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'O P.S.D. indicará ao eleitorado da Capital, como candidates a vereadores, o.s��.çguíntes
e ilustres correligtenaries: Guida BoU, João Alcantara da Cunha, dr. A r,Ji�Ité.t:eir�
e Oliveira, dr. João Benassís, José Ribeiro, Batista Pereira, Oswald

==

--

'ado;
Antonio Apóstolo, Hamilton Ferreira, Jairo Calado, Newton Macuco,

I

�

,;�?��4ó
Assis, José do Vale Pereira, Tomaz Cabral e Emidio Cardose ..

��------------------------�

inquilinato
Hin, 17 (A, ':!'\.) - o �I',

Gurgrll
vivas p atuantes. Além disso, {eudo

do Amaral, relator do projeto rla caído, após ampla discussão, a Lese
lei dc' Inquilinato na ,Comis'suo de 'do meu prezado colega Duvivier,
Justiça ela Câmara rios J)(lIHlÜl{)OS" penso que, como, aliás declarou no

ouvkln j)pla impl'elll.sa esclarrcou : i Em tia .�,!',<�ão o sr. Agamenon Ma-
",\ loi tem por úuico e'ô'CI}PO rc-, gnlhãcs, mu-ito embora isso pare

,

solver a crise motivarlu 1l,pl-ns C'('5-1 ça �e]' 11m ju izu drfiniLivo, estão
pe.ios. uu soja, imprdit' flUI" (1.3 in- nr« judicadas, em m-mc ip rc, todas
qu ilinos jú Iocalizados venham a! as emendas que �e ref'erern a au

ARRUDA RAMOS �'i:cal' sem j�.lo r. não, dar casa a; mento de alugue is.
quem não a I cru, (l que poderá ser j Isso não deve cansar mai-or es

ebjeL-o de outra 1(' i especiu I. No I tranhezu porque a vigência máxi
s�'nlirlo dI' resnlvur a crise motiva- ma das disnosiçõos que alterarão a

dll/'U da lei 11)'o"iô't'Il'Ül vão !ser ape- lei vigente, apenas vígorarão pelo
nus alteradas algumas dispos.ições prazo previsto de 2 anos. A nova

da Ipi Yigenlp ClI1'I:', sendo também lei provisór-ia não serú lão rig ida
NI'()\' i'sól'ia mas dl! oará! er ma i,s qllH,nlo se teme, pois qu-e aiuda
llrnplo, pois. "C' referI" igualmente a jWI'rnil idt () dc·.spejo em casos l'S

rn1(Jic.fa'� para enf'rerua r a crise nen- peciais, como seja LI Ja ltn de paga-
ll,'l/Ylico-fillancei],êl <Illp esmagu as incuto dos alugueis e o pedido elo
CJ<J';i"l�:; monos ruvor-cídas veja f'or- pi'édil) locado para residência do
tuna. cungr-lou os alugueis. seu! ln'(�[ll'ietário. quando êsse fôl'

Ass irn, lião se compreende que o seu único imóvel na cidade, Além
nesta Ilj)0i/'f,11l1 idadp ,.:e venha alie- disso, haverá pequenas alteraçõesJtibas Ramos - P. R. D. Com a de moléstia em alguns animais Gai5'j)(1J· . .-\Jwl'(ul'a de um crédito '

I Nâo l'IU' _ nar esse asuecto tia Iegislação atual que quebrarão a extrema r izidezªJa. av 1'<1 requr-rou que, por inter- rJl'�'.'ia e�;l1écio de gado, [lQ'1' lá ve- especial Üp Cr$ 10,000,00). �, -
�

'DwcllO do Poder Executivo fossem 11Íd'ica,do, não P, de Jorrna nenhuma vendo qur-m o discutisse, foi eu- pois que as cansas que determína- da norma que suspende () d,espejo
'sol�ci:la{lo;3 rio Poder Exec�ltivo de caso l'e.f,pj['e,nle á peste 8t1j'IHI. 1<; êss� cer-rada a discussão. '!'flm a 811a prornulgação coní ínuam e illlrpede as derncl ições".
I,a.)1'5, os plementos llreciso:s ao í mesmo ca"o, comI) brm prova o -0-
;P.J'O,j('Ül (h- ]{'i cl'iando, naqllelp nm- � ln",pl'tor Rcg-i'ÜllUI de Dpf'csa Sani- PrCh,ieto-dr-l,pi 11. 51 - Floria- E

-

g''llici,pio, u lli,slriLo dA Pa.lmeÍl'as. Uíl'ja PllJ \lOSSO gslado ['oi' de FI'o'n- I1fÍpolü', Cd'diLo 1'!:U)'ecial dr Der acas'fe1'll1in::w(]lJ, {'ucami'nllon á Mesa o /10 dominado e exLinLo. 'r'nrminando CI'$ :30'f,531.7.o,
:Jll"ojelo dr lpi cl'iando cilndo ti is- i a HW 01'<1(,'5.0, :c, ,('xa. lwdi LI consLll- -0- ,:-lanl iago. 17 \ r. p, l-O pre;; i- ]!;Jll s'eg-ui,ela, o pl'eshJl'nlo (:011-
j,r1to, acompa'nhado da lH:',cl�s,<;ál'ül.l tada a Ca.-a, Ji)�ce )lasi'atlo Il SP- l'r()jl!io-rll'-J,�i n, 57 No"a Ih'nü' da llOlJúhtira deelal'Oll á im- za,kz ti,dela afinnon que carecia
4!oclllllpnlaç:1o exigida por Iri. g'lli'llle Iplegranla: Tl'f'IJtO, GI'{'rlilo l'�'lwcial de pt'e!l':" quP l'pitel'aya sua firme c1e- de fn·nrlamp,nto a declaração de que-0- Esmo, Sl'. 'llt'. Yaj.[pl' ,Tobim. (�r:;p l.11�,G(),

Cid Lourf',: Rib[l� _ Parlido 80- LlD. IhJYPI'na,L!Ol' E;;[aJo. Pi'll'lo Ellc,(,l'l'ada
.

a tlisCll:-:são, tl'f'Il]ina\;iio de 'não tl'al1:,igü' na 1l0- a gTI�Yr dos mi,npÍl'os do carvão te-
cial 1.Jl'Il1oel'ático, Com a 11a.Jcl\Ta, Alpgre, -11- �iCiill que adolara perante ns mi- ria Lido 501l]ç50 sati"falória, se nill}
P'2to ilus,tr-arlo pal'la:me'1] t.él:l', 'íll'e Assembléia. Legis_la.[i \'a Cai al'i·- Redaçuo final dos ]))'o,irtos T1pil't)� em g-l·c"e. "X:1o pO·"SI). tran- se fizesse tanto ,alarde das fOrcas
nao .mede ca'lwell'as llO drw'il' ql:O I Ilr]1;,e 1111:'11. lnte·)'medlO alll'la. v, 18-12-5'1. }.ll)·O\ ado. sig:i'J' - disse o [)l'esirJ.enLe - nem armadas, Acrescentou que "havialhl' ,(' tnlllt.O l))'plad,o de bem sel'vll'l rxela. spnLlrl<J op)' ,illspPll"a Ill'Olbl- POR110 V]<; LAGFNA I

aos SN18 contel'l':1neos, tratando I (;50
entrada Rio C;mnrlp 11l:Ofllltos O d0plllai!o _-\.l'J1l1fl11r1,O (:alil Bu- U(',('ÜUJ' mediação de C[uulqufl' eS-1 ag'ido des'sa :maneira, porque já

,<;mnph! c!n coisas ul·eli" e nn() do [u- SUí110S ]H'ocerl(lllJcia nTllnicipio Cha- los. do P. S, D., discorreu oô]Jre a llricie, llO['llllP )wsse CU:iO não ,:;e, eúsliam ante,cedentes e pOl'que e['a

_tilidadl's política�, com as qllais! VCCó 1w>,li I" E'stacln, onde ,exisl e ünjJol'lcll�'(, ia do ]l{!rLo (10 J..�,g:l1na e tnll.a ,.]t� 11111 mero conflilo de l1'u-1 eddente qlve o conflito Unha proainda, nada Soe clltMiJ'niLl. iniei01I a I gTU!1J:c1p esJ.oq118 bnnha útima ql1ali- a llece38Icl:v)1' de so dm', HllCl() a()� I J,;},lIlo' �()CiHI ,IlI ('('C'rnômi,co, mas de jeri'íes internacionais pois sabia eOi'DeitO t.lemo.nska,ndo ele pJ'onlo (IUe darlp, de animais mi'll('a JOl'nm ala- tJ'a!Jall)o:s ele a[uI'g'<tmenlo da )Jada .

II LI 'I
.

L' i f: .' .

iêl SllU )1)'(lM'nça na iribnna ,'iii hal'-,' cado;; lwsLc, POÍi; zona (> "anRada, do C'\'oIU0ão dI) re-j'eJ'Ld,o podo. 111)) lH'1) l t'ma 'e c.uplta Impor

an-I
a Irmava que os mmeIros 08 ayan1

1l10nisu\"a, ppl'feitamente, com os: cuidar1o�"mente í'i-s'ca·lizada por [i5c- A.lJô� t'xee.lent,: ai'gllJJlf'nt.:::ç'ão. I) da. Os milll'ü'o, foram uülJzad08 sendo ,empregados - sem que o

,in! eres'ses de San.La Cn-tal'j,na. l<'(:!- I nicos, e�tando indusll'iali�lHs. co- !',r, Arm�ndo Calil. propô>; cn.�e a eomu 1'1)t't;a elt' l)]1oque a "et'yi\:/o de sou]Je-ssem - em fayol' de uma po
riu s. f'xa, o assullto da veste ,qu'f', 11l1E'orCiaJll.p� e layra,dore·s im'poss-i- A�,�'('mJJ!rla. �aLaI'l1wn�p: _dlrJ.gJI'3se 1/111a j)oll�ncia 'l'''Ira.ngeira, O Chile, Umcia estrangeira".iWg'unt]o alg'uns hQJlJaWJ', itrria bili I adiJ8 exp01'tar ,p:Jl'a (nllros po'])- a,p('I�J ao l\11111Stl'O ela v Jac·ao, JlJes's,e foi atingido PIll urna ele SllU''; prin-Iatacudo o l'e;"-�-' \,; suino Los Santa Ca-Lal'inu devido elistàn- sentIdo. Em nomp ,ela huncada ude- '. . ,

,

_ . I
t�m iodo Oes,te�t�..2.:?��,,,,ÚmJ7rl<)e8pe- cia via feiNea :-;1'1' nret+l,o g'J'and'e, nisl8, o sr, O!;vald,[l Cabral frisou mpals 101llps rle prodnçao, O P13,I'tl-: .

dalmellLe de Xapc{;ó que é.() lTIulli- aCaJ-retando ex>cessiva des'pesa, a pro�Jl1sLa do deplllado Armando do COI1llJ-llisLn pretende cl0mon-sLrar Intercamb·l·o cultural.círio Cjue r,epre'senta na A'bsp,mbl,éia Atenciosa.s saudações Ca!J.l,. "rIH]o a, mC�ll1a apro,ya-cla lJM qur lJOr!l', a qualquer 11l0m,e'nlo,
J,pgi�lativa Calflrinens,e. _�5,o vé (.\ss.) José BOllbllid, pl'esi!C!l'illLe,

nnaUlll'lDMlf!adf:" REPIO
JI_'jJ<c']:,' at,[l,II··�.,·t'll,I'I'Jlf(Jt,ilJ'i[l1 an;..Sj5InH_ lí)",arO\,LOl'll,I,,�,cf/leO[_ ino-s eH ·01·1"0iPOl'qU(> a razão de tamn'D,ha celen- l�s[.e telr.'gTama fOi! aprovado una-

� �;� , " v
'. , \inla no caso, poí-s é o prúpÍ'iio Gü-Iuimemenle. '

vôrrlo que, pOl' intermédio ele seus Na sessão de onlem, 16-10-!'7, intel't},;,.;,es da Hú,',�icl o pnejudícar Rio, 17 (A, N,) Intelec-
ürgão� téc')llÍ,ros con1ipe,lenie�, vem I ralaram os clel11üados RiJnl.s Ramos os l'}�tadl)s t'nit] os. Dcssa 'maneira, tuais, qUe ex.ercem atividade;::
dLwr clal'ament,e car,eré-TE'IY\ de ve1'-I- P. S, D" Buleão Yiana - n, D,

a IL1ta fJ"anC'<l qnc se Lravou entre em diferentes setor'es, dirigi-tlade ião assustâdoras notícias'l ='I., "Valdemar 'RlIipp - ide:m, Esli- O "JUário da Tarde", an- .

1 'é
.

pld 1 dAfim-de ma'is, cla,rear o aSosunl!o, I vanel Pires _ P. S, D" Pau,lo F,on- {1S�a,s dua,s p(J!.ônc.las c legou ae ram um a e o ao car ea .

, RI" te-únte,m, reptou e'lteJ·ornal, 1 I
.

I L é Ja'me CaAmar 1'0 "entl'do des. pxu, lô 'LlíiJicos de um adjgo iJe i I.e"
- U. D. l\" ' O( ngues LahrJ.l nos 'por (l11'a 1 o 'comUTlrsmo. _ s' o 1." , a _1 "

'

jlll1 jOl'nal do no;;s-o Oe81 c em que - idem, Almeida Correa - p, 8. D, a provar com i1{)m�s, quaIs unia coi;;a que não posso permitir, ser .criado dentro na ação ca-
Vsmos. e hem claramcnlr, o acerlo -0- os eleitores anwlTudos, 'llü ='Ião posso cOlls('l1lil' em que toda a tólica um departamento desti··
dns sua.s palni\'J'as. Por P8ses tópi- (l discurso rio deputario Eslh-al- llt·o BI'�'UQÇ'l'I,' 'illal1do ..... '

.

d t b 1 +,d.
a

..
_ ,) v" llos�a (l.]'ganiz;ação econômica seja na o a es a e ecer a man .. er,<lOS, �e yê que, na primeira reunião l,pt Pires foi a ,prorp6sito de uma "eterno!" -uigilamf's" de, lIo- '

'1'
.

1 1
.

da ,s(\2�59. permammte convlL)üada i,ndicacão lembrada pelo· spu .cole- ,� , afelada � ,se Y'0s::;.inta. por molii\'o de :entre -os cato lCOS lute ec :uau,

li)elo S,l', JVhnisLro de A;gTi,cu'HulI'a, o ga Wa,ldemal' l'tnp!ll, Sem rmu:wl'g'o je eram O,S reSllOl1!1áveis V� Iij.igios 'estrangeiros. do pais e de todo o mendo ca-
1.:'1', d·r, He,nl'i,qne Blanc/hp de Frei- de 11ilo c.oncordar com o seu cole- la, delD.(wraela de então. O �\. pl'('sença no Chile de doils di- tólico, relações da fraternidade
,f,:1Js,_rlii,'clO'l' geral no D, N. de Pro- ga, em ('('dos ponto� do spu (]j.SelJl'- o"l'g'a-o U(]el'II·s'ta (J,"'L,.·lfl·OU, a'.·n. t

-

lt Eh ,1 t tv,"", [J,lomal<ls il1g'oslavos e sua a ,ll'acao e cu ura, ;::;se uellar amen odu(;,ão Animal, negou a, gl'Rvidade so, quando subsidiava a sua ind.i- )
• •

(la "i'tllacão dos nossos l'übanhos' eaç50, s. exa, dava pOI' si e rpOl' sua (a, que pl'eCISaS�jemos a· e-
qll·e foi J'evekida pelo g-o!vê-J'no, de- promoveria conferências, �n-

u.e ga,do sl1Í'no, infm'ma,nclo. sob ai banrcarcla, �pôio ao dCIlulado Walde- poea em que tal e tão '"erg'o- monslram e s[�o provas mais 'do carregando-se ainda da puhH
alta rf'.f,ponsabi.liclade do sell ca1'- mar H.L1P'P, nllosa ocorrêuci;!, 8e ver!ii·

que 'eoncl\Jidollte".; de que sle havia cação de uma revista que teria.
go, ,que, com üS< poucos l'e·01.1.1'808 I -0- cara. �1\l11(\.i3:t'lo Lun maqLlinismo cOllLra a colaboração de católicos es-:l,l.� 'e:lll�o ob li!Cl os, o Departamento I

20: d�SC1lSS�O Pl'ojelo-de-Iei Ontem, em loeal, aceita- .

(>.<Ónsegulra (\·et,er a marcha da ep1,s- i n, 39 \Prefeltura ele ,CuriiiilJano,g. nosso país", trangelros.
!\.rot,in, send,o que o novo foco veri-, nrl'd.ilo .suplementar de 4.,9R5,oO mos o repto. I; n l'eSlwsta (o.
ct'lcado era p)'o,'eniellfe da A,rgenti-' C-l'l1zeiros). faeil: "naiS vésperas (la eh);
na. Conli/l1uando na leitura dos re-I ='Ião houy,e ([nem o discutisse, ção de JUarço de 1930, na,l�fer"i,dos Ló.picos, deu-nos ,s. e:xoa,' Enrfjrrada a dis'CllSS[O. calitlade J�Olll'O, em Bigua-c{inhecimento de que ,em Xa/pecõ -0-

1l1nO há lwste nos suinos p o eas.Q Pl'üjeto-'de-Iei ,n, 40 (Pr,e,r, de çú, foram ama!'�'a.do� dive)·-
sos eleitores, enh.'c os qUlljs
O'� S1'S. AfonsO' Sehrer' Ni
colau .José Mimer e AlbeJ't.o
Petri,

O S1". Afouso S(�berer é
atual1fiente oficial do Reg'i:·;
tr.o. Civil em Antônio Cado'S
e nos confirlllHu (} que 1m·
viamos asseverndo. O jornal
na_ U. l). N., poderia, aliás,
certirioar-se da veI'acidà.tle
do. (legl'sflante ntcntado, ou
vindo o seu cOl'l·(.'lig'ionál'io,
sr. 'D"Omingos neitz, que
tallü)élll 101 anuu·flulo.
Essa;.a; 'Verdade! A l,Ilenti

l·a está com ·os que a, ue

g'8m!

e MA1S ANTIGO DURIO DE SANTA. CA.TARINA

gl'.,rJetárlo e D. 6e.rente: SIllNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS IH<�
Dir.&or •• Ke4ado A. DüUBCENO DA SILVA

f'no XXXIV Sábado, 18 de Outubro de 1947Florianópolis li. 10,153

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIV
o distrito de Palmeiras. - A exportaÇão de produtos sul
nos. - Projetos e discussões., - O pârto da Laguno ..

I
\

Para
•

garantia da. paz
\VASHJNG'rON, 17 (Falando no almo\:o que lbo foi ofert'cido p"ll,J

mllhe Nacional UI" Jmprensa, o general Lucius Clay, comandanLe-cl1pf('
oas fôrcas )lode-americana.3 rle ocupação da A1p,manha, assevrrou qur�
a retirada imediata das 1 ropaR llorle-americanas daql1êle país :';{\l'j;j
(lcsasll'osa. não só para os Esl adas Unidos mas Lambl\m para, o mundo
{' C]11e elas uewm lá permanecer até que a paz mundial esi,eja asse-

guracta. , .

O general Clay afirmoH lamhém qüe as grândes jlciL�nciaR rJpvc ..

rão fiscalizar a Alemanlla, afim de ([ue 'esta não rê,pr,esen[e, no f1ltu
]'0, nova qJ\1caça à paz, �cm, enlretanto, r,eiltringir a sua capacidad�
(lp producã,o -indus"trial. Infol'moll ainda que a reslauração da prl)
dll(?30 alo.mií exigirá 4 anos, Üt'sclp qUH os Estados tinido,; fOl'lleçam
fHmrl'os ,nliüú'nl icios aos trahalhadül'ps,

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

Nem para �um lado, nem para outro'
PAl't'fR, 17. CU. P,) - Léoll Blum depois rle manifesLnr-sE' conten

a possív�el adesão da França a um OH oulro bloco internacIOnal. de
clarou eslar convencido cle qllP nem os Estados l�nidos, ilem a União 'Valol'iz'e O seu dinheirO', jns
Rovi'étiqa qu,eriam a guprra. "Entl'elanlo - acrescentou - se tivP;;�e ctevendo-se no quadro soeia.
(Jr. surgir .11m conflito. a França (!pveria pprmanecer como J1lPmbl'()

'd'" '11 te ' do Colégi{iJa �·omunidade internacionnJ. O" cidadãos franc�s('�, )U1 sua maiol'in, ,os .��m..fr0�den s '

não qUt'I'em ser nem amel'lcal1lzados ,o nem sovle[Jzadus", j'Bal!,r.lg'.a� l' er c. "

.A lei do

declarações de Videla

P. Antonio fala aos operarios
Rio, 17 (A, S,l � POI' inlel?l1é-1 clica:

"De Herum NOi\·arl.]im" pr::
di!) elo di['()lor g,cl'al :do De�)al't.a- cüniza,da. p,el.Qo sunL� padre ,Lea(�
mento NaBional do Tl'tiba.lho,

.

sr,' XI[I c na memora-v1el ,encvchca:

,-'dil'iü de 8'a]f}s Coelho, o rev, pa-' "Qmudl'llgiésimo ano", p['·econizarla
dl'c Anlônio Ribeil'o Pinto, enviou 11r10 santo padr\3 Pio XI, para nos

(II' Uio Ca�ca a seg'ninLe mensagem COllwncermos. que a l',psoluçiio d()
, I lb] I B "sil \'f'l'lIadoiro problema social est:í,

,.am; 11,1'<1' n�' ar ores (. �. _lh": ,.

'

.

":\'e:�la 1101'a dI" all](,ioo's' e SOfl'l- urnLJ'o ela Igreja Calólic,;{1 A,poslóli-
menLos iJJ1[)o�t.os á hu:m3JJüurud'e, os ea Rnmana.

ali,vios quc ='I, S. das G(rar:as pstá Por isto, tra!JalhadoJ'es' do Bra-

f'onced,endo a enL,es sofred-ol'es fiéis si,l, clevei,s i,l11Ipregnar a vossa alma. '

á Sil1a elevoção e que nela dcposi- c-om os ensinamentos destas, mara

lam ,tiJela a sua co.nüanca e inaba- vilhosas enlCicliea,s, Af 6l1Jcont.r'a:r.eíô-'
lável fé, d('moJlls'!.l'am pleiJlarnente a i:;olL1cho dos VOSí''ÜS prolbl,emas,.
qlJe a 19l'ejlu Calólica A�)o.slólica ])il'iJo, por is!SO, esta mensa.genr

Romana (. a (miea rle!)osiLária ela a lo!(],o.s· 0's irabalha:dor'es do Brasil,
'li1>'l1dade e a única capaz, Bom sua el1'viando-]Qles luma be:nçã-o e pe-'

sn])lime doul.l'ina que emana de c1inrTo a N, R, das Graças que lhes

Dons, de rrsolver os ang'L1stiosos conceda a plenitude ela felicidadfl

problemaR ;;oc-ia,is crll'e ora afligem a salivação de suas almas tão r

e alol'me�)tam 'o mnmlo, Basta aten- l'as a(} Senhor, - Rió Casca, 1"

larmos nos' gra,ndio};os docllmenlos
I
olllll,]JI'O (le 194.7. - (a.) T

rrpl'es>enlaclos pela luminos'a enei- _\ntilnio Rilwil'O Pi'1lfo"� iI:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 RSTADO-Sábado 18 de Outubro ele '947

804 OPORTUNIDADE!
para quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o
.

Departamento Imobiliário d(
CREDIÁRIO KNorl" á rua Joãe
Pinto nO 5 (anexo a redação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRTf
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
!pratica no ramo, poderá ofe
l'e'cer-lhe a máxima ga.rantia
e eficiência nos negócios que

�b es forem cO!lfiados.

II te I· � llmportados diretamente dos E. E. Doidos,' A:o�lao�::a_(sl��5;�ã:;�9:�01lm:: ::t::::b:-.·
,I . . . _. do ano de mrl novecentos e quarenta e."

) I
. Aos srs. médkos e farmaceutlcos e aos hcspuets . I·sete (1947), nesta cidade de Florianópolis,.,.

C
.

. Capital do Estado de Santa Catarma, reu-
crrrurucumoe que e.tomo. recebendo uma importação du'eta ntu-se em' sessão ordinária o Tribunal

dos E.tado. Unidos. dOI .eguintes artigos: Regional Eleitoral, sob a presidência do

Filme. para Ráio. X. em diverso. tamanho.: senhor desembargador José Rocha Ferrei- ..

AI f d t
. d' de d b h D d . ra Bastos. Compareceram os srs, desem-

mo a 011 e rave••uros e camara e ar. e orece a e eira. e oargudor João de Luna Freire e doutores»-

cupc tirrhos higiênicos de borracha. Mál;io de Carvalho Rocha, Henrique Sto-

Luvo. para cirurgia. dieck e ojarno Gustenhoffen Galletti�

C b d'
.

d d d d f bem como o procurador r-egional. doutor
u as, cerno res, lI'rlga ore.. ca.neca. 'gra ua O•• compa re., un is , Milton Leite da Costa, comigo, secretário,

em forzo batido, esmaltado. abaixo nomeado e assinado,

SEGUNDA·FEIHA E diversos outros artigo.. 2, Lida e aprovada, sem restrições, 11;�.
Expresso São Cístõvão - Lazuna D t

-

d'd'" O M A T E' C ata da sessão anterior, passou-se ao exzs- \

7 horas.
o emons raçoes e pe 1 os a o me elo expediente que constou do segurn-

1r, horas.
.

Soci&dada Materiais e Instrumento. Técnico. -- Cientifico. Ltda. te: diversos orícros e telegramas de agra-

Auto-Viação Itajaí - Hajai - 15 ho- Ruo Conselheiro Mafra 54 __ Caixa Po.ta!- 148 decimento; de lelegramas: do dir-etor-ge-

Expresso Brusqueuse _ Brusque _

T "

,. ral do Tl'lbunal SuperiOr Eleitoral, fazen--·

'as. elegrc.mas: «';'0 ,na tac ,) FLORIANOPOL_IS. do comuni-cação; do dr. Juiz 'Eleitoral da.'

Expresso Brusquense _ Nova Trento 7" Zona. razendo consulta, tendo o Tri-

_ 16,80 horas. bun.al respondido que devem ser indica---

Auto-Viação Catarinense. _ .Ioinv ile Fraeassou .... dosmornes para a C'onstitljição de Juntas·

- 7 horas. '"'U _ a nreve COmUD1S.il Eleitorais de tõda s as zonas sob sua Jli..--

Auto-Vlação Catarlnense _ Curitíba � rrsdíção. Em seguida foram assinadas as-r-

- 5 hOI';3s:, .1 Havana, (U, P.) " O Entre os que receberam or- resoluções ,:el"tivas.aos processos julga-
Rodovtácia Sttl-Btas il - Pôrto Alegre T ib 1 I dos na sessao an ter íor.

_ 3 horas. r i unal de Emergência decre-I dem de prisão, contam-se os 3. pass:mdo-se. à ordern do dia, foram

ásR�P�d�4 Sl��-�I��sil'eiro - Joinvile - tou como "ação contra a esta-: deputados socialistas L'ázarõll jU�1ad��o�):ss�eg��nt��gi���ce��os�iretórlos.
TEiFlCA-FELHA bilidade da República" a O'reve

I
Pena e Jesus Menendez. Láza- Municipais da "União Democrática Nacio-.

Auto-Viação Catãrinense _ Pôrto Ale-
. "'. : , . I nal ". Relator: dr. Henríque Stodleck. Fo-

gre _ 6 horas. geral do trabalho, na provln-Iro Pena, secretano geral da. ram deferidos DE registos;

_ �Jlt�����ç;;40 Catarinense - Cur-ltíba cia de Havana, convocada pe- sucursal comunista da confe-J M��iCf�-��e�� pda�'ttJ�iS� R�gre�!���;��
Auto-Viacão Catarinense Joinvile 10B lideres comuni.stas e o1'de-1 deração dos Trabalhadores de- Popular, em .raraguá do Sul: Relator .. dr.

_' 7 hor-as. d
_ . I

' Ola rno G. GallettL Concederam o regtsto .

Auto-Viação Catarinense Tubarão nau a etençao de 149 figuras ra a ordem de greve. 1
na forma requerida;

G horas pr!
. .

d
.

t I A '. ,... c) n. 356 - Cls. 7a - C::lscelamento de
-

E�pres;�o. São Cristóvão _ Laguna _

nClpalS O nlOVlnlen O. nunCla-se que o LlIl lOO InC)- tnscríções. Relator: des. Luna Freire. De-

7 horas. De modo geral, consídera-: dente sérto ocorrido durante a terminaram? cal�c,:lamento, nas zonas de

En"prêsa, Glória _ Laguna _ 7% ' f
.

.

f
. . or-rgern, das Jl1Scl'lçoes dDS eleitores ante-

e 6% horas.
se qUe a pareae racassou, pOIS greve

.

01 uma troca de tiros ri.ormente ínscrttos nesta ctrcunscríção,

Expresso Brusquense - Brusque _ grande numero de. sindicatos no interior de um bonde entre que obtiveram transferê:r;cia para a 33"'

1& horas.
o . , Zona do Estado do Parariá ;

Auto-Viação Itajaí _ Itajaí _ 15 ho- recusou-se a obedecer ás 01'" trabalhadores comunistas e d) n. 360 _ Cls. 7". da 11a Zona Ele!-

ra,. d
.

. . - torar (Curitibanos), Relator: des. Luna,

Rápido Sul Brasileiro _ Joinvile _ às
ens emanadas de seus llderes, nlembros das organlzaçoes do F;'eire. Por motivo cln falecimento do elei-

5 e 14 horas. ao pa.sso que o o'ovêrno agia Partido Revulucionário os
tor Antõl!-io Ri?3S de Macedo, cancelaram_

QUA'IVrA-F'ERA
b , a InscrIca;) a ele conespondente'

Auto-Viação Catarinense Curitiba com mão firme enfrentando a quais ficaram ao lado do go- e) ns: 356, 361 e 357 - Canc�lamento
_ 5 heras. situação. vêrno.

de inscrições. Relator: dr. Mário Rocha,

Auto-Viação Catarinense Joinvil;:,
Ordenaram o cancelamer.to das ini'o'cri-

_ 7 ]10ras.
ções originárias dos eleitores relaciona.

Auto.Viação • Catarinense Laguna
dos nos processos, que requereram e ob-

_ 6,30 hora�l. RI.. P
tiveranl transferêilcia para a sa e a 142--

Flápiào Sul Brasileiro _ Joinvile _ àse O]Oarla rogresC!o
Zonas dêste Estado e para a 58a Zona

.) e 14 horas. U
do Rio Grande elo Sul;

EXjJresso São Cristovão _ Laguna
• f) ns, 354. 358 e 362 _ Cls. 7a - C'an-

7 horas. de JUGEND & FILHO
eelamento de inscrições. Relator: dr. Hen--

Exp-t-eEso Brusquel10se _ Brusque
rique Stodieck. Mandal'am cancelar, nas·

16 horas. COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DI!: respectivas zonas, as inscrições anterio-·

Auto.Viação Itajai _ Itajaí _ 15 ho-
l'es dos cidadãos arrolados nos processos,

l'a;;.
REEMBOLSO POSTAL que se tra11ó'feriram para a 1l" e a 31& Zo-

Expres>o Bl'llsquense Nova Trento
nas déste Estado e para a 35a Zona do·

_ 16.30 hora,. Faça seu pedIdo por carta ou telegrama e pague r:>t:telo do Pai'aná;

Rodoviária Sul Brasil Pôrto Alegre 50'mente quando receber
g) ns. 355 e 359 - Cls. 7" - Cancela-

. menta de inscriçõe;;. Relator: dr. CJarntt
- 3 horas. Galletti. DecretarJm o cancelamentó nas

QUINTA·FETl1A zonas de origem, das' in"crições' dos' e\e1-·
Auto--Via,ão Catarinense Pôrto tores designaclos nos autos. em face da

Alegre - G horas. transierência dos mesmos para a 26" e'

Auto-"iaçáo Catarlnense Curitiba 14& Zonas desta circun,'cl'jção;
- ;:; horas. h) n. 15 - Cls. 8a - Consulente: <:t
Al;to·Viação Catarinense Joinvile Delegado do Partido Social Democrátieo•. ,

- 7 horas. Re�aU)r: des. Luna Freire. Decidiram,
A uto-Via,ão Catarinense Tubarão unal1lrnemente: a) que os serventuãrios'

_ r, hOI·as. (3 Sustiça, eleitos para os cargos de pre--�
Auto-Viação Catarinense - Laguna feito deverão afastar-s'e do car�o e que

_ 6,30 horas. relativamente aos que forem ;l�itos ve:
Expresso São CI'istovão - Laguna - readores, cabe à lei ordi'nária esclarecer;

7 horas. b) que .C:eve haver apenas um delegada'
Ernprês3 Glória _ Laguna - 6 1/2 de PartlQo Junto a cada Zona Eleitoral .

e 7 1/2 hO·l'as. ;cenC}:) que, onde os p3rtido'S houverem:
'Expresso Brusquense --:- Brusque nomeado um s'ó êste pOderá SOl' mantida

16 horas. e, na� zonas onele houver mais de u�.
Auto-Viação Itajaí :- Itajili - 15 ho· podera o Partido de"ignar qual o que de-

ras.
t'e permanecer, ou substitui-los por um

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às tercem?; c) prejUdicada em face da res-

.3 ;:, 14 horas. posta a consulta anterior.

SEXTA-FEIRA " I <?ujui�amento da consulta 11. 17, formu-
Rodoviária Sul Brasil - Põrto A;.egre .• ��"",......:'..rr Ó"IZ_ EJ�ltoral ela 27a Zona, loi

- 3 horas. N, 27 Cr$ 350,00 , N. 31 Cr.$ 600,00 ).C (lr�>'?1 do relator, dr. Henrique
Auto-Viação Catarinense Curitiba

Relogio .uillso com pul.eira de
.

q 1 C {A.
_ ;:; hOl·as. M' _ >!�-ll.."__ ,�nclo submetido à delibera�
Auto-Viação Catarinense Joinvile material plaatico. 6 rubis. odeIo moderno Trabalha com ç,ao ao T�unal, fOI encerrada a sessão.

- 7 horas. Folheado 'em ouro.

1
15 rubill. E�" Solon VIeIra, secretário, fiz lavrar a

Auto·Viação Catarinense _ Lagul13 III 27 A C $ 58000 p.le,ente ats. e a 'mb3crevo. (ass.) José,
_ 6,30 horas. ,

•
• r.,

F \h
hocha Fe!'relra Bastos, presi·dente. Lun",·

Expresso São Oristovão _ Laguna _ O mesmo com 15 rubis e 'O eodo em ouro. cordoné Frol'e. Mal'u, de Cal'Valbo Rocha. Henri•. '

7 horas. vidro gro..o moderno. . grosso e vidro alto. que. Stüdieclc Clarno G. Gnlletti.

Auto·Viação Itajai - Itaja! - 15 ho· Noasos re16gios .ão acampo nhadoR dOIl respectivo. certificados
IVlllton da Costa, procurador regionalt

raso
.

d t'
Expresso Brusquense Brusque

e garan la,

16 horas. PEÇAM NOS OATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS

I Rápido Sul Bra,sileiro - Joinvile JlJCEND & FILHO �

às 5 e 14 horas.

T d
·

h ,- SÁB.<\'DO Curitiba •• Praça Tiradentes, 26C ••

em In el"I"O ' Auto-Viação Catarinense - Curitiba

" J - 5 hora-s,

�'r • Rápielo Sul Brasilei,ro - Joinvile -

4J ....mto ou Pouco. Não importa. às 5 e 1� I�oras. ,

O leI'tor d
. b'

• Auto-VJaçao Catarmense Joinvile
eseJa O ter uma - 7 horas.

re:Q:::'à. mensal semestral Auto-Viação Catal'inense

• ,_
' OU _ 6 horas.

<:tnual, a razao de 12% ao ano? Expresso São Oristo'Vão - Laguna
C f'

-
"

7 horas.
.

.

on 1e entao OS seus nego- Ex:presso Brusquense _ Brusque
CIOS ao Crediário KNOT á rur

14 horas.
.

João P' t 5
,,, Auto-Viação Itajai - Itajaí - 13 ho-

ln o n. ,que, em com raso

binação com (\ ES(""j'to'rl' I Expresso Brusquense - Nova Trento
• ., •

'
. O mo - 9,30 horas;

bIhano A. L. ALVES O em- Expresso Glória - Laguna - 6 112
nor' • e 7 1/2 horas.
�. egara, proporcIOnando - lhe
com isto umà rénda anual, se-

•••• •••• •••• • ••

�
••••

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ " Viacão aerea
1.000,00 empregado. •

Melhores informações e de Morario
talhes nos e 't" d

SEGNDA-FEIRA
. SCrI OrlOS O Cre-- Varig - 10,40 horas - Norte.

d!ário KNOT, OU nesta recia- Real.s. A. - 7,30 horas _ Not'te.
Cruzeiro do .sul - NDrte.

çao. Hea'l S. A. - 11,30- horas - Sul.
Panair - 9,5-0 horas - Norte.

TERÇA-FEIRA
Cru�etro do 'Sul - 9,40 horas - Norte.
Val'lg - 12;50 horas - SuL
iPanai'l' - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Su1 12,20 horas

Norte.
QUARTA·F'EoTRA
elo Su1 - 10,40 horas

Inforrnaçoes
-�----------------------.:..__

À O ESTADO-

1 lt� e Ofícina. A rua ]0"
Pinto n, 5

�

Diretor: RUBENS A. R!'.MOS
PnJlrietárió e Dll'.-Gere."

SIDNEI NOCETI
Diret�H' de Redaçlo:

.( .A. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paginaçio:

ftANCISCO LAMA1QUlI
Chefe de rmpl'esdo:

IOAQ"m CABRAl, DA SILVA
Rfl\lresenta;Qte:

RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. LARA

I:aa &nador Dantas, 40 - :r
andar

'r.l· %2-6924 - Rio de JaDelr.
!t.a Felipe de Oliveira, 21 _

8� aDdar
Tel. 2-9873 - São Pul"

Horario das empre
sas rodoviarias

ASSINATURAS
Na Capital

Áft. .,-......... Cr3
lemfJlltrtl Cr'}
l'rimestre .•.... Cr:;!
�&t •.....•...•. Cr$
Nbaelo avulso .. (;ri

No In!erlor

j
ho . . . . . • • . . . . Crf 118,04'
":mestre " - .. .. C11. 80,0(,

I
Trimestre Cr-$ 11.0'1

.

mmero avulso .' Cr8 �_Ik'

btnelol mediante efultrll��

I
i
i
a
f

110,.,.
4fi,3.
21i.�o
',oe
e,:'..

Cruz·eiro
Norte.

Hea,J .s. A. - 7,3'0 horas - Norte.
V?rig - 13,GO hDras - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas _ Sul.

QUIN'DA-F'EIRA
Panair - 12,17 horas - Sul.
Panair - 0.50 horas - Norte.
Yal'ig _ 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15.30 hora's - Sul.
Cru'Zeiro cio 'Sul - 9.40 hs. - Norte.

SEX11A-FEI:F!A
Varig - 10,40 hol'as - Norte.
Real S. A. - 14,30 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul. .

Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 13,07 hora.s - Sul.

SÁBADO
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - Norte.
Varig - 12,30 hoo'as - Sul.
Pa'nair - 9,50 horas - Norte. .

DOMINGO
Panair - 13,07 horas - Sul. I.Panair - 9,50 horas - No'rte.
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - Sul,
Cruzeiro do Sul ._ 17,00 hs. - Norte.

RUA TRAJANO, 33-(sobrado)
Reprer.;entante de Andebu do Brasil S. !A.

PRODU1'OS ALIMENTtCIOS - -Sardinhas Portug.ueza - Pe-

tit-Pois - Aspargos _ MaCa,l'Tão Americano, oom OV.')S. Arenques
em oleo e sl31gados.

Produtos d'0shidJra�aod:os "Harkson" - Gema de ovo em pó·-
Ovo inteiro ,cm pó - Albumina CrísLal.

PAPELARIA - Canetas tinteiro Ervershal'p "Skyl'ine" - Au

to-poins - Canelais de madei,ra-Penas para canetas, marca "Eagle".
RADIO - Para mesa de oaobeoeüra, marca "\Vo-nnie", 5 vaJvu

las - 110-120 voHs.
.

ABRIDORJ;')S DE LATA - Marca "Ace".

·ELASTICOS - De Rayon e algodão.
BA.RALHOS - Ame,ricano marca "Caravan".
TECIDOS - Granite Rayon, e lã.

BARCO DE BORRACHA, pro�edencla Inglesa.

I'
..

�{;���. � �.�����(;��
....

,i

PREZADO tEI'rOR: Se o que Ille ' .,
lat.,reooa .é, realmente, UIJUl proyidêneia
Nr:s endirp.-jtar o oue elt.iver errad{" na. ': : Jo....

,ara que a� falta oJ.o le repita: a

NAO .0 eocAndalo' que • lua reclamLç"
in! ,ueixa pode,' rir li c&ucar, encaJIIJ.
Ilh.,.a , SEO;JlO RECLAMAÇOIl:S.
1e O ESTADO. que O CIII(l eeri lll'!'a�
(I�'"';1 ';t-1"tH1rJl 1." ennhecimento de oue,..

d" direito, recebelldo .... I. ama Infor_
�II:I do reoultado, .';'oora em 1ll11'U11' §�-

I
- Il1o lejam publicado. aem • reaJa.

. iu9Ie __ II NOYidbdà�

o. orl�nals, meSMO 1'11.
pnblica'dos, nio serlq

de,volvidos.
6 tUreção não S� rl1!(lpél$

labiliza pelos conceitos
elllitid.os nos nrti�08

asslnadoll

farmácias de plantão
DIA 11 Sábado - Farmácia

Rau1iveira - Rua Trajano.
DIA 12 Domingo - Farmá-

cia - Rauliveira Rua Tra-
jano.
DIA 18 Sábado Farmácia

Sto. Agostinho -:- Rua Conse
lheiro Mafra.
DIA 19 Domingo - Farmácia

Sto. Agostinho - Rua COnse
lheiro Mafra.
DIA 25 Domingo -

cia Esperança - Rua
lheiro Mafra.
DIA 26 Domigo

('ia. Esperança - Rua
lheiro Mafra. .

O serviço noturno será efe
tuado pela Farmácia Santo An
tônio sita á rua João Pinto.

Farmá
Conse-

Farmá
Conse-

Paraná ��:!��!�d�.�t
mente qualquer írre-

tgularidade na entrelia
.

de seus ;ornaes. ' �
�

Aproxl�����'
.

'��f�'
..

d�'
..

��!,
amigos e parentes enviandO'"
-lhes um número da revista O;,
VALE DO ITAJAt, edIção de-

dle.ada a FlorIanópoUs

Tubarão

Argentina não reconheceu o protesto
Buenos Aires, (U. P.) -I marechal Tito do incidente, en-

Fontes do govêrno di.sS!tl-l'am tregára uma nota de protesto
que a Argentina, não aceitou o ao Minis!tério do Exterior as

protesto iugoslavo contr-a o severando que Andres Cunja 'e

t r a t a m e n to' dispensado DailibÜtr Jakasa tinha.m sido

pela policia argentina aos detidos pela policia argentina
d o i s diplomatas iügbs1a- em violação da imunidade di

vas expulsos do Chile: em vista' plomática, mas que o Ministé-

.

do fato de o ministro Franjo rio do Exterior desconheceu a

Pire ter assegurado anterior� existência do protesto, visto

mente que seu govêrno retira-' que o ministro iugoslavo afir

ria de Buenos Aires os dois di- mara que os dois diplomatas se

plomatas. retirariam voluntario:iunente.
A.s mesmas fontes declara- Acien!tuou-se que isto não

ram que o ministro Pirc, que significa que protesto foi rejei
partiu ontem á noite para Bel- tado, m\ls simplesmente não

grado, a fim de informar o reconhecido.

o TESOURO
Da ins'Íl\uÇião está ao· alcanoe",

de .todos. Dá esse tesouro ao tem
31Imgo analfabeto, levando-o a um:,-.
curso de alfabetização no, Grupo"",,,"
Eseolar São José, na Eseola Indus-·
Lrial de Flori'anópolis ou na Cate;.,
dral MetrÜipoli-tana,
........ a

.

Asteróide & Cia. Lida. A nos'sa Capital vai ser dota
da de mais um estabelecimento:
de ensino e este seI'á o "Colé-
g'io Barl'iga-Ver(le".

r·,:
·

� ".,

,� ;
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"
o ESTAD '-sábado 18 clt: Outubro Ckl 1947 3

[ira "euis Clube--ftmanhã, domingo, soirée com inicio às 20 horas.,
O dever dos

. parlamentares\Departamento' A'dmíllistralivo
f
. do Seevíce Público

, Rio, 17 (U. P.) - Aos depu- Senado, da corrente majoritá-
Continua O ESTADO fazen- EDITAL tados que se têm, mostsado apre ria e que teve na Constituí ute

d· di tb
ensivos com as criticas ás ati- um papel de destaque. Entet'.de

e O. istri uiçõee de valiosos li-
,.

O Departamento Administrativo do Serviço Público, por inter-

-vros, inelueive roznances mo- d d t
.

d
vidades do Parlamento, reco- o sr. Ivo de Aqutuo que a ver-

� <: me 10 e seu represen ante nelita CapitQI, avisa o os 81", condi: atos

.dernoe, en tte as pessoas que
in. cr i to s noo' concurao paro. a carreira de Inspetor do TrabQlho, C 1'60 mondamos as declarações: fei.- dade deve ser dita, até porque

.constam de seu cadastro soo
que, em virtude de ordem superior, fica o rnearno .uspenllO. tas pelo senador Ivo ele Aquino, no caso pode muito bem servir

.oial. Florianópolis, 16 de outubro d. 1947. que é Iider do P. S. D. Disse para consertar erros que ))0-

As pessoa« que ainda não
HUGO PERA FELICIO I êle:

-- ":A impressão corrente deriam levar o Congresso a se

ihaiam preenchido o coupan éA de que ?S parl�m��tares n?,.::> d��acr�dit.ar totalmente na opi-

,que diariamente publicamos. I tem convicçoes jurídicas nao,f mao pública. O essencial, pois,

.poderão faze-lo agora, hebi- Curso de h alcenísta em B U
têm obrigações de defender _,.á é que os legtsladores encarem,

Liteuido-se, assim, a concorre-
r sque f�zex:-da pública, são írrespan- todo� êles, com severtdade, a

fEam a tão interessante inicia- SAB.U>O PRóXLMO f-iER.\ lN�'L\- soleuc será abr ibhantada com a pre-
saveis moralmente pelos seus funçao que desempenham em

�rtiva realizada sob o patroci-
L.\DO SOLENF.o:\1El'ITE VRLU .'<f'nça rias autoridades civis, midi- votos que todos se sentem ::J. face da lei, mas que no pratica

.mio da LIVRARIA ROSA, à �E:\AC O CURSO lNTE:\'sr\'O lHr(',.;, eclesiásticas. os alunos já vontade em pedir, pois a opi- tem sido possivel dE' cdticas".

;Deodoro n. 33, nesta Capital. DE Bc\L,OONISTA NA CJ])AUli: matricularlos e o pôvo em geral. nião generalizada no Brasil é
.

x x x DE BHuISQUE Nessa ocasião, Ialarú o prof'es- que aos poltticos tudo é possi-

ANIVERlSÁRI,OS: Promovido 1)('10 Serviço 1\'a60- SOl' Ftúvio ];'Pl'J'3l'i, Delegado do vel. E essa opinião, infelizmen-
VA;I,J;;iVJ ANOS HOJE: : na l dfl Ap.rend izagem Comercial SET\AC orn nOSf'O' Estudo, expondo te, se tem confirmado, pois, no uma casa sito à Rua

Mcn iua l\'u'llfJbi. Sena.' f'ibha do' (SE:"iAC). será solenemente ínsí.a- as t'ina.lidndes e dnctr izes tracadas Congsesso Nacional, pululam Silva Jardim.
.sr. Antcnor Sena e Olind ina Sena, lado o C1I1'50. Intensivo de Balconis- pelo Dopartameníu :\iaciona; do os projetos de marcado lnte-I Tratar no escritorio

ümTII'I'cianir. em Pórto Belo. j La na próspera cidade ele Bi-usque, SE:\AC, o diretor do Ginús!o Con- rêsse pessoal obtidos á custa A. L ALVE3

Menina Solita Silva, l'ilha elo sr. sábado próximo, elia 18 elo COl'l'en-1 sul "Carlos Renaux" professor Ar- da. benevolência com qHe con- ,
,.,.

V:a.ldel�li'o .OrlancIo Silva". Il.f�., ,_ ,.. .' . ,no Iustov; onde funcionar-á o Cur- gressistas os encaminham á

I V d,Sr. Cant.idio Murals, eOD1fwcian-. la() ausjnciosa ínícíaí.iva que se SO, bem como, um repr.es:enlan,Le votação do� seus pares e os ad- en e -se
.te. I' pn.tlana do 1.ll'0Clal'o professor Flá- na" classes 11lrof]uloTas. vogam, muitas vezes, com uma

uma cos c:: - J ,.

. . a ern ....,00 ose por
to I VlO Forrnr-i, delegado dessa hene- Com a inslulacão dêsse curso, os tenacidade que mereceria em-

pre"'o d oc
._

T t_ r ,.. e _OSlao. ra ar no
.SAHG. A�\'I}R,IL.LJN.o :\'A1�[VIDADE mérita insí iniçâo no Estado de habitantes de Brusque, poderão prego na defesa dos cofres pu- rUQ D odo 20

DA COSTA' I f-ianla Catariua, dará aquele gran- acroscontar nu coluna de seus es- blicos " V
e

ld
ro

M
com o sr.

A data ele hoje assinala o aniver- rlioso centro comercial a confut-ta- pl('Ilr1ido� SllCe�'80S mais um fator E acrescentou: ... ? .���� .. ,�t��:.
-sruio natalic!o do sr. Andrulino Na- 0-01'a ulpodunidadc de rle,sPllvoheJ' (lI' crrltura (' civilização que vem "Grande parte dos projetos,

Li\'i�lai(�e ela, ,OOSb�l, sargento do H, () r-sp írito .da nloei.rlade l�r;l,ql1pnsel f'lp\'m' caela Vf'Z maL, o 'Estado de são apresentados por solicita-I
B. C., e no::;so esLImado eolaborado,r'l no conllpclmenLo 'C01TI erC-l a I, favo- SU'IlLa CaLal'Ínll no mapa g'l'andioso ções pessoais. E êstes, mui.tas:
.o dlstllllo a.l1lV8't'sal'lante que é rpcr'nto l'ecin}]'ocamt'nü', comel'cian- (la llucionalir'la,ele, vezes preocupam m,ais a aten-:

l)l'('sicJpnlp ela AssÜ'ciaç1í:ll cívico-' les e comel'cinrios, �....._...._.. �........ - ção do legislador, do que aque-
_mililar ,i\1arCChal Guilherme, co�,la I F!sLamos certos (IUP clianl p' de Ui.o Tom,e KNO.T les que encerram real interêsse
com lIlUmel'·}J,s amIzaeles, motwo l'e:!l-m:wLp aconLecin1f'nlo a �('�são ,pú?IiCO, r.! RITZ hoje ás 4,30 e 7,30 hs.
pOl'Ql1P S.cr,l muil.o feliciLado. I ' .I-\. meu v�r, os �r?prlOS par-r 1° O Poder da Fé - Os mi-.

.os elo "O Esta,do" eThYiam-Ihe ffltiep�rj!:ff.men"'o Adminisjrativo ti�os:. por mtermedlO. d� co- lagres do padre Antônio
.rordiais abl'aços, 'n lU Ilu J1 mlssoes suas, especla1Izada::,I 2° Burt Laucaster - Ava

-

,dO G:.e�viro Público ,deveriam vigiar e coordenar ai Gardner - Edmund O'Briel1
JúLIA n-A.:vIA FEH..REIHA DE U;::J SI I.Y 'iniciativa individual. dos

.

sells I Albert Deeker
MELLO

O 'CURSO DO DAS p
membros, nesse partIcular. ASSASSINOS

A rlal a de hoje, vem assinalando C N· .

.

Se fosse a imprensa quP. 3° A 't L
. ..•. If .. �. •

J III a ouise - Jim Ban-
a lla�s::tg'l'm d(] n,alalíci,o da mlliLo dissesse tudo isso [lar sua pro· non

A Comis;:ão KX('('LllÍ\'a cios Concul'sos do DAS1) avi�a aos candi-· t I d ".

dalos inscrÚos flue. pOJ' moti"os ele fôrça mai.ur .. IHll1\,(J allél'at;ões em pna, con :a, ?go os ,esconlla- A MASCARA DIABOLICA
algumas p1'oYaS, passando a yigol'ar a e.:-;cala ahaixo: dos lmaglnal'lam que' era male- Censura até 14 anos

CO�CURSO 181 - OFrOIAL ADl\IIxrS'l'IL\'l'fYO dicência contra o Parlamento. Preços' á� 430 ho' C '$
Diu 22íl0 - (Qum'1:l- -- 1\J horas - Direilo Adl1lini�ll'ati\'o. Entretanto: quem 38sim fala é 4,40 - 3',00 ás' 7,30 hrO��S C�';;
Dilt 24/10 -- (Sexla) - :19 honts - Direito Penal, Civil c li;k,-

um dos maIS elevados mem1)l'vS 4,40 único.
.

lí�ti��ia 30íl0 _ (QninL�) _ 19 hOl'as _ PO]'lllgllê�. do Congresso, repre�pni:1,nte. �10 ROXY hoje ás 4,30 horas bs.
Dia 3/11 - (SpguJ1fla) - ')9 IW1'as - Dir, Ctllt�1. neogl'afic .' 1° Brasil'em Fóco Nac. _ :�o

Mftlr'1\1fttira, J' B
CO!'JCT'l{:-;O 13G _ GL.\SSTFTCADf)]l DE PHomlTO� VI_;;O'ETAIS SERVICO DE

nu ahnon - Anita LouisE'

Dju :lOítO (()llinla) - 19 horas -- Escl'ila g(,l'al. • A MASCARA DIABOLICA
Dia 3íl1 (Segunda) - 19 llm'as p 30 - E�cl'iLa df' lJahili- METEOROLOGIA 3° Reportagem sobre os l\7_i:

taçãll, d
' 14' lagres do padre Antônio.

COi\'CU{SO 171 _ ALl\IOXARIFE Previsão o tempo, até aa

(Spxla) _ H) IHII'as e 30 _. Leg. Ma(em. e Aclm. de horas do db 18 na CapitQl. O PODER DA FÉ
Tampo: bom. pt19sando instav�l. 4° Morgan C011W!lY - Anne

com chuvas e trovoQdaa. Jeffreys
Temperatura: eatavel.
Ventolil: rondQrão para o quu'

DICK TRACY O AUDACIOSO
drante sul. com rajadas fra;'CQ3. A CAVEIRA
Temperatu�a, extrema!! d9 ontem:
Maxima 24,0, Mínima 19 3.

qllrl'ida r1il>l'lnl'(1 do Grupo Escolar
O1i\'io .·\1\1oJ'im", do sub-uisll'iLo ele

Tri.nrladf', a eX.llla. profa. Júlia na-

ma F(']'l'eil'a de :\lé'llo. \J'
A nobl'f-' rlil'l'i.ora, f�-';;cjmar1a

po[' Iodo;::, spd, hoje muito 110me-

1wgearla, e01lJpl'o\'�mdo remIU SC01-

'!lJ'(', o J'.cco.nl!f'cimenlo ·flos (j1!U <Gil

11gl'ade�l'(io:s pêlo" llenefícios recc-
\ birlO.-i lIa lalll1la de ca,ela din. HrIlP-

['jcio:, I.anlo mül',a'i� como p.opiri
tuai� a dr'clicada dil'rlOl'Lt, nGo \'<1-

eila rrn mostrar aos sell:; a 1111.1lb,
os c::\minhos cliflcpis da \·i.la, "pois
são tlf'lr,.; l[lI'P l'recisRlT1(l:', depois
-mai", I arde" ...

E ensinando a�sim. ac-s ql1r a

·('Ia 'esl1\o cúnfiados. cumpl'e ('om o

seu rlpver, no engrandecimento ela

Pátria e na elpvaçii.o de sua ]JPl'SO
'nali.elade' ps·clareei,ela,

Abel Augusto dos Santos
e esposa

Vva,
e

Corinõ\ da Luz
Cordeiro

participam 001S parentes e pell-

'eQa.
de' eua. reloçõea, oe n·

trato de-calamento da Meus fi
lhos lOSf;' e TEREZ'INHA,

Fpolis, 13 11)---41.

Pedro Ismael 'Passos e

Rasa P clSS'OS

participa'm o ·co·rrltrato
de casamento de seu

filho José Pedro 'Passos
com a stita. A'meJia Car

-)dosO� rfilha do 8'1:. Fran
'cisco dos Santos Cardoso

e �Maria Cardoso

BrOggemann e

Senhora
participam aos pa'rentes
e pessoas de sua·s ·rela

ções o nascirvento de
I:f'U filhinho NEWTON.
Maternidade de Flor,ia-

·nópdJis., '9-:<10-'1'9'5:7.

·Newton

Aluga-se

Dia Híl1
Almoxarifado.

Dia 17/11 (Srg'llmla) __: 19 boras - ;\'Iate'mática l' EslajHic:�,
Dia 21/11 IScx!a) .. - 19 hOl'a� - .[\{pI'ccologia (' Cirucias.

OONOertSO 183 - L\SPETOR DE AI,rNOS
Dia Híl1 -- (Sexla) - 19 J1(lJ'as -- Portug'llês e l\latpmúticd.
Dia 17íl1 - ISpgullcla) - 19 horas - Pl'oya Q(' habilitação.
Dia 21íH - (Spxta) -:- 19 horas - Oonheroiment05 de �(,l'Yir.[l,

CO:\'GUilSO 174 rio 8. P. F. e OONOORSO.178 do M, G. - DA'PILóGHAF()
Dia 11íl1 - (Teeça) - 19 horas - Prova ele habilitação (Co-·

nlwcimentos gerais),
COl\CUHSO 179 -- GUARDA-LIVROS

('1'erça) 19 horas - POl'tnguê� P DiJ'{'iLo Aclm;-
ENCERADOR
Telefone 1447

Cr$
Cr$

Censura até 14 anos.

Preços: ás 4,30 hOl'as
3,60 - 2,40 ás 7,30 horas
3,60 único.

.. " .... .. �. .·0.... .... . ...

JUSE' OLIVEIRA
, RITZ amanhã 'ás 4 6,30 8,30 lls,.

'I' DEVOÇÃO

'Aluga-se I
Aluga-se um ,quarLo com pen-I

são. ela-sI' lll'ef'erência a casal sem

fil.l1(l� ou 1110(;0 s'Olteil'o. I
Trajai' a Avcni,da Mauro Ramos

2,8.

Dia 4/11
nisll'aiivo.

Dia 7/11
Pública.

Dia 10í11

- (Sexta) - 19 hoeas - Contabilielaele Mel'canlil "

- ISl'gllnl]a) - 19 horas - Mat·cmúl.ica e Estatbtica.
CONOURSO 16G - ESORITPRÁRlO

Dia 27íl0 - (Segunda) - lD hora;; -- Direito Adminislratiyo.
Dia 29í10 - (Qua['tn) - 19 horas - Português.
Dia 3lí10 ,-- (Sexta) - 19 horas - Geografia .p Al'iLml'jica.
PBOVA DE HABILITAÇÃO 1.482 - INSPETOR DO ENSINO

SECuNDARIO .

nia It/-J 1 - (Tr'l'oa) - 19 hOl'as 0 30 - Parle 1. ODEON - ás 4,30 horas
Dia 7íl1 - (S"xtrl) - 19 hOJ'as e 30 --- Parte TI. ALiMAS DO MAR
Dia 10í11 - (Segunda) - 19 horas e 30 - Parle TIL Com: Garry .C001)er - Ge·.
Tôdas as pl'o\'as sürão l'l'alizadas llO Colégio Calal'iopnsp, T11��1:\!

Capital, com exceção ela pr'ovo prática do Ooncu.rso de "'BATfLóGnA- orge Faftt

FC)". quI' "er(J realizada na Rprle fia Delegacia elo·I. A. P. r., em (ht'l ('A CATAR'NENSl O AGENTE FED'ERAL 99
a ser publicada Oj)Ol'tllnamente, chlVenelo os candidatos compal'eed' DE TI>.NSPO�TE5 AÉREOS LTOA No programa: Documentá-
.mria hora anLes. .

28 N
Para maiores infOl'ma(:·Õl's os intere�saclos poderão di l'igir-sp iJ ••••••••••••••••••••••••••• , no n. � ac.

Delpg-acia cio Instituto cios Inclu�lriári08, à Praça Pereira � OliYc!l'a .·..,.....!III5l-lII!IliiFElBlIEll_I!IIIDIlUIi!iIIII1-----11!! Preços: Cr$ 3,00 - Ge!'al
Edifício "IPASE" - !lO anelar,

\1 12'00
- Imp. at.é 10 anos,

Florianópolis. 17 dr' outubro fIe 1947. Oh � ...... ULO Ás 7,30 hr'Oas
Comissão Executiva dos Ooncursos em Santa Catal'Ína,' i K....::,yr..· ALMAS DO MAR

Missa de setimo dia \ RAMOS . o ULTI;{O CRIME

Ernes!ina Valle Pereira I. EfiPt��:lt:?see�o:��e.s- go:�:;;k�e�bERAL 99

Alta cirurgia. No programa: Doeumentá-

t
José Vale Pereira e filhos, Genro Dr. Mario Ramos i

,1'1'0 28 NacI'onal
uv dh h d' b I Horário: 9 às 12

i n en ausen e sen ora e emaIS a,em ros da famí-; 1 Preços: Cr$ 3,00 Geral 2,00
lia Valle Pereira, mui sensibilizados, agradecem a

I DIARIJl.MENTE
todos os que acompanharam e confortaram na �--..;;;;;.;;;;.;;,,;,;.;;.....;;.;;.;,;;,._---_.:: .

f
.

d ARNOLDO SU_ARE'Z CUN""r. IMPERIAL - ás 7,:)f) hor<1s
en ermIda e e morte de' sua extremecida esposa, �-"'V

Clinica Odontologia O ULTIMO CRIME
mãe e sogra, ERNESTlNA VALLE PEREIRA. Apro- NOTURNA Com: Paul Kelly - Kelll:

veitam o enseio para convidar a assistirem a missa de Das 18 ás 22 horas, com hora T 1 C!h'l Rva' 1
7 o d' f

-

d I'
ay -01' - .... e1 a '- t.

, la, que ara0 rezar a 20 o corrente, às 7,30 horas, na marcada, a cargo de abalizado pro-
Preç.o: Cr$. 3,00- único

Igreja São Fra�cisco. Gratos pela cOlTlparencia. fissional
Rua' Arcipreste Pai\'a 17 ,

CSllSlu'a até 1 '1 anos.

•• , •••••••
6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'" ,

soiree. Dia 25
. ,

soiree.

• • • • . • • . • • • • . . • • • • . • • . • . . • ••

zida::i n :i.üOD hOD)PllJ.S. ao qllP se

Vende =g� Jnrorma .. \ ,pl.:qnell<L J'rula ele guer-
-

' ."_' i!!>."ç ru holau.tesa utuulmr-nf.e existcntc.
Um grande e ótimo fcgão ] I' que rll'verá dar hnixa' até 195'�:1

Berta e uma cama de ferre, I S!'l'(l pJ'(J\"j"n!'ialllPnlp arnpl iada por
para casal. Tratar à Avenida. 11m porta-aviões liguiro ,1 8'('1' COIll-

Mauro Ramas 131 ! lHê\r!t.J na Inglaterra 110 ano que
.. . ... . .. ", ,... .. . ... ! "cm, ;:. oruzadorcs e llm navio-of'i-

V di cina, .iR cm enustrução e 6 00::;-

en
.

e ""se: Lroycrs a serem coust ruídos na

Um Bangacw na Rua José i Holanda.
Cândido da Silva (ESTREITO) I Pl'('[.('1l(le a Holanda l er pelo 111('

ne, 350 a tratar no mesmo" JlO� 11m esqunrlrfio completamente

preço CR$ 40.000,00.
.

"

I'qllipa,do r:IYI 1952, o mais Lal'rlar .

................................ II u.
qual se ra P03:õIYClmell.te ntrlizado

T b J
- cm uçõcs dos aliados e das, Nações

aIO em 110 apao I ('nirl�f;, para f; a lvaguarrlai' elo di

'róquio,' (U. P.) _

...

1'1'lI.O c da ordem íntcrnactonais,

�50.00 trabalhadores da índus- der lartrva o orçamento. Cabe ú ma

iria estão em zreve atualmente iinhu Itolandesa guardar os tcrri

e mais de um. milhão ficarão tóaios do Sur inam, Aul ilhas .hul. c a

de "braços cruzados" no fim Indonésia, enquanto os mesmos n.:

do mês Se não obtiverem au- zerom ,parte elo Hemo {la Hulanrta.]
mento 'cie salários - segundo' pois, du C�nll'ál'�o, ":H1tl'a� pOlõn-1
revelaram as autoridades do eras o Jariam I ncvitavclm onto e.

Comité Nacional de Arbitra-! pxigil'iam bases navais nesses lCl'l'i-1 Aceita-se representante no interior do Estado. Cartas para

gem, IlÓI'iO�; tosse perigo só, .se pode e\'�-' Caixa Postal 139 - Florianópolis
A areve afetará principal- tar. numtr-nrln aIJ unidades navais

A, G.\,:-:,\ OE 1IOIlEXZOLLE!l:tN E A

r�:n��b�l���US�i����,���:����l�1 ��:�iC�C����:�;c����:a �\,.J;��\�,�;�;i�on�Ô� I,' IPi): It.. IOPI.'\L\O püBLICA HOL,\..'\DESA IIndusbria de eletrícídade, e o OI çamoní o, as d(c�p( sas IM\ ais to �j ��� f';. I-I. I. - Informam de DOO[,ll,

govêrrio terá de tomar em con- ,!.H,i� são dor 230.-HO.889 fl'Ol'ill�. que Procuro casa para corn- Holanda qllP o Conselho Municipal
sâderacão também os pedidos são 1Vt.5(jô.3:H f'lnrlus inferiores prar. Ofertas para a re dc- daquela ciua.Io comunicou ao Go-

dos Si�ldicatos de estivadores ás de 19'17, corrr-spondeute a

IIrlla]çõo
desta folha ou a rua \·Ô].·1l0 sua oposição ú entrega de

dos funcionários: públicos e d� J'.p[lllç�l)

rIC.
38%. Para

õ�s('. total,
o Gensf-ol Bittencourt 66; tra- "H.L1jz!, Dourn ". a rcsiríôncia do 1'a

professorado. Gov(31'nO das Judias Holandesas con- tar com o Snr. Ribas. lccído Ku isrr Guilherme, na Holan-

••.. , .. , ,., , ..• , ..••• ,
l.ribuiu com 100.000.000 rlorins pa- Não se aceita interme- da. ao ,WII filho. I) ex-Principo hcr-

TEUS FILHOS ra o por-iodo ele 194.G-1917, liarios, deu-o Gu ilhnrmr- ela Alemanha.
1\'uma resolncãc enviada ao Gahi-

.•.•

:.
.

i'
.•.

'dI' ''':':''�"

EnVie li. -eeu am go 8111"".'_-
J1PLP, () Conselho declarou que a "I., d I t O VT.

II ' 'I �,J . .: " nm num/;.;.lo
... ,,,,a rev s . ." • .&

Cf \ o llC,1) La In OllJ Je(lane "a famf-
LE DO IT.AJXir,;:edf�ão dedi

lw cl'l' HollCn-zollcl'lJ, s,pl'm mtOll'a- � d FI i 'li .. 9,.,,;\1'.I ' . . ea a a OI' anopo s, e u,S"'.""'Ymente clJnlral'la ans sentImentos da
ta á t ih i d .

POP1Ihll'[ÍO ela Dllleia de. Doorn", O I es ri cdotn,'r a TI n 13t paria, .". , I ma or llSuO CD ;ora
Pl'lDCJj)(' r:mlllcrrtlP j)efllll )',ecen-

d t,', e noss.$ eMateml'nl e ao Goverllo holanrle& que

I . . .... . j ..... ,

(1 (l('('la['a��r "não-i:nimigo". o quc.•...
lho pCl'milit'i,a -tomar poss,e d::! 111'0- PEDREIRO
])l'ipuar!e do Kais,pr, na Holanda. IR' h d' d! I ecentemente c ego o o

1
....

Co·�iüreira
......

, I�i:,rr�:oõ�:oc�:a r�e�vi��i
,I A' ,

' Barbosa 53 fundos.

I
celta roupa de creanças

Pal'Q indtl.tria.. leve e pesada. fabricad� palo técnico FRfiN- � �qonh')"qR
. .. ... .. . ...••••••••

CISCO BIGNAMI. tem sempre em estoque de todo. o;; tipoll e
Só seremos fortes, ({Ualltl()

medida." tipo fixo oscIlante. lIellara de 3/4 e 5 polegaàalil, todo.
I
Rua Silva J túdím n, 258 fOl'moso todo� fustruidos este é

com lubrificação automática,
' , , ,

O lema do Colég'io Barriga-Ver-
econnm,·s"� I

Eixo para sorra circula!'. aparelho para E"meril montado com

I
A K L. �r. AUMENTA SEUS .SEH- de. "

, .

U lu
, .

rolamento. "VIÇOS PAl1!\. AS .JNDTAS OCTDEN-
RIO, (A. N.) '_ O mIlllstro JUNÇÃO d! anéis a a parafulo, Anéi> d\l pre3aã::l. I'

: TAT� HOLA�Dl1lSAS ---------------�

da Fazenda encaminhou ao do. Eixo para tranlmill2ão de tOd.(l1l a8 bitolai. I S. H. I. - Informam de Haia, «O Estado» nâo deve ser
T�·a.balho os pareceres emiti-;

I
E,tá lampre ao fleu díspar a preço de fábricCl à Rua Campo.

I
que a K. L. Nr. Real Hola,ndesa �r I pago em parte alguma

dos pela Pr�eu.radoria G�ral de I
Salles, 676. Fone 446 -- Santo André. I AVilaçã,o, acaba ele inaug'ura,r mms do nosso Estado per

Fazenda PublIca e DIretora Ou com seu reprellentante em São Paulo à Rua da Mooca, �37 llma 1mba semanal entre A-mster- mais. de CR$ 0,50, Nossos
Geral da Fazenda sobre o ante-I Fone 2-1371.

.

dam ,r WilIemsfad. Cllra.ção. lndias revendedores tem mar-
projeto que o Mini,stério do( Ocidcnt.aic; Holanücsas. Afp aqui gero suficiente para não

'_1�rabalho submeteu a sua apre-
'R"

� ha:na lima 1mha ,:;cmallal apenas, ultrapassar este preço.
ciação, relativamente á regula- SI CONSEC!-UIRES 10 nn"lto de"'mente I Qualquer ma;oração é
meritação da profissão d eco- .

Que um teu amIgo ou conhe-, lÀy Ji.1 EXP'LORAÇA-O,A ,

e cldo ana1fabelLo frequente um cu<r-
Cn·. (U P) LEMBRA-TE Inomlsta. 50 noturno para aprender a ler e .xlI o, ,:; .

- Um por-,
Informou, outrossim, que se-I a escrever, prestarás um grande 'I

ta-voz do Mllllsteno da Defesa! Inúmeros seres humanol,
ria de tôda conveniência fôs- serviç? á tua Pátria. Catedral M�- do Egito desmentiu hoje as no-!' que já foram felizel como
�eU1 consideradas as objeta- tropolItana ou Gru:po Es�lM' saol ticias veiculadas por um jornal tu, aguardam teu auxílio pa
ções constantes dos referidos

José, .

desta capital segundo as quais {
ra que possam voltar á 10"

pareceres: no substitutivo que' • •• •••• •••• •••• •••• • •• '110,000 homens do Exército I,
ciedade. Colabora na Cam-\r�mha a ,ser elaborado para en- .Ponha o seu dinreiro a ren- egipcio estavam se movimen-jcaminhamente á deliberação (ler juros, comprando a�ões doi tando na direção da fronteira panha Pró Restabelecimenle

•

do Congresso Naçional. Colég'io Barl'iga-Verde. ela Palestina. d. Saude do Lázaro.

----Dr. �i.·AA';�h;�iIA HOLA���� ��f�TZ���S FÚI-t-,!(UU"LEf'� I· s. H. L - Comunicam de Haia

A D V O G A DO· I :lUC Ü orçameuto do MinisLério da,

Crime e cível 1
Maríuhu para 1 948, cocentemen Lo

CO!\lItituição de Sodedadei!l l,publ icrul«, pl-c\'e uma J'C'rlLli;ão. de

NATURALIZAÇÕES \ 50'/( do pessoal da :\lal'inll<\ Reul

Título. DaJlarQ'tórioll I HlIlanl]e;;u nus próximos 1:2 nH'�('S,

I Elcrit. -- Praça 15 de No". as,
I a menos quo fi poliuiamcn!o cout.i-

l0. anda!'. . I Jl110 das águas !.la Iudonvsín aeon-jlRe.id, - Rua 'firudent611 47. I ;;(0)11(' O contrário, ,ii. ,\'larinlla 1'011-
FONE a; 1468

.

� t a a t uulnient o 30.000 homens, As

I'lll'ç;aS nuva is em Java serão I'('L!Ll-

Café Otto traduz qualidade!
Peça-o oe seu fornecedor.

Asieróide & Cio. Lida.aplaudirão teu ,es�o,
quando :souberem q:3e C(Jhlu
boraste pró Restabelecimeltl�
to da Saude do Lbare.

SNRS.
ASSINNATES I
aclamem imediata

mente qualquer írre
guliu1idade 'na entrega
de seus [eraaes .

RUA TRAJANO, 33 (sobrado)
O ESCRITóRIO ASTERóIDE & Cia, Ltda., in[,ermediál'io.-ta

EmpI'eza Comercial R, Gr,ossenbackel' S. A., com ,escritório 110 Rio
ele Janeiro, encarrega-se, ele compras de quaisquer arLigos naquela
pra,oa - cimeIllto, f.erro, C-'lnos galvanizados, p.neus ele.

A profissão de

���� •••••••••• o ••••••••••• ,o ���Bmmw��E§...aEB........�....DBDRaBms..Mm..ar:
Queremos que todos façam

llarte (lo quadro social dos'
componellt�s (lo "Colég'io Bar.!
g'a-Verde". Por isso, o pag'a-I
meuto da ação é feito em 51:pl·estaç.ões.
.............. � .

III A � () "t\ I S

l, 01:II3:'lISV1IH WOH S3
Então cnopera na campanha de

aMabetização de adultos, fazenda
que os teus cOll'hecidos que não sa:'
bem ler n0m es'crever, frequ8'Iltem'
los cursos no{uI1nos de alfabetiza-

I ção: Hospital de Caridade ou Gru
nn 'RR('nlilr Anr,hieta.

I t lA WE'IZFL

� :�

"I
�
�

II'I.,
DE"

. S�\3Ã��:P.C�A,
ESPECiAUDAD�

, ,..�-���������....::::�; ..

J:NDU81EIAl ...J01NVlLl }�
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
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mstudante 'doe Florianópolis! O Diretório Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade de .DireH� Jançarã,
Jjbrevemeute, () já tradicional «Concurso da Rainha dos Estudantes»! Presta teu valioso apOlO para

CIrfi" r$UI�"_ er__@i! Im rnaior briHHJnUSmO do certame ! r�+WMiã8§il& Hf§i§MFM��

•

e se em::ontro
"-10 � - i
a (f;l�SpOSiça© aos

interessadoe, I{)

representru'&te de

EDiTORES das

_* T'hesouro da Juveritude
�'r História das 1" r.icricas

* O Mundo Pitoresco

* ÜOI'8S completas do Machado de Assis

* Coleção Ob ra s Li t.e r
à

rí as de Afrânio Peixoto

"Ir Obras completas de Humberto de Campos
* Obras completas de Eça de Quen'oz
* A Côrte ele D. ,JOGO no Itio de Janeiro

* Novo Dicionário, de Cândido dé Figueiredo
* Le110 Universal.

* Práticu Comercial Norte-Americana

* Enciclope dia de la Musica

* Música y Músicos de Latinoamérica
* Colección Panamerrcana

* Enciclopedia de Eficíencia Personal

* Encyclopedia Americana

À SUA DISPOSI�ÃO ATÉ O DIA 25 ENCONTRA-SE O SNR.
JOSE' VAPELA
HOTEL L4 PORTA

fOrlE 1331

'I---------------___;---------

·1 �? Impressora GRRJAU' lIda.
Rua S-ão ftancisco It 12

I (começa rlefroníe ao n. �8 da Rua Esteves Junior)
Im preasã) em (lera!. • TrabCllho. em côrea _

- Preçolll lem conour
rericí c .

_ Pronta 'entrega.
j' ------------.---------------------

"i

TILOG
. (crrespondencla
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇ�O:
.4lmélia M Piuou:i

METono:

Moderno e Eficiente

RUA DE CARVALHO. 65

oua VtSlIR·SE COM CONfORTO
PROCURE A

Alfaiataria
E ELEGAHelA 1

ello
Rua Felippe Schmidt 48

_/ "'" '.I CONTA CORRENTE POPULAR
, � Jurol 51/t a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 I

t'" Movimentação com chfquea

Banc-o do Distrito Federal S.4.
CAPITAL: CR$ 60.000,5)00JOO
l�$SERVAS: CR$ 15.000.000,00

'Rua l'fejsfU)" 23 • FlorI2U''BÓl)OUi

federação laterane- f) NOVO HOl<ARIO DA VARIG
r)cana do 1irabalho

I
Sã.o Paulo, . (A. N.) - Fa-j

l�ndo imprel�s3" o sr. José Qu.ei-·
voz Tetes, diretor da Cart.eira

de Crédito Agrtcola elo Banco

'elo Estado, declarou que são

promissoras as próximas sa- j'Iras de algodão, amendoim e
�

1 á 1230'"

I 3a,õ,. - De Plortauópolíe para Porto Alegre. Deco agem B , =11.

outros nrodutos. Adiantou que
�

� bs. - De Florianópolis para üurítíba e São Paulo. De-colagam
haverá abundâncla de cereais I ás 13,00 horas.
no próximo ano, pois foi co-:

I 5as. - De Flofi.anópolis para Porio Alegre. Decolagem ás 10,20 b�.

roado de exito _o desenvolvi-I õas, _ De Florianópolis para Cur i t.ilba, São Paulo e Rí(J de Janeiro.
mento da produção neste Esta-,,, I á 10/'0 I' . �,

,

li
ueco agem s .'f 101\as.

do. ,�,' , . Sab. - P\l F19I'j(l.I!Ópoly:, par�.f.2rt9 _Ale�r.�_ pecola�!!11 á� 12,30� hf'l!.
• '. # ." �

',-

,....
-

... �""r ._.... - __,.-,. .' _ .... ,� "..r-. �""

, --,
. ...

� i 2us. -- De F'iorlanópolÍs pã,hi CuritIba, São Paulo e Rio de J!!.IHSIl \>

D L· d ! r A' R"'! ti! Decolagem áe 10,40 horas,

r. In O re . \.:1. II

I P· i� PASSAGEÍfU3g = CORRETO - CARGAS _. VA.LOR_ES - REEMBOLSO
ereira .

_

._ FRETE A PAGAR _, SERVIQO DE ENCOM:ENDAS - CARGAS PAR.�,

I
Advogado e Contabilista EÜROPÁ PELA K. L. M.

Conl<tituição �e I!ocleda�etl. II FTLlA.L V A H I G - EDTFICIO LA PORTA - PRAÇA· ts DE

I P�onos contabelS •• Organ�zo- � NOVF,M-;íRO - TELEFONE: - 1.325
çou -- Porecsres e �8rVlçafl f

I ,. f "

I I correlatora. � II Rua Gal. Bíttencourt nO. 122 �, _

I Florionópoli.. f
1 Dali 17 ho: QI em diante r
II
'- ....._...... ................ Ao escolher seu pe,rfume ,.e.rlf1..

�alu'fJl a-trrpl';'"l;ft�;rO !De se trás a marca da perfacmarl.
II I' M � li \JU -

.; onan Maria Farina" que já en

Nova York, (U. P.) - To- tltclerida pela corte Imperial ....
dos os passageiros. e tripulan- fi Pedro II
tes do hidio-avião "Bermuda - - - . - - .. - - .. - . - .

Queen", que efetuou uma ame- O"Colég'io Barrlga-'Verde"
rissagem terçada fi'() Atlantico

i está co�stl'llido o s�u majesto
Norte, ontem a tarde toram

sal-I so prédio e necessítn de sua

vos. valíosa colaboração.
O quartel-general da Guarda, - - -

.

Costeira dos Estados' Unidos \ COMERCIANTE: ná um u

anunciou esta tarde que os! vro à Biblioteca do Centro Aca

ocupantes do hidro-avião "Ber-I démico XI d:.e Fevereiro. Coa-
, ! fmuda Queen", em número de: tríbutráe, sssím, para a orma-

69 foram recolhidos a bordo ção cultural dOI catatineM.

do' navio meteorológico norte-: de amanhã I

americano junto ao qual o apa-' ("Campanha pró-livro" '0

1'el110 ameríssou ontem. c. A.. XI de Fevereiro),

São Francisco, (U. P.) -

A Convenção da Federação A

mericana do Trabalho apoiou o

plano' para a criação de uma

IFederação Interamericana do

Trabalho, que se aporá a qual-]
quer sindicato controlado pelos 'Icomunistas na América Lati
na A Conferência Interameri-I
cana do Trabalho será realiza-I
da em Lima, em Janeiro de!

',1948, a fim de ser instalada ai
I relatório do Comité da AFL \

I diz que -"uma sólida federaçãol
intercontinental dos sindicatos

I livres vibrará um golpe des

truidor contra a perniciosa

I quinta
coluna totalitaria co

munista, que opera na Améri-
ca Latina".

Abundancla
de cereais

Senhorita!

'v
I,f

. (,;',1

o �
!
1',

APARELHO DE UTILIDADE

! MÚLTIPLA
Londn-es, (B.N.S.) - Uma

firma inglesa, inventou uma

maquina que será recebida por
todos os jardineiro com a mai

or satisfação, 'pois posstbilíta o

combate eficiente ás ervas

daninhas: ,

O aparelho que tem a preci-
são de um lança-chamas empre

i gado pelo exercito, funciona

! segundo o mesmo principio do

; fogareiro de soldagem. Em vez

1
porem, de lançar uma chama,
é, na realidade, um vaporísa-

1 dor, alcançando Ü' vapor urna

I
temperatura de 2.000 graus
centigrados. É interessante se

,observar, que de maneira algu
(ma, a finalidade da maquina s:e

limita ao combate áJs ervas da

ninhas. O aparehlo pode ser

aplicado em nada menos de

200 finalidades diferentes se

gundo anuciam os fahricant�s,
entrre outras para remover pm.

tura, ,aquecer metal de to�os
os tipos, destruir planta danm

has, etc.
.. .. .. . ..

.

...

·DOENçAS N,ERV�'A.b
Ce- 011 prorrUllo. !!la .....ttie:I1311lo

..Se, ati tloençu ner'fOI!lIUl, q.al1u'Ioi
lflllhuiaa e. tem'o, sio lIlalct> ,,�

'16itamentCil remediávcl& O 1)1U·�Dfl<ll1.t
<!llfBi.O, fruto d. 19norá\neb, s6 ,ed41
H'.iu,Uetl.1 os lnlUvilinofl afeta••••
\atI!! fl'lifel·mld.des. O Ser;ytço M�

�lc)ljal de Doenças :lll.entilkl sblp�
ItIl 11.111. Ambalatódo. que atealf .. �rl!ol

'1!itanleftte 3i1! tiO$iltes "l�r'l''''_ .-..,,-,

u..litt-, lia l1u. DMt4l1iP" o. �"'l> �

"'" ., ......__ dUn'iAl1!'l.......
...............................................................

A.V I 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVElRSAL, AVISA)

�ODOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
llEGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O DE
'tCRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITóRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT.

EDIFllCIO AMÉLIA NETO.
.

-

neveqeçao
--

� I

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapirl('z � <'�rqntia para transporte de suas mercadoria.

Agente.> em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

SI CADA BRASILEIRO
Conseguir alfabetizar um patri

cio, conv,encencto-o a. frequentar
um curso noturno, ·em breve �,e

remos um dos povos mais adian-

\. tllrlos rio mundo: Gr\JP� Escolar S.

1 Tosé ou Escola Industnal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Apurou a nossa reportagem �ue o esvorle do remo· em S.· Catarina sllrá reprE
sentado 'pDr frês guarnições (out-rwoers a 2 e a 4 remos e skiff) na gra.ndiosa
regata internacional, a realizar-se em Porto ftlegre, no dia 30 de novembro vindouro.·
Na- regata de 15 de novembro, em disputa do Campeonato Catarinensf,· serão

feitas as elinlinatorias para ,a esctli,ha das guarnições que irão correr
v @ U.. as; t4WBiWa na metropole do Rio Gral�de do Sut -- E _' .,

I LUIZINHO AINDA NÃO FOI O AMERICA QUER A ANU-

TRANSFERIDO LAÇA0 DO JOGO COM O BO-

Rio, 17 - Até 'agora não foi TAFOGO
oficialmente tl<ans:Ía;ll.ido para No futebol carioca, acaba de
o Flamengo, o ponteiro Luiz i- surgír um novo "caso", aliás

nho, do Cruzeiro de Porto-Ale- dos mais graves que se possa.

gre. O clube gancho aguarda imaginar. O América recorreu

ainda um compromisso escrito ao Tribunal de Justiça Despor-
do Flamengo, para a realtz«- tíva da F. M. F. pedindo a anu-

=====s

ção de dois jogos amistosos em lação da partida C0111 o Botare-

EMPOLGRIIIE� n l,DIII D'E HOJE ENTRE �����t!I��:.���:��iSF��t_�:I��- ft�iz �fri� a�f:�!o P��l�l�:i)�H 11 N li !li indevidamente o tempo de jo-

FIGUEIRENSE E COLEGI L
"PROVAS DAS AMERICAS"

go, dando ocasião ao Botatogo

_.
"

.

.

. a. Rio, 17 - No próximo do- de conquistar o tento d o de-
mingo, pela manhã na Ensea- sempate.
da de Botafogo, a F ..A_. E. fará O presidente da F. 1VL F. co-

A P�rtida proll"minar t�nlbem d t d' t'
realizar o seu Campeonato u- municou ante-ontem que, por

U 'I U I li J esper a graR e UI er'eS8e niversário Carioca do Remo, solicitação do Tribunal de Jus-
Marca 'a tabela do C�mpeo-I feitas com as produções dos rantes. O vencedor facilmente onde como prova de destaque tíça Desportiva, a respeito do

nato de Amadores da cidade a seus conjuntos nos treinos efe- se laureará campeão. Há per-
será disputada a Clássica pro- pedido para impugnação do jo

realização, na tarde de hoje, I tuados durante a semana, tudo feita igualdade de forças entre va das Américas" que este ano
go Botafogo x América, do qual

do jogo entre os esquadrões do indicando que alvi-negros e co- as duas equipes, e será dificil reuni�'á não só. llO�'C escolas o reclamante é o segundo, 1'05-
Figueirense e do Colegial, que

I

legialinos deliciarão a assístênt apontar o favorito. superiores ?O Distr íto Federal, sem autuadas e juntas as có
terá por teatro de luta o est'á- cía com um espetáculo sensa-I O Colegial não se descuidou I c�mo também um� 1 eprese;1ta- pias dos relatór íos e súmulas
dio da F. C. D. cional e movimentado. um E'Ó instante no preparo da çao gaucha e outr a paulísta.] da reférida peleja bem como

Vinte-e-dois "players" exgo- Criada en: 1943, este importc'.1:-1 intimar ao Botafogo Ti'. R. a a-

tarão todos os seus recursos fí- te pareo e certame�lt,: a mais presentar contestação em 48
sicos e técnicos pela vitória do de�t,aca?8; .

competição entre hori,s, querendo, mediante vis

ulllversIt�nos de nossas Esco- ta dos autos.
las Super leres, ou 111('111:)1', ague
la que malor curiosidadle ADIADO OFICIALMENTE O

desperta, mormente agora que CAMPEONATO DO MUNDO
deixando o âmbito metrcpolt
tano se extende a vários outros
Estados. Além desta prova que
será corrida em yole trancho
a oito remos, constará no pro
grama varres outros páreos,
disputados pelas diversas Iilta
das da Federação Atlética rle
Estudantes.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

clube que se comprometeram
a defender com o máximo das
suas. torças.
A última vez que Figueiren

Vind-o de uma vitória sôbre se e Coiegial se defrontaram foi
o Bocaiuva, está o Colegial em no primeiro turno, levando a

condições de fazer frente ao melhor os alví-azues pelo es

quadro alvi-negro, devendo des-.I core de 4 x L Saberá o Figuei
pedir-se do segundo turno. rense retribuir a goleada?
jogando a sua cartada dectsíva. Os dois quadros formarão as-

Ou vence o "esquadrão de aço" sim:
ou será eliminado do campeo- Figueirense - Art, Botelho e

nato, visto que se exige no ter- Diamantino; Mongui1bot, Jair
ceiro turno apenas os cinco me- e Pires; Saroba, Ico, Augusto,
Ihores classificados, e a situa- Nicolau e Calico.
ção atual do grêmio dos estu- Colegial - Brognolli, Aldo
dantes não é nada agradável: e Katcípís ; Bitinho, Nazareno
penúltimo colocado. e Airton (ou Pedro); Renato.

O Fdgueírensa também passa- Motorzinho, Severiano, Héli
Tá maus momentos no caso de nho e Lauro.
vir a sofrer uma derrota hoje, Sensaeíonal a preliminar J

-

d f I d d - ... 4
pois ainda terá que defrontar- Maiores momentos de sensa- ogarao es a ca (J S OS u�)IS CnOJIIDmOS
se com um dos líderes, o Paula ção teremos assistindo ao pré- A manhã será completada a pletos do Estado, tendo ainda i na de suspensão pelo T. J. D."
Ramos, e, se for derrotado no- lio preliminar entre os con- penúltima rodada do 2° turno o Iírier invicto, enquanto que i enquanto que o quadro da Ba
vamente, adeus terceiro turno! juntos suplentes dos mesmos do Campeonato de Amadores o Bocaiuva é o último da ta- se Aésea jogará desfalcada' de
Destarte, a luta desta tarde clubes, em disputa do Campeo- da cidade, com a eretívação do bela de classificação, sem pos- Sanford, Moraci, Leônidas e

será a luta pela obtenção de nato da Divisão de Aspirantes, jogo entre os conjuntos do Bo- sibilidades de vir a' ser um dos Waldir, havendo entretanto,
um lugar no turno final. Fi- do qual o Figueirense é Iider caiuva e do Caravana do Ar. cinco correntes a participar dOI elementos do quadro secundá
gueírense e Colegial. travarão absoluto, com um ponto sôbre ,A pugna é considerada com terceiro turno. I rio capazes de figurar com des'
um dos combate.s mais sensa- o Colegial, que está situado na uma das mais fracas do ceTta-l O Bocaiuva não Contará com taque em partidas nessa 'l1atu
donais do ano. As direções vice-liderança. me. O Caravana do Ar ,está si-I a sua zaga, para o embate com reza, entre e1es: Ernani, Silva,
técnicas dos dois adversários Será esta a partida mais ein- tuado na vice-lid�:rH,nça. e POSj o Caravana do Ar, visto Luiz e Aduci, Brito, Paes, Romeu e
de logo mais mostram-se satis- polgante do certame dos aspi-' sue um dos quadros mais com-j Anibal terem qUe comprir pe- Gustavo ..

JAIR, "PIVQT'tDO FIGUEIRENSE

o BRASIL NA COMISSÃO ES-

I PORTIVA INTERNACIONAI�

De' Paris informam que a

1 Assembléia Geral da Federa

j ção Internacional do Autornó

í vel club promoveu o Automó

í vel Clube do Brasil o membro
-

I efetivo da Comissão Esportiva
HOMOLOG:\ Dr, NO''!;') nE- I Internacional. O Brasil é a as- .

CORD BRASILEIRO
sim, a primeira nação sul-ame-

Rio, 17 -- A C. B. D., por ricana que tará parte dessa co
intermédio de seu Conselho T. missão.
de Natação, Saltos e Wa-

o "CENTER-J<'ORWARO" AUGlíSTO, DO
FIGt:]�IRl"ilíSE ter-pelo, homologou, como 110- JORGINHO FOI AFASTADO

; vo record brasileiro, o resulta- Rio, 17 - A direção téoníca
sua equipe e irá ao gramado do obtido pelo nadador, Sergio do América acaba de afastar
enfrentar um antagonista po- Geraldo de Alencar Rodrigues, definitivamente do quadro ti
deroso e temido. na prova de 100 metros, nadol tular, o ponteiro Jorginho que
Com dois choques sensacíe- livre, com o tempodo 59 ",5/10, se recusou a jogar contra a

nais, hoje teremos uma tarde obtido no dia 6 de setembro úl-! Botatogo, alegando contusão

das mais concorrtdas e emocio- timo na piscina de; Fluminen-j não, ocnstatada pelo Departa-
nantes. se F. C. mento Médido do clube.

Ju\URO, DIANTEIRO DO COI,ECIAI,

Caravana e

amanhã

Noticiam os jornais cariocas
que, como era esperado, a F'I
FA resolveu adiar para 1950 a

realização do campeonato mun

dial de futebol no Brasil. O sr.

Rivada,;D Corrêa Meyer, pre
sidente licencii]l.-,l.,p da C. B. D.,
que se encontra na Europa tê

legrafou ao sr. Mário Polo, pre
sidente em exercicio, daquela
confederação fazendo a respec
tiva comunicação oficial.

Carídade, íflantropia ou

solldarledade humana, não

Importa o nome. O que, im

porta é que a pratiquemos,
sem desfalecimento!

.A
•

j\ ção Social Catarfnen
se ii uma sociedade de arn

paro á pohresa, e por meio
dela você pode fazer a ver

dadeíra carídade.

a

Bocaiuvá completarão
penultima rodada

l
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!} �STADí,J Sábado 18 cte Outubro de '.41
----------------------------------------------------------

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

I'
.

.
·cmro ESSE A:-;:;;exro E,R_-\ RE-

"adasfro S�cia-l ,do .«0 rst�dO)·!;;;OLYIDO :\:"\TJGA�1ENTE ENTI{.E·" L Ui os POVO:-: ,"'AO GI\'[LlZADOS
Pedtmu. .0& nouoa diatintoa' leitore•• c obHqQlo • pr..noo.r o ,Hio, (A ..ç.) - o recurso do di-

-

.

R-"" A.A
.

. Y�eCJ'o, anllgamen.tr." en.tre os ]lOVOS
,.;;IIml� abaixo • remete-lo • noua CU.","", afim tio comp}etainnoI nao civl izados, 13I'a um assunto ah-
�.o ant�. o DOUf) ROVO CadaJ4.ro 5eclai. . sosutarnento privado. Nele não in-

. I'Lel'\�h)'ba qualquer aulo.riàacle.
...... • ••••••••••••••••• � ••••••••••••••• -- •• _.e •••••••• ••••••••• •••••• ]?a\�a-8e;_� separação, eom eaeac-

teiístieas diversas, segundo 'o 1110-
tI;Jxo � "........... � CiYil •••••••••••• o .. D. N ! do dp cada taça, e O� casados ele

hojo faziam amanhã 3, vida livre
·ftU 1It �, •••••••••••••••••••••••••••• �Ll }'P's-ll'i'ta qur DO'l' a lgum Lr:nl'p�lhe C,J'U irnposta.
� (a) � ••• " o •••••• ',. P��1',(l5�'PJnplo: nas ilhas Molucas

o divórcio e Iacultativo ; somente
�..o ou CarIJ9 ••••••••••••••••••••••••• e ••• o ••• e ••• o •••••••••••.• COH1I)('\lp

_

á mulher resí.iluia: atO ho
mem todos 05 prp,s'enles que êsle

�::6rao do Pat,-(mi.) _" ••••• "' ••• IIt.o ••••••••• o •••••• " •••• s ••••••••••••
lhe haja orcrecírto. Ern seguida
dc;:ip0J,a-I1J(:, pela cahoça, uma bi-

·JtIl).�Y•• " _ •••••••••••••• ll)a"rl'a,g�Ul.,. :'-Ião chegou até nós

'Ia J,l,I'j-;;olm dl'.-;La graciosa ê),bluÇã.O;: 0 •• " "' ••
'

••••••••••••••••••••••
POl.pn1 ,C(2nla-se que, quando ,era
por Lnu(.'no rio mal'i,d,o, 1.) esposa ir

Agradeceríamos, talnbém,. eentllua d. noticiu de lUIIIda_toa. ,J'ILa,da Pc),.l'(,11.l- I I1r(' a hi llh'a na cara, e

{�",ntol e outru, de par_tu ou 1Il.·peIfaOu amipa. por ali rícavam, sem quo autorirtn.,
n-I' 'alguma .'i·r m(\tps�'e. no caso
Jú 11'0 Cnnaillcí. era ma is ,�i�1'p'les1'])[,)-1' 1),-; IJldJ.g'enas, D("sele que não.

f'1) d""srm hem, ,,!:,J[J,H'ayam-se e I
('·a'da lI.lJ1 �('glJ ia vida lJ[Jus,[.a. I
Entre os nalo!J('z, a e:::tel1rida,rlel

ela mulhr-» é o al'gllltlPnto máxíuio.]
b os ])OJJ1,pns que f'ízerarn a lei, nem I
sequor e.'·,])prarn muito, quando 011-1
tra 1111"8 agl'ada.,. Sas ilhas Alell- ií

ianás, [l" homrns comjn-am as

mU-1lherr-s: ao. d'(·\'ul\'['renHlS. por qual
quer l11011VO, Ióm apena·s de repor
a nWJ'C'(lr/OI'Ja JUlJlame'nlf' com avnl- _ .1'..' LIVRARIA ROSAfada indl'niza(ão. Lá existe uma lei LIvros TeCDICOS Rua Deodoro, 33 - Fpolill.'que Tw,rmJ[e á muHIP1' veoder-se I'novamenír- quando quiser.

"

I Atende pelo . Serviço
:\'0 :\I"'xico aní ign, bastava o con- em gera Reembolsc Postal.

í"pnlllnrntD mútuo. J, poligumia pra; .
_

1]'('qn011[8 f' até a políundr-in . se' Tenha sempre em casa uma garrafinha de
arf�l�t;�)I����){��Jl�����I:�; 'igUalme'l1'te! fi P ER III VO ii •• O Ta lei-base do COl1sentimpJ1DO mutuo, II I I « 1'11 »
r1:U'il J)']'O[J uz ir l) di vórcio ma!' acres':
cido ela oláusula de o homem po-

-.-------------------,---------

der vouar a C;1Saa"-Se logo no dia
segui ;I,lp

..'\.' mU].hp.r cril. mais inf'c-

IIIz. 8u jiodoría bel' aul·ro homem,
qunnrl'u aQlltf'!.n mur,r'e·:;:,se. '

::'Ia SO\:a Z�Jánclia, o esposo apo
dera-se a. mao al'mêl1f1a da, mulher
a: quem ama; porém, uma YCZ sa
LlsfeIta a cI1Tiosi,dac!e, poderá aJ}an
rloJl<Í�la �rm mai,s "água vai". A
['pJludia"hl j)Ü'rleeá tornar a cas-ar-�e.
quando ,iC lhe ol'crecor ocasiã,o, pa
ra lnl ...

�a Co�l.a rio 011-1'0, os IlPg'l'OP ao
dp",glJslal'f'm-",�, dcixam-se simples
l11CU1{\ ,em CUD [radas, MiN" sr r\
a mltll11'1' ql](! so rlesgosca, lerá do
rc,cmbo!:;al' o marido d'Üis' g-astos
qu p r:".1 (' I'rz c.om ela.

Dr. BIASE rARACO I Há, pül'rm, na,s ilh
..

a.;; do mar elo
DOENC.A8 DE SENHORAS _

RuI. .11m ]1l'ocesso q11P, pela. origina-
iIlll"1LI8 AFEcçõES DA IIdar!c, sahrevuja todos êsses, mais
PELE - RAIOS JiNFRA-VER· ou moC'nüs in LpI'ossanlcs, CJue acaha-
II1!lLHOS E ULTRAS-VIOLETAS mm dr D1rucionar, UlH antigos e

00&: R. FeHpe 8ch1r.ldt, .. - outros qll� aincla, faz.em sua époea
ra.. 9 à,1I 11 e dos 5 às 7 hr.. entrE' os povos qlle detestam a. le-
Re.,: R. D. Jaime Camara, 47. gj�laç.iio moderna, ..

FONE 1648 Tl'a la-s,; afinal d-c um "pro.ces-
so" exkaol'dina'l'1nnwnle ó;imples,
:n3, sua bl'uLalirclade: O homem que
se canç'Ol! da mulhE'l', engorda-a,
prepara cs,lrnnf!.üsa fpsta, mata-a e
come-a!
hlo é que 8ão C\sl.õma,gns1. ..
--'----------------�--------

AI.
riII riiIII ·�ifFabrfcante e di9triJiuidores da. afamada. con- I1IlI ;!:fecçõe. -DISTINTA" • RIVETi POI.ue um gl'an.

r -f",\
..
de IOl'tlmento de casemirclI. '1'1.cado." Srln.

�:bon. • barato.,' al9'Odõe

••••m_Ollrllli.D••_._a.9.I.a.m•••n_t.O••__1ipalL"a alfalah'íl que I'ecab. dil'.tament. da.
·A CAPITAL- chama a .,at.ngllo ,do. Snr.� Com.l'cl••t•• do Int'l'lol' no ••ntido d. Ih. fas.rem "Ima

.f.tuorem ;Jua. compl'alll' MATRIZ�'.m 'Flol'lan6poll.i' '3 FILIAIS em Blumenau .�Laie8.
�""""-=""--"""""----"''' ''__'''''''' ''_.''''''''aN''''''''''''''

II. 3AVAS LACERDA DR. �fARIO WENDHAUSRN

Clínica médica de adultos� mtd:lco-e!rdr4ica de OJ.hoj
- OUv1d08. Nm1II -- GugllDta.

Ple.orição de lente. de
contato

.

_OULTóRIO - Fellpe 8chml·
'lit, 8. nu !oi às 18 horas.

�O<llA - Conselllelro Jib.
tra, 77.

I!!IILIIJ'ONES H18 • 1lIU.

Ausente

e crianças
Consultório -_ Trajano, 29

'I'elef, M. 769
'

Consulta das 4 ás G horas

NEVES

Resírlêncín :

F'el í pe l'khmidt n. 38
Te!. 812

DI. NEWTON D'AVILA
� - 91ié U:rI.IW-Iu _
iJciImfll8 doa lJ:ltestln08J_ réto III

fJi!f,D - HemorroldSlI. 'iTaÚlIll_
W Ó8I colite'ameblana.

�,�apla - Lili"ra vermelho,:Cb;O:>mlU.: Vitor Melrelell, 28.
JUim&! diariamente àI 11,� U.
� 11 tarde, das 16 hs. em diante

Ruid: VIdal P..am�, H.
J'0ll1l 1067

DIt. ROLDÃO CONSOMI
�IA GERAL - A11l'A .(''ll
Ili1àGIA - MOL1!:STIAfI D!il WI).
•••. !(HORAS -oPART08 ..

&'firmado pela Faculdade de Hd-,
e!itUIa da Unlversldaae ae !;a!.o

ft1i1lo, onde foi asslsten te por" ".
. il4l!J _oa do Serviço Clr1ll'gloo UIi

Prof. A.l1plo Correia Neto
�a do estômago e 'f'lall 11),)-
1U'os, í:nt1!8t1nOS delgado e groAilG,
�ld.., rins, próstata, bexiga.

t::aro, ov!irlos e trompu. Varro.
m.. Jl1drocele, varUes • herWi

CONSULTAS:
i!wl $ U Õ horas, â Rua lJ'tlA.9S
�tdt, 21 (altos da C!!.. PlI·

raIso). Te!. 1.I'i98.
�.NCIA: Rua Estevee JlII<

mor. 179; 'Z'el. K 764

DR. A. SANTÀEllA
��lomadc pela Faculdade Na.
�� de Ml!\llc!na da UnIversl�
�·�o BrasIl). MédIco por concUl"
�'!! �:I) Serviço Nacional de Doén.

taIs. Ex Interno dt'. San.tIl!
d. Misericórdia,'e HOIIPJ:tal
t:r1co do RIo na Capital Ite>

dera}
�V.& If1!:DICA - DOIi1Nt'AIIl

NERVOSAa
- Conwlt6lrlo' Edlffcio Anutlia

NETO
- !ha J'ellpe Schm1dt. Con.ultasl

Du ,III Aa 18 horas --

.

Residencia : (
Largo Benjamin�nlltont n� 6

� POLYDORO S. THIAGO
iO'JJN1eO do Hospital de Oarldad1l

Cle FlorIanópolis
�nte da MaternIdade

�OA MruJIOA - DISTUB
� DA GESTAÇAO E DO

PARTO
DI. UNS

I
Moléstias de senhora

CoIisult6r1o - Rua Jo§o PInto II.. .,
- Sobrado -- Telefone 1.481

RetJlóe:ncla - Rua Sete de Setembro
-- (EdlfIclo 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 8M
- Prefeitura Municipal

A v I S o
Comunicamos aos noss.os'lei

tores, em particular" e ao povo,
em geral, que, de conformidade
com o disposto na Constituição
Estadual (Ato das Disposições
T:ransitórias), terminará a 23
do corrente o prazo para paga
mento, isem multa, de impostos
e taxas nas repairtições muni
cipais, inscritos em Divida Ati
va lá época da pron1ulgação da
nossa Carta Magna.
Assim avisando, estamos cer

tos de ir de encontro aos inte
rêsseS', de todos os contribu
intes, possibilitando' aos que
ainda desconhecem essa salu
tar medida legislativa a opo;r
tuni51ade de solverem em me·

lhore-s condições os 'seus 1'es

pctivos débitos.
. -

'A�l����t�' .�
.

C�'�it'�l' '(i�
.

C'OJé-1gio Barriga-Verne, afim .de
que possamos consh'1Ji·lo, ins-

Icrevelldo-se, hoje mesmo, no

seu qU31dro social de compo-1nelltes. ,

�... <1011 órgãos Internoe, ..
pecl.almcnte do coração

lilllMnoas da tirolde e Clemei.

gllLndulas internas

:J'li!RODIlAPIA - ELEC'fIitOCAJ!I.
M08&AFIA -- METABOLISMO II. PAULO FONTES

III. M. S. CAVALCANTI
Wllaica exclusivamente de crlanÇU

a,. Saldanha Marinho, II
Telefone ll. 7&1

BASAL CUn!co e operad�
'Oowrnlt6r1o: Rua Vitor Mel1"elel. S8

Telefone: 1.406
On5ultu das' 10 às 12 .e dai 14 leU!

2eIr1dfnc\a: Rua Blumcnau. 23
Telefon.: 1.MI

�tu 41ilriament8 da. l' la
18 horas

iiMAIIII.â ch&mados a qUalflUe-z
� bullUJI1ve durante a noite.
�ULTOlUO: Rua Vitor J4e1J'o.

les, 18, Pane 701.
�GlA: A "II n i d a Trom.

powsk1. 62. Pone '7"

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacê1ltleo NILO LAUS
Hoje fi amanhl .eri a ... IIIreferUla

Dr.... uclonaÚl ...traqeiras - Bomeopát.iaa - Perta.
.ul.. - ..rtl.o. ti. 'on�ltL

Garante·•• a exata ._"'ada ao receltairle aé4llce.

CURSO DE MOTORISTA
Serviço de Pronto

e
Socorro de Automóveis

EDsina-�e a dirigir automóveis
Amador e ProflssíonaJ

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem·se chsma:los para reparo! de urgêrlcia.

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO-PRACA GAL; OSÓRIO, 40�

m.lhore. fdbl'fca.; A, Calla
vi •.ito ant•• d.

7

TECHICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

n ecesaí tc de' técnicos
todas asem

pr�fissões

uaã-viaE
de

ãeiva

Rua João Pinto,.44
1134Telefo�e

Florianópolis
I ·��m�n&���"�6nu���...r..m.�aEam""""""·Umgqm.·��

I OOMPANHIA •ALIANÇA DA 'BAlA'9

'adada .. 11'11 - 11ft: I A I A . 'i

OClI!OnOI B 'flUJfi.u·OB"�
Cifra. do Balanco de 19441

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30 I i
Responsabilidade. Cr$ 5,978�401.755,97
Recete ii 67.053.245,30 -'iiAtivo • 142.176.603,80

Sinistro I pago. nOIl último. 1\,) Ilnoló 98.687.81(;,30
Relpontabilidade• .. 76.736,40' .306,20

Diretores:
Dr: Pamphilo d'Ufu Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Ma.sorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e Jos� Abreul

.� --,_- .-�---��-'.."'"-----""'"'."...---...,,--�-
�
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Comunic'ação I
Tendo Ol�ganli.'l1dçj,tllilà efi1iir�sa dl' I,runs[JbrLe rodoviál'io sob a de- E--D-.-r-e--,�=R=.�o�-�m--a-'nomInação dê "EMPRESA GERAL bib1 TRAl\'ISPOftl'ES" em virtude da J�ql1i..�'ição de cai11inhõês IPróprios, t.endo o })l'aZer de coml1ni'car aos 8e�

InhO'Trs "Cnrt18Ttlil1tiLcs e interessa,do,s el,esta Pr,D,oa 'e do interior; qUe ágó- e o Vali-cano,Ta me e .póssrv,e,J atendet' com maIS pr'es'teza ·e ipontualidadlo 0$ sel'vicos .I
,de trans;porle para a" s,eg'l1inMs pJ'a�,as e localidades intêiiu'ediárias:· Itorna, 17 (tJ, P.) _ As retiJ'ica-,Tmbll,uba - Laguna - Tubarão - Braçn do Norte - Orleans _

Urllssanga - Cresr,iuma - Al'amnguiá _ Bom 'RMiro _ J.aj,es _ Uru- \iões leITitoriais acertadas e11tl'e a

hicI - P'ericó - São Joa.quim - 1 i'jucas - Brusque _ Hajai _ Blu- Santa ,Sé ·e o gOTI�rnO da HJália em I
memm - Jar.a.guá rIo Sul - JoinYile e vice versa. mal'Go último se1'ão S[I,lJJCiolwcJai4'

Transporte regular para Pôrlo Alegr,e - Curitiba - São Paulo ·e por um projel-o el·e lei do GllllSélh'dlRio de Ja,nei1'o.
Conbando merecm' a mesma confiança e pr'e.f'crênci'a com que sem-

de Mini,s-lrLls, AB 'negociações entre

[lre fui distinguido, os meus agradecimentos. Homa e o VaUca'nt) in,i.éial"am-'.sú
GUILHERME GONÇALV:E'JS ,D'AVI:LA .:m 1939, As rellfica�õ'es diúm l'CS�
Ilua Alvaro de ,Carv'alho, 2 - 1'elefone U377. pej,to jiritl'cipalmentc á extcnsfto dÓ
End. Tele.gr,Mico, "D'AViILA".

'

Flofianõpolis, outUlbro de 1947. pl'i:vilógio dé extl'L1-territorialida"-
dI' ao el]i;f'j'ci.o ,SeniiÚiál'ió Romano

MenQl', silúac!o na Via Aurélia e a

120 melros r!.o Vaticano. ',Dal 'di1'ei
to roi retirado, l')()l'{'m, de oul1'oS

teJ'['E'<]1O'S, primitivt:àl1pn'le oC1.1lpadüsPARIS, 17 (U. P.) - "Os ,Rindicatos cristàos opõem-se a qual-
quer greve geral na região parisi.enso8", declara um comunicado da p'Or ediHalos demolilc1os e a:1H'an

União Reg'ional Parisie'nse, hoje dado à publicidade. g'éúd6 uina sup,el'f.íôe de 1.400 me-

O comunicado p·eele em seguida ao govtlrno que resolva rapida- t,['os. qU3icJ.l'a,elos, O Vat.ica.no ,cf'flera
l�J.Cntr a atual I?e!ldência com ·espÍl'ito ,de' justiça e sem prejud,�c�i' ás á eidàlie 'Cle Roma 1.000 melros
lIbel'dades -operanas. Declara, em segUIda, que nas pr.escntes C1i:'CllilS-' , .'.

tâncias � greve g'eral seria contrária aos interê�ses de traba1haélàresl' q�lIa,d:'ados ,l� ,um terreno na l'i.i·à

e do paIS. 'do Saulo OÚClO.

--�-------_._-"�_....._�..

---..____.��"";:..

FRECHANDO •.•�;
IH tha Iílês, se ttlhU\, ,os ll.denisfas que opé'l'tÚÜ ,'ná "Diário,'

âSSbipbi'ihl unú, iÍltl'lga lllal urdida 'Pa�'a as 'banda� dif·Oeste,'
quiseram; COll! �liás porções de invencioniee e ni�ía pitada de'
�'pl(�A'diltilHjj ,serigueia", lançar LI ,dcsítVt:'nça �lih'6 ns ..,I's, Orti

:�a:ç�}\:i.\\.tb � Osvaldo Olivei.ra, aquele deputado 'e 'este presí,den
t'ê (1.(.> honra ,do diretório pcs,sedis1a de Cauoinbas e 6.HHlidato a'
Vcrcad'or p'0]0 partido l11ajiOritúrio, Além de falsificar decla
i'ações e alribui-Ias ao depalado l)'C'ssedista, o "DÚ:Ú·iti·' notieüüu.
a viaÚrri ({'este a C;:molhh0.s; qüant!\o', na verdaiÍ'e: G sr. Orti·
Machado foi a Curi liba, at:t�'ildcr (]n€'nça em pessôa l'le suú fa-'
111ilia. t

Qll'e a intrl,ga üwo p'egou e 'O� vigilantes pcrderam I) latim.
o sono, lO' ·J'o·s,fato e {) ""iigLlância, ressalta clal'o"des'le tópico a·e'
UIll eomelltitrio ·rLo jornal "Ba'l'.riga-Vende", de 5' 'lO ,'O:Tent,e: "

"O '(j-lfe o con�ri'iÚIé' ilh,étu dev.eh'a t,er coniêil1ado é o sÜên-'
cio ,pi:o'fundo do (],ci)utildd 'u'd.ei1Í�hl ci�ti·o'iI'lh:éh':Sel'dt�'ran'[l'. as 'pl'e-'
tenS,;JS inju,�ias de s,eli cóle'ga OrtY' aá' dda'cl:io qul\ os' u'deoriis-'
las til!') 'ie]osauwute fion,gem d�f.�ú,dcr, poi�' eJe"é da'nlcslúâ . t.erra,'

Esse dC'P�llt�Úí.tJ. ni:r ,enhúitci, fdj; "c[uern vÚ,joú'" precl.pH;úlali1en�e'
a Canoin111'as (c o DiárIO não disse nada), visaridü ein SlJa rápi
da viagem, s,egul1{�o consta, ({ois fins:
Primeij·o amaJnal'

'.
os d�sgos't(;S;' as disi;ite.TigêiÍlci�s' que' l�;vàml)

rio seio da U. p, N:, local, em grande parte devidas á o�iel1ta<;_ão
do jonülI 'lluenist\í daeiui: Segund,o ver se a intriga' roül"a (} De�

putad o Orty fj·trBii- pl:oduzido' réu ltado;
O 'Primciir6 objetivo, não sabemlos' se cónseglliu o!cançar.

QUalnto a:o segundo, pódeúló.s aflrriulF qu.e voUiná lev'!nido' rià.i

'baiga,genl, ilÍais uma grandé de:ce,pçãó; pois o P. S. D;, de CanoI

'nhas está ooeso mais que' lúmea, e J11arÍClha'segni'o;ljai'a'cstrondo�- ,'.

Continuando suas viagens de experiencia, a CIlAL visitou. ontem 81u-
meDau e domingo visitará Uajaí.

. . .

��������������������������������

l:revi�ü, á inllJ.Well�a., o pres.idente mon que os com,rmi.sl.as ch ilenos,
Gonzalez Vi,dda reveloU! que as que lúJera:m a ·g:l'ev'e elos mi.neiros
carta;,; fami lÜtr'es, Ja divul'gadRis, de carvão Vl'e:[.f:l11deram "l,ran;;'for
p,"Lwitas e rec,ebicla,s pelo· dli[)lomata mar o país' em uma tri.ncheira de
Iugoslavo Jacasa, expuls'o do país, onde pudessem di·sparal' contra os
eram recligida's em código e estão Estados. tinidos".
'sendo decifrruclas, por,quln1Jto não iConcl.uindo, o chef,c da nação re
tem 'f'XiSLÔlllci'a real a esposa do velou q u'e o antigo ministro ela
diplomata, á qual eram dirigidas. Aglriocultura e membro dn Pal'\tido

TJlterro!l'a,do sôbre as rt1rdida:s que Comll11ista, sr. Vi,ior Contreras,
pll·bsivpl.J1lent'e o g'o'vêrno tomará aluando cIelibel'a'daniente coníra o
contra o Partido COlUíullista c,hile- go"êrno, ('TIl yirLude da politica
no, o presidente respondeu: "Ja- ::mti�comunjs·La deste, ".collc�c1ia Li
mais pens,ei e não pens·o em colo- Lulas de domi,llio de prOIPl'ieclades
í)íU' C) ParLido Oomuni's[a fora da agrico.la,s no sul do país a colonos,
lei",

,. não .a.bstanLe �ere;l11 êSSCR imó"eis
ltl'leriudo-se á atuação dos mar· �i,f;' prqpriHclade !1ar·ticulnl''',

a1'iJ'-

p O S/' o 'caso da invasão
Nova YOl'k, 12 (D, P.) O-

Ceulr-n ele informação da República,

,�alll,ia,g-o, 17 CC. P,) - Em en- XiS[.[I::', o pl'e,�irl'ente Yidpla

Vocês conhecem H Farrapos"

?I
Completou, portanto, seu pri-I

unrmciou que o gover-no dornini-ca-,
/'1

A maior parte dos nossos lei- meíro arno de existência. 110 apresenlnrú r-rn breve ao T1'i-

tores, por certo, não conhece. Não houve restas por tão
1 hunal lnt.eruncional de Jusí iça, d;)-,

Sa.:ibam, pois, que "Farrapos"? expressivo aniversárto. Nem cumentos comprnbatói-íos c irreí'u-

é o maior prodíg io jornalista festa, nem champanha, nem
l áve is sólne a pari icipuçfío rle altos:

da nossa terra. dlscursos. Apenas llll1 mortosto tuncronaríns govr-rnamentuis (Ie-

Embora de dimensões dirni- recado na mesa .lo Redator, CIIJW, Venezuela e Gua[.rmala na,

nutas que o tornam o menor assim redigido: "F'ARRAPOS l'eef'Dte tentativa ele invasão da

jornal da nossa tl'l'�"l e quiçá. completou seu prhueíro aní- quelc pais. O relatório prr-limínar-

do Brasil, é o maior de todos versário". Iern por objetivo demonstrur que-

em sua expressão moral. O Redator do "O Estado" os mferidos govérnos eOD1'[))''3J'am',

Não 'estamos oxagerando. compreendeu a modestia dos grande quaní.idade de armas para

"Farrapos" foi fL:l'dado em pequenos contrarles e hoje' a exped ição, com fLl�rl?� rorneci-

15 de agosto de 1:346 por dois 'lembra a efeméride com orgu-
dos pra legação soviética na Gua=-

rapazes, dois colegiais. São lho e sincera sattstação. _te_n_1_a_la_. _

êles: João Silveira Filho e Car- Os dois pequenos catarinen
los da Costa Pereira Ftlho, ses são dignos eh nossa admí-
Estudiosos e com vocação ração não só pela sua ínícíatí-

para as letras, compreenderam va, mas principalmente par-
a ímportancía da imprensa e que é raro, raríssimo, na sua Wash ingf on, 17 'C. P,) - "Sê�

t.ivera.tn a idea de fundar um idade, dcsisl irern de I'ülgucr!os e t) j'Ji'i'sidenl,(' 'I'rurnan Convocar a.

jornal. de passa tempos próprios da �l'�siio p'\ll'êlOrelill;Íl'ia do C011g·res-·
Vieram á noss a r�('!aç{l,) sa- juventude, para se manterem ":0, Cl mu ímia repuhlicaua respon-

bar se não seria possível con- fiéis á obra começada. clel'R unn uimernentc a sr-u apelo e"

seguir algum, tipo velho e ou- Aqui os' nossos votos, e valos cooperarú com () gnvêrno na ela

tro material usado 'lHe não fi- fervorosos, para que "Farra- borarão da leglslacão quo róI' ne

zesse falta as nossas oficinas. pos
" continua em sua jornada cp,súri·a para n programa de au-

O sr. Sidnei Nocetti, oom cresca em tamanho e em valor xilio :í Elll'l�pa ", dcolararam á,

aquela alma. boa sempre pron- se ímponha nos 11l8:;CS estudan- "};l':llICR Pl"I\S�I''' () senador Kennet :

ta a ajudar todo o 'mundo, foi tis, vença, enfim. para 11:'111'<1 e Whcr.rv r () I'eprpsentan{e Lesl ie-:

logo ao encontro uo ri. 'SI'}C\ dos glória da inteligência e da cul- A)'('nds. ambo� \'pl)1.ihlj,ranos.
pequenos e otereceu-lhes o tura catarinense.
material do "O Estado" para I Aos dois mais jOVE'l1S jorna
realizarem seu ideal. ,listas barríga-verdc, o nosso

Dificil descrev8I' a alegria a.braço e a nossa solidariedade
eom que foi recebida a oferta. --�--------------------------

�al�ã�lo:r.�e����. i;�1��0�1!1:�� Exportados para longe da� mínas�
n1éanejam o componodor, eles Rant.iago, 17 - O millisüo <la a,s ZlYllaS carboníferas conLinuan'D

mesmos 'Patgina.ram eles mesmos Dt\l'e·sa, -gellrl'a l Barl'ios. ill l'ormlíll! apl'l'rnr.i.endo partidas de ali.ment.os

imprimiram, uma púgina de cada ú imprpI\;:a que os ('oD1Llnista-s que pr,rteneen[es aos grevistas, alguns,

vez, no aparelho lle tirar pro- consl.i t,lüam a ".clwra do cm'yi(o" i do::: quais tinham em seu poder

va.s, com UIna paeiência �él foram r('lllu\'ido�. jllntamClJ.!.p com, grandes ·ql1.al1ti·dades ele gêneros,

Job, uma delicadeza, de médi- �lla8 rall1íIia�, flas ZOllas milloiras' a!.imenticios elo primeira nec!'s.sida-

co, uma força de 1ont·ade do para Oll[l'aS l'pgiõe" elo país.: (' ue. ,

tamanho de um milagre. A" fôl'ç:as rniliLaJ'Ps - ac)'e5CeJ1- Segundo declarações orLei a is, a.,

Pcncorrido todo esse rlific,el e t01.l o minislro conlinuarão 'g1I'eve f.oi pl'8'lmrada para'. durar;-;"

escabroso p�ocesso, "F:arra- ocupando n rf'.giãó mineil'a do país mnLf,o temp:o'.'

po" veiu á luz da publicidade' aLú que se ll0l'l11alizo' a situação, I (I. • •
,

a 1° de agôsto dQ 1],110 passado. ,SOUbr.:-SIC, ,p�r ouí[ro lado, que �6: Bases� militares
hderr.� eomnnlstas cIJllpl}')S ,e�tal) I R' 1'"

.

(�
,

N) _ N comi,ssão.' '

" '1" I d 'Ih I !o, I -,. - a -

Gonfmadus ]la )aSt� na,YH - a ] a
de Com:LiLnição e Jti'stiça :füi apro-'

Qujriquina, na baia, (Je' Talea'lma- vado' por ,quasi unaniarlÍ'daltlc' 'o pro-'
no" ·en(rr Ô!ps ,O"l)rp1rlilo ele. L'ola e :j,eLo que decla'l'a diversas c:lJpiia.i.s./

dOl:S Ch{):f!�, ]!1111l,aJ'p(" .íle duas �m-I e cida:des lbáses militares, cujos:'
i)m!anU;" Cl,!a,des ela zona mme]J�. [lr,efeitos por[3JnLo serão nomea-.
t' I 1· ('I 'I I

.' .,

c,p,n I �, (0, __d I, e., '_',' .'
_ .d,os pelos governadores dos' l'é�ipec.;. "

A 1 ernol,Ho. compl;lbOlla anune][l

l'tIV.oS' Esta d0'S: "

.

{la pelo g(jl1Pl":il Rárrios a).catll'çarú, i

proy,wi>lnl,eil:U', mais .(f" 1,500 eo-l PQ�'" c p' e d' f'
,

' ... ,
.,." S SSOOS 6' ln�'

hlunIst<1S ü suas famlllas, p' lador C f' Ott·,'"
,
",' ',' ,

a oe oe
A.s forças armn,mrs qne ocupam

4pojO dos repu
blicanos

--'-----------------------------

FI�rlan6poll'� 18 de Outubro de 1947

Escolhidos os candidatos a verea

dores pelo município da Capital
Na forma estatutarin, em reuníão ante-ontem realizada, o Dirc

tório Municipal de Florianópolis escolheu a seguinte chapa com que
o PSD se ajn-esrntará uas próximas eleições mun icipais :

PAltA Vli!Rl!:ADOH.ES:
Gnido Bott, hancário.
João Alcântara da Cunha, Junc ionár!o público f.ederal.
João Balista B0l111il'"i,:;, advogado,
Dr. Ar'Lrrr Pereira (' Oliveira, médico.
José Ribeiro, mecâuico.
António Apóstolo, comerciante.
João Batista Pereira, f'uncinnúr ío público (�"Ia,jllêll.
Oswaldo dos Passos Machad-o, eornerciant c.
Hamilton Abade Ferreira, académico.
Jairo Callado, jornalista.
Newton Macuco, f'unoiouárin para-estatal.
Dr. Armando Valério dI' Assis. médico.
]�mírli6 Cardoso Júnior, com-rc iário.
.101'1:\ do Vale Pereíra. n,prr :('ntanie comercial.
'I'omaz Chaves Cabral, Iunc ionár io púhl íoo í'ederul.
Os n�m1Cs indicados, Iídimos expoentes dentro nas rcspoct ivas

classes, sao gtn-ant ia absoluta de u-ahnlho construtivo em pról da
nossa terra.

Rão nomes que, dispensam anl'ei;pnLaçi'io de Yf:Z q�I�:' aq(li 'J:'{lii'ca:
dos, sempre se disfínguiram pc'lo inegável carinho com que sempre
versaram as cousas da nossa Capital.

Oportunamente publicaremos o manifesto do diretorin pessedís
ta, fazendo a indicação dos candidatos ao elei lorado.

Empregue hem, o seu dínheí .

ro, COlllIH'IW(lo ações (lo ,"Colé::
g'io Barl'Íga-Verde". '

Esposa que
-

nao exislia

Entre os que esmolam h3
os flue não podem trabalhar,
mas ha também os que não
tem em que trabalrur. A A
ção Social Catarinense pro.
põe-se solucionar ambos os

���':uu_'. " i:i!,1ti�
-�iÇU(.�n,=", ..

sem par.

CONTRA A GREVE

sa vitória nas. urnas."
,

Legitinljo tiro pela culatra!

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


