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Os ataques a este. jornal; ontem",Jroferido("na Assembléia, pelo sr.
. Oswaldo Cabral, terão respostâ'" liporluna� frase a frase, ponto .

a ponto, virgula a vlrgula. =,---

fi MAIS ANTIGO DURIO D.B SANTA CATARfNA

rn_detido e De (lflrente: S:rnNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
Diretar li. llMaçlo .l. DAMASCENO DÁ SILVA.

AltRUDA RAMOS

ComentárioPolítico,
Para a composição dos goYcl'fws municipuís, (I Pa rf.ido Social Dí'

moc'['{ILko "ai PXf'J'Ct'I', nas urnas dE' 2:3 de novembro vindouro, a <li)'!!}
decisiva, que teve nus anter-iores p le itos, em que j',rz o Guvomo da Hc-·
pú/)Iiea e o Govõrno do Estudo .Disponrío de um cleitoradn consciente
d·(\ seu valo]', propugnando idéias que �e não assentam apenas r-m ('61'
mulas oonvcncinnais. e muito menos trnduzemo dcHI'io do lllllhicio';I!$
como I) de qur �e estimulam as oposiçõns atuai" o Partido Sorjal Demo
Múlil'o, vitor-ioso por duas vezes .- é ])')!H insisl ir nesse f'al.o. - cornua
l'UClj]'{1 tnmhérn desta vez às urnas para completar, elpgendu OR seus eil1l-·
didatos, o,; quadros da nova orgauiznçãn ,jurírlico':]Jo1íl.ica p adruinisn-aUva til' Santa Catarina. Não tenham dúvidas a respeito os seus advpnêÍ-'
r ios, rujas atividades demagógicas raiam pelos expedieutes desmorattza..
df)� da intr-iga, dos conchavos oportunistas, da incnt ira e do subôcu«,

I I �I)S, 1);; pessedistas, vamos, mais uma vez, drmol1;;ll'al' aos inimigos ,hAno XXXIV Florianópolis -- Ter�a·feira, 21 de Outubro d� 1947 N. 10. tss moderna democrnoia brasileira. quanto pótle o sentimento populn I>, qu«
l'f'j)í'if' os ambiciosos salteadores {Ip reputações e se orgulha di' exercer.-----------.

pelo livre oronuncíomento das urnas, o seu direito::f' const ilu ir go\,(\'-

PLINO SOVIEIICO fi NIRft A IGREJA
no e assegurar a consolidação d,e um programa partidário que sr: ampl in

O :J. Lodos 0'8 "rei ores 'rla vida nacionat fi 'l)l',evc ,lbrJas as neoessidades do-
.

1_ ' !H)óVU. () r,h'i[o,raclo catarmcnse é testemunha üe corno, no exerctcío do
U. (iud·C]·. os .Jt.Ü'mens do Partfdo :-;o.("ial ])rmocl'flti.eo M' conduzem C0111 a.

•• A serena confiança de. quem nada reclama para si: luas tudo faz para servir-Rio, 21 (C. P.) - Procedente, mar que das mesmas já resul- ra atíngía a �erca de 80 por a causa pública ,P dígulf'icar a ierra elo Santa Catarina. Tendo vencido ai:'de Napoles, aportou á Guana- � tou o fuzilamento de mais de cento de simpatizantes, está el,piç'fws anteriores, por dilatada rnanorra de su rrá8'in�, nem por-isso (}5
bara o navio nacional "Santa- 500 padres católicos, por ordem reduzida a sómente cinco por nossos :et){·l·I-�lig'ianál'Í.f)S qUf.\.mereof'�'am o voto da vitór-ia so dcíxartam

. . empnlga r 'por I!,��a circunstànc ia. lau natura! Il'um regJme demnCl'a�wo.rem", que conduziu para esta e culpa direta do ditador Tito. cento, mais ou me�os. A(I ('IJllü',úrio, mais se 1!Jl'� ac-n! nOI1, .na consciõncía, a HOr,UO das 1'0,,-capital cerca de 600 passageí- Ao qus se sabe, na Iugoeslávla, O Estado confiscou todos ponsahilidados assumirias ]Jara com o pov«, 'f' no propósito ,1t, não se <1e.'TOS, além de outros 58 em tran- Tito não significa um nome te- os bens particulares, ado- viarorn dos difames do �)['(lJwio carút.e r, í) que desejam é ver eugran.ro.stto para o porto de Santos. Em mído de ditador; é sim, um ti- tando os metodos dos di- cicia a gentr eaLal'in�n�e, líhertu, durnn v_r:1, para sempre, üu l'{',aCiOlla-,

sua totalidade, os viajantes do tulo ou denominaçãO dada ao rigentes comunistas> Aaora I �'lsmtj ��U,rJÜ'SI8ta-, CU.lU·," [':uma nescentcs nao se e�nvl'nccram. ainda da'"
- b 'l,I1'CXeqll'l,blhcladr dos aní.iquados 11H'ryCO"SOS 110ÜtlcoB, de, ignornttuusa,paquete nacional formavam chefe de Estado. Há mesmo isso de sabotagem, na lU-I' memór-ia. Vamos, pois, para as urnas, com o mesmo olll u�'iasmo eOlauma verdadeira torre de babel, quem afirme que o �.tual go- goeslávia, é praticada sob q\1'I' já 'll"'l·atÜe elas demos n llO;:':;!) \'oto a favor dos; 'ü'ln.rlircla[ü" clüo

tal a variedade de suas nacio- verllante da Iugoeslávia é o todos os meios e em todas as P. 8. D,!
,
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- ... .', I QUl'I'(�mOS o ])I'm rias J)Op'lllaçoe" I1lUl1lClpHIS, n'e,ol1lt�llclaJl;Jo�lltritnalidac es. - aVla Imigrantes terceiro "Tito" daque e pais, dJIeçoe� .. :::leu povo c:,nta com

qUi' s,p niiu d,pixem ('n.gt}(lal· ]J0'l' Ialsa� ;Pl'omessas cios nos�os ad\'i'l'sá-portugueses, italianos, austria .. Esta palavra, esclareceu o co- uma proxlma. revoluçao ou conl rio", que, j',íl'a elas l'e�,pon�a,hili,-Inclps de güvêrllo, não sa.bem Inerlir <1>Cos, sirios, alemãe.s, iugoesla ..
, nego Pedro Atio, composta de uma terceira guerra mundial! ex(enr,fto ,elo" í.:um']H'omi��!)� lJue dizem a,��LHnir, fli,ant(· do TIOYO que vai

'Vos, etc. Dentre os iugoeslavos quatro letras, quer dizer: T - que venha libe.rtá-Ios da>: gar_lrhIJUIC';I'al· s<)!lre a Dl'galli,za.l:ãl} dos Tluurl'e" rle carla mllnicíll·io, 1>el'ro.ta-
t I t (t' t) I I t

'
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'.\ do's nl) <lflIiJilo fpdel'al,. ,del'J'olado� .a,influ,.na psí'p]'a !VulHic.a ,esLadlla.l,.a repor agem pa es rou com 'O errorIs a; - n ernaciQ- ras. _o I eglmen �ovIe co. �.... s
I amal'.g111'atio, 1'pla cune I f'·lll· Ht ela. 'l)l'Opl'J:J fraque,zf.l. _ que .tazem os ltll-.conego Pedro Atio, que se fazia nal; T - secreta (em iugoes- notIclas que cOlltmuo a reCe-1mig·r;." di) g'l)vl�l'no, l./lle silo o;� advl'l'�il['ius tio P. S. n. ? DÜII pOI' vaus eacompanhar do 8acerdote, ta:m- lavo tauna); O - organiza- bel' de meu pais são as piores 11U1' peritas. t.ragados prlll dPS'flflilu, p menLmn, reml'.ntclll, IncnLmn mais,bem iugoeslavo Damião Rodil1, ção" > Interpelado sôbre o caso possiveis. Reina a fome, a per_í conlilll}am a l1l:Plliil'. rs[}et'0H11p' qU(',� menLira lhes supra, nu cornl,a-

"].. d d b '1' 'b' d S h MI!': O" r
' llldo Cr('dlto dpIL_O,J:al, a UU";C!lC.I>tl ,de !'tll'\i::l. J.ll'ora! J.lal:a. ll'(JvameIlile J}e(lJl�úenl conlO o pa re raSl eIro e,o lSpO e ares, onsen lor �e""Ulçao e a"n:1se .�a.. r:; \,olo,:, ,�pnlll1üo" Ja,._ctnl-f'(,l[la'dam�ll[.f', .(IS (I\ssaba,/)ol'es üe li ()'Vt! ,o retllm-Luiz de Almeida, Azevedo, este Stepillac, condenado a vários enqueos 101' .blfv f ublma oade b,tnle' !lp'l'l'ola.,. '1\ao! () pOl'I) J,a se ·causou de' aicoJn,va'lllhal' p,s�es cavaue regresso á pátria depois du- anos de prisão, sob a denuncia O ,que é que há com o teu perú? Ih(·i[·().8 ].Il'édi:go.� ('m ifJI'um(,:;i;a.� ,e: Sl)lk\1os para eom tl rlpitú[', ,;óm('nt�

ma visita feita a parentes seus de haver auxiliado os alemães, PossivelmentE' dentro em NIl vhpel'<I" de ,.pleitos, ma� que não tôm ouLro l'Ulw·eito a '[Jl'OpÔi3i1.t}
J:eBi.dentee em PLwb..'P.iA1. D cone.e:o Pedro Atio declarou: b 'ev farp' traduzir unl livro das ca lJ�aS púhlicas si.Jl�(l a d'p qllr ('I�,�� se'l'vem ,lllWTHIS, de 'pw[exto l>H;:-C· ,l.e ,1. . I t'a as campanha:; !.ta \1:'''1)('1'(1 da" 'PIl'lÇ'I)e'S. O ]10\/1) ",;la COIlOSCO, l','l'aForam as seguintes as de- "

om o regnne de terror ílll- escnto e111 latlpl, de mnlha aU-'C'IN'il () f'. ,::i. D .. ,�;:Iá com o ,g'oYi>rno da 1RejJÚ'])lie�v e com o govêl'no rio.darações do cônego Pedro pos o pelo gciV'�l n� -�"'.uuis torra e que se iintitula : O M.ar- :E�I a.do, ():; jlo,L!.pr·ps ltll i!l ico�. já cnnr.-;tj[ 11 idos de rl·pnlC'll los. em maüírtaAtia: "Na Iugoeslávia, bem de Tito, todos os intelectuaIS :rr� 'U'"

-� ;-':� 'I O-c:.ih%l,lO ar- l'lrilns j)plo hwLillo �í}('ial ,J)e!llo('I';:\Hco.. I1'a.ba1]1.;)711 ",itencinsu, ll1a�'
como noutros pont03 d'a Eu-) que conseguiram escapar se ceJ.Hspo Stepmae e l: . �ro 7"'" ,;f�n'rn\t"pí \.·u�T)f;lQ_lll'rn-p,s,'ia1' da,." 'cnlel iyidwcl'l·S. Fazel'-I,!]oI�:; f>T)():siç5.p pU!'
Topa, existe um 'plano

comu-l
dirigiram para vá.rio.s países da. patente do regim edISCrICI?Ua- ,"IJ!llÇ;W rIo ..; prnÕJ!f'ma,;; qllP a[lfgTCJl,,,L"\."''''''�-'f'Aifl,,:_hÜ�''tq� d.P fazê-lo, A

I 'I b " d Tito Condenado fOI-lhe 1.111 J'ÓI'mnlas �1m;l.1llsla.s, CX)lI)'�1fjIS t:tl1 l'ldICnlu:; mam l!�tos. plm""':'�'Tnista para liquidar o catolicis- A�l1éri�a .do Su " J\ .lUto o�m, ?ra Il� e, .

. _ '.
d'

. _I fcilos :í. pressa, sem .fundanwnto lógico, sem ba5e nas l',raIJdaf.!es ,amble:l�nlO nos próximos cinco anos. nao eX1stI.sse tortura., o bovelno ploposta a hbertaçao con ICIO
11t';;: �I"m con�uIIR� iI C.Q1J1:]1lexicla'llp .Jo,s ,ulpr-�cLos 'COlll qno Lal� 111ubl-em:l,.

Toda.s as religiões são perse- apelava geralmente para o fu- nal para que abandona,sse

alS� 'a'Pj'(�5t:"l1Lal1l a qu('m h o.neslamrll'1I' lhes preot.eO'da oJ'Nrcel' ·fi �o,luc.a�.

"1 t fila'rl'o dos acusa IUl!oAslávia, Mas .Btepinac res- t'l'l·'''(.'J·acl'', [nconse" llP�nLps l10 falar, rfalF,I);: n.'o 'I.lTom'(�[.er, YlC10SI.l. s.' no,agll.,guidas, principalmente a quel Zl all1en o su ' -

�
- ., , " 'i

L Cle.dll[Hiade1 }ondeu que, assim como tinha o,; inimig'í)ls do gnYêrno ponsn,1)1 1":X'l1l:lH'ap Hl1p�Hlenerne:[lf 'ü_ a
:,' "

'

])I'ofesso. Além das persegui-, dos e atualmente a sua popu a- I.
< .•• ' '.e d

I
rIo elpjtt)J., CjuaJltl:I)"na Vl'rda'dp, o elCI tor ,eatal'mrnse, .la Ilao t/ o. :lOmell-ções co,nstantes mantidas co.n-I ri�ade. na Iugoeslávia, �u�. no.s sofrIdo, se sacllflcan o comlzinho -C(lm�)Ja;scputr.>. qUH não ]ll'(',r.í"aya tcOmlJal'e'cl:'.l' �\S tiniaS, pUHfu,e. as·

ira os sacerdotes, pode-se aflr- pnmeüos tempos de apos-""ueI- seu povo e pelo seu po."o e pa,r.a1aola:; fOI'.i[l!uas ll€.los algentí'" 'Cio IlO{lel' (� qn� ,haverIam, de clpCJrdn' d.OS.
a glória de Deusy aSSlm contl-,pleit.I)�. A rSilr. lemllo, es·[a\'a'IT_�.os ua '(111.10,�lçao, .- í:' na.o m.r'TlLla:m.os ��'nuaria a sofrer enquanto Deus,' eonrlamm' o povo para a )':('a\:[lO que se fez, af!llal, paI a a nJ.gl�\llg�Ç.l.

, 'lt d d rio \'oLo ]lf'la,.: garanlia", de N\das .a,s 'l)l'(l['1'(}gattYa� de cada P1C a no (\-
o qUlz�sse. Como 1 eS1,. a o, e! at.ti ']Hyll; \'ulorizaçãl) clyi,('a da' m ull1l'r brasileÍl'a, a,. quem se eS'I!�n(['f>Ll. o
sua atltude, ele, arcebISpo. ?e I ti il'pi 1\1 de \'olm' ,e ser \'l)ltaJa! Os eon [(lUS, <lo Oj)O:-.lÜ],on:smo, 110J,e, PI e;:
Zagreb, que tin?a . p.enmssao I j Pllrl(�,� e�qU'ecel'. que is;,,? _não ·!'oi t)h�'a ,ua E' .n�.o Si! 'P:cJ.'!m :1e lan�ar a.:

para receber várIas VISitaS men-ll'ctCe dos b(�neme.rILos ed d lcadol;'es t!a dt'mOCllliCJa
. b2- aSllen �T� a l;e�}l,:

sais pa,ssou a recebe!' sómente. rJ(� l't""wi tJJlIál'i o . .. Queo[',pofll, a�s:m, lf!�vl(,l:l��' q.,; fJOS.I?)I('� .

.' l'jo'()luO ()e'�l(��O, •

• O"
•

1;0, , . O 1,)üvo Ü�I conbece. O püvo o� .lU gal d, ·e.01l10 }.1 os .1L ",
I.

, ., . �uma a da, sua plObel1ltora. �

·d' Cl"I'X�I' d!' "rI' ag'Ol·.ll HlJVll(],l com Ü' N'spe1.[.u que' �e dC\f/ ao .. ,
.

, '

d· Ha I) ,)I (_) Ü I ·1 - (.( '�"" -, - (., .

_

.-

O arceblspo Step1nac - 1S- pl'olllmci;mwnLos de um llodcl.' l'Ubi.()'Üno.
, '" ",'

'

,

se ainda o eonego Pedro Atio, E ú ao j)r)oYO, a ('s[e 'povo �ol}el'a'no Jl0'? seus lJrOnl1'JlcJ�.�l-e:nto"" ql:'"
_ presentemente encontra-se o PacLií]o Sorial DemoceáLicn t"I1tI,pga o rlr.si..mo d,e cllidja �1t��1�lPdgni��r��:�;-

l'
. '- 50 E,,(.ado, O rp!eilo de 2:3 ele nluY.emJbro l�l'l)XlmO se (,eSll,. "'�:encerrado em uma c.e .a, SU]�l j I')" oS mmücípios o seu goverllo fi li Lfl11'omo. SlJ'])Ol'dlUado ,em]}Ola <1,;-

ONU to a trabalhos forçados e dlá- i�.j,t\;�õ�s ina>l'ast,ÚYT;i,,_da �oIicl�l'iecJ;a.ct(},no seio, nn I<.:�L�·�o, {[ue Illll�:\J��'rios". E'llCerralldo sua entrB- J.lrcceHos rIo (ll'galllza.ça?, E ,e\'ldenLc ,que. ? ,Pa,lÜdl) .1;001<1: D�n��� alara:
rista informou o ilustre sa- vr.!l('ed. na qnns,e tota,IHlade. dr;;s-e,; m11111,CII[lJO". D)._�Ü' ciSCaI re t • l- .

. .

1
'\. ,

. .' • '1' _ a� popnlaçt'lps o bPJ10fício da mai,s ,es'�l'�l'la coo1w'raç.w a ,mml,S. I a l\ a�MANCJ:I,E,STl'm, 20 T. P.) - "Nenhuma gl'an;jf>. .puLenrlél no mlmf o cerdote teI vmdo ao BlaSl con
como I'oln",eqllcncia {la Coopp['at)u,o j)'ÜIlt.lca. mlll'e us l)O�()l;S est�dllal.'-1Je 'hoje. {J'oc!,el'iá l].e,se;nml.deéFI' ,mJa gucrra ou mesmo ])l'.()VOCill· U.ri1<t

..

_

vidado pelo cardeal Do� Jay-
ti llluniópai",. Tl'a:b:11bIH!1-OS, jlol'ol;anto, e.�� }nt;usJU�m?, ?lV�v�, P:'ll� q��oílec.larOl.l ,o gMeeal Dwilgg',1 J), Ri.�I�l1bowel', chore do E,�l.atlo i\1aim' das me Barros Câmara, a, flm d.e a8 {']pieõcs ([\]oI" se alJl'OXlmam, alem (!a '.l,!.?ll� �Lle �

..
cuLa l�t,�o, f:I��1('"]i'i\.rç'as ..:\rmalda's nOl'Le-amerirc.:1ilaS, em a.locução pr!'O.ntllC'i,ald.a nClsta Cl- continuar seus trabalhos rell- üaLús ,do 110,SSO PartJ.r!o. J.lÜf's�m ,consLlL,llJ:� 'l1J1<lb uma, ���11'�o ,� ,�t1e 1her

.

.

. "

d B·'l :'t ::l.I,tnnl de um ·pOVO Cjue \').'\;.() COI11 dlgm,�,a,1 e.e quc,,s ',., '
'-elude.

, glOBOS no ulterIOr o TaSl.
e()'ll:Vt�m, nií.'(} E,e faria m.ímpJi.eo elo opn.slclomsmo. se�n plÜ'?lama, c,u�o·BAil' Nll1çõüs l:'níÍdas - aC'e1.1tj LJoOU J<:isenhow'l'r -: j,rm cOlls·eg-Uldo ...

o.h,id.ilvo 'C.flgO é ape1na,; 1}]?�.[Jnl,il' 'I, olwa tie re.ecl]oJl:�açao l�I)�.l.Ll,ca,. ,p.0fno:muito 1JOlJ'C.O prngr,esso al/' ag'l)ra, porém ad\"o,go f't eoutimmção 'íla exis-

b mica e ,soei.al que .8.(1 J11'11('.1�11 IN) hSI::HJ,O ,e �Je., iJe,ra ,de pl_O�Segltll, aCl_" ... L.-ga Ar� e Jl','I-'"c!','1 al"'�",'"'_.pIa ·cOll!"m·a(..·.ao {\IOS n,lu!).]CJ;IHOI' 'Cl1I11� 81 e llala com o goleniCia dessa ,o!',ganiizaçi'io'. "U :ru, '"'',''' '"

I J'" '[ E I' clar"'1 a "eg'uir' \'C')'nol l'sLadual.'tj,up. a snpr·,rin.[elJdll.. , .' . J'(}O ex-c.Ü'manela,nt,c, {OS 'JX(ll'el .os na "ul'ojJa (·e c: vc ,_,' ",

t O iD!Le�'esi)é cla1i' pÜj)nloçt}.í';; m11l11CI'p31S r�,f;a ,em votar nos COl1f I a.. ·

B'J�o.do. ·a.merka:llo ,esLá algora arreia'dio P'De el'lHl'S uegrmtes necl>,ssida- desmen e Lo,s do Partido Social. Democráticol
ües: 1) auxilio em manLilmrntos fi ma[oria,1 .para j)llYO� lIuLl'ü!'a �ll�(l:�Pt-'l':s Cairo, 20 (United) A se-
quP, 'dfwem wbreviv'cl' pal·:l. l'esla'ltral' Slla,g abalaclail ,rconom�a�. e "")

cretaria da Liga Arabe des-
•.es [.a,]) clo(''(;'(:'ol' uma fôrça n'l'mada {]i\ [aI pnl.êniCÍa Cjue aquelp� quo somente , > bl'cauas

S
·

I de espionagemJ,p�'l'wiLaJm a fôrça não trilham ol1Ll'a alteI'lJarti\'a senão ce,�SaI' as a.gres- ���t�m�'e���c�:�l'al;��ir�, se ensaclona casoçi}es illlrOl'narctio.nais". gundo ,�� "

quaIS o caudilh� \V_\i':)HTN(J'J�ON, 20 (L P.) _ O novo c �ensacionacl caso do fOl'l1e�,
_ Franco tella. entrado em

COIl_jCi
menLo -ele in,fOl'maç',õ('� nILl'a-Sf"Crei li:; á lR:llSSJa, pOl' ]Jal"t.� de u,]rtos fU1:'�AI-ados ao's comunistas tato com a LIga, para que se

CiOill::ll'io.; ]JrO'rte�aill1r0ricanos, Iquo es.lal'ia 'B'emlo' objeLo dr) ex,rume do'I . .

ja discutida a entrada eventual Gl'fI';ldre JUTi Fedel'a.l, em Nova Yod" segundo fonl<>,s auLol'i,za.{las, tem,
S, P:\.TJLO, 20 (A. :,\,) - Aj)lwamos que ,llO caso da Conrv('n�ilo do do M�rro�o�, Espanhol nessa

sua ol'.i,giem na rede sovléli<ca de c,il)'ionage!11 l'oocni emente rles,cober-ta.
PTB am'e'senlail.· um candidato próprio, esk Lerá o 'ap(lJi.o dos

_ com.'mll�- organlzaçao .,
\ C I''1

r [- I Tambem declara a secreta- no anf.lc'a,
oye]',1a;s. Entee1anto os 11.c1eni,s[as. í'mbol'a afirmem o con l:al'10, r: ao (I;SPOS-

Xaqllela. ocasião, as au1.O'L'icladt"s canadenses fOl'n��eram ao g' ';-
..tns a, Ü' ás urnas 001 aliança, com o PT'B c as ,r 0l31UJlJS las. 'Nas ulLlmrs ria não ter nenhum fundamen-

no íJ.OS EsLa;d'os üllirlo� 11ma lisf.a. de ag'ell-Les rst.ralllg-mros 'que 1am�em
48 !tora?, g'enles rIo partido do Bl'ig'adeiro confrrpnriaram ,com J_ to a informação de que o se-

o' 'l'�I
..t\'am neste pa,i�'. Das diligenC'ia.s então .cnc0lada.g pelas ,au[.o�H'la-"T I'" F O') cI·etário geral, Azzan Pachá, ,<:7" ,

" Y l'k all1d:1clpres Lrwbal,hista,s e eOllll1ni;,las. O prüprio .sr. ,a "emar 'err,ell·a. c L-
�

(lei' ,l;l1Wl'icanas, ter,ia l'enrltado ag'ora o 1P1'0ce�so em "ova o, L,

[''XC IN]le:n[e c!PS havia sido convidarlo a ir aiabulou oom o �l', Pmstr::: Maia que, a e eJ1{'el'ral'1l10S o r.rI, .--

Madrid. sob se>grrdo dp jLlstil.:a.
ia ,,;cçi'i·), P�:'�':Tlc:a '1,) BID,

fechada a imprensa vermelha
"\'l'F.iNAS, 20 (P, P.) - o\. polici:v J'ec:ll0u e�ta l1ioi'!p Iodos t)F; jÕnlaJs

.e plllbliçõe's cl)m1.l!n-isj,a,�. Foi, {almbém ocupada a l'ed[1(:fw do (jiario do

Y'arLidt) .Comu.nista - o "lUzo&[Jast'Í'�'''' 'e . do semaual'Ío \'·el'rl1Hlrho "ElIa.

..Jw". De a'col'do com umu lei �'s{)CJcktl firmada á 'lloite Ilas·sada [ltÜO rci

V,alnl, lut].o 'I)Ja,kl'ial ('t)lIl'i,s·ear!o ,ptlssMá a. '[JI't)pl'i(',da1c[p tIo gOV()l'no. -:'
}.oi 'Hsl�l eJi.l'i,g·jda {�l)nLl'a "1);': jornais �'lle alpoiam a \'Cwolta d,os gUt:'r'l'1-

lhei,l'os".

Eisenhover a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. R�M03
Proprietário e Dir.-Ger....

SIDNEI NOCETI
Diret6-r de Redaçlo:

Ao DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paginaçio:

rRANCISCO LAMAl QUlI
Chefe de fmpreulo:

IO.lt.QrjM CABRAl· DA SILVA
Re.QresentaXlte:

RAUL CASAMAY"OR
SUCURSAL DE
A. S. LARA

Curitiba

Joinvile

,

aerea
Moraria

.
SEGNDA-FEInA

Varig - 10.4.0 hOl'as - Norte.
Real :'l. A. - 7,30 horas - Norte.
CnlZ€Jl'O . ero Sul - Norte.
Real ,S. A. - 11,30 horas' - Sul.

80" OP
,

.__ P::malr - 9,'50 horas - Norte,
,

'� 08TIJ,NIO liDE.' C;ruzeko doT��ÇA-��6R�ras - Norteli Val'lg: - 12,,50 horas - Sul.
.

para quem tem muito ,Panaw - 13,07 horas - SUl
Cl'uz.eil'o do Sul - 12 20 horas

OU POUCO dinheiro Nor(€.
'

D
. QUARTA-FEIRA

eseJa empregar beul seu .

Cruzeiro do Sul - 1040 hora

capital a juros compensadol'eS'
Norte.

. , s

d 8 �ea'l S. A - 7,30 horas - Norte.
e ,10 ou 12 por cento? :/,Tlg � 13,00 110l'as - Norte.

Procure 11oJ'e me,smo '0 r,eal S. A, - 11,30 horils - Sul.
_ QUTN'.nA·FEIRA

Depart8;mento Imobiliário d<
Panai,. - 12,17 horas - Sul.

CREDIARIO K�lHOT, a'. l'lIa Joa-(
f�a:,;alr - 9,50 hora, - Norte.

" '. a, .g, - 10.20 horas - Sul.

Pinto nO 5 (anex.o a reda�a-o Crllze�ro do Sul - 1:'i,30 11O'ra,s - Sul
,. Cruz"ll'o do Sul - 9,10 hs, - Nort€"

de "O Estado"), que tra-/
•.

SEXTA·FEIRA
.

b Ih d
\.arlg - 10,40 ho!'as - Norte.

a an o em combinação com Real S. A. - }4,30 horàs - Norte.
O ESCRITÓRIO IMOBILIÁRF,

Real S. A, - 1,30 horas - Sul.

A L I
Cruzeiro do Sul ..:._ 7,20 11.<, - Norte

: .' ALVES, firma espe-
Panair - 13,{)7 horas - Sul.

.

Clah�ada com vários anos de C;_ruzeiro do Sl�tBA�?OO hs. - Norte

pratIca no ramo, poderá ofe-I 'al'lg - 12,30 horas - Sul
'

Ih
Panair - 9,5'0 horas - NOl:te.

.

relcer- e a máxima garantia/' DOJ.UNGO '

e eficiência. no, s negócios qu'e
Pa11a!1' - 13.{)7 horas - Sul.

�h
Panal� - 9,50 horas - NO'rt�.

li es forem confiados. I Crllze;ro do Sul - 1J ,00 hs. - Sul.
Cruzelro do Sul - 17,00 hs, - Norte,

Asteróide & Cia. Llda.�.

Precipitou-se
no mar
Rio, (A. N.) - Na tarde

de ontem, verificou-se um im

pres::ionante desastre ,de auto
na Praia das Flexas, na vizi

nha cidade de Niterói. Repleto
ChI:) passageiros, proced'ia de

Jurujuba, o auto lotação n.

22.667. de regulamento 2, linha
"Ba rcas-Jurujuba ". Apesar do
asfalto molhado_ e por conse-I
guinte escorregadio, o moto':'

Irísta imprimia ao veiuculo ca

da vez mais, maior velocidade-
Quando o carro passava pró-:

ximc ; pedra de Itapuca, numa I

manobra infeliz, depois dê vio-
----------.-------,--------------

lenta derrapagem, saltou da

rua, indo cair no mar. Feliz
mente a maré estava baixa e

não houve vitimas graves.
O motorista culpado fugiu,

tendo o comissário Alouso, to
mado conhecimento ,do "rato.

RUA TRAJANO, 33-(sobrado)
Representante de Andebu do Brasil S. :A.·

PRODOr_rOS ALTMEl\'riCIOS - Sardinhas Portugueza - Pe=-

t it-Puis - Aspargos - Màcarrüo Americano, com OVJS. Arenques
em o leo e s s lgados.

Produtos desh idrutados "Harkson" - Gema de ovo em pó --

Ovo inteiro em pó - Albumina Cr-istal.

PA:?E-LARJA - Canetas tinteiro Erversharp "Skyline" - Au-

topoins _ Canelais de madetra-cPcnas para canelas, marca "Eagle"_
RADIO - Para mesa de cabeceira, marca "Wonn ie", 5 valvu-

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

ELASTI,GOS - De Rayon e algodão.
Bf\JItALHOS - Americano marca "Caravan".

']_'ECIDOS - Granite Rayou 'e lã.

B "'ReO DE BORRACH.A, o rr c e der cia IngleQ�.'

\Horario das empre
sas rodoviarias

SEGUKDA-F'EIHA
Expresso São Ols tóvão -J. Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itaja

í

- l tajal - 1'; ho-.
Expr-esso Brurquense - Brusque -�

»as.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas,
Auto-Viação Catar-inense - Joinvile

- 7 horas.
Auto-Víacão Catarinense - Curitiba

- !,5 horas',
Rodo v íárla SU]-Br<lSi! - Pôrto Alegre
3 horas,

Raplrio Sul·Brasileiro - JoinviJe -

ás 5 e 14 horas,
-lua Benador Dantas, 40 - J" TEiRÇA·FELRA

andar Auto-Viaçâo Catarinense - Pôrto Ale-

I','
'rIS! -'22-5924 - Rio de JaD.lre gr-é - <) horas.

!W l!i' i
Auto-Vtaçêío Catarlnense - CUI'ititia

�. II el pc de Olivei ..a, 21 - - ;) horas
'

8� andar Auto-v-ação Catarincnse - Joinvile

:I'e-l. 2-9873 _ São Pn'lJ(Y
- 7 hora",

..'lulo-Viação Catartnense -- Tubarão

i
- 6 horas.

J'.
f,.sSINATURA� Expresso S� crtstovac - Laguna -

Na Capital 7 hora",

��� €r'" Fmp»",sa� G16J'ia - Laguna - 77:0

1
... � " b ... l � • • "i 10,.. e G �,� ha·PHS. t .... • • • • • •• ..,

-

••••••••••••••••

" k�lólgtl';J Cr$ _j!� l,[}!Pr-t:IiSO ,BnlSQUenSe
- Brusqu€ --'-

I�"'"
- ...�_

..

,.�'-�-!i F:t'Ítlu-estre ,Cr� �j., ..á ' H,l 1)91'<1$. • I'1 :,;;;;. ,..... Cf� i ! 1 Auto-Viação Ita la
í
- Itajni � 15 110' A verdadeIra Iirnpeau : dos

ii �...,'.......... C!. ,1)$ 11 rar. I çi�n�e,? é t·i�" co rn tabão,

•t<.:i:caero livuiso •• _:..! e��.. _

-

Icápído ,_Su.l Br-asileiro - Joínvíle -.às
� - - ',� .•

' -
, ;. I

'li N I t t f
•

- c
� dIzem 6.; l'Y\dÍ;j r.ef.Óvel<a

!.I�
-----

. ._, "� .�.e!:J�__ �

+; .lr' 11 hOÍ'i!§QUA.'H
..

'rÁ_i-;,jtnA II hjq'�I'\i,tCl� do mundo ,

n :lli.a . -.' .. '. :::-:: ,-, C- UI6f' .
.. - . .

,-
''P •.

I A_:Jt?-YlaGão C�tãrmeii5é -

Curitlbl1l i B U K O l-

i 1,�We!ltre •..•• ;., Cl!" ,. 0(; I -;) noras, , r
, '. inil6,V!i:\C,r..o CalUl'ínense ',,= JglnviLe 1 SC'bão Poetoso Dentifrício é o

" Ttimestre Cr$ 11,1}4) I '\- 7 heras,
-

I I1" !:l6I!lllei'O avulso '-,Cr� *.i:, i Auto-Víaçâo CãÜlrinense _ Laguna mais perfeito para tal fim.

"

.'� ,i - _6)30 hO')'I\"''', "

'
... ,

Vende'5e na Formada da Fé

!!: 'I'
H"p�llf\ i'5\_tl BrasIl{'lro - J"êH�wlle - às,

.

� 'k..�l!lcio. medlallte 'i!olll'II11I,f_ , ií e H horas.,
"""""'"- AO&.......---

G J:::\p;·e�.'�o São Cri�tov�õ ,� Laguna -
.. . . . . . .. ....

. . .. ..

� 7 hoias. I PTD1 0t!I orljfinai:.. mesmo 1ij!l� EX\)i'eSSO Brus(Jli'N:l'b� - Brusque mil'_ n��se 81,0
'

,

l '-'llblicadós. não snã{! 16 hor-as.
' pU U

� devolvidos.
Auto-Viac:fw- U'lllai - Itajaí - 15 ho·

1
raso

� :ii. à:lreção não 80 fe5'@l!\ EXllreS>ll) Rrusquense - ",ova Trento

elibilíza nelos coneeltG' - lí1,;�n ho'ra::.
� I Rorloviál'ia Sul Brasil - Pôrto Alegre
" �mitid,os nos urtigo. _ ;} hOl'as.

,lI88lnadoll Ql-,INTA-FElRA
-----.. Auto�·Vjação Catarinen;-,e

i1g Jí" d I t" Alegre - G horas.

iurmoCI8S e p ao ao _At���,��:áO Catarinense

PIA 11 Sábado _ Farmácia AlIto-Via<;1io Catarinense
- 7 horas.

Rauliveira - Rua Trajano, Auto.Viação Catarinense - Tullarãp

DIA 12 D
.

- 6 horas.
" 'Omll1go -- Farrrrá- Auto.Viaç[to Catol'inense - Laguna

cia - Rauliveira - Rua 'fra- - 6,30' horas.
Expresso 'São Cl'istovão - Laguna -

jan o; 7 horas. '

DIA 18 Sábado _ Farma'c1'a E!11prêsa Clório - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 horas,

StO .. Agostinho - Rua 'Co11se- EXj}res'so Drusquense - Brusque -
, ,

, .. , .. , .

1hei1'o Mafra. :a6!".I�����·la(:ão Itajaí - -rtajai - 15 ho· t'star !aturtlÜdfi_� telll
DIA 19 Domingo - Farmácia -

ilJ
U UI ti

Sto. Agostinho _ Rua C,onRP- fi �á-f!��:,�!;:��;;,i*'�"-;-:-AJOil1Vile =-.àS ZllWOldOS UPS
__

DIA 2�
.{odoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

' \J

::> Domingo - Farmá- - 3 horas.
9

d f)

da: Esperança _ Rua Conse- �AgtC;;-:'[��.áO Catarinense - Cur�tiba OUVI OS � I
lheil'O Mafra. A__;Jto-Viação Catarinense Joinvile PROVE ESTE REMEDIO I.

DIA 26 Domigo Farmá-- -A�lt�_�;j�SÇáO Catal'inense _ Laguna
Se Y. f:i. esLá aturdido e tem,� a

('ia Esperança _ Ru C
- 6,3'0 horas, SI.ll'clrz cal.anal, OU SI) tem nos ou� I

J.heh'o M f
- a onse- J'Jx?resso São Ol'i&tovão - Laguna - vIelas l'IlHlos roueos, reiumt)all t'3S' j

_ ,� a Ta.

17
hOlas. OU �Jhll'inl(" "I

,o .' , " Auto-Via(:ftO' ltajai. - na 'aí _ 15 h. ' '-,' <, ,8: peça ao >,eti ,àl'I1l:t-

IserVIço noturno sera efe- ra.,·
J o ceu,llCo um frasco de PAILvIlYl'.

!uado pela Farmácia Santo An- ,EX7J:es.o BrusqueJ:1se B1'llsque - Tomado u-e arôrdo com J3 lllS- 1

t" 't
'

- 11" hOlas.

Ill'\lt'õe'
d'l 1 I

" .' I
onIO SI a a rna João Pinto

I
Rápido Sul Brasileiro _ Joinvile _

."','� ,

sl.la
}u a, eSle

l'(,ll.ll�
-II-J ,

.

�s 5 e 1-1 h01'35. ,elmnna pl'onlamente' O liH!-23Lill' j
T d. h"

--,
.

SÁBADO causado pelos zumbidos nos 101[\'1-
I

1 em In elif'O? Ayto-Vmção Catarll1€l1se - Curitiba dos, .A oJIstr'uçiio 11asal desapal'pc"
i

- ,) horas. .

'

.

-

" ,< • "',

- .. Rápido Sul BI'asileko _ Joinvile _

a 1 espll'açao se lOl'na l'áci I e () Ill'-,-

Jtr�ito .ou Pouco. Não importa'.
às 5 e 19 horas. -CO nasal cessa dI" ('ail' na g'ai'galll:i.

O 1
Auto-Vwção Catarineme - Joinvi1e PARMfNT é agracl'íYt'1 ao 1l-'ll'ld'll'

eltor deseja obter uma
-- 7 boras

' . < ,<"'.

? Auto-Viação Catarinense _ Tubarão
As pessçías ameaçadas pela ,u]'cJez

reJ��a. mensal, 'semestral ou _ fi horas. zllmlllrlus cios ouvidos, nevem val'�I'-

anual, á razão de 12% ao ano? Expresso São Ol'ist.ovão - Laguna - se de PARMJ;'\1T.

C f'
-

. 7 horas. . •••• " ••••••••••••••••••••• ,

: on 1e entao OS seus negó- EXj)l'esso Brusquense - Brusque -

CIOS ao C d'" 14; horas,

_

re larIO KNOT, á ru� Allto·Viação Itajaí - rtajaí - 13 ho-

.T?aO ]?into n. 5, que, em com
raso

. ,

brnaçao com (l Escritório Imo _ E���esf�ra�rusquense - Nova Trento

biliário A. L. ALVES o em- �xpreSfo Glória - Laguna - 6 1/2
e I 1/2 horas.

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual. se'-

••.• ••.. •..• .••• ,... • •••

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ .. V1aca-O1.000,00 empregado.
J1

•

Melhores informações e de
talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta reda
ção.

Toronto, (U. P.) - A
bomba at!mica já é uma coisa
do passado em faCe da guerra
biológica. Essa é a opiÍlião do
dr. G. Brock Chisholm secre

tário geral da Orga�ização
Mundial de Saúde. Acres:centou
que pelos métodos ho� dispo- :-----------------
niveis, milhões de seres huma
nos podem ser mortos em pou
cas horas.

Pôrto

Rio, (A. T. - Continua o

impasse no P. T. B." que ainda.
não se definiu em torno. do

problema das candidaturas,
Nos meiós politicos corria que
o sr. Getulio Vargas voltou a

ser ouvido em São Borja., por
um emissário tendo aconselha
do aos seus correligionários
que não registl'a,ssem por en

quanto nenhuma candidatura a

vice-governadoria.

Relojoaria Progresso

Mais que a bomba
atomica

COMPRE
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL

pedido por car ta ou relegrarna e pague
s óment.e quando r eceber ,

Faça seu

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PAR,A A FAMÍLIA.
E PA�RAÇA

.......

'si 'CONSEÓÜIRES'
..... , .

.

Que um teu amigo ou conhe
CIdo analfaJJelo frequente um cur
so noturno para aprender a ler e
a es.crever, prestarás um grande
serVIço á. tua Pátria. Catedral Me
tropolitana ou Grupo Escola'r São
José.

N. 3.1. Cr,$ 600,00
N, 27 Cr$ ::150,00

Relogio .uilillo com pullieira de

material plaatico. 6 rubis, J.\IIodelo moderno Trabalh'2 com'_

Folheado em ouro.
l 15 ruhlA.

N, 27-A Cr$. 580,00 !

O meilmo com 15 rubis L ! Folheado em ouro. condoné

vidro g1'0880 moderno _ grosso e vidro alto ..

NOlSoij relógios .ão acompanhado3• dOIl respectivoll certificados
, de garantIa.

PEÇAM·NOS Q.ATALOGOS - ENVIAMOSGRATiS._

J{,lÇf;r;r� �,FI�H9,* .,,_. .,

Curitibtl .- Praça _Tiradentsa, 26ê Paraná

'-�------,,,,=.=-=-"'--
------�.........-��,_......--_.-----�'"

..

! '

�--:-c-�'*""�..,:���'�..,!1l!;»������'!f-O;1.";!"'�.......7�'�4''Iéi'---I'

�OunA'MDI J. fi'> A Ir' I ;\ �r & �\ A re. ."\ � 1. ""
lLt !JlC l'u:un l'i..i4�..1.'Ij� Un b.Píli,,""

(àud. .. 1171 - Nde: ii!4 � ii
DClIImIOI· II 'i'1ilL��P�J.t'J.'li}itf

Cifru do B.::IlBnço d!)l 1944:
..

CAPITAL fi RESERVAS
ReepoDsabilidadelll
Recetl'
Ativo

Gr ..

C!rl
60.9':10.606,30

5.978.401.755,97
67.053.245.30
142.176.603,80

"

..

Sinistrai pagos no .. últimol h, IH10tt

Relponeabilidade. OI

98.687.816,30
'16.736,40 1.306,20

Diretol't: I:
Dr; Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Anisio Ma'lorra. Dr.
e José Abreu.

,,'

de Carval.ho. Dr � FranCl!CO í�
Joaquim S.".'o d. A,.,>jo ri

COMERCIANTE: lU um li-

vro à Biblioteca do Centro Aeaft
démico XI dle Fevereiro. Con

tribuirás, .<l8sim, para a fonna

ção cultural dOI catarinenaeJf

de amanhã I

("Campanha pró-Uvro"
e. A. XI de Feveniro).

"

I
ID

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51/s a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

_ Movimentação com chequei

Banco do Distrito Federal S.4.
CAPITAL: CR$ 60.000.000.0U
RE:SERVAS: CR$ 15.000:000:00

TraJallO, 23 • FlorlanõpollsRua

GTIL
Correspondencia
Comercial

(onfere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficienter'

DIREÇAo:
Amélia M Pigoz2íi

RUA ALVARO DE CARVALHO,,55

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �STADO�Terça-feira 21 de Outubro de 847 3

CLUBE DOZE DE AGOSTO - Dominqo, dia 26, grandiosa
.-....------ "soirée", das 20,30 a 1 hora.

'.�-----'---

instala�io do curso de b.aleenisee Sigllificado
� diverso
na C:d�de da Br�,;1!qu8 No lento perpassar das

Continua O ESTADO fazen- iii U .� W;;; '4át horas, a U. D. N. vae progressí-
«do distribuições de valiosos li- Conforme noticiamos sába- presidir a sessão o delegado do cidade de Brusque o meio de vamente aumentando a pressão-
-vros, inclusive romancas mo- do, dia 18 do corrente, loi ins- SENAO em Santa Catarina, o se desenvolverem no conheci- patriótica .

-dernos, entre as pessoas que talado na cidade de Brusque o professor Flávio Ferrari. Ao mento técnico comercial, insta- Entre variadas e esquisitas
. constam de seu cadastro soo Curso de Balconista, tendo assumir a presidência SS. con- lando o Curso de Balconista. ,manifestações tornou-se digno
-cial. comparecido nessa ocasião vidou para fazer parte da me- Terminando SoS, concitou a de nota o lema adotado pelos

As peesoe« que ainda não grande número de pessoas de sa as autoridades civis, milita- mocidade brusquense para ele- pretensos condutores do povo
,,ha;am preenchido o coupori todas as classes sociais, res, os representantes do co- var o seu pensamento e coo- inserindo nas colunas do "Díá
,.,que diariamente publicamos Ás 20 horas, precisamente, mércío e o corpo docente do peração afim de que tão merí- Tio Crepuscular" frases como

.,poderão faze-lo agora, habi- o salão nobre do Ginásio "Con- Ginásio, presentes na ocasião. tória obra se (�senvolveEjse esta: "Está se aproximando o

Jitando-se, assim, a concorre- sul Carlos Renaux", repleto de ' Fazendo uso da palavra, o gradativamente, honrando as- dia 23 de novembro, - dia do
�ratil a tão in teressan te inicia- senhoras, senhoritas e repre- diretor do Ginásio, professor sim, as tradiçôes de cultura da-. terror" ...
-'4:iva realizada sob D pe troci- sentantes de todas as classes Arno Ristow, proferiu eloquen- quele povo honesto, e laboriO-I! Revelação fiél que se harmo
..siio da LIVRARIA ROSA. à sociais apresentava um aSPéc-1 te oração, enaltecendo a nobre soo nisa .

ao caráter polftíco dos
�Deodoro n. 33, nesta Capital. to realmente festivo, e elevada iniciativa do protes- Agradedendo as referências. chefes udenistas, - terror, -

x x x Dando inicio a solenidade, o, SOl' Ferrari, delegado do Senac, enaltecedoras feitas pelo orador i é sem dúvida, uma manifesta-
FAZEM ANOS HOJE: diretor do, OIinásio, professor' que em tão bõa hora propor- á Delegacia Estadual do Senac, ção "sul generis" que pronun-

Menino Almir Brito, filho do'Arno Ristow, convidou, para cionou aos comerciários da 9 professor F'Jávio Ferrari, em cia desordem, é o antagonismo
�..sr. Amír Saturnino de Brito. .__ . longas considerações, entre ou-: da democracia qus os seus ful-

Viúva Maria Valente de AI- • • tras cousas disse o seguinte: I gurantes oradores apregôam de
.meída Gonçalves. "Todos pensaram, unícamen- boca cheia a todos os ventos!

Dr. João Bayer Filho, advo- te, em a necessidade de estabe-Í Lá. no seu macabro modo de
,.gado. Iecer entre a classe dos comer-I estender e disceuir as cousas,

Dr. Jae Colaço, advogado e
e se encontra ciários, desde logo, um centro; um dia de eleições, é um dia de

_jornalista, residente EO Rio, de de formação cul�ural,. que d_en-! terror e a democracia,. conse-
Y

, _Janeiro. ii disposição dos tro das naturais límítações, quentemente, um muito con-,

Menino Paulo Gil Alves, fi- coustituísse um fóco de espiri-! vencional dos chefes udenístas.
lho do sr. Campolino Alves. interessados, o tuallzação e, assim, de resistên-] Levando-se em consideração
Senhorita Eunice da Silva cia ao materialismo do sécu- � o fato de um juiz tornar-se ter-

,'Ramos, func. da Emp. A. V. Ca- representante de lo". - I rível para os' condeuados.. é
:tarinense. . "E-, mesmo nos momentos

-

justífícável a atitude dos chefes
Senhora Alaide FeJipe Vaz, mais agudos de exaltação da udenistas nesse particular!

-espôsa do sr. José da Costa Vaz, W,' II JACKSON IIIC. força, acreditamos que um blo-i O juiz inexorável, é o povo!
JUliC. da Contadoria Geral do II II ., co cultural, na compreensão l Nós outros, do Partido So-
-Estado. exata da palavra, representa, . cial Democrático, que pode-

Menina Maria de Lourdes EDITORES das para a nação_ e para a humani�llllos contar com o Presidente
Livramento, filha do sr. Ar- I' dade, uma Iorça que nenhuma' da Repúbtica, com o Governa-
tur Olímpio Livramento, tele- O B n IS S ELEJA S E UTE I S outra sobrexecede. Pensaram.l dor do Estado, com franca
;:grafista aposentado. , _ft ii I esses idealistas, na cultura, COl1-' maioria no Senado na Câma-

"" ,� �, siderando a cultura verdadeira, i
ra e na Assembléia' do Estado,

aquela formada pela filosofia damos a um dia de eleições
perene" . I uma interpretação de seutído
"Na administração da so- profundamente humano.

ciedade moderna, o trabalhador, No dia 23 de novembro,
não é mais um simplss braço,' dia das eleições municipais -

in�l�iiI�ida';"�"7;'ipf&listan�'ã(fe' �ên�s"ê�pôssa;"hfnru:l13tlt�;'l\�lj;
o homem ocioso de vida des-. às urnas com o seu voto cons

preocupada. Ambos deram-se ciente, a cooperação moral ql!e
as mãos para, numa organíza-] anima e fortalece os res�o�sa
ção mais justa, conjugarem \ veis pela trallquilida?� pública,
seus esforços na tarefa co- afim de que, se modíttque gra
mum" . I dualmente o aspécto de tudo o

"IE o SENAC se propõe es-� quanto tem dificultado o de

palhal' luz em profusão, se-: senvolvimento progressivo ela

meando pelo gigantesco Bra- i Pátria! .

sil, escolas aos comerciários, Das atitudes dos nossos che

para que', mais eficientemente, I fes e do Partido Social D.ell10-
colaborem n� obra gr�ndiosa cráti?o, �mana a. serellldade
de raoonstrutr o que ha POUCOj que insptra a confiança popu
foi desmoronado pela guerra" -l lar.

O terceiro orador, represen.\ o dia 23 de_ novembro, o diã

tando as classes produtoras I festivo par� o valoroso povo

congratulou-se com o professor I de.sta bendita terra, vem len-

Flávio Ferrari por ter instalado tamente, se aproximando.
,

em Brusque um curso que con� E então eu vos quero vez 80-

'sidera,va sem favor, obra de be- sinhos na planicie a cotemplar
nemerência. O sol a declinar além das ser

Finalizando a cerimônia o ranias, a olhar alucinadamen
professor Flávio �errari levan- te as vossas ilusões que fogem
ta-se acrradecendo o compare- com os últimos ráws de Lruz!

cimenü;' da numerosa assistên· Ol�elieh
cia enaltece o corpo docente

.

do' Ginásio "Consnl Carlos
Renaux" e concita os alunos
matriculados' á frequencia as

sidua das aulas para consegui
rem o maior beneficio passiveI

Alvim, Cl'ispim MiTa, Av. no estudo.

;;';';'!'!Q';;u;;';e;';;r;';;e;';'s"!"tu-d"!"a-r�á-n'.""o�i�t':'e';'�-lríd:T:q:"u::T'i-
ra uma ação do "Colégio Bar

Pedro Ivo, Se,t.e de Se-
liga-Ver(le",

Jl 11niã�f�forç�
A Jlção Social Catalinense

não age sozinha e sim por
intermédlo de vinte e cinco
socie()ade,s lJ�neiicentes a ela
filiadas.
Existem em Florianópolis

ainda outras instituic;,ões que
fi A. S. C. gostaria de poder
contar nas suas fileiras.

Apelamos pa:ra os respeeti.
Machado, vos diretore.s no sentido de

aderire,m á A. S. C., para imai-
01' eficiência de seus própliosOoelh'O, Tbe. -Bil-
e-sforço's.

VIAJANTES:
DU. :rU. S. CAVALCÁl"VTI
De sua viagem á Capital da

.Repúblíca, regressou ôntem o

esr. dr. 1\'1. S. Cavalcanti, con

-cettuado clinico nesta Capital,
-que tem sido muito cumpri-
-mentado pelos seus a!nigos.

'k 'I'hesouro da Juventude
-I< História elas Américas

*. O Mundo Pitoresco
J<' 01:",-", "''-'n1pletas de Machado de' Assis
'* CO'ieçi:io ObI"", L<.........,.�;""- ..de Afr.ânio EeiXI'Ji,o
'* Obras completas de Humberto de Campos
* Obra" completas de Eça de Queiroz
* A Côrte de D. João no Rio de Janeiro

* Novo Dicionário, de Cândido de. Figueiredo
* Lello Universal
* Prática Comercial Norte-Americana

* Enciclopedia de la Musica

* Música y Músicos de Latínoaméríca

* Colección Panamericana

* Encicl0,Pedia de Eficiencla Personal

* Encyclopedia Americana

Colaborando com a Açlão
Social Catarinense terá V. S.
encontrado a melhor forma

{. de pratlcnr a caridade.
\:-....W".. _� I0OI _........_ ......�".,...-.......,_. __......,._.

.s. B. G_ da
.Alfandega
Ilecebenl0S e agradecenl0S a

.seguínte comunicação:
"Temos a subida honra de co

municar a V. S. que em sessão
,de Assembléia Geral, realizada
�em 30 de setembro último, foi
,,-eleita e empossada a nova Di
:retoria desta Associação, para
''Ü ano social de 1947-1948 a

.qual ficou assim constituida:
Presidente - Nestor Luiz

<'Teixeira.
'

.. �ice-Presidellte - José �i- A Acli'o 6o.ciall ,CatalrinensC!. para Ihoa exe:cução dI} seu pJa.no de
-'CllllO Lopes; . A •

P LI.ssi"Lê.nm,':a ,·ao verd�dejlro .neC;(�'Ssikud'o, ;prücisa, em cada qU{I,rteill'âo de
10 Secretano - Antolllo e· .

. . n I d
.

.

l'rü3Sa cidade, de um '0'1.1 uma. l'epl',e'sooLu:nt'e, no ill'l'unno., l)O'üenc () ca a
,·dro Perelra"

. Le ld (]lKlirLeirão l,e1' até cill'Cü l'.epl'e-s'culantes.2° S fano - opo o �
-

.

.

ecre
. Des,eja.ndo ° p,l'e;t,alClo leitor ou leÍ'tora ,co]auJorlle em taa grandIOsa

,

Franclsco M�Ira. S h 'dt olll'a dê :hoje mesmo a ,sua adesü,o por intel'módio dê·M,e j{)l'llal ou da
10 'resoureIro - Ito c nu . ,,'

.

. ,

')0 T '
.

_ Francisco nad,jlo G1.1UrnJa..
-

.- es.oUl elro P�ssoas ,que jit se ins·creveram :
·-de OlIveIra Fmi..ado. Quarteirão n. 18 - (ruas: AlmiraJ11'le

Consel�o FlScal:
:\fauC':> RamÜis e Fe:':'3ira.. Li::m).

Narba� SIlvado S'lv Brazi- Sl's. Bento Aguk!o Vieka e H�it.or .Fa:ria.
RerodIano a 1 a

()u�rteirão n. 4. _ (nlas: F!{lllpe '8chmldt.,
.

nhRa. ..

B .+ d S'l 'ra le111I});o e Consellheiro ,Maf'ra)_
er�ulllo ehO a 1.VeI. 'Sra. St!plita Gal"C/ia e sr. Sidnei' Nooeti.

SerVImo-nos do ensejO para O:1.Hll'l:ei-rão ,no 25 _ (nJlas: BI'lllmenau, praç,a, ELe:lvilua Luz, rua Fer-
.'. apresen�ar a V. S. �s nosds.os l'eil'U-Lima e Avr.mi.da Mauro. 'Ramos). _ Qua:rLei,rão, n. 26 - (rua Irmão
- nrotestos de alta estlma e 1S-

.'
.

G �" d C' 1)"'. . _ Joaql1'lm, Avel1l!da Mauro RalITl.Qs ,o rua: 11\:!:o railllU,e 'O' ,::>U
tmta consIderaçao. '\ ,

' CD,' 'D" ,'1
N L· T'

.

'a P 'es' Srta. Ma.na, ;é.11l·,1IqtWca, AvI a.

.

e.stor UIZ elxell, I

l-I Sma. CECILIA MACEDO
, dente.
.' , Quatro quarbcirões compreendiclüs ,entre. 'as ruas: Marechal Gui-

Antônio P. PereIra. Secreta- lhcl'me, Deodoro, Tte. Silveira e ArcipeslJe pmva.
��'io. Sl,a. ETELVIl'\A MELLO

.,

__.___ Dois quarteirões, compreendidos flutre as ruas H. Luz, FernanCiO

Machado. General Bil.encourl, e Saldanha Marmho,
,

.

Sma. MARTA COSTA SOUZAI
Quarteião compreendido 'entre hua,,> Anita Garihaldí, F.

-:um neg'cio de aeco. e molhado. General Bíttencourt ,e Av. H. 'Luz.
sito no Rua T8�ZQ �tj.tina . Sma. AGNESE FARACO

nó 264 � Estreito, Quartéirão da� ruas F'elille Suhmidt, Geronimo
Ver e tratar no me.mo. v{lira e Alvaro de Carvalho.

Á SUA DISPOSiÇÃO ATÉ O DIA 25 ENCONTRA-SE O SHR.
JOSE' VARELA

HOTEL LA PORTA
fONE 1331

-ti SIRIUS

Coavite

Vende-se

foram executados
Atenas, 20 ,tU. P.) - Surgi�

ram vBdsões cont;raditórias so

bre o julgamBnto e a conde

nação de 52 membros d a

"OpIa", que c'.mstittriam os

pelot.ões de execução do Parti

do Comunista Grego. Todos os

réus fo�am' condenados á mor-
.

te e a primeira notich re�elo.u
que 10. dos' implicados Ja t�
nham sido executadcs. MaIS

tarde, divulgou-se que todos os

réus tinham sido 'executados.
Essa informação foi contesta

da oficialmente pelo minis

tro da Ordem Pública, o qual
anunciou que a primeira noti

cia era "a informaçp.ão exa

ta" portanto até agora ape

nas 10 implicados foram exe

cutados.
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AV ISO CO.\1BA'I'}; AO;'; L\'SETOS

I

I í

,

I
QU�R nSl Iii·SE (OM (ONFORTO E ELEGAHCIA?

PROCURE A

ftlfaiataria ello
Rua Felíppe Schmidt 48

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

I
o ESCHITóRIO ASTEHóIDE & Cia. Ltcla., iu�erme(liário ria

Empl'{)za Comercial R. Gr,osse,nbacke.r S. A., com escritório no !lia
de Jan�iro, eu'carre.ga-se ele compras de quaisquer artigos naquela
pra,c,a - cimento, ferro, canos galvanizad,os, pneus ,etc.

ESPECI

Empreze de navegação
�tm

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias

Agentes em' Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

!f 'D� Lin��I;�'·�. ��'f
I Pereira l

Advogado e Confabilista J

Constituição de lociedo.dell.

I Plano.. contabei••• Orgo.nizo- ! porticipom 001 parêntelll e pes-
liões .- Poreceres ,e aerviço. d

-

correlatos. '1' la:JR e ..uo" reluçoell. o c - rt-

! trato de casamento de ceU8 fi-
Rua Gal. Bittencourt nO. 12a

I, .lhOS
JOSE' e TEREZINHA.

Flodan6poJill
Da. l'7 ho;al em diante, F ,. 13 la 4'7POlUo

__ o

'.

I' "Quem t!xtra .. iar ou iRa,ilibal �

'certificado de alistamento pqu'
ln ulta de 10 a 50 cruzeiros. out�
sim incorrerá em 'multa de 20 a 1&11
cruzeiros aquele que extraviar 'II.

inntHizar o Certificado de Re!J",,'t
..Ista ".
(Art. 129 da Lei do Serviço Mil!

tar).

JJOgO' A. primeira aplicação, Nixodum

começa 1.\ eliminar as espinhas como 6i
fosse por mágica. Use Njxoderm á noite
e V. verá sua pele tornar-se lisa, macia e

.

limpa. Nlxoderm é uma nova descoberta
que combate os. germes c parasitas da.
pele cauendores das espinhes. Irieiras,
manches vermelhas. acne. irnpigene e

erupções. V. não poderá l�bertar-.se de
eues afeecões cutâneas a menos que

]" ,I (]3 \.T ') (_ j 1\.f-. elimine os germes que se escondem nos

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA P I .onure-, -, j,.;-'. - rs rena- -,-,ao reoeie em comprar minúsculos poros de sua pele, Por-

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA nhos do Uruguai estavam ameaça- ações (lo "Colég'io Barriga- 1��::;f�o.pc��jeNj:!�,� Ill' s��."!ar,;;:=
REGULARIZAR SEUS TITULOS PE ACORDO COM O DJi.} dos pelou ClLl'nUIlltlu azul, o mais llJ"e- Vorde" I'01' que ésta orgnníza- Nixoderm ���tia n�úo�
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE judioiu l de todos os purasibas elo i ção está sendo zelada por ver- I'ürli a$lileeçiies Culaneas proteção.

ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. gado ..Aíirn de combale!' os parasi-] dadeiros idealistas. 1
.. .....-......_'...""'2 -_-.._....._

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES tas, u guvéruo urugumo rt-ocbcu 1········ ,.., .

PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITóRIO CENTRAI por via a(\l'PH" gl',ande _ qllalltldad� iTome KNOT :

DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI de "ganrexanc '. Lsse inseticida ja I

CIO AMÉLIA NETO. se mostrava valiosíss ímu no ano,........................ . .

passado na Guião �ul-:\Jl'iC:>êl1la, DOENÇAS NE.R"��A.b Crime e cível

onde o carrupla azul Li'nha c!-e,safw- . Ce. o. jiro�rll!UOIl ia Et)tilt:'lh COl'lllltituição de Sociedad..

elo lodos os inseucidus cunhcc idos, l4lie, 'iii tloenÇ"M nerVO!l&lI, QlI!l!lt«., NATURALIZAÇÕES
inclus ivc o próprio ar·"óli<co. Os lnata.u e. tempo, elo lIlal6a fll$>l

I
Título. Dellarat6rioll

,

"

I '1 I I
rt'llitamente remediánfa. O clu>Q1llId('! Ellcl'it. -- Praça 15 d. Noy. 2�.

par'aslLa� rcsrs .irarn H IUI OS (L� a a- demc, frato d. fporinda, só p�., l0. andar.
qucs, a í.é, qUofl os

ral,anllOS, ím,am1Iitr.:Jlldiear os lnd.ivflllllol sfetaut811 d, Re.id. _ Rua Tiradente. 47. Isubmeí.idos a um bando de "game-'" enfermiclad.ea. O &mvi(o N, FONE •• 1468
xaue". m�18 ond» II in:;p(ici'lla era elollal III. Doeuç•••entaM c118SlI.

-

t••• AJ&balatórie, t1l. atead...rlfodiluide na agua na proV'orcão cx- bdtameau •• doclI!t•• 114rY$rtfl t�
traorrlinru-ia de 20.000 por um. O ....al., •• R.a D"4I.r. líL ... t

"gumr-xane" que foi t!pscQ]Jcrlo pe- l\er 11 ........ tÜAnaa"...
.................................... .

la Imperial Chcrnical Industries,
dm-antc a guerra, f!,p'pois rll' cu iela

dosas e lll'olongn,r]as l)e�q\liza,; e

CXIWI:iC'flclas I'sl(\ !-;.f'l1i..Io .t.amllém

usado, cllm g'l'andn lhi,1 iJ ]Jaea pro

teger as planlas conll',) gal'anhotos
c oulros insetlls uanin])os. As

1'e-11�Cl'\.a" 'l'

e.eJ.'paiS
Il'I1'1 Hido j)1'uLegi- IIlluo pelu "ganlf'xane" lla Europa.

,
A.fric:l I.' "\m('l'iCH do ,:-\111. e ainda '""" d<moro ao conhecime.nto de quClli

S
'

-

.o: t
.

-

I
d. dirt'.ito. r",,�I!rlQ ., •. '''''A infer.... ·

,O seremos .01' es, quando, Camisa. - GrsvstEu Piiamec 1.'ecoulemcllLe () go\'i\l'll0, ela lndia t!o do r�.u!t�do. cmoo1'& em rJ:;ucs te que se trás li marea da pertu.aru,-
formoso todos, 1�struid(�s este é Meia. d�1 melhore., 'pelol me� PJJcomen,iOll uma gnmtle rpmes�a '''8 Ilfó .eJ.", Ilt>bH""cto. a"", • ....-.1. "JohaÍt Maria ,Farina'" que já �
O lema do Co]eglO Bllrrlga-Ym'- nores preço. IÓ na CASA lvUS do jJi'oclllto para sal\-al' 'Os c.ereaIs; -çto ...,... OI'O'i'id4,w& tt>"_'" iil!,(!ferida pela C(.lrte jmperlal etc;
de. ..

.

CELANEA _ RuaC, Marra. anlPaçar!os pelu gorgnlho. J fi, Pwro fi

";;;;;:==:::==:;'::;;:;:::;;;::;::::;:;;;=:;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-�'-�'�-;:-;;-;;';';-;;;;;;;;;-;;;;;;;-;;-;';;-;;-;;-;;-;';-;;;;-;,;;;;;;.;-;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;�;.;;;';'====':====.-."';-:;;;,;;,-.�.;;;;;.;;;;;;;;;:::-:;;i:::::::::-- ---.--_ ..

-
.. -- -__.,_--"....""' ....�...

\
\

sr CADA BRASILEIRO
Coriseeuír H.lf':ili.etizar um pafr í-

010, convencendo-o a: frequentar
um curso noturno, em breve s,e
remos um dos povos mais adian
tados do mundo: Grupo Escolar S.
José ou Escola Induetrial.

,. •• • •• 1O •• ,.1O.-... ,. •• 1O",..1O".,. ••

. QUFAXAS E RECLAMAÇÕES
PREZADO LEITOR: Se o que lhe

tittC"re!Bl\ é, realmente, uma proyidência.
/o'5.lw. endir�i tar o Que eativer erradc cu

,ara Que "I�tm", faJtt não se repita; _

N Jl..O o ""�l!d&io (jue '" .m. re�.IamJt�I.
n Ciuei:.:a P<ld.rá <rir a caW!&1'. eI1C&!Id
...be-« .. SECÇÃO R:&;cLAMAÇOTtS.
ie O rr.STADO. que o CII80 ler' I�M�

liD
J � Dr�·"j li ]AI-JOlNVILI)�

TORNA A ROUPA

li

Abel Augusto dos Santos
e esposa

e

VVii. r.orinl da Luz
Cordeiro

Elimine as

Esp.inhas,

A (ousa

Combatida no 1.0 Dia

O,., CLARNO
GALI.ETTI

ADVOGADO

G.

LEMBRA-TE I
(números seres homanol,

que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á ..
dedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimént.
da Saude do Lázaro.

.

Senhorita!
Ao escolher sell perfume lVer�

I

)
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f'Estudante de Florianópolis! O Diretório Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade de Direito laneara,
:brevemente, o já tradicional «Concurso da Rainha dos Estudantes»! Presta teu valioso apôio para

......me ... mahu' brilbantismo do certame! •

----_

I 1{}�CEI']'AS CULINAUIAS
ti I-.._ .

A grande' quantidade de vi-I
tamínas que as verduras con
·tém é assunto dos mais conhe-!. cides e por essa razão vamos
-comer verduras para garantir;
a boa saúde, evitando c-ertas'

> do-enças, provenientes da falta!
-de determinados elementos na:
.alimentação. Eis, portanto al
-gumas ele grande valor vítamí-.
'nic'os:

Tomates Recheados --

Esco-I.Jha alguns tomates de tamanho
regular, corte-o ao meio, retirei·as sementes e polvilhe com

�Ba1. Emborque-os até

preparar!''o recheio, seguinte: legumes
'picados e, cosidos com molho
-de maion ese e salsa picada. I':mncha os tomates e coloque em

-címa um suspiro de maionese
·,e polvilha com um pouco de
. farinha de rosca.

Molho ele Maionese - (ex
-celente para verduras e para,
i.batata inglêsa). Deite numa

,vasilha funda 1 gema crua e

outra cosida. Misture-as muito
'·hem. e depois, batendo sempre,
y1á juntando ás gemas, um aze i

·te fino qualquer, até que tome

;,a consistência de um, ércme.
'Tempere de sal e na hora de

'servir, junte b caldo d-e meio li
TI1ão galego ou umas 15 gôtas
c-de limão ácido.

Sopa de Legumes - Esquen
=te uma colher de manteiga e

-douro levemente meia cebola

'partida em rodelas; junte dois
-tornates sem peles e sementes e

"misture todos os legumes que
·'Preferir. Polvilhe com sal e

deixe refogar. Adicione 1 co-

lher de sopa de febá de arroz e

ponha água suficien te. Cosi

nhe lentan�ente até amolece
Tem os legumes 6 sirva.

�
•
�
tJ
M
,�
�I
I

Chuchus rocheiadcs - Co

-sínhe alguns chuchus descas-

-eados e cortados ao meio, TI o

sentido do comprimento. De-

S;OiS de macios, cave um pouco
'no centro, retire a parte bra.n

-ca e aproveite o resto da mas-

-sa para misturar a um picado
-de carne guisada, ligado com

'um ovo. Passe os chuchus l'e

-cheíados (só' a parte do 1'e

.cheío) em farinha de rosca e

-frite.

Legumes ao torno _.- Apre
'veite os legumes da sopa, cor-

-te-os em pedacinn os, deite-os

-ern um prato que vá ao forno, AI g:.:\ S I.regue-os com manteiga darre-
,

U Ui'" e
tida, polvilhe-os com queijo

I ..

Aluga-se ua: q,lllarto com pen

ralado, cubra-os cOI,n molh�o suo, da-sr pl'BjerenCI�l. a ca-sal sem

branco deite novamente quer- Iilhos ou moço solteiro.

jo ralado e leve ao forno. ! Tralae a A"eni-rla Mauro -Ramos

,

i,',' ';':�'1p�:'.//."

,:!
. ..,::

�:"

de classe prontos para vestir, Éfecê vem

mantendo o seu alto posto em vista

do seu insuperaue] acabamento,

do seu talhe perfeito e de acordo com

as linhas anatômicas da

mulher brasileira, e dos seus padrões originais

e distintos. Se é qualidade

o que a senhora procura,

a sua escolha certamente

será Éfecê.
/

Para o espírito prático

da modema jovem.. brasileira,

o vestido Éfecê já é uma

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

MELHOflES CASAS

j'

um "Ccrrtõo-Rovcl" com as Instruções
poro receber o famoso "Livro de

Receitas Royal/I. Ou Escreva para f

Caixa Postal 3215,Rio de Jar.elr.o.

Produto da Standard Brands 01 8ra.lI, Inc.
Rio de Janeiro

• A

V. :'I. quer o progresso da A GRANDElSA DO BRASIL

II h"-'S'sa Juventude � Dê-lhe Ins- Depende. da instrução de seus fi

trueão e isto só se consegue lhos. Fazei com que todas as pes
.•

� ,
.,

•

d, soas analfabetas frequentem. um
aeompanhando os orgamza o

lCurso
noturno e tereis contr íbuido

res do "Colég'io Barrfga-Ver· para o progresso. do Brasil. Escola
de". Industrial ou LOJa Maçonica.

SNRS.
ASSINNATES
selamam imediata

mente qualquer irre-
gular.idade na

o_n""t...re_!J,_,il-.:; '1
Tenha 8

eamppl."[eRenlyl I cyoOsade $léUS iornaes .

..._-,._._.---�.,...�

uma garrafinha
« KI O T»

de

--------------------------------------------�----------W\:II3'lISVUIl J!\lOIl S3
En Ião coopera na campanha de

alfabetização de adultos, fazendo
que os teus conhecidos que não sa

bem ler nem escrever, frequentem
os cursos noturnos de alfabetiza
ção: Hospital de Caridade ou Gru-
po Escolar Anchieta. .

.�---�._--

!��?�os
TOMEM

Uln�. CreosDtail
"SILVEIRA"

GrlnGe T6nlc.

«O Estado» nâo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado por
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não
ul trapessar este preço.

Qualquer rne ioreçêo 6

EXPLORAÇÃO.

I
I .. ·

Vende-se·
•••••••• o •••••••

uma' casa em São José por
preço de' ocasião. Tratar no

I rua Deodoro 20 com o sr.

i e •••• ?��d.e.��� .��t��: .....
I Para os pessoas de fino

paladar Café Otto é
se'n par.

O TESOURO
Da instrução está ao atcance

de todos. Dá esse tesouro ao too

amigo analfabeLo, levando-o a um

curso de alfabetização 110 Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
tr ial de Florianópolis ou na Cate
d :'al MetroDolitana.

. .

EnÚ)l:�g'l��' i,e��·�. ��u· itit�llei
1"0, comprando ações do "Colé
goto .Barríga-Yel'tle" .'
...........................................

Envie ao. seu amigo d!stsD.tf
um número da revista O VA
LE DO ITAJA1, edição dedt
cada a Plorlanépolls, e assi�

II
estará eontrfbuíndn para
IDsI{}l' dffn!'1í'ÍA ,.�H�_,,\

.':'".
de �o8sa te.. _',,'--L

...4) .. "' ••••••••••••••• " ••••• �.

TEUS FILHOS
aplaudirão tea gesto,

quando souberem que cela-'
hOTP ",tI" fi"" R "d� ltll'l..dmt-lI"
to da Saode do J;.á�.. .' ,,"LI)

o VAI,E no IT.AJA.:t
Procurem na A.gêncla

ProgoTNII<\I\,
r IY;U 1 :I!. . �

niTRARIA
ROSA...
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bem instalada no pavilhão
principal.
Venceu o Colegial por 2 x 1,

conquistando o ambicionado ti- RITZ _ Hoje ás 5 e 7,30 horas;
tulo de campeão de aspirantes. ROXY _ Hoje 'ás 7,45 horas.
Derrubando o Ilder, numa das

Pb ill is Calvert _ Flora Rob
mais sensacionais pelejas do

son Patricia Roc e Jean Kent
certame, o Colegial fez jús á

_ em:
admiração do público. Todos os IHTAS �nL l\fULHERES
seus entusiasmados defensores Censura até 10 anos.
portaram-se com admirável

No programa: _ Noticias da
pujança e inteligência. semana _ ICB.

Os quadros jogaram assim
Preços: _ Cr$ 1,20 - 2,00 e-

Batido o Colegial por 3 x t.-Augusto (2), Rosa fO��f:��:( Pereira, Osni e
3,00.

e Hel."nho os mercadores
.

Carlos; Getúlio, Jarbas e To- "'()DEON'
, ,

.

, UI noli; Osman, Art, Dilmor, Er- ÁS 7% horas...

, A luta entre os dois "teams" naní e Paulino. O FIO DA NAVALHAAlmejando uma colocação no r"�
.

foi arduamente disputada, prín- F'Igueírense: Isaías, Fred e, com:terceiro, turno, defrontaram-se, cipalmente na primeira etapa, Honduras; Monguil!lO�, Gel'.;.1 fI'yrone Powersábado último, no estádio da que finalizou sem abertura da son e Hugo; . Damlaní, Joel, Gene TierneyF. C. D., os conjuntos do Fi-I contagem. Na etapa final apre- Günter, Laudares e Wilson. John Paynegueirense e do COlegial, com sentaram-se mais bem articula- Todos -os elementos do Co- e Anne Baxter.a presença de regular público. dos os colegiais, graças ao de- leglal atuaram bem, destacan- .No Programa:A peleja da sabatina, apon- sempenho magnifico da linha do-se TonoU, Jarbas e Getúlio' 1) __ O Esporte em Marchafada como uma das mais in- média, onde Jarbas, Getúlio e como os principais. No quadro! n? 147 _ Nacional..teressantes do certame amado- Tonoli demonstraram-se segu- alvi-negro Fred, Isaías, Hon- 2) __ Fax Airplan News n?a-tsta da la Divisão, em parte 1'08 e construtivos. Mas a honra duras, Monguilhot, Laudares e 29 x 78 _ Atualidades •.agradou á assistência. de abrir a contagem pertenceu I Wilson jogaram satístatoría- Preços: Cr$ 6 00 ._ 4,00 eA' entrada das duas equipes ao Figueirense, po:: intermédio! mente.
_ 3,00.'l10 gramado, com surpreza ve- de JoeI, aos 15 minutos. Re8;-1 - Juiz: Newton Monguilhot Imp até 14 anos.rificamos ter o Figueirense gindo valentemente, os

"melll-\ (aceitável).
.

IMPERIAl,..a,pre!\entado o seu conjunto nos de ouro" conseguem igua- _.-.--' ...._

Ás 71/.).·horasdesfalcado de quatro' bons ele- lar a contagem aos 20 minutos, SERVICO DE ALllIAS-NO lllARmentos: Ari, Pires, Ieo e Calí- por .inter�édio de Paulino, em METEOROLOGIA com:
.co, enquanto o conjunto con- bonito estilo. 1 goal para cada . .

-

Ga.ry COOPER et.rár io apresentava-se cornple- lado. Faltam apenas poucos mi- Pr.vi.ão elo tempo. até o. 14
George RAFFT.Q I t did f nutos para encerrar a partida. horas do dia 21 'na Capitol.to. na quer en en 1 o em u- c -

Tempo: perturbadó com ehuvus, No Programa:teból não erraria em apontar o Dilmor recebe excelente passe melhorando no fim do parlodo, 1) _ A Marcha da Vida ne;Colegial como franco favorito. de Osman e, sem hesitar, atira Temperatura: em dsclinio e •• -

19 _ Nacional.Mas o quadro do Colegio forte ao fundo das redes, con- tovel apÓI,
2' B Ii 1 e Bilhar. ,. Vento.: do quadrante .ul. frel- J

- O lC. 1eCatarinense não soube tirar quistando o "gOald" da vlt�na, coso Short.proveito da sua superioridade debaixo de. estron osos ap �.u- Temperaturas extrema. d. ontem: Preços Cr$ 3,00 único,conjuntiva, talvez devido á fal- sos da "torcida" colegialina,[Maximo 16.8. Minimo 11;9. lmp até 14 anos.ta de entendimento nas suas li
nhas, onde falhavam lamenta
velmente os "meias" Helinho
e Motorzinho, êste último de-
____� ..._ - -v sr-r-: ..... '-'u:_tJ'lAI'Jv t;uUJ.

jogadas individuais, construin
do e servindo muito mal aos ra demonstrava maio)' seguran
companheiros. Além disso, du- ça, continuou com o mesmo jO-1as defesas parciais do arqueiro go. Aos 39 minutos o novo de
Brognolli resultaram na cou - fensor do "esquadrão de aço",
quísta dos dois primeiros ten- Rosa, decretou o último tento
tos do adversário. da tarde, finalizando o prélío

O Figueirense soube dar bôa com a justa e merecida vitória
impressão diante do adver- do Figueirense, pela expressí
sário. O ataque funcionou per- va contagem de 3 x 1.
feitamente, apenas falhando o Desta forma o Figueirense
"meia" Rosa, que revelou-se tem garantida a sua presença
U111 elemento nulo, pouco habí- no terceiro turno, ficando elí
tuado á prática do esporte-bre- minado o Colegial, que assim
tão. O trio final, formado por despediu-se do Campeonato,
elementos do quadro suplente, classítícando-se em último lu
conseguiu convencer, enquanto gar.
a linha média atuou com altos Destacaram-se no quadro
e baixos, vencedor: Augusto, Hamilton,
O 10 tempo transcorreu mo- Acioli, Botelho, Abreu, Marco

vímentado, oferecendo, porém, e Diamantino, No quadro ven
poucos lances sensacionais. Na cido, Nazareno, Aldo, Pedro e

equipe dos estudantes notou-se Severiano foram as figuras
a falta de ânimo e combativída- mais convincentes.
de, bem como compreensão en- Os quadros jogaram assim
tre os jogadores, principal- constituídos:
mente os do ataque. No quadro Figueirense: Abreu, Marco e

alvi-negro verificou-se a falta Botelho; Monguilhot, Jair e
de entusiasmo na linha média, Pires; Acíolí (Rosa), Rosa
onde Jair se mostrava meio (Acioli), Augusto, Nicolau e
descontrolado e menos· produ- Hamilton.
ttvo. O ataque trabalhou bem, Colegial: Brognolli, Aldo e
pode-se dizer, pois, além de Katcipis; Airton, Pedro e Na
oportunista e eficaz, constituiu zareno; Lauro (Renato), Hé
grande perigo para a cidadela

I
linho, Severiano, Motorzinho e

de Brognolli. O 10 período fina- Renato, (Lauro).
.

lizou favorecendo O F'igueiren- Dh-iglu a partida o sr, Alvaro
se por 2 x 1, "goals" marcados] Pereira do Cabo, cujo desempe
por Augusto, aos 20 e 22 mi- nho foi bom.
nutos. Héliuho fez o ponto do .

x x x

Colegial, aos '43 minutos arre- O COLEGIAL SA.GROU-SE
matando de considerável dís- CAlllPEÁO DA DIVISA0 DE
tância. ASPIRAN'rES

I

No segundo tempo a equipe A partida prelírnínar de sá-
-colegialtna, reagindo mal, qua- bado último, no campo' da F'.
'si nenhum perigo apresenta- C'� D., foi disputada pelas equí
va para o "goal" guarnecido pes suplentes do Colegial e do
por Abreu. Figueirense, decidindo o títu-

O ataque alvi-negro, allmen- 10 de campeão da Divisão de
tado pela linha média que age- Aspirantes.

OJ}lESTADQ-Teres lel,a 21 de Outubro d. "47

4'
_

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

IJ FIGUEIRENSE MERECEU a VITORIA

-flÚdt1ÓOeok CODlP'OPõÚiJ
Sim, são provas oficiais, rígorosa
utente controladas. A elas concor-

um companheiro fiel que registra
com rigorosa exatidão a marcha do

{'em os melhores relógios do mundo. tempo. Adq:i.ira tsrubóm um OmZ'l!'!1
- de pulso ou de bolso - .. para t81.'i'residem-nas os técnicos do famoso

Observatório
.

de Teddington, na In- sempre a hora exata e para possuir,
.g�a.terra. Repetem-se·· regularmente.
E desde 1933 que os relógios Omega.

ainda, um relógio elegantíssimo .

nessa competição honrosíssima, são
oficialmente proclamados os prímei-
1'OS em precisão! Diariamente, essa
.vftéria de precisão se repete e é

confirmada, em todo o mundo. pOI"

Rea!i,am-,<jP· em í't'dqirlf}ton. 'reçuiarmeru«•

rn-OV((..� de precisô» 'entre us melhores rel6,qilJS
ao 1Ilu/1I[1l. Desde 19,'13 pertence a omeaa a

1." lugar em precisao.milhões de possuidores de Omega-

OMEGA
PROOUT? DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'rNDUSTRIE HORlOGERE

GENURA - SUI�A

I
l
f

)

I
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o �STADO- rerca ·felr. 21 de Outubro da "l�"1 7

- que o trigo foi trazido ao

Brasil por Martin Afonso. Se-Ped.imOI aOI DOUOll diatintoa leitores, o oHéqu1o de preencher o
meado ínícíalmente em São

�n abaixo • reJJK,te-Io á DOU. Red.açlo afim d. eomp}etarma. 1

t
.

t Vicente, generalizou-se mais
-,.. o an eII,' o noaoo !Ii1OVO Cadutro Sod.aL .

di f
. _ I--

tarde por 1 erentes regroes e I
� _ :� 1 de tal torma prósperou que i

'chegamos a exportar trigo. Até
.�� .1. Civil ••••••••• o.... D. M.... •• �. o.0....... rrleSlllO para o Prata e os Esta-

� _ •••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••• o.
dos Uniçlos .

",i: !!..: �:.;::

TECHICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnico.
� (a) _ •••• ..,."'.4> .. ".e •• o ••• � ••• o •••••• ., .. &I.I'I"'.� � ..

- que o caroá é uma fibra Ipreciosa e das mais aplicáveis I
em inúmeras indústrias. Com
o caroá fabricam-se tecidos
para vestuário e de aniagem,
barbantes, cordas � ai é papéis
finos para correspondência aé
rea.

em todas os

profissões
. �reao ou Carp o ••• ., ••••••• "

'�Ii() do _ Pai·� (mi.) CIl7"" • " o ••••••••• " • II •••••• Q O ••••••• �

'��'V•......� a Q •••• � •••••• a •••••••••••••••• f' •• _ •• o •• &'It •••••••

.a4"J' Q··· · .. · ·.� " O •• ..-, ••••••••••• O.IJ .

Am;radecerlamOi\. Wnbém, a mem'tfJe.a d. notielu de aMeIm._t�
l��lltO. o outru. de p.areDtea ou III.� antf.Iaa. - que o B,an�luete ::>�� <;omer-Ice, - Autuérpia, Lelglca,-

deseja entrar em contacto com I

firmas brasileiras que expor-jtam madeiras.
i

- que o Banco de Atenas _1

Atenas, Grécia �- está interes-l
sado na importação de arroz, I
café e outros artigos de

proce-jdêncía brasílelra.
;/:: ;;.� '$

-:- .que a firma Far�chand Livros Técnicos
Kl imjee - P. O. Box, 7 t . Port I

o

SUd8.11, ?udão Anglo Egipcio em geral- deseja entrar em contacto I .

com exportadores brasileiros _---------------------- _

de café, tecidos de algodão, lãl ImO. r€lloSSO'· ra �RRJnu' lt.d!a.e seda 0 roupas brancas em: I I' ii U J.i '"' II ii
�e.�!::._-.-.-__.-._.-.-.-_-_-.-.-._. &-_-_-.w Rua� São Francisco D� 12

(começa nsfrunte ao n. lJ8 da Rua Estevas Junior)
Impreuã J em geral. ; 'I'robe lhoa em cô res .. Preço. 18m ccneur

• rencio, . Pronta lentrega,

LI VRARIA ROSA
Rue: Deodoro, 33 - Fpolb.
Atende pelo Servíço o

Reembolso Palitai.
.

�!. SAVA! LACEIDA
,� 2!4d1.co.�lca de OlhOll
.... (&Ul'i4oa. Nu-l. - GllrIlUta.

P.relJcl'ig(io d8 lentei de
contato

(1IIft:'��ólno ._ Irel1pe Schm'l-
'. --;li.t, 8.. DIU! 14 às 18 horas.

,�o 'iliIF��(lU. - COllJ!ellleiro Ka
tra, 77.

�NES H18 • 1106

IhuerUe

� DR. lIlARJO WJ�NDHAUSB:S-
5 Clínica médica de adultos

I e crianças
Consultório - Trajano, 29

i 'relef. M. 769

fi. Consulta das 4 ás 6 horas
Rcstdêu«!a.:

F'el ípe Sdllniflt U. 38

I DL RO�:�l�NSOm
I�mwlA GERAL - ALTA Clt.
! @m!lG� o

- MOLJl:STIAB DlII _

"
••• NHORAS -o PARTOS __ .

�o pela Faculdade de :u:ecu
etImS !ia Un!versld.ade de Mo

fe1l'Jo, oL\de foi assistente por 't'A·
� IulO' do Serviço Clrürglco 02'

hol. .Al1plo Correja Neto
� do estômago e ...lu fIli·
"1M'!e11, Intestinos delgado e gr�
t!r61d.., rins, próstata, bex!gA,
i�. ovArlos e trompas, Varl_
)1141, l'aJ.drocele, vartzes o h.e.�.

I
CONSULTAS:

_ li! iJI II horas, ii Rua Jl'f,t.r;I<I
l!eiliDl1dt, 21 (altos da Caq f"lll·

raíso) . Te!. 1.598. o

�l!lNCIA: Rua Estev\!!1II JI!'-

I P"

mOfo 179, Te!. ii ':____

o

__••_

Dr. BIASE rARACO
DOlllNÇAS DE SE'NHORAB .-

1l'ID'lLIB AFEcÇõES
o

DA

p� - RAlOS iNFRA·VER·

JlELHOS E ULTRAS·VIOLETMi
Oeso...: B. F'ellpe 8chn:tdt, 48 -

raa 9 àll 11 e das 5 às 7 hre.
RIII: R. D. Joime Camara, 47

i'ONlll 1648

R. NEWTON D'AVILA
�� - �'1,{iÍ Ur!nArlu _
� dQS IntastinOll réto ti
-- - Hemorroidas. Tra�

� di! collte amebI�
$'�0t-lll'ap1a - Iatra Terme.lbo..co�a: Vitor Meireles, 28;
�6 d1arll\IUente U 1l,lIO U.
� ,� tvd<l. das 16 ns, em Ilwa.te
".. �: Vida! RamOll, H.
�_�.

o

Fon. 1067

DI. A. SANTAEllA
'l'lio"1plomado pela Faculdade Na-

.

"'},_� de Mel.Ilclna da Universld&
�", (a Brasil), Médico por coneue
� i':O Serviço Nacional de Do...
'� Mentais. Ex interno dia Samta
1lll:_ do Misericórdia, 'e HolIP!Ud
,'!'!:...��tr!ço àQ RI_Q na capital h·
.0 áera!
�()A Ii:eDICA - DOJilN1)át/l

NJilRVOSA8
• �� i!}J:lnwlt61rlo: EdlfIclo Am61iJl

o
NETO

. � ilS'l!ll lrellpe Schmldt. ConauItam
DaI 111 /iII 18 horas -

ResHancia:
Largo Benjamin Conctant n. 6

Lonures. H. }'. :--;.) _ :\'n Fcn-a
tio Rúrtiu qUI1 sel'u realizada em

Luudrcs no mf\-; de outuhro, será

I'Xll,),.;;111 um interessante aparulho
Cllll":[I'lli°l]u ll('jos cngeuhr írus do I

r
l}f'Jiai'talllcnlo dl):; C.OITí'io;; da

,Gl'ã-j'HJ'I'laulta. para l()calI�al' uel!'llos

!lU,'; tU]!u,� ll'JdÔllicus.
o

oEs;;·p l'llgl'lllloso d!sj)o�itiYI) pode j
lo'eHli�'�ll' U� del'ei{os com grande
VJ'í�ci,iio nllm l'aio dp c,r\l'ra de 15

km�, Fuucil111nudú dr acrll"!O cunl o

Jll'iilC'i[Jiu du !'al!-<u', (I Hpal'f'lll() dis
IPÓ!' do um dd".['oJ.' dr' raio caforiu
l' Irêlllsmi1e UIIl impulso de alia

I'rcquôncifl {Jll-C' paS8a flLl'av(\'s du

c;lhfl, ma;; yolla .f'm �'enLido conll'á
'do, quando l'neonlt'a um defeito na

I i nlla, O II;mp() gasto na yoIla do

impJll�() (� medido num osciloscó

pi.() I' fi di:,du!lria até (J punI0 1'111 I
qllP sr: elll'onlJ'<l i) dcfr�jtll r cal('u-IIlatla cum um f'l'l'O a[JI'o-xirnado dei11m POl' C('Dlo,

I
I

, -

�,;#l'1� POLYDORO 8. THIAGü
.;l� do Hospital de oartaa(ltl lhelro da ilUf'traC:lo a.cima_ otbreeeJ"o

lhe. em Q.Illável gesto, 'tUn cáJ.ice do_
excelente Ilperiti vo KNOT, lembre
lItI �. Sia. de acre·scentar,o.o ngrad.&
o..... gentil.m:ESTE.t 1/4i'1-
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de Florianópolis
.t.>1II1.stente da Maternidade

;.�1I:OA MEDICA - DISTUJI.

moe DA GESTAÇAO oE DO
PARTO

.� '1oa órgãos InternO!!, _
pectalm�nte do coração

�ças da tiroide e demal,

-glândulas Internas

,��RAPIA - ELECTItOCA..

�@9IUFIA - METABOLISMO

DI. UNS NEVES
Moléstias de senhora

�·tór1o - Rua Jolio Pinto III.. '1
-- Sobrado - Telefone 1.481

b�nc!s - Rua Sete de Setembro
- (X-diflclo I. A. P. da Estiva)

TelefoM M. 884

'Il. PAULO FONTES-
C11nillo e operador ,

�lltór1o: Rua Vitor Me.lre!0I. li
Te!efone: 1.401í

�I das 10 às 12 e da. H uI'
�dêllc1a: Bus B!umoIlollu, H

Telefone: Ut2)

I v/'I P,?OOtlro_ {)A KI10rfAo//lO••(ar,_: ff(jlJIiO$

i_o·_.__�T.I,.iP.U _40
BASAL

4�.IitJRI2111U1 lUàriamente <l1l8 13 l4
18 horas

"� Chamados .. qualquel
iV"� Ine1Ul11ve durante a noite.

',",,�l'Itn.T01UO: Rua oVrtor Melro-

les, 18. Pone 702.

""�2l'ou.: A v e n 1 d II Trom·

powsk1, tia. Pane 7&e

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

JI. R. S. CAVM.CANTI- >

.{�CIil exclusivamente de crtançu
Rua &ldanha Mar1nh0, 1.

Telefone M. n�

FARMÁCIA ESPERANÇA,
do Farmacêutico NILO LAU�

,
flGje e lIm'Bnbll. BerA a .lIa ilreferhlll

Dr..,.. ..cionals e eatranr;eiru - HomêOpáüu - Pem

maria" - ÂrU,oI d. Dorrtteh.,
Gllranlc-GG 11\ GJ:l'IUl ll'b8t!i'vlru:1a .<lI ueettl1áll'k nétho,••

1
I;I

CURSO DE MOTORISTA
Tt'unspo l tas regulara., dg çorgos do pôrto dee

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Eneins-!te Q dirigir automóveis

Amador e Profrssíonal
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem-3e chamgdos para reparo, de urgê:lci'i.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

SÃO FRANCISCO DO SUL para NUVA YORK··
r

I
Informacões com 09 Agente.

Florianópolis - Carlos Hgepcke S/A - CI _: Teletone 1,'112 ( End. teleg.'
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI- Teldone 6 MOOREMACK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o rompimento das relações diplomaticas com a Russia colocou e

guarda -des pavos que lutam. pela sua dignidade nacional
sebrevíveneía da cívílízacãe cristã ..
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ln Convenção Municipal do. Partido. Social:
Democrático em Concordia

lraba lhus, f[ll,e ficnn assim ('upA i-I TcodOl'{/ Hal'J.li,{·rj
l n irla: Ati lio F.on.tana membro lia Frunc isco ll a ll
CUl11i,,�ã() Executiva Eslachw,] do

I
,Semfim da H"a Braga

P. ,S. D., Fioravante Masso l ini cau- Huh(\J'fn Hayrnundo Finrg,l'l'
rtídato ao cargo 11e Protr.ito :\Inni-I Fi17,t,nüo a (�nll"egn ela rdação ao'

cipal, cuju cnudídaturu já ':oi [10-1 SI'. ,T)'l'csicJ.('nln ]'(,qupreu o cJl'p'LlJ:a
rnulogada r-rn memorável Convcn-] du J',.'>11\·alr1, PU'Ci', que a submetes- .

cão ,dI' 15 di' Agosto r!';] nsato, Du- 1 �'e a upl'o\'[li'ãu dos convencionais..
m ingns da Nova F'ilho secreturio .to Di) P.()S�P chi relação o Sc. Prt�gi,
Di rrtóiio Ml1lüci{wl, Pasqual An- dent(�, cousultou a casa "'I' os no--

golo Locul.e lí presidente do Dire- mes indicados correspondiarn a
torío dn Euguuo, Ací lino RocllU vontade (Jo� convencíonals, ou se

pr�Sidf'.nlP do Diretruio de !!:ie.;ü'a'l dr.'Sej�vall1 que

...
-róssc p]'()I}r:d.iC!U ai.João Moschetn [J1'I'.sJd,('nV� do ])11'e- votação para escolha d('imít.rva,

tm'io a_e ILú. Vtrgilio Diel l)1'!'ili-, \[al o SI' .. Pl'esidrlllf' tcrrmnava ele
(j.pnL(' .lo Di'l'plOl'io dI' Arabutã, I PL'{)il)'Ul1!I'iar suas ultimas palavaias,
Erní li{J. Knobloch pl'.p.sic�pJ]LH do _Di-los co.nv0lJ>ci,onnis. T)l'Ol'om]�{,J'am'
iotnrio ele ['l'Uig'llay r' \' J rgi lio Dal- \ numa vibrunte satva de palmas
I'ovo 'j)r,e'si'Clrmte (lo Din.f.oI"io uo

'

q1.W Iwm Lruduzlu o acerto (la íll-·
1;;:,LI'vi'� Junior. I dica(io dos 11011)('5 apl'P,spntadn'i
Avós .constiLuiria a nWiHL I) dr·1 prlo Lle[mtr:rd'o Esl.ivalet PiTes. AIl

!llll.a,üo Eslivalct Pj)'e�, COll'vidou o Lp;; a a.clamação unânime dOR ,.,'

Sr. (inIBo Rarnu,s a a��llmir a prc- nhol"E's cOTwcll'ciona.is o' .sr. ,Pr,esi·
"i{!enicia .dos l,rab,illl(J.�.

'1 dente rbSIJenSOu a votar;ào e pro-
ASRumimln a presidência () 81'. e.!amau e�e().1!Ji>C!os .em deú'flitvo .oE

Cebu Ramos usou da palailil'a, ,pnl'a, N:ndirla(,ns a ver,padol'.es.
di;;;pl" anil pl'et\('nle� da Jinalielrv],e I ,I�m Home do,.; 'can:d'ida.los 'esell

da I'Punião P rI'gTad('ceT' () eonvite lhiüos, falol!' (I Dr. 'l'a'cH.o Diowa,l.'·
qUI' Ibr haviu sido ff'iln. pelo Di- Kr;WIUl>E'I', que pm .s-eu nome e no&

1',eLori() �v[lllliripol, [la'l'a ir' :í CnTI- 1
de 'S'C'IlS C'olrégas, agrad,eceu a di",'I"

coe,rlia' pl'e"i,diJ' .(ÍqlH,le gl'aml'e con-: Unçilo rins eOl1\'()lJ,ch,ua'i"., nHT'TlJan../
clay'f) ci,Yi,c,il. TCl'lIÚlltOH o ()('·ador· do. .qLW uma véz .r(:'·le'itos, não nledi,
f'na.ll E'ce.ndo !l'S sel'viço� tão eriei- irão ,{)Sr.Ol'l)ü;; para, ao la,do dú Fi,o",
:'nLe� qlle w\m rea[i.,�andn ;.:eus. J'uva,IlLe INlassoli.ni, dotarem Uon-'
COl'I'C'·]j.g-iom'i.l'ios l)[J,qnele mUmJci-' cI)'J'(Üa de um glOY(WTIO flue trmhalha
piu. A� llUima,,; pa]avJ';]� do Pre'Si.." ('m I[)l'.ol do g-e.rW]'ORO põvo concoI'-

dvn!'e da Comi,:sii.o E'Xé�cll'lj,va }';,;;I,a-1 dien:;,e. O ,01'arJOl' j1o.i' vÍivamente"
dnal rio P. �. D., foram ahaJalias a,pla'U'dido pel08 cmlyen6onais. ,Fi-·
]lor jJl:ulongm!a .(; ,rntusiasHca Htl- ze·ram ai.n:cJ.a nso da palavra ns se--

Causou profundo pezar na va dI' palmas. . rilhor.es Atiho Ji'onLanra, Dl'. Cal'!OS
cidade de Brusque e em todos A :�I�glJil' (} Sr, l'l'esir[>enle eonce-j Bnch'ele e o 'd'epulacl'o :Esli,vaJet
os' centros industriais e comer- (],i>ll a pal,awa ao ]Jrimeir.o Ol';](l()]' Pir,e,s, qU0 ].'eSl)('ctivamenlr apre-

inscrito . .81'_ Jit]i;O da Cü.sta 'l\Iev'e,s &enlail'am m(l(�ões dH ,;oJi,edariedad·edais do Estado e de Curitiba, o
que ,dirigiu PIll nn'l1W dos S("llJJ10res no. P'N',si'L!Plltó E.urico· Gaspar JJl1- ..

falecimento, em Tubarão, do cOJlv,encio,wü;; a sa'uda'l.�fio ao !:ir. tl'a, Vice PI·p.�·i'dente Ner,eu qtamQ.:E..
sr. Paulo Renaux, ocorrido dia Pmsidc'I1,l.e ,da IGo'nliSisfio Ex-et:uti'- H ao Gov,ernardor A{l,el1bal Hamns lia

17, ás 21 horas. va d'o P. ,S.D_, en,!J.I.ec·e.noo ;;til "uas Rilya .. 'l\yrj'a,s as moçõflS' fOl'a.m a-

O extinto, menlbro da tra- qualidades civi,caR e a ori,enta,;fto pl'(J\'a�fl.a.s .s'Ob i'l1,t(m�os apJau�üs d'o;;;
\'{>'m ilYlJll'iminrlo ;],0 pari iflo nl<1jü-. c·oll'vlYll'úiuj};]js. . .

dicional familia' Renaux, filho ritál'io I'Dl Santa Catarina. O OJ'HrJl)]'! ·�l);Cel'l'undi)· 11 ümwenç;J,o, t.OlTtOu
do saudoso Oonsul Carlos Re- foi yi'Y3'11lE'mlc aplaLl'dido pe:kt opo]'- ,1 falai' 0, '�J'. Celso Ramos, qu.e·

naux, iniciou suas atividades tuna P bela ora,ção ]H'onunlCiada. I rnnciton os sell� cot'L'"li-giOIJ'lil'ros'
comerciais e industriais enl Em nome do Dil"etorio :\[Lmiei-,;) c.o.ntillllal',em ,li ll'L1,balrhm' com (I

paI. saudou (IS srnhol'e.s C011\'enrjo-: lll,esmo al'd,or qn!' já v.i:nlllam em-·
Brus·que, donde se transferiu, nais o corrl'ligionál'io Ca,ssul .Fi-· pr'eg';]ndo, vara qne· c,a'd.a ,'éz maj."
mais tarde, para Curitiba, ci- guer('do de Andrade. que (:'ID paJa- \ for!,f' 'e· pnjrlIlI.t!e ';0 101'l1>C a gl',lUfJ(�
dade em que se estabeleceu \,l,as r'l-'p3s'�ada!s 1[10 mais vivo "n-I fam; iliil 'pe's,sed'i,:_La ,de CO.l1>ool'{lia.

com a ":iVIalharia Curitibana" e tU�lêlsn1>ll, cml'Cl,toll a'O:3 IH'I'S·f"ll'l.ps, a, Apús a C'OlWf,nç;]O, nJ1!t.re a" malS
intensÍJfilcar,em a 'NI1mpa,nll'a e-kllo- vivas nclamaçõe" dos çpnv€l1cio

com grande estabelecimento ral em Lor,no da cand,hlalu!'a cl:p na:i, I) :Sr. Celso Bamos 'l'nmoU'

comercial. Pioravante Massolilli, nllieo candi- tral'a _ psla ca,pHal. tJ'ae.{'.·ndo' ii e,f>r

Tanto em Brusque, como em r]'nto m·rde.nciaclo a da)' ú COD'cn;l'- [{'za dI' que Oi; candidatos Plj,qs,�

todos os nleios econômicos do di.,a, um gO\'Pl'no de paz (' (tr� p1'O- rJ'i.:d a� r{}Ittal'fio lno ,mnn·jc,i\p&()\ ,f&"

gTI-':3S0. ]11t:'z a s'P'g'uÍl' 'Uso ôa paJa-1 Concordia,. 'c.om a pl'eJ.erencia.l' rJo<'
Vale do Itajai e .bem as'sim enl

vra ,n depnl ado :E�tiYalr.L Pires elri1Ol'a,do.
Cul'itfba, fizera ele irande cir- que. d'.Pll c:ünhecimento aos cOlllv.en-l·

.

culo de amizades, graças ás ClonaIS do resulLaclo da;; c011v('n-1 --,----------.--- ,

suas destacadas virtudes de es- ções di:<'britais' que �la\'ia prpsidiclu, I Cafe Otto traduz quahdode r
€naltel}endo os candIdatos apr,esen ..

, Peça-o DO seu fornecedor.
pirito e coração. Lados pelo:3 distritos,.�para inLegTa-j----------.-----Era ele pai dos srs, Herbert, r'em .a ü1�apa ppss.e'dBla. A r.elaça.o I Para os e'uropeusIvo, José e Carlos Cid Renaux, ti!)" ,canrll,daLos .a Y('I'Ba([o]'es, Jndl-'

todos industriais em Brusque. cadDls ,pf�los cli,re·IOl'ios di�Ll'iLillS' .

at d
.

A morte veiu sur1\reendê-Io
acrcc.e'll .() de'putarl'o K"'I.ivakt . I.·J-I De�eSSI a osy 1'08 os nomps ,dos candKlatos mlll-· li

em Tubarão, onde se encontra- ca.dos pelo Diretoria :\1Ll'l1iICi'l1:lI, pa-. Buenos Aires,20 (United)
va ultimamente, tendo seu cor- l'a ooncm'rpr,em ao pleitto pelo COlTespondendo ao recente'
po sido transferido para Brus- tiislrHo da sédB.

_ . apelo lançado pelo Vaticano.
. Apres,ellDou, cJl>Lao, n �lepntado, .' •

•

que, onde foí velado na séde da E.stiy,alet Pir,es a C(}DJyeneão, a re- pala socorro a Europa, o. alce�

Sociedade Cllltural Beneficen- hl.ção dle todos os yp1'e:a'dór.c's que bispo de Buenos Aires, card€al'
te Gonsul Carlos Renaux, De lá rl'nveriam concorrer lp'ela leg,ellda Cbppelo, vai enviar á Santa
foi o feretro conduzido ao ce- do �)'aJ',ljdo Social :J)'emacr>úLieo, e a Sé, a fim de serem distribuídas·

, "

d C 'd d E ql1i11 ,eslava ,11'BSllJ1 CO.IJ.Sllhll{la:
't d . 12""nllterlO a, omunI a e van-· Aliho Fontana ao. neceSSI a o.s emopeus, .'Y

gélica, com grande acompa- Dr. 1',ad lo Dj()lrnal' Kl'acmel' toneladas de bIfe enlatado, ali-
nhamento, vendo-se 110 cortejo Dpülüzio Alberto Bo.J'f mentos diversos e vestuários
funebre representantes de to- _"'I'OllSO Ihi's·el obtidos ·em coletas, entre o.S;;

das c1asse,s sociais, das entida- Vitu,] ]i'>eJj,pe CaSal'.utt,o catolicos. A primeira remessa
.�rJlolf,o A lv,es da RoolNl

. ., ,

• -

(

.

,

des locais, autoridades e gran- Vitor ;(�onl'ado LembalJer partira dIa 22. '� .

de número de comerciantes e

industrialistas.
':O Estado. " , associando-se

ao pezar de todos, apresenta á
familia Rel1aux, sincf2ras con

dolências pelo rude golpe com

I
que foi atingida com o faleci
mento do estimado e benqui>8to
cidadão.

Concõrdia. o 'ijJÚ)'SlW;/,O c Iu l.uro
so munioipio riu Oeste, {�alarjne.]l
se, em data de 11 do> cnrrr-nt c.. Vi
\-,(HI momentos de gr-andiosa víora
vão civicu com a rcalizacão da Cou
vonção .Vluníc i,Ú a I do Partida t'0-
ci ai l)p'iT)(Je['al ico, para a escol 11 a
do� f;üníli'rI a Los H Vereadores, nas

próximas el,('j.r:ões ele 23 ele Novem
bro 'proximo.
.() conclave, que revestiu-se de

·psp,etacnIClI.' êxito, j,ev,e lugar lJO

'Salãli rio C.ino Auroru, que apesar
(If� r-spacoso, lOl'JWlhSP peqUellü
para acolher o grunde numero de
corrvencíonaís, vinríns dos mais

Iongincuos recantos do mu.n icip io.
Embora convocada a convencão.

ii. ultima hora e palra um dia irn

Pl'o.pri-o, a 'Cidade dr Con>(',(n'(Jla ctps
d·e ,cedo, foi Loma.da de i,nLpl1�:O rno

vi-meiDto. A mpsa da ci·ta.diJ. OJl"ell

C,fio foi presidi,da pdo �r. Cplso
Hamos presl.igioso P1',e,sidcn! p ila
Gomi�"ão Ext'culiva do P�lrtid(� 30-
eial DemnCl'at�co, �l'eçãu de ,santa
Cata'l' iDa, ;],ChnllÜo�sc ainda prt';'jrm
I"� n dC.j)ulado F.�l·ivalt't· I)ires
pl'{>"Í'dellte du Di'l'rlol'io 1'Iunieipal
(lI} P. t'. D .. e varios ou1!'os ilustl'PS

pl.'OCf'l'PS óess,edisbns do in!.ol'10r
do J1l1lnicipio.

lni.ciall:eJo os tl'abalhns da Con
venção, o ,depulado E6l,ival,et Pires

organizou éÍ mesa direLcn'a fi{l�

'lorlan6polls, 21' de Outubro de 1947

Paulo Renaux

Exasperação antedatada
QuaJmio-a U. D. N. lançou, Del, Capital, a sua chapa á y,erean;;a, es

jornal, 'em prime ira págfna.art-clou os nomes indicados.
Fê-lo sem (I mínimo comen;tl{ll:io. SileneiolJ, de caso '[J('Tls:J.I.lO,

quanto .á .frargiUclade da. esoohha, ip'l'odanmda de ·lll'l'fl'eil'<l quase nuan i...
mo ainda ·entro os IJl'Ó'pl.'ins udenístns.

,.

1\. nossa discrição í'ullclllD11'1'-l:}\'a-se IH} interesse �.:.Hnum (le IJUSS!-,
,biliLalI' á campanha em illÚ)jd. um críma dt'Tl)o(:l'alilcam('<J]le sadio e ox.i-
S'ena,do,'

,

<,

,Le;gáva!m:bs aos alh;/.'l'.�ml'ios, assim ,[\ mais urna vez, (I esclarecerem
(: d·('(,illlil'om os prop,j'.-i(l)s �om O'S qnais �p él'[lN'3t'ulayaillI üa li�',a.

:I:>'ôs�e ermdJal a elj,nrlll{a 'llllemisfa" ermlial �cl'ia a l].Q,ssa; df'StLl11i:-;
tosa viesse de lá 'j)<l:l'a ,rá, ,desamis'(,o>sa ;\·oHaria. :ele cá pa,ra lá. I l1:f.eli 7,
me,nte o se.g·ll]]'(l'o cTil.ário foi o 'f�!eid (1 .pelo ól'gão oficial da U. D. N. Di

vulga,rla a ,óha,pa !piosse,di sLa" a 'ela ,se atiraram Ocs-J'&cre\"ed,eil'O's do Diú-
1'10, 11'0 rufií ridieu],o e HstUrdO de d'f'SlmE':I',eeê-'!a e c[ies'pre�hgiá-la no COIl

,- ceito pu:hliC(J. AO'ÍnlV,es de lwom'lvprClll, 'C"OilTIO- 0xiíg'p <1, praxe- d'eUltOcI·ij.
'Lica, á. pro.pflig,a:nrla. (/;(:' '''''1l� r;}mL,':tto'S . .os ut.lf"l1)S'ta,,, ·prclfel'i'ram Cell!.nl' a

demoliçã,o dos 'llnsso,:, -8 lara ndo--(" g r-o-sseiTa e estúpidame'IJ,t'e. Ess<l ati
tude 'S>CT'.\'j,u [Jata, eyüJencial' não �fÍ a rI'f'�df'gânrcj,a O>j)();sici()ni�1:a, se.não
tambóm ,para. !co,nfessal' a >\'eal;1ío SII'i'cÍ:cht à 'CÍrCllIls,lânrc.ia desigual com

qll.;l� I) ípOVO aco�hrcu ,(' dassiJi,c',nL! a;i' d11as l#]1w]}as. p'l'üclamando, em sua

'vn;c dei, a oXl}eLêTlCia da pesse(!>iísta ;;ôhre a, mlenisifl.
O g'e;:;to do 1'oUhê,to r,ewciülláwi'o, pur '&OÜOS condenado w pOI' Indo

cond'e.J1iáv'el, :é ai :r·cw,olla:- CO'o,tm a, inferior,idade a qUie a orpinii'io l"elegou
a U, D. N. 'Irneo(ruforma:do,s com o' yerc,di,to p'Oipular e d1esa:per'cebi,d·os de

lIue Ine con.densava o julgame'l1&O ,r}os ,pl'ópJ'i(\'s col'r.elig·jüfitárioi', I).S jor
llalist.ws �ja ,Col1sleJlheiro Mail'l'a 82, ,encllTI''a,la:dü" ;])e'lo m'TO do partido,
'1ar,ga:rrum-se a,o i'nsu!t;o, ·às j,n:triga;s', à me.nLira e à injura. É.ssa desespe-
('<lida' decj,são, 'que só os c1i1minlle, ,e da,dos o mer·eómenJO', a digm,ida,de e

a 'UpLiulão de a,em se.l'vh�mn u H1ul1'iüipio·, dos erundi,cJ:a;Vos lJ0Ss0cJi.slas, re
,;nlta'rá (''ln mais 'uma li>r;ão '1)a1'3 a n. n, :�. De 2 dre dcv,embro rl'e 1945
ÜCRi{mesa:r,rum ,os· tmSÍ'nammltos, ipar,a armazenarem raJ1lC'Ol'es pobres e Ya.,.
�jos, O 'plp,i1lo de 1(1 (1:e ja,nriro S01'V'ÜI-lllt', apenas, lfIaea ,no,\'as l'o�,el'vas

de [bi1e,
A inil'anúgFmcia de agora ,6 anteda,i:a:da exas'p,eração por mais

lNna drrrJ"ota que soe aprnxj>ma.
'

if:(Ul)(!O' a ,es,ses ,lltÍ,stéri,oos mia:rJo8 de te�blldo, >O IP. 8. D. marcha,]'I(Í para
.as 'Urnas, qU'I.) ,Ililo de (lüllsagral' os seus 'c.a:udidatos.

:Para isso 'os ill>dirc.on' pmlre cOllterrâ.Tl!eos ilus,tl"es, j)J'obos, ca]l·az-ps,
t)xpe,rim'en.ta,r]O's ,e dignos dos i\'u{o>s ,que vão r(:)c(�bel', e que. farão da Ca
mal:a MUlJi1ópal uma CRsa de eJe:vot'a;d:o ,1 ra1b.al,ho em ]lro! da nossa te!'ra,
dos a:nse'io>; do nosso 1)OVU e das exig'ênci::vs :de progresso da nossa Capi
tal.

Carlos B. Rabello
Visita nossa C\apital, onde

chegou ontem. via aérea, pro
cedente de PÔrto Alegr,e, o sr.

Carlos B. Rabello, .Inspetor Ge.-I
l'al do Departamento de Segu
,1'o.s da poderosa organização
securitária, Lowndes & Sons
Ltda.

Alem do problema da aU
mentação dos ne;cessita"(los, a
Ação Social Catal'inense v.isa
solucionar o do trabalho dos
desu,ju.sta(los, ])81"8. t'ol'na-Io's
elementós produtivos.

Telegramas retidos _

Relação dos telegramas reUO dist�nto hó.spede, .q�le em dos na estacão local:
nOSSQS CIrculos comerCIaIS, se-

E'delgard
-

W
.

dI R, 'e'" .'. d
o en lausen, e

cur� allIost. e soctlals �ozab' .de es-
,nato Pinio Vilar, Irene BeireI',peCla es lma, em 1 ece la as Hild OI" V·t. Tmais inequivocas demonstra- ta � .lve�a, I .01 �s-

ções de a,preço de seus inúme- " acanas. ernandes, Arll:l
ros amigos.

do Korb, Flellx Lemse.r, Man.a
'Ao sr. Carlos B. Rabello, os Sa�tos da AC�sta,. TaVlano !�;

nossos votos de feliz estada em x.eIra, �ntomo LI�na, Im�blha
na IratI Ltda., Joao Dommgos,
Bento dos ,santos, Felix Tllma,
Telmo Fiarias, Marina Alves,
Marcos Miranda, Carlos Maria
da Silva, Luci Silveira do Nas
cimento e Miguel Korselhos,

nOSsa terra.

,
& ��J�_I'"A� � � \ �
.. ..>-.::.l . -_J � ._, '_/

DR. SAVAS LACERDA

�
"'" .

--� IT�L
elA CATARINENSl �

DE TRANSPORTES AEP.EOS LTDA

comunica aos seus cli
entes que reabriu o seu

consultório nesta cida.de.

IPETIDLI·II
lilRI[DII

CONTRA CASPA,
,QUEDA DOS CA

BElOS f DEMAIS

AFECtOU DO

COURO CABELUnO,

" r

FRECHANDO •••

A F. D.N., aqiJi, pm Sanlla Catarina.. s·eml1re se ,l"d)('ta CQntra
o qll'e dr.ze:mos ou a;fil:,mmnos.

\�C cr'iLica.mos H:(fLl!eles que jUl'a'm ([ue' úarcs()]'::cm na 3''[lOL

siçft.o e .lia oposição hãü de t11!orT'or é 'por qIT'e, - dizem eles -

·somo,; ,per.;;üTl'a.JisLas, ele. 'l·te.
,Se o nosso ,comcnLári,o IJã'il .BÜl'Vf', vai. fJ!, uma o.fif'lmação

{iiigll'a ,de seg'uida.
n.__ Quando um ou ou1 to .companheiro ,quer fuz,C1' camQ)3.-·

nha sisLell11á.[.iea Icontra o gOVêl1l0, recorcl'o-U'IP iestn,s pala,vl·as·
inesquC'ci;y'ei,s do }3;])'ão de Cotl'g-i.pe: "Infeliz o'posiçã'Ü a que se·

resume 'em eSlpr'eitar a, oQ)Íniâo do ,govêl'nó 'l1ara se: c,o.loca;r Da

li'TJ)ha oposta, serja ela qual r,oe. Por '0ssa forma, 'não '5('; !pode
habilit.ar 'llenll1uma oposição paira govern[] 1.' ü rprui,s, HD'U pe,ll':J.·

de renegar todas a,s ü,piniõe;;. que emitin, quando era üiposição"..
}; cite "A Noite", ,de 11 ,do 'COlTC'lJIfo
Pê-la o sr, JLH'wci Ma'ga.Vhães

Serve'!'
GtlilhenJle T((l..
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