
Relerindo-se aos conchavos políticos
presidente 'da U. D. N. declarou que nem
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o Papa e as liberdades humanas

A diversidade da paisagem; a variada fertilidade dos
sólos: a-sua diferente .folI'mação geológíca ; as múltiplas difi
culdades do relevo fisiogn-átíco e, ainda, as diferenciações re

sultantes da situação climátdca, vegetação e fauna, a 'par dos
diferentes estágios de evolução cultural, determinam, nas Te

Iações entre os grupos humanos e os espaços que habitam,
arranjos os mais diversos, e influem, preponderante quando

, não decisivamente, na distribuição> e adensamento dos com

B.A.JlOS pouentes desses me-smos grupos, fazendo nascer problemas,
próprios, peculiares e exclusivos, para os quais a solução não

póde ser uma, una, simplista, aprtoristtca': buscada de relan

ee, 'a traço de gênio, ou a rasgo. de intuição.
Sem o exame "in-colo"; sem as observações de deta-

lhes e "nuances"; sem os estudos demorados e as investiga
cões pacientes; sem a consulta 'ás experiências do passado e a

comparaçâo com. os sucessos alcançados em outras áreas e re

g lões, onde problemas Idênticos ou situações símílhantes ha
Quando comentémos o- discurso eurso, falou {1m primeit'o l'Ulgal' o to de {jIuem, tão sinceramente, se iam sido equacionados com inteligência, objectiva e cientifi

do dOl)uurudo' Magalhõe,s M'aICihado, deputado Nunes Varolla, "Ieader .fez aIJnIlgo e 1'11110 1.10 Brasjl, Perlia �ame.nte, não é possível a um povo des-ejoso de um ajustamen
aia i\oss.embléila Estadual, p'Üil' Iamen

' do P. �. ,D. qU,E) so constetuiu a I Lamoém que dessa homenagem 1'08- i to adequado ao espaço que sóe ocupar e condizente com os.

íavcl ,oqn:ivoco ü',alJJSCI'eVe'illoOIS' um maior.ia na nossa Assemtrléía Le- se dado conhcoiuneuto à ilustre fa-I seus fóros de cultura e civilização, não é possivel a um povo -

-ouLeo 'Lr'ahaiIlho seu quando f) a ser gislal.iva, Assim que s, exoia. asso- mHia do cx�i;n,Lo. I rep�timos -

e.ncon,'trar as soluções q�e ? cOndu�erri á conse-

.seu ul'a,nsorito era o seguíinte : mou lt ,trihUlna, logo notamos que x x x cuçao dos seus ideais de bem estar aconomico e s?,clal que o reco

Comissii« de produção de madeira se tornára lWPoi;-a do sentida como- Ao "loader" Nunes Varela, s,e-, mendem á consideração e ao respeito doo demais povos..
Consideraruia que o grande vOlu-1 cão de pezar. j� que SII<}!,; palavr-as gui1ll-Soe nu uso' da palavr-a o ct>epl.l-! Vem daí a preocupação de to_?os os povos culto-s �mA

em-

;f)]t(} de madeir-a a ser Lransportada se 'I'fIfcl'iam à mor.te súbita do um tado Wa.ldernar nUPlJ dia bancada tregar a responsabilidade da solução dos pro.bláemas ,de lU�er:s
lJe�a_ H. V. P. S.-C., jU3<LH,i,cla a, i,rusti-I grande e 1:r,e;[an[,0 ck!:a.dão� nasci- udcnisí a, Era pejas homenagens se imediato e exclusivo de uma determinada rea as proprras
.l;mç&o dle trat1egJo especial para ,6S- do 'na histónícn p g-!-Ull'IOoSH .F.J;;rpanha solicitadas pelo "pu col�gla 1\\I,ne,,; populações locais, cuja experiência, moldada J}o, conhecim,ento
sa �l'el'�adoria; ! mas, hrasileir� pelo seu imenso e Varolla pois bem dle purto e int i- i "de--:yj,su" e "in-loco" das mais uogentes necessidades da area,

Consideronâo que o transporte
'

bondoso coraçao que, urna vez re- ma.menll.e cnuhecía () ext;il)il.o e as pode 'conduzir, com mais rapidez e melhor acêrto, á� aoluçôes
f�e madeir-a proporcína fréte com- c:idemte em 110S&0 meio, lhe ditara

. , , . que representem ajuetamento perfeito ao espaço ÍlSICO ocu-

{l>cms'f1idoor para a R, V, P. 8. C.; os mais destacados S,(,I'VÜ)()S ao Bra-
Contlm.lQ na 30. poglna -

pado.
Cousiderasulo que 'O grande este- sil e á sua ge,nt)e. Rl':f,eria-s,('; o "lea-

.

Aí está, ouvinte atento eleitor cônscio e responsável, a
que üe madeira' 'existem, ao longo dr-r" pessedista aio nosso sauduso Com a U D N? . razão de ser do auto-govêrno municipal, que o Partido SOCÍ!il
das ,]i;nha." da R. V. P. S. C., está a comnats-ícro Davilrl R,o,rkiglllris B-E'- , II , , ".,' Democrático, de tua eEcôlha livre e espoutanlea a 2 de cJ..e-
;:xig1ü' j).l'ovidências especilaJis p8Jr3 l'áo fa!E'oido, n'l}�se m('�lmo dia. em O P. T. B. em Chopccó, 'm,unicí-! zembro de 45 e ,a 19 de janeiro de 46, instituiu quando, �m
�I �eu ('.g;c,OIallneTIlbo; Joa�:u,ba e.idade em qu,e gl'a,ng'p,ou,vio lJue conta atu.alll1enle com um' cUIDnrimento aos mandatos que lhe outorgaste, escrevelj as

Cunsülel'ando que, a 'eXJ)!eriên.ci>a gTu.ltde p, mpI'-eci�() 1:'l'PI�It.igio wm a I ujJl:eciú1'el cunlingenl e eleitoml Con�tituições da República e do E�tado. _itmnol1'slron as 1'f.�ai's ,na111liUIge11ls ele

gTan:üüZi,a
elt� ll!OLaV(�I'fi gel5log· do

I,
pl'OX'II/W fí c(Um dus 1:1..000 eleilo-! Aí lestá,' carissimo eleitor e OUvInte,. o fundament? .

�a a;loJ'Igli1ln>izaçã'(I Ijo tl'en\<J esp'ec.ilai,<J para bc\ll1da'dle, qno {) fU7.Iam SP,mpl'e P)'011- 1'('.1', POSS/lÚ� há bem pouco te'I!tJlo t<Jnomia municipal, conferida, nos regImes democratl�os, as
I) Ü'UI1liSlpOl'te da [madeira: @ Lo 'I' a�enl,o no \'al,(�r e auxili.ar, 'uír'úlS centcnas de Il(úfptos. i populações loca.is, visando, única e exclusivamente, dar ao po-
A GomiSI�ão sugeIlB qu'e os' Govo1'- 1lJql.]I(�Jes por qLl'e.m �l1oCI]1�S Lem pe'n-I, ,Teve n/é, �w ,lÍll'imo p�eilo: can-, vo, com o OIrganizar-s.e �)ara a solução .dos interêsses p'l'e-sentesnos do Paraná eSta. Ca'ba1'il1la, fa- sado a süd)('. S p II � esfOI'�()8, dtdutll local (I, clww'r{(. /.eglslallCa de; e ambientes, -a. o'po:rtunldade de equa;clOnar os seus PI pblemas

çam �,enl,i'r a ll. V. P. S. C. a 11'oo'e8- (j,p's(é)lc,ar],o que &pmp'r.(' fOI'i.1l11 paI' I /<7stu.tln 1}(lclw/"el de 'i'ecnnh.ecúias imediatos 10, pelo ex.ercicio e solução deles, capacitar-,se para
sida{])e e COIl!v,cmi,Êmci,a d:o l'e:sL-abe- um

0:J.l,,'al'er
ti'l:'

l'i.ja, I'PIl.TIIPIOI,I'a, �;ram /1 {ju{f,Ii(�a(/.t::s cíl'icl/.s, CO'tn

l',egttZO'i'. ao j:'e.-sposta aOls ime.diatos, mais distantes e I?-�is �Qmplex?s,1ooim('Tl/to" IliO meno,r p['aw possi- cOlllldUZ,�rI!.IS com ml,�gl'al 'lLllSenC.la wta(·(w. I IJue ,concel'nem ao bem d.a'nação e ao ,s,eu pre$tlglO no CI:Hlcelto
vd, dOiS Dnens ,esp'pei.a!i,� para o de' pgulsmo, no sf'lll,IIfl.O do 1'1Jgran-, I

.'\Ii {JII" J"f/'l'(:C, é,slá (I, di.!_'eç!1o i.>üerua.dona.l. � <

_

'.'

t,r1lfI1"]lf)'l"!jJe ctn maqlE'lil'a. ,l,rClUliCl.116 d'a :ma pjtria ele il'do;p('ão C1'í7IJ_.'"Z-do P. T. B. cOlllpletrrrnen/e,
r

A 23 de no'vell1bro próxin10, irás, eleitor catarinense, com-8:1],a da C0111fer'ô'I1óa Inter-es- Oom",o passamenlo de-s"e i.lustre CÚV01'CÚIÚU dos p1'Oble'mas chapc-! pletar a trurefa de integração d:e tua pátria no, regime demO'-
1;N.hllal d.e Ul1'iã,o da Vi Lórila, 'em 2 homem" o na�so Es'�ado vel',de um coenses e daí lcr sUl'(jida uma de-1 crático pleno.f.Ie ...'\gós,to doe 1947.

ce y,el'dflldIOll'O, amIgo e -cngTancliecedor sastl'osa uniüo VGr'liclál'ia, ao llrú-I Como povo; como parcela da tua comunidade; como ha-
(A,ss.) -' J. Soares:.Pe.r,eira das sluas ,:'Ül1ite.s de .nqll.IC<7.U e �r�- xin�a .pleito ;w(Jue/.e (jrundioso nLU-' bitante do, teu distrito; como r,esidente da tua cidade; cO'mo

llll'esi,d:eI1!Le, Orty de MaglalhãelS Ma- gr,E'ls,s,o. 1aü C'ffi1'h�I)IIdQ.s' o crvsL�s n,'tCI,pw do neste, ellt1'e a U. D. N. e () nÚine,ro da tua secção eleitoral, serás chamado a escolher.
c.blaido, J,oão V,Lana. ,selÍ!,er, A. RamO!s ,eram ais -Sinas qL1JrulJdlades, qu.e pedIU P. 1.'. B. I 'rleu votO' é valioso. Pelo seu exel'cicio in.fluirás na eleiçãoAlv�m, JIÜ�é Edua,rdo Hemlrrig, Ou- a pa,lav'l'[l 'I?alrla 'esrr)'era-r, uma :'ez Os lJeleúistas, entl'etanlo, conhe-. dos mandatários que i!rã,o solver os prO'blemas da área onde
vídio P. Si:Jva, Na.t:ana,el Hir"h e IC1nIJ!Sll'tbrudJa a Ga.ls,a, fosls1e, ln:SlerIldo cendo m.el/tOl' que a direção esta- Yive-s,' da tema que habitas; da gleba que fecundas com o teu
.H. Beh�g�ard - M-emhl'O-S. . na ai['a: 'd0>s,. '8,on"1I:08 do dIa 'H,m \'0- dual, os 'v.eNZadeiMs 'Í1.üel.'êsses d/li f,'uór 'e com o teu engenho; do chão onde gardas os teus te-

Na 'slclslsãü dO' dila 2 do mês em lo de sC'nLldn )e a el ,.' 1 t l
' , ,. .," , 'v 'l Z' r p. 'O pa'ss'am,e:n-. (108 lU; ems as e, prmclpa mente

30uro-s e as tua.s memórias mais tocantes e sensiveis.,
cada. '/Im tlo� ":lel'�os vigilantes ele i Empr,ega bem teu voto. Usa-o conscientemente. Pensa.
em,pregos pl1,bllCOS' naqu.ela. coniU-, C npara
na, 'infcgl'((l1les (ou melhor intri-:

,OI

A Úsa com critério e sem Ipaixão, com o fito único de
I ) I P D 'r -". i "I na,

(/on es U( Li. • H., es/ao, nnu os , r h, bem de tua comuna os ParUclos e os seus programas;
b l l t"l

.

ú lI'
,ac ar o ,

a une mwn!. o (/s t errus tTt/. a L'lS-los hon1:ens que os dirigem e os valores que os representam, na
ti/S.

.., p' ;
,

, ,

I qualidade de teus ma:ndatário's. E, só depois de muito ?O�llparar;'.Os 'jall.tol Ls, na sede, barhm el! dE; muito examinar; de p,eS3JT maticulosamente os obJetIvos que
�h,J'(mda RaT)oI,OS e coZeto'l" fedeml -,

deve toma" a tua d'eCI'sa-o
. , , se propoem e que s· � .',.

Paulo JJarq1tes. Ja se desl'/ga.rarn. Ao" -'bi e prudentemente.(J . ,', "

f ,', , "I oe com senso, sa a
.. .,� pI/,mrç./,1 o OI, pt(1 a. o. ACI e e o ttl-

Lembra-te d;e que o- Partido Social DemocrátIco, ma,)on-
lono afirmou categoncmnente (fue , . R'bl' E t d pelo voto soberano e libér-

r '. • I tan-o na epu, Ica e no S' a o" ' ,

estrll'l/. (tO Tado do p-reSLdente ,do P'I'" d b,,'l', d catarinlenses está executando sem
S. D. DI'. Serafim Be1'taso. 1 "mo os I aSI eI,ros e os ,

,. ., .'
b-�:dardes nem propaganda, um progr.ama ,solIdo, patrlOtlco, o

01UI'O elem,enlo de l)alol', pes-I. , • .

t d' l'd d ás possibilidade'N . do
soal el'(/. o bacharel Acir, Buten-'I Jctiv? pratIoc�, daJusI a o ;l.S reat

I abes e

l'to' o prestilo'i� d'a tua
, - BraSIl que ha e e evalI" e ,man er, ' ema, "b

.

C01(.l't, mas segundo e corrente, naa '. . .

d aço-es,:' " l ' " 'e nos'sa querIda terra, '110 conVlVlO as n '. '.

pai (tC1pm a c a campanlw e

pzel.tol I 't t' 't l'n'te de que' no campo
, ",' " l l d' Lembra-te, e el o:r argu o e lU e 19,e '

,
, .m1Ol1.C!pmS, pl elen{ o mWi ar e 1e-. d' l' d'

.

os da saúde· publIca e
sidi!nC'Íl1. agncola e no e- ueaClOna, nos I O�llU. .

I.

,

.

. . ..., . -

.

. r:lor;: transportes' em tudo quanto dIga respeIto a.o bem estar
Nos d!sll'tlos, enloo, l/. debmulallc,� 't' '

B '1 d S t C t I"na sa-o as idéias e
,

'

,
. ."f· d D de' todo- o ,povo do ImSI e e an a .a aI,

.esta-se t,el/ Ican o ern massa, - e
., d )elo Partido So-cial DemocrátIco

Xan:r-el'ê, Ch(/pecÓ-Gl'{mde. Chope- i os obJe�Ivos programa os I
_

côsinh o, São Domingos � tuntos: qu e €,stão sendo- postos em açao.
" . . . .

t' " I > J� Cf D ' b,'d I Não desperdic,es o teu voto, em troca de mUlflcas uto'plas.
ou ro.�, em o ,.,). . 1ece I o, b

' .

m aquele�

in-úrner'rr.
s adesões ende1'eçadas

cYra','
Coopera, nas urna.s (te 23 de novem ro proxlmo, co

,

t)

, ,

'

" B' '1 ,em S Catarina souberam escolher com acer-
ao pI'es1denle, 01'(t_ ao r:al1dtda.to a que, no IaSI e .

.

'
.

prefeifu'Nt. 1.0, a 2 de dezembro .e a 19 ,�e ]a'nelTo.
, " .

A..llJuns fazem questão até, lle Suflraga O PartIdo SOCIal Democrat�co, pO.IS nas suas fl-

dar 1n�,iol' publicidade a su.a.s oti-}leiras lestão os homens que, na Rep�blLca .e ,no Estado, exe

ludes aderindo ao P. S. D. man- catandO' o mais conHentaneo e o maIoS reahz;avel de todos os
, ,

-

l'
. . .- , '. -t o melhordando divulgá-las pelo jornal lo- programas de açao po ItIca, 11 ao prro.porclOnar e. ..

crrl "A Voz de Chapecó"·. emprêgo pa,ra os impostos e tax�a:s que pagas; o: mals.�flclente
PelO que se observa, nada, ou sistema d� e.nsino pública de que tu e os t�:us fIl,ho� Ja des.fru- I

m'llito pouco ('icOl'á I'estando nas tLm e o mai,s valorizante programa de sa11lde pubhca jamais
ostes petebislas, pois o-s anti(Jos posto em prática em terrras catarinenSjes.

. .

adéptos do prl.1,t'ido, no nwmClpw S-ê prudente e 'sê sábio. Agindo como b!raSIlell'? e co�o
sabe1ulo, como sabem, de conheci- catarin:ense, sufTagaste, elevando-o ao poder, o Partldo SOCIal

menta próp1'io. de que lado está a Democrático.
bôrr causa e a bôa gente, se não di- Como membro da tua comunidade, demonstra �n:a �ez o

zem, pelo menos pensam: "Com o amor á tua terra, sufragando-o n?v.amente, para fehc:,qa le do

U. D. N.... nem. pro cétt ... qtlan- teu municipio e palra honra e 'glona de Santa CatarIna e do

to mais pro infernal" Brasil�

;) t\UJ,1; ANTIGO DURIO DH s..NTA CATARiNA
,

,

ri'.'Jrietúlo e D. Gerente: smNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA
Oh·.ter ti. aMacio A.. DAMA.8CENO D.l SILVA

I

7-'

NA ASSEMBLEIA LEGISLAIIVA

/

.(

Curada

Aceitará a divi,são da Palestina

por
. telegrama

,AALV.t\iDOR, 3 (A. N.) - Um orgão JOI('JaI .pubJi,e.a,o caso da meni
na 110tm:alZlia CaSiLl'O ,d,E' AlJ1Icll1alde, !Ir slej'8 anos panllítilC,a, que ,glenti'u-se
'CIlJra:d�, {ll�lalll'd:o re'C>E'I�eJll a l�eslp'OsILa ao beJ.egorarma 'qu'e 'E'lJ1IVilwra filO 'Pa;dlre
.Al1.1!tonJ-j,Q Pmto, ,em RlrO ,Casca, Ip'ed]i]]Jdlo�lhe a Ibe,nção. O fa'Do, esl,á ca'usa:n
do s'elllls-aç í"lo.

. �,AKE ISUCEJ8S, � (U. P.) - A Agêil1lcia Jllld1wioa, pOlnt,a-v'Üz oficia,l
'lios J'llld'e.lIS da. Pa.!-esLl.Da, dieclaa'O'lt qu,e 'ClSI,á dispols>ta "'€lmhm'a com a
máxima r1eI.Ult1Uucia", a aCleÜwl' a prurbilha. da Terr,a Saj�ta em Esúad,os se
paradO's áralbe ,e jude.u.

,AJCl',eiSlBelllitall q'tué s.e.rj'a, Ij)N"Cli'80 .aootJa,r ilJ:lle>di,das V,::lna ao ,e:x:eeur,ão da
pal1Li:liha, porém os juele'Uls da PaJ,e'S1tina ,eSltaVlaun dlil'ipostos a. ·se cIefen
.deoom C<01l111O' na,cão.

VA:'I1liCAlNO, 3 (U . .P,) - S. Sa-ntidad,e Pio XU re:ClBlbeu. ,m.1!Lem 'em
a/lllffi finc,ia ,em ,Ca.�looI Gia,nldl().bfo, lC'olnglre,ss'ilsILars -lJJOrúe-WIllie,riba:n>os,' a,os
qUlaJis dill',ig'in a. paillwvTa. E]]{.r.e ouolrals c'oi,sas dilsSle-l1he,s, o' ,sa,lJ!Lo P,adre:
- "A ,[1l'l'0 de ,gm'p,nnar nunca foi fácil dle 'ser alprEmdid:a lI}eJa ,natiU'reza
ll'UlIl1arJ1la. A Lenltaçãlo dos hamE'lIl>s pequenos 'e almbilCi,os'ÜIS -é e'XJpJ.orarr . {)
povoO ,�impbes, ,em bellefíc.i'o de um indivi'el'Uo IO/U grupo. L8I510 é pl'ópri'Ü
dias q'ue têm 'pOUlCa! conl'l'Cii'Ôllleia, mas' não d,evi:a, s,er' pr,flliicaldo Ipe-llol8 g{)_
vêr,nm,. O �eslP'otilsmo' ,de Nero nã,o ,era govêTJl10, ma,s o[lr,es'swo. ° que o

govênno devia 'eotm.p'J',e,e'DldlE'�' é que o s·eu [H'ó[lr,io p1o:der é limitado pel1lJ51
liberdades huma,l1laiS' hásllC,UiS dos que s-ão gOlv,er,llaJd-os ,e que ,s6me'Illte ha
�Xli1Lo' qU'a[1id1o caida um se, d'i,slj)õ>e aiO sa'CJ'iHci-o i}),es'süwl em booeHc.io de
todos".

As eleições sindicais

,

r

RJJO, 3 .'\, N.) - TnfOl�mU'm d::lJ Bil!lli'a que o min!ilstl'lOl lvf'o,!'v-un de Fi
gl\wio'c-do, em ,ent:Nwilsta ,oolelLi.va ú ilmlj)'re'llis-a, acalba d'e runU'nciar ,que a.s

.el1ei,cõ1es .s,iiIJidi'Cais seil'ão re,aliza:d'as aipÓ's, as ,el!eiçõ,es lillIulllilCilj),a.i,s.
DiJssr('l, ,ainda, 'o JlünlÍls'tno do Tratb8JI,ho que ISÓ ,d;c\IlOIis rue ,cOIIl.helC,e-r o

eUlS!bo da vida ,em cada região do país, ;Plodem ser ,r.ervisado 'Ü salário mí
TIlinTO, de acÔol'd'o com as' r'cais neces,sida:clles dos- tr,a;ba:1hadlol'es.

A rC'ISipei'to do 'r'egime slirndilcaI illl,formo'll 'que 'o govêrnü emrcannilnha
�á ao GOill.g>liClSSO, dem'Ll'o ,e.m b1'eve, \1JTl1 Iprojeto de llei d8J'Il!do rumi})la li
lJerr,cJ,rude ruas sineJIic.atJos, dCV1e'rido, e:ntr'e;f,.anto; 'estes ól1gãos seNIDl afas,ta
dlos da pOllítiJCa.

Opi'nlou pl8lla conii'nll1iwcão
..contl'o'lada a S�la ,a�� li,c,a'çãlo.

do ilmlj)'Üsto sinidilcaJ, embÜ'l'a Itenha de s'm:

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTApO- Sàbado 4 de O..-tubto de 1941

de corgolJ do

Estudante de Florianóp'olis! O Diretório Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade de Direito laD�ará�
brevemente, o já tradicional «Concurso da Rainha dos Estudantes»! Presta teu ,alio,so apôio par&

maior brilhantismo do certame I.
�----------------------------------------------------------��------------------------------------------------------------,----------------

o "EXPANSIONISllI0" DO "Os mUSICaS, por 'Seu lado,
SAllIBA I colocam tôda sua alma em to-

A música e a dansa hrasíleírus cal' o samba e não há ínstru
despertam grande interesse menta que não toquem ,com
nos estados Unidos e em outras a sua ritmica algaravia rhusí-:

nações tio eontínente I cal: Imensos tambores." barrls
New York, (A. C,) -- As re-: cobertos de couro, pequenos

vistas americanas, não só as tambores com rodelas sonoras,
que se editam nêste pais como pandeiros que fazem voltear
as que se publicam em outras sem perder o ritmo, vertigino
nações do hemisfério, mostram samente, com um dedo; flautas,
atualmente um grande ínteres- saxofones, cuicas, ou tambo
se pela música e a dança bra- rins que emitem um som apaco
stleiras. Frequentemente apa- e veernente ; sanfonas -- es
recem reportagens sôbre o pécie de acordões guitarras,
samba, reproduzindo-se foto- banjos, bandolins, trombetas e,
grafias de músicos brasileiros enfim, tôda classe de instru
manejando os seus

í

nstrumeri- mentos musicais próprios para
tos e de pessoas dançando ao as vastas festas coletivas da
som dos mesmos, Uma das re- alegrra popular.
portagens mais curiosas a "E não há quem duvida de
respeito foi divulgada recente- que o' Rio, durante suas festas,
mente pelo' "Norte". Eis co= banha-se prazeirosamente na
mo um cronista americano vê alegria jubllosa dos ritmos lou-
o samba brasileiro: cos do Samba. Anradecimento e Missa"A nota culminante dos Ia- , x x x �
mosos e alegres Carnavais do INSTRUMENTOS DE Francisco José de BittenconrtRio de ,Janeiro é constítuída ORQUES'l'RA Maria Tal'anto Bitteneourt, Perí Bitten-
pelo "samba ''-, a dança popular Londres, (B, N. S.) -- O De- ccuzt , Esposa e Ftlhcs : Edgard Bittoncoul·t, E.posa
brasileira que faz arder nas partamento Central de Inf'or- e Filhos; Ernani Bittencourt, Esposa e Filho.; Ber-'.

"'I veias dos inúmeros cariocas mações da Grã-Bretanha, com- toldo Silva, E.posa e Filho.; ai':lda abalada., com

\. a febre da alegria. pletou recentemente, a filma- o palDamen to de seu e.poso, pal, ..ogro e avo,

'" "Desde as prtmeíras alvora- gem de um documentário inte- FRANCISCO JOSE' BITTENCOURT
_

\ vêm penhoradameI).t. agradecer 0011 que enviaram pê.ame., corto•• ,das do ano, os grandes clubes ressantíssímo, intitulado "1ns- telegramall flôres, etc. q' aos que compartilharam no doloro.o tran.e,
\ da cidade vão-se preparando trumentos de Orquestra". Agradecem particularmente ao. representante. da Liga Beneficerrte
,para celebrar o efêmero e glo- A música é da autoria de Operária pelo auxilio prestado ao querido morto.

íf.10SO rein d dR' M B" B -itt it A todo. a lua imorredoura gratid"io. Convidam, ainda, pe-
'� I a' o o ei amo e, en]anurr:. r I en, COI�POSI 01'

ra a mi..a de 7.' dia, que mandam celebrar na Igreja c o Menino
;�ando chega a noite ínaugu- que adquír íu renome Interna- Deus, dia 6. àll 7 horas, pelo 'lua antecipadammte agradecem,'\1 de suas festas imensas, cí onal, com sua opera "Peter
al�e,sentam ao alegre públíce Grim" e que já compôz tam
a '!�l'pr,esa de seus mais origi- bém muitas outras músicas de11a1. •

".:-;, carros, fazendo-os desrí- acompanhamento 'Para filmes.
.iar pela cidade ao som de tam- A música de _ "Instrumentos de

- ..... bares, flautas e tôda uma pro- Orquestra" denomína-ss Va
fusão de' instrumentos carna- ríações e Fuga sôbre mil ,Tema
valescos, cum um alarde de ar- de Purcell". O filme apresen
te decorativa e de bom gôsto tando por Malcoln Sargent um
cristalizado nas cenas mítoló- dos mais notáveis regentes da
gi cas, históricas e até politicas Grâ-Bretanha.

�

com que surpreendem ao seu - - -

povo e aos estranhos. NOVO PLANADOR
"A maquinaria do Carnaval Londres, CB. N. S,) -- Uma

põe em movimento .tôda a gen- firma do norte da Inglaterra
te alegre do Rio, e enquanto acaba de anunciar o lançamen
os grandes clubes preparam as to de um novo planador que
duas surpreendentes criações competirá vantajosamenu, com
artísticas, as "Escolas de Sam- os melhores aparelhos de sua
ba" se dedicam a ensaiar aní- espécie.
.mada e entusiasticamente as Apesar desse planador -- o
últimas canções e os mais mo- "Oull 4" -- estar ainda na
demos e revolucionários pas- fase do protetipe, os voos pre-
sos de dança. liminares já excederam todas
"A Escola de Samba é uma as espectativas, Seu contrutor

instituição de origem puramen- demonstra tal confial}ça que játe popular, que constf-t de duas ofereceu o aparelho a Associa
rparte,s essenciais: os músicos ção de Planadores da Grã-Bre
e

, o� dançarinos. E não deixa tanha para a próx,üna compedUVIda que un.s e outros põem tição internacional. O "Gnll 4"
tôda a sua alma no desempe- será exibido no próximo mes,
nho da tare,fa, realizando-a na grande exibição aeronáuti
c?m o mesmo entusiasmo e se-, 'Ca a ser realizada pera Socieda
Tledade com que. o faria a mais' de de Construtores Aeronáuti
afamada companhia teatral. cos da Grã-Bretanha.
Seu maior enl'penho é o de e,s-, Esse aparelho é o segundo
merar-se na perfeiçã.o de sua tipo novo de, planador brita-
obra, de modo que o povo se nico a ser anunciado este ano
regosije de coração com a no- sendo o outro, o "Nimbus" u�
vidade e o in,esperado dos no- mOidelo, :revolucionário de asa
vissimos passos de, dança, baixa e dois lu2'ares de duplo"E

� ,

_

'

s_ses passos e movimentos cO'l11aI_ldo, ou sendo o primeiro
nao sao como os que comu- de seu tipo no mundo.
mente se observam nos salões
de bane. O samba é uma dança
endiabrada que, exeC'utada pe
la multidão, aproesenta ef'eitos
semi-selvagens, p.ois põe os
seus dançarinos frenpticos, 118-
va-os a dar s'altos incriveis e

6:x!ecutar contorsões inimagi
n'áveis, tudo ao compasso de
um ritmo louco e exr.itante. Os
bailar,inos dançam sem

.

des- '

oanço até que, ao cabo de um

par de horas, mais cu menos,
caem por terra exaustos, com
os olhos em branco e o rosto
livido pela violência do' exer
cioio.

No deminie das artes:'

/

\

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

f RBTIRARAM SUAS CANDl�
DATURAS.

I Tôdu a. bebidas, inelnaivpl U,R'õricadu em outros Esti/<loa.
Il'etdraram luas candidat/ll",J!.
'lfIU& rrinar 110. l.rel rulitltrl
:tI!�DSel. - em vlsta d. eer7tút'!!
.. vitória do aperitivo MNOT

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lbe. q_e •
um enfêrmo que poderá re

cuperar a .aude com o te.
auxilio.
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.ProgressoRelojoaria
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERV�Ç() DE
R�EMBOLSO POSTAL

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

ilaa Senador Dantas, 40 - P
andar

T�l, 22-5924 - Río de Janelr.
Mt1li& J!I'ellpe de Oliveira. 21 -

8D andar
T.L 2-9873 - São P..h,

,i

N, 16 Cr$ 250,00

ISui.sa marca Mila. montado
cm 6 rubi.. Mostradorell de

diversa. c.re., Caixa de niqueI.
IN. 16-A Cr$_ 250,00 IO me.mo com vidro gros.o,'
,Marca VellgG.

N. 23 Cr.$ 130,00

Si.hma ro.kope

Caixa de niqueI

,',

No••oa relógio••ão acompanhado. do. rospectivo. certificados
de garantia. .

PEÇAM-NOS OrATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

,

Cu';.'itiba -- Praça Tiradente•• 26C -. Paraná

ASSINATURAS
Na Capital

Alie . Cr' 8••_
�mUltJ't) .•••••• Cr' 4i,�
fitmestre .. ,... Cr$ 25.')0
m&J •.......•.•. Cr$ _,Oll
!:ff.ero avuls'o ,. Cr, '.5.. _

No Int�rlor r, i '

ÀUfII • • • • • • .. • • • Crt 1".of
Rlomestre .. - .. , .. 'Crt M,oe

! Trimestre . . . • • Crt 'I,�

II
Rimero avulso •.Crt ·�y.r'
bineios mediante �e.&"".

o. originais, mesmo a&a
publicados, não seria

devolvidos.
li. cireção não se r_,s.. -

abiliza, pelos eoneeítee
emitid,os nos artitrOll

assinado.

Rua Felippe Schmidt 48

QUER VESTIR-SE, COM CONFORTe E ELECiANCIA 7
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

I Dr. LindolFo A. G.
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituição de sociedade•.
Planos contabeiS! _. Organizo
çõe. - PareceralJ e aerviço.

correlatos.
Rua Gal. Eittencourt nO, 122·

Florian6poli.
1)0. 1'7 hora. em diante,

f'I':

DATILOGR FIA

.................................
,

Envj� ao seu amigo cUstaBto
um númer.o da revista OVA,
LE DO ITAJAt, edição dedJ
cada a Florianópolis, e aS81.

estará contribuindo para
maior dftnsão cultural

de Bossa te..a

,.,-,1
�:'

f:....----- � ,

- -- 4- --

O "Colég'io Barriga-V!erde�
está consti·uido o 'seu majesto
so prédio e necessita de SUB,

valiosa colaboraçãó.

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus ;ornaes.

Correspondencla
Comercial

,

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozz

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IU6iSllNa �!!�.�Iéia ... Se�:la�:m�i��O O

suas gl'alllides 'e ersobrecedora., qua- RIO, 3 (A, N.) - Conforme RECEITA
hdad('�. noticiamo.s, o ministro do Tra- A balanço - Sal elo ele agósto ele 1947 � .

A" homenagens SO,llcl<['il!das pelo balho dirigiu, uma nova expo-I
A festi�ais - Liqdo..festival no Clube 15 de Outubro .

deputado Nunes Vanella foram síção de motivos ao presidente
A doaçoes - Rec. LOJa Maç. Ordem e Trabalho 3�O,O()

I d R 'bI' d
Idem elo Banco do Brasil rss.oo

aprovadas por unanimidade, ,a epu ica, encarecen o a Ielem da Caixa Econômica ,........... 75,00
x x x

;1
necessidade da abertura de um Ielem de um anônimo ... " ,.............. 5,00

O" srs, dElIJ1.ÜI3!cJ.os João José, Gui- crédito 'para ,a. reali�ação de,U�l1l Ielem ele diversos
•....

, .. ,., , ... , ... ,....... 300,00

Ihel' OLto Urban, Raul SCihaefer amplo ínquértto sobre salano
A f tiva

í

R d I I, . .

d'
es lVaIS - en a (a ven( a de flores .....

Magulhâes Machado, Luz Fontes, mmrmo, em to o o pais em Ia-

;-;aulo Ramos, \v,jgamd Persuhn : ce da elevação do custo da vi-

Protogenes Vieira, (J�d LOLlil"ElS' ru- da. O processo já foi encamí

bas, Rodr ígues Gruhnrul, Huy Cesar nhado ao Congresso' para a

Fr-urshütte, Heitor Liberato, Ribas discussão. De seu lado, o Minis
Hamos, Waldemar Rupp, Walter tério do Trabalho iniciou cal

!\Jüll-el', Ferreira ele Melto e Konder culos e tarefas nesse particular,
ILp.i!s a.pl'<€is,enLamm algumas emen- estando esses serviços a cargo

��i���s����" �:::\)�:;����za��i� :1:�:���:�1� a AI��� ��s S��i��s�� ��t����i��ret��
mus delas, diversos srs, denutados Previdência e Trabalho e Alirio

FAZ},M A:\fOS .aore. u,

se aguarrlaram para, poster-iormcn- de Sales Coelho, diretor do De-

Lp, procederem 'a .iustif'íoação. partamento Nacional do 'I'ra-
x x x balho. Independentemente do

A�a ,�'r·Slsüo de 2-10-1.7, o deputado censo, o ministro Morvan Fi- S marevünasSr. A!nlónio Colaço, I'Ies.id,e.fli�e em Pl'ol:0glenes Vieira, l"Cf,eI·.inlclo-s'e a gueiredo recomendou provídên"l'uba'I'[VO.
uma j,ndicftção do seu ilus,tr,e cole- elas relativas 'á elevacão do sa-

Manhno MlVrüo José Looes Sil- ,.
�l ;..

gl� udenísta Waldomar Rupp sobre lário minimo.
'V13, 1;iilho do sr. Manoel B01'TlI da
Si.Lva.

a instalação e constr-ução die vários

Dr. Plati'llo. Oldmpio de Olívejru.
posto» Agro Peouúr-ios, profevíu o

el(,çJ l�r,Jllt.r discurso, que publícare-
mos ,na. próxima edição.
Ei!-3TRAnA CEiRH,Q NEGRO -

ABDON BATTSTA
Falando sôhre a indicação que

pode a lignção rodoviér ia de Cêrro
Sra. EJ:'Íca F. GlraJms', esposa do

NAgTO - Ahdon Batista, o sr. depu-
3'1'. Oassimrro .I. GrmIT11S, íurrc, do
C· 1"

.

I
l,aJdo R�bas 'Thrumos a[)6s vêÍJrias con-

, J Ilie 'mi1l'elf1lla. . _

c h 't OI V' f'll d
S.ldrl·af1(H'Js dec.!.[liro'Ll-s,e de acôl'do Elel·vo-es estadU81·S"efi {lin Ia .ga 1.' U'Illl'Ü, I' la

-a" . . .

. _

. O" d"· lU],'. F'·
.

I
eam o parec.eI' emllldo pe/la Cmrms-

, "\.a. "JII1I lna lnl8;uJ/n H'\IIlO. -

J'
.

J
.

R r
.

M
.

I t·
s,no '.�lp0(,Ja, q'lJie OIJ:Hll'OU pcl'a 1'('.- Rio, 3 (A. N.) - Estão' fixa-

•
1_ 1'. 'l'aIllcl�.co I llirg·ÇtJI�j{ 'a, e's' lma-

J' r.ieiio o'a alucUJch i'nld iCH.f'ão 'lJma (l.a.s pal'a o dI'a 21 d,e dezembro
.d'o pj n l'OJ'. •

., . ,

.

H·

�, ' c '

ZVLEIDA HOCHA
\'('z, q1loe a 'estra,da p�dlJda Ja se en- as pr�ximas. e!eições estaduais
('OJ1I.,',a em cODlstruça'O ,pelas pre-; na Bala, de aC01�do com a Cons
fe.it�ras d'e Oa.mpos No.y.Qos ,e LaJes.

I
tituicão do Estado.

> ,

Oll'll'lOl, ás 17 horas, na l',esidên-
,clia da llIoiva, l'eJaibi'Z'Ü!u-.se Ü' . cas'a- A Junta Goy,ernaLiya do Sin,rlicalo elos Trabalhaelos na Inclústria de

menla elll ,,}'. Ha:ul CardoiS'Ü' c'om a Pani ficacõ� ele Confe'iLarias de Flo.rianópolis, convida a toelos os asso

srta. Jaci GIll}!!1Ja. ci'ados paea ssistil'em a Assembléia Gerail Extraordinúria a realizar-se

Ao jl}'�em cas'aI, Ü's nos'sos pal'a- no pl'óximn DOlningo dia 5 de Outubl'o.·
,

.bens. �
ORDEM DO DIA

V-L\JA:;-TIG.s: Eleição ele as�ociaelos a sC'rem indicados para lnt.egral' a Comissão,
PI'oc(,'ikn,tJf' de Lag-Uil1Ja;, onde 1'e- oe Salál'io Mínimo na qualidad� de Vog-ais e Supl'entes.

si,cJlp e é [ll'OItieS,&ür:a. .c,l1ICO,llrUl'a-s,e 2.a NOTA

ll�'$la ea:pital em vi.sHa, áJs p,e'ssoa's Não havenclo número. legal em P_ convocação será r·ealizada a As-

".dr' �Ila I'rurní.!ia, a, Ex,ma. Sroa. Jo-a- sembléia uma hora após em 2a. convoca\;ão com qualquer número.
n, Buiu.u da GosLa, C'iE,]10Sa do Sr F,loJ·.janópolis, 2 de OuLubl'o de 1947.

HQ:ll1il\l'O l'\aliüclrude (I'a -Cos,uu, aHo Socl'elár.io ela Junta - Cado:3 Bll1menberg.
fUl1!cionúnilo dia Có-Bra5�1, ll'a'qucl-a
üida'rj'e, ,e que "e faz acompa.nha,r

-�:'a�,��'c���nciosa fi1�:i:nlha Mali'dl.ae Parti-do Trabalh.l·sta Brasl"lel·ro"O Eé1[iado" a,pIl'es·enLa YÜltos

bôa 'e"la'dli,a 'e, CUJ1l,pri,l11iClllta a

1.,ill'.la bO::iprdp.

i Dissolvida a
Confedera�ão

Rio, 3 (A. N.) - o sr. Ho
'-mero Mesquita, representante
]egal da Confederaçã.o dos Tra
'bal,haJdores do Brasil. recebeu
na manhã de hoje a visita do
oficial de justiça Jaime Avilez,

.o,q\.le fez presente a int,ima:

ção do juiz de direito. da 3a Va-
-

Ta da Fazenda Públ�ca palra
. ,que dela tomasse ciência, inti
'll1ação essa que determina a

f dissolução da referida Confe
, deração.
, N' d RIO, 3 (A. N.) - Âlsisinada ,piBlos depitl:Lauas Raul .pil,la, AI1ItônioA dissoluçao esta basea a na F1e.1ilCiaoo e F. da CLln1ha, foi 'rupoos�mt.ada hiQ,j,e, a.. �menda, wo 'Proj�to 748,
··falta de registro legal da Con- ex/Cil'ui:nelo PÔlI"to AI,egre dia ,relacão das c!irlad.fllS julgacta.s peJI(j COlls.elho
federação, e de a,côrdo com o di8 .segu'I'a�a NrucÍ!OIllal como bws'e's '00 ,porWs mi,li:tares de exoepci-onal
d€{lr-"4;o -Z3,046 d-e 7 de maio -de iffiJpo.rLâ,ooia (para a def,es,a ,e!Xw.rna do !país.
197· Esta 'Clmemda .fa'i e,n'Vi'wa com a,s demais 8'present.alclas ontem, jUJll--: 4 que âetermma a sua anu.- t t 'ét

'

C
,-

d ('" t·,
. -

J
.

! a.1l1·CIl1! ,e c'oJm () pl�Ü'J'
.

o, ·as 'Üil11lJSSoes,'e ',-,,-,,11os, LcUlçao 'e usLIç'.a e de Se-
;.rlação. g-U1'i31n.ça Nad'ona'l.

Continua O ESTADO Iaeen:
• do distribuições de valiosos Ii
-vros, inclusive romances mo

J"?dernos, entre as pessoas que
•.constam de seu cadastro 50'

.ciel.
As peseoe« que ainda não

.ha;am preenchido o coupon
4lUEI diariamente publicamos
poderão faze-lo agora, liebi

..Jitando-se, assim, a concorre=

..r"m·a tão interessante inicia
.,-tivà· realizada sob o patroci
.nio da LIVRARIA ROSA. à
.Deodoro n. 33, nesta Capital.

,t:il'él. d. Emília D. Medeiros, viu
ova do SI'. João Medeiros, antigo ge-
11m1'!!e cio, Estado c D. da 'Iarde,

.advogudo em J,(I\i'llvHe.
!Pien!hO'l'a Alcides CUil':He.ir,o da

'.(. OUJ1Jlla Luz, esposu dia sr, EduJardo

} ).pio da Luz, Pl'01'. do 111>st,iülvo de
]1)c1ucaç.1i u ,

A daLa que .lloj'e traQ13COTI'e assi
nala u va,�sagelID do anivesári.o' ua
talieio ela 'exma. sra. d. Zuleicla
SH iJ)l'o(l da Rncba ,f"8IPOS-a do sr. 110-
hel'val Vil'il'a da RadIa.
CAJ�r\!YLE-j\"nO :

'Bomba ,ussa
Viena, 3 (U. P.) - Um fun

cionário do govêrno informou

que um aparelho, identificado
. como soviético, deixou cair
uma bomba nas prox.imidades
na via ferrea de Matzen, segun
da-feira, matando uma mulher

. e ferindo o seu espôs-o, bem co

mo danifi'cando numerosas ca

I
.sas. Os russos não comentaram
",-esta noticia.

SOCa de' Amparo aos Tuberculosos
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA, REl!'ERENTE AO MÊS

DE SETEMBRO DE 1947

4.08150
2.59\1.5u

865,00

3.437,40

10.983,4.0

DESPESA
De socorrídos - Pago a 3 eutêrmos '

_ .

De despesas gerais - Pago a diversos, conforme documentos
De festivais - Compra de fazenda, fios, goma e outros, para

flores
. .

De balanço -- Saldo para outubro de 1947 .

13;�,(J()
7,20

149,::0
10,694,óu

10.983,.:10

Dorvalina Alves, presidente.
Outo de Sousa Dias, secretário.
Rercllia O. Nascimento, tesoureira,

do progresso
Londres, 3 (U, P.) - O �'. vezes mais "inteligente" do

M. Y: Milkes, dire,t�r do Labo-!qU€ o construido pelo E'xército
ratono de Matemática da Uni- dos Estados Unidos em Fila
versídade de Cambridge, disse déltia.
que a Universidade está com- Disse que a máquina poderá
pletando um "cérebro mecaní- fazer 100.000 cálculos díteren
co" de duas toneladas, que - tes em um simples minuto, com
segundo declawou - será 25 aproximação de até 10 casas de-

ióva
h

ê'iirãve=:-�
Conclusão

Dr. Augusto de
Paula

Avisa aos clientes e amigos
que, por motivo de doença,
não atende chamados e dá
consultas somente das 3 e 30
às 5 horas.

cimais.
"A máquina poderá fazer

descobertas no campo da en

genharia, astronomia e física
atômica. Podel'á mesmo resol
ver problemas econômicos e

filosóficos muito complicados
para nós".

O "cérebro mecanico" é co

nhe.cido pelo nome de "IEdsac",
iniciais das palavras 'Electro
ni.c Delay Storage Automatic
Gialculator" (Calculador Elé
tlrônico Automático de Armaze
nagem Retardada).

O dr. Wilkes d'eclarou que a

luá:quina se "recorda", arma

zenando ondas elétricas e su

per-solllcas em movimento
constante, cada qual repll'esen
tando um número, num circui
to de válvulas metálica� cheias
de mereurio.

bros da Comissão �XcecU!t1va, que
se recusaram ::I conSiderar o assun
to.
O sr.. José Américo, no c'ntanto

institiu,' sendo então marcada UlTl�
nova reunião ,para ho�e, ás 10 110-
ra�, _Pais na(fl.le!a ocasião, o sr.
OtavIO M,mgabelra precisava au
sentar-se, por tel' mar,cado um aJ
moço com o governa.dor 00 Estado
cb oHio, coronel Edmundo dc Ma
c·edo Soares.
Esp.era-SE' ([LI(' hoje o assunto

seja defini tivamen.te resolvido ,e
que os membros da Comissão Exe
Clltiv� debatam inclusive a pOsição
da UDN em f�.0e dü governo da
Rcpúb li,ca.
Ai'nda a �)ropósito da crise' ll'de

nista. telegrama de '(lntelll do Rio
diz o segldnle:

' ,

- Enquanto isso a reu.n�ão de
hoje da CDN e.stava sendo aguar
dado num al1lbIente de viva ex
pe<:t<'l'tiva. ·A noticia da renuncia do
sr. José Al1Jérico já era conhecida m' tard.e p·�ra. 80nos' circul'D·S politicas e jornaI-isti.- D u u
coso Assilll, ás ,dez e meia, quando lef-o sr. José Américo cheO'ava os qua I l"arcronistas ,politkos o as�edÚlram'. li
Ele a'eafirllloll então, seu propósito Rio, 3 (A. N.) - Noticias
de mant,er de pé a renuncia. Seu procedentes de S. Paulo infor
temper�1l1H'nlo, sua linha po,litica, mam que se cogita ali de uma
seu prOl)r1O passwdo eram de lutas.
Acrescentava I() sr. José Américo fórmula que permita ao ex-

en1ender que a UDN devia tomar p,residente Washington Luiz,
uma atitude 'Clara ,e bem definida. to'rnaJl"�Se eleitor ,e, assim, votar
Ou romper o governo ou ap'oiá-J.o nas próximas eleições munici
dum::!' vez. Todos 'Ü's silêncios _

ponderou -. são constrangedores. pais.
Depoi.s de insinuar que a p�'esi- Vários el1tendidos em maté-

d�ncia do partido clevia ser excl'- ria eleitoral, interpelados ho
clida por um._ 'espi,rito, mais,_�lexive'l je' se havia possibilidade do
que o ,ride. o sr. Jo.se Ametlco re- -.

ferill�se a,os co,o,chavos locais com I eX-_?he-fe ?a Naçao obter tl�ulo
os comunistas, .conchavos de que eleItoral, Informaram negatlva
nem mesmo a UDN se exi.m1u, e mente, porque, estava encerra

c�:>l1'ch�ill reafirl�lando o seu propó- do O alistamento .este não po-
SJto de T<el111l1'Cwr. .' ,

Denois destas dech.raço-ns d
dem ser reaberto 80 prur'a que

:<' <.. o sr.
'd t

.

I' 1José Arhéric'O aos ,jornalistas, teve O eX-ipres1 en e seJa a Istac o.

in!ci�. flinalme_nte, a reuniu? da' Co-I A. posslbilidade única seria um
mJssao Ex.ecuhva, a qual fOI. secreta'l novo projeto de Ireforma da lei
Tod.o� ab01·da�}.m novamenf.e o sr. J, eleitoral em vigor. Assim mes-Amenco. Mas Ja Ira de evaSl,vas sua .

. .

"

atitude nesta {h lra. Niio queria mo, dooa a .aproxlmldad:e do
falar. Não ,era cas-o de falar naque- pleito, paulista, não aprovei·ta
le l�lOmento. E suger'Íll que os jm:- ria o sr. WaJshington Luiz, por:"
:n,ahstas proclfrass'em o secretáno-

que o seu tramite seu-ia demo-
geral do partI,do, deputado Aleomar

dBaleeiíl'ü. Mas, 'este. também não Ta o.

quis falar muito. Limitou-se a di- -----------

zer que o sr. José Américo conti- Para as pe.soa. d. fino
n.uava á frente da UDN. O de que paladar Cofé Otto é
se cogitára fora da situação g;eral .em pa ...
dü pais, que todos naquele momen-

to, considel'!l!rarn gravissima.
ApesOO' da reserva do sr. Aleo- Roo Arci'Dreste Paiva i7

mar Bal.eciro e de outros próceres O TESOURO
1

que pa'rticiparam da reuniiio algUi- Da iIlB<trmç.ão e'stá ao a canoa

ma coisa transpirou. O sr. Otávio de .todos. Dá esse tesouro ao teu:

'Mangabeira, que amanhã dev.eria 9Jmlgo anaJiweto.. l��a'll��-O J'r��
regressar ao seu Est�do adiou sua curso de.· �lfabetlzaca� 1 Irui

P

via,g-em !para sábado. A 'reunião dasl Ef:Co,lar {3Q.o ��sé; na. sco �a ea':.!:
han-cad'as udenistas da Camara e do tnal de -Flç:rl.a.nópohs OU

SenadO ,será teT'ça-feira. oE () sr. dra_I_M_e_tr_Oi.;;p_o_l..lta_ll-a-.------
J?sé A?1érico insistiu na s�a ren�H�- (" miaa. Gravat.'· Pifamel.
Cla.· Nlllguem contudo, quIs acclta- •.'

'
__I

la, 'apesar de haver frizado mais Metal dai melhoret, ......o. me-

de '1ll11a vez era preciso que a U. Dores preço. t6 n. CASA,MIS
D.,�. se definisse clarame�:lte' CELANEA - RuaC. Mafra.
a um·ca forma de resolvCT-se o Im

passe', insistindo o lider demissio
nário que 5e sentia sem meios para
levar a efeIto o progmma traçad,o

Kpara seu pa'rtido, 110 tocante aos Iproblemas nacionais.

Sindicilto dos Trabalhadoses na Industria de
PaniFicaçõe!l e Confeitarias de Fforidnõpolis

dis- SECÇÃO DE SANTA CATARINA
AVISO:

O Diretório Estadual elo p, T. R, secção ele S. Catarina comunin

a{ts Companheiros da Capital e ,do -Interior que a-caba de inst.alar a Séele
no 3° anelar elo Edifíei'o 'J'amüio, sito à rua Felipe Schmid.L.

Avisa lambem que o expedient.e em a sua Séde_funciona, diaria
mente no &eguinte hOTári.o:

das 9 às 12 horas, das H às 17 horas e das 19,30 às 21,30 horas .

deve ser ,encaminha,da aos

TOME-APERITIVO
NOT

A COl'respondência p'Ostal-telegráfica
Enelr,rec,os (Post,al - Caixa nO 295

(Telegráfico - P·etebê.
Florianópolis, 10-10-947 .

B1'GZ Juaqnim Alves
Secret.ário Geral

Clube 15 Outubrode
Programa de aniversário de lundacão

e SOlree (Tra�e passeio)
de aniversário. Eleição e

Dia IS posse de diretoria
Dia 18 sábado, Ar{lnde baile

coroação da Rainha. do Clube.
Tra;e para damas toilJete de baile,

Smooking ,branco ou azul marinho.
Reserva de mesas para o baile do

ria do Clube.

para cavalheiros

dia 18 na Sectf!-

P. Alegre e as bases militares

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Recreativo ftimigos
18 horas, uma tarde

fará
salões

realizar, domingo, dia 5; das t 4
do Instituto Brasil-Estados Unidos,.

da Onça
dansaníe nos

TECHICOS·
o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnicos

todasem asA RIVAJ.1IDADE EN�RE OS F-lsta estranha mulher, que írn
GU:ANHES- E OS PEQUENOS pressionára um dia, transtor-

.

CHAPÉUS
. I mada em espôsa do não menos I

ParIS - (S. F. L) - (Por, estranho Willy, a todo Paris,
JEANDINE) - Neste verão I dando á literatura mundial
partslense, as mulheres exibem' uma coleção de obras de au

grandes "capel inas " prepara- têntico e feminino valor, des
das pelos modistas. Encontram- perta com seu regresso admi
se, novamente, alguns desse", ração e curiosidade.
"canotiers" de abas amplas A penetração e tristeza de
que a moda já lançou na esta- seus grandes olhos arregala
ção passada. Têm, entretanto, dos, Sua velhice já muito sen
a "calotte " mais alta e para sível, encontram um Paris fiel
adorná-los, usam-se ás vezes, e pronto como sempre a aceí
ornamentos de crina transpa- tal' seus maiores caprichos,
rente que. excedendo a aba, au- Porém, ela nada quer.. Nada
mentam seu tamanho e, tam- deseja. Vive da recordacão dos
bém penas ou grandes laços dias passados na companhia
qus emprestam ao classicismo de Willy, no Paris de 1920,
uma nota fantástica. quando não sabia ainda si de- LIVRARIA ROSAOS mais novos são chapéus via ser bailarina ou escritora, ILívms Técnicos Rua Deodoro, 33 _ Fpolia,de .aba levantada. Esta não é augurando-se porém já seu fu:-I I Atende pelo S.rviçomais, com.o no ano passado, de turo de fama., ' em nera Reembolso Po.tal.forma desigual, mas, ao centrá- -0- I �

_

rio, ostenta simetria uniforme' O TRABALHO' FEMININO I A t
' -

d & C· Ltdque dá ao rosto a impressão NAS BIBLIO',r:ECAS POPÚ- S erO! e la. a ..

de ser emoldurada por uma au- LARES RUA TRAJANO, 33 _ (sobrado)reola. Paris - (S. F. L) _.- nas bi- O ESCRITólUO ASTElRóIDE & Cia. Ltda., intermediário da
Nas casas de certos grandes bliotecas centrais dos departa- Ernpreza Comercial R. Grossenbaeker S. A., com escritório no Rio

modistas estende-se essa aba, mentos, criadas em 1945, os 81 . de Juneirc, encarregu-se de compras de quaisquer artigos naquela
entretanto, sôbre os lados, e o

I
cargos de bibliotecários

direto-I' \l)ral\{a - cimersto, 'feITo, canos galvanizados, pJJJelliS etc,
toucado ostenta forma larga, res são ocupados por mulheres.
lançad.a sob outro aspecto, no Na região parisienso, nas. bi- I' .. d f, -.. 1-

-

ano passado. Ás vezes, as bor-I bliotecas municipais, as mUlhe-ll, Dspe.lores e. ,apl.lil Izaçao
das levantadas são adornadas, res estão em grande maioria; I

A Cia Internacional de Capitalização precisa de diversos
do lado do rosto, por um gor- 7 vezes mais numerosas do que.inspetores para as cidades de Cresciuma, Laguna e Itajaí .

durão de tom oposto que atra- os homens. ! Concede-se ajuda de custas e comissões. Os interessados pode-
vessa a largura e completa -0- 'rão tratar com Escr itorte da Cia. .à rua João Pinto ne. 13
muitas vezes o enfeite por u� ÚNICA llfULHER llfINEIUA ! Sobrado.
laço achatado, posto no meio Paris - (S. F. L) ._ Empre-I

.

da "aba". gar pessoal feminino é absolu- A V I S OEão esses chapéus frequen- tamente proibido nas minas
,

tement�, contfeccionados em pa- francesas. Mas apesar disso a'
� t\. EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL AVISA.P

l�a e ja s: vê novalhent� .de- senhora Louise ,é mineira
.... ' TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESAIicadas

.

ecmtexturas exóticas Isso acontece em Decazeville. REGULARIZAR SEUS TITUiLOS :JE
.

ACORDO COM O DE·
d.as quais a. guerra nos fez sen- �as a mina de Decaz�ville é a CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBÓLSADOS DEtír fa�ta. du:an;e ta�to tempo. �nica na Europa que fica ao ar

ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.
,A caP:lme �nfIm, tam- Iívre, e po� ISS_? aquela mulher PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ESbem tem IeconqUlstado terre- tem autorízaçao de trabalhar

PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE, AO ESCRITÓRIO CENTRAI In?, � a p�l�� d'Itália, tornada ali. I DEQTA C�ITAL CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFlcelebre ha ja alguns anos re- -0-
.._,

Lll'
.

cuperou seu encanto aos dUlOS A MAQUn}�GEllf PA.RA UMA' CIO AMÉ IA NETO.

das parisienses que a usam "SOIRÉE" 1---------.----------------.--��:nd�b�S ro�t��l���e:nt:��� _ Deve ser discreta
..

' e re_\lmportados..d�retamente, 408 E. B. ��Idos
d? sôbre estes chapéus "ber- sistente, afim de que, não te-: Aos S�S. médicos e farmaceutlcos e a.o� hosPI�als. Igere", usados com vestidos es� nha que fazer retoques cada \ Comumca�o.' que ••ta,mo. nca.bando uma Importaçao dueto

tam d floras' " . .

t " d dali E.tado. UnIdo., dali .egUlnta. artlgos:pa os, as ores imprrmem CInco mmu os, o que so ,'Po e, Filme. para Ráio. X, em diversos tamanho•.
nota alegre e juvenil. exasperar seus pare.s de dan-' Almofadas e trave.aairos de câmara de ar. de b�)orocha -- Dedeira. e

-0- ca .. ' e todos os homens em capotinho. higiênicos, de borracha.
AS FLORES geral. Passe no rosto um "Iei-

,

Luça. para cirurgia.
.

- A d tualmentn: te " d t d I 1'- Cubas, comadres, irrigadore•• canecas graduada., compadre., funIS,n10 a, a ua mente, S@ e o om e sua pe e, ap 1
em ferro batido. esmaltado.

serve das flores para inúmeros que o "rouge", depois, umal 'E diversos outros artigo.. ,.

fins.
.

camada'de pó d.e arroz bastaI�-1 Demonstrações e pedidos à, b. O M � T. � C
AplIcam-nas este ano não ;Só te claro, e outra camada maIS' Soci6dade Materiais e Inetrumentol Tac.mco. -- CIentifico. Ltda,

na lapela e no, chapéu como escura. I Rua Conaelheiro Mafra. 54 -- CaIxa PO,..tal, 148,
.,

h' f't
'

N I' b' "b t " d
' Telegrc.mas: «Somatec» FLORIANOPOLIS.

Ja O aVIam eI o no ano pas-. os 'a lOS, um a on e,
�ado, mas também como ador-1 côr natural; nas pestanas u'a
no nas luvas, ,nas redes do ca-I 'máscara marinha, se tiv,er
belo, nas saias dos vestidos de olhos azuis, marron se, os tiver
noite, e, dando uma nota ex- castanhos ou pretos, e nas pal
travagante, nas presilhas dos pebras ligeiro toque de pintu
sapatos mais elegantes. ra gordurosa, azul cinzento ou
A flor da moda é a rosa, semi roxo.todavia raver preferência de -0-

côr; usando-se desde o mai,s "BRIOCHES" COJ}'[ GELÉIA
atrevido roxo até o mais doce· DE L�<\:RANJA E CREME
côr de rosa.

\

-0- I Aquecer em fogo brando al-lCOLETTE gumas "briocres" da véspera.
Paris - (S. F. L) - A'au- Separar a 'parte de cima. Es-i-,--------...,--------------'------

tora de "La Vagabonde", "Les vaziar um pouco o interior.!vrilles de la vigne", "Retraite Preencher esse vazio com ge- BAR�Q'Ssentimentale" e de muitas ou- léia de laranjas regada de cre-I �'

tra'S obras de valor, Colette, já me e kirsch. Vendem-se, de fabricaçõo americana, novos, com-
se ach%. instalada, depois da Colocar de novo a parte de pletas e modernas instalações, motor DIEdEL "MECO'"
ocupação, em seu apartamento cima. Fazer um caramelo e re..: 145 HP. 100 toneladas de carga, velocidade 12 mi!has à
de Paris. A:. intelectualidade gar tudo cÇ)m ele. hora. Detalhes com D. P. Cieto Ltdo .• Rua do México,
francesa se sente reanimada (Receita dos "BELLÊES 21, 17.0 andor. Entrt:ga denho de oito semanas tam
por sabê-la novamente, aqui. PERDRIX"). porto umericonó.

profissões

MAQUINAS GRAFICAS
.

VENDE-SE
I Maquina Litografica, form:3to 50 x 70 mm. com pedra.
I Maquina de cortElr marca KRAUSE, formato pequeno.
1 Pedra Litografica, tamanho 60 x 80 mm.

2 Pedras Litografic9s, tamenho 80 x ] 15 mm.

1 Jogo de 4 lampadas de arco para Foto-Mecanica.
1 Compressor para pintura.
Tratar à rua França Pinto, 6ft - Vila Mariana-São Paulo.

DE PESCA

"

àS

RENACIl\'IENTO DA INDUS
TRIA ALEJ}'[Ã

Londres, (B. N. S.) - A in

dústria alemã das zonas de

ocupação britanica e america
na exibiu 'seus produtos na

Feira de Hanover, que se rea

lizou em 'setembro, durante
tres semanas.

A exposição foi realtzada
numa fábrica especialmente
adaptada para tal fim e fo

ram transportadas 10.000 to

neladas de equipamentos e ma

teriais Foram providenciadas
acomodações para 4.000, com

pradores do exterior, dos quais
mais de mil eram procedentes,
da Grã-Bretanha e dos Domi
nios Brltanlcos.
Nela se inscreveram 13.00{}

ex:positores, inclusive cerca de.

100 da zona nor-ts-amertcana,
de ocupação. Informa-se de

Berlim, que graças á Agência
Mista de Exportação-Importa
ção, de Minden, os 'comprado
res estrangeiros já chegruram
com uma idéia exata do que
encontrariam e com conheci
mentos exato 'de processo que
devia ser seguido para negociar
contratos com os vendedores
alemães.
Houve' fundadas osperandas

que a Feira de Hanover co:r:
correm valtosamente para dí

mínuir o lado negativo da ba

lança de comércio das zonas de,

ocupação britarrlca e norte

ame:ricana da Alemanha.

. .. . .. �

" ..

o Batalhão Barríga-Verde
roi constituido de catarine-llses
destemidos e o "Colégio Bar

rtga-Verde", usará a mesma.

bandeira,
......

•
_." a

..

NOVO PONTO DE ESC..,<\.LA
Londres, (E. N. S.) - Anun

cüf-se que a cidade, de S. Paulo,
no Brasíf, passou a ser novo

ponto de escala regular para
os aviões da "British South
American :IDirways" nos servi-

\

ços entre Londres, Lisbôl e}.Santiago. O novo . serviço é I

efetuado uma vez por semana.

ISNR,S.
ASSINNATES
eclamem imediata

mente qualquer irra
guladdade na entrega
de seus íernees.

Quando alguém. tal__ " ...,.
,
Iheiro da ilustraçi!O a-oima; otllN_

lhe. em o.mitvai gesto, um câlie& cio

..xcelente aperitivo KNOT. Iam�
_ V. Si&.. de acrescentar.� e.r.,"J"Ooda.
.,..... gentileza:ESTEE T.f.J'1G

:' BEl1lJ NEli APEí?ITiVO
,

i'CED/J.ET(J!

� U/'fMOMfO /)4 KI1QTfÁ .11t/).�(0If. e·sêiflllUn
t.,,,,,,, . _ •

11T.1..191.1 4
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(�LUBE DOZE DE AGOSTO - Di, D, aOlDlagullr&, ai: �D,�O ! I Aafl, Di, 'I�, aur&nil o ala =
"cativaI' �romovlào �el, aire;io ao �ru�o Dili' Velno, �om o concuno' dI Dana� mu:!cIl AO Aarigo ce Menoru, em aenerí�io aI ((�,m�,nA' ao

Promin»; à noite: :o!rée, c�m inicio à: ��,�� hora=. Di' l�, :oir�e, Di, �Q, :�iree.

CONTA CORRENTE POPULAR

Jurai 51/, 8. 8. - Limite Cr$ 20.000,00
Moviml"ntação com chequei

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPTTAL: C'"'R$ 60.QOO,000,00
RESERVAS: CR$ 15.0flO.000,00

Trajada, 23 • Florh!�nópollsRua

Rua João Pinto, 44'
, \

1134Telefone
Florianópolis

REINISCB S.I.

C(lMERCIANTE: »i um U
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI dIe Fevereiro. CoD
tribuirás, �!l8im, para a fonna�

ção cultural dOtl catarlnenaee
de amanhã!

PEDREIRO

\.

�para quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar. bem seu

capital a juros compensadores
de 8, 1Ó ou 12 por cento?

,

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário de
',CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Pinto n? 5 (anexo a redação
de "O Estado"), que tra

balhando em combinação com

o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRT(
A. L. ALVES, firma espe
cíaltzada com vários anos de

pratlra no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima garantia
4" pf' iência nos negócios qUE'

"�hes torem confiados. <I>

'tPÊDRA ,PARA AF'-AR Q-ÜÃLQBER��-E�P�CIE-DEEtE-R�A;NTíi---=--
S

-

�,.
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Centro Academic'o XI 'de Fevereiro
FA!OULDADiE DE DIItEITO DE SANTA CA:TAlRIINA

- <iVIANIFIElS'DO -

o CJ')�TiRO AlCA:DÊi\<ILOO XI DE FEVEIRiEJjRlO, 61rgão of.icial dos es
tudantes de Direito ele Sanla Oatarüna. ,cm sessão de Assembléia -Ge'1'al
E);jLra,oindi,nált'ia de \'i,nle ,e sete (27) de sebembro do, corrente ano, 1'C
solveu Iace 'ao Jl),al,pil,runte 'e patr.iótico movimento dos' 'LlJl1lirl"errtsiLári'Ü5
hrasi leiros em tõrno da N.A!C.[Ü'NAiLJZAÇ.�O DO PE�.DRóLEO, l,anç3Jl' o

slCg'L1iÍn<l,c manj.[8!!'1DO :

O
I - O Centro Académico XI de FeMPl'ei'ro, corno Ibru!uarl<e que I) da

Alie"Ii
e

co tem um r,omproml·sso' dlfJ_ Democracia 'e das C'aL]SaS lnacicnais, delclilde ,pres,Val' sua eo,laboll'uç5Cl efe
Liva à Oa:mIPaJlIha do Nacirmadização do Pebról,E\'o;

II - Concitar. deutro do maior respeito à Lei e rci Ordem, a todos os

.. fi·eleI para ho)"'e
,cielaclãos para 'que 'SE' interessem :pelêcl Causa ,e de{'e.ntdam h1J�l',a;11Si6ent.e

mente o "ponto de vista" brasileíro soore OÜ' Pebróleo;
UI - Ponderar que, como seja 'cls,la ulma ICia!ll1lpU-l1ihla d,> jnlf)i�'� su-

e dio ,nU/cilollia1i!Sil11'O, pau-ióuico, d8'\ne111 .s'e'1' adasíadas quaasquer nt.ividades

.,epe,f,irá, o Colegial o 'feito do u'Inmo sébÃdo?_ polí'liICiO-lpa:flt,jidá'ri'a,g :pfle1juelic,ia!is à unitd�d�1 dro_mov�menLo;• � U IV - Promover, para rnethor ,ObJ,eiLrW1Çé�0 da Gam'!)_:;t.I1'l1:l, dehatesPrusseguürá 110'Jie o Campeonato melhores colocados. um prél io seusacíonal, destmado a núblicos e c'ÜllllfeJ.'êilllci'as, no i:nl.úi,to ele, Cl5lclm,e:D0r a opmiao do Povo e
Acnador ista de Futebol, com a rea- A nossa opinião é que o Atlético rur.ms,[,a,!' uma boa. assistência ao animú-Io a lutar pela illlldrel])reIldênlCia ec,onômi-ca do Brasil, bem em le,m-
lização no estádio da F C D d o d

_ ,

d po de ser dB1fiilTitilVamen'll,e· :pT,odlall11,ada',u, 'V' 01," , ','. "
I po�,;ue um esqua !l'ao mars Cl',e.-eu- C<lilDl)O dia rua Bocaiuva._

V - Re,a,[j,z'all', 00m o mesmo íntento, dlecircJid.a pl'éYpnga.nrLl pelas-jogo iuicial OC\U última rodada elo oiado á vitór-ia, 11',-1'0 f'icando- 10',1"g'" 'I
' "

f I,} ti rt"'-h c L h,S '( nas ,eqUllpes prova \'e'1I5: COIL]ll'a.S' d0S jornais, ,p,e11'Ü rád'io e ,plÜlr rneio de . Ou te ms e ca. azes ;2° turno. 1U0, qual serão oosuí'ron- o Cnl't'g-i.a], cujo empale com o litio[' Colegial: Broguuli, Aldo, ,o Kat- VI - AlP'c:I,a.r para OiS' pe,olf,e's,sO'I',e's, de todos 'os lesLalbelle;c,ln;e,nlos de
tantes 0S esquadrões dia Clube Atlé- invicto oonslLiltuiu Lllma' proesa dig- c.iq)Í'S; Arirton, Porlro e Na af'CIIO' crrsmo, a, Irn de que vent.ilem em SlLlUiS aulas o verdadeiro 81S1Pl:J'.lW dês-
00 e do C I 'I ,. 1'[ j

,

I, I ,Z [, !,
te ,n1'0,YÍJmleQ1Lo ín.ic ianrio alstSlim' a mocidade dias Escoles no trato com os..

'

'.' oiegiar, ,a!111!L)OS 0.0 00'<1C06 na. .( os maiores aplausos, Renato, MoLorúillho, S,eive,l'iallloO, He-l, I'reais :pl'.oibl,emaSi dlal Pátria 'e darulo-Ihe Icol1Jslciiê11Ic�a dOI va or que pOSSU'!}em ,penlú,:lüimo '1ILlglar, com 13

pon-I' O, Atlético não foi bem sucedido i'in!ll,O e Lau.I',"",. -

h' t'
'

h v, E' da l11!wg'IIIit,m:i'0 'dot', s'ua: desLinaçaÜ'" IS OrJlCa,;
., 'tos :ple,rdltd'Üls. . em 'SLl:a ú!t.i:m:a cxi:bir;ã'o, s'enido der- VH _ OOIIlCI.aIll1'Ul' fill1!almelnte, OiS, ,C!oICig'a.s ge. üu'tros ,(xluca,ndarlOs

O jQg1o.dest.a Lal'dti SeJ'l<l hem C.Ol1- l'o�acl,() SU1'11'1·{!'e.ndememLe pela Ia- Alléti.co: CUl1."Ú, Bl'il!Ü ,e Ivnní; panH, q,L�e s'e fLJJ,elll1 E' r,�f1()noem ,o 111olVimento ilni'ciado poe·la valV'l'osa Clas-
corddo de'Vc:nrelo {lO fiIl!aJioza� ser I di B' '11,' I I A.' (' 'I F s'e U.nlil\�0rS'iIM'l'ila. Bra,si,];i.era. .

� ., '"

"'_:'"
'

I
.H!llIge, r]o OC8lLIrV<1, u, lmo ,co,oeu'(o "�r1 ',x.l, 'Üinseca ,e F.lávio; Gwpelt,a," Ralãrü NObrl\0 dia F,aeuldalde -de Di'reito, 'a,os 27.de g'eLB\Illbro de H)/(7�(lado wl1hrec.eJ.' ro ,eSlCjua;d:rl»O que 1'e- pela con.lag.pJl1 de 3 x 2. Tal dNIXJ- M'edli,nho, Nh!.inho, Mi1'1nlho e 1\1a- 'P'ella i?!las,si(' <:lJc.aiClêmicla' de- Di:r.eilo de ,s<:Lll,t'a Caba:rin. ,-

,cebená das mãos do Bocailwa a in-: Ln, �1'ã,o des!<ln'Ímol.l o c.()t!lliu'l1'to ago:ra chad1o. HamiHon V'al]ient.e Fe.l�[·'eilra, Hé1iÜl Sa�ÍlrQt.ti dle O�l\'e!lll:a, n�l-C'l'ma;ndQ'doe,sejáw�1 "l.a:nrber.ni:nha,". !(lirirgi:üO' 'tÁcnilCame1Jlte pelo c.wpitão Foi cle9igmado ,pall'a dLr,ig1(míe ela Bl'iLo Oltávio da Gosrta h��Ii:l·a "VarH.e[' B. 'Va:nde<t�loey, ,T'awo S!lvcH'a de.
Porba:nto, 'cJ)S du.as, ,e,qnip'es irão Var1ejão. A 'equÍlpe, t,l'i.oOII!o,T' urei'll'o'll pugna, o 'Sr. Fmnci�c.ol Pl'a'leT�S, Ma,U)�s, Lí<CÍIo .silva HaLller e J�;vellilnlo Savi.

ao "fi.eld" e.fec.ed!eano piara. cO'mba-
I

clOm afirn.co ,c::.ta se111<:lIna e acha-soe cujas a.tuações "üm Slft'[i;<;raze'ildo °

te,r, '()0111 o :máxtmo da,s s:llatS pQo�SÍ-1 em me,l,hol�(,S conidiçÕoe,s pal'a levar público.
bl1tdades fl'sl,cas 'C' t.ec.nJcas, com-, de w'J1ocida nov,amcn.t,c o p,soqnadrão
!pl'oe'e,ndendro quão, signific.ativ'<1 se- dü ,Colégi'Ü' Cal,arinl'llisle, mpag,a-ndo Pl'elimifflRl'mcnLe, com il1Í'ein á8
rá uma, viLória, 'l1'e,Si0s mOlll1tE'T11,o� aSls,im, a má impl'e,sl�ão c,a;nsatda na 13,30 h(lI'u.�. l(\erl�Ü'nj3,r-ls'e-ã,0 os
em que o 'segundo lur'nlo 'está .para pugllla com >() "I'a:nl'e,nnlin!ha". � qU3Jrtl'OS de alSpira!l1ites elos rnqsm.o-s
't,::nmiillar, S1a:I:endo-s,e Cjue disrputa-

.

Com doi.s quactl'iOS, os�,emtalldo ho:a I c�t\lI)('s, sOlb 3 dil'eçi'io, elo lÍmbitro
I ao o ·terc'e,l� o t.UTol110 3!Pt'1ll'3S OS 5 loema'. te,r,e'l11os, hOIJ'p, a tall'de :maIS Nte'wLoTlo i\f.011Igu�lhot,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Os'na1uralizados são elegiveis
RIO, 3 (A. N,) - Ü TrilhUlual S1.tp'eriOl' EJoeiOOr3!1 ,I1Ia �es'são die', hoj'e

iul,gon Ia. ent1Jsulta que Ih'e foi dirigi'Clla pe,l,o Trilmnra:l ',R,egllOnal �,le,l'bo'l'al
rlle ,�a.nt.a C'i:utal'i,Ila. tS.ôbll',e s'e são 'BlI'8'giv,ei.s 'QiS .bl'as,I,I,e,Jlrois 11JWLuraltzados ,e:

os ,que SÜÜ' p,or.tadones d,e lílulas <C!lec.l.ar-a,lót1i,C?s., -

Del)O,i,s de l,onlgo dlelbalte, Ü' Tt"iO)unal demldl'Ll l'esp:oll11dler ,�e .swo �,}:-
!l,'í",ei.s os bra,siJ.ej,rols' :nlul.u:ralizoa:dos que pre:ench_3m 'Ü'S relClLHol,tlOr.:i d-o ,u t.,

'i o clãs DiSiposições T.ra,nlsH.óri'l»S! ela GÜln6\bl'tlUçalO F'edm'u,l.

.
.

..d
I
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n �STADO-Sãbado 4 dI Outubro de 1'47 7

'Cadastro Social do (O Esta�o») Judeus

. , semana, -em vista das inforunações� _ •••••• : Cl'YÜ •••••••••••••• D. R ··1 de que Haj-Amím El-Husseirri, ex

� ••••••••••••••••••••••••••••

'

•••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••• gnan-Muf'! i de Jerusalém, deu 01'-

deus aos árabes da Palestína, no
� (a) � ••••••••

'

sentido de que obser í\T·etnl o dia 3 d-e
" outubro, corno data qUa111do come-� ou c::::ar1O ••••••••••••••�................................ •.•.• çará o

., levantamento" tIfOS árabes
.j�8C) do Pal', (mie) _ •••••••••-e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.�

Pedimo. ao. GOUoa diatiDtoa leitor_. a olJMqaio' eM ,.reencher o

1INiIPOD abaho • remete-lo • JlOMII a.daçlo .na ..�
.-.to antea. o llOUO IIiOVO Ca� lIecI&1.

.'_" � _ .

t�••• �
o •••••••••••

...... . . . . . �

,
..

Aaradeoertamoa. tamWm. .....tDua de !D.oticla de .........
,....entoa. Oatt... de PANlltM GIl • ..-ou .,mI....

•

II. SAVAS LACERDA
.� 1D64Soo-c1rdll'lr1ca de OlheM
- OIIY1dOL NarIs - Gare""
....ol'ição d. lente. d.

qIOntato
�_liVRLTóBIO - FeUpe 8c.bm1-

.ato s. Das 14 b 18 hora•.
.. !�AlfOIA - Conselheiro ...

fira, 77.
tIIILlII'ONJnS 14.18 e Iso.

Ausente

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
F'elíps Schmidt n. 38

TeJ. 812

DIlo LINS NEVES
Moléstias de senhora

Coaw.J.t6rio - Rua JoAo Pinto n. .,
- Sobrado - Telefone 1.461

Jtu1dkicla - Rua Sete de Setembro
- Ol!ldJ!f1c10 I. A. P. da EII1l1�)

Telefone M. �

DI. NEWTON D'AVILA
fbInt6u -' q-ia'j UrlDArJu -
.,� dOI mteBtinOllL rito e
._ - Hemorroidas. 'lT�

to óa eoííte ameblana.
rJII!�nap1a - I:llfra Temne.lho,
Con:I!ulta: 'Wtor Melrel.., 28.
�

..

d1ar1amente_ b U,IO. lia.
.. , tarde. das 16 hs. em dtaaw

Rea1d: Vldtal RamOl, M.
ron. 10&7

DI. ROLDÃO CONSONl
AIJIW1ItGIA. tnlRAL - 4LTA CIo
1I1J:&GU. _,- liOM!J8TIA.8 D. ...
•••• 1f1l0RAS -lO PARTOS ,. .

ifOrmado pela Faculdade de )l8ID-
Whl1& a.. linlverSloaae are oGlu

1'Z..x., onde foi asaísten te por 't'Q.
.... 0011 do Serviço C1r11rglco «e

Prof . .A.lfplo Correia Neto
'1!I'wc1a do estômago e .,.1&, iIIl
....... intestinos delgado e grouo,
tilr6lde, rins. próstata, l;)exlfta,

1iWc. oVirlQs e trompu. Va.r1cao
_.. Jaidrocele, varlllles • tI_

CONSULTA.8:
... 21 li 6 tloraS', II Rua J'e.!ge
�dt, 21 (altos da CI1!!11 p..

raleo). Te!. 1.1598.
1iUlllID1IINCIA: Rua Esteve. JiIl-

11101'. 179; Tel. :w: 784

DR. A. SANTAELLA
�lI'MPlomado pela Faculdade Na·
.... de Meulclna da Ull1verllldeo
ia·" Brasil). Médico por concur·
.. 40 Serviço Nacional de DoéD·
',IIIH Kentals. Ex Interno dia 8aD,te
� 4. Misericórdia,' e Hoap'-tal
'!I'_útrico do Rio na Capital ,...

.
- -dera!

,IiIIU.DO.& IUDIC.ft. - DOlDNtlAJI
NERVOSU

- eon.uItófrio' Edlffcl0 .Am611ll
NETO

_ .... reUpe Schm1dt. Con.ul1Ul 0
nu lli AlI 18 horas �

�a: Rua Ál....ro de 'êarn
ao •• 18 - 1'l0rlanópo!1a.

.. POLYDORO S. THIAGO
<IIIIIolII1OIO do Hospital de Oarlda411

de Florlanópoli�
ADtBtente da Ma�rnidade

·�IOA IUDICA - DISTUB

lU08 DA GESTAÇAO E DO

PARTO

........ <108 órgãos lnternoe. NO

pecl.almcnte do coração
lIeellças da tirolde e demall

glAndulas internas

"ilClftOWBRAPIA - ELECTlitOCA..

5iOGIIL&FU - MFt�ABOLl8MO
BASAL .

�tru dllIriamen,te das 15 l:i

18 horas

.a.M:lIde chamados II quall!juer
,� inClUll1ve durante a noite.·

.-.aULTOmO: Rua Vitor Me�

1es, IS. Pane 701a.

iIIHiDD@lA: A,.. n 1 d a Trom·

powslt1. 62, Pone 7.

---------------,
-

Dr:'-S,ASE rARACO
DOIlNÇ.48 DE SENHORAS -

IID'ILIS - AFEcçõES DA
PJIlL1!.l - RAIOS llNFRA-VER
Km1HOS E ULTRAS-VIOLETAJ9
v.u.: B. Fellpe 8chmldt. te _
roa 9 às 11 e do. 5 às 7 hn.
Reli: R. D. Jaime Camara. 47

ro:ml 1648

ID" PAULO FONTES
CJmico II operador

iOoIIWuat6rlo: Rua VItor Melrelel...
Telefone: 1.-l06

00uuJtu das 10 às 12 � du 14 ... 13.
2uldfnc1a: Rua Blumcnau. lia

Telefone: 1.&21
,__.._._--

•. a. S. CAVALCAlm
!!lQUca exclusivamente de cr�

a... 8aItdanha ]l(arlnh::J. li
.

Telefone )l. 79

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê1ltleo NILO LAUS

Hoje e amanhA "rã a .u .referida
Dr.... aaelonal•• eetraqelru - Bemeo,átiu - Port..

...riu - �o. II. honaelt,a.
Sara.to-.. a exata .btterdllela .. reeeitairie .Hle..

•

CURSO' DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina·!e a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prãtica - conhecimento do motor.
Atendem-se chamados para' reparol de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
.

GARAGE UNIAO-PRACA, GAL. OSÓRio. 40.

I"I
I m.lh....

Nova Delhi, 2 (U. P.) - In-
formou-se na noit.e de hoje que Sinistrai pago, noio ÚltltbO. h) ..00*
cerca de dois mil fugitivos fo- 1 Reaponeabilidadee
ram mortos pelos muçulmanos
em 'I'andlianwala, quarenta
quilômetros a oeste de Lyall
pur, no Paquistão, Esse assas

sinato coletivo foi um dos ma

iores até agora registtrados
desde que o gigantesco sub--
continente foi dividido nos dois
Estados de Paquistão e Hin
dustão.

O morticinio teve lugar no

dia 26 de setembro passado e

O's atacantes tiv,eram Ulh nú
mero muito limitado de baÍxas,

e árabes
Jerusalém, :2 (U, P,) - o "Ilaga

na,", exército .clandestinn [udaíco,
que conta com 75.000 ,homeH}:s, foi
posto em pó de guerra, 'Para aguar
elar os acontecimentos do f'im da

Asteróide & Cia. Lida.
RUA TRAJANO, J3-(sobrado)

'Representante de Andebu do Brasil S. A.
PR:ODUTOS ALl!MENTítCIo,S - ,Sardinhas Pcrtugnieza Pe-

tit-Poís - Aspargos - Macaerão Americano', com ov as. Arenques
em 01.1'0 e, sFlgados, .

'

Produtos deshidratados "Har'kson" - Gema de üVO em pó -
Ovo inteiro em pó - .Mbumina Cristal.

PAPEILAlRIA - Canetas Unteiro Er-versharp "Bkyline" - Au

topcíns - Canetas de madeira=Penas para canetas, marca "Eagle",
RADIO - Para rnesa de cabeceíra, marca "Wonme", 5 valvu-

las - 110-120 volts.
ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace".

EiLAlSTI!COS - De Rayon -B algodão.
BARALHOS -,-- Americano marca "Caravan",
'DE.GIDo.S - Grandte .I1tay,on e lã.

BARCO DE BORRACHA, nroce dencia Inglesa .

..... ".....«fAW.!'C:fi�b� •...C_.__.�

rua 'I'erra Saut.a .

\ O� oficiais do Hagnna" manda
ram que ficassem ele ]YJ'O<l1!ti(lão Lo
dos 0,,, �BLYS comandados, ,pe.Ja pi-i
mun-a vez, d'e".tJe a 'l'{'\'olf;U áralbe de
1930 a 193!). Estão correndo rumo-

J
l
I
I
1
i

l'CS de que a r-evolta árabe na Pa-
lestina 'COi'HCid i I';\. corri a g'rcve ge-
ral, esta crcgar a rea lixar-se, em

todo O' mrmrlo muçulnumo, como

protesto contra o ,'>�t,fl'lJ('1,C>ci\me11'to
do Estado judeu INl Terra ::\anrta.

Chacina

Nova York, 2 (U, P.) - A
sra. Roosevelt desafiou hoje o

SI, Vishillsky para um debate
"radiofônico, no próximo domin
go, em torno de' suas acusaçõ.e-s
de que os Estados Unidos fazem
acusação guerreira. A sra Roo
sev,elt convidou igualmente o

ministro do Exterior da Iugos
lavia, Sir. Stanoje Simic, a par
ticipar do debate. Todavia, ne

n,hum dos dois até agora res

pondeu ao convite da sra. Roo
sevelt.

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. e c1vel

Con.tituição de Sociedade•
NATURALIZAÇÕES

I
Titulo. Dealarat6rio. ,

E8crit. -- Praça 15 do Nov. 2�,
l0. andar.

R..ld. - Rua Tiradente. 47. IFONE .- 1468

Costureira
Aceita roupa de creanças

e
_. senhoras �"-' -

Rua Silva Jardim n. 258

'_4.l1a .. 1I7e' - HII.: I A t A
OICBlmIOft II 1fJU.1f8POltU9

Cifr.u do Balanço d. 1944!

CAPITAL E RESERVAS
RespoDlII9biHd.ed"," ,

Recets
'

Ativo

Cr.
o-s

80.900.606,30
5.978:401.755.97

67.053.245.30
142.176.603,80

e

..

Oi

98.687.816,30
16.7.'i6.401.306,20

Diretcree:
Dr: Pamphilo d'utu FreIre de Carvalho. Dr. FrsDcisco
de Sá, Anisio Ma.sorro. Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JoaE Abreu.

o NOVO HORARIO DA VARIG

DE PION E IR OS
A SERViÇO DE V.S.

3as."":._ De Floria[lópolis pail'3 Po�tü Al,egr,e. Deoo,lagem á8 12,30 bn.
-i'as. - De Flüri'anópolis para CUTitiba 'e Sã,o Paulo. Dooo�&geu;

ás 13,00 hovas.
5as. - De Florilliuópolis pua P'ürtü AI,egore. Decolagem ás 10,20 m-..
6as. - De FloriajlÓIlolis para Curitilba, SãO' Paul.o e Ri,o de Ja:DJ�

DeeoIagOOl ás 10.40 hüDas.
Sab. - De Florianópolis para Palito Alegre. Dooülag-em ás i�,30 Itrl.
2818. - De FlnrianÚi)ülilS para Cooitiíba, São Poo10 e Rio de Jaootro.

-Decolagem áJS 10,4O htOl'8is.
'

PAlSSAGEIR,o.s - CORREJO· - CARGAS - VALORES - REEMBOLSQ
- FRETE A PAGAR - SERVICO DE ENOOMENDAS - CARGAS p�

EUROPA PELA K. L. M.
FILIAL V A R I G - EDIFlClO LA PORTA - PRACA 11i DB

NOVEMBRO - TELEFONE: - 1.325

Ore Henrique 8todieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) - FloriaDópolia

A,. I
r1iIII ra.

. Fabricante e distribuidores dali afamada. con-
.

'11 '11 � fecçõe. -DISTINTA" e RIVETi Po••ue um grana
.

_

.

:de .()rtlmeiato d. ClQsemiral. 'I'l.cado.�: til'in.
'Ibon.· e barato.,' algodõe., mortn... 'ayiamento.
para alfaiate'j que recebe diretamente da.

fdbrica.; A Ca.a eA CAPITAL- chama a ,ate.gelo, �Oll 8nr.�! Comercla.te. do intel'lol' no .entldo de Ih. falCerem 'una
vl.lta ant•• d••fetuorem sua. compl'a.' MATRIZ �1.m 'Florlaa6poU'j .� FILIAIS .m Blumenau • :Laje•.

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

I
I
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Nova e grave divergência na UDN
Saco de gatos. José, Americo contra Otâvio Mangabeira. Aliomar Baleeiro contra o Brigadeiro.�

O preSidente udenista díSPBsto a abandonar a direção. A favor do General Dutra.
Rio. 3 (,A. N.) - "O Jornal", co- UDN _ acrescenta -

comparece-I' UMA GRAVE CRISE XOLl a perceber que o melhor ca- do pa,ra dizer que considerava accr-:

rnentando discretamente a grave ram tan�béllll, deputados l' se?�dores Nos cir�l:los rud�nis�as! no ental�- minha ainda para a nação seria tada a decisão tornada.
crise surgida ,na U. D. N" escreve: do partido em virtude da visita do: 1'0, a reuruao da, Comissão Executi- 1,11':, aproximcçâo eí eti va da l;DK, ' Refer.índo-s,e ainda o sr. osé A.I11é_ ,

o fato mais importante do dia governador Otávio Mangabeira, que, va era objeto ,rle serias preocupa- con I o govêrno. I rico a certas divergencias dentro do
iPOlitico de ontem ocorreu na, reu- tomou parte nos {(('bates c fez uma I ções, uma vez que se manífestará, O RELATO DO SR. JOSt Al\1ÉIUCO partido, citanóo a propósito a �i,.. ,

nâão da Comissão Executiva da explanação minuciosa de seu go- no -seu deconrer. o prenuncio de Diante disto. o sr. José Amérlco.1 ttrde do sr. Aliomar Baleeir-o, qué
UDN. A nota a respeito distr ibuida vêrno.

J' I uma grave crise no seio rio. partido. anós ? _:;r . .M_angabe'l� ';'?ncluiJ' sua na Comissão ele Finanças se opôs o

peloa secretaria do partido, diz o O fato era narrado da seguinte ma.!.l c xpostçao, disse se ver la ,,·! ..em na I ao pl.ano do Departamento de Es-
seguinte: "Estiveram presentes á Acrescenta �inda. a. referid� nota, neira: O sr. Otavio Mangabeir-a fi-

I ;�.I,� i,gação, de fazer o se n re latúl'io.j t.raelas �'e R'údageps. matér-ia .que
reunião os srs. Prado Kelly Ju- que D sr.•Tose Américo

presidente,' zera 'LIma exposição sobre a. sua �... r seguir passou em exume toda, for1> objeto de discurso do briga-
racy Magalhães, Mathias Olympio da 'UDN, [C'z !por sua vez uma re- sua atuação á frente do govêrno a SUai atuação á frente da UDN. deiro Eduardo Gomes e que' se"

José Augusto, Odilon Braga, Heitoi capituâação de toldos os aconteci. da Bahia c, a seguir, revelou suas' em meio no caminho. A referência achava incluída no programa do
Beltrão, Flores da Cunha. Lima> mentes ocorrddos duranfe a sua iÍiIuplressões' sôbre a situação da 1)0- , era ao processo de cooperação en- partido.
Cavalcanti, Pisa Sobrdnho, AgOSti-, gestão.

Mas nada adianta quanto á Iitica nacional prdncipalmenãe em tre a UDN e ° govêrno que, de fato, ,PEDIU ;SUBSTITUTO

nho. Monteiro, Miomar BaIee�ro e ver�a:deirat natureza dos debates que face ,0:0 que J,he fora dado observa: não chegorr � �ka'nçar os seus ver-, Finaln!ente, _dC'.P�is de. uma série'
Jose Monteiro de Castro. Á sede da entao se travaram. nestes dias de permanência nesta d'adeiros objetivos. Relembrou as de considerações, inclusive quanto.

--- .. __ .. _ capital. Mostrou-se apreensivo 0,)111 dificuldades criadas aos governado- \ á posição atual dos ministros, o'

a marcha dos acontecimentos, ccn- r-es do partido, como no Ceará c no < presidente da UDN concluiu achan
siderando emperrada a maquina aà- Piauí. para historiar as suas tenta- do que o partido devi:ll considerar a
ruinísts-atdva. E, ao e.eu ver esta nüo tivas de' aproximação e de entendí-' sua substituição, pois era seu desejo"
aliciava porque o prl)bjem� politico mentes com o presidente da Repu- não continuar na presidência nas'

continuava em suspenso. O próprio hlica, o que disse ter feito com o cir-cunstancias atuais.
presidente da Hepública disse, es - apoio e assentimento da Comissão Es,t.a declaraçâo 1)['IOVOCOU uma .

lava isolado, sem 'Uma assistênciu Executiva. profunda surpresa entre os mem'-'

ef'iciente doas forças poliTJca�, do _O sr. José Americo detalhou en-I (CODUllua na pag, 3'
pais, que lhe 'Permitisse levar adian- tHO a proposta que fizera ao gene
te um largo (prog.rama de realiza- raJ Dutra :no senti,do de uma ação
ç(;e;;. oon,junta de todas as cOJ'lrcnJes par
E, sem ir direto á questão, dei- !lidarias em tornl) de um plano de

,

governo, que merecesse a sua: apro- a'g'rade'c".mento'P
·

dO. R T· d t
vaçã.o. ':Mas para tanto se fazia l1e-

avoroso IDCeO ' 10 na ua' Ir'a en es ces�ál'io, Pl'c!in;inal'mente. a,p�ei-f,i-l R'e.latÍlvwmenie á inotic.ia quJe irr,liS'B;'
"

caça-o dos ammos no') Estados. ümo-s ,em nJClSiW jOI',nul ,püla. puss:a-
Af,il'lllou, ,el11_presseg.uimento, que "'em do 5()o unilw'l's,ário da instala--

C I t t d' t
-

d I h
� 'con versaçoes seguiam I) seu cwr- 0_ , .'

,

omp, e amen e es rUI os pe 8_S c, amas os 80 normal, quando surgiu o probJe- ç·n.o do nos'so 'l'l'DI�UJHJ.I d(' Justiça,.
,

ma da 'cassação dos mandatos. que r,ec'ehe>mos -o seg'lllIl'Le ,(> hOIDII'ÜlSO'

dai d· d ,. M -, �� sell. vêr deu n�o�ivo a .todas a� klegrama: 1(e 1 lCtOS a 10 US r18' Orl Z.. c<lmpalnlbas :e ba'rIetras crtadals a
- �<\JpI'e��e,nLo a ,es'sa ,ilrnsü'lloC].a Re-'

UDN. Com .Isto, fúram susp,e'llsas QS _
"

,r
possiycis. convel'sações. daçc�o, os tm,ellholl1es ag.rad>eCl'mcn,to,s·

1

O Comum:do da GtN1lmli'ção militar
.

DENTRq DA UDN, '. 'P'nla 'rJlO'líClia e 'COnlgra.Lllla,çõ�s' r:a"
,\

mandou 200 IS-oIctados rpalr,a aUXil'iPI'J ,,'
PasSDIl. ia, segm'r o sr. Jose Ame- ü,ll.a da pias-swg,(Iffi. do 56° al1ilY.erS<i-�

I . • �
11l'o0, H relatar os debates que, em '. ,t. rI' .'b I' I ·A", ',' ','.

os l-naJnlhns de exLinca-o' dia'" cha t';' bl 1
-' no dc� e, .dI ·l�na .• """en.1ICIO.�oa·S SaLlr-

, , .

' ." eo � OI no ,tO pro ,ema (a cf�ssaç30 elos _ 1 " .'

ma,s, h:�IlJdo lonos s'e rpoQ"ia.do bra- ma.nld�tos, se travaram dentro ria d>a,c;O'cs. (a.), U:·bwna. Salle:, ..J1ilmn- ..

\"a,mente no de,sell1lpenho de seus pro.pna UDN, afirmanóo. que, �es- denll.,e elo TrtbuIl1Ial de JUSl�IÇ)a.

d � ,
de l,o,go, ,lhe ;parecera, lJllpOSSlve1

le",el,e.s. , ..

uma f011.11ula (flte conciliasse as
'l.!am'bem a Dll'eto,rla de Obras duas correntes. ResDJv,eu então

Públlicus ma,nlr±oo d:iv'ersüS cami- adotar, de acor,do com fi Comissão
nJhões com pessoal a,nm de netirar EXJeclltiva, o pa'l'ecer nos .itl'ristas

queo consildel'aram ilegal o proJeto L
a mlellc,ud!l>l'ila, pO!nJdo-a a salvo -

A
. .

({oe c[1tmn, mas respC'Itando a opi- Realizal-s,e, aman/hií, a convenção'
O DClLeg.ado Regilonal dr. Câmara nião da,queles que se manifestavam I1l1uücipal d,o, P. S. Democrático de'

d,i,rig'i'L1 peslsola.]m0n:Le as Pl'ov.ildên- faV'odveis à medida nas cil'culls- Tubarão pa'�a a, escolha dos candi

cias que o si'!Ji,sLr'o erstMTa Q'lecla- tandas propostas pelo lideI'

dai
rlatos a prdeito e vereadores daque-,

maioria, 'no Senado. A esta altll'l'a o la prospera' e.omll'na.
manldo, {,elndo sob ,gnas oil'i<Í'elT1s nlll- sr. Otá',:i� Ma,n'gabei_ra interrompeu Gratos pelo convite c:om que fo-,.
mier.o,s'()1S S'ok1fl1d'os dia Püli>cia :Militar a e'XiJ)oslçao do preSIdente no p'arti- mos distin'g'l.1idos.

Florl.nõpOlb� 4 de Oulu�ro de 1947
-----,-- --� ----

P.a'VO'l''OSiQ Í11-CÔnidio al3ll'iIn.ou Ool1- oOfllf"H�ãiÜ e elas g'l'iWe,S j)Hl'ocupa
.tem 08 moralCl'Oil'ie's da l"UJa Ti.r',aden- i r;ões dos, 'l)'l'opri,etúrios não nos foi
ilJ6S e tada a v Í'ziln:hanl)a. O ",im'i'SLl'o, po�si:\'el ool,lJ,cl' inflo:rmes ;nais de

qll'e Iwmeçou pelas 17 1101l.'1as e 30 t'll.]IlJa:dols solJI'e a·s Ci1USilS do 8;nis

m,a,n!i:l'esLou-se no ,edifício d'e 2 aiIl- Lro nem sobl'ifY 00 mOlnt.al1lbe dos pl'e-
dar'oElS Oinde funciO'Ilia a Parla.ria' ju,izo:s. Podemos a:dianbwr, oentre-
Modtz. jt,mnto, que -o g:r'wn:de e"tabele.cimen-
A pÓlneípi-o 'aram gl'ossas colu- Ln. j,nrdusÜ'ila,1 (? cOl1liercía,1 ôa :m

iIlk'l!S de fumaoa a ,SiUbil]"em !parra {)' pOI'Ll1nt,Q fimma Mo,rilz c Cia. firou

,espaço. 'I'o.dOiS pcnSlaT,a/lTI que s.e 0o..ta!.rnell'1'Le d>es(:l'uidlo, com pl'ejuj-
1,nat3l8'S'e de ,a.Ig>ulITI dlecfleito da cha- zos LoiLais.
mi1Jlé. E,nslegt�ilda (mt�ras colul1!aJs ,em Os pl�é.dlios, ao que, DlOS i1Jel-eanla-

ponLo dliJerenÍle"pl'OIVOCalDId.o aJarme :11fj.\TI, \l1S'LaVam TIIO sre.guro.

de i1lJcêndilü. Pl'cs'ume-'s,e qno 'o fogo t,enha s,e

Os '!TIIorwdores e os fra,nseullLe.s orjlg'i,na'do de um cur,Lo cil'clui:fJo.

c.olmeç-aram a. ac/udtr ,8; logo s/e A sorLe foi não (Jer'em as cha-
CO[lISltatou que eSLa;v>a al�dlenldo o mas attl]),gliido ü prédi'o oll1!de flln�

lSoa}illo do primeri'Do anlda'f'. IilTIJedia- ciol1'a uma pell1lsão f,rumiHar, pois do

t3Jmerr11&e ClOImeçaram '()IS L';ler'Vi�"os de contDUl'i'O, o Logo se Leri,a a�asÜ'ad'o

sa;IY�}meilt.o se.ndo r'e'lâr.adas as mer- eLe manJ8Í'r.a ,teT,I�ivel palra várjos

cwdol'iJas ,e os moveis. outro.s CidilHcios. Gorm a chegada da

As ,c;hamas ,se p1'opa.g:aTam ,rapi- algrl:lJa, os' sOlldia,dos cilO fogo püde
dal11lenl,e 'a t.odo oQ piDéd:io, POlÍlS .os ram cUlmlp1'i,r a sua missão e o fi··

homhejrors ,e.mb-ÜlI'a .c:hUlU1lwdos a z'cr.am com a dedioeaçã'OI A, eOl'ag"3n1

tempo, nwdJa pudler1i1lln faz·e,r no co- que lhes é peou1tar.
meço Jlor fallta de agula. As auto:ri-d,flIdoOs II)ll'CiSentes no 10-
Em P,b,UICO lieuulI)'o a. rua l'iT.ad'en- c'a,l, 'toma,ram [,odais as pl'ovidt'\U(ll.:lS

te.s lestava retpl,eta de ·p'orpolllar,es.
Como o fogo amea,ç'ébS.Sle i'nva:di.r

,OiS prédiiOlS viz!i,D,h os, fonam jrl:icia�
dos os serviçOls de saJv'a.menLo dos

'e da Guarda Notumlla.
P,erlas 19 hc)J',ws, começou a cair

D('(l1'u·e g-n.l�oa, a qual vJC.iu e.QlIlltribuir

p.arl'a mel'hormenbe ,s·e d'O[l1i:Illa,r o

fogo.
As 20 11o.1'a,s" ma:i,s ou 'm1enoiS, po

de-,s'e cO!lllsidEma,T' conjurado o peri
g'O de s'el.'em vi Limados outros pré�
dios.

Fumegav,am, a,p,elnas, os r,es tos
d'o 'Clsll:ailJe/].eoi'me.nLo M'Úritz, o ma.i/s

impo.r'U:lJnt:e e,stabelleJcimenLo pani
fica,dOlr dR ca,piLal, e cuja deSltr'ui,

('.fio vi.rá, /POl]' c'(wLo, agTavrur sel'i:a
mel1lJte a diS'trilmição elo precioso
alimiea1Jbo á nossa população.

Honroso

Convenção do PSD"'
de Tubarão

FRECHANDO, ....
A m-r:'nLiora deu o Diaho lingua �ollga e p.ernas cuetas. O

patranheiro avança '(',onira a Vel'C]ad0 ,� vai 111(·10, vai indo, vai
.indo, .. Quando começa a gm:at· os ,,,j',pitos da falsi.dade, y.em o

1'evertel"is!
....

E 10 p'Ü'bl'e peLe'iro,. com os nrnl'anhões (].esr,piln", rica em)'_,off-side perante aqueles a quem i'ludiu.
Encolhe a língua, quebl'a ,esquinas e quando não lhes po

LI,e fugi.r à pr-esença, baixa os olhos.
Com o mm'.al bombardeaelo, Tecolhe-se ao leslaleiro do si

lênCÍlo, J!3 depois que o 'esque.cimento lhe 'a.pagou a última ins.j
dia, dá as caiI'as novamen Le, cnidarlosamenLe ...

De repell te, já escapo da timiclês; preg'a mentira' maIol'.

De'i,mmos, ·entr,etanto, es[.a "Jjgr,essãÇl -e façamos duas ci

Lações,
A pl'-imeira é do ,discurso do sr. cJ.e,putado F,ernanc1ü Melo, .

pron.unciado na Assembléi.a a 26 de s'el,em])ro úlLimo, e publi
cado pelo Diário (la Ta1'de, em sua. ,edição rI,t'! 29:

"Basta se frize, nesta olJOi'!unidade, ter a maio1'ia dá Co- �

missão de Constituição e Justiça do Senado Fede1'al, pela. rnaio
l'ia de seul! m�mbros, vo/'udo c'unh·(/. (I pl'ojeto pai'(/' S(' tel' -id(;ia.

perj'cita da resistência que () lIIes'rno tem Pl'OVUClUlo·'.
Como se lê, afi,]'mon o de.putado ndeni,st�l., há oito dto.,>

lJ(lSS(u[o, que a maioria da maioria (si e) da Comis>ião (]o" Jus

tiça do fl.(mado volara contra o(J projeto Ivo d'Aqu0Íl10, que man

da Ci1s·sar o mandaLo aos T'ellre<s.enLan�es comunistas.

Veja-se., agora, cum' a segunda c.i t,ação, a seguinte nota,
j)ubli-ca,da ante-ontem, doia 2 de· onlllbro, 11'elo "O Jornal", do

Rio:
"A Cnrni:;'são de Justiça do Senado de'verá' da:}" h/oje o seu;

voto sôbl'e o pl'ojelo Ivo cl'Aquino, l'dativo ü extinção dos

mandatos.
fi expectativa pública é qtte a. m,ai01'ia dessa comissão se

pl'onuncie a. favO)' da medida destinada. a. Wnpar as assem

bléias leg-islativas do país dos elementos pe1'niciosos que nelas

ent'l'armn sob a legenda de ttma. organização anti-nac'ional e

anti-americana, que se encontra, inteiramente, a serv'iço dOI>

inlerêsses da Rússia contm os da sua pr'ópria: pátri:a".
OnGem, dia 3, oU Comissão d,ecidi,f'i.a aqui,lo que o sr, Fer

nando ,M'elo afirmou, da lribuna que o povo lhO" liara falm; a,

verdade, já haver sido deoidido anGes de 26' de setembro!

Pal'a d:efendeT -os comunistas, o camarada' F,e.rnalldo Melo,

,r.auniu, :aqui em Flol'!i:anóp,o.].j.s, .g'ecretamente" a Comissão do.

Senado 'e, pela maioria da maioria, volou um projeto que

,ainda estava com vislas a um senador. E, o que.'é ',mais g-rave,

nessa r'eunião ,espiritual, sozinho, derrotou' a ma;iIÜl'ia, da:

Des.. Guilherme
meSlmos. AbPan:il iboa fortuna, não sopr'iJNa ry �

v,eI)) lo aJgullll, o(J que ajudou a J.imi- F,oLg'almos em regi'sba,r q,ue o
talr as prt1!Ponções do S,illlislro. leXimo. s'r. c]les. Gni,lh8lr:me Abry

ME'SllYJIO ,a.Sisilm, ,as ehamas aLing.i-' dilglnÍss,jmo })!I1eslidlenbe do 'J'ribunal
[',a:m o edi,fí,cl0 ondle fUI1lI0ühllla a R1e/gli(Jinal ]!;11e,ifJoral e que se acha
OOJ1lDeitaI'ia iM'()l,iJtz .e os escrijtóri<üs leilllfianmo, ,r,eco1hido á Oa/Sla de ISaú
o'a f'irnma. reellll'zi!DJdo tudol a escollli- de Sã/o Serbastião, vem 'exw,erimen
bros. iLaIlldo &ffil!SÍv6i,s me1hOll'Uis iDJO se,u

,Pelo el1!DDalr da lJIoit'e, a,s Ia.hUil.'e- .esiado de ,Slaude.
das cootimll.l!av,aIn a espalhar cla- ,o ,emiJDJemrte ju.Í'z CJaLwr,ine.Tl!s'e tem
l'Õies siiuilS'troOs, 0aQ1Sando g.ranó'e,s ,sido muito ViiSitUld'O ,e l�eC!ebjdo' inú
r,e'0eios em LooeJ'as aiS Í'wmiUas ria 1"1'- mera.s ,h!OmemJaglt'!IlJS' de. a,pq.1eço, por
dlondl0za. Em virrillid,e da grande palrue de s'e,us contm�râ'l1C'os.

• •

maioria!

Papagaio! !!
GUILHERME TAL.

Com a gente pe..ediata.
Voc� Waldir, fb intriga.
E agora corre da pi.ta.
Que a coragem ... «nem te liga».

Se v'Oci não & de briga,
D:l político dellista;
Faça logo boa figa
Ante. de perder a crillta.

Da raiva não seja o eco,
D� ao veria a lIeu humor.
Deixe quieta o «jornaleco»

«Desgraçado» (Que horror I)
Não delilça até o meco

A .er_!ir o de.p���r I.
- �-,_. ',_ - - -- -'Vki,"{;j/M"f.i"

fornecimento diario de' Leite
A Qomislsão ERtadual dle P,reçüs aw'sa aos 0Onls.ujmid()l)�e'S da Ga,pital

que a Usi'l1a de Benle>ficiJUlU110n!{;o dio L,eite diSltJribil]i'�á a poa.I1tir de ama.
nhã c-edo, l'eiLe nla p:l'Óip[',ia Usina, 3;o.S' iIlJDer,essadols q";'e o pro.c;.url�anCIITl. O
s,ervioo dlt'! cli:slLriJmição a domicílio 'co.TIiti:nU3Ji�á a S'O!' ed'etl1lado, pOll'éln;
em Vi'r'ÚLllde dia mOme<llltâJIlIcoa. falta oe fra,g.,c.os s·mf:iic-i,eln:úCis" será o produto
v,eru:lidio, f,a,mbérm, todos os di[l)s �}a própria USLna, até ws 18 horas'.

.os C'on.SfUlffiidOl�e'S i,ntel\eSsado6 ·t'!m 00].wborall' 001111 os esf'Ü'r\,os <ia
OOlmis.s,ã.o .lllOl I'eso,IV1('Jl' o pll'ohltmJla; do Ieil{,e, poderão, manJda.l' à Usina os
ânrusoo!S de 1eÍlLe va7Jiüs. que ac,:l1S'O POSS,tÚI1errJ1, os ,quais sarão adqui'l'idüs
'lPelilo p.rêço rue venda.

Floíl'i.anóp01is, ,em 3 de s,etembroo de 1947.

A noSisa Capita,) vai ser dota
da de mais um estabelecimento
de ensino e este se'rá o "Colé
gio Barriga - Vel'de" •

tôNICO'-:<,t(p,,ÍtÁi
f��';:�t�Ltké'!'�5
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