
.. noticiando
milia

providências do Ministério da Víaçã« sêbre �õ p�gamento do salário-ia
aos funcionários des Corretes e Telegrafes, o deputado Osvaldc Cabral apre

sentou à Assembléia um telegrama _ _ _ pedindo as providências já tomadas!
-------�------.--�. .__

_ "____
_

XZ:!!JL<. _

Unidas contra O perigo
NOVA YORK, 22 (U, P,) - o Centro ele Iuf'ormações da. Repúbli

ca Dominicana anunciou que foi pr-oposta a conclusão de um, pacto an

ti-comunista com o Haiti, cuja f'ínalídade será impedir a infiltração>
soviética e das suas doutrinas nas estruturas políticas e governamen

tais da Re,pública Dominicana e dêsse país.

(I MAIS JL...·rIOO I>UltlO UE SAN'!'A CA'J\&.K1HlI

.....'rJetá.rlo e D. G&I'8JlteS SIIJ.NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS
DIretor 110 &e4laçl... .L D.AJL\8CENO DA SILVA

------_.,,---------
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JJE ARBUn.A IU.MOS

,
,

I M. 10.132
"O jornal do Comércio ", órgão de marxista, adotado pela Ilússia sa-

NA
tradição ·e de peso na imprensa viética.

-

ASS'tMBLEIA LEGISLAY'IVA brasileira, inseriu, a 7 do corrente t ii)ara evitar que il sombra da li-

, ;; mós, o seguinte, transcr-ito por herdade, na sua aplicação irrestri-

c(l! ?;:)rinWiI:o orador da sessão de I ,p liear se o entender, não continuará nitivamente, o seu :para,deíro, Não
dezenas de jornais; ta, se a1br1gas::lem os agentes empe-

1\ ,�� :,rn, _ f?1 ,o �eputatlo ?rty de

I
por ungust.íanto que j<ti tornou. '9s se calará em Jaco da dramática si- A silllução criuda pelo caso dos nhados em destruí-Ia, a democra-

1 I�ga1hue,� lV�,tCtHlJdo, -,8, exa. sem- apartes, alguns deles que S, EXCla. tuação daquela zona, que ,pelo seu mamiaL,o,; com unístas, cujo efei-I c.ia, ,vitol'iosa na lula contra o na,z i-I)} e que setrata da del'esa dos ínte- r'p,'c r'] le·l1 muito bem, ricar íarn em trabalho e esrorco enche OlI ajuda ti_' 1 I i d 1 ,I

]'P.°SPS I' da "'C)
, .

d "t �

I'
1) .",. 't '" U', to -Ievia er uosaparcemo com

aI
ascismo, ue xou e :U'LlO a passivr-

r:'''::
J

" '.�
,( nonua e � <�. t;?la- ,ql1,[�lquer �l'. deputado da ,.t\:ssem- a enche!', as arcas do nosso tesouro, '

l�.a, t o �:�nde d-es:vemm.o:;o lida- �leJa Legislat iva I(]o. Paraná, con- Acha que silenciando sôhr e o caso,
cassação 'do re.g�Sll'O dO_Pflrtido pe- dade_ cOI,n ,;q1.�e admit�a� no seu seio.

�!-o, ' Na sessao de ontem, sua tese forme muíto bem disse o seu cole- leria qU{1 também renunciar o seu lo Poder .TlldwHU'IO, nao comporta, a açao nnnuga e errgru em posíu
jOl 11 .d�·íesa do .planalt.o barriga- ga Ilmar de Almeida COITêa. mandato, pois se não permit.ira com discussão partidária. nem jllst.if,i-lladO novo da sua cartilha. o d., i,reitover-de lao d� _fundo lwejudicado Prossegu inâo a série de conside- o mesmo s·e esquecendo do cumpri- l

.

L' d t:d f J I tpela rt('{l� VIaçao Ferroa _ Paraná rações que vinha fazendo em torno mr-nto Lili seu dever.
ca que se es .eja a procurai' me a- e au 0-. fI esa, que os PU) IClS as,

- Kl::-t. Catat-iua, Bem cO.J1lpreen- da crise de transporte B, V, P. ,s_ C. ·S. Excia. Lrrminou o sem discurso í'oras ou a ínvcutar �nfemismos, I
os politicas os pensadores contam

d;mdo �, tmportancta do seu mau- de início 'pedia aos seus pares que dizendo já SCl' l ernpn de por para- para vestir a 1'!�ali,[_ll1de, diante da! poráneos pregam como justo e lô

�at?, �11�mdo cue é da VOlltil:?� de relevassem a assistência com que deiro a ,estas experiências que Yi� qua 1 nos

aC:hamos.!
I g'i:co. A nossa Constituição 1'oi taI-

uma llarx:.ela d-o nOS'50 .povo, nao vem "em tratando tio assunt.o na Assem- mo's notando. já é tempo d-e nos ]i- O
,- "

. .

d,mt1o ":ligare.,� ,u r'uanLos· TJOrfi'aI:n bl,e·I'a. 1� "tIO, a a·bs()llI1.il t'al'" de
. , c,omllnlsmo nao [pm mais eXls- vez a cl_)l'lmelra q.u�e oonsagTou, em

- ," J' - 'i -,"" ber1.a1'l'nos de:;;l.a sini,stl'a R, V, P. S,
t'

,

I I
.

d I t t
' "

1JaO,.,�? benterfl,clO do ,po,vo, mas ex- j,r'àn.-;'[Jorle no Donte e no oéste ca- C .. poi" ,ti nosso, �ôbre tudo ele- um ,enCHI ega ]JO ,pUlS, es{ e que a

I
ex o eX1pl'OssO, o prmClipl,O novo,

�11l"I�am<en"B no esLoíamenLo ele farinense C!hegou ao ,seu climax. A pall'iol.imônio q�le ,também T1osper_,Justiç\a, pelo ór�ão ,compeL8:ll!�e, 0IPf'OibiHclO ."a �l'tganização, o- regis
�uas b!),ls�s. O int61;ôs�f\ dos nossos cl'isp !dllal não pode s,e[' mais as- 1f'1\('I" e que p�t[l sf'l]·dl) deJa;]Jldado conSiderou COlltl'll1'lO ao nglmB de- tro oU' o innmonUimento de qual-
1l1idusl.rlalS {� mWdelI'ell:{)f; do oés:fe susladol'a e as�obeI't.aolr, por isso inutIlmente. Dc.plbita, todavia, ccm-lmoCt'áUPO, lll'OilJindo a ;:;11a ação ,quer partido politic-o ou associação,fl llorte do li;sl,rudo, vem c'Omo tod-o! entf'nde sei' do seu- devol' reclamaI' Ílanl�a no atual tllI'l'tOl' da R. V, p,

. ,�, d' .. t'.' .'
- I, ' -.:- . t,

'

o sabem, .�(}�l·endo o� mais S'raves e da ciil'pção dl'.sfa,fel'l·o"ia nwdielas Í':i, C" I'ecem [1ol11oado pam aquplp, atla\-[:� e, paI wo ou as&o_maçao'lcu,jo �)l'ogJ.'Ull1a O�1, at;ao con,rarJe

!'u(jcs pr(lJUlz.(Js (lclvmdos do mau para a �oIUl}ão ,do <lSSllll!O p.m caUf;ll. ('.le·va·dn JJoslo, pl'omelendo, pOl'érn, ,le acul'do corn (J ql.lP dl:lijJOe o,§,.o reglme democl'a:tI-co, baseado na

1���,�:�,��na�'�n[.(), da I�ede da
, yiaç,ã� Nesta., alLma, e a?art:a.,d� por, I,ml ;:�lü�I' ,�t :;l'ga pal'a!p1('it�81� a l'S- '13 do artigo 1 H da ,ConsliLuição plur�lidade do� pa�ti{\os e na, ga-

I· .', 1I,lO ',eso e pm c�:U.sa ne uePl.I.lildO llde1l1"(..l, db�e, .-\qUl P [J IC"rluaIIZa(,dlJ do H. \, p, S, L, Fe.deI'HL Irantla dos dIl'el.tos lurrdamentals do
'n, 1uma atendÚI 0, que pr�'Lel1de'l11 os meti llIgal' 'pnl'(l fa lal' e : ['ütar

d(�
•• ,

.. .

.1" , '_ .. '.
�

..

no"s,os JJ)adell"elro,� e mdustriulS. asslInlo que 11W LI'-onxe á lriblllln. lLl1ll'1' as c:1IIsa::; delrl'minantes da. Btlm Ul1 IL,�1. O� �OJIMtltllJnle� de. ll()m�1 _." ' ,

Nesse s€�tor, 'o )lOSSO C'Pe1'oso (.lepu- Sou dpTJUl,n(fo à, Asscrnlll{;ia clf'''(.P fd 1.1::\1 cl'is() rle. f.l'aJl:,.,po.d,e da R. V. 194G a<dotal'UOl, 11':1, CaJ'ül Magna A ll1'1!()IaLIva da emenda C()l1

..�.'LIt.arlo_ Orly de lUag'ulhaes IMachado Estatlc,", ·He1)rEg("nLal1l.r� dI' uma p, ::::, C .. foi apoJltada pelo drl111- que elaboraram, fi lese de nma de- tucional que se converteu, com a
se llHO des,cUlda nem p}ll', um só m�-;- pa]'('�'la elo elritorado ,catal'in.,en.se, l,�rlo Jlaga1h:i(.:,'i :\Ilacbado .a co�).stru- mocr'a;Cia clefef15iva cont.t'a os ele- l'fJ'f]aç.u·o supra. no. § 13 do ar.tiga
J!l�nt,o, Tem saio, s.e.n1\[He, como JU ll�'er;.l�aHJenle ,jaqllcla que lles·tei> çuo de nl�lo�as p l'lç"a� ('!:'Ia(:0e;s df'

"
.. ,",',., ,> "",<: _I r. '., .'.'

'

101.JltO, o d-efcllSÜl' �tl'dQroso daque- fIla, S,· Icm 'dchalpJ1.rlo i:'Dl I'cr{!ad{,l- L1ll'1�l1lU, l:J-gt',naIH!O' amda lfIalR "a mi nl.,). jJfldnünHls ,Ck J (gllne", a 4 fi da Carta Ma�nu do .P:ll:,ooll.he
J�� 9ue,,�d.',e h.,a. IO�1g0.

Lejn�'Po, já !?e ,l'O.dP.�l'SP.Cl'(1 ('ouLI'a a falia de tran�- sitnul,:5n, Tarnljém pafil: L:.l1.j,[� con.- poifLclos

..

1>ll1 'ldeoJüg'las

ar.ttl-hbe_já
U. D, N" o p,arLl:lo que €Il11t�o ClI.S.hablf't:lal am d, VBl na Rede Yl.agao fiOI'; f' fla i'a P',cu[ul)elllo do �ua <])1'1n- COITf\t1l a enOl'me riGfwlf\ncJa elo

\ l'ais, 1'1)[1 [t'a os q;ue ,pro;pugnam ,puLa'Va, cO.m JustIça, a glórIa de
Férren Pa:rana-Sa.l}La ,Ca4m'lIla o en- cirJal j)J'uc.LU(;i'i,1, produção ·psta que malerial t'otlalltp, a pnomne ·falba ele um 'islt!ma di) "'o",êrno incompatí- llav,e1' de1'ifralida.do na lula contra
trave do :progl'e�,so de suas llldus- é um dos mais fo.r(.es motivos da r,omblls! í\,pl o, sàbl'e tudo, faJ.La de

",
," e " '

,

,<

" , ..
trias. por con�p·gujnle, ela c<conomia nossa. e'Conomia, não medil'á esfor- rlire.ção. �ão e-01mip I'e·entclemos em

vel com aR ll])cl,c1ades 1'I1e1'en,(;os á a dItadura, a lJantcleJra das maIs

c-atal'in�lIse, Es.ta crise que a dire- ços nem eanseiras [la!'a que tão de- fn('e da Ipalavra esclarecedora ·e ho- digniJ(jwde humana, contra a l1ega(:,ãü \ intra,llsigenl.es reivirllCliea·ções demo
ção da Rede citada pode muito- ex- � sol:mLe rsta,cLQ ,de coisa 1.>'I111a, r]rt'i- nesta rio nosso deputado, porque elos dirf'i[os do homem, como os 'Cl'êíücas, para o reborno às tl'adi-

Çlnda tno ':rui;"z�nho" o m,aL,�rial 1'0- 'CIJUc,rií.1l3 a consC([lção democrática cões Ji,berais que. o golpr ele 10 de
danJ,e, Si) a, RuJe vpm a'ulellDdo lu-

I, 'f']". ,- d'" - b' h'I1" . ih' 't'd
crus, Q1W (',mbora não fnJ]ulosos, são (.1 Cl\lIZctçao: l�ue ,even::üs p1e"er- nOiVem 10 ,Hla S'll v�r � o, ,num
IOfla\'ia mais que con'i,pensadO'res. A "ar. Os pnl1CLpJOS (lne dao ao es{a- regllne pessoal de al"hül'lO li) lrres

fina1i,dade da H.êrlc p a de servir () tntu rJp, 18 dR sf'j,embI'O o seu ine- t!-wll-sa,biJi,dade. Todos os louvores

povo e não a�umular mil.JJões que quívo,ro sentido democrático nãO' sarão ;poucos à bancada qUI', aO'
"A Noite, de 18 devem ;:e1' a.plwados sem}Jr·e na. 111e-

'I 1" t l
lhoria e a.quisiCfi.o .r1e material. poderi'io ('.unniliar-sc com a. fl 050- png'nar .pe, o iPrmCl;pio prode ,OI' da

Não ['C'c,hare.mos 'es,t.a ligeira.men- :ria polHie-a do totalitarismo, da di- democrácia renascente na Brasil,
te os nos·sos a'plan80s pois vemos rei ta on' da ('."quer·da, seja o fascis- empunhava uimda ardente o labaro
no scn ,lra:balho uma ufil'ma\_'ã,o que

mo, -com a.s suas várias mo.dalidades, I
da camlpanha poli Lica digni:ficarla

muito mel'e.ce do s seus conter-
râneO's. sl}ja I) comnni>:mo, {lI' inspiração (Cnntinua na 3 'Pag.)

florlal1ópo',S-Ter�a·Feira, 23 d. Setembro de 1947

�\

...

Na Para iba udenista é
•

assim

Tremen�o li�elo contra os comunistas

S03} o Wulo "Pel'seg'uiçõ;�< políticas, na Paraiba",
do .1'01'1'enlo publica o cO'C'guinte Lp].egrama:

J. PESSOA, 18 (Do corre;:pondente) - O c!p,jmLado pesseeli�b
Ol:aeJlio Queil'oz telegrafou do município ·r1e Patos, informando qne
() major da Policia, .Joi1o Costa. alacoLl a J)1'oprieelade dn sr, Norherto Ba

racuh�7, travand{)-se violenlo ti!'oLpio rnl.l'e o JH'ollI'ieLárin agl'i'clido em

seu lar e o referido major e "eu bando armado, \)S qllais, finalmplltp

BUENOS AntES, 22 (U. P,) - O Tribunal Federal confirmou CJue

onze pessoas foram presas em consequência dos preparativos de um

atentnc!o a bomba noutra a senhora. Eva Dnart,e Pel'oÍl, espôRa do pre

sidente Peron, A noticia deste fato ({orria ,em Lôc1as as Mcas na cidade,

nos bars e resta.urantes e outros estabelecimentos. O juiz Juan Muri!l

Longe confirmou que havia ordenado a prisão de 11 pessoas, mas a

crescentou que se lratava apenas "de uma associa.ção ileg·ul".

Lyon. 22 (U. P.) - O genel.'al, datas {la União. De Gaulle a'cuso'll ataque ao governo, {[iz·endo que ele

Oharles de "'anile abri'ú a campa-l aos interesses, estrangeiros dentro'l não terá ,Call)aci,rlUic!e e força Ipara

nha rIeHoral da TJ-nião do Povo

I
da lêl'ança e de eXlP1Qral'em a COll-: executar 'Um programa, dados os

Francês, )Jara u 'pr-ôx,imo pleito mu- Jnsflo do esta·do e a angnstia dos ci- pOderes-que a Qemstiuição eonferiu

nicipal, !Com fi. 'declaração de que a, dadãos Ipa['a atingi l'em os obje:Li:vos''. ao ,Cong'l'os,so. O orrudor encerrou o

Consliuiç:1o da Quarta República \E íWl'escenlou que "a fim de atin- sen dis-cur'so cam Hm apêlo a-o po

,jagou a França na anarquia. Numl! girem
seus objetivos, ,ql1� s�o o de

1
\'0 franc,:s .para que de. o �eu voto

ft
c.aL.e�a5

disCU'l'SO á grande massa !poiPular, emp(1I�ar o pOd:l' na Republwa, pa-, aos �al1idIdaLas do s'e,u p�rtIdo n�s
4Ir V �

conc-Emtra<da na Praça General Bel- ra entuo destI'LlIl'cm to:dos os que. se elelç,oes flue se ronIlzaeao !lO pro-
,

t'd t
.

J, Ie,coUl'L ele Gaulle desf�chou um opnserem ao seu monstruoso con- :ximo 11168.
R.IO, 22 (A. 2'1.) - Logo após tel' aSSIS I o uma par U1.'l-el1.e quo ' '

"

,,', I I I .

.... t' l' .\'. '1 d'
,

t . violento atalT\le aos comunistas. e 10rml'smo e, fLna men e ,;ornar a

procurál'a o, Hospital Ue u 10 I aJ'ga,:; gravu a e �PIS meses, JS o JJor
'

,
'

b' '

M 'I O t" ·1'). pediu () yül.o do po;vo para os candl- . nossa ,palna um ,cios mern ros obe-
volta das 18 horas de -ontem, o médico obs-treta, f. anoEl r ,Igoa [1.,- ,

I'
,

I' "t':tlwnt.cs r o lIJ1!pel'W rsmo SÜ'VJe 'lCO

:f.mutou-se com um ve'l'da.deiro caso Lerniolóico, qllt) por ceeto, seí'á
- os hODHms CfllP dirigem est.a 'em-

obj·eto de acura{]os estudos pOI' Vfll'l.e dos e-ientistas.

O J
.'

O
•

jH'esa -f'lbt,l'e, nó<:; levam ü efeito o

A partnri('nte, urna s,enllOra do norte, deu a lnz unia criança com
• oaqulm OmID: seu trabal!ho de clesintegl'açf1o nâ-

duas cabeças e duas colunas vertebrais, lIue mtSCf'tl morta,

dOI-" cional",
Ca,paciLando-se do grande abalo que isto ia lhe I)roduzir, pois, era gnas e

'

Ivelrau :Pro5se.g·u indo em seu vioJenlo li-
mãe pela primeira vez, o facultativo não comunicou :í. senhora que ha- Está apresentando sensi-
via geríldo nrno monst.ro, O renomE'no acha-se g'uardadô num vidro de belo conlra os comunistas, �tj'jI'mou

veis melhoras em seu estado
o Cihe.fe (].a Un.mo do Povo Francês

formol, naquele Hospital. de saude, s, excia. revma.

D. Joaquim Domingues de

Oliveira, arcebispo metro

politano, que ha dias foi
submetido a uma interven

ção cirurgica, praticada pelo
dr. Saulo Ramos.

cou, Eles 'condenam a inflaçã.o mo-
A s. excia., revma.,' que nelária, mas jamais intervelm para

continua sendo muito visi- minorar os ,s'eus efeiLos, a não ser
tado no Hospital de Cari-

!\al'a al1menlar o� seus malps".
dade, apresentamos votos de

pronto restabelecimento.

fugiram à l'ração dD fazendeiro, Chegam noticias deqne há mor los e fe

ridos, () ataquE' l)l'end{'-w a qUl'sWes tloIíticn1i. O médico Norl)('l'lo Ba

racuhy é suplente de (1('1)1.11 ado cslad L1a!. membro do ._Diretório do p, S.

D. em Patos e tomou pul'Le saliente como 11m dos baluarlr�s do pesse

dismo nas últimas (']pl\_'\)()S, Reina ,intrallquilidade no seio da popnla
çãJo pelos 1'1'equellles at.on lados IloLíticos vcrificarh)s no BsLado.

}t}";lranha-se, lamhr'!m, Q\lP o govérnaclol' haja abandonado o Esta

do llas vésperas rIo pleito que lhe cumpria sU]Jel'\'isionar e presidir
oom isenção e dando plel1�s garantias ao eleitorado.

Nasceu com

também

Ponha o seu tUllreiro a ren

der juros, comprando ações do
Colégio Barriga-Verde.

Homenagem a
Finrelo La Guardia

De Gaulle 1an\:011

Nova Iork, 22 (U. P.) - A
O\NU prestou esta tarde uma

singela homenagem á memó
ria do sr. Fiorelfo La G�1ardia.
Por propo'sta do sr. Osvaldo
Aranha, os delegadOS fizeram,
de pé, dez segundos de silêncio;
O delegado brasileiro declarou

que La Guardia foi um "cam

peão da democracia" e um es

'pirito "sinceramente devotado
á paz".

atentado contra Eva Peron
que Uel-e� in\'ocam a clemoc'l'ae-ia,
quan{lo eles desejam a dita:dura.
Eles se l1l'oclamam campeões da

indc.pe[wlê.ncia ll:lJcional, quando
lJad!1 mais fazem do {[ue executar

:JS ord,ens dos coma-nda1�tes de Mos-

um

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. Henrique Slodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt21.· aobrado-e-Telefcne 1062
(Altos da (CASA PARA ISO) - FlorisD6poli.

nteís
Viação aérea

Horario
• SEGU!'iDA-f'J'3LRA

Varig - 10,llO hs, - Norte,
!leal .8. A. - 7,30 118. - Noi-te.
Cruzeiro do �Lll - Norte.
Real S. A. - 1_1,30 11.s. - �ul.
Panair - 9,50 11s. - Norte.

TJ!)HÇA-l�J�lltA
Cl'U'ZCÜ'o elo ::)111 - 9,40 11s. -

Norte.
Varig - 12,30 hs. - Sul.
Panair -- 1:�,OO hs. - �ul.
Cruzeiro do .Sul - 12,20 118. -

Norte,
.

DATI LOGRA FIA
(orrespondencia
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozz

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO ia éARVALHO, 65

-A INEGIBILID'A-DE
\

DOS PREFEITOS
P. Alegre, 20 (:<\.. N.) - O caso 139. IJI, da Consl ituição da Itepú

das iuelegihi lidadcs para pI'efeito blica ",

municipal e vereadores, Ioi ontem l�:;ta!Jelrce esta item quo e 10e

examinado 1)010 'I'r ibunul Regional legível "para prefeiLo o que hou

Eleitoral, em sessão a que estive- ver exercido o cargo por qualquer
.

mm presentes os juizes Erasto ,\11 tempo, no período. imediatamente

COl'l'êa, Lourenço Máriu Pruncs anterior, e bem assim o que lhe
A lc ihiades de Campos, Coriolano

I
tenha sucedido, ou, dentro dos seis

Albuquerque, �ilvio Duncan, 8010n, mr-sos anteriores ao pleito, o haja
Soares o o dr. João Bonurná, pro- � subsí.ituido: e, Igualmente, pelo
curador geral cio Estado. A questão' mesmo prazo, as autorídades poJi
foi suscitada por uma consulta 1'O1'-! oia is com jurísdíção no Muntcípio".
mulada pelo P. T. B., através dei Decidiu ainda o Tribunal Regio-

I seu advogado dr. Roni Lopes ele nal Eletoral, apreciando. diversas

I Almeida. consultas: a) que o funcionário

'I'ratava-se de inlerpretal' dois rmmioipal que se eleger vereador,

rlevc, antes ele assumir o mandatos
afastar-se do cargo efetivo que Li-
ver na Prefei í.ura a que pertencer i;
h) que os funcionários ela Justiça.
poderão candídatar-se ao cargo ele,

vereador, em pleno exercício de
sua função, mas que se eleitos, de
vem alltistar-se lambem elo cargo.
para desempenharom o mandato,
corno no caso cios funcionários mu-. ')

nicipais ; c) que os juizes distri-
tais candidatos a cargo eletivo de-
vem ser afastados das funções ju-·
díciár ias, no momento em que Iôr

requerida a sua inscrição para dis
putar as eleiçõ13s.

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

O ESCRITóRIO ASTillRólJ)E & Cia. Ltda., inLermedi:írio da

Empreza Comercial R. Grossenbacker S. A., com esorítór ío no Rio>
de Janeiro, encarrega-se de compras de quaisquer artigos naquela
Ipl'a!c·a - cimento, feno, canos galvanizados, pneus eLe.

Borario dasempre
sas rodoviarias

SEGUNDA-FElttA
ExIpresso ,são Oristóvão - Lagu

:na - 7 horas.
R�I'e.sso Brusquense - Brusque

- 16 horas.
Auto-Viação litajaí - ] tajaí -

15 horas.
11J.xipresso Brusquense

Trento - 16,30 horas.
Auto-Viaeão' (lata,rinense - Joín

víle - 7 horas.
Auto-Viacão Catar inense - Ouri

tiba - 5 horas.
Rodoviária .Sul-Bras il _ Põrto QUAU'l'A-FJ:<::IHA

Alegl'<C _ 3 horas. Cruzeiro cio .sul - 10,40 l1S. -

TERÇA-FErRA Norte.

Auto-Viação Catar-inense _ por- Real ti. A. - 7,30 hs. - Norte,

to Alegre _ 6 horas. Varig - 13,00 hs, - Norte.

Auto-Viação Catarinense _ Curt- !leal S.. \. - 11,30 118. - �uJ.

tíba - 5 'horas.
' QUL�TA-r;'ElHA

Auto-Viação Catar ínense _ JOÍll- Panair ___: '11.,25 tis. - Sul.

vile _ 7 horas. Panair � \1,50 hs. - Norte.

Auto-Viaçao Catarinense _ Tu- �:arig.-- d1(),�? I[1S. - ser.

barão _ fi ·horas. (;r'uzell'O' o >:oU 15,30 hs. -

Expresso Sã,o Cristóvão _ Laxu- Sul.
.

na _ 7 bot-as.
'

i, Cruzeiro do Sul - 9, W hs,

Emprêsa Glória Laguna ,,_. Norte.

7% horas. ! SEX'l'A-FEIHA

J'<:xpres.so BrusquPTIse _ Brusque: Yarig - 10,10 IIs. - Xorte.
_ 16 boras. n.�al S. A. - 11.80 hs. - Norte.

Al1lLo-Vi'!H:ão Itajaí - lLaJaí - ���al :'l',A'_I�}/'I)O tis.
-7"So'Uhl.t5 horas. ,

-,i mWll o la .- u -

,� s.

QGARTA-FEJJ!HA :'I(l�Le.. , .
'

,
'

Auto-Viação Catarinens'e _ Ourl-
1 analI -- lc;',OO hs. - i'iul.

tiba - 5 ,horas. I ..

..;�R\DO
.

Au(o-Viação Catarinense _ JOlll-
" cnl.z,en'l) do >::iLlI --- 11,00 hs.

vJle - 7 horas.
Norte.

. .

Auto-Viação Catarinense _ La-
]'a,IW11' - 9,5� bs. - Norte.

,guna - 6,30 'horas. . D�i\HNGO ,

K'\.'T).)I'esso São Cristóvão _ Lagu- pan��r - 13.00 hs. - �ul.
lla _ 7 horas J_,,],nal� -.--- 9,50 hs. -" Norte.

.
.

' '.
. Lr·11ZCI"O do "111 1100 hs

F...�lPT'{'8S0 Brusqlwuse - Brllsque Sul.
.. � , ,,- ,.

- 16 hOl'.as._ _ . . Cruzeiro do Sul 00 h
Anlo-Vmç.ao na,lal - HaJaf -

NorLe.
1., S.

15 boras.
EXlpresso' Brnsquel1se Nova' .

'Trento - 16,30' horas. Farmá"l·ao de planta-oQUINTA-FElRA li ,l

Anta-Viação Catarinense _ l)ô1'- Dia 14 Domingo, Farmácia tos se valham ria innllôncia elo car-

ta Alegre - ti horas. Nelson - Rua Felipe Schmidt. go para pi'olongá-Io Oll rl'eupel'ú-
Auto-Viação ,Catarinense - Curi- Dia 20 Sábado Farmácia Mo- lo dentro de breve tempo mas, por

tiba - :) ,horas. t I
Â:UJt.o-Víação Catarinense _ JOlll- derna, � Rua João Pinto. Ü'U 1'0 afIo, código rle gnanlias

vile - 7 horas. Dia '21 Domingo, Farmácia que P, a COTlsLil!uição assegura ;)

All'to-Vi,aç:,ão Catarinens'e '1\t1- Moderna, - Rua João Pinto. qualquer cifl[lJdão o uso de direitos
barão - ti horas. Dia 27 Sábado. Farmácia Sto. ou fa,clLllelades quI' não podem,
AuLo-Viação ,Catarinense La- Antônio, _ Rua João Pinto'. ser limitadas pOl.' cOl1sliLli'ições 10-

guna - (\,30 horas. -

E.."ipr,esso São Cristóvão � Lagu- Dia 28 Domingo, Farmácia ca,is. Declarar que é inel�'g-ível rH1-
na - 7 horas. Sto. Antônio, Rua JORO Pinto. ,ra preCeito o que hOll"'C;> c,,:.�r ..;iuo
Emprêsa Glória Laguna - O serviço noturno será efe- o cargo deMl'o cios d'.�.l.(li[(i m('sc�

7% ho,ra,s ..

E tuado pela Farmácia Santo anLeriores ao pleiLo. C[ll�llrltl a Cal'''
j Xjpresso Brusquense - Bl'us,que

:16 11m·as. Antônio sita lá rua João Pinto. ta Fnnda,mental (-'!?laLlli :lpenaô �eis

Anto-Viação Itajaf - Uajaf _ A presente tabela não poderá meses, eqllivale a l'l'S� ,·tugi: nm

15 horas. �er alter.ada sem prévia auto- 'direito que 8<venLualtmeuLe por nmi-
SEX'rA-FlE1HA . -

1 t D t ,,1 d D
.

Rodoviária _ Sul-Brasil _ Pôr,Lo nzaçao (es e epartamento. ' os paul' ser gOZ:1 O •. pm8lS, a n0:'-

Aleg,re _ 3 hOl'las. Departamento de Saúde Pú- ma é nitidamente de rlii'eito ;>((oi-

AuLa-Viação Catarinense - Pôr- biica, em 30 de agôsto de 1947. torai; e a compClLência legislati":}
to Alegre - 6 110r,as. Luis d'Acamporas: Farma- eorrespoLllflenLe pe,rtence de mo,-lo
Anto-Viação Catarine.nse - Curi-

tiba _ 5 illOras.· cêutico-Fiscal. exclusivo á Uniiio (artigo 5°, XV, CONTA CORRENTE POPULAR

Auto-Viação Catarinen'!e _ Join-
------ '[eteu "a" ria ConstitUição). Jurol 51/, a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

vHe - 7 horas. Precisa de com- Assim, o Tribunal Regional Et�i- Movimentação com cheque.
gU��l,tO-VJ,�ÇJi�lO����rinense - La- torai alcor:ela, por l;tnanimielade, 0U-

Banco do D.·strl·to Federal �. I,Rx,presso São -Cristóvão _ Lagu- prar algo ? vido o elr. pro.euraclor, que no r�- l) 11
iDa - 7 lloras.

F It Ih d· b· r)
gisLro elos candi,datos a prefei�:) e CAPITAL: CR$ 60.000,900,00 ;

Alulto-Viaç,ão Hajaf - Hajai - ii 8- e lU elro '. yi,ce..,pr'efeilo deve ser nbser,,:�do, RESERVAS: CR$ 15.ÓOO.�00.OO '[
:15 horas. no tocante a ineleg·ihilidade. tão :,
FlXipl'esso Bru�qUtens'e _ Brusque Procure então Crediário Knot. Rua TraJ-a-o 23 Florl·8no·polis

"'

somente o que ).).l'.ec�itua o artigo .. �--__-
••-;;.,---._-----;;;.:;.,.;;.�;.;...;;;---,,".!- 16 hora,s. que mediante a módica percentagem

.

SABADO de 10, por cento, resolverá o seu
AuLo-Viação Calarinense - ClJrl-

.

"�ba _ 5 bOi'as. problema, facultando-lhe a com-

Auto-Vi.n�ão Cll:tarinens.e _ JOin- pra da mercadoria que v. s. necessi.
"jle - 7 horas. I tar, pelo preç.o corrente da praça

A_nLo-Vj��ção GaLarinellse - Tu- sem qualquer outro aUlIllento.
barao - ti hora,s.

E:'{Ipl'esso São Cristóvão _ Lagn-
ORBDIARIO KNOT.

na - 7 horas. Rua João Pin,to n. 5 - Anexo á
EXPl'esso Brusq\l'ense - Drusque Redação de "O ESTADO", Telefo-

- 111 horas. • ne 1022
A1]to-Viaçã.o Iüi,jaí -. Haja! -

.

_,.. _

13 horas. APENAS C'" I,H
FiXJpresso Brusqnen8e -- Br'llSqtV'l! Co. eu. intiJllla fI.anUa Ve,,'

9,30. horas. ..

I
..tá a.xiUa.4Io • ,rild••

EmP:I esa Glona Laguna - Co.trilnla para a CaIu �
'lhh o-ras.

.

... hulür•.t. ü J'I.riaM6••u..

Tra nsportes requlareS' de carqas do pôrt.o de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORI

textos constitucionais dívergentes :

a Constituição Federal es-tipula em

seis -meses antes elas eleições o I

prazo para as desincompat.ilril iza
ções: mas a Constif uíção estadual
do Rio Grande elo :::iul havia am

pliado este prazo para dezoito me

ses. Em facc disto. o P. T. B. con
sultem "se o registro dos candida
tos a prefeito, více-jneí'eí lo e "e

readores eleve ou não ser Jeito, r-cs- .

peitando (I prazo de seis meses

previsto na Consl.il.uiçfio Federal.
OLl de dezoito meses fixado pela
Conel.ituicão estadual".
So acórdão pro[e,['j{]o sôbre c

feito, em que Iuncionou como re

HU,0l· o Juiz Lourenço :\olário Pl'U

Ilrs, declara o T. H. E.:
"0 ca"o é dr �l)lnçi\u muito sim

ples. Comu a T_ini5.o s·e arrogou a

])l'errogaliva rle estabelecer os pl'a-
7.08 di' inelegibi1i-dcttle, inclu,sive os

que dizPID resprÍ'l,o ao' ca,rg'o de

prefe.il.o, Ilão ,é lícito aos, Estados

.;JiSrlltlI' �úhl'P klêoLiüo assunto. Dir
:se-á que a Coí1st,iLuição do Estado
moviela por maior prudência, uni
camen�e tOl'IlOU !Uai:; rigorosa uma

pl'C'cauç511 conLida na fe,deral. �Ias
não lhe ('ra 1Jer!Ui.[jdo fazê-lo. O
texf o da Cada Fundame1J!Lal visa

por- um lado, a moraliza<:ão dos

man,datos, impedindo que cand idu-

DA BAIA-COMPANHIA
.......... 111. -- flUe: I A I j
(!fCJllfDIO•• I'JU.](8POBT1lI�

Cifra. do Balsnco d. 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Relponlsbilidede.
Recete
Ativo

c-.
Cr$

80.900.606,.30
5.978�40L755,97

67.053.245.30
142.116.603,80

•

..

Sinistrai pagol n01l último. li) ena.

ResPoJllabi !idade. ..

98.687.816,30
76.736,401.306,20

Diretore.:
Dr. Pllmphilo d'Utr j Fr�JrC.� de Carvalho, Dr. Fraoci!Jco
de Sá, Anilio Malso·ra. Dr. JoaQuim Barreto de Arsujo
e JOI� Abreu.

VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 1

"

f

QUU
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
1

.

RUEI Felippe Schmidt 48

AVISO
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA ff'

TODOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA.
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LElI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DR!
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

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

�
.

'I
0/

I�

Informações com 08 Agentes
Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - CI - Teletone 1.212 ( End. teleg.
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r No tas policiais
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Continua O ESTADO Feeen:
pela 110b/'e (' pal riut ica figura do

d di Brigadeu-o Eduardo Gumes.
f, O Istribuições de valiosos 11'-

,

1
Fui a emenda da C, D, :'i" dcren-

" vros, rnc usive romances mo-
d

di,da com a erudita eloquencia do
t etnoe, entre as pessoee que" l'utüo de'llulaelo ClemenLe Mariaui
"constam de seu cadastr _

'

ecial,
o so c:oull.'a·a i/weslida tenaz dos cornu-

A nistas, num terreno de íranqueza
.s pessoas que ainda na-o

',-LoTam '

em qUE' .não havia lugar vara ilu- ra r a paz numa ordem Iiascada em
u.. preenchIdo o coup

-

. ,.

que di
,

on �o('�, que se converteu no princípio p rmcipros de justiça, que codif'i-
ieriamente publicam " I" I

d - o,s, CIJIJ�LJllH:lOnal em virtude do qual quem a ma urna lei internacíoual

;p.o erao faze-lo agora, h b
ri t d

él 1- u Poder Judícitu-io determinou a para a convivêuc ia dos 11U"08, cs-
! t an o-se, assim, a concorre- I ' .

Lcassação do iegisbru riu Pai-tido Co- ooroa-se cran e do "plo l'US::50, que
!J!'lIm a tão interessante inicia-
i"

muuista 00 Brasil, por cunsidet-á-Jo age para perpetuar o mal-estar, a

IV.a realieeâa sob o pe troci-
' ,

d LI
uma �p\:ão do órgãu internacional Inqu ietação, o desespero 1:'.111 que

�ruo·a VRARIA ROSA, à que II'] )J' L' vivem as nações sacrit'icauas pela
Deodoro rr. 33, nesta Capital.

c '11.1 [lar o

dJl' IVO uma revulueão
guerra, pois é êsse o dilema.

.

x x X
soem lJla�canl! a de ditadura do

,. .

pro-

.Fnzem anos h
.

•
'[ll'flll'!.al'iaclo, quando nr-Ia são GS p ic io para a semente da l'HVO]UC'üo

,oJe. m-olr tái-ios '1 maio' T
. -uc iu l sonhada pelos comullislns,"

_ Senhor Mauricio Spaldí ng ()'
� o 1 Y1 Ima,

.de Souza oficial d F' 1\1,1:>.. �ulg.'<Hlo que tornou ilegal a U nobr-e gesto dos Estados Uni- 1 I'
-

.IU a .

-

.- mas, pas�nJ( o a ,gum eempo, 1Iao re-
, orça 1- '''"l·'te I P tid C

.

I do" "O ljL1eJ'''1' Ir' I' •

.Iitar.
L.' s'. nem co ar 1 o ornnmstu co .,." .

L -va r as pO'[Jo acoe" Hisl.in.rlo a tcnta,;fio, n;hriu ele o pa-

_ Menina AI' t N "
,

Bl'aSll te\'e pur e;;copo im,peelir a
j'aUlillLa� ela E'Ul'O]Hl o ;:;OCOITO i�le- coLe' r. plle,onl'l'{}U", uma noLa d,e

1e e azaIa 511- " .

,
-

l
' . . dhtll qllP '1' "11 d' CI' t d' t

'.veira filha d S A
' IOltil ueno 'CO/1: l'al'Je! ao l'egl'me de- ' '. o" "o \ e a mOI'Le por' -legara nes es las a es a rloi,:; C'/llZpil'os,

Allr
'

S'1
.

o r, rgenllro e:mocl'úlic(l, '(ie ac0rdo com :1 (iC')Llll'i- i-nanição, ell'cunl/'ou a muiOl' Ol)osi- capl'tal, proce',deIlte de P, Ale- l' ,- 1 I j
_ ea 1 velra,

_

I
.

',seno gene o ,oma:( as IH'ovid&ncias
.

V" S
"

na nova (JUP. pela H1Z de llm elos çao f a I{clj)ública f.io\·iélica, qlle gre, onde executou uma tem d
_ lUva em1rall1J� D Q.. ' ,.

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

-

1).(l1'a aproeu er o,s vigaristas,

B
" ....." ""u:, UlalS auwl'lzadlls membros e eC,lUU ,l g(,llcrO�j(la,de nor�l'-aill1el'l- porada de grande sucesso, a

, oscos h "

.

'

com u a�.-;enUn)l'lll() de Lodu o 1)(11'-
ea,na -a� fronteiras cios países sub- aplaudida Companhia de Co- ES,PAi\Cr'\;l\IENTO

'\
en OIlt� Norma Tolent1- tirlo, a l'Oi\' 'trouxe ].HH'a o (lj,rciLo Jl)plldos hojE' ao SI'!I/ jugo, na 'linha médias Mesquitinha. ÜH irmãos Fl'ancis,c.o, Adll'iullO e

;1l0 de Souza, fIlha do Sr EUl'I'- l'L' II
.,' (111" \"11' d B"lt' \1 "1' '['l'nl'ole'u D�TI1'el ag'l' 'j'ra () I'

,

. CUIJS l UClOna Jl'ai:il!ell'o, L ( o a ICO ao f c /'lU JCO, A Artista dos nlais consagra-'
' .. ,ti' elC J (m. �;.va (10

.co Tolentmo de Souza e

alll1lal'
' . J,"llo' ", , ')) I'

. J 'd r< h r

d C I' 0-'
_

. (,orn(l aLllllltll', 1..)01'.[('l.n to, q\\l' (.�sse
. 11 <lHe Ia, a o (Il1l<l, a part e oeuIln- elos e populares do Brasil, tra- '05'e e i"()n�a e sua SeIl! ora Lsa u-

I o o ebl� Caraça? de Jesus, llal'i idu Sl' coloCJul' agul'U lia llosic:;lo da eia A.lemanlla, a Tc,jll'üoslo"ú- zendo um elenco de primeira ra 'clp SOUZ.H,

,

- Me:l1n� Mana Madalenal CI:l/J I J':1fliIIJl'ia em que prO{'Ui'a 1'U- quin, a Illgos,la\'ia, a RmTHmia, a ord'enl e um repertório novo, o
'1:>E'lldo HmlJo� recolrhirlos ao HflS

,Bonatell:, fIlh� do, �r, Ar?a�dolgi/' Ú �l!a l'f',poMa,lliliclaclc, flCtlhl'fl'- BlJlga]'ja, a Hungria, fi AJ.bania não grande atol' patricio nos pro- piLai ele Caridade, Os fel'im('ntos

,Bonatelll, fUnClOl1arlO

PUbhCOjllWdO-SC. .COIl' e�enIfPulo.s rlr'mocI'ú- rerc.bcl'['íu um g'l':io.ele It'ig'o ;,;equr�r porcionará uma série esplen- produzidos J)plos "[rês mosquifei;-

,Bstadu�l.,. li('II,;, qm' nfio lhe OCOI'l'Cl'am anLes? fio� JOl'l1eC'mlE'nto� nn1E'-l'icanos, não dida de espetáculos, ]'08" "fio ele naturpl,a gl'a\'P,

ENL�t" CAR.l\�El\r ]'[ELO'I :\fifJ. s.('/.'iamos "im'pj'os Sf' nus C�{[L1i-1
\'e!'iio U.J1/ dO.'Iar al)enas do� srus em- A e,spectativa com que está Não ,]nn:endo te,st.eml..mha.s no 10-

_

R �, CY DOS s���rros, \':b�Clno� a da].' a r'xpliraçno que jJl'r"stimo�, ,para (jlll.� �!la� IJo:fJ'ula- sendo aguardada a companhia, cal, a po!tCla esta delJgH!l1Clflnrlo,

,

ea lza-se, aman la,
.

as
, 91 paca cós lo[',na f'úcil a rC'sposta :i \;ii"�_elr:-;yail'ada ...;. [Jl'(]VoqLH'm a CIll1- assegura-lhe uma grande fl'e- i])ar:� Rabcr o motIvo da "pancarla-

:horas, o �nhvc,e, matnmonu�.l \ jlel'g'llll la [ol'Jnu1acla�, A ;1I.raçi'i_o da J'� lI��lO,�f):i aI ,qllf' .COI! laminp o I'ps,lo quência duranté sua estada em
l'Ht e eneont1'ar os agTessorr�,

d?, se�lhorlta ��lm�m Melo, d1TJl'm,)gugI:� jpva ll��ra a lllCOE'l'enüIH �I" !:'lllopa":' ,�e (",[)l'at(·, nLlma cau- nossa (:idade, onde estreiará
)eta fllha do JOf nallsta OS,valdo i ':: para a j ::lIta df� logJea o'; CIl18 prn- dai de mhPI'IaS (' ele hurw/'cs, por dia· 30 do corrente.
lVlelo e de sua exma. esposa d.1 snll\ COlHP:/'omeLcl'-s,e com a opi- lodo o- conLinente, levando ele raI-
Ana B?sco de Melo, com o sr.1 nião pública P'1)l' uma :atitude l]ue dão a:-; 1'ol'ças democrálicas Sli'l';Pl'e- Café Otto traduz qualidade!
Eàcy, do;'3" Santo�, , competentel p()�sa llal'ecpt' influf\flciarla por 1'a- ,;as e impotentes, P6Ço.�O ao seu fo,'n.ec ...dor.

_func10nallo e tecn1Co' ela VA- [MI';; r[r in::;]li l'cll;ão goveI'l\amen t.al, '�(' E'ssa hOl'a apocalíptica chegar
:RIG, E:;f;anws cOJ\YCI]I('i,dos ;:Ie quP há, para a üllmaIüel,1Jelc desamparadn

.

O 'ato civil efetuar-se�á na l]('sse ca'�o, urn grave êrro psicoló- de Dp,llS, há elr' encontl'ar 0,-; soJ'is·lns

-residência elos pais da noiva, á gi,oo, porquE' são apal'Plltcs os efei- fia CJ):\', ÔS ti'iJios do PSD, os crl�-

-rua Urussal1ga, n, 6, nesta Ca- lo:;: ele um movimenLo rle opinj[io dulo::: cio P, R" na incompreensão de

·pital. cxpl,wwrlo ardilosa'll1en,Le jJara d,u a todo� 03 partidos de'll1ocl'úlico� cio
( ,Serão padrinhos, por parte impre�sltó cip proInn.clirhvde, qUHllclo B/'asil, se elF'vom ou' uüo se/' CCls,sa

,da noiva, os seus pais e por não J'cfletnm s,enão fraca" oudlila- :l(lS o� manKlaLos comunistas,

"'Parte do noivo, o sr, professor G:il'� ele wpeI'fícü', Essl' ambiellte D .pl'esiciente' Trurnall, qlle hoje
,Orlando Mélo, Ins.petor :IDsCO-1 l'iclício (. pl'Qprio elas gn1l1r1E's ciela- nos (Irixa, dEllJUis dp havf'l' escolhi

'lar e sra, Estér Melo Lentz, I cip:; os meios cnsmo.púlitas, d i\'ol'cia- fio :l n()ssa Púll'ia pWt'a daqui irra

funcioná�,ia da .Secr.etaria da, dos, em gel'aI, do" fllnrlament.os �(I- clial' pala\Tas de firmeza e l'tClver

AssembleIa LegIslatlva do Es- li,r]os da� llacionalidaclef. que têm tência ao mundo contmr:baxJo l}ela
-tado, Após a cerimônia, o d'is- passadO E' queJ'em u I'e�,glWl\du elas mais lrá,gica inquietação, l'alou uma

·tinto casal seguirá em viagem \ das suas tl'adi('ões, linguagem CJue dispem,a intel'preLa
'-de nupcias para São Paulo, de O comLl:ni�n';o, que intimida e de- ção. 8('.11)- l'eLicências e sem dUlplici
'Onde regressará para Pôrto �orjpnLa os partielos democráticos el linde dc sentJdo, Os Esta:doí'o Unidos

Alegre" onde vae fixar residên- os leY<l para a negação ,ela� suas (Ia A,mél'ica elo Norte nilo dei�al'ão
.oCia, ori.gcns \'el'lhll(lcira�, é, ai,llK:la, no dE' ,cumprir o ma.ndalo que o destino

no��o .meio, urna aven.tura, uma au- !hrs ouLOl'g6U, Niio trairão os seus

da,ciosa conspil'ala, feita de explo- fno'l'los, trwnsigindo ,com RS fOl'ças

l':lçito, de burla e de ignorância, pa- do mal, para cujo ex,l.ermfnio se sa

l'a a eventual possi'bili:dade de uma çl'ific·ou uma .grande par,te de sua

SLll1prpS:l, 'rira a sua emanação in- moóelalCJ:e, ,oheia de fé e de pal.rio-
leleclual das in1'iHracões que faz lismo, Tudo ,farão para honrar a

na i,mpren'la. nas associaçã.es ele es- confiança que clepositam 'nas ,mas

'Telegramas retl-dos cI'ito;'es: na ,tribuna pal'lam€,ntar, instituiçõei', na sinceridade dos seus

, , ,1, nos ol'gQOS ,coletivos em que haja es,tadislas e rI,os exemplos do seu

Relação do� telegr�mas 1'e- lugar pal'a a 'Pl':1Pa,gwnda pela pala- povo os que eSiI}el'am, confiantes na

tidos na estaçao lacltl. \'rei e�cnLa 011 falada, AlImenta-se liberclad\;), viver uma ;vida democrá-

Etelvina Vieira, Oly Gomes, ua exploI'aç,ão da::; classes majs tica, frate·rna e dig'na,

,1\dy Glalluf Üpusyha, Diber- atingidas IP'elas dificuldades do mo- O po\'o brasileiro - não se ilu

.luando Luiz, Amélia Ferreira, melllp, com ipromessas men.Lirosas, da.m os seus represelll.antes - co-

Rosinha Xavier Santanl1a, In- q\lP ",abe ser incalpaz de saLis{azer, rnunga nos mesmos ideais qu'e de- A Cio. Internacional de Capitaliaoção ClviZQ aoa

Aiio Fernandes, Horácio LO'Pes, Sel'H'-Se da desnrienlaçüo política l'p'ndf' a Amél'ica do Nor,[.e, e está

Erna Monn, Nair Oliveira, Eva PHl que d\'f:mOR, '[):ua influir com a i:dlmti,ficaôo com os se,nlimenLns tão
Seus distintos po('ta:Jol'$s d.. titulas que in.talou seu

,Silva, Elisab.ete Seda, Carlos massa bruta do seU' eleitorado tiem incis,iva e :elal':lImente, 'e'Xjpostos, pela eserit6rio nesta Capital à Rua João Pinto 13. (Sobrado)
Borba,

.

Antônio Petraglia, Pe- indf.pendência nas wmbina\,'õe;:, ar- palavra apostolar do presidente ,

dro Woycek, João Bati'sta Viei-\ ranjos e Clonohac;os com que �e fleo-! 'l'rumam, A prova, eleu-a no cntu-j e�que no rnel!rno lo,c01 efetuará cobranças ou Q domi�

:1.'a, Vicente Sanchiz, Salim Adib rJ1.ol',aliza, hoje, a viela pal'tielária do I' Si.asmo
e ,na '.,espontaneidade dos' cilio pelos seus cobradores acreditados.

Attem e Leonoer Borges, ,pab,
. ::LT.)lausos cO,m que aco!,l1ell llest� ca-\ -------------------------------

'" .' n o' QUel'Dl'Ú isso elize,l' que o oomu-
j p1tal 0_ em1l1cnLe GIHífe de Estado IC I b D d AiorlS]nOOSs(el'teoIDdoOss l.f:'::::ido;l::tedé' nismu nüo ,consLitni, j)elas comli-: ela naçao nort,e-amel'lc.ana, q;llam:lo o

i IU e O""e'" 80Ste
, I

, .'- • '. ('(1(''-; l)t'eeát'ias de sua expressão propa,gal1ida comunista, a:einlosa ou
' ...,

.

� .. V

.0() lema do ColeglO Ban"lga-Vm- �l,lllal, uma wnieara á dpmoc.racia clisfarça,cla, procurava desvirtuar 0\ A DiJ'etoria, do Clube 12 dr Agõsto, atendendo a preearie-
, de. , , lJ!'êl�i1ci 1'a? Não, eúdent.eme,nLe, O srntildo na presença do nosso país 1 dade de �eus salões, como também o elevado número de seus

'1'rumaoD rei'OI-"I
e

OU
('omunismo, eomo rr·flf'xo int.erna- elo grande lideI' ela clr'mOiCNI.,cia, I a�sociildof;, solicita a atenção de seus sócios para as seguintes

li I eilmal
ti llm grande IjJ0rigo l)a1'a o A i]J01'a que vÍYemos é dE' a,firma-' inslrurões:

t. ·d 01 Brasil e pr,ecisa sc/' combaLida, des- -e,ão e não de Libiezaf;, ]<� de von,tade a) O ingl'eS80 ao Clube só é prrmitido aos 'associados e

'soas a IVI aue� ! üuitlo, extitipado, antes q\le possa e não ele indecisões, É dp sincerida- pessoas ele suas famílias, de acôrdo c,om as disposições dos

Washington, 22 (U, P,) 0llt'az('l', à vi'da nacio_nal �s grandes de e TIno <d,e artifícios, Por isso, a Estatlltos;. ' ' ,

,

,

presidente Truman retornou a mal'flflclfJs de que c ea,paz,
,

realidade brasileira aCo.nsellla aos b) Som�n�e s�r� pe,nmbelo a en,trada. ele men01'es de 14

Wn:shington de sua viagem ao O mundo al�Jal não pe'DmlLe uma que t.êm apego ao;:; valm',cs' (il'mocrá- [lllOS llas ma,tl�ees mJantJs � nas dO�l�g'U81ras;
Bras,il, a qual durou vinte dias, inf.el\pr:elação oLi.mista cio" a,conle- licos uma atituc!r a,tiva de combale c) O 80ClO asplt'ante nao t.em Dll'elto de sefazcf' acompa-

Imediatanlente á sua chegada,' eirnenlos, A guel'['a contra um to- e não a,pE'Il:lR ll:na vigilânc.ia re-tó- nhar de outras pessoas;

o chefe do Executivo ianque' I alital'ismo foi "cncirla com a aju- rica e inOiPerar, I c,
,

d) A Diretoria solicita assim a cooperação dI? "pus as-

compareceu á Casa
• Branca,: ela de outro, Estr, qnc. é o cnmunis- so?i.ados para, estas instruções, que repul.a ele magna imp-o dâll-

afim oe discutir e resolver nu- mo, s,ubsisle, forlaleclClo, na em- Empregl!1' hem fi seu dinhei- ma para a vlela ,sOCIal do Clube,

IDerr.E',OS assuntos acumulados' pl'citada sini,..:lra elE' d�trnir as fol'- 1'0, comw'lw10 !lf'(if>S do "Colé- Florianópolis, 19 de setembro de 194.7,

durade -ao .sua ausência, I ('a� r!e.lllocrálica.', para () illlllél'iLl da gio BI!l'T':�'.n."Ten1('''. A DJRETOH.IA

o reg1stto do p_PopularTrabalh.i;ta
RIO, 22 (A, N,) - O 'rl'ibunal Supcl'iol' Eleitural, por' rnaiocia d(�

votos, deferiu, hoje, o pedido do pl'octlradoe Temisbocl:es Cavalcanti, llCY

s·cntido de ser r,ealizadlL uma diligencia para apurar a denuncia segun
do a qual os dirigentes do Partido .popular Progwssista, que acaba d�'

requel'er seu l'eg'isLl'o, são todM elementos pertenoentes aos qua,cJI�og do
extinto pal'tido comunista,

Votal'am \'·encidos, contra essa diligencia, o minist.ro Ribeiro da
Costa e o juiz Sá Filho, Defendendo seu pedido, falou o procul'ador Te
misLocJ.es Cava Ican t.i.

da Imprenso Companhia
Mesqui�inha

�h
f'
,

A voz
suu doutr-ina, seuãn apenas ela sua

p rcpotôncia.
O es,fõl'çO dos pu íses ang'lo-saxões

1):11':1 reconstruir o mundoern bases

Conclusão

democráticas toca 'ao auge, ui-risca
cio a exaurir-se clianle ela res isl.ón
cia que lhe upõc o Ct)IlJ'LLllÍ;;HlO so

viético. 'I'odn empenho em estrutu-

,rr
Friccione VapoRub no"
pescoço e cubra com

flanela quente, Atúa
como uma cataplasma,
enquanto os vapores
que se respii'am desin
flamam logo as mem

"aII.1iI branas irritadas,

1)r. Newton D',Avila
Ausente durante o mez de
'''Setembro, em estudo no Rto

de Janeiro,

r,

QUi�i:<:ou-'Se a ,poJí.cia central o sr,

•
Artur Ji'eij.ô dizendo que um índi

- ví,eJ uo de cór e usando 'Ü seu nome

:

I
Joi ao Bl'la, Vista, Clube, retir-ando

!
um saxorono e um pandeiro de sua

I
IJl'Oi) r i edade.

l<:;sLão sendo tomadas as necessá
rias 'pI'u,vidências para encontrar

I "o amante da música",

coxro DO VIUAIUO
Juãu Jnsr, de �Ollza, casado, pes

cador rc,i'(j(mLe na Lagõa, queixou
:ir. Ü lJcleg-,teia 'cJest.a caI�iLaI Que
J'ôrfl aborrlado pOI' dois indivíduos
na rua Yi,ior Meireles, que lhe pe- ,

díraar: para guardar um pacote C011-

tendo "quarenta contos", Oornn ga
raní ia lJ'iea/'iam com o relógio ele

� iP\lI�o (lo Ill'i'icadol'.", este aceito-u

Dia .21, ás 10 ihora:s, o vi,ajmlf,e
José Ma,ndalin Néto pa,ss,ean,(lo de
ntamovel em Coqll'eiros, ntrO'j)elou
lüas,ualmCllite o mE'llOr .Joatan .1"01'

tlUVmfP, cam três anos de idadE'" que
te\"p 8('U pé direito esmagado,
Srrcol'l'ido ipront.a,mE'ntf\ p,elo sr,

Mandalill, () manol' foi levado ao

Hospital ::;, Se,bas!.ião-, on,l'(:' s·of'reu
uma indervenrão Icirúrgic.a, com a

amllll taç50 do pé,

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

AVISO

r.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'" o :hSTADO- Terc� ttlr t 23 de Setembro de "47

AS LAMPAD·AS

,EDISON_MAZDA .

.

c

••,1111111SIIIIIl.A1I IIAIS!
Partido Social Democrático I

DIRJETóRIO DO ESTREITO
o díeetor-io do PSD do Estreito, reoent-emente empossado, tem

o prazer de comunicar aos .seus correlígionarios que s-e reunirá todos
os domíogos, ás 10 horas, na sede do Cantdsta R. F. C., provisor-iamente,

Oienêif'íca, também, ter sido deliberado que os
-

companheiros po
derão se entender com qualquer membro elo drretor ío, para expôr-Ihe
suas pietensôes de iIlJt,rrêsse coletivo, RS quais serão" em reunião, exa

minadas com critério e just ioça, e s-endo julgadas assunte de conside

ração, por certo, merecerão o apóio do diretório, que as encaminhará
a quem de direito,

I
,-
t
•
t

S d
.

I"
I

-

J.
.

e eseja er... nao aço: ISSO •••

��-----�--+-��-������

--

'rUDO t€' serú dado, SI8 souilJeT'es
imaainar com clar-eza e eonstãn
cia aqu.ilo que desejas. se não ob
tens o que pedes, é �1'_ f],ão sa

bes pedir e nem SaJbe� qtle pe{JÜ>5.
Aprende a cultivar uma ímagina
çiio positiva, para heuef'ictc teu e

de todas as criaturas. Geava emtua
memória que a imaginação é uma

fôrça poderosa! . . .

RUINAS, fracassos, enfermidades
e ,humilhações que te aborrecem
fúram atraidos pa)' tens lIPn,somen
tos neaoiioos Procura descobri-r o

lado, bom de lôdas as COisa", em li

e em teus próprios inimigos! Se-

gue avante!
, ' .

lRl\Ji\O! O temor, o ódio, a vatda

de, o. orgulho, a inveja, o eg-oísmo
'e a luxúria são pensamentos nega
tivos, culpados da tua -derrota. Sê

digno de ti mes-mo e repele-os p.ar<l1.
sempre, aifim-de venceres na Vl(i!l.-
UMA mente rpositLva só i r1'11(11a

Amor, eoní'tança, paz, segut-auca,
eaúde tolerância, caridade, agrado,
:sE>I'cnirlade e abundancia. Só isto
vence na vida. Aprende a ser POSI
tivo. €'_ a ,f.elicidade virá ao teu en-

centr-o. �

NrTNCA faças a outrem o que na�
desejas a I i próprio, por que, !,e e

vrenladc que podes ponsnr posntiva
e nogaí ivamente, também é cer�o
que ° dt"sej3lN3S ao !I-eu p1'0-
ximo reoeberàs em dôbro!
FORl\IAS'l'E no passado imu(lens

neuativas. que se mater-ializaram
e agora í.e per�eguem. ?OIS bem, a

aete de rtestrui-las esta. em cultí

vares UlüC.[l!lnente bons pensamen
tos. Exp€'l'imenta. e verás!

. "

OS pensanwntos bom; .moorllcam
a tna saudc, o teu ambiente e a.

também os tens pensamentos. pen
sarrdo uniicamente no Bem!

(Da emprêsa Edil;ora "O Pensa

mento" Loda.,
Rua Rodr igo Silva, 171

Paulo).

...........

V. S. quer o pl'og...esso da

'Il.ossa Juventude� Dê-lhe ins

tl-ução, e isto só se cOllseg-ue,
acompanhando os org'anizado.
res do "Colégio Banig'a-Ver'
de".

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

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

IUD lázaro, dize-Ihel qlle i
um e�fênno que poderá J't

cuperár a laude com Q te�
,auxilio.

,
t
,
I
I
I

�llill�i
I

pois quasi sernpre acontece... I

Não adote o sistema de tirar lâmpadas de um lugar
para outro! É um hábito que poIe ser a causa

de sérios acidentes e, além disso, se a lâ'mpada
é de pequena capacidade V. prejudica os olhos.

Compre hoje mesmo um bom sortimento de lâm

padas Edison Mazda... as que sempre brilhammais! .

A peste suína
Rio, 20 (A. N.) - Contínaa

causando serios prejuizos a

econômia nacional a peste suí
na, que está dizimando os re

banhos nacionaís. A fim de
evitar a continuação do mala
ministro da Agricultura em

reunião no seu gabinete, com

os tecnicos veterinarios do Rio

I
Grande do Sul e Distrito Fe

deral, decidiu a aplicação da

dotação orçamentária de do
ze milhões de cruzeiros, que
sómente agora foi distribuída
ao Ministério para debelar o

.
mal. Prevê-se, devido a exten-

I

são da 'pste e elevada mortan
dade de suinos, que o mercado
da banha venha a sofrer gran
des faltas, e em consequência a

elevação do preço do produto.

QUEIXAS .E RECLAMAt;õFP
PREZADO LEITOR: Sr (I que lho

J1!liere9l'l8 é. realmente, um� pro"'id�ncta
.JAr:e endireitar o Que e.tiv�r er.r.d(' Ot\

.U" Que .l�",," falta ola se repita: I
N lia o elcândalo' que a .ua reclamaçl.
AI lIueia poderá 'rir • cau..... encuaj.

. lIlI_ á SECÇAO RF;CLAMAC01tS,I {�O ltSTADO. que o ÇIUQ _, lendtl
\ sem demora ao oonhecimecto de qa.

I ..te direito, recel>eruio ". 1- .,DUl iIl10,...,

;llI do relultado. embora em &1111114 ..

I_alo
leiam pubHead... 'lO'''' • ..,.. ...

...._ • trO't'lcIlMla .......

-

GENERAL fi ELECTRIC

••• O inevitável!

I••,
RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO - RECIFE

Relojoaria Progresso

Não sltbstitua lâm.pa�
dali a não ser no caso de
extrema necessidade I

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE

.COCKTAILV-8
.�

Rico em Vitaminas

Delicioso suco de S vegetais,
numa feliz combinação sele
cionada, Cocktail V-8 com

pleta e enriquece a nutrição de

pequenos e grandes, pois é de
rico teor em minerais e vita
minas. Sirva-o gelado ou quente,

Peça
.

COCKTAIL V-8
_ puríssimo s.Jlc.o.,de 8 vegetais I

como sopa,

e complete sua nutrição
,.

* Tomates
* Cenouras
* Espinafre
* Alface
* Salsa
* Aip.o

, -

* B.terÍ'�ba
* Agriao

Produto da Standard Brand. of Brazil, Inc.
llia d. Jansiro

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

INFORMAÇÕES:

Paru L(j1tcttr."io�·Est(JdllAJiS ou Federais
e Exames de Admissão

-Estu-de por torrespondência
Português, Matemática, Ciincias I Geografia,

Hís t6ria do Brasil, etc.
Intel!'e••o-o? preencho e.te cupão e remetca-o para C, Po.tal 333

FLORIANOPOLIB - SANTA CATARINA

PEDINDO

Home __

Rua H.o_---_
idade .. EstaGo

Senhorltal IAo escolher lIea perfame ..el1fI. ------------------�-------

que S8 trás a marca ela perf..arh!MI'"ssa de 6° anl-versa'ri-o"Johan Maria F.rin." que ii ed I.relerida pela eorte Imperial �.

D. Pedro fi

de JUGEND & FILHO
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERViço DE

REEMBOLSO POSTAL

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

s. NOI.o, relÓgio••ao acomPClnhado. do. r..pectivo. ,certifieados .

de g�antia.
'

PEÇAM-NOS CATALOGOS - ENV'IAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba -- Proçca Tiradente., 26C -. Paraná

l

VaJorize O seu dinheiro, ins
cl'eyell(lo-se no quadro social
dos componentes do .ColégiO;
Ba.rrig'a-Verde.

-------

VOCf! PRECISA COLABORAR
na Campanha Pró Resla
belecimentn da Saude do
Lázaro.

N. 6 Cr.$ 200.00 ,

D.apertador fabl'icado na ItoUa
Qualidade de primeira·- no.
cor.. cinza. verde, azul e

niquelado.a

N, 10 Cr$ 80,00
Relçgio Sui..o .i"tema Ro.kapf.

modelo r..iltant. poro
qualquer ••niço

2 modelo.: .impI.. e o que
ilumil'la à noite
Caixa d. niquei .

Café Otto traduz qualidade!
Peço-o 00 seu fornecedor.

TEUS FILHOS
aplaudirão teu geHG,

quando souberem que cola
boraste pró Restabelecimuo
to da,Saude do Lázaro.

•

Altura 12 1/2 em.

Argeu Silva e filhos convidam aos parentes
e pessoas amigas para assistirem a missa de
6.e aniversário do falecimento de sua extre
mosa esposa e mãe, que m;3ndam celebrar no

horas, pa Capela de Santa Therezmha (Asilo dosdia 24, às 6
Osphãos).

An!ecipadamente
ato religioso.

agradecem aos que comparecerem a este

A pl'ímeíra Agua de Colônia feiU
no mundo ·foi fabrie&da na eida!l4
de Colônia pels Fábrica oie Jf1hall
"-ada Farin•.

UM ANALFABETO
é um cego, Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a luz da instrução, leva'I1do-o a um
curso de a,lfabetização de adultos.

Tenha �empre €-l'ln casa uma garrafinha

nrEHIII VO « KM O T»
de
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fj! O ESTADÓ-
y; �8daçlo e Oficinu l rua ]oú
f Pinto a, 5
i', ·JOiI'.tor: RUBENS A. RAMOS
ii l I'repnetário e Dir.-Ger....

I SIDNEI NOCETI .

_ _
Diret&t de Redaçlo:L DAMASCENO DA SILVA( Chefe de Paginaçio:

j
.ntANCISCO LAMAl QU.Chefe· de :-mpreeaio'

;,'.' IOAQI"LM CABRAL DA SiLVA
RRQresen tante:

í: RAUL CASAMAYOR

� SX�U���iiA
�.. a.. Senador Dantas, 40 _ �

andar
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}Está aturdido e tem
zumbidos nos
ouvidos'

PROVE ÊSTE RJ�:vIEDlO
Se V. S. está aturdido e teme a

,surdez catarral, ou se tem nos ou-
· vides ruídos roucos, retumoantes
ou sibilantes, peça ao seu í'arma

,. cêutico um frasco ele PAJDlI.�'l'.
Tomado de acõrdo com as ms

·

truções da sua bula, êste remédio
-el imina prontamente 0- mal-estar
,causado pelos zumbidos nos üUVi
-s- dos. A obstrução nasal desaparece,
:.11 respiração se torna fácil e (I IJ]�,

i co nasal cessa de cair na garganta,
PARMINT é agradável ao patadur.
As pessoas ameaçadas pela surdez

: zumbidos dos ouvidos, (levem vat')f
· se de PARMINT.

II Dr. lindolFo A. G.. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituiçã.o de .oci.dad••.
Plano. contabei••• Organizo
gõ•• - Parecer.. e '.,rviço.

correlato•.
RUCl Gal. Bittencourt na. 122

Flo�ion6poli.
Da. 1'7 hora. eM diant.,

Combata
o Reuma-fismo
!ifnquanto 'Dorme

Se v. Bofre de dores aguda., ." 8ua9

articulações estão 1ll0"a4as. 1880 prova
que V. está oe into,,[jlaljdo porque seus

.rins não trabalham bem. OutroB sIn

tomas de desordens noBo rins são: (re ..

. .qiientes levantadas noturnna. dores na•

.costas, Jumbuo, dore� n88 pernas, ner

vosismo, tonteiras, enxaquecas. torno
.. .,e10t1 inchados. ",lhos empapuçados. falta

, de energia, perda de apetite! etc. V. deve
-eliminar os germes que estao arrumando

.. sua· ""Ode. Cystex combate ês.""

transtôrnús removendo 'I!ua ·ca.uss_. Peça
'Cystex em qualquer fa�rnáCla .sob
nossa garantia. de que o ahVl&.rá raplda
-mente. Em 24 boras V. se sentIrá melhor
-e completamente bem em urna semana.

Compre Cystex hoje fil_esmo. NOBsa

.garantia é sua maIOr proteçao.

Cystex no Iratam�D de:

CISTITES, PIEllTES E URICEMIA

.
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RUA TRAJANO, 33" (sobrado)
ftepresentante de Andebu do Brasil S. A.

pnODCTOS ALJi\1E:\'TWIü8 � Sardinhas Portugueza - Pe-

mmímo da borrachaAsteróide & Cia. Lida.

do seu insuperauel acabamento.

;Preço
I R�o.;';(' (A. N.) - �Ull':' L1ll1

t ca.rater da certa st re ntdade ()

I presidente da República SéLD-

I cíonou .a .lei que es.:�bfec? o

preço m1111mO da. bor l3.,:1I,: e

I visa garantir a sua prodt�ç�o.de Oi'O em pó -

Assistiram ao ato (,S 1111111S-

" tros da Fazenda e Agricultura
e os presidentes do Banco do

I Brasil e do Banco da Borra

I cha os presidentes da Câmara

ledo Senado, e elementos das
bancadas do Pará e do Amazo-

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

!uas.O ministro da Fazenda ex

!l)licou a nova lei que rixa �
! preço mínímo da borracha ate

- -

1.L�b\), e prorroga até 31 de rle-
. Queremos que todos. façam SI CADA B�ASILEmo .

zembro do mesmo ar;o a con-
parte do quadro SOCIal dos I Conseguir alfabetizar um

patrl-, tinuidade da exploracão dos
componentes do "CoJég'jo Bar-j cio,

convencendo-o a, frequentar
rtnzaltstas que exerceram

V 'd " p .
.

, um curso noturno, em breve se- se b;:;
•gn- er e. �)]' IS�O,? paga-

remos um dos povos mais adían-] suas atividades produtivas 1'(:'-
mento da açao e feIto em 5,' lados do mundo: Grupo Escolar S.! gularmente, até janeiro deste
prestações, José ou Escola IndUlstri'al. I

a.no.

\

$ i'-r:�'? .:�·f*,�:�� {"/.��t!f:�:.J �s .�.),:

mu�:i:i:': originais

�I ;I�I ..

o que a senhora procura, .lf.. :$!ktK},l�)M. 'wr.:$,{:�:,/�..:W���>;�

/
'i� '··W:';�:.::·�···:::::�'" ··.;· ..»v;:.'...

·

.. ·
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::�ha ':;�'"te
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tiL-Poi!'; - Asparg'os - Mac'arnão Americano, com OVJS. Arenques
em ol eo e salgados.

Produtos desh ida-atados "Harkson" - Goma
0\'0 intoíro em pó - Albumina Cristal.

PAl:lELARIA - Canetns tinteiro Erversharp "Sk)fltne" - Au
topo ins - Canelais de madeirn=-Peuas para canetas, marca "Eagle".

BADIO - Para mesa ele cabeceíra, marca "Wonnie", 5 valvu
Ias - 110-120 volts.

ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace".
F.iLASTI!COS - De Rayon -B algodão.
B.�RALHOS - Americuno marca "Caravan".
TECIDOS - Grani te Bayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, prr c edenc a J.nl!i'esa.

de classe prontos para vestir, Éfecê vem

mantendo o. Se# alto posto em vista

,

do seu talhe perfeito e de acordo com

as linhas anatômicas da

MELHORES CASA!

Preceitua, ainda, que pata
atender o financiamento dos
excedente-s do consumo nacio
nal do citado produto, com 3-

sustentação dos respectivos
preços, o govêrno solicitará os

competentes recursos tínancel
ros dentro do .plano que fOl�

organizado pela Comissão Par"
lamentar no plano da valorl

zação econômica da Amazonia
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"VIR EM ESPECIALIDADE"
W'E'I2E14 J :NDUS'Il! JAL-JOINVILLE (Merc�

o Sahão

\. lA
TORNA A FnUPA BRANQUISSIMA

rei'tsl
.s�'3p.,��/RCtAt

� ..

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pr�mo,iQo ��1, Fdtrl;io Atlni�� �,t,rin;n:�, a�ri n�liaaQo no: Qiaa 4 e C ue autuara vidcuro, n� �r�;� �e
.

d�l�ort�1 {(Tenente �oron�l Ni1� �n�vl:», o ��m�c�n�to tat��u,l �e Atl�tilmo �� 1�47, �o �u�l ��Morurio equi��1 �c
rlori�né�oli=, TUD�rio, Jeinvilc, Blum;uu c �ru:�uel

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
----------------------------------------------�----------�-------

RITZ - amanhã ás 5 e 7,30
horas

'l'RES DECONI-I:ECmOS

O Atlético foi derrotado inesperadamente pelo «lanterna» �::�107i;b;i;::E��;� ..

�

Surpreendeu � Becaiuva no prelio da sabatina--3x2, o escore
o FANTASM� DA OPERA

Na tarde do último sa- Os quadros jogaram assim, Medínho, Niltinho (Fonseca), feitos. por Roberval e Djalma. DESPEIHI),\

bado, com a presença de. pe-] constituidos : Mirinho (Niltinho) e Machado. Os quadros: Atlético: Pedro
.

quena assistência, dando ás Como árbitro funcionou o Itamar e Ferreira: Inicio, Ro- A nossa Capital vai ser dota..
bilheterias a importancia de Bocaiuva: Hélio, Luiz e Aní- sr. Hubert Reck, cujo desern- drigues e Rosa; Edgar, Bítten- da de mais um estaheleelmento

C $ 348 h d b 1 T '11 de ensino e este será o "CoJé-l' ,DO, a menor ren a apu-: a; . TI 'la, Frederico e Ro- penho foi regular. cout, Alfredo, Gentil e Irassú.
rada em jogos do presente meu; Testa, Ibio, Moacir, Jat- .A. partida preliminar, trava- Bocaiuva: Juventino, Gou- gfo Rnrrigia-Verde".
certame amadorista, teve lu-. me e Careca; da.' entre os quadros secundá- lart e Djalrna: Denizart.: Olí-

••••••••••••••••••••••••••••

gar no estádio da F. C. D., o rios. terminou com a vitória veira e Moacir; Robérval, Vi-
confronto Atlético x Bocaiuva, Atlético: Currú, Brito e Iva- do

.

Atlético, por 3 x 2, tentos to r, Enio, Hí lar ino e Menino.
o. prélío transcorreu com 1'e- nu, Ari Gil, Fonseca (depois de Alfredo, Rodrigues e Genttl.] Juiz: Newton Monguilhot

grilar movimentação. Embora
I
Mirtnho ) , e Flávio; Capeta, Os tentos do Bocaiuva foram

I

(bom).
.

tivesse o Atlético realizado, .

maior número de ��ues, ol!-���������������������������������������-mesmo foi inesperadamente O F·
""

b
41 ODEON

vencido pelo Bocaiuva, que

1'e-1 IduiClranSe � rIu a contagam I - Ás 5 e 71_;2 hs.-
sistiu bem, tanto na fase inicial ., ,..... U. .. - Sessõe� PARA-TQDOS

����l���::��o�oe��:?;:�:cr::�l� Mas foi derrotado pelo Caravana do Ar por 3x 11 ADOR.A\���l:ENGANO
por 3 x O. Jf vitória dos "lan-I Ante-ontem, perante boa as- pela expressíva contagem de Leónidas, Manara e Hazan. i Claudette

COLBERT

terninhas" pela magnifica con-I sistêncía, realizou-se o con-t xxL' Ftgueirense : A1'i, Botelho e Fred Me MURRAY

tagem de 3 x 2 foi produto dei fronto Caravana do Ar x Fi- O Caravana jogou melhor Diamantino; Monguilhot, Jair Gil LAMB

�elho: oportunismo de seusl gueírense, em prosseguimento e mereceu a vitória. A linha e Pires; Saroba, Nicolau, Au- JANE. FRAZmE.

d�ante�r?s e
..

da excelente, d? certa�e amador-ista cita- média, como já dissemos ací- gusto, Calico e Ico.
- No Programa:

disposíçâo tlslca com que elmo de futebol.

1
ma, foi o ponto alto da equí- Satisfatório o desempenho 1) _c_ A Marcha da Vida

se apresentaram no,gramado... .Iniciada a luta, após alguns pe. aparecendo o trio-final num do juiz sr. Francisco Prazeres. Nac. Imp;, �ilmes.
Sob todos os aspectos o trt- minutos, notou-se logo a supe- de seus melhores dias, Na linha A partida preliminar esteve a I 2) - 11 aisca - Desenho Co-

unfo "'boquense" foi justo e rioridade do Caravana do Ar dianteira apenas se destacou o cargo das .equipes secundárias1lol'ldo.
merecido, porque jogaram pa- que, encontrando o Figueiren- extrema direita Lebetinha se- dos mesmos clubes. A luta en-I Preços:.
ra vencer, não se intimidando se num dia amargo, realizou guido por Leônídas, 'Manara e tre os dois ponteiros do certa- Cr$ 2,00 (Unico) .

os seus jovens defensores coI? vários ataques ao arco de Arí. Hazan, que jogaram regular- me de aspirantes teve um
- Geral - 1,00.

a. melhor classe dos adversá- que teve que fazer eliver�asl mente. Santord foi o mais fraco transcurso equilibrado,. veu- "LIVRE" - Creanças maio-

TIOS. defesa.s. O ataque caravaneiro. do quadro. o. médio Adão sa- cendo o Figueirense por 2 x I,! res de � anos poderão entrar'

Ao contT�rio do. que sempre não sou?e articular:�e ben�, !uentóu-se como o melhor ele- ficando isolado na liderança. : na sessao de 5 horas.

aconteceu, na part.ída da s�ba- mbora tívesse o auxüío da lI-t--mento do campo. Os tentos foram conquistados .Ill'IPER.IAL
�ina os rapazes do BocalUv� nha média, qu�. .

diga-se de \ No Figueirense jogaram a por Damiani e Tico-tico para
- As 7% horas -

Jogaram todo o tempo sem dar passagem, constituíu o ponto contento: Ar! Botelho Dia- o vencedor, Chinês fez o' único Ul\I LIRIO NA eRUZ

mostras de fraquejo fisico,. o alto da equipe. Diversas opor- mantino, Pire�. MonguiI1lOt, Ico ponto do Caravana do Ar. com:

que causou surpreza a multa tunidades perderam os alví- e Nicolau. Calico bastante es- Os quadros forarn : êstes: Ray MILLAND

gen�e. azues para movimentar o forçado, esteve constantemente Figueirense: Isaías, Marco e �arba:a BRI�T.oN.
Não houve nos, defensores "placard " talo descontrole da assediado por Adão. Jair e Au- Fred; Monguilhot, Pata e No iPlograma�

do vencedor um so elemento linha dianteira.· gusto, considerados como. os Abreu; Damianí. Joel, Kunther.l 1) - A Marcha da Vida

que atuasse mal. Todos. e:n- Aos 22 minutos de jogo, o melhores do Figueirense, de-. Capela e Tico-tico. '1
Nac. Imp .. Film�s. .

pregaram-se bem,' cont::lbu�,n- Figueirense realiza l�m ataque cepcionaram. Saroba. regular. I Caravana do Ar: Gil, .Britc e 2) - Gaspanm, vai a Pesca,

do para o clube. ,C�nqUlst3;l � que Nicolau aproveIta bem, o.s quadros jogaram assim Waldü'; E1'nani, Gustavo e,- Desenho Col.ondo.
sua mais bela vItoria dos ultI- mandando o "cou�o" ao fund,o formados: . .IWaldemar; Chinês, Paes, Con_! 3) - Fax .�n1l'lan News 2nt

mos tempos.
.

das. redes guarnecIdas por He- Caravana: do Ar: Hélio, Wal-' rado, Linhares e Romeu. x 70 - AtualiJdades .

.o .CIube Atlético, consldera:- lia. abrindo a contagBm para o dia e Moraci; Adão. Haroldo e1 Juiz: João Fernande·s dos Preços:
..

do franco favorito; desta vez· F'igueirense. Verzola' Lebetinha Sanfor:d I Santos (regular). Cr$ 3,00 (UlllCO).
- 'bl' C

' "

"I 14 "

nao convenceu o pu ICO. om Surpreendidos com o "goal" mp. anos.

todas ás suas linhas funcio- inicial, os caravaneiros inves
nando mal, os tricolores 1'ea- tem furiosamente contra 01giram péssimamente, á medida.a.rco de Ari, conseguindo Lebe

que o adversário ampliava o tinha igualar a contagem aosl
. marcador. 35 lninutós, ao receber exce-

Sómente nos minutos finais, lente pas-Se de Leónidas. .

logo após tirar o zero do "pIa- São transcorridos mais 5
card" foi que o Atlétiço conse- minutos de jogo quando o Ca
.guiu ,diiminuir a diferença, com ravana do Ar obtem o tento
um tento conquistado de consi- do diesempate por interméd-io
derável distância. de Leónidas em bonita cabeça"

Poucos foram os elementos da, apro,\eitando um p:asse alto
·que se sobresaiTam. no quadro de Hazan.
vencido. Na linha de frente Com 2 x 1 no "placard" o

Mruchado e Niltinho convence- 1° tempo finaliza.
ram, enquanto na linha média No segundo periodo o Figuei
Flávio foi o melhor secundado rense passou a jogar com 111e

por Ari' Gil. No trio-final Cur- lhor disposição, chegando a

rú defendle� bem, aparecendo equilibrar o prélio. Com duas
Ivani em plano regular. Os reS- linhas atacantes pouco prodiu
tantes jogaram muito a.quem tivas, nessa fase a maior parte
das suas possibilidades. do tempo foi disputada no meio
Essa derrota colocou o Atl€- do gramad-o. Sómente aos 75

tico no Ipenúltimo posto com minutos de jogo o Caravana do
apenas um ponto abaixo do Ar aumentou a diferença por
"lanterninha". intermédio de Leónidas que ati-

Os tentos foram consignados rou de longa distancia. apa
por Testa, aos 2 minuto's; Ca- nhando desprevenido o arquet
reca, aos 34 minutos do 1° tem- TO .alvi-negro. Com mais algu
po; Moacir, aos 6 minutos

dOI
mas jogadas sem importancia,

2° tempo Machado, aos 9 mi- terminou a contenda com a vi
'!lutos, Ivani, aos 38 minutos. tória do quadro da Base Aérea,

RI1'7; - HOJE - ROXY
ás 5 e 7,30 horas - ás 7,45 hrs,

Sessões das Moça.!>
Margaret O'Bríeu -;- Marsha

Hunt - James Craig.
O A�,JO P.ERDIDO

Censura LIVRE.
No programa: - RUMO AO

NORTE - Nac. DFB.

Preços: - Cr$ 1,20 - 3,00.

..

Torna vulto FIA.COS .•AN MICOS
TOMEM .

1101 rrelSl�11
A iniciativa que visa promover um impor"
mote certame entre Paranâ, S� Catarina

Temos Ilotic�d�i�e!rd��!�lh�� !!! os mentores do Terrenos
mente que vão muito adianta-l futebol gaucho e do catarinenJ Vendem-ae lotes na praia
das as demarches para. reali- se. ; da. Soudade, em Coqueiro5
zação, ainda este ano dol.lUo Gra.lH�e e Santa 'Cat!U"inn (Chocara do snr. G�lbertl;).
CAlVIPE.ONATO DO. SUL DOI'. de ,acôrdo

.

i Gheur-). Informoções à Rua

BRASIL. Segundo noUcias que nos Saldanha Mari�ho, 23.
Ainda numa de nossas edi� _ohegaram ainda ontem de

...

cões da semana passada, no· 1 Pôrto Alegre, os diTigentes da

ticia.mos ter esse empreendi-, Federação _

Riograndense de dado a entender que a1p'oiará
mento feito éco na Confedera- Futebol estao de pleno acor- incondicionalmente O grandio
ção Brasileira de Desportos, a

I

do, tendo se, pronu�cia�o so mometimento.

qual não deixou de observar favoravelmente a efetlvaçao A espera da voz nutorisacla do>

com bons olhos. do citado campeonato gaucho Paraná

Hoje temos a noticiar, que - c3.tarinense e paranaense.
. _Todo m:undo já sabe, e isso

a imponente iniciativa está se, Isso significa um grande na? ,�onstItue novidad:e, que

tornando cada vez mais que-I passo. a IdeIa desse certame sul.Jbra

rida e mais popular. I
Estamos igualmente. infor- sileiro partiu da Federação

No Rio Grande e em Santa mados de que os catarlll�n�.es Paranaense de !"ute�ol, que

Catarina, o assunto vem clo- acharam excelente a IdeIa, a:calenta desde ha mUltos me... ·

minando as camadas desDor-! tendo o presidente da Federa- ses.

Uvas. encontrando �empre boal ç.ão CataTlnense de Desportos, (Do "Diário do Paraná").

"SILVEIRA"

Grand. Tllllc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cadastro Soei'al do (O Estado» !���OI:�;Ã�L��E��\cs����R���r�t� o- NOVO, H'ORARIO- DA VARIG
p .

A:\.LE,rUCA7'iO::> I
�."

ao. DOaIOa diatiatOol le1tOlW, o� cM .rMJlcb.er • No ConfJr�sso de Turismo ". Imi(l1'a-1,�D abaixo • remete-lo 'Doaa Redai:io .......�ção retuiido 110 -Panama [oi propos-
__o ante&. o Ilo.o 8OTO CadMUo SoctaL ta a criação Ide 11m simples cartiio .

....
.

elim.inando uma série de eiriçenciasí
................................................................................................... -, ...... innocrát icas - Inlerctunbio de

-= -- � Cl"f'IJ _........ D u.... I euipreqados, operarias, estudantes
....... • �I •

....
.

e professores para mellun: conheci-
....... 41

_, mento dos povo:) do �V(}'Vo shindo -

'-...o (a) Nenliuarui descriminução de oriçem,b4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
reliqião, cor ou, raça· puro. a acei-

_Ir-.o OU tÀrIO •••• "" .. ""."""""""" .. """""" •• """" .'."""" •• """" •• "" ••• taçõo das correntes imiçratorias
. Esteve reunido, recentemente, na

lJiIr80 do Pai. (mia) -"""�"" •• """ .... ,, •• ,," ••• " •• """""""""""""""""""".. Panamá, o Congr-esso In íet-umier i

......
'

cano de Tur-ismo e Imigr-ação, cele-... � ..............•......•...••••••....•......• -- .............•
brado sob os auspícios rio governo

...................................................................... pauarnrusc. Part.icmararn i.lclegados
de todas as Itepúblicas rio coní i nen-

II. SiVAS LACERDA
r
'\

.� .tcI:Soo� de 0lll0ll
._ 0IIY111o& Nula - o..r.uta.
....orlg60 d. lente. d.

QO:ntoto
".1YI4'óBIO - Felipe 8cbmJ·

f·t, I. nu a ls 18 horl1ll,
�CIA - Conselheiro ..

fn, 77.
-....oNl!l8 U18 • 12M

Ausente

DI.. NEWTON D'AVILA
� - \"Ja'j Ur1lW1aa -
»oencu doa mteBtlnOl r6to •
__ - Hemorrokl.aB.�

to lia colite amebiana.
�g.�fl:I:apla - I:i:Ilra Ter.melho.
........Bwta: Vitor Melrelu,' 28.
�. diariamente la 111,1iO ...
JII, , tarde. d&9 111 ha. em clIIiD.w

....11: VldJal RamOl, M.
ron. 10&7

...

DR. A. SANTAELLA
, �Jomado pela Faculdade Na
� de Meulclna da Untvenlcs.
JiJ. «o Brasll). Médico por concur'
«I» C:o 8erv1ço Nacional de DoéD
_ .entais. Ex Interno da Sam.
llIIIiIIII de Jll1l1ericórdia. e HolIP'.tsJ
�dtrico do Rio na capltai .....

dera)
.-mmA IIlI:DICA - OOIllN'OU

NlilRVbSAJI
_ ()Imwltófrlo: Ed1flcl0 Amd1lB

NETO
_ ... rellpe Schmidt. COIuIulla8l

:ou 111 As 18 horas -

�clII: Rua Álvaro de Carnl
Do •• 18 - J'lortanópollM.

� POLYDORO S. THIAI�O
� do Hospital de Oaridad.

de Florianópolis
.t.:ratstente da Maternidade

�OA :MWICA - DISTUJI..

1II0iI!I DA GESTAÇAO E DO

PARTO

_... 'I1os órgãos lnternoe. -

peolalm'<!nte do coração
Doaloas da tlrolde e dema18

glAndulas Internas

�""RAPIA - ELECTKOCA&o

IIIGQUF.IA - ME'l1A110LISMO
BASAL

�... dHlrtamente dsa Il1 ia

18 horas

..... chamados a qualfluM
SIIIm. blClU81ve durante a noite.

�TOlUO: Rua Vitor MeU.
leso 18. Pane '1011.

'l!!iDfDIII'eLt.: A v. n 1 d'a Trom

powsk1, 82, :Pane '1"

DR. MARIO WENDHAUSRN
Clínica médica de adultos

e cr ianças
Consultório - Trajano, 29

Tele!. M, 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
F'el ips 8chmidt n. 38

Tel. -812

DI. ROLDÃO CONSONI
IDUHlGIA GERAL - ALTA Cu.
.1TaGJA - MOL1lSTIAA DJII ....._.
• • •. 1OI0B.48 -I) PARTOS
l'eI'ma4o pela Faculdade de Meco.,

Ci".w.a aa IJnlYerSlQIIU� ue _...

11111:10, onde foi assistente por .....
dei &nOI do Serviço C1rtlrg1co de

Prof. Állpio Correia Neto
�ia do estômago e YIa. It.·
1Iat'M. intestinos delgado e gJ'0DG,
tir<Slde. .rlns, próstata, bH:tt"a.
I�. ovArlo. e trompu. VuJeo.
... 1a1dr00001e. var!roe. a hena.e

CONSULTAS:
... I AI o nora8, a ttua '''!'.�
�t, 21 (altos d. Cua PIo·

raLso). Tel. 1.598.
_ro.NCIA: Rua Esteva .IC1-

nlor. 179; Tel, li '1M

-�_._--_.. _ ._.-...." _ .. _ .•.

Dr. BIASE rARACO
DOIlNCÁ8 DE SlENHORAS -

IID'1LIS AF'ElGÇOES DA

PIlLIl - RAIOS 11NFRA-VER·

KJlLHQS4E ULTRAS-VIOLETAS

v..&: B. Jl'eHpe 8cbmJdt. " -

pa. 9 à. 11 e dos 5 às 7 hra.
Re.: R. D, Jaime Camara, 47

J'ONE lMS

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

CCIurultórto - Rua Jolio Pinto II. ,
- Sobrado - Telefone l.46il

�II - Rua Sete de Setembro
- (llddiflc1o 1. A. P. da ElJti1n)

Telefone M. 834
-_ .._-_._--

II. PAULO FONTES
Clfnl,co e oper�or

�t6rlo: Rua Vitor MenI.. II
Telefone: l.(QIí

(louuItu das 10 às 12 e da. a •• 1.
2nldhcla: Rua Blumonau, U

Telefone: 1.&21

II. •. S. CAVALCANTI
It'!IlIIúCII exclu81vamente de cr�

Rua Saldanha KarÚ1lho. 1.
Telefone M. �

FARMACI,A ESPERANÇA
elo Farmacêlltleo NILO LAUS
Hoje e .manhA a.ri .... ,relerl4ll.

Dr.... aaclODabI • ..traJlCelru - Bomeopiti.. - Perfil

•art.. - Ãrtieo. ti. ltorrAeIta.

Ganai.... a exata .beer.....da •• receUai"" .Wee.

CURSO DE MOTORISTA
e

Se-rviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-fie 8 dirigir automóveis

Amador e ProfIssional
Teoria e prática - conheciment-o do motor.

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

.

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO.

m.lhor••

40,
-

DE PIONEIROS
A SERV�ÇODE V.S.

I

Al!radt!certamoa, tIImWm,.� de .otido ele .....--- ir, Clhdiunlílo a l'f"IWPSe[lja,ção IJ1'a-
.__to. • oq,tr... _ INU"U_ .... ...,.. amI.... sileira o sr. Paulo G. Hasslocher,

ministro do Brasil naquele pais.
Diversas organizações interessadas

enviaram I'f\pl'ps·enl:llllJrs ao concla

ve, junto ao qual atuaram na quali
dade de observadores. Ení ro essa"

orgnnízuçõesdosfacatnm-se a

uniãolPan-Amcricaua, representada lJeio
sr', Fruucisco J. Hernandez, cio seu

.

Deparf.arn e !1J1 e de Turismo; e a

JA'rA (Interuacional Air Transport
Associatíon) , que teve como obser

vador o sr, :Vlurio J. Martinez, des

tacado Iunconario da Pan-Ameri
can World Airways, ora' servindo
no Brasil, e que tem grande exne

.riôllicia de assuntos .e01 geral rela
cíonados com viagens, mércê do

trato constante de questões dessa

natureza, no desempenho do seu

3as. -:. De FJ.oritlillÓpoli,s para Porto AJ.e.gIle. Deoo'lagem ás 12,30 Imt.

4'as, _ De Flori.anópolis para Curitiba e São Paulo. Deootag_
ás 13,00 hor-as. _

5as. - De Florienopolia para P.orto Alegre. Decolagem ás 10,20 hr..
sas. - De Elorianõpolis para CUl'itiJba, São Paul\) e Rio de Janeiro.

Decolagem ás 10,40 horas.
Sab. - Da Florianópolis para Porto AJ.e-gTI6. Decolagem ás i·2,aO !lN.
28.8. - De Flor-ianópolis para CUJritiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Decolagem ás 10,40 horas.

PASSAGEIRüS - CORREIO - GAlRGAS - VALORES - REEMBOL8O,
FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENOOMENDAS - CARGAS PAU

EUROPA PELA K, L. M.
F[LIAL V A R I G - EDIFliCIO LA PORTA - PRAÇA iii D•

NOVEMBRO - TELEF10NE: - 1..325

cargo.
Constou da agenda do Congres

so LI exame de var-ies l·l'ma;.;, tratan
do-se do !Jl'efer(mCia da sirnnlifi
cação das cxigencíus a que estão

';'lljeitos O" viajanles intl'l'amrTica
nos.· �Hg-U llflo jll'oposLa da. Delega
ção do 1)e1'ú, foi recomelldada a

i!J!,Ii[lli�iio dfl "Cal'lão inlel'nmeri-: _..... • �_

('ano tio TlIl'i�lyl()'·, t!ocnmenlo a. ÉS BOM BRASILEIRO?
. " . I Então coopera na campanha de

i'rl' utilizado "m lugar do pa�"apOI- aMabetização fie aduli0s, fazendo
te. yálirlo por �,'i� me�e�, para ell- que os Le·us coruhecidos que não sa

I l'arJa I' S<\ ida I i \'l'e�, ';11l Ljualqnel' bem ler nem escrever, frequente.m
do� l1ai�·p:; ri,> !JpJl1icifório. 'J'el'G ca-' os CUl'SOS notuIllloS de alfabetiza-

.

ção: Hospital de Caridade ou Gru-
l'aclel'isLicas ig'uu i� r. sCl'á eXJledi-

po Eseolar Anohieta .

do pelo pais de orig0[)1 do viajante .. . .

qu·e entregar, pUJ'U a s,u-a l]llJlenção, COMERCIANTE: lU um J.t-.
os cel'tifica-dos de boa conduia, sau- yro à Biblioteca do Centro Aea-
de e soh'p,ncia f'cotlúmira, na,ela d(>'mico XI d'e Fevereiro. COD-
111ai8 dpy('nno exigir a� autoridades tribuirás. --IISim. pll1"ll a ronna-
imigranlol'ias, ção cultural dOA càtarinenaea
Tratou-sI! 1 ambrm do fomento de amanhã r

·ll1l'istico, l'ecomendando-,,,e o clesen- ("GamJpanha pró;;'llvro" .0
vol\'imenlo da indll&ll'ia hoteleira, C. A. XI .de Fevereiiro).
ao mesmo lempo em que foi eslu-

.". ,., .... , ".. . .. , ,.,.' ...

dacla lima pro<[Jos;La sobre o

blris-1
Aumente o Capital (lo Colé

mo social, cujo rim é proll11over o gio Barriga-Verde, afim de
inlel'cambio de gTII,po.S do e111p1'e-, que possamos consü'ui-Io, ins
g-ados, opera t'io;;, esl ucla-ntns e p1'o-! orevendo-se, lloje meSJlIO, no

frssoJ'ús l"ll 11'(' as naç.õe5 do l1emis-1 seu quadro social fle compo
fel'io, como decisivo instrumento

I
nentes.

para o mell10r C01l'heClll1fmto dos I
- , , . , , .

:povo:;. so :\'0\'0 i\lllnclo, Dos temas Camila., Gravate.. Piiame.,
rct'l'l'l)nles (I' imigra,�ão parlicUlar-l' Mei81 daI melhore•• pelo. me

me:ruie, despel'Lou mais intmésse en- nores preço••6 na CASA MIS
ire os congnE'ssistal'l Llma ·propostas I CELANEA - �uaC. Mafra.
da He;púllJi.ca do HàiLi, aprovada em .. , .. , ..... , ... ,... .

sessão pleonal'ia, por· aoelamaçãa, ·canos. Brevemente empl'ep111t!el'á
Reco:meur]a de :forma caL,cg'óri,ea a; uma viagem lias diversos países
não descl'iminar:.ão de origem, reli-

I
cio conti,nente, o dr. Francisco BWll-

I

gião, COI' ou raça Ipara .a aceitação da, dir-elor 'do Dr.parLament.o de
das correnLes imig-l'atol'ias, sem

I. A<'Sllntos LaLino-A:mericanos da

prejuízo do direiLo de ,cada pais de Associação dr Automóveis ClulJps .. , .. ,., , , . , , , , ....•

selpcionar a imig'J'ação e julgá-la dos gslarlos l;nidos e ,que, como

(Ie ilcol'do com as necessida,des pro- observadol' dessa enLidade, pal'ti-
prias, c1alllrlo prefprências (rue, por cipou dI) Congres8fl Jnlemmef'icano Aceita roupa de creanças
suas condições i,ôcni,cas e culturais, de Turismo e Lnügração do Pana- e :"senhoras.
;-;pjalD1 ele maior assimilação e que má, (). dr. Banda tratará em sua Rua Silva Jardim P. 258
por seu. preparo, r('s-nILem mais viagem de problemas I'eJerentps á •...•... •...•.. .... . ...

,conrv·enienles ou necessm�ia:;. Hodovia Pan-Americana r., ao me8- "Quem extraviar ou InattUzar •
Em abr'il de 1948 será reaLizado mo ·Iempo, realizal'á entendimentos certificado de alistamento p.p�

em Bu enos Aires o Congresso Pun- para a cemsli luiç.ão da FIGA (:F'e- multa de 10 a 50 cruzeiros, ouil'OlJ
Americano de Turismo, que I,evará deraçào Int.er.flimCl'.icana de Aui.o- sim incorrerá em m'!llta de 20 • 1"
e)11 conta as l'f'sOlnções a!l}I'oyadas móvris Clubes), o que s,erá realiza- cruzeiros .quele qu extraviar ."
no Congreflso do Panamá refe1'e:r'!- do num congresso, em Washington,

I
inutilizar o Certificado d........

les ás facilidades proje,tadas, no para tal fim especialmente 8011\'0- "I$t....
intel'êsse dos viajanLes inlerameri- ca,do. (Ar&' 12t d. Lei Cio 8eniço lD1L

Iheiro da ilustracão a-oima,�
lhe, em amt\vel gesto, um cé.Iioe do
excelente aperitivo KNOT. Iam...
... V. Si&. de omescentar. � agrad.
oe•• gentllezu,:ESTEE TAJ"1-
BEN (J I1EU APEi'llTIVO

PREDILETO!

rm��(�1
• UhPf!O/JQTO DAKI1QTU.IIfIJ..(O/'f. e !f1illRD$
t ITLdAí ,

�

Costureira

Fabricante e distribuidores das afamada. con

fecçõ•• -DISTINTA" • RIVE'1'. Po••ue um gran';
d••ortimento de aasemira.. 'rl.cado.. til'inl
bons e barato." algodõe., mo':'!n•• ayiam.ntos
pal'a alfalat••, que recebe dir.tamente da.

fdbl'ica.. ,A Casa ·A CAPITAL- .,hama a atellgllà do. Snr.: Com.rel.at•• do lnt...iol' no ••ntido d. Ih. fas.rem IJmo

vl.lta cant•• d••f.tuor.m lIua. eO�Pl'all' MATRIZ 'em Flol'lan6poU•• � FILIAIS.m Blumenau .�Laje••
� ..I-- --------�I--------�---------.--__---- .. mm _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c , ,Hio: �z. ,�'�:. N.). ': Sob o t!tulo I
em número correspondente ao efe-' toura, dela devendo fí]7!Pl' pal'l€"Lrrrra:�

COI1\ ei sa�,Ob no RJO sobrt- o Esta- uvo mJ!J lar de cada uma daquelas uma escolhida C(lU lll'P de altas pa-'
do :\>J::ll.Ol' llltUl.'-arnel'lCallO", "0 (*10- narões "'en" elo 'J' "'l I f' .1

" .'
. . .,.

"
• ,'c cE,,.;. nosso �xerCI o, ele laua..

bo pllbllC� r-m sua pt-imena pag'J-1 Podemos ainda asseverar que as possivelmente pelo 0'el1e1'al Salva-

com um banquete '"; a �eg'L1!1lle ,nola em negrrto : ,palestras realizadas no Rio entre (lI' d.or César -Obim.o, ohefe uo Estado-

, ,o genoral El�ellhower, falando a general Mathews Ridgeway e as Maior Geral das Forcas Armadas.

d N V I
um jornalista 11a dias em Washing- autor idades militares hrasilcn-as ] --------------

O ep. unes are a

I Lon, sôbr:l',
o tratado do n,io do. Ja- decorreram deforma cordial e que'j' "begoo a Varsov,·u

nero, aíii mou que espei a seja o segundo Ludo indica. a Conf'erôncia \I "
l

Por OcaSI3JO de sua chegada vedo, Carlos Alberto Remar, mesmn posto em vigor "com eom- de BogõÜ será tCor�a;da de pleno .Varsóvía, 2'2' eu: P..) -'O pri-·

.sábado último á cidade de La- Dr. Enéas Vasconcelos de Quei- pleta lealdade e sem manobras se- êxíto, 3JpeSaI' cios complexos e im- melro .mínístro Brasileiro para,

guna, O Deputado Nunes. Varela roz, João Carlos Sohrnidt, Car- creL�s". No entanto - acrescentou ;portan,(,íssimos assuntos que serão a Polonia desde a: guerra, sr,

recebeu a visita de vários amí- los O'ornes de Carvalho, João
- nuo �(l sabe exatamente que for- amplamente debatidos. Trajano Metiei'ros; chegou de'

gos que o foram cumprimentar Dias, Mário Guimarães Mattos. ma tornará o organismo militas- ele AJi,ás - Irisou a mesma fonte Berlim.

lia resídêncía de seu sogro, sr. Aldo l.Bortoluzzi de Sousa João dercsu do hemisf'ér lo ocidental pois of'icial - a Conferência.

IDt.erame-I:--------------,·,.João Tomaz de Sousa. onde se Francisco Kotzias, Dr. 'Celso - frisou - as discussões a êsse rícana ,para manutenção da paze'
i!

achava hospedado com sua ex- Fausto de Sousa, Dr. Ernani rPH:j)eil.o sr) teriam inicio após o 1'e- (.la segurança do Continente, que DR. SAULO
celentissíma ramílía. Sião dos Santos, Jornalista Jo- .gresso aos Estados Unidos do ge- elaborou c aVI'OVOU o Tratado do l:

Numa demonstração de esti- sé Duarte :B....reítas. José Mário neral .\bthr.w Ridgcway presidehte Rio do Jaueiro é, sem dúvida, um
- RAMOS

ma e aprêço, ali compareeeu Barbosa, Luiz Carlos Cabral da Junta de Defesa Internmericanu pronuncio alv içarr iio de que as

uma comissão convidando-o Nunes, ,silvio Castro, represen-
e que. tnz parte ela delegação norte- Américas "e unom e se compr-ou

para um banquete em nome dos tando o sr. João da Silva Bar- americana na Ccllltferência de Pe- dem cada Yf'Z mais,

elementos, mais representativos bosa, Olavo Alano, Osní de trépolis", A delegação bras ile ira i.1 Confc-

do comércio, da in.dustria e da Lima Veiga. Dilton Brasil, AI- O gvnernl Mathews acaba de re- r�jncia dc Bogotá será, talvez pre-,
sociedade daquela p-rospera �·i- varo Nunes, Cesar Barreto, gressar ao" T<�"lados Unidos Lendo, sidida ,pclo SI'. João Neves da Fon-

dade. Caetano Nunes Manoel Amé_ldUl.allLP
sua perrnanência 110 Rio de

Justamente a meio dia S. ríco de Ba.rros, Boaventura Janeiro, entabolarlo conversações
-----------------------------

e:x:cü�., acompanhado, pela co- �arreto, F�ancisco Pessoa Ma- 'c.ü'I�,�as .nlls�as auto,rida:jes �i1ital'r:sl
missao e grande numero de ciel, FranCISCO Fernandes de a respeito do futuro orgamsmo mi

amigos deu entrada no "Parai- Oliveira, Carlos Béssa. Nilo Iítar interamertcauo, segundo nos

80 Hotel", onde foi recebido por Ulisséa, Hildefonso Batista da adiantou alta vaten�e militar do

uma prolongada salva. de pal- Sil'va, Antônio Faisca, Franci.s- n(),,�o 'l'ixércilo

mas por parte dos presentes co Martins da F'onseea, Ademar .

Apuramos ainda, (je fonte :wto

que se aglomeravam no recín- Speck; Ayres Severino Duarte, ·I'lzada que na ,Con:fOl',ência de Bo

to. Sidney Noceti, Manoel Ferreira, got,á, a realizar-se em janeiro pró-

.o banquete que constava de representando o sr. Silvio Mo- ximo, fiem.·á dBt'initivame,nLe esta

mais ou menos cem talhares, reira Filho, Plínio Brasiliense belecirJo onúe fUJ1cionará o quartel

transcorreu num ambiente de Artidonio Ramos Fortes, Osca; conjllnlo das naeões cio Conliuente,

alegria e' cordialidade, nele Liberato, Alvaro Selbot Venr- e que as fôrças armaelas que com

.eompal'ecendo elementos des- ceslau de Olive'ira Lú�io da porão êssp- organismo militar s€rão

t.aeadJos de tôdas as fações' po- Costa Cidrau, Dant� Mário Tas- em númel'ü prop-o!'cional, ou seja

liticas do Município. so, Liázaro Chede, Gilberto Car- -----

Em nome dos presentes, o doso, Francis.co de Paula An

ac.adêmico de direito Lá:zaro d·réa, Pedro Sérgio Mendonça,
Chede, pronunciou belíssimo Tales Fais,ca, e outros cujos no
discurso revelando a estima mes nos escwparal11.

que o povo lagunense dis'pensa Telegrafaram ao Deputado Rio, 22 (A. N.) - Informam

_ ao nosso Varela - explres- Nunes Varela e a Comissão os da Bahia que noticias proce

são que usava quando se refe- senhores Silvio Moreira Filho, dente de Aracajú dizem atingir
ria a s. ex,cia. l<'alou, também, Dr, Paulo Carneiro, Heitor Tei- a novecentos e setenta e oito

re'presentando a comissão pro- xeira, Deputado Armando Calil, mil cruzeiros o desfalque dado

motora da homenagem o sr. Dr. Walmor de Oliveira, pelo caixa Pedro Matos na

Boaventura Barreto, havendo- Edmundo Gris,ard, Zoroastro agência do Banco do Bra

se com brilhantismo em suas Barreto: rupresentado suas ex- sil, na ewpital sergipana.
sinceras e eloquentes palavra,s. cusas do não comparecimento O auto:t; do desfallque declarou
Em seguida levanta-se o ho- e solidariezando-se com a ho- á polida que vinha subtraindo

menageado, para agmdecer as l11enag�m pre.stada ao seu ilus- dinheiro. há mai's de um ano,

demorrstrações de aprêço que tre oonterraneo. declaração esta que é posta em

acabava de receber do elemen- duvida em virtude das cons-

to mais representativo de La- E
tantes conferências e balance-

guna, dizendo el110cianado, qUe m sinal de tes mensalmente realizado's.

nunca esqueceu aquela terra e

pro"es'o
Foi detido o chauffer que

que para honrá-la não mediria I conduzia o referido caÍxa, não

s a c r i f i·c i o s. Terminando s. Bruxelas, 22 (D. ,P.) _ To-
hllivendo outros im:plicado"s no

excia
.

concitava os presentes a dos os cafés, bars e restauran- desfalque.
se umrem para que com a for- tes resolveram permanecer fe- --O-'-'-C-o-I-é-g>-io--B-a-I-�-i-g-'a-'.-V!e-.-,r-d-e-"
ça .d�ssa união pudesse surgir a cIlados terça e quarta-feira, em está construido o 's�u ma.jesto
fellcIdade ?O povo lagunenhe e sinal de prote:sto co"ntra as me- 80 prédio e necessita de sua

en�randecImento de Santa Ca- -<.llidas de controle do O'overno. va.liosa colabo'·a,p.a-.o.
tarIna.

"'. :t

Aehavam-se' presentes no

banquete os seguintes senho�
re�: IVISO 10 PUBLICODeputado Nunes Varela, Jai-

��I���.n���ioAJ:I���vei�:.a���1 A Comissão Estadnal de Pre"os" avisa ao público florianopoliiélIlO
Anes Gualberto, Pompilio Pe-· que está ,efeiuando o recolhimento dos talões UtiliZ'ldos f.)al'a aq

"

Bt.
. d I·t

'
.

' H, 'c UlSI\:ao

rena. en Q, por Sl e reipresen- � ,eJ ,e, e� vlrtnde de estar sendo reorganizado o sc['vil}o de distribu:·.
t.ando o Deputado Armando çao da Usma de Beneficiamento

Calil, �oão Tomaz
.

de Sousa,
.

Os ?onsll:nidores que ,esti"ve�'em de posse de ialõ{'s deverão uiili�
�r..E�Im BOl:�luzZ1 de Sousa, �a-Ios amda este mês, ou procurar, até dia 30 çlo corrente. a Tesoura

NerI�llssor VIeIra ?� Sou�a, r�� da (�';ina, onde s,erão ]'e�mbols:dos nas quanLias NJSIJeCÚVas, A paJ'
Padle Bernardo FelIpe, Joao tn dp 1 de outubro os talües serao conSIderados ;:em va.lor,
Nunes Neto, Jayme Carneiro, Comissão EsLadlJal de Preços, em 22 de setembl'o de 1917
Ruben Ulisséa, Atalibio Aze- Leoberto Leal - Presid�nte

�.... �.:"�:� ..._

Florlan6polli, :23 de setembro df! 1941

Homenageado',
em Laguna,

DeSfalque no Banco
do Brasil

:PAR A F E R t DA S,
'ECZEMAS,
INflAMACOES,
COCEIRAS,
f R" I E I R A S ,

ESPINHAS/ ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

E8peciali.t� em moles
tios de Senhrras.
Alta cirurgia.
Horário: 9 às 12

DIARIAMENTE

lção Social Calarinense
.

Realizo I ·se hoje, às 60 11,01'08, no Clube 12 de Agôslo, JlO1' espe
cwl defe'rênc'ÍLl de Slue DireI01'ia., a solenidade de instahl('ão do no

vo organismo assistencial (fIle se1f'Ve de epí.gj'afe o. esta noHcia.
Convidam,-se pal'O ês�e alo as auto'ridades e;n geral., bem co

mo os m,embi'os componentes das en-I,'"idád'es' dé b'enefü:(Jncia de;(cr
Ca.pital. e todos aqu.eles que dese,iCl1'cm colúUorar na propagar;rio dos

,idniaís dn nova .wciedade.
Sento empossados, p1'imeiramenfe, os eleitÍls e designados para

os ó"gtiõs ronsl.itutivos, fn/ando em segIlida os dj's. Carlos Gomes

de OliveiNI e 1<'cl'nrmâo Mendes, qUe fin'a'm os confl'ades escolhido,,;
na assembléia. (/cI'(ll de sábado último para cong1'otu.lu./'-sc cmn a

oS8istl}nC"Ía e litOStl'Q1' a nel.'cssfdade sociáf (_lêsse movimento pW"n

mente cristõo e del/wcl'àli('(ultpnte C01l:stl'uóívo no nosso rneio.

""" ._-------------------------

FRECHANDO • fi • \
�a �essão da ASiiembll�ia. do di'a 18, o sr. Osvalolo Cabral

pediu providências sôbro o atl'a,7.u 1]0 pagamento do sa.lário

familia aos funcionários rios Correios e Telegl·afo;:;.
Esse pediclo ,el'a justo e (!ra construtivo. Tinha, .poi.s, fluas

qualidade" a. mais. üonsiderada a sua ]1l'ocec1ência. li; lá 1hz u

provérbio que quando (1 esmola é muito, o santo desconfia .. ,

Daí nos veio a desconfiança ·de que êsse pedi.do era ,ig'nalzi
nl10 a dois outros: um cio ";1'. BalTGS Lemos, srJbre n. jó pro
videnciacla ponte cle Araranguá, e OlLtro do se. Konüel' Heis,
sôbJ'(� a Alfandega de 1 ta.,iai, já objeto de uma pl'ovidência cio

81'. JnspeLor da Alfand,ega, defita: CaviLal
Puz,emo-nos a campo, em busca cla fonte 'inspiradora. do

sr. Osvaldo Cabral. Buscámos Os j'ornais aqui chegados na

vêspera da apl'escntação do pedido. E foi' sem surprêsa alguma

que, no Es{ado de 850 Paulo, do Ma' 11, ná última página, le
mos o seguinte:

"SAIJAIUO-FAMíLJA"
lUO, 10 ("Estado) - Via Vasp) - Pelo ministro ela Via

ção foram toma,das as pl.'ovidt'Jl1cias necessárias ao pag'amenLo
do "salúrio-família" aos i'uncionúrios do DepartamenlQ do&

Correios ,e TelegraflÜs, que, tenclo direito a essa n,jucla, não a

reccbem há cêrca de três meses.

O diretor do D. C. 'r., qnando foi inteirado pela secção
eompetent.e da .sua repartição, de que a verba de Cr$ .

compl'tente da usa repartição, de que a yerba de Cr$ , , .

12.000.000,00, contanste tIa distribui(;'ão feita. em janeÍl'o cio,
COl'rente ano, não daria pa1'a atender aos pagamentos a que se

rJ.estinav3, alf\l11 do se.gunclo semestr,e, solieitou o necessório re

forço por' '.intermédio do minist'ério ela Viação, ma::;, ° ministé
rio da .Fazonda, ouvido a l'espeito, devolvpu o processo a ele

referente., de n. 15.899/47, áquela Secretaria de Estaelo, sob a

alegação de que ,o refe'rido pedido deveria ser acomp�nhado
dos demais pediclos de Créditos suplementares necessários a

todos os serviços subordinados ú Viação e Obra Publicas. O
fI,irelol' do Departamento de Admi.nistração do Ministério da.

Viação alviLI'OU ao diretor do D, C. T. anecessielade de .:ler feita:
nova expos·i(:·ão de motivos ·encareeeado a urgente neeessielacf.e

da concessão, pelo Leg'islativo, da suplementação da "el'ba 3"
consignação n. I, sub-consignação n. 38. Isso foi fe,ito, agnrar

e o ministro ela Viação r,emeLeu ao seu COlega ela Fazenda, não·
só o processo relativo ao

Hsalário-família" como loutros ma is

referentes á sup!.emenLação de vcrbas.
Com a divulgação clesse segrêdo, não queremos, em abso

luto, evitar que os funcionários beneficiados pela oportuníssi
ma indicação do sr. Osvaldo Cabral, ao rec·eber,em o salário�
deixem ele promov,er-lhe justas e devidas manifest.ações de'

gTaLidão! Como diria ó Anastácio, rIo Joraci, êle mp'i'Pce, m,er'e-

ce, merece ...
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