
-

. \

n D •. Dó N., depois de aceitar as condições que Ihê foram indicadás; Jelo general
Dutra, para uma colaboração com' o govêrno, procura entendiment��s,. co o:·:�r _ S. D.
Nesse sentido· -- informam os jornais cari'ocas -- o Si. Otávi6; �Nª beira tem

procurado o sr. f�erêu' Ramos� em sua residência'._;__a qp

,.----._...:c-
_

rormcn desmenndo
sr, Nereu ROInOS

ao

;H.TO, 13 (A. N.) /- o sr. .Nereu Ramos, falando a um verpertino,
desmentiu tivesse t ido um dr-sent.endirnento com o governador MaIl;
,-;'abeil'a, durante o encoutro que tivera com o mesmo em seu aparta
mento, domingo. É f'also, respondeu o sr. Nereu Ramos. A conferêncía

que live com o sr. Otávio Mangubeiru foi a mais cordial, Como decla
rou aquele prócer, estou ouvindo meus correligionários para depois
trausmítir ao eminen�e chefe da nação. e a êle o pensamento do \meu
partiuo. O lt'mlj}O dirá corno -se conduziu, neste episódio, o prestdsnte
do P. S. D. Uma intr-iga a mais ou a menos não alterará a minha oi-i
entacão.

;� MAl!!! .t"Ni'l';t, ,.. i;i.>:i.H) DiS "i$"i�TA �:t:i.',,,5{lN!;

l'n,rletú1o e D. Gerenter SIIlNI<;J' NOCE'fJ ._. IHl'�tor Dr. BJJRENS UE ARltUlH RAMOS
Dlrotor ttfa ltetAaelo A. DAMASCENO DA SILVA

Não permitirá
NOVA YORK, 13 (L P,) - O dclcgndo da Grã-Bretanha á assem

bléia gerul da o.='ir, "1'. Hu rl lev Sbawcross, em enLrevista concedida á

írrjpreusa norte-americana, pouco depo is de ter Vishinsky atacado os

fo]'jarlo['p8 da guerra" na Grii -Bretanha e nos Estados Unidos, afir
mou : "Não acredito CjllP a gur-rra seja ínevitavol. Acredito, porém, que

se a'gil'!l1os neusando na sua inevitabilidade. aí então, estaremos COl1-

COT'I'plldo para tnrná-la iuevitavel",
Sha\.vcl'o�S acrescentou (111(' a soltdai-iedade f'ntl'e a" grandes po

íencius ,;;6 [JOr!Pl'Ú1 �(.I' ('(\n;:'l�gllirla se Iodas se unissem para a solução
fil1 'pl'olJ!el1la comum soh o {'I(-'�f�,jo de obter f' ceder "A Grã:"Bretanha.
- acentuou - ace il ou li SIW pos ição como parte integral da Europa
r],t'mücrática, purérn não permitirá a si mesmo vir a ser subjugada ou

t.tranizarlu pnr qualquer uos dois extremos cornpctidcres - o cornu

H\ unn desf'lll'rrado Oll rlr"s·rnfl'parlo capitalismo "�o

tirania-_...---.---------------_._--

ii
-_.----------_._-
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NA SSEM LEI lE �Sl Ti' A
Um'a estaeãe para Canoinbas. N��Ucja auspicicsa parà o Vale do
Itajai: che,gom locomoHvas� Proje·tos em marcba ... Uma isca Que

nhlgup,m mordft. Pri}.iAfOS � vntacões. Outra� notas ..

O sr. Magalhães Machado peetlvamente 'I'ijucas e Mafra) abono, mas sim que a mesma deve

deputado pelo P. S. D., foi_ o Encerrada ,á prim.E'..íra foram} iC,al' ,�.cal'gll das �;âT�a��s Munici-

prrmeiro orador da sessao., mandados á segunda discus- L1UI� assim l!110 ]ll_!,aladu.. _ .

Justifica I
_

125 (B"
Quanto ao mais, e exploração po-

. De.o a sua pr.esença �a sao: tguassú) . Encerra- lttica dos Helenistas que já começa.
tríbuna, disse que ainda mais da ala discussão. 126 (Rodeio) "11m a ver o Ierrerto f'ugir-Ihes de

uma vez ocupa a atenção dos Encerrada a primeira diseus- soh os pés. �e�ta altura, o dopuí.aríu
seus pares para apresentar uma são, vae á segunda. 127 e 128 PP<;,�dlsta Cf1111 Bules. com a per

indicação d oportunidad i ( ti t J
' rmssao do orador do momento, con-

.'

. e
.

e na-
_ .respec rvamen e arag,:a e tra-apurtenu aos colcgus udenisl as .lrm� contra ebomba etomtcedíável, qual seja de ser cons- Lages) Encerrada ala dISCUS- de tal forma que lhe não respon- ,Pi 11.11 p I fi 'II U , uI

truida, em Caminhos, uma es- são. 146 (Canoinhas) Encerra- r1el'am. TaJ1lh(�m contra-ap3l'le,ando "rA'SHT�GTüÍ'l, 13 (U. P.) - O secretário ri Defesa, James Fol'-

t�ção . ferroviária. de Alvena- da a la discussão, vae á segun- O ,SI'. j\:[agalh�es ;,rachado, .��(ou não re-slaL (leclal'ou fWS jOl'nalistas que o� cientin�(.as nost.e-amel'ieanos

I'Ia pOIS a que existe alem de tia 147 (Bl me a ) E _

so o (Jt>putatlo I 11l11? DaIl do: mas eo:tiio' traballíando na fba,]Jl'icação de um sistema elelrônico destinado
\

. _ , . u n u ncerra lamiJém o del1l1tmlo Jrd(,l'al AllOma1' a' J:1J' alrama, 1111 caso ür nm ata.qne por par!!' dt� hombanlriros 'ou

se,r. de madelr�, nao con�ulta da a primeira discussão. Baleeiro quc não -E'IILI'nele [lO!' que quai�qller outros aviõcs ,estrangeiros.
'

maIS as necessIdades locaIs. E, Terminada a sessão, o sr.! sr fa? de tal assl1nto trsp para dis-
-----------�

Alfredo

c.ampos
- P. S

..
D. Dis- President.e marcou uma

outral
(,llJ'�()S pal'Licl,írio�, ACl'r"centou ain- "Oe Gaula e o comuDI-smo'se que era com prazer que ocu- para ás 20 horas. dn I) SI" Mag'nlhars Macharlo trr o

H ' .'
• df']lllt.arJO Bnlr('lJ·t) dado parecer

pa:VR .a tllbuna a-flm�de ?um- • !Con(.I'LÍI·io ao a.buno ,dê' Natal em fn- PARIS, 13 (U. P,) _ Falando América Latina, d.epois de rocor-

pl'lr com grata satlsfaçao o. Se�,;ão dr 1:3-11 'tI, O pl'll11PjY(J ('(' rIa '](l,;�a n.lllal \�Id� t'conomica. aos ,jOl'llalisLas, o general De dar os sucessos obtidos por seu

-dever de dar conhecimento á 01'acilU' da ..,r;;�ãu roi o drLJUl'Ullo Te1'1l1inundn as ,'UHo; con;;id�l'fl- Gallllt' ll1anifes[ou:'"e a favor d·e padido nas últimas eleiçõe" mu

Casa de um telegrama que 1"e- uelenista ,Rocll'.ig'ues Cabr�L Pronun- r:ii('�. � "!earler" rru,Ljol'it:írio disse uma ,alian(.'a aa F::au\,'u com os nIcipais nu país, passou a l'efel'ir-.

cebeu do' atual diretor da Es- CIO\] um Jongó�dlscursn sobre.o abo- qlle nao e(�mpl',cendí.a a causa de?e Es[(ios UniJos e a Grã-Bretanha s,e a União Soviética. cleclal'al1fio:

. . no de Natal, abono esse já fello pe- fazi'l' [)ol!tJca, c polILIca ll1acredIta- para conter O commiismo em tô- "Mui.to se tem fala{Jo a respeito ele
trada de, Ferro Sta. Catarma, defl de toque para campanha eleito- \'Cl, em torno (lo assunlo rm cau�a, das a� par(!es cio mundo p. pura dois campos, o soviético e o ame

dando-lhes a noticia de raver' ral da U. D. ='i., conforme lhe 1'01 Projeto dr lei n. 89 - Bll1mpnau fomenlaI' a recollstru(.'ão da Euro- ricano, porém; há, agora, um tpI'

chegado em Itajai a primeira dito p,elo depntac!o Nunes Varella. -. :'\'5.0 ha\'C'llifo qn�m 51 discutisse pa. ceiro campo: a França. A França

das diversas locomotivas en- T.?I'J�mo;.r s. ,exn. J�Ol' requerer ur- f()] cne,errada a dISel1SSêlO e enywrJa Aere.scentou que a Rússia é o é, tal.vez, hoje, o país mais amea-

. / g-encla sob!'p o proJeto. a :].0- e ultIma. país que repl'csenla maios perigo çado no mundo cio exlcl'Ío-r. A
comendadas, e que, dentro de NUNES VARE>LLA _ "Lea{).er" do Projeto de lei n. 90 - Rio do Sul. para a existência da França do nossa pátria está s,endo anJ(�3-

breves dias, virão chegando as, P. S. Do. Com a p'alavra, disse da Idcm. Ielem. Idêm.. que qualquel' outra potência na cada 'por um poder formidável.

'Üutras.. I grande atenção o�lvira o discurso. de ProJeto de I('i n. 127 Mafra l1i�Lória, inclusive a própria Ale- rnais temewso do qne qual'qlI�l'
• �(, ,u s,eu colega uclemsta Ro:cIl'Ig'ues Ca- Idem, Idem. Idem. manha nazista. outro poder na h�stória, inclusive

Terc-""''1 e l�'
. - Ill'al. mas qUP não [(lm () pra:uer de ProjPt.o üe lei n. 129 - Mafra, De Caulle rri,sou, lambém, que o Reich de Hitler, poder que se

.,

r tJTna.. d:scussao l'Dncoi'dal' cum S. exa', llU- [u('ant,e ao Ielem. Ielem. Idem.' s,eria fOlJcura não encarar d·e fren- tnrna mais ameaçaJor por que em

do dIstrIto de Palmell"�s, qu>e se l'(�r.eril1 no mesmo discurso, Projeto dp lei Il. :1 H - Joinville te a possibilidade de lima t.erceil'a acréscimo li sua própria potência
110 municipio de Lages. Posto por isso qtH' fica com ilustre ude- -- Discutido foi enviado a 3a e úl- gnel'l'a mUl1dial. possui grupos de simj)atizan�es 110

<em votação, foi aprovado por, nista Plínio Barreto, deputad? f�de- lima di8c'u�são.
_

A BRANÇA ESTA AMEAÇADA interior do nosso país".

·maioria. O proJ'et tem o nú-' ral P01',::<' Paulo e cand1dato. a Vlce-
..

Com a pala\:ra. () df'l?utaclo Bl1l{lDO Jlal'is, 12 (1.:niLed) -- O gene- De GanHe continuou diz,endo:
o goyrl'nanCnl elo me"mo Esraelo o \: lanna dlSCLlllll o projeto 144. Res- 1'al Charlr' De Caulle, líder do par- "A França não deveria ser amea�

mero 114, qual afirmou reprováyel e des,ele- pOlldendo ao «'11 colega udcnisla, O tido da uniiio do Povo Francês, çada; ela deveria organizar-se mo-

la discussão dos projetos-de gani e o c-C fazer da concessãü elo depntado Almeida GOl'l'êa USOfLl da em ,on!.revista aos c01'l'es'Ponden- rui. ,e matprialmen'te, para se de-

lei 103 (Or]eans), 104 (Ibira- abollO de NaLal ao funcionário pú- pal::wl'a. Di8S? s: eXilo que. �he 'I!�f tes da imprensa francesa e es- :6en[1.er, se neeessário, até o último

ma _ ex _ Mamônia) 105 b,l1.co trI�l1na para pl'opa�anda po- parecem .razoave1s. as restl'lçoes feI- ,trangnira, boje, nesta capital, dos fl'anceôes".

.
'. lJ tlca. Amda lIa tl'lbuna <:) tr'atando tas ao CItado proJeto· por pal'Íle do prognosticou qure' a sua orgal1lza- O antigo líder da resistência

(Urussanga) 1?6 (COneO�dI��" d�1 mesmo assunlo, o "lea0e1''' .pe8se..
- seu colega Bule50. Vianna. As pal!\- ção continuarll a crescer em POdfl- acenLuou: "A cooperação fTC1JnCO-

107 (Ararangua), 108 (Cuntl- dIsta eselarewu ca-bal ,e Irrespondl- vras do sr. AlmeIda Corrêa, todas rió e infulência em tôda a Fran- a.mericana através do plano Mars-

.

banos), 109 (Itajai). A

pri-j
vrlmente, o modo de agir de sua qne foram rewstidas por uma !)os- ça, I ,1 hall deve ser encarada eomo uma

meira discussão destes projetos ba.ncada que, mU,Ito lo'ng� do que sante lógIca.. crrlamenle que terIam De Gaule, que falou para cerca I defesa comum contra a ameaça

.
afIrmam os udemslas, nao votou abalado no llltlmo o Sf!U colega Bl1l- de' 400 jornalistas na Casa da comum".

fOI encerrada. 110 e 111· (res- eont'ra a momentosa concessão do cão Vianna. Entremenles, o sr. no,
drig'll<PS Cahral ate,nciosamente diri.
ge llm aparte ao orador do momen

to. Hespondendo ao deputado Hodri
gues Cabral, o sr. Almc,ida Corrêa
espíl'ito ·esclar,eciclo e independente Londres, 13 (U. P. - O g'ov,erno
que é e despido de falso e ag�ressivo pediu, 0,ficialment0, na Camâra dÜ's
ortodoxismo religioso, fa? r.eferen- Comuns, que limitem os poderes
cias às associações Dias de Joinville legislati".Q da Camâra ã'os LO'rdes,
(o. Pl:ojef,o de I,ei 114 gr; ref�cI'e a para impe.dIr que a Camâm Alt-a

JOl11VI.ne), rnLe,r a� qllaI,s cIta o (18mol'e o programa de nacionali

Exél'�Ilo de Salva,cao em que reco-I?ação t.rabalhista.
nhecw grandes mentos no seu COl1S- Hcrbert lVlorri-so'n, vice-primeiro
fan[1' valer .aoR pobres r aHit�s .nas ministro, pediu que fosse subme
suas angllstlHs.'e�Ol1()ml('[lS, SOCiaIS e tida a uma segunda le.itura na Ca- F!lvor�vel aosohl'Pi ue/o, l'ellgj()sa8, mara dos Comuns, a lei do governo ilI U

*

para reduzir á metade o periodo de p'Ill.b·,�,CI·tndois anos que aCamara do,s Lordes r II n
Pr·ojel.o de lei n, f 52 - Ibil'ama pode l�f�Lardur a vigencia da legj·s-

ex-Hamônia - 2a diseussão. Não foi laçiio apl'ovarla pelos,'Comuns. Karachi, 13 (U. P.) - Cha�
discl1tido. David Maxwell, ex-secretário da fnazar Alin Kanan, membro
Foi mandado à 3a e última c1is- Justiça e membro conservador nos do govêrno do Pakistão em d.e-

cussfio: " I._,omuns, acusou o governo (e pro- CIaração feita ontem, esclare ..

* *
CUl'ar provo0'ar a lu�a constitucio-

ceu que o govêrno muçuama�
. a ,. . _

nal em meio da mai,s grav,e erise.
8 8 ulLlll1f1 dlscu::;sao, sendo to Anteriormente, 11 deputados tI'aba.. no está pronto para discutir a

dos aJ�rovados I!0I' unanimidade: Ihistas pediram a abolição da Ca- questão de Kashimir com o
Projetos ele 181 11S. 98 - Serra AI- -mm'a dos Lordes. como> "orgão des- primeiro ministro e membro do

La, ex-S. Benlo; 102 - Bl',nsque; 103 neces,sario e imltil para a socieda-
- Orl<eans; 104 - Tbirnma, ex-1I<i- ele livl',e". O p.edido foi in.c:Iuido govêrno do Indostão, a fim de

l1Jôni�; .105 - Urussanga; 106 - na emenda que pedia á (�amara encontrar uma solução justa e

COllc�rdla; 107 - Araran.g>llá; 108 - dos Comuns qu,e l'echat;ass,e a. pacifica para o p,roblema. o.
C��()Jnha,s: 109 - IndaHtI; 110 - moção do governo. Pakistão admitiria em princi ..
TIJl1Ca�; 111 - Mafra; 12.5 - Bi- ). f''ll1pnda f,oi 'pulJlicacln sonlPn-l

. . -' .

glla�"lí: 126 - Rodeio; 137 - Ja- te ptlLlrOS momento.s anlp� da Ca- p�o, a realIzaçao de um pIeblS
raguú; 138 - Lajes; 1"6 - Canoi· Dlara

.

começar os clebaLr� r dizin cIto sob O controle de uma po-
nlJas; 147 - Blumenau. que "esta Camara l'Iecusase a OLl- f tência neutra. .

.

de Manjucnndenacão
,.

LO?\fDllES, 13 (U, P.) - Escreve o "Times" que "o processo con

tra :\Ianiu e SI'US 18 colegas do partido Camponêe, obedeceu aos meto

dos f'am il iai'es do processo contra Pelkov, Nagi el outros lideres cam

poneses �a E1ll'ova Oriental.

Na Contra a Camara dos LordesParaíba udenista ,

e assim
,

"JO,\:O P,ESSOA, 12 (Meridional) - Os meios' politicas da,qui con-
i,J.Tluall1 decepcIOnados com a atuação do ,atua]. govêrno, que não tem
uemonsLl'ado forlfas para coibir os abusos e as perseguições ela própria
:Polícia, no interior do Estado,

.ontem, o 'ca,pit�o cle PO!í?ia, Perei-ra Diniz, q'ue havia sido e�pnlso
das fIleIras no go"erno anLcl'lol', como iuclesejúvpl. r )'p\'('rtprá a ativ'tr,
na aLuaI situação, cspanoou e rasgou com uma "peiXleira" as v,estes do
menor Serafim Ri,heiro, filho do industrial Otávio Hibeiro polítiro do
municJpio de Grllarabira.

'

.o referido capiLão não soJl',eu ainda quaIquer punição das autori-
dades supBrior,e,s". .

E;1se telegrama foi publicado no Rio, ontem, pelo O Jornal.

vir em S0g'unda leitnra {l projeto
de lei que únicamenLe l-imita li
geiramente o poder daCamara
dos Lordes 'e não deelal'a que é
um anacronismo fendal e uma

carga desTIcc'E'ssaria ,e inutil para
n sociedade livre e que deve ser

aboli'da".

A guerra
- ,

e iminentenao
VA,RSOVIA, 13 (U. P.) - Um porta-voz do ministério do ExLe

rior afirmou que I,."tá convicto de que a guerra ,não é iminente. Con
tudo, ael'rscenLol1 que a União Soviética te,m uma força militar de llri
J11e11'a ordem, a qual podel'la chegar a Paris em uma ·g·emana, ape:nas.

Os ministros não acreditam
:r.JONDRES. i3 (U. 'P,) - Informam que uma alta fonte gover

namental ::tJfirmoLl qu,r a maioria do,s ministros da Grã-Bretanha du
-vidam das 1l0Lieía,s pU1blicadas por um jornal de Paris, ontem, segundo
as quais a HU8sía tínba realizado com exito ·expel'iencias eom a bom-
j)a atômica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I SERVIÇO EJ:EITORAL
C

-

'd E' I � de.1U:jZO ELEITORAL DA 13a ZONA 81Xa 'e s'mo as aos .n 1-"
� FJ,ORlANóPOLIS

I�

I
PORTARIA N, 3

d' fi
· ""

,-o dr. Jcsé do Pa.tr-ocíndo Gallotti, juiz gen"eQ � (,r'lanopo IS'eteítoral da 13a

zona.
do Estado de san'l

I. ,� r.
" '. �

ta Catar-Ina. usando d1JJS atribuições que ASSEM'BL]�IA GERAL
lhe .sâo confer-idas po·]' leí, resolve: I

' . . .

S •

a) retificar do seguinte modo a por-' De ordem do, sr. Presidente em .e��rclcló convoc?_ os ,1 S. socros
I taria número um dêste .Iuízo, datada de contr.íbuíntes para comparecerem á sessao de Assembléia Geral a se'

Dor'a '·0'd' boje. na parte rela-1:Jva à constltuíção das realizar no ,dja 17 do corrente .mês, ás 14lh horas, séde social á Avenida',
r 'as empre .. ���si:' se�����or�s q�l�r�aot��cç��;�����: Hercílio Luz, .n? ?o - Edificto do Al�erg�,e Not?rno, - para se 1'e801-

ra.s desta zona: I ve.r sobre a f.lliaçâc desta Sociedade a Ação SOCIal Catarmense.

sas rodoviar·la-s 2" Becção (Cidade - Praça Pereira e: Decorridos qllinz€ mnutos da hora marcada e nãó. Lendo compare-

01;;:1t:�. t . J' T'.' I . Rosa Jú-' cído numero suficiente de sócios para que a Assembléia possa ser rea-
SEGUNDA-FEIRA l'J'orJ esi en e. oao erxeira (a.

lizada, fica, desde já, feita a 2a. convocação para as quinze horas e-
Expresso São Cistóvão - Laguna '

.

t 'lt· I7 horas. l° Mesário: Ruclide� Jorge da Cunha." quarenta e cinco minutos e, passados quinze mnutos des a u ima 10-

16 hor-as. 2<> i\1es�rio: Ildefonso Línhares. Ira. considerar-se-á feita a 3a convocação e a sessão será efetuada«
Aut Vtacã Ita í

l t
. -

15 h 4" Secção (Cidade - Praça XV rle No-, '

-

I
"

t. 0- 1 çao , aja! -

, ajai - 0-
verr-bro). 'com qualquer q_ue s'eJa o. num,ero (,e SOCIOS p,r.es€n es.

'a�xpresso Brurquense - Brusque -

Presidente: Dr. Fer:nanc1o Mendes de I Flonanopol!s, 12 de Novembro el,e 1947, Heltor Blttm, 10 Secretá;rio ••
Expresso Brusquense - Nova Trento Sousa Filho.

_ 16.30 hora." ] o Mesárío: Licio Silva Hauer.

Auto-Víaçâo Catarinen-se _ Joinvile 2° Mesár-io: Eurico Soares de Olivei-
- 7 horas. t-a: e

Auto-Víaçâo Catar inen.se _ Curitiba b)
'

l'etificar para Antônio Adolfo
- 5 horas. 'Lisboa 'o nome do segundo mesário da I Comunico ao Comércio e intuessado. om 'qeral que até dia 20"
Rodoviária Sul'Brasil - Pôrta Alegre mesa receptora de votos cor-respondente I d De-ernbr,A d� co�rente ano. o EMPRES" GERAL DE TRANSPOR--

-r--: 3 horas. à sexta secção eleitoral desta Zona, para e • � � •

Rapido Sul-Brasil'eiro _ Joinvile _. as eleições a que se refere a portaria TES. tará 'tran.porte. diarioll poro Itojoí. Garpar e Blumenau. e com ,

ás 5 e 14 horas.
' acima aludid-a; 2 e 3 viagen••emanai. de Ftorian6poli. a loinville e vice·versa .

TElRÇA-FELRA 'c) retíflcar para Pedro Batista Du-

Auto-Viação Catar inense - Pôr to Ale- arte Silva o 110me do presíderrte da mesa Gui Iherrne Gonça.lves'd'Avila
gre - 6 horas. receptora de votos correspond'ente à Rua A varo de Carvaiho. 2
Auto-Viação Catar-inense - Curitiba quadr-aeésstrna segunde secção eleitoral

Telefone. 1.611 __ End.' Telgr. «DAVILA».
- 5 horas d'esta Zona, para as eleições a que se

Auto-Viação Catarinense Joinvil€ refere a portaria acima mencionada.
- 7 horas. Autuada, registre-se e cumpra-se, (a)
Auto-Viação Catarínense Tubarão José do Patrocínín Gallotti, juiz eleH,oraJ

- 6 horas. da 13" Zona.
Expr-esso São Cristóvão - Laguna - PORTARIA N. 4

7 horas, O dr. José do Patrocínio Gallotti, JUlZ
Emprên Glória - Laguna. - 7'Y.l eleitoral ela 18" zona do Estado, de San-

e 61,1, horas. ta Catarina, usando das atrfbuícões que
Expresso BJ'usquense - Brusque - lhe ,são conferida,s por lei, resolve:

16 horas. a) di,spensar o sr. Joaquim Alcânta-
Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho· ra Ferreira de" Sa,ntos das funções de

raso preside,;"te da- mesa recepto'ra de votos

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às co.rresponcl'ente ii d'écima segund,a. s_ecção I5 e 14 horas. elreito,ral desta Zon3, para as ,e]elçoes a
1QUA'RTA-F'ERA se ,r,ea.Jizarem -no dia vinte e três do

Auto-Viação Cata'rinense Curitiba corrent.e mês, em virtude de o :mesmo
- -5 horas. se ach(:ll� ausente desta Zona; e nl'OllTear

Auto-Viação Catarinense Joinvile para as aludidas funções o sr. Rube·li
� 7 horas. L,ira'

'

Auto-Viaçãó Catarinense Laguna b)' elispcns3'r o sr. Arí Nicomedes
- a,30 bora's. Lentz -das funções de primeiro mesário
Hápido Sul Brasileiro - Joinvile - às da mesa- receptora de voto,s oor1'e'Sl)On-

5 e 14 horas. dente à décima quarta secçãQ eleitoral
Expl'esso São Cristovão - Laguna d,esta Zona, para as eleiçC\es 111endon�-

7 hores. (,as. visto ser o mesmo paTente. em p1'1.
Expresso Bl'usquense - Brusque melro grau, d'e candidato l'egis,trado; e

16 horas. notl11,ear para' a·s referidas fLlnções' o sr .

Auto-Viação Hajai - Itajaí :,_ 15 ho- Evan61'o TLlpinambá ele Ca,rvalho;
raso c) dispensar ,o sr, dr. ,H'aroklo. Pai'a-
Expresso Brusquense Nova Trento nhos Ped:erneil'as das funções de pre,5i-

- 16,30 hoa-as. 'rt'ente da mesa receptora de ,votos, cor-
Rodoviária Sul Bra'sil Pôrto Alegre respomlen:te à décima ,sexta: secção 'elei-

- 3 horas. toraI ,c:'esta Zona, para as eleições acima
QUINTA-FEIRA aludidas, em virt1lde ,do motivo constan-

Auto--Viação 'Catarinense Pôrto te do ofício que o mesmo dirigiu a êste
Alegre - 6 horas. Juízo nesta data; e 110mea'l', para as men_
Auto,Viação Catarinense Curitiba ciol'j'adas funções, o sr. Mári,o Marque,;;

- 5 hora's., Garcia;
Auto-Viação Catarinense -!oinvile d) dispensar o sr. Jobel Sampaio, Car-

-- ';- horas. doso das funções d'e .primeir'O mesár'io da
Auto-Viação ,Catarinense Tubarão mesa receptora de votos correspondente

- 6 horas. à vigéssima terceira secçãoO eleito,ral ües-
A1Jto-Viação Catarinense � Laguna ta Zo-na, 'para as eleições já l"eferidas, A 'd" t- 6,30 horas. por motivo "de s,eu estado de ,saúde;' e 9 r� a" � ��&� I!r�
Expresso 'São Cristovão - La,guna -

nomear, par,? as mesmas funções, o sr. G ....� ii' \li li> .,� If Íll �?
7 horas, Paulo M. M�l1clonça; .

Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2 ,e) disper�ar o sr. <Ir. Hipólito G1'e-1 Esposa, f!lhos, nelos, g,enros e noras de ROMÃO JULIO BORGES,_
e 7 1/2 horas, górioo Pereir-a elas funções de presidente ainda sob a grande dôr que lhes caLlf10u a morte daqu,ele ellLe querido,_
16'EI�:::,so Brm'Cjuense - Brusque ��nt�1e�a �;i���i\:;;aa �t�ar��tos�cgf�re�\�f��� vem, por eSlle meio, agradecer a toelos quantos o assistiram e conforta-
Auto-Viação Itajaí - Itajai - 15 ho- raI desta Zona, para as eleições acinla ram d uranle a 'enf.ernndade, aos CJue envIaram COIS'RS, Lelf�gramas e que

raso
, desiga,ndas, em' virtud'e de o mesmo ser acompanharam Ü' morto até sua última morada.

Rápido Su, Brasileiro - Joinvile - às funcionárIo demissiv�1 ad-nutupl; e no- Agradecem de manei,l'a especi'al ab sr. dr. AO'ripa de Castro Fada5 'e 14 horas.
. mear, para as refendas funçoes, o sr.

I � ., _,
. ,,' ".

_

.

'

SEXTA-FEIRA Alfre.c1v Zimmer' pe a IlCdICaçao com que aSSIstIU ao doente em seu leIto de dor es, e ao ,.,

Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre. f) dispensar '00 sr. Zedar Perfeito da sr. Osny Ortiga, p,elo gesto .sensibiUzado de oferecer os funerais.
- 3 horas. Silva das funções de s,egundo mesário Aproveitam pa.ra convi.cla-r o,s parentes ,e as pessoas ,de suas rela-Auto-Viação Catarinense Curitiba da mesa receptora 'de v-otos 'correspo11- -

•
.'

"

,. d f· ,. d I d t· t- 5 horas. dente à trigéssima secção ,eleitoral desta çoes pal.a a �nlssa que se,�a I eZeL a em su r,�gJ.O a a ma o ex m o,
Auto-Viação Catarinense Joinvi1e Zül1a, para as eleições adma 111€11'ciO'na- 'S'exta-f.elra, as 7 ij horas, na capela do EstreIto. '\

-

A�lt�%fasÇ'ãO Catarinense
das, em ,virtude de o mesmo não, ser Por f',s,te ato ele piedade cristã antecipam agradecimentos.Laguna eleitor' -desta ,Zona,; e nomear, 'paTa ditas

'

- 6,310 horas. funções, o 'sr. ,Álvaro ele 'Lim,a Veiga.; ... ,' ..Expresso São Oristovão - Laguna - ) d' D 'd G d d" M"7 horas. da� fun�6��n.��- se�uJ;�� n�:;árLo d�V�l��__ gra aClmanto a 'I' ssa�.1Auto-Viação Haja! - Itaja! - 15 ho- sa receptora de votos correspondente a
'

. . � � � '-'
raso tl'Lge�sima terceira secção el€itol'al 'Cles., .

"

EX'presso Brusquense Brusque t Z I
.

õ
- I A' d f el t b I d b dI'

-

1,6 horas.
a ona, para as € eIç es em apreço, pe- I

m
-

a pro lln amen e a a a os e 50 a o orosa Impressao que
Rápido Sul Brasileiro Joinvile

lo fato :;e ° :mesmo s,er paren�e, em se·

Ilhes
deixou -o falecimento de sua extrema mãe e sógra.

,

5 14 h gundo orau, de candIdato reglstrado; e
"<TI(J"<TA MARIA I r-DIA D \ SILVA OLIVEII'Aas e oras. .

nomear, para as mesmas funções, o sr. \ , � 11 , "

Auto-Viação S��a�Ptl�nse Curitiba
Euclides Tolelltino Lopes; Ocorrido á 7 dêslte mês, filho,s e ge.nros vêrl!, ,sensibllisados, agra-

_ 5 ]o,oras. h) dispensar_ o sr. Nelson Maia Ma- decer a todos àqueles 'que :foram com a sua p,resença da,l'-lhes confôl'-
Rá 'd S I B .!

-

J chado das funçoes de presidente da Jne-! t ·tl. t
'

'. b
'. ' '1' t oe

às 5 �J �9 h�raS.rasJ 'eIra
- oinvile -

sa receptora de votos c01'l'espmldente à i O ef. a9 peno?ft _
ranse, e

d
em 31sslm aos' que acompan lar am os res 0_

Auto-Viação CatariÍl.ense Joinvile trigéssima quarta ,secçã'O eleitoral des- mor 'aIS' a sua u Ima, n1o.ra a.
'

_ 7 horas. ta Zo;na, 'para as eleiºões acima men.cio- Preval,ecem-se do ensê,io e convielam aos 'seus par,entes ,e aos ami-
Auto-Via'ção Ca,tadnense Tubarão nadas, VJ�to ü mesmo não ser 'ele,itor g0S da família, para a missa, de 70 di.a que em intensão á alma da fina-
a I desta Zon.a, e nomear, para a's aludld.as ,ri 'I b d C I' b"

,

-

E�P���:;' São funções, o sr, .Tosé Paulo Garcia; ua, 's,era ce ,e ra, a na ape a do A ,l'Igo ele. M,enol',es, no dIa 14 do clJr·-

7 horas_
OristoOvão - lJaguna i) 'd·ispensar o sr, Adão Sobiera\Sky rente, ás 7 horas.

Expresso Brusquense - Brusque elas funções doe ,segundo. mesárLo da me- Por mais ,este áto de pIedade c,ristã antecipam aOTadecimentos.
14 horas. sa receptora de votos correspO'ndetnte à ' ,

_

"

Auto-Viação Itajaf - Itajaí - 13 ho- trigéssima sexta secção eleitoral desta I

R
'

-_,_-V------d----d-----ra�xpresso Brusquense - Nova Trento ����a'erRa!�l't��deel�i�õ�S'l�,�.��� ,�����J-;:;::. epresenlanle- eo e or"_ 9,30 hora's. bro de dIr'etorlO de Partldo PolltlCo,; e

Expresso Glória _ Laguna 6 1/2 nomear, para as mesmas funçôes, o SI'_
. '_ ,.. ,

'

e 7 1/2 horas.
-

Ayres Gama Ferreira, de MeLo; e Orgamzaçaú de vendas de pr-odu:t.o.s amerICanos ü lllgleses pT'ocura>, I

j) dispen.sar o SG_ Antônio- Mário Bo- , Il-ocb'l'" d" J' O' '1 ' .. ' t t di' ."

netti das funqões d'e primeiro mesárjo IJ,essoa lJ.f\ I lc3, e' para ocupar 'o ll"ar (,e lep,res,e-n,an e-ven ecor em"
• • •• •••• •••• ••••. •••• •••• da me�a l'eceptor_a ,de voto.s cürrespon-I sua Filial de PôrL,o-Alegre, sendo necessário. que cOllheça os ram'Üs de-'

. V- -, dente H quadragesslma $egunda seccão , '. ,. ,.. , ' , .

lacao aerea eleitoral desta Zona, 'para as eleiçÕes aci. aCeSSOI'IOS e peças para automovels, bICIcletas :e acessorws, e SI P0.881--
I

ma aludidas, visto o mesm? ser ,pa�ente, v,el �amJ:)érn de utell�í[i.os e' material .elétrico.em segundo grau, d'e candIdato regJstra- '(.. .

,

.. ..., _

do; 'e 'nO)llear, pa'ra dilas fmlções, o sr. Ex]ge-,s,e conheCImento do IdIOma J,ilgles, boa educacao. :1present.a-- ,IJ,Valter Belo Wanderley. -.
. .

,,' ., I,
.'. I.

Alltuada, 1'egistre-se e cumpra-s@; fi- çao e responsrubllldade compr ova,da, pOlS tI a a-se de cargo de confIança,
calloo J:essalvada "! .emen'da "primeiro". para o qual o,ev,e.m can.didatar-se sóme.nte pessoas idôneas e que p1'een-(a') Jose do Patrocmlo Ga1l0ttl, juiz elei-, . . .

to'ra,1 de 13a Zona. (5122) cham as qualIda,eles sohcItada,s.
Carrtas para "lpóR'DO-;f\lVillGHE'" nesle jOTnal, dando referência,s"

'pretensõ,es e iná'ormações P€,8-80a:f8-., .

I' 9e4aclo��c!�!?J�
Pi1lto 1L 5

,);i
Diretor: RUBENS A. RAMOS

! Pnl'rtetirlo e Dlr.-Ger....
SIDNEI NOCETI

Dlrei&r de lledaclo:
.&. DAMAsCENO DA SILV.l

Chefe de Palinaçlo:
I'RANCI8CO LAMA! QUJI
Chefe de blpreulo:

lOAQI"'m CABRAl· DÁ SILVj
RflQresenta'nte:
A. S. LARA

••• St!.nador Dantas. 40 - Jª
,andar

Tel- !2-5S24 -- Rio de Janetr.
RAUL CASAMAYOR

!!ta. Felipe de Oliveira. 21
S- andar

Tel. 2-'873 - São Pule

ASSINATURAjôI
Na Capital

,u. . CI':f
��"1iIItlIItrtl Cr$
l'rl:sestr. _. _ . . . Cr$
.oh 1

.. C!'$
R ro avulso. . Lrl

No InterloJ
........ _ .. Crt

".estre .

Trimestre ('"S
'lIli.ero avulso, _

.. Cd
I

medhmt. eOflls!'lIIl1..... 1
J

I
o. originais, iIIeamo ni""
•Rblicados, não seJ'l..

devolvidos.
A direção não se rfllp':'lI

aabiliza pelos conceito.
emitidos nos artiliCOI'

asslnadol
---------------------

Farmácias de plantão
1 Sábado Fa'rmácia DA FÉ Rua

Eelipe Schmidt
2 Domingo Farmá,cia DA FÉ Rua

Feli.pe Schmidt
8 Sábado Farmácia Moderna

Rua João Pinto
9 Domingo Farm:1cia Moderna

!lua João Pinto
15 SéÚbaelo Farmácia Santo Antô

nio (Feriado) R'ua João Pinto
16 Domingo. Farmácia Catar i

nense Rua Trajano
22 Sábado Farmácia Rauliveira

Rua Trajano
2.3 Domingo Farmácia

veira Rua Trajano
29 SáJbado Fa'rmácia Sto. Agosti

nho Rua -Collselheiro Ma;fra
30 Domingo. Farmácia Sto. A

gostinho Rua Consellhfliro Maf,ra
O s,erviço noturno será ef.etua

do iJJ,el,a Farmáeia Santo Antônio si
ta á rua João Pi'ntü
A presente tabela não poderá ser

aIterada sem preVIa autorização
deste Departamento
Departamento de Sande Publica,

em 25 ele outubro ele 1947.
Luiz Osvaldo da Campora

Farmacêutico Fiscal

Tem dinheirlo ?
Muito ou Pouco. Não Importa!

O leitor deseja obter uma
l'e:Q�;" mensal, semestral ou

"nual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os �eus negó

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

binação com (l EsC''('itório 'Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporc,ion ando - lhe
com isto uma renda anual, se·

gur.?, de Cr$ 120,00 por Cr$' ..
1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

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

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

am lázaro, dize-lhe. que i
11m enfêrmo que poderá rI
toperar a IllIde éom " te.
auxilio.

....,'

88....
"5,0"
25,lO
I,••
1f,,6tl

ltê.M I

".0'.,
.'.&"
�'""

• -

aoc c a çOIDun 1

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

rJosé Eleutel'io,\pernandes e
, Jordelina. Fernandes

participa às pe.8oa. de fua. portici1pam, ás peaaons de' lua.

rela.ções. o contra'to de cosa- relações o oontrato de caIlQrt)en

mento de seu filho Arnoldo, to de sua fil ha 'Oacarina. com

com o uta. Oflcarina Fernandes. o ar. ArIlaldo Silveira.

Viuva Doralice Silveira {
,\

Arnoldo e Oscarina
confirmam

FlorianópoUe. 9 de Novembro de 1947.

AUTOMOVEIS·
Para repida entrega

que dispomos.
procure conhecer os tipos e preçO$',l

JURANDIR LI�HARES & CIA.
Rua TlradeCl tes, 18·A

Telefone 1344

•

Rauli-

Morario
SEGNDA-FEJ:RA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A, - 7,30 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - NoOrte.

'

Rea'l S. A. - 11,30 horas - Sul.
Panair - 9,50 hora.s - Norte.

TEnçA-FEIRA
Cruzeiro do Sul - 9,40 horas - Norte
Varig - 12,50 horas - Sul.

.

'Panak - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12,20 horas

Norte.
QUARTA-FE[RA
do SuL - 10,40 horas

o doutor . Arno, Pedro Hoeschl, juiz
eleitoral da 12a Zona - Florianópolis
na forma da lei, etc.

'

Faz saber a todos OS que o pr,esente
edital virem ou dêle conhecimento ·tive
rem que, designou o prôximo dia catar.
ze (14). do corr'ente, às nove (9) horas
no cartório ,eleitoral desta Zona sito n�
edifício do Ahrigo d,e Menores: afim-de
serem lacradas as Ur11aS que ,servirão
nas próximas eleições municipais de 2:3
de novembro.
E, para que chegue ao conhec>mento de

todos os interessados, mandei passar o
presente que será ,publicado no "Diário
Ofic�al do Estado" e afixado à porta do
carto1'1o. Dado e p,assado no cartório do
j�lízo ,eleitoral da 12a Zona·Florianópo_
]Js, aos onze- -dias do mês de novembro
de mil noveeentos e quaren.ta e sete, Eu
Arno S'chmidt, escrivão, o dactilogl'afel
'e subscrevi. Al'110 Pedro Hoeschl, juiz
eleltoral da 12a Zona.

QUER VESTIR-SE COM CONFORTe' E ELEGANCIA 1Cruzeiro
Norte.

Rea'] S. A, - 7,3,0 horas - Norte
Vr.rig - 13,00 horas - Norte.

.

Real S. A. - 11,30 horas - Sul. .

QUINTtA-lfEIRA
Pa'nair - 12,17 horas - Sul.

- Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 10.20 horas - Sul.
Cruze!I'0 elo Sul - 15,3'0 hora,s - Sul.
Cruzelro do Sul - 9,40 hs. - Nort€.

SEoX'11A-FEIRA
Varig - 10,40 horas - No!'te,
Real S. A. - 14,30 horas - Norte:
Rea,l S. A. - 7,30 horf\s - Sul.

.

Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. -' Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul. '

SÁBADO
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs_ - Nórte.
Varig - 12,30 horas - SuL
Panair - 9,500 horas - Norte.

DOMINGO
PanaiT - 13,07 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do 8111 - 11,000 hs. - Sul.
Cruzeiro do Sul - 17,00 hs. - Norte•

PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Scbmidt 48

TINTURARIA C,RUZEIRO
A GRANDElSA DO BRASIL-

, Depende da instrução de seus fi
lhos. Fa.zei com que todas as p�s
soas anarlfabe,tas frequentem um
curso noturno e tereis contribuido
para o ,progres·so do Brasil. Escola I
Industrial ou Loja Maçonica. • Profissional

44>

TINGE ROUP A.S
. Reforma chapeos

competente - Serviço' rapido e garantido ..

'lliradentes
LAVA_ e

;
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em homenagem ao grande .íncentívader dos esportes, governador Aderbal R_ da
:Silva, a Flle.D .. fará realizar, amanhã, na baia sul, com. início às 8 horas, o grandioso
-e sensacional Campeonato Catarínense de Remo de 1947, que constará de' 8 párees,
concorrendo as guarnições dos clubes MartinelH, Riaehuele, Ipiranga e América.

I

i,

'CAlUPEO'NATO CA.TAR.JNEN.
SE DE TENIS IProsseguindo no propósito I

f,de realizar ainda este ano o I10 Campeonato Catarinense der'Tenis, condição essencial pa-I'ra Santa Catarina poder com-I
. petir em 1948 ao Campeonato I'Brasileiro, o Departamento de
'Tenis da F. C. D. vem traba-! REUNÉ-SE HOJE O DEPAR'rAlllEN'rO DE REltIO, GUARNIÇÕES QUE CONCOR-olhando intensamente no sen-] 'REKÃO ÁS REGATAS DE
"tido de obter o maior realce Na sede da Federação Catarmense de Desportos reuhe-. AJlIANlL{
� possível. I se hoje, ás 17 horas, o Depaetamento de; Remo da entddnde,"

_olhando intensamente neces- devendo estar presentes 0,8 remadores e diretores dos clubes 10 pareo
.sário, e não querendo, tamMm,11)il.:rtidpantes da grande reggata oficial de amanhã, aos quais' Bal. 1 - IPIRANGA

11 d t ít
'

-

inrst d 'lt' lnst
- '1" q ela compe 'I Helmuth Parucker, timoesco rer uma a a 'mui o pro- sorao mIU]S; ,ra as as 11 rmas ms ruçoes sonre a uera -

Peter Grassmueck.xíma aos festejos de Natal, to- fiÇião, que, como é do dominío público, reunirá adestradas I

Heinz Steinmann
Tam escolhidos os 'iHas 6, 7 e 8 g'u(lrniçõe,s (los gremios locais RiaclmeIo e 11lartineBi e dos Bruno Keller
-de novembro para a realização clubes America e Ipíranga, �ta cidade de Blumenan. Lauro Schulte

Em vista da natural demora . Bal. 2, - A:lVIÉR:ICA
,

d f" d' I José Tobias, tím,na troca e, � lCIOS
_

e expe 1-
CAMPEONATO CATARINENSE DE REMO Meinrad Duwe

-ente necessarro, e nao queren-, Oscar Henrique Goerisch
-do.: ,também, escolher uma da- i Programa Ricar�o Bo�nemasou
ta muito próxima aos festejos, .

Joachim MelI;ecke
-de 'Natàl foram escolhidos os Elaborado pelo Departamento de Remo da F. C. D., o pro- DaRl. f3, -l'L�AhRrI!'l'��lhLI tím

'

1
-

di t d C ato a ae in are" .r'l, o 1 .«íias '6, 7 e 8de dezembro. gram� para as regatas <_le aman.la, em ispu a o ampeon Darcy Santos
'

''Para �a realtzação do Cam- Catarmense de Remo, e o segumte: .

Carlos Leopoldo Woj-Cikicwicz
'pecnato (�e quipes. .'

\
PHIMEIRO PAREO _ 8 HOItAS Ya��:�101r;;;���aCcntrartando o desejo dos Ioles a 4 t-emos - Principiantes - 1.000 metros B"II 4 _, HIACHUELO-dirrgentes do Departamento, TAÇA "PARA TODOS" cEloasio Silva, timo

.não será possível, pela absolu- j\J,:dalhas de pratn e bf'�nz() ., Djalma Ferrari
�ta carência de tempo dísponi- Concorrentes: Ipírangn, Améríca, Ríachuelo e J'Ia;rtmellt. Ma,r�o Aurélio Den�etri
'fel, a realização simult�nea SEGüNDO PAREO _ 8,20 HORAS �llI�:;:�qUes Tnlha

.dos C.aI?peonatos de Equipes Out-víggers a -1 remos - Classe aberta - 2.000 metros
20 páreo<e Individual. I CAMPEONATO CATARINENSE DO REMO

13al. 'I _ MARTINELLITAÇA "GOV1';JRNO no ESTADO" .

As provas individuais,
�

que, Medalhas (li' OUI'O aos vencedores e Medalha e Diploma ao Clube Acioli Vieira, timo
,constituem um campeonato á

a (IUP pcr-reneei- a guarnição Mario Rosa
'parte serão disputadas 110 Iní- Coucorrentess ll},h·ruug'a, América, Ríachuelo e l\'Iul'tinelli. Ladislau. Gram?'.

'
.,

UI

I
Pedro Bernardino

�o da temÁ�r��� 1��4;' em
TERCEIRO PÁREO � 8,40 HORAS

' Silvio Ney Soncini
� arço ou ' 1'1, e , pro-

Ollt-riggers a 4 remos _ Júniors _ 1.000 metros I Bal. 2 - AMÉRICA
'vavelmente nos campos da

TAÇA "MÁXDIO 1\IARTINEJ.LT" José Tobias, timo
requipe vencedora do torneio

. Medalhas de prata e bronze i
Freymund Germer Jun.

,di dezembro caso suias qua- Concorrentes: Martillel1i, Riachuelo e lJJinuJ&lll. Waldemar Annusecke '.' '" � !"� Edgar Annuseck-dras estejam em boas condi-
Klaus Meinecke

1
' QUARTO PÁREO - 9 HORAS-ções técnicas, aprovadas pe o

Canóes _ Novíssimos _ 1.000 metro,," BaL 3 - IPIRANGA
'Departamento. ! 'l'AÇA "C'ONl<'i<'JlTAR.JA CHiQUINHO" Helmuth Parucker, tím,,

Serão homenageados o Sr. l\ll'dalha de prata Waldernar Baungarten
" .,L.· • I C t '1>" 1] �,... t" II' Norberto Kalvelage'Walter Lange gr ande amma-: .oncorren es: ,dHC me o e mar lIH� 1.

Norberto vViUerding"dor dos esportes e Sra Ilse
QUINTO PÁREO _ 9,20 HOHAS Harry Kielwagen

Meyer Ribeiro, tenista catart- i Out-rrggers a 4 remos -:- Novíssimos _ 1.000 metros Bal., 4. - RIACI:IUELO
.nense que no Paraná chegou I '.rAÇA "F'ORD" Décio Couto, timo
�a ser campeã brasileira de 1 l\'[('dalhas de prata e bronze ����� ��ap��e�ge�iar'Tenis, I

COIH�Orrelltes: Ma.rtinelli, Riachuelo ,e Ipi'J'9ng:n. .Joaquim Oliveira
Alem dos Clubes sediados SEXTO PAREO _ 9.40 HORAS Altino Hégis

'nesta Capital, que disputarão loles a 2 remos - Classe abél'ta - 1.000 )IIetl'Os 3° páreo
-entre si para fins da represen:" TAÇA "EUGENINHO l\ltJLI.ER" Bal. 1 - IPIRANGA

.

.

-

1" l'
.'

- ::Uedalhas de prata e bronze Helmuth Parucker, tIm.taçao de F onall:.,opo IS, Ja S2 Concorrentes: América, ltiacJmelo ,e ll'[adinelH. Guenth€r \iVoestehoff'licitaram in'scriçao os Clubes
Alfredo Voss

,seguintes: 11 de junho, de La- SÉT.IMO PAREO - 10,00 HORAS Alexandre Koenig
jes; C. N. Marcilio Dias, de Iole a 4 iemos ..,-, Novíssimos - 1.000 nwtl'OS

,

Artur Pfuetzenreitei'
It 'aí e Tabajaras Tenis Clu- TAÇA "REl\HNGTON" BaL ? ---:- J\��RTI�ELLIaJ ,

Medalhas de prata '6 bl�onze AClOll Vieira, üm.'he, de Blumenau.
_ Concorre;ntes: lpirtllnga, América, Riac]melo e :Mwrtiuf'lIi. Nicomedes Silva

As inscrições serao encer-; João Oliveira
radas amanhã e aguarda-sei OITAVO PAREO - 10,20 HORAS Ed10n dos Santos

cada lnomellto o com-. Out-riggers a 4 remos - Classe Hberta - 2.000 lll�h'os . José de Azevedo:,30
, .' HONRA FEDERACÃO CATARTNENSE DE DESPORTOS BaL 3 - RIACHUELO

'promlsso de compareCImento BRONZE "HOEPCKE" Eloasio Silva timo
>do Bôa Vista Tenis Clube, de Medalhas de IH'ata c bronze e uma de prata ao Clnbe a que Itamar Zilli

'

,.Joinville. \ pertence!}' a guarnição vencedora Osny � ..Raffs .

Como se observa, virão a' Concorre;ntes: Ipint/l1g'u, América, Uiaclmelo e Ma,rtiu('llL P�trocmlO 1:. AgUIar
F'!)olis as forças mais repre-! Sidney Montz

DIREÇÃO GJ;JRAIJ
�Bentativas do Tenis Catarinen- A.ntônio .Joaquim de Urito Pereira 4° páreo
:>se e os resultados servirão dei! JUIZ DE SAíDA Bal. 1 - RIACHUELO
·elemento, para organização dos. Aciole Va:-concelos Remador: Martim KorchU8

JUiZES DE RAIA Bal. 2 - MARTINELLI�:futuros torneios externos que'
Rafael Linhal'l's Remador: Manoel Silveira

'o Departamento têm em mi-
ROOt"I.tO MOI'ítz

Ia realizar bom o apoio da F'I Guilhenne Schurmann 50 páreo
"-c. D. Edgal' S('hncider Bal. 1 - IPIRANGA

O Campeonato será desen:' JUíZES DE CHEGADA Helmuth Parucker, timo
! Alípio de Castro "Valdemar Baumgart€n'volvido nos moldes da campeo-I Alberto l\IiUlel' Norberto Kalvelage .

nato Brasileiro ha pouco ter- Hermann WiUercUng Norberto Willerding
'-minado no Rio de Janeiro e \ Vitorino Br'aga Harry Kielwagen
,'tem a seguinte disposição pa-l CRONOMETRISTA Bal. 2 - RIACHUELO

A.l'oldo Pessi Décio Couto, timo"'Podendo os .simplistas forma-
Adolfo Silva l'vIarinho'�'ra cada municipio ou cidade I CI.JUBES PARTICIPANTES Francisco Sales dos Reis

"concorrente: I CLUBE NAUTICO RIACHUELO Antônio Boabaid
EQUIPE MASCULINA - 2 (Camisa azul) Arnoldo Chierighini

,

I I �LUBE NAUTICO, FRANCISCO MARTINELLI Bal. 3 - MARTINELLI'�simples alter�ada� e 1 dup a'l (Camisa vermelha) . Acioli Vieira, timoy,odendo os slmpllstas forma- CLUBE NÁUTICO AMÉRICA Mário Rosa
Tem a dupla. I (Camisa preta) Ladislau Grams

.

EQUIPE FEMININA - 2, S. E. R. IPIRANGA Pedro Bernardino

:simples num�radas e 1, dupla I SCamisa branca) Silvio Ney so�c,ini'que, como aClma.\ podera se�'1 60 pareo
fConstituida pel�s_ simplistas. das de 2 a 4 e.lementos femini-,

sorte&.das na presença da Dire- Bal., 1. - RIAC�UELO
Pela composrçao dada, as nos e masculmos. totia ela Federação Catarinen-I Doe�l� CLoutAo, t.lm.

.

a.
-

t't
.

h d'
- I tavlO.· gUlar'eqUlres po era� :ser cons 1 Ul- As c· aves os Jogos serao Se de Desportos. .Joaquim Oliveira

..
� ;_:

'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

08 JOGOS INICIAIS �O
'l'ERCEIRO 'l'URNO

Aman!lã: Avaí x Paula, Ba

mos, o encooontro maior do
certame -' Pelejarão dorníngo

Ftgueírense e Atlético
Proseguindo na disputa do

Campeonato de Amadores da
Primeira Divisão, amanhã e

domingo serão realtzados os

dois primeiros encontros do
terceiro e último turno.
Na sabatina de amanhã as

sistiremos ao choque mais
sensacional do certame, que
será travado pelas aguerridas
equipes do Avaí e do Paula
Ramos, situados ambos na li

derança da tabela, com 4 pon
tos perdidos cada um,

O Avaí entrará no gramado
disposto como nunca a manter
a sua inve-ncibilidade, reco

uhecendo-se no esquadrão do
Paula Ramos um antagonista
de reais méritos, capaz de der
rotar o quadro azurra. Avai
anos e paulaínos, frente a

frente mais uma vez, lutarão
com todos os recursos técni
cos e físicos de que 'dispõem
pela conquista do triunfo que
apontará o caminho quase li-

i vre para a obtenção do título
de campeão da cidade.

O jogo de amanhã deverá.
bater todos os records de bi
lheteria em partidas do certa
me em andamento, ansiando
,se por uma luta equílíbrada e.

sensacional digna de ser vis-

ta por grandes assistencias.
Para domingo está marcada

a realização do íoso entre o

Figueirense e o Clube Atléti

co, cujos esquadrões apresen
tam perfeito equilibrio de for

ças.

,.'�

i Bal. 2 - AMÉRICA
José Tobias
Rudolfo Wirth
Raimar Schernikau

Bal. 3 - MARTINELLI
Acioli Vieira, timo
NicGllledes Silva
João Oliveira

7° páreo
Bal. 1 - IPIRANGA
Helmuth Parucker, timo
PeLer Grassumeck
Heinz Steinmann
Bruno Keller
Lauro Schulte

.

Dal. 2 - MARTINELLI
Hafael Linhares Filho, timo
Edlon dos Santos
,José Azevedo
Valmor Vilela
Manoel Sil'veira

Bal. 3 - RIACHUELO
.

Eloasio Silva, timo
Djalma Ferrari
Marco Aurélio Demetri
Abílio Marques Trilha
José Barão

Bal. 4 - AMÉRICA
José Tobiás, timo
Egon Leumann
Helcio Fausto de Sousa
Orlando Setragne
Luiz Waltenor Savi

8° páreo
Bal. 1 - IPIRANGA
HeLmuth Parucker, timo
Guenther Woestehoff
Alfredo Voss
Alexandre Koenig
Artur Pfuetzenreiter

BaL 2 - AMÉRICA
José Tobias, timo
Freymund Germer Jor.
\Valdemar Annuseck
Edgar Annuseck
Klaus Meirlecke

Bal. 3 - RIACHUELO
Eloasio Silva. timo
Itamar Zilli
Osny B. Raffs
Patrocínio L, Aguiar
Sidney Moritz

Bal. 4 - MARTINELLI
Acioli Vieira, timo
Adolfo Santos
Osvaldo' Bittencourt
..João B. d()s 8antos
A]freC:o Olive:ra

H
1

.� :.
,. ,

I
�': i

;

,
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,UHA TENIS CLUBE - DIA 15 • NOTAVEL ACONTECIMENTO NO MUNDO SOCIAL· DE FLORIANóPOLIS "BAILE DAS
MÁSCARAS" - CARNAVAL EM NOVEMBRO - PROMOVIDO PELO GRÊMIO lIRA _ SERPENTINA - CONFÉTI - LANÇA..

PERFUME _- MESAS À VENDA CR$ 50,00 SÁBADO DIA 8 NO LIRA T. CLUBE COM DIREITO A 4 MÁSCARAS A 2a FEIRA
EM DIANTE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ - MÁSCARAS COLOCADAS À PORTA.

I

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime fi cível

Conllltituição de Sociedad••
NATURALIZAÇÕES
Titulol Deolarat6rio.

I
Escrit. -- Praça 15 d. No.,. 2�.

l0. andar,
R•• id. - Rua' Tiradent.. 47. IFONE -. 1468

,

-"......-.-.y.:::::;:;.-_••-.-_-_-.-.-_-.-_-.-.-;;;:;;:.

HETIRARAM SUAS CANlJl•.

DATURAS
l'Mu a. bebidas. incJu8H'iI IA

fabricadas em ou�ro. Estalloa.
rotiraram IIUas candidaturu.

J
'J�ta reinar noe larel c·ata...
*,-CDSe.., - em 'fÍ.sta da c�rt:lMj
b vItória cio aperitivo KNOT
---- -

,SI CADA BRASn.EIRO
Conseguir alfabetizar um patrt

<cio, convencendo-o a. frequentar
um curso noturno, em breve se
remos um dos povos mais adian
tados do mundo: Grupo Escolar S,
José ou Escola Industr íal.

QUEiXAS E RECL..-\MAÇÕE8
PREZADO LEITOR: Se o que 'l2.

111l!l':rt:lsa P., r�..aitnenter uma. proyídênC1B

�'lIU·" endireitar o Que eaeiver errado CN

Jara Que aJ�ma falta .uAo ee repi�. •
.

MAO o elcAndalo' que a .ua reclamaçlé
�s Que!_ poderá rir a cauau, enC&lllJ.

<lhe-.. á SEC�ÁO RECLAMAÇOJ:S,
�. O ItSTADO. que o l:&OIa """, l<mad.

tn':� demora 1.0 c'onneclmento de �li(:ftb

tlt direito. recebend.o v. ,. uma illt�F""

cAD do reaultsdo, embora em &1ifU11� •••

tOa nIo aeJam Ilnbllcado. .."'" , ......

_cio ,.... a ","",.Ui..." .............

"Quem extraviar ou inuttlizar e

eertífíeado de alistamento pqa�
multa de 19 a 50 cruzeiros. outl"Oll

sim incorrer' em multa de 20 a lH

cruzeiros aquele que extraviar ..
InutiMzar o Certificado d. Reser

'fiats".
(Ar&. 129 da Lei de 8vv1eo MJu.

tu).
............................... I .

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

Vende-'se
o Bar Restaurante do sr'

Artur Fidalgo (ChileIlo), si

1:uado no centro do. Praça
Harcílio Luz, defronte a

Matriz, em Aroranguá.§ �
Bebidas nacionais e es

trangeiras. Aperitivos do
Flo1'a BrosifeiIa. Treguezia
-otima.
Tratar pessoalmente.

. . . � . . ..
. .

SI CONSEGUIRES
Que um teu amigo ou c0nhe

.cido anaIfa.oeto frequente um cur

BO noturno para aprender a ler e

a escrever, pr'estarás um grande
serviço á tua Patria. Catedral Me
tropolitana ou GrUIPo Escolar São
José.

ft mais moderna creação em
.

refrigerante é o
,

tL� (f
at�·to' -::. :""'i:'

"I
"7f"S �
r:p-;"

'

?)_-
-

(;,p,tf{lAZ IÀ !
Além das dõres agudas d.

mâ digestão, ha o incomodo social
do máu hálito e da azia, Com o uso

<10 saba'roso «P6 DigestivoDeWitt»

desaparecem tais vexames e a.

dôres, pois este remedio moderna

corrige o mal no seu inicio, graças
• sua formula moderna: Diestase
de malte para estimular a digestão.
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-intestinais, Carb, de Calcio.
Carb, de Bismuto, Carb. de mono

sódico para neutralisar a acidez ex
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas.
Para livrar-se da mdígestão, peça

..

'.' .. .

Funcsonãrío público
Lembra-te - descontando déz'
f'pntnvos diários de teu venci
monto, salário ou remunera

"fio poderás deixar para tua.
famnia, um peculio até Cl'$
30.000,00.
Inscreve-te na ASJsociação

Beneficente.(xperimente-o, (' �elicioso

K T

FR4COS.
ÂNEMICOS

nelegados d!j nça;_o ,8 P�t�rin!nse l<le;}���:s,oc�;p�!:��r�ç:e�·e:�II U Uu N , bu U I �, Colégto Barrfga-Verde, IA Açáo Social Cataeínonse, para boa execução de seu piano de
assistência ·ao verdadeiro uecessitado, precisa em cada quarteirão de .......... "

,
.....,, _

nossa 'e i dade, do um ou uma representante, no mínimo, podendo cada

�nUDA.ltJDlf I � ii'i! ""'r i' ""' fi� ..... �. �quarteirão LeI' até cinco representantes.' '.M.IYIC l'U1.1li Auru'i� bA Oí<\�:!Çi< J:.•.. "

Desejando o prezado leitor Oll leitora colaborar em tão grandiosa .'AI .lI .. .I_
)1

�_mlilIi1 .. Uni --� �til'll; 1J. ltJ § ii

Iobra, dê hoje mesmo a sua adesão por intermédio deste jornal ou da
'-ml!(�11l')"".""'1<8b""

'.

'Ulf ,JO:>.r<1DHólP' � "1't.iA :<'�?f.�é�\ijlJf.

Rád,ii�e����l�Uj�í:le já se inscreveram: Cifrru do a .. I!l.f?Co dill l Q44 �:
Quarteirão n. 18· - (ruas: Almirante Alvim, Crisp im Mira, Av. �,.\IIamü Ramo" e Ferr aira Lima). I

CAPITAL E RESERVA.� CI.!"iO ',H)o.tl'of> •."1} t,
iSrs. Bento Aguído Viei,ra e Heitor Far ia. I Responeebilidedee ,:!r$ '5.978.401.755,91
Quarteirão ll. !� - (ruas: F'elirpe Bchmidt, Pedro Ivo, Sote de Se-' Recete 4! 67.053.145,30

temere e Conselheiro Mafra). Ativo • 142� 1 'ltj.�6o��,80
Sra. Stelita Garcia e sr. �icl:nei Nocetr.
Quarteirâo .n, 25 - (ruas: Blumenau, praça Etelvina Luz, rua Fer

reira Lima e Avenida Mauro Ramos). - Ouarteirão n. 26 - (rua Irmão

Joaquim, Avenida Mauro Ramos e rua Río Grande do Sul)
S1'l-a. Maria Enrilque.ta D'ÁviJa. Díretorea:

Smoo. CECILiA M�CEDO SIMOES Dr. Pamphilo d'Utra Freme
Quatro quarteirões compreendidos entN� as ruas: Marech�l (,}ui-

lherme,. Deodoro, Tte. Silveira e Arci,peste paiva. de Sá, Aniaio Ma,sorra, Dt:'.
Sta. J<':;TELVINA MELLO i e José Abreu.

Dois quarleirões, oompr.eendicJos entre as ruas H. Luz, Fernando
__ • R._ .. P ,......,__

Machado, General Bitencourt, e Saldanha Marinho.
Snra. MARIA COSTA SOUZA

Quarteião compreendido 'llntre huas ,Anita Garibaldi, F. Machado,
General Bittencourt e Av. H. Luz .

Snra. AGNESE FARACO
Quarteirão da� ruas F,elipe Schmidt, Geronimo Coelho, 'f te. SH

v,eira e Alvaro de Carvalho.
SR. MANOEL FEIJó

Av. Mauro Ramos - rua Silv,eira de Sousa - rua Campos No
vos - rua Lages.

/

Sinistrai pagai noe último. li)
Relpo!l!!8bilidade.

TOMEM

Qln�8 ereasDtaie
"SII�VEIRA"

Grande T6"I.e

Correspondenei a
Comercial

DIREÇAo:
Amélia �1 PigoZ7;\

RUA ALVARO

u

�8.687)H Õ.3Q
16.736.40' .306,20

de Cl'tl'vaibo. Dr. tl'rel,ClscO
JoeQIJ;m 8arreto de A.t·sujc

DATllOG

BTA· CARMEN BARBOSÂ
Ruas: Visconde de Ouro Preto - Anita Garibaldi - Fernando

Machado e Av. Hercilio Luz,
SRTA. EDY LUZ E SR. CAMPOLINO ALVES

Ruas: Deodoro - Tte. Silveira, - Vidal Ramos - Jej/Ônimo Coelho.
SH. LEODECiÁRIO BONSON

Ruas: Felipe Schmidt - Largo Fagundes - Tte, Silveira - Álvaro
de Carvalho.

--------_.--------- CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51/2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,ao

Movimentação com cheque•

Banco do Distrito federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.i)OO;�O,oo
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 .. Feorta��i'»CnS

I

FI·A
Confere
Diploma

METODO:
Moderno e EUciente

DE (ARVAl.HOil 6S

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

O ESCRITóRIO ASTERólDE fx, Cia. Ltda.. , intermediário da

Empr.eza Comercial R. Grossen,baéker S. A., com escritório no Rio

de Janreliro, enoarrega-se de compras de quaisq:uer artig()<s naquela
praça - cimento, ferro, cano.S galvanizados, pneus etc. Rua

l

,.

'.
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A esse trabalhador humilde, que maneja instrumentos às vezes tão primi-

__--·---..--=------w--._. __. , ._ ...

----------------------- .......
o ESTADO-Sexta·fe'ifa 14 e e f{e. V� n tr e trf ��JI; '7 5

Clube
Dta 16,

Doz-e de Aqosfo-Pr'ograma poro o mês de novembro:
Domingueira (de 1 às 2t horas). Dia 29, sábado, seírêe .. (Apuração para

eleição da Rainha dos Estudantes],M'iA
iM fuMM.'

jjOMINCO -=nIA 16 m

c-
, NATAL DOS POBRES

FRENTE ÁO ASltO DE fiRFÃS, A GRANDIOSA FESTf "SINOS DE NATAl" EM BENE'FíCIO DO

BARRAQUINHAS - PRENDAS - MúSICA - N:UMEROSAS ATRAÇÕES. OS SINOS DE NATAL CDA..

MANDO o POVO PARA DAR ALEGRIA AOS NECESSITADOS!

,_

la .

..

..

.\
.�
:'

Nesta época em que saudamos a mecanização como o grande impera-

� tivo da sobrevivenda e do progresso da agricultura, ninguem pense que se

deva desdenhar a figura, por todos os títulos heroica, do enxadeiro.

lubrificantes e outros produtos aos
t ;

.

tivos para o nosso tempo, se deve a grandeza da agricultura brasileira.

, A ele se devem as colheitas fartas que têm enchido
f
\

!,
: \ cerres, caminhões, vagões ferroviarios, saveiros, "gaiolasll e

'navios. A Standard Oil Company of Brazil orgulha-se

de fornecer o querosene

que ilumina sua chcupcno
,

- o querosene Jacaré - e servir gasolina,

veículos que transportam a messe

i.

produtos industrializados da cidade.

.Ô -:;"\00

.

-.
"_ - T!'ahalhando·

� Não há distancias, nem isolamento sufici

entemente -absolutos,' em que alguem neste país não

possa servir-se de ,produtos do peiroíeo.

McCann !

COMPANY oro BRAZIL *

...... " '" .... ,
QUARTO A V S Ilmportndos diretamente dós H. -E. Unidos

Senhor so+teir a, dando de si
' I O I· Aos srs. médicos -e Iarmeceuttcos e aos hospitais

:as melhores refaeocies, deseja •
Comunicamo. que eatamo. recebendo uma irnportaçiio direta

,�Iugar um quer to com entra ia A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL ,"VISA" I dos Eotado. Untdos, d"lIi aeguintea 01'tlgOS:
md d

,"" r Filma. para Ráioll X, em diverso. tat'no"hoe.
:. eperr ente -em casa de f'emi- TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA Almofadas e travesniroll de c&mora de ar. de b(,rroéha r: Dedeira. e

!la. Prefer'e :ntr� a praça 15 e

I REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE �CORDO COM O DE capotinhos higiênicolJ. de borracha.
rua Esteves J li 'lor. CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE. SER REEMBOLSADOS Df Luvas para drurgia.
Propostas p o r obsequio ao· ACORDO COM ESTE REGULAMENTO,

Cuba•• cornudees, irrigadores, con�cCtIl graduada •• compadre., funi••
"... t n I

. em ferro bat.ido, e.maltado.
:'U'errn�.::..o .12�"Rl. PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES E diver&0s outro. artigo •.

Quer estudar á nóite1 Adquj- PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE· AO ESCRITÓRIO CENTRAI Demonstrações e pedidos à SOM A T É C

.r� uma ação do '''Colégio Da-l'.! DESTA CAPITAL. CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI Sociedade Materiai. e InstrumentaM Técnicofl ,- Cief\tiHco. Ltda.
;Sl"lga�Verde"!,

. CIO N\{ÉLIA NETO.
_" I _: �L:_;:;_Qf .4 i��f!' RT�le��::�:�ir�<S�:���»54 FL��7t:����'!S.143 .
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De passagem) por nossa Ca- Para tanto será efetuado
pital, onde permaneu alguns elegante desfile.
dias, visitou-nos o sr. dr. F,ran· i Sem tomar sentido carnava

cisco Bertagnolli, demorando- lêsco o baile terá como decora
se por alguns momentos em tivos: serpentin'as, confetti e

110Ssa tenda de trabalho e pa- lança-perfume.
ltestr,ando cordialment(3 co:

,
As meia-máscaras serão co-

JlOSCO. jlocadas no ingresso ao salão.
Gratos pela visita. ,Nessa elegante seroada, se-

Irá
feita a inauguração dq sa-

VIAJANTES Ião remodelado com: nova pin-
DR. RODOLFO RENAUX I tura e belissimos espelhos e

BAUER. ! outras decorações sugestivas do
Esteve nesta Capital,"- tendo baile.

sido alvo de inequívocas ,de· A v,enda de mesas está sendo
monstrações de apreço por feita hoje pela Relojoaria Mo
parte de seus numerosos ami- ritz e amanhã na séde do Lira
gos, o sr. dr. Aodolfo Renaux Tens Clube.
Bauer, grande industrial e uill
dos diretores do Banco Inco. :

S. s. retornou, ontem, á pro
gressista cidade de Itajai, on-

de reside. I
DR. JOSÉ TREVISAN I

----------------------------

Após breve permanênc.ia
nesta Capital, onde veio solu
cionar importantes' 'problemas
do seu ramo de atividades, re
tornou, ontem, pelo avião da
Cnlzeiro do Sul, para São Pau

lo, o sr dr. José Trevisan, Ge
rente da Sucursal da Cia. Por

toalegrense de Seguros na Ca

:pital p_auHsta.

t
f

I
f :

FAZEM ANOS HOJE: � .

Completaram, ontem, seos
prímeíros aniversários nata-

B I
. Bene�jce-acía d H� �1t flicios os interessantes gemeos ai e das mil1caras '1' Jl UI U rro esse res

Adernar e Ademir, filhinhos elo ..

A legislação ,social, pouco a pOLlc9 deixando-se, impregnar das teu-

sr. Alfredo Sardá e de sua ex- Consoante foi amplamente (lC�,cJas hurnauilái-ias, vai revelando cada YCZ mais a inspiração das
idéias ü'at:_ri'lHSLa\ em que Lerá de moldar-se o mundo de amanhã, para

ma. esposa d. Zenaiele Saibro divulgado, terá lugar amanhã a rcalização elos lídirnos postulados da Democracia ortstã,
.

Sardá. . I com -ínícío ás 22 horas, nos re- (!s povos marcham para 11. conquista dessa idade de ouro, cujos
_ estudante Glauco Vascon- modelados salões do Lira Te- RITZ hoje ás 7,30 horas pI'rI1UllCIOS ja or podem vislumbrar atrnvés as nuvens opacas do malO-

celos, aluno no Colégio Catar! _,I nís Clube, o anunciado e ex- AMOK rial isrno recalcitrante em manL,(crJ sellls velho" srr'us, que trouxeram

1 Com: M
'

F Ii
"emrll'p a ospéc ir humana con UI' rar a por guerras atrozes n revoluções

neuse, filho do sr. Alvaro Ac- P endoroso "BAILE DE MÁS- (
arra e IX - Julian cruentas.

c �" VL�

-cíoll de ".Vasconcelos. func. do CARAS" promovido pelo no- Soler,
\

A ciência, nesta fase [Jl'Ol1ÜS';OI'a da evolução humana, visivelmen-

Ministério da Fazenda .1 vel e simpático "Grêmio Li- Censura ate 18 ano�. .It,e Yal,rC�llclJ:1ndo �) frrre?.Jlo esLi�ma c1�sse mator!alismo aviltante, para.
_ sra. Leonor Meneses de ra". No programa: Braail em F'ó- �r:lxaI-sl llllmHla! lambem, pelos elarõr-s rio sadio r contortante E-S'I11-

'01'
. .' E· c"

.

'd" bai .' C __ N
"

I _ N ti ",' ",l.l,naIH;J\lO que há de reumr, um dia, Lodos os povos ela Terra sob a
. rverra, esposa do sr. Manvel s�r.:. ine ItO aíle, o prr- o. aciona o iciarro Iáharn sacrossun!o cio Cristo.
:S. de Oliveira I melro no gênero a ser realiza- Universal - Jornal Errtro muitas Ü'uLl'ao::; munif'estaçõcs dôsse pendor acentuado df}fl
_ sta. Maria de Lourdes Le-' elo nesta capital, pelas carac- Preços: Cr$ 6,00 4,00. llOn]!('lI.� de ciéT2cia para a aceitação dos pus! alados do Evangelho, í.ive-

1110S, func. da Lívraría Central terístícas de que' se reveste, ... , .. ',.... .." .. ",.

mos a. saLI;,façao ele encontrar .na revista "MEDICINA, CJ:RURGJA l+�

_ sr Alberto Entres Prop I promete alcançar um êxito e ROXY hoje ás 7,30 horas F.�,H�1AcrA , ql:f) se ed il.a no RIO de Jane iro, em seu número ete setem-

.

.

.

' (
" . . ..' ,

bro último. notável artigo do. dr. A. Pacheco �jlva sôhre o' Hrnascimen-
da Livraria Central . brtlhantism.,

..

sem ,sImIlares Espetaculo de tela e
.

palco 1.0 da �ll'di,c,ina do �Spíl'ilo, que bem rlefiue as novas teudôucias do »

_ sr. Walmor Wendhausen, nos fatos SOClaIS da cidade. NA. TÉLA: Butch Jenkms - melo,. CH'nLtJlco lrras ile it-o. Em oulra fOI ti e dn iruíurrnaçôr-s pudemos.

jornalista I O interêsse pelo mesmo exis- James Graig - Frances Giford v(']']I](:a1',. I\pccn.temen!e. que cor,Lo,", 'pI'OCPSilOS médicos ernpregndos n,)1'\

,

__ menina Florisbela Maria tente nos meios da nossa alta O Pequeno Nsr. Jim Estados [ nulos, como recomendáveis, v. s.: - _0 de separar-se o nas-

. , '. d d
,. NO PALCO' U

. cit.nro. logo ao nascer, ele sua progemtora. e�tao sendo consíderados

BIttencour:_t estudante no Cole- SOCle a e e Intenso, .d.evendo _

,

'. nica apresen- corno mil sr'riu 61'1'0 pstcológíco, o a ciência "emenda a mão", para vol-

gio Coração de Jesus, I comparecer a essa SIngular �açao de. Im' ao processo nal.nral do aconchego do recém-nascido no seio ma-

noitada tôda a nossa "haut- TOMANINI i ernu.

VISITAS t gomme" e as mais altas auto- O caípíra elegante com suas ,A� Ol'gal.lizaç.Õf's. dr. a�I�.istêllei[l "; 11ILjplical�1-se. No, Brasil e paI'�i-
ridades Iocr is incríveis 'imitações de PIMPI- c;ll/lrmenle em ,S,mt,1. CaLallna, of'_ prdblema� (Je ASslstel�Cla So:e�al ll,<1.(}

Ú . ,

a .

.'. ..
Lem Sido df'SCIHaclos e à proporçao qlle fi ·nossa .f:'oucaç,ao ;JolILlca 10l�

.DR. GERMANO GILA FARTA O traJe' para cavalheiro se- NELA, AnestesIO etc, Uma ho- mcllwl'anrlo, para o que há. ck concorrc[' a. disseminaçã() elo ensino em

Deu-nos o prazer de .sua vi" i.rá o de rigôr, permitido o ra de gargalhadas «.om o comi- grand!' (',cala, novas conquistas r·ealizal'·emos neSE"e senlido.

s�ta, conosco mantendo cor I "sunimer -jacket, "dinner-ja- Co que vale _por uma. compa- I ,��1'[ll.o no�foi,P0r..,iSSO, lo�:ar, e(�nllPeimpn�o de re?ent." ele?rr.t� cJl).
dIal palestra, o sr dr. Germano cj,et" e o branco: sendo 1)a:a nhia de comédias ('lJHllJ'! cio. L�ladl), dl�fJondo �ol)l f' ,1 bene.ttcc.nela fio., PI üfes,,01·rs dr.

. . .? '.�" ::;a-nla l.alarmfl, () almlldo decrot.o, {,Iil'C telll a data de' '10 riP oulnln'o
GIlau Fana, recentemen�e nO- damas e. senhorItas (: de baIle Preços. Cr� 5,00 3,00 do cO['['('I1I(' fH li> p que bem l'evcla a o.]'iplltação democl'álü:a do .sI'. dr.
meado Inspetor do Serviço de ou fatasla de luxo apropriada Çensura at� 14 anos. AdpI'i!<tl rt. da :-;ilva, r a nobreza cJu� "('!lO' 3entimcn!.oF, insfJil'on-st: p.m

Expansão do Trigo em Santa para baile. rat(l� lIl](' ali l'ell (,ol1.becimonLo C'hegar'am ]lO]' inlrrmr'dio elo rsfol'\:ncto

Catarina.
.

Á dama ou senhorit que ti-
nirrlfll' do JJpp. Esl. de Ensino clr. I�I,]Jídio BaL'!J?s�, ': qlUP lhe i,nrlica-

G' t IOf
-

!l
• -

a l'am·a lU'gf'nlp noce�slr1adr ela Cl'laçHO da Bl'.nf']lC('nem li:�eolar, coma
ra os p� a satis açao quv ver maiOr votaçao pela sua et'Hivamentf:' C;·fl verificou prla (�xprclição rio decrelo de 'lO ele oulubro

nos propoTclOnou. I fantasia· será ofertado riquis- último. TtJda ]Pi inspirada em falos l'(.ais; ob�PI'Yael()s no seilJ rJa.� C'}-

.DR, FRANCISCO BE-RTAG- simo anel pelo "Grêmi.o Li- leijyirlafll"� sociais, demonstl'ando l1l'eesf;ídad('� imperiosa;;, lem sólidos.

NOLLI
.

ra", alicoJ'rr,; ,p r SP.J1lpl'f' suscetível df:'. nvoluil', clrSlJ.c qlw nec,rssidaclos no-

..
vas dernnlbLI'r.m .q\l{'. mislpl' sr,' faz i·nLI'ücluzil'-lllrs moclifi.caçõ,ps; mas

o "CU cal'Hc!rrÍstico benfazejo é n rlp não psla!' sujeita a rJ.esor2·aniza�
ODEON.._ hOJ'e "não haverá v

_, , .
ell'l'flS ,cl011Icii·e� de conLinllidad,p, mal iel'rível que lem causado enol'-

sessoes ClnematografIcas". nw,; danus {'m nosw l}aís, mercê dr It'gi.slaçôcs, POI' vezes aHrllí,slicas�
• , .• , • . • . • •• . •.. ,., •.•.••.• CJlIL' lliin L'�1l1 �na inc;piraç1ío, (intl'pLanlo, rm fatos da vida pl'áliL:a.
IMPERIAL hoje ás 7,30 hs. l)r�s\ mal. felizmenit:- Yam�s p�ulaLinamr;.n!e nos .libcl'lallflo, ppl(}
SEU úNICO PECADO I que no� p rlado �eT' ·em Santa C,l'lal:J1la: por esso motp;o, Lnmopm, ,�

llIossas Ol'gnl1lzaçoes ln('elarf's Pl'ogl'Irlem p rvolu·em, tanlo no ([11P dlZ
(A Tortura da Carne) r.('spri lo 1t;: mrcl idas rl,e sanearnen lo, como d.e prpvell�'5.ü policia I c l'C'-

Com: Akim Tamiroff - Mu- pdtlcaçãu rios c1eli.n:quenlf's; à� práticas da púhlica ensinança, como à

liel Angelus - William Hen- ai'sisLência s<;,cial.. " ..
ry _ Gladys GeorO'e .

,Hr:lll haJam, pOl�', os qlle Tlo1H'cmUllte .se. esIlH'çam Illll' acampa-

,

b
,

nhor () ]H'UgTPSSO das iM'ias 'c dos senLimenLos. dando-lhes prática apli-
No programa, 1) O EspOlte ca\:ão nn� domínios da adminisLração o da políLica, ria boa política,

em Marcha n. 129 --L. Nac. Imp. assim definiria pelo pa-Leial'ca ela InclepenclAncia: "A SÃ POLíTICA É

Filmes - 2) O Gato do Dr. Je.., t'1l..HA D;\ ·MORAl, E DA R.AZÃO".

ckill _ 3) A Voz do Mundo _ Flori.anúpoli,s, Novembro do 191!7 ..

Atualidades A_T'I..W.llld.o_S•.•T.'.li_UÍÍI(JO_-:.
Preços: Cr$ 4,00 3,00

ICensura até 14 anos.

Democrata Clube �

Continua O ESTADO fazen·
do distribuições de valiosos li
vros, inclusive romances U10-

dernos, entre as pessoas que
constam de seu cadastro soo

cial.
As pessoas que ainda não

haiam preenchido o coupon
que diariamente publicamos I
poderão faze-lo agora, habi
litando-se, assim, a concorre
Il'am a tão interessante inicia
tiva realizada sob o pe troci
aio da LIVRARIA ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Capital.

Levante com

o bom dia

o DESPER'rA�e éJA
Q� DE CDNFIAHC�

ANIVERSÁRIOS

VIAJANTE

Funcj(mário público
Lembra-t.e - descontando déz
(lentavós diários de teu venci�
mento, salário ou remunera

�ão poderás deixar para tua
bruilia, um peeulio até Cr$
:30.000,00.

.

Inscreve-te na ASJi!ociação
Beneficente.

Pró casa do ne
cessitado Betrttã da B;. M.

do 140 B. C_

Inaugurando os importan
tes, melhoramentos introdu
zidos em sua séde social.. o De
mocráta Clube realizará, ama
nhã, grandiosa soirée dansan
te.
Nessa 'ocasião será exteado

o novo palco armado para os

fins culturais e artisticos da
sociedade e que, pela sua opor
tU11id��e e �omodidac�e, colo
ca o vitorioso Democráta Clube
em posição, de vangua.rda nas

iniciativas de cuidar desse se

tor social, tão descurado entre
nós.
Agradecemos o gentil convi

te com que fomos distingui
dos.

Importante erganização nece8sita dI" um que conht'ça o

interior deste Estado. Ordenaria, Comissões e des'pesas
pages� Escreva para THE TEXAS CO. (South America)
LTD. - Caixa postal 62 - Florianópolis, indicando idadt',

estado civil e referêneias ..

está
a moda.

Fausto - Côro, final 2° ato>'
- Gounod
Major. Cornel/io de Castra

Pinto -- Dobrado -- J. J. Mo-
Comemorando-se a 15 de No- reira.

vembro a data da "PROCLA- 2a PAR'l'E

MAÇÃO DA REPÚBLICA"> a Ten. CeI. Nilo Chaves Teí-

Banda de música do 14° Bata� xeira -- Dobrado - M. Del. RiO'
lhão de Caçadores levará a Cav:alaria Ligeira - Ouver
efeito na Praça 15 de Novem- ture - FI. Suppê
bro, ás 19,00 horas, uma retre-, T'raviatá -- Prelúdio, 1° ato

ta, com o seguinte programa: -- G. Verdi
la PARTE Terezinha de Castro Pinto 0-

• Hino da Proclamação da Re- Valsa - J. J. Moreira

pública La Boheme -- Fant�sia
Nossa Senhora de Lourdes - Puccini

Marcha sinfônica - G. Martins
.

Cap. Os,waldo Varíejão da.
Poeta e Contadino SinfÔ-j Fonseca - Dobrado' -- J..L

nia -- F. Suppê . lVlore�I'::l..

Continua aberta a snbscri
ção pró casa do necessitado, de
acôrdo com a. feliz idéa de

Preferindo-o
,acompanhando

um "Voluntário", trazido ás
nossas colunas.
Destina-se a mesma a fazer

os nessários reparos em caSilS

de indigentes afim de que fi

quem abrigados das íntempe-
ries.

--.

Contribuições recebidas:
- Um anônimo Cr$ 10,00
- Um anônimQ Cr$ 5,00
-- Uma .firma de móveis 2

taboas.

SENHORITA!
A ultima creação ·em refri

,gerante é o Guaraná KNOT
eM GARR4FAS GRANDES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�����a�.��f��lA VID� D?S/LI\'ROS
.

. ..
If�n abaaQ • remet6-1o • D,OIH RMaçlo 1I.fiaI ..� (sob os ausprcros da Livraria Rosa, Rua Deodoro, 33-Floryanopohs)
�to,antes. 0_ noaao iIIOTO Ca�� I

LIVROS PARA A ADOLESCÊNCIA FEMININA
'Sl- . ..

.

. ,ORóNliCA DE BRITO BROCA

.fIJJto

•• ••••• " ••

�
•••

.>
•••••••••••••_..... ••••••••••••••••••••••

. Muito já se tem discutido os mconveuientes que possa trazer para
_......... ••• CJ:ril ••

i'" D. N ! o espfribo dos adolescentes certa Iiteratura de cr-imes ,e mistérios muito

hAe ..•.•...•. 00·0 _ •••••••••••••••••••••••••••••• ,pri1 voga ,en1 nossos dias. Do que, porém, S·t) tem geralmente, esquecido
o de prchlerna semelhante: o do perigo de romances e contos de enredo

.� f.) _
- - ••••••••• -" •••••• ,. l:Hb�.sional paTa as meninas, Já toquei no assunto, há püUcüs dias. Vou

, acreseontar-Ihe mais uns comentários. Numa época, como a af.ual, em
�4lIO 00 CarfllO '

_ •••••••••••• � que o rOInanee domina soberano e 'ainda mais com o desenvolvimento
• '. . . .

i&veo do Pai (mi.) _ - •• ', precoce do 'pspírito f,eminino, em natural consequência ela educação

Imoderna,. na idade dos dez '3:nOS, doze anos a, menina já começa a ser SNRS.,�, ••.•• :., •••. o - o: •••,'0 ••• o o o,.. _ .• _ ,.. 0 ••••••••
I
so licitada pela leitura cip romanees. Os meninos enveredam lógicamen-
te 0[1;1'[1 ;)� novelas pol ioiais. Entre as meninas, a íncliuação lógica deve ASSINANTES

" ". • � � " ,. 11 .. � 'lo • " •• , 110 ' _ 'a � a � .. � , " � .. , " " ,. • � .. , " .. �. ,. .

ser para as novelas sentimentais. E o inconveniente das primeiras - Reclamem imediata-
si existe algum --- nunca poderá ser tão grande para os homens, como ment.e qualquer irre-Io das segundas o será Inevitávelmente para as mulheres. gularidade na entrega

.

"Mas, então, que espécie de livro recreatívo colocar nas mãos de de seus iorneee.
,-,---

.Hl.iT),11a f'i.lh inha de Cl/,li.: anos? -:-- perguntará t1111 pai, inquieto, desses

pais eselarecidos que costumam zelar por tais assuntos, AnLig-amrntA,
1'S meninas aos dez anos ainda se delrciavam com as historietas de '

fadas {' hruxas rio "AJbIlDl ele Snzc;Up". Hoj,r só sorrirão delas, O ro� B04 OPORTUNIDADE!
manes sentimental, mesmo se tratando de D8Ily Ardel e Bordeaux, e I ".11m genero. de le itura prematuro ,e perigoso para a idade, Há em todos. para quem I�m m"ul o
ainda no mais inocuo uma iniciação amorosa, capaz de agir nocivamente I OU pOUCO dinheirO
11f1 greda fra,gil e delicada de uma adolescência feminina. A idéia de I Deseja empregar bem seu

um príncipe 'encantado, na mcnts das Dlf'nin@ de dez anos púc].e t.rans- capital a juros compensadorea
torrnar-se Iácilrnente num daninho fermento r-ornantico. :r; já. 11:1 um de 8, 10 ou 12 por cento?
século, F'Iaubert mostrava-nos os males desses fe-rmentos, .na pintura Procure hoje mesmo o

Ddmi.r:1ivrl d,e "Madama Bovarv". Que, fazer então? Parece-me que as Departamento Imobiliário d<,
pequeuns novelas üe coleção "Menina ,c Moça", (Livrar-ia José Olympio CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Editora). a que j:\, mp. refer-i, insp ir-adas pela. necessidade de snlucíonar Pinto n? 5 (anexo a redação

I P58P p rohlerna. :} I i llí!'em I) seu ohjeí.ivo. Os :1\1 i or es desses rornancinhos de "O Estado"), que tra
«'TlconLr'am a fórmula neoessár-ia, Nem simples contos de fadas, nem balhando em combinação com
ill!;ri.g;ls sentimentais - um meio têrmo feliz entre ambos, de maneira O ESCRITóRIO IMOBILIARIC
a 'evitar a ingenuidade (los primeiros e a novicidade das segundas, Para A. L. ALVES, firma espe-
es�·f' per-íodo ele transição da vida da mulher só podia caber uma Iite- cializada com vários. anos de
nltura t.ambém de transição, atendendo às condiçõ,('s psiCOlógicas das pratica no ramo, poderá oté..

prquenina,s l,eito'J'a,s. Eis n achado; de tais auLores. . recer-lhe a máxima garantia
�....- e eficiência nos negócios que

lhes forem confiados.

Agadeooríamoa, também, .. IIelltU.u. d. ootichtl di! IJ._e.l:a'i..._
,�to.l • OUitrU. de ,...�u. 00. 4..� lntl�.

DR. llARIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Fel íp-s Sclrmidt n. 38

Tel. 812

DR. A. SANTAEllA
,

�lomad.o ,P.f!la Faculdade' Na
� de Meuiclna da Univerwld<&o
�.tIl8 UnaU). Médico por conCUl"
'$lI t� Serviço Nacional de Dou;.

cmta1s. Ex Interno dia Santa
<1G Mil!erlcórdla,'e HOlJ)l;taI

klo do Rio na CApital lf..
deral

�OA bDIQ(\ - DOENO.u
NERVOS,Aa

.-� c:m.ult6Irlo: Ediflcl0 ..t..m4UiI
NETO

....... J'ellpe Schmldt. CoDaultul
DU 11S Ali 18 horae -

ResideIlClia:
,Largo BeIlj�miIl Conlltant n. 6
�!JI\. PÓLYDORO S. THIAGn
� 40 Hospital de OariCla4e

de Florlanópelis
lUIIilJiiente da Maternidade

'�OA Ml!:DICA - DIST01I

!ll\IOI!I DA GESTAÇAO E DO
PARTO

.m-... 406 órgãos internOtl, ...
�!almcnte do coração

, �oas da ttrolde e dema1.ll

gIAndulas lnternas
. ,>MlDODRAPIA - ELECTROCAJl.

�1'lUIIA - METABOLISMO
BASAL

,�t&cI d1!J.r!amente 11114 III t4l

18 horas

chamados quslque'J'
� ID{:!lu�l\;t' curalite t: G •. ,ll.e

�TOruo; Rua Vitor MeÚ'll>

les, 18. Pone 701.

'�OIA: Avenida Tram·

powsk1. 112. Pane 7..

II. S. CAVALCANTIII.

� �.{�-t �A iiAS [J\CE)!{DA
! ��. ill6&CO-clr'l!rtrica d� OlllCII

I',
-. �;n1dot1. NarlJl - Garll.lmtal·
P,••erição de lentei! de

I
contato

Reiniciou sua clinico.
Con.ultoric; Felipe ::lch >T ldt 8

Da. la àu 13 h., e das
14 à. 18 hora",

TELEFONE 1418

Relojoaria Progresso
I

.

DI. ROLDÃO CONSONa
j ��IA GERAL - Ali!'A e?

I
S..,_IA -

- IIIOL:lliSTIAIII Dili ta,
• • •. saORAS -; PARTOS .• ,

�o pela J,i'aculdadl! de MÓdl·
liiil:UI& d.a Universidade de l:iào

hI'IIAo, onde foi assistente por 't'&.
dai BOI do Serviço C1r11rgICO Ü

Prof. .Allpio Correia Neto
� do estômago e l'lam I!!,.
-_ intestinos delgado e Bl"ouo,

U1"óiC1e, rins, próstata. bex�,
fiL"O, o'V4rlv!1I e trompas. VVJe<ll.
ô!IIIhI, atd!rocele, varizes o htll'lUl

CONSULTAS:
.... l'l .. IS horas, à Rua r.l�
!iIalIl.m1dt, 21 ('altos da t:4ea i:-.. ,

ralso). Tel. 1.1598.
�NClA: Rua Esteve; J�.

i!l1or. 179; TeJ. :li 1M

dI'" JUGEND & FILHO
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL
Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague

sómente quando receber .

DI. NEWTON D'AVILA
�. - 'Vla� UrlnÃriU -

Donp.e dOI lIllteBt1n08 Nito (I
l m'M - Hemorrold!ls. Tr:a�

to da coltte l!lI1eblarul.
f'l:!I1ot,erapla - lDlra Term<!il!o,OoiIlSulta: Vitor MeIreles. 28.
\�d. diarilmlente li 11,30 NI
li\, a tarde, das 16' hll. em d.ian�

Jau1d: Vldlal Ramos, N.
rOlle 1087

DR. LINS NEVES
lrrol�stlas de senhora

�wllt�,.j" - Ru� ,To1lo Plnt" IL '7
. - "'obrada -- Telefone 1.461

hlsldêl.d.t - Rua Sete de Setembro
- (Jt.d4ficlo I. A. P. da Est1n.)

Telefone M.. 834 N. 3 Cr$ 180 .00 N', 4 Cr$ 220�OO
Marca Condor

Caixa de niquei, fabricação
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4·A Cr$ 240,00

PAULO FONTES I
I

Altura la cm. O meilmo com repetição
NOll8oe relógios são acompanhados doo respectivos certificados

de garantia.
PEÇAM-NOS C<ATALOGOS, - ENVIAMOSORATIS

JUCEND & FILHO
Curitibl1 •• Praça Tiroclenta., 26C -. Paraná

Fabricação italiana
C1fJlJl00 e operador

Oowm!t6r:lo: Rua Vitor Melrel-. ..
Telefone: 1.0W5

� dllJII 10 la 12 e du 14 "'1'
iM!!Ildêncla: Rua Blumlll!Ulu, U

T�Oll.: una

Cai.xa d� niquel.

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

FARMACIA ESPERANÇA
do FlI1l'macêutleo NILO LAUS
Hoje e amanhA ..ri a II" ,referL4a

Dretrall ue!oiUÚc te oI!8traqelru - Bémeopátiu - Pem..

••rlu - Artirrol 6f. ltorlrJleha.
Garaate-•• II nata abettryAac!. a. receUIl'rie 1!!I'lIh:..

CURSO DE
Asteróide & CiB. Lida.

MOTORISTA
e

de PrQnto Socorro de Automóveis
Ensina-ee B dirigir automóvei!l
Amador e ProfiSSIonal

j
I

"
_, !

Valorize o seu dinheÍl'o, ins I
crevendo-se no quadro socia. i
dos componentes do Colégi(
Barriga-Verde.

'-reoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem·se chama:1os pari reparos de u['�ê 1ci�.

AutoaEscola 1-41 ..77
GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

Aproxime-se mais de sel11

amigos e parentes enviando
-lhes um número da re:vlsta O
VALE DO ITAJAt, edição de.

RUA TRAJANO, 33-(sobrado)
Representante de Andebu do Sri' síl S. A.

P.RJODU'.DOS ALIMENTíüIüS - ,sardinhas Portugueza "-- Pe-
tit-Pois -.,- Aspargos - lVlaJca,nrão Americailo, eom ovas. Arenques
em oleo e salgados.

Produtos de'sl1idl'atwdos "Hal'kson" - Gema de ovo em pó -

Ovo illteiro em !)ó - Albumina Cristal.
PAPELARIA - Canetas tinLeiro ErverrshaI'p "Skyline'� - Au

topoins - CaneLaiS de madeira-Penas para ea,neLas, marca· "Eagle".
RADIO - Para mesa de cabe0elira, mar,ca "Wo,nnie", 5 .valvu-

las - 110-120 vülts.
ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace".
EiLAlSTLCOS - De Ra,yon e algodão.
BAiRALHOS � Americano ma,rea "Caravan".
TECIDOS - Gra,nite Itayon e lã.

BARCO DE BORRACHA. OfncerJet'lC'R Ing;lesa.

I Dr� LindolF'o A.' G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituição de .oaiadada••
PlanOll eontabei••• Organizo
gõu -- Parecere. e ,serviço.

correlato••
Rua Gal. Bitteneourt na. 122

Florian6poli.
Doa 17 hora. em diant•.

"

Senhor de idade precisa de
uma governante de bôa con

duta, que saiba eosinhar r.cgu
larmente para t,)mar o encargo
de sua casa \e' a direção de

serviços de mcç'.ls que já esrão
trabalhando.

'

T(�lsr das 16 às 20 horas
Rua Silva Jardim 191 .

. .

Alfaiates
Precisa-se oficial de alfaiate,
costureiras. e calceiras,
Industria manufatureirs

"SCARPELLI" Ltda.

Praça 15 de Novembro, 11.
................................

GOVERNANTE

LEMBRA-TE I
Inúmeros seres hamuOl,

que já foram felizes como

tu, aguardam teu aanuo pa
ra que possam voltar á ....

cied�olahQl'll_ na Cam�
p'anlia- Pró ·.Restab_elecimee.t.

, dll_Saude ..-do Lúaro.
'

.,. •••••••_I ·.[....'>aj ·.:--:'.,.c _ ,

o TESOURO
Da ins'tl'uç,ão está ao alcanoo

d,e todos. Dá esse tesouro ao teu
wmi,go analfabeto, leva1lldo-o a um·
curso de alfahetização no Grupo
Escolar São José, na Eseola Indus
trial de Flori'a,nópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

OOENÇA R NiERV�·iM..b
Cem 08 rU'QllflllUOII 4. .Mfe_,

'''IIjJil!. •• lIIol"nC1l11 nefvo8U, q••l'uilôl'
IMl.t&t!lu ... tempo, !!Iio .aIca .....
J�Uamente remedláveia. O eanlt.�f�·
ü•• , trato da Iporlllela, !IÓ pNl�
"reJluliear 08 bulivf4.o111 afetallol!! .C'
tala eafermlll.ll.. O Ser",lc., NII�,
�i••al III. Doença. .ui." llia,1fr
«••• AabaIatórl., qll. ate••• 1r!'IW·
triltámeate •• lIo"í!%t.f!. 'lJlllrVé!I@N �..
Ue••-. &•••Ii D re II. ... f!
'" 11 Ih",.,__ 4l;l\.".... IIOO .,;_."

-

I
I

.

'}

f.'abI'icant. e distribuidores das afamadas, con.
{ecçõe."'·DISTINTAn e RIVET; POlIU. um gran.
de lortimento' d. oasemiral._ 'rilcadol;. brin.
bonl e barato.,' a19odõel,dmol'lnl e' a'liameri.tol
,para alfaiateI. que' 'recebe diretamente daa

fdbricGI: A CaDa ·A CAPITAL- ohama a. "ateng8.o} ido. :Snr.:. Comerel••te. 'do Interior no' :.entldo d. lhe fazerem 'Imo

vi.ita aote. d••fetuarem ..ue. Gompra.: MATRIZ""em 'Flol'lcin6poUli -3 FILIAIS em 'Blumenau 8_!Laje.. ' Jo·qãfi;m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em São Paulo, o candidato da U.O.N., a vice-governador, continua em�
último lunar, com CP.fi1 mil votos a menos do segundo colocado!

Do conceito em que o tem a

classe médica, falam sua I;)lei
ção e l'e-eleições para a presi
dênci� da Sociedade de Medi

cina, desde 1945 até hoje_
Dono de privÜegiada cultu-

DIA DA. REPUBLICA ���sé ��iaei�:u��:Oh��:,pr:��,�
AOUEJNIDADE,s, 1]; rESTEJOS "O� EMOR TI O

do que ontem, afligem os po-
p

; i'!, G .1\1: 1
. ,A .V, S vos e clamam por solução ime,

CO,NV,ITE
Ü Comando do BO B. C. ,e Guarnição Militar de Florian6po1is, con- diata. Democráta convicto e

vida as ,autoridades civís, ,eclesi�,slicas e militares, ·e o povo em geral, fervoroso, ainda, há dias fa-'
para assistirem ais sole.rüdades e festejos 3Jbaixo 1)rogramados fJm corne- làndo ao rádio, pedi.a lembra�
mtll'ação ao 58° ,anivlersúrio lia 'Pr.o.clamação da República. rem-se os 'Ouvintes "que a De-

NO QUA.'RTEL DO Hc B. C.
8,00 horas: -- Formatura do BtI. _ Hasteamento da Band.eira. mocracia não se re,sume em

8,30 lh'Oras: - Inauêuração da quadra de vol,ei ...bol: - Ofitciais trato afável, em s'Orriso cQn-
do 14° B. C, x Oficiais ria Polícia M'i·litar. qescendente, em afetuoso abra:

9,00 horas: - ,lnauguraçã.o da quadra de basquete-boi: - Pra- ço, em palavras mansas e
�as do 14.0 B. C. x Praças da Polícia Militar.

10,00 hor,as: - Pequeno ",shaw" com elementüs. do 1Ilc B. C.. cheias de promessas, em tantas

NA �RAÇA OLIVElRA BELO - CORE'l10 outras velhas cristalizações
19,00 horas: - tRetre[a pela banda dte música de.sta Unidade. dos gestos e da fala" e, por

Nilo Chaves Tei,r:eim - Ten. ,CeI. Comandall'Le. isso, era mister "acompanhar
_____________________________

'

I os que prometem uma vigorosa

E·' 't I d' 4- d t' I participação na c'Orrente
.
da

spe _8CU ar esas.lre. e rem / vida e reconhecer que essa par-
Santa Maria, 13 (A. N.) - Um

e6-, ções
desoladoras. I ticipação exige de todos, não

peLaculal' ?esa·sLl'e. de trem verifi- Vira·da a chaye, a composição pe- ; só dos governantes, trabalho,
cnu-se, J:0Je, quasl na entrad?- do, netrol� no desvIO de S000rro' e a 10-: honestidade 'eficiência e res
InternaCIOnal na g'are da es.taçao, 10- üomoLIva S08 que a puxava foi es-' ..' "

caL A ocorrência teria tido conse- magnr () nariz cont:l'a o morro" Es- ponsab.ll1dade. '

quencias im'Previ-siveis ·não fosse a patifou-se. a locomotiva, q'ue já pu- "MaiS que qualquer outro

vigilal��ia de um 7,e10so f�n�i(}nário xara o�tI:a. c�mpos1ção p�l'a um de- profissional" - declarou en

f�r�O;YIarlO, que tomou a umca pro- sastr.e, ha dms .an?s na lmha PôrLo tão - "pen'etra o médico os
vldencla salvadora do momento. Al.e.gr·e-Santa MarIa.
Descia ela serra, na maior ram:Da 'CCJm o choque, [.rês carros, dois segredos do� seus se_�elhantes

�xis-tente no Estado, o trem lnteT'lla- quais um de bagagem descarrila- e, na franJa das dIfICuldades
cional proceaente de São Paulo. ram. ficando completamente .imrtili- descobertas percebe agarrado,
Eram pr,ecisamente 22 horas. Fa- 7.ados.

.

'
conflitos r�sultante� de desa·

ll�u�do as travas da ,I0!l0moLIva, pre- Houve eerto pâmco enLre os pas- .

t t .'
.

I
CtpItoll-se a composlçao rampa abal- O::Ug'Pll'OS, mas nenhum feriil1enlo JUs amen os. SOCI�IS, o� ye os

1(0. A dois qui.!ometros p.ena,s da ga- VCl'.i1'i0ou-S8, digllo de nota, "ui 1',.1 mesmos mUlto InfluenClados

1'e .da e�tação, no local der�omi.n�d(, os mesmos. A·penas os elementos Dai a atração poderosa que os

Brl�adelra" �m velho s,er"ldor 1 er- q�}e se encontravam na máJquina, he- problemas dos ag.rupamentos
rI)Vl�rJo, vlgllan[e e 'Zeloso, ao pres- rOlS do cu'mp_rimento do dever, pe- humanos exercem sôbr,e os mé-
sentIr que o trem se despencava l'ec,eram ou fICaram gravemente fe- ., A' •

montanha abaixo, virou a chave ridos. São eles: o maquinista Otá- mos mUlto ll1fluencIados. Dal

isolando a li·da que conduz à estação cio Secundino, que morreu: o aju- a atração poderosa que os pro
da cid�d,e. Esse funci�nário chama-! dant'e de maquinisLa Pauli.no dos blemas dos agrupamentos hu
se ElpHilo Dornel.e� DIas e fo·i quem. S�ntüs, tamb,ém morto. O foguista manos exercem sôbre os mé-
salvou a eomposlçao e os passagel- Nlc'olaAl B. Pmto ficou gravemente . "

l'OS, bem como a cldaclr, de um de- ferido, bem como um empregado dei I dICaS .

!lastre que poderia assumir propor-. carro r,estauranLe. , Florianópolis, comei todos os

.r.orlanõpcn,. 14 de Novembro de 1947
-

SINOS DE
Healizar-se-á, no prox rmo domingo, nesta Capital, Frente ao Asilo

de órfãs, a festa "Sinos de Natal", promovida. por .ilustrcs damas dr,

nossa melhor sociedade, afim de ser, com o produto obtido com as que
merses, proporcionado o Natal dos Pobres, neste ano ele 191I7.

Essas festas, com fina!i.dades tão próprias aos coracões da gente
eatar inense, são já tradicionais em nossa terra.

São a demonstração real da solidariedade humana, a que as classes
menos Favor-ecidas da f'orlunu devem à sociedade e ao povo, aquela pa
trionando êsses movimentos fie filantropia e êste cooperando para que
sejam alcançados os fins à que se destinam essas festas populares.

"Sinos de Natal".
.

-- festa põpular qu« 116-11(' favorecer a centenas de crianças pobres,
que não tem, em seu lar, a visit a de Papai' Noel - t.er;í. a. adesão de 1ô
das as pessôas bem mtencionadas, que põem os sem; corações a serviço
da f'el icídade do povo.

Co vlte
àS pessoas ou agltemiações que preten
dam organizar este ano o Natal dos Pobres

Como todos os anos acontece em nossa capital, as almas
caridosas e os corações bem formados, distribuem qeneros, rott-

1JC(S e brinquedos aos menos afortunados da sorte. Muitos seio
(I·S pessoas e as agremiações que fazem cada mn por sua conta
estas distribuições, acontecendo poréni que muitos pobres re

cebeni presentes de várias sociedades ou pessoas 'isoladas. fi
cundo porém. outras pobres que unnbétv: merecem. sem. receber
qualquer presente.

'

Para que se consiga uma distritniiçtio mais equitutioo a.

A.çeio Social Catarinense convida a tôdas estas pessoas que pre
tendem [aer distribuição isoladiimenie e a todos os diretores
de sociedades ou agremiações que tenham êsie ano o mesmo

ob ietioo, para reunirem-se dia 80 de Noiiembro em Local e hora
que será preoiamente anunciado afim de trocarem idéias sô-
bre o assunto.

'

Aquelas pessoas ou agremiações que concordarera em [a
zel' a reunião, pede, a Ação Social que se inscrevam na lista de
adesões que fica na redação do "O ESTADO".

léro Clube de Santa Catarina
De ordem do sr. Presidente, cientifico aos interessados

que se acha aberta a matricula para o curso de pilotagem des
ta entidade, de acôrdo com a'J instruções recebida!! da Divisão
Aéro-Desportiva da Diretoria de A&ronautica Civil.

Afonso Veiga
Secretario

o Partido Social Democrá
tico, na feliz escolha ele seus

candidatos á Comarca Munici

pal, buscou e conseguiu, dentro
da mais variada ordem de re

presentações, totalizar um con

junto de valores interpret.ati-
vos de nosso trabalho e de 110S- C.nnltr'� �

A turma do Diário, lenda,

sa cl4Jtura. 111..1 I .. iiUt '-UI declarações insuspeitas do sr..

E entre êsses nomes que ex- desvetortz, C
- Jur:'lci Ma.galhã�s aos jornais .

pressam devotamento e fide- .I tU)
_

• .i1 ii
J>
ao I carl�cas, ficou ciente de que o'

lidade ao meio em uue vivem Londres, 13 (U. P,) - Hugh I
Presidente Dutra deposita a ,

tem justo relêvo. o do dr. Ar� D�lI.On.: ,minstro d.a, ��Z!eI�da., se

l
maior confiança n,? sr. Nerêu

,

. .. ,l1ldn,jf(_st,lLou .

contrario a .(i(�sva- Ramos. A revelaçao, por par-·
tnr Pereira e Oríveíra. Sua PI e- J.onzaçao da. Iibra esterlina, quan- .

, d dení .t
sença na chapa pessedista, do o conservador Smtb insísten-

tu e um u ,e:lls a, cau�on
manda evidenciar toda uma. I emento, lhe perguntou se a Ca- alarme nos vígílantes, Dal a,

grande e ilustre familia cata- n1t:l'C1 dos Comuns n��, s� _p�opu- manchete de-ontem! Ela exprr-
.,

n ha a, abandonar o 'llCLlCIO, va- me uma mentira! Mas conso+
rmense, hoje presente ao tra- 101' oficial dos !� elolares c 3 cou- 1
balho em diversos quadrantes tavos por libra, para permitir

a.".

do Estado. Filho do saudoso uma cotação de "nivel nal urn l". -V-O-C-it--P-R-E-C-I-S-A--C-O-LA--B-O-R-&-Xi

CeI Pereira e Oliveira _:_ chefe Smith declarou que ovalor da li-
r.

.

IU\

hra I/O mercado livre dos Estarll)� na Campanha Pró Resta-
que, por largos anos, cornan- Unidos flutua entee dois dolares
dou com habilidad.e e prestigio. e 25 centavos e 2 dólares e 60

belecimento da Sallde do

a politica de Santa Catarina, centavos, Lázaro.
cujo govê�no exerceu conl alto --�M=--=�1E:��S�----------------------------------�---------tirocínio - o dr. Artur Perei·

'. AS ELEITO.. ·RAIS··.·
ra e Oliveira tão logo recebeu o

""

seu diploma de médico, em
'.

_

C O ','\ V J T' E

1931 pela Faculdade do Rio de
Com �' presente, sao convocado- (I� srs. Presidcnl.es do U\das as

'.', JI,I,('sas .EIPlt�l'aJS para, no dia 17 do alldanLe, às 16: l'l0l'C1S, lomarcm pa·:r---

Jan�lro, .voltou a nossa terra, ,[,e na reUTIlHO a rCal!ZUl·-.se no g,abi.np[p ri r.s I e GO\ êl'llo, de modo a que"

aqUl penl1anecendo. Exerceu, seJam c�n:JJll1aelag dr�'ersas mecll·r1as "ôJ.l'p tran,,:,porte e alimentação.
há anos passados, diversos car- I'r,ejpIGura. MuniCIpal ele Florianó]Joli�, em 1:3 ele novembro de 1941 .. "

gos públicos, inclusive ache-
.

_Adalbel'to 7'olentil1o de Carvalho - PJ'e,fc·ito.

fia do Laborató:vio do D. S. P

OS I)OSS((,�
cdodidalos

. centros urbanos, tem esses n I;:SPlhJGli�5I �roblema� �ociais a resolver. KL i-"
.

U •••

E, na eleição do dr. Artur Pe- O Diário, e o deputado' que.'
I reíra e . Oliveira, receberá a foi aos Estados Unidos e se es- ..

. futura Câmara a cooperação queceu de fazer alguma coisa, '

! opulenta de um espirita nobre estranham que as eventuais em,
e culto, no empenho de, solucíc- Santa Catarina, sejam de um"

nando questões dessa natureza, milhão de cruzeiros, no Gabi-·
dar movimento a um dos mais nete do Governador e 50 mil:

�el?s, postulados do partido ma-I cruzei�os, nos gabinetes dos \jorítárío. "Secretarias de Estado.
,

__ o • __ ._ ..__ ••__ • • ... __._..

Convidamos aquele jornal €"

aquele deputado a publicarem'
as eventuais, propostas pelos
Gorvenadores udenistas.
Aceitam? Não! Não aceitam!

Não devem aceitar! Não po
dem aceitar!!!

o cOlüercio
feriado de

!

e o

aWijnbâ
Por- portaria do ministro

do Trabalho, poderão man

ter suas portas abertas, ama
nhã, até meio dia: barbeiros,
vereiietee de generos alimen
tícios, comercio de carnes e

derivados e panificação.

O Diário quis o nome dos in-·
teressados na exportação d:e"
17.500 toros' de madeira. De
mos-lhe o local onde encontra-«
ria o segredo. Bastou isso para ..

que o jornal não lnteressasem
mais os nomes pedidos. Qu�

sua pena!

O. "Colégio Barriga-Verde"
está construido o seu majesto
SI.I prédio e neeesslta 'de
valiosa. colaboração.

FRECHA DO ,.

"

�oLícias ql:e l�OS ehegam de Bigllaçú, inllOrm:lm que o piedos() �'\VJ?'árlO da paroq.Ula, rev,erendo Rod.o1fo l\1acharlo, percorre os dis

t�ltos em pl'o,paganda eleitoral da U. D, 'N .. Até aí, nada demais, que
sao públJ<cas suas convicções, pal'lidál'iaiô. AconL,ece, ,entretanto que'
por onele pa,ssa o i.lustr·e guia eS1piriLL1a'l, 00meçam a surgir o� cé
J.e·bres holetms em que aparecem 0.5 srs. Nerêu Ramos e Carlos
PI\estes juntos, com a estulta calúnia de que 5e LraLa de uma fo-·
<Lografia ,batida por ocasião ele um suposto acôrdo entre o P. S. D.,
e o extinto �artielo Comunisla. E ·essa COincidência lem f.eiLo muj�
ia gente acr·editar que o elevotado pastor anele a ·pspalllar aquela:
inder,orosa intriga política,

Es'sa suposição não deVA permanecer no espíl'ito ele 'quem quer'
quO ,seja. A fotografia em foco é velha. Foi publicada na r·e:vi·sta (}"

CJ'tf.ze-il'o, no dia 23 de f.evel'cil'ü do ano passado, ,na página 12, ilus�
trando uma reportng'cm no recinto ela Assembléia ·Constituinte, na

'qual eram lideres de partido os eloi,s fologra,fados, O Pe. Machada>
.sabe disso! Se a prova lhe inter,essa, lemo-la co.nosco! S3ibe mais,
,aquêle dig'uo pár.oco, da atuação do sr. Nerêu Ramos como Inter
v,entor ·em nossa Ler,ra. Co,I�he0e o respeita com que sempr,e tratou
elos interos&es e as estreitas relarões que ·s·empl'e manteve' com os

rewesentanLes ela Igreja. O Pc, J\'1'::trcllado' não ignora que, tanto '01ID

1.93'� corno em 19!�6, nas duas Constitll'i,nt,es, o sr. Nerên Ramos foi
ardoroso clofensor dos postulados catóJi.cos, mórmellLe no e.nsiu()I
l'eligio.so {\ elo matrimónio indisso.JuveL É do conhecimento, ainda,.
do P.e. MaClhado, que o ·sr. Nerêu Ramos, por essa sua atuação, 1'e

r.ebeu públicos agradecime,ntos das mais altas autoridades ec.lcsiás
Lioeas do Brasil e do Estado. O sr. :Pt'. Macl1<'1do tem, por dever dÜ"

ofIcio, a certeza d.e que o sr. Nel'êu Ramo;; é católir,o pl'a'licanLe e·

1,(:\[n feito, anualmente, a Pascoa dos Int.electuais, ao lado de· lideres

ül'isLuo,s, como os 51'S. Adroaldo J.V1.es·quit,a, e Ha'mnton Nog·ueira. O
Pe, Machado, também ·est.ú a ,par de qu� o sr. Nerêu Ramos, há pO'u
eos dias, fez elecla.rações cl,aras quanto ao seu partido e à sua si-,
tuacão: o P. S. D. combale () cornun'Í.Smo e () selt chefe defende (['

doutrina. soc'iaZ da I{/�·e.ia. (Entrevistas ao Con'eio da Manhã, de 4'

do cnrrcnLe, 'c' ao Globo).
O sr. Pe. Macbado não desconhece que, no Senado, foi o par-'

tido do sr. Nerêu :Ramos que cassou o mandato aos repr.esentantes:,
comunista's, conlra a vu.t'ação ma'ciça da facção a que pert.ence a

ey,angélico vigário de Biguaçú.
lO sr. ,Pe, ivI,acbado, ·em 19 de janeiro, viu, nÜ' resultado elas

,elelçõ,es em ,santa Catarina a ligaçã.o .sec.I1eLa e.ntre udf'ni-s!.as e co-,

mmüstas. O Pc. Maohaclo, sem dúvida, leu o telegrama ·do sr. Pr·es-'

(.es ao SI'. Bornhausen, ·puhlicndo na Tl'ib1ma Popular, órgão comu- ,

nisLa, e do 'qual temos aqui alguns ex,emplare,s, pa.ra os que s,e fin-·

girem de 'I'omés.
Ora, s·e o Pe. Machado, que é um homem culto c t.em o jura

mento ele defender a sua ·e nossa reli,gião, ,sabe de tudo isso, é élarat

'que não póde tNlibalhar contra ela. Rs.tá assim explicado que o Pe_

Ma.cllado já:mais eSlJ)alhou os tais boletins caluniosos, pOl'CfUe, se o

fizessoe. ao invés de salvar almas - como manda sua venerável vo

caçãD :__ estaria. a envenená-Ias, para .servir inter.ess·es prorfanos '!l"

t el'l'enos, com evide.nte prejuizo de sua aposlóli-ca mi'ssão á:qui nes-
'I.e val·e de lágrimas c, ,ainda, -ameaçado de muito:" dos castigos de

rq'LHl ralam os Santos Evangelhos, Amem!
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