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luem inverte acusações 8U se defende de outras, que lhe são feitas, silçncian
do :sôbre· aquilo lU lhe foi imputado, não tem o direito de agreDir

os acusadores desassombrados. ' ;�� t::':\\ .
"
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O's traidores da Pátria a servivo de o
�. üti��'

Vaiado o representante comunista na Câmara federal
.

Rio, 22 (A. N,) - No meio a moção, tomou á vaia mais tes, como é evidente, eram os:' rando Requião, Rafael Cíncu- sua bancada: contra o Brasil e
{lo empolgante sentimento d� estridente que já foi dirigida a comunistas. 190 a 6, traduz bem tá, Benicio Fontenelle, Lameí- a favor da Rússia. Aparteia-o o

llnidade nacional que o povo alguém pelos próprios depu- o apoio da Casa ao revide ne- ra Bíteucourt e Frleítas Cas- sr. Mergulhão, lembrando-lhe
. ;brasileiro demonstrou no caso tados e, ao afirmar que o Go- cessário que o Govêrno deu ás troo que, na França, quando em

{lo rompimento das relações di- relações com a Rússia, rece- injúrias contra o Govêrno, que
�

certa questão internacional
plomátícas com a Rússia, só vêrno errou, com a cessação de começaram aqui e foram ter 'l'AiMBE}f NA CAJtf.ARA nos aquele pais litigava com a Rús-
discordou a voz traidora dos heu outro apupo, no qual se "eu éco na Rússia Soviéti-ca.

.

VEUEADORES I sía, os parlamentares comunls-
comunistas. distinguiam as palavras: "F'o- Seis homens que ontem, na Câ- Ocupou a tribuna da Câma-, tas ficaram contra a Rússia, a,

Só houve essa exceção, que ra! Fora! Fora"! mara, traíram o Brasil; seísj ra Municipal o ,sr. Amarflto] favor de sua pátria. Mas o sr.

foi o grupo comunista na Cã- homens que mais uma prova Vasconcelos. Com uma calmai Amarllío fingiu que não enten-

mara sem bancada, por estar A YOTAÇlO deram de que são indignos de revoltante, define a posição dei deu. .

sem partido. Justificando a A moção de aplausos da Câ- estar no parlamento brasileiro.
frase de seu chefe, ficou com mara do G:ovêrno pela sua no-: Em seguida, foram designa
a Rússía e contra o Brasil. bre e altiva atitude deante dos dos para a Comissão que deve

Achou certos os insultos e er- insultos da imprensa soviética, rá cientificar o presidente Du-
. rado o revide. O orador esco- foi posta em votação. tra do resultado, os seguintes
lhido foi o sr, Pedro Pomar, A votação foi nominal. E o deputados: João Henrique, FIo-'I.
que leu uma declaração de vo- resultado foi êste: 190 com o: res da .Cunha, Carlos Luz,'
to. Ao afirmar que era contra Brasil. Seis com a Rússia. Es-I Afonso de Carvalho, Altamí-

•

•

mBra I

o MAl8 .ANTJ.GO DUltIO DB SÃNTÃ CATARINA

'Rr.Jrl.tár�o .' D. Gerente: SIltNEI NOCETI .,_ Diretor Dr. RUBENS DE
Direter II. a"açle .A.. D.üü8CENO DA 'SILVA

A Gazeta lif eraiia editada em Moscou, insertu um ar\tigo extro
mamento u,H ['é{!jante·, e, até cc1:11N1,i0i)O, contra o ,Cheire do Estado e as
Fôrças Armadas do Brasil.

fi: üe notdriedadc universal (JUP {I imprensa sovíétíca eslá rrgoro
sarnente eU:l�tl'()klda 'Pelo Govérno, cluJa ['("spoTh&H'bili-dacto, assím, se Iiga
vlL'l.llIU1lmen,!..p a tncl'Ü_ quc�n.l.o se ,i'Jlli[)l'ime _no 'pai.s, 'Em consecuéncta, o
M11!)J{!pr,1Q rias H'elat;:oes l<;xt;p,rJU[',es fll'Gel'mlil.l·Ü'u ao Embaixador brasilei
ro naquela 0'J.p.iLal que �\ij)l'P:5Pll"'tSlq:e ao Míuístério ISovióti:co dos Negó
cio? l�slraJ1'güil'as uma nu�a ipraGe!:'J:mc!o contra o agravo e exigindo 5:1-

I.t,,!u.çops., curn a. declnração de que estas 'eram inüeclin,í,\'ei.s para que
.
pllilp�."·E»n c�ntloual' I'P,j,li;ões diploruál.ícas, jielo menos cone tas, entre
os IdOl;; UOYl'IIJlU;;.

N,,�a nota .foi devolvida S8'm 1'86posta, ...oh ° falso j)r,('[('xlo de estar
rHuig'ida PIl1 termos inamistosos .

,

I )im.1Le,· rle",t,p's f'atos, o ()ovê.J',no Brasiletr-o decidiu ,inlem'ompN' as

ARRUD.! BAltlOS r('la,()0�'"" l'(�m a, l'n.irru Sodr'Lilca. A nota dI; r Lllpl'Ul'a, enviada pelo Ita
rnarut

í

a },m:balxda ·hl'u,.;üelrL). em l\f.l)>3COI1, roi aljJl',eSenLfl'da. ontem, as 19

t·e
15 horas, com scS'ui.n! I; teor:

_____ lO< --"
-: ",• .4..:1 relações dj�11ojYN1;lilCa� dn Brasil Icom a lHunsia remontam ao

lno XXXIV I fJorlfnSpo' $ -Qulnta·hira, 23 da Outubro de 1947 I N. 10157 a

..
no de 18�O q,li'Cmr!.0' 'p,l'ime,iros ,enlll.',e

...
s sill-am'ericanos, est'.'1hctec,cmos.

í urna lcga.íj::to em S�lO Pe.L()�l'bll�lgÜ. Essas relações permaneceram corre-
_________..... ,___, ,_.., ,la" :I? amistnsas ll>[fl (flfill(Jt) i:'P l,n,lpl'Olf1[wl:,llm pela. revohtção (\ pela" vi-

O· 'pO,V" bras 11I1'e I""ro n�O e' C'oDIU 'O' isl'a 1\.1.'. :::��;·��:::�;,�i::���;*: ��:;h��:�::::.·.��!,�:t�Jll����l:��)�::�����I;:���a·�l�"(��.l�U U
'

I a ,J't1.�,,'1) cnnrbntora, como para a otn-a ,de' cooperação que desafiava o es-
JÔI'('O comum das nações vitoriosas 11'0 estabelecímento da·p::tz.o na rerons

R ál- t·
."

t n·
iJ'uçf[1J du:� p(l.i,scs deva s,tu uos. :mnln' IJaisC'::i <tão rlista:nh's u,m .do out.ro c'

, epres las COD ra a Imprensa comnnls a DO 10 sem 3lPrcciá::eils re,lações econômicas, C(}ffiO slio o Bra,�11 'e a Russia. es-

R' ')2 (A. N) A ,'.
" . .,.

:,a �l)hl,o\)ra\:ao [el'la ,por ,Leatll"u ijJI'J.J1<c.J,paliJl1l:mt-e as Nações Unidas, Com
10, <J _. '-:- concle-I ;Illsmo. Algu,?-s elementos mais a fVeiHe da EmbaIxada Sovle,ü- e�iie J))'OI1l6s,jLo, crialillo� um,a llimbai:xada em Moscou e acoLhemos na ca-

tização do rompImento das ex.altado.s atiraram pedras que ca. !lJ [,ai (jo Rnl'SJ.l uma BmlJalx::tJda 'RI)Vlletwa, am,bas i.llJst.ahlJda,s no corr01"
noss�s relações diPlomáticaSj cairam ,no interior do jardim da Nessa 0casião, po.rém, verifi- de 1;)46, ,.

.

_
.. , ..

.' .

'

(lom a Rússia, ante a nota ofi- Embaixada. cou-se um incidente ille�perado .

D11\'emU� .logo deecrpt)ao, i(j� nao (',neont.L'ar Teclprocl:dade no iraLa-

I
.' .

" .. menLo llJ�[l,en<ladn a e;;;"as i\íls:,;urs: p,f),qnall;lo no Rio ele Janei,1'o o embaJ-ciaI di'stribuida hoje pelo Ita.- Procurando verificar o que l!m b.onde paro� d:fronte a xa'd01: MJv!M,!lcn ,e 'seus col::tJ1Jpl'ado.N�s J'l)('GJ!ürum a cor,teí'Jia as 'segu�'an-
marati 'á imprensa, deu lugar se passava, o encarregado dos EmbaIxada da RUflsla e do seu

Iças
c' as .llue.JI,tdactes (lue se lil8.J.),ensam .ll'adl,cIO�lall11!ente aos l'.,epresena imediatas manifestações dei negócios daquele pais apareceu interior vários passageiros, aos La,nLcs dos pcll1S,eS amlgos, o ("D1'halxwrJ.o�' h:knll'll'O em Moscou e seus au/

solidariedade ao ato do govêrllO á janela, ;;endo, então, estrepi- gritos, acusavam um homem de x!llal'es i:i1).,Il'H�m torla so]',! o d'e re,,,Lrlçoes alg1umas ex'tI'em;llnClnLe vexa-

d t t·
.

t d
.

1
.

,'.,.. It�nJas.
O bover�,o })'�aslleJr() ICOnÜll'mOU-'se com drsi,gual Lr,atamento pore . e na ureza an l-comUIlls"a. osamente valac O. Em conse- se �e. declarado .comunlsta. e, nno_ ser' dISe1'll11'll1atol'lQ, (lU -de exc,p,p(;ão, achan,lo-se ,em idénticas con-

As primeiras dessas manifes- quência, aumen,tou ali a massa maIS, haver agredIdo. o colegIal cJlc;oes .a gl',J1<�r�]nclarle düs d�lY]omat,as a,crediL3!dos na crupiLal sovi'ética,
tações se verificaram á frente de povo mas não tardou a Silvio Martins. Esse homem foi ,<\idt'ma 1". alJrlgrmmlofl a rs'p1el'::t'llça de que' ês'se estado ,de coi,sas l'ôsse
da própria Embaixada da Rús- compaT�cer um choque da Po- preso e entreO'ue ao coll1.andan- Ll'Unsitól'.iu e q.L1e, 'L'est,�,)}e�ecida 'll���entelillenLe a CO<I1:riança ,e 'Ü muLuo

. ,

R C d d B f'
I:>

• , ento[ÜclmlC1ntu en.lr,e o uoyp,r,no SO'\'lctICO 'e os :dos Estados democIIá;lico'sala, a ua' on. e o om 1m, licia E'special para garantir a t� do choque d� P�lIcIa IDspe- fie ,C(lnsen,Lj.s�c em M0500U aos nossos r"'p'l'�\SeIl:tantes 'a j,j'bel',da,fl·e de mo�
onde numerosas pesf::')as inclu- ordem. o.s componentes desse Clal. LOgo no prImeIro momen- Vl'nW'llLos s,em a qual nenl US sUlas :funções se dcsemp·enham cwba.lmente
sive colegiais, se agglomera- choque dispersaram os· estu- to, os populares arrancaram a nem a pr'Ólpl'ia \'tda qnotidiana ,6 S'U'Pl)J1t(uv'el. "

ram, dando morras ao comu- dantes e os populares, limpando placa da Embaixada Soviética .

Esla !Uol}g'wnimi,da,dr,. ,e '(',Ot12'pl'censâ9 foram, iPúrbm, ,mal recompen.-
.. _' sa:d[b�. A nnlpr.eulsa sll'{lP,ilCa ,tao (l'sLI'eJ1willente ,controhuda 'Del'E) GOVêI'·

que, ,depOIS, saIU nas maos do no, ult.1mamclnbe nos ala'cou rudemenLe e sem ,ql1a1(jlnel' mo,tivo.
povo. É a,ssilm que ,há poucos eli'a's, a de;:;peito ,de votos ,s'Ll'cessivos dados
Quase ao anoItecer aquelas ,llflla n81'!�lg'a(:ã(), .b_rasi1edlnt a um mem;bro 'SoviéÜoco {Ía'A Nações, Unidas

manifestações voltaram a se 1'e-
,em l'flIVI1l'da -el<el(lao 'palra memb'ro ele ,Conselho'de segmança, o primeil'(t.

P�til' com f r .

-

d _

Del€'g'UJdo,. cf?, BrasJil, DouLor Oswrüdo ·Ararulla, 'ex'E>I'cendo a presidênciaa o ma�ao e no da .\.Hs.embl'PJa. fOI grosseu'a,menie al.aca:cJo pda. imprensa moscovita €,i
vos grupos que desfIlaram pela aeo�m3Jdo i'lljlUI·i.osarnenLe de psLa.r a soldo do Govennu nort.e-americano
cidade, dando vivas ao Brasil e Ora, ê'"SollS volos eram dados em ollosiCã.o á ,del,ega\ião norte-americana
morras ao comunismo, Um des- e ü'1'iam .. n(:J� me,nos, O m(wil,o �'la .ise,nção B da i�lIc1e1P'('in(lellc:ia, Es-la cir-

0'1'
'.

d'
. üLlim.t,anclU iOl olv,ldada, e as. mJ'Urlas ,cho'Vel'aJlll, UIP,enas, porque em· sim·

em Ga- s�s I:> u�os ma.I� numeroso. In- pIps obsc.rval1'cia. da lei interna da A,ss emil:Jl.é i a, o Presidente não permitiu
gIU-se a redaçao da "TrIbuna II'm disCturso inLemrp,ps,uvo do delE)grudo soyié,uco!
Popular", que fica situada em Dir-,se-ia porém, 1}3Yflr, um propósito ass'eurado de no� provocar
um dos andares do edificio Bo-r- gra.f.uitam(mfe, 'pois, a 'segui:l' . .uma g'az,eLa injm'jotl e ca,lonion g-l'ave-

, .'. Ba Gato na Esplanada d Ca _ rnel1lle. n 'plróprio ICh:efe do Es,tarlo e as fôrl}as mlítares. cIp' BI'asif. Era

P O oca a e
'

.

- '. .o
.

s
lmlllerJoso que .f\l'g'uess.emoS" um pl'ote�Lo v,eem,ente ·e eXlglssemos sa.tJs-

r V r eu rglel' reaçao telo, e a apedreJOU. façõ'es ])ur êss,e ,ultl'aj,e, Fi,zemo-lo ,como 'cofl'lüç',ão de podermos ,conU-

.

o.s re?atores e al�xiliares do nuar m3nLend-o l'elaç?es, ]:.1:10 ?n:�nL!� C(H']'eta�> c,om.,. o, ?ü<vêl'llo �a UR�::;.
, mesmo Jornal se retIraram pre-

A l1o.t,n, do EIl1:)lbalxadOl bla,,�j.ellLl, embOla Impngnal(Ja <ele ,Justa 1l1-

\VAISJiJINGTON, 22 (U. P.) - O porta-voe; ela delegação da Repú-
•

. ,_. digLl1a-ção contra o jor,nalista agJre'ss.or, e enel1gi,ca na l"e<CIamação, l'.oj,

bli'ca Domi,nÍ!Cana disse que o rompiment.o de' relações do Brasil< CÜJID a vendo n�al�re.s I eaçoe� da m,a�- vasada ,em térmos BOJ1WdidOR no l(jlW C'OJllCN'.ue ao GOVlênno. soviético;
Rtts,sia, sem dl1tvida� tel'e: l'esuHa�do J?1ouito importante em lado o con-,! sa, q.ue ll1s�stIa, com? P:OPOSI- Sem PlEDlbal'go, .este ye:cusotl. l'ece.M-:-la, pretexta:Tl!do qu€' o tom dessa
J1.1Il1,ente, provoO,canl(!o g:eaçao aInda maIS ,enel"gl'C.a qUf:' a atual conlra o to de praücar depreaaçoes. COlD1lU,J1l0açao era llnarnlstoso. Se o GlfVe,rilO SO'Vl'etlC'O se solidarIZOU
cO!Tl1lulnis.mo,

. . .

Os presidentes dos sindicatos com o, .iO'!'ilwlista c wnbu-se atingido pelo rlE'<�ide, não fez senão agra-
'. . var' o l'Dmdente: 'e de todo mordo, lP'ela devoluç·ao mal.molrv::t:da da Nota,de classe desta .c�pltal combI- pr.at.i<campJn�e 1[',ec'lllSOU Pl'cs,[.ai.' as sa,tisfaçõe'\; 'Que o mBlill!(ll'e llrasüeil'oi

�aram com o munstro do Tra- lOl'.fHlVa im)pr,eitm'iveís.
balho comparecerem hoje, ao O gcwer:no so'voético dml, a'ssim. a esta lame,nláveI ocorrêncIa' um

Palácio do. Catete 'incorpora- desá'Oelho ,que sig'nifica 9 deselmIl pa1'as T,el'ações que 3JHncadame,nto 111'0-

d t ·t;· d .: cur.amos maullLeor ,e cullttvar,
PÚIR'I10 A'LElGtRlE, 22 (A. N.) _ Oco'l'l',e.n, no munici,pi'o ele São Ga- os, para. ra,,?-smI nem e vna Nesta ,condições, só me res,ta noÜncar a. Vossa Exc-etEJlncia, em no-'

!briel, no Iugrur denominado, Estancia, ha pouoos dia:s um 'caso médico. voz a solIdarIedade das cl.asses me e ]p0t' or,dem do meu GOV'êl'T10, que 'C.flssam ,nesta' ,da.la as !l'elações,
Falecera ali Alvaro Menez'es, pessoa mui,to eonhooÍlda e pertencente que representam ao presidente dilplomáti,ea's ,entro o Brasi:] e a U . .n, s. S.

a tl'adi'cio.nal família da cidade. Quando levavam o corpo ,á sepulbura, no- da República. Essa manifesta- '�l1Item \mes,n�o� ás 10 horas, -a Embaixada dos E'slla,�oR,Unidos da

t::ram os rumilgos e pare,l1Ite que acompaIJIl1avaJill o fel'eLl'o, que o ex- cão ficou adiada ara data e Âl!-llénca, que soheJ ladamente_ al.e.nder:a ::t um p,edldo do Go'V_orno._bra..<:l-'
tm�o movia-se, dwnclo sinais de vida, T,rataram imediatamente de iI'e�

�

_

p
,'. ,1e1'1'0 ,para tLSSumll' <l proLeçao dos Nl,t.el'eSses narwnalS na UnHlO So-

,í.h,á-,Io do caixão, conduziram-no a I'0sildeneia, onde, no (lia seguinte hora que serao preVIamente Vliél i,ra, f,f'z a necp.�sária comUlni.ca�ã() ao Mi.ni:s1.ério l'USSO ,dos Neg'óclos
,,",cio a falecer.

.

"

anunciadas. I TDS<tlrnll1,gt'il'L1S",

houve acôrdo
e 0-8 comunistas

Em Pernambuco
entre a UDN

'�(
"

Recife, 20 (A, N.) .- ·Os cOJl/.wúslas entendennn-se com Il. U. D. N,
.wbre o pleito em 'l'imbal.l.bll, Vicencio, j\'o.wl'é, e volm'ão nos cflndü/a{:Os
'1.1,dcnislas o. prefeito de Sr10 Caelano, CarH(l1'u.' e RÚJ .b'onnoso, onde
te1'ão, entretanto, chapa, p1"O])'I"iu. para vel'eauores.

Os elementos do sr', P1'estes o)Joiarão o P. T, B. P/I'/. Olinda,
mele'iro, onde (i P. R, fundiu-se corn o P. T. B" e VUúl'ia.

o morto não estava morto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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llfuito ou Pouco. Não importa!
O leitor deseja obter uma

rel�:::à. mensal, semestral ou

ânual, á razãe de 12% ao ano?
Confie então os· seus negó

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

binação com (l EscTitório 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 esáitórios do Cre
diário KNOT, ou nesta reàa
ção.
-------- t

004 OPORTUNIDADE!
para quem lem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar be:Ul seu

capital a
-

juros Gompensadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departa1Il;ento Imobiliário d(
CREUIARIO KNOT, á rua Joãe
Pinto nO 5 (anex.o a red,ação

.

de "O Estado" ), que tra-
balhando em combinação com

o IDSCRITÕRIO IMOBILIÁRTC IA. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anal;! de
pratica no ramo,. poderá o.fe
recer-Ihe a,máxima garantia
e eficiência' nos negócios que
lhes for_em 9()!!fiad_os. "

�,

Informações
GOV:ERNO DO ESTAD01 '0" .» (àt�
o .:;:;�";:.:�':;:,;;�;:" do "" i�..�"�..,. CConceder exonernçaor

I
".� \� � �

De aeôrdo com 'o art. 91, § 1°, alínea

:1, dia decreto-Ieí n. 572" de 28 <lJe cu- A Açã'Ü 'Soo,in.l Cataríucnsc, para boa execução de seu plano U'fr'"
tubro dle 1(J4l:

.
assistência �vo verdadeir-o nCICC' .ssitado, precisa �m cada (j uarteírão ÓB-"

dA Écld'Ron vadLent!, l{f1«l: 'cargo�d_e DQe1�dl- I nossa cidade, de nlfil 011 uma J'ppI'·e:sen,ulJnt'e, no mínimo, podendo cada; .

o Regional e orO ela, paul'ao , o
.

. _ "

.

.

Q1W'dro úniico ,([lo, Estado. I Cjnl\lrtell'aü ler ate crnco repi-eseutantes,
Promovei-, por merecímento: Desejando O prezado leitor 'ou leitora colahorar onr li'ü) grandiosa-

De acõrdo com o art. :51, dia decreto- obra, rlt� hoje mesmo ;l, sua adesão por intermédio >clê.qi.e· jornal ou {la.

le� m, .57'2, de 2'8 dte outubro de 1941:
H'á'Cj,i,o Guar-ujá>Armrmo Tavares da Cunha Melo. do

ca.rgo <la: classe J (la caoren-a de Médlioo, Pessoas que já s·e inscreveram:

do Quadro único dto. Estado, ao caa-go da Quarteir-ão n. 18 -_ (ruas : A!n1}rarn{,e Alvim, Gri",pin1 Mira, Av,;
classe K dles-sa (la'l'rejra, vago em virtu- �'[aUl') Ramos 2 ]i'er'l'��r'J Lima):
de da prornocâo de Octâvío Rosa .Iúnícr.

:;31'S. Bruto Agu ido Vicíra e Heitor Faria.
Promover- por antígutdaãe:

. De acôrdo com. o a:rt. 50, dia decreto- Quarteirão n. fl - (ruas : F,p!írpc Schmidl, Pedro Ivo, Sele de s.e-
lo; n. 572, eLe 28 'IVe outubro de 'J 9'l1: Lpifnl]Jl'O'C Conselhcíro Maf'ra).

Slzenando Teixeira Neto, do cargo da i�l·a. Stelita Gal"c'ia, psr. Sidnei, Nocctí.
classe .r da erurreÍ'ra" üe, .Méddco, do .Q1\a- Q'U::U'I,(�irão .n. 25 (ruas : Blumenau, p1'n\:;]. Etelvma Lu7.. nw ]i'(,l'-
dro lJIÜCO do E>stado, ao cwrgo. da classe

K d'essa oarreu-a, vago em ül'tude da rcira Lima e Avenida Maurn ·Hn,n'l,os). - Quarfcrrão n. ?.(i - (rua Irtuâo-:

promoção de B1aJse Agnesíno Fruraco. Joaquim, Avenida Mauro Hamos e rua Rio Grande elo Sul)
Xome",'; Sr'La. M-aria E:ol'.irquc.la rYAvila�

De acôrdo com o aQ't. 15, it·em TI, do Snrn. CECJLJ A l\L\.CEDO
<:lecTeto·lei m. 572, de 28 de outuhro QUall'O quartoirõef' COIl1]ll'cendidüs enf:.1',e as l'lUlS': :lrar'('clla} Guj-�
de 1941: lhel'lllp, Doodoro, '1'1.c. Silveira e Al'cipeste paiva.

Gllmer·cindo Flol'en.tin'o Martins para 8ia. ETELVTKA MELLO
ex-el'C'er o cal'go eLa clasw D >dIa c.arreka Dois quarteirões, comptv'.cudidos PHtre as ruas H. LllZ, FcrmrridG' -

'(de Gua1'Cla�Sail'Há,rio, do Qua'd�'o ún.i.co
Machado, General Bi{;cncoul'l, e Saldanha l\Iarinho.

do Estoo'Ü, po'ra bel' exercício ll1o. 3° dis- Snra. MAlHA COSTA S0l:ZA
tr1to-sanitálrio. com ,sede em Blum€'l118.u. Qual'Leião comprcendifln ,cnLrc llllaS Anita Garibnldi, F. l\'Taclmdo, ..

Oelso Leonel ,sique-ira .pana exe'roCeI' o General Bittcncourt e Av. H. L1lz.
oal'go dia da·s&e D (la crurrerra de Gua.r· Snra. AGNESE FAHA80
ri1a-Srunilá,rio, do Ql1'al(j:ro único do Esta· Quarteirão das rllas Ji',ulfpc Schmidl, Geronimo Coelho, Ttlc. gil-
do, criado po!o decreto"lei' al. +19, de 19 v,eira e. Alvaro de Car'valho.
de março do correnf\Je ,mo, 'paTa t€<r ex;er-

dclo no Pôsto de Saúde de Cha.pecó,

'f,/
I

o
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVIDRSAL, AVISA ft"

�ODOlS OS .PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA;J,

REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O DID·

CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS Dl!!'

ACORDO COM mSTE REGULAMENTO.
PARA.MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES'

PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE, AO ESCRITÓRIO CENTRAr'

DESTA CAPITAL, crro A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI··

CIO AMÉLIA NETO.

OU�R f ELEGA,HCIA?VESTlR.SE I COM (OMFORTO
A

i

F'"�------------------------------_.------
Rua Felippe Schmidt 48

Asteróide & Cia. Lida.

PROCURE

Alfaiataria

., 5_

ello

QUINTA-FEIRA
i\.uto--Viu"ão Catarinense Pórto Fra.ncisco Sa'n�os Machado ,para exer·

fi ...

d I t'" AJ�gl'e - (; horas, oer o carg>o da classe D <ia ca'l'rei,ra 'dt!

rarmaCI8S e p ao ao Auto-Viação Catal'inense Curitiba Guarda-Sani-tári'o, clio QuadJro .'Único do
- A�lt�5�§�s�.ãO Catarinense Joinvile Estado, pa1'a ter exercício no 7° distJr�to-

DIA 11 Sá:bado - Farmácia
_ 7 horas. sal1itádo, com ,seUte em Lajes.

Rauliveira - Rua Trajano. Auto-Viação Catarinense Tubarão AicelUno Cândido 'Godinho ·para exe1'Cer

DIA 12 Donlingo - Farm'á-
- A�t��fasÇão Catarlnense _ Laguna o cargo ,eTa clrusse D eLa can'eil'a de Guar-

da - Rauliveira Rua Tra- - 6,30 horas. da-Sa'nitá,rio, dto. 'Quladro ÚlÜpO do E,sta-

EJ..'presso ISão Cristovão - Laguna - do, 'c�'iadb :pdc tlle\:ll'eto-Iei· n. 1.339, de
jano. 7 �o�a;êsa Glória _ Lagu�la _ '6 1/2 28 d'e maio de 1045, ,paTa tel- 'exel'cício
DIA 18 Sábado - Farmácia �n1�2 110,"'a8. .

-

no iPõ"to ele 'I1raeO>lTI'a de Joa';<lba, sede

Sto. Agostinho - Rua Conse-
e

'Exp.resso. Bl-usquense --, Brusque

-I do 60 ôlstl'ito

..

-s,all1'itário. (4785)

lhe' M f 16 horas.
'o I r 1 JúH!o Cor'1'fra' ola Cost'a paTa exercer o

IrO ara, Aut&-iviação Itajaí - Il.'l'Ja,,!,,- ,n 10-

�argo &:l �J�,ss� D t]" {'ar�'é<;"'a ele Guar-
DIA 19 Domingo - Farmâcia ra�ápicio Sul Brasileiro � Jtl:nvile - às d'a-SanitMio,. diQ Quad�'o Ú'niOO do Esta-

Sto. Agostinho - Rua Conse- 5 e 14 horas. do para te!' e:>óEorcíclo no 50 <l'iS'tl'ito-sa-
-

SEXTA"FEIRA .. _ .
.

lheiro l\1afra. Rodoviária Sul Bl'a,sil _ Pôrto Alegre l1ltano, c;'111, sede e�n CanoUJIha�. �

DIA 25 Domingo _. Farmá- - 3 horas. Herondmo JuraQldlr da Conçelçao 'para
Auto-Viação Cataránense Curitiba exer{-el' O' crurgo da classe D da carreira

cia Esperança - Rua Canse- - 5 horas.� de Gu.al'dla.Sanitário, do Quadro único do
Ih' M f AutG-Vlaçao Catarinense Joinvile

.eIra 1. ara.
_ 7'horas.. Estado, ca'iadlo 1'('1>0' d'ecr;:yO�1 '11. 419, de

DIA 26 Domigo --o Farmá- Auto·Viação. Ca,tarmense - LagunCl 19 üe .madlo dQ cm'l',�e ano, paa'a ter
. S 3'0 horas .

-,

1" t d' S
- _" de Cha'peco-ela Esperança - Rua Conse- -EX: resso são Cristovão Laguna - eXJernClO no ' os o �e. auu€ .

Ih' 'M f 7 h;ias: - �mRu'rí H,ass p:flIna '�XerCe'l' o· 'C'a�'go da
811'0 � ra.

'I
Auto-Vração' Itajaí - Itajaí - 15 ho· cla,�se D. da <:a.rl'ei�'a {jie Guauxra,-Sanitário,

O serviço .noturno sera efe- ra2.
B Üo. Quad'l'o únic-o do lEstada, criado 'pelo

tuado pela Farmácia Santo.An- isE�61:��SO Bl'llS<]uense - rus,que -. dlecreto-l'ei n. 1.339, die 28 de' maio de

tônio sita ,á rua João Pinto. I Rápido Sul_ BraSil€.i.r.O
- Joinvile 1'945, pa,ra ter ,eXlercício no 3° distrito-

às 5 'E' 14 horas. salllitário com sede em 'Blumenau.

T·
SÁBADO - p'. J-' e

em dl"nhel"r'O? I Auto·Via<:ão CatM'inense - Curitiba J-oa'O alVa umor ·pa'l'a exerc r o caT-

- 5 horas.
.

•

go da cla'sse J) eIra car'reill"a dle Guaroa-
Rápido Sul Brasileiro. - Joinvile -

Saqütál'i-o, do QuadTo ú'l1ic'O do Estado,
às 5 e 1� l�oras.. vago em virtude d,," exo'l1e\!:'ação de He-
Auto-VJaçao Catarmens'e Joinvile o

_ 7 horas. rondino Jllrand1r da Conceição, pa1t':IL ter

Auto-Viação Catarinense Tubarão exerckio""10 30 d'is-tJ.'ito-sanoitário, com se·
-,6 horas.

_ • 'em B}UJlll'emau. (17119)
Expresso Sao Cl'istovão - Laguna

7 horas.
EX'presso Brusquense - B'l'usque

14 l1.o1'as.
Auto·Viação Itajaí - ltajaí - 13 ho.

ras.

Expl·eSSo. Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.

. Expre,;-so Glória - Laguna - S 1/2
e 7 1/2 horas.

�.-----------------------------

O ESTADO
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25.'].
',0.
EI.fI.

Horario das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA·FEIRA
Expresso São Oístóvão - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho
'Expresso Brusquense - Brusque -

raso

'Expresso Brusquense - Nova Trento
- iS,30 'hor'as.
Auto-Viaçâo Catarinense - Joinvile

- 7 horas,
Auto-Viação Catartnenee - Curi,ti'ba

.z; 5 horas.
.

Rcdovtáría S'u l-Braai I - Pôrto Alegre
- 3 horas.
Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
TFJRCA-FELRA

Auto-Viação Catãrinense - Pôrto Ale-
gre - 6 horas.

. .

Auto-Viaçâo Catarinense - Curitiba
- 5 horas
Auto-Viação Catartnense

- 7 horas.
Auto-Viação Cn tat'Inense

- 6 horas ..

Expresso' Sã .. Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Empl'-,sá Glór-ia - Laguna - 7%

e ()ih horas.
Expresso Brusquense - Brusque -

J6 horas.
. Auto-Viação ltajaí - Itajaí. - 15- ho
ras.

Rápido Sul Brasileiro - Joinviie - às
:; e 14 horas.

QUA�,TA-F'ERA
Auto-Víação Cãtar ínense - Curitiba

- 5 horas.
Auto-Viação Catal'inense

- 7 horas.
Allto-iriaç'úo Catarinense - Lagu·na

- 6,30 horas.
...

Hápiào Sul Brasileiro - Joinvile - as

:; e 14 hor8s.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas. .

Expresso Brusquense - Brusque
16 horas.
Auto-Viaçã-o Itajaí - Itajaí - 15 ho·

Joinvile

Tubarão

Joinvile

RUA TRA]ANO, 33 -(sobrado)
O ESQRITóRIO AS1'EH.óIDE & Qia. LLçla., in(;ermediárjo-da

Empr.eza Comercial R. Grossem.backer S, A., com ,escritório no Rio

de Janeiro, e.nGarI'ega-se de compras de quaisquer ar�igos naquela'
pra,f}a - cimento, ferro, cunos galvanizados, ,pneus ,etc. 'Carlos ,Marja. da Sil'Va para ,e:lCercer o

oargo da r'l-aS58 'l) d'a cahe1ra de Gua.r

da,·Sanitário, do ,Quadro único do Esta

do, paIla .ter ,exercício no 70 ,dlisbrito�sá
i1ütál'>o, com sede em Lajes.
Domingos Costa pal'a eX'ercel' o <"argo

cl:a classe D da cal'reira d,e -Güarda-Saru-

SI .cONSEGULRE'S

Que um too amigo Olli cenh.e
cido analfabeto frequerute um CUJI·-

50 notur,no para aprender a ler e

a escrever, presta,�ás um grande
serviçÇl á tua Pátna. Catedral M��
tropol1tana ou GrUiPo Escolarr Sao
José. I

Viação aérea
Morario
SEGNDA·FEIRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Noit'te.
Cruzeiro do Sul - Norte.
Real S. A. - J 1,30 ho.ras - Sul.
Panai!" - 9,50 hora·s - Norte.

TERÇA-FEIRA
Cruzeiro do Sul - 9,40 horas - Norte.
Varig - 12;50 horas - Sul.
iPanai,r - 1>3,Ü'7 horas - Sul.
Cruzeiro do Su], 12,20 horas

Norte..
QUARTA-FErrRA

Cruzeiro do Sul - l{J,40 horas
Norte.

Rea.l S.· A. - 7.3.0 horas - NOTte.
Varig � 13,00 horas - Norte.
Real S. A. - 11,>30 horas - Sul.

QUFl\TTtll_·F'EIRA
Panai,r - 12,17 hora,s - Sul.

(.Panair - 9,50 horas - NO'l.'te.
Varig - 10,20 ho.ras - Sul.
Cnlzeiro do Sul - 15,30 horas - Sul. _

Manoel Sel'apião Vasqti<es, ,dio ca�'go da
Cl'uzeiro do Sul - 9,40 h.s. - Norte. classe D d'a' OOrre.11'R dle IGuardJa-Sa1titá'l'io

SEXTlA-FElRA . _ .

'

Varig _ 10,40 horas _ Norte. de: 'Qltad�'o' Ull']CO do Estado, que ocupa
Real S..A. - 14.,30 horas - Norte. ilJ1ter,iinarrnente.
Rea1 �. A. - 7,30 horas - Sul. Carlos GVIai'i'a da Sil'vw, do ca,r,go da
Cruzp;ll'o do Sul - 7,20 hs. - Norte. cJ:a:s�e D' da' carreira de Guarda-Sanitá-P:ma]r - 13,07 horas - Sul. '

SÁBADO rüo, do Quoo'ro 'Único. do Estado, que
Cruzeiro do Sul - 11,00 11s. - Norte. ocupa iI);ierinamente.
Varig - 12,30 hOTas - Sul. Júlio Corrêa da Costa, do cargo daJ>anair - 3,50 horas - Norte.

DOMIiNGO
Panair - 13,07 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - NO'rt€.
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - Sul.
Cruzeiro do Sul - 17,00 hs. - Norte.

Trimestre

1'a.:::.

Expresso Brusquense -

- 18,30 horas.
Rocloviál'ia Sul Brasil -

- 3 horas.

Nova Trento

Pôrto Alegre

tário, do Quadro. únd'Do dO' Estaclo, pall'a
ter ,exercício no Pôsto ·ele Saúd,e de La-

guna.
JvlanoeE Albj'no Dua�'te para €X'el'Oer o

cal'go da cfat9Se D da ca,rJ'�tra de .GuaT
C!a�Sanitál'io, do Quadro 'Ú:nicO' do E,sta

eto, pa,ra ter exercício no PôsbÜ' de Saúde
·da Laglt>na.

José I{;esIskowsky ,para exer·ceil' o c.ar

go da {'bsse D da 'carrei'r,a> de Gua1'lda�

San&tá'1'10, do .Quadro único' do Estado,
j}3Il'a ter exercício no 30 distrito-sa'll!iJtá

rio, com 'sede em Blumenau.
'Nla>no.�l .Serapião Vasques pai'a ·exer.cer

o ·cwrg-o da cl.a'sS'e D da, cárreu'3J d'e GUI!IQ'

da.-Sandtário, do Quacliro ulnk<ü do Esta-

•

'�,
;j�

Quaooo ..Iguém, tal_ ê te.. ,
't

'

iheiro da Uw:traQll,o &-Olmo.�
lhe, em .a.mi1.vel gesto, lUl!I c:âli!la do
exC<llente ..peritjvo KNO'l'. 19m�
... V. Si&. ae a.crescentllor. QO Q,grada
..... • gentileza.:E$íE.É l..A-.l"iw
BEM O NEY Al'Ei'!ITIVO

PIJED/!ETb!

go. ·da clq'sse D da ca,rl'e)1'1a .de . Gururela-l
Sanitário, do ·Quadro único 'do 'Estado,
que oC"lla i'nterti!murnente.
Manoe! Al!billO DUial'te, do cao:go da

cLasse l� da carrE!h'a' de GUI3rda-Sa(ll.1tá
rio, do Qua.u.1'o único do Jj;stado, que

ocupa' interinamente.

Dom:i;ngo.s Costa, do ca'l'go da cla'sse D

da ca,rreira {i'e GUalrda-SanJtário, de Q!iIl.
dro 'único do Esbado, 'que oCUpa jn>tea'i

níl�n'ente.
Hel'loncllino JUi'andil' da COlllceição, do

carg'o da classe D da cail'rei�'a de Guar

da-San�tário, do .Qu:ad'l.'o úmico <:lb E ..ta

do, ·que ocupa ·itn.tel'ilnam€nte.

José KesLskowsky, do cargo da ela.se

D da cal',l'ei·ra; de Guarda-San}tário', do

Quadro úndco do ®stoad'o, que o"u�, ÍlIIl

tJerina.mente_

Fl'a'ndsco Sal\1tas Machado, do =ge

da c1asse D da carreÍJl'a de Guardla-Sa'llQ

tário, do Quadro úllico do Estado, que

ocupa rnterumomente.

Rel110vcJ':

, O 1n.spetOlr Teodósio :i\laul'íoio W_dv-

1ey, da >22a cilrcumscr·ição ,esóolta>r,' C.O!lll

,sede 'em Videira, paira a 08a lliJ.·c1.lJn1;flO.'i·

ção esco]a�' com, s.ed'e em 130'm Retiro.

elo, para ter exercício '11-0 J>ôsto 'ExpeJ'i
mental de Oomba·te à Ancilostomose,
instalado no sub·cl'i,strito da Tri1lldla.de.

Exonerar:
De acôrdo com o art, 2-1, § 40, do d�
crebo-lei TI. 572, de '28 de outubJ.'O d'e
19-11:

classe D da carreira de Gua.rda·Sa,niMi
rio, do. Quadro único do Estado, que
ocupa int.erjnan1ente.

. GWll'lll'ci'ndo' Florerntirrlo l\'[.artins do c.,a'·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE' AGOSTO - .Dominqo, dia' 26, grandiosa
"""""'"_.,=-.......------- "soirée"I das 20,30 a 1 hora.

'

--------�---------�--------�--------�--------------------------�--------�--------���--------�--�--�----------
. Iambém O Chile romperá

·

I�A);JiL'-\GO DO GIHLE 22 (G. P,) - Urgente.
! Em sua nota ao govêrno soviético arronciando o l'Qillpime,nlo de l�e-Continua O ESTADO iasen- "lações entre o Oh ile e a União Soviiét.íca, o govêrno �,h];leno dIZ que nan

. . . -

.._ pode manter' relações com um pais que msptrou ta? graves atentados-âo dIS.tTlbul�Oes df# veliosoe II
contra a i'Dlde-prendrcl1Jcia 'Politica da Republioa e que rpos em perigo a Vl-;"hwros, inciusive romances mo- da fia pl'Óipria nação Uma fornl e J'ildedi,gna disse 'que a, nota entregue a

odernQs, entre as pessoas que 'Ilchecoslováquia P similar' á entregue á Russía, ,Ac�essenLou o mesmo
",constam de seu cadastro soo i inf'urmante que breve amba» as notas, sarão dadas a rmbllclrdade,
-ciel.

As pessClas que ainda não

���:��!J:E�:;�:p�:?�:EiMoção da Câmara dos Deputado,sft d -

.'

g, .1 ,HIO, 22 (A, N.) - Foi a segu'inle a Moção de Solidariedade apro-I an o �e, .asSIm. a con.co.'l'�e [vada pela. Camara na Sessão de ontem:,lltam a tao Interessante ,lnlC1a- j ,"A Carnara dos Deputados, tomando conhecímento da atitude do
eiv« reelieeda . sob o patroci- ;Uovêrno Brasileiro, ao interromp.er re1lqções com a U. R. �, S" e'J?- V1S
enio da LIVRARIA ROSA, à' la das graves oírcunstancias que constam da D?la entregue pela ]<':1l!brtl-
D d '33 t C it I íxada de nosso país em Moscou, a. 20 dêste mes, màui íesta-se sol idár íaeo oro n. ,nes a apl a . !com o ato do Poder Execud.ivo, em defesa da honra e da soberania da' .• " ..

',"'" � '."'
..

,�"
,

'll\'aç,ãO e do respeito devido ao G:hrL'i'e do, Estado e ás corporações arma-,ANIVERSARIOS: das do Bl'aúl".
DOltALÉCIO SOARES 1 \

,A data de hoje assinala o,
-

,
,

::;:li;c�r:���r�l;��;�;e��n��' c��=1Atacaram os a'dversários na jureJ-a'fe da cllchene da Imprensa,
,

-Oficial do Estado. ·,1 GUAT®MAJ.fA, 2,2 (O. [J.) - Informações :p�o(}cdont,('s de San José
Cidadão dedicado ao trabalho 'da Costa Rica dizem que o Partido Oomunista dess,� P�lS D:D_unclOu pu-

, .
, hlicamente sua adesão ao Kommtorn. Esta declaração 101 i eíta segundo

, i,e sI�ce=amente devotado a �ua dizem a-s informações, depnis que as br ígadas comunistas que
_

apoiam�proflssao, soube sempre rm- o candidato of'icial Calderon atacaram os elementos da alPO�l,ÇUO que
por-se pela perda na execução se haviam \lx�fugiardo murna igreja. Dizem ainda as imrformações que
.dos trabalhos afetos á sua sec- existe 'um grande numero do descontentes 'entre os comunístas pela ex
.' '"

1 d
.

',._ comunhão dos elememtos que ,�tf'a.l'am na i,gr]'('Ja. (', que poss ívotrnenteçao, ronran 0, aSSIm, o ImpOI .hl�'\'('!'á pugnas entre os comunistas e a l'grn,ja.tante estabelecimento gráfico'
.

,

-onda exerce sua atividade.
Contando, além do mais, com

.numeroso circulo de amizades, o AsSum 111.u a I:daran tl'.8'distinto aniversariante rece- tJ.. �'berá hoje as expressões de are- \V'AiSrHI�G'I10X, 22 (C. 'P.) _ O ernoaíxador Da Rr'purbJr{'a Dorruní-to de todos, entre as quais in- cana. sr. Julio Ortega Frk-r. decíarou aos relpoe[pre", que o t-omprmeut ()
-,c1uimos as dos que trabalham df' relações do Bras il com a Russia era "rnuit« importante'. Isto quer
nesta casa com fortes abraços dizer fllle a ,\Jmél'i-ea La!,i,na sel',á im1unizana 'conLl'a, o �omunIsmo, ,

.
, I üeclarou únida que o J)l'eslclrnrte Dutra a�,snmJll

.

vel'rfa([('lt'a llde- ,,ao amIgo e colega. rallCl1" ao ,colocal' fOl'R da J.pi o Pudido Comnnisr[[\ Bl'asi!eir'O, I--0-- ,
�ALllURA.N'Irl<; LIJ()AS I

-,,------

BOITEUX '.
Transcorre hoje, o anive'rsá- MantidasTio Fatali?io do sr. Lucas Boi- I'teux, almll'ante reformado da

�Marinha de Guerra.
Catarinens'e ilustre que sem�

pre viveu para Sta. Catarina,
- salientou-se em estudos b,istó-

A Pia União de S, Antônio
avisa que o prêmio de uma.

"cokha" sorteada em benefi-Rio, 22 (A. N.) - Constoul Bôa's, que criticou o projeto e" cio dos pobres socorridos pela:na s�ssão de ontem do senad0l concluiu encaminhando, á,�íe- RITZ _ Hoje ás 5 e 7,30 hs. mesma instituição, coube ao
a discussão única da proposi- sa uma emenda exclt\'?ndo Co� Sessõe's Cbies ; nO. 91, pertencente ao sr. Mil-cão que declara, para fins doi rumbá da relação i'J� mUllici- Wallace Beery e Fay Wray - ton Pereira, residente a R. C.parágrafo segundo do artido! ptos constant�sd;{t� �esmo pro- em: Mafra.28 da Constituição F'edel'al, OSI jeto. ." J;' VIVA VILLA,mUllicipios que constituem ba-! ",O:. J:.'�i!"Nereu Ramos, que pre- Censura: -- Impróprio até
ses ou portos militares de eX�/��Ídia a sessã:o, disse que tal 18 anos. ,cepcional impol'tancia para/" a emenda como outras quatorze No programa: -;-- Noticias da

-0- defesq, externa �o 'paj�, éom qUe se �chavall1 sôbre a Mêsa, semana - UBC.
I Fazem anos boje: p�ire:er�s favOl'a��e.::r�as Co- das �uais dez do sr

.. Prestes, ne- Noticiário Universal.
- O sr, Walmor de Aguial' l�llssoes de �ons�t,.dlçaO e Jus- cessItavam de apoIamento da

, Preços:_:B,0rges, tenente da Policia Mi- ttça e de,�or�� Armadas.' Casa, E, assim, submeteu-�is a ás 5 horas _ Cr$ 4,40 - 3,00 ODEON'lItar.
_ '

A matena_:' provocou debates êsse apoiamento, sendo, todas ás 7,30 horas -- Cr$ 4,40 único. _ ÁS 5 e 71;2 horas -,- Senhora Aracy R. Bulcao acalorados ....'tfllicialmente, ocu- elas, rejeitadas por esmagado- ROXY __ Hoje ás 7,"0 horas i _ Sessões Ele,gaintes - IViana, espôsa do sr. dr. Bulcão pou a tribl',.1ua o sr. João Vilas ra maioria.
_ 10 _ Noticias da semana _ Es'rE MIINDO É UM PAN:- '

'Viana, deputado estadual.
.

Continuando a discussao do
UBC. 'DEIRO-0- M"i�L. d.. an.�....tha projeto, falaram, os srs. S�l�a- 20 __ Burt Lancaster e Ava :mooENFER�IO:

, U� UI JHIIV111U do'Filho
.

tambem contI��no, Gardner __ em: OSCARlTO.Acha-sê enfermo, guardalldo I f" D_' I" Pinto AleIXO, a favor, e fmal-
ASSASSINOS

'

N,o Prog'rama.:,'o leito na Casa de Saúde São
ii. I MI.lra Ino

mente o sr. Aloisio de Car,:alho 30 _ Continnação do seriado 1) _ O Esporte e� Marcha.Sebastião, o nosso prezado COll-
,:� ,BRONQUITE CJtOMICA que, como o senador gau�ho, A RAINHA DAS SELVAS, n, 147 ---:- Na.c. Imp. Fllmes .

..-terr�neo sr. Euclides Natalino f� & se manifestou contra o proJeto, Censura até 14 anos. 2) _ BolIChe e Bilhar --'-PereIra. .!s· �1 BRONQUITE ASMATlCA pela falta de informaçoes do
Preço único _ Cr$ 3,00. J Short.Desejamos-lhe pronto resh $ A bronquite é Ulll.:d.s doençasJIlals Conselho de Segurança Na-.

1
3) - A Voz do Mundo,tabelecÍmento, ; I 'X'b;�,::g�;te é uma inflamação dos c:iona't, jUsilill���do a i�diCJ:l-

...

'I'M''p"R'
.

'E'
.

S·
.

S·'O'
.

'R'
. . ..

Atualidades.
.

x x X

�c{ bronquios e começa sem o doente
ção dos mUlllClplOS consIdera- Pireços:

.
VI lJANTES I perceber, p,"las tosses continuas e

é .g
r 71i

' J. r' : , � não tf;l,tadas cienhflcamen\e. dos bases militares, de exc p-
. Cr$ 4,00 __ 0,00 - as 72-l\fAX WILHELllf )1,.1 A bronquite �3m",t,c:a lOdepend�nte

CI'onal, I·nlportancia. O sr. Ar- Minervista, cqm pra.tlca, CI'u$ 4,00 (úniCO).{,_ das inflamações dos bt'onq,uios apre-
,Está em Florianópolis, O)r senta os intensos aCI!Ig,sos parecendo thur Santos, senador udenista precisa�se para uma CIdade "Livre" _ creanças maio." Max Wilhelm, estimado in11 s;� t ��ep(�s����t�u�er.������ brOnquite do Paran'á defendeu o projeto, 'do interior deste Estado.

res de 5 anos pode'rão entrartria,l em Jaraguá do Sul, r,;"r1d i por toda vida. Geralmente dormem
trocando

'

mesmo acalora,dos' Tratar até 'ao dia. 23, na na sessão de 5 horas.-l:J?n e 111al pc'uco ajt�titoe, e andam sem:-mantem acreditada fábrk""ai de pre 'fracBs. Seu sofrlmento maIor e

apartes coln os srs. Aloisio de Rua Felipe Schmlàt, 42, IMPERlIAL.' a noite ou pel� manhã ao se levan-'bebidas d� grande

con,""�umol
tar quando 6ão atacados de acesSGI CaTvalho e Salgado Filho. sobrado, _ Ás 7ljz horas _t t la" , d" 'tosse e falta de ar, que são ver-

A

d 19 O FIO DA NAVALHA
:nes _a capl a .

''''1,1 dadeiros suplicios, Fazl!:m so!r&r até Finalmente, cerca as . e

V d
' '

. SAMUEL .llE,Z '" as pessoa5 que as rodeiam,
nlel'a horas, "'om uma hora de en e se No ra-ogTama:'" r-rGATOsSE é um xaró�epreparado.., -

O 29
De Tubarão veiu o sr. 'Sa-I com glicose e as vitamm",3 do oleo prorrogação, foi o projeto apro- 1) _ A Marcha da Vida n1 B f t

.

de !'í."cto de bacalhau 9uc aliviando
8 F'l

'"mue ez, 01' e comerCI..
t as tOSSES, ag" 'comO tomco do apa- vado por 25 votos contra. O Bar Restau'l'ante do sr' _ Nac. Imp. -I mes.,.

d t', l'tI' .... n e e
,

6'
C'A

•

P �ar"O
ln us na IS a neque e 11.""" UI1I'C,!'- relho respira< no,

,

, • ...,.,� M'''_' Artur Fl'dalgo ('Chl'l'eno), si- 2) __ A. lenCla OPUl' u
.... Ffe"ATOS E evita o acesso. e a can-

�'!pio. C<� Cu elas tlronquite,s, pnnclpalmen:, Telefone para'. tuado no centro do. Praça �3 - Short.te a noite quando e r�lals forte, dan
_

r.. . ....
do aliviO e sono ao ooente, '

. Hercílio Luz, defronte a reç,os: ... ' ..

SI: 1 67 7 Matriz, em Arol'anguá. Cr$ 4,00 (i!.nieo).f: I GAIOS ti..
.

• I Bebidas nacionais e es "Imp.14 anos".
.� será prontamente atendldo e

I h'angeiras. Aperitiv�s datl'anllporte de .una ça1'g".. .. F' .

....,...",,._,.., ........_....-_-.,_-_-_.... -_-J' -_.� Flora Brasllelra. reguezlCl

Antiguidades lot�r;:tar pessoalmente. PEDREIROPor motivo de viagem vende-as!
h ado dalguns objetos antigos: !ampeões. TOME APERITIVO Reeentemente c eg

.
.

ZDA f'DGADO ca.tiçaes e duo. �mezinha. 'de

�
Paraná procura servIQo_...AVIi DO

jacarandá. Generai Bittencourt, 91

K N O T" Informacões na Tua 'R�Maiores esclarecimentos escrevam I
sobt'ado, 5111'. BASTOS. 1 'Bci'bosa 5'3 fundoe.caixa Postal 3.001 _ Rio,
_j ;Somente das 13 às 16. \,.A. ,;

"

I

as bases militares
"ricos, merecendo, por Isto,

t(grande relevo nas letras ,pá-
trias. �r� '4A

A ele as nossas homenagens,
;pela data.

o trabalho isola.do é dI
'''pe''. -

I d,I'" r
, 'SIVO; a açao 01'( ena. a. t

n.

t
'

1 t ""0 e o -

Jun a e p ellame;ll e el� � •

A Acão Social Catalt!!' caze,d t'
>

d) lU nse
es lna-se a. �oor cnarw. erslor.

ços em prol dos desprOll\'l\.'cg,itlosda sorte. 1 i
S• "I '11@
" 8Ja um e o a malS._; '" cad
'

b I
. ••• na- .

eU','t que a. { e umr �1fíJ. �
'cos" d ,rSlOI I ,

,.em lavor os que 80 If, ]n�r re •

um pcoduto do lai)oratórlo da

e se encontra

à disposição dos

interessados" o

representante de

ii M. JACKSON INC.
EDITORES das

,

OBRAS SELETAS E UTEIS
* Thesouro da Juventude
* História das Américas
* O Mundo Pitoresco
* Obras completas de Machado de Assis
* Coleção Obras Literárias de Afrânio Peix-oto
* Obras completas de Humberto de Campos
* Obras completas de Eça de Queiroz
* A Côrte de D. João no Rio de .Ianeíro
* N.ovo Dicionário, de Cândido de Figueiredo
* Lello Universal
* Prátlca COln�rcial Norte-Americana
* Enciclopedia de la Musica
* Música y 'Músicos de Latínoarnériea
* Coleccíón Panamertcana
* EnciC1<:i'pedia de Eficiencia Personal
* EncYr<:lopedia Americana

i
i �

I

À SUA D;'íSPOSlçÃO ATÉ O DIA 25 EH(ONTRA-SE O SNR.

j
JOSE'VARELA

/ HOTEL LA PORTA
.. fONE, 1331

------------------------------------------���'* SIRIUS

AVISO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SI CADA BRASILEIRO
Conseguir alfabetizar um patri

cia, convencendo-o a. frequentar
'

um curso noturno, 'em breve se

remos um dos povos mais adian
tados' do mundo: Grupo Escolar S.
José ou Escola Industrial .

g' ..

:---------------------------::l,�
"Quem extraviar ou. inutilizar a:

CONTA
.

CORRENTE POPULAR "'l\Q' eerttfteado de alistamento pag&�
JurOI 51f! a. a. ...,.. Limite Cr$ 30.000,ot_ multa de 10 a 50 eruseíres, o.u.-

Movimentação com cheque. '\' sim incorrerá em multa de 2•• 1.

Banco do Distrito Federal S� A. '0� �::i�:; :q��:m�:à:xtr:;l�=
CAPITAL: CR$ 60.000,$)00,00 I'f

,ist.".
'

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 4i':I(Art. 121 da Lei de 8en'1�o um.

TraJano, 23 •.Florianópolis lar,
)'.

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

�

Não receie em comprar Senhorita!
ações do "Colégio Barriga. Ao escolher seu perfume .-edfl.
Varde" por que ésta organlza- que se trás a marca dI! perfllmarlfl

'1 está sendo zelada por ver- "Johan Maria F!:Irina" que já eni.Ieíros idealistas. .

" ",rderida .pelll eorte imperial 4tl I
.

O. Pedro 11
r' •..........................

'oxime-se :m.a.is de senalrtros e parentes enviandO. UM ANALFABETO
rs um número da revista O é um cego. Não deixes teu amigo
e- E DO ITAJA'" dI ",a; d 1

na cegueira da ignorância. Dá-Ihei� .I, e Çao &o a luz da instrução, Ievandocn a um�Icada a Florfan6polls curso de ar1fabeLização de adultos. _---- _

,
.

:11
I,

I
ParG indu.trias leve e pesudo , fabricada pelo técnico �RAN
GISelO BIGNAMI, tem -empre em. estoque de todplI o, tipo. e

medida., tipo fixo oscilante, sellers de 3/4 e 5 po!egoàa., todo.
com lubrificação automática.

I Eixo para .erra circular, aparelho para esmeril montado com �
. rolQmento. li

I
JUNÇÃO da anéis e a parafu.o. Anéis de prelllãiJ.· IEixo para\ transmiuão de todas 011 bitolall.

I
Eltá lempre ao seu dillpo'l' a preço de fábrica õ. Rua Campo.

I..
Salle., 676, Fone 446 -- Santo André.

fOu eorn nu reprelJentante em ·São Paulo ti Rua da Mooca, !:I37
Fone 2-1371.

L- EH ._..____

,I
, .,

1

III I

,

.I:
,

I'

o NOVO I-IORARIO DA VARIG

I '

i'

DE PION E IR OS
A SERVfÇO DE V.S.

i
i

'I

IIII
i�1 "

""

3a,�. - De Flo,ri:am.ópolis para Porto AI'6gJ.'ie. Decolagem ás 12,3Q brl,
.las. - De Florianõpelts para Curitiba ·e São Paulo. Deoo'lagelll

á.8 13,00 horas,
õas, - De Floria.nópolis para Porto AI.egTe. Decolagem ás :10,20 hrl.
6as. - De Florianópolis para Curitilba, São Paulo e Rio de JWlieitro,

Decolagem ás 10.40 horas,
.

. Sah, - De Florianópoli-s para Ponto Alegre. Decolagem ás 12,30 llr..
2M. - De Flol'ian6polÍlS para Curitiba, São Paulo e Rio de Jan,&Iro.

Decolagem. ÓJs 10,40 h0"I'3S.

III PÂ1SSAGEIRO:S - OORRELO - CAlROAS - VALORES - REE,MBOLSO.
- FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS _ CARGAS PARA

EUROPA PELA K. L. M.
FILIAL V A R I G - EDIFlCIO LA PORTA - PRACA Hí D1I

Importad:;;;�::UNEdO� .;� E. Unidos I
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais.

Comunicamo. que estornaI recebendo uma importação direta
dOI E.tado. Unidos, dOI leguintel artigos:'

Filmelll para Ráioll1 X, em diversoll tamanhos.
AlmofadaI e travesseiros de Elâmot'a de ar, de borracha -- Dedeira. e

capotinhos higi@nicoB. de borracha.
Luva. para cirurgia.

Cuba•• ClQmadres, irrigador•• i canecas graduada., compadre., funil,
em ferro bntido, esrnaltadó,
E diversos outrolJ artigol.

Demonstrações e pedidos à SOM A T É C
Sociedade Materiais e Instrumento. Técnico. -- Cientificos Ltda,

Rua' Con.elheirot Mafra, 54 -- Caixa Poeta!. 148,
Telegrc.mOll: «Somatecm FLORIANOPOLIS,

"

Dr. (lARNO G.
GALLETTi

ADVOGADO
Crime e cível

COlil!:tituição d. Sociedadu
NATURALIZAÇÕES

.

Títuloll Detllarat6rio..

I "�crit. -- Praça 15 d. No•. 2�.
··_· __ · ....

·_-IEcNlcos 2 -§�;'.' n.
o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnicos

em todas as

],arofissões

�'

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpolis
Atende pelo Sàrviço
Reembolso Po.tal.

Impressora GRftJAU' lida.
Rua São Francisco It 12

.

(começa defronte ao D. 'ta da Rua Esteves Junior)
Im.prelllão em geraL • Trabalho. em côres .

- Pt'ltçoe lem coneur

rencia, - Pronta /;entrega.

..

.

*� OUIl4NTE lODO DIA.
.

"TilJ:Ji,YAPCJOS

graças ao saboroso c Pó Digestiva
DeWitt v que, desde a primeira dó

se dá alivio ás dôres agudas da

má digestão e faz. desaparecer o
.

peso e os ardores causados - pelo
excesso de acido no estomago.
O < PÓ Digestivo DeWitt» corrige o

mal no seu inicio, estimulando a di

gestão, protegendo as mucosas gas
&1"0 intestinais e neutralisando a aci
dez exceosiva. Lembre-se que coro o

-PÓ Digestivo De Witt> não se de
ve ter receio dos gostosos pratos
da arte culinaria Brasileira.

Peça na' farmacía o

�------""",,---�-,...

«O Esteâo» zrâo deve ser

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

g-em suficiente para não

'lultrapassar este preço.

Qualquer majoração é

::.,-EXPLORAÇÃO.

LEMBRA·TE!
Inúmeros leres humanos,

que' já foram f�iizes com.

tu, aguardam teu illlXílio pa
ra que possam voltar á ao

eiedade. Colabora na eamw
panha Pró Restabelecimeato
da Saude do Lázaro.

-

Rua

Tl'anspo, tas regul.:lras de cargas do pôrto de·.:

S40 FRANCISCO DO SUL para NOVA íHrORK
Informações com 09 Agentem ! End. teleg,Florianópolis -- Carlos HoepckeS/A -OI- Telefone 1.212 ([J!I!MOOREMACKSão' Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 _

r

I
I

-----_.--------�---
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n F�rrADO- Oulnta-telra 23 de Outubro dO '947
��--------------------------------------------------------------------�\�--------------------------------�------------------

..

,,�OM1SSÃO DE ESTUD6S DOS
SERVIDORES PirBLICOS

E�.r:ADO

PAnECER N. 1.136/47
,

Altam ira ilVIa,ria Jahn apresentoc, den
';ao do prazo' ]lega" 09 documentos que
·.,�,Ú'mprovam ais 'afi:rmações constantes dos
ítens, l, II e LII, 'do palrágrafo ú.ndco, do
.ar t, 2°, (lo decreto t

, 'l1'. 3.0.02, de 2 de [u
niho ,de 1944, que regula a, forma' de
execucão do 'decreto-lei n. 1.G22, de 29
<lo mesmo ano.

o

2. À vista Ido- exposto, op ínarnos pelo
Julgamento da .comprovação, nos tér rnns
<lo � '4°, do ar.t. 6°, de citado decr-eto n.
3.00Z.

S. S., em 17 de outubro ele HH7 .

.T. Batista Pereira, 'Pl'esldente em

exero,' cíclo e retator.
Gnstnvo Neves
Elpídio Barbosn
Aprovado,
17/10/47.

I(Ass.) Adel'bal R. <la Sih'a.
Par-ecer 11J. 1.137/47 Diva Vieira

o Abrantes - Idem
Parecer n. 1 138/47 - Alf'eu Iriác!o

· Gonçalves - Idem.
Parecer n. 1.139/47 - Eduar-do João

Lunkes - Idem.
Pareoer 11'. 1.14'0/47 - Erna Pau lina

Pa,tricia - Idem.
Par-ecer n, 11.141/4,7 - Iriá ele Sousa

Batista da Süva - Idem.
Par-ecer n. 1.142.(47 - Acácio, de Sou

.33 Lopes - Ielem.
Pail"ecer 11 1.143/47 - Artur T.éixeira

:Schief1er - [demo
Pau-ecer 11. 1.144/47 - Httgo Weber -

Idem.
Perecer- n. 1.145/47 -'- Alayde Neltsêh

, ,Go'n'(>a�ves - Idem.
Parecer n. 1.14G/47 - Ond'ína Sírnas

ue Assunção - Idem.
Parec·er n. 1.14·7/47 - Iná Nunes Gu l

-marães - Idem,
Par-ecer ,11. 1.14,8/47 - Ezírio ele 'Sousa

Pereh-s - Ieleul.
Parecer n. 1.148/47 - Mar'Ia ele Sousa

Gonzaga - lIdem.
Par-eoer n. 1.150/47 - Helcíd ia .Sí lvei.

t-a Wen�lt - Idem.
.Parecer 11. 1.1'5,1/47 - Guilherme Koepp
- Idem.
Parecei" n, 11:)3/47 - :\Iarin de Lour

des Scherer - Idem"
Parecer �1. 1.153/'1.7 Ti'anqui!ino

jl1iotti - 'Irlem.
Pacecer n. 1.154/,[7 ---i Angelo 'l'l'enltini

- Tdem. '.,

Parecer n. 1.15;:;/4,7 - ,'[aria Eu,gênia
·,ele Borba 'e Silva - Idem.'

.

Parecer- .n, 1.13G/47.- Eelir NIelo Car
,.0'080 - Idem,

Parecer ,n. 1.157/47 - Julieta Josefina
'Vivía-n K1ei,n - Idem.

!Pa'recel' '11. 1.158/i.' - .Irene Carme.1a
·

Ka'ri'11Iski - Id·em.
Parecer n. ] .159/,.7 - Perobna Braz

Battsta - Idem.
Parecer n. 1.100/47 - Dalilo QuinLino

_Pereira - Idem.

'" � •.•••••••••••••••• 8 ••••••••

•

................ ,00 •••••••••••••••••

..
�4.(m:\Dl<JCI:l-ffiNTOS PELA CRIAÇAO
DA BENl<iFTCRXCl1\ DOS PROFESSORES

O sr. Go-vel'n'aLlor do 'Esta�]o recebeu
os .seguím tes t"�legl'arnas:

Ar.ar-::mgu'(l, '18 - Em meu nome epro
'Eessol'es dia .m umcíp ío tenho a sub ida
hom-a de apteserstar a v. \excj;a. caloro ..

ses .ag,rac1eCjnlento'.S pela aprovação dos
estatutos (lIa· Beuef lcêucia dos pfofesso
'1:"es. Respeitosas, 'sauld'ações. Celso Rila,
mspetor escolar.'

.

Arananguá. 18 - O CODpO docente do
Orupo Escolar "Jacinto Ma{'hado", tem
.u subida 110nQ"8, e o máximo pra'2le·r de
apresenuar a Y. excla. nraís cor-dtaiis agi-a
deci'll1I€'nto-s peta aprovaçâo da Beneftcêü

- C1'R dos professores. tRe.s.p-eitos:as sauda-
t;ôes, rlVIiltol1 Rezende, diretor.
Sel'l·a. ,A.lita. 18 - Alwesenta'l11os a V.

exc1la. ;Slj!rJoero.s_ aglialCl'ecim-el1ltos pela a�lS'i
n:atura do decrero a1pl'oT-a'ncl.o os [('"tatu
tos da Henefi'cÉ''l'lcia dos 'profe'ssol'e's do
Esta;do. Saudações cordiais. BaseJi.sse
l-=tanl!Os Vi.I�n1'Üillldt d'LretüT do G·rup:o E's-

'. ,,{�o)la!j "Or:estjes /GLün1'31J.··.5es"; Elvira 'li,r ..

mo.nd, la1u'XH'i!a1r; I)l'o'fessora,s' Ce.ci TÔ-rre.s,
Maria, Yaltl'udes -d-e Vasconcelos. AI'da A.
:M:oe'ller, A:c1�lia, Gutz, Jaci Oli'v€iÍl'[l e Do
rOly Vidal Teixeira.
Hajai. 18 - CO'lgnatulo-m'e com V.

,,€xcia.. pela a:;-c..Jj:nJaitll1'a do lu/ecl'eto cento -e

um iQ'llstJtui'l1d'o a Ben11eficência elos pro
:l?esFores d:e S.ant:t Catarina, atq que n1aÍs
'uma vez vem evtcl-encia>r a preocupar:ão
de V. exc.ia. de amparo a todos que ,pres
tanl '�l'yiccs lã l1iobre causa do ensino.
}respeitosas saiu dações. Benj'a1min Wend
haugel1, .1"E'spO'n�lelllcJlo pelo expediente da
>];}1'efei1ura.

Blu111€G1RU1, 20 - Co.n!gu_'�altulo-nlle carn

v. excia. pela ·a·ssinatul'a· ela C'!"i.aç'[to da
B'en1efkê:nrcia' do� pr-ofesso<r!?'s caté!.ll'inen

...�es. SlllJlãlalcõC'�.- Ludz 'Trjndade.
Tuba,relO." 20 - Dy",évol' 'e pl'ofesso��eg

do GTl'iPO J;;sco!:lr �'l\Jaüá"� aipl',eSel1it.an1. a

v. ext:ia. sÜ11ceros a.gtradreciUlento.s pel,a as·

silnatura do deCl'eto ·aprovando a ,Benefi
cência elos j)'l!()'fesSOx€s. NINo Bm"ghesi,
.direllor.

Braco do N"orte, 18 - Os pl'ofessores
do Grll'Po .f:-:'scol,ar UD .. Joaquinl", congra
tl1'�a,m-se c,,\n v. excia. 'pela assinatura
u!o decreto aproVlando os estatutos da
Benefi(;êncj'it <1'0, professol'es. 'Respeito,"
,sa:.uN:;nte. Olga Hor.n de ..t\!rr,uda, di,l:etora.

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

-�Café Otto traduz qualidade!
· J?eça-o (;0 seu fornecedor.
• • ... .. .. "" iII!Io"" ... *,.. " ... lo ••• Ii'

DOJENÇAS �'iERV9,ÇUJ,j
c.�� os �1lIi"1()F.1'�!l<l'va dr. m:lwt.!�l!l

'»Q:h, �II �o�mÇWoj ÍlIlll"VOI!iIlB, 1l!�IUII!j"
m;r.!â�l'\" ém tempo, aio roaalGel $,&1".
'dh!.m�n!te 1l"0mel!HlÍvei!1!. O e&!"iS1ad�

· cNme, fruto da ignod\nen, PÓ PMI.lI
"ll'40t�tliell\r os indivhh!ol/l afet.&doll �
b�i;l oDf�rmiàafld. O �r.ri�e !ia.
�iu'!<l d. Doernçu menta» ti�»�.
iie '11m ubglat6ll'1e, Qme Ilts:mdç %�
im��I.:"r''''1!!h 4111 dtlillil'te", l1&r"f'IlIWS �.5lI
'il'J&f:'f!H.,." IllB !tíiSi l!k�l!�N � � e
",�t! U. l1erM. tilWU";�•.1l1rw...

As pertu1'baç6es carurnccs 'Lé?n, na ve7'dade,
permitido a muita.s pessoas viver longa e

produtivamente.

Vida longa - ou morte prematura por molés
tia do coração? Você pode escolhe'" ...

Groças aos esforços elos méd.icos, hoje há
novos hodzonte.: para os que

.. sofrem do coraçdo.

Como conservar o coração forte e

saudável. Em primeiro lugar, de.ore
os sintomas já citados. Qualquer dêles

deve levá-lo a procurar seu médico ime

diatamente. A demora pode ser fatal!

E proteja o seu coração (em particular
se passou dos 40 anos) seguindo êstes

preceitos:

Novos medicamentos e novos file-'
nicas oferecem novas esperanças.
O diagnóstico hoje é mais' preciso
graças ao raio-X. à radioscopia, ao

electrocardiograma. As infecções, que
fatigam o coração, podem agora ser

abréviadas com o uso de muitas dro

gas novas... E uma cirurgia mi

raculosa e bem sucedida pode agora

corrigir muitos males do coracão an-

tes sem cura.
..

í um grande "SE" - Sim, seu mé
.díco pode protegê-lo se você o con

.sultar quando aparecerem os primei
r.0S sintomas, Muitas perturbações po
dem afligir o seu coração, mas ne

nhuma delas precisa ameaçar a sua

vida se o diagnóstico é feito precoce

mente, seguindo-se o tratamento ade

snuuio.
Estes são os maiores inimigos de seu

<coração: pressão sanguínea alta, en
durecimento das artérias, moléstias
infecciosas, amígdalas ou dentes ín-,
feccionados. A maneira mais comum'
(inteiramente desnecessária) d� forçar
o coração.: excesso de pêso ou prá-

... aíca de esforços exagerados - espe
cialmente depois dos 40.

1. Mantenha o rpêso adequado. seja mo

derado no comer.

).. :Faça exercícios moderados, mas re ..

gularmente.
3. Procure descansar e dormir conve-

nientemente.· \
"-. Se usa fumo e estimulantes, não abuse

déles.

5 Peça ao seu médico que o examine
LIma ou duas vêzes por ano. Siga suas

instruções.

E lembre-se disto: o mêdo po.de cau
sar tantos males quanto as próprias
pe?'t'!�rbações Teai.s do coração. Os sin
tomas que observa podem ter uma

causa bem fnenos séria. Em vez de
se assustar - procure o seu médico!

(; Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras dê sua farmácia. Nas
receitas de seu médico também. Porque SQUíBB é um dos maio
res fabricantes do mundo de penicilina, estreptomícma, vítamínas,
anestésicos, hormônios e outros medicamentos receitados nela
seu'médico para restabelecer OÚ assegurar sua saúde, Desele ·1858
os Laboratórios de Pesquisas de Squibb têm descoberto, aperfei
çoado e produzido medicamentos para melhorar o padrão de saúde
.e aliviar o sofrimento humano em todo o mundo.

,SQUiBB
PRODUTOS FARMACÊUTICOS

J

TINTURARIA CRUZEIRO OOMPANlDA BAUANÇA DA IAIA�
�à .. 117. - m.:, IA li
PVJllmIOI ii 11.llU"IPomUt'

Tiradentes
LAVA e TINGE

44

ROUPAS
Cifra. do Balanço d. 19441Reforma chaps os

Profissional competente - Servi�o rapido e garantido.

FIA

Cr.
el's

CAPITAL E RESERVAS
Respotloabilidadei
Recet�
"'Ativo

80.900.606,30
5,978�401; 755�97

67.053 . .245;30
142.116.603.80Sv:!.�?�!�serr:i. !:?a!7a���!�!._I.

cidade, toda reforçadlfl, com bons manca·is e uma serra}
petiça, tipo francesa, com armaçao toda de ferro, para
abrir pranchões em táboasJ com capacidade de oito lámi
nas de serTa,

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

A serraria está. devidamente. registrada no Instituto
Nacional do Pinho, com quota para 30 metros cúbicos men-:

sai§, para madeira de lei.

Preço a vist� Cr$ 100,000,00.
Vénde-se, tambem, sómente a serraria e o locomoveI,

preço a cQmbinar.
Informa.ções na Organiza.ção Comercial Catarinense,

à rua João Pinto, n.O 18 (baixo) ou com Oswaldo WestphaI,
na vila de Braço do Norte, Tubarão .

..
..

..

Sinistros pego! no .. último. 1\J aooll

Responsabilidadell
98.687.816,30

16.736,401.306,20

GRIPE o TOSSE o BRONOUí'TE

Tenha sempre em caga uma garrafinha de

APERITIVO «KlnI»

Diretores:
Dr; Pamphilo d'Utra Freire de Carvalbo. Dr: Francisco
de Sá, Anisio Ma'lorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

DATILOG
Correspondencia
Comercial

Confere'
Diploma

DIREÇKo:
Amélia M PigozZi

METODO:
Moderno e Eficiente

ALVARO DE CARVALHO. 65

APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA soa,' N." 3384 15.1.1925
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Estudaott de Florianópolis! O Diretório 4tadêmico XI de Fevereiro da Faculdade· de Direito laD�ara,
brevemente, o já tradicional «Concurso da Rainba dos Estudantes»! Presta teu valioso apOlo para

maior brilhantismo do certame !

Direção de PEDRO PAULO MACHABO

AVAI X BO,C;AIUVA ,llORACí E SANFORD INTE-
.

com o Olaria por 2 tentos. O Vasco
j

- D Brasil participará do Cam-
O jOgo programado para sá- �RARAlt[ ôi A, EQUIPE DA deverá continuar invicto durante i pconato Latino Americano de Box.

lbado. iniciando a rodada final} ORÇA AER.EA BRASILEIRA muito tempo, de voz que nos seus, Terminado o certame brasileiro
do 2° turno, reunirá 110 grama- Com grande brtlhantísmo próximos> 5 compromissos terá pe-l de box amador, que- íoi bl'íl}lante
do do estádio da F. C. D., os encerrou-se, ante-ontem, em

la frente os clubes mais fracos do mente vencido pelos paulistas, já
quadros do Avaí, um dos lide- Porto Ailegre, as festas come-

certame, ou sejam Bangu, Bonsuces_.:1 foram escolhidos os elementos que

res, ,e do Bocaíuva, um ·dos úl- morativas da "Semana da so, DIária (o que roubou o ÚRico
I participarão daquele certame, sen

ttmos colocados. Asa" .
ponto perdido dos vascainos) , São do os seguintes: peso mosca: José

O Avaí se 8fPresenta como / Como parte principal das
Cristóvão e Canto do Rio. A rodada' Domcnech (paulista) 'e Hélio Celes,

franco favorito, dada a desí- festividades, realizou-se, se-
n. 2 do segundo turno, a rea14�ar-se tino (car-ioca}; Peso galo : Almeirão

.gualdade de forças que sepa- gunda-feira última, no Estádio domingo próximo, marca os seguiu- Santana (gancho) e Walter Valen

ram os dois adversários. Mas da Escola Preparatória de Ca-
toes [ogos: América x Fluminense, tim (paulista}; Peso pena: Caled

O .Bocaiuva vem cumprindo bô- detes, uma partída 'de futebol Flamengo x Olaria, Botafogo x Bon- Curi (paulista) e Manoel Nasci

as "performances" e saberá. entre praças da Força Aérea sucesso, Vasco x Bangú e Canto do mente (carioca); Peso leve: Ralph
lutar denodadamente p a r a Braaileíra e da Brigada Mili- Rio x São Cristóvão. O Madureira Zumbano (paulista).
equilibrar o prélio, evitando, tar, que foi assistida por enor-

estará de folga. \
- O prefeito de São Paulo assi

assim, tema verdadeiramente me assistência.
- Telegrama que recebemos de nou um decreto, reservando a área

,. goleada" • O pr�lio teve um transcurso Santos diz que o Palmeiras, Iider de 20.682 metros quadrados no .bai·l'�

Os avalanos entrarão no gra- sensacional e renhido, termí- in-I'i·cto do Campeonato Paulista. de 1'0 da Penha, Pfl,ra a construção de

.mado com todas as honras de nando com a vitória da Briga- Futebol, em breve excursíonará á um nOYiO e monumental estádio mu- RETIRARAII. SUAS CANDI-
Jider invicto e não dará des- da Militar, pelo �scOl'e de Europa, enfrentando clubes de Tu- nicipal, noticiam os jornais handcí- DATaRAS
canso ao antagonista, massa- 4. x �. rim e Milão, na Itália, l nantcs,

� Tôdu ai bebidas, inclUI�. lIA
orando-o se for preciso, pois Integraram o conjunto da '''leadas em _oWoa Esta.�
sabem que tordo o cuidado é F. A. B. os jogadores Morací .r.t1raram in.. candidatur....

!JOIIC O f t b ' h:
. )JlUa reinar n� Iara catart-

o e n u e 01 a casos e Sanford, elementos da Base O TESOURO

I .61 se I�. - em. mta da eert1u1-
comuns em que conjuntos Aérea de Florianópolis, per- Da Instrução está ao alcance � uga- !.. vtt6* 40 aperiU'To JlCNOT.
demasiadamente fortes também tencentes ao Caravana do Ar, de todos. Dá esse tesouro ao teu !V' < 1 art com pen-

__ o --

'.

di t d f
.

f
.' amigo analfabeto, levando-o a um _

.. uga-se nn. �u '.
o ' '"'-/'.. seremos foJ:tes, quanâolan e e orças 111 enores. vice-líder do certame amado-

w � .., -

1 f
..

1
IJv

S b
,. curso de _alfabetizacão. no Grupo sa

O,.
ca-se pro ereuoia a casa sem

I
formoso t.odos instruidos este' 9-.a e-se que e pensamento da rista de futebol da cidade. Am- """ 1 S J é E I I d

dl
-

té
.

d 1 b '

. .cn:co ar ao .os, na, ssco a n us-

I f'ilhos ou moco solteiro. o lema do Ooléeto Barríga-V&:r-
reçao ecmca o c ue'azur- bos jogaram a contento. trlal de Florianópolis ou na Cate-

r,
". �

ra
"

pôr em campo o mesmo Ante-ontem os dois "pla- .rir}!l Metropolitana. '
.

I'ratar a Avendda Mauro Ramos de� ..
.

quadro que empatou com o Ca- yers" retornaram ao nosso
ravana do Ar. meio, viajando num dos avi-
AVAl X PAULA RAMOS -

d F
.

oes a . A. B.
Ainda não está dtfínitíva-

mente assentada a data para a O RIACHUELO COMPETIRA
realização de novo embate en- DOMINGO EM BLUMENAU
tre os lideres do certame ama-I' Em conversa. que tivemos,
dorista citadino - Avai e Pau- ontem com vários remadores
la Ramos, cujo partida foi do Clube Nautíco Riachuelo,
anulada pelo T. J. D. fomos sabedores de que o valo-

.1 Entretanto os membros do raso grêmio do bairro da Rita

Departamento de Futebol Ama- ,Maria irá domingo a Blumenau
dor da F. C. D. estão inclinados gentilmente

.

convidado para
a efetuá-la no dia primeiro de competir nas regatas a remo

novembro próximo, sábado, dia promovidas pelo clube 'náutico
santificado, Ipíranga daquela adiantada

Esperemos! cidade do Vale do Itajai.

O FTIGUJnUENSE. TREINA INDEPEND:�S� X CRUZ E

NA TARDE DE .HO.�E No distrito da Trindade rea-
Paula Ramos x Flgueirense, 1"

.

d
.

O' 'It·
"cl'

.

"d 'lt' . d d Ilzou-se, omlnl:)O u Imo, U1l1
o �oasswo a �l lma 10 a a prélio futebolistico entre os
do

.

turno, es�a empo�ganc1o, quadros do Ifldependente e do
os��.elO� esportIVOS locaIS. _! Cnlz e Souza, vencendo o pri-

.

ata se de um� !uta sellsa I meiro pela apertada contagemclOnaI, o.nde medI;a,o . forçasl'de 2xL.
<luas eqUipes respeltaVeIS, pos-
suidoras de bons ma.nejadolres DIVSRSAS NOTIClAS
da pelota. -' A parte destinada ás disputas

Com o empate que o Avai do 'Campeonato Brasileiro à'e Tenis

colheu diante do Caravana do por. ·equip.es, teve domingo último

Ar, o Paula Ramos subiu para I
o seu en�erramellto. Os paulistas

a liderança do Campeonato ao I s·[jI!!f·'ail'IUiI1ll-s(? <,ampfJôes no" setO!l"

lado do lideI' invicto, com enor-, masculin:o e os cariocas no. s-eto'l"'

itnes possibilidades de eonquis-I femini,no,tal' o cetro máximo da eídade. - O "dássíco" do, fU.téból gau
Afim de que .não seja:n_

afasta�
I
cho I,�t�l'l1acion.a,l x Grêuwi, a? que

dos 'da honrosa posIçao em se notJ.Cla em Porto AJegre sel-a rea';'

<}ue se encontram, os paulara-llizado no próxÍmo domingo, em ca-

menses devem acautelar-se rater amistoso.. .

porque os próx.imos compro-I - O Vasco da Gama continu·a i-n

missas são por demais sérios. victo na ponta da tabela do CalD
O Figueirense está satisfeito� peonato Carioca de Futeból, após
com a vitória sobre o Colegia:l, I derrotar espetacularmente o Arnél'i
tudo indicando que surpreen-I C�\ pela 'contagem mínima. O Bota
derá O grêmi,o da Praia de Fo-' fogo v,eneeu o Bangú por 2 xO, ÍmlJl'
Ta no "clássico" de dOI11ingo.j cando o 20 teu,to 'Ü nosso conter.râ-

.

Realmente, os alvi-negros são'

I
neo Teixei.rinha. Com' o empale, de

capazes de tudo. 2 te·ntos frente aJO Bonsucesso,o FIa-
Sob a direção do "coacb" mengo des·ceu para o fcrce1ro posto

Paran'á, O esquadrão alvi-negro' deixanldo o Botafogo isolado na

realizará, hoje, nó campo da I vice-liderança. D Flnmin·ense ven

F. C. D., um proveitoso treino cendo o Madureira por 3 x 2 ('011-

conjuntivo, esperando-se uma tinua C'lU 4° lugar, com S pontos
/produção maior da linha' mé- perdidos, faz.endo-lhe companhia
d.ia que sábado último jogou o América. Num jogo eqllilibrado e

U111 tanto· fora de fo·l'ma. sensacional o Canto do Rio empatou

ii
r I

; I

QU rN'J'A-FEIRA, 23 de ou...

tubro:
19,00 - Sumário dos pl'Ogra.-

mas.

19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Orquestra Lígeíra,

"\l.VIilland". da BBC.
20,00 - "Pergunte . o que

Quizer" •

20,15 - Tatiana Makushína,
IQprano.

20,30 - Palestra.
20,45 - 'Sumário de dansa,

21,00 - Nottcíárío, ,

21,15 Comentário pOr"
Bento Fabíão.

\

21,30 - Rádio-teatro: "Con
selhos de Don Quixote e San
eho Pança".
22,00 - Rádio-panorama.
22,15 - Noticiário.
22,20 - Comentários da Im

prensa Britanícar

no interior do Estado. Carta.s
Posta1l3 - Florianópolis.

representante
Caixo.

Aceita-se para

.i

..

)

t
I
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€;adastro Social do (O Estado») 'IPedImos AOS IWUO&'� 1e1torea, o� ••n.ncher e

.� �.x.o e remete-lo ':D.otQ aedaç&o e!fm.., eo�
�o antes, o DOMO 1IlO'VO �o�

I.� .. ít' ••••••••• " ,� ••••• IIt ••••• _ ••• "' •••••••• & .

Dr. Lindolfo A. G.
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituiçã.o de aociedadea.
Plenos contabei••• Orqaniza
gõe. -- Parecere. e .erviçoa

correlato••
Rua. Gal, Bittencoul't na, 122

Florian6poli.
. Da. 1'7 hOla.1 em diante.

.{'. ,

:C:� -, •••• " •••••• � Gi'v:U .:." •••••••••• D. �au. ••••

_.
•••••••••

!
:.� " O ·Ir..� e .. D ••••••••••�." ..

I
.... I .. " " � I
INSTI'l'UTO HISTóRICO E GEOGRÁFICO

DE SANTA CATARINA
Ao ser empossada, a 12 do corrente, a

nova Diretoria do Instituto Histõrico ,

Geo"'ráfico de Sarrta C"tarina, proferiu o

pl�es�c.tentc, sr. professor Henrique da'
Silva Fonte::, a seguinte alocuçã-o:
"Meus ilustres consócíos e meus ca-

1"05 amigos,
Fico.vos muito agradecido pela vossa

mostra de confiança, que é a minha re

eleição. a qual me permite contínuar co

mo participante, na linha da frente, da
obra cultural que o nosso tnsututo vem

realizando.
Se lamento a falta de Lupércio Lopes,

Silvi'no Carneiro da Cunha e Álvaro To
Isntino. meus dcd íoanísaimos cornpáníhet
l'OS em sucessivas recleíções, tere i d'ora
em diante a coadjuvação ele Carlos pel·ei·
ra, Heitor Blurn e otnon: da Gama d'Eça,
que lhes sucederam e os substrtu iram,
todas êles com serviços valíosos e muí to
conhecidos. Àqueles velhos companneí
ros ainda cabe, porém, tarefa muito r-e

levante na comissão do Dicionário Bío
bibl iográfico, ideado e inIciado pelo. ines
quecivel Eliezer dos Sanctos Sara íva. e

que precisa voltar para o número dos
nossos trabalhos inadiáveis. Lamento
ainda ficar privado da colaboração d lre
ta do tesoureiro José Born, mas outros
encargos não lhe hão de faltar.
. OE: novos companheiros de Dil'etoria;
Gustavo Neves, João Areão e Carlos Go
mes de oüveíra, certo estou de que hão
de trazer contribuição ótima para as

nossas atrv idades, que, no biênio hoje
iniciado, poderão. sem afastar outras Iní
oíatívas, ser assim programadas:
L Trabalho junto ao Poder Público Es

tadual para que a Casa de Santa CMa·
rina, sonho de José Boiteux e imperativo
das DiS'Pof'ições O'onstitucionais Transitó
rias. venha a instalar-se o mais cedo pos
siveI;
2. comemoração, em 1948, do segundo

centenário da -colonização açoriana;
3. uma série de conferências sôbre as

suntos váríos, na qual podem Inclurr-se
a já anunciada sõbre a vida do governa
dor Gustavo Rich.arrl, a cargo do consó
cio dr. Henrique Rupp Júnior; as já en
caminhadas dos consõcios Carlos Gomes
de Oliveira e Gustavo Neves, respect.iva
mente sôbre matéria políttco-socíal e sõ
bre Lauro Mü Iler; e a próxima comemo
ia ção do Dia da Cultura Brusüeíra:
4. um inquérito b io-bí bl icgráffco sôbre

escritores caturinenses ou radicados em IS"nt� Catal"na, com o intuito principal
de llles reunir as publicacões; e

5. a colocação do busto- ào insigne al
mirante Henrique Boiteux em logradou·
1'0 público desta Capital.

.

Precisam'os. n1eus caros consõcios, dei
xar bem patente que o nosso Instituto
tem cC:t:l'es'pondido e há de corre'ponder Ià eont:ideração que, em mais de Uina

Ioportunidade, lhe foi tributada pela As
sembléia Constituinte Estadual e ao apôio
multiforme que lhe deu o govêrno do
eminente sr. dr. Nerêu Ramos, conforme
sempr-e, de público, pus em relêvo. bem
como ao aumento de subvenção que lhe
deu o Interventor dr. Udo Deeke e que
foi mantido pelo Governador dr. Adel'bal
Ramos da Silva.
O nm;so trabalb.o, - diz-me a consciên

cia, - tem até aquí estado à altura do
auxílio proveniente de dinheiros do po
vo e da animação moral que nos deram
os ilustres homens de govêrno, aos quais
renovo aquí os nossos agradecimentos.
Agradecimentos devemo·los t8mbém ac

consócio dr. Afonso Wanderley Júnior,

Ique, jUl�t-o à sociedade proprietária do
prédio em que estamos reunidos, obteve
a nossa permanênci,a gratuita, obtendo
nos ainda doS locatários que o prédio
passou a ter a concessão de continuar
mos ;l utilizar o salão principal para as
nossas festas.
Meus senhores,
Podeis estar seguros de que sec Deus

me der vida, saúde e tranquilidade, tudo
continuar·ei a fazer em pról <lo nosso
Instituto;C e digO verdade incontestável,
afirmando que igual, é o. propósito dos
meus preclaros comp��nheiros de Direto
ria e afirmando ainda que. nêles e' nos
membros das várias comissôes. tem o
nosso grêmio os p"incipais fautores 'do
seu progresso, que será prOfícuo para o
bom nome da gente catal'inense" ..
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iiI. 8AVAS LACERDA
�- 1I!'l�1.ca de OI.hQJ
,-� Narlll - GarglUiU.

·P.reaorição dl2l lenteI! de .

contato
. Coneultorio: Felipe Schm idt 8

Da. 10 à. 12 h•. e das
14 às 18 hórQII

TELEFONE 1418

DR. Á. SANTAEllA
i!f)'J.�lomado pela Faculdade NII-
,�M de Meuicina da UnlverllldoG<- � Ü Br8lSll). Médico por conc�·
� 160 Ilervlço Nacional de Doa·

u.is. Ex interno da Sal7_tm
ti :iIllser!.c6rdia, fe HotoP'.t!d

1.<'.0 do Rio na Capital llfl)o
deral

�CA iUlDICA - DOlil1'ffi)&í
NJilRVl:>8A11l

- Cmault6frio: Ed!flcl0 .Am6IiSD
NETO

- bt'l :reUpe Schm1dt. ConsuIllUi!.

»u .15 As 18 horu -

Resideneia:
LargaBenjamin Conlltant n, 6 .

_ FOLYDORO s_ THIAGO
� do Hospital de Oar1üCll

de Florianópolis
�..ente da Maternidade

�OA :r.ttDICA DIsTtr&
� DA GESTAÇAO E DO

PARTO

� 408 órgâos lnternoe, _

pec1alm<!nte (ia coraç!!.o
!ilIIeenoas da tlrolde e demais

gl&ndulas internas
f#dIG'li'DAPIA -- ELEC�ROCA"

�úFIA. - ME!fAJiJOLISMO
.

BASAL <.

�lW diAriamente dlUl III IQ
18 horas

� chamados " qualt!luer
� lnclualve durante a noite.

,�'$'O'LTOiuo: Rua Vitor Mell:\>.
.

les, 18. Pane 700.,

·W---_-GIA: A T. n 1 da Tram·

powsltl. 62. pone '1111

� DR. MARIO WENDIIAUSHN

I Clínica em��ii��c�: adultos
i Consultório - Trajano, '29
! Telef. 1\1, 769

; Consulta das 4 ás 6 horas
� Residência:

j • Felípe Schmidt n. 38
! Tel. 812

,�o���!fl'"
! IlU_1A. _- MOLMTIA8 DlI ..

I"...
!r.ORAS -o PARTOS .. .

lI'eII'IIWlo pela Faculdadill de 111["",
s1uI.& da UnlTersidade de 8&0

1'Mtlo, onde foi assistente por ...&
� _OI do Serviço Clx11rglco «IIJ

Prof. AUplo Correa Neto
�p do estômago II 'l"1U f.t1.
ii.'la!I'�.1 lntt'l!:tlnoB delgado e fJl'olllQl,

c tIl'old.., rins, próstata, be%lgll.
IlttUit'O. ovarlOI e trompu. V�
! �la, �ocelill, vsrl2t!a ii h8r'M

I
CONSULTAS:

tII&3 I lU li horas, il Rua Ji"atiye
!i'�t, 21 (rutos da CIUia p..

r&l.ao) • Tel. 1.598.
��NCIA.: Rua Estevu J{)!,.

i __
mor. 17&; Tel. li[ 76\\

I ,Dr. BIASE rARACO
DOlIiNQAD DE SENHORAS -

IID'liLJiS AFEcçÕES DA
, l'XIL'IIl":'" RAIOS ]NFRA-V\lllR·

I
lOlLHOS m ULTRAS-VIOLET.AS
Of:u.: a. Felipe 8chm1dt. .. _.

1:'0& 9 às 11 e daiS à. 7 hrll.
Reli: R, D. Jaime Camara. 47

i roNEl646

I
Moléstias de senhora

I. __
omurn

u_õ.ri_O_-_Rua__J_O_li_O_p_ln_to_
1:1. ,

.

- Sobrado - Telefone 1.4.81
i!;1MI1(!i.ncla - Rua Sete de Setembro
- (iEdific1o I. A. P. da EsIl1n)

Telefone M. 834

JI. PAULO FONTES
aMnioo e operador

�tlIrlo: Rua Vitor Meirelett, li
Telefone: 1,.(.()5

�'" da 10 àl12',e d61 a "II
JiIlMidfiacia: Rua Blumenau. t2

Tel4Itone: 1,831

DI. NEVES

B. 9. CAVALCANTI

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacê'&t1eo IfaO LAUS
Hoje e amanhl será .. 80 preferiu

Dr-eu D&clonall1 CI Mtl'a�eir.. - Boaeopitlu _ r61'fa4
uarf.. - .ItrtlEelll •• BOnadta.

Gsl'aate-lI. a exata ._rTi•••• rece1túrk IIlHic..

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir autom6veis
Amador e ProfIssional

Teoria e

Atendem-se
prática - coohecimentlo do motor.
chamados para reparo. de urgência.
Auto-Escola iu47.77

GARAGE UNIAO-PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR:. ·Se o que lhll

�:t!l!�roecaa és realmente, uma pro,.'idêncill
;mr& endir"itar o Que eativer erra.d.(' h
VIlr-i. que allJUl21ll falta Dia ae repita: a

NÃO o e.cAnd&lo·Que a .ua reclamaçh
iII �ilcl>::! poder.. 'rir a e&naar, eJICIUIIII,
cllE-a á SECÇAO RECI,AMAÇO_S,
d'.. O 'ESTADO. que l) cuo ter4 lenda
Mm demor" lU' conhecimento de !;IuefE
�61 direito, recehelldo Y. I. ame Infor__
1IliAl do' teGultlido, e�bcrl.l <mi AIll!\l!!il _
80a aio c-.jlW1. publicados It_ • nela·
·_;:IÁG lO_ " oro."kl.�,\)o, �""-

Envie 80 seu amigo dlsta.te
um número da revIsta O VA.
LE DO ITAJAf, edIção dMI
cada 8 Florian6pol_is, e aS81�

estará contribuindO para
maior difusão cultmoal

de nossa t0va

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

I
VACINAS

CRISTAL VIOLETA
DO

LABORA TORIO ·«H E R TAP E«
PEDIDOS A.

_

Associação Paulista de Criadores de Bovinos
Rua Senador Feijó, 30

SÃO PAULO
DISTRIBUIDORES:

D I A L

PESTE S'UINA

Jaboticabal - Estado de São Paulo

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

Só USO Kol-yi;los!.
diz.Barbara Bates . it)

que oparece em "rHE fABUlOlJ!:I
Joe" de Hol.Rooch d;Sfribuido pctla
United Arfis�

Heloioerío Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

e:','

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

Caix.a de niquel, fabricação
Italiana

Altura 9 cm.

N _ 4 A Cr$ 240,00
Altura 16 cm. J O mesmo com repetiçã.o

Nos&os relógioll são acompa.nhado. do. respectivo. certificados
de garantia,

PEÇAM·NOS OtATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
. JUCEND & FILHO

Curitiba .- Praça Tiradente•• 26C -_: Paraná

N. 3 Cr$ 180.00

Fabricação ita.licma

Caixa de niquei

Asteróide & Cia, Lida.
RUA TRAJANO, 33-(sobr�do)

Representante de Andebu do Brasil S ..IA.
PRODUTOS AI,IMENTWIOS - Sardinhas Portugiueza - Pe-·

tiL-Pois - Aspargos - Macarrrão Americano, com ov.!)s, Arenques
em alea e salgados.

P.md,utos deshidl'aLado,s "Harkson�' - Gema dtl ovo em pó -:-
Ovo inteiro ,em 'OÓ - Albumina Cristal.

PAPEL.!\JRIA- - Cai1etas tinteiro ErV'8Il�shaIip "Skyline" - Au

tÜ'poins - Canelais de ma;dei,ra,-Penas para ca,netas, marca "Eagle".
RÁDIO - Para mesa de cahece:ira, ma.rca "Wonnie", 5 valvu-

Ias - 110-120 Violts.
ABRIDORES DE LATA - Marc-a "Ace",
EiLAS1'I,COS - De Rayon ,e algodão. .

B.<\!RALH:üS - Ame,ricano mar�a "Caravan",
TECLDOS - Granite Rayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, procedenéia Inglesa.

APENAS crt :a,1I
Co. e@M infima q.utia v��

stá a.nHando o na IU'ÓJ:ÍD.IZ.
COiltrlbll& para a Caixa do ...�
... �Iulbtelti.., .. n.rÚlll6JII.u..

Cemi.al. Gravatas; PijamelJ.
Meia. da. melhore., pelai me

nores preço••6 ns"CASA MIS
CELANEA - RuoO. Mafra,

f'ubrlcante e distribuidores .doll afumada. cana

fecções -DISTINTA- • RIVET. PO.lue um gl'an';
de ,ol'tlmento d. onsemiruh 'rllicadol,( 'Srinl
bani e barato,; algodões, 'morln, .. uylamentol
pura alfulatuli que recebe diretamente da.

fdbricCliI: . A Cala '"A CAPITAL- uhutnu a ;atong8o; idol 'Snrl':, Comerol••te.·1do Interior no :..ntlc:1o",d. Ih. fazerem 'Jma
vili.ta anh. d••fotuaro:m .IIUGII oompra.' MATRIZi'''''item 'Flol'lun6poll'Ii�3 FILIAIS em Blumenau e..;,Lajell.

I

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q PSD indicou para candídates à Câmara de Vereadores de Florianópolis, hemen,
experimentados, valores reais, expressões de cultura. figuras tradicionais em todas
os círculos de 'trabalho.. Sulragar-lhes os Domes ilustres, é decidir em lavor de

é auxiliar a seluçãe de nossos 'problemas; é garantir um

le'gislativo capaz, eficiente e responsável-

II' , "

mUDlclplO;

PI��� 22pr���rad�••Milagres do
rarlado f'raucês, dominado pe-] R' "�(A )' D d "

" C d 1 d -

los comunistas, abalado pelaI. 10, L,"". • N. - es e

aj san.os.
a ,a qua eu o que,

esmagadora vitória eleitO'ral) lda_de .de ClllCO anos,. em conse-, POdI�, Uns·mais, outros menos,

conseguida pelo general char:.1 quencia de uma que�a do alto No fllla� .

de ?onta�, ��tava..
les De Gaulle, bombardeou o I

de ,uma esc,ada, o s.l. Mano:l con�egUld3; a ímportancía, E�

govêrno do Sr, Ramadier com
Paiva l\II�rtmho, de�x.ou de ta- cheío de fe, dominado por uma.

novas exigências de aumento lar e OUVIr. Seus pais lançaram grande esperança, partín o sur

de salário sob a ameaça de gre-
mão de todos os recursos, cor- do e mudo para a cidade dos-

ve geral em toda a nação, reram numerosos médicos, fi- milagres.
As novas exigências dos tra- zeram o que era possível. Nada Lá chegando, Incorporou-se:

balhadores surgem imediata- conseguiram. Nenhum resulta- áquela enorme massa de sofre>
RUBENS DE ARRT,rDA RAMOS mente depois da solução da do verificaram. O menino ia dores que também buscavam

I
greve no sistema de cornuni- crescendo sempre' surdo e mu- alivio para as doenças do cor--

O sr. Osvaldo Rorll'igTles Cabral .« eu, a datas que nem são priscas cações de Paris. Esses novos
do, po e do espirito. Assistiu ci.I:��u·'

e nem lonqinquos, Lixemos situação comum: ambos getulistas, ambos pedidos parecem fazer parte
A, ciência não dava jeito no beuçãos dó padre Antôníc» W'

nereusistas, ambos rJit'f'tOl'Ps de repartição, ambos .iornalistas. Depois, caso. O tombo havia provoca- logo rias primeiras sentiu-se,'
de um plano cuidadosamente

o sr. Osvaldo Cabral fui ll,l),; Estados Unidos. Em sua ausência o trata- preparado pelos comunistas do consequências demasiada- bem melhor, Já podía artícuíar -

mente dos acidentados ela 8ecl'etaria de Viação, Obras Públicas e AgI': -

para fazer pressão sôbre o go-
mente graves, algumas palavras. Aquilo para'

cultura rei confiado a diversos médicos, do aoórdo com as respectivas vemo de coalizão, que nestes m, assim, Manoel Paiva Mar- êle já era multo, pois, antea...
especializações. De regresso, I) desambicioso viajante quís )'p;<Labelecer momentos vê a sua autoridade tinho, que hoje está com 33 não lhe era possível dizer coí
o :priviJe,gio. que fora eeu, com evidenf.e rn'e,i'nizo das par-tes. Cor-taram- em perigo em virtude da deci- anos, teve que enfrentar a du- sa alguma. Mas, não ficou ai ....

lhe a pretensão. ]� o 131" Osvaldo Cabral bandeou-se para a oposieão. siva vitória de De Gaulle e de ra luta pela vida, levando con- Com o decorrer dos dias, OlI-'

Homem de atos le de at.j(.11.c!r,.;, e:\.nncr·ou-,se, de imediato, de toelos 03 ti t sigo a marca da fatídica quéda tras palavras já eram pronun-
seu programa an i-cornums a.

d
..

f' ciadas com menor dificuldade.cargos, .. não r-emunerados - Inst ituto Histórico, Cruz Vermelha etc. _.__ e sua trtste 1D ancia.

- e, como "não nascera paro )',1./.\ rasteiros", segundo coutíssão ;,sel'i- ,.... Não lhe era fácil conseguir Ontem, Manoel Paiva Mar:"

ta, almejou ser dC';j)lIl:i'i]o ff:'clf'J'aJ. Jnscríto na chapa urlenisí.a, em um � emprego. Aqueles defeitos eram tínho esteve em nossa redação. '

dos primeiros lugares, ao terminar a apuração do uleito, 1'61'a preo.ti- �� ITAL como um atestado de íncapaci- acompanhado do seu colega de

glosamente deslocado para u último. Nem os '12.000 eartõczmhos do
elA CArAIIINEI'ISl � dade que êle conduzia ao vivo,

trabalho Nelson Pereira, Veio-c.
, DE TRANSPORTES AEP.EOS LTOA t 'I Ihatmeio lhe tiraram elas Inflo" a tarüerninlca fatídica! Itecheado de com- De resto, nem todos queriam

nos con ar o mi agre que, e

plexos, deu de escrever no Dinrio, r-Iogiando U sr.' Ner êu Ramos em 3.1 _

,_

admitir um surdo e mudo em
restituiu a voz. É claro que êle

�':'��:J��'�:�a��.:e: a��<:�1�1�(:�1-P:(��\� cl'(����a�sa���i:a:'eg�����ml,l{����t��;��-' A' dispOSição do :����T�ueq��lV�:�:S:i���:s�le. de ����ao n:e�e:;�r��;�nl�Zm ��;'
(1 81'. Osvaldo Cabral e e11, a Ih'mos (lo igualdude: diretor Ino reparti- T.. F-de Recursos Ultimamente, porém, Manoel! o�rvlDdo perfeitamente. AP.?S'"
ção êlc, diretor de reparí.ição eu; ambos [ornalistus militantes: candi- Paiva Martinho _ e isto já ta�. longo tempo d� mudez n__a0
datos a deputado estadual os (lois; ,p. ao fim do uleito, sl1[llrnl:'e 11m

Por requisição feita pelo mi-
vai por meio ano _ consezuíu

í sena mesmo possível que ele
P. nistro Afranio Antônio da Cos- • b I falasse como qt alq m dsuplente outro. A contar ria descrçâo do sr. Cabral e no lapso dessa colocação na "Editora Paulo] ró A' ;

"

1 .t.�et' u, _ e..
"

S ta, Presidente do Egrégio 'I'rí- I os s proprias crranças nao
ocorrências todas, pelas colunas de dois jornais - A Gazela e O Estad de Azevedo", a rua Senador' ,

•

'

,

'

o bunal FedeTal de Recursos, o apredem de uma so vez Mas
--- l'ormulei reif,pradamenLe cOI1Lra aquele conspícuo cidadão um li Pompeu n: 11, onde exerce as '.

' ,.,
-

Sr., GovernaJdor do Estad0 as- o que pudemos constatar e que'belo, que pode 8,e1' assim resumido: pago, pela P/'e/'eil'lt'l'tl de Ploda funcões de eI1Jcadernador. F.l • .' . .- '
- SillOU portaria colocando á • Manoel PaIva Martmho Ja ho

n6polis pam. fazer- estudos ÚP, pw'aUsia infantil nos Estralos-Unidos, disposição daquele T.ribunal, o
assim, bem ou mal, ia levand.o

J'e não pode ser considerãd�' ,

o 81', Osvaldu ROl(l"igu,p,s CI(/Jml ,cm,bolsam o din/Jeil'o e nlío est'llrlm' a viua como bem podia.Quando.
"

coisissima. alguma..
n Sr. Orlando João da Silva Me-

surgiram as primeiras noticias �udo. Esta bem melh�r e acre-
,

deiTos, 10 oficial do Registro dItamos que com maIS algum"DianLe dessa acusação, cumpria àquela purificada pel'sollal [dad·e, de Imóveis da Oomarca de Ca-
das surpreendentes curas de

" , :'.
provar apenas isto: que ,,;,r dp.sincumbira, da lI1is�ão recebida em Ü'01::l çadoT.

Rio Casca e Urucania Manoel tempo, tera recupe.raçao por'

I t' 1 't·
. Martinho começou a' 'pells'a-l� �.o.mpl,_eto a voz.

(a ga1'an la (' os vellcnnen os mLegrals. Indo .ao estl'ang'eir-o, om visita _
� - '--:""""!�"'""l-�'!""'��-'"!'

OH a passeio, a per'Cf',pÇito de \'encimenlos 'não se justificaria. No caEO
numa viagem até lá. E ,por que: Quer estudar á noite� Adquic '

houy,e uma providência,� nm ato tlesig'nativo do :;1'. Pl:cfeito Munic:: Você não p�(le" .8ellll}l'evio não'? As bellcãos do padre An-jl'a uma, ação do "Colégio Bar�

paI � que legalizou o llug'amento rios vencimentos. ES5C aLo saneadOl, exame, conhecer os verdadeJ- tônio esta".a�1 restituindo ,a l·i�!.:!.�de", _,

foi ,o encargo de estudar pllT'alisia infant.iL Soe êsse ,1�neal'g(1 não foi �a-
1'0.8 neceS'�itados enÜ'e os que voz e a audlCao a tantos mudos' p!Jrtidn T b Ib· tLisfeil.o. P se alpe:s:.!1' disso, .08 vonúimenf OIS foram l'e,ec1bidoE', rvirjpllf,e (I i lhe e�tendeJll a mão. e surdos, Também êsse não era ,li • U ra ii IS a�;

embolso indevido de dinheiro público. i ]<'a.ça sua caridade por in- o seu caso'? Mas havia um B °I· "

Até aflui, em ,�int..e�.('. a a,cllsacão q,u.e lancei por Yf':t.rs 'v::íT'ias. [te,rmédiO
da Ação S. Cait,a- impasse: faltavam-lhe os meios rasl elfO

rinense. que tem l'lm ,C3(!a,s. t:r'o "
. .,' C fO sr. Osvaldo Cabnll, enqurmLn de mano n mono cumigo, na LI'ibu T necessanos para a VIagem, on orme comunicacão e,

na da imprensa, tallgrnciou respostas, fugiu ao assunLo e I:)rl1UdCCCl� e�,pecia.l (los que realmente Não seria êsse o motivo, entre-' convite que a0abamos de rece- .

finaLmente. 'precisam (le auxílio. tanto, para que êle deixasse de bel', o p. T. Brasileiro realiza-

Chamado a Ass,cmbléia LI�gislaLiva, ,em virtude da licença a um
seguir o roteiro da esperança, rá, amanhã, ás 20 ,horas-, na

deputado de seu partido, o S1', Osyulelo Cabral ficou com duas tribu.. pois os seus colegas, que tam- Teatro Alvaro de Carvalho,,'
na.sl: a parlaIlJel1t.a�· e a da imprEm,sa. ftepetida, por mim, a velha e in- A\ .'Fr1�IA

bém incentivaram e animaram uma sessjio pública para a pro-
cômoda acusação, o sr. Cabral, :,W invés de voltar pela impl'eJ,lsa _

_ VI ':&i,
",�
V)

a viagem, logo se cotizaram clamação de seus candidatos 3;. .. '

arma d,e que ambos clisrmnh:mws _ homizjou-'s'e na. tribuna purla- ,-.�� .. j j i,__ ,D ,�.� _) paTa ,angariar os meios neces- 'Vereador por est� municipio.
mentar, onde não o lwrlurbal'ia eu. A comgem ela ,escolha, diz muito
Mas não diz tudo. Rss'o tudo é a missão das minhas, I'e�l)à:stas.

Padre Antônio'

Jllorlan6poU'.23 de Outubro tle 1941

Is histórias de um historiador

a vitória do ural. De Gaule
iPAíftJIS, 22 (U, P.) - o j){lrta-voz do general Charlps DeGa'llI!lle, sr.-.

�iomede Catl'O'ux, qe'�larou que o ex-ohde da 1'8:;i'sterwia exerccrá pl'es�-
----------- ..r sao. paTa uo,:as. eJ.eIC?8S ao parlalll(:'llLo ll<lcional logo ([ar "cja 'possivel,
-------------_.. ,a fI:Et1 de a!bll' o ',camplrho para a _sua volta ao poder .. \iCreerml.l),u' ql1E' a

UrultO doPava Frallces, oUg'amza(;ao pillllJca sob l\t1ja IUg't'oda De Ganller '

olhtL'vl� Ião grande p inp';'1lcl'ada vill(n'ia lias l�].oil�·i)e" municipais de clo-'
mingo, j)()S'SlI,e já crrca fl.i" lI'nl I el'(;1l dn� cleipulados fi H l/ua I

.

assf'm'blé1:'l�
nll,nN'J'I) P�,';'ll que Pl'oNiwelmc'nle S,()!',í aUJ1wnta:r.lo imedial.:J.ITIPntr.

DR. LACER,DA

•••

SAVAS

CONVITE
cOrl'lunica aos seus cli
entes que reabriu o seu

consultório nesta cidade.

O Governador do Estac}o convida os chefes de repal'tições
federais, estaduais e municipais para uma reunião, no Palácio,
hoje, quinta-feira, às 16,30 horas, afim de tratar da comemo

ração do dIa do fuuçionário público.
.

.

ARNOLDo SUAtREZ GUNOO
Clinica ,Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hora

marcada, a cargo de abalizado pro-
fissional

'

nua Arcipreste 'Paiva ,17 I,Centro de atividades subversivas
WtA1gH1iN�"rON, 2;� (U, :r.) - o cOJ]hecido agl'I'o cÍlwma'Logra1'ico

Ado/lJp�e. M-C>I1JOU docl�,l'OU (J'll'e "Hol!ywoocl é um fios prinei!p",üs 0elltros
das �,tJvlda�des COll1lllnl&tas na Amenca", e que isto a,ssim acol1tr.ce "por
q"w e de�,e;Jo dos ,illrS'Úl'Gs de "Moscoul'., qu,e ,encaram a pr'OIPaganrla 3t.ra
VIe� do 'cmema COima um dos mel:hores melO'S de Il:'!Val' li efri lo I) seu

,obJ,ehv�: a ,d:eI'JTocad.a rIo �'QoH)J'J]I), dos Estados Uni,dos", I<isla aipinião
de }"I,�n\)olU .1O!' eOl1ihend� hOJe qua,ndo ele fa,Iou peI'anf,e a cl)mi,s�i'i,o que
'0sm .m'Vesbgamdo as atJ vldades dos vermelhos DIa cidade <10 Cj'nema.
No dIa 15 d,e maio, >Men,ion Já havia falado SOIiJre o comunismo e....l L{)s '

AngoeJe:s, ao deij_Jor llel'3Jnto a comissão 'em sessão S,OCI',eta.
'
lJ

t

FRECHANDO
".Fi:cal'irumos ali'via,dos d0s l'nales quI' o ]Jm'Liduri!"ffio rxlTemo acar.·

u'p,ta, SO, DO !próximo lplr,i<to, o oleiLol'uclo '8,e volvesse em 'massa para I)
lado da U. n, N," ,

,Com êssas pala.vras CO'm,p'ça uma local de on.t,em, o ])üi1'io.
A pl'i'meil'a amHif'e, o· conceito rr.vela um complexo freuejiano, de .

amqJLliLarão atl'a"if'�s daqu.f:'le {ir'ro'innws ilUviarlos. A frase, nesse easür
s'er'ia desl)ida de filosofia e conf.el'ia, apenas, um desejo einico e amo-'
ral.

Na l'r(lUdade ela tem llm conleúdo elevadiss,imo e penetra'ntc.
O SPl1 alllo\' reCOl1ihAc·(, 'que o yal'ti1rlal'i-smo ,e:xrfl'BimO acan'ela males.

E, corno j'emédi,o, acose).lJa· () e'&pera qLre o eleilm'wdo em mas,sa pail}
mu 'só partido. ,

Tlissa a (eee. O erutdi,t,o antor, clrulia veuiá, peCOll' ao it'iJcli,caJ' que êss-e- '

pun(ido "leva 5'01' a U. D. N. Com isso delmo.nS<DrOIl-",e mn pensador 'obse
cwclo pelo pa1'tildarismo flx'tl'f:''fio. ]� isso, de, a-CÔ'I1do c,om sua ,Lese, acaI'I'- '

ta males, }<..: um dos mal .. ::; 3;('al'l'e,larJos l1)elo seu partidarismo foi escre
ve.r wque,la Lrelmebunda asneil'a

No dia P>ID 'Cl'ne o f'leitoraclo Lo{ln volvesse para um só pal'tidü, a'

democraoeia virava caclawr. A pI llralid,aJc)e das org'an1zacões poli1,ico
paTlidari-as é marco essencia,l nos regimr� flemocnáti'cos.

ünrle só há um partido, não pode haver Democracia. Bssa, a lição
iprilmeira, o a b ü que o eminente jornalista' de emLem ainda não sabe,
o dp\'ia S:1,])81', para não vir bof.ar boba.gens.

lDa,qui para o 1inturo ficoremos ali-viados com o silêncio de Liia .

ilnsü'e pC'll'sa,dor.

-----------------�----------

QUANDO TEUS ':FILHOS
� perguntarem o que é

•m lázaro, dize-lhes q.e •
um enfêrmo que poderá r.,
cllperar a A.de cem _ IR
aniHo.

conRA cura,
QUEDA DOS CA�

Bnu) E DEMAIS.

Guilherme Tal.
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