
Horripilante chacina

II[ O rasl
postula-dos democráticos e' na civilização cristã, que nos, noss.os·
� nos legaram e que as gerações fulllras receberão 'e

IA pacificação da
l':\.H.J:R, 10 (�. ,P,) - ISão reaheadas na Grecia "demarches" para

ii ']JalCi,fkaçãn cornpleta do pais, anuncia uma írnportante proclamaçào
do EX01'Ci,Lo Naoional Decratico, difundida pela agencia Hellas Presse,
nesta Oap ital. Os rebeldes 'exigem porem, a cessação imediata da lutn,
pela conclusão de um arrrustico, para ,enll'al' em negociações eD.Jl1 o no

\'0 governo.
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tuo DE JfLYD/W - (/JSl,';) - D[RZGI_Y])()-8/�' AO CO;"BRf;;SSO SllASfLE/JW 10/ SJU'.lO ('()N
JU;YTA - () Presidente Herru S, Tru nuui [alundo no hisloru:« Pulácioo Tirtulentes, si/nodo '!I(} centro

(lo IH" tl« Juueiro, declarou que rrnu. (IS 1Jl'oblelilfl8 "'II jJi1Z II serein. entrentudos a itutu 1)('[118 ulitulo« tltt
1/11('/'1'1(, o Brus il. e os Estados Unidos "dercui prossc u u ir coopcrnndo COI//, IIS nur õe« irnui« do Hemisirr!»
Ocidental 110 :drse)1?)f)['VÍmcnlo de 1Im(! »iaoroso e hUI'IIIIJI!/OSI{ {(I/'Ç'(( JJUI'I1 a fiem do 11 11mauirkule", O
Presidente 'I'I'I/'I1lan, hOSl)(!dr otictu! do Govern(J Brnsiotciro. veio ao Rio paro: [Iss/si ir 'o cnccrrtnn ent.o tln

t.outcrcncín. JII,le'l'-Amel'ir'ull((' PU1'(1. (/. Jlllnul,en.('ãlJ du. J)I/Z c di! Se{]lll'l/l1çO do Hemis{h>i", e po}'a !o

�ma')' llm'te nas comem,il"'(I('líes do '/2/io IIIl'iVel'sál'io du Inrlepe'lldrJl1.cifl. do Brasíl, cm 7 de Setcmbro. (ll'()
'TO DA C,Y1TED Sl'ATES INPOflJIATLO,Y SlJ:RVICE).

Waah ingtrm, 10 (N. P.) - A ü!'('l'va12üo cio custo Ida vida nos :g'sla

rios Uruidos poderá ocasionar '\lm forte ill1lipullSO \P:m di'ee'cão á restaura

\'10 do controle de preços. São. ofwi'r.I·en[.es r-rn todo 00 pwi's as manítesta

ções CC)T1lra a dervação elos pr-eços.

NOVA DELBT, 10 (::,<, r.) Sp,gTl'nJo Ias moeicias que acabam de ser

rJ('lcf'ldrla,s' dr- Penhawar, localidade ,ü[lunrda na í'romL('ira noroeste da;

Inrlia, ma,i,;; ,dle' dsz mil pessoas teriam "ido massaoradas pelos muçuhna
nos, .na clw·cinlH mais sangreuta rI·r que haver-ia' rnernoria ('Im Iorla Oi

h istoria cJ.a Ind ia. Os mluçlllrnaln'Oi�, cOllislü·t U'iam ern P,ps.hawar a maíc

i-ia Hlb,mlu,l.a da população.

Contra o direito do voto
L,,\KE SüGCEi;'-'S, 10 (TI. P.) - O dr. Jo-sé Arce, inMa'l1sigenl;e in i

-migo cJo veto rias grandes. ]loU'lleia�, sugr-riu que Cl Assembléin da 0.\'('

[Jc'J'maneça em sessão, contlnnarnonto, a fim !le concluir a LLlTefu de so

Iucínnar a� disputas inír-rnacíuuais ugura onl.regues ao G()n,�eIIHl dr' �e

gurança. Cunquanto ele não í.onha f('i('o t'sta sugr-sí.ão de maneira Iur

mal, tC'm �(' dito qu» um plano d,esta natureza - talvez o cJ(' 11m comité,

normauonte rta Assembléia rrunido durante todo o ano - talvez seju
jll'opm'to como me ío de se faz,,, I' alguma coisa sobl'r as dificuldades cio

vrIu. quI' lêm dif'icultado o trahalhn do Cunselh o dr Sf'glll'(l1l r, a, Arce
fulou dur-ante uma ieunião do Comité de Nnrrnas, de' 15 nações

"

'Iâno militar comunista
\VARH1NGTON, 10 (Ti, P.) -- Um jornalista amer-icano rrvelou a.

exisl.enc ia de 11m relatório �pe]'pll) do Exercito americano, �rgll!ldn o

qual foi descober-to um plano nara-milítnr comunista. para tornar o

podo]' na Italia, logo após a ret.irurla das forças nortc-amerícanas tlü

ocupação.
O plano �rria executado nessa ocasião, com a ajuda d", e!pllJ('nlos

qu« jú estariam concentrados na fronteira da Iugoslávia.
Flll ])01'[,3-\,OZ cio Deparlamcn(,() de Estado, c,ollludo, .d('�menLiu a

\'f'i'são ou p,elo menos deelarou categ'Ol"ieament·e que '-o Depal'tampnto
nfi.o tinlla conhecimento ele qualquel' relaLol'io nesse senLido·'.

A mais' alta condecoraçãD Padeiros em

RIO, 10 (A. N:I - o p""ldenlc Ha"y T,'uman ,I"",nl, "'" v"- greve CÔ,nsidera-se. .
presidente

manPlle�a no B]'�sJl, cl)llecd('u ao Pl'(�SJ(tPlttp EuriCO Dl1t;'" a medalha Rio. 10 (A. N.) _ Os padei- OC.-\Y.\QI TL, 1\0 U::, P,) - _O dw,l'lo "La Pr,ensa;" publJca uma no-

da Lr.gUlO do Mel'lh>, no grau de comandante (':11 ehe!I', E e"ta a maIs ros estão fazendo novas amea-
ta clll;Plldo quC' possue mfol'mac;oes ·exaLas de que o sr; Vclaseo' Ibana

alta �onrleeoraçã() q;1C'. o nOvm'110 �o.s �stados Unirlos confel:p a um, ças no caso de não s.er· permiti- jlDrf,rcj]ldl' aIPl'IPRenl'ar��e pera'Ir,le> o <1lmnciado Cml,gr·elS�o F..x,tl'30Ddi.nál'io a
cldadao de untl'o pais. E,,�a c.llstmçao fO,l lJOUCaS vezps eoncedJel,:: cmbo- do o .aumento do preço do pão. l'f�llllll'-�e S('�·u,nda-.rE'Il'a )Jroxlm�..Pretende el'e defender os Reus di

ra dllrante e;;l� s�)gunda guerra mUlllllal,. alg·umn.s c?,llr:'.ecoraçoes te- Declaram, agora, que entregà,- I'fJI'�OS d'e 110g'ltllmo }1I'eS, da lt�pub!J,c� do Equwclor, �OIll1JD:'oval:do (!ille a

nham SJ,L!o eO!li!{'l'ldHS aos cllmandrmLes alIarlos, p.�la HJ.1";J:lia üe grande rão as chaves de seus.e.stabeIe- a'ssmatura de sua renunela nao pocha prodnzJI' efOltos ,)undwos, uma
l'eISlpnnswbilildrlide", o qUE' os ,nC'lgllllmentos df)finrem "i(livida de um tal ca- cimentos ao ministro do Tra- vez que ela foi compulsorül. O Cons,elhO de Estado haviÇ1 tamhem de

f'lll(;er qllE', pot slf)J'viçlJ:s I)lnl'il�kios .exee:peion3i.os, conlri1miu e.m alto balho se não vier a majoracão elarado que Ibarra pcrdera ° muncluLo por haver abandonado o terri-

grau pura o. é:ül.o elas opeJ'uçocs ll:JJIlJ.jmios".
que pretendem.

•

tório do Equador sem a permissão 'exigida pela C�nstituição.

;;a1JJ! a Ci1ta;r·ina tem sido, llêSl!!8S ül.t1mos, anos, a \'an

guar'!r],eil'a das gramdee ça:m:Ilwlllhas em pról dos meno,s a,for-

1,unado.'i, 110 Lel'l'eno c']a ars·sistência-soci.al, lograniÕo lttda::

as il.1iciativas, quer promovidas pelo PodeI' púq)!i.eo, quer

paI' socicdadies 'par,bculal"C'5, I) mais com]Jleto êxito.

As i1l1'Ovi,dências levadas a bom >tênno, no sel1Jtido al

truístico da� idéias para eoneDet.ização, de lJen.e.fíüios, ao

p'l'óximo ,o que bem r,e,fl.eLem a g-eneros�d'ade ,da g\f}noo bar

lli,ga-ve'IK!e, graças a Deus, for'um s�rnpl'.e b€lill compreenr
dirdas (lo müLhol' Ol'ic'nüliliaos, damlü o pu'vo, des·s'al',L,e, ex,enJ

pIo ,edÚi.c.ando (le elevado" s·enfiIJ11Jell'l,os c,f'Í.sLàOiS ê ,ineOll

tt'sLáveis pJ:ovws de brusiJ.irdialde. De .f�.l()va,dos SoE'iI1limernLos

Cl�i.&t.ãos porque moldaldos na sá,bia dOlltl'i.na do Cristianis

mo qll'c inrli'ca ao hOJne.m a estrada suhlüne do amol' ao

próximo; de bras iltd rud.e, pOJ'QllW cJc amor a.o Brasil, para

salva,e;ão ela ra\;a,

Não há muito, em terras de Santa Catarina, a Socieda

de de .A,ssis'têrncia e COn1lbave fi I...ClPJ'u al'I'egimentou o povo,

iÍ.niciawlo, ,('fI'lão. viloriÜl�a lll'J'ancada para a cOl1is,lnH;-ão do

\, ]f;d.ueallldól'i.o ".Sa']1ita CnLaI'i-na" - o PREVlil�Tó.nTO, me,r

cê Dl'llS já ,em 'J'1'aneo J'uncion:JJl1Jelllto, no viz�nbo munieÍ

pto dlr .São José. Obra do IJOvo, ,[p amor ás :criancinhas,

cujos pais foram vítimas elo mal u() H mnsen, o Prcvent.ól'io

\'P!m realizando mi�oi'io dig-na dll rlJOCa ·em que vivems,

,Iizenr!o ao :lIllndo que Cl'ema", na solidari,f',elaclr burnana

j)orq,ue FClmos l11D1 povo rl'e sen't inw.u(.os p'UTOS, 'Um po\'o �e
menf.p a De11>". poris;:;o qnp não relPlg'amos para plano 1,Jl

f,prior as nossas obrigações para com aqueles qu,c ,c3Li.io a

....._ ..., ..

lo sentido de uma campanhali.............. .

� I
, ..��j�::à.�:J.·,��t�\ ..

ADÃ iMIíRANDA

r c'I::lamaI' a nossa -aslsi,s.t.êneia 'lnwlel'Íill 'e moral. Por nós
falam as inst.i,ll1i(iÕ0S de ,c_:ll'idn.d.e, os hos�pitais, as obras de
a,:'>sisLencia soeial. Pa,ra nós falam, em -orações a Deus, os

q\lí' s,.� I·cm '(;alido e ai'nela se vaLem, nas horas -amargas :por
l{Ue palssnram p, ainda 'pfl�S[l'rn, q lIa'J1 tos yi\'o.ram e vivem
�'()b I) léto amigo que lhe.& abrigl)u ·ua .px�stêneia.

Quero realizou a concretizilçrl9 ,do soillho-aul'eo da ,So
eiedruel.e de Assistência p Combate �1 Le'Ilra, dall,do aos fi
lhinhos dos lázaros o ErluewIlJdúrio ,"Santa Catarina:', hoj'e
a.nJrparando e·r'ntJe.nas de eriancÍllhns'!

. , • .0 P.QVO !

A quem clr)\,'O'!11 aquelas cJ'iat.urinhas. dr ea]Jel�a.s IOll:;JS
e SOITisos ang'eilicais, os momentos fc,!i2)c!s qUle viv.cm 'f

".ao POVO.!
Para qucm, nas suas ol'ac;:ã-eszinhas peclem a 'Dellls as

Suas hênç,fj,os?
, , . pa,ra o POVO!
E quem COllsunrtill que se efetirusse a idéia do Pl'c\'{'n

jÓl'io?

,. ,o POVO!

A êsse m0srmo POVO, qLH� ,tanto di.�nifi,ca a sua �c-'na,
assis·Linelp aos neo�ssHados, ma,leria.} -e illOl'almente, I'oali
zando obras de s,enrLido humani'Lâr,iú le iPa,ki6tileo, 'está con

fiada a CA.rvIPA�I:IA DO PROMIN, que :promov('r't o resta
br.leeil1'leni_o .da .saÜJde dOo lázaro da Go·r.ôllIia Santa T€'resa,
com ccms,eyquente volta a,o J,ar, para gozar da :felieidaoe a

q1..l.'e, eO'mn ,nós outros, Lel])) I(jir.cH,o,

A êsse mesmo POVO, que 'filmea faltou aos apêLos dos
homens que i.dte,allli'zam campwllillas n'Übr.81S e de solidal'ieàà
de h'Llll11!a'JlIa, .cm pról 00,8 ,que Isnfr.em, minorand()-lhe� os

males, a CAMPANHA 1)0 PROMIN, que or'a se inieia em

terras catarinenses, '('s,lá confiada.
:\. êsse mesmo ,PüVO,o, :lipêIo d'ns düe.'I1t,es ,i,nLernacloS'

na Colônia SaTIl.a '.rer-e,s�, no �e,nüdo Ide, 'elm brev'e e'spaço
dt' l'clmrpo, ;se)�t,ir.c::;m, ,re,grcs�a'I1.do ao lar, a ,emoção de no

\'a vidoa. de, novas alegriaR, de nova v·enlura, graças aos

hO<.menls que, 'num moyimentl) sem pr,eceldlen.t,e na his.L')rHt
;ICI nossa terra, l,e:val'nm-I(le-,neneida ,essa ca'll)rpa'll/ha de'
YN.dadeiro se,ntido paiLrióLioCO ,e filantTópieo, qUie" mai,s uma

vr,z, O'S eredel1lciará, à ,ei,CI')la gra,t,idão de -suarul.os, eom ()

ll'IJVO I.raf..a'menlo, ,eüD:�elg'lli'l'o,m volver ao conVívi.o dos SErIS'
l\1lt.PP, quc,ri(los.

.

ftS.S1f\ o sf'JlItido Y('Dda-r],piro rle uma eampanha que, em

Ranla Ca Lal'i na, prinlcilpia a ,ma groriosa canlÍ']]Jhaela' de 80-

ltcluri-r,dade hnm')ana. (De <lA Noüeia", de 9-9-"7).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tribunal Regional

I Eleitoral
RESOLUÇÃO N. 1.349

Vistos relatados e discutidos êstes au

tos de habeas-corpus, err,t que é impetran
te o Comité Estadual do Partido Comu-
nista do Brasil e são pacientes Ari Cus
tódio de Oltveir'a e Ari Couto:
I - O impetrante alega que os. cidadãos

Arí Custódio de Ol ívetra e Ari Couto, o

primeiro candidato a deputado estadual
pelo Part ido Comunista. e o segundo n11-

Iitante do mesmo partido, acham-se pr ê

sos e recolhidos à cadeia pública da ci
dade de C'resciuma, par' motivo de pro
paganda eleitoral, indicandó como coator'
o cap. Borba, ccnnte. da compannra do
Exér'clt.o. destacada em Siderópol!is.
Sol ic+tado por êste Tribtmal, informou

o sr. tte.-cel. cort�te. do 140 B. C. e da

Guarnição de Flo,rlanõpolis: "Civis Ari
Custódio Oliveira e Arí Couto colocaram
cartazes seu partido edifícios residências
eia. Siderúrgica, o que não é permitido
regulamento da mesma Companhia. Fo
ram mandados apresentar pelo engenhei
ro chefe referida ola. à delegacia policia
Cl'esciuma, após 24 horas dia.3, para ave

riguação, tendo sido postos liberdade an

tes 12 horas dia 4, tudo corrente mês.
Inrormo ainda referidos civis foram de
mitidos em consequência inquérito moti
vo terem provocado messa operária con

tra chefes emprêsa novembro ano passa
do". Igual informação prestou o. sr. cap.,Borb". esclarecendo que os pacientes fi
caram detidos para averiguações, sendo
postes em liberdade no dia quatro, antes
das doze horas". O dr. Juiz Eleitoral in
forma [ue "Arí Custódio 'de Oliveira e

Ari oouto vieram Biderópo lis, éomarca
de TJrussanga, detidos fôrça polãcial re
der>.! e entregue delegado de polida ma

drugada d ia três. Esta autoridade comu

nicou-me fato forma constitucional, e

como prêsos eram or-íginártos outra co

marca e virtude fatos rã passados e postos
d isposi ção autoridade policial corrJ juris
dição naquele local, orientei referida au

torrdade policial sentido colocar detidos
imsdi:1tamente dispo sicão autoridade ju
dic.ária Ur'ussanga, caso contrar ío seriam
SOltos por nõs, Após êstes fatos, deu en
trada pedido habeas-corpus neste Juízo,
tendo autoridade policial ínrormado que
resolvera dar liberdade detidos, razão
porque julgamos prejudicado pedido. Es
clareço que pacientes estiveram detidos
recinto delegacia. Cumpre-me informar
pacientes tem tido liberdade propaganda,
eleitoral nesta comarca, salvo detalhe
que ignoro restrição propaganda eleitoral
Siderópolis, cinge-se terreno proprieda
de oompannta Siderúrgica Nacional".
II - 05 pacientes estão, portanto, em

liberdade desde 4 do corrente mês, e ti
veram, por isso, acertadamente, o seu
pedido de habeas-corpus, no juizo de
C,resciurr..,a, prejudicado. Informa o mes
mo Juiz Eleitoral, que os pacientes têm
tido liberdade de propaganda eleítor'al.
O habeas-coTpUS' em matéria eleitoral,
como no direito comum, é concedido pa
ra fazer cessar qualquer vi9lência atual
ou iminente, e tem corno condição essen
cial para a sua concessão, que se trata
de garantir a liberdade de locomoção. Os
pacientes, como esclarecem as informa
ções, não estão sofrendo qualquer cons

tmngimento. Nenhuma. restrição ilegal
estão sofrendo no direito de propaganda
eleitoral e lhes foi restituido, sem' qual
quer' resltrlção, a liberdade de -locomoção.

IPelo exposto:
Resollve o Tribunal Regional, por una

nimidade, e de acôrdo com o parecer
verbal do sr. dr. Procurador Eleitoral,
julgar, preli.minarmente, prejudicado o
pedido.
Florianópolis, 7 de janeiro de 1947.
(Ass.) Medeiros Filho. presidente. Gui

lherme Abry, relator. Osmundo Nóbrega.
Mário de Cal'valho Rocha. Vasco Hem'i.
que d'Avila. Henl'ique Stodieck.
Estive presente: Milton da Costa.
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IOa ori�nâis. mesmo D.Q.�

•ublicados, nio ser'o
devolvidos. I:A direção não se re8J:o'l!l4ll

aabiliza pelos conceito; 'I
emitid.os nos artigM '1

assinado.

Partido Social Democréüco
DIRETÓRIO DO ESTREI ro

PARECER N. 721/47
De otdern do sz. Presidente convoco os membros do! Marcelino Adolfo de Aguiar apresentou,

.

S' 1 D
.

d di ttii d dentro do prazo legal, os documentos'diretorio do Per tido ocie ernocrat ico . o IS ri o o
que comprovam as arírmações constantes.

Estreito pata uma reunião domin no ptóximo, dia 14, às dos itens T, II e III, do parágrafo único,6 do art. 20, do decreto n. 3.002, de 2 de-
la horas, no Cantista R. E: C. junho de 1944, que regplaa forma de-

OSN/ PAUL/NO DA SILVA, 1.0 secret ário �aei�lç:;>. !�LS��r��:ei n. 1.022, de 29 de'

2. A vista do exposto, opinamcs pel(}.
ju lgamen to da comprovação. nos uêrrnos
do S 4°, do art. 6°, do citado decreto n.,
3.002.
S. S .. em 28 de agôsto de 1947.
cai-tos da Costa Pereira, presidente.
11. Battst.a Peretra, relator.
Elpídio Barbos"
Gustavo Neves
Aprovado .

2-9-47.
.t ass.) Aderbal R. da Silva.
Parecer n. 722/47 - Francisco Duarte .

Silva - Idem.
Parecer· n. 723/47 - Doralice Schneider'

de Liz Pereira - Idem.
Parecer- n. 724/47 - Rita Medeiros VaJ.

rella - Idem.
Parecer n. 725/47 - Itamira oercat de

Cristo - Idem .

Parecer n. 726/47 - José Minelli
Idem.
Parecer n. 727/47 - Delmiro de Sousa

Schne - Ielem.
Parecer n. 728/47 - Trogilio A"tônio

de Melo Freyesleben - Idem.
Parecer n. 729/47 - Tel'esa Leite

Idem.
Parecer- n. 730/47 - Manoel Sera.pião

Vas'ques - Iderr.t.!.
Parecer n. 731/47 - Aldo Josino da Silo.

va - Lderr:.
Parecer n. 732/47 - Osvaldo Cristiano

Wiet'l1orn - Idem.
Parecei: n. 733/47 - Antônio Crtspim.

Marconsaní - Idem.
Parecer n. 734/47 - Claudina Minotto

Fernandes - Idem.
Parecer n. 735/47 - Eduardo Kerber _

Idem .

Parecer- n. 736/47 - Jorge Francisco de
Sousa - Idem.
Parecer n. 737/47 - It'ene Duarte Sil

va - Idem.
Parecer n. 738/47 - Francisca Silva 'Pi.

re� - Idem.
Parecer n. 739/47 - Iolita Luz Ribeiro.

- Idem.
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De OCQh;!o com os imperativos da

razõb, da ciência e do bom senso:

I LindolfoDr. A.

............
/ 0.".

É UMA DOENÇA.
MUITO PERIGOSA
PAR.A Â FAMÍLIA.
E PARA A. RAÇA
--

........ " .

Negócio de ,ocasião
Acham-.e à venda duo. co.a ••

d. material. com fundo. para o

mar, .itllado. em rua colçada e

com pa.seio, no E.treito. Recebem
se oferta. , Informoçõe. com o

Banco de Credito Popular e Agri
cola de Santa Catarina. Rua
Trojano. 16 .

• 0 ••••••••••••••
,

.

I DR. SAULO IRAMOS

N. o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, bemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falt� de regras, regras
otrozodas suspensas, deminuidas
e suas consequências.

.,

:'Q���' ��Ú�;i'ar' ·o� 'i�'n:ti-Ú� .�.
certificado de alistamento pap�
multa de 10 a 50 cruzeiros. 011trolo
sim incorrerá em multa de 20 aI.".
cruzeiros aquele que extraviar ",
inutilizar o Certificado de �
vista" .

(Art. 129 da Lei ae �.rv�o lDlIo
.................................................1

I

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADV.OGADO
Crime e cível

COAatituição de Sociedad••
NATURALIZAÇÕES
Títulos Deolarat6rios

Elllcrit. -- Praça 15 d. No�. 2�.
l0. andar,

R••id. - Rua Tiradent.. 47. I·FONE -- 1468

Pereira
Adv-ogado e Contabilista

. Constituição de .ociedodea.
Planos contabeia _. Organizo
gõe. -- Pareceres e .erviço.

correlato•.
Rua Gal. Bittencourt na. 122

Florian6polis
Da. 1"1 horas em diante.

Especialist':1 em moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.
Horário: 9 às 12

DIARIAMENTE

- VAUMART

Rua

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOI 51ft 8. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequei

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000 ..POO,OO
RES�RVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Fl9FI'anóPolIs

o TESOURO
Da in&tnu�ão está ao a!cano&

de todos. Dá esse tesouro ao teu'
lliilli.go

-

analfa,beto, J.eva:ndo-o a um"
curso de alfa,betiZ'acãro no GrupB'
Escolar São José, na Escola lrudus-
trial de Flori-anópeJi.s ou na ·Cate�
dral Metropolitana.

Florianópolis
São Francie.co

Informacõell com 09 Agen tell
Carlos Hoepcke S/A - CI- Telefone 1.212

do Sul - Carlos Hoepcke S/À - CI - Telelone 6
I

( End. teleg.
MOOREMACK

DOENÇAS NIEBV4)'iAb
Ce. oa pro&rueo. 4a DMleL"tlI

".je, u doenças nervolI&II. q•••••
&rata_.. e. tem,o, liio ...l(ifl tilM
feitamente remediáveis. O eamnd�
••0. fnto d. ipol'iDda••6 pefi.
.,reJal1licar os Intliviiao. afetai....
.... ellfermliatl... O 8emç. N..
.l••al ie DoeD," meDtalll ...,..
II••• Aabalat6r1e, ,a. ate.i. Irra
..liameate •• dout.. D.".... !ao

....._ •• a•• D�••n a. daa'
lIiII 11 Itera. .a..........

Com.panhia
de Seguros
Importante Companhia de
Seguros operandQ em todos
os ramos elementares pre
cisa de Agente neste Estado,
com capacidade produtiva
·8 que ofereça todos as

garanties in<Uspensaveis.

Cartas com potmenotà-s
pata a

. CAIXA POSTAL N. 4684

S. PAULO {Estado de S. Paulo}

RADIOS
5. 6, 7 e 8 voIvulos para
Luz, Pilha e AccumuIador,
Peça catalogo gratis.
Preços aem concorrendo.
A V A - importadora

São Paulo, C, PalitaI, 4063.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1LIRA TENIS CLUBE GRENIO LIRA Dia. 20 de Setembro Festa da Primavera com a
�«Parada da Elegância» - f-raje passeio. Reserva de Mesas Cr$ 30,00 - Dia 13 - das 14 às
___17_b_or--=.iJs - Lira (feDis Clube. 4 partir do dia 15-- Relojoaria tOlHz•.

�:::�1��DO luta de partidos na Iurquia
Washdnaton 10 (D P) _

Angora, 10 (D. P.) - Comu-I tendo mais tarde voltado ao

"do distribuições de valiosos li- . Harold St�SSeI�, o ún'jc� l�ome! nic�-se o�i�ialmente que o pri-I recinto SO? influên�la de a�
'�?TOS, inclusive ramances mo- conhecido até agora para con-' melro mllllS�r? Recep �eker! g;:ms. dos lldere� mais e.m e:yI
-derrios, entre as 'pessoas que correr á escolha do candidat01 acab.a de solicitar demissão a�, dência. R�s.olvlda a situação,
<constam de seu cadastro SQ- definitivo dos republicanos pa- presidente Inonu, a qual fali Peker admitiu novos ministros,

-ciel, '

ra as eleições de 1948, anun-I aceita:
O ministro das Relaçõe�: pretendendo == for�a eli;

As peesee« que ainda não ciou 'que vai concorrer á elei- �xte�lüres, sr. Hasan Saka, fOI minar '�s. vlOl.entas cntI�s a

J te T b lhe t'dJaiam preenchido o cotspori ção primária de preferência nollmedI�t�mente encarregado de sua poll�tlca interna, oriundas US I�a ra a IS ii
,que diariamente publicamos Estado de Wisconsin, a 6 de constItUi: � novo governo. Ido �artIdo Popular. O voto de PROGE�SSO N. JCJ-18/9/47
I1Podérão faze-lo. agora, habf.- abril próximo, a qual deverá A d�mlSl:;ao. do sr. Recep pe-; confiança que �le recebeu do Reelunnante e Waltrudes AI-

,lUanda-se, assim, a eoncorre- determinar em quem os repu- ker. veio culm!n.ar uma s��ana, Parlame.nt� nao �presentot\ Alves
<rum a tãolinteressante inicia- blicanos de Wisconsin votarão �e intensa atividade pol�tlCà e uma maioria que se:l� de espe- Reelamada r Indústria Ma
-eiv« realizada so(> o patroci- na Convenção Republicana intensa ,batal�ha .de b�st.Idor€G,' rar �m face da posiçao do seu nufatureira Scarpelli Ltda .

-aio da LIVRARIÀ ROSA, à Nacional a ser realizada no
na qual o primeiro míntstro e partido. As converaaçoes do Objeto: Indenização.

Deodato n. 33, nesta Capital. meado do verão em Filadelfia. o presidente Inonu lutaram um fim da seman� passada entre PROCES.sO N. JOJ-19/10/47
O ex-governador de Minnesota conbra. o ot�tro, arduamente. Peker e o presidente_turco pro- Beclamante : Edio de Souza.

declarou também em entrevis- Nas dISCUSSO�s que man�eve vccaram uma situação tal, que Lopes
ta á imprensa que pronuncia- com. a executiva do seu propro a sua exoneraçao se Impunha � l<,eclamado: Reinaldo Fi-
rá um discurso a 24 de novem- partrdo, o sr. Recep Peker che- qualquer momento, o que fOI lomeno
bro. em Mllwaukee. gou a abandonar os trabalhos dado a conhecer hoje. Ob í t.... A' ,,'"Je ,(i;: ViIso-prevlO' .

PP"OlCESSO N. JCJ-19/1/47
19/3/47
n.eclamaute : Elesíário Ben

to Rodrigues e Outros
Reelamada : Cia. de Indús

trias Gerais.' Obras
�
e 'I'erras

S/A
Objeto: Indenização e avi

so-prévio.
Dia 11, ás 14 horas:
PROCESSO N. JCJ-19/4/47
Reclamante e José Manoel

da Silva
Reclamado e Rodolfo Bhein

Objet.o: Indenização, aviso

prévio, salárjofl e suspensão.
.Dia 12, ás 14 horas:
PROCESSO N. JCJ-19/5/47
Reclamallte: . Armando Fran

cisco Teixeira
J{,eclamado: Teodoro Elrdg

gemann
Objeto: Aviso-prévio e au�

xilio-enfern1idade .

Florianópolis, 6 de setembro
de 1947
Antônio Lis.bôa da Silva, Se

oretário.

1'01l que o' gO\T'Cl'I1iO australiano acr,e-, tidos à parte", '}<;:m vista diso, no

d itol a numa "Austral ia Brtmca" e gros, chineses {' japoneses e ounos

Hio, 10 (A. i\.) _ Jllolgltll'llo um jamais consentirá na imigr-ação de pOI'O,S do cor' não poderão ('oJigTal'

processo a Justiça do 'I'rulmlhu {Ic- povos .cIp cor. O 51'. Kennellv, que para a Austr-alia e o recente mo

e itíiu Cj1lle "o 1't'll)l1(',s,elltanl e comer-
é secrotário f(',rle,l'al do Part ido I virnr-nto no �'0n:ij.Lln de perrnit.ir

cial, para que seja consídcrado om-
Trabalhista Ausí.ra l.iauo expressou l-que

ll'(l,bn!.badores Üf' ('OI' tossem

pregado. neoessario se lOl'nã a que outl'OS po,vos lnlvez ten,bam ,em'pT,e:garlos nos ca'naviai<s aUlstra

pl'estaçüo permalle1nte c c{.mLinna opinião 'dif.e.r·C'lntr(' "ma" nó� jamai,s. liano;; foiu de,finiLh'arrLP'nte de,l'

permi t. i l',('·mo<s qlle PO\'os de cor I roüldo.

. . .. '\... .... .... . ...

tComo a imprensa viü
>{(A Vasa de Bonecas»

.
,'

Uma versão muito digna do
famosa romance é que apre
"sentou Estudios San Miguel.
"CASA DE BONECAS", uma
.das obras fundamentais do
teatro ibseniano, achou nos
.seus realizadores cinemato

. gráficos, artífices destros e con
dentes. O adaptador e o dire
·tor revelaram-se profundos co-
nhecedores do assunto, e tam
bem da forma em que tinha de
ser oferecido no dia de hoje a
um público acostumado a con-'
tinuidade ao ritmo caracte
rísticos da téla.
Este é ° grande lançamento

,do cine RITZ domingo.
A:'\l V]�R�ARWS

.:\H'J:W:'íü NEW'l'ON QUNHA
Paz anos hoje, ü galanbe menino

Newton, JjjJhi.nho do. s'r. MUlnoe! Cu
'[!Iha, 0.1:ici:11 da lVInriJl!h.a, Marcante e

dJoe..sua cxma. c,spôsa d. Alaíde Cu'-'
.I1llw.

J.'azem (/nos hoje:
- o- sr. Joaquim ,sandúva oNati

'vidade da Co,s-ba, 3a maquinista da
lIilarilnhu i\I'el'canLe.
- -o Sl'. José 'r,eista, gllal'da-li\Tos
- a srt·a, mela Conceição, filha

.do SI'. J.oão Aquino 'COIrue'eição.
- 'u. sra, AILair Barbos'a Marçal

hUliC iOinlll',ia ,ela Delegada .I<'i sca 1
--;- a srta, Olga. LElmklJihl, fil'ha cio

,8�'. }ll'Ldolino LC!hmkuhl.
- a srta. Mari'a Sularnita OIÍ\'ei

. ra, fiJoha (lo SI'. En'io Soares de
Olivcira, ,j)iblio[.ocál'io do Tri,blll1'al
·de Ap,cla<.:ão.
- a sra. d. Jo.SleJi.na !'{{l!ppi es

:,pôsa do :sr. Fl'a'11ois.co :-Iappi, lindus
trial.

VIA.JAl\TES
Pl'oi(}e<cJ.crutcis de ,Caçado]', cidade

..Qe g,rainrde desell1volvi'mtmto e futu
ro, pl'onüssor do, oest.e catarílfl,e'nse,
€l1ICion:lL'a-s:e, enlJ'e nós os scnhol'!.'6
Ama!lldíoü &ohiil,er, Joaquim MOüra
,Júnior e Osny SClhWarkz, êsLe últi
,mo dir,eLor da Rú,dio Emi's,sora Ca

'varajmé daquela localidade.

"GREMIO LIRA"
De andem do Sr. P,r,e'Sidente,

,convoco todos ,o.s ,asociados doO' GRlt
MIoQ LIRA., para \]ma, reunião que
s,e IleaJi.zará na Sédle Social do Li
a>a 'l'enis Club, áJs 14 horas do dia
13 do COr'Of'illit,e (Sá'bado), na qual
serão comc,[}'tUidas as bas€s finais

. da gesta da Prima�'era, intitula
da "A PkRADA DA ELEGÂKGIA",
,que o Inesmo levará a e1'·eiilo no

dia 20 próximo, nos Salõ,e·s do Clu])
8JCirma rpve,l'i-do.
Outrossim, l,evo ao cOil1h,ecimenl.o

Idos iIJi['er,essUidos, que a n'SPl'va ele
mPlsas f'el'.á iniciaela Daquela r,eu

nião; cnüelanlo, a partir do dia 15,
ficará a

.Ü'm,go
da Relojoada

MoriLlI'l.

.

FIOl'ia nÓlJolis, 10 dte SetemJ)I'Ü' de

I\,191,7.
RooC!oll'o .F. P. da Luz, 10 Secre-

'tál'io. I
SI GONSEGUIRES

Que um teu amigo 00011 conhe-
,ciclo analfalbeto frequente um cur- 1
so noturno para aprender a ler e I

a e.'crever, prestarás um

grande',ser',jço á tua Pátria. Catedral Me
trorlolita11a ou GI"UfPo Escolalr São

, José.

�;:;;����tI�?�� \britâni,co lIi'iU t.enciona elo maTJiei- ---...,....----------

ra nenhuma desya,h}rizar a, libra
polel'lina em qualquel' época pre
visivel.

o.s rumor,cs de Nova YOl'k de

que a desvalorização da libra es

terlina sf'ria discutida durante as

l'Cluniõe,s do' BanO(} Mundial e do
Fundo Internaciona.l MOllie;LélJrio a

---,.,p_._..._---""
scnm iniciadas Jla próx,ima Cjuin- 1

Ita-feira nesta ca,pital, fOl'U'm ca-

SNRS.
,������icll���er�.�� p�,����:j,���n�a as� ASSINANTES

.

não perd·e, agora, s'er nela inúl<\.lido.
O assul1Lo .só poderia S'C'l> trazido Reclamem irn edia ta-

,,a baila &e fosse apre.sentado pelos ment� qualquer irre-

nelato1'ios do ipresidenrLc e direLo- gularlda�e na entrega

refi do. Fundo InLel'illaciolla,l .Mo'ne- \; d� seuS fornaes.

........,.,,_,.- ""''*IflIWõallllal'""''IIImI�IIlI·__-a::l_IW IillllllIilll:IIIIIIlIIIIII_IIIIIIl:: 'tário.
��__ 1Uoo--_ __ _

pt s.!!!!!!!! �lII�·I\1l:MnDnBaMA.U!�

PESTE SIJINA
VACINAS

CRISTAL VIOLETA
DO

LABORATORIO «HERTAPE«
PEDIDOS A

Associação Pilulista de Criadores de Bovinos
Rua Senador Fei jó, 30

PAULO

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

SI CADA BRASILEIRO
.
Conseguir alfabetizar um patr í

ClO, convencendo.,o a. frequentar
um curso noturno, 'em breve s,e
remos um dos povos mais adian
tados do rrrundo : Grupo Escolar S.
Jos-é ou Escola Induetríal.

5
Me ti • ter

UM ANAL.FABETO
é um cego. Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. :filá-lhe
a luz da ínstrução, levando-o a um

curso ele alíabetização de adultos.

o representante
comerciai

(h: ;;er'vic:o a ulma só e.ll1lpr'8'Sa, me

clianLe lJaga,menlto de rernune,ração
c s'ujeiçüo dos r,equi:sHos de s,ubol'

dilnaç,ão Ihierarq'llica e dependênoia
cconômica".

Moléstias do �parelhl
Respiratório
TOSSES

Nas doenças do «parelho respirató
rio o sintoma mal. trc-quente e que
ma'ls chaml!l a atenção, é a - Tos�.

A tosse e prodUZIda por Influencia

nervosa, geralmente a Irrltaç�o ou

Inflamação nos orgllos resplratorlos.
A causa que prodUZ a tosse. d,eve ser

dominada porque a tos8e, qU"s! sem
pre jrnta, ainda �nais,. a CálUSWl

..
que a

proouziu, isto e. a mflamaçao dos

bronqulos ou pulmllo.
A Irntação ou Infl:lmação dos bron

qulos rnltrece especial atenção pelo
peJJiO de aument:ar ou se llansmJtir
a ou tros orl:�os .

O medicamento para tosse deve obri

g",tóriamenle ativar ,,'" defesas. atu

ando sobre a pane ao�nte CIo apa
relho respiratório.
FIGATOSSE contém as vitaminas e

01"0 de figado de bacalhau que ali

viando as tOSSe!: �ge sobre as part".
afetadas, como um tÔnico dos or

gãos' respiratórios.
F1GATOSSE evita os aceuos da.

bronquites e a (anc�lra.

FIGATOSSE
um produto do laboratório da

,"EPATIliA
".S. da Penha

AVIDA DO FIGADO
Maiores ellCla�eclmellto. escreva.:

caaa pNial I.W - B60
.

s ii O

DISTRIBUIDORES:

,

Ccfé Otto bem preparado
De l ic io seu convidado!

têm o prazer de parti
cipar aos parentes e

pessoas de suas relações,
o seu contrato de

A Austrália contra a cor
'I'ornnío, 10 (U. P.) - o er. P. penetrem na Australia". Disse de

J, K,P'luGle],Jy. delegado australiano que há aproximn.Iumente 6.000 abo

à ,Cunf,c'l'ência dos Parf idos 'I'ralia- l'i.gene" na Amstralia mas "a raça
lh islas do Comanomwealth decla- .'si.:'! SIP ext.ingu indo e eles 'são mau-

----------- .._-----------------_.

Descoberto um Tremend()
complot judáico ciclone

.París, 10 (U. P.) - o aviadOJ.' São Panlo, 10 (A. N.) - TJnfor-

amel'icaTl>o que 1011) a s,eu 'crédito marn da ci.clac/,e de Piraju que um

t.er poujlndo Londr.es (le um bom- vio1entu cLclone vam'PJU aqulPlla ci

hardeio D,e 10.000 panflc,tos ele clade, causando prejuizos até ago

pl'Ü111aganda judaica foi hoj,e Ic'vado! ra a"aliados cm um miJ.l1ilo de

para algum lug'ãl' da Ins'laterra. cl'uzoiros. Inúmera!'! ca.S<1S f.icaram

pela RAF. E' ,eJ<e Regina.ld Gilbclt, cJ,e.s'(,e[iJlada,s t? postes c1ieTl'u:barlos.

dE' 21 anos o .qual teria ingressa- Vál'ios aviões, que se e.l1occmLravam

do 1\IOS "caças da Liberoal(!,e de Is-. no a('l'opo.1',to ,lo,cal foram de�ltnLÍ
rael" paea se as'scnhOl'(\arr dos pla- dos. InsLa-!ações industria.is da

nos ,diU. guerra de nervos C0Il1f�ra a quela cidade' sol'J'errum gwa.ndc·� da

Grã-BI\etá,nha, a qUla,1 incluiu o no.,;, o hangar do .�c['o mub há

bombar'!deio de pal1lflie.tos sôlwe a', punco inaUlg'lwado fi,eou danifi

capital brilâ�1ica. A poli,cia disse (',a,do.

que receiava p'ela segu::,a,nça do A populaçüo foi presa dE', YoC'J'da

aviador f; ínfoI'lJUa-se ao mesmoO dciro pâni·co durante aJ,gul1is mo

tempo que o ê·l,e ,está sob proLeção meJ1lLos. A's 18 horas di('lsabon Sô

cla "Scotla.nd Yal'd", até poder ',-01- b[·.c a eidado '\�ma violen.l,,'l tempes
tal' palra os Es'La-d,\ls UnidQs. Nove tad·e, quP' só a,maill1iou á's duas ho-

pelSlsoas ,estão sob cnstódia da po- ras da mt�(Lru.g,ada. _

licia francesa, como nesul,t.ado da As cOltn.l).lliea{;ões LeI elfôni ca.s ,e

espio.naogem dem1.l1icia,cla por Gil- 'tek;g'náJieas com Pira,iu esUIo ,pl':C
berC, inclusive, o ra;bbi Bar'llch jlldi.ca:d.aJs, esl.a,ndo ,a cidadc par

Korff, de 33 ano<s, a,pontado como eial'menJte i,so,lada do resto da ci
lídér do complô. AIlIuncia-sle ain- dade.
da qu,e Korff e·S!li\ em grev,e de fo- O PI'el',oí{o local col:í f.oma'ndo

, me. at.é &er solto pela pnli.eia fran- tôdas as pl'oyidências a se:\l a1can
ce�a. Êle é acusa.do pela poss,e de 00,

"panfil,etos de ori,g,etn <estran.g,ei'l'a €
,.",._ _

_ _...

de ·natureza a sola,pa,l' a defesa do

(arlos Eduardo Corbetta
e

Juanita Bonsfiel (Iaudio

D I A L

A GRANlDESA DO BRA:SIIL
Depende da instooção de seus fi

lhos. F1az.ei com que todas as pes
soas alI1llMabetas f,r8qlUentem um
curso noturno e tereis contribui.d�
para o ip,rogresso do Brasil. EscoltW
Industrial ou Loja Maçonica.
do,

país" .

casamento.

Fpolis., 31-8-1947.

Jaboticabal - Estado de São Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quando se forem ai d6r.
agudas após cada refeiçio e desa
pareçam 011 ardores causado. pele
eacesso de acido DO eatomalO. _
.im como a azia. que é um yérda
deiro vexame social. torna....
'vida novamente aprazivel.

Porque continuar a IOfrer ,
A primeira dóse do aabOl'CI8O •pt
Digestivo DeWitt. di alivio imc- ACESSÓRIOS E PEÇAS PARAdiato. Este afamado produto rlll-

tabelecerá em pouco tempo a função Ónorlnal de seu aparelho digestivo AUTOM VEIS EM GERAL
de maneira suave e p!,oporcioua
alivio com fi primeira dôse, FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA INDÚSTRIAS
4f, Peça na Farmacia o

J O A O K E L L E R, Importador
�Dllllttt' ESTABELECIMENTO stJISSO-BRASILEIRO

... �'.G� . ��. .. . ..... l.. ." I S. 'AUW. A.��: ��. :�7., .� :';';'
,....1. 3283 IF.:S BOM BRASILEIRO'! I :.----------------------�

Bntão coopera na campanha de'
,

----.__.-------------------

l3J1f.abetização de adultos, fazendo
I

que os teus connecídos que não sa-Ibem ler nem escrever, frequentem
os cursos notunnos de alfabetíza- 'I'ção : Hospital de Caridade ou Gru
po ES1c01ar Anchíeta .

.............. , .......... e ..... J
LEIAM A REVISTA IO VALE DO ITAJA!

, r

I sns. IASSINN4TES
aclamem imediata

mente qualquer írre
gulaIiidade na entrega
de seus íarnaes.

NOVO HORARIO DA VARIG

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança q,uem tem sólida
, instrução.

Bons livros, sobre todo. 0&

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Plorianôpoli-

I «O Estado» não deve ser
pago em parte alguma
do nosso' Estado per
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar-

gem suficiente para não

ultrapassar este preço.
Qualquer maioração é

EXPEORAÇÃO.

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

Dr. Henrique Stodíeek
ADVOGADO

DE PION E IR os
A SERV:ÇO DE V.S.

/
j

I

Esguaàvias
d1e'

adeira

3318. - De Florlaoópolis para Porte Ale,gr,e. Decolagem �s 12.30 bn.

4as. - De Ploríemépelis pau Cur it.íba e S110 Paulo. Dooo:lageDi

ãs 13,00 horas.

5as. - De Plorjanõpolís para Porto Alegre. Deoolagem' ás 10,20 � ...

6as. - De Florianópolis para Cur i tilba, São Paulo e Rio de JeIlleLrG.

Decolagem ás 10.40 borlas.
Sab. - De Florianópobs para POIltO �legre. Decolagem ás 112,30 br""
2&8. - De Florianópolis para OllJIIitiiba, São Poolo e RIo de J&ni&frGla

Decolagem áJS 10,40 horas,
.

PASSAGEIROS - CORRELO - GAiRGAS - VALORES - REEMBOLSO,
- FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA)

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

NOVEMBRO - TELEFXlNE: - 1.325

, i�'
.,

r
"

•
' I

'

,

Rua João Pinto, 44
Telefone 1134

Florianópolis

A,V I 50
'Agentes no Interior,'A 'EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA}

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

CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO CQM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMID'I\ EDIFl
CIO AMÉLIA NETO.

'Emprêsa Editora de grandes estranjeiras e nacionais, técní
recursos desenjando ampliar a cas e literárias, proporctonan.
sua rêde de agentes no ínte- do assim possibilidades tlímí-'

ríor, oferece oportunidade al tadas ao seu corpo de produto
elementos ativos e bem rela- res.

clonados. Ex.celente remuneracão.
Além dos livros de sua edi- Cartas com dados pessoais

I
ção, conta com a distribuição I completos á Caixa Postal R.

exclusiva de centenas de obras 65 - Florianópolis.

Rua Felipe �chmidt21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARA ISO) - Floriaoópoli.

LEMBRA-TE!
Inúmeros seres hamlDOI,

que já foram femes come \
'

tu, aguardam teu aUXIúo pa-
.

ra que possam vGltar á s0-

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

o Sahão

"VIRCiE
elA

i

De"'I-
WETZEL lNDUS'fEIA1-JOINVILl E lf!\orcll

ESPECIALI
",c:,�\)Ã���P.Ctllj
,

ESPECIA.LlDADE

�----------------------------------�----------------�--------------------------------,------------------��----��"--------
TORNA A ROUPA BRANOúlSSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(CLUBE DOZE DE AGOSTO
. Domingueira, com

Dia

Sábado proximo, dia
20,30, terminando a

'vindouro, Soirée ..

. ,. ,

InICIO as

Sábado27,

farmácias de plantão
Dia 6 Sábado, Farmácia Es� I

'perança, - Rua Conselheiro;
Mafra. \Dia 7 Domingo, Farmácia
Esperança - Rua Conselheiro I

.:Mafra.
Dia 13 Sábado, Farmácia

.Nelson - Rua Felipe Schmiclt.
Dia 14 Domingo, Farmácia

Nelson - Rua Felipe Schmidt.
Dia 20.Sábado Farmácia Mo:"

derna, - Rua João Pinto.
Dia 21 Domingo, Farmácia

.Moderria, - Rua João Pinto.
Dia 27 Sábado. Farmácia Sto.

Antônio, -- Rua João Pinto.
Dia 28 Domingo, Farmácia

:'Sto. Antônio, Rua JO?o Pinto.
O serviço noturno será ete

·tuado pela Farmácia Santo
.Antônío sita lá rua João Pinto.
A presente tabela não poderá

.ser alterada sem prévia auto

rização deste Departamento.
Departamento de Saúde Pú

:';blica, em 30 de agôsto de 1947.
Luis d'Aeaníporass Farma

cêutico-Fiscal.

,

aerea
Horario

SEGUNDA-FEIRA
Varig' - 10,40 hs. - Norte.
Ileul S. A. - 7,aO hs. - Noi-te.
Cruzeiro do Sui - Norte.

.
Real S. A. - 11,30 hs. - Sul.
Pana ir - 9,50 hs. - Norle.

TWRÇA, - FRUtA
CrLl'zçiro do Sul 9.10 hs.

�J.\'o'l'tr.
Var ig - 12.30 I1s, - Su1.
Pnma ir - 13,00 11s. - 8'\1'l.
Oruzci ro do Sul - 12,20 ns. '

NOIte.
QUARTA-FE,IRA

Cruzeiro do Su l - 10/10 hs. -

.Nortc.
Real S. A. - 7.30 118. - Norte.

Varig - 13,00 'h;;;. - Norte.
Real S. A. - 11.30 hs. - Sul.

QUJNTA�FEmA
Panair � -14,25 hs. _ Sul.
Pana ir - 9.50 hs. _. Norte.
Varig -- 10,20 11s. - �ul.
Cruzeiro do Sul 15.30 hs.

·Sul.
.

Cruzeiro do Sul 9,40 115.
.:Norte.

SEXTA-FErRA
Var-ig' _ 10,40 hs.·- Norte.

. Real S. A. - 11,30 hs. � Norte.
Real S. A. -: 7,30 hs. - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7.20 hs,

'Norte.
Pana ir - 13,00 118. _ Sul.

SABADO
Cruzeiro do Sul - 1 :1,00 hs,

Norte.
'

.Panair - �.50 lIs. - Norte.
DOMINGO

Panair - 13.00 hs. - Sul.
Panair - 9,50 hs. - Norte.
,Ci'UZCÍl'o do Sul 11,00 bs.

'

Sul.
CI'uzeiro do Sul 1 ",00 l1s.

·Norte.

o VALE D8 ITAJAt
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

"II��=��eE!!:<;�;��r!:'p.&.rQ endir�itar o que e.tiver .erradc OU
.

para Que aiJ!:UIm. ·b.lta Dio .e repita; �

NAO n eoe.\ndalo· que a lUA reclamaçb
.. quei,.. pode" 'rir a cauaar. encamJ.

nhe-a á SECCAO RECLAMAÇOltS.
de O J1;STADO, Que o CAIO oerá lc...adg

•em demora IW Ctlnhecimento de que..

iiI!! djrmtu. recebelldo v. I. uma informa

c1§n f'f,.. t'el'!1llt..'\do emoorQ f'n'J aJeuno «l

_ a!jo lejam publicado...em I roeJ.

lII&Oio __ • pro'ridwi. �

TEUS FILHOS
aplaudirão teu ,edo,

quando souberem que (,lã
boraste pró RestabelecimellD
·to da Saude do Lázar•.

13, Seírêe.
1 hora ..

Dia 21

/

�
,--

Cosmreíre

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

Só uso Kolynos!
Dana Andrews

famoso cstro de Samuel Goldwyn em

"OS MELHORES ANOS DE NOSSoA VIDA"

����--------------,
.-' .:.:

Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI)

De ordem do Sr. Delegado llegional para os. Estados elo Paraná e
Sanla Catarina, convído 0-5 ,Sr:3. Industr-iais a apresentaa- oandidatos pa
ra bolsas ele estudo, a serem concedidas na forma do art. 6v '-<v �";:(;l'l::"V-
Lei n. 4.0/18, de 22-2-942. '

, ,TilflOS de cursos de aperfeiçoamento e espeoíalizaçãa para ope
r·" nos: •

Desenh ístas e projetores de máqumas
l,apol'alori,;l.as metalúrgtcos
Ajustadores mecânicos
Elctro-mecânicos
'Saboeil'os
Olpel'a,dol'es mecânicos
Estruturadores, chaocadores e rtscadores navais
Eletr'icistas instaladores
Caldei reíros
Enoerregados de constnucão civil
Contramestres de fiação 'de algodão
Contramestres de tecelagem
Mecânicos de automóvel
Fundidores

As Inscr-ições de candidatos estarão abertas até o dia 30 cip cor
rente mês.

Quaisquer iufor-mações sôhre as condições de ínscricão e de bolsa,s
bem eomo refert\nL.es aos C1JrSDS serão prestadas à Rua" Marecha! GUI�
lherme, 23, sede da Inspetor-ia de ;ansino, 'OiU pela Caixa Postal 164
Flo.ri3Jn,ólPo)is.

'

MILTON MARQUES DE OiL,IVELH.A
Inspetor de Ensino

·�lll A� (JAIS
Para indultrial Jeve e petada I fabricadG pelo técnico FRAN
CISCO ;�IGNANI, tem .empre em ..toque de todo. 0_ .tipo. e

m�dida., tipo fixo o.cilGnte••ellars de 3/� e 5 polego_al, todo.
com lubrificação Gutorriática.

I
Eixo paro .erra circular, aparelho para elmeril montado com

I' rolamento.

I
JUNçAO d. anéis • a parafu.o, Anéis de pre.lao. IEixo para transminão de toCla. a. bitolas.

I
Está .empre ao .eú dispo," a preço da fábrica à Rua Campos

ISa11aa. 676, Fone 446 -- Santo André.
Ou com .au repre;entante e:n Sêb Paulo à Rua da Mooca. :J37

Fo�e 2-J371.

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

Pai'tI • OUCttrso!\\EsIOdtÚ,is 0"1 l�'ed
.

i.; r, er(J'l.S

e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
Português. Matemática, Ciências I Geografia,

His !:6ria do B�asil, etc.
Intenll8a-o? preencha.- ali te cupão e remeta-o para C. Postal 332

.

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

---

PEDINDO INFORMAÇÕES:
Nome �

__

Rua __

idade Estad o
_

H.O--------

ParUdo
.
Social Democrático
DTliJE'1'ÓRIü DO ES'l'HErTO

O rj,jlrelrll'io do PSD do Estr-euío, reoenternerale empossado, tem

o prazer' dr comunicar' aos seus correligiouaríos que se rcuni'I'á todos
os domnogos, ás 10 horas, na sede do CunllJi.sta n.. F. C., provísoa-iamente.

Oicní.ií'ica, também, ter sido deliberado que os companueiros po
derão se entender com qualquer membro do díretor ío, para oxpôr-The
suas pretensões de íní.erêssc coletivo, as quais serão, cm reunião, sxa

minadas com crilLé.rio e justioça, c sendo julgadas assumto de conside

racão, por certo. mnrecerão o apóio do drretér io, que as encaminhará
a quem de direi lo.

� . . . . . . . . . . . . . . . .

Êxito pelo Trabalho
o nobre europeu sem-vintém
verificou que o seu título nada

significava, nos Estados Unidos.

Leia, em Seleções de Agôsto,
a crônica de suas duras expe
riências numa usina siderúrgi
ca - experiências que, final.

mente, trouxeram-lhe riqueza,
felicidade e um sadio respeito
pela dignidade do homem tra

balhador. Compre se,u exem

plar de Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

o TEMOR DO PARTO. Há 3 ra-

zões, normalmente injustificá
veis, por que as mulheres sen

tem dór no parto, Nesta con

densação de um extraordinário
livro, um -conhecido obstetra,
inglês delineia os prtncípíos do
"parto natural" - e revela por
que os partos dolorosos even

tualmente desaparecerão,

· .

ESPiÕES SOVIÉTICOS. Na pri-
mavera de 1946, as autorídades
canadenses revelaram a histó
ria das extensivas operações
dos espiões soviéticos, no Ca

nadá. Esta condensação de um

novo livro narra os fatos de
uma conspiração subterrânea
de significação vital nas futu
ras relações entre as nações .

· .

Luís MÕRQUlO, APÕSTOLO DA
CRIANÇA. No Uruguai, há 70 anos

passados, metade das crianças
de urna família morria antes da
idade escolar. Hoje, o coefi
ciente demortalidade nesse país
é o mais baixo do hemisfério.
Con1o un) menino pobre veio
a ser Uil1 gI"anae rnédLco, e ele·
vou extraurdinànalnente o ní ...
vel sanitário de sua pátria .

Ao todo, 30 interessantes e es

timulantes artigos, mais a con

densação de ,um atraente ]i-,rro,
neste novo número de Seleções,
a revista lida pelas pessoas bem
i:1formadas, em todo o mundo.

l
I

I COfiAPRE

SELEÇÕES
DE AGÔSTO

A venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 10 IDIOMAS

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

Representante geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLIA
Av. Presidente Vargas, 502 - 19•• - Rio

• ••••••••••••••••

Aceita roupa de creanças
e senhoras'

R la Silva Jardim n. 258
.c�'!'." ••••• • •••••••

o Mucus da
.Asma Dissolvido
Rapidamente,
Os ataques desesperadores e víolen ....

tos da asma. e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, arrul

nnm a saúde e debilitam o coração. Em
3 minutos, Mendaco, nova. Iórmuta

médica, começa a, circular no sangue,
dominando rapidamente os ataques.
Dêsde o primeiro dia começa. a desapa
recer fi dificuldade em respirar e voltJl>
o uonc reparador. Tudo o Que se (ali ne

('eSt!{�rio é tomar 2 paetilhae de Mend�co
ás, refeições e ficarã eompletatuente h ,,:,re
da astna ou bronquite. A ação 6 muito

rápida mesmo que se trate de ca�ú$.
rebeldes e ant.ígos. M.endaco tem tido
tanto êxito que se oferooe c«?m a. gara.nti�
ele dar ao paciente respiração .livre c fãc,Li
rapidámente e completo ulhr'lo. do sofri

mento da asma em poucos dias. Peça.
M."daco, hoje mesmo, em qualquer'
farmácia. A nossa garantia é u. sua. maior

proteção.

Menda co A�a!:mc:.m
... ..,..

R�p'es�nhçõe, para o

E,hdo Od praça. do Rio
Grande do' 'Sul

Pena0 conhecedora tJe todo o

Rio Grande do Sul. aceita- repre'
sentaçõel na. indicoçõe. acima.
mencionada'l dando toda. as refe
rencia. ou informaçõeli que lhe
forem pedidal,
Carta.; por oblequio, para Joéio

F de Cá.tro, rua Candido Yrojcí.
35 -- Riu de Janeiro. até 30 de.te
mez e depoil para rua Zabony.

'1308 - cidade do Rio Grande - R. G.
do Sul.

orfqnto,
t 4 \rr.tada

•

f'" FriccioneVapoRub no1•� pescoço e cubra com,
flanela quente. Atúa'
como uma cataplasma,
enquanto os vapores
que se respiram desin
flamam logo as mem

branas irritadas .

ARNOLDO .sUAREZ CUNEO
Clinica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hora

marcaDa, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua ArcilJ;'('�L€ Paiva 17

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAD )_ Quinta·-feUa 11 ·de Setembro de 1947

,! Pelo Campeonato Imadorista de futeból, jogarão sábado:
ftvaí x Bocaiuva, e· domingo: Fig�eir�nse x Colegial

o Estádio do figueirense
Um empreeadimento DtU e necessário

Os respeitaveis senhores que Era a primeira vez que lá to-
fazem parte da Comissão Pró- mos Ficamos deveras admira
Construção do Estádio do Fi- dos com o aumento das obras.
gueirense trabalham exaustí- Situado em excelente terreno,
vamente para que a nossa Ca- dado pelo conhecido industrial
pítal seja dotada de uma mo-J Orlando Scarpelli, u mdos mais

NTO DO CAl\!IDEONATO AMADORISTAderna praça de desportos que fervorosos incentivadores do MOVIME
'

, llU'
RITZ _ Hoje ás 5 e 7,30 hs,atenda as necessidades. e aspí- clube, o estádio dista poucos

.

DE FUTEBOL Sessões Chics _ Robert Do-rações dos metropolitanos ca- quilometros do coração do Es- nat _ Deboranh Kerr _ Aniltarinenses.
.

tado.
.

Com a realização da 16al Renato. (Colegial) 3 Todd _ Roland Culver.Festivais, rifas, subscrições, Muita coisal tem que ser feita rodada, é o seguinte' o mo- Sanford (Caravana') 3
LONGE DOS OLHOSleilões, etc., mal podem cobrir ainda para que seja completa- vimento do Campeonato Ama- Chocolate (Paula Ramos) 3 Censura : livreas multiplas despesas na exe- da 'essa obra que, induvitável- dorista de Futebol da Primeira Nicolau (Figueirense) .... � No programa: Brasil em Fó-cução desse monumental cm- mente, representa trabalho e Divisão: Zachi (Avaí) ,........... co Il. 12 Nac. Noticiário Uni-preendímento que tantos be- sacrificio por parte dos abne- Hélinho (Colegial) .... " 2

s IJogos .realizados H ilt (F'Iguelrense ) 2
ver aneficios trará ao nosso esporte gados membros da C.P.B.E. F. - ann. OIl 'V ••

9 Preços::ás 4 horas _ Cr$eá nossa gente. Conforme tinha sido ampla- Bocaluva 2 x Colegial 1

1
Machado (Atléti?o) .. ,...

�14,40 - 2,40 ás 7,30 horas único, ..

,Imaginem só pussírrnos uma mente divulgado, domingo úl- Avaí 5 x Paula Ramos 4 Fellplnho (Avaí) �1 Cr$ 4,40.praça desportiva emestilo mo- timo o F'lgueírejise fez realizar Atlético 2 x Caravana 1 Mirinho (Atlético) ' ,

"-2,1...... . , .derno com capacidade para al- uma interessante festa esporti- Avaí 1 x Figueirense 1 Calico (Fligueirense)
.) I ROXY _ Hoje ás 7,30 horasguns milhares de assístentes, vo-recreatívo comemorativo do Caravana 7 x Bocaduva 1 Careca (Bocaíuva) � Clark Gable _ Lana Turneronde se pratique, além do es- "Dia da Pátria, que teve a pre- Paula Ramos 3 x Atlético 1 IIbio (Bocaiúva) '

: . �) _ Robert Sterling __ PatJricia.porte bretão, o atletismo, o te- sença de grande assistência, Colegial 3 x Caravana 2 ; 'F'orneroll! (P. Ramos) .,. /

Danenis, o box, o voleibol, o basque- transcorrendo num ambiente Atlético 5 x Figueirense 3 Lauro (Colegial) .......• 2
AINDA SERÁS MINHAtebol e outras modalidades. O das mais sádia cordialidade. O Paula Ramos 4 x Bocaiuva 1 Harley (Figueirense) .... J
Censura até 18 anosnosso desporto. verdade seja aludido festival, cujo produto Avaí 2 x Atlétíeo 1 Calixto (Paula Ramos) " 1
No programa: Brasil em Fõ-dita, impressionável aos olhos foi. revertido em beneficio do Paula Ramos 3 x Colegial 2. \j Silva, (Cara;rB;'na) ]

co n. 11 Nac. Azes de mergulhodos torrastetros, e evoluirá de clube, deu ensejo a que o� d�s- Figueirense '5 x Boeaíuva 2. \ Irassú (Atlético) ]
_ Shorttal maneira que em futuro bem portistas do populoso distr-ito Caravana 3 x Paula Ramos 2 Lebetinha (Caravana) J

Preço: único Cr$ 3,00.próximo seremos chamados a do Estreito, se divertissem a Avaí 6 x Bocaiuva 1 I Duduca (Colegial') ]
t· d c I tros v I r F" 1 Haroldo (Caravana) 1 Dr Newton B' .v,-'acompe 11' nos gra,?- es e 1 ' a e .

, . Colegial 4 x igueirense
I" 1 14esportivos da naçao. Torna-se necessarro que ca- Atlético 2 x Bocaiuva O ,PerIone (Ava�) ',' ". •. . 1 ,

Não faz muito, em, compa-', da esportista compreenda hem Caravana 4 x Figueirense 2 I! OSl11�n Colegial) 1 Ausente durante o mez dlf
nhia do sr. Tomaz Chaves Ca-, a utilidade de um estádio, au- Avaí 3,.x Colegial O AduCI (Caravana) 1 Setembro, el1' �sttldo no Rio
bral e outros mandatários do, xlliando mesmo modestamente Paula Ramos 2 x F'igueiren-] Verzola (Caravana_) ;..... iII de Janeiro.

_O'rêmio alví-nezro tivemos essa notável iniciativa que I O Nazareno (Col�gJ..al .

�portunidade de ;isftar o local trará maiores beneficios não �tlético 4 x. Colegial 2. N�lson (AtIét_ico ) .

onde está sendo erguido o está-: só ao Figueirense, corno a

�O-I Avaí 1 x Caravana O. Povo,as (A;�l,) "... .�dio e a séde do Figueirense. dos. AvaÍ 4 x Paula Ramos 2 Ivaní (Atlre.tlCo) :
.

3 Atlético 3 Recordístas por Jogo

Ac�v2ana Fl'gXUAI'rense� 2 I Leónidas (Caravana) e

saUI!'vai x. � .

A í) 4" I"

CI b O d a t
Caravana do Ar 6 x. Colegial O. ( vai j , geais .

ODEON - ás 5 e 7,30 horasii'- U
'

e Ole e nDS o Paula Ramos 2 x A�l�tico O. Arqueiros Vazados I LOUCA INOCÊNCIA'9 Figueirense 4 x AtletI�o 3 Rubinho (Bocaiuva) 32" Com Gail Russel _ Diana.Recebemos -e agradecemos a Para diretor do Departamen Paula Ramos 7 x Bocaíuva 1 Arf (Figueirense) 23 Lynn Bi1ly de Wolffe _:_ Briareseguinte comunicação: to "Cultural" o Víoe-Preslden- Avaí 2 x Atlético 1.. ! Currú (Atlético) 23 DonlevyDe ordem do er. Presidente te Dr. Rubens de Arruda Ra- Paula Ramos 3 x Colegial 2'. (Brognoli (Colegial) 2� No programa: 1) A Marcha.tenho a honra de comunicar a mos;
. Goleadores! Tat! .(Paula �,mos) .. ,. 14 da Vida Nac. Imp, Filmes

",2)'V. Exoía. que, em sessão do 'pdal'�,pdrlI'etorl'�o Dve�artpame� Prêmio: 1 fínissimo relógio de A�o.lflllO (AVal) ;.. 11211 Vida Cigana Desenho Colond.()Conselho Deliberativo realiza- to' o essoa o ice- resi-
1

.

títuíd p 1 Relojoa I Hélio (Caravana) '

3)' A Voz do Mundo _ Atuall-
.

.

d f' I' d M' I D pu so ms 1 UI o ' e a "-, .

) 4da a 9 de Agôsto fm o, 01 e el- ente 19ue uax.; '.
G mes Vadlco (Paula. Ramos .. ',' dadesta a seguinte Diretoria que de- Para "Secretário Geral", 1°

I
' 'd' r(� ra�ana) 14 Mauro (Caravana) 3 Preços: Cr$ 3,00 único gemIverá gel�ir os destinos dêste e 2° Secretários foram nomea- M"eOlld1. as P la R m s) 13 Bitinho (Colegial) ;. 2 Crd!- 200 _ Livre Creanças;I 1947 .' o.. an leo u a a o .'. 1

':P ,
_Clube, no periodo sacia dos, respeetlvamente os O1S.

A', •. (F', 'rense) 10 Callxto (Paula Ramos) maiores de 5 anos poderao en-. .

M 1 G U;O'U'S'LO Iguel ...1949 : ElpldlO Fragoso, anoe on- Tião (Avaí) .; Arqueiro Dão vasado trar ás 5 horas.PRESIDENTE: Solon çalves e Jauro Dentice Linha- Medinh� (Atléti��;·::::.. 6 Pedro (Atlétic9) .........•Vieira. res
I R ) 5

..

Ú"ÍPÉÍÚAL'�. á� 7,30 horas'

S R'Gl'SIDENTES p' "T
.

G I"
-

10 Carioni (Pau a amos ...VICE ...p L'..I
'

.: - ara esourelI'O Tera ,

(Atl 'tO ) 5 Juizes que A.tuaram POR QUEM OS SINOSM'''J'or Antônio de Lara Ribas e 2° Tesoureiros, foram no- C�;peta e,lco ,

,

R'
.

10 veze'" B"BRAM
�

N eta (Aval) 4' Jose libelro.. . . . . '" 'V
- Nelson Nunes - Dr. Rubens meados, respectivamente os

IZ
,

. . . . . .. . . ..

4 Waldemiro Mello .. 6 vezes No proglrama: 1) A Marcha.R M· 1 S D J
.

M d' N Saul (Aval)
�

de Arruda
/
amos e 19ue rs. Erd·' oa:o,qu�m .aF edl�� e-

Capeta (Atlético) 4 Lúcio Carvalho 3 vez,es da Vida n. 136 Nac. Imp . .1'_.Daux. ves, 10 rtJIga e ngo e
H ,(C ) 4 Osv-al'do VareJ'ão 2 vezes 2) Atraz dos Bastidoresd B' azan aravana IORADOR: - Jau Gue e·s Darcy erelra.. Gil (Colegial) 4 Francisco Prazeres. 2 v:ezes. Shortda Fonseca. Apr,esent� a V. Excla. os �ro- Lázaro (Paula Ramos) "

. 4 Antônio P. O. Neto 2 vezes Precos: Cr$ 4,00 _ 3,0(}CONSELHO-FISCAL: testas de mlllha elevada estlmal D' I (AtI 'tO ) 4 Patricia Borba ., 2 vezes Imp� até 14 anos:Louri"ral Schmidt - Luiz da lt
.

d ac- Ja ma e lCO ,. . . • . ••
•

•

• .

1 '" "ez 'I• e a a. ?OnSI er .ao.
S

' .

i
Testa (Bocaiuva) ' 4 Alvaro Cabo , •

ENOS
Costa Méllo e Tte. Coronel

G EIPlldIO Fragoso, em'etano
ArÍ (Avaí) . . . . . . . . . . . 4 Newton Monguilhot I" vez TERRJoão Alve·s Marinho. lera. . .

SUPLENTES: - Lourival SITUAÇ,(Ó DOS CliUÍlESAlmeida - Nilo Laus e Raul . _

Wendhausen.
Pelo 8r. Presidente foram de- O'culossignados:
Para diretor do Derpartamen- O sr. Cesário Teixeira, fun-

-to "Patrimonial e de Finan- cionário d� Departamento de
ças" O Vice-Presidente Major Educação, achou ontem, nas

Antônio de Lara Ribas; proximidades da Prefeitura
Para diretor do Departamen- Municipal, um par de óculos,

to "Social e Recl'eativo" o que está nesta Redação à
Vice-Presidente Nelson Nu- disposição de seu legítimo
nes; dono.

Bra-

CAMPEONATO GINASl0-
COl,EGIAL DE A-TLETISMO
Promovido pelo Grêmio Es

tudantil Catarinense e soh a,

fiscalização da Inspetoria -Ie

Educação F'isica. será realtza-
O referido certame, que é em

homenagem ao exmo. sr. Go
vernador Aderbal Ramos da

Silva, será disputado pelos se

guintes' estabeleotmentos de,
ensino: Escola Industrial, Ins
tituto de Educação, Colegío
Càtarinense e Academia de
Comércio.
Desde já nota-se grande en

tusiasmo pela realização de
mais €ssa iniciativa do G. E. C_

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
------------------ QUANDO TEUS ALHOS

lEm out�bro O

sileirn
Campeonato
de Te!lis

te perguntarem o que é
um lázaro, dize-lhes que i
um enfêrmo que poderá re

cunerar a sande com CII te.

auxilio.
o C�,nselho Técnico de

'1'e-j puta
do próximo campeonato

n is ua C. B. _D. esteve reunido oraaüeíro. O certame serrá ere
cntern a tarde. tendo tomado tuado a partir de 10 de outu
várias providências para adis-I b1'O, nesta capital.

Vendem-se diver!l0'1 (�Iguns
com chác'lre), r-,o lado <io cone

tinente. na praia. Um dê!"'·. com

grande áreB, é 8propri do tdm

bem para deposito e trapich ...

Planta e informBçõe�, à Rua

Trajano, 16, Florianóoo'is
._._ _ -_._._w_-_M -_ _-.-_._-_-_"

perdidos
• CLUBE. I Classifif;e�Yi��-1 Vilórias \ Derrolas [ E.mpale·I, Ponfos I Pontos \ <Coa!s·I<CO"IS.cação dos ganhos perdidos pro contna

Ava!

I
1° � 7 �1

2 16, �\ 26
.

12
Paula Ramos 2° 10 7 (:) 14 82\ 19
Caravana 3° 8 4 3; 1 9 71 26 14

Figueirense 4° 8 2 4\ 2 6 10' 18 23
Atlético 5° 10 4. 51 1 9 1 J I 22 23

Colegial 6° 8 2 61 O 4 12 14 24
Bo,caiuva 6° 7 1 S\ O 2 121 8 32

'smis8I, (lravatal; PiiamcII,
Meiall dai melhore., pelai me

.,ores preçol 06 Da CASA MIS
�ELANEA - RuaC. Iv"afra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cadàstro· Social d-o «6 Estado)
Pedimo. ao. DO&I06 diatintoa l�tGrea, o o�o de preen�r o

IIRIPOn aibai'%G ti I'&lete-lo á noua Redaç.lo "'im" eompletarmoe
_to antea. (} Doa0 8IOVO Cadu4ro Sodd.

'

'.

Mom $ •••••••••••••••••••••••• � ••• _ ••

•

•••••••• " •••••• 00 .

� " • .: " ".. li:st. GiTlI " o. D. Nue. '" ..

� ••••••••••••• IiI •••••••••••••••••••••_ •••• ,. ••••• " ••••••••••• "'0 •••••

'� (a) fZUI " "' 1iI e .

� OU «)ar_"
o ••••.•••• �_•.�

�qo do Pai, (mie) _ e .. Oo : e o ..

.�•••••••••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ •• -e •••••••••••

'a. " .. " "" • '"
.

Agadeoeriamoa, tamb6m, a lIeI1ltIIea d. DOtiei.. de .u�
é�OBitoa " OUJtru, de 1IW'.... oa ......u .w.u.

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

IUt SAVAS LACÉIDA
;� mlld4oo-cirt!qtca de OUlOl
""'" OiIY!dOll. Nula - Garganta.

.

.Pr••crição de lente. de
oontato ,

lfIII*·liWllUJ.TóRIO - Fellpe 8clmU-'
4lt, 8. Da. H As 18 horas.

�:mr(J[A - (;!onselheJro .....
ln, 77.

INILDONES 1418 e 12()t ,

Ausente

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultos

e crianças >'

Consultório -' Trajano, 29
Te!ef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

F'el ípe Schmidt n. 38
TeL 812

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

OOIiWultório - Rua João Pinto II. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

:auJd�a - Rua Sete de Setembro
- I (iIldMlc1o r. A. P. da Estáva)

.

Telefone M. 834

DI. NEWTON D'AVlLA
__"l)6a - \Tti'i UrlnAriU -

1\Iow.çILI doa lntestinoa Nto e
1DIi.. - Hemorroidas. Tra�

�.o da coute ameblana.
r.a!o�apla - !:atra Ten:Delbo,
eon:.fulta: Vitor Melrelel, 28.

. A'NIIIde dIariamente U 11>,110 lia.
:l)" • tarde, du 16 ha. em (UUlte

-.md: VldIal RamOl, M.
remll 1067

DI. ROLDÃO CONSOM.
�IA GERAL - ALTA ()I!,.
111J&GIA ,- IIOLlIlSTIAJI D. II.
•••. lOfORAS -oPART08 ...
hrm&4o pela Faculdade de K�

e2JI.1Ia da Umvecsídaue de mm
.1'Z1IIIo, onde foi assistente por' ....
t1eII _OI do Serviço ClI1lrglco 4•

Prof. .Allpio Correia Neto
� do estômago e TIa:. 11,.
Juw. intestinos delgado e ��
dr61de, rins, próstata, bexiga.
� ovArlos e trompu. VvJ:co.
� Jddrocele, varizes e h�

CONSULTAS:
... I Ia li horas, à Rua 'ei:o;M
Ilelml4dt, 21 (altos da CalliJl P.

J'aiso). Te!. 1.598.
II8JDIIINCIA: Rua Estev.. J ••

mor. 179: Tel. )( 7M

DR. A. SANTAELLA
(fJ1plomado p'ela Faculdade Na
� de Meulclna da U:n1ver.ldIIIo
� fo Braam. Médico por COIICl1l'-
190 .., Serviço Nacional de DoéIl
.!lU' lIentais. Ex Interno da Salnte
� d. Misericórdia, 'e HoapltaJ
lll*útrlco do Rio na capftal lf'iDo

deral
i!UJ114JA IIi!IDICA, - DOJilN1,JAJII

NJilBV()SAS
,_ CODwlt6frío: Edlflclo A.m6I:iII

NETO
_ ... :rel1pe Schmldt. ConnltlUtl

Du 111 As 18 hora. -
í!i!ill'ld'4DMII.: RUJa .i.lnro de C&n1l�

De •• 18 - J'lorianópol1l.

Dr. BIASE rARACO
DOIlNCAa DE SENHORAS -

mrJlLiB - AFEcçõES ·DA

PmL'Il, - �OS JJNFRA-VER
JlllL'HQS E ULTRAS-VIOLETAJI
CeIu.: B. Felipe l!lchm1dt, 441 -

Da. 9 àD 11 e das 5 às 7 hn.
Rea: R. D. Jaime Camara, 47

ro� 16408

1f&1 POLYDORO S. THIAGO
� do Hospital de Oarlda4lt

de Florlanópolls
AaliBtente da Maternidade

:ftDIOA 'MIDICA - DISTO&
':1m)8 DA G&STAÇAO B DO

PARTO

�... '\too órgãos Internos. -

peolalm1!nte do coraçAo
-..moas da tL�olde e demal.

glândulas internas

lIIWlIOIIIlItAPIA - ELECTlitOCA..

moGa&nA - METABOLISMO
BASAL

�... 41àriamente eisa U t:õ

18 horas

t»..... chamados a qualQUl!2'
!.lMNa. Inclusive durante a noite.

�TomO: Rua Vitor MeU.

leso 18. pone 7oca.

�eu.: ATenieia Trom-

powsltl., 112, Pone 7.
----------------------------

--rÃRMÃC-IA ESPERANÇA
do Farmacêlltleo NILO LAUS
Hoje e amanhl .eri a eu .rcfedtia

Dr.... aeionais • eetra.eir.. - Homeopátiu - Perta

••ria. - Arii80. •• lIolTuhL
GaraDk-••• exa••bHrd.da .. rec:eUairie .Wc•.

-----------_._----

I" •AULO FONTES
ClIn:.oo e operador

.

CoIaw:ltórlo: Rua Vitor Mel!relee. ..
Telefone: 1.405

• Oau1Illiaa das 10 às ,12 !! du H Ia 1.
PAllidfnc1a: Rua Blumooau, U

Te1efOM: 1.823
-�._---

li. •. S. CAVALCANTI
� excluslvamenrt:e de manou
.. SaManha lIIarlnho, 1.

Telefone II. �

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóvei�
Ensina-IIe a dirigir automóveis

Amador e Profissional.
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Aten'dem.se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRlO. 40.

SECRETARB DA VIAÇÃO, OBRAS
l'(rBMCAS E AGRICUT,TURA

o sr. Secretário da Viação, Obras PÚ
bl icas e Agricultura, de acôrdo com re
oornendacão do senhor Governador elo
Estado, dirigiu 'um tel-egrama ao senhor
Ministro Jorge Latour, -preslden te do
Oonselho de Tmpor'tação e Colonização,
no Rio de Janeiro, solicitando a vinda
de Ul11 técnico holandês. para proceder
estudos ele drenagem neste Estado, arím-

Ide €studar a possibífidade de o Govêrno

Ipromover e et'etrvar, C0111 êxito. a colo
nízação, (;OD1 Imigrantes daquela nacio-

I

na�i��(�e: . , ...•...•. _ ••.• _ ••••• 1
I
i

t Dlretores:
QUINTA-FEIRA: 11 DE I Dr� Pamphilo d'Utra Freire

AGÕSTO de Sá, Anisio Mallorra. Dr.
19,00 - Sumário dos progra- e José Abreu.

I:,.........=�·u�u...�__.a..a���N..�__T�$��_.�·_�WJ�'�"_.__,_..��_G�,�

Rádio.

OOMPANII1A -AJ.JANÇA DA BAl'"
,...ti. fi'.B 111' _- We: I A ••
mClumI03 11 'J'BAN8POJlTIUII

Cifru do Balanço de 1944�

Cr.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
Responaabilidadee
Recete
Ativo

80.900.606,30
5.978:401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

Sinistro I pagai nOIl (Htimol li) anos

Reaponsabilidadei
98.687.816,30

76.736,401,306,20

de Carvalho. 01'. Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

mas.

19,05 Inglês pelo
19,15 Noticiário.
19,30 Orquestra

then" da BBC.

1. "*

"Nor- ORDEM DOS ADVOGADOS
Secção de Santa Catarina20,00 - "Pergunta o que

Quizer". A Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sta.
20,15 - Música Iígeíra, Catarina, torna público que seu expediente possou a

20,30 -- Palestra. ser das 9 às 12 horas, diàriamente, quando estará a
20,45 Evelyn. Rothwell, I dispol<ição dos interessados.

oboé. , Florianópolis., 5 de setembr.o de J947.
21,00 Noticiário, CLARNO G. GALLETTI
21,15 Comentário por l.o Sceretário

Bento Fabião .

21,30 - Rádio-teatro: "Es- Tenba
cola de Turista", por Georges
pevaux.

22,00 - Rádio-pa']'wrama.
22,15 - Noticiário. .

22,20 - Comentá:ri<?s da Im
prel1sa Britâ!llica.

sempre em casa

APERITIVO
uma garrafinha de

« KN O T»
QUfR VESTIR-SE COM CONFORTe E ELECiANCIA 7 IPROCURE

Alfaiataria
A

MelloCafé Otto traduz qualidade!
Peça-o ao seu fornecedor.

DA T I LOGRA F I A

Rua Felippe Schmidt 48Pede auxilio
Maria Romana. natural de.ta

cidade. re.idente no Saco do.
Limõe.. com 85 anos de idade.
paralítica, niio tendo recurao. poro
a .ua manutençãe e tratamento,
recorre à caridade pública. afim
de angariar alguns donativo".
O. donativolI podem ser entre

gues nellta Redação.

Correspondencia
Comercial

Confere
Diploma.

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozzi

METODO�
Moderno e Eficienf..

CASA, MISCELANEA distri·
buidora dos Râdios R. C. A
Victor. Vâlvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

.,-
riã riria Fabricante e distribuidores das afamada. con- I'

..
'.

1111 fecçõe. -DISTINTA" e RIVET. Po••ue um gran.

.

de .ortimento d. casemiral. 'ri.cado.. brina
bons e barato.,' algodõe., morins e ayiamentos
para alfaiates. que r9cebe diretamente da.

II
'Snrs:, Comerol.ilte. do interior no ..ntido de lhe faserem "Ima

Floriân6poU•• � FILIAIS em Blumenau e�Laje.. � )L. • m= �. a -=
•
__a. •

melhor•• Idbrica.; A Casa ·A CAPITAL- ohama a ,ateBg!o, do.
visita ant.s de efetuarem .ua. oompra.� MATRIZ

-

em
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,

: Nâ4 aceitaram
'10 convite

R N ) "O Glo- Justiça ou �ellacIo reunir-se-á na
io, 10 (A,. ,

-

bo" noticia que o sr. Jurací Ipróx'ima quinla-fejra. OS!'. Artur

Magalhães e o ministro Cle- Santo:", da C, D. �, cIo Pac-aná, d('

mente Mariani. convidados a
verá da r o seu voto 'cm separudo

participarem da delegação bra- ao 'Pl'Oj-E'itO Ivo D'Aquino, opinan

síleira á Assembléia 'd-as Na- cIo pela incoust.ituc ionalidado do

M I N H A'· C R'ON i C'A ções Unidas, que será chefiada projeto

fli pel'O--Slr. Osvaldo Aranha, de-
..-

d Rio 10 (A N) Noticia se que forma conetitucional. O SI', Nereu
V A P E clinaram do- convite, alegan o, ' .., -.

/
L -

• ...

I
_

d o SI'. Feri-eh-a ele Sousa', lide]' ela Ramos teria manírcstado asna to-.
'Há, espalhados lI/)S parques e jardins de ]:Jv.ellos ,-lUi'CS'. pequenos O primeiro, razoes de OI' em

.

I d n mo
c, D. �, no Senado, Cjlli,nül-f,pil'a tal oposição á ideia de. J'C'1fol'ma.

distlcos com os seauintes dizeres» Este porque (ou es!r: ,Íw'di1n) está pessoj,a , � o sed�un bO lO,
-

proxlrna pedirá vistas do projeto crmst.ituoional, renfirmando a sua
confiado á cultura do povo. E os gramados são -oetuduso« e toto», sem. me.n.,o ,n.ao po la a 3_,nc onar OI' e dos pareceres

\

M d Ed d 1 v 'c' sobre a cassação dr' c�n1'iança na vitoria rio projeto IvQo
trilh.us clandestinas, para encurtar caminho, como é comum oér-se e·m L;-<ll:lsterJO a ucaçao o qua J mandatos D'Aqu ino.
nossa terra. As '1'1(((8 são ensaibradas e Linipas, sem papeis, tocos de ci- e titular, por se a��harJ empe-I � � ---

ual'1'0, cascos de frutas Ott restos de saudsciclie a enfeiar-Ilies o gentü nhado na elaboração de planos] P ,. M d. A

espeto. Os bancos, as 1'1000'cs, os monumentos, Os lugares, enfim, todo o que pretende pôr imediatamen.. ermanecera no e iterrân eo
cotiiumio revela absoluia ordem.. Todavia, não há {Jua/'dlls visíveis e os te em prática. I

[lOMA, tO (U, P,) _ O Almirante Bernard H. Bieri, comandante

l�t'l'e,iI'os _nao. acenam com .,�enalÚÜ]'des..
Só há "" siuiples

,adv.". P d I
das rorças

..

navais

cIOS. �.!'.SLad.os TJnidos. no MP(liLerran.f'o., ..deCI.
mou llOJ.'{\"tência, tao [ielnierüe curnpI Ida, ropagan a ao correspondente do Jornal Italiano "Momento Srra": ".\ t'sqlJal!]'a'

Não resta dúvid� de que os lOg1'rtdoU'!'o,s ,ptíbliC.us 1Jcrlencf!m uo .. 4
.. norte-americana no Mediterranen aqui se encontra para ticur. Clmti-,

2)OVO',l)al'a !SçU. recreio � praxer; portanto, e �ustISS!�W que se espere mlS.erlOSa nuará a cooperar o mais cstr ítarnento possivel com a Mar-inha Britunica
que este J'nesmo povo 'f!aO o deprede e -malcuide, Mtnto aceruula, po/.s, Londres, 10 (U. P.) - Misterio- e a navega!' em águas italianas e em outras zonas do ]\.Jpdi(plTanro mes,-andou fi, administração pàt.t i;« ria bela capital portenh.a, confiasuio se- sa propaganda germnníca surgíu mo depois da assinatura elo tratado' de paz com a Alemanha,
'MS parques e [ardins ri cult 11./'0. do povo e este esteve ci altura da cun- na zona de ocupação nor-te-amcri-
[iança. nele deposittula. ,eana e 1W]:1 qunl são os Estarias

Dar-se-ia o mesu.o e ui nossa terra ; Nossa displicência, nos�o Unidos oeusurados por per-mítirem
descuidn, 1I0SS0 desc )//.rl" ri I I'I/dição e ás coisas da nossa ten'a são de

qll'e os russos' perma'neçam no

.

soln'e _conhecidos. Ce;olamenle qne há urna g'l'ande 'I1wio'l'irl qu,e ate.n- país,
de, já nã.o a dísticos j'i:u,ulos, Y!l.as a esc'l'úpulos e· fine;:,o.s de consciên- . _

«ia, que I)S inibe de lesllr o pull'i/llunio público e privado, e êsles são II mulher eexatamente os indívidllos çtc {'lllll1l'lf., i(/uais áqueles nossos i.nní'íos po'r- a .!

t.enhos que l'espeüuln e a.I1Ui/JI. ('(i/fUI SUl/. a. beleza e yenlil-e:.a dos lO{jl'a- a pO.llrti"8úOU/'os 'que enf'eita'l1i sua 1'0;'/<(1.'.>11 capital, W
Não se pelise ql/e cnltul'l/ 'fi!lIi sianifica baiJuaern il1leleclulIl. IIf,LS Buenos Aires, 10 (U. P.) -

uma alihule t'ilJicalllell/e civil:�( ,{o, de I'cspeito e decu/'o p1Íulieo�, ijlle A Câmrura dos Deputados apro
s': ali:} I' i,'c por cOillâyio sUr"illl ,. ijlU' (i lfp'in·iUi.:J_ ,iO$ !}l'lIwles ('("1111"03, VOU unanÍn1amente a lei. já
m!(l,� )'i',j"CllrlS lições de COIII}!<I/'I((1/lelllo .wcilll :;,; "i. .] 'L�'n'''I,1.il(ll.v.ú, I' aprovada pelo Senado, conce- Rio, 10 (A. N.) - 'l'eye hoje,' POl"jtivo. Por hulo isto e por"
{'sf/'al iticando na conduta inrlil'idllnl I' cuiet-íva, ,y(Ío é preciso sabei' denelo ás mulheres os direitos {lo seu desiecho no seio da (�o- consider.ar que o projeto amw

d('cli11a,ções [lI{ inas nem lê/' o "P((f'(fiso Pel'd-ido" pam se sa!/e? i/ue não ')oliticos e eleitorais. missão de Constituição e Jus· l)liava' o outro, a Comissão de
se deve 1naclltlca1' a grama dos Jun).ins, jog((!, cllscas clp, fr'U1.'] n�1 via ....w._._.-.._._.�. .-._..._... '"

tiç.a lfla Camara O caso da reg'u- Justiça aprovou em sua sessão
pú/,lira, riscar muros on aulomóveis, (Iw'{fall!w' on chistar em caôu.s de Suspensas as hunentação do al'tig'o 23 das de llOje um substitutivo, assi�'
I'sjJ('lâc1/.lo. Jf'Uilas vezes, é 'i! /)'IIUÇOSU e i1're(l'eada j-uven\n(/c, fjUe so-

_ Dlsposiçõe� Transitórias, re. nado por todos os ...eus memw

11/'(1('(/ l;istól'ias p cosmografi(ls, que lJel'lul'ba o silêncio arniJient-e nos execucoes ím'ente á efetivaçião dos extra- brüs, englobando em um só tra�
leu/,'os e cinemos, Estes W{O I fi,! jiCUil(O, CO'/IIO, em 1)el'dade, lUlU del'cm '

., numclários, (lue, na época da hallIo amhos !lflUeles projetos •. ,Alf'nas, 10 (U. P.) - O l111l11S-
/(l_[o (JS 1I10/('(/II('S (file OCllpUIn -'UIIS lUl/uns hor(/s vasilts, a jiel'((/:I.!;n[,u' tl'O ela nucna gl.'(�go onl,enoll hoje prümulg'ação (la Constituição Pelo substitutivo hoje apl'o,'ado
jleirr.s /'1((18 em busca de UIJ� mUl'o IÚ'('liI-jJÍnlado ou llIn can'o l/��/�úo

a SllSLJ,í'll:;ão de tôdai' as rx.ecuç�jcs tivessem dnco anos de efe· e que dentro em ln'e, e descel'á
'pal'o i-rnprimil'-lhes a marca elo sen vanlirf[-ismo.

elos <:ondrna,clos a mol'le pelos tri- tÍYo serviço. AIenl do traha- ao plenário para a sua marcha
.Yiío se sul.Je 11 quem pertenre (/. cu IpI!, si (!.Os podel'e.\' pú/,lirlls, ql!e bU'Il-a,is mililares. lho do dellUtado cearense PalI./regulamentar, todos os cal'g'os

't:tlO /J.I· e/u'nmin/wmm PUI'{I um '/nais útil o]J1'oveilomenlo de snus enC7'- lo Sara\zate, flue foi quem na ntualmente ocupad()� 1)01' ex�

!Júri;, s.; IIOS pais, que nã.o os letiOHfu'aln 1)(1. simplrs conduta cotidiana, Prl's'a-O de 4O COl1stituinte mais se hateu por tranumerários 011 contratados
.�i It éles jmí}J'I"ios, que se deses/iwmn a ponto de illl(Jal'im'ern a deses- t�l idéia, havia, tamhém, tra-' serão tl'ansfO'l'mados em carg'os4
lllna aLheio. baIlIOs de vários outros repre· llúblicos, devendo os seus ocu..s

De lodu o mudo, ulna sadio crnn]Jan/w. tem de sei' [en/adi! cm f'a- líderes sentalltes da Nação. Assim o pantes em funções permanen••
'1)01' de ,uma melhor consciência cívico-soc'ial do nosso jOllelll, do nosso repl'esentnnte baiano, Viei:ra de tes 'serem incluidos e,m carg'os:
f'stwlanle e do nosso "(j(l1' I'OC li e". Espolhru' lctreÍ1'os se/'h! upenas meio Hamburgo, 10 (U. P.) - Fo- l\'Ielo, elaborára sobre o caso especiais de carreira.
c01fL'Ínlw anda-llo. Creio nu porle'r sagestivo ela letra, mas ei;l,a é 'ine.(;- ram recolhidos á, prisão de

um lo'ng'o trabalho, como re-l!lil'essi!.'a pal'a (l gumde rnaimvia lias nossos gar-olos de rua. Contudo, Hamburgo, 50 lideres dos re- lator que era da matéria no

'TOME APERITIVOas escol((s ptíblicas recrutam bom n1Ímcl'o deles. Jnntamente com as fugiados judeus que desembar- seio daquele org'ão técnico.
.

[(;cllicas de leitu'ra, da esc1'i(a e do cálc'ulo, dev'ia-se ([ruo, nas 'nossas es-' cail'am aqui. Apareceu, depois,

ta))lhém�
_

colas J)/'imárias, mna noção mais profunda de responsabilidade social. Ohegaram ao campo de con- um outro projeto, de ll'UtoriadoK �. �, ,; .), , , . Cada um Lle nós, {II/alque1' que $eja o de{]1'Cin da nossa colocaçiío na centração do Poppendor.f" ás .

deputado R.ogério Vieira, amo Ao. � ,
escada. social. somos alJenas u.m (:lo de uma imenso. cOI'1'ente e só eslu últimas horas da tarde, os pliando as regalias daquele dis-
teI/L valo1' ,c e,r:pl'essão, Valcmos e somo,� pelo que ela é e vale. Si na trens conduzindo os refugiados
rscolo, w)ta ve: que o lw' não se encco'rego'l/, desta tarefa, nossos me- do "Runnymede PaéI"k". Alguns Contra Ademar-ninas uP1'(:nd�l'e1n I[ue tal 1nur'o, tal ár'vor'e, tal gradil po�e não ser de-, dos refugiados ameaçam fazer O sr ti
(es, mas,- mdll'etarnenle ,lhes pertence, por;que pel·tence a SIta culade el greve de fome. S, Paulo, 10 (A, N.) - A silua- te eJ,elic:ão de novo JH'csi(h:m[,�. Em..'
(jne esta tanto mais bela será quanto mais rspeilados {orem seus 'muros, p------.. ci----- ção va'lJ.Ii.�'La pal1!�c-e .cami11lhal' para pos-sltdo riste, cfu1e seria ,elerr:nentoo
seus g1'adís, seu·s automóveis, suas árvores e (Jl'amados, paulatinamen_, II

oro

1°d pe�sof'!s O
e éfino um desfecho l'ela.tiyaÍnelllte. à eseo- de confiança do h].uco otl)Ü'sicionis-

te formaremos 'tWW consc·iênc·ia soC'Íal, Qualque1' elep1'ednção j'eita na po o ar o e tto
lha do vice-go\"el'na;dor do Estado. ta. s,eria �e.ita a denuncia cio sr.

'j:1'o'fpriedade alheia, vêm lesw'-rlos indiretamente. I .em por. ConI8�Lituil1.l-se um bloco. ,pal'la.ml\n- Aclemar dI'; Ba,l'l'OS, como incChl'rid()',
O born nome elo 91'U1)0 ou colégio q11.e frequentamos l'er'lÍe-s-ôbl'e

Barbar'amente tal' com o PSD, a UDN, o PRP, cm Cl'ill11iC dI) 1,pspO'OIsaibili,elade.
cada. ttrn, p01'que é obra. fie cllda. tlm. Assim, a beleza, ·0 assei.o, n cnl-: .

com o propósi!.o de dte.cr.eLar o "im- Acej'ta ii clenuncia pda Ass'e:míblpür
1tU'l'(( e elluca.ção ela c'idade, onde '�no�'a�nos, pIJ1'q'ue é também o

1.es.nlta-l· esp8o"ado
p!ea,chJIl1tCn:t" contra ,o sr, AcI'e:mal' dê O sr. A:demar {[ie Barros; telllldO' cle '.

do, a soma. do comp01'lamento'mdwtdual. \I Bal':r,os. deixlal.' a'lltomal.icamCil1!;e {} govêr-
Como corolário, a consciêncin cívica nos dm'á ltma resl)Onsabilida.- Budapest, 10 (U. P.) - O O [pla:no arquit,etaclo- p€lo S:I'. Hu- no, q'ulü seria, assumido pelo pl'e-

de 'I1Wi01' e 'mais p1'ol''IInâtt do nosso papel corno cidadãos da cida,cte, 110 lider agrário Magia.r, que se go Bo.I1gbi ,slm'ia Êl&te: In;n{lacla}) sidenLtp da As.sieitnbIéia, TlOS termos'

?lwrlo'Ícípi.o, ela pát.ria., do mundo. I opôs á lidell'ança da ala e's'quer- cH'l1'dkla,tul'a do sr. Val>ehtlirn Gen- da ,Co'ns>titiuição. E (} "imp.each
]i: de crê/' que a meninice e a Juventude ,de hoje, a.ssim conduzida, da no Partido dos Pequenos til, êsLo renuncia.ria à prBsidência 1 nwlJ.t. Af'Ü1ll1a-;:;e que' O· golpe .s'erá'

1(/'7'l.io melhores os homens de amunhã.

I Proprietários,
foi espancado e da _!\'ssemlbléia, abri'lldo, assim, a I dpsferido no· comeriO da' próxima:

I�JJ,o,lils" 9-\J-47. abandonado na principal rua vag'a '([ue sel'Ía pne.enc.hida me'Clian- sel11a,na.

P • • • 1
de Budapest, ontem, ficando ali

"hUV8: artifiCial na Alemanha; :���S�ig::!�g�n:aadosze;� F �u. ��. ç I'�b'j�"fi,�,,,m !?eOO,9.,:: ..
MUN,ItClH, 1� (N. P.) - Geuças 3;0 grande desenvolviJIl1C1l1rLo dia Pes.t, que chefiou uma, delega

aNi�{\ião ,nm'ie-amel'ÍtcMlla, a "chuva an[.ifli'Cila:l" se tra;nsfonmou em ;r·ea- ção de camponeses á sede do'
Jitd,Lúe na AI8IJna.nha - 'bmu.ncia. .]lOIje, o j'or,nal do Eh"!é:ooi,to !lIll1ooicano Partido dos Pequenos Proprie
"81.a1's mlld S:tripes·". Puh10rizllindD' 50 quilos de biox·j'do de canboolo a tál'ios, palra protestar- contra a

uma, aH;it'l1lde {fIe ILOOO metros', .os avi:a:dor,es, ,encar,l'egaldos dessa oQ)e'l'u- lidera:nça esquerdi>sta em tal
Cão, ípOI\.llCo' banUJI pl'ovocaeam uma .condr:ms.ação imediata de, vapor d' facção ·politica.
água, produzindo artifi,eiaJmoo�e violeJ1lta tell1tp8Eltad,e, Assim, as colhei- Ignora-se a identidade dos
if.a·s alemã.s da zona de riCIJlp,cção amH�ICaJJa foram dessa manrirn. sal- agressorres, sabendo-se porém
vas dos f'lf,e,itos da soea. tratar-se de quatro homens.

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

Florlan6pon" '1 cle setembro de 't � .. 7 -

ex luçau
Riu, 10 (A, N.) - A Comissão ele I�FLEXlVEL O �R NEREU

RAMOS

PEDTRA VrSTAS

Rio; W (A. N,) - Noticia-se que,
o senador ALilio Vivacqua, ruim en

conóro com o sr. Noreu Ramos,
tentou convencer o vice-presidente
da Republica, do .ponto de vista dos,
juristas da U. D. N., isto é, a cas

sação dos mandato« através da r'e--

ses de g11U/PÜlS financ1eil'Ü's, ·que a malliLol1'harm".
]i)s."f' é o i.nítC-io de um anúneio qL1C o Diário le!';lt.á

,e lJIO qual o panLido ela minQ.l'ia 'c,hol·a, como o aValr�m1.o
publ�ca:nJdo
d,e Mo!i(�l'·e,

Encontrada uma bemba-relégíe
I-L\i\IBUH,GO, 10 (U, P.) - Um comunicado oficial bJ'ilallieo in

formou qur' IhldpI'o,sa bomba foi Pl1col1lJ'alla a bordo do tansportü "Em

pire Rival", J('pois qur foram rlpsembal'car!os os jm[l'lIs, A bomba for
rcmuvida a um deposito naval, onfi.e fO.i explodida, A explosão foi tilo.�
violenla qllP CjL1P])l'OU os ...-idl'oS rias jarwlas a 100 jal'clas dr' disLallcia,..
ma,; não ho\ivf' fel'ielo-f',

direitos do� extranumerários

de Barros

COURA CASPA;

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOU DO

COURO CADELUDO.

as suaIS pP'l1úrias.
O l',eclame, e'l1'tI'etanto, analisaelü lÓ'gicamente., d<8iixa o -amm1-

lC;ianDe em ,silll'ação dificil, porqlue ao engasgue .ecolllômico junLa
mais um cOtIlllpramisso moral a pe:diJ' Isal,elo, Se a U. D, N. não ,tem

subsi:dios. olfiCÍ'ais e ,nem deJm1de i'Il'co". modos i,n1Jerês-ses cI'e g1'lu

IDOS finance,iro:5, € elisso faz al'arx!,e, é que sustenta ha.ver parLidos
que Del!.'r\IJwm subsildio>s ofieiais e defeluelam inter,êsses de g;['·u.pos

fi,nanc'e,iro�, Do cOlliLráriü não- se. j l1s,Lifticária,. de parte de um par

,[.ido qUle ",e pr,CI;',e, um anúnci,o naq.uel,es' �,ermos.

Ora, se há orga,nização paJ:lLirclÓlria oficialmente sLllhs,idiada, e.�- \

sa oI'ga:nil3!\;ão ,está l'óra da leli e os ffi.l/bsidirudm'es i'lllCursos nas

pen3s do Códtgo Penal!. !E a U. n, N., €ll1lcobJ'iIlldo-lhes o nÜ'me elstLá.

,e,qluilDaraindo os ".8![.e-rmos vigilanlLes" a (";ss;e misteriüSO c assUl&tado

Arno Vas-que.z de Almeida, doe "A Gazeta"�

Se, tamJ)élm, ,entr'e os pal'ti'dos exíSfLu um i\1: Q, a U. D. N. que'

fale.
,.

M, Q,? ·Mrus qual !?

•
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