o (�I'n-
,do. D. E. ,p, em Ilajaí.

'
pm vão. Ji; que é, por indol.r p tem- [- Ús {>sLabelecimenlo,s de en- ll'() Acadêmico t.omará contl'a OS

S I pel'amento patrono dos pohres e . .

eu lOta Catarina ,santos, espô- h umildrs. P,or i:sso clc.ye s'enti l'-se
SIno supenor ,e seculldál'io desLa ,i n1'I',I) tores.

sa ,ria Major Antônio, Martins dos bem na companhia dos que Soe ba- Céllpilal e as ,entidades convidadas
. ;Santo,,:, ela Furça ,MiliLal' elo J<..;.s,lac!o. tem pOl' re.pal'ar, np,sta vida, muitos pelo Centr.o A0adêmÍ.1::0 aprese.nta-

SpnhoI'a NaÍl' H,a:berbeck 005 seus erros e designaldades so- !'ão, denll'O ele 'Prazo pre.fixado, as

S 1 'C C'
. ciai's, 'ua' can rei t C

.

.

en lor� al'men orr,era Tolr()- Ao éll11j)'al'O que aos fal'maiCêuLi-
'" � ,c 1 a as ao oncurso, usan-

;tmo, esposR cio sr. Alvaro Tolen't'i- cos e dentâstas pl'áüc<üs mp'l'('c:eu elo do, ,para a sua escollJa, os votos que

..710. �Pll colega alentano servi.ço, pede o Cel1Ll'O disL1'ibuü'á, € resp'eilando
JO'vem Getúlio Labes, filho do somado s,eja também o SIC\! eSlfôrço em Ü1elO as normas destas instl'u- EDITAL

OI" I b
. a que, p01' exce,ssi\'la e in.cabivel ço-es. De ol'dc'm do ,'url'lllll[' C'apJ·t.,�ll) llo

:31.'. .avIO .... a, PS, .comerciante.
.OL ,

müde,s,Lkt, capihllon ,he' lig·oiro. No f' I el H TI
Jovem GeLúliü Jo,sé Fe,rnandes, "t81Ta:s-a-denLro do nnsso Estado, II - A<pe.esenLadas [�S candidnllHs. <l'aga ,<] 'a . .m., .Plínio da Fon-

filhO' do sr. JDstl Férnancl'es, csLu- aonde nem sempre vão os que gão o Gentro Acadêmico clará n:mpla eli�
.

sec·a !\<[,nndoll(;a Cabral, 'Capitão dos

�dantt' ['ormarlns.._f l8. de cP!l�la forma ou vulg�I'Cãu de seus no,mes e j,niciará POl'Lo-s elo Eslaull de Santa Ca,lari-

F'AZEM \.NOS HOJE. J37,...,J,b1r<11i..Il.".t.
s,e habiLutaram a recc- a \'oba.cão g'eral, dist.ri.bui'ndo, nara .na. Fa\:(J c."lll'gal' ao conh,ecimcnlo

,

.c • . •

Al {il'r a vant\JIados e pollj)'uelas pl'Opl- I
e

'eI
Senhol'a Laura de

j'\'Iou�a
Fe� llas de quem emprestou os nomes na isso, IlOS cinema3 e clube's os vo-

e quem mll'l'essal' p05.sa ql.fe:

SenhOl'

�dg�'arISomer,. .'
. 'ári.o lcg:ali.s;ação �e g'abi'nentps, a c�rên- tos, que ::;t'rão ('hevidamclll� nume- a) - Ha:v,endo nece3sidade elo

"em MandaI �' .,' iC;
\. ela de' ele'IltI,,,,t<a, ca-da velz mals as- rado;; e allLenLicaelos. f.ZeJ'vi�'f) da Reserva Nayal, conhe-

Senha' ,R. ...... "

. \,J'l"7' _dl"-\�\ . sume pl'oporções ve'rllel'pi,rame,nte In - Só lJod'P!'ão seI' canelidatc'Cis Cl'r () númfwo de l{,eservistas Na-
,
'"' I

.

voenoy"a :\LlJP a . -01'81- assllisladona$. Pois é .aí, Jwis' ti l1<e5-'

:,ra, comel'eJ'Clnte. ti' SPl',tão bruto que ês'o'e's (I'enoda- as estudantes de oCur,so sup·erior e
"ais qll,e se ollconit'am embarcados

VIAJANTES ' dos profissi'Onai", não formados secuntlál'i'o, alunas clüs pstab-eleci- em embal'caçêies empr'ega!clas na

AH.ütLDO NEVEiS qllel'P1lll e 'esperam eX81'CPl',_ livre, mentos de ensi,no desla Capilal, que P-CClll('])a CalJotngmn e Tr:.íJego rio

Encontra-se ,em Florianópolis s-oss,e,gada e legalme'nf.e, a sua pro- f.enllam ,quinze (15) ano,; no mí- PÔl',lo. com ,s,eele nesla Ca,pi�,al, con-
o fissão, l'esguarelwndo de'ss'a,rlle< a

.

I 1
:.'W. Al'oldo Neves, estilmado lwefei- saúr!-e düs seus ohalbi I.antes. É nes- nimo, não dev'endo, porém, estar VJ( o aOR 'SelJlIoneS propTie,Lál'ios

'.1;0 cle Inclaial, onde v,em executan- las zonas, em que ás \'PIles quas-e cursanelo a últj,m�L sér'i'e elo curso
elas alll1dilllas ,pmbaI"c.ações e tripu

,.do uma administração inteligente se torna tmpossivel v('rmos .um no corrente anD.
lanGes a eompareC8'l'em nesta Ca-

'Ú honesta. méelieo, farmwcêutj.CQ. ou um deu- IV _ Só poderão s.er vo'ladas as pitania, afim-elo que· esta Re'Parti-
tist.a, c onde ,se não ó elI0 c'Slpera,r

-

NELSON COIMBRA SllOCSSO econôm1co na clíni.ca, e canclidatas apresentadas, deixando çao possa organizar um ma'pa dos

De Indaial cheg'ou o' ,sr. Nelson lambpm onde a icomodida,de nem ele ser computadns os votos . em
s·rus lripulantes Rese'rYislas;

-Coimbra., cida1dão. mui'to concei-tua- S(;ll1'p'r,e ch'ego á quaJi,dalde de uma eandidalLa.s estranhas. No <caso, 1.0- b) - o praso para a pl'cs'lação

,d� naq\),ele rnunicípi,o, onde é va- hi,pót.es,e, que vemos inúme'l'a,s ,e davita, de haver cOl'l'-enLes que
das aludidas informações é dle' elez

inúmerals pC'SSooas caminharem le- , )
.

'�Ol'OSO olemento .do P. S. D. gnas e l,eguas eampeando, recursos apoi·em candidata.s ,não ,escolhidas \10 '(lIas a 'contar da present.e da-

não encontr,adQs nas suas' zonas. previamenLe, pod'8rão Lai's 001'1'€n- la, sendo punil(]üs 'Os inJraLo,r,es com

ARNOLDO o8U�!\JRE,z CUNEO No Paraná. Estalelo quI' é se:rvildo Les ha.bilitar suas candidatas, de- multa, de acô1'clo com .a l,egislação
Clinica Odontologia U· 'd'l

' lhecielopor uma nlv,erSl aü8', e <COI" vendo, para. :tanto, apr.eseJntar om ·em vigor.
NOTURNA o (manto v,êem ra,r,eanido as matri-

Das 18 ás 22 hOil'as, Bom hora C111�s nas :msco'las de F,a:I'maci-a e na uma só apUl'açã.o um mil (1.000) 'Capitania dos Portos elo Es'laelo

marcada, a cargo de abalizado pro- fie Oeloll'to.logia, enquanto nas de volo,s na res'pectiva caIl!clidlata. ele 'Santa Caütrina, Flüria,nópolis, 15

fissioua.l Eng,enharia, Medicil1'a, Quimica-In- V _ As urna's desLi'lladas á cole- de outubro de 1947, Completamente restabeleci ..

�IIIIIIIRlllloo__A.r.c.i>p_re.silt.;eIlliPllla.ivlllla_1.7_11 dnstrial. DÍ'l�eiLo-Agl'Oll'omia 'Vêem, ta' elos valos estarão colocadas, co- lYelson do Liv1'mnenlo Coutinho, do da grave enfermidade de

"I I
all'menLalldo sempre em todos os f

.

�'.
ri mo de cootll'm'e, a' entI"�,da dos' . CI'- Escriturário ela ,cl,asse "G" S�- que UI acometido, a qual me

an0l8. 5e'ndo o que disse: um granu'e, U W

DR. SAULO fatol' ela carência 'dC-3t,es proÍÍ!ssio- nenus ,e cl'ubes desla Capital, 8en- cretál'io. deteve no leito por mais de um

nais no intefi01', nruo compreenJd:e ,do feita uma. a,puração semanal, miês, internad_9- no Hospital

II A "AOS porque mel'eee co!nO)aLida uma �e- aos sába.clos, na. sede sociial elo Oen-V d
Nereu Ramos, venho, de Jl'Úbli-

J4.1"".1. <tida que visa UIJlIe;a.mente pre"'llllr en e se d d '1
e cuidar da saudê da grande 'POpu- lro Acadêmico (Faculdade ele Di-

.

- 00, agna: ecer e modo especia ,

Especialistt.s em moles- lação do nosso longíniquo in-�e,ri.or, reito), ,á rua EsLev,es Júnior, 11. 11. ao ilustr,e f8!cultativo dr. Mlário

tias de Senhoras. o a,oha mesmo que tial 00mba-Le 111- Para assis'Lil',em ás rupurações fi- O Bar Restaurante do sr. Ramos Wendhausen, honrado

Alto cirurgia. cu].ca mais um inLe-r,êsse pemmiá- ('Iam convida.dos o.s r,e�)l'esentantes Artur Fidalgo (ChiJ'eno), si· Diretor d.e tão mod,elar estabe�

H ,. "à 1
l'iõ e ewnômico, que um apoSltola- tuado no centro da Praça leciment<c>, pelo _.

t:r:atam"'uto
orano: ::> S 2 do pela cumprimenlo dC'sse ou' da- dos ·estabelecimentos de ensino e -

'v

qup],e pri'IleÍpio ],eg'al quo v'en'h-a a d'a,s 'enlidades interessaelas. Hercílio Luz, defronte a que me foi dispensado.

reger a. que,,,tão ..Go'i1ti'l1uan,c]? eürn VI _ Também, ,sema,nalmente, o Matriz, em Arorangu(Í. Esse agradecimento, faço
a palavra por maIs alguns mInutos, Centro Acadêmico dará conheci- Bebidos nacionais e es ext.ensivo as bondosas e dedi-

s. exeia. t'flrmina por le,!' o memo- trangeiras. Aperitivos da cadas Irmãs de' C"'l'\!'d"d'e bem
rial que os pl'áti,coSl de F,llil'maúa e mento das ,apurações, por inter-mé-

F
,,� Ui

rI,e Odon'Lolngia e11'Vial'am 11 nossa dia dos jo.rnaJis, rádio e ci·nemas. 10\'0 Brasileira. Freguezia como a todos os funcionários.

AS.:iemhl'éia Legi.slatirva. VII _ Quai:s:qller propostas DU otima. � Biguáçú, 10 de outubro de 1947.

-0- reclwmações com r.eferência ao as- Tratar pessoalmente.
.' NelSon Jorg'e Nicolau

Fal,a;r.am, apoiando as pah1vr'u;s do

deputado Maga.llht�es Machado, os

seus col,egas Ar,Lhul' Müne'l', Br�z
Alves. O delpuLado Gall'doso da V81-

g'a - Pa!l'.tido de R. popu_la'l', man
nau à Mesa uma. declara.çao ele que
o ,,(l\l oolega lVIagalhã,e� Machadá

''Uma casa em São José por tinha o �en aipôio pelssoal e o do s·eu

�preço de ocasião. Tratar na' Pa.l'li<do.
:Z'uc Deodoro 20 com o sr.

Valdemar, Matos.

! Na assembléia ...
Conclusão

Continua O ESTADO fazen
.do distribuições de valiosos li
-vros, inclusive romances mo

. dernos, entre as pessoas que
. constam de seu cadastro soo

-ciet.
As pessoas que ainda não

Jha';am preenchido o coupon
�que diariamente publicamos
,poderão faze-lo agora habi
litando-se, assim, a co�corre
!!lam a tão in teressan te inicia-'
çJírta reelieade sob o patroci
.nio da LIVRARIA ROSA, à
.Deodoro n. 33, nesta Capital

x x x
.

ANIVERSÁRIOS:
DCI. BERNARDINA H. CABRAL
Faz ano.r. hoje a era. d. Bernor

•.dina H. Cabral, uipoila do dr.
.Ab,l A'YarelS Cabr:ll Junior, audv
<tor de Iu.tiça Militar.

X X X

OTÍLIA G. BUNN
Festejou, ante-ont,em seu

.a.niversário natalício, a 'exma.
.'STa. Otília Gõedert Bunn diO'na

,
' b

�lesposa
.

do sr. Adolfo Bunn,
funcionário apo,sentado do De
.:partamento Regional dos Cor
.reios e Telégrafos.

FIZEHAM ANOS ONTEM:
Senhol' ,Se Imo BI'U5i, du (;Ome.t'-

,eio·.

Rainha dos Estudantes

'13en:ho,1' Flol'oêncio Se'na, eaix<c'i;o
·.em 'Pôrt'o Belo.

(}I DIRETóRfO

(;apitania dos
Portos

DIARIAMENTE

"Aluga-se
• uma. casa sito à RUQ

Silva Jardim.
Tratar no eacritol"io

A. L. ALVES

"SILVEIRA"
-

Grande Tlillc•.

Missa de
Ernestina

Newton BrUggemann e

Senhora
participam aos parentes
e pessoas de suas rela

ções o nascimento de
seu filhinho NEWTON.
Maternidade de' Floria-

nópolis, 9-10-1957 .

Pedro Ismael Passos e

Rosa Passos
participam o contrato
de casamento de seu

filho José Pedro Passos
com a srita. Amelia Car

doso, filha do sr, Fran
cisco dos San tos Cardo so

e Macia Cardoso

partic!pam aOi! parentes e pu
Daa. de Muoa relações. o con

trato de casamento de .eu. fi·
lho •. JOSE' e TEREZINHA,

Fpolia, 13 10--·47.

CASA MISCELANEA distri·
buidora dos Rádios R. C. A
Victor. Válvulas e Disco••
Rua Conselheiro Mafra

Quando &lguém. tal_ ó�
Iheiro da ilustrao&o a.cima;�
lhe. em lUIlável gest.o. am c.\lIee do
excelente Il.peritlvo KNOT. 1mDbr&
... V. Si&. de IICrescentar. ao�
oer & gentileza:EfTEÉ TAJ'V/-
Bf1'1 (} I1EU APEOITIVO

PRED/!ET(JI
,

Ifilttlj��t'H!'
U/'1 Pf)()/)(/ro /IA K/l(Jrf.A.llfo.�allf. �SE6IIROI
� ITAdA. •

. .. . ".... ".... ..
.

AGRADECIMENTO

t
José Vale Pereira e filhos, Genro Dr. Mario Ramos
Wendhausen e senhora e demais membros da /amí
lia Valle Pereira, mui sensibilizados, agrRdecem a

todos os que acompanharam e confortaram na

enfermidade e morte de sua extremecida �sposa,
mãe e sogra, ERNESTINA VALLE PEREIRA. Apro

veitam o enseio para convidar a assistirem a missa de

7,° dia, que farão rezar a 20 do correnle, às 7 horas, na

Igreia São Fra!:l.cisco. Gratos pela compa'rencia.

'R.COS.AM.MICOS
TOMEM

�Dll freasatitl

, .,

o.,
., ., .

�2. d
'

�=v--en e-se

JOSE' OLIVEIRA
ENCERADOR

:Telef(,ne 1447

-a-

Foram discutidos em primeira
,Ji,s'c'Ussã,o. e,,, coooe.quelllleme.ute
enviados' à seguida, os projetos AllItô'l1Jio Nune,g Val'e.!la, "l'e'aldle'!''' do
54-55-57e 58. P . .s. D. na A�,sembléia L,egis.]ativa

-0-'- do EsCaldo ne SI a. Cata'ri!I1a. Na sua

Via,j-ou, ontem, para JoaG,aba, on- ausência nS;;llmi,rá a "1·eadeI"amça"
'd,e vai [oma,r parte nos trabalhos o vilOe-"lea'ripr" do P. �. D. s. exa.

! fio seu Partido, s. exa. sr. de'})ll,tado sr.yepnta,clo Haul f'chaeJÜ'l'.

setirno di.a
Valle Pereira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. C1ARNO G.
GA!U..ETTI

ADVOGADO
Crim6 e cível

I

Congtituição de Sociedad..
NATlTRALIZAÇÔES
Títulos De llarat6rio.

Eacrit. -- Praça 15 de NOIr. 2�.
lo. andar.

RI!>Bid. - Rua Tiradente. 47. D
FONE: -- 1468 I
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VERNO HOLANDÊS SOBRE A
FACILITANDO O TRANS-

S['I'fTAÇÃ!O lNDONEiSIA PORTE AÉREO
S. H .: L - Inforrnan de Haia, que

foi apresentda ao Govêrno ho lan- Londres, (B.N.S.) - A Miles
dês uma moção sobre a situação aírcraft Ltda. de Reading, que

indonésia, assinaria por Tiokorde já havia concorrido valiosa-
Gele Rakc Soekavvali, Presidcnt [' do mente para o progresso do avi-

do Estado da Indonésia Oriental, o ão de transporte com o lança-
Sultão de Pontianak, Alkadri Sharíf mento do "aerovan" e "Mer-

Hamid II, chefe do Estado de Bor., chantrnan ", acaba de dar mais

neo Ocidental. Poter F. S. Otten, um passo no sentido, com a

grande industrial holandês, presí- apresentação de um novo tipo
dente da Companhia Philips , de A- de avião.

mérica do Norte .e a Companhia, O novo avião, denomina-

iPihilips de Lampadas Incandescen- do, por enquanto, M. 68 tem

tes, de Eindhoven, Holanda, e pelo todo O seu espaço de carga sob

Prof. Edgar de Vries, chefe da Divi- a forma de uma caixa que po-
são de Negocias Econômicos do Mi- de ser retirada e que, de Ia-

mistér-io dos Tert-itórins de Ultra to, facilmente é rebocada por
Mar, em Haia. A analise recomenda- um caminhão da fabrica até o

va em primeiro lugar a restauração aerodromo. Chegando ao aero-

da lei e da ordem em todos os ter , drorno, são retiradas as rodas e

r.ilór-ios da Indonésia onde tal não a caixa é colocada sem dificul-
�enha ainda ocorrído. A íormacão ele dade no avião. A caix.a desmon-
urna força policial de confiança tável, de 10 pés, de compri-
:também foi recomendada, a fim de mento, é construida segundo
assumir 10 encargo atualmente de- vários modelos, de acôrdo com

sernpenhado pelo exercito a titulo as várias mercadorias a cujo
pr-ovisório. Após isso, poderiam ser transporte se destinai, poden-
eealizadas eleições, cada terr-itório do, inclusive, ser retr ígerada,
regulando seu estatuto e adminís- se tratar de artigo deteriorá-
tração, baseada na cxperiên�ia sa- vel. O M. 68, tem quatro moto-

nha por outros Estados do arqui, Blakrn, Oirrus Minor, que

!peJa.go recentemente constituidos. possibr.itam velocidade de cru-

Os representantes dos terr iór ios te- zeiro de 130 milhas por hora.

a-íam então que se reunir para dcli-
j

iterar sempre "como poder-iam ser

formados os Estados Unidos da
Indonésia" c como desejavam for
mar os laços políticos com a Holan ,

da em bases voluntár-ios recomen

dava esse documento'. Os signatári
os da analise advogavam a realiza

ção de lima conferência a ser cons

tituída exclusivamente de indosé
sios, guiados 'e aconselhados por
"holandeses experientes", se assim
for desejado 'e sé for no interesse da
Indosésia. Depois de resolvidos os

problemas polifícos pelos. esforços
conjuntos, os problemas econômi.,
CIOS poderão ser estudados. sugeria
o relatório, dizendo em conclusão

que. os acontecimentos dos ulti
mas anos não podem ser tomados
como base ou exemplo para alcan,

çar-se a, solução do problema holan,
des indonésío,

'

Prefeitura Municipal
, AVISO .

Comunicamos aos nossos lei
tores, em particular, e ao povo,
em geral, que, de conformidade
com o disposto na Constituição
Estadual (Ato das Disposições
Transitórias), termin.ará .a 23 A_ HOLANDA CONTINUA RECE-

, .do corrente o prazo para paga-
BENDO DESLICADOS EUROPEUS

anento, sem multa, de impostos S., H. 1. - Inforl11a�l de Nimegue, Um grande e ótimo fogão
e taxas 'nas repartições muni- que chegou aquela CIdade prece- Berta e uma cama de ferro ,

clpaís, inscritos em Divida Ati- dente de Praga, �m grupo de
.

450
para casal. Tra tar à Avenida

va lá época da promulgação da rapazes ,e moças Jud�us, a cammho Mauro Ramos 131
nossa Carta Magna. .

de Ape�dor onde serao prepam?os,. • • • •• •••••• •••. •• •••• • .•.

Assim avisando, estamos cer- para dIversos ramos do comerclO.

Vende-setos de ir de encontro aos: inte- . .

�êtsses, de .tb�dl'oS 0ds contribu- Envie, ao seud amlgOt t cllOstaVllAtf Um Bangafow na Rua José
ln es, P(}SSl lltan 'Ü aos

qUer
11m num�ro

.

a

rev.
s a

C� d'd d S'l (ESTREITO)
ainda de,sconht)cem essa salu- LE DO tTAJAt.. edição dedf ean3s10o atI tva I

t d'd 1
.

1
. d FI f 'li ln.. a ra ar no mesmo,

ar me 1, a egl's ativa a opo:r- ca a 8 or anopo s, e aS8 1!1
CR$ 40 000 00

tunidade d.e solverem em me- estará contrlbulndo para ! pr.:ço__ ._--,_._._--
Ihores condições os seus

\

res- maior dlfuMSO cultural
I Café Otto traduz qualidade!

pctivos débitos. .de nossa teJn"a ) Peça-o ao seu fornecedor.

•• t.
' ' '. 0 :. ..

C 414�
Procuro casa' para

�

corn
prar. 'Ofertas para a reda
ção desta folha ou a rua

General Bittencourt 66; tra
tar corn O Snr. RiboB.
Nã:o 8e aceita interme

diarias.

."._.-

Empreze de neveqacee
CHER'

CAI'XA PO,STAL=139 -+- FLORIANÓPOLIS

CartasAceita-se representante no interbr do E.todo.
CoiXG Postal" 139 - Florianópolis.

po'O

\
. TEUS FILHOS

aplaudirão teu gelto,"
quando souberem que col.
boraste pró Restabelecimeaa
to da Saude do Lázar••

Asieróide & Cia. Ltdo.
RUA TRAJANO, 33- (sobrado)

,O ESOHITólUO ASTEiRólDE & ela. Ltda., mtermedíár io <Ia

EmpI\BZa Comeroial R. Gr.os,semb3Jcker S. A., com ,escritório no Rio

de Janeiro, encarrega-se de compras de quaisquer arügoiS naquela
tP,rall)a - oirnento, ferro, canos galvanizados, QJJlleJllS etc.

AVISO

I «o Estado» nâo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado por

-. c rnai« de CR$ 0,50. Nossos
r),=endedotes tem mar-

ge�;uf�fiente para não

\ultrepe; ,:{, este preço.
Qualqt�.... ,';' .-'"

.

rn:-"';�J {;
EXPL I.!: RAÇA,O.
-

Só seremos rortes. quando
formoso to(10S instruidos este é
o lema do Colégio Barríga-Ver
de. ..

DOENÇAS NiEBV��A.b
Co. OI ,rocrQilo. ti. lilloiIeI...

aeJe, u doenÇ'&@! nervosu, q••"ilI.lí:
i!tIi'lI.i.. e. tempo, sio JIlale8 '""

I,eitamente remediáveill. O CIln.Ddelt
doio, frate d. iporlnda, IIÓ 'JlM�
prej••Uear 011 indirillhlol!l af.bAtI...
tala enfermitlad.1I. O· Ser.vl�. !II...
tl••al ti. Doen�.. lIlt8lltais 6,114.
I••• .tURbaIatório, IiIse at••Cle I'h>r
il:ftamen&e ell aO.Dl. 8fl"� �
_...-, ..... D...40n a. da. t:
!;Q 11 Ileru. 4MrlaM__

Tome KNOT

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxírna rapidez e gerantia para transporte de euas mercadoria.

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA p

TODOiS OS PORTADORES DE TITU;LOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O DE·

CRETO-LEI
.

!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
CIO AMÉLIA NETO.

Vende-se

!
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Ó FSTAf)l)-� exta feira 17 de Outubro de 1947
----------------.--------------�------------------------------------------------

5

-EstudaDt� de Florianópolis! O Diretório Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade de Direito lançara,
IJrevemente, o já tradicional «Concurso da Rainha dos Estudantes»! Presta teu valioso apôio para

., b ,_ maior brilbantismo do certame! me �Mi. , y-

.

e se encontra

ii disposição dos

interessados, o
representante de

JDCKSON INC.
ED!TORES das

:USRAS SEtEIAS E ÚTEIS
"1r Thesouro da Juventude
"* Históci.a das América"

O Mundo Pitoresco-*

- '* Obras completas de Machado de Assis
* Coleção Obras Literárias de Afrânio Peixoto
* Obras completas de Humberto de Campos
* Obras comple-tas de Eça de Queiroz
* A Côrte de D. João no Rio de Janeiro
-*

,*

Novo Dicíonárío, de Cândido de Figueiredo
Lello Universal

,( Prática Comercial Norte-Americana
.. * Enciclopedía de la Musica
* Música y Músicos de Latinoamérica
*

*

Colección Panamerícana

Enciclopedia de Eficiencia Personal
* Encyclopedia Americana

.

À SUA DISPOSIÇÃO ATÉ O DIA 25 ENCONTRA-SE O SNR.
JOSE' � A.RELA
HOTEL LA PORTA

FONE 1331
"

------------------.---------
* SIRIUS

� ,J1O��'
-

, .. ...;; 'ti ••

com Ir, ..wc, vareJIsta
A1lI . \�nA C E n

;�::b:
�·...v�;t, a.. r.

A Comissãü)""Est""duaIel.1e Pre- ra distribuição, afim de fazer
, -ços leva ao conhecimento dos :!lace á alta que êsse produto
--':Benhores_ varejistas que estiá vem sofrendo nos últimos dias;
( .díatrfbuíndo feijão preto en
I ; sacado, á razão de Cr$ 150,00
.a saca de sessenta quilos. Os
varejistas interessadós deverão
-dírlgir seus pedidos á Oornis

. 'são, afim de serem atendil;los.
Está sendo providênciada,

·também a compra de milho pa-

o

Os Senhores comerCÍantes
deverão procurar a Secretária
da Comissão Estadual de Pre
ços, no edificio da Secretária
da Viação, Obras Públicas e

Agricultura, á Praça Pereilfa e

Oliveira.

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51/t a.8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequei

Banco do Distrito Federal s� A.
CAPTTAL: CR$ 60.000.000,00
RESERVAS: CP$ 15.000:000.00

Rua Trajafto, 23 • FlorlánÓDolIs

/

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOVJ IOHK

•

U6

Flor íenôpolia
São Fran cisco

Informações com om Agente.
- Carlos Hoepcke S/A - CI - 'Telefone 1.212

do Sul- CarlosHcepcke S/A - CI-,Telelone 6 (- End. teleg�
MOOREMACK

binóculo
Grande -, visão

I I

de cargas do

fi n
... a e -

1
Não l'eceie em comprar. Bomu e�coe� mUnlCIPitl� ações do "Colé?,io Barrtga-

'

Par').l melhor irientação dos elei- Verde" por que esta orgamza
t?r.e�f nas próximas eleições muni-

i çiâo está sendo zelada por ver
cípais, �rane:rm�en:os 'na mteg;a a dadeíros idealistas.
Resolução do Ia-íbunal Regional
Eleitoral.

-, ;
.••.

'0'S· ·s·o·�'R' I"",r'E";1',0' •.
RESOLUÇÃO N. 1.741 A HOLANDA E. lei l'�.�"� •. ,::;

Vistos etc. QUE A AGUARDAM -NO H\\ j'!'JUW
Atendendo a que o dr. Juiz Elei- PRóXIMO

loral d·a �la Zona, Tl.iuc��, consul�ai 8. H. I. - Informam de. Haia.
se numa zOI? a. que com;PI eeride mais:

que mo próximo inverno as larei-
de um ll1Ul1I·ClplO o eleitor residente

_ _ .

num municipio e exercendo suas -ras na Holanda nao -terao muito
atividades de comerciante estabe.;' combustrvel a consumir. Os holan

leci���, C�l11 firma in.�i:,.�dua.l iliO.U.t_:O, c]cses acabam de ser inforrm�dns de Ipoder <� votar nas PI oxnuas eleJço�s que receberão a mesma raçao de
IllUDlCJpmS ,em qualquer dos dOIS

_. " .

.

municípios. ou será obrigado a \10- carvao para casa, recehida no últi-j
t�r naquele onde tem a' sua residên; mo inverno, quando houve SOfri'-1cia ; mentes gerais em viníude do gran-\.Atendendo a q�l(, 'o ,eleitor deve se de í'rio. Foi essa a segunda má no-«
alistar na zona, lst�) .e: 11:0 lugar on- , .:

.

r .• o '1 I .1. "

!de tem o seu domicílio: Lícia que tl\ eram 0:0 no ane eses no

_ Atendendo a <lDO no� termos do atual outono, a primeira tendo si
� 3° do art. 9° do decreto-lei n, do a elo corte nas suas rações de
9.2�8, d� 14 de. n.laio _

de 19�6, "pa_ra gêneros alímentícos. Para o- consu-
efeito de .crua h Iicação e lllscnçao, , _

.

,

é domicilio eleitoral o lugar da mo doméstico da Holanda 1::'1 ,

residência ou moradia do reQueren_1I,3.650.000 toneladas de carvao dis- Visão maior e mais perfeita
te"; 1 puníveis, dando um total de 840 que a de um bom binóculo

Ate�den.do. � que em regra o

elei_,i1:q\.liIOS por família durante os,
me- alcança quem tem sólida

t_or �o. poder� votar onde tem seu '

,

.

I,",
"

'ttt- a'11' ncíou odomicil io eleitoral ou sela no rnu- ses de nr, orno, ao que .1J instrução.
nicipio onde esti;er ins�rito e na J:sr, Wernmers, Diretor do DeJparGa- Bons livros, sobre todos OI

secção onde for distribuido, tanto men lo dç Carvão do Govêrno. De assun tos:
aisim, que o art. �4, do mesmo, di- faLo essa ração é para o ano t.odo, LIVRARIA ROSAploma legal, permite que o eleitor :

, ,.. 'L -d I Dl'"que, por �.iusto IllO!iV10 não puder porem e �I�teIl'a,men e oonsumu ai Rua eodoro, 33 - F onanopO!lS
estar em seu domi·cilio nu' dia da pel-a·s fa'll1111aS duranhe os mes·es eler····················· .

e�ejç�o: peça a? Juiz EleiLoral, até inv,crl1o. Essa �ação P?derá s.er aU_I,
.

1;) �I.as antes desta, -ressalva q!:le o !mer)Jt.rucJ.a, dI,�se o , Dl'retor, se fôr
hablllte a votar em outra secçao. l"d 1

.

t· I proeluç9.o do
Atendendo a que na distribuiçã.o a I,rugl o o o )JC IVO e a <,

rios eleitores. p.Q.r secções, o Juiz distrilo mineiro de Limburg. que e

Comunica'"'a-o Eleitoral devera atender aos meios de 1.000.000 ele türne,lrudas por mês,
A V ele .tl�ans_porte e prihci-pallll.ente á A pr,Ü'dnção de ca,rvão em 1947 foi

. Tendo or.ganilz'aelo urn.a ·emprõsa de transporlie ro.dbv,üírio sob a de- resldencIa. dos. mesmos eleItores; I J. 1 d- -Dl 10 rmi·1hõe,s de tone-
nominação de "EMPRESA GERAL DE 1'RANISPÜ'RTES" em virLude da- Atendend-O amda, a' que em se ca CI\.l3J a e

. _

3Jquig,jção de caminhões ,próprios, bendo o praz'eI' de comunilcaI' aos' se- lratand!o de eleições l11un·icipais, os l31da,s, ·e as lill,po·rLaçoes 001

n;hores comercianl-es e interessados desta PrfJ,Çra 'e do interior, que ago'- eleitores de um município, a não ser. 3.800.000, inclusive 2.400.000 dos
Ta me é possiveI aLenrl8l' com mais pres-te,za e rpont.u'alidadie aR serviços que. �stejam _regular _e legalmente EE. UU. e 1 miJ,hão da Al·emanha.
d� transporte para as s,cgnill.l PS praças e localid,ade's int'erme-diáI'ias; ltla�IlJta.d.os, 11ao poderao votar non-

i Após ser fei.La a dedução dp 500
Imibiluba - Laguna - Tubarão - Braco do Norte - Orleans - 1'0. , ,. -

d t t I d
Urussan-g-a - ,Cresci uma - AraI'ang'uá _ BOln 'RcUro _ Laj,e-s _ Uru- Resolve o Tribunal Regional Elei- .mil para exporla,çao o o a ·e

bicí - P'erlcó - -São Joaquim - 'riljll'cas _ �l'usque _ IlUi.iaí _ Blu- toraI, por maioria de votos, respon- cal'vã·o diSlponivcl foi fixa,do em ..

menau - Jarao-uá do Sul - Joi'l1vile e VIce versa. der que Inas próximas ele.ições mu- 13.300.000. Es,se total é qua-s.c o

Transpod·; regular ·para Pür-lo AlcgT.c, - CUl'itiJJ.a - ,São :Paulo ,é nicipais. ç_ �leitor só poderá vota.r mesmo de antes da guerra, quandO,

Ri·o de Janeiro. .

j no mUlllclplO onde tem o seu

doml-, ·1" 'l' t I d .
-

•• A • 'I' l't 1 O COll�11mo e omes .I<CO ' oJa e· cal.-Cont'nndo mereC-CT a mesma con1J.ança e p-re.f-erenCl'a com que- 8em- CI 10 e, elora.. _

.

. _

'J)re fui 'distinguido, os -meus agl'aclc-cimenlos, �llhl!crll.�-se, e comumqu.e-se. vao era ele 1ft mIlhOP� de tonela-
GUILHERME GO]\TÇALVE1S D'AVI:LA F�onanopol1s, 24 de Julho delda,s. PnI'ém. desde entao, a popu-
Rua Alvaro de ,Ca,l' v·a Ih o, 2 - Telefone. 1.677. 194/.. .

. AI IlaGii·o aumentou (le 10% e as neces-
End. Telegr.Mico, "D'ÁVTLA". GUilherme Abry, rpre�!dente. _,-'.' . ,.''', ,_

FI
.

'I' 't 1 • 19"7 ves Pedrosa relator elesl':rnad'o J\'I,,_ -Sl·daeles m-d'll",ihJab também aumen
onanop,o IS, ou u,)ro oe -1.

•

"
,

, "''- G
_

.'

'

;:===:;;:=====:;:====;;;;;;;,;;;.;;.============:.::� ,no de Carva.lho. �ocha,. ,ve�,c1d!Ü. taram co.nsN::I,era,ve.lm·ente.
Faz.eudo COinCIdIr a le1- el-e1toral o __ ...._•••- ....,,-......._••,•••-•• -........,...,.

domicílio eleitoral com o civil vo- "Quem extraviar 011 inuttlizar _

, tei no senüdo de poeler o e-leitor es- - eertüicado de alistamento pqari
colher .requererud·o,. d10l11icíli� ,el:ei-' multa de II' a 50 cruzeiros, 01ltroll-
tora), em qualquer. dos lllUUlClplOS . .

.

desd.e
_ que êstes constituam uma sIm mcorreri em multa de 28 • 111

única zona e ,lenha êle, em cada cruzeiros aquele que extraviar IM

tl-�1] dê�e�, seu domicílio civil

(CÓ-Ilnutilizar
o Certificado d. lk8er- .•.

"....................•......••

digo CI:vIl art. 32):
,

.. vista".
, A GRÃ DUQUESA DO LUXEMBUR.

t He.n�lque Stod�eck. Clamo G.
<A t IH ti Lei &I Servi o Btu. GO SERÁ A MA.DRINHA DA PRIN-

I Galleth. Luna FreIre. I
r . •. o C;

Estive presente: Milton da Costa. tar). CESA MARIJKE
S, H. r. _ InlÍormam ele Bruxelas,

que a Grà..J)11quesa 011arlotte, do.

Luxemburgo aceitou o convite que

�he foi f.eito pela Princesa Juliana

da Holanda, paTa ser a madrinha da
P·ril1cesa Marijke. A Grã-Duquesa
il'a a Haia com 10 Prin-cipe Fe1ix, a

fim de estar presente ao batizado da

SLla 'fll'inüesinlla que na Ca.tedral
ele UII'8cllue.
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Com. a realização da 21a Lázaro' (Paula Ramos) .. 4
rodada, é o seguinte o mo-' Djalma (Atlético) 4
vimento do Campeonato Ama- Zachi (Avai) 4
dorista de Futébol da Primeira Nicolau (Figueirense) 4
Divisão:

;
Renato (Colegial) 4

Jogos realizados

.,
Lauro (Colegial) 4

1° TURNO Gentil (Atlético) 3
Bocaiuva 2 x Colegial 1 ,Severiano (Colegial) .,... 3
Avaí 5 x Paula Ratiios 4 Nizeta Avaí) 3

(Jogo anulado) Sanford (Caravana) 3
Atlético 2 x Caravana 1 Lázaro (Paula Ramos) 3
Avaí 1 x Figueirense 1 Machado (Atlético) 3
Caravana 7 x Bocaduva i l Careca (Bocaiuva)........ 3
Paula Ramos 3 x Atlético 1 Hé"linho (Colegial) 2

Colegial 3 x Caravana 2 Hamilton (Figueirense) .. 2
Atlético 5 x Figueirense 3 Felipinho (Avaí) 2
Paula Ramos 4 x Bocaíuva 1. Mirinho (Atlético) 2
Avaí 2 x Atlético

11iLebetinha (Caravana) 2

Paula, Ramos 3 x Colegial 2. Ivaní (Atlético) 2

Figueirense ·5 x Bocaiuva 2. Calico (F'igueirense) 2

Caravana 3 x Paula Ramos 2 Ibio (Bocaiúva) 2

Avaí 6 x Bocaiuva 1 [F'ornerclll (P. Ramos) .�. 2

Colegial 4 x Figueirense 1 Harley (Figueirense) .... 1

Atlético 2 x Bocaiuva O Calixto (Paula Ramos) ., 1

Caravana 4 x Figueirense 2 Silva (Caravana) 1.

Avaí 3 x Colegial O [Irassú ,(Atlático) 1

Paula Ramos 2 x F'iguetren-' Duduca (Oolegial) 1

se O. Haroldo (Caravana) 1

Atlético 4 x. Colegial 2. Perrone (Avaí) 1

Avaí 1 x. Caravana O. Osman Colegial) 1

20 TURN0 Aduci (Caravana) 1

Avaí 4 x Paula Ramos 2 I Verzola (Caravana) 1.

Caravana 3 x Atlético 3 . Chocolate (Paula Ramos). 1

Avaí 2 x. Figueirense 2. 1 Nazareno (Colegial) 1

Caravana do Ar 6 x I;?l.egial O N�lson (Atlét,ico) 1

Paula Ramos 2 x Atlético O. ) Povoas (Aval) 1

F'igueírense 4 x Atlético 3 Moacir (Bocaiuva) 1

Paula Ramos 7 x Bocaíuva 1 Bráulio (Avaí) 1'-

Avaí 2 x. Atlético 1. Chinês (P. Ramos) contra 1

Paula Ramos 3 x Colegial 2.

Figueirense 3 x Bocaiuva 1. RecOl'dista por jogo -

Paula Ramos 2 x Caravana 1. I
Leônidas (Caravana): 4 goals,

Bocaiuva 3 x Atlético 2
.

(.- ,Arqueiros Vazados

Caravana 3 x Figueirense 1 Rubinho (Bocaiuvà) 35

Avaí 1 x Colegial 1.
; Brognolli (Colegial) 28-

Atlético 3 x Oolegtal 2. I Arí. �Figuei,r�nse) 27

Oolegial 3 x Bocaíuva 2. I C�I:U (At,letlCo) .' ' .. 12�Avaí 2 x Caravana 2. I
HellO (Caravana) �

Goleadores Tatú (Paula Ramos) 15

prêmio: 1 finissimo !'1�"';;;;�<1.e Adolfinho (AVAA) , .1,1
pulso, instituido 'pela ktle-lojoa-'-�é1io (Bocaiuva) 5-

ria Gomes .

I �ro ,,(Caravana) ,.. 3

Leônidas (Caravana) 18 BiUni .r<',t,c.co�e?ial) 2

M di (P I R os) 13 Ped,r��P..tjr,.Q..) , ,... 2
an loCO au a . am . .

.

...... "'}->'���'-Al;' l
Augusto (Figueirense) ". 13

/O Ju�z"f q1:o:\j Mlr:;,Testa (Bocaiuva) 8 Jose Ribeí ro vezes:

T'- (A í) 7 Waldemiro Mello .. 6 vezes
lao vaI , .. , . . . . . . .

3Medinho (Atlétic�) ' 6 Lúcio. Carvalho .... vezes

Garioni (Paula Ramos) 6 �rancIsco Prazere� .. 5 vezes;

Capeta (Atlético) '. 5 Alvaro Cabo ', :.......
3 vezes.

Arí (Avaí) .: ,.. 5 Osvaldo Varejào .. 3 vezes

Hazan (Caravana) .. , .. " 4 Antônio P. O. Neto .. 3 vezes

Abelardo (Paula Ramos) ,. 4 Patrício Borba 3 vezes-

Gil (Colegial) ,. 4 Hubert Beck 1 vez

SITUAÇÃO DOS CLUBES
.

--C-L-UB-E---I-c-Ia-SS-if,-:-"I-J�!.�tza. \ Vitórias \ �=s! Empafes! Pon(os ! Don.tos 1\ cGoo.}s. \"G�aIS.cação dos
-

_

ganhos perdidos pro coo ra

-J.
.•.
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Ir n x
Um jogo que promete agradar

Amanhã nos será dado o pra- bil ldades tem de participar do, melhor classificado na tabela
zer de assistir a' mais um sen- turno final.

. o Colegial ver-se-á diante um
sacional jogo do certame' cita- A partida marcada para adversário mais forte e decidi-
dino de amadores. amanhã entre colegialinos e do a vencer a contenda. Em

alvi-negros está despertando ambos os quadros apreciare
desusado interêsso em nossos mos bons elementos, desta
meios esportivos. Recorda-se cando-se Augusto, Arí, Dia
que no embate realizado no mantino, Jair, Nicolau, Calico
primeiro turno o Colegial levou e Pires, no Figueirense e Kat

perdidos, enquanto o' Oolegial de vencida o Figueirense pela cipis Renato Nazaren'o Lau
ern penúltimo lugar, com 15 alta contagem de 4 x 1. Agora 1'0, Motorzinho, Aldo, Pedro e
pontos perdidos, poucas possi-I que o F'igueirense Se encontra Brognolli, no Colegial.

Bocaiuva «versus» Caravana IdO::�i���f:�:�!�;:::i�
Domingo próximo, tendo por forma,' devendo apresentar-se rense. F,. C., um grande festival

lacaIo campo da F. C. n, de- como favorito da peleja com o peboltstíco, pa.trocllla�o pelo
frontar-se-ão os conjuntos do "Ianternínha ", que têm Se con- glube Recreativo Amigos da

Caravana do Ar e do Bocaiuva, duzido bem nos últimos jogos. nça.
.

.

dando continuação ao certame Ambos os quadros jogarão des- O� J.�gO�, �I?- n;1l11ger')00 dhe CIn

amadorista. falcados de seus melhroes ele- co, ela? inicio as ,<> oras,
O vice-lider está em grande: mentes. na seguinte �rclem:

_

. 1° - Barrtga Verde x Juve-

Leenídas e Wald'tr seguem hoje
nil - Taça Orlando Scarpelli.

i 2° - Internacional x Ponta
do Leal - Taça Esperídíãc

para o Rio de Janeiro A��m� Floresta x Figueira _

Bom destino ao Rio de Ja- rea, permanecerão na Capital Taça Arnaldo Dutra.
neiro, seguem hoje, via aérea, Federal por alguns dias. afim 4° - Cruzeiro x Guarany _
os "players " Leônidas e Wal- de observar o futebol carioca. Taça Edgar Moritz.
dir, integrantes da equipe do Leôn ídas é o artilheiro-mór 5° � Rio Branco x Bandei-
Caravana do Ar, vice-Iider do do certame citadino e um dos rante - Taça Walter Lange.
Campeonato de Amadores da melhores centros atacantes do Será entregue, ao quadroCidade. Estado e Wa�dir tem se revela- �que vender maior número de

Os dois ex.plêndidos defenso- do um zagueiro de grandes re- tombolas, a taça Simpatia, geri-
ires do clube da nossa Base Aé... cursos ,técIlicos. tílmente oferecida pelo Exmo.
- - ---

sr. dr. Ada.lberto Toletino de

Em Porto Alegre os jogadores ��:��lhO, q. d. Prefeito da Ca-

MoraCl-' e Saníord Em prosseguimento, haverá
uma grande tarde dansante ao

ar livre, com inicio ás 14 horas.
Haverá condução até o Está

dia.

I

I

'
MOVIMENTO DO CAMPEONATO AMADORISTA

DE FUTEBOL

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Dessa grande pugna será de
cidida a sorte do Colegial e do
Fdgueirense, no 2° turno. O
Figueirense está C0111 12 pontos

',.. ...e

'ooro"N
.'

�lri��iHPERIAL
.. � -'....

.
.

.

Conv-idados pelo comando I Ambos os jogadores forma
da 5a zona Aérea, seguiram na! rão 110 conjunto da 51 zona Aé
última terça-feira para Pôrto rea que irá enfrentar a 4a zo

Alegre, os." players " Sanford na, na próxima semana, por
e Moraci, elementos destacados ocasião das Comemorações da
nas fileiras do Caravana do:A. "Semana da Aza".

Avaf 1° / 10 / 61 OI 4 16 4 24 U.

Paula Ramos 1° 10 8 21 O 16 . 4\ 30 15

Caravana 2° 11 5 4 2 12 10 32 19

Figueirense 3° 10 3 5 2 8 12 22 21

Atlético 4° 12 5 6 ·1 11 13 27 28

Colegial 5° 11 3 7 1 7 151 20 30'

Bocaiuva 6° 10 2 8 O ' 4 16 14 4tl

CAMPEONATO PAULISTA DE nato Amadorista de Futebol da
ATLETISMO I cidade,

�

São Paulo, 16 - Iniciado sá- Leônidas, o esplêndido "cen-
bado, a tarde, encerrou-se do- ter-forward" do Caravana do
mingo o Oampeonato Paulista Ar, marcha á frente dos artí
de Altétísmo. Confirmando os lheiros, com. 18 tentos, vindo

;prognosticas, o São' Paulo foi em seguida Augusto, do Fi
o herói do certame, marcando g;ueirense, e Mandico, do Pau-
166 pontos contra 80 do Pau- la Ramos, ambos com 13 teu
lista, 73 do Pinheiros, 50 do tos.
Floresta e 45 do Treté. Como O valioso prêmio acha-se es

se' verifica, o Paulistano rea- posto em uma das vitrines da

'Pareq�ui destacandamente nas referida relojoaria, sita á rua

disputas oficiais, alcançando o Felipe Schmidt (lado da Em

segundo lugar, cobrepujando o preza Auto' Viação Catarinen
PinheiroS! que era considerado se).
como capaz de alcançar o titu-
10'máximo. No certàme femi" 1 _

nino a vitória coube ao Pinhei"
:ros que marcou 49 pontos. Em

segundo ficou o Floresta, com

24 em 3° () São Paulo, com 21
€ em 4° o Tietê com 10.

RITZ hoje ás 7,30 horas
Suzana Guizar - Julian So

ler - Maria Elena Marques.
AS DUAS ORFANS·

Censura até 14 anos
No programa: O Poder da

Fé - Os milagres. do padre
Antônio - Noticiário Univer
sal

Preços: Cr$ 4,40 - 3,00.
CASADOSEM SABER

SÃO PAULO, 16 (A. N.) - Verífícou-se em C�:mpinas ,�1� f�to
cur ioso. ° sr. Antônio Teixeira, revisor do Jornal A Defesra, ' pr f'I<............ , . .. ..........•

cut'ou o cartório para tratar de .sem papéis de oasamento. N,\ b�s�,tROXY hoje ás 7,30 horas feita p('\o funeionário do cartório nos li\Tos, constatowse ter' An.tonJo,10 Brasil em Fóco - Nac. 2° T.eixeira se easado a 9 de fevereiro de 1946, em Jacutmga: local!da_?o
Morgan Oonway - Anne Je- daquele município. Antônio surpreendel.l�se· com aquela mfol:maç<�l.
freys . diz.endo nunoa ter residido ·em ,Jaouting·a. Para esclal'coer a Sltuaçalr

DICK TRACY, O AUDACIOSO foi pedida a inteevenção da polícia que instaul'ou o competente pro-
cesso.

A RAINHA DAS SELVAS Antônio afirma que nunca se casou e que pl'etend.e razt�-lo ainda

P,reço: único Cr$ 3,00. êste ano.
.

Censura até 14 anos
._--

di' t
.

·t••• o o '.0' o o o o •• o. 0 •••••• o. o

o.} Amea�a O'; pp. PS DOPo" p,� moscovl _as
Aluga-se Santiago do Chile, 16 U. p.). Gabriel Gonzalez. e o g.el�eraf,.

_ O O'ovêrno do Chile poderá Guillermo Barnos,- mmlstI'G
Aluga-se tlffi ql.\lal'tO com pen-

f
b

•

t dos d Defesa que se encontra nas
� , . orçar os comunIS as, acusa a .

""5dO, da-se p. r.eferenma fi casal sem
d

,.

I nas a'reas carboniferas em coufe-
r

' e res,ponsavels pe a grev'e .

11hos on moço S?ltCll'O, .

de carvão de Lota e Co- rência com os! mineiros. I

TrataI' a AvcllIdoa jWauro oRamos mlll�s "b d
.

d'
28,

.

rone , a a an ona,rem 'Ime la- O general Barrios declarou
'... . . . .. .... .... .... .. ....

tamente os campos carbonife-
que, em sua. opinião, se as gre

ros· do sul do país - informa-
ves continuassem era porque

se nesta capital. OiS mineiros estavam sendO'
Esta medida, que poderá serl ameaçados pelos comunis.tas.

adotada a qualquer momento, e Sabe-se, aliás, que os própri-
o resultado das conversaçõe" 'os mineiros confirmaram 'essa,

telefônicas entre o presidente opinião.

:RlICO PRÊMIO AO ARTI·
LHEIRO DO CERTAME

AIUADORIS'rA
Como já tivemos ocasião de

noticiar, o distinto esportista
Dirceu Gomes, mais conhecido
por "Ceceu", proprietário da
conceituada Relojoaria Gomes,
instituiu um valioso relógio de
pulso para ser entregue ao jo
gador que conquistar maioíl'
número de tentos no Campeo-

onIDON
Festival Artístico do Centro

de Intercambio Cultural.

IMPERIAL 'ás 7,30 horas
GONFUTO SENT'IMENTAL·
Com: John Payne - Mau

ren O'Hara - Conni.e Marshall
No programa: O Esporte em

Marcha n. 152 - F,ox Airplan
News 2 9x 76 - Atualidades
Preço: único Cr$ 3,00.
Censura até 14 anos

Vo So quer o prog'resso da
ll.oslsa Juventude � Dê-lhe ins
truC;ão, e isto só se consegue
acompanl1ando os organizado.
res do "Colégio Ba,rriga-Ver·
de".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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os TRABALHO::; ]).0 CO�GRES$O
lNTER,NAlOWNAL DE AÇÃO SO

CIAL, NA HOLANDA
P�. ao. DOUOtI diatin.t0l leitor., Cl-� • "l'MDcher. S. H. 1. - Informam de' Haia,
� abaBo • remete-lo· á Doua Redaçlo afim ..� que, de acõrdo com a,s conclusões a

�o ante.. o .QUO IIiOVO Cadutro Ioeld.

I
que -chegou o Congresso Interna-

I
.

•
.

,

cionaJ de Ação socíat, .realizado na-
. - _...

. -

quela cidade, quatro milhões ele
� _............ lI!!!:t. Gl-.il •••••••••••••• D. N.... 0 •• 00 •••• o •••• t crianças na Europa 1110IT,erão de

. I
\ fome antes do inverno, a menos

.... • " •••••••••••••••••• -,........................ •••••

que sejam enviados gêneros do es-

� (a) _ ••••••••••••••••• o o o. o o. o •••••••••••••••• o. o 0 ••••• o •••• � trangero. A Comissão de Assistên-
cia Material declarou no seu rela-

� ou CarIO ••••••••••••••••••••••••••••••••••• a. •••••••• ••••• tório que o nuxilio nunca foi n10-

hilizado em tão gr-ande' escala co-
� do Pai�(mIe) _ .,

D1à durante c após a segunda guer--

_INIZY _ '
ra mundial. Os piores efeitos

daiguorru não se lOl'llal'ã,o evidentes
", "'...................... antes cip '10 anos, declarou o rela-

tório SI1bl'-O os Pl'O'!Jl�mas Pslcoló
AsradecerlamOli, também,. pnWeaa d. ·notic1u eh JIiIt.MÜIi-toa.

'_.4Pnto. e O1ItrU, de �atu 00 • PIMIOU�.

Cadastro Social do «(O Estado))

, I

r

, ,

11.. !AVAS LACERDA
i� lIltcHcG�ca de Olbow
,-

.

f.hfY� 'Num - GarCa:IltIL
1II,..eriçao de lent•• de

qontato
Rm!I�t)RIO - Fel1pe Scbm!·

41, 8. nu 14 la 18 horu.
�AUrOiA - Conselheiro .....

n,77.
DLUQNES 1418 • 1:106

AU5>enle

DI. NEWTON D'AVILA
-

�. - f'1i'í UrlnAr.tu _
»� dOll lntestlnoaL �to o-- - Hemorroidas. '.lT'ILta.Inw,.

to (Ia colite amebfarut.
�0t.-pla - liltra TeronellloCOllsulta: V1tor Meireles, 28'lI.tB4o" d1ar1amente. U 1·1,&0 iu.

:II. • tarde, du 16 hll. em d1alw /. 8011d: V1dral Ramo., 1141. ' t' J'0lltI 1087
.

DR. MARIO WENDHAUSJllN
Clinica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
'

Felip'3 Schmidt' nr 38
Te!. 812

II. LINS NEVES

gicos, Pot'PI11 [rês rclacões já são

evidentes, ,rlh:in o aludido rolató
ri o. São as scgu in! os : Primeiro,
submissão passiva, segundo revolta
e índisc íplina, e lereeira, índífe
·rença, desencorajamcnto e sensa

ção de í'ut ilirladc. O relatório in
sistia, pela .rceducacão elos !le lin
quentes juvenis rLU vez de julga
mento e punição.

O relntórto sõbre casas, insistia
jrmto {Is autoridades para que con

centrem seus osroiços na constru
ção de casas permanení.es, "apesar
das dif iculdudes e sacriricios elo

]10\'0 atuatmeuto", 'porque as hahi

tacões rlp emergência "podem, com

o correr elo �pmpo, tornar-se 110-

vos cortiços". A proposta para a

fnumação de uma diretoria Central
Coordenada para todos os cen lros
ele açã o social vohmtártos, aoresen
'Lacla pelo SecreLário Geral Assis

tente, H. '.\1. Sark, da Holanda, foi
a rrjuivada.

COMERCIANTE: ná mn u:.
vro à Biblioteca do Centro ACfIl
démico XI dle Fevereiro, Coa
tríbuírás, 'Issim. para a i'onnll
ção cultural doe catllrlneDlllt'M
de amanhã I

("Cru.npanha 'pró-liVro'"' 4e
C. A. XI de F�v-éreiro).

.,

o
.

NOVO HORARIO DA VARIG

DE PION E IR OS
A SERV!ÇO DE V.S.

/

DI. ROLDÃO CONSONI
�IA GERAL - ALTA Ci.
1Il1!JllWIA _,.- Jl(OL�8T1A.8 DJiI ...
• ... !{HORAS -Q PART08 .. .

lfonIa4o pela Faculdade de Bd->
emna da Unrverstdade de sao
hã, onde foi assistente por""A
llI4irI _08 do Serviço C!111r«1oo 4e

Prof. AUplo Correta Neto
lJJIi!UP do estêmago e Ta. .,_.
lIIftII. lnteetlnos dej,gado e grOllG.
tlr61éle, rins, próstata, bb:lffll,

DR. A. SANTAEllA �, ovir101 e trompu. VUlGO
--. lUdrocele, varliJes o honwt:_lomado pela Faculdade Na- . CONSULTAS:

•�al de Meu1clna da Untvenld60 _ • la 6 horas, A Rua lI"ti�
�... Bras1l). Médico por concur. IiIelltmMt, 21 (>altos da CI.II!l p..40 Serv1ço Nae10naI de Doia- ra1so). Tel. 1.698.
Du"lIeta1s. -Ex interno dia Slmta cuam.NCL�: Rua Esteve. Ia.-

!!!.t!",l!l.serd1córd1a,'e Hoç1taJ lIl1or. 179; TeJ, )( 7M
__ ..... o Rio ·�.capltaJ If..

.

�
1IIIiDW.& -::lisÃi DOJilNQ,u

/" �blifib�"-A-S-E-r'A R�ACO'-- tIouult61rlo: Ed!flc10 AmA1lll r1 Llr.
do"

NETO
- P DO.......C..ll!ll DE SENHORAS -

- '1lI'IUI' :rel1pe Schm14t. Çon'�# GlD'ILI8 - AFEcçõES DA
Da .16 �II 18 �oral < •

\ NruII' _ RAIOS mFRA.VER.
�eBl, • � <�'''W;!J.!l' IDlLHOS E ULTRAS-VIOLETMDLargo Benl .... lmn

l n""Wít n. 6 Celu.z R. FeUpe 8chm1dt, «I _
).. .. POLYDORO S. THIAGO rOl9 à. 11 e da.5 às 7 hrl.

iDC!CIIo do 'Hosp1tal de Oar14aCla Reli: R. D, Jaime Câmara, 47'
de FlorianópOlis )'ONE 1648

AalItente da Matern1C1l1de
�OA M1mICA - DISTUao

111011 DA GESTAÇAO B DO
PARTO

-fIlII <doa órgãos lnternOl!, _
PMllalmante do coração

l8MDoas da tlrolde e demal.
glAndulas internas

,1'DOftRAPlA - ELEC!llItOCA"
BltNilJU.FlA. - ME:IlA1l0LI8MO

BASAL

�.. 41àr1amente 4l1li 1:1 ta
18 horlWl

.t,..... chamadoll a qulWtul!T

...... blclull1ve durante. II n01te.
iIIIltJlliULTOl'UO: .Rua V1tor Mel.reo

lea, 18. Pone 70C1.
�eu: Avenida Tram.

powsltl, 112. Pone 7N

Moléstias de senhora
CoaaIultórlo - Rua Jol!.o Pinto Il. ,

- Sobrado - Telefone 1.4.8iI.
Jhak1iDcla - Rua Sete de Setembro
- (lrMftclo 1. A. P. da ElIt1Yll)

Telefone M. 8M

II.. PAULO FONTES

SI CONSEGUIRES
Que um teu amig·o· ou conhe

cido analfab·e>Lo frequente um curr-
50 notumo para aprender a ler e
a ·escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me
tropolita'Ila ou Grurpo- Esc,olaJr São
José.

.

,

ATElRIRl,SlSA,OniJM 1\0 NEV.o.EIRO
Lonclr-'Cs, (B. N. :8.) - O aero

parLo de Londroes, HesLhrow, está
sendo equipado com iluminação
para atel'rissagem ,500 vôz·es mais
forte que a média ria ilumin.ação
comum ·dos ·aerodromos. Dessa ma

neira, o nevar ira s-era menos peri
goso tanto. nas aterrissagens como

nas (Jecola�ens. A. nova iluminação
será inslàlada em· cada lado' da
pisLa apenas a duas polega�as do
solo. A.s lâmpadas l.er50; porém um

poder de 5.000 velas e o fóco lu
minos'o ·abrangerá a pisla em am

bas as direçõe�. rte maneira a se

tornar visivrl mesmo com o ne

voeiTo mais espesso- de uma allu
ra de 150 pús. Como os -dispositi
vos do radar il)ara o vôo 'cego tra.
zem o avii'io cQm seguranç-a a,Lé
uma aJtiiun,c 'a.proxi\nada de 100

pus, a a�errissa.gem poderá, por
tanto, -se ·1'a7;81' nas mdhore,s· eOl1di
ções de 'sngurança. A ·nova instala
ção tem a vanlag:em de ser muito
menos dispendios.a do 'que o siste
ma Fi'do, ·que dispersa o nevoeii'o

por meio do calor e cosome �O.OOO
galões de combustivel numa hora.
•••••••• 1••••••••••••••••••••••••

Queremos que todos fa�am
parte do quadro social dos
componentes do "Colégio Bar
ga-Verde". Por isso, o paga
mento da a.ção é feito em 5

I�restaç,ões.

CURSO DE

I'

CI1nl.oo e operador
Cclunüt6r1o: Rua V,itor Melrelea, ..

Telefone: 1.4QIS
COUUita. das 10 AlI 12 fl d&I 14: la II

2&r1dhc1a: Rua Blumooa1l, lI2
. Telefono: 1.Ma

---�---"-'._ .. -

JI. •. S. CAVALCANTI
lIliUIIIea exclusivamente de�
a. Saldanha !larl.nho,' 1.

Telefone M. 732

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê..tlw lflLO LA.US

Hoje e amanhA ..rá a ....relerUa
Dr.. aaeJonaU __ràuplru - UeJlleopátiu - Perta

aari•• - .nq.. •• 1t0l'MCl\a.
Gara.t.••, ia. exata ....."'lIela a. 1'6Céltún. .HJ�.

MOTORISTA
e _

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-ee a dirigir automóveis
Amador e, Profissional

Teoria e prátiéa - conhecimento do motor.
Atendem·se chámados pare reparos de urgênci!l.

Auto-Escola 1-47�77
GARAGE UNIAO-PRACA GAL. O'SÓRIO, 40.

r "

I m.lb••••

I

3,a8.� De Flor-íenõpolís para Porto A1egI'e. Decolagem ás 12,30 Ma.

4:3<8. - De Florienópelts paTa Curitiba 'e São Paulo, DSDolag8lll;
ás f3,00 horas.

.

õas, - De F,[,ori-aIltÓpo.lis para Porto AI,eglI'e. De.oolagem ás 10,20 hro.

õas. - De Florianópolis para Curitilba, São Paulo e R10 de Janeiro.

Decolagem ás 10.40 hO.I11llS.

Sab, - De Florianópolis' para Porto A1egre. Decolag-em ás 12,30 ara,
2as. - De Plor-íenópulís para OUl.'liUba, São Poolo e Rio de Jane1lr4),.

Decolagem áJS 10,40 horas,

PASSAGEIRo,S - GORREIO - GAiRGAS - VALo,RES - ,REEMBOLSO
_ FRETE A PAGAR - SERVICO DE ENCOMENDAS - CARGAS P�

. EUROl>A PELA K. L. M,

F:ILIAL V A R I G - EDIFICI-O LA PORTA - PRACA 15 011
NOVEMBRO - TELEF1o.NE: - 1.325

Impressora GRIJAD' LIda.
Rua São Francisco Do 12

(começa defronte ao n. 1t8 da Rua Esteves Junior)
Imprel.ão em creral. • Trabalhol em côre•. - P'I'OÇOI .em coneur-

. rencia. - Pronta ,'entrega.

CO!IPANmA· •A.tIANÇA DA lAIAg

•

t'ad••5 em 187e � w.: II A I A
UlClurnr;OI il 'i':ruJi8I'OJt'l'll1

-

CifraI do Balanço d. 19441

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978:'401;755,97

67.053.245;30
142.176.603,80

CAPITAL E RESERVAS
ResPoDlIsbiHdBdell
Recete
Ativo

•

•

Sinistrai pagai nOIll tíltimo. H) anal
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76.736,4oj .306,20
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Dr: Pamphilo d'Utra Preire de Carvalho. Dr: Frencisco
de Sã, Anilio Ma.aorra, Dr. Joaquim BarrttQ de Araujo
e JOl6 Abreu.
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DIREÇXO:
Amélia M Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

uma garrafinha de

« KN O I»
Tenha sempre· em casa

BPERITIVO

I
I� _ R.� ' __ ..

ti
!

�Fabricante e distribuidoras das afamada. con
�Hecgões -DISTINTA- e RIVETóI Possua um ,grane

. �de sortimento da casemiraa. 'riscado.': brln.
-t.bon. e barato.; algodões. morin. e ·a"iamento.
para alfalat••i que receba diretamente da.

fdbrica.: A Calla w,A CAPITAL- ohama a ,atellglSol ido. Snr.:, Comerol••te. do 'Interior no .entido de lhe faceum lima
vi.Ua ant•• d...fetuarem aua. comprai' MATRIZ'1em 'Florlán6poll./;3 FILIAIS em Blumenau e�Laje••
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Hoje, às 19 horas, no distrito do Estreito, será instalado p�lo' prefeito· TolenlinOl
de Carvalho, o Pôsto de Saúde n. 2, da·· ftssi·$tência Municipal.

Tecnlcos holandeses visitam�
o nosso Estado

,

Acham-se, em nossa Capital, Os ilustres visitantes estive-v
devendo seguir hoje para o. sul ram ontem em Rio Vermelho,..
do. Estado, os co-mponentes da acompanhados pelo Eng. A-',
delegação. técnica holandesa grônomo José Born, que segui
que veio ao Brasil afim de es- rá com os mesmos ao Vale do:'
tudar as posstbíltdades e pla- Tubarão, para o.S estudos a se-

nos de drenagem do. vale do rem feitos naquele local.
do qual salta á vista :1 inexpcriên- Tubarão, obras. necessárias á Aos dignos' visitantes" téc-'
cia do a·foi,Lo candidato udenísta instalação. de futuras colônias nicos do país amigo, desejamos>
Jacil é concluir que .Q. mesmo está holandesas na referida zona, estadia proveitosa e feliz

.
em)!

pair-ando no mundo irreal da fan- Compõem esta delegação 'téc- terras catarinenses.
RESOLVIDO O PROBLEl\fA, partidas, conseguindo estabili-

tasía, nica os srs. Engenheiro F. L.
DO LEITE - INS'l'ALADO O' zar os preços do produto, está Desejávamos que nos explicasse Vander Bom Jr., Eng. Agrôní-

ou melhor ainda á população labo- mo H Meyer Adido d Agrí IPÕSTO DE VENDA DO MER· em providências para o. caso
.•

" . e rICU -

CADO ]lIUNICIPA.L _ FEIJÃO de ser necessário. novo forne-
riosa daquele município, onde irá tura da Legação. dos Paises

JlIAIS BARATO- EJlI PROVI� cimento ao. comércio. buscar recursos para fazer face a Baixo.s,.e Senhor P. C. van
tantos e tão grandiosos planos. Ou Scherpenberg Adid E))/ÊNCIAS A VINDA DE ]lU- Orientada por um espírlto '" .' , '.,-

'V .• V , I o para -

LHO E CARNE DE POR.CO 't' 'eend d
nao saberá ele qual g·CIJa. a reoeita migração, da mesma Legação,.s: ) pra ICO e compleen e o.r nos- '.

di
_ �

., , .

.

. - 'de Horn Retrro, 'O, nestas con l:ÇO(',S, acompanhad de s S táApesar de sujeita 'as ll1VE'C- sa Comissão de Preços, executa .

I .., de. Jen h

.

. o e ua ecre a- "Sociedade Amor á Arte 1'000--
.

.

• JU gamO'-nos JlO (·e:v,er e eml).)rar- 'ria .

tívas continuadas do descon- por esta maneira, no pleno '!lh
'

I
- .

lé d te' nhecida agradece bondosas refe-
, . . _ � .

. . . ,e que 'B a Ilao Via!' 'ti '111 'e T -

tentamento fácil, a Comissão âmbito de suas Po.ssIbllIdades,', tos '1 ,., " fest,·val Arl ••st,.CO
rências publicadas S"CU coneeituado>

.
.

Ih
. zen o" mI cILlzewos ,

.

Estadual de Preços contínua o prog�an;a que. e ll1cumb� de
I (>Cr$ 300.000,00) c que um tão vas- jornal pela passagem do seu' 50�'

desenvolvendo seus melhür�s proteção as classes consumido- t',) programa, qual Q. delineado na- d f1 I V
aniversár-io de fundação, agra.d·eoi-·

esforços em favor do. abasteci- ras de nosso llistado.. I
I "U \.NI·vEc"I10"

.,

"
- O li. .• •

.

I mento extensivo ao jornalistn amí-«
. que ·e lVJ f 1 ,lO ; � ,eXI,g'n anuo-mento de nossa Capital e do.

11 erl.ltc.
mas de milhares de cruzeiros, ·Sení hnje o grandioso festival go João Frainer. (n) Emídio Car--

Estado.
, A questão dos mais milhões >cl:el'es? .. Só se pre- art.ístjco com que o Centro de In- .doso Jónio!', presi.dentc .

O problema do. Ieits em F'lo-

d tende o sr. Ftaris Oliveíra esmagar
tercãmbiu Cultural brindará a nos-l

a-ianópolis, dificuldade ��e re- mau atos a população de Bom Retiro com
sa distinta sociedade, no T,eaLl'Oifabrica 'de Ieíte-quereu grande sacrif'ios e

João p!,j'a.iner um aumento oscorchante de todos Alvar-o de Carva lh», H em benefício I """

esforços, está tínalmnete 1'e- A questão dos mandatos, comu- os írnpostos. Ou passar-Ihe-á pe-
da ,ca:�lpa:n'ha d,o ,p�'omi.l�. . Iem

.

posolvido, no que se refere á nístas não é uma questão coustitu- la cabeça a idéia ingênua de pedir O progl ama .e ü ,:;egull,te_.
,. São. Paulo. 16 (A. N.) _ A--qU1l:ntidade d.o. p.ro.d.uto: O leite cional nem Jlolítioa. É uma quest.ão a.uxiHo aO' .honrado g�olv.erlllante que

1 - Mulher de gelo - OÜ1mNllU . 'D t t-

d d t bdI' .
_. nunCla-se que o epar amen 0-'esta sen.o IS n UI o. sem qu� de ordem nacional, iil111)os·ta pelos o P. S. D., .em l)leilto li'Vl� e memo- num aLo, ol'lg'mal d'fJI Joao Framer. d P d

-

A' 1 t- 1t t ") " '- e ro. uçao l1lma, ao ogo"quer raClOnamen o, na quan �- supl'emos interêsses elo país, afim ral levou á dir'o;;;ão dos d0stil1'oS de ,_ - Esquete - (encCoIwçao e bt h' b
' .

dade desejada pelos Co.nsumI- .,.....,., .' can to). ,o. en a �s ver �s �eoessanas."
, .

' .

d d� salvaguaJ dar. as nossas InStItUl- Santa ,Cc\talllla.. I co.ntratara um tecl1lCo. I10S Es-'dOlo es. Tambem �,a ��ll1a OI çoes, defenct.er a :nossa liherdade e Des.canse, porém, o sr. Flans 3) - fl,vaial1as - bailado.
tado.s Unidos para a producão'LeIte. o pro.d�to. Ja esta s,end� prolrg-eJ' a no�sa sobenmia. Old\"eira qtlle os sc-ns j.J'l'ojeLos· e pla- 4) -. ,\um mercado pel'sa. - co-, de leite em nas, usinas do'�endldo. ao.� ll1tere�sado.s. FOII É sob este aspecto 'que deyc ser nos mina,bÜ'hmhtes sonhos são e Sü- TeograÍl'a. I

pó,
ll1stalado. amda o. p�s�o de ven-\ enc<1I'3cla a in!c!ati:va do ParLido IJi?OS continuarão a ser: .

po.r.que, ,.,5) .

- Orquestra Juyenil de FIO_11·_n_t_e_r_io_.r_, _

da do. Mercado. �1UI1l?IP,�I, ?n�e I SOCUll DemOCru,tloCO através do pro- al1lcla uma Y.flZ, para felICIdade de I 1a11ÓPOIJS.
o. pro.duto tambem e dIS�l'lbUl-: jeto Ivo ,c!'Aquino. Bom ReLiro, o PAlRTIDO SOCIAL Se(Junda pnrte
do a to.do.s o.S consu�lldo.res I Todos os bons bJ'a'sileiros reco-I DBMOGRATlCO ..sügrar-s.e-á vilo- 1) - Banda iVIusi·cal do
que o. pr_ocura�'el11, mUllld�s d_o I nhec,em que ti siLuaç5.0 é grave. ri'Üso no pll1ito d·c 23 de' 11O'vembro de Menores.

lH�?e�SarlO �a.�I,lham:, A d�s�rI- Os sensacionais u,conlecimenlos próximo, levando á/ Pref,e-i'ilu'a
. 2) - Bn.ianinha. - enoenação.

b�Içao. do.mlcllIar �ao esta �n- do Chile, que revelaI'am de modo quem, como Arno üscar Meyer, pe- 3) -':- Sonho e Realidade - bai-
telramen�e regularIzada, all1- i.mnfismàvel o t['a!]}al-ho insidioso e la expc6ênci'a, ,p.ela honl'adez e lado.

d�, em VII'.
tude da falt,a .de v�- anti-IPa,trióL.ico dos comunistas

tan-IP'ela capaCidade. admi.nisLrathca sa- 4) - Lo que tíe:'!.:.�pue ser - SQ-
sIlhal11e e d.?s necessarlOS veI- to estrang.eiros como nacionais beTá rii-rigir. coino já o f.ez por lar- lo de canto. p.,,�-b �'t
I E t- d t d "') \.. ()'

•.1
l '<1cu, os. ,s ao. sen o. ?�a �as, mostraram cle uma vez por lodas go período os destinos daquela (}Q_ ,) - i '01.te ?'tentq - lJal.àL�.

atua!mente, as. �r'OvIdenclas que o comunismo é o inimigo da muna. ti) - .VoUe de Serenata - ctJ�
�r�clsas .para. eh�:l1lnar estas Pátria, inilnügo da Sociedade, ini- reogrél,fia.
ultImas IrregularIdades. Todos migo da Religião ·e inimigo do Ho- Sr .. ·Celso. Ramos Pelo. que nos foi possiv·el ap\1l'ar.
o.s fregueses interessados em

mem. .. -há .gra.nd� inbcr'0sge pela. Hoitada
adquirir o. leite, poderão., p'o.is, Se diante de uma adv·el'Lência De sua viagem aos municípios ar·lisLica .dos nossos 'es1uudantes,
prestar colaboração valio.sa ás rlcss_a ordem, os .partidos 1P0lfticos do· Oeste ,e ela Sena, regr.essou on- prevcmJo-s·e uma. enOl'me ·enchcn ..

atividades, da Co.missão. de P,re- bméileiros não sOLlberam isent.a�- t'em a esLa Ca,pital, o nosso. ilusLre ·tc lao Leatro da Praça Pereira e

·ços, p�'ocurando. O leite - no
se de sectarismo par,a se unirem cO'n[.errâneo, sr. Celso I{,amos, pTe- Olivcira.

caso de não o receberem á do- em defesa da Democracia, então sidenLe da Comissão Executiva çto
I Gra'los pelo convite.

micilio. - na Usina o.U no Pos- êles patuam com os inimilgos da PaTti-rio Social Democráti,co.
to. de venda do Mercado. O Pátria.
preço do. produto, entregue á Urge, pois, que o projeto l'Vo Nuvens dedomicilio o.U no.s po.sto.s, é de d'Aquino, embora ,trudlJll,indo um
Cr$ 3.00 po.r litro., e correspon- ponto. programábco do seu parLi
dentes para os mútiplos e sub- do, seja apoiado 'Por .todos porque
mútiplQis. não s·er.;í êsse partido o benefieia-
Também co.m relação. ao.. fei- do, mas sim a ·ho'Dt'a ,e a (ügnidade

jão preto, a Co.missão. tomou nacionais.
prüvidências afim. de sustar a Urge êsse a:po.io, :pois a rum'eaça
alta vertiginosa qUe vem 60- vOl'meIJla pesa sôbre as nossas ca
frel1:do o mesmo.. Fo.i providen- beças.
ciada a vinda de feijão de Joa- _

çaba, e está sendo.. distribuido
aos comerciantes varejistas 'á
razão de Cr$ 150,00., em s1acos
de 60 quilo.s,
Os comerci,antes interessa

dos dev·erão. fazer Iseus pedidos
á Secretaria da CElP.
Estão 'em andamento. na

co.missão de preço.s, além disto,
providências, para obt€mção de
milho e carne de porco salga
da, afim de facilitar o. absteci
mento da Capital, por -preço.s
menores que os atuais, que são
€xoeslsiv-a.mente alto.s.
Também a banha, da qual

a Co.missão. já distribuiu várias
_

_ .;. -.-.-.- -
..-.- ,.,.._

/ Promessas de
um candidato
Lemos, na secção "A pedido" do

Jornal "A Gazeta" em sua edição de
5 do cor-rente, o MA::';IFESTO" do
';1'. F'lar is Oliveira, candidato da
U. D. N., á Prefeitura Munioioal de
Bom Betiro.

/ r

Florlanóp@a,h� n d,e Outubro de 1947
Da leitura daquele documento

Ultimas providencias da
.

CEr

gafanhotos
Hupnrang:a, 16 - Às 16 horas

Emp.reg'ue be.m O seu dinhei
1'0, comprando a�.ões do "Colé
g-io Ba.rriga.Ve.1'de" •

continuavam cx,LenS'a,s e compaclas
nuven.s {Ie g1�fa,nlwtos voando. por
sôbl'e ,esta' localidade. Essas imvens
há três bor.a,s inici.a['am a cobrir
os 'céus, em vôo rumo a Rio elo Sul.
Os prej uizos aqui são incal.culáveis
e a defesa s·e mosLra impoLentB em

face da qualllti:dade ava·ssaladora
dos ·acrideos,

·.."._-..- ..........-.-_•••JI'_.,......_..-...._._.._-••_-...-_-.....-•••-_w.....-.......- .....-.-........._-......:-

A melhor forma de auxiliar os
verdadeiramente necessitados é
colaborar com a Ação Social

Cafarinense.

'PARA fERIDAS,
E C Z E MAS',
INFl�MAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,

NUNCR EXISTIU IGU�l
,

ESPII'·IHAS, ETC. ';;
''::===-'=--=---::::''�-=-:-::;;'�•.

s. M. Amor à Arte
Da Sociedade Musioal Amor

Arte recebemos o scgu inl.o ho.nro-'
50 telegr-ama.

.

"Diretor do "O Estado" - Nesta.,

Abl'W� Precipitou ..se ao solo:'
Salta.16 (U. P.) - De Yacui

ba informam que um avião bo-
liviano. priecipitou-,se ao so.lü,
parecendo o tenente Floilan.
Z,ambrado e o. Bub-tenent€ Re-·

'

ne Clarizo..

Joes com eles
(j�o..._J.fi_..LA. N.) - o Partido'
Libê�q.aaõK'qutr�az.parte da U.
D. N., elegeu dois vereaa'{)res�
em Nite,rói.
São: Edith Olivier Castex e�\

Teodo.ricü' F·rancisco Vieira;;-:-'
Envio.u á Clâmara do.s vereado-·
res, co.munistas. E, para com-·

pro.var, a sra. Castex: pediu ·a.
palavra afirmando. para quem
quisess.e ouvi>r qUe ela e seu'

companheiro. estavam ali rej;m:le
,!'ientando o. Partido. Comunistav'

DE TRANSPORTES AÉREOS lTOA

Cedulas ,falsificadas por menores·'
SÃÜ PAULO, 16 (A. N.) - No intoriOl: de um café .da Pl'aça Ma�

rcehal Deodoro foi preso um menor que passava cédulas adul�cr-adas
de 50 para 500 cruzeiros, Outro meJlor foi preso, quando lenJ.ava
comprar um ingTesso no ciLlema Metro com uma cédula de 5 adulte
rada para 50 cruzeiros. Ainda OUtl'O menor foi detirlo no longinquo'
bairro de Vila Prudente por ter passado ali "árias c(>rlulas de 50 fal
sificadas para' 500 cruzeiros.

FRECHANDO •••

. O "Dfárin", ontem, estampando uma fo.lhinha.
oom o dia 2;3 de No.v.embro, escreveu po.r cima "A fo
lh:inha do Terror" e por baixo. "Para o pessedista
vêr,· pensar um pouco e ir sé preparando.. Faltam 38
dias ... "

Temos algumas emendas· a apres.entar sôbre o

assunto. A primeira suprimirá, no. titulo., as expres
sões "do. Terror", pelas "d.a. Demücrácia!" Não es

tamo.s no Ceará e nem na Paraiba. O dia 23 de no
v·embro marcará uma data de es,plendür democl'1ático.
para Santa C.atarina. Nesse dia o po.vo poderá mani
,ifestar--'ee í;P·ill mêdo .. : Dará o sellj volo. sobe1'aIio,
'que será contado. e respeitado! E quem viveu sem

pre co.m o. po.vo e pelo. povo, como. o. demonstram 2
de dezembro. de 1945 e 19 de janeiro. de 1946, não>
po.de temer o povo. A vo.ntade do. poV.o. não ate�riza;
a.queles que po.r ela fo.ram consagrados! ._,

A segunda emenda é apenas de redação. Os re

vi.sores do Diário deixaram paslsar a palavra "pes
sedista", o.nde devia estar "udenista."

E a terceira é emenda matemática: onde se lê
"faltam 38 dias", leia�se "'faltam apenas 37 dias!

GUILHER.]lfE TAL·

I
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