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Na Assembléia Legislativa, ontem, Iodas as bancadas se DO m-pira:<'
repelir os insultos sovieticos ao ,Brasil e levar ao Chefe da Nação

a solidariedade d'a gente catarinense.

•

Rio, 21 (A, N,) - Exatamen- o comandante Ernan! Amaral

te como aqui colhemos e para Peixoto, a pedido dos ínteres
ai transmitimos, o líder da sados mandou a Santos' Reis"

I maioria da Camara dos Depu- Hlsse emissário trouxe a pala-
1) MAJ.� Al'ITIGO DUIUO DE SANTA CATARINA tados, sr. Cirilo Junior, na dís- vra do senador Getúlio Vargas,

puta em que se empenharam os em favor do deputado Cirilo Jú
�lfeJtiGtár!o e D. Gere.te: SrnNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA XAIOS diversos partidos de. São Paulo; níor, pondo termo, assim, ás

Direwr eI. K4NI�io A. DAMASCENO DA. SILVA para conquistar o apoio do se- discussões nas hostes petebís-

I
- -- .... nador Getúlio Vargas, termí- tas,

Ino XXXIV. Florianópolis --Quarta-feira, 22 de Outubro de 1947 i H. 10.156 nou vencendo. E' que, segundo
__________

I apuramos hoje em fonte fide-
digna na Camara, já confirma- Trafego branco

N SSE'M l-ElA LEGISL TIV ,da por noticias chegadas da
,

" capital bandeirante, a secção Nova York, 21 (U. P.) - Â
. .' do PT'B paulista pela manhã, assembléia geral da ONU apro-

IJm telogram2 UI" orador ProJ-elos !lprov!lldos SOII-duill"o em reunião, presidida pelo de- vou, por 52xO votos, a trans-

,V U. ii II. tá II., 11 U'" putado Baeta Neves, que ali se terêncía para a organização

d!lde !:lO presl"'dôote 6a�par Dutr.n pel!A !.ltit11lde encontra, resolveu adotar o das funções exercidas pela an-
'u ,II U (5 U fi'il, II U I U candidato do PSD 'á více-gover- tiga Liga das Nações, sôbre a

do 6ovêrno frente a' �D�l:al"a. nadoría daquele Estado, Essa repressão ao tráfico de mulhe-
U Bt ijrJ resolução foi tomada depois do res e crianças e publicações

,Ao Snl', Dr. José Boahaid, Pre- palia a execucão ordens. _1111' (>'1'- ciruonto 'las altas ',1'11, (lJ'_ilja'I('� (l,� , , r

1 L j \
-

- - -, .- c -, - 'regresso de um emíssárto que_ pornográtícas.:31{ 011, c. (a ",ssembléia Leg islatíva peladas mesmas a utorídades fJC o pais (' Wtla ?\a(.'i'ttl POl' notícias
do G8la.-Jo de �anta üatarma, JOi! caso uaqur-le momento tícava sem transmitidas a seu I.pmpo, muírvo
lpas�(Hlo, do Estaelo do PiaLlhi, o 'be· sulnção, determinou o scnnor co- porque dclihei:e JlLtO mais compu- b�"!!ft I h!:ia da pa.lf;g'l'arna segumte : maudaní e da policia que () o líctal l'CCC[' Ú, ..\.R"1'1I1IJh\ia quo jiermnne- U�ul U Jik
llH.(-M�;\iTE -- EXM.o, SNH. I'Hli!- fô::,sn de minhu tJl'fkm Iazci: a «va- ce j'cc.had;l, enqunn!o não Ihr- ro-
SlnJ�.\(11'� DA AS;;;;l;�,,\IHLI];L\ LE- CWJ;iío, A.inda nC"'!.'l ,11fltra, 0.1' ti,;- l'I'm n,��eR!l'T'�Hr(i:-; ')1(':1<; rd'('U\it,_, !' ,- LONDRES,:'1 �U, -p,) -- Inforruum (j,o Roma que o Embaixador

GJSLA1'IVA, sordt-uos eout rnuavain T',f):'iLl'iÜllOO, iNl1pla:; n.el'.�;;:o!á\iil� ,ga;!:�nlias,' norle-amor+cauo naquele país afirmou que os Estados Unidos .iámais

J"I�()RL-\"o.PÜ'LIS _ "A',\l"
griLalldG que _,,� ,não i'et.irat-iam ; Igllallllenoll) sem garantias para I) abandonarão a Itália, e que com ela "lutarão a batalha da paz",

. l
, ,.' , ..... , A Ljll!' ("'am �olll�arlOs cum os Depu- de�erl).l>('nho rif' minhas Junções,

"
InIPl'mé:liC�����l�r; tenho hon- �,!�::l;:��a e�;nD;, �CL�ci��� [t?�1�r�1�e ���,iftlo al�I���:;:j'���iasvo,�:;n�;�,,�Üf;'�� R-epreS8' 111118'S CORIra a Russl·a1,1 l'1J'll1'U'llr"ll' es�a 'lllO'l'-st" ,\ "Si'nl

.

., :co

bJi\ja' 1 v,',,' -.,� �"_ 'C" _''_'",' : ao qUie o lJel)l1�ado Lust osa Bo,j}ri-_ em virtude da natureza do caso",

�illLOri.2a�rp ac�,bo _b�a:1,r�1�Jl ,�lt�::; nho !lC!PI' da r. D, .\" proclamou }\j('J1f:ioSll5 2íltl.lal;õPS - Oswalrío

le'Turna "I €ipu roa :e"umcL te- a sulídariedada da sua bancada aos LONDRES, 21 CU. P.) - Informam ele Wnshington que os Estados

V(}��\ 1" �e;o conhecimento Iii; manireetantcs, e,)[Jscitaijldo-os se
Continúa na 30. página Unidos tomarão represálias contra a Itússia, em virtude dessa nação ter

"J ,::01 Cl:: Q'ue as srssoe,s da Assem- J'pLirarem l)l)rqu(' o�:- Dp;'JUÜldo

II
-

IH'oibido. a ,entrada de 16 funcionários nOl'tc-amm'icanos" (Iue lJretenrliam
lU -élc1 l'�tao o,e reah�aHdo ('[11 "ml-I- T' 1

' " -

1
-

_'"

-t d(,11!e' "-,. '- .
.

H . -,- 'e['DIstas Lalll'Q't\nJ ,se J'f'.I,lI.'anam, ejel�' .:::. � I it' a Moscou vi�i.tal' a Embaixada NOl'le-Americana.
" I, (te rmUOI desordem 11l'OYOCa.- Irma<)1a,dos 0lll�jO o' I)("!l'lta-do'"

U U u
í'h por elem8<l11, ,-,., 1

t., , c' ,-, " - " "

<l,li c()mp�rece
os �Jlf_�O�êJ.r ore::. �jl,\e governistas '" a(jLl'f�le,�_ demeJJLos, prOp(lI.s".�.�, Te"O-I"8 operator·l� Valorize o sell dinheiro, ins

'"
'. ,_m a

.

1 'li o (e galE.- ctúrxaram a Asst'mlilp.Ja �()]j vivas 11 J.U li U U Cl'e-vendo-se no quadro socia.
'iI'ms, com apOlO d-eclal'<lorl-o da Han-- -'í bancada da LI D N e 'IJ]_)lI'OON :'t 1cI�l(,dS;,,,tJ(1�taY' DI:mN])-o" "�:SJ' _1_lDt'IPutadols J�;1n�'atl� do p, S. Ú.' ;i'Ll;jc; p]:l's�n- OSWEasSthaidIlogtoUnt ,211 (D, '�'t) o'llLnodIOldtrlmes'a2I?tI':OU'I)UPb'1)I'cadO Seem- Bd�tSrl"J�g�amVPoen)'deelltes do Colégi( :

.

-

c;', ,m '- 8'-;1')1' I a(�os (e ciarlo pelo CI1Pj',p Policia e Com,m- : S lUC os reJeI aranl b . b· • �
•

if.r:ill'T1l1eslal'-se. ante a pl'e�,�ao ext'l'- clanie da Po]i,cia :.\lili lal'. POl' coin- formalmente a nroposta sovié- "íl'he Lancet", órgão da classe -------------

�ld,a ye!os, dItos ele,m.f',n�os_ _

com cidt\n�ia do C3ipi(fío GUlnm'cindo fica, no' sentido' de que as tro� médica da Grã'-Bretanha, uma Nafoll O�:�Ia�'l�()P�t;,cl�S, p�,l,a���� 1,ll-Jllrl,O- Saraiva, Chej'p da Casa :\1iJilal' cio pas russas e ianq_ues evacuas- nova técIiica opcTatória, da ul-
-, eaça, e a"l b, ao llslca, Senh,Ol' (}OYl'l'l1[lilo" do !:};Lac!o t d t�cresse. nolar que 11-O\'C _repl'r,scn- rm II'aj,p civil: a�siÚia, ():llIt'P�l: a: sem simultaneamente a Ci:réia ce:l'a gástrica e duodenal, em" es u an e

��=���s UCle.l1ls,tas na �,essao (le an- sessüo da A,ssem!Jlúia. tendo t-am- O Departamento de Estado di pregada por cirurgiões britani-

'1' L,e,m prOnUllJCl.aram longos Mm acun1!pa,n,llU!clo a Baocada e flS vulgou esta tarde a mensagem cos, pl"omet,e reslttiltados em
México,21 (U. P.) ,- O Rei-

• 18cm ssos COl1JsoCltando a-. S 11 a mani,feslantes, qüe O sub-secretário de Esta- casos em que outros tratamen- t�� d? Instituto de �rtes e

�('lJpQlr1,ee I?ontra fl; tb,ancada do p, S: D. D(>vo -esc,lal'Flcer q'H'C o numrl'O CIenclas de Oaxaca fOI preso
'V ' S denbe e l'gualrnent? vaIado UOi; TW;l'trubarlol'e:,-; hab.if:lJflis na ga- do, sr, Lovett, endereçou ao tos têm falhado. Quatro pa- ,. .

.

"_��:�;go ped'e O�dc:r:',a _Força ?e .leria da Ae."emblr\ia, n50 pXPI''Üe as govêrno soviético, s'ábada pas- cientes escolhidos em razão da hOtJed derols de �:tar um ?OS i

�,el á
,{ cIvIL que" a"Sl�IIII, Jll111�SSI- qua[!ro ou cinco cl,esrnas, sendo sado, na qual se afirma "que os' seriedade de seus e�tados a ,es u an es que 1 erava a gIe

-sibi,li q,uelas {)e�Ja�, ���eo�lIl.(_,� "I,:�ros- coneiq:fio gelral t.ra-tm'-se de assa Estados Unidos dt."SeJ·am a con-i, falta de reaGão a outros remé-
ve de protesto cO,ntra, o aume�-{Jade de �el�re,_"ao. A s,e,"",w ct'e lal'laclo<; adremel1t.e- pro'Parado� l;'m

- to das tax'as escolaIes O ReI
on�em, os l'eí,endos. elementos. in- faec de tais ac;onLl",cimeJ]t�;:' a sideração integral da solução' dios, puderam voltar aos tra-. ' . '" --

t�/er:am, ,nos .ct;';,��Les, J�,rMe.l'l'ndO Bl-\prada do Partirto Social Demo- apresentada pela delegação balhos, livres doe_; sintomas que
tOl do,dIto In.stI�u�O afIrmou

f ,av as ,ugress,l\ c,� �ontl a. �s ,De- cralJco, 1't\?opres'entalldn a maiOl'ia ianque á assembléia da ONU" apresentavam. A operação; que que agIra em legItIma defes�.
���:r10S �o,�' ,_s, J?' �?n:.? delel m�- da A;;�erllbLéia, ronsiclem a Policia sexta-feira última". Os Esta- consiste na divisão do nervo A, �.Te.,v�

dos ,estu?antes locaIs

(tq;1�f)�a�e���t:��t;�6e�cS"na(,? 1nCo,Ornn�Illa impotente para manler ol'de,m ali, dos Unidos pediram o estabele- vago, d'ã l'esultados positivos,
fOI l111cla�� ha 9 d, las,

'o nm' 1.' -". "

"

..

'<'
-

garantias livre fUillC--rOIl1&ment,o do N
'

d 30
�i ,j' /1l � j�la�a o �)ep�l!.ado ur1e� ParleI' Legislatiyo, não -podendo cimento de umg, comissão da porque ajuda a diminuir o ex-

•

o proxIIDo I�,,' os e:n- .,

, , � ,a 1 aUl\) SaJ'gado, aCllsancTO 1)lU1S 1n'1Í' confiaT nas lll'ovidên('ja� que ONU para supervisionar, as cesso de secreção gástrica, que p� egados ll? come� Cip fe�teJa-
'uma ,vez aqU01�s m�sl�"oS �Jernel1tos lh�l "são r;romeÚcl3Js po:r'

'

l�al;,e d� eleições na Coréia, eleições es- é .sabido ser uma das causas r�o o seu dIa e, paI a ISSO Já es-
contITa a banca,da pC"íledIs,ta, .Ior- E:s!eculi:vo Eslwdual. Considera tao se movImentando com
mOU-,S8 assnada dando, Jugar ao t.,' .

, '-r! '
-

;- sas que deverão decidir da for- dessas úlceras. principalmente 'd. t'"
,

D0A)Últ��1� Hélio Leitüo e Pauto Sul- �;�n1J�;�:�m�:(�1���fç,�; �g� ,t������,!;�i� ma El ,do regime do govêrno des- nas pessoas dadas a ansieda- gl an e €n USlasmo_

gr� 0_ . Ifligrr.em-se em _alta vós' aos mel1tos passados., do pleno cool)e- se pais. de.
mamfeslUil1Les des.ordelros SeCll11-

.

- ..

Alem tIo pl'oblema da ali-

��a�?� �����g,n���er��:a��� �c��,��J2 Um t-mperal-Ivo d'a dl-gn-Idade nac·,-Dual mentac;ão dos ne;cessitados; a
(lias ao ,cOlDl1ecimeillLo do che.1'e d·e

.

.

-

.

_

_

.

Ação Social Catarinen�e visa
�p(1Jitcia, 'l'('cehenclo depois, dire- solllcional' O do tra.balho dos
,tamente rio senhor Gov'erIÍadOl' do desa.J"llstados, })81'a, torna-los
E'l"do Pf lo tel-eoÍ'on f""

- Rio, 21 (A, N,) -r- Uma co� das nossas relações diplom'áti-, das nossas relações com a Rus-
. �� co' ,I � .

-.c'
.

'e, a a lrmauva - elementos produtivos.de tôdas as garantias seriam asse- missão de trabalhadores repre� cas com a Russia, o sr, Nereu sja, Dele, em verdade, só abor-
gllradas, Momen.Los deipoi,g, oheg'a- sentando diversos setores das Ramos, -vice-presidente da Re. recimentos e contrariedades
va ,� AssemlJ.I,éia o Ofí<cial de' PoJi.- t"d d 1 t"

,

t 'bl'
.

d ." S á l-cia AJ'lJiônio CarvaLho, &compamha-
a lVI a .es pro e ,arras, es eve pu lCa, aSSIm se externou: nos a VIeram . er a .8 valiDO(lo de sei� pr'aças aos quai,s r-,epE'- hoje no gabinete do ministro Outras autoridades assim se a)"

ii urdens categóri,cas para evaCU3Jl' do Trabalho, manifestando seu
- "O rompimento das re- manifestaram: Chicago, 21 (U, P.) - Fa-

.(JS perlu,bwcJores, Sem demorll cJle- desagrado, e ao mesmo tempo lações com a Russia é, no meu O senador IVO de Aquino, li- lando aos alunos do "Rose�
garam os Senhores Che-i:e Policia e externando sua solidariedade modo de senti}!, um imperativo der da maioria: __ ",Não só eu velt College", o chefe do, Par
Comandante ela PoUcia Militar,

ao governo relativamente a's de dignidade politica, pois o c·amo o noss'O partI'do, estava- tido ,Social Democrático Ale-
momento preciso àquele Oi'i-eiaol me B '1 d d' d
co,nfessava na presença ele todos injuriàs assacadas ao Brasil e

raSI es e mUlto vem sen o Dios inteiramente de acordo mão Kurt Schumach�r, pediu a

ser impotente fa,zar a eva.cuação, ás nossas autoridade� pela im-, desconsiderado por aquele ·pais. com a solução que o governo aprovação do Plano Marshall.
dean!e do que as duas- ditas allto- p

.

't' Ad' t' t b '1' 1 Q I Este era o único meio de sal-
J'i.cJwdes me exigiram um O,i'iClO

rensa SOVle Ica, emaIS, os sen Imen os Çlue raSl eIro (e1' ao caso, ua -

{)om a iO'cli.cação precisa do numero
Dando o seu ponto de vista estão no nosso povo não rece- quer que seja ela, terá nosso vaI' a economia européia e so-

ue praças considerado Ilf)cessúl'io sobre o esperado rompimento beram bem o restabelecimento: ineiro e irrestrito apoio". bretudo' a economia alemã,

I, Gel,ulio Vargas' com a candída-
.

tura Cirilo Junior

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO-Quarla feira 22 de Outubro de 1947.
__..

Informacões
. ,

Ameacado de
...

dlidato
morte o

pess�disfa
cen-.

!
Rio, 20 (A. N.) - A popula

ção do visinho município de
Duque de Caxias contínua a

viver horas de sobressalto, co
mo reflexo- do último pleito ali
realizado para escolha do vice
governador fluminense.
Depois dos deploráveis acon

tecimentos que ali se verifica
ram, quando da apuração das
urnas, na séde do forum muni
cipal daquela localidade, os

atentados têm se repetido com

frequência. Ainda não foi con
cluido o inquérito mandado
instaurar pelo governador Ed
mundo de Macedo Soares. para
apurar os responsáveis pelo
assalto e tentativa de incêndio
do forum, e, já, hoje de manhã
um grupo de indíviduos arma

dos de revolveres tentou assal
tar a residência do prefeito
eleito do municipio, Gastão Gli
cério dos Reis, candidato do P.
S. D., o qual foi ameaçado de
morte pelos assaltantes, que
ainda não foram ider{Uficados.

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

"""""1' O :ES'rAD-Õ�'-""
. �fId&� e Oiicil1J13 1 rua Joh

.

Pinto n, 5

Diretor: RUBÉ...�S· A. RAMOS
� f'npriatário e Dir.-Ger••a.

�.' SIDNEI NOCETI
" Diret6t de Redaçlitl):

A. DAMASCENO DA. SILVA
Chefe -de PaIPnaçio:

I':RANCISCO LAMAl QUD
Chefe de imprellÚo:

i!feAQ"'m CABRAl· DA SILVA
RCll)resenumte:

!RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL DE
A. S. LARA

nu Senador Dantas, 40 - Ir'
andar

7\?#1· 1%-6924 - Rio de Jan.b:0
lIu Felipe de Oliveira. 21 -

8- andar
Tã. 2-9873 - São PulCil

ASSINArrURA8
Na Capital

k,ti§� •.••••••••• C'r�
:1',.,)li!Ie�tr(,) Cr$
frlnn0stI'1II •••.•• C1';
�� " Cr$
FfttRoro avulso .. i;r�

No Interl<".l:t
........... Ctt

mlliJlilWstl."Y> ., _ •• " • CJ1!

",-
41,df.
25,')«1
iI,41e
(�.,/,jo

M,Ot,
i

'l'l'imestI'0 Cr� ���,ow \

�telllro anIso .. c�t t� I
.biJllclo!l medianiCl' 1:1l)J:a�II'��\? j

Ola ori�nais. MElSm. alI!:
�l.Iblicados, não Neri@

devolvidos.
ii. �lr�ção níio Si!) r4)r8p$�'

iI'.Qbiliza pelos cuneeiíoll
-<l'illltid.os nos artilrOlt

I!silln�doll
--------------------�--

Farmácias de plantão
DIA 11 Sábado - Farmácia

Rauliveira � Rua Trajano.
DIA 12 Domingo - Farm'á-

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

Bta. Agostinho - Rua Conse
lheiro Mafra.
DIA 19 Domingo - Farmácia

Sto. Agostinho - Rua Conse
lheiro Mafra.
DIA 25 Domingo - Farmá

cia Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.
DIA 26 Domigo Farmá-

cia Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.
O 'serviço noturno será efe

tuado pela Farmácia Santo An
tônio sita á rua João Pinto.

Tem dinheir'o ?
lUuito ou Pouco. Não impoda!
o leitor. deseja obter uma

l·ep.:::'i.. r;nensal, semestral ou
:-tnual, á razão de 12% ao. ano?
Confie então os seus negó

cios ao Crediário KNOT, á ru�
João Pinto n. 5, que, em com

�

binação com (l Escritório Imo
.

biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando -lhe
com isto uma renda anual, se:
gura de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de·

talhes nos e,scritórios do Cre�
diário . KNOT, ou nesta re�a
ção.
-------- -_ ..__ .- -

804 OPORTUNIDADE!
para quem lem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar belD. seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã<
Pinto nO 5 (anex.o a red.ação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação' com
o ESCE,ITÓRIO IMOBILIÁRI(
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe
recer-Ih.e a máxima garantia
e eficiência nos negócios q,ue
lhes forem çqnfi.ad.9�. ..u._. ti�,

I

O Sr. Gastão Glicério, .autes
do atentado, recêbeu um ultí
matum para renunciar o car

go a que fora eleito, sob pena
de ser assassinado a qualquer
momento, e, como não quizesse
renunciar, seus adversários pu
zeram em prática seus planos. I
Há dias temendo graves acon-.

'�.

I :!��,;�'?jff;;;;':L'
(.
ttecimeutos, as autorídades flu- ���;'f!:�i(;:-r:;,rninenses fizeram guardar por f,f/,/C�' ,

policíats a residência do sr.: � A�'GastãO' Glicério. Não obstante. fI!!I'-. I ��:
ela foi assaltada hoje pela ma- '(�I.� • '.;:�nhã, tendo os assaltantes ten-. iIW

Itado assassinar a tiros de re- 1,' ':,<;
. usndo alguém. ta.11!lO:nO I) 00_ (

volver, o prefeito. O guarda ali; Iheiro da ilustraciiO n,.cima. ofutt__ :-.
destacado revídou o ataque, fa-. lhe. em u.màv�1 gesto, um càliee de

I"zend� uso de sua. arma. Seu,.s: excelente aper-rtavo KNO'I'. �mb""',<d 1 s d ervi-:
ei:t v. Sia. de acrescentar, �o agrad. .emais compan aerros, e s -I O'" .. geowe=:E$íE I;' ,,"/�11. '

ço, atraídos pelas detonações i
acorreram ao local, com o que I' BFf'1 () NEli APEi'll'TiVO

"

os assaltantes se puzeram em) lWEDli.ETO! '.

fu�a: autoridades locais instau-I· . i
. .' . 'I

(/.rfMl!OVTO /)4 orors4./110. (011. t U6VliOS tiraram rrgoroso ínquéríto

eml '� Il·u••",d �;:;
torno do acontecimento.

.................. '
_ r O ..,..

Legislacão social
_ 141' vitimas

. . J Paris, 2� Cu. �.) - Infor-
Rio, 20 (A. N.) .---: <?o�felên I ma-se que e posslvel que te

ciaram com o mlElstlo do
'. llham perecido todas as 41 pes

Trabalho o.s deputaé(cs Paul
.soa� que ocupavam um avião

Sarasate e Alves Palma. q�e, de carreira francês que caiu no
como membros da Comlssao

I Mediterraneo Foram apenas ;... �_.� _z

de Legi�lação Social, da Cama-I recolhidos dois sobreviventes 'si :éÓNSEGÜIRÊS········
ra dos Deputados, disc.utiram' Onze corpos já foram também Que um t!7U amigo ou e�nhe-
com o sr. Morvan de Flguere- encontrados. cido analfa.beoto frequente um cur-. . .. ...• ...• .•.• •.•• ••••

do a reforma dos dispositivos so noturno para aprender a ler .ar

Viacão aérea constitucionais que dizem res- Ponha o seu dinreh'o a ron- a escrever, prestarás lUfl grands'
• peito aoS di.reitos dos traba- der jurQs, comprando ações do serviço á tua Pátria. Catedral M�!--

Horario lhadores. Colég'iõ Burrig'a-Vel'de. I }���.olitana ou Grupo Esco}as!' Sã1.\)/

SEGNDA·FEIRA
• • . • • • •• ••.• •••.

�.....
• •••

Varig _ 10,40 horas _ Norte.

A i IF -

d C· L'd � · '_

������o;io s�t:: :�f.l!e. ::;té. SaIrei e & la. I B. II Dr. (,L�RNO (ia '.'
Panau' - 9+'l3iR�ç'I�;EIRfo[·te. l?UA TRAJANO, 33·-(sobrado� r

GAI.:LEfVI:·
Cruzeiro do Sul - 9,40 horas - Norte. 1IlI"present!l>nte de Andebu d.o BrasIl S.' A.

. ,
A D V O G ADO:Varig _ 1.2,50 horas � SuL n", Y

t
-

PPanair - 13,07 horas _ Sul, PRODUTOR ALIMENTI0:tOS - Sardmhas Por ugueza - e- Crime G cigel :,
Cruzeiro do SuL 1.2,20 horas Conl!!tituição dI! SociedadooNmte.

QUARTA.FErRA 1) d NATURALIZAÇÕES
Cruzeiro d S 1 1040 h em o eo e se ga os.

ó T't 1 D 1 ó
.

'

Norte.
ou' _, oras. Produtos de'shic1rat3Jdús "Harkson" _ Gema de ovo em p - 1 U OI .a arat rlOII! ;

Real S. A. _ 7,30 horas _ Norte. OVO inle;íro .em pÓ __ Allmlffiina Cristal. Ellcrit. -- Praça 15 de Nov.�. ..:

Varig - 13,00 horas _ Norte.
1 " A lo ndarReal S, A. _ 11.30 horas _ Sul. PAPELAlRIA - Canetas tinteiro El'veorsha.llp "Sky ine - u- '.a.

t·
. .

QUlli--rA·FEIRA ..... L "E 1" Re.id. - Rua Tiradentes 41. .

Panair _ 12,17 horas _ Sul. topoins - Canelais,' de m3Jd'eiru-renas l)ara oane as, m�r�a ag e .

FONE __ 1468 ?:,Panair _ 9,50 horas - NO'rte. RÁDIü __ Para m,esa de c3Jbeoeura, marca "vVo-ume , 5 valvu- .'

Varig - 10,20 horas - Sul.
.

Cruzeiro elo St,l - 15,30 hO'r�s -

SU1.!
Ias - '110-120 v'O.Jts.

Cruzeiro elo Sul - 9.40 hs, - Norte. ABRIDORES DE LATA _ Marca "Ace".
. SEX'DA·FElRA

Varig - 10.40 horas _ Norte. ElLNSTIICOS - De Raycm ·e algodão ..Re<).l S. A. - 14,30 horas _ Norte.
B ARAT 'I-IO,S _ Amer'l·c.an.o marca "Caravan".Real S. A. - 7.30 horas - Sul. � _,",UJ LX

Cruzeiro do Sui ._ 7,20 h". - Norte. TEOIDOS _ GrunHe Rayon e lã.
Panair - 13,07 horas _ SuL

SÁBADO BARCO DE BORRACHA, procedencia Ing1ess.
CruzeirO' do Sul - lI,DO hs. - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul. ..D"Il'ihT" "" C <li .. """

Panair _ S,5·0 horas _ 1\orte. IAC .DL....""'" r? "',.....

DOMINGO Com GSSOI infime qall>lltia '{��
panair _ 13,07 horas - Sul. "'lilt-.fi �llIJdli�D.d.o 9 ses ,riJjE'!l�
Panai1_' _ 9,50 horas _ Norte, I Contrib1i'l1!& "'lu'a a CaIxa i. J.l'A!Me�'Cruzelro do Sul - 11.00 hs. - Sul. ...

J1. IW,CruzeirO' do Sul - 17;00 hs. - :Norte."".S lalila'ea&m ie Florblll��o j

I Horario das empre
I. sas rodoviarias .

SEGUN-DA·FEIRA
Expresso São Obtóvâo _ Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itaja

í _. l tajaí _ 15 ho
Expresso Bi-usquense _ Brusque -

ros.
.

Expresso 'Brusquense _ Nova Trento
_ 1-6,30 ·l1ora,.

.

Auto-Viação Catarrueuse _ .Ioírrvile
- 7 horas,
Auto-Víaçâo Catarinense - Cur-Itíba

_ " horas.
Rodovtáría Strl-Bt-asil _ PôrLo Alegre

_ 3 horas.
Rapido Sut-Brasüclro - Jo\nvile -

ás 5 e H horas.
. TEIRÇA·FELRA

Auto-Viação CaLarinense _ Pôrto Ale-
gre _ G horas.

1
Auto-Viação Catar-inense _ Cur-ítíba

- fi hor-as
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

-- 7 hor-as.
Auto-Viação Catartnense Tubarão

_ (i horas.
Expresso Sãs Cristóvão _ Laguna -

7 horas.
En1pl��sa Glória - Laguna - 71i�

e 6112 horas,
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação rtajaí _ Itajaí _ 15 ho

raso

Rápido Sul Brasileiro _ Joinvile _ às
5 e 14 horas.

QUA'I"{'rAFERA
Auto-Viaçáo Catar ínense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

_ 'I horas.
Auto-Víaçâo Catatinense - Laguna

_ 0,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro _ Joinvile _ às

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovão _ Laguna

7 horas,
Expr-esso ,Brusquense - Br'usque

te horas.
Auto-Viaçâo HaJaí - ,Ita.iaí - 15 110'

pague

'i'

AGRAD�;CIMENTOS PEJ,.\_ CRIAÇÃO D�".,·
BENEFICÊNCIA DOS PROFESSORES
o sr. Goy·e'l'll3'dor elo Estado recebeu os .

seg u'í.n tes rte legramos:
.Tornv í

le, 17 - Em Inome dos j)T(!fesso-· cl �'{
res d-e Ganuva e TIO meu próprio apresen..

to a v. excía, vivas cO'l1g·ratll'laçõ.es !pela
assinatura Idia. el'ecr.eto- n. 101 aprovando .

() ,";,tMuto da. Benef-icência dos professo-
res catar ínen.ses. Rea'liza v. excia, justos
arrseins rda classe e que assínasa catMmho <'{II...

. pensadJo ao magistério harriga-ve,roe,.
Respertosas s3'Ll'daçõe.s. Prcrfessorn MariE;
Oonôa '�aaod, lauxiliar de i,l1'sp�ão. .

Tubilirão. '17 - CompaNHhrundo do in_C
te1190 j{t·bilo .das ,colegas do magistério'
a·presento a ,v. ,excia. cordiais agradecl-
mentas pela 'a-ilsÍcnatuQ'a ão decreto ce·11.'to·
e UlOl. IRespeitoso., cllmprimemtos. Direto-·
l'a da Eseoh:p" No.rnlal "S50 José".
Laguna, 17 - Os 'professores do mu-'

n-5cjpio da Laglln� a'plresentam II. v. exC'ia.
::\-gcadeci.m,enrtos 'peja, as.s-i·natura' do deare
to, a'jJro'va'lldo' o estatuto da, Beneficência·'
·�os profeISSCll'lES, justai aspiração do ;pro
fessorado cRtarinense. rUern1i'n10 Heus�.
SHva. Sílv0� :Wenc'hausen, Teresa Soares,
.Marcília Hibe.ir'o, ·Daill· Garhe.lotti,. Apolõ
,,·io We-stru:pp, Il\Te1icio San1ltos, Bilm,ar de
OliveÍ1'a" Almel·,j'lllda· BO'telho, IMaria Que-
rino Faguuld2,�, Joa!na Bajão. Dalva Soa ...

re.s. Sofjo 'F,er'l1'alllICi1es, Lsabel Pacheco,. ...

Sali.a Medeir;os, 'Ntnita, Soecas. I,"em� 503-
"'I;S, Vilme Alv,es, .otília :Corrêa ·e (1sma-�
r�tnél. COIlTê'R.
Videira·, '17 - .os professores: <ctn Gru-

po E�êoJac,. "�delinir Régis", sensibiIiza-
do�.; agradeeeln a- 'V. excia. pelCli as.slnetu
l'a do ;cl'ecréto cento e um. ajJl'ovmndo a·
estatuto de Beneficência dos professo
t'es. _4..teneiosws saudtações. SolDn Rosa... ,.

tllrE'(ol' .do grupo lescola'r. .

Bigua,u, 17 - A c],j.I'e<;ão e qqeênefu
do Grupo .Escnlar "Professor José Bra-·
silíc'io" agraoeCelTI ,sincer'an1enbe a v.
exeja .. ia as-sinB.Ltul1'é) do ideoreto n. 101,
aprov3nàü os e.st?'tutos da Bernefieência
do-s profe.�s(h·es. 'Saudações, DaLI' MáNo"",
Lf!go, diretor.

e

Corina da
Cordejro

Luz

Abel Augusto dos Santos :

e esposa.

Vva.

participam ao. pal!'an·tes e PIiID-
1100. de suaI!! relaçõelll, o con

trato de calUlrílento de (!8UIil fi
Iholl JOSE' e TEREZINHA,

Fpoii., 13 . 10--·47.

I

Curitiba

.lEMBRA-TE i
Inúmeros leres bum.soa,

que já foram felizes come

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á 1Sa>w

ciedade. Colabora. na Cam
panha Pró ,Restabelecimell\i�·
da Saude do Lázllr".

Joinvilc

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

COMPRE

Faça seu
Trento

pedido por carta ou telegrama e

sómente quando receber.
rus.

Expres�o llrusquense - Nova
_ 16.30 horai'.
RodoYiál'la Sul Brasil - Porto

_ 3 hOJ'as.
QUINT'A·FETRA

Auto·-Viação Catarlnense
Alegre - 6 11oras.
Auto·Viacáo Catarinense

- 5 horas-.
Auto-Viação Catarincnse

- I horas.
Auto·Viação Catarinense _ Tubarão

_ 6 horas.
Auto-Viação Catarinense - La,guna

_ 6.30 horas.
Expresso Sáo Cri.stovão _ Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória _ Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas. .

'Expresso Bl'tlsC(uense - Brusque _

16 horas.
Auto-Viaçao Itajaí _ Hajai _ 15 ho·

raso

Hápido Sul Brasileiro - JOinvile _ às
5 e 14 horas.

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto .Alegre

_ 3 horas.
.

Auto·Viação Catm'inense Curitiba
- 5 horas.
Auto·Viação Catartnense

- 7 horas.
Anta-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 11oras.
Expresso São Ol�istovão - Laguna -

7 horas.
Auto·Viação Itajai _ Itajai _.;_ J5 ho·

,
Alegre

Porto

Curitiba

Joinvile

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

Caixa de niqueI, fabricação
Italiana

Altura 9 cm.

N, 4 A Cr$ 240,00

Fabricação italiana

Joinvlle
Caixa de níquel

Altura 16 cm.. O mesmo \)om repetição
No:r.os relógio. são acompotlhadoll dos respectivolII certificados

,de garantia, •

PEÇAM·NOS OATALOGOS - ENV!AMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba " Praça Tirodente•• 26C·· Paraná

ras.

Ex'p-resso Brusquense
J.6 11Ol·as.
Rápi{!'Ü Sul Bl'a'sileil'o

às 5 e 14 horas,
SABADO
Catarinense

Brusque

Joinvile

_ Curitiba, Auto·Viação
1_ 5 horas.

Rápido Sul Brasileiro � Joinvile -

às 5 e. 19 horas.
A1.1to·Viação Catarinense - Joinvile

_ 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Tubarão

_ 6 horas.
Expresso São 'Oristo"l'ão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas.
Auto-Via,ão Itajaí _ Itajaí - 13 ho

ras.

Expre,so Brusquense _ Nova Trento
- 9.30 h<lras.
Expresso Glória _ Laguna _ 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Camisa., Gravats5Iõ Pi;amelll,IMeial dai melhoreI. pelol me

nores preços s6 luvCASA MIS
IC:E:LANEA - Ruae, Mafra,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SNRS.
ASSINANTES
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•

�CLUBE ··POZE DE AGOSTO Domínqo, dia 26, grandiosa
das 20,30 . CE 1 hora."soirée" I

Ia Assembléia ...
I A guerra só é posstvet guarida

não ha democracia.
Conclusão Nova York, 21 (D. P.) - E.' ela Amér íca e mediante ela, pe- .

Continua O ESTADO Iaeen- da Costa e ·Si.Iva - Vive-Governa- O seguinte o texto parcial da la consciência fraternal de to-
d di ibui � dor' e Presidente Assembléia Legis- oração do dr. Osvaldo Aranha, elos OS.·pllVOS, toda uma novato· o ietri uiçoes de valiosos li- lativa pí, _

-erroe, inclusive romances mo- Oswaldo üabral : Falou na mesa proferida durante uma reunião concepção de forma de pensar,
.dernoe, entre as pessoas que do expediente. da: Fodeig Policy Associa- de viver � de ser de povos e

...constam de seu cadastro soo
Foram aprovados os. i[}l'üjetos tion": culturas .

.

I de lei 35, 46, 4.8, e 5:3 Sem IKtver "A geografia rísíca da Amé- A América nã o foi sómente mas..ouu.
quem discutisse, foram inviados á. bIt f t bé 19,05 - Inglês pelo Rádio,As pessl9as que ainda não segunda rliscncões os .proje t c') s de rica a iso veu e rans armou a uma terra nova, mas am em ,"" •• Co ,. ,

d 19,15 - Noticiario.i.b.a;am. preenchido o coupori lei 59-60-68-05-76 e 77. trágica geografia politica ela uma nova ideia, uma nova vi a
19,30 Orquestra "Nor

'iE.Que diariamente publicamos I A ,Lei O['�a.ni.�a dos _l"lun��i?ioS.. Asia e da Europa. A América e finalmente uma nova era nos

·""'oderão faze-lo a Aora 'hnb '_1' . (."".Los das Disposições I'rans- é pois, a pátria da humanída- destinos humanos. thern " da BBC.
,"'.... .' (5 1 1 nLOl'1as). . 20,00 _ Contos Famosos _-Htenâo-ee, aSSIm, a concorre-II VoLação global. de. Nela todos OR conflitos hls- "Era natural, portanto, queúJ

"
"Aposta Perigosa", de Bocca-".1'sm a tão intereeeerüe inicia- . Aprovaao toricos írreccncilíáveís raciais, a nova democracia correspon-

. 'lt;va realizada. sob o petroci- !'ia sessão de ante-ontem;" ela religiosos e poltticos, encon- desse a novos mctodqs e proce-
cio.

"aio da LIVRARIA ROSA à I Assembléia Legislativa, o sr, depu- traram uma atmosfera de Ira- dimentos, nAS relações huma- 20,15 - Conjunto de Estúdio
.

- .-' tado Alfredo Campos, sempre ld d d 1 d' Londrino .

..JDeoâolo n. 33, nesta Capitet, coerente com a sua constante ati- cerni a e e, por isso, foram nas, to os e es . e origem po-
20,30 _ "Perspectivas da•••.....•.............. , •• . . • . •• tude na Casa, usou da palavra pa- harmonizados em vida comum pular. A politica desses povos 1I Industrta Britânica" >. de Wíl-ANlVEElSARlOS: ra, submetido ti consideração do pscíüca. Puderam criar uma ·.l)assou a ocupar, pouco a pou-

* �plc!n.aI'fo passasse um telegrama á cív.ílizaçâo e cultura, sem ne- co o lugar da dois reis e dos liam Holt.
:YROJ.'ESSOR, AMÉRICO VES- S. EiXa. o General Eurico Gaspar gar suas ortgenc, adquiriram diplomatas, e surgiram novos 20,45 - Música de Bach para•

PU'CIO PRATES"
I Dutra, rnuit« liügno Residente da· o teclado, executada por James.

1.:. I Uflpubli-ca. Mais urna vez proüíga aspectos próprios, q ue Gã.o as aspéctos no exame da vida ex-
'Comemora hoje o seu am- a Russia que, de longa data e por característícas tanto deste pais terior. Dai procede a era das Ching.

-versárío natalício o professor longo tempo, vem atacando inso- como dos outros povos, os lati- conferências em busca de 80- 21,00 - Noticiário.
.Améríco Vespucio Prates díg- lila e ?aluniosamenl.e o Governo no-americanos. A democracia, luções pacificas dos problemas 21,15 - Come�tá1"io por Sal-
..' , lar-

' 131'asl10J:['0 e ao Brasil, Acha que a vador de Madartaga.no Inspetor .esco.al e compe-,llossa dignidade de há muito recta- que se assenta na fraternidade internacionais, a criação da' �' .

.�te�:g e�����à�n�����ta-o. :��v��o� t����1'��f�t'i������' a �g!� ���:!:._����!���_._<;;_.:.�!� ���: ii::(::a��:!�na! c�r!����: ·dr�;�3�;C��:�.conJunto Lon-

sa agr-essora confundir (l csplrtto I ções de origem popular. A Li- 22,00 - Rád!o:p�norama.
GASPARINO D·lTTR·t do pacíencia e quase ue íolerancia < 22 15 Notíciárto

"

"

'. . .) .a,
"

i com medidas fie covardia. Não os-
. -=-�:" IT'AL' ga das Nações. a Carta do ,-

.' .'
·fi az anos hoje o SI. Gasparí-. Ui em jogn sentirnenãos ou inte- �-"....' .Atlantico e a Organização das .22,20 -. C:O�entanos da 11U�

> O Dutra estimado Coletor 1.T's
..

ti I
.

L '1
etA CATAIlINEH5.l

N
-

U'd ,_o . -

d prAnsa· BntaIllca.
"

..1 ,
, ",.cJ -, l'CSs,es pUl" l( a1'1OS, rna,� sü.me,n· e ,

OE TI?ANSPORTES AÉP.EOS LTt.A < açoes III as nao crJaçoes o. _ ..'\ •

.

.. ,tadual e pes'sôa de destaque: nossa �ig-ni:dad·e c a no"sa hOll:'(1 idealismo democrático llorte- �:::�:...�"::.�=-�":�:�..::.�:!'.........--..:::-�!:.�:'::":������:.
.

"nos nossos meios sociais a d:� na�ao ln:re e IlUDea (]oml.D<W3.
americano. Porém, nQ meu mo-

.

•

• .' ! lIIup e possJveJ, por rnanPlT'H ne· - í
, quem envIamos

cumprImen�l' �lhuma, ont.cnctes'sr.mog c[.evrJ' fi!;lS ARNOLDO SUAREZ CUNFJO do de ver, a mais importante

II.,;tos. .Jung][· aos 111!Su.Jtns de llma. naça<! ClinNieOIlTOUdRoNn�olOgia foi .a .Sl�bI!1iss�o. _da. vi,d� inter-
fl'U'é, mOJ'fll e cl'isLarnellt,e, I'ugiu ao ,,"

.
'

-o tadeFAZEM ANOS HOJE: IC(Jll!vi,viO elas po:vus dig1nDs e livres Das i8 ás 22 horas, oom hora nacJOna� a opIlllao e a v. n
,srs. José Soares Glavall1 co-: Ba.j,bam a Rnssia f' L) SP'!I governo marcada, a cargo de abalizado pro- r dos povos, sobre as quaIs pas-I

Reclamem

imediata-I-merc'ante' Pedro Fell'pe d'o I! que somos um povo tolel'ante e fisSioRna'l A' I. P' i7 I sou a se basear a soberania das m.nt.e q'l4alquer irre-

'.
I, ". bmn. mas essa nossa. hlmdaod-p e 1.11a rC11JreSue alVa'

Inações, não se dando o caso de gularidade na entregaA. P. L; tenente Raul Tito da !ol'el'ancia são de forma a 11i'iO se
.

de seus ,·orn .....s •. !i!l 'iill_ WIf� I que houvesse uIn. povo que, i . .. ...

.�.silva; 'deixa1' confundir (Iom.tib:!eza p,

:ral-I'
,,, 21 - II "U

11consultado,favore.cesseaagres-
tta d'e ammo para dlg-mdade [le

•.

,sra. Maria da Gosta Vieira, lima deil'csa ,que s·e nõ�· impõe. Dn SAULO ,'SãO e a guerra.
- Vende se',l"81'm,inúu as' suas �1()Iquenl·(',s 5., .

'. "A guerra de agressao ocor- ....
.esposa do sr. Rodolfo Vieira.

I palanas lWOTlO!rHlo qUf:. uma 'Vez
n J..40S d d c cia está

- .

.

.......••., •. • ...••..• ,.. eonsnnada ti Casa. J'osi!e passado fi KAi'Y). Ire quan o a ema ra

---------.-----! seguinte. telegrama: .< I proscrita e a vontade do povo O Bnl' Restaurnnts do sr'

T A D E U
! Esmo. Slll'. Cenel'al J�l1t'icü nas- Especialist"l. em moI,as- I não Se pO,de. ll1auifest�r. Assim Artur Fidnlgo (Chileno), si-A S. J U DAS I ])"1' Dutra Dd. Pl'psidente da He- tias de Senhoras. as duas ultlmas guelras so- tuado no cotlntro do ProçOlagradeto duas gracas I óu'bli{)u Rio

1" t f "'siveis porque H '1' L d fl 1; :vtommllo .hi'�il.ori()() em qnc As. A to. clrurglo. I'
men e oranl po., arel 10 UZ, e ronte a.

alcançadas. I sembl,éia Leg.ijlativa 8a;nta GaLurj· -Horári.o: 9 às 12 em ambas a Alemanha antes Matriz, em Arornngucí.
A. S. I na [.em conhecirTH;,nfo rorn�)im()Jlj,o I DI "RI I'iMENTE I

havia derrotado a liberdade e Bebidos nacionais e eg·
Illelações djplomalJ.ca" 'entre Bra,'J I'

A'_ ';!""ut'll: • a_- a vontade de seu povo, para trnngeiras, Aperitivos dà;;'------- ------1 fl u llussia EXpl',e3Sa a. vossa :E;:,'{ce- .,...... .

, tentar esc.ravizar outros povos. Flo"n B"O&ll·léiro. Freguezl· ....Ir' ·································"lencia flua Irrestrita Solildurie(lacl.e .. • ....

� IMPRESSOR !<POJ' estc,sg'esto allamente 'PaL'l'iol,i- CASA MISCELANEA di_trio E agora uma vez mais o pro- otimo.
__ co e Klcsassornbl'ado govürno ql1ie LIl- bui�or8 dOI Rádio. R: C. A ! blelI�a .n;-undial promana da im- Tratar pessoalmente.

. I tl'rpreta ppel'eiÜImenLP pensumento Vtctor. Válvula. e DISCO,. ,. posslbIlIdade em que se encon- ••..•.......••.••..•...........•
Minervista, com pt�tlca, iCl'ist�o. e Dernocl'atlco hl'WS0 l)DV? Rua Concelheiro Mafre tram certos povos de influir pC::DRrD,no"precisa-se pata uma CIdade i BrasIll'lro Uipl'aZ-me, a I ,n da

.........•......•....•.... -,1 com liberdade de opinião. em IL� LIK
,do interior deste Estado. I comumcal' \'o�sa Ex{;elêncla e8ta V S d i A, .

3 rno�ão Solidanedwde seu (fO'n�rno •• quer o prog'l'esso ai seus próprios governos. pos- Recentemente chegado doTratar .ate ao dl� 2 , 118

I'
mer,eceu l1nanime AP.J,·ovação, As- t,l{l�Sa Juvelltude� Dê-lhe

in.s- i sibílidade de estender a todos Po.l'nná procura gervi�o._Rua Feilpe Schmldt, 42, semb},pia�, '(' .

'_ ,_ �R h'ução, e isto só se COll!e:gne os povos tal liberdade de de- InforU\aºões nn ruo Rui."Sobrado, ArENCroSr,.s SA1JDA(..oF".. acompa.uhando os OJ�gamzado. cidir seus próprios destinos, Barbosa 53 fundos.
, , ••'.. Jo.lé Boabatd·

.11 "C 1'· B i V d
'

.. _

' .

I - Pres.id<enb8 - t'es nO O eg'lO . arr ga- er· contrarian O seus. governos,Telefone para: _ AP,ÓS ao sn1'..dcpnlado. AMreC!Olde"_ constitue a maior lOegurança
. t]ampos, que brIlha'I1teme.ni e f.alla- - qUe se deve alcançar para ma-

1 6,,7 7 l'a em nome do P. S. D., seg'uJU�se -

d
.

, lIa tribuna o leader"_ da U.· D. N.,!20 MILHÕES UE SELOS VEN l1utençao a paz.
.. ,. '.I'Q prontamente atendido G Slll·. de;pu1,adü Sl'. J.Q�l() José: �e, DIDOS POU DIA • . • . .. . .

tranlp"l'te d. lua. ÇQl'g... de inicio, hav·er, OL1v�do com � m-I Londres (B N S) _ Os da-
•• •• •• • ••••• oe •••••••

'

• .0; ...Ul'I !lp'llH'Ins1weJ e merecIda a�p.nçao a
,

' . .

:
._

r>alu.vl'ft vihra.nte de entuslasmo el do.s
leferentes ao tr�mestre ter JOVtJ' OLIVI1IR IAn'iguidades patriotismo do seu colega pesse- mmado em 30 de Junho deste JI) 1)' , li

'. ..,;
dista. ,palav'ra que só. oxpresson _

a
ano, l'ecentemente publicados, ENCERADOR

._l!uo�_ mObjteiVtOo.d�,m�igQo�:�CI.:np:��:� y(:'rdrude soh�'e a mSOlJcta agl'e,s,slaol revelam que, durante aquele Telefone 1447 AUlUENTO DOS SERVIÇOS.. ,. - ela Hussia Sovle.t.Lca. orno ,oe os
.

d. ,.. TELEF· NICOS",caliltiçae. e dual 'mezinna. de I�S f'oors. deputados. COIlll as,&ento peno�o,. o Deyartamento .e· . .. .... O
,

I

.�'jocarGondá. General Bittancout't. 91 naquela Casa, em:tende que em tals C01TelOs da Gra-Bretanha eml- Londres, (B. N. S.) - Numa.
",aobrado. Snr. BASTOS. momen�os, o nosso cI.ev€l' e� homa tiu 1.679.250.000 selos para o l TOME A,OEi:UT1V O estatistica publicada recente-Sornent. das 13 Q,l!I 16· é 1 eh 1 (lo ('overno í 1'\1 I

eiyica eva�' ao
.

e e .

_

�
. .' franqueíamento da correspon- mente ficou comprovada o no-

l<'lxlel'al aqunlo qu,f\ lhe nao tl.e,e· d·
.

.K- N'" (' ").' JI"'[,' tável progresso dos serviçosm()� nem püdemos. neg:ar qHe p, a enCla.
,

Bossa decillida solJdal'leda.rje e dn· Esse numero corresponden- telefônics da Grã-Bretanba, a.
votamento pela soberania da Pa- te a um aumento de 2.750.000 .

partir de 1942. Eis alguns exem-
h·ia.

. !'lobre o trimestre correspon- S(Y selocmos iodes, qnand� pIos. Em 1932, foram instala-
Ao deputado João ,Tosé, segUIu,

�

1 el'
� nWN todo!i! iu�truidos este e Ih 'U'. 1936

�e o deputa,do Braz Alves Cl'u-e em dente de 1946. O� s� os ven 1- lor �O �,.
�

•
. dos 265.373 apare os. �m

Aluna-se SI'.I1 propl'io nome e 110 do P. T. B., dos em folhas atlllglram o to- o lema do ColeglO BarrIga-Ver-, esse número subiu para .. , ...

Aluga-se um�ul3.rto com pen- dbcul'SOU sobre ,o as�unto., ., O'
tal. de 1.298.500.000, em rolos de. .. 365.114. Houve um novo· au-

- , •

<. '. O dapl1taclo Car,do.,? dct '\ eJ",a, 106.500.000 e em cadernos ... G ,"I" b menta em 1939, quando o total
. 'Sao, dR-se pref.erenma ti casal

semll'Poresenla!l1te do Pal'eJdo de lte-
292 250000 D'" t

- ra I lCa-Se . em foi de 418.322. Apesar de todas.,"iilll.QS ou moço solteiro. 1l1'e;;.en tação JY0'Pu lar, disse- com·. ...
. lJ�rIamen e sao

.

.

Traial' a Avenida Mauro Ramos pt'e('JlldeJ' a deIJ,?a,üez.a ?Ll. rnomen.t.o ve��Idos na. G:a-Bretanha, em G PSUOQ que ontragar a Avenida as dificuldades criadas pela
.. ,,�, ...•..•.......... , .• " . .. . . ••• enja impor,Lancla lllsLorJCa s.e I e· medIa, 20 mllhoes de selos pos- Mauro Ramos, 131. um cGchorrl- guerra, o serviço telefônico

�
.

ve,E;te
{lo irre'Üusa:ve� gnvldade, tais, seja através dos 24.000 nho Fox. de !lar preta. que .aten- continuou se ampliando. üom

Como todos, os sO.us ,co].(l�as:. s,e111-
postos seja nas 16 ..000 máqui- d. pelo nome de SUOU!

O fim das hostilidades e o pro-pro coloco'\1 ,t J),essoa da � at.lla em .'
, , . '.' . .

b'l'sotrre-·nivf.'l
.

elas compe,tlçoe" 'Pal'll- ll�S colocadas em lugares pu- j A nossa Capital vai ser dota gresso dos mecamcos mo 1 1S&

darJ8s. ,da.lll em o seu e no nome bhcos. II d
.

d' tab I' to dos pelas forças armadas au-

, lo Partido que l'epre'senta .aJpoia, .,. a e �als um es -; eCl,men, mentou rapidamente o número
aplaLlde e lom'a as paJa\Tas do seu O TESOURO II

de enSliUO e este sera o 'Cole-
de telefones instalados. Por

I'. colega Alfredo Ganlpo,s. Da inst�Qão está ao alcanoe g'io Barrig'a-Verde".·
.

te t exemplo: €n1 1946, o tot.al foiI x de todos. Dá esse souro ao eu ! • • • • . • • .. •.•• •• ••.. • .•.

. J' ,

O telegrama proposto pejo depu-

a;rr.ligo analfabeto! ls_ya:ndo-o a um I LEIAM A D�'UT�T Bt. de 503.864 e no periodo de do-
: �. tado. Alf,redo Campos. fOI a,pro' curso de alfabetIzaçao no

Grupo!
r n. lill, 1.:J fl ze meses tenninado a 31 de

'; t· vu<[10, ouvinelo-s·p, no momento. Escolar São José, na Escola Imlus- d 194'" f' 1 d o:. t} uma prolongada e yibranLe salva 'JI'ial ele Flori.3,nóPolis ou na. Cat�, O VAI.E DO ITAJAI março e {OI a cança o

� dr pn lrnas.
.

dral Metrapobtana� ,�. _,,,li ':",;�. j n.úmero recorde de 832.101.

QUAR1'A-.FEIR.A, 22 de outu
bro r

19,00 -- Sumário dos progra-

llE1'IBMU.ll SUAS CANlJI·
DATURAS

'fõdu •• bebidas, inclUIU"{CI G
r.ieadas em outros FAta.os.\ ;r"tiraram BUU candidatu.rll�

1,..1
1.'.iW no. l-are. cat.ri'

lleuaee, - em nata da �tiui�
... Tit6fta do aperiU''r.o 1lN0'I'.

Colaboran<lo com a. A�)Íio
Social Cntarinense t.erá V. S.
-encontrado a mellior forma
de praticnr a eatidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aceita;..se representante no interior do Estado. Cortas poro
Caixa Postal 139 -- Florianópolis

Tl'(.4nspo f t9ill regulares da ca:rrgas do por"!:\) de

Florianópolis
São Fran�iaco

Inform açõell com Ol!il Aqêt:l. te.
- Carlos HoepckeS/A -01- Telefone 1.212

do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- 'I'elelone 6 ( End. relea.
MOOREMACK

r: •,.

onlaI ,
,

,

:da
(�, ,

sma
Aliviada em Poucos Minutos

I
I ii\1
f '1

Em poucas nrinutos a nova receita
- Mendaco - começ�, a. circular 110

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando Iivre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e
remove o mucus que obstrúe as vias res

piratôrias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir ·se
prematuramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia,
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peca
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nosaa zarantia é a sua maior
proteção.

'_

Mendaco A�c��,::.m.
Agora tambem, ii Cr 10 00

,e. • • •• •••••• •••• • •• -. • ••••••

•

VOC2 PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Relta-

. belecimento da Saude do
Lázaro.

tllnportados diretamente dos Eo Ee Unidos
Aos srs, médicos e Iermeceutkos e aos hospitais

i Comunicamoll que elitamolll recebendo uma importação direto

I dos Estadol! Unido.. dali tsequintel! artigos: .

Filmes para Ráioli X, em díveesoa tamanhoe.
.lI.lmofadcli e truv8r.l!leiros de câmara de ar, de borrocha -- Dedeira. e

capotinho.\1 higi@nicos de borracha.
Luvall para cirurgia.

Cubas. cOmadI'G9. irrigadores. canecas graduadall, compadres, funiil,
em ferro batido. esmaltado, '

E diverilos outroll artigos. ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C
Sociedada MaterÍaill a bl8trumentoll Técnicos -- CientificolI L·tda.

Rua Con.alheiro Mafra. 54 -- Caixa POlltal. 148.
Telegrc.maa: «Somatec» FLORIANOPOLIS.

Não receie em comprar; .Senhoritat

ações do "Colég'io Barrig'aM!. Ao escolher seu perfume werifL
Vor(le" por que ésta organiza- qne se trás a ,marca da perfam3da
ç:ão está sendo zelada por

vei'-l'
"Johan Muia 'Farin." que iJá en

dadeiros idealistas. preferida. .pela eorte baperfal ti.
, ,

D. Pedro II
•••••••••• 0 _01 .

A.p:roxlmeMse mais de seul

I&migos e parentes envland9.
·lhes um número da revista O
VALE DO.ITAJAf, edição d-e..

dt�ada a Florianópolis

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigo

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a luz da instrução, leva>ndo-o a um
curso ele a.1fabetização de adultos .

Empreza de
�Iii�...

navegação

NIo�VIO-MOTOR "ESTELA'�
moxirna rapidez e garantia para transporte de suaa mercadorias

Agentes em Elorianôpotie CAR.LOS HOEPCKE S. A.

G�:l'�:�� �?�Ub��l:��O ': Io GOVERXADOR RESOLVE I,
Hemover-, "cx-officio": .

I
• De acôrdo com o art. 71, item 1. do II decretn-Ist '11. 572, de 28 de outubro II de 1941:

IIAbekrrdo .Costa, ocupante do caa-go da I
classe D da carrei�'a de Guarda-Santtá-
no, do Quadro '(InlCO 'do Estado, do 30 '

distrito-sanitário com sede em Blume-
nau, para Q 20 l(histrito-SG1nHário, 00111 ��������l'é�,

SNRs�--1
A8SINNiTES I

eclamem immiidta
mente qualquer irra
�uladdad® :ua entre;i!
da seus Iernaes.

sede em Itajaí.
Conceder exoner.ação:

De acôrdo com o art. RI, § 1<>, alínea
<1, do deoreto-Iet '11. 572, de 2'8 de OLl

rtubro <le 1941:

A Eugênio Doin 'Vieira, Estatísüco,
"lasse .I, do Quadro único <1'0 Estado.

Decretos de 17 (le outubro de 1!)4i

O GOYE,HNA,DO:n RESOLVE

j :Eixollf'rar:

I 'Wi'eg'amd'o Wee.ge do cargo de Juiz 'de
Paz do dlistüto (J.a sede, do município

i
e comorca de 'I'}mbó.

Tot-nar- sem efeito:

O decreto darado 'de 29 de setembro
f irido , que nomeou Inge Vera Odebrecht

para exercer. ví'tatictamente, o cargo de
EscrIvão ·.de .Paz do d'istr-íto dia sede, do

muntctpío 'e comarca de Rio' do SuL
Xomeai-:

De arôrdo com o art. lG9, do decreto
lei 11.' 4G1, ele 19 de marco die 1940:

Jngebnrg Vera Odebr-echt para exer

cer, vüallciamcnte, o car-go de EscrJvão
de Paz do distrito da. sede do rnunícípío
e comarca de Rio do SuL

Walter Radunz para, -exercei- o cargo
,de Juiz de iPaz do dístr+to da sede, do I
nnuucípto e comarca de Timbó.

I ó' d Ih d'

um neg C10 e seco. s me o. Oli
...

;
"" ..; :" sito na Rua TP!'ezo �rilltina

Empregue hem (} seu dínheí nO 254 - E.beito.
ro, comprando ações do "CoIé Ver a trotar no mesmc,

gio Barríga-Verde", . .

1.0l:II3:'1ISV1IH llJ:OI1 sa
Então coopera na campanha de

alrabetízação de adultos, fazendo
que 03 teus conhecidos que não sa

bem ler uem escrever, frequentem
os cursos noturnos de alfabetiza
çâo : Hospital de Caridade ou Gru
po Escolar Anchieta.

J -�_
Procuro cãsa para com

prar. Ofertas para Q re dea
ção desta folho. ou (l rua.

General Bitte:ncourt 66; tra
tar corn o Srrr,' Ríbos.
Não Ele aceita interrnt,)-"

diarloll.

•

/

��.,.clt ...... a ••• 4 ••• "'./I" ••••• "'·

Vende-se

Para os pgSSOCS de fino
pulador Café Otto é
�" -

'sêm 'fiar.«O Estado» nâo deve ser

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

gem suficiente para não
ultrapassar este preço.
Qualquer maioreçêo 6

EXPLORAÇÃO.

COl\'mRClANTE: i'M um M
VYO à Bíblíoteea do Centro ACIi
démíeo XI dle Fesereíro, Con
tribuirás, assim, para • forma
ção cultural dos eatmne:M§
de amanhã!

("Campanha pró-livro· ...
C. A. XI de F'evGreiro)<

Envie ao seu amigo distaJltt
um número da revIsta O VA
LE DO ITAJAt, edição d�dJ
cada 8. Florianópolis, e 8sslm

estará contribuindo para
maior difusão cultuai

de nOSSR UH.

Costureira
Aceita roupa de creanças

;) senhoras
Rua Silva Jardim o. 258
;

..

Vende-se
Vende":se Um gnmde e ótimo fogão

Berta e uma cama de ferra,
pera casal. Tratar à Avenida
Mauro Ramos] 31

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

rua Deodoro 20 com o sr.

VQld�mor NTatos.
. . . . .. . ... ,. . .. ..... ... ....... .. ...

PEDRA PARA AFIAR QUALQUER ESPÉCIE DEfERRAMENTÂ
Um 'Bangalow na RU3 José

Cânáido da Silva (,ESTREITO)
ne, 350. fi tratar DO mesmo.

pr 'ÇO CR$ 40000,00.
• • •• •••• • •• Co ..... ., •• G .....'.

P�luga-se-
uma casa sito à Rua

Silvo J :1rdim. .

Tratar no €scrit�rio
A L ALVES

.

-�- FLORiAr�ÓPOLI5
.'
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o ESTADO- Guaria felia 22 àe Outubro,.jllm 1947
---------,----------------,------------------------------------------------------------�-----------------------------------=-- �.oam�

-{Estudante de florJ.anópolis! O Diretório Acadêmico XI de fevereiro da Faculdade de Direito lançara.
'�brevemeDte, o já tradicional «Concurso da Rainba dos Estudantes»! Presta tell valioso apôio PiU1gj

ilUllor brnbantlsmo do certame !

� -- ------__

--DU-------------�IQUER VESTIR-SE COM CQtuoer6 E ELECiAH(,!A 1
PROCURE A

Ilfaiataria ello
Rua' Felippe Schmidt 48

Asteróide & Cia. Ltdo,
RUA TRAIANO, 33'-(sobrado)

o ESORITóRIO AS'fEJRóIDE & Cia. Ltda., intermediár io lia

Ernpreza Oomeroial R. Grossenbacker S. A., com escr ítõr-io no Rio

de Janeiro, encarr-ega-se de compras de quaisquer arbigus naquela
praça - cimento, f-erro, canoo galvanizados, [[IDe11S etc.

SOLUÇÃO
�v«oo,,� ssúos �.u� 00. ,. no. - �(3e

GRIPE o ,TOSSE o BRONQUiTE

ESPECI li
t lA

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu

mule e penetre em todo o

organismo.
A falta de

-

eumprimento de 'Sua

tarefa por parte dos rins é a i

causa fundamental das dôres
reumaticas, lumbago e irregula
ridades urinarias.
Este acido nr ico rapidamente fôr
ma cristais agudos, que se alo

jam nas articulações, causando J

a sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema uriná> !

rio. O tratamento apropriado de- !
ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico. É por

- isso que as Pílulas De Witt con

seguem dar alivio. permanente i

nos mais rebeldes casos.

As Pílulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de

volvendo-lhes 'a sua ação natural
de filtros das impurezas do,

organismo.
Acham-se á venda em todas as> �

farmacias.
PU,lilAS

rrr

5

I

I

i
!

p(ira os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
o GRANDE E MAIS ECONOMICOI

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

Aumente o Capital do Colé
gIo Barriga-Verde, afim de
que possamos construi-lo, íns
ereveudo-se, hoje mesmo, 110

seu quadro social de compo
nentes.

"Quem extraviar 011 InutHizar "
certificado de alistamento pa.sra:ta
multa de 10 li 50 erazeires, out:t1190-

sim incorrerá em multa de 28 :II UWl
ernzefres aquele qne extraviar If."
inutilizar o Certificad.o de RetiJ�!Il'"
�.".
(Arto IH ia LeI do B�l'Viço Min;.

tal')'.

'RACOS.
ANÊMICOS

_TOMEM

UIB�1 Cmlsotatl
"SILVEIRA"

Ta"!c.
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o BSTADO- Qua,la-'.". 22 de Outubro de '"7

Encerrando o segundo turno do Campeonato Amadorisfa, o Avaí bater-se-á com I
BocaiuvB, na próxima sabatina. Domingo será efetuado fi prélio final, no qual serao.

adversários os fortes «Ieams» do Paula Ramo$ e figueirense.

lUTZ hoje ás 5 horas
Joan Leslie -- Robert Hut-«

ton -- Edward Arnold -- Ana

Hardi11g
JANIE SE CASADireção de PEDRO PAULO MACHADO

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

I
I

Censura livre .

No programa: Filme Jornal

O Becaíuva conseguiu empatar I Sul Brasileiro de futebol �P�;�s Cr$36,0.� 2:40.... "
com o \ Caravana por 3 a 3 I, RITZ hoje ás 7,30 horas

O 'p I' ? 1° Filme Jornal -- Dli'lBCompletando a penúltima ,Boc.aiuva -:- Hélio, Ro.meti e, S au I'�',I, �� "'om p'etl" ra-O 20 Joan -Leslie __ Robertrodada do 2° turno do Campeo- Ooulart ; Trilha, Frederico

el'
..J ;,a<.;;t ..._

.

..

d Huttonnato de Amadores da cída e, Odilon; Testa, Ibio, Moacir;
JANIE SE CASAdefrontaram-se, a n t e-ôntem, Jaime e Careca. I Vai sair mesmo o Sul-Brasí- cerrado o Campeonato Paraná- o Anneno "field" do estádio da F. C. Serviu como juiz o sr, Fran-! leiro de Futeból, sob os auspi-l ense, o mais longo de todos, se-

3 Morgan Conway -

D., os quadros representativos cisco Prazeres, que teve Ma! cios da Federação Paranaense] ria iniciado o sensacional Cam- ����Y�RACY, O AUDACIOSOdo Caravana do Ar, vice-Iider atuação. i de Futeból. Ainda o nosso con-] peonato. 300-

• Preços: Cr$ 4,00 -

,do referido certame, e do Bo- A partida preliminar foi ven-] frade "Paraná Esportivo". ma-, Mais ou menos em prmcipíos Censura até 14 anos.caiuva, penúltimo colocado. cida pelo quadro de aSPirantes) tutino especalizado em

espor-,
de dezembro que iniciaremos,

�O prélio teve altos e baixos, do Caravana do Ar, pela alta! tes e qus se e?ita na b:la capí- �endo que poss�vel todos �s· 'ROX:Y 'h�j� 'ás 7,30 horasjogando os dois quadros destal- contagem de 8 x 1, marcando I tal. do Paraná, da yltlma. s�- J�go� ser�o reahza�os"no E1sta..
Ida Lupino _ Paul Henreídcados de vários elementos. No os tentos: Conrado (3), Romeu. guínte, a esse respeito, pOI cuja dío Durval de Brito .

_ 01'
.

d HavillandCaravana do Ar estiveram au- (3) e Gil (2). Danda conquts- pubblicação pedimos a devida E�ta medida deve receber

'?I
rvia

�iEVOÇÃOsentes v\erzlÜla, Sanford, Mo- tau o ponto de honra. do ;80- vellia:"., .

apoio de t�d?s, ,porque s�r� No programa: Noticias da-rací, Waldir.e Leônídas, aliás caiuva. -- Ha muito tempo que o uma competíçào sul generrs DFB _ Metro Jor-•• •

Á ····d d
� semana - 4os elementos mais impresem- Os quadros foram êstes: sr. Cap. Manoel Aranha, pre- amua mais acre�Cl a a. n.ao' 1 __ Atualidadesdíveís do grêmio da Base Aérea. Caravana - Conrado (Gil), tende realizar o

campeonatoj,
disputado Campeao Brastleiro nap . Cr$ 400 _ 300.

"b "t Id . .

1 ...1_ b 1
'

b f'" reços. �, ,Na equipe oquense no pu-se Brito e Paulo; Wa emar e Sul�Brasllell'o de Futebo • �n- we Fute o, q�e so e�e IetOS I Censura até 14 anos.a falta de Rubinho, Luiz e Aní- Gustavo; Arnaldo, Líuhares, tando com s Estados d S. l'au- traz aos paulistas e cariocas e
Ibal, o trio-final. .

Gil (Conrado), Romeu e Chi- 10, Paraná, Santa Catarina e R.I á C. B.. D. I
Assim sendo, pouco se podia nês (10 jogadores). Grande do Sul. Falta apenas o apoio do Es-.iesperar do jogo da dorninguel- Bocaiuva - Enio, Djalma e Agora porem, em missival üado ele São Paulo, porque os

ra. Bica: Ilarino e Dauda ; Lima, diT'.lgida a um seu amigo nesta ganchos e catarinense� já d�-IO forte vento sul e o frio rei- Lauro RobetvaI e Denizart (9 capital, o sr. presidente da Fe-! rum a palavra. de aquiescencra
nante naquela tarde impediu o jogad�res). Foi expulso do gra- deração afirmou que as bases e tudo leva a crer que os cl'a-!
comparecimento de um público mado o médio Wa1demar. do certam� já estavam sendo I ques de Piratininga competi- ODEON hoje ás 5 e 7,30 horas
mais apreciável, sendo dimínu- Ju i z: Manoel 'I'ourinho estudadas e que depois de en-irão " NUNCA É TAiRDEI
ta a assistência. presente á luta, (bom). Com: 'Loretta Young _ AI--
apurando as bilheterias uma

) '�5\tí!l�'i\í�'::,� lan Ladd
renda inferior a 300 cruzeiros. , .•.•,•.!._--........,.".��

• • •• No programa: A Marcha da.

derx�da�SP���,n���:lesajo�����:: I�TERN�?IONALA� �����' Lula livre nos jog lS O Innplcos r;d1 �i;!Cia :Oa;�I�r:�F�:�
acima md�c�dos, f�ram. posto� E LUZ \ A�Ei��' .

Londres, (B. N. S.) _ Nas bras de ataque e defesa. Con- Colorido
, .e;n campo jogadores inexpe

I ,. . Olimpíadas que' serão realiza- quanto o estilo livre tenha par-I Preços: Cr$ 3,00 umco. Oe-
rIen�es, em se tratan�o de .uma Pôrto Alegre, O Aprox!mo día

das em Londres no ano próxí- tido em parte todos os países, ral 2,00 .partida ent.re quadro .. efetIv�rl24 do corrente mes fOI decre-
mo serão incluídos tanto o es- do mundo, o grego-romano I Livre Crea_?-ças maiores de

onde Se exige )e10 me?-os.d S tado feriado, em homenagem tüo grego-romano da luta como II continua send popular no con-15 anos poderão entrar na ses

m�ses de ensalO� conJun.tIvos'l ás Nações Unidas. Aprovelta�- o estilo livre (catch-as-catch- tinente europeu. Cresce de dial são de,5 horas.
afim d� qu� 'esteJan! amblenta=� do �sse dia, resolv.el'am as ?l- can) que é rigiginário da 111- para dia, contudo, o estilo �ivre :

..

,

_

dos a JOg�1 com acerto, conh�_! reçoes do _InternaClonal, � :0.1'-, glaterra. O estilo livre de lutai que é mais variado � l?enmt� .0 IMFERIAL hOJe as 7,30 hs.
cendo o Jogo dos companhel

I ça e Luz Jogar uma I?�1 tIda <1..'
foi praticado pela primeira vez uso de tôdas as aptIdoes flSl- O FIlO DA NAVALHA

ros.
. "mistosa, para o que �a" t�ma,. em J..Jancashire e ficou conheci:- caso A luta foi um esporte po-' No programa: 1) Esporte em

O eI??ate teve u� transcUI-1 am as devidas provldenc1as. do no país como "estilo de pularissimo na Inglaterra e Marcha n. 147 - .Nac. Imp_
80 eqUIlIbrado, tel:mmando.coml! Esta é, sem dúvi�a, u�a 1l0- Lancashire". Fra do Reino e a racteristicamente nacinalo� Filmes -- 2) Fax: Alrplan NewSi
um e;;upate d�, tre� �ent�s. tiGia altamente a]vlçaren'a p�- Unido porém, é ehamado estilo I durante muito tempo. Em 1940 i 29 x 78 - Atuahd�d:sO pl8;card fOI !.n:.tubur!d� ra a torcid.a .local,., l�vando-::;'� Une porque implica maior li- foi organizada a Asso<;iação dei Preço: �r$ 4,00 Ul1lCO
aos 11 mmutos da 1 fase, s ,n

em conta os Jogos Ja dISPUtel.dOS, berdade de ação ao passo que 01 Lutadores como autorIdade em: Imp. ate 14 a.nos.
do autor do tento o extr�m� no presente campeon�to e que estilo gregorom'ano impede. 01 todo o país, estando filiada á _,.......

_

�s.querda C�reca. Aos 20 mmu
tiraram do InternaCIOnal os

uso das pernas para as mano- F'ederação Internacional.
tos Hazan Igualou a contagem três pontos que tem na t�bela.· A GR..;\NDESA DO BRASIL

.

e Manara desempatoou aos 23
de pOlltos perdidos, atl'aves de Depende da insLDl.1ção de seus fi-

lhos. Fazei com que todas as pe.s.-minutos . .Mas 10 mll1uto� e no-
um empate e de uma derrota,

soas a,ualfa,betas frequentem �vamente Careca consegulU bur-

TINTURARIA CRUZEIR·O curso notuF.fiO e tereis COTl:tribUldo-
lar a vigilância do goleiro do

.

.

. para o progresso. do Bra;s�l. Esc()}a.
.

1 d a conta Industrial ou LOJa MaçoOlca.C'aravana, Igua an O -

OITO DISPUTANTES JÁ ES- . Tiradentes 44 .

gemo Com 2 x 2 no marcador,
ITOS Café Otto traduz qualiaederfinalizou o tempo suplementar.! Ti,ÃO INSCR .

I AV W TINGE ROUPAS�

�.,. e Peçn-o 00 seu fornecedor.Aos 13 minutos do 2° "half- Guaiaquil, (V. A.) - A Fo- ..

time" Hazan desempatou e aOs deração Equatoriana de F'o-
26 minutos Moacir empatou a otball info mou á imprensa 10-

peleja. Os restantes minutos cal, que pediram inscrição para
foram disputados sem alterar o o próximo campeonato sul�
marcador. Quando faltavam aI- americano a Bolivia e o Para-·

guns minutos. para p ter�in.o guai. Cm essas duas inscrições,
uo jogo, veliflcou-se um lllCl- sobe a oito o número de concor
dente entre Adão e Frederico, rentes.
que, trocaram murros, �endo
ambos expulsos do campo.

.

Salientaram-Se na equipe do
OS URUGUAIOS JÁ EHTÃO

Caravana: Haroldo, Mana.ra,
Adão Hazan e Ernani. No Bo- SE PREPARANDO

caiuv'a jogaram a contento os

seguintes: Hélio. Romeu, Fre
derico Ibio e T'rilha.

Os quadros apresentaram-se
assim formados:
Oaravana do Ar -- Hélio,

W'aldir II e Aduci; Adão, Ha
roldo e Ernani; Lebetinha, Ma
nara, Paz, Silva e Hazan.

I' ,

I

I: ,
,

I
I

.. lO "
.

Reforma chapeo8 TEUS FIUlOS
Iplaudirão te. reste,

quando louberem qae coi..
boraste pró Restabeledm...
to da Saude do�••

Profíssiotlal competente - Serviço rapido e garantid_o.

eSerraria
Vende-se uma serraria desmontada; da grande capa- I

cidade, toda reforçada, com bons mancais e uma serra
.... .... .... . .....

petiça, tipo frances.a, com armação to;Ja de fe:z:ro, ,?ar�
abrir pranchões em tábpas, com capacIdade de OIto lamI
nas de serra.

O locomoveI é marca Didgerwood, norte-americano, em
estado de novo, com força de 18 cavalos.

A serrarÍa está devidamente registrada no Instituto I
Nacional do Pinho, com quota para 30 metro!'> cúbicos men

sais, para madeira de lei.
.

Preço a vista Cr$ 100.000,00.
Vende-se, tambem, sómente a serraria e o locomoveI,

preço a combinar.
.

Informações na Organização Comercial Catarlnense.
à rua João Pinto, n.O 18 (baixo) ou com Oswaldo Westphal,
na vila de Brar;o do Norte, Tubarão.

I
J

�'

Montevidéu, (U. P.) -- No
estádio Centenário, sob as or

dens do técnico Hector Castro,
realizou-se, ontem, á ta'rde, o

primeiro treino dos jogadores
requisitados para à formação
da equipe oriental que concor

rerá ao campeonato sul-ame.,.
ricano de Guaiaqui.

o VALE D(i) ITAJA..t
Procurem na }\.gênela

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA'

ROSA

�.

.\
l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!CadasJro Social dõ �'O Estado) I
Pedim'08 aQIJ nouos d4ünt0li leltoretll. C' oWQuio de Jirunch«' ii

MII� aD-lilxo (t remete-Jo • noaa Rwçl-o � ti.�
,�o mn,tea. o DOIItO IIIlGl'O CadHtro loela1

,�,��:"'_��L\t.W' "., II> " I> to o • " • � •• '" II • " .. � • tt .. " oW.II .. Il <II " • II> «: ao o 'lo • GIo •• '•••• tf li •••••• "

� (ii) f{�""' ".o"",,,,.,,,,,,,,,,, •• ,, •••• (I_.GI�" •• CIf o ••• ,.,..:t o ...

.:�"1}.O do Pai, {mã4)
"Ç..•••

, ••••••••••••••••••••/ ••••••••••••••••••••••

"tsl�(Io .... " ....... '" lo .. lO < ... .c. ..... ..,.., ","" li> o .... "�,, ól __ ,. .. O"". II' .. " ... 4i'. � ."".". C' ••••• " tio 'li

_�A<"'." ., " " .. _I> .. " • " e •• ,. t) ai wa ,. • " '" !li • $. " .. " It ••••• lf iI- ••• ,)

A.\r.t'a.dê'CeriamOIl, �m,!l $lm� dê noticlu � �lm_,tce.
;'!41..���nt()8 QI �tru. de �r_* 00 _�t�.
�1'_'l"Q�"'_�__, ,

iii. ISAVAS UCERDA
'� �-e1l'1h·.lca de OlbM
,,,... OJinc1o.. Narb! - GareailiA.

P.I'ucrição da lentu do
oontato

Conlultorio: :Felipe E'ch:rr. idt 8
Das 10 às 12 hs. e das

14 à. i8 horail
TELEF'ONE 1418

� DR. MARIO W,W{DJ-IAUSElN

I Clínica médica de adultos

� e crianças
� Consultório - Trajano, 29

I TeJef, M. 769
I Consulta das 4 ás 6 horas

i Residência:'
! F'elip3 Srhmidt n. 38

, Tel. 812

--- ,--------i _

f' DI. ROLDÃO CONSOMB
'

��-���8TW�:�

"
•••• lOfORA.S -oPART09 , ..

Ill�o pela Faculdade de K�
ifli3UIa d.. Unrrersídade <te/:l.il..�

"�:rdo, onde tal aseístente pm- 'i'!\.
� S/lIbIl GiI'lmi do Serviço Cil"l1i'giOO G�
, Prot. AlIplo Correia Nfito

I
� do estômago e via. 1Il1-
� intlll!tlnOB delgado oJl IIU'��iiiiMd� rins, prdstata, l:>exl«ll,
�':ru"o. 0"41'10B e trompas, VU*,
� ltidrocele. V!I!'IzeIl '" M,R!';

I C-ONSULTAB:
I élWI 11 b li noras, à Rua Jl'eJ.l(lIt
� �t. 21 (altos d.1 Cat;ll PIl.
I rmo). Te!. 1.5118.
I �:1lINCIA: Rua Estl!v'lllI JijI-<

j ator. 17$1: Tel. lilf. 7M

I' -Õr�BIASEfÃRA(O
D01.INCÜ DE S'E'NRORAf! -

� CiUlnLIS - AFEcçõES DA
! PlIlL:'Il - RAIOS INFRA-VER·
� �Ofi E ULTRAS-'lJOLETAIi
l OeJJ/lI.: R. Fellp0 gchmldt, 4G _
M 1"'0. 9 à. 11 e das 5 às 7 hro.

R.. : R. D. Jaime Câmara, 47
J'ONJll 1648

-------_.

},

DI. A. SANTAEUA
!'(li'�lomado pela Faculdade Na.
if.1;� de Meuiclna da UniVe!"ilJ.dI!ti;o
� \IiI$ Brasll). Médico por concuz
,,-"i � Serviço Nacional de Doa.

s. Ex 1nterno d& Srul,w
4iJ :Miseric6rdia,' II Hoaplrol

do Rio IlA CIlpltJtl '/)0-
deral

�(lA IüDIQ� - OOFtNQü
NERVOSMS

._ Otmeu.lt61r1o: Ed!f!cio Jllmã!.iil:l
NETO

- Jlha lJ'1II1pe Scbm1dt. CoD.ilUltwsl
DIlI! ,115 ás 18 hora. -

Rssideftcia:
Largo Benjamin Conlltnnt n. 6

� l"CLYDORO S. TUU�D
.:t.!lt'M<IO do Hospital de Oartdaéll!

de Florianópolis
AD.1Btente da. MaternldaC1e

'%��OA Ml!:DIOA - DIBTmIIl

:moi1!l DA GESTAÇAO B DO

PARTO

�fWI '1103 órgãos lnteruoo, _

peolalmcnte do cortlção

�ça� da tlrolde e dem&la

glllndulas internas

,�IiIllIí!;)ftaAPIA - ELECTIilOC,&&.

�lUFlA - ME�ABOLISMO

UNS NEVES
, MolésUas de senhora

.,'
CcmmMrio - Rua João Pinto a. .,

- Sobrado - Telefone 1.4E!il
��I.l - Rua Sete de Setembro

.•- (lk!±ficio r. A. P. da Estiva}

I Telefon"_e_M.._8:U _

" l 11.e!:���peT�,!NTES
'íJMi�l;trlo: Rua Vitor Me!reIN. 161

Telefone: 1,405
OIl<WIIUltIl!l d1!\6 10 àeI 12 e da", 14 1.1I1fJ

2tUld4l!!lcla: Rua Blumen.u. U
Telefone: 1.&28

BASAL

.. II. S. CAVALCANTI
�ca eJOOluslvamente de erla:J1!)C,1
a_ SaM.nha Mar1nha, 1.

'relefone H. 7302

�tae d1Ariaments c1!lJ1 UI h
18 hora;!!

� chamados a quslqUetl
"�� ll\olUBlve durante fi no1te.

:wt.<M<\'llItJLTORIO: Rua Vitor Melrll-

les, 18. Pane 702.

�6lA: Avenida Tróm.
pO'IJsltl. 62. Pane 7t1a

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

I
1

FARMACIA E$PERANÇ�i
do Farmacêutico NILO liAUS
Hoje 0 amanhi lerá a G11& preferitllt

D:r.PlII lheioJUÚilI .. eatraqeiru - Hemeopátiu - P.m�
muiu - �o� d. bonl'l.eha.

Grs.r'l\Jlte-H a .x.ta. eh""lneb. tlG l'eel&itdrl<B ftrlidicll.

CURSO DE. MOTORISTA
·e

, Serviço de Prohto Socorro de Automóveis
Ensina-ae ,se dirigir autom6Vteis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do moto!'.
Atendem·se chamadQs psra reparos de urgência.

ÂutO ..Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

NOVO HORARIO DA VARIG1'10Dr. LindolFo A. IG.
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituiçéio de .oçiedadea.
Planos contabeia •• Organizo-
gõs. -- Pareceres e lIerv�ço.

correlato.,
Rua Gol. Bittencourt na. 122

Florianópôli.
Da. l'7 hOIQl!! em diànte. � I
.

- � I
Isenção de Imposto
de mUitares
Rio, 20 (A. N.) - o Mi�1Ísté

do da. Fazenda acaba de comu

nicar ao Ministério da Guerra
que está de acôrdo com os pa
receres emitidos pela Procura
doria-geral da Fazenda Públi
ca e pela Diretorla-ceral da
Fazenda Nacional, ambos opi
nando por que se estenda aos

militares a isenção do impôs
to do sêlo previsto no parágra
fo 3° do artigo 52 do decreto
lei 4.655, de 1942. Em conse

quência o Secretário-O"eral que
está re�pondendo pelo �XIJe
dienta da Guerra, em aviso' de
ontem, resolveu que seja ado
tada no Ministério da Guerra
a conclusão dos pareceres aci
ma referidos.

DE PION E IR OS
A SERVICO DE V.S. i

. /
J

f'

"

.. 1 ,. -, .

3;8;S,"':_- De Flor-isnõpolia para Porto Al,sgre. Decolagem ás 12,30 hra.

-ias. - De Flor-íanópelts para Curitiba '8 São Paulo. Deco,lagelll
ás 13,00 horas,

õas, - De Floeíanõpolía para Porto Alegre. Decolagem ás 10,20 hra•

.õas. - De Florianópolis para Curitilba, Sãp Paulo e Rio de Janeiro.

Decolagem ás d 0.40 hOI\8IS.
'

I Sab. -"be Florianópolis para Porto AlegFe. Deootagem ás 12,30 hrl.
zas. - De Florianóoolls para Curitiba, São Paulo e Rio de J"an��

Decolagem éls 10,40 horas,

QUEiXAS E RI!.�CLA)WUçeF,�
l;-Ri;ZADO I.,lUTOR: Se o "ue '1Ia

h'uN"ebm, é, íeafmcLtõ!r u:n&. PI'C7ld211d�
�& endireitar o que estiver <".r:"õ.c IJ'"

!-1<40-1";. �ue _aJ.owrn .. {>.lta. n..�" te replt1.; li!I

1••1\0 o e.�iind..lo' Que a "na reclal!lAçl!�
.", fiU� poderá vir" C'lUIUIr. c,,:am.. PASSAGEIROS _ CORREIO _ CARGAS _ VALORES - REEMBOLSQ
cli",,, .. S�CÇAO 1l:�CL.u.u.ÇCl,�S,

._ FRE'rE A PAGAR _ SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PAR�
1� O Y.STADO, liDe" ,;;aw !ler! !e'..iW.l�
��J)l demora ao conhecimento de o:Itl0t�

EUROPA �ELA K. L. M.
d�" direito, I'ccc!>!..do "••. 0_ lnl;fl<_." FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRACA 15 DR
�f> do reJuH:...de, =1>"",. .,.-" r&l;:"M ,-,'o NOVEMBRO _ TEL�FONE: _ 1.325
jO: l1JJo !'l'JAtt., pG:bh�ú\)!j .a�.Q & ��..;".!J� �� g••w:sr��=t "

2f11iS1_,Jil'SIiLJ!IM�"��

Wi;&o ,,_ 11 i'l'�",d"lblilO �"', I I. . " .. '" ...... ,........... 111
COMI»ANIDA ftAtlAl\lC' D.A lAIAW

'.',.

: -, ,...tI... 187. � lUa:' lAIA
.

Julgamento de um PVBIfDIOI fi nn'gp.�lS�JJ; �

irmão de Hitler
I

I C;fr•• do Balao<o d. 1944, �

Viena, 20 (United) _ John I
CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30

Maie.r Hoffer, irmão materno

1
Responi\;abilidedeill Cr$ 5,978Aol ;755.97

de HittleT, comparecerá em
R:iecet. (! (;'7.053.245,30

breve ante o tribunal do povo
.&t.ivo • 142.176.603,80

de Viena. Membro do partido i
nazista de 1933, seu parentesco I
com Hitler valeu-lhe uma for- !

:���f����;;� �M��ID�O··· I
-. CemSegluir alfabetizar um patri- }
Ola, couy,encendo-o a frequentar ium curso noturno, 'em breve �e- I
remos um dos povos mais ;tdian- l'<mo__ói!I6!iJ'_., """''''''''',_ iL'&ii!! liIfQlml,"i� _

tados do mundo: Grupo Escolar S.
José ou Escola Industrial.

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

Sinilltroll pagol notl últíru!)� Iv enoll

Relponeabilidadeli ..

98.687.816,30
'n}. 7::J6,4o! .306.20

Dirt':tOte8:
Dr: Pamphilo d't1tu Freü'e
de Sá; Anisio Mallsorrs, Dr.
e José Abreut

de: Carvalho. Dr � Frauciaca

Joaquim .Barreto de Awujo

CONTA CORR�NTE POPULAR

Jurol! 51/, a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com chequeI

Banco d;rDlstrito Federal Se 48
CAPITAt: CR$ 60.000:..000,00
RESERVA.S: CR$ 15.000.000,00

TraiaAo, 23 • FlorlanóPO!!s

o preço dos
calcados

:.

Rio, 20 (A. N.)
- A Comissã.o Central

de Preços e as autoridades en

carregadas da repressão aos

crimes da economia popular
tem recebido numerosas quei
xas' e denuncias contra indus
triais e comerciantes de calça
do que estariam não só burlan
do a portaria do tabelamento
como também fazendo remar

cações de preços cuja. niajora
ção sobe até a 70%. Esses f.atos
motivaram a. apresentação de
uma proposta do sr. Lopes Gon
çalves para se fazer uma ur

gente e completa revisão na

portaria de tabelamento do cal
çado. Essa proposição fo-i apro
vada ontem pelo plenário da
Comissão Central de Preços.

G "FI�AD T Il�
(orrespo!1dencia
Comerciai

Confere
Diploma

DIREÇAo�
Amélia M Pigoz2ii

METODO:

Moderno � Eficiente

ALVARO DE CARVALHO, 65
-------------------------------------------------------

Tenha sempre em cosa uma garrafinha de

AP"ERIIIVO «KIOI»

I" ./

I DI.lh""••

·

F-iS WN._1ftli?

f'a.br!cant. ti distl'ibu.idorel1l dali afamada. con
Cecçõ.. ·DISTINTAo • RIVET. Po••ue um gran';
d. .ortlm.n� d. casemiral. 'rS.cado.� Srina
bo"n. e barqto.; algodõe., morln... aYlam.ntoa'
para alfalat•• i que recebe' diretamente daa

fdbl'fca!!l; A Casa 9A CAPITAL- ohama a ,atengao� �doll Snr.�,- Comerel.ate. do Interior no
,
..ntldo d. Ih. fa:.retn lIma

villJita anto.. d. ef.tuol'on'i lI1ua. compra.' MATRI�r-"'em 'Florlan6polb'{:3 FILIAIS em Blumenau e�L.ajet •

I
I

..
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logico

do Promin

A união faz a força.
.tl. Ação Social Catarinense

não a.g'e sozinha e sim por'
. intermédio de vinte e cinco
socieda.(les beneficentes a ela �

filia.das.
'

Existem em }'loriallópoli�;;;
ttinda. outras inSitituiç.ões que'
a A.• S. C. glostaJia de poder'.
contar nas suas· iileira:s.

Ape,lamos para os respectie-
vos diretores no sentido de'
a(lerire.m á, A. S. C., pa.ra .m·ai-
01' eficiência de seus pró.prios
esrorç()ls.

�.

1

ii,
"IIII I

'A acasaçãe por nós feita, uma, duas, três ... dez vezes, ao sr. Oswaldo Cabral-e de.
que fui pago para estudar paralisia infantil DO� Estados Unidos e' que nao estu

dou, embolsando o dinheiro a que só faria jus se estuda�se---continua de pé.
Nem injuriamos nem ,caluniamos� Dissemos a· verdade, só a verdade, Ioda a verdade r.

'iI'I,
i'
II'

• • •

ran I' !�I�r a [00' ra OI IOlml O� O' OV01

,
•

novos conselhos municípaís.t vadores polttícos estão con,,:! dos. Mesmo érn Marselha, cha- munícípaís na França consti
Mas na realidade não se tratou cordes em afirmar que onteml mada-n capital dos vermelhos tuíram uma verdadeira batalhte..
apenas de escolher as adminis- travou-se a batalha decisiva I da França, os comunistas to- entre os comunistas e o famo-'
trações locais. Todos os obser- entre os comunistas e os ele-I ram batidos pelo novo partido so general, que é considerado (».

--------------- mentos antí-comunlstas, sim- do General De Gaulle, a união,' grande herói francês da Ouer->
bolizados pelo novo partido I do povo francês. As eleições 1'a Mundial passada.
degaullista, á reunião do povo
francês. 'C hAS PRIl\'IEIRAS APURAÇÕES i ampan �A's 8 horas e 10 minutos da I

. _

.

madrugada de hoje, já estavam I A direção e,� cor�o do;e, te
apurados dois milhões de votos. do Grupo Modêlo DIas Vel

.v_�.", E veio a surpresa: De
.

Gaulle agradece a 8: Excia o Sr. Dr.

Florlanõpolh.22 de Outubro de '94�7'- estava com 36,6'A), os cornu-
Adetbal Ramos da Silva, D. D.

nistas com 25,77':', os socíalís- Governador do Estado, a Ex

tas com 21,1 �0. Nesta capital, ma. Sra. Ru-th H. da Silva, ao

com um total de 267 mil votos Sr. Prefeito Municipal, á Díre

apurados. De Gaulle contava torta do Clube 12 de Agôsto,
com 51 ;'� do total, e os comu- aos 8rs. Domingos Aquino e

Na viria da impreusa. �f' ld jOl'nai,s que se valorizam com a (]i- nístas com 30%. Manoel Galdino Vieira, aos es-

vulgação de fatos rlclel'mill:1f_lo-', lt;j_ também falos determinados que Noticias posteriores, torne- tabelecímentos c o m e r c i ais
S4í se valorizam porqur rljv\.tig·n,;/'�' pelos jornais.'

Neste último caso ()slú i) rJ,I'�;lacho telegráfico que recebemos do cidas pelo Ministério do Inte-

DI·a do '1,omorlliall,I· filongínquo Xapecó, com ,a assinntura do ilustre f'ilho da legendária ríor, dizram que os primeiros ti U \H � �,
Lapa, 81'. J-osé Miranda Hamos. 1;;580 nobre paranáense, promotor no quatro milhões ele votos apu- Em reunião preparatória, foiAcre ,e político ·cm '&lnta Catar-ina. manda-rios dizer :

. _. , •

.' rados, nas eleiçoes municipais escolhida a seguinte comissão"Lemos com grand« ,esLupeJaç50 nctícia 'llRtampqda êsse matut i-
110 dia qnatrli 00-l'l'ptlte, sob título "Com a U. D. N.". Cumpre-nos os-

de ontem, os degaullistas obtí- para elaborar o programa das
clarecer dita. notícia desvirtuada, porquanto dirr-tói-io rnunic ipal verarn mais de 41% das vota- solenidades: Srs. Eduardo Ro-I
P. '1'. H. continua coe,se: e disposto fazer valer seus p rinr-ipios básicos ções, O .que indica a grave per- sa, Francisco Medeiros, Fer-
I' compromissos assumidos, não �r, tendo verificado nenhuma deser- da de presttgio dos' comunistas .

F··' A
�. E'çiio. Comunicamos, outrossím, acórdo U. D. Pi. foi celohrado obedeceu-

� ml110 'eijó, ntônío rvange-
ÔO nosso e interesses coletivtdade xapecóense, SI.'ll1 servilismos e te- na França. lista, Wilson Luz, Ezaú P. da
ruOI'PS futuras perspguiçÕt's. Diretór-io P. T. B., repetimos, não ,i,e Os comunistas estão sendo Silva, Décio Silva e Nazareno
riudiu c coutínúa onde sempr-e esl eve : visando tão somente interôsses derrotados em todo o pais, se- Simas; e as srítas. Norilda G.
super-iores coletividade brasilaira. Qualquer notícia oriunda Xapecó, gundo indicam os resultados 1 Liquido apurado Cr$ 9.500,6a-
contrar-ia ao que acima afirmamos 1}5.0 passa torpe mentírn e mes- Gqndin, Erna Silva, Zu ma

(plinh.a ,rxr;loraçã_? pnlíí.ica .•.Cópia dêste distribuímos imprensa Santa das eleições até agora verifica- Costa e Irene Silva. SERViÇO DE � , ....

Catar-ina. ,::lau,d�çor.s trabalhistas. Bacharel José Mír-anda Ramôs, Prp.. Em sessão da mesma comís-
sidente, operarro Arno Favero, secretário".

'" Periga a são foi organizado o seguinte METEOROLOGIA '?W;J.�
Até aí 00 �elegrama. Agora _a respo��a."A CiS�O. no. di�,etóri.o �npl)� .... 1 programa de festas: Previsão do tempo, até os 14:

eóense do P. r. B. e a deserção rie div e1::>OI> tr,�ba'Illlsta� do .pnltJdo, guerra Cl"flIl I Dia 30 - 's 8 horas - missá horas do dia 22 na Capital.desde (IUe êsse, contrariando as causas naturais de sua origem, se V!II'.' a
_

.

tó
.

O t OPu festiva em ac� o de graç s TGn\po: insto.vd o passando a bom
d,i'llstOl1 à U. D. ?'I., é fato público e no 01>10 110 PS e. sr.. e 1'1) Milão 21 (U. P.) - 8e COTl-

•

,d. a.o -

Tflttlperatul'a: e.teve!. �4;'�

'j\Jal'qll,eS'
vice�presirlenle do diretór!o. n50 .9 a�ompanhará .n�s;:;I·'·1 tinua!' � luta elitre aE direíta2 na -Catedral l"letro�olitana no

Vonto.: de 9uelilta Q nOl'de&te
transe doloroso, conforme cleclarrrçoes que nao ,('�condeu. Do, Jornal , altar de Sta Catanna : f

'

"A Voz de Clwpecó". de H. 'do c01'l'cnt!e, colhemos mais a;;: ii('gnint(·.� e_ as esquerdas, podera surg!i' A'·s 10 hO·1'as rec'oJocaça-oc, rTP.ooe. t t d t.

-

S D
.

d I I . t 1
.

t . '·1 It '1' F·' -. ,el\'\pera ural ex rernas "on em:
arle30r.s ao P. ,. ., e e 'P.Jllf!Jl os pe c )18 as. a guerra C1VI 11a a la. 01 ,)

C I H' 1 'M' 174M" 13 8
"De Xanxcrê. - Vicrnte Gunha - eh.apecó - F,:l!cito prezad_o que declarou aqui o dirigente. d? b�sto de ar, os. oep? {,'

aXlma •• lnu:no. '.

_

a. rnig,o, . ,acerl.adl�s,lma
eseolha vos"" enndlcl�tura. Prr!eJ.Lo. Chaprco, da ala direita socialista GiU-l

plOnell'O do ComerclO em FlO-1 I
PI'ofrLlso anteclj)acJamente esmagadora VItorIa para feliCIdade nos�(J

8 A t' rianópolis devendo falar na ;
Município. Abraços - Júlio Olímpio Tortado". seppe aragat. crescen ou que .-

'

F .i". M -

V!1E I'0"Chapecózinho, � de se[;('mbro de 1947. o povo italiano tem de escolher �C�SlaO, o sr. ranCI�CO e \ I' r c

I
r � r � •.

A.o �l'. dl:. :}e'NLftm Bel·tas.o. entre tres caminhos: Um mun- e1.ros·1, . . .•
N

\ / i ')
:\,,, �

I ') ;>M. lJ. Pwslden�e do Partldo, P: S. D. do Soviético um mundo Nor- AS 1 110ras - dJstnbmçao '-- __ �_o .. ' ,-�••
' =----

,

. -y,enho po� meLO dest:a, com1Jmc:�r-lhe, que' !lf'�!a. daLa nw dl's- .' . de doces e biscoitos 'ás peque- DR. SAVAS LACERDA
llguel do Parlldo Trllbftlh1st:J BraslJ.ell'o, e me allstm no P.arLldo que te-Amencano ou um mundo .

, d \_ il d Orfãs comunica aos seus cli-
V. S. é Prrsidente. Póde V. 8. poderá faz'er desta o uso que bem en- Europeu. Pessoalmente, ele �T::t lla� 111lt5elhlla� o 1. s 01 .e - d'

.

tender. SI'U admu'adror. a favor deste último. �s Olas --;-. e e1çao a entes que reabriu o seu

AGNELO :--IARCIZO Ramha do ComerclO. consultório nesta cidade.
Comerciante".

1"1 b 15 � Ás 20 horas Grandioso
�;0�10. se yê :J a1'iJ'mação do telrgrama é tendenciosa c não tem "u e ue sOlree nos amplos salões do

-------..r

conslstenCla.
CI 12 d A

�.
t t'l

f
Quanto ,lJ. declaração dr, que, em Xapecó, o dire'Lório· faz valer OU ..U .....O

ube e gos. o, ge.u 1 men-

(JS prindpios IJásicos do po,rt/:do e qu.e o acôl'do com a U. D. N. :foi .l UI' te cedidos pela sua Ilustrada
celebmdo obedecendo (1,0 pro{j/'{!,r!t!t petebist(� e aos interêsscs da co- Transcorreram dentro de um Dii'etoria .

. lr:túJidade" ta.mbém :cs�a se oP.õc � .v,erd'llide, como u.emonstl'aI'ernos ambiente de grande animação e As 22 horas - entrega da
com a propl'la conflssao do (j]retorlo.

l·d d f'
.' '1·' 8 bNo manif"csto trabalhista, publicado pelo ".Tomal d'Oeste", de 4 cordia 1 a e os estejaS com faIxa SI:rp,bo lCa a nos�a o�·

do corrente, e lançallo pelo diretório, lê-se que "na impossibUid'ade que ° simpático Clube 15 de rana e entrega de valIoso ml-

de a'[n:esentaro ca!}dida.to ,P,l'(íiJl'i(r.p_o.ra conq01'l'el' à el�.içqo de '!,:efeit,? Outubro comemorou a passa- mo,· oferecido pela Comissão
Munw?.pal por naa pOSS1U1 o Pm h.do conttngente elett01 al ,mf�C1.Cnte. gero do 260 aniversário de sua Orgí'tll í zadoral'esolv,eu apoiar o candidato ndeni.sia. E, ,adianta ·0 diretório, isso pOJ'_

- •

,

ane Q. U. D. N. foi (I 'ún'ico pw'tido que Pi'OCW'01,/, ente;ndi;.meni'os o�(jm fundação, Teremos, pOlS. no próximo
o P. T. B. Mais uma vez os sócios fica- dia 30, um grande aconteci-

Ressalta .evirlente que os tuis p1'inc-ip'�as básico� d.a. dÍl',etó�'io xape- ram satisfeitos com sua SQCie,/ mento social, com a� sinceras

r:�)(1_nse elo P. ,'l'., B. J'es�:mi�m-se �a ausênCIa ,do� ?�!ltmg'('nt� elel�ora� su= dade que marcha segura para simpatias de toda a })opulaç.�o
l1c1On1,e '0 qne ,1 obed.wncla ao, J:ll ograma pa� tJdallo e �o� mf.ere�ses co

um futuro cada vez mais pros· á honrada classe dos comerC1a-
leLivos decorreu da c�rcunstânCl'a de ser a tJ. D. N. o lllllCO part.Jdrn que , . ....

proc11rou entendimentos com os tl',�balhistas .. �m outras palavras,: .se. pero executando ,a. l'lsca o seu 1'1OS, 11.1d1scutIvelmente fator

() partido possuisse conting,ente elelto,ral suf�clente. os Lals pnnClpws pl'ograma_ estamtano. dos maIS destacados na luta
básicos ficariam convidados a dar um pa�s�lO pela 'est�atosfera, e se Os bailes estiveram muito pelo progresso ca cidade.
o P. S. D. ()l� o � ..R. P. ou o P. D. C. P;l'-OCUl a"se� en�endlmenLos, co�. o concorridOS, prolongando-s.e as Desde já 110S associamos á
eonspícuo dlretOl'lO o pl'ograT�.a e maleS -os mt/eI esses da col�et1VI{,ade, . .. . .

_

xappcóense, vistos pela SI'o Miranda Ramos, podenam lambe,m VO�tr dansas at.e �lta� horas. 11llClatIva dos
A f�steJos, augu

pelosar·es., Pela reallzaçao do programa rando-Ihes o eXlto que mere-

E isso de estar (I dí1'eló1'io onde se'rnpre esteve é ... falta de lem, social foi a Diretoria muito fe- cem os movimentos ligados aos

hrança. Em 1945 o dirct?l'iO esteve contra a, U. D: N.; em 1947, o P.
licitada. distintos empregados no 110SS0

'r. B. ,(:) o p, S. D . .foram as llrnas com um acordo fIrmado, contra a U. �

D. N. Renovamos as nossas con- comércio.
E, ag-ora, em Xapec6, vem o �li�,et6rio diZler q�le está onde sem_l)l'f) gratulações pela data, com vo-

.------

€istev,e! De duas uma: ou na.s elelçoes passadas nao ,es(:eve onde dIsse tos de constantes louros em FRECHANDOque ,estava ou mudou de lug'ur! ·d d· I gGom ,estas palavras queremos reinvidicar para n6s outros, a es- sua VI a que eseJamos ou a

tupe.faci1o a que ,S'8 refere o teleg'l'ama acima. e feliz.
-----------------_. ------�---------------

Paris, 21 (U. P.) - Em 26
mil comunidades da França
os eleitore-s dirigiram-se, on

tem, ás urnas para escolher os

Um telegrama

Hoepcke e Meyer, ao Cine R:
tz, á todas as senhoras que en-'

víaram doces, á Rádio Guaru
já e á Imprensa em geral, bem",
como a todos que, generosa
mente, concorreram com o seu

óbulo para a campanha do Pro
min, no festival realizado no

dia 12 dêste.
Resultado do leilão de doces',

no Clube 12 de Agôsto Cr$, , ..

{9.276,10'
Resultado de rttas no GII'UPO�"

com os saldos dos doces Cr$ ..
454,50'
100,0(},Donativos Cr$

.

II
1

Cr$
A DEDUZIR:

9.830,(;0

Despesas realizadas Cr$ ....
330,0Ü'"

, 1

III
�==-·�'ITAL

(IA (ATARiN(NS�
OE YilANSPORTES ... É�F..OS LTDA

,

I,

III••

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS',
INfLAMAÇÕES,
·e O C E , R AS,
F ,R I E I R AS. '

ESPINHAS, ·ETC.j.

o lpji.e apal'eCBU ·em Florianópçlis, depois de ingenLes ,e·sfOl�çOS do

govêrno. '. .'

A Comissão de Preços, 'o'mle tem assento um Ilust.re ud,emsta, p�ss6a'
nl.i.lÍs l',esp,eifáv'el 1)elo seu bom S8U';;O, consta�ou que a.o pr�'ço ,antJ�o a;

J rllpit.al ficaria ·eternamenl,fl !-'I!D1 (J l-lrecioso alImento. Nmg'uem e ObrJgfl�
do a trabalhar em negócio que cre prejuizo. Alte!1do o pr�ço para o ne

cessário, tanto quànto pudess,e illUeressar os leItCll'os, ? lelf;() apareceu.
Qna.! o pr,eferivel: ficar sem leite, a Cr$ 1,80 ou te�lo a farta a ...•

Cr$ 3,oo? O povo que responda.
, . .

.

O preço de Cr$ 1,80 era ruinoso para '�s lellell'os. Et'u preço de (�l-'
v,ersos anos passados, quando tudo era maIS lJara-to, como por exemplO.,
as visitas .médicas. .

Essas custavam ue Cr$ 10,00 a 20,00. HOJe valem () dobr,o.
t\Ci'á que só o leite deveria perder o s,eu prejuízo!'?

(;nilhe1''/Ile Tall

11'.

,

i

•
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