
11 o sr. Ner�u Ramos eacentreu dois gruR?s _escolares �a Capital e cO?$tr�i� qiais �d�!�:
'\um na Trindade e eulrs no Saco dos Limões. E, assim, no Estado IDteu�,t Cp��!,r��Jl
':.mais grupos, que to�gS os �ovêrBos anteri�res �eullidos e somados. Os ��.�

..

�j
se souberem, pederâo conta-los. Eles estao ai, por todos os recantos�os

êles têm aquela placa terrível: «Realização_...
.
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Conferência Marshall-Deli
., '

. o HAJ.8 ANTIGO DURlQ o.' 8:Al'fTA CATAItINA

f!iN�letbiG • D. GereJlte: SIllNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA
Oireter tliII Retlaçb

.

Â. DAMASCENO D.A SU;VA
lUIOS

QlTf'A:\lDrNHA, n (A. "i'i.) - Tm dos ralos mais sa l ienlr-s do .rlia

roi .a conf'ernnc ia que,' durante 10 minuaos, mantiveram csl a mururã o

�J'. Belt, d(� Ouha ,(1 n general Marshall, dos EE. UU.

Depois da COl1fp,I',eIJJcia, 'ouvido pelos joinal istas o sr, Belt disse

LI IN' l.i1)]�1Hl tratado com o gerreral Ma I'hwl-J;' runna conversa cordial como:

deve'ln Sf\[' os nnl'enlrJimellitols enllir.e-'·O'" h'()�nPllllg .a;merica'nm:';" assuntos de

il1ll('I',e�,'iP,s das 'J'f'j1ações ianqise-cubaaa.
H.f)c,ül'da-,'i'f', a pwupósil[.o, que o gll\l1J0l'al )ijal'shall ",P1m se ompe

nha,n\rlo em .mínorar os ,ef'eiLos causados em Cuba pela nova lei rume.ri

cana rle ,ri'lLah(}]ip:c,ime'nto d-e quotas üu impoutação cI'c açucar. lei que
aJ8ItiÜll a 'j)l'üclllt:.ãó ·cn'Ç.im'a.Ano XXXIV ,

:.1 vice-governanca paulista,

s. PAULO, 27 (r�. X) -- Gt'r'p,(J(', nós qua'llf'ilS do P,S!), va"lllJ.i:sta o

'fil1(livi>U)'('�l'Lo Ipda üallldiü3Jl'lll'a dn d'('pll:(.acJo Cir.ilo jiJIniOI' ,á vic{> g(W(�l'nilJl
I ça dH iS, 1> aatIa,.

.: ilAi'l1vÚS do rlúICÜ))' do ll:lJ�[ i'cJo HI)JIH'.Q1l a 1'I�v()rl.a,g'eJll t11H' () lid(\)' da
l· ma.!:tl';j!a n�l Calmara, j<'eüe:rnl 1"(I;';U!-VNl ae,c i ta'!' a iIur.liC<W.ihl deI seq ,Irom.,e
,

<J,ql1:0].e, (}.Jo�t.o d,p'v,clnrlo e,,�lar Pl'(·'·sl'nll,e a 'pl'oxirna l'pultiá,o ,da Comi,';'s5u

N
.

ASSE. LEIA LEGiSLATIVA Execução do plano Marshall
As re�hzações do' Gov êrno Nerê u Ramos ainda dão, dôr de cabeça à op,osição, O lidêr Wash inaton 27 (U, P.) _ forem submetidas pelas naçõesda/mInoria no papel de lobo de f�bula_ - O sr, Fernando Melo jura. em 'Falso, O sr, Ftmcionárfos do govêrno reve- européias.

. .Kcnder ReIS nao falhsu.-Outras notes.
.

.
. <, , "_

, ..,. laram que os Estados Unidos, Algumas fontes n,utonzad�s
A s,(',�,;;ã,o dr srg't1Jlda.-ft:!lil'�l foi t(j- 11()-�,r. q-lI't� são nos ,";(,I''Vido'l'l.Js

dajcJ({!:' gl'all(lp:;
'homens da Pátl'ia� pL num esfôrço decidido para, aoreditam_que os Estados Um-

da de ,holTl!f'ina.gGm à memor-ia do P,tí:1.1'ÜI que se. concoutra a couí'ian- ra O �oldad() .qur- saho impl'O-p! ['':1'_ apressar a execução. do Plano, dos deverao se preparar paraMameoha[ 'Luiz Alves •.1-0 Lírna: e ç·a Lll)�, 110SS0" d ireilos .resguaula- �p ,la suu ,gt'tUl-rl,e l' sa�l',acla missao, Marshall estão preparando as dar ou empr_estar á Europa, de�ilva, -

o, granda Duque de' Ca- dos
.. �()ffiillTltc pulavrus e.lltSlva.s, (;aXI&; ol't>t'pe(� gl'allfllOs<o modelo

_ ,-" ti t iv das 15 a 23 biliões de dólares du.:xlas,. (J pH'L] ono do' Exército, bem obe ias dr couíeutarnento o ,Ü"Kl'J<l dI' devu,lanyp:ntn I' dl,·�eipli,n'<I."O, srn- sua" �I()IpnaS es lI�la 1 as, _

c"on;() dI' hamell<lt&'em ao gloa-ioso pod.eJ1p,nws Lel' ,para com Il Ro,klado trmcnto elY1CU nacíonal, hojr- vi- necessidades da recuperaçao rante os próximos quatro ou

,J��{'J'c�t(l,... Brasü,p'.II'O.' .,0 fIJ.l'im:eir:Q, Bl':lsil(\j;,o,.
na data

CJlI.(' Il.U.iP.
'Ll'tl.n,;- JWQ ,de' "rtli�t'ac.:ã(l .:.tll. l,pkJnlJ.ral'. os européia, cinco anos,

��'� ado: ;�Jl o deputado Lopes \ iei- .corre. ;');�1)(�nL�.m:Jo-�e nas guer-ras.: �xc.mipl'l"; I' a ea,L(�gol'la do Grande I Em Par ís dezesseis nações Os aspectos gerais do planola.� J;:;1):" que pr()'�l'll'nCW\l.o se- 1),nt[p,ii't'.,;;aentIrcam vidas preciosas ;,:.obdado, palroJlo_,do nosso !<;,,[arJ'l)
,

da 'd .iuda 'á cristalizaram.�l,l.�!lll,r :J_I,s,c,t�r.so: sr. ·Pl"e'."ld{�Jnl.e, � -c)ic.)[,nsa da nos&H.hai]lcl-01�'a, .JtlIlTIH1S CjIW pl>l'nUllJJE'.-CHL',a;!2 1ll�l<tJll'r,rllo'\I['()S fazem um lev�ntamento s e aJ J se
,,",I s, �)r.pu�adOi". IllIL1'i1.JH'clas, a lHi'iI.oJ'la nllhlal' Cjue 11a noss<l: adJ1Jll'açnO ('!lO IlO�,.,O mesmas neceSSIdades, O levan- aqui. .

, I1?J'(" 2� d" A.gô�Lo, é o dia do ]ll'a."i},pinl rAg-j�L.a .,el'!:.laód,pi.r'O-R ,;�'Iü.>; 'P['o,r-tlioílO t'r1,S,p('ilo,
.

. tamento americano será usado AssumeIl1 aprox.imadamente�(Jld:ldu: J<;�l 'Lodo ü Bl'rlsd 'esül., da�a (k pa,LI'IOLI,smo p lJl'ã'Vful:a ,quP 11I1-
.

S(,� P.['t"C'*tJrinll': H,�qll'ell'o ii \" 1 �.rovar as cifras que a seguinte forma:(_ k,,�t',Jad(\ peJ.a g\e<ll�de Sl,g'l1lúca- gl"il) a f)o<st'r.rJda-dp NH\I'O .!1e1u;; e EXCJíl. l[lH', COl}�lllllldll () 'IJlellál'jo para con 1-
•

.

1 1) - AS estimativas extra-�,a(), f)�1l'_ qt1� ��·e an.lda no nosso dignifi,ca,Il'Lrs ex,elTl1llllf)�". seja ÜI:-"'I'idn na ala !],p JIO,jt' um --------------- ,

1�:üPJIt!a;r'1O Cl."I{'O. Co.(lsagl'a\]Jclo nm r; ii ,)rH�rmól'ia (f<r."i-é;; ])I'a\'ll,� 1,,'- voLo dI' J'p�pf'il()· i1 nlf'm('I'ia do T O quente
-oficiais de Paris, de que 30

�I]O;-l, 'pal'a � ,s�mbolll de. ,"rl�lol' ,(' dle- l'oi,; ([1l,P iit; criou [) -Di�-do-,Sul,cJ.a- n()��ll ir1(':x�("�líy(4 S()ldnd'O. r i1clmi- emp - biliões de dólares seriam rie�
110(:0 \ qlll;(}. aos llUSSOf; bJ a-va!'i so.Jc1{i,- do ,saI2,e.ut.alJldo--se a J\W'g:t.Nlln\'el tacau ao ]..X(,I'C.I,lu Hnli\Ilell'O I' que Escrevemos ha. dias, que em cessáríos .em" empréstimos paI"��'?'� ( 1,ICItU Ipelo dev�:talllle.Jll? ao a'hnega(:nn p. Ilrl'nl�mü, �.rl' i\laT1,>!,)ial, >"e,Ja

eJ.lJ!iHYI'a�kl
a �l'"sãú �rn

home-f" .- d . SI· e ·ê· um um periodo de qllatro anos�.�'I II dp\ rI'. a 1J.o�;;'a Palrw f-0sLc,Ja LU1Z ,-\lvl's J.ü wnJa"l'rif.i'tU:a ..."_ ,Dh- ,r""g'f'..ll) ;i:Jã1 'Oltrgna.·tlilta, ,lan�li:l-':�; .Tarag11.a o, II o 01'1: ra
.

�. �'.',�.,:"(' .1llC�. eOill.. ll.rl·erL';u ,� ,t'al'inhoM I.:!l((

•....
tk • .c:1XÜ�,S. (JUl', a�r\ii:'ijq,llta� ,r ".ilíi::;"O ..,('i1i.,ltWt irtJo!:.'lltll ii B. Kxeia

...
(1 "t.�mp.o-quente" .-e!lt.•l'� elemell- "Isão demasiado altas",

a;,p��), :-;lI�I, !�O;�CJlW, ,0 E,X{'.l'C'll,o é � g-lfll'�lk'a;; vl((ma,;, !'':''�lpYI'Il .1)
.

:«�l) :t�: ·�JíJn.r!·"tl 'qmaJldaJlII' da 5a ,llf'-I tos da {T. n. N., ver,tflcalHlo-se, 2) - No que disser respeitoNatd,) r ,l :\dÇ,lO l' I) pcn,,), Pf'l'Ctl- gl'ÚlI'l!)";() IHJnl.{'_ na pa l)l? lmOI'Ga.l ,SllW, :\llHJa�\�ll():, �I'�'. Co!nandanles( alillul (I llIastaimento .do depu- a fundos americanos, o govêr-
n,��;���gl,�,a() dI' I'!O\'l-álJUPUlll& e do

ü..do �� l'hu' ])'fjiller do diretó�'io no dos Esta:dos Unidos só

lho
RU:le1\n Via,lIi!: nl!'mIJI'o da ]lan- local. O ""Diário," de imedla- apoiaram os projetos que se.

eaçado O ml"DI·slro
'

bra'sl·'el·�O· �ada udnJli'sLa ;(' de�sa YiCP-"li,Ól'.J''', to, 'ofereceU-TIOS desmentido gundo acreditar forem finan-
II I" ["ato,l,l I'u.go ��'0� u ,,(,lU ,col('ga p'�s- formal. Na reálidade, contudo, ceiramente sadios,

CA1'JO
. SP,dl'!o'{a, ,CuILd, q'llP a, su.a Ol'açao, '," t· f' ,'- 3) A

.

d t' O' ll, 27 (C, P.) _. 1"O)7lc da policia infOl'mou (J11e -:os m'iuisll'os que p)'m'O'COU, como a do seu cole-I houve o ullpasse eu n l!,!gU� - 111' us_na e a econ -

1Jl'n.sileiro e chinês no Ey'Uo 1'eCciJe1'(1111, car/,as !wYleaçando-us de mm'te ga LO'P;r� Vi ('Írn, dl�mol'U,üO'; atplall- lico". Na reunião a que aludI- mia da Alemanha deverão ajus
! e-rn ''Uh'lude .r:la ,atilude assumiria pO'/' seus paiscs no Co-nsel.ho de Se(Ju- S,�)S �le .�,elll;; ("?le�-as (' d11 �1"1JI"fc as,,: l'a este jOl'nal, a cRndi(latura tar-se ao programa, com as
'I'o,nr:a (( 'respeito {[(J';; e;ti(J.cl1('iu,� IIJI'I)/,ll/((das 1Je!0 Baita 8011/'1': ((. l'eth'{I(lr� sl�tenclw. AIJO's. f Hku' 'o YIC'e- "lllder

l.

do sr. Nei Fmnco resultára -vi- necessárias ,salvaguardas con-
, . ., ..

.' . .

.

ll!uem::i a, g,cg.UJ.l.l-SC CíJiln a pa, .avra·
�

,., A'

d 'l·tfl'opas In'lfal1!NIS do I flll' ,lu .\ l/n I' o lenrulto da \llrlIll.Ul,i.s{I'(lçâu úJ"i� (l dfl!Julado rp{)L(�lllÍ�icl. Bl'az AIY0�. tOl'io�a, alIwsur do -veto ener- tra a reVlvescenCla o nu 1 a-
tfl1l:ír,,� 110 Sadr"ia. q,up pJ'IK\lUnci011 o dis'curso CIIH' ó; gico e inconformado {lo sr, Ar-. rismo, A produção de carvão e

rnfOT'nwlI,-se (fu·e u 1>()lir-io 'l'I'i/I, '/1111/,(1/1111) J1I't?('(lllfties espe,:illili, (/,is-'· mais Oll l)1eJl,()'�, () �·('gui'�IA·: Ca- iu!' Mi,illel'. A int.l'unsig'êncin aço da Alemanha é considerada.
'T" /.J '1 J ,} lei' I I (

-

I /
.

. , X iaS, Jwlo.s $,euil" lllnsLlmaVI8IS s·(',r- ",' t t I d f' 'd COUlO oIno parte cllave da recupera:eU'1 ü() !J ./.(fl'OOS e (iI" , 'l'l'es ('/11 .OJ'III) ((I.\' e(I{j{(J('·� � e mn )Us {/s ])((.1,1'(:8 e viço-s p]'.rs'LêHI1o.::i ,àdl:>,áLri.a, em v.ilo- Iles e, ,orna< 'a fi e lnl u c .

' -

flua/'das 1)us J"cs·i-denciu.s rlo,� min'Ísll'os, I'iosas ,eomlla,mha6 no 'f�x[eJ'i,()j'. é indisciplina, acaneltoll-]lIe a ção do oCidente europeu, Será.
o grandl1 ,� ill;�ig'\1le Pacil'iNtcloi, do exclllsã.o �umá.ria ,da u. n. N. utilizada também a industria
Impl;r'io (' () üonso.]irliaidol· da }lni- ;\. ata dessa rellniã.o -veio a, }'lo- austríaca,da,dp THLC)()!nal; mr.·I'eCfJU R ·f'ixL.lma

,',.
'

1" , '.. • 'o,'ada 4) S
-

f'e'tas tentatl'vas(' a ('oll�.jdel',(lç:ãü ,não 'só dus ,,!.)'u.<: U3.nOpo IS, para ser aI:r. A

- erao 1

co.ml,e,f)f)l'ânnu,� 'Clll'e lhe PN'S'l'llJcia- pelo órg'ão central. ::S-a numeu- pata que todas as nações oci
. P[IJlTl o,:,: J'Hit[}.�, Co.Jl\;lJ da lM'osltel'ida- da de um "oto a menos, na As- dentais adiram ao plano,

\VA&HIi!W'l!PON,27 r1jnil·ed Pl\('''�) ._ Ga,a Bl'al)l,Cn ,I'-eCll&Ü'll-$l' acon d�' que al:ea.\"é& da :�'lla übl',a, ,g,rau- semhléia 'os s-rs• Wanderley Jú- 5) - Estaibelecimento de
t,)· ,JS noticia,;; que CiI"C'.uiu.!'ilD) llllj,e '!ln Rio de J,.l.m:eü·o St'.g'Uillldo <l,S tlUai�

rll,psa lhe n'nde hOJl' ,eterno, 'prt'lto '. J" J C I '; I 'se uma união alfandegária na Eu-,. cl{' gT-1vLi{)'üo, mor e .•. a na puse!am-�<I l)l'(',sj,(Jellrt;l� 'lil'árnan ,pa;J'l,il'i,a aJi,nlfl" 'I"sLa SPIll(\:na l-;i,J'a. n HJ'a,�,i,1 em vista .A ,T"I"',�(l,llaJj;[ade ÜC -Gaxia,'i 1'.0.- ás pl'eSl'illS para .TaJ.'agllu, Qnde ro,pa. ocidental, embora esta.
tio que a G()nl'let'f�l1óa, ;JP. QlliJlal\l!Jinlw pn;S'�h',('Lme.ll!te Lermine uma :;l'llLC1- finte I�m[t !ol'c;a ,(le brtl:,;!li.dBcle, até .altas horas da madl'uguda. pro1posta não tenha sido 3ipre-
na, ;�nLp'i:i do ,que ;:'0. pI'(win, uma ÜX-.J.we��,ao lliC1iCINmal, C<l1UO yu.l- <

•

m dos lioteJs tenta,va,m 6'entada á Conferência de Pa-�. .

'. Lo' pa.lra no JJ1J(ISJ1!O ll:li\'e! da lma- em II , -' � ,COJUt,ndo lJutrH5 fOJ1ir,'s l.i"JIn inl'I H'mar) ,l;<;' :lCI."r�.dj I ftnl (]I.H', () j)l'e�i(V\l1'- grm da '.'Plilr'in, qne 'corno Illüildo inutilmente col'tar o no-g'Oí.·!ho{,e .'J'nllrIHl!l1 pa,l'f,il'á n<lrá {I rüo (lt> .la·tll'ir·o Jugo (1Ilt� r,ncehel' uma infol'- lll!a'Ling-i.do d'o,.; .seu's 'paI'Ci', ,qnce ata(lo lla coesão udenist.a• .An
mat;'lTtl cio gf'INH'W! Mrtl's(lalJ de (fnr j}od,' pal.'Lil',

'

COITJI? pall'iota cu:j,(�" _inexc!dívcis te-manhã re!ITessal'um desiludi-
,�er'VJ\;<llS j.H'có'llwdo,.; ti P.aunCl. JamaIS I ' �nissão fracassada.f,OI�a.m 19ua lad{)�, f os, comn" .

., P,aI'a I) ,l�etraLo d+'Rim vulLo U'ín E "deram p'al't.e ao ,chefe
gl'a11d.l' no (',I'.nár'io histó:['jro 'e g"l.lel'- BOl'nhalusen, que se al}illCholl
I'piro 11Itll'.irrlill,al,. I '11 ifiea,]01'" �J,aeif�- para Jarag'uá e acabou prest.icadf1l' {;" De.f,ensol' do Lmpm'lO, 80- •

d t d
. li } a, srilliP'I'l!!(j' nr.i"ssa moldul'a pode 'Se.l'"il' �!,'Iall o, eJn () a a n 1 () / •

pat�a g,tt'twdar a· slJ1n, ['isi-o-IlülTlüa fI'e IUiillel'.
hewüe I) bc'n�/,mél'if.o: 'O mapa do Com essa determinaciio não
Brrr.sIl, J:n�{,o, 'lll;,is" nes;(;c (di",

'

J�o- se' (�oIlfol'maJ'am oS IS;8. Noi
me!nag1eal' (.) .EXI.\I'CIDn, T'(We'l'f:H1Cl'a['

- .,

�1· u t TI' ea mprnól�ia do;; he'1'6i<cm� soldados Franco e lI.. varo ....a ,a· la

qlH\ 1�i1S campos de haiLal]),a, .:nas aJhandonal'am () diretório! O sr•

g'ubn\UlS fl!n .qLl'I' o ,n058-0, paIs Lon).l'u BornJUl.usen, conhl(lo� oonSA.�
pant.e Lc:mfh<lJr,1i�l1 em (j,r>I;f\sa._ da. 11,<]S- g'uiu que a fleo'1'ing'olàdn vies-
sa Pá.tr1H. ASSIm, 81'. PI\e�](lll'nlte, a ,. Bto• ]'1'. ba.ncada dfi meu orm'i,idü }leva todo se a puhlIco. alxou-a em (J l-

"O CkHo 'é o meu ewnd'ilflifhlo para a "jCJõ g-o\'('unança, Nstá duro, u seu ,iilJL(�gTa'! apôio à devada g'ência, firmando um -pacto de
fJOJ'(�m c�n(' íl·(� a maioria do jJ:wl ido fiz,!.) I' tiutr.a i.lIánc'1ção, ,rstaN>.i., C.()QlO p,rOipo�,t.a ,rIo l1'Obw lClepllJ:.a.do Lo- silêncio, ,alté o dia '7 de setem-
1$'rnnlpl'p. Ro�c1a,do fllW 'lCHl do .PSIf: .lla .sua can-npa.nha pal'a () br-Jl1 eslar 1wS VH�ma, t. • d' diretório seráÀ T,alm]Jpm oO'm a ,palavra ü dp'T)ll- ..,10, (tll�ll O o

..,

.

ue 81\-0 Paulo f> .!to pais".
taJelo ;Qa;rd.o,su da Ypiga _ PRP, dis- reorg'RllIZlUlo. Quem fIcara �orn"

,

se elo s:riU r.nt.us·iasmo ao a,poi,ar o a :maioria1 That is lhe (IUest':lOn.,

Ja está no' Senado o projeto SH1I tlusf;ne Cül,�iga. ,p'elSisoQOis,t.a Lo- <\.s cOITent.es Nei e B:a;tallla yet·-
( pÜi" Vuqra, CUJO idlseur.slo a, J',e�·-

, M"ll' tr" mo azeUe eJNO, 27 (A. N.) - J\Jll!LC'I'i'Ol'rmlfil1lie -divul,gaüo, IJ'a:ra elsúndos, f-oi fj- p,eifo da IPf�.s'SO.a c' dos glonios'os seI'- sus li _er es ,ao co
, •J ""l'lm(';\1li(' I'nf)',egllp á M,psa, do Senado. íf)ül.o >Sr. h'o d'AquriJno, ,na J'l�n- viç,os do nosso Mat',pchn,1 ,fi,p Fm'l'o, agua. Nao se rni�tllrarn. Parece

jl'i�Í'o ci'p on,t,('.rn, () ijJl'Oj,cto de [,p,i quI' {'x,Lin\gIlP ma.ndalos df' membro" dos é de molclr a, s'c ,eonsil(],erar um'" certo o sacl'ificio da eandidatu
CO:l"POS L r'lgi-i'll a.l.ii\'o·S, quer ria ('nHi(l, qlH'r' dos Bst,ados, Di&lri'lcr ]<',r,dera,1 págin� .d·p "'l1!sinamp,nLos ,eÍYieos de

ra Nei ]<'rRnc'o, lnal upadrinha
'j"1pI'I'i.loJ'ills Ul! J11l'n i ci'j) i os. Jln�fJg��11;�:�;,ri�'a���', fala,r o illl'slrp da pelo aristilianista Plácido

As,�iJlallJ rss,r lJl'ojl'((I, alpl11 do Ji,c]'l'l' rio Padido Social DCJlloc'l'áti- drplll,a(1,o popnlis,La, o ,r. PI'csi- OJimpico e tntnl)éln mal ,'ista
co, 0<, �!'�. (,,('ol'gino A.YfllillO. ]i(,lll'i.qnf' (lI' :\H\,fI'i;;, Maynard (.,omrs, Pin- .rlrnl,1' I'Jll nhpcli6ncia '

ao pl'omm- pela ala l{ondereana-hol'll]lau-
. .

1·1 I
.

'I l" I \T, I L', 1· I CJ:l!llC'l1Ilo da Gasa, rnccn'on a •

t d TT D 'Ttil Ah'lXIi. Lf'\'lnrlo Cor lO. .hu',1U (,�lil'( 0'",0, ,lCel'O (C a"co,nc(' Ll'�, ,0'.,\\ -

I:;c>si'ão.· l':IS a a • • ��.

;Lo;; Sl'ye'." l' .Francisco GaJlo[i, -I Contiuúa na 3a, págiRQ Ag'ua:nlemos os fatos.

!

j

,A
• •

VISita Truinan

ris.
'Õ) - Concentralção dos es

forços na produção de carvão.
ferro, aço e alimentos, aumen-·
to dos transportes, equi
librio dos orçamentos nacio-·

nais, controle rigoroso do ra

cionamento, distribuição de
matérias primas e eliminação
das ímportações e da produção
de artigos consid;erados de luxo.

.....

1f:'X'!';.f',u1.j\\"(I.
".

Hoje, ouvido 1)(:>[(1 rn11oJ"tJel', li ,sr. y'c)'g'lIieil'o :dü I,orena, ·Lambé�u da
úe>müiIRiíü '&'(e.clJ'i,iv[L do jPi�:D, afirmou:

Não conta tempo'
Rio, 27 (A. N,',) - Foi snb

metida á apreciação do DASP
uma oonsulta sôbre a contrugem
do tempo gratuito para efeito'
de a:posentadoria, O Consultor'
Juridico druquele orgão, ouvido'
a rBslpeito, opinou no s,entido
de que o tempo gratuito não
deve seI' contado. Cita, aliás, a
jurisprUdência do Tribunal de

Contas, que não leva em con

sideração, por sua vez, tal ge
nero de serviço,

O parecer do ConsuUo,r Ju

ridico do DASP foi aprov2do
pelo Diretor Geral daquele 'd(:>�

partamento.
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Ação Social Calarinense 'T�!�'ra�Sa�el!�!L���.e_
, Na forma da convocação reíta realizaram-se as sessões extraor-

tidos na estação locar dos Te
diaár ias nos dias 16 e 18 do correIllte, para se- disoutír e aprovar os es- légrafos:
tatutos dessa nóvel entidade de assistência social, cujos destinos serão Dulcemar Luz, ,Armandodentr-o €m breve contíados ao espirita oompreensivamente cristão na Vieira Orival Macário Gicelanossa gente.

. . .". '

. .

'

Oferecido corno foi o anll'-llvoji! 1,0 .0,0'; estatllÜlS aos ill�(',dl'.:-1�'ados

fl!M:anqca,.
Na�a Rlbel.r:o, Walter

pessoas repl"�-enta_Ui\ras das d iversas classes SOCÍ!l.is,. pua merecer- ernen- P.mho, Dommgos _Mlr�nda, Aldas e sugestões, nao poucos j�ram os que contr ibuir-am para o aperfei- cides Ventura, Joao Pietrowes
eoamento de trabalho tao des interessado quanto modesto. Assim é que ky, Waldeck Maroca,- Antônio I,uderam. ser apreciadas emendas dos senhor-es desembargador Henri-. "

I

q�e d� SIlva Fontes, ele. HeIlor Blum, Jüão Egidio da Silve i ru, cap. Amé, Cardoso, .Olmdll;a
•
�achado,

rrco d ÁVIla, dr. Oswaldo Rodr-igues Cabral, Jobel Cardoso, dr. Biass Fa- Jacob Orbitz, Jose FI eítas. Ana!
raco, Oswaldo Melo, Rodolfo Richter, Sidnei Nocetti, dr. Fernando Meu; Ribeiro Valda José Júlio Her- i'
des, .clem�mtj�o Brito, Leoian Slovinski! Carmelo Faiaco, Bento Vieira culano 'de Barros Osnv

'

Gon-Ie Agnelo Varão, bem como das senhorttas BernadeLe Fontes, Mar-ia .' �. IOlimpia da Silveira, Agnese Faraco, Lubélia Cruz, Maria de Laureies çalves, GUIlherme Deucher, RO-1
Medeiros Vieira 'B Etelvina 'Piazza de Melo. dolfo Hickel, ETna Campos e

I

Presididas as duas sessões pelo dr. C. Gomes de Oliveira, o sr. secre- Braz - rua Frei Caneca. IItário apresentou logo de mícío o expediente recebido, do qual constava .

aten�iosla carta do des, Henrique Fontes, excusando-ss de não compa-
.

,

recer e aproveítaodo o ensejo para apresentar, em Iigeiros traços, opor- P G' d
.

Ituno projeto de assistência social em prímeir» lugar votado 'e com des- erca a or ura Itaque sugestões apreciadas no decorrer dos trabalhos, sendo plenamen
te aprovada á referente ao serviço de consultas em favor dos indigen
tes, quer tenham interesses a tratar em juizo ou no contencioso.

O sr. presidente traçou, então, o roteiro para discussão das emendas
e SlUlbstitUlLivos. que, pejos seus autores ou pessoas credenciadas, de
viam ser enamciados á medida da citação dos artigos do projeto firm_ado
na' 'reunião anterior.

O sr. secretár ío leu a pt-irneira emenda ele autoria do dr. Heitor
Blum, propondo a substituição de uma partícula do art. 1°, que foi
aceita. Em seguida, houve uma emenda aditiva do sr. Sidnei Nocettí ao
mesmo artigo, que deu origem a vánias interpretações dos presentes,
sendo também aprovada.

Os ar-tigos 13 e 18 foram largarnente.-ventilados, com emendas e

sub-emendas que resultaram no desf'iguramento da organização ima
ginada ,para o Co-nselho da sociedade, prevalecend o, afinal, a vontade
da maio-ria.

Foa-am em numero de 55 as emendas apresentadas, das quais 18
prejudicadas .-e 37 aprovadulS.

O pro.i'eto dlscutido compll'1,1.:1-se de 4.4 artigos, 18 parágrafos, 34
alíneas e 6 itens, no total de Wc? dispnsitivos, ao pa,sso que O,S eSltatu
tos aprovados t$rn mais dois artigus, um parágrafo e un1' iLem, e menos

uma alinea. ,:
O sr. s'oc.reLár10, na ulLima reu1nião, explicou que era portador de

duas sug'estõ,ç's ·intell'ess(lJntes, fOl\mulaclas p,elo sr. João Egidio da Sil-
.

veil'a, .SObl'B a oriação de. umu cOO]J.CraLIva por par;te da SOCIedade" a. QUEIXAS E RECLAMAÇOESfirrn de prov,er os seus amparados e assoCIados de genero·s de prI�'eIra �- PREZADO ,LEITOR: Se o Que lhe
neoessidad'e, bem conio a instituição d€ che,ques ou vales para dIstrl- '''��r.,••n é. realmente. uma providência
buiJ" OS auxilias pecuniarios aos )ndigenLes e pa:ra as compras que se ft, • ..,..<li ••••,. " ?'" �.�;".r -".d" ".,

fizerem no referido estahelecimenlo, o que ficou para §.er resolvido ..ra qu� aia;unu. falta Dlo oe répit...! &

1)0]0 Cons{'lho, qU(lJIl!do org(lJnizar. O plano geral de obras sociais:
'

'IAO D elcAndAlo que a .u& recl»>nw;a.
Com a orienJtaç1io Segllra do &1'. presid'l3ute, que também aoeItou o '!li Queiu pod"rá YÍr a cau.... enca.rJd.

f'nCUJI'go de relataI' gerar da maLéria, vencida, os. estatut?s. ela nova en- ,"��. SECÇJlO RECLAMAÇO!l!S. Il.idaele ben8>J:ici,ente éh8>garam a bom termo, depOIS de seIs acuradas ho- �e o F:STADO. que O c.Uo ..".á lend.
['as de trabalho nas eluas reuniões.' .�.. 0.",0.0 �p � ....i",ent" d- '1"".

Dentro de po.úéos dias, para conhecimento (1os interessados e do d. direiro. recebelldo ,"I. 8. ama

ilJfor-1rmblico em gera,l,,' será inserta nos jornais a lei �rganica. da.'A.ção- So- ._.�" �:. ':j'�':'''"�_��:�'o.-......:,�l,...."r_ ••_.rial Ca.Làri,ne.ns,e, que, para o desompenho daIs. snas gTandes fJl1ajhdades, � � rUU""' �_ __

�'r,tcisa do cónC1.ll'�O _i_n')'ecliato dos .espirito_s b,em fortna�os: estanc!.) mar- lII"O' i.� ,

e.acla a sua ass,eml:)lela g.eral de ll1s'tala,çao, para, o rIJa 22 de s,etembro
próximo. .

"
.'

. '.. ..

Ao terminar a reunião de sábado ultImo, O' sr. S1dneJ Nocettl ex

pôs aüs pores'entes o :mc,esso relativo obtido. c.om a camyà,1l!ha. promovI
da pelo matutino "O Estado", soh .os auspICIOS Ida �çao SOCIal. e com

I) préstimo dos oUitros colegas de mnprensa e da R�d!O G.uaruJá para

aquisição de cobertores aos nec,es,s,j,lados, havendo dlstnbUldo oerca de
c-em' des'ses artigos, por intermédio da Sociedade Pr? NecesslLa?os de

Fl.orianópolis, Asilo dle Mondicidad�, Juventude F,emmma CatólIca, So
ciedade São Vicente de Paula e CaIxa de ES!llolas. P.or p.roposta do .sr.
pres,id,ellLe, sob vibrante salva de palmaIS, fICOU delIberado se cons·lg

l1aSlS'e na a�a um voto de louvor ao dedicado confrade.
AlJTt.es de ser eJ]\clerrada :a J".C'l.miflJo o Dr. Bi'als!c F,aJ'Cl,co j)I'Oj)OS que

:(OIRS,(;' CüIl/8Iig,nu,do um vaLo dr ]OUVlO,l' ,ao. Dr. FCl'llJall1do '\1,enJ:les _

pela
gralllde soma de tra'}jalLho quo ü mC.:mo df'Sol'l1vl)h�E'll] na cÜlnrfe,cç::liG' dOIS
F,,,L:ÜUIGOS Ol'a a,J)I'Ülv<ucliÜl=', Toda, a (laSa el1iLÚISla�t!C,a,menJe .u,pl:o·vnUJ a.

!

aH·OJJOsf.,a com �ibra,nLe
,

saIYa' de palllllltlJS falzoeQ!dn aSf\lm, .J'lMtI5:a ruo

;gra,nd,e 'etll"ol'ço d�SipeJ1l(lJdo peIo. Dr. Ji1Hlm,ando M!ellldels ,em pj oI dá

.'\Jção Soóa,l ,C(lJLal'inel1'se.

,

Estabelecimento Gráfico Brasil
o E

NICANOR. SOUZA

Papelaria e Tipografia
Material es.olar e de eseritóriQ.

Livros e BijQuterias.
Aceitam-se e·neomendas de improssos em

Rua T�radentes, l(i). � Florianópolis.
geral.

-

QUER VESTlR·SE COM CONfORT-t E ELECiAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Feli.ppe Scbmidt 48

, .

A FJMiP'R�A CON.sTRUTORA UNIVERSAL, AVISA)
TODOS os PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiI.OS DE ACORDO COM O DE·
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE -SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

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

(;10 AMÉLIA NJft'�.
_L, . __ ,- ... 'k, .....,,.. ��.,, .

'-o

Um método novo, usa
do pelas Estrêlas de
Cinema de Hollywood.
Pôde-se obtê-lo agora

nas' farmácias

\,

l.im ruédieo ela Culilór-uiu, que a tende
;h J'�stn\la� de Cinema de. Hollvwcod,
de::icobrill um método seguro e novo

para red uzi r o �xcessn de gordura anti
est.é tica. E!'\ta. dPtlfoherta chamada.
ForIIiode dissolve a. {.wrdura de um

modo seguro. (' rápido. COIJJ('c� a perder
pêso na primeira semana c l:n,Ulto? quilos

-.

ao mts, Hasta tomar 2 pa.stilhn s ,{ vezes

por dia. Forrnode estimula a saúdé,
ao energia e proporciona uma , f,igura,
atraente. de modo que possa parecercsen
tir-se

íü

anos mais jovem. Forrnode
é um preparado �arnntido para remover

o excesso de gàrdura. PeçaForm�de,
hoje mesmo, em qual({uct .farmácIa. _

A

EOSfl.a gaKa-atia é a sua mator protec-ao.

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

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAiA-
'u.tS� .. U78 _.� �.: B A B A
�tY�OIOM � TBA.lU\PO:B'i'ln!

Cifre. do Balanço do 1944:
<,

CAPITAL E f<ESERVAS
Reeponeabilidade»
Recet e
Ativo

Cr.
o-s

80.900.606,30
5.978Aol.755.97

67.053.245.30
142.176.603.80

ROBERT CARl
lE lOClE

Por. o. pe..oo. de g6do
apurado ..ue, alim<do requl.
sito e..enelal de p,eelsio,
exigem 'bel<tzo e ort,e, o r.
lóglo .Indleado é ROBERT
CART 17 rubI•• Séndo uma

marca NÃO "RODUZIDA EM
StRIE, fácil' ovallorem"e o.
extremos de cuidado e perí.
elo .posto. no seu fab,ICI>
o que .. .Ievo à cotegorlo
oi. verdadeiro obro.p,lmo
.0 arte r.loloalro suíça. Em .

tluentloiodes ,eduzldQs, e.ti
ogoro ii disposIção do ,,�II_
co .rosll.lro o famoso ,._

-I'lle ROIIERT CARr, "Ha.te
í.aom".n••" na 16Exp•• ltlon
U niver s.II,.", de Paris.

ROBERT CART S/A
Le locl. - Suíço

.lst"bu,áores.At.c.tllstlS:
R. " G. SLOCH, LffI•• ·

Ru. do R... rlo, 169 - Rio de J.nclro
R.. lll..ro 8.d.r6, 92·4.' - S. !>oulo

" venda e.m Mdo, a. boa. r.loloarlos

..

•

Sinistro. pagos np. ÚltUDol 10 aDO'

Respcneebífídadee c

98.687.816,30
76.736.40 1,306,20

, in
Diretores: ; l:pe

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco . (de Sá, Anisio Malsorra, Dr. Joaq\lim Barreto de. Araujo 1 q
e

-

José Abreu.

€r�
-------------------------------------------------------

DATIL,OGR FIA,
(orrespondenda

Comercial
(onf�re
Diploma

,

•

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozzi

./

�r:r:1METODO: lÇ
Moderno e Eficieala �

DE CARVALti,U). 65 róo
lTé'

RUA ALVARO

'CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51/t a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequei

Banco do Distrito Federal Sa A.
CAPITAL: CR$ 60.\)OO,OOO,on
RESERVAS: CR$ 15.000.000.00

'lua Trajano, 23 • FlorllilnópoIG5

PaI, a (oIlC'ltrSOltEstlltlLUli.... OH FedertJi1
"7'

e Exames'�J de' Admissão ,

.. ' ,1 ca

E�fude por Corréspondência'
Português, Matemático., Ciências., Geografia,

His tório do Brasil, etc. •

Inte".e..o.-o? preencha este cupão e r.smeta-o paro. C. POlltal 332
FLORIANOPOLIS - SAN rA CATARINA

PEDINDO INFORMAÇÕES:
Home � � _

Rua, �l.0 _

idade Estado _
-'

(('T A P I O C A'»
Firm" exportadora de São Paulo dessja entrar em
contato' com. produtores de Tapioca e derivados,

pagandO bons preços.
Cartas com detalhes, preços (Posto Bordo) amostras

" e fontes de referência ii

'Comercial e 'Importadora Los Andes S/A
Caixa Postal 51»00 - São Paulo.

Resolvido, enfim, seu problema financeirl:,I!.7
Adquira TUDO 4e que neouaíta.,

ele 'UMA SÓ V.EZ,
pAI'".do PABCELAD.I..BIBM'I1I,

Mm ... 'Y....�ÁGB.S da. co.pra à�.
..ro••o.... elo

SISTEMA
,

CREDI,ARIO KIIIIOY Ifj

Lh"ros
,H

........ ,

'1ISta_" el6trI_ • 1IUIíI......,
ArUces ',.ra ........... \

-

PeI..
C.••,I_. _

�

........- ......

___I

--=�I
.4'.'
Gela4..1'81
8101""
J6Ia.

"

1NP{JsraJA, cOMáao I SEGUlOS KHCJ S. A..
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. Hoje, às 2ft koras, no Clube Doz-e de Agosto, I convite do Govênlo do Es
tado, reunir-se-,ão ,todos quantos desejarem colaborar na «Cam'panha

do Pramin», em beneficio dos 'lázaros.
to Acôrdo lia política mineira I A pas�agem do Fog,)' Na ftsfielllb1ál'!l o concêrto

Bel? Horizon,te: 27 (A. N.) - ca do deputado federal José' •

b 'I' 'T'·
., Dlti 0>...

D I,Reumram-s.e, ontem, na séde
I
Maria Alkimin. ' sim o ICU por IJucas Conti�uoção a man

de seu partido os deputados do Podemos adiantar que a for- Tijucas, 27 (Pelo telefone) Haios U{3 art ístas verdadejramen-
PSD para exáme do acordo que mula sugerida pelo PSD não _ O fogo simbólico chegou, a A, ..;rssuo da Assembléia, dtr� un- .u' dignos ,desse nome q'IN} nos vi-
" p 'R' Ic-ünl,e;m, começou calma, com o sitarn. F. 'um deles é Andr-és S.S'V rocessa com o governo. e- bastara para pacificar a poli- esta cidad€ ás 17,30, onde foi S1'. Ribas Ramos na tribruna para Dalman, consagrado violinista esolveram os l.arlamentares tica de Minas Gerais, devido·á recepcionado pelas autorida- solioitar ao Execut.ivo providências compositor espannol, que, acompa"pessedistas ", sem que a agre- atitude irredutivel do PR. Es- des, colegiais, clero e pelo po- junto ii pl"l',f,ei'Lura de Lajes no J1II.Hl,do ,ej1e sua exma, esposa eI. G('-

'mlaç:=t� p�rca a sua condição de se partido ainda recentemente, vo, em geral, apesar do mau
sentido de serem satisfeitas a� exi- noveva D'Arteagas Dalman, veiu à

t
. g'ôneitls conebtucionaas para a cria- nossa cidade iPara nos :b;ri'llldm: 00mOpOSlC1Ol1lS a, o segumte: manifestou, de modo a não dei- tempo reinante. cão do ,di�tJ'itl) de Palmeira. sua '(!'Xilraulxl,ilnál'itoa sensfb ilidade"1° - Os deputados exami- xar duvidas, que não abrirá Após uma permanência de O S1". �aulo Ramos elo PTB com al'lti,slffea.

narão p.atrióticamente os itens mão das prefeituras que lhe apenas 5 minutos, prosseguiu a palavra, apoiou ,e�s.a soliciLacão, E,nM1s,iasUcflJl11ente elogioado po
das Disposições Transitórias couberam em virtude do acor- para Florianópolis onde deve-I

U :SI',

OS\,
;vaIdo Ca�ral, na ,Ll"lbn- la craí.íca autor-izada de Paris, No-

1:1 C títuí-, C"
"

.
na, vUI,tOLl a tecer crtticas indunda- va York Buenos Aires r, Rio, quea .ons 1 u.l�ao ?�e o governo d_o ce:ebrado ao se formar a 0- rá chegar as 20 horas, aproxi- da� 'CI respe ito da ação do Exeouti- (l considerou um genio que rasei-deseja modificar ; hgaçao. Alega o PR que os madamente. (Do corresponden-I \'0 Municjpa! e não perdeu a opor- na !pela .sua arte", o sr, Dalrnan2° - O partido concede a cornpromíssos assumidos por te). LL�nielade de atacar u ·�ov,êr,no Ne- organizou eap.lendido programa pa-

liberdade ao sr. Ribeiro' Pena seus filiados não permitem , , ,....... J'�'u Ramos. do qual,. púhlíoa :e no- ra ,() seu concerto de amanhã no
. I ' br . " d

.

d lOl'la,01Jl,nrte., fOl u maior, Ü' mais en- 'rewLro Alvaro de Carvalho.pala reso ver so re a renuncia agora, a otar outra atítu e se- SI CONSEGUIRES tusíasmado e o mais coostarae.en- O grande 'hora artietica gerá.do cargo de vice-governador, fi- não aquela. Que um teu amigo ou eonhe- deusado, até quando se viu Iirni- realizado em benef'íoioo do PI"e-
. cando, por-ém, o P. S. D. com , , ,.

cído analfabeto frequente um our- tado em suas insacíéveis pr-eteri- ventórfo ,e será lPaltr-oci,naela pela
.

teí l'b' d d UI D,U1T1� & 50 noturno para aprender a ler e sões todas de iníerêsse pess oal e Soci,edwde de Cultura Mus ioal.
\
ln .erra 1 er a. e para. apresen- (�AM A 1\:';" ILl.lft a escrever, prestacás um grande fu.nd.n monetário. "',,, �I,;, 'c

,Ei,s. o prograrna.:�t�r outro cand.ldato caso se efe- serviço á tua P-átria, Catedral Me- Escutando-lhe os apartes, com os ia PA:RT,E
tlve a renuncia. Em troca de- O VALE no ITAJAJ ! tropolitana 0U Gnlll)(i.) Esoo,lalr São quais hoje condena sistemática- (Violino)
seja o PSD que o governo a

José. mente Ludo quanto ontem louvava 1) Ohacorme (Violino SOlu) -

comp.rometa a cumprir o Se- sr ao meno).' 13JpS'0 entre as p,etdm- .T. :-I. Ba,(lh.

guinte:

'MI·ssa em aça-o de gra'ças
�!:p'���l.a�B epI:�.L�u���b;�I�X�I�\ CJ�:� mt;/or)Pr'im��g��·i��1i ��\���,N�j: (Jtea) - O governo nomeará'

','

,razão assistia ao ,sr. ,Cardoso da a) J:lumm'esque - DVOornk.

���!e��s q�:u�:�sce�o� :..u;\��
,

, ��t;���cI,�lla�;�(�íâ2��I�'(���.. a�,t��{â� ni.4) [{nnela des LuLim� - Bazú-,

. o� filhosC! () ca�a,l Cwpil.50 Q\1irino P. Bp;nLo f' l'ltlt,h C. BeiHilo. con- l,a,bral ao r/ts('o 'voadol'. Nmgul'm 2a PARTE�o:'tes, poden�o '? :lomeado so- \"idam os' pa]',e'!l,LE's e. amigos pata a,s'Si.�Li;!' a n1:iJs!�1l em a�'ã() d·e graça,,:; ."nbl' o qLl(� é, nem mesmo s'e é, d't, (Piano. Solo)llcltar a substltulçao das auto-
qll'(� ma.miam ccl,ehr:l'l' Jlrla� StllRS hoda.s d�! prata, a realizar-s'e nl) dia onde vem e pa,l'u onde vai. , . -1) Tema Con 3,2 Va:riaçõe.s

ridades que se mostrarenl par- 29 do cUITen.lp, às '/ hora.s, na CaJerJ.l'ul. '

::'Ia lJ'ibwlo3, ,em ,seguida, I' S:l·. Bp:('jLlwven.
.

ciais' lJ!J1.al' COlTêa pul"e,I'izo-u a clema- 2) ,Es'Luidio - Chopin.,

• . , Fpn.li:<., 2R-8-',7. gOgNl -doo ,s,u,ple'n-Le ud,Bnisva, twi- '3) .PllllliClh - YiMn", Loho,b) - O governo garantlra o den,()ÍfLndo que os l)I'oblemas a qUoe 1) Um Susp'i.rü _ Lilsz,t.
livre exer_cicio do voto nos mu-..

AGRA.' E'CIME'NTO
õJ.p aluelil'u, sfio pmbllema:; já 3a PAlR'l'E

nic1pios em que venceu o sr.
' "

1�(lltaCIOJJa-dos. Com a I�:llItuJ'a üe (V i ()hlliO)
M'lt C b

'

.

,. I'e(lenhe po,rLaria elo '';'1'. Pr,e-fe;ito i) Cnr'o ,1e Dervislll'S'.f 1 ou .ampos, su stituindo
.

.

". d" I Munioipal desmentiu ca,b<almente thowm-Al1'er.
-as autoridades que se mostra-

.

V-pJlIh.o ,dr. j)llbll\co, ,eXiLer�aL" o .meu malS profundo. agra' -eJCI'l1W.n'�O i aS e,xplol'1)çõ'es, Lf}ci(ias P'(�!O ,Si!'. O�- 2) CantÜ'� d,e América _ DaJ-
rem facciosas". ao J!usü'P faou1Ha'Ll\<'u Dr. :\'lal'lo \V,endthalllSpl1, D. D. Un'do!' cio 1:10:;- waldo Cabnul, a respeito d-e multas mau.
Da reunão foi lavrada uma pita,l ]\f,er'eu Hamos. w,g,e .mod(�]:al' rslahe.le'cilrnen'lo (lHe (anto f"l-e,Yfl ü. () taxas. E pm Com I�n<é['gico e 'eu- 3) AcaIa,nto - Dalmau,

·ata, que, �ssinada por toda a dilll'lüflca o Estado :<I<e' ,Santa Catarina e. o SElIL (ÀÜ'v.êmo, ás riwereqldis:;i- i LllSi,á,stic(J f�7. o. el.ug:i,o da fr'l().unda 4) Jota Navar,ra - Rarasate.
-

'I f"
,

I 'I' t t { f
. admnllstl'acUo .\ereu Ramo.s. Crl- _..T.............._......""._...T............."".......__ ..

, bancada foi entregue ao sr. mas, fJ'rnq.,; 'e ii (,o,eo$ os.' ulnClOllan05, pe no lmo ,'t'Cl a;nelJ)l,o quP: me OI
vadiO de aparte,s, (oal.gun,�, llim tanto ASSALTADO NO ESTREITO

) Martins S,oares, para que o eliSpC!T1S<l'du qllaillido', nitacaüo (j,e grave .mf,cl·mlaidde. Ia és'tIve mt'��I"JHldo histéricos, üÜJ110 os do sr. FeJ"na.n- Relatou-nos, ôntem, o solda-
mesmo possa pross€guir nas :33 1011lgO,S dia's. ()\Hll'Os,s'im, favo I'xLens'ivo €;</te agt'ad,ecime'o,lo'() a. tOdas: do M,elo, ,i)'x-oJ'ieial üe gabinete do do nO 85 Jure Corrêa, da

'"
. -

• 'f'

:-1(18
p'el�soas (Jll'C' ni'e vi�,j![,at'a:m p Is,e int.el'l�ssaf'alm ,pelo tlWU ,J'pi'lal.JC.leci-'

1'1," Iv,e,I/''' d(.(-, AraUJO). ,o
sr. nmael ' ,lle",oclaçoe� paI a a paCl lcaçao· .. , '!G(H'I'I�a a Lodos in 1"'e&pnndnndO', Cla. Extra da Base Ae-rea que,

da .f)olitka ·lííineira. A reunJão moti.10. .,1 ·i <.

j�OJl) !l'...r'l�-ItJl'qll ívr'! lóg;ilJa_ e jrn.,Leira dia 26, encontrando:-se na" re-
foi presidida pelo sr, Martins HIg.uaCll, 20 rl(� )\,gO�l0 (lie 19A7. proe·pdênei1a, de· argurnenLl1'ção. Se O' ta do Balneário entre as 10 e
Soare,s e contou com a pres,en- �l'. :\f,er.f\u HUIl1tos nada fez :pOI' 'aqt:l, 45 ,11 h d' it f "

_

M'
..

d 7' D" .Illclag'oll o orador, cl:e ,quem ·�;w .

e oras a no_ e 01 su

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

.

Issa e. la obra o Genl,l'o de ,Saúd,e, o Hospi- bltamente assaltado por tres
Lal d'e [solamento, u Abrigo eLe M,e� individuos armados de 1'evol-

Jo�e' BrôuDsperger n,Ul'es, os 'gI:UP_?S da Trind'flld'e ,e do
ver, os quais sob ameaça lhe�

,
Haco ,dos Llmoes, as no\'?,s e mo-

1 '
, ,

'

t' d C '

O.l'trud.. ,Henl'iqueta. ECIlIUltlpel'gel' e Heinz BrClun..- clel'IlaS ala,:; ria. P,€'l11henCl"U;I'la_ e :do evaram a quan la e r$ ....
perger veem, por e.te meio, aq�ad.ecar o .conforte I HÜ"pl;[a:] de Candad:, 'pa,l'� nao 1a- 547,00.

m.
01'(11 q\te lhe. foi dado por tOdOS, o. fJu•....(lQom·llfU: nas GOlóma,s, pl'onmas? �eco,�,: I

.
Em seguida procurou e.ntenp�nhQ�om o lonqQ anfarmido.d.. ele .�u in••que· I �:md?, pedl� q.�f� !he apo.n.t�,s,�,e.m, as der-se com as autoridades poli-

.

clvel • pranteado espolo e paI leSE BRAUNS·jl?WI taiS �elahzacO'p.s eI�o SI. Adolfo
" _.

.

.

PERISER, • b.m a.. im, 0.8 manifestações f!" It�.ar de todo. 08 que i [\(md�,l': ]<,alaram� entao, '1103
> P,en:-I ClalS, O que lh� nao IOl posslv:l

enviaro� ,eoll&a., talegramol • cartõ•• ,

o.,' que acompanharam o

'I
t�I�c.J,al'la, eSqll,'�'Cld�S,

de :q�l� �P€= I pelo mau.f�nclOnamento da 11-
corpo ate a .ua ultime moraa. lUIS pallt.e dela fOl obl a :do ,s[. Kon ,nha telefonlCa.

Convidam, cuh',ftim ... po.re:a.tes· e p....as amiga., paro a•• is' deI', e paga ipelo governo, AH.gIS
,

'

tirem a mie.a· lia 7. dia que s.ré cel.,bl'ClIla no Capela do Cole.ia Bras-il. Negar que o ex-ühej,e 'llel'e- ele pro�acfa pela ma1Ietl11tlÍLl�a, lr1ans
Catarinen•• " dia 29 proximo, à. 7 hora., agradecendo, d••de já, o I nLsta cLeix,oL: o. Esta?o em má co�- tÜI'mO,L1-'�e �m l��o cLe_ f3Jb�Ü�j, Ia
tod •• o. que comparecerem o esa. ato d. pled.da crist4i, 'I dicões

ec.omoIDleas e negaT veram- E1oIlitaI,nE'lf�ma. � �S'�, nao 101 V,'clade ás meTI'sa�ens ao Congress'o, xc�a., Oil seu 'pa:l!

L
· (las quais se vê qlll' 'Ü qU1a,driseniO' O deilmtado I1mar COI"l'êa r,eptou

R-staurante do Ira
'1926-1930 l,egou a Sfllnlta ÇaLaI"i'r:.a o l.�der a 'Provar ql1alq,l1'Bll' manifes-

....
' I u.m deJiciL d,e mais ele dOIS mI- ,taça'Ü, ipo]Jüca sua, anLe.s cite 193:3,

Ihões d,e cruzetÍ:llos. É rueg-ar, ainda" qua,n�Jo, e,m ()ompalIlbia do. el:ef:'uA l)íretoria do Lira Tenis Clube tem o prazer de i que os dados ala1"mante,s colhldüs, laelo "Paul,a Fontels, de Curitiba,
tl'lU l'evflJntamento p,ello "",r. José da aflSIfl.OU VIOlento ttelegrwma COUitiI'U,

comunicar que o restou ra-nte ,do Lira, recem-inau- éo.s,La Moellma(l/ll: e 1(j.1vul],ga,dols l)'P'- um rut,o do :&1'. Aristi Liano Ramos. l<�
10 gavürlllo Al'istiliano Ramos, ii8- a :prova ela :SIna. ÜÜl,:�:rêlli,c,ia, decl�aJ'o;lI.

Q
I jam ver,c]a,deiros. Ess'e j.e�antfllmen- eSltavla, em que htoJ,e alnida 'es,� (�,n-'
to foi pr.oce,dido ,e pu'�IIOatdo com de s� oOloy_?u desge. a ,Slua pnmell'a
a as>:iua.tl1'ra do S'I'. LU'I,s da Costa mCl!mfe,stacao polItIca, 'enqlJla:n.to o

:\[elo l'll[üo ConLadol' Geral elo E,,- SI'. Font'e,s jú. l'ist.á a,o lado do SiI'.

[,aelo' E 1)" sr's. AristiJi,ano, Moell- A'l',tsl,iliano.
maTl�1 p .vlrlo S[lO 1)'1',550-a" absolut.a- O repLo do ;:::1'. IImar Corrêa cau-

lnonL" i n�usp,e·il,a:; todos os trê:;. sou !Sensação, agll'ardando-'s,e r,

As a!i/"ll1aLi\"as do sr. lImar COl'rêa proollJu'l1,ciamrnLo do 1&1' • .T . .T, Ga-
tem (I "eu fu.nrlamr,ntu, a.ssim. na br·,al.
paJ,ana do pl'ópr,io sr. Ado,lfo KOll- Dessas pruStSagi�ns� ':ê-s,p a quanto
eler (' na cI,r t!'(�:� oul ['OS el,e'TIl'eIlLOS desoeram a mtr-an,s;I,gonCI1a e o il'au-

da Olj().�içfio. COI' Lldteni,�L<ls, atropc,la,r1ü,s p'ela
l,mvo,:,sibili.Laelü;,< üe ']',esposta, ao yer'Chlide.

, .

.

l'e.p,['('.",('nlanle p,e,s,�edi.sla que SO'ZI- Ü sr'. J{<Il/l.!I,P]· JÜ�lS, elLw,amlLe os

rubo cl.es,miíralizava ti fui'i,a, fa'náti- d,eilxl;[,ElS aml.],Il'l';F[O-S, perdeu tflJl11lbém
e:a e ,Iol,alitá,ria de de�enas de apal'- ma.g�nHica c,uasião de. ficar -pO'f;(,o
.Le,s, ,u hancacla udtelli�ta pI'.QClllr�u em 'sos,sêgo"! É que, gl'üa.ndo, S'l:�
],eVHll' o debate para a l',eLa:I,)'açuo t,e,ntou qUle ,o 'depuvado GOT:l ea

'lJoeSlSloaJ. O SI'. João .Tosé Cabral, "t'mca:ssára como IpaJhaco n�, ,As
meln,toI' ela banca,da, e de quem s,e s'EIlnbl-éia.",. 1',p,c'e?B>llcIlo. dE' ld'odo J�
esp'eJ.'ava ma iOI: po,ruderacã,u, cIell o Lo: "F,e,1 iCil lo \i. EXOla.. que n<1n

exemplo. A SUD tálioa, toam/ia, (7S,- f'I'a,oasS'ou!"
'lava mal calcula,da e 'Ü'S seus ncr- F ionaLm('J\1It e, o SI'. F,rl'llanelo M�-
VO'5, ,em ebuJ.i,ção, oompl'etara:m o ln foi. a I.I'i:huna para, 'em V?Z 11-

el\e,!>a�tl"p. O lido1' ude'lllS/l,a p,nltrou na, dl�er I11lentll'a gTossa. AfIl;ffiOU
no dlsl!a,Le ,acl1s3JrlJelo o 'sr. Ilmar Cm'- s. 8. qu� () GO'v,ernador presl.d.ll'a a.

rêa cite "viver agfllchado po'lllitlCa- COIlY'Cln.cao IJiessedIs:I.a ,de Hw
.

cIG
me1!lt.P a,o sr. Adolfo Kondpr". Or'a, SuL S. s. salbe mu�to be,m qy'c \18.8'0

lo 81'. KOH,rJ,e.l' g'uverno,'11 o Estado é falso; que ,a seSS<l'O pa:l'tlliana 101.

de "1926 a 1930 o !S1'. Ilmaa' Go'rrêa llresielida pelo 1"1', Gellsü Ral1�,os, pl'r
\ naSOC:l! ('!TI 191G. Tl,ruha. ;p or.tan to, SldiCtIl!ÍJe cio P'SD; e que o 'Çhef,e do

cl.ez anos 'ao início da. 'era kÜ'nde- E.'<:oemti\"u na sua nSlta. :;0. C�l,egoll
reana E' l'f ao final de1la. E'l'a me- 'aquela cidade um ou dOIS ti IUS

nor! E�sas cta,las, fllnumlciadas à Oa- d,epois. ,

..,

Sft pelo [i,opul..a.clo [loC�sedi.st.a des- A i estão algumas fotograJ \il''', n,�

'conLl'olaram por inl,eirü o srr', .T, J. opos'ição conslJ"lJ,Íl'VO que a 1..:]);'11'

Cabral. CjLH'- apanlmrlo 'P:ll1 falsiria- faz em �al�!a Calal'llla.

de

)€

q
U

Bee�

_Pacto de•••.
('an:l••a.

tia dos direitos e liberdade cto
homem, o bem-estar indispen-

, sável das massas humanas e na

.efetividade da demoeracia para
a realização internacional da

justiça e da fiegurança;
RESOLVERAM - de acordo

com os objetivos anunciados
- celebrar um Tratado a fim
de assegurar a paz por todos
.()s meios e prever ajuda recipro
ca e ,efetiva· para fazer frente
a ataques armados contra qual-.
,quer Estado americano e con�

jurar amea.ças de agressão con

tra qual'quer deles;
e para este objeto nomearam

seu s plenipotenciários, os

quais, depois de exibirem os

respectivos plenos poderes que
foram a-chados em boa e devi
da forma, acordaram os seguin
tes dispositivos:
Artigo 1 ° - As altas partes

contratantes condenam for-
, malmente a guera e se obrigam,
nas relações internacionais, a

não recorrer a ameaça ou uso

da força em qualquer forma in

compativel com as disposiç e:3

da Carta das Nações Unidas

eldo presente Tratado.

Artigo 2° - Como

conse-,;guência do principio anterior, IIas altas partes contratantes se

comprometem a submeter toda
controversia que surgir entre I
elas a metodos de solução paci-jfica e procurar esabelecê-Ias I
entre si mediante os processos'.
vigentes no sistema inter-ame-:
rica''') antes d'3 referi-la á As
sembléia Geral ou ao Conselho
de f2gurança das N::tções Uni
das" .

gUIado, estará aberto p.lmone:J\t�mente e habilitado

servil' diariamente refeições aOI seus associados.
Fpol'is. , 26 de aqoato de 1947

A DIRETORIA

Caixa Telegráfica Beneficente
de Santa Catarina'

Servinde de SecretsriCi)

IDe ordem <do Sr. Pnsidente, c..nvllco os sócios de6.
Caixa, pare lo) Assembléia Geral Qrdinaria, a realizar-se dia
29 do corrente, das 8 àa 17 heras.

Florian6p�lis, 26 de ago�to de 1947.

CARLOS SCHMIDT

'Arlindo Rosa e Maria
C. Rosa

Antonio (. da Silva e

RegiRa C. da Silva
p�rtieiJ!Dm o.. .._te. •

).!Iel.oc. amigae G .�
d. eoecllneMo de nu Nho
IAM, com a 9ritc:, Doracy

C do Silva
d. ogoato d. 1 !34l]

p"'...tiGipom a.. par_te. e

pOII.OO. a.migos G c:en�"'o
de cOIIonoeato de .u. fit}\a

DORACY. com o ar,

Iam ROlia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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€adasfro So�ial do «O Estado» 4S8. Cívico �ilitar . ftorario das empresas rodoviarias
.

&dimoe .(.Ia nOil!Ca dietiatoe leitoNlti. o� de preeucber o Marechal GUilherme De �'lorianópolis para Laguna:
l!Jm'DPOO �.o 0 �ie-lo á nOà. &daçle afim ..� Empresa Glória: 3as· e 5as _ Saida: ás 6% e 2Y3 horas.
� ilnt'6l. o .0.0 IIlOVO Cadutro Social; Comemorou seu 10 aníver- Expresso S. Cristóvão: diáriamente, exceto aos domingos
g� _

sario de fundação, a 6 do cor- Saída: ás 7 �ora:s.
rente, esta Sociedade dos, Sub-, Auto-Viação Catarinense _ 2as, 4as e 6as feiras =: Saída:

lI9x:o _••••••••••••• J'At. Ctv11 D. NaM '1 tenentes e Sargentos da Guar- ás 6,30 horas,

� ..•.....•.•...••.•.••••••.••••••••_ niç,ão Militar de nossa Capital;
A Dve. F�ora�lópol.is ai Tub3�rã05� e sábados _' Saida.: ás, Ontem, em Assembléia Ge-, uto- iaçao Catarmense : s, s

� (..) ••• •• " •••••••••••• OIil.OGO � •• tt ••••••• ,. ral realizada no Quartel do' 6 horas.
140 Batalhão I de Caçadores.] Plorfanópulís para .loim'ile:

.� ou CarGO ... ,........................................... ••• houve, eleição da nova Direto- (via Blumenau)
W'..._ lo PA' ria que ficou assim constituí- Auto-Viação Catarinense: Diáriamente,
�se &1 (mie) .I..

da: gos.
Presidente _ 10 Sgt: André

Iino Natividade da Costa _

II .. CI.G o ".ooJIJ •••• •• • ••••• 5 ••• Reeleito.
Vice-Presidente _ 10 Sgt.

José Aurélio Malta -'- Reelei-
to.

,

10 Secretário _ 10 Sgt. Ra
ul Dias, da Silva _ Reeleito.

2° Secretário _ 20 Sgt. Má
rio Antônio Luiz _ Reeleito.

10 'I'esoureiru _ 10 Sgt. João
Pedro Nunes- _ Reeleito.

20 Tesoureiro _ 3ú Sgt. Ata
liba Silva _ Reeleito.
Orador - 30 Sgt., Pompilio

Cocconí Costa --'-- Ree1eito.
.

Conselho 'Fiscal
Presidente - Sub-ten. Josél

Bezerra dos Santos -- Reelei
. to.

Membro _ ]0 Sgt. Mús. Mau
rtlío Jeronimo dos Santos _

Reeleito. ""\
'

Membro _ Sgt. Emílio Gar

viga _ Reeleito.'
Membro _ 30 Sgt, José Luiz

_ Reeleito.
•

A posse da Diretoria que di-Irigirá os destinos da n oveI AS-Isociação dar-se-á no próximo,
dia 'i de Setembro "Dia da Pá-

.

tria" .

Segundo estamos informa
dos a Associação que já nos

proporclcnou solenidades cívi
cas corno a do "Dia dia,Ban
deira" no ano passado li come
moração do "T]j\_a delTiraden
tes" em 21 de Alkii :�o corren
te ano, quando· se teve opor
tunidade de ouvir a palavra
brHhante do ,Sr. Dr. Carlos Go·
mes de Oliveira, promoverá
uma Sessão Civica em come

moração ao
'IDia da Pátria",

no ,próximo dia 6 de Setembro.

AaradeoerlamOtl, tambêm. a-� de noti.cW de�
�••nWG e outru. de PMeDt6t oa 4. jpUIIJOU amdpa.
....,-_.....,._-....__._-'--�---,--��-----------

��I.ca de Olha0
�- 0BY1401t. NUÚI - Garp:cta.

'Preacrição d. lente. de
CIOntoto

�B"O - Felipe 8chm1·
-to a. DM H às 18 uoraa.

�OIA - Conselheiro !WIJo.
n, 77.

iIIILIIJ'ONlIl8 1418 • 1:&0.

AuseRte

DI. NEWTON D'AVILA
�. - f'ia<â UrlnAri.. -
lkIe.utu doe mtestinOl!, reto· e
.... - Hemorroldu. Tratamea,.

w da colite amebi:ana.
l'IIlo�ap1a - lafra n:rmelbo,
Ooniulta: Vitor lIlelreIel, 28.

J,\�
-

dJarlamen.te AI 11>,30 ....
� ., tarde, du 16 h•. êIIl <1:I*1w

__d: VldJal RamOll, M.
� 1067

DI. A. SANTAELLA
(_loaw1c pela Faculdade Na

l!'II8IUo1 de Medicina da UnlverllMo
�,,, BraI!1l). Médico por concu.r·

_ ,. 8ervigo Nacional de DoC-
.' Mentais. Ex interno da Santo
� de 1Il1.llm'1c6rdia,'e HaapltaJ
tlfIIIiIUtrSoo do R10 na Capital ....

,

dera!
IJIUIIlVjL IIIlIlDICA -

-

DoilNVAJI
NERVllSAJI

,,- ecm.uItófrlo: Edlflc10 .A.mtila
NETO

- lia reUpe Schm1dt. COllIn1ltul
Da 115 As 18 hor.. -

1lIla"1Dcl.: Rua AITaro de CIlrn
.. s. 18 - J'lortanópolta.

.. POLYDORO S. THIAGO
GiIINIeo do Hospital de oartda�

de Florianópolis
..lJtente da Maternidade

IlIIo'DIIOA lmOICA - DIBTUJI.

IUOS DA GESTAQAO Z DO

PARTO

IJIIG... "108 órgãos internos. _

peolalm<!nte do coraçAo ,

-..noas da tlroide e demalll

glAndulas internas
.

�onlUPIA ..:. ELEC�:aOCA"

IJIOGILAFU - META1IOLl8MO

BASAL

, 18 horas

iIIo..... chamados a qual'lUeT
,.., IllClUll1ve durante a noita.

�TORIO: Rua Vitor Melro-

,les,
\

18. Pone '702.

l!lIIIIIDaClJIA: A v 8 n i d a Trom·

powsk1, 1IlI. Pone 7M

DR. MARJO WE!\'DHAUSEN
Clfnica 'médica de adultos

e eriancas
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Oonsulta das 4 ás 6 horas

Residência:
}<'eiip'l Srhru idt n. 38

Tel. 812

DI. ROLDÃO CONSOM
j IiW..VBGIA GERAL - AL'.!.\4 (-'!.
l'mIGIA - ·MOLltSTI..U DliI tmlo
.... 1OI'ORAS -oPARTOD ..

1Wmad0 pela Faculdade de 1I�
.;.t.o:l.WA a.. Urulft:! dlUSO,; ue -o

1c1dG, OIlde foi assistente por v•.
� ano. do Serviço Clrílrgioo de

,

noto A.Upio Correia Neto
� do .estõrnago e nn "1'
-- Inteettnos deigado e grouo,

t1r61de� rins, próstata.' bexlQ'a,
1MI'o,�...�!frlo. II trompu. Vartco
--. lUl%'ocele" varLtleI II bwlt.ie,

, 'CONSULTAS:
seu II li I) horas, à Rua ::"01".,
DrIIIiDWIt, 21 (altos, da Caa h

ratao), Tel. 1.598.
IJiWJDJtl'fClil:' Rua Esteve. .nl-.

ador;' í7.: T�. II 7&4
I..

Dr. BIASI rARACO
DQmIfCAS DE SENHORAS -"

, IIO"J!LIS AFECÇOES DA·
PBLIl - RAIOS INFRA-VER
IIJILBOS E ULTRAS-VIOLETAJI
v....: R. Felipe 8chm.tdt, 48 _

Da. 9 Õ. 11 e do. 5 às 1 hra.
IR.. : R. D, Joime Camara, 47

roNE 16�

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Coewultório - Rua Jo�o Pinto II. ,
- .&Jbrado - Telefone 1.461

JhIIk1fncla - Rua Sete de Setembro
- i�ifíclo r. A. P. -da Estiva)

Telefone M. 83<1
,----

II. PAULO FONT,E5
� e operador

ÜQ;dultódo: Rua Vitor MenlN, •
Telefone: 1 . .w5

�WI das l{) b 12 � daG H Ule
li.'i&I:ilden$: Rua Bltunllnau. H

Telefone: 1.628

II. s. CAVALCANTIII.
;.ll'iUea acluslvamente de C!!'lanÇU

9tUII 8aJ!danha Marlpho, 18
T'!têfone H. 732

fARMACIA ESPERANÇA
do FarlB&cêlltteo :NII..O LA..US

"

Hoje e amanhA será a ....referida
Drec.. .acionaia e OIItranceiru - Homec.páU.. - Pori'i:G

ataria. - �08 li. bOl'l'aeba.
GaraJlk-.. li exata obNrvl.da .. reeeltúrs. _Hlc..

Moléstias do Aparelha
Respiratória
BRONQUITES

A traquéa é um tubo formado de

.uma série de anéis, que partíndo da
garganta vem até a altura dos pul
'fIlões onde se divide em dois ramos,
indo um para cada pulmão. A par
tir do ponto onde se divide, a tra

quéa passa a se chamar b,'o"quios.
A traquéa e os l;lronquios, servem
para levar o ar lIOS pulmões' e cha
mamos VIAS RESPIRATÚRIAS.
As Inflamações dos bronquios, cha
mamo< bronquites. O perigo das

bronquites, rt>side r·o fato d, sta in
Clam,;ç..a, se propagar aos pulmões,
que todos conhecem os per-igos e

gravid.des.
E precis.o que ao aliviar a tO'se, o

medicamento taça desaparecer esta
inflamação dos bronquios.
Acalmando a tosse, das bronquites
cronicas. o mpdi.C'amEnto deve aliviar
o doente, da "céfnceira" I dos acessos,
principalmente pela manhã, quando
geralmf>nte �ão mais intenso�.
FIGATO"SE, um xarór·.. '" base das
vitami-'1as do oleo de fi!';ado de ba
calhau, alivia �,tosse evIta os aces

sos das bronquites e a C'llnceíra.
FIGAT03SE é um tôni..'O para os _

orgãos respir,il,tórios.CURSO DE
Serviço de Pronto

MOTORISTA
e

Socorro de' Automóveis

FIGATOSSE
\

um pro,puto do laboratório da

HEPATI ItA
rtS.da Penha

AVIDA DO FIGADO
Maiores esclarecimentos escrevam:

"..aixa l'ost:a1 3.061 _ lUa

exceto aos dornín-

De Fpolís, para Curítãba (via Jolnvlle) :
Auto-jvtação Catarinense: Diáriamente _ Saida:

horas.
De Ftorlanõpolís Ilal'H/ Pôrto AlegTe:

Auto-Viação Catarinense: 3as e 5as, ás 6 horas.

Rodoviária Sul Brasil: 2as, 4as e 6as _ ás 3 horas.

ás 5

.
- ..."

Nem 'se perguntá"

\ ...
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*

*
*

,*********
��� *

*

, f.
r
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*

* I

\.

Dr.

*
*
�

Só uso Kolynos!
diz

William Marshall

,

.

*:

*
*

'famoso astro da Republic Producfions que oparec. em
.

"EU NUNCA ME ESQUEl/"

*

*

*

*

*

*

*

*

* ,.

*
* E quem não gosta de Kolynos? Koly�os ê' tim creme

dental concentrado que limpa profunda e suavemente.

Sua abundante espumã é ao mesmo tempo penetrante
e agradilVel. E Kolynos é ·tambem econômico. Para a

limpeza· dos dentes basta usar um só centímetro sobre
a escova seca: Compre hoje mesmo um tubo e verá
como Kolynos •.•

*

*

*
*

*
*

rende maiS!

*�����2_'
··ril������,
..
•
t
.****

I,
-"l' Faça como eu:

Use Kolynos duas vezes por dia

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

RepreseBtantes para o Interior
Firmo atcccdisto do Rie ele Joneire. il'l'll'srtadore de rel.,gi.,. da

1i!11iça, o.ei'. ,reprQtielntcnte8 por "cate I>roprio para €) interior.
Tombem tem (.'!.!trclI artig.. que ofere�em otima margelm de
lucrai! illCh:lli ..e CQ:Jtete. esf."QgrflficQs. ' Certes IOCrG caixa.

!,cstal 3796 -: RIO DE JANEIRe

Ali u

�lodieckHenrique
ADVOGADO

Rua Felipe
(Altol'l <19

Schmidt2!, sobredo-'TelefoDr 1062
(CASA PAR", ISO) - Florianópolis

l: CHJnCant!!) ti di'ttrlo _uáOf'r,!", dali afama-io!ll <;0(\

l�cções IIDISTINfAN til RIVET. POliIsue um gran ..

de sortimento de oagemira.. riscado., brin.
bonl- o bar.ato•• algodões, mOL"inlll e aviamento.

para alfai<lteló q�e recebe diro�amQnt. da.
Snrll; Comerol.ato. do interior no ••nUdo d� Ih. feno �ern "Iala

Flol'iq.:n6poU•• � FILIAIS em Blumanau .�[:"ajef5.
fdbl'ic00. A C�'Q vA CAPITAl.. - ahamo' G ateng501 dOI

viõita entol el. eátuonm .uo. compra.� MATRIZ .mI
melho1'8iil

.... e'MWmmm���F4�ti,�����c==maBBW������.mm�aa.u3a..aR........aamm..aB-=�..HS....as........��..=-am....m....����miwzz===-ªwmia&gm=n.=;;B.ml

'�-{ ,

I
I
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ASSINATURAS
*I Na Capital

q:í'" .tIUt. ao ••••••• Cr' •••••

i! hmel!ltr� Cr$ 41,oe
rrbnestr. ........ Cr$ 25,'>t!

':�
a;;a'!l ............. Cr$ _,e.
!ibero avulso .. Cr$ '.5.

e No Interior
,l ·,�IlO .. o ••••••••• Cri HIl',oo-,J.
:� Iil_estre ........... Cr$ A,Ot)'
<ii Tlimestre c-s .. ·..

1
'ii! lNi:Ml!!ro avulso .. Cri UO/t

�I,l b6neloll mediant. C&!l&ntt«

'j Ola origi'nail!l. mesmo ú.
.ublicados, não serio

� devolvidos.
A direção não se r.,ea-

UllIbiliza pelos conceitos

j omitid.os nos articoo
8uinado.

1. EmRrêgo de novos métodos para
descobrir a doença logo no comêço.
2. Eclucação do povo sôbre a disse

minação da doença.
3. Isolamento do doente.

4. Prevenção contra o uso de objetos
capazes de disseminar os germes ...
procedentes de lesões abertas, do es

carro, do manuseio de alimentos e

utensüios doméstico", etc.

:tONES MAIS NECltSSI'f.A.DO�
oe ••••••••••••••••••••••• U�

lt:�
Ui.
llSi
em
lU'
n�.
16�'
ll�'
Ult
Th
lSlIl
lU'
161í�
12ft)
ISI.
h'��
l'S�
lS1$
UU
V'"

I

�aci�' o.' P.. s;';'iai' : : : ::: ::::::
&$et<nidade ............•••••••••

l!oaPi1&1 N.,r�u aamoo • • • .• • ..

,�Ca .

'�Cwa de Saúde S, Sebutllo , ..•..

.�&sdlrtêllCia Municipal .

��ta1 Militar , •.••.•.••••••••

,�!'" B. C......••..••.•......••.
'i2llIIwIe Aérea .....••••••••••••••••

!tA J!I. I. A. C. ..•.••••••••••••••
l""]!;'hania da. Portoo .

1611'" Co a, .

.§lz-ça Policial .'
�i'ri .

l:tilJt.) Jlt.cado· .

"_ Gaaet&· _ .. 0· .

'4i�rló dá Tar�· ...•..........
m; II. A.........•...••••..••••
ôl!1!ItI. J'unerária Ortl..... .•

- ••.•••

j

o diag'/óst co precoce da tuberculose,
é a melhor orma para combatê-La!

ffarmácias de plantão
Bstarão de plantão, durante o

mé« de agosto, as segttintes
Farmácias:

2 - Sábado, �armácia
ú";elson - Rua Felipe Sohmidt.

3 - Domingo -- Farmácta
;;.NelsOn - Rua Felipe Schmidt.
9'- Sábado - Farmácia Mo

,uerna - Praça :15 de Novem-
bro.

.

10 - Domingo - Farmácia
Moderna - Praça 15 de )10-
vembro,

16 - Sábado - Farmácia
Bta- António - Rua João Pinto.

17 - Domingo - Farmácia
Sio. Antônio -,Rua João Pinto.

23 - Sábado - Farmácia
,erutarin:ense ;- Rua Trajano,

24 - Domingo - Farmácia
. ,A]wtarinense - Rua 'I'rajano.

30 - Sábado - I<'armácia
"Rauliveira - R ua Trajano...

31 - Domingo - Farmácia
"Rauliv'eit'a - Rua Trajano.

O servíco noturno será efeJ
tuado pela Farmácia Santo An

tônio, sita á rua João Pinto.

I:is como em alguns lugares vem

sendo le'vada vitoriosamente a :1.1ta
contra a tuberculose:

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

Medidas como essas têm diminuído
o índice de mortalidade pela tuber
culose nos últimos 30 anos em certas
zonas. E o índice continua a baixar!

A rac1iogmfia
_

dos pUlmões V.cde denun
ciar pr':tmaturnmente a tubeTcu'ose, un

tes que ourros s-intotn.as a revelem.

Você estará a salvo se •.• Se
fiuT exa.mes médicos reçuuires,
induindo a TadiogTaHa dos puL
mões. Lembre-se de que, se des
coberta no início, a tuberculose
é geralmente curável. Se você,
ou pessoas de sua família, têm
estado em contato com tubercu
losos, é aconselhável pTOCUTaT lo
go o seu médico. para tirar uma

radiografia dos pulmões. Se êle
encontrar indícios de tuberculose,
siga rigorosamente as suas ins
truções. Êle pode ajudá-lo a pre
venir-se contra a infecção, per
mitindo-lhe uma vida produtiva
e feliz. Marque a sua consulta
aín-ra hoje. Não facilite.

PTeviÍta sua família contra os que
têm tosse crôn;C'v..

Cuidado com os "portadores"
de tuberculose. Milhares de
pessoas se movimentam entre nós
com tubercuLose crônica, sem o

saber! (E isto é mais comum' en- I
tre pessoas idosas "tom asma ou

bronquite). Como a tuberculose é
muito coitagíosa, essas pessoas
são um perigo para a própria 1'imí
lia, para os amigos, para si rv.esmas.
Meninos e meninas - estas es

pecialmente - são paTticulaTmente
susceptíveis.

Sintomas: cansaço, palpitações,
febre vesperal, indigestão, perda
de apetite e de péso, suores no,

turnos, tosse sem causa aparente.

Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas de seu médico também. Por-que SQUIBB é um

dos maiores fabricantes do mundo de pe:ücilina, estreptomi
cina, vitarnínas, anestésicos, hormônios e outros medicamentos
receitados pelo seu médico para restabelecer ou assegurar sua
saúde. Desde 1858 os Laboratôrios de Pesquisas de Squibb
têm descoberto, aperfeiçoado e produzida medicamentos para
melhorar o padrão de saúde e aliviar o sofrimento humano
em todo o mundo.

'

,-Dr. UndolFo A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituição de lociedade•.
Planos contabeis .- Organizo
çÕe. -- Pareceres e .erviço.

correlatol1.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
Doo 1'7 horafj em diante.

no Interior GC!lfé Otto bem preparado
ITom' 'e" KNOT. J.i)elicía seu convidado!Agentes

DOENÇAS NEBV�·;U..a
(.Àm (IS pJror""'�j!lOGl liíl!l mCM4xd�

""'�I1i, II" ej,,'llJ!'J<;S>J nerv(b!.'.....JII, qMV.ll�;
I ;,ntllfã::UI (Ill'lt temJ10, efo l��!1lll' .....

;"'�llllll1�Ilte rremedi2VfJis. o eIilRl!I!!",L
�ÍI:.u�it, fl"nto da ignorândA, mó Ii'M4
�!'<!I)<Jl"ical' � hu!.ivi�g611 lIfm"olll de
�'-t enf'uinjd�dR. O &r.viçe Na
"''''lI:''; li. Doe.nçu l1IleJatal8 4111111«1�
d@ õ1.1fI1 IuDbnlatóric, 1lJ1IU& atendê EH\<
b,;�" "nte MI �(1jOil&" lac:t've.l!·lH1 l!Jà.

,ftl:!l(;,� t.;s., 1II� llltl5 rf�41e.... �!.. <!Iit'iOt :

,',i� .•,1. oãeru. _r�_&t..

ÉS BOM' BRASILEIRO?

Emprêsa Editora de grandes estranjeiras e nacionais, técni � t' t
.

Irecursos desenjando ampliar a' cas e literárias, proporcionan- • ilnCaDSd DelOnasua rêde de agentes no iute- do assim possibilidades ílímí-
rior, oferece oportunidade a I tadas ao seu corpo de produto- RIO, 26 (A. N,), - Sob a presidência do ministro Lafaiete
elementos ativos e bem rela- res. de Andrada, reuniu-se, ôntem, o Tribunal Superior E-Ieitoral..
clonados. Ex.celente remuneracão.

1
Tendo como relator o ministro Ribeiro da Costa, foi [ul-

Além dos livros de sua edí- Cartas com dados pessoais gada improcedente a representação do professor Sampaio Do-

cão, conta com a distribuição completos á Caixa Postal -. ria, pleiteando a anulação de alistamento "exofficio", por ser

exclusiva de centenas de obras 65 - Florianópolis. . a mesma inconstitucional. .

·1

Então coopera na campanha de
alfabetização de adultos, fazendo
que os teus conhecidos que não sa.:..
bem ler nem estrcycl', freqn,entem
os cursos noturnos de alfabetiza-
6ín: Hnsnif,nl rJ" r:aridade ou Gru-

I po Escolar ,Anchieta.
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·Clube 1-2 4e�Ag8SI8-Dia ,31, -umfRua-Jarde-IJuçalte, das 19 ás. 24 horas.
'O ARCHOTE DO "FOGO-S1MBOnt:O";-QUE--ÊSTE-ANO-FOI-INFLAMÂD'o-NO�CEMITERIO�BIfÁSltEIl{O-nE""PISTÓIA�Z>NA
ITÁUA, ONDE JAZ&M .OS SOLDADOS DA F. E. B. QUE TOMBARAM NO ÚI.TIMO ·CONF'LITO M U N D I A L, CHEGOU A
ESTA .:CAPITAL ONTEM� CO�UZIDO 'PELO CAPITÃO EXPEDICIONÁRlO OSWALDO VAREJÃO, SENDO RECEBIDO POR
GRANDE ASSISTÊNCIA. HOJE �s 8 HORAS, A' CHAMA VOTIVA DA PATRIA RUMARÁ .PARA PôRTO ALEGRE.

�UANTU .H,.JijiJ.�D.ti].H,AM 08
1 JOGOS DO FORÇA E LUZ

I
�;
I

Segundo nos informou o

tesoureiro do Paula Ramos,
clube promotor da temporada

.

do G,.rêmio Es�ortiv0 Fo:ça. e, RITZ � Hoje - ROXY
Luz 'nesta Capital, os ,dOIS, )0- ás 4,30 e 7,30 horas - Sessões
gos efetuados pelo vIce-��der Chics r-r-r-r ás 7,45 horas
gaucho renderam a apreciável NORMA SHEAREH _ TY-

Com uma vitória sôbre o Atlético, o Força
soma de o-s 17.961,00.

��i;;r::a��sofh��:r:�t
DOIS BONS ENCONTROS C' I" t

'

e tu encerrou, invicto, sua· temporada' o:N::!��f:ú�:::ris_ ii�;lma ::,�;�o��:
Segunda- feira última o For- 27 minutos de jogo sendo 1 Aos 34 minutos, De Camilfs tas da la Divisão e Divisão de Usando aspectos interessantes

-ça e Luz, vice-líder �o ?ampeo- substituído por Sanrord que .no .. recebe .. .um. passe de Viana ', el Aspirantes. prosseguirão sába: da capital catar inense.
nato de futebol prorlssional �e segundo tempo cedeu seu lu- arremata, alto;. a �sf�,�a passa\dO e dommg�, quando' seI�a Notécíário Universal - Jor-
Porto Alegre, voltou .ao esta- gar a Leouidas. por Curru e vai atíngrr o alvo, efetuada a 15 rodada, . nal da atualidade.
'<lia da rua Bocaíúva para en- O arqueiro Cláudio que vi- Resultado: Grêmio E:s.portivo', Na tarde de sábado será rea- Preços: - RITZ ás 4,30 ho
frentar o Clube Atl.étic? C�t�r.i- 'nha !Sati�fazendo .� assistênci,a Força e Luz 3

x. Cl_ube Atléti-:llizada
a part!da. mais impor- ras - o-s 4,40 - 2,40 - 'ás

nenss, encerrando a sua vítórta com bonitas defesas, ao 29 mi- co Catartnense 1. toante. O Aval, Iider do certa- 7,30 - único 4,40 - ROXY -

temporada nesta capital. nutos recebeu uma violentai Todos os elementos que, me, enfrentará o "onze" do ás 7,45 horas - Cr$ único __

Perante uma grande assis- entrada de Nizeta quando de:"1 compunham o conjunto gau-. Clube Atlético que se encontra 4,00.
têncía, o valente. grêmio" dos fendia em ;ateio à forte confp- cho jogaram bem, salientando-: bem preparado. Domingo os , . , . , , , . , . , .

pampas lutou com o forte on- são, ficando gravemente con-I
se o zagueiro Hugo, o arqueiro possantes. co�]untos do. Pau�a

ze
" do 14° B. C, com a mesma tundido no estomago, sendo Cláudio os dlanteiros Detéfon. Ramos, více-ldder. e do Colegí

�iSlp,o!Sição com que .enfren�o.u o

nec.essária a intervenção do' e Nino' e o, .. cantro-médio Dor-l aI, med�rão forças, estando e,g,

Paula Ramos no dia .anteríor. massagista com seus cento e valino. . ,," ta partida despertando grande
O "rnatch " interestadual re- tantos quilos de peso. Impos- Os melhores'

-

cio Atlético fQ-. interêsse.
vestiu-se de raro brilho, [o- sibí lttado de voltar ao arco, ram Currú, Brito, Ivan í, Bráu-\
gado as. duas equipes degla- Cláudio foi substituído por lio, Nizeta, Verzola, Médí nh o, ---------,

----

_ Cínes Coroados _
diantes com bastante entusias- Fassiní, que revelou-se menos Lauro e· Mirinho, sendo este PROVÁVEL A IDA DO PAULA. - Simultaneamente _
mo e cavalheirdsmo. experiente, falhando no lance ultimo a fiO'ura principal do: RAMOS A PORTO ALEGRE Cíne Odeon - ás 5. 71j2 TIl.
A impressão de�-?Cada pelo que resultou no único tento quadro.

'
to

f Ao que apurou a .nossa re- Cine Imperial - ás 73/4 hs ..

'Clube visitante .fOL a
.

melhor dos trícolcres. Os quadros foram os seguln-] portagem, durante a sua esta-I (ÚNICO DIA DE EXIBIÇÃO
possível. Novamente os hercú- 'A contagem foi inaugurada tes:

'
, I da nesta Capital, o sr. Frede- - em virtude do TEATRO

Ieos .. "players
" ganchos pu��- aos 29 minutos, por interrné Força e Luz: Cláudio (Fas-j rlco Amirabíle, primeiro man- achar-se ocupado Amanhã).

l'a�l1 em .a�a_o as sua? elogíà- dia de Jerônimo que, receben- sini), Hugo e Povon ovo ; Er-j datário do Força e Luz, convi- PElj;Ú VALE. DAS SOMBJtAS
veis possíbtlídades tecnrcas e do um passe da esquerda en- nesto (Eli), Dorvalino e Ale- dou o Paula Ramos a visitar _ (Teehnloolor) _

físicos, logrando sai rem vence- centrou livre o caminho das (2;retti; Jerônimo (De Camílis);' Porto Alegre muito breve, rea- --r com _

dores da. refrega pele, expre�- redes.
.

Ni n o, Fogosa CV1�na), Dete- ,lizanclo uma ou duas partidas GARY COOiPER - LORA.Y-
siva contage:n de 3 x 1, ap�s Aos 15 minutos da fase final fon e Nadir.' I amistosas na capital gaucha. NE DAY - SIGNE' HASSO.
u� combato arduo com a equi- Detefon, inteligente e cornba- Atlético: Currú, Brito e Iva- O sr. Irajá Gomide aceitou o _ No Programar
pe trícolor que se apresentou tivo, numa jogada individual n

í

; Bitinho (Verzola), Fonse-' convite, estando aguardando a 1) _ O Esporte em Marcha.
bem 'reforçada e disposta a marcou o segundo tento. ca (Bráulío) e Flávio (Pires); data .para a ida do esquadrão N I Ftlme'- r ac, mp.. 1 mes.
lutar pela vitória. Aas 29 minutos 'o centro- Capeta (Felípmho ). Medinho alví-rubro-negro 'á terra dos 2) -:- A Voz do Mundo
Convem 'salientar que o es- médio Bráulio, de longa dís- (Sanford e depois Nizeta), Ní- pampas, propolando-se nos cír- Atualidades;'

petáJculo correspond�u sob. os tância enviou um' 'Pelotaço ras- zeta (Sanford e de,pois Leôni- culos esportivos a escolha do Preços: - Cr$ 3,00 (Único),
-div�r�os, pon:o.s de VIS��� l�tO teiro ao arco guarnecido por das), Mirillho e Lauro. I dia 7 de setembro vindouro o - Ge,ral - Cr$ 2,00.
devJdo as varIas mod�flcaçoes, Fassini, que arrojou-se ao so- Funcionou como árbitro o que não é certo de vez que nes- - "Imp. 10 (DEZ) anos" ..
íntroduz�das nos dois quadr�" lo, tentando deter a pelota que sr, Francisbo Prazeres, do qua- se dia o Paula Ramos está
durante o desenrolar da pal'ü- passou abaixo de seu corpo.: dro de�' juizes da la: categoria, comprometido ,para jogar com

-da. Foi esse o único tento dos tri-l que teve desempenho satisfa- o Caravana do Ar, pelo certame
Assim, o's elementos falhos, colores, tório. da Capital.

e x g o ta dos e cont.undidos -_ ... -_._�------'----------------------------

��!jiE:.��!:::�q:'����� O Paula Ramos manteve-se na vice-lide- partl··C'i:tã�ocratate atingisse o objetivo visado,

8
'

·

��a�;;I{�O �mdeve����l�:��O:�� rança, derrotan, 'doo o ocaluva por 7x1 .. cd·.:r:A�;:t�::ih�:d;i:�:;ds�:I�petâculo futebolísHco.
A equi'pe do Atlético lutou Conforme estava anunciado,' que e�tava diante de um an-I exg\)tados com os esforços em- naria, a rellIizBr-se no dia 7

quase tão bem quanto a do como partida preliminar rea- tagonista temiveL l'esp0ndeu pregados no primeiro ·tempo, de ,S.tembrc proximo, n4l'

Força e Luz qUe mais favore- lizou-se segunda-feira última com vários ataques, tendo Abe-. os "bo,quensos" vão se entre- !lede social do partido, Praça.
cida talvez pelo o.portunismo o encontro das equipes princi- ,Jarda perdido duas bôas oea- gando aos poucos, p.o que Getulio Vartas, n.e 27, nesta
de seus ataüantes e a falta de pais do' Paula Ramos e do si'ões p,ara movimentar o

mar-,3íprOvaita
Mandico para con- cidade.

,sorte dos lOdáis, pois é sabido Bocaiúva, em ,continuação ao cador. quist.ar três tentos, o primeiro Ordem do dia: o dispo8Jto,.
que o.s dois "p,rimeiros, "goals" Campeonato de ,Amadores da Ao.s 13 minutos Moacir dos qüai.s foi ànulooo. no art. 19 dos Estatutos.

foram produtos das falbas da Pril11eh�a Divisão. quando prepara-va-se para ar- Em seguida, Lázaro conquis- Flf1lrill:nópo/is, 24 de atesto
defe'sa tricolor\ onde Brito, por Ás 13,30 horas o 'árbitro Os- rematar a "goal" é violenta' tau o 6° tento e Carioni, nova- de 1947.

Infelicidade, descuidou-se, dan- valdo Varejão deu inicio ao mente "tchargeado'" por Chi- mente com um fulminante pe- JOÃO EGYDIO DA SILVEIRA.

do oportunidade aos visitantes jogo. nês dentro-dos limites da -área- iotaço de bôa "distância com- .$e.er:etaric G..e.r.611

de obterem os tentos iniciais. São transcorridos 2 minutos perigosa, no que o jujz conde- pletou a contagem, encerran

A,pesar de ter falhado nesse,g' quando é inaugurada a conta- na o ato do zagueiro paulara- do-se a peleja com a vitória do

dois lanees, ao zagueiro Brito geU1 por intermédio de Mandi- mense, decretando penalidade vice-lider 'por 7 x L Aceita roupa de cre<lnçGIl
não deve ser lançada a culpa co, b�m servido por Ivan. máx.ima que Testa encarrega- No Paula Ramos todos Jo- e senhoras.
da derrota, de vez 'que ele foi O tento do "center-forward '10

se de cobrar, mandando a pe- garam bem, com excepção de Ruo Silva Jàrdim ri. 258.
um dos baluartes da defesa colored, marcado logo no ini- lota ao fundo das redes. Lázaro e Abelardo que\

. não
'

------�------

atleticana, atuando num de se- cio da partida, não quer dizer AflÓS êsse tento, com Romeu convenceram, Pede
us melhores dias, Quanto ao que o Paula RamOs apresenta- contundido, a produção

. do Os melhores do Bocaiúva fo- .....

t€rceiro tento dos gauchos, en- va-'se superior no gramado." onze" decaiu, dando oportuni- ram: Luiz;.. iTrilha, lbio. Fre-' Maria Romana, noturrai deata
. cidade. residente. no Saco dOI

contrbu desprevinido o arquei- Notou-se logo forte reação dns dade ao Piaula Ramos realizar I clerico, RoÍne i)' e AnibaI. Lin"õell, t:om 1115 anos de idade,
ro Currú, passando a pelot.a adversádos que equibraTam leve dominio, sem contudo mo-, Os quadros .f.oram êstes: paralítico, não tendo 11EcuraOll porl!l J..i-Ichutada da extr'ema direita por bem a pugna, chegando mesmo dificar o marcador que per-j Paula Ramos: Tatú, Chinêr "1 cuo manute.çéía e tratameJ'lte.

De Camilis, acima da cabeça a' dar mostras que iriam conse- manece inalterado até o final e Nenem; 'Calixto, Choçolate e
'acorre à caridade público, afim
le angariar alguns donativo•.

do goleiro tricolor, que debal- guir a alrr�'jad:a reabilitação. do primeiro tempo. Ivan; Lázaro, Carioni, Man· o. denati"o. floàem ser entre-
d.e os esforços empregados, De fato os garotós do Bocaiu- Logo no inicio da fase com- dica, Fornerolli e Abelardo. JUIIII lIlelto Redação.
não conseguiu detê-la, indo, va re.alizaram investidas ful- l?lel11ent�r, Carioni: de �ora da! �ocaiuva: Rubinho, L�iz e • "ADA �Mfj-n.,-m-U-
.assim, ao canto direito do arco, minantes ao arco de Tatú que area pengosa, enVIa dOIS' "pe- Am"Qal; Romeu, Fredenco e ._5et1UIT ..alfaigetiza-r um patri-
Medinho, que vinha emp-re- por 4 vezes viu-se na eminên- t.ardos" que atingem 'ás redesl TrIlha; Testa, Moacir, Benja- .�, ••,nv�mdG-6' 'a ffiequentar

'gando todas as suas forças no cia de tombar tais as confusões de Rubinho, marcando o 2° e min, Ibio e Careca. U'M .urse Il.oturilo, ,em .r�ve Soe

ataque do Atlético, rétirou-se registadas. Por outro lado o .30, pont{)s do Pl1ula Ramos.· i O' árbitro Osvaldo Vare)'ão
l'Mneõ 1.l!ID dos povos mais, adiall-

� t.at.los .to mnnrl",,: (}rupo Es(}olar "$.
'Contundido do gramado aos Paula Ramos, compreendendo Alg.uns desanimados e outros teve ótimo desempenho, '1t/!JlsnpUI "tJle,tJsJ{ no í!!ô@f

Co fé Otto traduz q\lali�adp �

Paçi("l-o co seu fornecedor!

Costureira

auxilio

'JI
I

1
II
I

j.,
,J

..
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"I!lt'/PAt�f.J Quinta-feita 28 CIte Agosto de "'47
---------------------------------------------------------------

LIRA,- 'TENIS- ,CLUB,E�Dia 31- docorrente, domingo, cock-tcíl
dcmscmte, das 9 às 13 horas-

'
'

SEGURANÇA -- LUXO -- C&NF@RTO -- RAPIDEZ
H O R Á R,I O S

FLORIANÓPOLIS -- CURITIBA -- SÃO PAULO -- RIO DE
Para indu.tria. leve e pesadà, fabricada pelo- técnico FRAN- JANEIRO SEGUNDAS -- QUARTAS __ SEXTAS-FEIRAS
CISCO BIGNANI, tem .ampre em estoque de todo. os;; tipo. e PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS
medida., tipo-fixo osoilante, aeBere de 3/4 e 5 polega.a •• todos

FLOR!IANÓPOLIS -- PÓRTO A.LEGRE VendeII1 secom lubrificação automática. _

I Eixo para lIerra circular. aparélho para esmeril montado com

I
SEGUNDAS -- QUARTAS -- SEXTAS-FEIRAS PARTIDA

.

rolamento.' ÁS 11,30 HO:RAS Tre. (.3) caiai de material, de

AVCES "DOUGLAS DC
. conlltruçQo recente, por conjunto

'JUNÇÃO de anéis e a parafuso. Anéis de preSlão. O I
. -3.", PARA 22 PASSAGEIROS E ou separadamente, aos seguint..

Eixo para tran.minão de toda" as bitolai. '.;
"BRISTOL" WAYFARER PARA 36 PASSAGEIROS _. O preçol: 2 ao valor de Cr$ 18.000,08,

I·
-E..tá_.I.empr.e __ ao seu- díspot' a preç.o de fábric"1 à Rua Campos MAIOR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL, cada uma, e. a outra por

. Sallea, 676, Fone 446 -- Santo Andcé.
.

I
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SIDGURANÇA Cr$ 70,000 OQ, com'preendando o.

VOE PELA "REAL" r" rellpet�VPII, terrenOl, em· ponto pro-
Ou com seu represent<1nte em S1ío Pa.ulo à Rua da Mooca, �37· ,PERL'EIÇÃO SEM IGUAL ximo do centro.

,
.

Fone 2-1371.
.

Ar<·�""TTES O L
'

V ,

.1 \.;17"""_" .: I E I R .A\ & C I A. Tratar neata Redação ou à Rua

.
RUA J.oÁO PINTO - 18 Tiradentes,42 A. com J, Frainer,

.-.-.._--:IJi'I!IIIil----i1iH--__-------_-= Telefon� -- 1.358 -- Endereço Telegráfico "VIAREAL"

Lvo����f�'!cédiO ������I� :��fU��a�J,��
.. uado à Rua Felipe Schmidt ·mar. eitua.do. em Z'?,a calçada e
-

co.m palaé10, no E.trelto, Recebem.
n 2 (Lado da Praça 15). -

lIe ofertai' Informoçõe. com o

Tratar com. Carlos Richard Banco de Crlildito Popu'lar e Agri-'
e Avenida Trompowsky S2 - cola, de Santa Catarina. Rua..

Nesta TraJano, 16. '

Londres, (E. N. S.) -- Espe
ra-se que esteja pronto em
maio para voos de experiên
cia o gigantesco avião de trans-!
porte, o Brabazon de 125 tone
ladas da Bristol' Aeroplane
Cornpany. \, 'jPode ta,zer "úma 'idéia da I .:---
magllitude do projeto de cons-!
trução desse avião 'gigantesco
pelos detalhes da pista eSPOCial!que está sendo con.st.ru ida para
sua -de:colagem, E-ssa pista temi2.725 .jardas de �omprimento e
100 de largura,
Para sua pavimentação serão

empregadas de 100,000 jardas
cubícas de concreto, Uma' al
deia inteira terá de ser remo
vírra: A:. oficina, ãe iílontageril'[1o
Brabazon terá uma capacida
de- cubica de 33 milhões de
pés e a are-a o primeiro pavi
mento será de 7 acres e meio.

.Na Jutma . ele �'ax(', re.uni,u-se I O Prp�id-l'IlI,r l'az -<'nlão a l'I1,I1'e
InalS lima vez. q�l'nla-.f.(,IJ',a úll.l-1 ga ao .�I·. João A. ela Cunha, cx-Prr-,
ma, (1 Hota,l'Y Club� elr Hlo,]'ia.J1Iópu)-, siderulu do Clrtube o Certirícado do
.li!;. qur- 'contou ai:ntcla com a ,p1'e-! Bons '::-;pl'vi\os vrc'�latdos duruuí e
sença em srn mero do� visitânl es eua gestão,
_FraJlJci�cu Viana, ((,e Jo íuvilo J. :;\e-I O S('c.l'eLál'io destaca da Carla

';l'ig')j,s'�I('I', ViCg'asI Mour-a, tI'c Laguna "Mensal do UovernadOI' do J)j·sILl'itil
e, dos cOll<vidu'if!C;S Se", L'baldo Bl'iz-I H otái-i o no 29, (que comnreende
h igr-ll! I" :VJoacü' ,·Bê,n'8w.lluHL pre-I todris os Clubes ele S. Oaínr-íua e

s idiu a sP�siio o SI'. Arnoldo S, I Paraná) sr. João E. Mor il.z, os l ó

Cúnoo 'c' �ecl'!'[al'ion-a o ,,1' . F'Iávio picos mais inLe]',cs,un-les, C()·Dll'�IL[m-

; l<"I'l'J'Clri, I rio-us.}'l'i,[(J II ha�lp"l'i)}eiil'Ln jruicia! do' :-)(I!JI'I' a Cllle:-,I:'(I) jú rJi;:el1titla rlP
Pavilhão Hrus ílcu-n. o Dil:e'Lu'l' elo ",lrwhalho 'e ajirenrlizadn indusl ria!
Protocolo faz a a,j)l'e.s-e:n.la,ç:ruo á Casa 011 Imp,J101"', li ."1'. \\'i1s011 .A. P('l'llt'
<dos \'i,;iln,nILl"� ti convidarlos. para huo diz Que 0POllllu.mWl1'E')nl,(' orlllpal';1
0-:; quais solic ita urna salva ele- pal- a t rjbuaia rolá.ria () �]'. Ba ul CaIWa'3,
ma" r-m, i'1(\!;;'l�i:;I; ao ql�e o S(,�il'\'L:1-' ])plfgadó J� Pg iouul iJ,(1 'r'raDaH�n, qUé
rio procedr- á leitura rll) Ir.x.'P'E'I(llel1-' com �\Ht a,uIOI'ildadr 'litlilt'is�HllIal
1.'1' da .semana, I PO,tlP)'Ú traze!' J;naJOI'('.3 p,;.elW!' I 'c i-

L'saolHlo da paluvra, o sr. Arno nwnll).� pal'H o pal'('c.el' qu« ,(' !.',;lá
.P("dl'o Hoosch l diz que POlI' fontes a ,(']abOIl'HI'.

!Ial'ti()lllai'cs' souber-a tio fnJ.l>cimcn-1 '1'1']1"0 o :-'1'. João A. Cu nhu jtgrn
to em Rio do Sul. rio SI'. Pe'ltlizzeLli, decido a di;:,1 i'i]I(:.ã-o ('UI11 (jllr 1'00'a di�

(11Ue fo,i �)(,Ia.s obras TH'ov'l:ülos'as que hlJlg·uielo. em, 1,1w sendo of'pl'cci,!lo o

J',palizou em lodo o' V,a,lr elo Itajaí, Oplül'i,cllllo rlp PI'I?,d,rlôllicia, lla'sl,.;a
um rotar-iano em POIf.êli.cial. mm vis- sr á Hora. tia 'Calmal'a'da;g,rm, dez
la disso, prupõe sr Ir'1cg'l'al'p ao mirnulos {II" hom humor e drs!p,J'rn
Hotary ,Clt�b('- do Rio SI1I. transmi- (li.Jll,r<n�o. qlW (. aollf'gwada pelos 8),S,

I indo o ]J{'Zi1.l' do Cluhr de Elctia- gl'Il'f"Sl�U 1hg·g·PI11H1C.h, Fl'alnó�co Vi,

illÓlpl)li� l' sultcitando J'(�pl'(",;elnLá-Io ana, 'I'orn Wi lrli, Arno P. Hncschl e

nus IUI)Wl'ai,�. b<\m ()Omll fiar-lhe.,.; Vil'gas lVlálll'-a,
uma cm'na (1'(\ ILI1!'0&, eOlmn �'lll1dac1f' ,\g'l'adl'C'l'll,do:l J)]',f'�.pq]ça tI,p Iodos
do" rol.arütno's c1e.sla c'lIpi,lal. P081[.a o PI'f'sid,pnt{,(> d(llpl1111in:l ,,'I" p,neel'

�'111 volação, a J)r(li[J'o",lil I' <l'YlI'o'vaLia l'E'-!lJ (JS 1I'[l]H1,1,l!n:-,. com a de,�C'il(la ela

nnânime,nw,nLc. Bnllllr],r.ira, "'acional.

llIA�(fAIS

7

Compre seu RelógiO pelo' Ser'i<o
t de Reembôlso Postal

I�_, .. _

�"""---8'----�

-,

Todo 'Re'lógio éAcompanh'adõ
PARA SENHORA:· 6

Cr$ 220,00 7
350,00 11
220,00 12
130,00

_ _71 . ..;:�
dê "�arantia

. � ,,�

DESPRTA:IDliRES:
Cr$ 150,OQ

1110,00
1'El,00
200,00

. 140,00
Pulseiras �xtmsíveis

,

Americanas:

do Respectlvô Certificado
200,00

Cr$ 180,00 I

250,00
180,00

1
2 (folheado) ,

3
9

10
13
17 (grande)
17 (pequeno)
18

8 150,OQ
VElNDAIS: ESCREVA-N8S JiN

RE CEBER O PEDH:18

DE BOLSO:
PARA HOMEM: 14 80,00

15 80,00
16 80,00
ORGANIZADO SERVIÇO DE

NÚME RO E PAGUE QUANDO

Reloioaría . Progresso
JUGEND .& FILHO

4 190,00
5 . as.ee
SIRVA-SE DE NOSSO BEM

DICANDO APENAS O

CURITIBA":"" PRAÇA TIRADENTES, 260 - PARANÁ

Com força de 8 H.P. marca

ingleza.
Tratar cem o sr. Aparicio

Cordeiro em Ribeirão,
....................

_

.

.. . .. . ... � .... ..... .... . ...

AUJlfEN'rO }>AS EXpon:rA

ÇüES nA AUSTUALL\
Londres, (E. N, S,) - O é,s-

É DÁ :OOENQi,
tabelecimento de novo record MillTO PEBIGaBA A D V O G A D O
nas exportações da A'ustralia PAR.A A F.A.MÍI:i'IÁ. Crime e cível
e um eficiente e maior auxilio E P.AR�R.Açu.. COllUltituição de Sociedadel
-para a luta da Grã-Bretanha AlJXJLIE Á CO.M:- NATURALIZAÇÕES
contra a crise eeonomica foram BATEL-A.

OOMooct !

I
Títuloa Dealarat6rioll

prognosticados hoje pelo mi- ,_.1.�l!e.J'l!,�..
;1 E.crit••• Praça 15 Je Noy. 23.

nistro do Comércio e Agricul- _J���������������:J���::.;.���__ lo, andar,

�:�m:: P�l�!���li;�le �:�i��� 1 L_
Re.id.

-F���ir!.���te�, 4�_'
que 6,272,360 hectares· de trigo I C'smíàaa, G·ravatal, Pijamea, LEIAM A REVISTAraviam sido cultivados o que

I'
M-eial da. melhorei, pelol me-

vem. assinalar um acrescimen- nores preçoa iD6 na CASA MIS! a VALE DO ITAJ!tto de 809.900 hectares, J CELANEA - R.elO, Maf'n. (;! " lU

,Jj

Vende-se uma à rua.

Bocaiuva.
Tratar a rua Alves de

Brito nO 20.

Dr. (LARNO
·GAB.:LETTB

G.

,._-_w.__...-.-........ • ..__._.__... • • _

EBvle ao seu amigo dlsta:a:tt>
um número da reTlsta O VA.
LE DO ITAJAf, edição dfldJ
cada a Florianópolis, e a8�

estará contribuindo para
maior difusão cnUva!

de nossa te....

RESIDENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Se é verda·de que tôdas as principais rodovias' catarioenses foralll constrnidas antes do Govêrol}
Nerêu Ramos, como afirmou o Diário de ontem, a ligação com o snl deve ser. obra do «udenista,
desconhecido»! E as demais centenas de quilômetros c'Dstroid rs de 1935 para ciÍ, são .realizaçõe�"

do' Engenheiro Sol. ilustre técnico na era passa-da. Confere 1
-

o Governo do Estado convida a todos quantos
deseierern colaborar na "Campanha do Promin",
para uma re enrao a ser realizada às 20 horas do
dia 28, quinta-feua, num dos salões do Clube 12
de-.Agosto.

I Florianópolis, 25 dtl agosto de 1947.

_

A U.D.N. precisa definir-se
Sob o titulo acima" "O Jor- Assim é inteiramente íncon-

nal", de. 26 do corrente, escre- testável que a desordem só in
ve o seguinte, que merece di- teresava aos comunistas e que
vulgação, por tratar-se de co- 'foram eles, e mais ninguém,
mentáríos partidos de, um UT- conforme declarou o chefe de
gão aJbsolutamente insuspe ito Policia, os autores dos tiros que
para a oposição. .

feriram os policiais.
Tem inteiro fundamento a A própria circunstancia de

estranheza da opinião pública, terem sido esses os feridos a

já autorizadamente tormulada: bala, enquanto os demais to
nos jornais, diante da dubieda-' mm vitimas tão somente dos
de da UDN em face da ação co- estilhaços das latas de gás la
munísta contra a democracia. crímogenío, é uma prova que ,...."..-..J'..................

III
...eol"�lJ'

.

..,..,...
p
...a,.,,""'·./V''-I''oJ........I''.AA

O episódio do comício da desafia qualquer contradita,
Esplanada do Castelo, especial- A afirmativa do secretário
mente convocado por COhlUlÜS- geral da UDN, tentando expli
tas para o efeito sabido de pro- car que os udenistas que com

vocar os acontecimentos que pareceram ao comicio estavam
resultaram da agressão da bri ali por conta própria e não ti
gada de choque bolchevista nham nenhum mandato do
contra a policia, mostra mais partido, é mais, um testemunho
uma vez que a UDN está longe dessa dubiedade com que a

de adotar em face do perigo agremiação politica que se aco

tota.litJário vermelho uma li- berta sempre com o nobre do
nha de procedimento nitida e brigadeiro, mas ultimamente
incontestável.

.
não lhe segue a orientação,

E·' fora de dúvida que indivi- mOTmente no que se relaciona
duos, cuja notoriedade lhes vem com o bolchevismo, tenta fu
tão somente de mandatos ude- gir a uma. definição clara �
nistas que exercem ou de estão ins-ofismável do seu ponto de
rem ligados lás campanhas po- vista em fruce do t.otalitarismo
litieas desse partido, estão se vermeLho. Dep'··ol·S da bebl·daservindo do prestigio da orga- O que cumpria fazer era con-'

.
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nização para comprometê-la denar a atitude de uelenistas' .

br,·gacom os comunistas. Só um in- que estão servindo de instru-
_
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genuo pode supor que interesse mento á propa<Yanda soviética .-\. l!.tlll·IÜe d!p umbO'ln v.(>nhwu-�e
. 1:>. gl'anlde .banl],llo !ln Ba]' PelL,,'qu'eJ.-ao� comunistas, que promove� e que pretendem enganar o

ra ela Rua .J.()�o. PiiOlo,
ram com alguns embuçados e públi,co, misturando

as.
águas.
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dfllg'OndOl1l Joi pl"ümovida por

inocentes o mitingue de sexta- Isso, porém, não aoonteceu. Joa.ql1im Ple1�1·o�,e..de .so'llza, ex- O j)jl·.f\LÚI'Ü) M,nnicilprul do Pa.l't.ido de R'epre�mlilaçãu 1'op\1lal'. 1113

feira, ex,altaT os feitos milita- .o p·roblema da cassacão dos sar.gO'ruLo da Pl�h'Ü],a l'IhlIl:;tl' t� _por 11'lo..t�I·,·,I'fl/'I)olb. ICllTlJVoca rtodo,.; os Il)OllUJli",la,,',. elt'it.or'es ou não, pa;rn. corn-
.

� 2 .gIlHll'dJa;s-swlllrl.{u'}Os l..1JTIl,fOl'.mlZa- v t

re·s do Exército Brasileiro. mandatos comunIstas deve ser dos de nome Julio Go.sla ,e I{.eTon- par·,r.cc·PIl·ü111 Idnmi'ngD, Idia 7 d·� &eL(}mlwlI ilH'óximo fll[IJil'o, na, f;<f"dc' l1l1lni- "'('Alproveitaram-se da o·portu- a pedrai de toque da UDN. Ou Juno 'ÜonlwiÓfuJ'. ()i,o/pal, .sila ii 11l1a CúT1S(]liJle.i,ro Ma.t:ra, B3, 1° andar, das 12 a,s iS h (JII"a s,
nid'ade para pro'mover uma esse pàrtido se coloca brava- o.s Ll'ê'$ 'pe,r.s()'lílru�ell'S ,se 'e·l1Jco.u[,ra- a"':fi.m�(Je yota,rem TlD PI,elbis'cioto Mnni,c·ipal Ipara l\�ea.llhar da c�lapa de
:reulllao pÚ,bUca de�tinada a. mente, na plenitude da sua res- vam 111�iln\chJ no lTJILer.w[· rlaqne�{l \"t"Jroi'ad01'p,,:;, ";.mn a

.. q:nwl ;0 .PH.P ce1J1,conl"E':r,á ás .jlTóxiol11laS eh�!içõ·e:s.
. . eSJLalbrf}!lecrme·nLo desde l�ella, manha,desmoralizar o governo, a apre- pnl'1Sablhd-ade, ao lado dos que ,Lá ]>f'l.ws LaTlltas o a1eo.] subiu

_._.

s;ent!á-lo como ditatori.alista .• qUB'rem defender a democracia, ao Sl()�ão n ,quiJs ir mais aJém, 1'0-

F R E C H iA. N D Ono intuito de atrair a atenção eliminando o grande llllllligo sllllltil!ndo r:m d.�.s-c�csl�ã'Ü ·e br�val!.a�. .' A-' -

••• "

dos de.Jegados á conferência de que herdou e ampliou a dou- c:on(t'i'I o ])1'OP't�l�,Lar]?,. �ule_ J'MltIl- .'
.

.. . , ' . . �

Petr6polis. I trina e os métodos de Hitler �{�n'(/e ,lJ��n('Oill, d�aLTlN:ll os \·all€lnl'f}s. Em Oa.nilvll'hn.s eXJsl'om d'Ü1's _,lOJ'1l31S.l-'J11 e o B�{/'1'lg�l- Verrle-e, o 01]-

'b t' 1 f'
.

}_, 00 tem:pu t�c�o:n,(:".' n·!J'(J o Corrl"io do S01'le. I\;queh>. f' JJI�:;.';.ex].l!&La: Uld·enDsLa e H�It.c. l-la rl1a�, ..o conflito estava previsto para com a e- a, ou lCa com CIIIT1JSSU1'1O ./k'l.ca.l' ,-'Bl'eU'i't,
.
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nos planos da brigada de cho- saiba orientar-se no futuro e eompa:1Ie.cP11ir]I, à'l) local, r-ftE'�Ul()1l a CCHl! (',,,panto g'eor'aL 'o COI'1'e·i(l gl'iltO.ll quc. lhe. pe:'laYa. � cab8lca a ameaça

que que desfe;riu o ataqu con- esse inimiO'o para que a.

naCãO!
p:!'isão dOR 3 �. hwrm-.os palra o de rrrtl)·a,�tR'lwfl1'e�);i.o ! Fruto gT'a;\'·e. G.ni"i�sjq11'Ü ! GravleJllu-ndo! ! R if.1l'lf:.(:e

t
.
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d
� clllmlp·eb(�llll,o de:s:tJldw. pa1"l nós ]JJÜR Si' '''H y.p·l'ifi.cassl" ISanta .CaÜl.l,·l. na, ·dil"P.OIS ela COl'J.!S.l1t Ul-ra a po I'Cla. m comlClO ce- nao cometa o engano e COll- A' .,,", .[.f»t "'la 3Jutül'i 'la;de '}O-

,( .. , -""". ',.'
. . ..

I . ", .

a",lO.l (.jl.h,... ;
. { 1(.". d'" 1� d> "r5h'1rnhl'O sc:ria o "'eg-u.ndo E·�I;alto a al&s.lsÜl· a um Ot1los<p.lebrado em pl�na paz, sem ne, fla,r mandatos a udenlstas, �WlaJ Tnlel�eJC(jll el.q.g·lIOS de- Lodas, ,])'015 l/dU

•

e .t,.�,. ,.'
.

'.
" .v,' ". " .,' " ".> , I 1(-llhumà desordem, morreria no. pensando que os dá a demoera- e pl'·e.clS'fl H.c·n,J::Iill" C.01l1l OSS3:S pes,s'Ü'us emrp?,sLcl[l)m,�,nlf,o. O iplllmCH o, 'rHn�LN�TIl )lgllllÜI a, ,Ja. à.c�Il;{/e{'.Lu. �,a, c1em)

noticiário dos jornais verme-! tas quando de fato os confere ql�"e 1('iXCJedt'nd'O-<Slt\ lem bf';bl(J,u t.am- cr·úI.1!c:l. Ba,lna, .sob a ba,taLu nüem8ita .do SI': OLa\'llJ J\lla'T�,ga-b(�lra, Dil'üo

11
'

b
. . bem;;.p 'qne·l'e-rn -(�xc()cl:e?' 1'.m aJos..

q'W O �.Jomento ('!'a i,nn1iull1ista �'. os 1��P·H'LJ;flliclÜi.res lml1.fWrf';;! Oure HJ1-
lOS, sem que ao menos o gran- a em uçados e CTlJpto··comunls-· ,_... .

, .,

.'. " .

d 'bI' d 1 t O 1�"'J'ta 9 �j" () J'(JI'ool se C'hamaS!i'le A Etenndode, ,fosse udI0nJ.'SÜl (lU, pesse-e pu ICO .ess� p� a. sua rea- as. rd II dOS
J''''.. . - j . .

/ ..... .' ....

li:zação. O conflito porém com A UDN pre.cisa dedarar, co�' e • . dislta,. e o� '(....mpatsf,p]a;<hwf)s v'e:iLIls'S'f'm a t)'éllsana, a;Qiuele aa,hguzt�ho di1

feridos, mobilizaçã,o de
'

poli- mo partido, .se combate na "li- .aI'ORadls
CelTIls·j 1Lmçalo I,lj\lal'la arr�an1Ja.rlü :rJ.o me�'mü gel·L?,. ....'.
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h""'t " t" II U 'E foi pOl' 1·5&0 !Jl.lll�SmO, a gl'lLal',l'a do Cm'l'ew (.1.0 1\ O'/'(e nl():; 3,11 epwuma.ls, no as o governo, aUUlen- n a mOSCOVl a ou se es a com .'
. , . ,. -

. .'
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ta
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d f t B'1 1 t
. Na :I'OJ1tna l·j>,gulrumeTIJLtlJl',. T'lf'.llrle- os pêlos dtt a.lmu. 1>01' sobfle IR'SO o orgao ude

..
lllislta de Ca110l1n,1as e aO

na a ressonanCla o a o e o Tas I na uta con ra a qUln- ". - .,
. . .

t... ,

b d' d t 1 d t 'd T' C
se hoje, em sua 'Serlle !'ocial. á R. F, IlPm flf'ili,nho. lã.o li 1ll!P JJI1ho, tao beim p.(ljgl[)adozlI1ho .que �'el"la lmplf'í;1-serVU'la a Q. ra e propaO'an a ;,a-co una o ra.l' 01" _,jUIZ .ar-" I

.

lL C lh·.J 0...1 i
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110' 'Th. t
- "c lTlll(· • U . f>n·SlO .Q .. a tu,em (O'S rI'e f'&1(Jl'aç.(llhá-,lo. e c1'es'mb(�gl\a-lo J:u:rlulllllalnrumente! Sena p-ecado . �eJ h.

o palLl o ex m o. I .r 1es es. Advag�dos llH,sLe Estado. *'. .

:Wl'Vil.g'e'J1Ül! ,S,eria sn-dJ,smn,
_0\ Ilü&Saos pt'eoCtlll)J�WÕf'l5 - gracas l'Emd·pJJ110S ao 'fodo PnrJ.el'OiSO ,-c:,

f',,;rlilO, a,goi'<l. .e;Tl1 férli.as l.ru.'nqni·lals. l�' qu'f' o Correio não possue of'icil�al"
e a. emp·nfJ:7.3j gT.áfilca que II CWTIlPÕP t1 i mppi·J1l(·, COII11:p5(' {\' imprim.!.! La.m

hr� o Bor'1'iga- Ve1'de 'llo P. S. 'D. A o l'ioilna. r ipau!.icnlal' oe o 8'ru llJ'o

lll'i'Lário �,ã'Ü' Iq'llrr nacla 00111 a polida. P,p!o ([ue 's/e vê se alglui0m p1'S
sp.clj�ILa Clmpasllela:s&e o C01'1'eio, em�)al,,(r/lal'ia, ipso faello, (li Bm'l'ilJlt-
1'('1'({('. ]i: iSf;O 's,�r,i,a 0110 cjluimlLa-colUfllismo nu mova ma(]aJlida,c],r (j,p hara

qniri! Sp lHí .iomaioR iÍ ])l'u"a 0,(' {'rml[la�II('!.a11lenlo. pOI' mOllivo politic(I,
1e'�S(,.,; uois sã·o eles. })3Itamns p1'o.11l.oi;;' i.l <)C<('ilal' o s·('g'U:l'O dr' aml)l)�. IE

rle grac:a !

Florlanõcot". 28 da Agesto de 1.47
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paCTO . DE DEFEsa DO HEMISFERID,�
Quitandinha, 28 (A. N.)' que sejam susceptívets de ação

li: o seguinte o texto do Pream- regional;
bulo do Tratado de Quitandi- que as altas partes con

nha que será subm=ntído ao tratantes reafirmam a adesão
plenario da Conferência, para a principios de solidariedade e

aiprovação : _, cooperação inter-americanos e

"As altas partes contratan- especialmente os pr incipios
tes em representação de povos enunciados nos considerandos
animados pelo desejo de c�n-I e declarações da Ata. de Cha
solidar e tortalecer as relaçoes pultepec, todos os quars devem
de amizade e boa-vizinhança ter-se por aceitos como normas

e, consideração: de suas relações mutuas e co-

que a resolução n? 8 da Con
ferência' Inter-Americana so

bre os problemas de guerra e

paz reunida no México reco

mendou a celebração de um

tratado destinado a prevenir
ou reprimir ameaças ou atos
de agressão contra qualquer
dos países da America;
que as altas partes con

tratantes' referiram a. existên
cia do acordo ou organis-mo re

gtonal visado pela Carta das

Nações Unidas e compativel
com os propósitos e principios
dela para debater assuntos re

lativos á manutenção da paz
e da segurança internacionais

mo base juridica do si.stema in- "-(;
ter-americano; \

que os Estados americanos
se propõe a celebrar o Tratado·
elo Sistema Inter-Americano de
Paz previsto nas resoluções da
Conferência Inter-americana
sobre os problemas de guerra.
e paz;
que a obrigação de mutua

ajuda e comum defesa da.s re-

púhlicas americanas se acha

assencialmente ligada a sua.

comunidade de ideais demo

cráticos e a sua permanente'
cooperação para realizar prm
cipios e propósitos de uma po-
litica d epaz; .

que a comunidade regional
americana afirma como verda

de manifesta que a organiza
ção juridica é condição efeti1.JL
de segurança e de paz e que' a'
paz se funda na justiça e na

ordem moral e assenta portan
to no reco-nhecimento e garan-.

Condue na 3a .página

Soe. Cat. dt
Belas Arle-s

.A Diretoria convida a todos
os seus sócios para uma reu

nião amanhã, quinta-feira, a

se realizar ás 19,30 horas num

dos salões do Democrata Clu
be, afim de aprovar os Esta
tutos da referida Sociêdade.

A Díretorfa
Florianópolis, 27 de agôsto

de 1947.

dt, EstreítoDiretório do P .S.D.
E.sl.n\'I'. ontem. r-rn Pal�lrii) urna 'C,(IIITIÜ"Si'iW de membros cio din'!tório

'.10 Part.üdo ,�i)cial 1)pmocl'át ioo do l;;';;Ill't'i.to, que foi cormru icur ao ,,1'.
�••---'_---••_.--_._._-.---.

(;0\'('.1'n311101' ."'rJ·Pl'bal R . .ria .SHva da mtll��ãl) de a.plalll:RÜ'� ao gOY{�I··IJ(J de
Pal"O .& pessoas de finO'

'. ,(',xcia., aprovada pnLulsi,(1ó'fiüa:l1wnLt.' na rr-um iâó dI' d(l\milngn.paladar ·Café Ot t o é
fi:,J1l no,mr dris ma-nj,f,r.�,lant.e.s (J.j.s'Ülilt'sUI 1', com plnqllp.ncia o hril hum-

Promoções
Exército

DO

tisru«, !1 sr. major Faustjno fia 811\1:1.
Mais lal'de a :m('�rn;) eomissão visitou \JS -srs, Cr-lso l\al1llo-s'. llJ'(�si-·

d,rmlr r-m f'.Hwc:Ílrio da Cornissãu Jfu::c.('l]il iova rl o PSD e r] I'. Ada IlJr rto

T'I'lM'nl.itn\J Ide Curvalbo. 'Fr'c-j1cillo da Cal])ila'l, levando o anlauso r a sü!i

(lal'ie.r!<liü(l dos i[Jf',s·scctli,s[as Ido liJ�l r-Ito. de cou.í'orrnidade com as moções
votadas.Por ál.os rio Sr, PJ'e�liüpnLe da

R,,;públir.:.!, clr:' i5 do ICl(lIT(mLe. fo�
rarn assimados, na. pasta fia Guer
ra, iUIU'lnICI1'I)i5 dl('l('jnetos cllC !J.}!'omo\iâo
l�O Exemito.

]<}lêtl'(J f�IJ)� (�.';f,L1 os 'qm' inc!Ll'01J1
1)11) ()u·t!léko Aux i lju): clt.'. oficiai" e

c:onS'ElC/uflnL('n1inr!ll.f\ promovem ao

puAo r!oe 2° T+'l1fll.ll,f-' os .sub-templl
ÍlP'; ,P,erll'o Bl1vtlo r I.e L i.m-a. José Be
)'Je'I'l'i\. dos �a!JJLf)$ e 'fe\)(h:wic,o Po1,i·e'l'
e 'J ° ::->a'l'g·.rm(,o J",er.na.ndo Pi1l!Dleü'o,
qUI;> "e.l'v('im 1101) Ut° B. C.

"'O J;::;.:tado'· f.eliciLa ao:;; 110\'0"
2° ]\(·nel1ll,e.s, r!1f'6Iejatllrlo inúmera.s
l'ehc iii hacl ('S.

Partido Social· Democrálicl'
DTRJETóttlO DO ES'PRElTO

o d.ii['("I·ól'io ,do jJ,�1) cio E.. f I'piri o, I'e.('(' lIiLenw Illl.r· e,mjJ° i'.';IUJ(1o, .J ('J1T

(I iDl'aZ(>.I' rh) eornumicar ao,' -eus ,cot'1"elig'ioIlÚl'ios qu« .:"C l'('unirá Iodo:"
_

�,s dnl1)itngo�, ás 10 bOI'a.�_ lia iwde d,o l.!allllii,sÜl, R. F. C .. pro\"iiS()1·iêUlw'nL.e. <:.

Ci'fl11lLifica, La.mb('m, Lei' ,;.ido c1pIHJP.I·adn que o,; c01lJ.pa,rul'tE'il·O<i ])0-

C1r.l'ilo S.f'. ['I]lr;J'uder com q.U.alqlH'1' me,mln'll li!! dirPltól'io. pal'a ·P'X.por-lhe
sna-!:; pn\!Jp.nsi)['� d,e i1l!1.(,·l'ês·:;n coll"livo, as qnai.s I::iPI'ão. rro l"Nmião. ('X:J.

minmtws cntll Cl'iit'érill (\ .i11.sLio�\a. (' s0nclo jnl.g-aela:3 a"s.un:LrJ J.p con�<;i'd'('

ração: 11)0'1' ilWl'lO, mrn'0erão () ancho do diretório. qU'l' a,; f'llraminhará.
a quem ele. direito,

o rRr vaI escolker seus candidatos':
a vereadores

1 .

GOILIlEfL\lE T.\L.l

'pA R A"'" f E R I'OAS,
E C Z E M Ar. S'·

. ,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAs,

E I R AS,
S, ETC.

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


