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deu sua merecida resposta à campanha de ódio,
sendo o programa da UDN em nosso Estado. O

espetacular vitória. Ass� NEREU RAl\10Sn ..

«Rio, 26 ..-Itajaí
intrigas que vem

de rancor e de
meu abraço pela

Arno Baner venceu. em Itajaí,
vitória

derrotando o candidato udeuista por 197 votos. Na legenda, a
do PSD foi aind'a mais expressiva.

o MAIS ANTIGO DLuno DE SANTA. CATARIN�

-rn.rletárfQ e D. Gerente: SInNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARUUDA BAJlOS
Diretor Ih ....qh .. D.A.lü8CENO DA SILVA

Ino XXXIV I Florlan6polls-Ouinta·feira, 27 de Novembro de 1947 I M. 10.124

O pleito de 23 de novembrol�:�:�::o de

Finais conhecidos Tubarão. 26 cm.) - Faltando
apurar a 4a secção, o resultado
desta cidade foi o seguinte:
P. S. D. - 2.134 e D. D. N. -

867.

P. S. D
Araranguá 3.658
Brusque � . . . . 3.320
Blumenau 3.032
Orescíuma 2.993
Camboriú 687
Concórdia 3.184
Jbirama .. . . . .. 1.919
Indaial 2.105
Ma.fra 3.235
Palhoça 3.382
pôrto-Uniã.o 2.759
Roeleio 1.485
Timbó 2.211
São Francisco 1.810
Urussanga .•...... 1.653

V.D.N.
.......... 3.973
. . . . . . .. . ,

- 1.273
4.569

: : : : : : .: :::::::::: ::::: 1.;�� Na terra Datai...
.' . . . . . .. . ;... 1.776

1.374
1:729
754

1.229
994

1.273

U��·O assassino
1.241 foi linchado--------�--------------------------------------�------

Pre'feilos já eleitos
Pelo P. S. D.: Ado Faraco, tle C,,.escüwla; Germano Brandes Junior,

de Indaial; Anqelo I'onzoni, ele Videira; Pedro l\.uss, de JIafm; dr, Lauro
Soares, de Pôrio [JnW(J: Paulo Bianctiinc, ele Brusque; ',A'I'no Bane?'. ele
ltajaí; dr. Ivo Siureir«, riu Pallcoço : T'orquato T'aseo, de Ilrussança, Ivo
lIIjJller, de Ibirama: Mário Luiz Scliusier, ele Tünbó; Pioracosite .lias·
�bUni, de Coneordia: Hermínio Oadotti, de Rodeio: A1'1wldo Sousa, de
São José; Henrique Scluonrs, de 3e1"f'a Aliá; Antenal' Sp1'(lt(e, de Araquar].

Final de São José
Arnoldo Sousa - P. S. D. 2.153
Alvaro 'I'olentino - li. D. N '.' . 828

J.JF)GIENDA 8 :

P. S. D ..

·V. D. N .

2.:391
875

.o P. S. D. elegel1 7 "el'eadores e a. V. D. N. ,elegeu 2. Os vereadores
JlessedisLas silo os .s-es·uintes: J:t�ranci5co Goedert, Silv,esl,l'e }<"ernando
Philippi, Augusto Sanes KOPl'ich, Fulvio Vieira da Rosa, Walter Borg'es,
José Lino Kl'elzel' ·e Vergilino Ferreira de Sousa. Os udeni,sLas são AI'
mando SchmHz' e Sérgio Carlino de Assunção.

Resultados de Florianópolis
Até ontem, ás 18 horas, o resultado do p]'eito de domingo,· era o

seguinte:
.

P. S. D. 4.167
V. D. N. 2.857
P. D. C. 556
P. T. B. 461

Vito'rioso O PSD em Campos Novos
CAMPOS NOV,o.S, ?6 (,Estado) - Resultado final neste' municipio:

P. S. D. 4.650
V. D. N. 2.747

Furam eleitos oilo vel'eadores pessedistas, contra três uden'isLas.

. Resultado de Lages
'LM:lfEJS, ,26 (Estado) - Até 18 horas de hoje, o resullado era o

�egllinte:
P..S. D. 4.301
V. D. N. . ,......... 2.0·41

Final· de Serra Alta
SEiRJRA ALTA, 26 (Estado) - O rcsultado fina.! desle municipio

.é o seguinte:
PA'RA PIRtEFEITG:

lP. S. D. ........•....... . .

V. D. N .

LElGEiNDAS :

P. S. D , .

U. D. N .

1.673
1,392

1.626

1.434

Belo Horizonte, 26 (A. N.)
-- Um conflito· de trágicas

R d I I II
'

I"consequêucías ocorreu no dís- eC'ru esce a u a na a I�!atríto de Piranguinho, Mun ící-
.

II
pio de Lafaiete, em consequên-

Ainda não há um critér io i-uaça se verificou quando de umcia de uma rixa provocada pe- assentado. Todavia _ diz s. s. - comicio, realizado pela Associaçãola rívalídade partidária. Desa- é de se supor que se eleva prece- Católica, na cidade de Cardito. Ou
vieram-se os elettores Antônio der a urna nova eleição." Iros despachos dizem que os comu

de Carvalho Vieirl e João Iná- Roma, '26 (D. P.) - A mort.e nistas tentaram invadir a sede (lo
cio da Silva, sendo este assas-

violenta ele um cristão-democrata partido direitista do "homem co-
r> de um comunista. na região da murn."sir/ado a faca. A violenta cena Galúbl'ia, ontcm á nOitp,' assinala O Foi convocada .a gre\'e.\gpl'al na

de sangue provocou índígnação 1'I'inicio <Ias desordens que ag ila- cidade de Bisignano, perto de Co
e revide entre OS circunstantes f ram a Itália, pOJ' duas semanas, As senza e forcas cip policia foram

,. .

t l't novas cenas de violencia trazem as cle�pachadas paJ'U aquela localida-.que no propno reClll o e eI 0-
mesmas cal'acLeristicas das anie- cle a fim de controlar a situagã:ó.-1'al iniciaram o linchamento J'iol'cs. isto é, foram resultantes As unidad,ps dc policia tiveram de(Ia criminoso, que tombou cri- dOR alaques desfechados pejos I:'S· atirar contra as barricadas erg'ui

vado de balas. Mais de vinte ti- qll�'rdislas contra. o govel'no do da" ;nas red�ndezas de Bisignano.
1'08 foram disparadós, ficando primeiro ministro cl'Ístão-demo- A agenc.ia de noticias "Ansa" in-

cl'ata, Alcide de Gaspel'i. Na 1)1'0- formou, ele Catanzaro que a polia cadaver horrivelmente muti- vincia vizinba de Apnlia. Também cia, com os s-eus carros blindados,lado e perfU-1'ado. Outro eleitor, houve desordens na ·semana passa· nilo pôde dominar a sitnação rm
José Candido de Rezende, saiu ·da. ° ministério do interio.r. inror-,

�trongoli. onde se verificam' de

ferido, sendo hospitalizado. mou quI' um C()illUTl.Jsta :fOI mo�', sordens. Esla� se propagam pelas
Ec;:t· é o primeir e parece [.0, qnando os Carabl!lelrO� se VI- localIdades .v!zmhas. Eim �uard�"'� e, . �. l'am forçados a alvejar para con· valle a polICia Leve de mtervu>.

SBr o UlllCO aconteCImento 1a- ter as drsordens provocadas pelos pois manirfestanbes queriam -erigir
mentável que assinalou no comunistas. O tumulto chegou ao barricadas nas ruas .da localida
interior db Estado as eleições auge, quando um comunis�a. assas- de. lruforma-se que outras desor-

municipais sinOu um moç'o, ·pertencent.e ao dens se verificam em JsoJa, Capo
.

parlido cristão·democrata. A ar- Rizzut.o, elltro e Maida.

Mafra, 25 - Em São Lourenço,
terra .natal do candidato udenista,
e resultado foi o seguinte: P. S. D.
371 e V. D. N. - 4.9.

Encomenda pa ra
a Alemanha
,Rio, 26 (A. N.) - Atemlendo 11

eonslant.-es pedidos formulados: por
cidadãos domi.cili·ados no país, in
[,eressados em auxiliar parentes na

Alemanha, o direlor' do Departa
mento Nac.ional. de Correios e Te
J.egl'afos resolveu permitir a acei·
j ação de .encome.nda.s - donat.iv{),g
destinadas àqueJ.es país, deLermi
nando providência", em circular, a

tod'as as cli'relol'ias regionais, fi·
cando, porém, Lais medidas ·sujei
tas ás condições da portaria.
-_._- - -_._- -_._"._,._._.._._..,,_-_._-_.....,,_.....

I

Ganhou pela••.
idade
Rio, 26 (A. N.) - O sr. �'ilinttJ

.\1ü Iler inf.ormou que os candidalos
a prClfeiLo do 'Município d,e Livra
mento, ·em Mato Grosso, -empat,a·
l'am no final da a;pumç.ão, cada. ufn
com 500 votos. Recorrendo, -então,
á idade, para elar a vitória ao can
didato mai's idoso, de acôrdo com
á jusliç.a EI,eitoral, foi verificado
.quc o candidato elo ;PSD era mais
"ei'J10 que seu adversário 3 dias.

OS CHEFES .....

Ita;aí
Ti iuces
Lages
C. Novos
Fpolie.

Derrotado!
?
?

Derrotado!
?

Irineu Bornhausen
Baver Filho '

'

Arietiliano
Rupp Junior
Wanderley Junior

?
....

o projeto Ivo d'Aquino serâ
..provado 'por grande maioria
Porto Alegre, 26 (A. N.) - Via- que quizerern 13e manifestar sobre

aérea, chegou ontem, da Capital da a matéria em debate, deu margem
ltepubl ica, o deputado federal Da- a que os comunistas se sucedam
rnaso Rocha, da bancada r iogran- no apreciar' o projeto, dando a im
denso do P. S. D. ,e mombro da Co- pressão de 'que tentam obstruir a

missão de Legislação Social da sua marcha normal, procurando
Camara. ganhar tempo, no propósito de in-
Ontem á no íte, a nossa reporta- fluir a opinião publica contra a

gcm leve oportunidade de ouvir o projetada lei.
rpl)l'csenLante conterraneo, que A despeito desse intencional re
exerce também a ptesldencia dr tardamento, creio que na próxima
Comissão Pai-lamentar do 'I'r igo, semana o projeto será submetido
sobre os assuntos de maior atua- ao- sufrágio do plenário, em dis
Iidaue nas duas casas do Congres- cussão uníca, ocasião em que uma

80 Nacional, esmagadora maioria se pronuncia-
'Sobre a cassação elos mandatos rá a favor da cassação dos man-

dos representantes comunistas dates dos representantes comunís-
atualmente em discussão final na tas."
Carriara, disse-nos s. s.: Perguntamos ao deputado Da-
"- O projeto Ivo de Aquino - maso Rocha, se concnetizada a cas

esclareceu-nos o parlamentar gau- sação, quais os efeitos que decor
cho - está sendo atualmente dis- reriam, da medida, com relação ao
cutido e votado na Comissão de

I
preenchimento . das vagas que se

Const ituíção e Justiça..0_ regímen- riam abertas no .,Congl'essO e. �as
to, racnltando a exposiçao escrita Camaras estaduais e do Distrito
de deputados alheios a esse órgão Federa},

Tentativa de re.volução· comunista
Cairos, 26 (D. p.) -- Uma INQDIDRITO

fonte bem informada declarou Caillo, 26 (D. P.) - Fontes
que doze oficiais egipcios fo- fidedignas revelaram qUe o
ram hoje detidos nesta Capi- antigo chefe .qo Estado-Maior
tal, sob a acusaçã.o de que tra� do Exercito, Azis Elmashy
mavam contra o govêrno. I Pasha, foi interrogado pelas

.

,autoridades,
em conexã.o com

.

. DETIDOS
.

a éonspiração descobm;ta pelo
Cairo, 26 (D. P.) -- Infor- governo. Disseram as referi

ma-se que os oficiais presos das fontes qUe os conspirado
sob acusação de conspirarem res estariam relacionados som
contra o regime estava'm -se- a recente reuniãO' dos pf\.rtid()s
cretamente filiados ao Partido comunistaS""realizado em Var-
Comunista. sovia.

Política de
•

• •

extermlnlO
Lake Success, 26 (V. P.) - Os POilA'I1I-GA DE EXTETt'MINIO

repl'e�('nta.ntes da Es.Lonia. Letonia. Lake Success, 26 (V. P.) - Ur-
e Li.Luania., ·exi'lados na Capital gente - Na carta qu,e dirigi-ram ao
nor( e·americana" enderecaram uma presidente da Assembléia Geral da
carta ao presidenle da Assembléia ONV, os r·epresentantes da. Estonia,
Geral da O,NLT, na qual denunciam a Letonia e Li.tllania solicitaram ás
opressão sovi'ética nos s,em paises. Naçôes unidas Ique ponham fim á
A carta declara qLW "a O�[J fal- politica de exte1'l11inio sistematio00

tará aos seus devel'PS ;.:e pl'l'manc- de seus habitanlc,s, cometida pela
1'1']' inrJifer·enl,e am crimes r'mira a União Sovi,éLica nes'ses tr('s países.
humanirlnrlp con�t(lDt.('m-entp IlI'a- A cal'la enumera todos os crimes·
Licaelos por um dos fUl1'e1adt,rns das da União Sovj,élica cometidos con-

Nações Unidas". tra as suas populações.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações A Russia quer invadir o Iran
Teerã, ("C. P) - O texto da ato hostil, pelo qual o Irã deveria

nota soviética ao governo do Irã, aceitar as consequencias.
a propósito da questão do petróleo Nos ci rculos ligados ao ministé
do país, provocou nos círculos ofi- rio do Exterior, acredita-se que as
ciais ind isíarçavel inquietação. "consequencias" que os russos não
Uma alta personalidade militar, explicaram quais seriam, limitar

falando á "Erance Pr-esse", salien- se-iam ,á retirada cio embaixador
tou a gravidade da nota soviética, Sadchikov.

.

no trecho em que a Russia declara Círculos parlamentares conside- .

que "o governo cio Irã, rompendo rum que a nota,' soviética serviu OS nessários reparos em càsas=
s�us_ compromissos para com .a l,ara .r�forçar a posição do primei- de indigentes afim de que fi--:
União Sov!óLwa, ado�ou uma atI- rp rninisl.ro Ghavam Sultaneh, uma quem abrigados das íntempeI.ude inamistosa un ilateral e m- vez que a sua pr-incipal força po-
compatível com as relações dOH I}Lica reside no falo clele estar ríes.
dois países e dev'e�'á assim arc,ar i_d'enLi.ficado _com a recenle a_titude Contribuições recebidas:
com as responsabilidades que dis- firme do Ir\) contra a jiressao so- - Um anônimo Cr$ 10;00
so advenham.", viét.ica, I U

A'

C $ 1':

O referido porta-voz militar não RElPERCUSSÁo. EM J-,ONDRES
- m an?lllmO r a,OO

escondeu sua inquietação pelo tom Londres, (U. P.) _ o. desen-
- Uma tírma de móveis 2r.:

e as ameaças veladas da nota russa. volvimento da guerra de nervos taboas.
Teerã, 21 (U. P.) - A medida entr-e a União Soviética e o Irü é ••••••.• ••.....•.• . •.•••• ,-

que se desenvolve em ambiente de 'acompanhada com a ,maior ai en- . O trabalho isolado é dísper-
gr-ande tensão o conflito surgido ção pelos círculos oficiais londri- sívo ; a aeão ordenada e con- '

entre a Rússia e o Teerã, a propó- nos. ':5

sito rio pelróleo da zona norte do Os I ermos da nota enviada pelo junta é plenamente eficaz•
irã, correm novos rumores sobre embaixador soviético em Teerã, ao A Ação Soçial Catarínense
concentrações de tropas soviéticas presidente do conselho do Irã, silo destina-se a coordenar esfor--
no Caucaso, julgados de modo bastante acri- I d d t'd
,Esses boatos alarmam ainda mais monioso comentando-se que a l'r- ços em pro os espro egl os;

a opinião rranica, justamente por cusa elo' parlamento, de ratificar o da sorte.
coincidirem com o enérgico pro- acordo ele principio, concluido em •••• _ •••••• � ••... , ... , ...•.••• ,"

testo enviado of'icialmente pela ahril de 1946, entre o Irã e a União A primeira Agua de Colônia feltce�)
Russia ao governo iranico. Soviética, não poderia constituir no mundo foi fahrieada na dell._""
GUAnNECIDA A FRo.NTET:RA violação dos termos desse acordo de Colôlllia pela Fábriea 4e llfiiQ1!uNOnTE DO IHÁ como pretende a embaixada sovié-
Teerã iU. P.) - Um membro Lica. Marb Farina.

do Estado Maior Geral do Irã ele- Além disso, um representan te do ••• , .••..•. - •••.•.•... - - .. > ••• ,. -

clarou que toda a fronteira norte "For,eign, Off'ice" declarou que a

cio país, está rigorosamente guar- decisão do Hrã, de negociar com

dada, ele modo que ninguém po- a União ,Soviética um acordo par
derá atravessa-Ia em ca'so de guer- a vencia de petróleo a este país.
ra. sem fazer concessões a outras po-
A declaraçã,o foi feita a prop6- tencias, "deveria agradar aos rus- .

sito da nota russa ao Irã, denun- sos" porque, na realidade; esta cle- Quer estudar á lloite1 Adqui"!",,·
ciando a rejeiçãO' do acordo petro- cisão Jer,e os interesses da Ingla- ra uma ".pão do "Colégio Bar••"
lifero russo-iraniano como um terra no Irã. �':5

riga-Verde",

c

I <L�!��PJ2
I
Dlnt.r: RUBENS A. RAMOS
Pre,rletirlo e Dir.-Ger....

, 8IDNEI NOCETI
Dlret.t de Reclaçl.:

ao DAMASCENO DA SILVA:
Chefe de Paginaçlo�

nANCI8CO LAMA! QUlI
Chefe de lmpreulo:

'O.&.QI"Df CABRAl· DA SILVA
Ravresentante:
A. S. LARA

... 8e1Iador Dantas, 48 - t-
, andar

T.I· %2-5924 - Rio de Ja.e1r.
RAUL CASAMAYOR

... FeUpe de Oliveira. 11 -
8� andar

TeL Z-I873 - Sio Pa.l.

ASSINATURAS
Na C.pital

.... " ........ Orl

.....trtl Cr$
I'rblestre

-

.••..• Cr$
.a. Crt
....r alsa .. Cr� __....

No Interior
1Ib. . Clt 1 ..

"'.tr. • •.•• ,.. Crt ",00
'l'rlIIlestte CrI a,_
Maero ...180 ••CIt I••

.....
"I,••
Zi,'H
',0.

,btado. medlaate e.aaNtI

o. .riginal:!.'me... ai.
,ablie!l.dos, nio _ri.

devolddOL
'

:6 .lr�lõ niu se r......
..hlllza pelos eoacelto.

'

••itidoá nos artilf_
aul••••

Farmácias de_ptautão
22 Sábado Farmácia Rauiiveira

Rua Trajano
23 Domingo Farmácj,a Rauli-

veira Rua Traj.ano
29 SáJbado Fa,rmácia Sto. Agosti

nho Rua Conselheiro Ma;fra
30 Domingo Farmácia sto. A�

gostinho :Rua Conselheira Maf,ra
O serviço noturno será efetua

do iP,ela Fa,rmácia Santo Antônio si
ta á rua João Pinto.
A vresente tabela não poderá ser

alLera.da sem prévia auwrização
deste Departamento
Departamento de Saude, Publica,

em 25 de outubro de 1947.
Luiz Osvaldo da Campora

Farmacêutico Fiscal

Tem dinheiro ?
::Muito ou Pouco. NãQ 1mporta!
o leitor deseja obter uma

ll'eJ!�à. mensal, semestral ou

"nual, á razão de 12% 8J> ano?
Confie então os seus negó..

cios ao Crediário KNOT, á TUI;

'João Pinto n. 5, que, em com

binação com (l Ese:ritório Imo
bi1iário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lh�
com isto uma renda anual, se·

. gurp, de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
'

Melhores informações e de·
talhes nos, escritórios do Cre
(fiário KNOT, ,ou· nesta relia- .

(;io.
-_-------- ". --

B04 OPORTUNIDADE!
para quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja emprégar bem seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãe
Pinto nO 5 (anex.o a redação
de "O' Estado"), que tra
balhando -

em combinação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRJ(
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
]pratica no ramo, poderá ore·
Tecer-lhe a m'áxima ga.-antia
e eficiência nos negócios que
lbes torem confiados. "'.._ I

Rorario das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA
- Expresso São Oístóvão - Laguna
7 'horas,
16 horas.
Auto-Viação Haja! - Jtaja! - 15 ho
Expresso Brusquense -, Brusque -

raso

Expresso Brusquense - Nova 'rrento
- Hl,30 horas.
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Curitiba

- 5 horas.
RcdoviáTia Sul-Brasfl - pô�·to Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
TElR:ÇA-FELRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale
gre - 6 horas,

Auto-Viaçãlo Catar-lnense - CuI"itiba
- 5 horas
Auto-Viação Catarlnense

- 7 horas.
Auto-Viação Catartnense

- 6 horas.
Expresso São Cristóvão _ Laguna -

7 horas.
'

Emp�sa- Glória _ Laguna '_ 7lh
e 6% horas.
Expresso Brusquense - Brusque ,--

16 horas.
'

Auto-Viação Itajaí -' Itajai - 15 ho-
ras.

�.

Rápido Sul Brasíleírc - Joinvile _ às
5' e 14 horas. '

,

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catarinense

_ 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas,
Auto-Viação catarínense - Laguna

- 6.30 hora's,
Rápido Sul Brasileiro - JoinvHe - às

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas,
Ex'presso BJ'usquense _. Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Haja! _ Haja! - 15 ho

ras,

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 ,horas .

Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre
- 3 horas.

Brusque

Joinvi1e

Tubarão

Curitiba

Joinvi�

QUINTA-FEIRA
Auto--Viação Catarlnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação catarinense

- 7 horas,
Auto-Viação Catarinense - Tubíll'ã,o

- S horas.
Auto-Viação Catarlnénse - La'guna

- 6,30 horas.
Expresso São Cri.stovão - Laguna -

7 hora,s.
-

Ernj}rêsa Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 hora:s.
'Expresso Bru�quense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itajaf - Itaja! - 15 ho

ras.

Rápido SuL Brasileiro - Joinvile - às
5 e 14 horas.

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul Bra'si! - PÔTto Alegre

- 3 horas_
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Aubo-Viação catarinense

- 7 horas,
Auto-Viação Ca,tarlnense - Laguna
-' 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna _

7 horas.
Auto-Viação Itajai - ltaja! - 15 ho

ras.

EXlpresso Brusquense
16 hora.s.

I
Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile _

às 5 e 14 horas.
SÁBADO

Auto-Viação CataTinense - Curitiba
- 5 horas.

'

Rápido Sul BrasUei,ro - Joinvile -

às 5 e 19 horas. '

Auto-Viação Catarlnense - Joinvile
- 7 hora.s.
Auto-Viação Ca,tarlnense - Tubarão

- 6 horas.
E:Kpresso São Cristoovão - Laguna -

7 horas.
Expresso Brusquense -,- BTusque -

14 horas.
Auto-Viação Itaja! - Itajaf - 13 ho

ras.

ExpresSQ Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas,
,Expresso Glória - Laguna � 6 1/2
e 7 1/2 horas.

Pôrto

CUTitiba

Jolnvile

Curitiba

Joinvile

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

Viação aérea
Moraria
SEGN[>A-FEliRA

Varig -- 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - No,rte.
Cruzeiro do S'ul - Norte - 10 horas.
Rea,l .8. A. - 11,30 horas - SuL
Pana,ir -' 9,50 horas - Norte.

TElR:ÇA-FELRA
Varig - 12,õO horas - Sul.
!Panai'r - 13,07 horas - Sul. ,

Cruzeiro do Sul 112;00 horas
Norte.

QUARTA-FEiIRA
do Sul 11',00 horasCruzeiro

Norte,
Rea,I S. A. - 7,30 boras - Norte.
Vm'ig - 13,00 horas - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUIN'nA-F'ElRA
Panair - 12,17 hora,s - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Su1 - 15,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 1ü,{)0 hs. - Norte,

SEX'l1A-FElRA
Varig - 1{),40 horas - Norte.
Real S. A. - 14,30 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul;
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs, - Nor�Panalr - 13,07 horas - Sul..

SABADO
Cruzeiro do Sul - 10;00 hs. - N<rrte,
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panoir -'- 5,50 horas - Norte.

�OMT'.J.O
Panair - 13,{)7 horas - Sul
Panair _ 9,50' horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - Sul.

,.

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO
SEU RELOGiO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

pedído por carta ou telegrama e pegue
'sómente quando receber.

COMPRE

Faça aeu

" I'

Pro casa 'do ne
cessitado
Continua aberta a subscri-

ção pró casa do necessitado, de,
acôrdo com a feliz idéa de
um, "Voluntário", trazido ás;:,
nossas colunas.
Destina-se a mesma a fazer>"

JOSE' OLIVEIRA
ENCERADOR
Telefone 1447

I ;

N. 3 Cr$ 180.00 N. 4 Cr$ 220,00
Marco Condor

'Caixa de niquel, fabricação
Italiana

Altura 9 cm-

N. 4.A Cr$ 240.00

..........

..

FabricaçÉÍo italiana

Caixa d. niquei

Altura 16 cm. O mesmo com repe�ição
Noa.o. 'relógio••ão acompaDhado. do. re.pectivo. certificados

• de garantia.
PEÇAM-NOS OrATALOGOS -:- ENVIA:NlõSd"ftrrm -

JUCEND & FILHO,....
Curitiba •• Praça T"ir"ádente.: 26C·. Paraná

Os iornalistas previnem-se
PARIS, (U. P.) - o.s jornau.stas franceses não querem sofrer

'novamente as cOHS,e{luc>ncias de ac,on�ecimentos como os de 28 de outu
bro, quando 13 dele.s foram duramente casti,g'ados pela pol!cia, vál'ias
dos quais tiveram de ser hospiltali�ados. Assim é que na ultIma ses.são
da Assembléia Nac�o,nal, 13 jornahstas apar-eoeram no recmto da lm

prêns,a com ca,paoet-es de aç'o, no-s quai� os nomes dos jor�ais aque
perteoem ,estavam 'escritos, em branco bnlhante. Julga-se mUlto prova,
vel que tados os c'Ü-l':l',espondentes estra�g,ei,ro's, ,que trabalham neste pe
rigoso teatro de guerra política, se vejam obng'ados a adotar lclenbcas
mediclas de precaução.
-- -- ��--�_.

Sinittrot pagai nOIl 61timot U) anal

Relponlabilidade.
98.687.816,30

•
•

76.736,401.306,20

Alfaiates
Precisa-se oficial de alfaiate�.,
costureiras e calceiras,
Industria manufatureirliS<"

"SCARPELLI" Ltda.
Praça 15 de Novembro, 11_,

_60VEIl�ANT
Senhor de idade precisa de"

uma governante de bôa COD

duta, que saib3 eoainhar regu-·'
larmente para tomar o encargQlc'
de 81,18 casa e a direção de::
serviços de moças que já estão" ",(
trabalhando.
Tratar d�s 16 às 20 horas
Rua Silva Jardim 191.

'RACOS.
ÂNIMICOS

TOMEM

Viii freDSlfi�1
"SILVElRAU
-

Gr."ele T'n'.

COMPANHIA -AtlANÇA DA lAIA
....... _ 117. - .... : lAIA
OC.DIOI • OllIPOBHtJ

Cifr.1 do Balanco d. 1944:

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5,978�40};755,97

67.053 . .245;30
142.176.603,80

. .. ' .

O TESOURO
Da instnuç.ão está ao alcanOil)"

d,e todos. Dá esse tesouro ao tev. '

8iIlligo analf3Jbeto, leva;ndo-o a U!fl:lj"
curso de alf3Jbetização no Grup(iJ', ,

Escolar São José, na Escola lndus- ..

trial de FlorÍ'anópolis ou na Cate-·
dval Metropolitana.
..... �, ..

Terreno
VeRde-se' um. sito fi: AveDid

Hercilio Luz, distante 5 minu-·
tos da Praça 15. Tratar a Rua,
Felipe Schmillt, 33.

Inscreve-te na Associação' '

Beneiiciente dos Funcioná
rios, Públicos Estaduais e Mu- .

nicipais de Santa Catarina.
Trê.s cruzeiros mensaes

dez centalvos diá.rios e efõ.-tarás,';
prepa:t;ando um peculio pata'
tua íamilia.
............................. ' .......

SENHORITA!
A ultima - creação em refri

�erante é a Guaraná KNOT'
EM GARRAFAS GRANDES,' í

Preferindo-o está
acompanhanqo a mods.

CAPITAL E RESERVAS
Relponlabilidade.

. Recetr
Ativo

•

•

Diretotet:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr: Prancisco
de Sá, Anisio Mal.orra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo

'I
e JOlê Abreu.

J 1::ul4.�.,.r'".III_IIIIIfA_.......__E_lll!lrv.I!II$Y..�"'I • 'liImlll·Ufi-I!f, IIII51I111b1__IIIIIIIW__II__

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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<LIRA ·TENIS CLUBE--Domingo, Dia 30, Cecktaíl
..

rioM!nis\terlO da IVlarinha
EIDITAL

Ilansaníe, das 9
,

as ·13 horas

Há dias, 'em pleno "footing" matinal, tive a feliz oportunidade de

De ordem do senhor Capitão de Fragata da Reserva Remunerada, conversar com um dos meus amigns, moço de inegavel valor íntelec

Plínio da Fonseca Meudonca Cabral, Capitão dos Portos do Estado de
tual e esforçado estudante da, Faculdade de Direito, nesta Capital, li-

Continua O lfSTADO fazen-" mítando-nos, de princípio, a apreciae as maqui'lagens das "pequonas"

,40 distribuições de valiosos Ii-
Santa Catariua, faço chegar ao COThhecimento dos interessados, que: para, em seguida, iniciar-mos uma ,entusiástica discussão, cujo tema

.

I a) - Todos os Rcservístas navais das classes de 18 a. 45 anos isto abordado considero digno de meticuloso estudo por Lodos aqueles que
svros, rnc uslv e romancés mo-

'

.d ,{ os nascidos de 10 de' janei,I'o de 1902 a 31 de dezembro de 1929, se encaminham para os postos, de responsaoilidade na vida pública,
ernos, en tre as pessoas que residentes no Estado de Santa Catarina, deverão receber de 10 a 16 ele

pois deles dependerá, em grande parte, o caráter dos j.o'v'ens que os su-

·.constam de seu cadastro soo
cederem nos vários setores da Administração,

l'jf;ial. dezernlrro, GU[AS DE INFORMAÇõES DO RES:ERVISTA, na Capitania Provocando-lhe a discussão, sustentei' o poder da. vontade como

A
dos Portos, em Florianópolis, e as entregarão de 16 a 30 de dezembro sendo irmã gêmea, do livre-arhíbro. Defendi. Defendi, assim, a capaci-

s peseoe« que ainda na-o
L. • no mesmo local, elevidamente preenchfdas, acom,panhad'as de uma f'o- dade de intervenção do homem no curso- dos aconteoirnentos, como f'ór-

�lUa,am preenchido' o coupon ça relatívamente autônoma, capaz ele modif'ioar o meio em que vive,

. .que diariamente publicamos
lografia 3x4, de frente, sem chapéu, do Reservista e sua Caderneta, rnitanelo-nos, de principio, a apreciar as maquilagens das "pequenas"

<!poderão faze-lo agora habi-
Certificado ou Certidão, para que seja posto o competente VIlSTO, de RusLenLei, porconsegu inte, .Q princípio de toda liberdade humana, de

,fitando-se, assim, a concorre- acordo com o seguinte horárto : Dias uteís, das 10 ás 12 e das 14 ás 16 .toda mural e de a razão de ser da própria responsahi lidade. Em res-

. horas, excepto aos sábados', posta, o ilustre acadêmico externou o seguinte pensamento:
1zam a tão interessante inicia- - Ora! Você ainda acredita em Iívre-arbítro? Nada disso! Tudo es-

�iva realizada sob o patroci-
b) - As Empresas e Companhias de' Navegação com seele nesta tá del'N'minado por uma única. Vontade! Não existe, portanto, o li-

nio da LIVRARIA ROSA, à
Capital receberão CHJIAS DE INFORMAÇõES DO RE&ERVrSTA (tantas vre.arbítro, pois tudo se subordina a. leis deterministas l Tudo está ef'-

1/Deodoro n. 33, nesta Capital.
quantas forem necessárias) para seus empregados Reservistas navais, crito·!,.,

n 1 Cw 't
.

d P tdi' Queiram me desculpas- os que esti'V'erem acordes com essa teor+a,
• • • ••• ••••...••••... • .••••.. a PI ama os 01' os .e Elor ianópo is c as restituirão devidamente

mas, por princípio, não posso concordar, antes dos grandes pensado,

ANIYERSÁRIOS:. preenchidas, aeompanhadas de uma Iotcgraf'ia 3X!I, de frente, sem cha- 1'(>8, essa. opinião, e outras' parecidas, já haviam sido derrotadas pelos
péu, do Reser-vísta com a Caderneta, Certíf'icado ou Certidão para o fatos mais currtqueíros da vida cotidiana.

SRA. SIDNEI NOCETTI fim já indicado; Se o meu ilustre opositor admite uma única Vontade, isso signif i-

) Ó R
.

t'
ca que Deus é o Autor Supremo de todas a.s vontades. Por isso Êle nos

"Comemora hoje. seu anívefsá- c - s . cservtstas .poderão, lambem, receber GUIAS DE INFO:R- outorgou a inteligência, a liberdade ele pensamento, ou .s,ej,a, o' livre-

�río natallcío. a exma. sra. d..

MA()õES DO RESERVISTA nas Delegacias desta Capitania em São .arhítrio, sem o que não 'existiria o senso da responsabrlídade nos ho

Alaide Garcia Nocetti, espôsa ' Francisoo do Sul e rtajai e na Agência em Laguna, Q1'0 prazo acima mens de bem ela honra e do valor próprio alcançado por tantos heróis

«do SI' Sidnei Nocetti, proprie�1
citado e as entregarão em idênticas condições: anônimos.

d) C f
Essa opinião, da qual a maioria: faz, hoje, norma de vida, delxan-

.. târto de "O Estado"..
-

- ou orme vem sendo observado os Reservistas navais, elll- do que o "bacilo de Koch" depaupere o já dehil itado organismo da SI)-

Senhora de belas virtudes de' pregados, não precisarão comparecer na Capjtanía dos Portos, compe- ciedade, essa mesma opinião está desmentida na minha própria von-

.esptríto e coração, possui lar_! tindo ás Empresas, Entidades ou Companhias o recebimento dos GUIAS tade ao fazer êste modesto comentário. .:

"go circulo de relações em nos_IDE JiN.'P.OR1vlAÇÕES DO RE'SERVISTA, que as restituirão com relação Tenho a impressão de que, ,se alguém penetrar no ânimo da ques-

I rf d tão, ésse alguém deixará suspensa' a sua resp íração, visto ela represen-

.sos meios sociais, e deles rece- especi rca: a, 'em duas vias, -

P3S8anc.].o
a Repartição Rece'bedora D tar, pa;ra muitos, o cerne de toda a anoll'malidade que, ora, presenci,a-

.

• �er.á em tão auspiciosa data. competent� recibo;
.

mos.

Icarinhosa provas de estima. ás _�) - Os Reservistas navais de outros Estados, em transHo, r'3CC- Com êste estudo desejo, apenas. lançar um pequeno seixo para per�

"quais nos associamos jw.rao o mesmo GUTA tDE TN.F<ÜR:MAÇõES DO REISERV ISTA, nesta Ca- tUl'bar a calm.a dos pI'ezados leitor·es que, certamente, ficarão intrig'a

pilania, Delegae�as e A<gJência, sendo ti entr.ega ,feita pelo próprio; O'lC dos com tanta preocupação, fn,ce a um prOblema tão banal, mas que,

apresentará a Caderneta, Gerlificado ou Certidão, para o compe!eClte por .falta de solução, tem sido uma das causas primo.rdiais elo trauma

VL81'ü, assim como uma foto.gra,fi,a. 3x4, de ,frente .e sem chapéu; tismo e da indi,f,enrença, quasi eompleta,' aos movimentos de resurrei-

f) - Os CJue ·não possnirem Cad·emela, Cel'liJicaclo 01.1 Certidão (pOI' ção nacional.

não tereri1 recrbido. pOI' teeem perdido ou não oler·em em mão o do
l

Senhora Adelaide Souza. cume:nto quP Ih·l'� foi pntregue), de-v·erão, lamb<pm, apresenLar-s-e, As

Menino Roberto Schlichting Sllas GCIAS DE.TTNF0.R'MAÇõES DO RESERVISTA, l'pceberão o V,ISJ10

�Filho, filhinho do sr. Roberto e uma nota explicativa;

:'Schlichting. g) - No cOlTente ano, não haverá "A Comemoração do Reservista"

Senhor Manoel Nascimento, com as sol,eni,dades que lhe são peculiares.

�-ajudante de despachante adua- Capita,nia elos ,Portes cio Estado de Santa Catarina, em .Florianó-

neiro. po!i,s. 26· ele ,n()lvembro de 1947.
.

Senhora Maria Emilia Bruno Nelson do Liv1'wnento Coutinho - EscrilUI',árío da cla,sse "G" -

·Pierre. Secretário,

Senhora Lilian Wanderley
Prisco, espôsa do sr. Carmelo
PrIsco, funcionário· do IAPC e

,grande músico.

'FAZEM ANOS HOJE:
Men.ino Walter Lehmkuhl.
Senhor Valdi Varela Gru-

:mete da Marinha Mer�ante.

e n t
,

a

OLDEMAR VEIGA MAGALHÃES

Ministerio da Aeronáutica
QUINTA ZONA AÉREA

Bt\SE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
EDITAL CONCORRÊNCIA

I - Devidamenle autorizado pdo Exmo: Sm. Minislro da Af'l'O
nánLica" f,aço público, para conhecimento do,s inte'ressados, que se fleba
aberLa, a partJ.l' da pre,sente data" a inscrição· à concorrência para [1 vén,

I da· de uma lancha. a gazohl1a 'eqUlpada com motor "TornicrO<f:f" com ca-
paclda.de para. 12 toneladas.

'

II. - O enee,rram�nto elar-se-� no dia 10 d'e Dezembro às' 14,00 ho
ras, devendo as !l1s�nç'oes §erem dlrigida<s, ao Snr, Cml. ela Base, clévida-
mente sell3da,g. e assmadas,'· ,

III - A abE'r�ura das proposLas SJÜl'á procedida, no elia 12 de De
z8IT?bro próximo ,às 14,00 horas, na presença dos interessados, na Sem'e-
[larla .da Base Aerea.

"

rv - A lancha 'em aprêço poderá' s,e1' vista: no trapiche· desta Unidarle.
Quartel na Ba'se Aérea de-Flori<anópolis, 25 de Novembrü ele 1947.

(a) - NELSON DA SILVA FONSÊCA
Cap. Av, Fiscal Administrativo.

c
.

"-
. Como todos os anos acontece em nos5!;1 capItal, as almas

caridosas e os corações bem formados, distribuem' generos,

roup.as e brinquedos aos menos afortunados da sorte. Muitos

são as pessoas {1 as agremiações quI' fazem ca(la 'plll por sua.

couta ,estas distribuições, acontecendo porém qué muitos po

bres recebem presentes de várias sociedmles ou pessoas isola

(las, ficando porém
-

outl'os pobres que também merecem, sem

receber qualquer pregente.
Para que se consiga ,Uma distribuição mais equitativa a

Ac;ão Social 9atari'nense convida a tôdas estas pessoas que pre

tendem fazer dis1Jribuição isoladamente e a todos os' diretores
de sociedades ou agremiações que tenhan� este ano o mesmo

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

hora que será préviamente anuciado afim de tro.carem

idéias sôbre o assunto.

Aquelas pessoas ou ag'remiações que· concordarem em fa

zer a reunião, pede a Aç�o Social que sc inscrevam na lista de

adcsões que fica na redação do "O ESTADO".

..

ODEON - hoje não haverá
sessões cinematográficas.

IMPERIAL hoje ás 7,30 hs.
Cecil B. de Mille - apresen�

ta:
O SINAL DA CRUZ.

, Com: Frederic March - E

lissa
.

Dandi - Claudette Col
bert - Charles Laughto'n e

milhares de figurantes.
No programa: A Marcha da

Vida - Nac. Fax Airplan
News - Jornal.
Preços: Cr$ 4,00 3,0'0
Imp, até 14 anos.

A nos!>a Capital vai ser dJta
da de mais um estabe,lecime-nto
de ensino e este será o "e'olé
gio Barriga-Verde".

---�--_.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 hMas, Ctom hora

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arcip-reste Paiva 17

LEIAM A REVIS'f.A
O VALE DO ITAJAI

Moléstias do aparellll
RespiratóriO
BRONQUITES

OSCAR MEIRA e

SENHORA

A traquéa é um tubo formado de
uma série de anéis, que partindo da
garganta vem até a altufa dos pul
mões onde se divide em <1ois ramos,
I�do um para cada pulmão., A par
ttr do ponto onde se divide, a tra
quéa passa a se chamar broRquios.
A traquéa e os bronqulos, servem
para levar o ar aos pulmões e cha
mamos VIAS RESPIRATORIAS,
As inflamações dos bronquios, cha
mamos bronquites, O perigo das

, bronquites, reside no fato d€sta In
flamaçao, se propagar -aos pulmões,
que todos conhecem os peI'lgos e

gravidades.
E preciso que ao aliviar a tosse, o
medicamento faça desaparecer esta
Inflamação dos bronquios.
Acalmando a tosse, das bronquites
cronicas, O medi"amento deve aliviar
o dot:"nte, da "canceiraH, dos acessos,
principalmente pela manhã, quandO
geralmQnte são mais intensos,
FIGATOC'SE, um xaróoe a base das
vitami,nas do oleo de fígado de ba
calh.'..Iu, ativia a tosse evita os aces.

sos das bronquites e a cancelra.
FIGAT03SE é um tônico para os
orgãos resplr,!LtóriQ,s,

�v partioipom aos' .eu. paren-
'/. te. e amigo. o na.cimento

de .ua fHha EUGENlA-MA
RIA, ocorrido dia 24, na Ma
ternidade de. Ftorionópoli•.

Fpoli•. 26-11-47.

,Iustituto de Educa
'(�ão Dias Velho

EXAMES DE. ADMISS1IO

FIGA.TOSSE
um produto do laboratório da

"EPAT_NA
It,S�da Penha

AVIDADOFIGADO
Maiores esclarec1n.entos eicreVlJD1

�a Postal 3.061 - BJ·..

Comunicam-nos da Secreta-
ría do Instituto de Educação BOM NEGO'C.que as exames de admissão ao

.

10
'Ginásio Dias Velho, cuja ins-

.

-crieão se acha aberta, a partir para quem possue de Cr$ 10,000,00 até Cr$ 100.000,00 renda

,.do �dia 10, devem realizar-se certa {le 10'/, ao ane, com recebimento de iutos�mensais.
nos dias 5, 6 e 9. Informações nesta redação.

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

CASA MISCELANEA distric
tuidofa doa Rádios R. C. A

Victor. Válvulas e Disco,.
Rua Conselheiro Mafra

/

�Doutorandos

,e�di�3�!�!��O reali-
Ubaldo BrisigheW

ezaT1se-á, ·em Curitiba, a festa �issa de 30 dia
,de' formatura dos Doutorandos Maria LÍ'sibôa Bl'isig:helli e suas filhas Romilda e Sônia �Beatriz,'
·em Quimica, para a qual foi convidam os parentes e l}e,SSôas de suas relações para assistirem à

.organizado o seguinte progra- missa de 30 elias (1 mês) que se oelebrará no próximo sabado, dia 29

ma_: ás ':1 horas ;-' MiSS� em ás 8 horas, na liIgreja ,Nossa Senhora Jesus das Passos, em intenção à

.Áçao de Graç�s. As 20 h�I as -:- alma de seu saudoso esposo e pai Waldo Brisighelli,
,entrega dos dIplomas. DI� 4 - Desde já, manife.stam seus pro:fundos agradecimentos a toelos que
�s 22 horas - grande baIle.

. comparecerem a este alo ele fé.
Aos novos formados em qUl

mica as nossa congratulações.

iG� Balanços de
•

crianças
Romeu Santana agradece

- muito sensibilizado o auxilio Próprios para jardins ou áreas, podendo, também, ser

ne Cr.$ 143,60, que lhe portarajarmados
em sala espaçosa.

ôs dignos funcionários do Te-

'souro do Estado, para que pos-I PREÇO: CR$ 300,00
>3a ir ao Rio CascAa ,receber a

/ _ •
.

.

..bencào do P. Antomo. I otlmo presente de Natal. - Fábrica Reinisch - Rua

F]}olis, 26-11-47. .João Pinto n. 44 - Fone 1.134

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRLTADO-Quinta ..telra 27 de Novembro de 'is47

Clube Doze de Agosto'-Progra:ma para o mês de. novembro'
Dia 29, sábado, snirêe. (Apuração para eleição da Rainha dos Estudantes) ..

.

� · L_. _�.---.--.-_- ",;"",=""""""==""""=====�""""===""""'======""""=""""=""""=....

Lake Success, (U. P.) - Um nos 13 instituições cívicas mostram-
plane} de amplitude mundial para se interessados em tomar parte na
socorro as oríanças de Lodos os campanha para arrecadação de
países necessitados está sendo or- fundos, sob o patrocínio das Nações
ganízado pelos membros da Co- Unidas, no fim do inverno. Os pia,
missão dr Apelo em prol das Crian- nos para a campanha deverão ba
ças das Nações Unidas (UNAC). soar-se numa idéia proposta pelo
Dois de seus representantes que dr. Anke ürgind, da Noruega, e

acabam de. regressar de uma via- que consiste na contribuição volun
gem á Europa,· Gregory Bardacke l ária de um dia de salái-io por ho
e Leo Perlis, informam que, mes-j.meus e mulheres de Lodo o mundo.
mo nos países onde a fome e a De acordo cern o plano geral, po
miséria atingiram todas as fami- rérn, o povo de cada país contri
(lias ,e a' ,g'uerra tr�ns,foTmotl ci- huirá com o que lhe for possível
dades florescentes em montões flé Se não dispõe de viveres, poderá
escombros, todos se mostram an- contribuir com matérias primas

"

81OS0S por �rwbal,har em cooperação Se não tiver dinheiro, poderá con
para socorrer as crianças. Gover-. tríbuir com o seu próprio trabalho,

..--�,-- �
I

,_

"

I
41AIS

,

JI

,11

V A C I N A ·s
CRISTAL VIOLETA

DO

LABORA TORIO «H E R TAP E«
PEDIDOS A

Associação Pilulista de Criadores de Bovino.s
Rua Senador Feijó, 30

SÃO PAULO
DISTRIBUIDORES:

D I A L
JaboUcabal - Estado de São Paulo

, I

ais moderna crea ção em
refrigerante é o

luxilio à criança' necessitada

I

a

,

...

KNOT

Em .garrafas
[xperimente-o. (' �elicioso

grandes

"·t,.

,
� qolJ:lU1fX, ,

,

�a-
.

OsMeJhóres
_ .. -

Anos de Nossa
Vida

(%e iBes-l?l� ()IOoId.eiltl>s)
""'I. M'iRNA lov . fRfDRICMARCII

URfSAWRIóUl· \JlRIjmlA tooU'DIIA AHIlRtWS
c2)� IÚ WIlLIAM W'1ltR

,I

A�_ z.. .......•• I jadoo'i
�_"'e_ ..."""'_'"
tioMado ..�an.r;. " _ln'IIM:_
de _. eleito_,' 6p tbII�t.tdlla..--
__ f6r.,. .•� ......z-,._..-
�.•....,.._I.t••_-- ...
.......... t ........ • ili'
A..-daC* tocIM_ 1'_ nd:ar ...
CIOOldAuJa� .,..fac:i1i [ GIIi.

(ÜIa,....., .

_________L --- ..- ----

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

o ESCRITóRIO ASTElRóIDE & Cia. Ltda., intermediário da.

Empooza Comecoíal R. Grossenhacker S. A., com escritõr ío no Rio

de Janeiro, encarrega-se de compras de quaisquer, artigos naquela.

prnça
.

- cimento, ferro, ca.nos galvanizados, pneus etc.
. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SELECÕES
,

I,Dspeforia de
Veiculos

, .
._,

Você pode ter boa
� .

memona
.'Não é verdade que alguns in
-dívíduos nascem com boa me
"mória e outros com má. Na re

'vista Seleções de Novembro,
-um perito no assunto explica

, .porque certas pessoas parecem
. ter uma memória' fenomenal e
,-delineia 3 maneiras para desen-

volver a sua.Compre seu exern
;pIar de Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

'J:' ',iOITE ANTÁRTICA. Repentinas,
(, tempestades, desmoronamen

tos de neve, alimentos, água e

máquinas, tudo congelado -

perigo a todo instante. Leia a

emocionante hístórta da segun
da expedição antártica do Almi
rante Richard Byrd, condensa
da de um livro famoso - e por
'que tão dramáticas e perigosas
aventuras são empreendidas.

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

:, �ONTRÔLE MATRIMONIAL. Um
têrço dos 600.000 divórcios
anuais que se verificam nos

Estados Unidos, pode ser evita
do - diz um conhecido prega
dor em questões de casamento.

Aqui êle expllca corno, e indica
os 10 tipos de situações conju·
gais que devem ser evitadl!s.
.......................

)

r, PORQUE voct NAO PODE DOR-
, MIR? ,você tem que' dormir no

mínimo 8 hOTas por noite? O
alimento antes de deitar-se
mantê-lo-á acordado? Aqui, um
perito destroe noções comu·

mente aceitas sôbre o sono e

oferece 5 sugestões que o aju
darão a dormir melhor

"',
t
L

, Sãó, ao todo, vinte e nove in

"'teressantes e estimulantes ar

-:tigos,mais a condensação de um
, 'emocionante livro, neste novo

número de Seleções, a revista

. tida pelas pessoas bem infor

"madas, em todo o mundo.

..�

COMPRE

SELEÇÕES
DE NOVEMBRO

A venda agora! \
A REVISTA INTERNACIONAL
4'UBL ICADA EM 11 IDIOMAS
•• e •••••••••••• to • ., ••

Representante geral no Brasil.

'fERNANDO CHINAGLIA
• . AIt. freslct.nt. Vargas, 502· 19.' - RI.,

......•...... � ....

--------------------,------------------------------------------------------------�

Acidentado o avião
em que Viajava o go
vernador do Paraná

29 artigos I
do maior I
atualidade 1

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! I
Custo só Cr$ 3.00.1
------_ ..J

Com.un
•

1 C
- .

açao
Comunico ao Comércio e interessados om geral que até dia 20

de Dezembro d, corrente ano, o 'EMPRESA, GERAL DE TRANSPOR
TES, fará transporte. diario8 para Itajaí. Garpar e Blumenau, e com

2 e 3 viagens .emanai. de Florianópolie a Joinville e vice-versa.

Guilherme Gonçalves d'Avila
Rua Alvaro de Carvaiho. 2

Telefone. 1.677 -- End. Telgr. «DAVILAlt.

Cruz Alta, (Asp.) - Ocor-

I
reu em Júlio de Castilhos um

acidente .de' aviação.
Quando tentava decolar, o

avião da FAB que conduzia o

governa.dor do Paraná, sr.

I
Moisés Lupion, convidado de
honra do govêrno do Rio Gran..

de do Sul á inauguração da Ex

posição, Agro-Pastoril, o apa-
--.-,.,-.-.-.-..-.-,-.-.-,-.-.,-.-.-.-.-.-.---= relho capotou, tombando no

solo. O telegrafista de bordo
faleceu. O governador Lupion,
seu secretário e o piloto sofre
raia pequenas contusões e es

coriações. O chefe do govêrno
patanaense seguiu viagem pa
ra. Pôrto Alegre.

'

-

Impress,ora ,GRIJAU' LIda.. '1Rua São Francisco D� 12
(começa defronte ao n. 't8 da Rua Esteves Junior)

Impre..ao em 9.11'01. - Trabalhos em �re•• - ·P"eço••em coaaur-

Irancia. - Pronta �entl'.ga.
----------- ,

QUER VESTIR·SE (OM (ONFORTe E ElECiAN(IA 7'
'PROCURE A

alfaiataria' Mello
Rue Felippe Schmidt 48

Pilha atômica
Londr�, �'. (U. P.) - En

trou em funcionamento a pri
meira pilha atômica construi
da na Grã-Bretanha, a qual
funciona no "Atomic Energy
Reseach Establishment", em

Harwell. r

A pilha, embora de reduzida
capacidade produzirá peque.nas
quantidades de materiais ra

dioativos para pesquisas bioló
gicas e médica.

Dr. CLARNO G.
GAI:LETTI

ADVOGADO
Crime e eSv.l

Co_tituição de Soeiedad..
NATURALIZAçõES
Tituloa DeolCll'Clt6rio.

Eactrlt, - PraQCl 15 d. No., •.2�.
lo, andar.

R••ld. - Rua Tiradentes 47.
FdNE •• 1468

Walter Lange e Noemia
Amaral Lange e

Zanzibar Lins e Estelina
Sanford Lins

participam 001 paraAte. •

pe.soae de i1ua. relaçõeil, o

contrato d. ciosamento lia
.euI filholl PAULO e

ROSA- MARIA

I - De ordem do sr. inspetor
".geral dc Veículos e Transito PU-j'
blico,

.

comunico ao condutores e;

',proprietários de veiculQ.;'l, 'que dei:acôrdo com o art. 130 do C: N. 'r ..
-será retirado' da circularão todo
'veiculo que for encontrâdo aban
-donado na via pública por' mais
-de 18 'horas consecutivas, bem co-

.mo, fica, proibida o estacionamen- Cami.... Grayata.. Piiame.
to de veiculos ao lado esquerdo do Meia. da. melhorei; pelo, me
oedificio da Alfandega, exceto noe DOres preçél i6 D••�ASA ,MIS,dias de feiras, 'que será somente CELANE& R C

- perrndtído- o estaeionameto de vei- ... -' .. " ,. � � .. u� , .•. �afta.
-culos que conduzem carga para as
mesmas

II - O estacionamento de veicu- Lembra-te - descontando déz
los que não possuem garagn será

I centavos df.ários de teu veneí- " ,., , ,

_..a Praça
..

da Bandeira, antigo .Largo mento, salário ou remunera- O Batalhão Barriga-Verde..3 de MaIO, em local ja designado -

derâ deí oh.

'p�la Inspetoria ,c com permissão çao � eras tnxa� par!' ",ua foi constituido (le cataríuenses
, .do Exmo. Sr. Pr-efeito Municipal. I famiba, um pecuho até Cr$ destemidos e o "Colégio Bar-

III - Os auto-ônibus das linhas 39.000,00. 'riga.Verde'�, usará a mesma
"I'ijucas c Sto, Amaro, permanece-I Inscreve-te na. As.sQciaçã� bandeira.
•

rão e,stacionan,do no ponto atual Beneficente. 11
.até segunda OI demo I

Cordiais !Saudações
, •• '

; ..

João de Deus Mocluuio Pilho LEMBRA.TE!
múmeros leres hamaDOI,

que já forllD fe6zes COlle

tu, aguardam teu atwõo ,.
ra que pOliam voltar á lO

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

TEUS FILHOS
aplaudirão te. ,esto,

qaando .ouberem q.e cela
boraste pró Restabeledmeao
to da Saude do Láxar.. '

" Conseguir" alfabetizar-��-�tri
cio, oonv�ncenrlo-o a f:requ8tlt�
U!IIl ourso noturno, 'em breve se·

São Paulo, (A. N.� - A roemos Ulm dos povos mais adian·

determinação do titular da t3:dos do mundo: Grup,? Escolar �

pasta da Aeronáutica. nomean- �?�é..o�. �s�?l.a, I��U:S'��l��•..•..••
do uma comissão destinada ao

reexames das tarifas aéreas,
cuja t"ecente majo,tação' foi
muito criticada em todos os

meios locais, prejudicando,
além da économia particular os
próprios interêsses nacionais, . .. ··.·.····_1

foi bem acolhida, tendo-se em Para I
09 pessoas de fino

vista o desenvolvimento que paladar Lafá Otto é

vinha ten�o o transporte aéreo lIem po!'.

de passageiros. Espera-se que
••••••••••••••••••••••••••••

seja fI-ustrado o golpe das em- Empregue bem ° seu dinbei
prêsas que pleitearam e obti-, ro, comprando a�õe!õl do "Col&

_______________________________
veram a majoração da� tarifas. gio Danig'a-Verde" •

,SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre-
8ularidade na entre84
de seus iornaes.

I Dr. Lindolfo A. G. I Restrições .de
Pereira combustivels

Advogado e Contabilista I
Rio, :', (A. N,) - Um ves-

Co:netituiqéio d. .oeiedado.. pertino 'noticia que está sendo
Plano. contabeia •• Organizel- estudada a possibilidade de se-

"ões .- pcnecer.. • Ht'rigo. rem estabelecidas, a partir do
eorralatoa. mês vindouro, restrições ao

Rua Gai. Bitt.ncourt nO. 123
Fiorian6poU. consumo dos combustiveis li-

Da. 17 hora. em diant.. quídos. Informa ainda que está
sendo feito um levantamento

.
.
dos gastos desses produtos no

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

ano corrente, a fim de se ter
QUANDO TEUS FILHOS uma base para aplicação do
te perguntarem p qae é racionamento.

.m lázaro, dize·lhe. q.e •
lID1 enfêrmo que poderá fI�

caperar a Aude com _ te.
auilio.

Is tarifas aéreas

Paulo e Rosa Maria
confirmam

Fpolis., 19 -- 11 -- 47

.. � ..

I

• '"'J'�•.

elA CATAR.IHEHSl
DE TRANSPORTES AÉIUOS ,ll'OA

Funeio-nário público

A 'divisão da
Palestina

I Lake Success, : '. (U. P.)
Falando durante a reumao da
Sub-Comissão de Partilha da
Palestina, o delegado do Ira

que, sr. Fadhil Jamalí. decla
rou que se as Nações Unidas
não disporem de forças arma

das para impor a dívísão da
Terra Santa contra a vontade
dos arábes da Palestina, então
"a proposta divisão é perfeita
mente inutil".

o VALE DO IT.A:.JAl
Procurem na A.gêneJa

. Progresso,
LIVRARIA 43 I...IVlU.ltU

�.
_. ROBA: �

Delegados da. Ação S. Calarinense
A Ação Social Catarinense, para boa execução de seu plano de

assistência 'ao verdadeiro necessitado, precisa em cada quarteirão de
nossa cidade, de um ou uma representante, no mínímo, podendo cada
quaeteírão ter até cinco representantes.

Desejando o prezado leitor ou leitora colaborar em tão grandiosa
obra, dê hoje mesmo a sua adesão por intermédio dêste jornal ou da
Rádio Guaruiá,

Pessoas que já se inscreveram:

Quarteirão n. 18 - (ruas: Almirante Alvim, CTis.pim Mira, Av.
Mauro Ramos e Ferr-eira Lima).

S1's. Bento Agu ido Vieára e Heitor Far ía.

Qua'rteirão n. 4 - (ruas: F,elilpe '8chmidt, Pedro Ivo, Bete de Se
tembro 'e Consellheiro -Mal;ra).

Sra. SteJi.ta Gamia e sr. Sidnei< Nooeti.

Qua.rt,eirão in. 25 - (nl;as: Blumc,nau, praça. Etelv,ma Luz, rua Fer
reira Lima � Avenida Mauro IRamos). - Quar-tei.1'ão n. 26 - (rua rrmão

li Joaauim, Avenilda M.auro RMnoS e rua .IHo Grande dOo Sul)
Sl'tà. Maria Enrilqueta D'Ávila.

Snra. CECIL1A MACEDO SIMOES
Quatro quarteirões compreendidos ,entre as rua.s: Marechal Gui

lherme, DeodDro, Tte. Silveira· e Arci.pesLe paiva.
Sta. ETELVINA MELLO

Dois quarteirões, compr,eendidos entre as l'llaS H. Luz, Fernando
Machado, General Bitencourt, e Saldanha Marinho.

.

Snra. MARIA COSTA SOUZA
QUilrteião compreendido entre huas Anita Garibaldi, F. Machado,

General Bittencourt e Av. H. Luz.
• Snra. AGNESE FARACO

Quarteirão das ruas F,elipe Schmidt; Geronimo Coelho, Tté. Sil
v,eira e Alvaro de Carvalho.

BIt MANOEL 'FEIJó
Av. Mauro Ramos - rua Silv'eiru' de Sousa - rüa Campos No

vos - rua Lages.
�TA· CARMEN BARBOSA

Ruas: Viscond,e de Ouro Preto - Anita Garibaldi - Fernando
Machado e Av. Hercílio Luz.

'

.

. SRTA. EDY LUZ E SR. CAMPOLINO ALVES
Ruas: Deodoro - Tte. Silveira - Vidal Ramos - Je:g6nimo Coelho.

SR. LEODEGÁRIO BONSON
Ruas: F,elipe SchmidL - Largo Fagundes - Tte. Silv,eira � Álvaro

. de Carvalho.

i

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissional competente - Se rviço ra'pido e garantido •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo próximo será encerrado o Campecnate
da Cidade, com

-

o prelío entre os velhos rivais
Ava! e FigueitfDse .. Na tarde de sábado o Paula

Ramos deírentar-se-á com. o Club Atlético

l:IMENTO 42,5 Kgs por saco'

O �aul..a Ramos firma-se na liderança SODA CAUSTICA. .m.rif:��-dc:lf��tr�om 108

o F-g I
PRON f A. ENTREGA

.1 uelre�se evou, vantagem no primeiro temp0, MARINHO a Marinho Ltda.

I-d b I
RUA TIRADENTES 31 -'FONE, 716

.,

I ��S O I
..

er a�a ou'��r' vence- O por 3 a 1 Caixa Postal 323 Telegrama: MARINHO

O prélío que se
_

teríu ante- maugurar a contagem. Si.r-, Continua o Paula Ramos a
.. - fJ.911_l�_t!Qrº�!�.:: ..Santa Catarina

�n t�m pela manha, no" stadi - preendidos com o' ',' goal " do j fazer pressão sôbre o arco ad - nd OI'c'04,�.� -SaU·tub·'·S;t';J:at"lml·t·O�r�d;P.� 1'-I3,fffia-,,t�l�l�,t��n·(rl[.-O';L,-l-
."

·c-·a-..-v--a--l-h·-a··i-r
..

o

....

,

....

·s·-a--n·-h··o·-r·-a·_·_·o.ru··- 'lm da F. C. D., agradou ple:- extrema alvi-negro, os paula-] versário. Aos 18 -mínutos Abe-
'

v " u

::t�����oad;uanetos t:��rar;, � ramenses lutam deseSperarla-!lardo serve muito bem a Man- um pouco nervoso e inseguro, de- S h

'�d
�r sencIa� o,. ,Dl mente procurando empatar a dico que chuta a goal. empa- "ido fazer sua extréa no quadro

ao orita

uma as partídas mali� ante- partida, mas os eínco minutos tando a partida. titular, Entr-etanto, o rapaz preme- Seia em seu 'quarteirão

dr�ssantteds edtalvez a mais bem restantes passam-se rapida-] l'landico desempata te. um dos dele�ado8 da

ISpU a a o certame amado- ment e o .' .
.

' r . A
-

S
6

ri t d
.

d d
e prrmiero tempo

€1
Mal haviam cessado os grí- O quadro foi o seguinte : 'I'oni; 'çao Deial Catarinensa.

� sTa ta CI a e.
.

dado por terminado. tos de entll·sI·asmo ·de sua "tOI'- Cl" N ldi I\K' I ci
ra ava-se de uma partida '. "

co, rmes e U I; "me a, ,.10- Peç« informações nesta

importante, conforme se dedu- ,

O segundo tempo ,cIda " o Paula Ramos co�se- colate e r�,nD; Lázaro, Carioni, redação, peseoelrnenee

zia pelas últimas apresenta- Após o descanso regulamen- gue o des.empat�, �os 20 'mmu- Mandico, Fornerollí e Abelardo. ou pelo telefone 1022;

ções dos dois clubes degladían- tar, as duas equipes retornam tos, p.or íntermédío do m�s:n.o O "team" vencido

tes. quando lograram abater ao gra�ado para o período Mandíco, ao receber. magnírí- O Figueirense demonstrou sei'

.seus adversários por escores
derradeiro do embate, Agora o

co passe de Fornerolll. possuidor de um conjunto dotado

amplos, de sorte qUE' O cotejo vento fa�orece o Paula' Ra- O "g'aroto de bronze" encerra de grande vontade oornbativa, ca

Iria apresentar carateristícas mos., SabIa-:�e que o. quadro de; a contagem recendo, entretauto, de maior pre-

.

emocionantes e venceria o que �a.ge possuía melhor preparo! Transcorrido apenas 1 mi- paro físico.
,

melhor se exibisse. flSICO e conjuntivo e não tre-! nuto da feito do comandante Isaías fui a grande f ígu ra do

O Paula Ramos, na qualida- pidaria em tr�I;s�õrmar a der-! da ofensiva alví-rubro-negra, "esquadl'ão ele aço" e o melhor

de de Iíder" possuía maiores rota numa vítóría ampla que' surgiu o terceiro tento, con- "player" em campo. Jair, Diaman- RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas

possibilidades de vencer o e11-
atestasse o' seu valor. I' quistado por Lázaro, servindo- tiuo, Ico e Acioli satisf.ízeram, Sessões Chies

centro. Seu espetacular triun- Com �s�e� fatores o Paula
I
se de um ótimo passe de Man- apareccndó regulares Fred, Mon- Lee Bowmann - Marguerit-

to sobre o Avaí, por 5 x O, apon- Ramos mICIa o segundo tempo dico. O tento do "garoto de guilhot e Marco, Augusto, Nicolau te Chapman - George Ma

tava-o como franco ravoríto. CO,l11 grande disposição, a.ssu-I bronze" afastou do Figueiren- e André drwpcionaram, principal- cready

Porém, sabia-se que Q F'iguel- mm.do logo a ofensiva, O Fi-/ se a possibilidade de empatar mente êste último que nada. fez, 1m AS MURALHAS RUIRAM

rense, após sua explênlída vi- gueirense decai em produção;' ou vencer a peleja. Foi o últi- O .quadro .jogou assim f'orma- No programa: Filme Jornal

tória sobre O Atlético por 7 x
restando-lhe apenas uma saí-l mo "goal" da manhã, vencen- do: Isaías. Marco e Fred; Mongui- � Nacional - Noticiário Uni-

2, ��o se deixaria vencer com �a: confiar na sua defesa pa-I do o líder pela expressiva ê01�- lhott, Jair e Diamantino; André. versal

facilldade como aconteceu na
La manter a vantagem que' tagem de 3 x 1. Acioli, Augusto, Nicolau e Ico.

' Preços: ás. 5' horas - Cr;

rodada final do segundo turno, apres;ntava n� placarde ..

•

. I ,Assim, no curto espaço de 3 O juIz ��4.0 3,00 ás 7,30 horas Cr$ 4,40'

quando perdeu pelo incrlvel es- Isaías que ja no primeiro minutos o Paula Ramos con- Newton Monguilhott mais uma UlllCO

core' de 8 x 1. O alvi-negro foi tempo praticou defesas mag- quistou 3 tentos, dando um vez teve a espinhosa missão de "Imp. até 14 anos.

ao gramado certo da superiori- n!flC,as faz,endo vibrar a assís- grande passo para apoderar-se dirigir um prélio importante e , .

dade de seu leal adversár-io tencla, defende com mdha se- do cetro máximo da cidade. mais lima y.pz corresponeJ,eu, atuan- ROXY - hoje ás 7,30 'h����
..

mas tinha a vaga esperanç� guran!a a cidadela. do "'es- Os minutos restantes da do salisfalól'iamente, Greer aârson - GregolJ"

de evitar uma verdadeira go- quadrao de �ço", A:0s 10 minu- :peleja foram disputadíssimos, Preliminar Peck - Preston Foster

leada ou, se possivel, terminar t?S o arqueIro alvl-negro pra- ,de vez que o Figueirense voltou Como preliminar jogaram os Marsha Hunt

os 90 minutos regulamentares tl�a �ensacio?-al defesa, sendo ao seu jogo inicial, demasia- quadros infanto-juvenis do� ml'S- O VALE DA DECISÃO

com o.s. louros da vitória. atIngmuo VIOlentamente por damente tarde porém, pois a mos clubes, triunfando o Fig'uei- Nada valeu ao mundo proí-

Início do 10 tempó"'"
Abelardo, daí �esultando . um diferença no marcador não, rense por 2 x 0, tentos obtidos na bio que se amassem ...

Eram preci.samente 10 horas �eque,no conflIto
.

entre OSI era nada agradável e a defej;a etapa final por Jai,ro e Rebelo, No programa: Brasil em Fó-

quando o juiz Newton Mon-
Jogadoree. dos dOIS clubes, paulaína mais se firmava, an'u- Os qua:dros foram êstcs: co - Nacional

guilhot deu início á contenda .�em. graves c�nsequências, ,O lando todas as investidas do Fig'ueir,ense: Onildo, Dlll'val e Preço: Cr$ 3,00 único

com o "toss" í'avorável a� �esldente o Fhgueirense inva- adversário. Már,io; Dagnim", Ney e IIelio; Wal- Imp. até 14 anos.

Paula Ramos. à�u o campo acompanhado de O quadro vencedor mor, Osvaldo, Rebelo, Wa.lcioní ('
....._.-----....�--_._._-••--.--••-••-......_..,;:.

Os primeiros miJ:iuto� decor-
dIversos torcedores do ,clube. o. "te'am" vr-nc.cdor mantev.e-se nu Jairo. "Quem extraviar e. lnuttlizar «

:reram com ataques de ambos
Em alguns seg�R_dos o grama- lideran\}a, ela tabela de ponlos, tendo Paljla Ramos: Arlltõ,nio, João certificado de alistamento .,.....-

,os lados. As linhas defensivas
do estava q_uasl repleto, nada como fat.Ol',es o eXCoclenle preparo I Rosa e Sílvio; V'eiga, Camargo e ..a.lta de 18 a 50 era.zeiroa. oau...

de ambos'os quadros mostram- ty�ultando d_e gr�ve,. � ,calma físico € o perfei,to entendimnt.o I Mário; Ildefonso, Bittcnnourt, Wil- aim incorrerá em multa de 2•• 1"

se firmes, enquanto as de fren- �� tou e entao f01 reullcIado o entre os s-eus defel1wres, Os, que' S011, Oraivo e Djalma.
'

crazeires atluele qoe extraviar ..

te procuram firmar-se, visando, ��go, apres�ntando-se I�aías i m,ais se .destacaram foram: Chi- Juiz: João F. Santos (r,egulul'), in1ltnbar o Certifleacle II.�

-penetrar na 'área perigosa ad-
Ja restab�l�cIdo da contusao e,l1es, Naldl, Chocolate e Fomel'olli. RENDA riJta".

versária, O qUe conseguem a1-
em Co�dIç�es de atuar. I apa,recendo bem os restantes, com Cr$. 1.035,00 foi quanto apuúl' (ArL 121 da LeI d. 8enl�o lii1io

gumas vezes, pondo em pâni-
M81ndíco 19'uala a contagem ,excepção- de Tonico, Ivan e AbclaT- ram as bilhetel'ias. tar).

co e na iminência de tombar os

dois redutos finais. Passados
,os poucos minutos de jogo, os

paulaínos comp.r,eenderam' que
estavam diante de uma adv-er
sário valente e decidido. Por
mais que se esforçassem, não
conseguiam dominá-lo. O forte
vento sul favorecia os alvi-lle':'
,gros que, atacavam e defen
.diam com segurança. eRstava
:ao P. Ramos resistir até o fim
,do períodO inicial, para, no 2°
"half-time", contra-atacar com
mais facilidade.
Ico marca. o tento inicial
O conjunto do F'igueL'ense

cada vez se apresentava rr�e-

1hor á medida que o tempo se

·escoava. Aos 40 minutos Au

gusto aposs.ou-se do "balão" e

atirou alto. NicÇllau atrapalb.DU
a, def€sa contrária, dando ex

celente oportunidade para Iro

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

.__;

Levante com

o bom dia
de éJ----.�

o DESPERlAb '

OR DE CO�FiANC-

DURANTE TODO DIA.

nos VAPCJOS

$'

.:{

J
I

I
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o ESTAOO-Quh,la 'elra 27 de Novembro de "".7 7

··Cada,sfro Social�do «O EstadO»"\Os crímes ". " Em'pre�a de "navegação
PedüDoa ao. l&OUOtI diHtiIdOa WtorfIe. o� ........cher • doí

' .... C L-I c:- � f: LI M'1I8QJOD�. remete-Jo' BOeN � afta ..� os naZls,as ....., liiYia �
_to _tee. o 1l0H0 1IIIO'tO eadutto ....
'.... • •••••••••••••••••••••••••••••••••_ •••• , ,. o 0'0. 0.0 ••••

BIll. _ ...... o. o ... Mel. QTl1 D l1li__
•••••••••••••• • �� •••••••••• * •••

Hammelhurg (zona norte-amer íea.
na da Alemanha)" (U. P.) -

Restos de quase 13.000 prisionei
ros de guerra aliados, de sete paí
ses, foram descobertos em 68 va

las comuns numa pe.quena floresta,
em plena zona norte-americana de

ocupação - anunciou-se boje .

As valas, descobertas após ex-

tensas investigações Ele funcioná
rios da Organização Iuternacional
de Refugiados, continham corpos
de prisioneiros de guerra br ítaní
cos, 'australianos, russos: iugosla
vos. í'runoeses, italianos e belgas, e

estão situadas a 3 kms .ele distan
cia de um antigo campo de prisio
neiros de guerra alemães. Os cor

'pos estão despidos e parecem ler
sido inumados em grupos, certa
mente após execuções orn massa.

A descoberta foi realizada quan
do membros da Organização Inter
nacional de Refugiados, examinan
elo os registos dos nutigos campos
alemães, observaram a falta de ..

23.500 prisioneiros. Continuando
as pesquisas, os referidos funcio
nários encontraram várias valas
comuns, numa das quais havia
cerca de 10.000 soldados e .1.100
oficiais soviéticos. Uma pedra co

locada sobre o tumulo soviético
trazia a data de 1941-1945, mas de
todos os corpos um apenas, o do
gener-al soviético Ershakov, foi 1)0
sitivamente identificado.
Seg'undo as provas, os pr isionei-

1'08 parece terem sido liquidados
pelos maus tratos. 'I'odos os cadá
veres russos estavam despidos e

sem possibilidades de identiríeação
Os funcionários comunicaram c

fato ás nações aliadas interessadas
afim de realizarem exames.

.................................. $._�........................•.... "

............. � ... � .•.....•...•.•.•.....••..•.•..••••••••• �

�o w � ..• ,: .

-...n.

..... tio Pai (mh) _ o
.,

............................................... _ •• (1.1) •••••••••

............ 0-0
__ .

�adeceriamoa. tamb6m. mar. Ü Ilot!lctu ..�
_ato. • oatr... de ou .. ...-ou .mpa.

DR.A.SANTAELLA
ao pela :J'aculdad. N...
IlAlCUclna da UII11?..1Mo

BrulJ). JoI�co por COI!oCNI'!
lIrY1ço Ni'clonal ele D0a-

&:'
.ata1l. 'Ex lnterno da Santa
de 1l1Mr1c6rdJa"e BOQItaI

.atnco do Rio '11& capHal ...
dera! '

.....,... ..DICt\ - DOD'OAII
l!fIIBlFQ8D

- CIDuult6Jrlo: Ed1ftclo �
NETO

- '_ WeH.pe Schm1dt.�
lJu 11 AI 18 hOru' -

Resirienllia :

Largo Benjamin Con.tant n. 6

... POLYDORO S. THIAGO

...... do Hospital d. Oarldll4c

de . PlorlanópollB
�nte da Maternidade

IIIIUIIIOA IDIDICA - DJS".l'1)'JI.
aIOII DA GESTAQAO II DO

PARTO

..... '\toa orgAos lnternoe, ..

peoI.almente do coraclo
__081 da t!rolde. e demala

tIlindulas lntema.s

�IA - ELEC1I'ROCA"

__UftA - MEI1AJlOLISMO
RAUL

_.,•• _rtamenté da IS AI

18 horas

....... chamadoll a qu81QUft
-. bUIlUlllve du.rante a noite.

.....-uLTOBlO: Rua Vitor loIelre-

IN. 18. :,one '1GIL

jiiWUÍ&ii0IA: A 'I' e n , 12 a Trem·

�'!I;I' po"skJ. a. PoDe '1"
---

-iii. .. s:- cÃVALCAN'n
l!IIidea uctuslvamente de Cl'1atU
.. ",Ma!l!ha MarinIbo, 1.

7el.rcm.. K. '111
.

-FARMA-C-IA-ES-P-ERANÇA
do Fal'lUeê.tleo ltnO LA.U8

.

Hoje e ••anhl .eri • na .reterlAl.
D...... ueloaaUa • ..tr....e1r.. - H••eepülu - P.rfII

aart.. - ArfiK.... 'enMlta.
Gera...... eu&a elHlerYa.da .. recel�n. mW...

DR. MARIO· WENDRaUSRN
Clinica médica de adultos

. e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
.

Feli�' Schmidt n. 38
Tel. 8'12

II. SAVAS LACEIDA
_ta<llHeo�ca de OllUle
- 0IrtkI0& NII1II - G&rpata.
I'nIol'lgllo d. lent•• d.

.

oontato,
Reiniciou sua clinico

Con.ultorio: Felipe Schm idt 8
Da. 10 à. 12 h•. e doa

14 ãl 18 horaa
TELEFONE 1418

DI. IOLDI0 CONSONI
JI!U1l1'GI4 GJIlRAL - ALTA OI
.VUlA _.- JoIOLlll8T:LU D. ...
......OBAS -epABTOfJ .•.
�pela Faculdade· d. Iledrt·
.... 4a UnlTeraldade de S&o

I'InIID, CIIIlde foi assistente por" "'..
... UlOII do serviço Cirttrc100 ce

Prof. AUplo Correia Neto
--.sa do ut6mago e 'I'1aa 1Ill.
� mteltlnoB de�ado e P'0IIIII5,

&u'O.k1e, rw, próstata, bUJ«a.
.Itiao, ,O'f'trlO1I1 e tl'ompu. V�
..... IiMlrocele, varlHl • b.,..

OONSULT.AS: '

1:,"':Io(Jb a hora., à Rua .I'vlS'8
t, 21',('IIltOI 4a Caa "'...
ra1ao). Tel. 1.G88.

_"'.,NCIA: Rua Eewve. ...
aior. 17.; Tel. li 7..

DI. NEWTON D'AVILA
_....... - �la'j U�lU -

v...u 12011 mteBt1nol Nto • I
__ ,- Bemorroldl18.·� .

to da coute amebl8!l!.L
InIr1oterap1a ...". liIlra TI!MIleJilo, .

OoniUiltã: Vitor JoIe1relu, 28.
MIDde· d1ar1amente... 11,110 ..
'" II tarde, du l6"he. em 41auw

. a.tcl: VIMl RamOl, M.
. '''ou. 1087

••••••••••••••••••• ,oo " •••••••••••

o Mucus do
Àsma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e vicâen

tos da asma e bronquite envenenam'
o organismo, minam a energia, arruí
nam a saúde e debilitam 'o coração. Em
:3 minutos, Mendaco" nova fórmula
médica, começa a circular 110 sangue,
dominando rapidamente ps ataques.
Dêsde o primeiro dia COlneça a. desapa
recer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz' llCw
cessário é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completament,e livre
da asma ou bronquite. A ação é muito

rápida mesmo qU8 se trate de casos

rebeldes e ant.igos. Menduco tem tid"
tanto êxito que..se oferece COIn a garanba
de dar ao pactellte respiração livre e fácil

. rapid'âmente e compléto alívio do sorri
mento da asma em poucos dias. I)eça
Mendaco, hoje mesmo, em qua1quer
farmáCia. A nossa garantia é a sua-maior

proteção.

Mendaeo A�(J:�",�m
Agora tambem. a Cr 10 00

Telegramas retidos'
Relação dos telegramas re

tidos na estação local:
José Fernandes, Rosalino

Medeiros, Joaquim Serpa, Bi
rando Faison, João EgidIo, Ar
cangelo Betiatto, Davi. Azeve
do, Zila Leal, Van Der Bom,
Romeu Machado, Mário Silva,
Boape,rges' Zavoer da Silva,
Carml�n GranelTa, Cristina
Castro, Dr. Hélio Paiva Brettas
e Cláudio Campos.

CURSO DE , , -

IR. LINS NEVES
lIo�lItia, 12ft senhora

�o - Rua Joto Pinto
'

.. ,
- LIIoh-rado - Telefone 1.461

"Id� - Rua Sete de setembn
- (Ilddf!clo I. A. P. da EBblTa)

Telefone :ar. 8M

.. PAULO FONTES
Olbldco e operador

lCIIIInlt6rio: . Rua Vitor MeftleI. •
Telefone: 1.4:05

ClO.UaIIu !lU 10 11 12 e du 1. bll
�: Rua Blum_u. •

Teleton« 1...

MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Enl!lina-IJe a dir�ir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem·se chamados para reparai de urgêacia.
Auto-Escola 1-47.77

GA�AGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO,. 40.
:A.prpxlme-se JDAI8 •., ...

,
Valorize o seu dinheiro, ins

amigos e parentes en..-la.'" crevendo-se no quadro socia
-lhes um número da reTlsta Q do,s componentes .do Colégi(
:VALE DO ITAJAf, edição de- Barriga-Verde. , .•

Vacinas para CONTA CORRENTE POPULAR
o Egito Jurai 51/. a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Rio, , tA. N.) - Pelo avião Movimentação com cheque.

da "Panair" o Ministério ex- B.8UCO do DI'8tr,eto Federal S. I.pediu para o Egito, mais uma 11
remessa de vacinas anti-colé- CAPITAL: CR$ 60-0001900,'00
ricas, a quinta que o governo RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
brasilei.ro já efetuou desde a Rua Trajaflo, 23. • Florianópolis
verificação . da epidemia de '-------�----------_.__...:--------,

"colera morbus" naquêle país. Tenha sempre em casa uma garrafinha de
Essa reinessa é de 10 mil doses,

a p' ER III'VO ' « KN o T,)preparadas no Instituto "Os-
valdo Cruz".

I

NAVIO-:r,fOTOR "ESTELA'"
maxima rapidez e garantia para transporte de lIuas mercadoria.

Agentes em Florian6pólis CARLOS HOEPCKE S. ·A.

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

Rppre;:entante de Andebu do Brasil S. A.
PRODU'I10S ALLMENTloClo.S - SardiIlJhas Portugueza - Pe-

t.ít-Pois - Aspargos - Macaorão Americano, com ov<}s. Aler:ques
em oleo e salgados.). .

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

Ovo inteiro em pó - Albumina Cristal.
PAPELAJRIA - Canetas tinteiro Erversharp "Skyline" - Au

topoíns - Canetas de madeiea=Penas para canetas, marca "Eagle",
'

RADIO. - Para mesa de cabecaíra, marca "Wonnie", 5 valvu-
Ias - 110-120 volts,

ABRJDO�ES DE LATA - Marca "Ace".
EiLA:8TLCDS - De Rayon e algodão.
BAlRALHOS - Americano mar-ca "Caravan".
'I1E.cIDOS - Graníte Bayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, nrccedenc'a Inglesa.

DATILOGRAFIA
Correspondenda
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M ,PigoZZi

Confere
.Diploma

METODO:
IIoderDo e EfIciente

RUA ALVARO DE (IUI\lAL H-O. 65

AVISO
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA}

TODOS OS PORTADORES DE TITULas DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O DE
CRETO:-LEI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DB
ACORDO COM ESTE REGULA,MENTO.

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

Aumente o Capital do COlé-1 A GRANDESA riO BRASIL

gio Barriga-Verde, afim de Dep,end:e da instJro{)ão de seus fi
que possamos construi-lo,

ins-Ilhos,.
F1az,ei com

qU,e,
todas as pes-

6l'e,vendo-se, hoje mesmo, no sloas ooa.lfa:be'ta-s firequentem_ �
seu qU81dro social de compo-

curso noturno e tereIS co?,tr}'bUldo
para o p·rogresso do Bras}·I. Eseola

nentes. Industrial ou Loja Maçonica.
.

.

Fabricante e distribuidores da. afamada.f�con.
feéçõe.í"-DISTINTA- e RIVETi Po••ue um;\âran�
.�e .ortlmento ".: d. oallemirà.�. ·,.llIcado.;: lirin.
I)on" e-bal'ato.; 'atgodõe.,imorln. � aviamento.
para alfalate.i, que receb.i.' diretamente doa

Idbrica,,; A· Ca.a eA CAPITAL- ohama a�"aGte·aAoI 4doe �8ar.':í Com.rel••tu do interior Ilc':••ntldo de' lhe ia.nem 'Ima

vi_ta ant_ d. efetuCl'i".m .ua. compra.': M'A'l'R'I� 'F1ol'láR6p�)}I.i113;:FILIAIS em' Blamanau .�Laier&�
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GERCINO COSTA TRABALIlADOR MODESTO E úTIL VARADO POR BALAS UDENISTAS EM GUARAMIRIM, FALECEU NO DIA DE SANTA CA-·

TARINA. SE AO' SR. HANS COLIN COUBER O DIPLOMA DE PREFEITO JOINVILENSE, NELE., IRÃ, COMO PERPÉTUO PROTESTO AOS, SEUS DE

SATINOS PASSADOS E FUTUROS, A MARCA DO SANGUE GENEROSO E CABôCLO DESSE BRASILEIRO ALTIVO. E GERCINO COSTA TERA VOTADO!

Dr� 4rtur Ferreira
silv�ajor Francisco Faustino da da Costa
lU - Discurso do orador civil Repercutiu dolorosamente a in-

- jornalIsta Petrarcha Callado. fausta noticia do falecim'ento" sá-
I":, -, Hino Nacio,11Jal - cantado bado ultimo, na Gapital Federal,pelo" pr esentes. do dr. Artm' Ferreira da Costa.

.

9,00 hora� - CatedraT ,iVIetropo. j Bwhiano de nascimenbo ,era, en
II.tu:na - MIssa eIl! memOrIa das tretanto, catarinens'e pelo coracão,vIÍl'illas do comulllsmo

.. _ . . Logo após sua formatura pelaO c0Il!an?o da Guarmcao MIlItar Faculdade de Direito de Salvador,Dia 27-Xil-947 ele, l!'lorwnopollS, por nosso mter- veio o dr. Artur FerI"eira da CostaSessão solene - 20,00 horas medlO, com:laa, o. povo em geral convi\'er entre nós e, gTacas á suaTe!ltro Al.varo
T d�. Carvalho. para assIstIr a Justa home�g€m elevada cultura, desempenhou., em

i - HIDO NaCl'onal.
. .

do BrasIl aos fIlhos qlle tombaram nosso Estado vários cargos de pro-,I - DI.sCUl'SO do orado,r mIlItar, no cumprimento do dever. j.eção, entre �s quais o' de se'crelá-
l l'io da Faz,enda, tendo sido, mais

I· tarde, eleito senador por Santa Ca
tarina.

'

Após a revoluCão de 1930 o i1us
lre causidico 'e homem publico par-
till para a Capital Federal, onde
fixou resi'dencia.
Era; ao laleoer, consulLor juridi

co do Instituto Nacional do Mate
e diretor do mesmo J,nstituto,
R'egistando esta nota, apresentn

mos á ilustre familia do extinLc.
nossas sinceras condoIencias.

'

�FIOrlanÓIPOlb. 27 de Novembro d� '947

Minha Crônica
V.A.P.E

"

Deixei o cantinho que me era destinado, semanalmente, nestas co

lunas, porque me pareceu dever ceder o espaço ocupado por crón icus
dlasinteressad,a,s c, áis' vezes', desintere-ssantes, ao debaLe e ao combute
polttioo-pactidát-ío que precedeu o pleito municipal de domingo últi
mo. Concedi-me essa trégua e concedi-a aos meus leitor-es, por

ê

les do
que por mim, porque, por muito que superestimasse meus méritos co

mo cronista - que não s'e dá - sobrava-me o senso da medida para
me indicar a prevalência do essencial sobre a mjnúnoía ou, em pa]<::l
vias rnais ao sabor popular, para me lembrar que o "maior coms Ô
menor",

'

Enquanto a atenção da quasí totalidade dos leitores, o que equiva
I-e dizer, dos eleitores, SI" empolgava na campanha, eleitoral que desf'e
'Ch011 a 23 do corrente, os assuntos que refugissem dêsse centro de in
teresse perderiam, na opinião pública, o mér ito e valor que, poderiam
empr-estar-se, tão logo pa ssada a fase de ahservência.

O jornalista, de ali n ou pequeno porte, vive do favor público, e,
se vive dele, trata dle angar-iá-lo, por todos os me.íos e modos a seu a l,
canoe, Um deles talvês o mais sutil, é o senso de não cansá-lo, seja
excesso, seja pela- impurtunidade.

Tratando, embora á distância, uma realidade complexa: ,e viva _

a opinião pública ! conhecendo-lhe a delicada e exquisita sensihihda ..

de ·e, sobretudo, não desoonhceendo quão var-ia, escorredia e movedí
oa é a sua preferência. o jornalista, que precisa ser melhor psicólogo
do que j-orna1ista, deve saber sr rvu- o seu repasto - .intelectual, já se

" � deixa vêr - ,com .a maestr-ia e ::. arte ele um verdadeiro "maitre-d'ho,
.

- tel" não esquecendo que o melhor- prato é o que 'se não serviu, per
mitindo ao paladar saoorcá-Io com a, imaginação, cuja confecção é
sempre impecavel.

Fica-me, dest'arte, a dupla satisfação de, nestes quasi tr-inta dias
de ausência destas colunas, Ler poupado aos meus leitores o mau em·

prêgo da sua benevolência 'e tê-los feitos crêr que estas poucas crôni
cas que não escrevi poderiam ser as mais i;nteressantes, amenas' e opor
tunas que poder-ia '8'SC1'eve,1'. Deixo-lhes o trabalho de compô-las 110

linotipo ela 'Sua própria jmaginaçâo. Quem dera surgisse um novo
Gutemberg 'a inventar uma. coisa assim parecida: o cronista a Ll-ans
mítir ao seu pú.blico a propriedade d,e 'extruturar o: CO'1'pO e o espíriL-l
da sua, ideia! .'

Não cabe duvida'r ele que, dêsse dia em diante, ,1 fila dos pel'iodis
t.as crescerirê1 assustadoramente, parqué' o que mais contém os eserivi
nhador,es, periodi,stas ou não, é o terrível e incuravel complexo do
homem de af1'Qntall' a opinião do seu s'emelhrante.

J� até .ousado em como seria a Il'ealidade soci,al, ,si o homem des
denhasse o apl'aus.o :e fosse ins,ensivel á crítica dos outroS' homens. Crei'O
q�le a história do progressü da humanidade encontra razão e explica
��ao no f.ato, aparentemente tão :simples, do homem não media' sacrifí
cio,s nem poupa'r esi�orco,s para não baixar de um padrão já alingidO e
antes procurar ,supe,['á-Io. Por i,s'So é que se diz "ma'rcha da civilizêl
Cão" pa<l'a significar a cadência dos passo's da humanidade sobre o elJão
da hislór.ia, no incansavel Má de vencer sempr,e no,va,s e m3!io'l'es ela.
paiS.

y�ltalldo ao pe�'iodista, ninguem ,ignora que êle, como qualquPf
op.erarlO d'a pena, vIve do f,a;v>or dos que .o leêm ... ou que o não leêm.
A ,aura populacão tém aümentaelo a;s vigílias dos grandes' e dos peque.
nos escwHorres e, assim como dela tém vivido, P'Ol' e!.w tém Iii01'rido.

. _ S_eja, como .rór, estou de volta ao ofi'cio de cl'ü-ni,st,a" Que os mem

IClt?l'("S me aceItem oom a mesma bôa vontade que me anima, indo pa
,ra eles.

Fpo'li:s, 26/H/47.

Em vitimas da
comunista

, -

memorIa

intentona
das

Haverá hoje diver,sas solenidades
,em memoria das vitimas ela inten
tona comunista de 1935, quando os

adeptos de Moscou, trai,ndo a PaLria
..

sob a inspi,racã,o de Luiz' Carlos
Preste.&" assassinaram friamente
,soJ.dados brasileiros fi,éis á bandei
'ra e ás tradicõ'es ela Pátria.
E' ° sl'guinte o programa:

Prêso por suborno
.

RIO, 26 (A. N.) - Iassuo Ikizjtli, j'a,ponês, comerciante jmpeteou
"hab_ea's-corpus" ao Superior Tribunal Militar, alegando esta'r sofrendo
tl�acao por at(}s dp com:anda.n�e do 2° Ba,Lahão do 60 R. L, com s,ede em
Lms, no Estado de São Paulo.

.

. Es�e paciente Lentava �subol'dina-r o ofiüia,l-médico do Ex,eTcito paraJulgar lDcapaz pam o se'l'VIç.o mili!ar quatro de seus empregados, �:teI'e
lOend1o-lhe a quantIa de 200 OJ'uz,ewos por pessoa, Lendo sido pr'Si;O em
11agr.ante.

A medid'a foi distribuida ao, mimisLro Vaz de Melo.

.

A questão do trigo
-------------- f RIO,26 (A. N.) - Segundo noticias aqui recebidas, pl'oss,eguem em.

Eso'erl·smo J Buenos Aires fclS "demal'chc-s" e)1t,re u vice-pr,esidente da, Comissão Gen-
.

,

I trai de Pr'ecos e as autorida.des argentinas visando a remessa de grmtrles
A Diretoria do Centro de Ir- qLUa,ntidades ele lrigo ,d'aquele pa,ís para o Brasil.

radiação' Mental "Amôr e' .�, mis�ão do coronel Mario, Gomes está s'e revestindo dI' bom pxitó�
" " pOIS Ja ,esta.assegurado o envlO de 100 mIl toneladas do produt.o_ Ao

Lu� , com sede a Eua Conse- mesmo tenlpo, está sendo negociada a export.ação d'e banha 'wr'gentín(J p<>._
lheIro Mafra, n· 33, 2° Andar, ra solucionaI' a crise desse I)roduLü.l1o Bio e em Sflo Paulo.
nesta Capital, tem o prazer de
cientificar a todos os irmãos 4esoteristas, e demais entidades
espiritualistas, que dia 27 do
corrente, quinta-feira, realizar
se-á a posse da nova Diretoria
'do Centro; para o que ficam
todos convidados a honra

rê1(l com seu comparecimento.
AGRADECE,

A DIRETORIA

Faleceu a
Noticiamos, em nossa edição

de sábado, o bárbaro e covarde

atentado de que foi vitima, por
parte de udenístas sanguiná
rios, o bravo correligionário

4 rolinha udenista

NOVEMBRO

23
DOMINGO

1947 - Nova derrotai
udenieta, em Santa
Catarina.

"Sempre e sempre a mesma história
E sempre a mesma garganta:
Antes das urnas a glória,
E depois... a tal sumanta!"

"Paulo Fontes! 'I'elegrnf'a l
Gri te! Esperneie! Maldiga ...
Wanderley! MeLa mais gaf'e,
Que a Vitória... nem te liga I"

"Parada, não mais avança
Aquela folhinha do mês:
Foi-se uma nova esperança,
Veio a derrota; outra vez!"

KNOT

iPETRI·LI-11
.

-

..11111[111

vitima da sanha udenista

r
,

COURA CASP.,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

Gercino Costa, residente em

Guara-Mirim.
Ante-ontem veio aquele de

nodado pessedlsta a falecer no

Hospital de Jaraguá. para on

de fôra recolhido.
A propósito, o sr. Celso Ra

mos, presidente da Comíssão
Executiva Estadual do P. S.
D., recebeu o seguinte fonogra
ma: "De Joinvile. Levo ao

seu conhecimento Gercino Cos-

ta, nosso humilde e pobre maa:

bravo correligionário, acaba,
de falecer no Hospital dê Jara

guá, em consequência dos gra-·
ves ferimentos recebidos dos.
criminosos udenístas Rudolfol'
Maria Trepasse e seu Irmão I

Francisco Trepasse. (a.) Ade-

mar Garcia, presidente do Di-·
retórío do P. S. D. em Joinvile•.
Á familia enlutada, nossas.

condolências.

o prefeito e 08 vereadores de Cresciuma,
Estão eleitos o prefeil:o e os »ereadores de Crescium«. Ado F'/H'a--

co, com 2.994 votos venveu o candidato udenista, que alcançou 1.42.') ,'U'

[raaios:
O P. S. D. eleqeú os seguintes neretuiores i, Jorqe . Elias de Luca,

Paulo Bleu, rir. Pedro v eraara Correa, -Luiz Piscosi, Manoel Gonçaiues
I Faria, Hem'ique Gleller, Júlio Garedesiski e Lniz Lazorin.

.

A U. D. N. elegeu: Edgar Costa, Angelo Pack e rir'. José .l'imentc{.

Cia. Internacional de Capitalizaçãof;
,

·A Cia. Internacional de Cap., por motivo de doença de seu cobra .. ,

dor não fará a cobrança a domicilio como. é de praxe. Soli.ciia prn- .,sJ,e';
motivo aos seus portadores o oliséqu ío de efe! uarem .seus pagamentolõ'
a té dia 28 ás 12 horas, em seu .esorítór io à rua João ,p iuto nO. 13 sahado-

Contra' Molotov
I LONDRES, 26 (U. P.) - A policia impediu uma, demonstração 1»)'

sr. Molotov, por meia duzia de mar-idos ingleses cujas N,posas russas não
tiveram permissão do g-overno de MOSCOLl de deixar o país. Os maníf'es-
tos são veteranos dos serviços diplomatieos da Inglaterra na Rússia, teu,
do eles conseguido chegar até Lancaster House, onde 'se reuníram os'

quatro chanceleres. Traziam cartazes I'ircligidos em inglês .e russo e JlOá
quais reclamavam as suas esposas. Um deles dizia em ambos, os idíornas r.
"Paro as consoíencías brrtanícas e soviéticas: somos mar-idos inglf·ses·
sem as nossas esposas.

Argentina
Estocolmo, 26 (D. P.) - A primeira vez quando a policia

policia tleclarou que. prendeu prendeu um cientista a'Jlemão-·
Carlos Eduardo Séhulz, de 24 ,que ia tomar um avião para a;

anos de idade, que era um ofi- ·.Argentina. Não foram revela.:'
cial do Exército argentino en- dos os nomes do cientista e do
carregado de enwar clandesti- alegado chefe do bando. .

namente lideres da. "Werma- O consul argenti Pineyro det·.
cht" para a Argentina. Não foi elarou, porém, á imprensa,. que'
l'evelado o posto hierarquico o passaporte do cientista fora
de Schulz. ,A policia disse que obtido pelos meios legais•. Sua,
Schulz- estava ligado á Liga f.leclaração, foi, entretanto,.
Nazista clandestina de Estocol- cancehida seis horas depois .qe'
mo que está fabricando passa- sua divulgação, sem nenhuma.
portes falsos para "quisling,s" explicação.
noruegueses e· nazistas ale- .--------------

mãe�. Schulz chegou á .Su�cia Justiça Eleitoralem Junho e estabelece� mtImo
JUNTA ElLEITO.R.AL DA :13a ZONA

contacto com.Torkel Lmdberg, DO ES'J'ADO DE SAiNTA CATARl'NA
fotografo e lIder da Liga Na- AVISO
zista. Schulz será interrogado A Jun�a Eleitoral da 13a ZOn:iii

hoje ou amanhã. Até o momen- realizará boje, ás dezenove. horas.

to três membros da Li.o-a Nazis- um� sessão extraordinária na qual'
/:> terao p]'OssegUl'meltt,o os lrahalhoS'

ta. foram presos e outros qua- U8 a,puracão elas ,eleições munici
tro se acham sob custódia pa- pais.
ra o interrogatório. Além de Florianópolis, Z(i. de novembro de

T'orkel, figuram entre os pre- ( )' O C !947
.

L (ISS, S1nar 'Un,u!
s.os Lenart agerman, que se- ,secrelal'io da Junta Elejtoral'.
ria o diretor da Liga e sua es- da 13a Zona
põsa, Maria.
Em Copenhague a policia

,... -:. --••*"": .- �
.;

prendeu um
.

cidadão alem�o!E8CaSSeS de papel '

que se acredIta ser um dos 11- Paris, 26 (U.IP.) _ O g-abinete"
deres do bando nazista que I uo primeiro mimis,tro Sohurolln in'-
está enviando clandestinamen-' formou que os jornais fraDce,s�·
te cientistas germànicos para passarão a circular com duas pagl-

A 'O- t' nas qllalró. vez·es por semana, em,a 10.en m�. _ COnS'N!UenCla . da falta de papet;
. A lnves.tIgaçao de carater provocada pela paralização elos tra-

ultra-secreto foi reyelada pela balhos porLuarios.

importa sabios nazistas

·FRECHANDO •••

Era uma v,ez um vale muito formoso e fecunelo. Os hOlll.ens '

que o habilavam, tornaram-no conhecido no país, p.ela prosperidáde
Ique Lhe deram, trabalhando nos campos, erguendo cidades, multi
plicando fábricas ...

-D8(pois vieram alguns pOliticos e qui!s,el'am 'fazer desse vale'

propriedade privada de um _par Lido.
E depois o povo ira:balhador não concordou com isso. E fE'z

com que os politicos da U. D. N. não digam mais VALE DO ITAJAt,
mas VALE DE LAGRIMAS ...

Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


