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beletins

Ern Pesearta Brava, -

reduto pessedtsta -- mais
de 95% do eleítorado são �

contrário li U.U.X.. Os res

tantes õ% estavam a

querer anular a grande 101'

�a;, majoritária. Xomea(]o
um delegado, sereno mas

enérgíeo, a "tinnrla--aca
hnu! .A Ioealldade está em

puz. E a U. ,D. N. protestou!
Porqnet St'rá que o dele
gado roi "pel'�eg'uil''' a

maíortaf Como essas, são
as df:,mals oneomendns "de

violêneías e de peesegui
cões"] .A falta de prestígío

Is· armas secretas alemãs· Ôbtiga� essa.

atittudeS! Não será permitida a concentração
Lota sangreo ii Rio, 20 (A. N.) -r-r- Segundo que funciona, resolveu não dar

'\VASBINGTDN, 20 (U. P.) - O contra-almirante A. G. Noble
HOrDa, 20 (1'. fl.) _'__ Choques informações que colhemos na consentimento .para quaisquer

afirmou, perante a Comissão de inquérito ,Industrial e Educacional, sanarcntos (')lll'e grevtstas e fon;ui zabinete do general Lima ca-] aglomerações de carater polí
na Câmara dos Representantes, que numidbsas armas secretas alemães (l(l. [)olicia j'rJl'a.rn t'pgisLl'aclfJ;s na lo, mara, a policia não permitirál tícn nas citadas dependências.
tí1'l,ham caldo em poder ele potencias com as quais os Estados Unidos ,�aljrJadt) de COI'f! lo e em yários pOll-

a concentração de populares, Rfo de Janeiro, 19 de novem-
tos da ]'l'gião til> Yencza. Piquetes ,pão puderam. até o momento, e:ltabelec€r I'elações amigaveis. dt> grp\'i.:ita.� atacarum 03 policiais amanhã, nas escadarias do Pa-' bro de 1947, (a) Samuel Duar-

Acrescentou que as referidas armas continuem Um perigo poten- q{w11do psl.es I ('.lllan\D1/ cn-mpril' [\ l.áeio Tiradentes. te, presidente; Munhoz da Ra-
cial pGra os Estados Unidos. As armas em questão incluem novos LÍ- ordem l'érebidêl vaTa destruir a� Conforme vem sendo noti- cha, 10 secretário; Getúlio
-pos de sulJma;:tllo2, aparelhos de jato propuls5,o e foguctês V3. ,1_:lUrricadal' nJ:gilida� ?c.'o� .t�·.abalha: ciado pelo órgão dos comunis- Moura, 2° secret'�rio; Jonas

ij'.llç·.- em .arJd;;.,,)(,!'� ,tJlII} dt,
d' t

.

1 C
.

30 creta'rl'o e Pedroimppdir t) Ít'áf'cr,;:n dl' \"I'i(,lllo;:.. I\� I tas, pI"et�n lam �s es, e111 sma Orrel;}, se', ; �

desol'rjpns di> COl'ato enlminal'am de protesto pela crescente ca- Pomar, 4° sem'etário, voto ..:ven-

Rep'o aolE\'l cOm.'."nl"s'a� com um nLaqllp. ao qU:l.rt,p! local rim restia da vista, mobiliza;r consi- cido".
A

�

,� Q 1 i:a c.al'abil1C'il'Os. Q1le.. roi lomado {Je a·s c1er'ável massa Dopular, para,
.-------------

'Ii' C DADE DO ,rATfCA'NO ')0 lU I)) O "Ob t R "sall,_\ ]lclüs gTcvJslas e populares .

d'
- �d C' d s "erIl81·S para o·ir. . I < v,�' I ,- ,

. .
-

' s'erva 'ore omano RerllJ'(�Oii pnrLil'am impdi,a,ta1nente nas llne laç?eS a amara o U. t),,->orgão semi-ofici:al do Vaticano, repta os comunistas a "provar, de uma pa'ra Gnl'alo. aJim de que a ordem Deputados, fazer uma demons-

B Ivez por todas", as suas reiteradas acusaçõ2's de que o Vaticano "está PLlblica ,;(-·,ja l'esLallnl<ecida. tração de desagrado pela ele- rasl .

colaboran(i_() com <lS fÔl'Ç3s re;'\clonál'las anglo-americ,:nas", (jue pre-

Q Ih
vação do custo das utilidades.

Buenos Aires, 20 (U. p.) ____

param nova guerra conüa a UniGo Soviética. ' ue mu er • •• Julgando não ser a ocasião
montes diplomáticas anunciam

_ .Essa declaração foi formulada pelo diretor do I'efer�do jornaJ. do r� Washington, 20 (U. P.) _ oportuna para taís demonstra-
que o Brasil está negoc.iando'\I at.ic�no, conde Glt�s:ppe Dalla Torre, que, em seus artigos, ImpI'lme William O'Brien, de 64 anos de çpes,mesmo. porque � seu ver-
com O govêrno argentino a

nutol'l{,'l..ade. q;uase OfICial.
_. , . idade funcionário de um sindi- tladeH>o motIvo poderIa. ser de-

compra de cereais en;t grande"ConVIdamos os autores das Iresoluçoes (Cormite executiVO (;0 cato tra.balhista. está movendo turpado por,elementos ll1�eres-1 escala e em bases'permanentes,Partido Comu.nista Italiano) - declara o editorialista - a declararem
uma acão de divórcio sob a �ados em plolllover desOldens" acôrdo êste que 'pod�r'á com

� prüvarel::, de uma v.ez J?or todas, os �atos pelos q�a�s pode-se citar alegação de crueldade, acusan- Ju�tamente no mo�ento cUI-1 pletar-se dentTo de quinze
a Santa S.e como a pl'lmelra 'entre as forças ,peaClOnarlas de todos os do sua, cara-metade de lhe re- nllnante �a c�ssaçao nd?S man:, dias".

A ••pai�:s qu�,�ol��oram para declarar nova guel�ra mundial contra a tirar sua perna artificial para dato� dos pallame�t<J.les c� I O presente acordo braSIleIro
Umao Sov�etLCa .

que êle não possa sair quando n:u�llstas, as autor,Jd.a�es. poll-: argentino abrange as chama-
I ep e 4€ c�alS resolveram pIolbn a alu-! das necessidades de emergên�

Rel-eifado () protesto espanhol
e a o r

-

r en. .

••

dlda passeata. I cia do Brasil Contudo as mes�

NO"3 defe�a "IVII _Aliás, segundo soubemos, I

mas fontes i"uformam' que oLONDRES, 20 (U. PI) - A Grá-Bretanha rej,eitou o. protesto es- II l\ ti nao se trata realmente de uma embàixador Ciro de Freitas Va-p�nhol, acusando. o �ecretál·io elo E},_�erio.r, sr. Ernest Bevi�, de orga- lJondres, 20 (U. P.) - O proibição; poi� nem sequer fô- le luta por maiores quotas demzal' uma consplraçao contm o governo do general FrGnCISCO Fran- primeiro ministro, sr. Clement r.a l'e,9ueJ'lda llcença para a rea-
triO'{), milho, etc. em bases fi-co - revehlu-se ex;:ra-oficialmente. . Attlee, revelou que o governo lIzaçao. da pass�ata, _ conform.e xa.� anuais.

'

A nota do governo espanhol protestava contra o fato de haver o trabalhista britanico estabele- determlI�a a legl�l�çao em VnJ-] O embaixador João Batistasr. Ernest Bevin recebido, em audiência, no mês passado, líder mo- cerá em breve, uma nova 01'- g_9r. ;\SSl�, a po.llCla, :� ate -

Luzardo, que é membro da Ca:narquista, sr. José Gil Robles, e o lideI' socialista, sr. Tndalécio Prieto. O'alll.'zaca-o de defesa civil na ç' o as relteraclas notICIaS da I '

b �"a. . '"
.

'_. mara dos Deputados do Br,fi"-Manifestando suspresa em face do protesto, a resposta britanica Gl'a--Br-'e'tanha. A nO\'a organi- TrIbuna Popular convocan� " -I sil visitou ontem o presidenteace�tua que era nut.ural que o sr. Ernest Bevin recebesse tais perso- zação defensiva britanica' ,se- do os �rabalhadores _para ai Miguel Miranda, do' Conselhon.alldade6. rá baseada nas lições da se- pre�endlda concentr,aç,ao, co�o-�I' de Economia da Argentina. Não<"A Grã-Bretanha - dizia, ainda, ,a nota britanica - não tem qual- gunda guerra mundial e nos e�ra. seus elem:�to.s '�as ad]a- obstante, a embaixada do Bra.quer desejo em int€l'vir em assuntos inteTl10s da Espanha, mas não mais recentes conhecimentos cenClas .do PalaClo TIradentes, sil comunicou oficialmente quepoderia ocultar seu descontent"mento com o regime vigente, nem sua so'bre efel'tos da bomba ato�nll' t 1 aglome'" ,- para eVl ar qua quer, -

tôd�s as negociações sôbre o�sj)erança de q1.Íe o mesmo fosse substituido
.

por mn govêl'l1o, qom ca. ração.
-() qual êste pais pudesse restaurar relações cordiais". assunto são da atribuição dQ

Auto ...defesa R,ESOLUÇ1�����}IESA DA embaixad�r Freitas Vale .

derrota Paris, 20 (u. P.) -4 começou) glltr�I��dora� no""
a aparecei!,,' hoje n,� semaná-. A Mesa da Câmara dos De- ln� li (lu �

O sr. Presidente da Assembléia Legislativa recebeu o seguinte rio "Franca Dim�nche", ante.s putados, reunida ontem para 'merl'9ldo n,e'gro
�

telegrama de Chapecó: de aparecer em forma de livro, resolver sôbre diversos assun- \lU
Sabedor que deputados da União Democrática Nacional nessa a defesa do sr. Pierre LavaI es- tos, aprovou a seguinte delibe- Roma, 20 (U. P.) - O jor- �

.Assembléia tem l)rOcurado acusar de evercitiva' propaganda eleitoral crita na prisão, mas que nunca ração: n�l . ".Rissorgime.nto Liberrale",
pessedis;ta neste mUnicípio, tenho hOl'fra :leva·r Clonhecimento E{ssa foi ouvida no julgamento. A fa- "A Mesa da Câmara dos De- dlre1t�s�a, anunc!Ou, sem co

ilustre Casa que ditas-acusações são inveridicas, não passando de milia do sr. Pierre LavaI afir- putados, considerando os gra- mentarlO, que o preço de me

meras pretestos para justificarem esmagadora derrota irão oposições mou que o livro aparecerá a ves fatos observados em várias tralhadoras leves :r:-0 m�rcado
:realizadas sofrer proximo pleito pelo eleitorado consciente e livre iOde fevereiro de 1948 em dez épocas como consequência dOSI

negro de Roma subm, em duas
<l'e Chapecó. Atenciosas saudações, S2rafim Bertaso, Presidente Di- países, entre os quais no Bra-I c?l1JÍ?ios realizados na.:.d?pen- �em,anas, de 12,500 libras por
,.:retório Municipal do P. S.D. ,sil e na Argentina. dencIas externas do edlllclO em. 27.000.

A onda de
são afoga
mintam ,à

mentiras encemendadas pelo
ninguem�_ Q'ue continuem com os

larga e à, farta; que se diminuam
livre e a vitoria, mais Uma

o lUJB .AN'l'IGO DUIUO DE 8.L"'TA €ATARINA

J'Nttl',.Urlo • D. Ger6nte: SIl!NEI NOCETI -- Diretor Dr. RUBENS
Diretor 111. RNa{b ,.A. DAIlASCENO D.A SILVA

OE ARRUOA RAMOS

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

Ino XXXIV I Florlanópolls-Sexta -e feira, 21 de Novembro de 1947 I H. 10.120

Declarações do gal. Soes I Como essa,
Rio, 20 - o General Goes Monteiro, falando a respeitei do acôrdo as outras

Inter-partidárío declarou: "Só podemos ver com simpatia o aumento
das forças que prestigiam o chefe do Oovêrno, que declarou que o

'senador Nerêu Ramos é quem está com plenos poderes para tratar
do acôrdo por parte do P. S. D.".

�

Vitórias Pra SIIdo •
Curitiba, 20 - Os resultados do interior indicam que o P. S_ D.

fará a grande' maioria dos pl'efeitos municipais.
Porto-Alegre, 20 - Dos 53 municipios já apurados, o P. S. D.

venceu em 30, o P. T. B. em 7, o P. R. P.,a U. D. N. e o P. L. em 1. Nos
13 restantes houve coligações. A direção do P. S. D. divulgou que já
estão eleitos 44 prefeitos pessedístas. ,I;

--------------------------------------------�---.------

. Jus,tificando a

pelos
• II •

In)UrIOSOS
quanto queiram.
vez, do P.' S. D.

" II

A MORTE DE ·HITLER
FRANKFURT, 20 (U. N.) - Arthur Axman, que substituiu Bal

dur von Schirach como chefe da Juventude _ Hitlerista, em 1942, afir
mou hoje, perante o tribunal ele crimes de 'guerra de Nurernberg, que
recolheu os restos queimados ele Hltler � Eva Braun quando da en

n-ada dos russos em Berlim. Acrescentou que viu .·também, quando
Martin Bormann, lugar tenente ele Hitler e que estava sendo procura
do em todo o mundo, foi mortalmente ferido, na mesma. ocasião.

Axrnan é a primeira pessoa nà Alemanha que fez tal afirmativa. ,

Foi'aprovado o pr-o;eto
Wash ington, 20 (U. P.) - o

co-, gui-ar que os austriacos, franceses
mité das 'Relações Extcrio�'es do e italianos sejam .�em informados
::ienado, aprovou, por unanimidade, sobre quem 05 esta ajudando.
o lJ'l'oje,lo de lei de emel'grJlcia, que O projeto de. lei, tal corno foi
au lnr iza a ín, ersão ele 597.000.000 aprovado, contempla:
de rlnlarcs ua ajuda transitór ia á 1° - A remessa imediata, de ali-
1<'1'anc'a, Itália c Austria. O debate mentes, comousuveis e outcos pro
sobro a medida. em sessão pJ.enú dutos para impedir "a fome Ü' o

ria nn ;;.:cl)'(l.rl0, começará na próx í- frio íntoloraveis'' e o desastre 8eo-

ma seguuda-feira. nomico nos tres países.
O 1'1'csiot'nLe do Comité, 3�. Ar 2° � Solícita ú França, Háli�.e

thur "-nnrlt'nberg, ao anuuciar a Austr ia, a promessa de que utili
aprovação po r 1a votos contra ue- zarão da melhor maneira possivel.
nhum, disse que o projpto de lei todos os fornecimentos e que esses

�Pl·{t sane ionado dr-pois de algumas países dêrn ampla puhlicidade 80-

pequenas modif'icações, as quais Ul'f' a fonte e o propósito da ajuda.
autorizum o Depnrtamento de Es- 3° - O presidente cancelará
lado a gastar até 21 pOl' rpulo da imediatamente a ajuda a qualquer'
surua au torizarla na compra de país que não cumprir as promes-
prudutcs em mercados cstrungei- sas.

��_

ros, 'I'amhém poderá adquirir fora 4° - Todos 0·5 produtos levarão
dos Estados Unidos petróleo e SI'lIS carimbos mostrando que a, ajuda
dcrivados, sempre que isso dó r e- é prestada pelos Estados Unidos.
sull adns ]lráticos.

'

I Vandenoerg disse que o Comité

I Yanrlr>nllel'g explicou que aí: fez caso omisso da proposta do
powndas eslão 'dosl iuadas a

impr'-j goY,e�no no sentido de. que o plano
dilo <L ile�l,Or,lçã() da grande econo- de ajuda fosse. a.drnll!l�Ll'aLlo por
mia dl)� E,,: nri-is Unidos I' a aS8e- um novo organismo oficial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMENTARIO
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Juformaeões Antecipando-se ao progresso. industrial dêste século, surgiraDl·.
novos pensadores, como: Spencer, Darwin, Hobbes, Nitzche, SareI,..
Haeckel, Schaupenhauer, Freud, Engels, Karl Marx, etc., muitos OcO&.

quais, embora deterministas, lançavam, a seu tempo, as sementes que..

mais tarde, iriam revolucionar a questão social, demonstrando, na

prática, a intervenção do livre-arbítrio, fazendo desviar o curso mo

nótono da sociedade, em determinadas fases dos acontecímentos ms�

tõrícos,
.

)
Ora no campo das Ciências Naturais, ora no da Sociologia, Astro,'

nomia, ou, ainda, no da Pscicanátíse, os discípulos daqueles mlestres,
e O.S discípulos dos díscipulos que se sucediam até nossos dias, pro..

ries. curando analisar a multi-complexidade do Universo e do Homem, se-.

Contribuições recebidas: gundo o unilateralismo ele teses diferentes, sucetíveis, O'U não, tle fa�.
- Um anônimo Cr$ 10.00 lhas e imperfeíções, precederam, êsses vários adeptos ele variadas
- Um anônimo Cr$ 5,00' .teorias, a uma infinidade de subteorías, por deturpações qu-e a marcba
- Uma firma de móveis 2 <los anos rão poude conter, alimentadas pelo crescent€ domínío da.

taboas. máquina sôbre a razão humana, a ponto de ser inv_ertid.a a Ordem dOR:
Valores.

Portanto. si cada grupo produzia sub-grupos e êsses sub-grupos
se dividiam como 'ainda se sub-dividem, inevitável seria a r-einante·
confusão sôbre os conceitos, resultando, daí, entre-choques que vil'iam

abalar, sériamente, os alicerces da formação moral dos povos, sujei
tando-os a se degenerarem em massa amorfa, que, sem saber .0 que

quer, aceita o que não quer, a massa indistinta das arruaças, incapaz
de afirmar o Bem ou negar o Mal.

.

Dêsse emaranhado de teorias e sub-teorias, acontêce que cada qual'
se torna autor de verdade, consoantes seus apetites; pois quasí todos

têm, hoje, uma interpretação diferente sôbre o Direito que, de talhada,

e retalhado, parece perder o seu aspecto imutável; sem o qual, (a meu'

ver), ê le deixaria de existir como base de tôda a ordem social equili
brada, ou, em outras palavras, da Democracia.

Assim ponderando, creio que se possa concluir o seguinte: - a

condição precária em que, voluntáriamente, se encontra a sociedade

humana, equivale à predisposição de um organismo a qualquer mo

léstia contagiosa, o qual prefere continuar fraco e debilitado, até §ll?{'
.morte suicida, a reagir, heroicamente, contra a peste que invade seu

corpo ...

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

1 CL�!!�P,2
Pi1ltO .. 5

I
Db.hl' � RUBENS' A. RAMOS
�o • Dlt.-Ge......

SIDNEI. NOCETl
Dlret&r •• Reclac":

.' .. DAMASCENO DA SlLV.I

l CIl"e cI. Pallnaçio:

I·
:f&ANCISCO LAMAlQU.

.

� ':;'. ' CIt"e •• :'!Ilp�:
JOArat CABRAl· O"IIL."

R":l1resentante:

I A. S. LAM

1 ... 8e1lador Dantas, ...
- •

I
an.a,

> Tel. 12·1924 - Rio ele h.elr.
RAUL -CASAMAYOR

a.. .F.Hp. d. OHTeira. 11 -'
8" anelar

Tà. Z-'873 - Sio Pa.. le

ASSINATURA3
Na Capital

. AlIe ..
'
.. • • • .. .. CTt I'...

".4IGtrt> Cr$ 41.8

I'
J'rlrentr. Cri 2I.�.
.&J C' lP,e.

. IIbter• ..,.1I1so •• CrI �,.ti
No Interior

b. .. CYt 1 ..

I
ha.atr. . ,.. Cl1J 0

Trimestre (...,.� 11.f.'.

llfóero avulso .. Cl't OI ... i
I

".tllldo. mediante e••Cll'de

Da orilrinaie, Blea... ai.
,ablicados, nio "ri.

devolvid(NI..
i. direçlo ·não s. rMp�"

•ablliza pelos conceito.
.•mitid,os n08 &.rtleoa

aulnad..

Farmácias de plantão
22 Sá.bado F,armácia Rauliveira

Rua Tra,jano
23 ])omingD Farmácia Rauli

veira Rua Trajano
29 Sábado Fa,rmácia Slo. Agosti

:nib.o Rua Ccmselheiro Ma,fra
30 Domingo· Farmácia Bto. A

gostinho Rua Conselheiro Mafra
.

O s·e1'viço noturno se·rã efetua

do :pekt Farmácia Santo Antônio si
ta á rua João Pinto

A rpresente tabela não poderá ser

alterada sem prévia autorir.acão
deste Depa,rtamento
Departamento de Saude Publica,

em 25 de outUJhro de :1947_

Luiz Osvaldo da. Cam_poj'a
Farma;eêutico Fiscal

Tem dinheiro ?
Muito ou p·ouco. Não 'importa!

O leitor deseja obter uma.
ret!.�à. mensal, semestral ou

&.nual, á razãe de 12% ao ano?

.

Confie então os seus negó ..

CIOS ao Crediário KNOT, á ruI>'

João Pinto n. 5, que, em com

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

p-regará, proporcionando-lhe
com isto uma. renda anual, se

gurp, õe Cr�� 120,00 por Cr$ "

1.000,00 empregado.
Melhúres inf()rma�ões e de·

talhes nos escritórios do Cre.
diário .KNOT, ou nesta retia
Cão.

, iII

II

804 OPOBTUNIO-ADEf
para quem tem muito
ou pouco dinh;eiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros Gompellsadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departa'm€nto Imobiliário de
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãe
pinto nO 5 (anexo a redação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRlf
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima grurantia
e eficiência nos negócios que
Ilhes forem .confiados. ,.

,
.

I Secretaria de
E D��g,UI�ança

I
�...... _ k W�"'�"»-'mI>

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

LEMBRA-:TEI
Inúmero. seres h1lllWlOS,

que já foram . felizes come

ta, aguardam teu alWôo ,a..

ra que possam voltar á ....

ciedade. Colabora na Cam
,aMa Pró Restabelecimeate
da Saude do waro.

"O'VALE'j,o'iTÜÁi Delegados da Ação· S. Calarinense:
Procurem na Agência A Açã-o Sociwl Cal.arinense, para boa execução de ,s·eu pl>ano de

Progresso, assist(mci:a ·ao verd,adei'l'o necessiLado, precisa em cada quarteirão de"
LIVRARIA 43, LIVRARIA.. nossa cida,qe, de um ou uma represe:nianie, no minimo, pÜfJ:e'ndo cad:ll,'

ROSA quar�eirão ·[.er até cinco representantes.
........... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des·ejando o p.rezado loi·tor ou !-eHora .colalborar em tão gran-diOS&<'

O Batalhão Barriga-Verde obra, dê. hoje mesmo a sua adoesão FfJ,' intermédio dêsl,e Jorn�l·ou dt·,
foi constituido de catarinenses RáJcLi:o Guari.ljá.
destemidos e o '.'Colégio Bar- Pessoas que já R·e inscl'evenun:

riga·Ver{le", usará a mesma Quarteirão n. 18 - (ruas: AlmiraTlte Alvim, Gri.spim Mü'a. Av,\
bandeira. Mauro Ramos e F'en'3il''il. Lima).

Srs. Bento Ag·ui.do Vi-ei,ra e Heitor Faria.

Quarteirão n. 4 - (ruas: F,e!ilpe Schmidt, Pedro Ivo, Sete' de Se--"
tembro e Consellbeiro ·Mafra).

Burario das empre
sas mdoviarias

, SEGUNllA·FEIRA
Expresso São Oistóvão - Laguna

7 horas ..

16 horas.
.

Auto-Viação Itajaí _. Itajaí _ 15 ho
·Expresso Brusquense - Brusque _

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 1€,30 horas.
Auto-Viação Catar ínense _, Jolnvile

- 7 horas .

Auto-Viação catartnense - Curitiba
.- 5 horas.
Ro{\oviw'ia Sul-Brasil - Pôr-to Alegre

-- :3 horas.
Rapldo Sul-Brasileiro - Joinvile .....

âs 5 e 14 horas.
TEmÇA.FELRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale
gre -- r; horas.

< Auto·Via<;;ã!o Catarínense - Ourãtíba
-_ 5 horas

Auto-Viação Catartnense
_ 7 hora".
; Auto-Víação Catar ínense
_ 6 horas.
, Expresso São Crlstóvão - Laguna -
·7 horas.

Ernprêsa Glória _ Laguna - 7lh
e ü'h horas.
: Expresso Brusquense - Brusque -

1& horas.
! Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho
ras.

'Rápido Sul Brasileiro - JoinVile - às
" e 14 horas.

QUARTA·FERA
Auto-Viação· Catae-ínense

- 5 horas.
· Auto-Viação Catarinense
..; 7 horas.
;. Auto-Viação Catarlnense
·

- H,30 horas.
: Rápido Sul Brasileiro _ JoinviJe _ às
5 e 14 horas.

Expresso São Cristovão - Laguna -

7 heras. f

Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho

ras.
, Express0 Brusqiíense - Nova Trento
- IH,30 horas .

Rodcvíárla Sul Brasil - Pôrto Alegre
- 3 horas.

Joinvile

Tubarão

Ourtttba

Joínvíte

Laguna

QUINTA-FEIRA
Auto-Viação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarínense

- :; horas.
.\ ·tto-Viação Catarine'nse

-- 7 horas.
Auto-Viação' Catarlnense - Tubarão

- 6 horas.
Auto-Viação Catarinens'e - La·gulla

- 1),30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 hora�.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
'Expresso Bru;-quense - Brnsque -

16 hora·s.
Auto-Viaç1ío Itajaí - !tajai - 15 ho

ras.

RápIdo Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 e 14 horas.

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul BmsH - Pôrto A1egre

- 3 horas.)..
Auto-Via'cao Catarinense . Curitiba

- 5 h<lras.
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto·Viação Ca-t.arinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - La.guna -

7 horas.
Auto-Viação Haja! - ltajai - 15 ho·

raso
j

Ex'presso Brusquense Bl'usque
16 horas.
Rápido Sul Bra.sileiro - Jóinvile -

às 5 e 14 horas.
SABADO
Catarin-ense - Curitiba

Pôrto

Cui-Itíba

Joinvlle

Joinvile

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasileJ.ro - Joinvile -

às 5· e 19 horas.
Auto·Viação Catarlnense - Joinvile

- 7 boras.
Auto·Viação Ca.tar�nense - Tubarão

- 6 boras.
E:Kpresso São Cristovão - Laguna

7 horas.
E},.."!lr.esso Brusquense - .Brusque

14 horas. .

Auto-Viação Itaja! - ltaja!: - 13 ho
ras.

Expr.esso Brusquense - Nova Trento
- 9.30 hora·s.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horás.

· . .. .... . ... . . .. .... . ....

Viacão
•

,

aerea
Morario
SEGNnA·FEJ:RA

Varig -- 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 boras - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
Rea-l ·S. A. - 11,30 hora·s - Sul.
Panair - 9,50 hora." - Norte.

'rERçA-FEIRA
Varig - 12.5·0 horas - Sul.
a:>anak - 13.07 horas � Sul.
Cruzeiro do Sul

.

12,00 horas
Norte.

QUARTA-FElIRA
Cruzeiro- do Sul 11',00 horas

Norte.
Rea-l S. A. - 7,30 horas - NOTte.
VRrig - 13,00 boras - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUIN'I1A.·F'ElRA
Panai!' - 12.17 horas - Sul.
Panair - 9,50 boras - Norte_'
Varig - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do SUL - 15,3-0 hora's - Sul.
Cruzeiro do Sul - 10,00 bs. - Norte.

SEXTA-F'EIRA
Varig - 10,40 horas - No'l'w.
Real S. A. - 14,30 horas - Norte.
Real. S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panalr - 13,07 horas - Sul.

SABADO
Cruzeiro do Sul - 10;00 hs."":' Norte.
Varig - 12,30 horas - SuL .

Panair - 9,5{l horas - Norte.
DOMINGO

Panair - 13,07 horas - Sul.
Pa,nair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 1l,{)0 hs. - SuL

Pró casa do· oe
. cessitado

Continua aberta 9, subscri
ção pró casa do necessitado, de
acôrdo com a feliz ídéa de
um "Voluntário", trazido ás
uossas colunas.
Destina-Se a mesma a tazer

os nessários reparos em C9.l'\3S

de indigentes arím de que fi
quem abrigados das intempe

Postos para entrega
de cedolas do sr.
Thomaz C. Cabral
Rua Tiradentes, 11.
Rua Nerêu Ramos, 64.
Rua Conselheiro Mafra, 132.

Rua Major Costa, 14.:
Rua Almirante Lamego, 99.
Rua Almirante Alvim, 14.
Av. Mauro Ramos, 184.
Av. Hereílío Luz, 2.

CASA MISCELANEA dístri
buidora dOI Rádiol R. C. A

Victor, Válvulas e Dieco••
Rua Conselheiro MAfl'A

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na en trega
de seus ;ornaes.

Oldemar �Iagalhã!'s

'RACOS s

ANÊMICOS
TOMEM

UID�I frelsabil
"SILVEIRA"
-

'O,.. . Ta"l.

Publica,
O SECRETÁRlO DA SEGURANÇA PúBLICA, afim. de garantir

a livre manifestação do 'eleitorado catartnese 110 pleito que decorrerá,

no pl'óxim.o dia 23, resolve baixar as seguintes instruções:
:Wão be p�r11litirá propaganda politica, por rádio-difusão, em co

.micios ou reuniões públicas; desde 43 horas antes até 24 horas depois
da eleição .

Ficam terminantenmente proibidas aos estabelecimentos comer

Ciais ou de qualquer natureza, a venda ou doação de bebidas alcoolicas:

ao publico, a partir das 6 horas elo dia 22 até ás 6 horas do dia 24 do

cor-rente, ficando os infratopes sujeitos ás penas da lei.
E para que chegue ao conhecimento de todos foi lavrado o pre

sente edital que será publicado voela Imprensa Oficial dm Estado_

Dê-se ciência aos Delegados Hegionais e a DelegaCia da Ordem·,
. Politica e Social, 'para as devidas providénciar,.

Secr2tál'io da Segui'ança Pública, em F'lol'ianópolis, 18 de novem

bro ele 1947.

'1'imoteo Braz MQreim, pelo s:retário da Segurança Pública

�

� .....

Tenha flempre em casa uma garraiinha

IPER.IJI'VO «RMOI»

Sra. Steli·La Gamia e sr. Sidnei Noceti.
,

I

Q'ual't,eirão n. 25 - (ruas: BIumeaJuu, praça ELelv1na Luz,'rua FeT

reira Lima e Ayenida Mauro Ramos) .
.....:. Quar·teirão n. 26 - (rua Il"mã4»

Alfaiates Joaquim, Avenid,a M!�uro Ramas e rlla mo Gra'Ilidé dCJ. SnJ)'"

I Sl'ta. Maria Enrilqueta D'Ávila.

Precisa-se oficial de alfaiate, Sn:�. CECILIA �ACEDO SIMOES

costureiras e calceiras, Quatro quarLeIroes. cOI?preendlq:os entre. as ruas: Marecha·t Gui-

I d t· f t
. lherme, Deodoro, Tie, SJlvelra e ArcI.peste paIva.

.,
n us rza manu a urelra Sta. ETELVINA MELLO

SCARPELLI" Ltda. Dois quarteirões, eompreend'idos entre as· l'uas H. Luz, Fernando'

Praça 15 de Novembro, 11. Machado, General Bitencourt; e Saldanha· Marinho.
Snra. MARTA COSTA SOUZA

Quarteião compreendido 'entre huas Anita Garibaldi, F. Machado.
General Bittencourt. e Av, II. Luz.

Snra. AGNESE' FARACO
.

Quarteirão das ruas F·elipe Schmidt, Gerop.imo Coelho,
.

Tte. SH-
v·eira e Alvaro de Carvalho.' \

8R. MANOEL FEIJó
Av. Mauro :Ramos - rua Silv'eira de Sousa - rua Campos No

vos _:_ rua .Lages.
�TA· CARMEN BARBOSA

Ruas: Viscond·e de 01\'1'0 Preto - Anità Garibaldi � Fernandr;'
Machado e Av. HercíLio Luz.

SR'rA. EDY LUZ E SR. CAMPOLINO ALVES
Ruas: Deodoro - l'te. Silveira - Vidal Ramos - JeJl'Jnimo Co�lbOr

j SR_ LEODEGÁRIO BONSON

j Ruas: Felipe Schmi.cH - Largo Fagundes· - Tte; Silveira - Álva.íV
de Carvalho.

.. . . .. . .

GOVERNAN'TE
Senhor de idade precisa de

uma governante de bÔliI con.

duta, que saiba eosinhar regu
larmente para tomar o encargo
de Bua casa e a direção de
serviços. de moças que já estão
trebalhando.
Tratar das 16 às 20 hora s

Rua Silva Jardim 191.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Domingo,' dia 23, usoirée migHOU» d·as 8,30 horas
,_,_-�'-=�.:.:::_;:,.._"..--,_a_l-=-p_ro�_no_vi_dà-...:.p_el_o_«G_rê_'I_io_U_ra_»•__�_....,

i18 exemplll da O� graves acontecimentos de � � _ ri � rA
,manteiga Marselha • � � � l'" •João Fraincr Paris, 20 (1;, jJ.) -_ O miuistro mostraram a mão cm plena luz do

Depois que foram líberados os do Interior, Depreux, jlPctiu á As- sol em Marselba. O gover-no cum-

,)pI'eços de diversos art.igns de pri- semhlé ia Nacional a, suspensão das pr-irá seu dever contra todos os

"meira necessidade, notou-se logo imunidades do depu lado comunista elementos sediciosos, Há pessoa"
.o �lLlmenLo de seu volume no mer- Jean Cristohal e cio conselheiro da que lançarão mão de Lodos os meios
,diado da cidade. Bepublica, Leon David, também co- anti-constitucionais para alcançar

. Embora, nos primeiros dias, os munista, ambos aousados de esta- seus objetivos. Já temos exper-ien-
3)reços sofressem uma alta muito rem ligados ás aItel'a0úe� da, ordem cius bastantes a esse respeito."
�gra,nde, veri f'icou-se a seguir, um em Marselha. Durante os debates houve vio
",,axp.re.-;sivo barateamento. O pedido de Depreux foi rece- lenta [Toe,a cip palavras entre os de-

O exemplo da manteiga é elo- bido com vivos protestos da banca- putados comunistas e alguns mi
tjÍjuente.. da comunista e aplausos do r-esto nístros. O ex-ministro das Infor

.

Posta fora da tabela, a sua, co- da Carnara, desde a extrema direita mações, Def'erre, gritou para o de-
lacão subiu a/lO cruzeiros o quilo. al0 os socialistas. puLado comunista Cr ístobal : "Você
,E foi tal a quantidade que deu en- ""Espero - disse Depreux é um mentiros-o

M quando esse ul-
trada em nossa praça, que aquele qne os dois acusados se entrega- timo afi.rmou qU<0 Def'erre estava
"preço não se pode manter, 'Baixov l'iio voluntar-iamente á jusüca. A ligado nos gangsters de Marselha
,sensivelmente e hoje o artigo 80- França é um país democrático, no No entanto, a mesma acusação to:
bra a 22 cruzeiros o quilo. qual a justiça é feita cor,retament.€ repetida. pelo deputado cornunistr

O .queijo também sofreu uma e os acusados poderão se fI,ofender, Billoux, ex-minfstro do A:l'. Dcf'er-
""qUeda em 110S::30 mercado, voltan- Quando Depreux afirmou que re, indignado, respondeu; "Vocês
d:!O a pre-ços mais razoaveís.

'

alguns estrangeiros foram cncon- se dão melhor com os gangsters do
Porque'? Irados entre os amotinados e que que eu."
A explícacão é aquela mesma que o governo não permitia que es- Cristoba l ·a.finnou que o governr

já expusemos nestas colunas: a trangcíros viessem á França para pensava em utilizar contra o povo
Jiberd<j.de do comércio. f<1Zé'I' desordens. os comunistas a Legião Estrangeira, "que está

O produtor que não encontra perguntaram: "Que nos diz a res- repleta de nazistas", O ministro da
�:pcias á 'sua atividade, não reduz a peito cio exército de Anders." Forças Armadas. Pierre Henri 'I'it-
'-sua produção. Procura apenas me- Sem dar resposta á pergunta dos gen, declarou ser ínutil responder RIO, 20 (A. N.) _ A repor-".:olhorar a qualidade afim de eníren- comunistas sobre os homens de essa acusação pois todo' munclo ad-

.

:�ta.l' saí.istatortamente a concurren- Anders, Depreux continuou S€l1 dis- mirava o valor da Legião Estran- tagem do "Diário da Noite"
.�la. çurso e foi vivamente aplaudido geira, conseguiu, hoje, após grandes

Segue-se, então, a luta de. preços DPlo centro e pela dsreíta quando O ministro rio interior anUllciou esforços, identificar o cídadão
,(' desta luta quem sai, ganhando é disse: "Os aeóntecimenl.os de Mar- qUA tinha demitido,' sem UlI'eito < brasileiro que esteve prêso na
,,1.) consumidor, é o póvo. �elha são muito graves. Não é poso qualql1'er pensão, Lodos os oficiais Rússia como espião. Trata-seAssim, desde que não haja o siveJ isola-los, de uma série' de' e soldados de duas companhias de
'''lrust'', a libe,rdacle de comê'rcio ac(}ntecimentos nacionais ,e inter. ,i f{t1:lrdas dI' ;:eguranC<l, peTa aLitnd, de Francisco Paulo Dielcer,
,,1;\ a melh0r e a mais eficaz 3['mu rlilt'ionais. Maestros escondido,o. qUA assumiram durante os motins. aparentando 38 anos e natural
-"para combater a, carestia ,da vida. de Pernambuco. Conforme no-

O e;x�mpl'Ü da manteiga d,evia ticiamos, Francisco, que é rá-''3ervil' di'... exemplo, dia-telegrafista, viajava a bor-
do de um navio n,!l.cional e a

proveitando uma parada em

Helsinki, quais realizar uma
. pescaria. Arrastado por uma

éo�rente marítima, foi parar
nas costas soviéticas, SBndo
prêso. Depois, foi condenado a

cinco anos de p.risão, pena es- .... . ...

sa dobrada no início da últi-

.----------------,ma guerra mundial, Com o Walter Lange e Noemia
reatamento das relações do Amaral Lange e
Brasil com a Rússia, conse- Zanzibar Lins e Estelina
guiu recobrar a liberdade, sen- San/ord Lins
do agOl:a. repatri!idQ, Ao se1'll PQrti�ip(1ID, Q9f p9f'nttl • [proelltàdo pela l'epol'tàgêm, p•••Odi de $ueã i>o&loçõolij, o

aegou-se a falar sôbre a sua contrato �8 casamento de •

vida como prisioneiro nnm
!leU. filhos PAULO e

ROSA MARIA
'campo de concentração russo,

ii fabricação
a .peste suioa

No dia 17 do' corr�ll te foram,
sã.o de um surto de peste suina

iniciadas as obras do prédiO em território catari�ense, na

destinado ao Laboratório para, localidade de Campo-Erê, mu

fabricação da Vacina contra a: nicipio de Xapecó,
peste suina, nos terrenos de' A administração da obra es

propriedade do Estado, onde tá a cargo do médico vet-eriná
funciona a Inspetoria Regional rio, Dr. Altamir Gonçalves de
'do Serviço de Defesa Sanitária Azevedo, Inspetor Chefe do S.

.. • •.......•..• • o:. Animal, em São José. de Defesa Sanitária' Animal,
A execução da planta do pré- que, com inteligência, espírito

dío e dependências elaborada prático, zelo pelo serviço e de- S. Paulo, 20 (U. P.) - ° sr.

, .

'

t pela secção técnica da Direto- dicação, vem superintendendo César Vergue ira, falando á Ím-
:.Sua par e ria de Obras Públicas, sofreu os serviços de Defesa Sanitária prensa, esclarecendo noticias

Roma, 20 (U. P.) - James redução a fim de serem inicia- Animal no Estado.
.

procedentes do Rio, segundo as

:n,U�lll, embaixador dos EstadoSI
das, 'imedia,Ata�ente, as obr,as, E' mais !l�a iniciativa que quais o PSD havia fornecido

Unidos, comunicou oficialmen- dada a urgencla do preparo de V1em propICiar a defesa de auxilio financeiro ao PTB, pa-
-te a De Ga.speri: que o govêr- vacinas, tendo em vista. a eelo- suinocultura catarinense.

Ira
a campanha paulista, afir-

'1l.0 nortB-americano renuncia" mou que isso não·tem cabimen-
,á parte da frota naval italiana to. E pode ser desmentido pela

JUVtNCIO JOSÉ LAURINDO JOSÉ MARIANO SUMAR- .

'd(!ue lhe foi atribuída pelo tra- E E escnta do parti o.

tàdo de paz.
MARIA EUGÊNIA LíDIA FLORIANO SU::\[AR "Quanto ao senador Getúlio

A conlunicação foi feita du- participam a seus parentes e amigos, o participam a seus parentes e amigos, o Vargas, devo ressaltar qUe veio
contrato de casamento de seu filho contrato de casamento de sua filha -

1 t t'Tante -a .visita que fizeranl 20 Laurinda, com a senhorita Nilza Nilza, com a senhor Laurindo

I
a Sao Pau o expon aneamen e,

deputaâos ;norte-americanos ao LAURINDO E NILZA
nada tendo solic.i.tado do PSD"

'PreÉ'idente Ide conselho, De Fpolis, ·14"lH7 Fpolis. 14'11·41' - acrescentou o sr, César Ver-
n' confirmaln -

... ra(l'5}).er1. gUelTO.

lira Tenis Clube

elA CATARINENSl

Dr TRANSPORTES AÉP.EOS LTDA

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

S'

() Produção de'
.

aUfomóveis
Atlantic City, 20 (U. p.) -

.A produção de automóveis nos

�Estados Unidos, durante o ano

.,passado, foi de 3 milhões e

'760.000 carros, devendo subir

ija.ra 4 milhões em meio do
,dhrente ano. Foi o que infor
':mou :á convençã.o dos nego
o:eiantes de automóveis o vice
]_)r€sidente da General Motors.

Nova York, 20 (U. P.) - A
.�rocura acumulada de automó
"veis novos durará, ainda, mais
;.tres ou quatro anos. Essa pre
'visão foi feita em Atlantic Ci
'ty, pelo vice-presidente da Ge
�neral Motors, Soyle. Disse que
;:3, produção de automóveis está
;:se aproximando das cifras al-
•.caÍlçadas antes da guerra, mas
cem compensação, neste meio
tempo a idade dos carros Ja
.em trafego aumentou de mais
>'!dois anos, de modo que a pro
"'Cura continuará.

---------"'"-

QUANDO TEUS, FILHOS
te perguntarem ., que'

um lázaro,· diJe-lhet CID •
11m enfêrmo que poderá .....

caperar a ..ade ce. o te.
auxilio.

"

rReounciou à·

ANÉL ZODAICO
Ultimo maravilho �m jóia � beleza I
Uma dádiva de duplo valôr, com
signo, plar.êta e pedra do mês do
nascimento.
Em prato Fino, com ouro 18 Kls.
e pedro.
Também, todo d� ouro mossíço
e platino.
Registrado e garantido por Lei .

NÃO MANDE DINHEIRO

Remetemos, com máxima prestitsa,
pelo Serviço de Reembolso Postal,
poro todo o Brasil.

PEÇAM CATÁLOGOS

Oroanl5açiio Comérclal ft fábrica da Jóín AIIsca

HUI ftEGENIE FEijÓ, 18 - RIO DE JAHUKO •

Laboràtório para
vacina coutra

da

/

Como todos os anos acontece em nossa capital, as almas

cur-ídosas e os corações bem formados, distl'ibuem gcneros,

roupas e brinquedos aos menos afortunados da sorte. Muitos
são as pessoas IC as agremiações. que fazcm cada um por sua

conta estas distribuições, acontecendo porém que muitos po

bres recebem presentes de várias sociedades ,ou pessoas isola

das. ficando porém OUU"OS pobres que também merecem, sem

r-eceber- qualquer presente.
Para que se consiga ,uma dístrtbulção mais equitativa a

Ação Social Catarmense convida a rodas estas pessoas que pre
tendem faz�r distribuição Isoladamente e a todos os diretores

de. sociedades ou agremiações que tenham este ano o mesmo

objetivo, para reunirem-se dia 30 de Novembro em Local e

hora que serã peévíamente anucíado afim de trocarem

idéias sôbre o assunto.

Aquelas pessoas ou agremiações que coucordarem em fa

zer- a reunião, pede a Ação Soda} que se inscrevam na lista de,
adesões que fica na redação d.o "O FJS'.rADO".

um brasileiroA voz de
dizendo que teme repressálias.
Não obstante, ante as numerei
sas perguntas, disse alguma
coisa. Afirmou qUB a Rússia é
um país misterioso, bruto' e

sangrento e que ali não exis�
tem direitos humanos. Dec1IL
rou que trabalhava �1l1 condi
ções de verme e em trabalhos
rorçados, acrescentando:
- "A Rússia é um país que

está subjugado por uma misé
ria sem limites". Informou que
a massa Il'ussa já perdeu a es

perança no atual regime", e

conclui: "Todas as instituições
na Rússia não passam de for
malidade".

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

Foram premiados
Na nota que demos ôntem'lsob este titulo, escapou-nos

mencionar que o valiosíssimo -.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-,.-.-.-.....-.-.-.-.-..-,-.-.-.-.-.-.-...
aparelho de jantar premiado IJ' b f'com o bilhete n, 80 pertence�te:n astaote orle
ao Dr. Armando Ferreira Lima, I Nanquim, 20 (D. P.) - Dis"
foi ofertado aos promotores l cursando nas comemorações
dos festejos "Sinos de Natal" ,! do 36° aniversário da Tepúbli
-p.e10 sr. Walt�r Meyer, chefe ?a, ca chinesa, Chiang Kai Shek
Importante fIrma: Meyer & Cla.! afirmou que o g-ovêrno nacio-
Igualmente deIxamos �e es- nalista era bastante forte pa

clarecer o m�do como fOI efe-
ra reprimir a rebelião comu

tuado ° sortelO. nista e insistiu sôbre os V'ários
Este teve lugar na bar,raca recu;sos do país "QU pode

da Exma. Sra. D. Ruth Hoep- bastar-se a si m�smo -e�ão de
cke da Silva, com o aparelho ve contar com o auxilio estran�
"'Bola de Neve" pertencente ao geiro".
sr. Major Faustino da Silva, Revendo' os acontecimentos
estando também presente ao militares da guerra civil duran
ato o Rev. Cônego Frederico te 1946, salientou ã importan
Hobaldt. cia estratégica, econômica e p0-

lítica das bases de Kalgan Ye
nan e Tohef, conquistadas ás:
fôrças comunistas.

Paulo e Rosa Maria
confi\'mam

t"polis., 19 -- 11 -- 41

Cavalheiro, Senbora ou
.

Senhorita,

Desmen tida I
Doticia

Seia em seu quarteirão
um doo dele15ado8 da

Aç&o Social CatarinenS8.
Peça informações nesta

reda.ção, pessoalrrn3nse
ou pelo telefone 1022.

-Apressandõ:'se em dar ·seu

nome para delegado da Ação
S�clal Cata.rhien.�e no seu quar
teirão, V.s. já estará fazendo al..

go de utH•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Via. Catarinense de Transportes Aéreos
IC.IAlx

poucos

Ltda�
I N A'

DIASDENTRO DE

"

\
\ I

I

'I'

,
'

Viagens rápidas entre Florianópolis - J..aguna - Tubarão - Ara.-
rsngué.

Fl6rianópolis, Itajaí, Blurneúaú JoinvilJe, e S. }<"'randsoo
Florianópoiis - Blumenau - 1fafl.'Ii - Oonoínnes - 1'. União;
Floria.n6poli� - Lajes.

'

Ganhe TEM P O e O I te H E IR 0, viajando (om

RAPIOEZ.CONFORTO ..SEGURAN·ÇA

pelos av:,ões da 'uC ITA L»

.
. ,

,"
..

E'
.

um
.

cancro na ONU·

Tl.'anllpo" te8 regularas de cargas do pôrto de

S40 FRANCISCO DO SUL para NOVA fORi
Info'rmaçõo. com os Agentes

Florianópolia Carlos HoepckeS/A - CI - Telefone 1.21-2 ( End, teleg•.
São Francitco do Su.l - Carlos Hoepcke S/A - ex - Telelone 6 MOOREMACK

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

Lake Suceess, 19 (U. P.) - A! Meyer, na ausencia do sr. Guí lher
Argentina e a Russia chocaram-se I me Bell, havia t'eHo tal proposta
novamente na O:\'tr, em torno da I' na reunião desta manhã da, Cernis
controvertida questão do veto das] sã o PaI it ica, tendo mesmo suger-i
grandes potencias, tendo o delegadc I do que os. debates fossem secretos.
argerrtino, sr. José Ame, af'umado I . . . ,

.

que o "veto era um cancer" 'na"1 Prosseguindo, o sr, Jose Arce
Nações Unidas. tendo a inda acu.<;a-I disse que a Russta li tilizou do veto
do a politica da União SoviMica de todas. as vezes que se tratava de
não ser nada sn tisf'ator ia. assunto 'quo pn-j udicava aos seus
Falando na reunião da man hã interesses. Disse que a pressão elas

de hoje na Comissão PoliLicá nos gr-andes poí encius fez com que
debates sobre as resoluções da apená. dois estados votassem con

Argentina e da- Australia a rcs- Ira () velo na assembléia de São
peito do veto declarou o' sr. José Fr-ancísco, quando quinze paízes se

Arce que o sr. Andre i Grornvko abstiveram. Disso que se levantou
que ainda há pouco tratou da fi grita de que "n ONU não pode
questão, havia "injelario artif'icia- subsisti:' sem (I poder de veto. E
lidade" na assembléia. Aeluziu que o mundo não existiu durante os sé
a Argentina havia proposto um culos "cm a Ô;\;U? Pelo fDto de ha
amplo debate na questão, pois Já vermos Iirmario a Carla em Sal
havia concordado com a proposta Frunc isoo, j":(l não autoriza a es

conjunta dos Estados Unidos e del cravisação permanente elos povos
Cuba, pedindo a. remessa do caso A. O�lJ deve considerar este assun

para um debate inicial na "peque- 10 em suas próximas reuniões, Peço
na assembléia" ou sub-comité no-I a mr. Gromvko que o diga se isso
meado especialmente para isso. O não foi injetado al·üfir,ialme,nte. O
delegado cubano, sr, Joaquim veto é o cancer da QNU."

"

,

importadOS diretamen'té dos E. E. Doidos D· b·'� ,
Aos srs. médicos e farmaceutícos e aos hospitais' om lf,u(lhO
Comunicamos que ..tomo. recebendo uma importação direta ' Ilrao.dedo. EstodOll Unida. do. fell9uintn ar-tigo8: . U

Filmea pa.rc RáiN X. em diver.otI tamanho•.
Almofada. • trovenei_ de Clamara de ar. de borl'ocha -- Oedeba. e

capotinho. lliçriênicoa, de bOf'rGCha.
Luva. para cirul'lJia .

Cuha.a. comsdr... il'l'iQ'CI,dore., caneca. graduado•• compadru. f'unia.
" em ferro batido••amaltado.

E div.rco1il outro. a:rtigo•.
Demonstrações e p�dido. à SOM A T É C

Soeiecloda Matel'iai'. ti Ina.tl'umentoll TécniClOl'- Ci.Sltif�cQ. Ltdo..
Rua Con.elheil'o Mafra. 54 -- Caixa PoataI. 148.
TelegI'C_: «Somoteclt FLORIANOPOLIS.

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

,

.,. .

Aéro Clube de Santa Catarina,
De ordem do er. Presidente, cientifico aes interessados

-que se acha aberta iii matricula para o curso de pilotagem des
ta entidade. de acôrdo com as instruções recebidas da Divisão
.Aéro:"DesPQl'tiva da Diretoria de A�ro!lautica Civil.

Afonso Vei�a
Secretario

Balanços AVISO
de

•
•

crIanças,
Próprio'S para jardins ou áreas, podendo, também, �er

a�os em sala espaçosa. A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA P
TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO. Co.M o. DE
CRETO-LEl! 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO. CENTRAl
DESTA CAPlTAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI·
CIO AMÉLIA NETO.

PREÇO: CR$ 300,00
-

.'

ótimo pi'esent-e de Natal. -. Fábrica Relniseh Rua
João Pinto: n. 44 - Fone 1.134

�

,

"

II AUTOMOVEIS
Para rapida entrega proéure conheeer os tipos e pteço9

que dispomo,"
I

UM AN�F�TO .

I
Camilai. Gr_vata'i Pijamet,

, é um �go. N�o de�xes. teu amIgo Meia. da,. melhorei peJo. me-.na. cegueu'a da 19I1OranCIa. Dá-lhe '.

a 11m da illiSLruCão, I.evamJdo,..o a- um Dores preçol e6 na.,CASA·MIa
curso de alJ'abetização de adultos. CELANEA - RucO. Mafra.

,

lf
I

JVRANDIR LINHARES & ClA.
Rua Tiradentes, 18-A

Telefone 1344
l

o �IAIOR VAGÃO DA SUÉCIA.
Estocolmo, (Via Aérea)

Foi necessário construir um

vagão especial, o maior da.

Suécia, até agora, de 20 metros

de comprlmeíto e provido de

nada menos que 28 rodas, para.
o transporte dos enormes

....

t'ransformadores sncomende-: \
dos, para uma nova linha de

energia, desde a Fábrica Hí

droelétrica de Harspranget;
I no norte da Suécia, até a jun
I ção de estrada de ferro ?e Hal
l lsberg, ill) centro do pais .

• • • .. • • • .. .. .. .. .. .. • • • to .

Para 0.5 pessoas de fino

paladar Caf§ Otto é
D-em par.

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

U1I PORTO FAllIOSO
Estocolmo, (Via Aérea),

O' porto industrial suéco de

Halsíngborg; situado no
' no

-roes te da Escania (Skane), na;

• costa do Oresund, o estreito.
que separa a Suécia da' Dina'
marca já foi mencionado ria
"Nial 'Saga", que data de 99�
A.I C.à .Em 1.135, o hístorladoe
Saxo Grammaticus escreveu

sôbre uma Reunião de -Réis
recentemente celebrada na re

ferida cidade, Halsíngborg se

encontra na parte mais estreí
ta do Oresund, em frente a ei-,

dade. dinamarquesa de Elsino�'
re, mencionada do "Hamlet," ..
de· 'Sii'akespeare.

Fu�cion4:rl0 público -
Lembra-te - descontando déw

.

centavos diários de teu venci
mento, salárío ou remunera

ção poderás d-eixar para toá
famiUa, um peeulío até Cr$
36.000,®..

. Inscreve-te na As.sociaçi«>
� Beneficente..

.,

visão
• í

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

. alcança quem tem sólida
instrução.

Bons livros. sobre todo. CI

assuntos,:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro', 33 - Flot'ianópolia'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�_. ESTAOO Sexla."elra 2' ele Nove'mbro de ·".7 5

Clube Doze de Agosto-Programa para o mês de novembro:
.,_

Dia 2J_j__ s3b_�! soir�_: (Apuração para elei�!o� Rainh!_ dos Estudantes). .

.A Imprensa e o novo Ministro I
;�ren���:9J!�; MO��::������::o J:����,j�a�;u::� a mais moderna creação em
"telegrama referente á interrupção de força para as oficinas ela "Tri-

relrl·ueranle e' o"buna Popular":
- A Associação BrasiÍeira de Imprensa há sua função tutelar

"dos direitos elos jornais e [ornalistas, empenhada como sempre em

,-,preservar ef�tivamenae a liberdade de imprensa, volta á presença de
V. Excía. para. solicitar providencias no sentido de ser assegurado o

fornecim.ento de ��rça ás ,ofi�inas da �'Tribuna Popular". Trata-se de I-11111 serviço d,e utilidads pública que nao pode ser negado, e cuja' sus-
. .pensão importa em dificultar a liberdade de imprensa/que a Casa do
,�.Jornalista se esforça por preservar no pais. Atenciosas saudações .

. (a) Herbert Moses, presidente",
O ministro da Justiça, Adroaldo Mesquita da Costa, logo que re

,.-cebeú o telegrama acima, mandou chamar- o presidente da ABI a fim
. -de comuntcar-Iha pessoalmente que a solicitação feita foi imediata
zmente atendida .

. )

._---�.�,----_.-
�-----------�

nova ((indústria» ·Em, garrafas 'gràndes

,

Rio, 19 (A. N,) - Sobre o que' 59.706.229,40, assim discl'iminadas:
.;:{lhama a "Jndustr ia das desapro- avaliações da Prefeitura e decisões
.':;priações", 0- prefeito do Distrito do Judiciário, respectivamente _

Federal distribuiu a seguinte nota Prefeitura, Cr$ 738.200,00; Judi
!: á .írnprensa, que merece ser conlre- ciár ío, Cr$ 7.129,�f,4.0; Pref'eitu
· .cida: '. .

' ra, Cr$ 10.229.600,00;' Judiciário
u_ As desapropriações no Dis- Cr$ 46.666.560,00; Prefeitura, Cr$

"trito Federal' atingem a índices 580.800,00; Judioiár ío, Cr$ .. , .

· -alarmantes, As transformações im- 11.539.288,00; Prefeitura, Cr$ '

.

: postas pela Prefeitura, de alarga- 500.000,00 p, Judiciár-io, Cr$ •...

, menta de novas ruas, ocasionaram 6,700.000.00 .

•. demolições em massa, como as da As diferenças são verdudeíra-
.Avenida Presidente Vargas. Com mente astronornicas, nela inoluin
'isso surgiu .a chamada "industr-ia do-se os honorár-ios dos advogados

" das desapropriações" propiciada que funcionaram na causa contra
· .ainda, pela inflaçâo imobiliária que a Municipalidade.
,- .atingiu a índices inimagináveis. Verrfíca-se que a Prefeitura, s(

Ainda agora, a Prercítura. a num setor de cinco prédios velhos
maior vitima das -próprias desa- írnprestaveis, necessários ao alar
propríações, que é obrigada a rea- gamento ele uma via de trMego in-

IEzar no interesse da -população da tenso para escoamento do centro á
cidade, vem de .rélaeiouar alguns zona sul, tprá de d.ispender a ele-

· .dos inumeros casas "em (iii'Ue o Ju- vada soma de <Cr$ 48.000.000,00, o

«diciár io é chamado 1). ;jtr!lgar. Em que representa praticamente para
vários processos de -tresapropria- ela, a impossibilidade ele prosse

".{;ÕeS no centro da cidade a Pre- guir nas obras de urbanismo e d,e
.

fei,tur:_a teve, m.a:joradas desapro., Hlr;,pumenLo ela, cap il.al �a Repubh-
T:prIaçoes num total de- Cr$ ca.

A temperatura ou outro factor qualquer

pode provocar uma invasão de moscas,

mosquitos e outros insectos caseiros. É dia

de receber visitas e a casa está cheia des

ses repulsivos insectos! Mas não se abor

reça por isso. Pulverize Shelltox no

ar. A acção de Shelltox é instantânea.

Shelltox MA :4,
" A BASE, li PIRfrRO, <ONTEM DOT

S'HELL-MEX ap.AZIL LlM.TltD

�,:'1\
,

,

,

KNOT ..

, ,

Experimente-o.
.

(', �elicioso
IIPartidtJ Social Democralic8

Para conhecimento dos nossos Correligionários, comunicamos que,
o P. S. D., transferiu sua séde para o 20 andar do prédio Tamoyo, n. 4�t

I
à rua Felipe Schmidt, onde poderão ser aLendidos nos expedientes' das.
9 às 12 e 14 às 17 horas, diáriamente.
__r ta. _ d'tM 1 n I.reme _ w 1.'�

COMPANHIA fliAUANÇA DA Billg
'-M�&\ @& 1171 - ���� lAiA
mC�1'(DIO� 11 'i'JU.1l�P(Tr�"lUI I

Cifra. do B�ÜaDCO d. 1944!

CONTA CORRENTE POPULAR
Juro. 51/s a. elo - Limite Cr$ 30.0.00,00

Moviment�ão com chequei

B·BOCO do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 6O.000tPOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Tralano; 23 • Flor'a"6,Dol�s'

Dr. lindolFo A. G.
Pereira

Advogado e Contabilista
CONtituição de .ociedades •

Planos contabeÍII •• Organiza
gõe. .- Parecere. e 118rv1ço.

correlato••
Ruu Gal. Bittencourt nO. 123

-

Flol'ian6s;.oli.
Da. 17 hOfal em diante.

Conseguir alfabetizar um patrí
cio, oorrveneendo-o a frequentar
um curso noturno, em breve se
eemoa um dos povos mais adían
tados do mundo: Grupo Escolar S.
José ou Escola Industríal.

I
DI'. CLARNO G.

GAI,;LETTI
ADVOGADO

i
Crime e cív.l

Co••tituiçao de Sócl.dode.
NATURALIZAÇÕES

I
TitulOl Dec,lorat6rio. .

Eeorit. -- Pro� 15 d. No.. , 23.
lo, andar.

R••id. - Rua Tira.d.ntu 47.
FcmE •• 1468

TEUs Flüios· .

-,

aplaudirão te. cedo,
quando .oaLerem f(8e eola·
borute pró RedaheJedma.
to da Saude do�

�

QUEIXAS E RECLAJiAC6_
.

PREZADO I.lUTOR: Se o' que �.
I_MH é, �ente, uma pro'rid�..
Mota endimtar o que �tiftt en-.m ..
",ra lIue al4uma l;Jta Il1o Ie repita; •
MAO o etcInd&lo' que • 111& &'eeIaaSçIa
.. ,uef_ poderi m • ,,_. _..
toIIe-a , Sltc(;.A.O UCl.AKAtoU•

.ie O �STADO. que o_ Geri 1eftü
ii''''' demora 80 �to de ,,Kí;
ru. dlre!to, rec-tilJeJldo Y... uu tafe"''!!,
� d,1I r",aIÚldo, embora _ .Jc-wu ...

11M da "j...ablieadoa __ • hIIII.
�--.'"� ......

CAPl1'AL E RESERVAS
ReSpOllll!lbilidede,
Recetll':
Ativo

c-,
o-s
c

80.900.606,30
5.978.401 ;755.97

67.053.245;.30
142.176.603,80•

Inscreve-te na Associaç,ii.o
Benefieronte dos Funcioná
rios· Públicos Estaduais e ]Iu
D.Ícipais de Santa Catarina.
Três cl'1lZeiros mensaes

dez centa!vos diários e estarás
preparando um peeulio para
tua fa·miUa.

j

I Sinistrol pagolt no .. últimoll 10 ElOOIõ

ReapoJuabilidao;1cI «

98.687.816,30
16.736.401.306.20

Diretoreai
Dr: P';.mphilo d'Utre Freire de Carvalho. Dr: P'rancilco
de Sá, ADi,io Mauorra. Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

Relojoaria Progresso
'de JUGEND & FILHO

COMPRE S�U RELOGiO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO· POSTAL

Faça seu pedido por. carta ou telegrama e pague
s6mente quando receber,

.,

1

.I'

CO:XG ãe niquei

•

IN.
4 Cr$ 220,00

Ivlor-ca Condor
"Ccixa d. niq-usl, fabriaoÇtÍa

ltqliona ,

I Altura 9 cm,

N. 4.A Cr$ a40,OO
Altura 16 cm. O mesmo com repetiçã;o

No,.oll relógiO' .ão acompaDhado. dOI respectív3ii Ctirtificadoif.
de garantia.

PEÇAM-NOS Ql\TALOGOS - ENVIAldOSÕRATIS:
JUCEJjR � FILHQ.,.

C\sritibo •• Pra90 TirQd�nte•• 26C -. ParQn:i

N. 3 CI'$ 180.00

Fabricação italiana

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

AIKDA NÃO FOI APROVADA.
A RíDALIZACÃO DO CAMPEO
NATO BRASILEIRO OE RE

MO, NEM A PRESENÇA DO
BRASIL NO CONTINENTE
Pôrt.o Alegre, 20 (V. A.) -

Ao que parece não está resol
vida em definitivo a realização
do campeonato brasileiro de
remo e muito menos e partici
pação do Brasil ao proximo
campeonato sul-americano que
a Confederação Sul-americana

Avaí X Allético e Paula Ramos x figueirense, os pró- !&��If;��;��i��}j����
ximDs jogos· do Campeonato da Cidade ��!�Ei:n;:��:'���i�1�:�

�
-

'> para outra oportunidade a dis-
o certame amadorista de tu- renhido. Ambos foram derro- estadual, defrontar-se-fio Paula zer as delicias da assistência, cussão do parecer da C. T. R�

tebol da cidade prosseguirá sá-I tados pelo Paula Ramos e FI-I Ramos e Figueirense. O jogo brindando-a com um confronto s_?bre os dois importantes pré-
bado e terça-feira proxnna, gueírense, respectivamente, por' será efetuado no periodo da I de grandes proporções. Iios,

�. .

com a realização ,da segunda contagens alarmantes, e ne-I manhã, para que todos' possaml Como preliminar assistire- E, caso -nao Julg:r convem-

rodada do terceiro turno. cessitam de uma reabilitação assistir ás tradicionais festlvl- mos 'á sezunda rodada do Cam- ente um deles, nao sabemos.

ampla. dades de Santa Catarina, pa-I peonato Infanto-Juvenil, -cons-t em que lençóis ficará o C. T.
Sábado teremos o prélío Avaí droeira do Estado, que terá lu- ,ante de dois jogos, a saber: l�. ou a C. S. A. R." esta espe-

x Clube Atlético, encontro que Domingo não haverá jogo, gará tarde. Figueirense e Pau- Bocaíuva x Avaí, no sábado, e eíalmente, que fez com que a.

promete agradar, esperando- devido ás eleições municipais.' la Ramos, vitoriosos sôbre o Paula Ramos x Figueirense no Federação Uruguaia de Remo.

se dos dois conjuntos um jog Terça-feira próxima, feriado Atlético e o Avaí saberão fa- rlotníngo. apressasse a construção <la.
..

.

'. ". raia artificial de Santiago Vas- -

{,AMPEONATO DA D!VISÃG I.EM ltIARÇO O ,CERTAME.. SEnA A 4 iJ}; A�Ii�l!, IH; vl\.l\'1.t'.J.<jUNA'liO CARIOCA DE quez .. '

.

. .

DE ASPIRA;NTES B�ASILEI�W �E R.EM:O 1948 O CERT.ilIE sr L·A)IE-·
. �T�BOL . ASSIm, portanto, nada resol-

Fol encerrado, día 9 do (''?�-í RI9, 18 (Via Aerea) - O RICANO DE REMO I Prosseguiu, sabado -& dO�lln- vido em definitivo sobre os

;r�nte, o Ca�peonato da .DIVl-' Conselho Técn.ieo, de Remo da Rio, 17 (Via Aérea) - O go últimos, o certam� capoca grandes prélíos de março e-
sao

.

de Aspírantes da Cídade.l C. B. D. sugeriu a C. B. D. a Campeonato Sul-Americano de, de futebol, com a reallzaçao de abril. Certamente a .resoluçãê
rea.lizado em 2 turnos, com um aceitação da data de 4 de abril Remo, marcado inicialmente I

mais uma rodada 'que acusou da C. B. D. virá daqui ha algu-·
total de 43 [ogos, sagrando-se' de 1948 para a realização doo para maio do corrente ano, te_! os resultados seguintes: �ába- mas semanas.,. ou, melhor;
vence�01'a a equ�p� .da A. D. campeonato, sulamericano de ve de' sofrer novo adiamento. do Fluminense 3 x Ol_ana .2; nas vesperas das competições:..
Colegial, com 8 VItOrIaS, 3 der- remo, em Montevidéu. Apro- Seria levado a efeito no mês domingo - Vasco 3 x Sao Cris- •........................ "

rotas, 1 empate, .44 tentos pró vou assim, aquele orgão, a corrente em Montevidéu mas tóvão 1 Madureira 3 x Bon- REGATA INTERNACIONAL
e 25 contra. Figueirense e Ca- p,rO�ósito da entidade uru- essa ép�ca foi julgada i{nPl'Õ-1 sucesso'0, Botafogo 1 x Cant� DE PÕRTO ALEGRE

�'�vana do Ar .col?Caram-se eJ?1: guaía, enviada_ por i�termédiol pria, de modo que a Federação do Rio O e América 5 x Bangu Pôrto Alegre, 20 (Via Aérea)
2 lugar, o primerro com 8 VI-: da Confederaçao contmental.

1 Uruguaia
decidiu efetuar o 4. - A FARGS receberá as íns-

tõ:r:ias, 4 derrotas, 33 "gOalsj Considerando necessária a ill.fl;gl:O cert�me no principio do CO,m a realização de�s.es j_o- críções para a grande regata de; -

pro. e,l? contra e o segundo com presença da C. B. D. no sulame- proximo mes gos e a seguinte a classlflcaçao 30 do corrente, para a qual há,
8 vitórias, 4 denotas, 43 goals '

rícano, resolveu o- Conselho! Como 'se sabe, o local do dos concorrentes, por pontos promessa do comparecimento
,pró e 23. éontra. , �m terceiro: Técnico sugerir á Diretoria a Campeonato Sul-Americano der perdidos: Vasco .. 1; Bo�afogo, de .trípulações paulistas, cata
lugar veio o Atlético, com 12 disputa um mês antes, do Cam- Remo será o Arroldo Melflla, 16; Flamengo, 7; Flummense, rínenses, argentinas e u r u

pon�os perdi�os; em 4° lugar:!peonato Brasile�ro deRemo. O nas imediações da capital orí-j g , América, 11; Madurei!a,}6: guaías . o prélio será constí-
Aval e Bo?al?Va, com 13 pon-] campeonato serra efetuado no ental. I Olaria, 18; Canto do ��o, 19, tuido de 14 páreos, devendo: .

tos e em último o Paula Ra,l primeiro domingo de maio, va- Agora, ao que tudo indica, I São Cristóvão e Bangu, 24; aparecer entre os concorrentes.

mos, com 21 pontos perdídos.] lendo como eliminatoria ini-I já está tudo esclarecido em Bonsucesso, 26, guarnições de Rio Grande, Ca-

I cial, e, caso necessário, seriam relação, ao próximo certame Próxima .rodada: FlaU1en�o choeíra do Sul, Montenegro e

efetuadas mais duas elimina- náutico continental. A Federa- x Botafogo, Olaria x Madurei- São Leopoldo.
ESTATISTICA DO CAMPEO-' tória dentro da semana seguiu- ção Urugauia propôs a data �el ra, Bonsucesso x �mérica, São Os clubes locais estão traba-
NATO DE AMADORES. DA te.

,._
4,de abril, levando ao conhecí-] Cristóvão x Fllun:lllense e Vas- lhando com afinco para apre-

CIDADE Compareceram a reumao,' mento da Confederação Sul-I co x Canto do RlO. sentar bons conjuntos, a fim
Líder: Paula Ramos, caril 41 além do sr. Castro Filho, Dire- Americana de Remo essa deci-

ECISA COLABORAI
de enfrentar os fortes concor-

pontos perdidos. o to-res de Esportes Aquáticos os, são para a necessária confir- voct PR rentes que virão para a grande-
, Vice-l�der: Avaí, com 6 pon- membros do Conselho, os srs.1 mação. na Campanha Pró Resta· competição náutica.
tos perdidos. Air Pinheiro, Arnaldo Costa,! A c. B. D. já recebeu a comu- belecimento da Saade d. . . . . . . . . . . . . .. . .

Artilheiro: Augusto, com 19 �asc? Moreira e Máximo Mar-' nicação da Confederação Su!': túaro.tentos. tínelí. I Americana, devendo se reumr j

,

.-

Recordistas "goals " 'por jo- na quinta-feira o Conselho' FLUMINENSE, X VASCO
go: Augusto (F'ígueãreuse) e INDEPENDENTE 5 X GUA-· Técnico da nossa entidade má-i GAMA

,.
.

Leônídas (Caravana), com 4 RANí O xima, para se pronunciar a Disputando um prélío amis-

tentos.
. Em seu gramado, situado na respeito. ! toso, jogaram donnngo

,

pela
, Arqueiros mais vasados: Aril Trindade, o Independente enri- Por outro lado. a C. :a. D.,' manhã, no .gramado da VI�a 0- RITZ hoje ás 7,30 horas
(Figueirense) e Rubinho Bo- queceu o seu cartel de vitórias está disposta a organizar o perária, os quadros juvell1s ,dp lLee Bowmann - Marguerit-
c.aiuva), 35 vezes. I ao abater, domingo llltimo, Campeonato Brasileiro de Re- Fluminense e do Vasco �a Ga- te Chapman - George Mae

,Arqueiro menos vazad�: Ta-j num prélío que ofereceu bon� 1110, em março, em Pôrto Ale- ma. Triunfou o Flummen.se, Cready
tu (Paula Ramos), 12 Jogos: lances, a equipe do Guaram, gre, servindo as suas provas pelO expressivo escore. de 3 x E AS MURALHAS RUIRAM .

16 vezes. p'ela elevada contagem de 5 x como eliminatórIas para a se- 0, apresentando o seg�mte con- No program: Filme Jorna.l
Defesas mais ieficientes: O. triunfando também na parti- leção da equipe nacional que junto: Es!evão,. JoaoR?s.a e

� Nacional - Noticiário Uni
Paula Ramos e Avaí; 16 gQals. da preliminar, disputada pelos concorrerá ao Sul-Americano. José; Joao BaIano, EnIslO e versaI
Ataque mais produtivo: Pau- quadros secundários, pela con--- Vadeco; Aderson, Baca (Ivan), Preços: Cr$ 4,40 - 3,00.

la Ramos, 43 tentos. tagem de 4 x 2. Telefone para: Anasta?io, EoU e !�nga.. Os Imp. até 14 anos.

Ataque menos produtivo: ',:'" " .', golos fomm conqUIstadOS pO.f . .

Bocaiuva, 17 goals: Emp:reg'ue be)l,l o seu dinllei 167 7 Anastacio, Aderson e
. Eol�. ROXY hoje ás 7,30 horas

Record de bilhe.teria: Paula; ro, comprando a�ões do "Colé Juiz: Martinho CarmmattI, La,na Turner - Laraine Day
Ramos x Avaí, Cr$ 3.629,00. gio Barriga-Ve,rde". " ·;::n.:O�d:en::Q.a::�::,o. que teve boa atuaç��.__ Suzan Peters.

ERAMOS TRES MULHERES
No programa: Noticiário da.

semana:__' Metro Jornal.
Preços: Cr$ 3,00 2;40
Imp. até 14 anos.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Eis O genuíno I

•

ODEON - hoje não haverá
sessões cinematogr.áficas.
. . . � . . . . . . . . .. ..

IMPERIAL hoje 'ás 7,30 hs-�
Última Exibição

CHOQUE
No programa0 1) O Esporte

em Marcha - Nac. Imp. Fil-.
mes.

2) A Voz do Mundo - Atua
Hdades

Preço: Cr$ 4,00 único.
Im}), 'até l'S anos.

, J
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A VENDA NAS SQAS RELOJOARIAS

DistRIBUíDO POR LEVY-FRANCK S/A. JOALHEIROS IMPORTADORES. pORro ALEGRE

OMEGA * 7lNãI -{:( JAZ'

."

..

r;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·,�o ESTADO-Sexta·felra 21 de Novembro o. 1947 7

c:adastl'O SO.eial •.oo «O Estado»jMarshaU profere energíce discurse'
.

p� eo. aouo. d:l.MúdOll geI1or. • II'Nftt'llter • centra o expansíen l' c.mo russo"........ 8aiu • """"10 'aGMIi � .,.. ps.... " ..,

� _t... o IIlOMO IIJO� CMutt. .....
.

.Chicago, 19 (U. P.) - o secre- gico :impasse e coopere para o ad.!
tár io de Estado, general George vento de urna nova era ele paz e dr

til.... to" , ••• ".., ••••••••• !':,. _..................... ••• JIal'shall, denunciou a "descarada. e I espcranç'a para a Europa � para c

insolente" propaganda da Russ ia I mundo."
.� _ •• 0 ••••••• "; lIIl. Qril •••••••••••••• D. •__ • ••• ••••• ..... como urna ame�ça á estaibilidadd Referindo-se ás divergencias eu·

múndial, e disse qu-e chegou o mo-l ire os Estados Unidos e a Russia
iFBià 0 .•••• 0

_................ ••••• •••••••• mente de exigir-se a sua cessação I disse Marshall não ser verdade que,
. Desmpnf.indo onergicamente : que haja um choque direto de interes- i� {.) _ 0•••••••••••••••••••••••••••••••• .-... os ER·�adus Unidos ·�ên1 objetivos ses na.cionais .e��re os dois países!

, imperialisf.as ao arnpliar o seu au·, "E' minha opmiao que SI a Eurc-j
;�OIO OQ ; •••••• xilio á Europa, declarou que af I pa seja restaurada como uma sol·!

.. " 'falsas representações comunistas
I vente e vigorosa comunidade, e�t.r:

,� do- Pai· (mM) _ •• , ••• 0·••••••••••••••••••••••••••••'......... ••••• "lançaram o povo porte-amer.i-cano I assunto será. decidido, ,l!esapare. I

a um estado de ativo

resil'entlmeU-1 cendo os motivos de conflito entre
,��. ••··••••••• •••.•••• ".H _ to." Fulandov ass im, ás vésperas da n6s e os soviets. Mar�hall dirig iu]

sua viagem a Europa, onde parti- o seu contra-ataque as ucusacoes J
··,�·I$····· .. - ' II '-' e ••• cirpa'l'á da conferencia dos quatro ele quo a Amér-ica LIo �orLe tinha I

ministros elas Relações Exleriores propósitos imper-ialistas no plane IAsradeeemmo.. �. __tDea .. aotle1u .....nl...... aSS(\WrOLl que a Itussia é a unica de auxilio á Europa. "Desejo de-.
.......-nt06 6 oatr........... GIl .. ........... responsável pelo que ele denominou clarar categoricamente fIue nada

de completa modificação na atiLud€ há de verdade nestas acusações.
dos Estados Unidos I'll1 face aos F,nquanLo que as democracias oci-
soviets, desde a Ierrninação da dentads estão reduzindo a área da
guerra. sua soberania, um pais es.á prece-
Continuando. :\Iat'�-hall declarou dendn de modo conf.rár-io. A Uniãe

que a expansão terrítoríat da Rus- Rovil\J ica lem, rom ef'e ilo, cxpan-.
.sia conb-astará com as reduções vo elido consideravelmenf e [IS �l1as:
luntárias na �hra ocupada pela In- f'routeirus. Desde 1939, pIa tem i
glaterra e pelos }i}st.ados ünídos ' anexado de rato terr-ítór íos eom·' AO..- •.A.. .,.."._ _ __ �

ACUSOll ii União Soviética ele "esta r preendendo uma área de coroa de Program'a da D.R.C.determinarta aparentemente, a pro 2S0.000 milhas quadradas, com

longar iudef'iuidamente o penhor dr popular-õcs num total dr vinte mi-

B IEuropa." O secretário dI' E"lado' IJJões dp pessoas." Ridiculatizou para o rasif�loll. assim, severamente, num I ainrla. as afirmações clo� �oml1niR-
dISClll'_"O prepararlo Dara o Conse'-I inB rk. ([\:e os H:sLadus '(,mrlos qtle-. SEXTA-li"'EIRA, 21 DE, NO-
\��bo (las Relações Exteriores. c]pll'ern fOl'necer aos (lepósiLos puro· 1 VEMBRO:
�hieago e CUf!l31'U, elo Co.méreio. As I )WllS a fim ele mipol'ur os efeitos 1900 _ Sumário dos prograo;,$;'llas rf-\fel'pneJa� a RUSSJa le"aram I fIa ('['1,;(' em �ell ])l'OI1J'IO solo. Aercs- '

,.
os a;;sfJciac!os do C{)J]selho U ob:,:er'-! cl'nloL! não 'poder saber POl'fllll' mo- mas.

va]'

CJ.ue
Marshall qm'z enunciai' 11 ti."O a

Rns.
sia. npstps dO.i;; nltimos

i.
19,05 - Inglês pelo Rádio.

alituele a spr mantida ]Jp-los Ii:sta .. �HIIJ�, "tem dpliberadamenfe provo-I 19,15 - Noticiário.
dos TJnidO's Jacl' ao sr. Molotov, na car.10 as animosidades que já silr: 19,30 _ Orquestra Escocêsa;
con[PI'eIlC1U ele Londres. Esta, C[UP ·rvJr].rnles pf'esBniementf\. Em -1945 d BBC
sr !nangm'ará no pt'óximo dia 25 o povo americano tinha na RllS�ifl a . . •

. .

1,ppJ'e.�enlaní. ê1 quinta lentativa um alinno como nunca o tl'VC ou· I 20,00 - VIajantes e Explo
de ;l'll(Ís�g\1el'l'a elr conseguir-se uma t.ro povo no mundo." radores Brit�nicos - David)

SO]-l1(.'i'l.? vara as qLWS[.ÕpS lia

pazi'
Ao fpl'_Eninal' o Sf'�l cji,cur;:o, dia· Llivingstone - palestra.

em·oppla.
. _

se que nuo pra po�.slvel o]Jtrr a 1'1'- \ 2015 _ C
.

to d C 'dasA tlpspello das prm'oraçocs - cnppI'uçi-i.o <'eonOlnICa ria EUJ'opa '
.

onJun.. e OI
,

aCJ'P�ecnton I) sf'('rpLário de Eslado SPrYI levanUll'-se antrs u ecol1omir> de George Melachrmo .

- ludo farei em Londres eom oI alemã. A,duzin qne. nalnra.lmente I 20,30 - Documentários Bri..
fim dp lall(:armos as hases paTa nm' lurlo srria feito para pyital' o re- tânicos - "Dois Anos de Paz"j
acnnlo." Di�,e qllp não fazia uma' nascimento do militarismo da Ale·

_ 8
rlnclal'Ut\ão com. (l fim de provocar manl.lU. "Np,sfas eil'C'uml.ancías -

. 90'45 � V' 't() aplanso publlco OH fazer propa-; aduzlll _ () j)osslVel procpc]eJ' ao j '-".. lS1 aram Londres
ganda. "O ll1PU propósito - elissel esta,belecimento d·e nma anloJ'idadl 1 � G1g11.
- é o de somenle encontrarmos as central pro'visória para a Alema- 'I 21,00 - Notici'ário,
,bases acpitaYHis _para um acordo nIla, alé que psteja conclllido 0, 2115 _ "Politica Interna�
ql1e ponha nIll flD1 ao atual e trá- trat.ado de paz." I'

'

1" t" de Wick-.

.-__ . .__ .__ , ._____ _ ClOna , conlen 'ano
. harn Steed.

Asteróide & Cia. LIda. w;;���,,� Tr�o."pOOd, Pleeth,
22,00 - RadIO-pan-orama,

I
22,15 - Noticiário •

Pe- 22,2U - comentário da im�

I prensa Britânica.

DR. MARJO WEYD�USBM
CUnica médica de adultos

� II. 8AVAS LACElDA

,.
-��.ica d. Ollloll
- OIn1doL Narm - GIil'C�
.I'..crigé'io de lontas d.·

contato

i
Reiniciou sua clinico

, Conliultorio: Felipe Schm idt 3

I
Doe 10 à. 12 ha. e dos·

. 14 à. 18 horai!
TELEFONE 1418

RUA TRAJANO, 33-(sobrado)
Representante de Andebu do Brasil S. A.

PRQDUTOS ALI'MENTíOfOS - Sardinhas Poriugue.1.a
tit-Po'j" - Asparg'os - Macaürão Americano, com OV..'lS. Arenques
em oleo' e salgados.

Prod.utos r]·e-shidratwdos "Ha-rkson" - Gelma de. ovo em pó -

Ovo itlte.iro ,em pó - AlhUlmina Oristal.
PA,PF.J�"<\!RrA - Ca.netas' tintejro Erversharrp "Skylíne" - Au

Lopoins - Canelais de made.i,ra·-Penas para canetas, mal'ca "Eagle".
RÁDI-0 - Para mesa de cabeceira, maI\ca "\Vonnie", 5 vatvu-

las - 110-120 vo-Its.
ABRIDORES D� LATA - Marca "Ace" .

ELASTLCOS - De Rayon e algodão.
BARALHOS - Ame;ricano marca "Caravan".
TECIDOS - Gr1lJnite !tas,on e lã.

BARCO DE BORRACHA, procedencia In�lf9a.

DATILOG FIA

e crianças
.consultório - Trajano, 29

Tele!. M. 7&9
Consulta das 4 á:s 6 haras

R.esi:déncja:
FelilY:l Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. A. SANTAEllA
�o pela Faculdade Na.
�l d. Meúlclna da Url1.....".
J!it � BraaU). Médico por concuI"
,.. .. Serviço Nlthlonal de Doa,.
l\I'.ItI. lIIatals. 'Ex interno d-a Santa
.. �. JfiIIeric6ro1a,f. Ho�
:.....CdcQ do Rio 'na capital r..

dera! .

alUiIWA IUDICA - DOBO""
lOlR\Y'OSU

._ IIcIIuIultóirlo' Edl.tfclo �
NETO

�_._ ""eUpe SclIm1dt. COUIdtut
OU 15 a. 18 hOru -

Resideneia :

Largo Benjamin COnlltant n. 6

J(ol�stl.a8 de senhora
�lt6r1o - Rua Jollo Pinto II. ,

.- &brado - Telefone 1.-46íl
� - Rua Sete di! Setembl'e
- (1kHf1clo I. A. P. da EstI.'R)

Telefone H. 8S4

(orrespondenda
Comercial

Confere
Diploma

araças ao eaboroeo cP6 Diget5t1VO
DeWitt • que, desde a primeira dó·
,e dá alivio és dôres agudas d&
Jbá digestio e faz desapsrecer Q

peso e o. ard.ores causedca pelo
excesso de acido no esromago,
0« P6 Dillelltivo DeWitt. corrige o

mal no seu inicio; estimulando a di
Ielltao,:protegendo as mucosas Ias·
lIrO intestinais e neutralisando a aci
de:r exceasíva. Lembre-se que com G

-PÓ Digestivo De Witt. não se de
ye ter receio dos gostosos prat�
d. arte culinaria Braeileíra,

Peça na farmeeia o

Mil. POLYDORO S. THIAGO
. ,� 40 Hospital t111 O8r1da_

01.. ROLDÃO CONSONI
�JA. Glil�AL - .4..iI.rA VlI.
B4mftGlA - JlOL1l8TIü DlJi ..
.... lfJlORAS -oPAB.TOfI .•..

!hinllado pela Fnculdage <i� .i!tWll
� dt UnlTcr!lidade de !ilu

h1!m. flII3de loi a8sistente por' feL
.. _o. do Serviço Cil'1lrC1co a.

-l"rot. Al!plo COITela !IIeto
� do estômago II Tia. ...
lIiIIIIIINIIII, Intl!lltlnos delgado e �o-..

tJrCí:Id.., rins. pr6ltata, !iIUJ,r..
8111t1ra. 0Ytr:I0JIJ " trompu. Var_
D!i1II. lllidrocele, varlH, a bVlRDl

OONSULT.A8�
.. D .. II boras, li Rua Jl"e!1lQI
�t, lU ('alto, c4 \J..... r....

ralla). Te!. 1.1198.
�NClA.: Rua Eatev.....

ator. 17':. 'l'el. li: 1M .

DIREÇAo:
Amélia l'i FignZZ;1

METODO:
Holiernu e Encients

. _

o ''i'ESOUÍlO
.. , .•....•

Da iMtI'Ultão está ao alcanos
d·e todos. Dá esse tesouro ao teu;
amigo analfabeto, levando-o a um
curs>o de alfabetização no GrupOj
Escolar São José, na Escola Indu�
Lrial de Florianópolis ou na Cate.
dral MetroDolitana.

-

.
... .- " " ...

de 1!'lorlanópol!.a
�Ílf:!nte da Maternidade

,�OA Ml:DICA - DIBTOJII.

� DA GESTAQAO & DO
PARTO

RUA ALVARO DE (_I\llU." O. 65
----------------_._--....,._""

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

o ESORlTóRIO ASTIDRólDE & eia. Ltda., intermediário fia

Empreza Comere/ial R. Grosse.nba,cker S. A., com escritório no Rio
de Janeiro, encarrega-se de compras de quaisquer artigos naquéla
pra,ça - cimento, ferro, canos galvanizados, rp,Ill8l11S etc. i

.� <ioa -órgãos tnternQII, ..

peol,almant-e t10 coraç60
�J da tttolde e dem8U

8}&náulas Internas

:�aRAPIA - ELECTItOCAa.

__UJI'Ll - ME!rAJIIOLI8MO
B-ASAL

�... 41Artamente (lU 15 U

18 horas

� ebamado! !lo qualquer
llIIi1II. InClülll q.. duran'�e � o.ülte.

�trLTOlUO: Rua Vitor Me1J'8o

168, 18. pone 'l(Xt

.......<nA: Áyenl t1s Trom·

po'Wslt1, 112. Pon� 7#»

DI. UNS NEVES

PAULO FONTES
CIfD!co e operador

�ltc1r1o: Rua VItor MeireI.. •
Telefone: 1.4015

� das 10 li 12 e dai 14 la li
P..-idtrJ.cla: Rua Blumenau, iii

T4IlcfOllle: 1.621

'.�_"'''''--''---

a. II. 3. CAVJ...LCANn
DlI!1Jca uclusJvamen.te de Cl"lIl:II4iU

lIt_� Marinho. 1.
Ttiefo.ne 1l. 1M

•
'�"FARMACIA ESPERANÇÁ--

do Farmllcê1!ltleo NILO UUS
Hoje " amanhA ••ri .....referl4.

Breca uciell.JIU • utr......iru - Beaeopitiu - P.1'b!
.mu - �.. 4. ltorTulla.

Gar••te-a &\ enta \OhM"I•••• l'eeeitaArIe _61Üee.

CURSO MOTORISTADE
ce

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-liIe a dirigir autom6vei5

Amador e ProfISSional
II .�

Teoria e prãticq - conhecimento do motor.

Atendem'!le chamados par. reparos de urg'êlci8l.
AutODEscola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40.

Aproxime-se mal8 de 8ft8 Varlorize o seu dinheiro, ins
amigos e parentes envlande- CI'evendo-se no quadro socia
-lhes um número da revista O, dos {cQmponentes do Colégi{
VALE DO ITAJAt, edIção dfloo I Barriga-Verde.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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às 20 horas

Em Minas e na Paraiba, sob o govêrno udeais·ta, as eleições se assinalaram por
algnos mortos e inúmeros feridos. Em

.
Santa.Catarina

.

as ch'apas oposicionistaS";
estão repletas de funcionãr�os interinos e ex'tranumerários ••• ·

. E ,8 U. D. N.,)!
iniciando a tirania minoritária, encomenda, por circular, boatos e mentiras I! !;�

,

.

: Vale a comoaracão dos metodos - • •

'

"

Florlan6pon,. 21 de Novembro.de 1947

Palavras de· um candidato
A vi-Ia de cada homem acha-se

p,ot.l'eit;,mente ligada ás condições
do município em que ele vive, as

sim como a grundeza da Nação se

afirma ,Pn1 r-azão direta da vitali
dade dos munir ip ios de que ela se·

compõe.
Por! alecondo os munícipios au

montaremos o bem comum e par

{Os nossos
. candidatos,

..

l

FISC IS DO P. S. D��

Sidnei NoceU

Fa.(}R sua caridade � in-·
termédio da Ação S. C:dSb .' I!
rinense, que tem um ,cadastr�
especial dos que real:men.te
precisam de auxilio•

Na instahilidade e j nscgurança
da atual politica br<1�;lrira, í.or
nam-se mu i! as vezes e.\·i.,·f'(It'1menl e
difíceis os passos e :kc j',-H'S de
'Uma organização par·lid,íl'ia, coisa
de suas responsahilidadcs e da pre
servação rle cocrõncíà IW;; suas aí.i
tudes.
Jnvmiavelrnonf e. I) P::Jl'lidu dI'

]{.-epl'esent.açao Popular, :1 1[118 J1Pl'
t enço, tem riortcado SL'[' conc!,:ta·
�'m oíiedíencia a dil'e!rizf'S CI';;"c,
zr-ntos com os seus princip ius c .I'., !.

seu programa. cor» ILS coruprumiss. ",'
ussumirlos e com o propósito dr

]�rn João Alcantara da Cunha

defrndrr a unidade nacionbl nesta esf.á, f'ÍC'tivarnente, "um velho �('l'-

hnr.a caótica para o mundo inlni-
vidor de sua I ena f' (j(� sua gente."

)'rJ..
E' qur rlesdp cedo, logo alJÓS ha-

Portanto, decídindo-se o PRP rm I \-�r conclt;ido, 110 G.i.náSio Conce!-
19i5, ]ielo .apoio à candidatura [II' cao, em 1", Lf'fl]Jolrlo, o curso 1)('

i"ua Excoléncia o Senhor General
hurnanirladw, 'veio Irahalhar!lo

Enr-ico Gaspar DUDm, candidatn do
1.01')'uo natal.

Jl t.i j c, .

I D Aos '?í anos, ingressava na poli- I
r ar .ir I) ,';oela emocrátíco, à su-

i.,l'ema magfstratura da Nação, na-
íica. rum o numdaln de deputado]

tural é que, clwrenle com a atitu-
e�l.adual. nos g'(l,'('l'nnS Virial Ra-!ôe então (amada, venha pr-ocurar»
mos e Felipe Schmidt.

do caminhar ao lado desse Parti-
Em sua !'r).lHl'l.iç;in escalou. flPlo

do. merccirueuto, lodos os postos. Há

}'�� pois, consequencia da coope-
dez anos p dir-etor regional elos

raça 0, da ccerencía e correrão ele
COl'I\pj(ls P '!'plé!2Ta[os, Metade (les-

.
1I"16�sa ai it ude, que o meu nome foi I

se: tempo cOII)('-1110 a dir-eção desse

indicado para integrar a chapa de impor+auto setor admmistrativo

'\:ü1'e.adOI'0S do Par-tido ;,oeial De- 110 l';�larlo dr 1". P�111n. sem duvida

moorátíco, á Camara Munícipal de
o de mai�r movimento e responsa-j

Plor-ianúpolis. hil irlad« no Brnsi l. IO senhor doutor Aderhal Ramos Em Saula Cn{arinH e mormente
da 8ilv::l, candidato daquele Par- ticular do cidadão, e promover-emos

em Plor-ianópol is. exerceu, pnh'f'-I
tido, elevado a eU'nlJ catari,nense a expansão do ol'ga.nismo llacional. tanto, as Slias atribuições 'funcio-I
pela yontacle da maioriá do seu po- Deixando-os á mingua de rC'cursos

nais dnr8n(f' grande parl.e dp. sua!
A data de hoje assinala o ani

\'0, bem rnerece, pela sua forma. d,rpauperados e exangues, é 1'eali- vida, E, a par do 'ex'ercicio normal

I
vf::l'sál'io natalicio do sr. Sidnei �o

.,;3,0 moral, pela orientação cristã de zal:mos o esforço oposto, ou seja, dr sell r·ar,g·o. closemp·rnhou diversas CE'Lli, 'pl'oprietáriô de "O EstaLlo"

�lla polil.ica e pelo desassombro cJe enfraquecermos o individuo c aba- outras c,.Jlniss?es de importa,ncia e P
� figllra. da mais ?estacada IYI'oj:

>:nas atitudes, b a,poio ele um Par- termos a Narão, mandiltos elelJYos. E.'nl.1'·o aquelas, ? I
ç.ao soc,lfll e eCOllomJCa ·em nos:sa

ofido que eoloea ,teima de tucIo, o,' DpverêÍ ser: pois, nosso !.rabalho de membro do Cons·elho ConsulLl' cl(lacJl�,

�agràd05 interesses de Deus, c!a na Camara Municipal, !ie para ali vo, eriado pelo governo p'rovisório; .'\.Ima afeiLa ao bem, Lenar,ida�e
P:'itri.a e c.la Família. formo;; conduzidos prla \'o.nlade do e ·cntrp. est�s,·o de de.pntaelo e ve- a scrVlç.o das ho�s causa�, eoral�ao

E assim é. pOI'que ai está o nos- eleitorado desta Cerl'a, nas pl'óxi- reador, lia l1![ill1fl Camara Munici- op\'olado ao auxlllO 'a,o proXlmo, 111-

SO .pI'og-rama orientado por prin. mas eleiçõ,es d0 23 ele novembro p�l, a que p],f'�irliu pOl' ·pleição una- Lelig,éneia �e,�1�re na ,van�uarda
CiplOS de uma polilit[l sadiia, COJ1S- vindouro, cOllseg'uil' pam o :\1Llni- lllm!? de selIS pal'es. das hvres JlJlcJaLlvas, SidneI No

..tantes de uma Carta, inteil'amenLe cirio de Florianópolis, lodo� i}S re-
A inclllsà('l de seu non1P, na cha- celU jtí. conquistou lugar rie relevo

tlpfinidos e imutáveis, tendo por C'llr8'OS para que possa contar com pa pp�·.;prii�tfl, ohedpceu,' como se na galf'ria da estima púhliea,
ha�e a doutrina cristã e o amor cí uma receiLa rig'oroSameTJ,jp C01'1'es-

\-ê. ao erit'prin dI" integrar o legis- . .Ai·nela que fel'indo sua gl'ande'
Pát.ria. pondente ao� pncliJ'gos que lllPS são lativo f'lorianopnlit.ano ele elemen- mnoPFtia, Iodos os que trahalhamos

�ada. mais justo pois, cJ.entro ele atribuidos, to� caj)nzC'" �. exw'riméntadG"s, nesta cu"a saudamos o arr.llgo cJe

nossas possibilidlH1es, de nossos Não necessiLal'emos aumen.tar ou
afpi-to8 ao trato da coisa publica, Iodas as l!oJ'as e nos aSS.QClamos ,�s

jp,rindpí,os e de nosso pro.gr1ama, crea!' nOvas taxas ou impostos, mas EspkiLo ünlto e progl'essista, SP- homenagens que hOJe l�e ,,·erao

. (�ne emprestemos o nosso. modesLo tão somente t!"n:ba]'hal'mos, paJ'a
r8ono e habi!uarla HR 'soinções

.

ob- pl'pstadas pela nossa socledade.

:l,poio áJquele Partido c ao digno cOllseg\llrmos a instituiç:ão de um .jetivus. João Alcantara da Cunha,
.----_;_--------------....;..------------

govPl'Ilante que dirige os destinos código lribul.ário que, modificando na Camara, )'epr'esenla ga'l'f.mUa di FRECHANO'
.

Ouo Estado. o. v.e�ho sistema de tribLltacão, pos- tr>a,hrdho efjeif\llte, em prol rio Mu- . '. _ ..• ...
Como candidato a uma rcpre· slhl!Jte uma melhor e mais equi- nicipio.

senln(,\ão popular, ,quero di;ljer aos tativa arrecadação de tributos. Quando o "l�U nome S11f'glu na O n'" quis, ontem, rebater as provas da alianç.a em 19- de ja-·
m.ullicip('s de Florianópolis, que E isto é pl'imordi·al, porque ai vitoriosa chapa do P. 8. D., andou!.

1<1'1'10

_

t ) J )'1 I' U'elro da U. D, N, com o Partido Comunista,
nao enho programa pessonl e qUe estão os pro.hlemas mais urgent'es 1 e o (,oC)j o c as ·(>R:qUlnaS, de ad- 1 •

não procurarei improvisar soluções para os quaIS o povo I'cclama e
versá rios, (l :-lfirmaçfío de que um Va1eu--,se de u.má interpretação diferente, dada ao telegrama du.·

p_áya os Pl'Obl.emas segundo o

ll1�LlI csp,era solução e que, dentre eles, p:xtinto pal'tioo, de .feição interna- sr. Bornhausen ao 'f;H", Prestes, Ma,� se esqueceu de reputar que a·

�rlténo de candIelato. EI:as estao pooemos destacar os da assistcn· c_l.?nal. o apoiaria, A inLr.iga, todn- Tr'ibuna POjJul:u, órO'ào oficial dos vermelhos, afii'lnou pe,remptorla-
nitidamente tln' adas no nosso

pro-j
cia social; o d.a pro�er50 e auxilio "la, r,eellOl1 eeclo e der.Jvou para

.

rd
'"

d Bornhausen CONTOU COM O APOIO,·
trama pm'tidál'io, que é igual para á lavoura; o da abp.rtlÍra e conser- ontros ca,ndir1atoR, E' que, .bá mllil' I mente que a canc 1 atura o sr,

o J3ra,sil inteil'O. apenas com as va- vaç�ão ele eslrad�s pam o ínterim' rJp !t. anos, João Alcantara da Cunha COMUNISTA,
ilii:açõ'es sug,pri,das pelas diversa, da ilha; o da proteção á infancia y_pm lwesidinrlo o movimento eu- Porque não o fez? Porque os resultados da eleíção pl'OllaraU)l a '

circllnstancias regiona,is, quanto ás ú maLernidade e ás familias d�' I'ar'!stieo do f't\nejonalismo federal aliança de fonna a não ser possível qualquer desmentido,
:peeulial'idaeles de nossa ação, prole nume.rosa; (l dr escolas de al- s·PIlJa,do no Estado.

Somos, fun{lamen.talmrnle, n11.1' I fa,beLizar.ão e profissionais e mui-I
. Vejam os leitores:

nicipalistas, e essa afirmação ]Jura tas outl:as rcalizacões qU� o bl'a-
ARNOLDO .sUkRE�-CUNEO Na 5a secção da 12s Zona Eleitoral (GrL<po Escolar Silveira d1:�'"'

(ruem esLnda e enlende, é tudo, sileiro vive a reclamar.
Clínica Odontologia Sousa), as legendas udenista e comunista, para deputados estadua:is,

Como municipali.stas, nlltencle- Eis, em traços gerais, o que nos D 18 á:��Ub���S, (}(}m conseguiram, respectivamente 117 e 37 votos. O sr, Irineu Bornhausen- .

mOB" de :a'cordo com a nossa Carta propomos fazer e temo·s certeza de
as bora

d
. .

3
de Principias, que os mUnJCIplOS que se assim procrdermos estare- n;ta.r:cada, a cargo de abalizado pro- alcançou' 15:1 su:fl'ágios, ou sejam os 11'1 u neIstas e maIS os 7 comu-

são as célula.s ela �.acão P que, esla mOR traha !hando peJ.a prosperidade fISSI�na). .
nistas.

@om aquele, wnstItuem os dois de nossa citpital. pelo b�m estar de _.-.......�....-.��,:!?!!!';�....��I�!....!_7."'". Na na secção cles?a Zona (Saco GrandB), a legenda udenista 10-

'Polo� em �orno dos 9uais. gira a Tlossn gente, pe!o engrandecimento (AloCLlyfio proferida pelo sr. To I grou 35 votos e a moscovita 12. Somados êsses números apal'eee a

��asl_ totahdade do� mteI'esses doo rle �;Hlta Catarma, pAlo bem elo maz Chaves Cn.bl'al. r,andiela(o pes-I votação do sr. Ilrineu Bornhausen: 47 votos.
eidadaos ,e da Pátrra, BraSIl. 'sedista, na Rádio Gl1al'uj,{l.) Ainda nessa Zona, ,na 12a SEcção (Rel'ituba), a legenda udenista

obteve 89 votos e a comunista 12, Houve um voto anulado, na legenda"
por aparecerem juntas {luas cédulas para deputados estaduais: uma,

com o nome do udenistà-cristão Oswaldo Rodrigu'es Cabral e o:t.lti'a

I
com o nome do éomunista-ateu Antônio Ma,rtins Neto. O total do 6T•

. Irineu Bornhausen, nessa seccão, foi de 102 votos, ou s'eja a soma dE'

189 com 12 e com 1.
�

I Na 13a Zona, 31a secçno (Clube 5 de Novembro-Estreito), a legen
da €stadual uden!sta teve 74 votos e a chapa vermelha 34. A votaç.ãa,

I
do candidato da aliança ern:.re

a U, D, N, e o P. C. B, foi de 10-8 vm(lS, "

ou seja a soma de 74 com ::34.
Numeras não se invelitam! Numeros não mentem.

1 (

Reunião hoje,i
o PARTIDO SOCIAl_} DElVIO- FmNCIONARElVI COMO l!-<IS-··

'

I CRÁTICO, DIRJiJTÓRIO MU-l CAIS, NAS DIVERSAS SEG,,
NICIPAL DJ� FI)ORIANÓPO-I ÇÕES ELEITORAIS:
IAS, PEDE O COl\-1PARECI-1 Nicolau Haviares, Ivo Rosac.,
MENTO DAS PESSOAS ABAI-! Thiago Vieira de Castro, Moa-
XO RELACIONADAS, AMA-I cir Ramais Pinto, Rubens Pe-

NHÃ, DIA 21 DO CORRENTE, I derneíras Ramos, João Claudio»
ÁS 20 HORAS, (8 horas" dai Sant'Ana, Acari Ma.rgariOa� Ar

noite), na SEDE DO DEMO- noldo Suarez Cuneo, Charles �

CRA'l'A CLUBE, AFIM

DEI Edgard Moritz, Roberto Mun
RECEBEREM AS INSTRU- dell de Lacerda, Antõ.niO:iMen- �

ÇÕES NFJCESSÁRIAS PARA des de Souza, ProtásioDeal Fi-,
lho, Milton Areas, Francisco de>
Assis, Antônio G. de Almeida".."
M, Frederico Silva, Dr .. Antô ..

nio Romeu Moreira, Josínc
Cantalicio Pacheco, Rodolfo'
Rosa Linhares, Afonso Ligório.v
de Assis, Manoel de Oliveira
Passos, Jos� Soares, Alexandre>
Nogueira Mimozo Ruíz, Mário."
David Moura, Osmar Franciscd '

da Costa, João de Deus Ma.cha.."
do Filho, Orlando Gnecco; Pa
tricio Sant'Ana Borba', Agenor
Manoel Alves, João Silva, Ni'-
valdo Almeida, Aldo Línhares
Sobrinho, Nilson Gomide, Dí'i..-·
dico dos Santos Golaço, Hilton
Cunha, Artur Rosa F'Ilho, Saul
Oliveira, Floriano Peixoto L�·,

pes Vieira, Francisco May. Fi- .

1110, Aristides Oliveira, Henri:"··
que Teófilo Deucher, Manoel' ; .

Alfredo Barbosa, Odilon Souza:..
Cidney Santiago, Bernardíno
da Costa Vaz, Apolônio Paiva,
Clauríndo Vieira de Souza•.

Epifania Sucupira, Jacó Cha
gafl, Antônio da Cunha P'eixo- .

to, Edmir de Araujo, Ad Mafra,:
Arnoldo Jos-é Regis, Manoel '

.

Campos, Osmar Silva, Rogé
rio Gustavo da Costa Pereira,.
José Mafra Fortkamp, Domin-
gos. Alberto Pereira NavarrO';�
Osniltlo Souza, João Gonzaga.. '

Florianópolis, 20 de novem-

bro. de 1947 .

GuiJhc:rmre 'J':il!
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