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Enquaate a gritarja� histérica de uma opesíçãe .írrespcnsável tenta eco na

'pública, Aderbal RII� da Silva cumpre, superiermente o mandato que lhe foi con íade

pelo
-

voto livre, e soberano. As obras que vem, realizando, como -as de Nerêu Ramos,
ficarão, ao fim de seu govêrno" como marco irremovível, a confundir os derrotados

e os incapazes de captar a confiança' e a estima' de sua gente ..

.. -
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Dlr�r 4. JItM•• Â. D.üLUJCENO DA SILVA
_

Sem programa e sem propósito elevado, o oposicionismo catar í

nense, bem �e vê, está fadado a mais uma derrota retumbante, nas

urnas 11e 23 de novemhro vindouro. }j isto porque, o eleitorado de San
ta Catar-ina, ,cu'ja cultur-a politica 1150 se desvirtuará por solícitação da

intriga e da cabala mal intencionada, nunca esquecorá o Ial.o de esta
rem DO -govêr,no diomens que '�� recomendam pela supotioi-idade de ide
áis polil icos o ,pela sinceridade das ações o das atitudes. Saídos das fi
leiras (lo Par-Lido Social Democráticos. a pujante organização nunca
veucida em o- nosso Ii;sLado, aoueles homens, tendo á sua í'rcnte, no

âmbito nacional, o honrado Prcsideutc Eurico Gaspar Dutra r, na os

J'era estadual, o \minenf.e Governador Aderhal Ramos tia Silva,' são

I I portadores de 'gloriosas conquistas sociais e ucliticas ria nossa nobre
ino XXXIV Florfanópolis,-' Sexta·feira, 24 da Outubro de 1947 f H. 10.158 gE'llJLE'. Caheudo-Ihes resguardar cont ra as tentativas reacionárias essas

___________
conqnístas ;po,pularc,'S, êlOíií. são, na YHJ'rÜI:c1e, os eoucienoiosos responsá-
veis ,p/)r elas, 'não permitindo que se destruam ao g-ÔStO e interêsse de

O Chlale 'ro'mpeu C'om as naco-es' comunl·stas
alguns polií.icos ambi-ciosos, congr'eg ados cm tômo de um uníco móvel,
aliás cnuf'essado : desmantelar a aluai organização govcruamental, pa-

.

,
"

ra l'HStaural' um e�la(lo"d('-!coisas incumpat ivel com a nossa evolução
, Santiago, 23 (U, P,) - Rotn- ta nas perturbações trabalhís- seus diplomatas, que o gover- poJi.t.i'ca e com os imiwI'aLivos da ·hora universal. Dc-fatto, não há mui

pidas as suas relações com a tas do Chile a fim de adiantar no afirmou estarem implicados tos dias, o .iorna! udenisí a desta capital desafiava um órgão da impren
Russia, a Checoeslováquia e a ainda mais seu "totalitarismo nas greves, Não havia nenhum S�' ,pessec(,ista a que posit lvasse as re.ferências fpí"-as a casos de violên

Iugoeslávia, o govêrno chileno imperialista", levou ao rompi- outro pais do bloco soviético Cl� ocorrtdos antes ele 1930. por: motivo eleitoral, em Santa Catarina.
ameaça agora os lideres do mento de relações, ontem á noí- representado aqui. li: o Jazfa com a candidez fingida de quem, com aurotidarls para acu

Partido Comunista de prisão te, com o governo de Moscou. Desta maneira, o Chile per- sal', [alse[bnl�o acontecimentos atuais, está autor-izado a def'enrler um

sob a acusação de instigadores Esta medida cortou a possíbíll- filou-se ao lado do Brasil, no passado de flagrantes atentados :1. liberdade e aos direi,Los elo cidadão.
d€ rebelião nas minas carboní- dade de Kremlin manter con- rompimento diplomático com a Quern não sabo. quem não W recorda daquelas violências', offcíalisadas
feras do pais, Uma declaracão tacto direto com o Partido Co- URSS. A raptura do Brasil, qus a,ll'av'p� all'L?J'iclades policiais, que, no interior do Estado, não permi
oficial neste sentido informa munista chileno. A Iugoeslávía vinha' sendo esperada desde al- ÍJ:Hll a mnnma pxleriorizal_;'ão do pcnsamentr, daqueles que se não con

que o emprego, pela União já não tem relações com o Chi- gU11S dias, foi anunciada ontem duziam pela cartilha elo govêrno? A hOLTUClha, a pancadaria, as amea

Soviética, do Partido Comunis- le, desde a expulsão de dois dos no Rio de Janeiro, tendo sido ças dI' moi-te, as pel'sp.guiçÕPR, - tais eram os argumentos me'IX'ê dos
---".-

provocada pelo que o govêrno quais ,'lC conseguiam ar110gimpnLar ])urUldál'ios e vedar aos rspiritos li ...

DEIXOU A U D N
do presidente Dutra qualificou hera is qualquer ul ividade no sontído de organizar-sr, politicamente.

I '. li! •
como "ultrajante e até mesmo Pois não é isso uma violência? Não fi vergonhoso, na história das

P· 1 t 1
' caluniosa" critica da ímpren- nossas campa nhas civícas do .ultimo decênio de 1930. esse capitulo gra-

- e o 'pl'esen e declaro que me dcslígur-i da UJJi50 Deruocrút ica Xa-
"

cioual secção de Palhoça, tendo ingressado nas fil,pira's do glor-ioso Par-
sa moscovita ás autoridades vado pela intolerêncía dos homens que se alvoram hoje em defensores

tido iSocial Demccrátjeo apoiando nrestrita e incO'nrlic\Tial-munle � can-
públicas, brasileiras, particu- rJo .]JO\'O e adversários do Governo? Como pensa.r, pois, e.11l restabeleeer

dida.Lura do senbo,t, Douto]' Ivo Silveira a Prefei.to Municipal.
larmente ao Exército, tais ]lrl-l.XeS, a,gora, em nossa terra, .quando o altiyo- eleitorado catal'inen-

Pa,lihoça, 21 de Outubro de 194.7
Por sua vez, o Chile fez o se s3,be p pQcie li,vI'ernente exercer, ,nas ;praças publicas e nas urnas, o

anU11ciamellto de sua atitude m::tis am;p].o dindt.o cJ.e rnanisfe,R!laç,ão de ideias? �ão! E foi precisamen
também ontem 'i noite, ldasean- le para con ...;olidar as cnnqnistas Já feitas no selor das liberdalles puhli
do a medida no fato de estar ct� (lUP o elei.tol'ado, '1101' dllas vezes conS0cut-ivas, srugrou vitoriosas em

_ -L '. _

� se veri.ficando "infiltração. (:0- �lei loi' Illf'mol'úxeis, 05 candida'tos do Pantido SDcia 1 Democrático {pn-

O POVO" d
-

, d
muni'sta" na zona çarbonífera do-llws C'-Jn fii1<1o a defesa dos noyo:; postuh�dos democl'áti.cos que o� am-

qUIs ape reJar OS e- do ?�is, que f?i recen�e!llentel! bicio,�o;; não '.hcpiLariaffi de s·n])slilnir ,pelos gast.os .proces�os
-

da com-

pU" d
· -

-I cenarIO de IntranqUIlIdades J)l'(>·��a() e da inr.o,lerâ,ncia .

. Ia os COmUDISlaS I trabalhistas". I l:orisso, o Partido Social Deimocr{d.ic() não cederá um só passo aos

iJU�, ,23 (A, �,) - OnLrm, ·ql1ando foi encerrada a se�são d·a Oama- ,.' o.posi.riolli,�las que �)rpcOllj.7.am ainda hoje as excelôllcias do 'Passado, es-

l:a Mlll11C:IP�I, oCOl,1side.I',�\�C-I"rnussa l�o.�nlar que estava ouvindo OS ,di.'Vcur- Cei. Vldal Ramo� ffll:CidOs ..rJ() C[ue c1ê,:sp passado 'n,os separa 11m movimenLo civico-mili-
sos dOS. '\oreadoros, lllarlJado's ']lO], allo-'.falantes, reclamo

.. u. a Salda do,9 Vi'd I R • d
Uu que emlpolgou tllda a Re,pnbhca, al,Lerando o c'urso da história pó.-

fr!l)reS'rrllanLeo com "1"
'

l'
. a, amos, o veneran o l

'

" . '

.'
.

'-,
.

:', "

.Ull1� �s ,(:e ma�(:lra ameaçq'( ora: O mOVl<ll'lt}nllo df'll a -contel'râneo cu·a existência él rIa" {'(�m eX"l'Ord,lJ�arJ[]s compensações sociais e politicas para o POYO
t<!dos a lllllpl ess,lO de COIsa JwrJel,tamente. ong'all}j,za,da c u'l1J't'sentava f I .

'

.t
J
,. d' I

braSIleIro, As- el(llOOeS a descÜibento as alas eleitoraI's ralsl' 'l'cadas e O"
to'

'

, uma .re u o'en e pag']Jna e e-n�
" .. " . ,i "

a.spec o ,gl'nvc, .preslrl('nte rla {;amara, sr. João Allw-rla, ayisado a sI"n"lnento'" ,.
, .' eX]lurg'Os arbitrários foram substituidos Il)C!as radia.s praxes do verto s�-

tempo lelefonou para fi ch 'f t 'd 1" r 'I 1
. -

,(lo S CIV,lCOS e mOIaIS, t
' ,

' �

, , - 'e

,

C fi UI a e rpo lcra, 80 ICl, aI\,( o gaJ'nnt.Jas nao
no recess alllanti'· u

i cr(> o, gnrnnbdas as ]J,berdarles rio -(,leitor por uma Justiça Eleitoral e

f.II�enas :�)ara os, ,co'm,n:lll-�,tas, ,ma5 la�llIbóm para todos os vcr'earlores, pois laI' vê �a°li;sar hOj��J��.i) e se�; ass·t'guradas as req)resel1ilações das minodas, que não constituiam ou-
nao ,,;el'la posslv·el dlstmg'Ull" á salda .e em meio de .um grulpo de 110- -'

- '-;. ' ,

suma, iror" sina-o "lma far'a
, ,,' , ,

,.'
. data natahcIa. '

,

" ' L ," •

m�ns o:x;altado,;, qU,alS o� pert.�ncenle", ao P·CB, Ime,dwtampllLe ,chegaram .A sua JouO'il, vida públiera vi. TI; (ruam niio se lembra de que as reiYindi,cações do operariado. eram
rl,OlS carros da poliCIa BS<pCCW I" sendo os pOlmla'res l'apidannenie dis- "eu-a êle p:.'a a sua t'eIT 'Ao! I crchidas corno ·casos de poli.cia e. comQ tal, capituladas entre os cri-
-_persados. ,. a.

I
. l'l' ? H

' '-'
'

.

athlg'Ír a maioridade estreava mes V,O 1 ICOS, O,le, 'urna legIsla,çao SOCIal moldada no reconhe>ClInento

o, d·d t d PSD f I
-- nos carg'oI� repl'eselltat:ivos I d�s dlrei,t?s trabal.his,tas, cO:,fere acr �pcrário prerrogativas q'ue lhe

S CaD I a os ,O· • • '.. ii ara0 ao povo CODl? vereador em Lajes, se�ITlao ]1oclerl� r(,>C,lJ-s�r um .reg·:,�� de'illocJ'áttic.� veridicamen,t.e cons.titnido.

Num gesto que traduz o

eS"j
Dia 5 _ Quarta � Ovido tOll'rao nntal. ne!}ois galg'ou,l. O ,Par[:do Socla� ,�m1?OCI'atJ.co guarda cIOsamente e luta pnr manter

pirito democrático dos candida- Bati. um a um, os mais elevados pos.1 JDltf111�IVel eflse pa�rl1noD-lo mO,raI rIo nosso pai,s, opondo resistê'Ilicia á

tos a vereadores do glorioso- Dia 6 _ Quinta _ Hamilton tos: 'prefeito municipal, depu. pressa? dos ,deillohcl.q_r,es deSipel·tados, que outra coisa não querem sin50

:paTtido majoritário, entrarãoí V' P€reira. fado constit'uÍinte em 21, vice.! ohs,trmr o .prosse;gmme.nfo da obra de comolidação social empreendida
-eles em contato direto com o Dia 7 _ Sexta _ José Ri- g'ove,rnador do Estado, Gover.1 cm bo,a hora por gOiVemos ipwfriótic,amBnle inspirados, após o movimen-

!lovo atravez o microfone da beiro. nador, delmtado federal e- senaJto dt;l 1 Q30.

Rádio Guarujá, falando 110S Dia 8 _ Sábado _ Tomaz dor da República. • I, �\JcÜlm'Pa'Ilih?r o P. S. D .. ,pre.sLi.g'iar-lhe a a,luaeão, apoiar-lIlf� os

.dias e ordem que abaixo publi- Cabral. Em todos e ca.da um desses t'andldatos - f' r]Elyer de Lodos homPTls de- fortes convicções democráti-

camos: Dia 9 � Domingo cairg'os serviu devotadamente o'ca;;, que desejam ver próspera a Pár,ria e feliz a sociedade brasileira,
Dia 23 - quinta - Emídiol Dia 10 _ Segunda _ Emidio Estallo. Administrando-o, Pl'o.�const.itll'jrl� s<ilklamenrt:, sô.brp.uma �oUdarie,dade conciel1lle e regularia

Cardoso.

I Cardoso,
moveu a ref0I?"-a .do en�no., er·1 por IP1'ecel'!os de per�erla J'ustlça sOCIa!, ,

'

. . .

Dia 24 - Sexta - Osvaldo Dia 11 _ Terça _ Oswaldo g'uendo 0.8 pI'lmen'os' g'randes No momento, pOIS. em que o PartJdn SOCial nemocrW[.I'CO es·ta cou-

Machado. - Machado. 'g'ruI}os esc,olal'es, ellll 1913.1914.1 vacando o seu valoroso ,eIeiiLoraclo 'Papa c0:Illparecer ás nrnas, a 2.3 da

Dia 25 - Sábado -- Maj. Dia 12 _ Quarta _ Maj. Rasg'ou, então, estJradas-tron.l Davemhl'o vindouro, é ol)orhmo leIil.hrar C[>ue com os candidatos· pesse-

João Alc. da Cunha. João Ale. da Cunha. co, }}ossibilitantlo, com isso, a,1 di,,[as, não só ipreservaremos as conquistas já feLtas, corno prossegui-
Dia 26 - Domingo Dia 13 _ Quinta _ Dr. Ar- moviment.'lção da riqueza ba.r.1 remos o programa de cOnlQ)lementac:,ão, sob estimulos de sã e cri�tã so-

Dia 27 - Segunda Dr. mando Assis. l'ig'a.verde. lidarieda�G social. rumo a mellhoi'ps e mais gloriosos dias para o Bra-

Armando Assis. Dia 14 - Sexta _ José do O seu perfil de homem públi.' sil e' .para Santa Caíari,na.
'

Dia 28 - 'rerça - José do Vale Pereira. co não cabe no escorço de um Com o Partido Social Democrálbic.o, pOl'ta-nto I, cUltariueses!

Vale Pereira.
Dia 15 _ Sábado _ AntÔnio reg'istl'o, �01l10 �st�. A figul'�

Dia 29 - Quarta ___:_ AntôlIio Apostolo.
• do v'ener�do e InsIgne cataI'l·

Apostolo. ,

D' 16 D m'n Inense esta, entl'eta!uto, na g'ra�
Dia 30 - Quinta - JornaL �a

- o I go ,tidão de seu povo pelo muito NEW YORK, 23 (U, ,p" - AssemLl'éia da mm wprOVOll formal.

Batista Pereira.
DIa 17 - Segunda - Jornal. �l

'

f
"

t
.

nente f\Un !bandeira ofic·a!· '

Batis,ta P.éreira. qu� por e e ez, sem pau ar e-s'·, I
"

'E" t" "h' d-" l'
I

d" I b :1' I o',] "o - l'r )' a
Dia 31 - Sexta - Dr. Artur '1 fOlrcos e sem se resguarda,!' de <·S' a <1nl ,eU'R c.ons ,a' e .um g OI o D1-lilllla , c I (e OUI ,crn, -a lZ •

P.' Oliveira. DIa. 8. - Terça - Dr. Artur ca.li��eiras. do sobre um fundo azul e dev'erá ser hasteada nos edificios a nas mis-

D' 1° S'b d D J
- P. OllveIra. � f· f t �o-e·s da ONU �m todo o mundo.la - a a o-r. oao

Dia 19 _ Quarta _ Dr. João .-'1.S e �sll'as e a � -no.sa,s ,ma- ""

Bonassis. Bonassis mfestaçoe,s d� apre«;lo, d� res· C------I---d----f------�-'--d-----'--Dia 2 - DomIngo Dia 20' _ Quinta _ Jornal. pei!? e �e carInho que.h_oJe lhe- ontro e a� abrlcas e armas
Dia 3 --Segunda - Jornal.

Jairo C' llado
s:erao trIbutadas refletIrao, 80'" ,

_ •

Jairo Callado.
' Ia. brema.ne.ira o bem que êle es. Buenos Aires, 23 - (D. P')I produçao

de armas e artI�oS
Dia 4 Terça Newton Pia 21 Sexta - Newton Ma- palhou, á f�rta, pela sna Santa - o govel'1lO Peron colocou to- milit�r�s ��b o co�trole direto

Macuco. ""- CUC€l. Ca.tarina. das as fábricas empenL:ldas na do MllllsterlO da Guerra.

_
Pech'o l1wnl}(�1'to Pe1'1':i

(Fi>rma recunhecida ,no T('ue!ião :\Iario X·e,'es ue Oliveil'a, eu)' Palha
�Il., a 21 de oulubro de Hlí7,)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inforn13côes
,

nteí»
o ESTADO Horario das empre

sas rodoviarias.
'SEGUNó1!>A-FEIRA

Expresso São C' óvão - I-aguna
7 horas. ,

.

16 horas.
Auto-Viação Hajai - ltajaí - 15 110-
Expresso Brusqueuse _ Brusque -

ras.

'Expresso Brusquensa - Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarfnense : f_ Joinvile

_ 7 horas.
Auto-Vlação Catarinense _ Cueítíoa

� 5 horas.
Rodovíâr-ia Sub-Br-as il _ Pôr-to Alegre

_ 3 horas. \
Rapído Sul-BrasUeiro _ Joinvile _

ás 5 e 14 horas.
'T;E!RÇA-FELRA

Auto-Víação Catarinense - Pôr to Ale:
gre - 6 horas.

Auto-Viaçãlo Catarinense _ Curitiba
_ 5 horas
Auto-Viação' Catarinense

_ 7 horas. ,

Auto-Viação Catavinen se
_ 6 horas.
Expresso São Cristóvão _ Laguna -

7 h�as.
EmpJ<'sa Glória _ .Laguna _ 7%

e 6% horas.
Expresso Brusquense _ Brusque -

16· horas.
lAuto-Viação Itajaí - Itajaí _ 15 ho-

ras. I -...

Rápido Su. Brasíteíro, _ Joinvile :.._ às
5 e 14 nosas,

QUARTA-FERA
Auto-Viacâo Catarinense

_ 5 horas.
A uto-Viaeâo Catarinense

_ 7 hQras. ..

Auto-Viação Catarinense _, Laguna
_ 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile -:- às

5 e 14 horas.
EX'presso São Cristovão _ Laguna _:_

7 horas.
EX'Presso BTLlsquense _ Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Hajai - Itajaí - 15 ho

raS".

Expresso Brusquense _ Nova Trento
_ 16,30 ho,ras.
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Al.egre

_ 3 horas.

Localizado o avião
Lima, 22 (U. P.) - - O mi

nistério da aeronáutica confir
mou ter-se achado a, cinquenta
quilômetros a sudoeste de Bor-
ja, nas proximidades do 'rio

A Aç�{} Social Cataciuense, para JJQa execução de seu plarro: d�n'

Marnon, os restos de um avião
assistência '<lia verdaoen-o necessíteôo, precisa em cada quarteíaão dff'>'

do. exército norte-americano
nossa �i:!ad€, de :�in 'ou uma representante, no mínimo, podendo eadas.

d h,' dí
quaeteh-ão ter até CInco representantes,

que esaparecera a onze las . .' . .

11 I
A, -

h
Desejando o prezado ]el'11)1' ou leitora colaborar em tão grandiosa»

a se va amazornca nao .

a-I b I' h
. '. - . .,.

vendo esp de
.

tora, (e ' oje mesmo a sua adesão por intermédio dêste 'Jornal ou da.�.
. eranças e que es e- R.'ádióo Guarudá,
Jam com VIda os seus seis pas- .

. J
. .

sageíros e t" ,

I
Pessoas 'que Já se inscrever-am :

, n re os quaIS se €n- Q'
• -

.

C ntrav d· J Benavid
uarteirão n. 18 - (ruas: Almirante AIYim, Ci-ispim Mira, Av_.

o a o r. uan enavi es, " ..'

ch d
.

d 'd
"",turo Ramos e Ferr-aira Lima) .

eve . os servIços e sau e tia . . . . .

aviação pe
. IS1'S, Bento Agu ído VHwl'a e Heitor Far-ia,

ruana. Ouaeteírão rr, 4 - (ruas: FlelilPe 'Schmidt, Pedro Ivo, 8et.e de Se--'

I
LC'lHlbl'o 'e Consebheiro 1\1a;r;)),

ISra, ,Sleli-ta Garcia e sr. Sidnei Noceti.
Ounrleu-âo n, 25 - (ruas : Blurnerrau, p�'aça, Etelvjna Luz, rua Fel'-

reira Lima c Averrída Mauro Ramos). - Quarteirão u. 26 - (rua Irmão=

Joaquim, Avemi'd'a Mauro Hamos e rua .Ri'Ü Grande do Sul)
8'1'l<1. lVI,aria l<;'nr.ilque,ta D'Avila.

Snra. CEOILTA MACEDO
Quatro quarteirões compreendidos entre as ruas: Marechal Gui->

Inerme, Deodoro, 'I'te. Silveira e Arcipeste J')aiva.
S1.a ".ETELVINA MELLO

Dois qnarte irôes, oompreendidos entre as ruas H. Luz, Fernando>
Machado, General Bitencourt,' e Saldanha Marinho .

8nra. 1\1ARIA COS'l'A SOUZA
Quarloião ,compreendido entre huas Anita Garibaldi, F, Machade..,

General Bittencourt e Av, I-I. Luz. .

Sm-a. AGNESE FAHACO
Quarteir-ão das ruas Felipe Schmidt, Geronimo Coelho, Tte. 311-·

veiru e Alvaro de Carvalho.

Nossa Senhora de
Fátima

Cova da Iria, 22 CU. P.)
A senhora Wíley, espôsa r�[) em
baixador americano em Lisbôa
acompanhada de outras enfer�
me iras profissionais e voluntá

ri�s, se encontram a,jlui, onde
milhares de doentes Iniciam a

peregrinação mais �impürtallte
do ano á Gruta de Nossa Se
hhora de Fátima.
.Entre outros visitantes se so

bTessaem a condessa d�) P,tris,
espôsa do pretendente ao tro
no francês, a espôsa do rn'ülci
pe don Juan, pretendente ao

trono de Espanha, e cerca de
15,000 Franciscanos, muitos
dos quais compareceram ao

Congresso Franciscánc qlln ter
minou há poUco em Lisbôa.
Milhares de portugueses �

estrangeiros afluiram ao tem

plo por terem carruagem e au

tomóveis. Operários pobres
tem andado milhas e milhas
para prestar homenagem á Se
nhora de Fátima. Os rer6is e as

pensões se' encontram lotados
pelos visitantes. Peregrinos de
todo o mundo representando
sE!us paises nesta peregrina
ção sem par. O Brasíl se fez
-represntar, entre outros pela
filha do embaixador eu{ Lis
bôa.

Vende-se

./

raso

Expresso Brusquense
16 hm:as.

I 'Rápido Sul Bra"sileiro _ Joinvile
às 5 e· 14 horas.

T ·-----1 SÁBADO

em dinheir'o? _ A�t�����:o Catarinense _ Curitiba

Rápido Sul BrasHeiro _ Joinvile -

às 5 e 19 horas.
Auto-Viação Catarinense _ Joinvlle

_ 7 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Tubarão

- fi horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
EX"presso Brllsquense - Brusque -

14 ·horas.
Auto-Viação Itajaí ._ Itajaí - 13 ho

ras.

Expresso, Brusquense - Nova Trento
_ 9,30 horas.
Exoresso Glória _ Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas,

I

...... e Oficlnu • rua 10141
Pinto II. 5

Diretor: RUBÉNS A. RAMOS
p�:rfetárlo e DJr.-Ger....

SIDNEI NOCETI
DlretGt de Reda�lo:

[Ia. DAMASCENO DA SILV"
Chefe de Papnaçiu:

J'RANCISCO LAMAlQUlI
Chefe de :mprado:

IO..Qr'.tM CABRAl· DA SILVA
R"-vresentante:

RAUL CASAMAYOR
SUCUfl,SAL DE
A. S.' LARA

a.. Smador Dantas, 40 - to
andar

1.'.1· 12-5924 - Rio ti. lanelr.
a.. Felipe de OUvefra. 21 _

8� andar
Tti. 2-'873 - São Pulo

Joinvíle

Tubarão

Curitiba

Joinvile

QUIN'rA-FEJRA
Auto--Viação Catarinense

Alegre _ G horas,
Auto-Viação Catarinense

- 5 borals.
Auto,Viação Catarinense

_ 7 horas,
Auto-Viação Catarinense _ Tubarão

_ 6 horas.
Auto-Viação Catarinense _ Laguna

_ 6,30 horas. /

Expresso ,São Cristovão - Laguna -

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

e 7 1/2 ho'ras.
'Expresso BrlJsquense _ Brusque -

16 horas.
.

Auto-Viação Itajaí -'- Itajai - 15 ho-
ra�

"

Rá'Pido Sul Brasileiro - Joinvile .- às
5 e 14 horas.

SEXTA·FEIRA
Rodoviária Sul Brasil _ Pôrto AJ.egre

_ 3 horas.
Auto-Viação CataTinense

_ 5 horas.
A1Jto-Viação Catarinense

_ 7 horas.
Auto-Viação Caotarinel1se - L2guna

_ 6,300 horas.
Expresso São Ol'istovão _ Laguna _

7 horas.
Auto-Viação' ltajai - Itaja! _ 15 ho·

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

rua Deodoro 20 com o sr.

Valdemar Matos.

ESTA ,
FRAQUEZA �
ATINGE ��-

PESSOAS DE MA;S DE
40 ANOS

Diz-�e que o organismo muda

completamente de sete em lIete
anos, O certo é que com o passar
do tempo a saúde se modifica e

em muitat pessoas de mais de
4(1 anos começam a aparecer dis
turbios, muitas vezes de natureza
séria, Entre estes o principal é o

disturbio da bexiga, uma fraque
za cujas exigepcias, que se ma

nifestam principalmente á. noite
quando se está bem quente na

cama. são muito irrltantes. Essa
debilidade da bexiga é um resul·
tado de disturbios renais e si fôr
desprezada, poderá tornar-se pe'
rigosa, transformando-se em cal
culos, pedras ou <!istite (inflama
ção crónica da bexiga),
Não ha meio mais rapido e eficaz
de conseguir alivio desses' perigos
do que uma série das afamadas
Pílulas De Witt para os Rins e

Bexiga, conhecidas em todo O

mundo.

ASSINATURAS
Na Capital

b•. r •••••.... Or$ .....
••utrt) . . . . • . Cr$ 41.$.
i"riJllleatre •••••• Cr$ !i.�
VI_ Cr' ••••
RtaGro av·nlso .• t;ri6 ..."'"

No Interior
h. .. Crt 1•••Of
19l!1legtre ••. _. , • • Crt ",00
Trimestre . . . . . Cl'$ al,co
"'oero avulso ..Cr$ t.""

A.allhu:loa mediaBt. eOlltl'llld

Oi! orlrlnaÚl. mesmo .AIII
publicados, nio serAo

devolvidos.
:4 direçio não se r.'08-

cabUlz& pelos eoneelto.
em.itidos nos arU,;Ott

aulnadoa
pórto

Curitiba

Joinvíle

Curitiba

,Joinvíle

Brusque

PILULAS 1DE WITT\�
Para os Ril)S e a Bexiga

I

EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
i) GRANDE É MAIS ECONOljlICOJ,

Farmácias de plantão
DIA 11 Sábado - Farmácia

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

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

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

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

llIuito ou Pouco. Não jmporta!
O leitor deseja obter uma

rel!:':.;" mensal, semestral ou

únual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó

cios ao Crediário KNOT, á mr

João Pinto n. 5, que, em com

binação com (I' ES('l'itório 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 escritórios do Cr�
diário KNOT. ou nesta recla

ção..

------- ----·T _.

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

capital a juro(3 (wmpensadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIARIO KNOT, á rua Joã<
Pinto nO 5 (anex.o a red.ação
de "O Estado"), que- tra�
balhando em combinação com

o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIC
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe
re<cer-lhe a máxima garantia
e eficiência nos negócios que
lhes forem confiados.

,

Viacão
•

,

aerea

AVISO i

Morario

A IDMPRESA CONSTRUTORA UNIVEJRSAL. AVISA P""
'DODOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESÃ�
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE}
CRETO-LElI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DF),.
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES'�
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAIC'
DIDSTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI· ..

CIO AMÉLIA NETO.
___________________________________________________MRK__..am..�"

J.'2;
_________R_u_s_F_e_1_ip_p_e,_.s_c_h_m_id_t_4_8 ,f:;

VESTIR-SE COM CONfORTeQUER E ELEGANCIA 1

SEGNDA-FELRA
Varig - 10,40 horas _ Norte.
Real S. A, _ 7,30 horas _ Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte ..
ReM 8. A. _ 11,3'0 horas _ Sul.
Panair - 9,5.0 horas _ NOTte.

'J'EtR:ÇA-FEIRA
Cruzei,ro do 'Sul _ 9,4'0 horas _ Norte,
Varig - 12,50 horas _ Sul.
iPanaíor - 13.07 horas - SuL
Cruzeiro do Sul 12,20 horas

Norte.
QUARTA-FEJRA

Cruzeiro do .Sul - 10,40 horas
Nortlê.
Real S. A. _ 7,3.0 horas - Norte.
Varig - 13,00 horas _ Norte.
Real S. A. _ 11,30 horas - Sul.

QUINTA-FEIRA
Panair _ 12,1'7 hora,s _ SuL
Panair _ 9,50 horas -..: Norte.
Va.tig _ 10,20 horas _ Sul.
d-uzeiro do Sul - 15,30 hOi'as _ Sul..

. Cruzeiro do Sul _ '9,40 hs. _ Norte,
SEX'I1A-FEIRA

Varig _ 10,40 horas _ Norte.
Real S. A. _ 14.,30 horas - Norte,
Real S. A. _ 7.30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul _ 7,20 hs. _ Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
Cruzeiro do Sul - 11.00 hs. - Norte.
Varig _ 12,30 horas _ Sul.
Panair__ 9,50 horas _ Norte.

DOMINGO
Panair _ 13,07 horas - Sul.
Panair _ 9,50 horas _ N(wte.
Cruzeiro do Sul _ 11,00 hs, - Sul.
Cruzeiro do Sul - 17,00 hs. - Norte.

PROCURE A

Alfaiataria ello
Asteróide & Cia. Llda.-

RUA TRAJANO, 33-(sobrado)
O ESORITóRIO ASTElRóIDE & Cia. Ltda.. , inLermediário {}�

Empl\oza COimeroial R. Grossenbacker S. A., co� escritório no Rio,
de Janeiro, e'I1carrega-se od·e compras de quaisquer ar,tigo.s naque}ll;,
pra,(;,a - cimeIlito, ferro, cauo-s galvanizad,os, ,pIlieus etc.

I
-'"

TINTURARIA CR'UZEIRO
Tiradentes

LAVA e TINGE

44

ROUPA.S
Reforma chapeo3

Profissional competente - Servi�o rapido e garantido.

Serraria e Locom..ovel
Vende-se uma serraria desmontada, de grande capa-'

cidade, toda reforçada, com bons mancais e uma serra':

petiça, 'tipo francesa, com armação toda de' ferro, para,
abrir pranchões em táboas, com capacidade de oito lámi
nas de serra.,

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·..

sais, para madeira de lei;
-

Preço a vista Cr$ 100.000,00.
Vende-se� tambem, sómente a serraria e o 10comoveI,

preço' a combinar.
.

Informações na Organização Comercial Catarinense.
à rua João Pinto, n.O 18 (baixo) ou com Oswaldo WestphaJ,
na vila de Braço do Norte, Tubarão.

ImportadOS .direlamente. dos E. E. UDidos�'
- Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais
Comunicamos que estamol recebendo uma importaçiio' dill'etfl!l,'

dos Eltadol Unidotl, dOI leguint81 artigos:
FilmeI para Ráiol X, em diversol tamanho•.

Almofadas 6 travelseiros de câmara de ar, de borrocha -- Dedeirolll o" -

capotinhol higiênicos. de borracha.
Luval para cirurgia.

Cub6s, comadres, irrigadores i canecal graduadas, compadres, f1?ni�.
em ferro batido, esmaltado,
E diverlos outrol artigos. ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C
Soci6dade Materiai. e Instrumental Técnico. -- Cientificol Ltdo,

Rua Con.elheiro Mafra, 54 -- Caixa PalitaI. 148,
TelegrClmQI: '�«Somatec» FLORIANOPOLIS. /

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EQ'rAno Jlexta-f"el"IL24 de Outubro ér. :"":7;

Procedente de Cluritiba, che- no Rio Grande -do Sul a alta
Continua O ESTADOrfazen- gou ontem a esta cidade, o Dr. missão que foi

-

investida,
«do distribuições de valiosos Ir, Líudoro Machado Sant Anna,

I

num trabalho de. ' cooperação
urros, inclusive romances ,me-' Delegado Especial do Aero Clu- e união entre os 111e105 avíató

,dernos, entre as peesoa« que
be do Brasil, que em visita aos rios civis, congregando desta:

�"oonstam de seu cadastro SO-I aero-clubes filiados, a entidade forma todos os meios' para au-I..-ciel, i máxima da aviação civil, vem a
I
mental' cada vez mais em nossa

As pessoas que ainda -não Florianópolis, com a missão de terra, o interesse pelo esporte;
,,41a;am' preenchido, o coupon: congregar e inspecionar as ati- do vôo.

«qu« diariamente publicamos vidades aero-esportíva, e, ao; Em Porto Alegre, além da

,ci1fPodetão faze-lo agora, bebi- mesmo tempo, estudar junto ao' missão que lhe foi imcumblda,
;ditando-se, assim, li concorre-' governo, possibilidades para! levará tamb§m ao .Governador
:;."ZélIm a tão interéssante 'inicia-;, melhoramentos da avição eivil)Walter '�obin, 'as Insígnias de
"tiva realizada sob o pntroci-, em nosso Estado. 1 Honra do -Aero Clube do Bra
enio da LIVRARIA' ROSA, à, Durante o dia, esteve em vi-: sil, que será entregue no Palá
ifDeodoro n. 33, nesta Capital. sita ao sr. Governador do Es- cio no dia 25, em ato solene .

..., !; * tado, onde trocaram idéias ai Esta cerimônia, �e�u sendo f�i-
,FAZEM ANOS HOJE respeito dos progressos da avia- � ta 'em todos os, Estados da

t>,;' •

; . ,
-_ sra. Maria Dutra Calado, çao em nosso pais, e assuntos I União, como testemunho d.�

«esposa do sr. Martinho ';CálaGô referentes a� bom andamento,: gratidão aos srs. gov�r.,�a"dores,
..Junior, runc. federal da nossa entidade. ,pelos relevantes serviços pres-

�, sra. Maria do Rosario de Hoje pela manhã dr. Macha- tados a causa da âVJàção civil
.�!>1iveira, esposa do sr, Renato do Sant Anna fará uma visita brasilelra. '-
�Pjnto de Oliveira ao aeródromo Nereu Ramos.] N 1· dI'·' "d A I'. ". ,a ga ena e. lOnra o ero

- sr. Waldemar Fornerollí, onde estará maI� em cont.ato Clube do Brasil conta com os'
::'Prop. da "Alfaiataria Fornero- com os nossos pilotos e �Ire-' nomes dos srs. 'Presidentes da!�1i", e esportista tores, b�m oom� percorrera to-

República, General E. Gaspar!
- o jõvem Francíseo Rodri- das as instalações recem-cons-

D t V· P íd t D I
,,,gues. estudante truidas. i NU :a,

R
ice- rOesl en ed � !

.

Edí
'� .

F O D Ma h d S t A
ereu amos overna ores: I

- a menma mamarr er- r. c a o an nna, Adernar de Barros', 'A.derbàl
mandes, vem fazendo um trabalho em

Sil C' b B Otá
,

Pr 1 avia
-

··1 b ·1' uva, OIm ra ueno, a-,
10 a VI çao CIVl rasi eira, vío Mangabeira,' Faustino de:

e tem procurado s. s. entrar em
Albuquerque, José Varela, Moi-Icontato com todos os

gover-I
"

L· Ed d 1\,r do.

d .i ses upion, mun O mace '

nos, atím e demonstrar o alto
S C 1 L· d b I

b
.

.

,- oares ar os III en erg e os
e no re serviço que a aviaçao d

'

s:: I d Fflh I o.. '1 t d b \ sena ores, ",a ga o 1, o, .rv
CHI vem pres an o em eue-l de Acuí 'S

.

tárí d J tí�.. d 1 tl ld d "
e quino, ecre arro e' us 1-

dCIO a co e IV1- a e e aSSIm A d S::i •

P
.

d d N
-

'

1
ça, rman o ",",mom ermra e

seu o a açao. .
. 1· tA" Ch tIDst ort C t d

o JOllla IS a SSIS
,

a eaur-
.

,eve no n 'e e, en 1'0 .0 briand.
'

paIS, e agora segue com destl- .

no ao sul, visitou o nosso

en-., Desejamos ao nosso visitan
trevistadÇJ, cerca de 130 aero- te;'uma boa estádia em nossa

clubes, quer isto dizer, que par-' capital, e agradecemos l:!- visita
tiu do Norte, e espera concluir que nos foi feita.

.- ---- ,,- A enmissiío de térui'cos holandnses ,que esteve há dias em nosso Es-

" CLUBE DOZE DE .GOSTO lUldo, a,fim de examinar as terras do Rio V.erme1ho e do Vale do Tuba-
"

� [,[lia" /pal'a ai fixar colonos daquela naciona'Udade, partiu para o 'lJ,orte
-� "Colég'�o Barrig'a. 'V1�l'�e"', '.

A Dirploria .rlo Clll'be DOZE de .Agosto l;ei':oh:ell, a' 'Jl:l,pLir desta data, do íll'uis,.
,,:esta construIdo o seu maJesto- �llsla)I' lemporal'lamonle. a admis:,iio de sócios ASPTilIANTES. salvo os D C 'l'b h f d

. - 'Q" l' C 1- b'
" ,. ....'.

'

,8 '"url·1 a, o o, e ,e ' a ;coml�o. J:'.,ngeJil' le11'o, l>.Jcllerpen -Cl�g, ,expe�
so prédio e necfssitn de sua. frlhos .ar> i',OClOS.

' ,

•. diu ao ,SecrPltário ,da Viac,fto, abras Pu.blicas e Agricultura, o seguinte
''Valiosa colaborac;ão. I, Essa ,nl('di,�a é dc[(�rm í:l_arla ,pelo fal () {�S. o �'L]'m:ero :cle .

sPUs U'Sso-:, Le].egTama: "lJr?'ente Do-ntor L,eoberlo Leal Secretário AgTicultura �

c laí]os '_�'J, atualmrnle, mLlIto elr�Ya.do, em �'elaçao a eXlglllclade rios Floriam6polis :SC _ 145 Curiliba 71fl3 _ 25 - 2,20 - Hh "

oPllS s,aloes. i\igradeç:,o ,penhOl'lHlame'lltól &ml hOSlpHalid.1de dlll'anLc esi,adia ,Flo�
,flecreLaria. em Fllorianúpolis. 23 de üulubro de 19/[7 l.'ianÓlpolis e vivo inleress,@ e cohliboTaoão assunto emigração ,holandeslll

A DIIRE'I1Ü1RIA
'-;:- Cordiais -Sau:da,ções - Schel�petr])erg".

Carpinteiros e /Servenles Reaparecem os �4"discos'"
Precisa-se pata o inicio de uma construção ,de vulto Copenhague, 23 (U. P.) � estr�anho, "semelhante a 'um

centro da cidade. Inúmeras pessoas" em várias disco voador" , cruzando <w céus;
Tratar com o' Snr. LEOPELELE no Hotel Magestic partes da Diaamarca, declara- do pais. O objeto foi d€!scrito

ou nesta Redação. ram hoje ter visto um objeto como uma bola" de fogo cont
,----.--------------------------------------'-.;.'--------�-- 'uma longa cauda, "que se movi-

. Assurance Company,· Li.mited. '����J��ao:st�l.ta w�locidade em

Essa noticia é a primeira a

(CQMPANHIA INGLE:ZA ,DE SEGUROS) surgir depois de terem cessado

Séde Social: Bartbolomew Lane. Londres, 'Inglaterra ' ��oi�����[s���' ������s�pa:�
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO D g' 1946·

. todas as partes do mundo.
-----------------------------------

,,� .

•. ._: ,'f

N-"� i ' (:1
' A T I V O ,-" ,'. '" .,' ." _. 1 ao e

,

,
'- :' '.. .r�·� - ,,E ,

's. d. Esteve :'Bm nossa redação oIpoLeeas sôbre propri,edade?<� : '.<'.. 5,.'�22_288. 10. 10.
dEJTIpréstimos sôbr,é impostos público� 1.50'2;H·U.·- 7. 5. sr. Oacyr'Bilc,. qu� ,. ,eclat·ou

j<jmprésti�mos sôhr, Usufrutos vitalícios e 1'e-
,,-' não serem· verdadeiras as afir-

versoQS . ,'o •.••••• , •• , •• , •••••••••••••• , '348.750. 5. 4. mações publicadas no Diário da
Empréstimos sôbr,e arrendamentos' .... ,.�..... 9{).177. 15. 5. T,"arde de n,nte-ontem. "

ElJ1lm�stimos sôbre Obr_igações, Ações, B outros -.;:

í.ítlllos , '.' .. 1. • . . . • . • 11.086. 5. _ 1.
.,

Alega àq';uele�senhor que seus

EmPTéstiI?os, ,sôbr,e apólices' de vida da Com- gastos são' os 'seguintes, con·
panhw ', "

'1'
•. - ••• , •••• , • • 710,0,411. 19; 10. forme poderá demonstrar:

'

Valores do Govêrno Britânico ... ; , ..... '. . . .. 16.128.65,4. O. O."
G' 1· 850'0 a 9001\Títulos municipais e dos condados do Re'ino Unido'- 941.503. ·0. O azo ma -. ' . v

Valores da índia e das Colônias ,.,........... �1.541.787. O. O: cru�efros mensais, oleo, mais OU!
Valores €strangeiros , .. . . . . .. 1.166.056.�. o. menos 500 cruzeiros; 3 chau"'"
Obrigações, Valores B ações 13.575,H7. o, O. �e�: Cr$ �.700,00; 4 Gondutoreál
Arrendamentos, Rendas é Prédios ,.'. 2.098.750. P. n.

C $ 1 OO'ô luO' I de 'gaUsufrutos _vit.alícios e R.ev�rsões f'.'......
,67.579. 18. 3, r .

$
,.00; a l:)ue

t d

..

,Saldos deVIdos pelas AgenCIas '...... 1.1'86,999. 5. 1�,' i"a-ge Cr 500,00.; aposen a �-
Diversos dev€.Qores ,........

I 55!1.027. O. 4. ria mais ou menos 200 cruzeI·
Prêmios a, receber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1'9.903. 10. O. ro�; conê'érto dús carros, mais
Juros, DividE)ndos e Rendas a reoeber ..... , . . 43.688. 6: {)., 7000

'

D· 'd d R' d 2 8 88 i'>
.

,ou menos - ,90.uros, IVl en os ,e 'en as a vencer , 9.6. '-'o O.
d

..

Dinheiro 'em depósito nos Ilanyos, em caixa e ,O calculo da ren a mmlma.
em conta, corrente , '" 1.517.758. 11. 8. de cada viagem está errado.

Cada (>arro comporta, no má
lamo 48' passageiros, sendo
metade a 700 e metade a

800 (a maioria é de 700), dará,
36,00, isto quando completa-

'\...
--

mente lotado; o que é raro, a
.E 4.6.'811:5.006. 17. 7 ,.

não ser na força do verão que
o novo proprietário ainda não
.viu, pois recentemente é" que
adquiriu a Empreza.

Delegado especial d� .\�Aéreo!(;Iube' do BraSIl ',' \", ,

•

,

VIAJANTES
OSCAR TROl\1POWSKI

-Encontra-se em Florianópo
.-ljs, onde veiu para traJ:amento
-de saude, o sr. Oscar 'I'rom

;powski, residente em Imbituba.

LAR EIM FlEpTA
.

Tem. recebido calorosos cum�

:;primentos o casal Acari Mar

,;;garida e exma. esposa, pelo
.nascimento de mais, uma filhi

:!�lüL que na pia bastimal rece
�berá o nome de Marcia.

no

:l\ li .,:frJ '7 �JRI
, li! .J1J,.)VI

, _,__ ', ,./ I ),. / _.'

DR. SAVAS LACERDA
comu!':ica aos seus cli-'
entes que reabriu o seu

consultório nesta cidade.
:" ).
�'.----------------------------

Iliance

P A"-S S .I V O
,.

,

. ,

�' .�'- .... .,.

;€. s . " d.
1.000.000. o. O.
26.560.143. 10. :'7.
4.1'18.257. ,O. O.
2.215,880 . II. 4.

1.459.802. o. ... ."0.

1.101.791. 2. 4.

2.717.733, , 7. 10.
2.000.000. O. O •

300.000, ' o. o.

3{){).000. O. O.
385.000. O. O.
898.561- 3. 9.

- 54-000. O. O.

"Capital rea'l-izado , , .

Fundo de Seguro de Vida , , .

_Fundo de Seguros Contra IncêndiOs , .

.

Fundo 'de Sl!gUl'OS Marítimos ..
, , ,: .

Fundo de Seguros conlra acidente e fundo de
;:if Seguros diversos , .. , .

,.Fundo de Viuvas e órfãos e .:onl as dos em-
. pl·,egados ' , " .. , , .. , .. , , , .

:-Fundo de Amortizaçã.o e Fundo de Resgate de
capital . , , .

. Fundo de Rés81'va ".,., .. " .. ,., , .

'Jte&erva para impost.os eventuais , .

iResen'a, para contingências provenient.es da
guerra ." . , .. ,

'

.

:.a:teserva para Dividendos ' , , .

'{;ontas de lucl'os ,e perdas .. " ,.,., .

: Lucros, Seg'LlI'o dé Vida: (Conta dos Acionistas)

'Jleclamaçi)es dp Seguros de
vida a' pagar .

lId'em de Seguros contlja in-
cêndio .a pagar , .

'Idem dH Seguros diversos a

pagal' ,.,.,
'

.

"Dividendos nilo r,eclamados
�llantias devidas .... , ...

I

317.761. 19. 7.

783.971. O. 4.

944.156. 7. 8.
1.124. 19. 11.

1,659.824. L 3. 3.706.838. 8. 9.

� 46.8:18.006. :17. ..,
I.

.:

ti,

e se encontra
à d;spos�çiio dos

interessados" o
, , '

!iepresentante de

.' . 'f:�'�
'l:�

.*. M. JACKSON ·INC.
,

.

,"

\

* Thesouro da Juventude
* Hístóría dás Américas

r *, o Mundo Pitoresco

;* ;�'Obras completas de, Machado=de Assis,

*i 'CeJeç'ão Obras Literárias de Afrânio Peixoto

*

' ..

Obras .completas de .Humberto de Campos
:. Obras completas de Eça de Queiroz
* A Côrte' de D. João no Rio de Janeiro

*, 'Novo Diqionâr.io� de ,Cândido de Ftgueiredo
'* Lello Universal:' I

* Prática éomercial Norte-Americana <'

* ;{i:ncic1opedia de, la Musica

* Mús,ica ,y Músicos de .Latínoemértca
* Colección Panamerícana

* Enciclopedía de Efi.ciencia Personal

* Encyclopedia Americana
•

......

À SUA DISPOSI(Ã-O ATÉ O DIA 25 ENCONTRA-SE O Sitl.
JOSE' VARELA

HOTEL LA PORTÂ
FONE \331

* SIRIUS

AGRADECIMENTO DOS T('CHICOS

verdade

I
,

Nabuco Dum'te S'Ílva, Sub-Agente
Flor:ianópo.lis,

un. O'N. Addison, Ag'ente
.são Fra,ncisco do Sul

I· :
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4 O M8'l':�O' ��xta-f.lra 24 ., Oútubr-;' de .,

iii: EJtoduutfl ,de' floriàuólIoUS ! 'I Dir�ió�io Acadêmlcl)':Xtde Fevereiro da Faculilade de Direito lançara.
\11,1; b�evemeDte, o já tradicional «CoD,cúrso da RaiDb�("�os Estudantes»! Presta teu valioso- apôlo para

:
,

.

'-

maior brilhantismo do
I

certame! -

II; GOVeRNO DO ESTADO
IJ
f

'

Decreto de 20 de outubro' de, '1947 \�.',
,i.,,' a GOVERNADOR RESOLVE ,) .•

'I:' Nomear: f
I

11,',,11
'

I De acôrdo com o art. 15, item IV, do

11/'1 �:c�:��-:ei n. 572, de 28 de outubro

I; I

�It

:�I �
"i'l

1'111',
!

'

Plácido Manoel de Farias para exercer,

interinamente� o cargo da classe O da

carreira de Atendente, do Quadro Único

do Estado, designando-o para ter exerci

cio no 10 distrito-sanitário com sede nes

ta Oapital.
Decretos de 21 de outubro de 1947

[) GOVERNADOR RESOLVE

Nomear:

De acôrdo com o art. 15, item IV, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro

de 1941:

I'

I,

,- RBTÚIARAII SUÁS �Nlll.. '.,
DATU-RAS ...;

')' ,Tôdft8
aa

bebida,B. iD,"
Cl1Ulll.ll

,,_· fabricadas em outros f;sta�.
· retlir� au.aa ca'ndidàturu.!
p-aIJ:'a reInar DOI larea eatattt� i
&e�, - em yjsta da eerttUt.....
... :Yi\6Jlia doO aperl�o KNOT.. .

.

I �Dr. lindolfo A. G.
Per�írl

Advogado e Contabilista.
Conltituição de .ocjedada•.
Plano. contabei. 00 Orgániza
gõ.. .- Parecere. e .arviço.

correlato••
Rua Gal. Bittencourt na. 122

Florian6poU. .

Da. 11 horas em diante.

· ... " .... . ...
'

O VALE D(�' iiÀ:rM'
....

Pr..ocu.rem na .Agêncla
P.rogreSSO,

LIVRARIA 43, LIVRARIA
ROSA

,

I' Díretoreai
Dr: Pamphtlc d'Utra Freire de Carvalho. Dr: Francisco

. de�Sá•. Anisio Mallorra. Dr. Joaquim Barreto 'de Araujo ""',

I I.� .230 .......
a,as. - De Flo'l'iwnópoJi.s paea Porto AIegl'e. Deeo agem '"'" :.t.. ......._

I
e JOI.� Abreu I .1 '<ias. _ De Flori.anó\pe.Ji:s para OU!I'iUba 'e Sã,o Paulo. Dee�ag_.
--- '1.M ai:' $I If, ',-i J; í& , ás �3;OO horas.'

-

D·
',c'

A' T -'I<L 0-'G R'A 'F'�I' A-'i
.

6as. - De F,}OIlioo.ópo!is para Poeto Alegrre. Decolagem ás iO',20 ,bft"
.

, , ,_,:. -

"
'�-'., ". ..

, .. ':- ,- ,

,

6aS. - De F.lrOl'i,a.n6pofis p�ara Curitilba, SãQ Paulo e Rio \deJ�im.
. 'D,eooIágem ás 10.40 horas. _

Bab. - De FlorianópolÍlS para POl'tó Alegre. Decolagem is 12,30 JlrIr..
2&s. :_ De Floc.i&nó,polilS para Gucitirba; �ão Paulo e Rio d& .Jane�

DeooIa8:OOl ás 10,4O OOTi&Js.

I
, DA,A'",'U'JHTO, r AtX�. ..I.'!. SO - li! USA i·'""

A.MAs; '.lt1 ".�t
.._::,-- .

--7.�_.
t<f1'

Ivo Bandeira Oôrte, ocupante do cargo

da classe H da carreira de Oficial Admi

nistrativo, do Quadro úntco do Esj;ado,

para exercer, interinamente, como subs

tit.uto a con-tar de 10 do corrente mês, O

cargo de SUb-Di.retor tndustrtal, padrão
P, da Penitenciária do Estado, enquarito
durar ° .irnpedí.merrto de Ubaldo; Brisi
ghelli, que se acha no gôzo de- 180 .dias

de licença.
'De acôrdo com o ar1. 169, ,do decreto

lei n. 431, de 19 de março de 1940:

Roberto Wolpato para exercer o cargo I'
de Juiz de Paz do distrito da sede, do,

município e comarca de Orleães. IConceder exoneração:
A Ataltbío Azevedo, do cargo de Juiz

de Paz do dtstrrto da sede, do município Ie comar-ca de Laguna.
A Manoel PilZ76011atti, do cargo de J1iiz

de Paz do .dístrtto da sede, do municipio
e comarca de Orleáes.

Exonerar:

José Fernandes Alves de Macedo, da

runção de Delegada de, Higiene do munt

cípío de Curitibanos.
Decretos de 2,2 de outubt-o de 11947

O GOViEa:l,NADOR RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o art. 169, do decreto!
lei n. 431, de 19. de março de 1940,
combinado com o art. 32, do decreto,
lei n. 614, de 2 de março ele 1942:

Tarcila Heiss para exercer o cargo. de
E;;:crevente Juramentada da Escrivania de
;Paz do distrito' ele Arabutâ, do'muntcr
pio e comarca' de Concórdia, bom a �tri
buição de razer reconhecimento de Ietru
e firma, cujo serventuário ví taltcío é AD
tônio Heiss.
De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei
n. 431, de 19 de ma';:ço de 1940:

Elias Pedro Junkes para exercer o car

go de Juiz de Paz do distrito de Garcia,
município e comarca de São José.

Conceder exoueração ;

A Alarico Jer�mias, do cargo de Juiz de
!Paz do distrito de 1mbltuba, município e .

comarca .de Laguna.
Por à disposição: ; CAPITAL E RESERVAs

De acôrdo com o art. 13. da lei federal Reeponaabilídadee
n. 33, de 13 ele maio de 1947, combina- Recete
do com o art. 95,.leti·a d, do decreto- j" Ativolei estadual 11. 572, de 28 de outubro
de 1941':

Do Tribunal Federal de ReCllJ'Sos o' 10
Oficial do Registo de Lmóveis' da comar
ca de Caçador, Orlando Jôão da Silva
Medeit;os. _

'"
,"

.........."._._ �._...;;}o,.._.:_- .1' _;;. _

Anfiguidades
Por motivo de viagem venda-.e

algu_ns .objetOll a,nt!gos: lampeões.ca.tlçaes e duo., mezinhas de
jQcQrandá. Generai Bittencourt. 91
tlobrado. Snr. BASTOS . ./

\ Somente das 13 à" 16.
,(

r- •••• t
'

..

Todas as donas de casa preferem Shelltox

pela sua acção imediata! Pulverizado no ar,

Shelltox mata instantaneamente moscas,

mosquitos e outros insectos caseiros. Use e�

sua casa, Shelltox!

Shelltox MA j4
A BASE c s PIRETRO. CONTÉM ODT

ISRAZl-L UMITED
•.';'

� ...... \".".���.Wi!jjj·....�cC0di9��..........��.b'&#.r
\

J':-�"\..�'
j 'i .> ;y�

00"ANHIA "ALIANÇA DA .BAlA"
"

'_ia.. .. 1.171 - lide: I A g j
,

DClIl'mIOI • T..U8FO»lH�
.

Cifra. do Balanço de 1944,

o-,
Cr$

80.900.606,30
5.978�4oL7S5.97
, . 67.053.245,30
142.116.603,80

41!

•

Sinistrol pagaI no. últimolt li) ano,_
Rellpon8sbilída<:iell .

98.687.816,30
76. 736,401 .306�20

(orrespondenci ii
Comercial·

.

,I
'Confere
Diploma' / .

DIREÇAo:
A.méUa}ii PigO�Zi

METODO:
Moderno e Eficiente

ALVAROQUA DE CARVALHO, 65

I ;'Asleróide· & Cia. Llda.�!
_

RUA TRAJANO,' 33-(sobrado) \ _
Representante dEi Andebll do Brasil S. 'A.

PR!ODU':DOS ÀLIMEN'Tí.cIOS - Saedi4JJhas PoriUlo"llleza. - P·e-
.. tit-Pois' - AS'pargas --; M�calrlrão Americano, com OVilS. Arenques

em oleo e salgados. .

'�- .

P.rÜ'd.utos de,shidrraÍiwdos "Harksan" - Gema de ovo em pó - "

Ovo inteiro ,em nó - :Albumina Cristal.
PAPELARIA- - éanetas tiillte�ro El've��shal'lp "SkyIi.ne" - Au

>topoins -c ·Canet.als de madeka-Pella.s ,Para'canetas, marca "Eagle".
RADIO - :para mesa de <CéllbecelÍra, maf;ct "Wo,nmie", 5 valv\l

Ias - 110-120 ,"oHs.
ABRID()'RE�V'bE LATA - Marca "Ace".
EiLkSTLCOS :._ Ue Ra.yon e algodão.

.

, BAtRADHüS - Ame.ricano marca "Caravan". '

'DECIDÜ'S' _:_ Granile, Rayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, prccedencia Inglesa,

">",'-'

Impressora GRAJAU' lida.
Rua São Francisco -DB 12

rcomeça defronte 'ao b. 't8 da Rua Esteves Junior>
Impressão' em geral.• Trabalho. em côreil. - P'I".Qo, Mm eencue

.

rencia. - Pronta lentrega.

CONTA CORRENTE POPULAR

Jurai 51/! 8. a. -:" Limite,Cr$ 30.000,00
Movimentação càm chequei

Banco do Distri,to Federal S.I.
.

1; �C-A-P-I_T_A-L_:--C_R_$--6-0-.0-GO-�-OO-�-o-c,---- •

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Rua Trajano, 23 • Florlanõpolls

. , J
DE PION E IR OS
A SERV:ÇO DE V.S.

j
1

I
I

f
i·

"

PAiSSAGEIRQS ...:_ CORREIO - CAiRGA-S - VALORES - REEMBOUlf)!
- FRETE A PAGAR - SERVIÇO. DE ENCOMENDAS - CARGAS P.AB&t

EUROPA PELA K. L. M.
FILIAL.v A R I G - EDlFliGI-O LA PORTA - P'RAQA i5 D1I

.

NOVEMBRO - TELEFONE: - i.325
.

o
DURANTE TOOD DIA

nOjO V/fRCJQS

., .

\
I '

.. ..

• !
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CLUBE DOZE 'DE AGOSTO - Domln.go,. dia 26, grandiosa
-\,

·

"soírée", das 20,30 a 1 horo. ,

SEX'l'A_- EIRA., 24 de outu
'''ibro:

·

19,00 - Sumários dos pro-
"[gramas. •

·

19,05 - Inglês pelo Rádio.
·
19,15 - Noticiário. .

19,30 - Orquestra Escocêsa
"da BBC.

20,00 - .Viajantes e Explo
'::radares Britanicos - James
.Bruce.

20,15 - Conjunto de Cordas
�de George Melachríno.

20,30 - Documentários Brí
rtanicos -'- "Dois Anos de Paz "

-- n. 4.,
20,45 -'Visitaram Londres

.. - Richard Straus ..
21,,00 - Notíêíârto,
21,15 - "Pólitica Interna

»eíonal ", comentário de Wick..,
'llam Steed.

21,30 - Duas, Trios e Quar
I Íll:etos.

,

22,00 --:- Rádio-panorama.
22,15 - Noticiário.
22,20 -- Comentários da Im

��prellsa Britanica.

\
CAI)(A POSTAl:lõ9 .�- FLORIANÓPOLIS

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

_JOSE' OLIVEIRA
ENCERADOR
Telefone 1447

��Baleado pelas
.costas
·

Ponta Porã, 22 - D. P.)
'�Fato' estranho ocorreu na li
.nha divisória com Pedro. Juan
-Caballero. O sr. Felipe Cogor
.no, que' demandava esta cidade,
-em companhia dos seus, ouviu

';vozes que o chamaram, do lado

�iParaguaio. Ao voltar-se para
·

traz, recebeu uma descarga de
nove tiros, sendo atingido vá
Tias vezes na região abdominal.
��rata--se de figura ligada . á

"situação paraguaia.

eODselbo MUnir
Washington, 22 (D. P.)

• Babe-se, de pessoas bem ínror

.madas, que será submetida a

todos os govêtnos americanos,
na próxima Conferência de Bo-

.. gotá, uma proposta no sentido
-do estabelecimento de um Con-

· .selho Militar Inter-Americano
'''para a defesa do Hemisfério

· Ocídental ", O Conselho que
· será oficialmente conhecido cp- .

mo Conselho Militar Inter

Amerícano de Defesa, substí-
- :tuirá a Junta Inter-Americana

· de Defesa,' estabelecida como

-órganísmo temporário durante
· a guerra para fortalecer a co

laboração mílttar entre as Re-
· _públicas americanas. A pro
posta - como o pacto de dete
.sa militar 'do Rio de Janeiro -

-prevê � possibilidade de ade-
: .são do Canadá ao Conselho,

.."._...,._....._._._-_-.._...........-_..-_.._._-•.•._._.•.•-_-_..-_...•- ......_-......_-_..._. .:-........".,..,._.

A melhor forma de auxiliar os
verdadeiramente necessitados' é .

� colaborar com a Ação Social
� Catarinense.. \.

I ,'. �,"
• II...· •

.

�

-.
...,....,. - �--.-.."".•..- -.-.---.�..�:'.-.-...-""""'--.,.....,."".",....-.;

'ECHICOS
.. o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnicos

em todas as

profissões

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S . .A:

. T·anha sempre em cosa uma garrafinha da

, aPERITIVO « KN o ln '. .

Empregue hem o- seu dinhei

I'1'0, comprando ações do "Colé
gio Bal'l'ig'a.Vfll'de�'. .

r �R_ SAuio -I.RAMOS
Especialist'3. em

_

moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia .

Horário: 9 às 12

DIARIAMENTE

I

,i

Tl'aI\spo � tes regulares de cargO:s do põrto de

s10 FRANCISVO DO SUL para NOVA 10BI

.Teletone para: , _. , LIVRARIA ROSA !

. t61 7
.

.

Ltvrqs TeCDICOS' Rua Deodoro, 33 - r�poli., II Atende pelo Serviçor,.•� .ará p ontamente atendido o ·em gera Reembolso -Postal.
.

tron.porte de .Ut],5I çOl'g<uo.

.t

Informações com 011 Agente. "',

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A -CI"':" Teleiobe 1.212. ( End. teleg,
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - eI - TeleJone 6 MOOR EMACK

o Sahitt
-,

iíVIRCiEM ESPECI LI ADE"
(IA WETZEL lNDU8TRIÂL-JOI�VILIE (Marca

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

•

c;u: ......

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
.

PREZADO LltITOR: Se o· que !!lo

lateré... é. realmente. uma prOYid�Dcill
f&l'1& eDdir�.itar o que emnr errado n

para que II� falta aio '" repita; e

MAO o C8CIndaIo·Que. _ reclalUaGle

I ínI � pod.-.d -rir II- •.�
ú-. , SP;�O- lUeCI,AlU<:;OU.

I 'e O �STADO! QI1� !l çq.to ea:' lm44
_ demora ao CCIlheclmétltõ 41i 1Iiti1i
de direito. recàeado Y...

' "'- lllf01'_'

I tto.
do relultad.O.

�bot'a em a1auaa A,

lDi ..., ieJana pttblle&da. 11- II ......

� __ • l'tDTItl�lI1jl" �

Alug&-tse
Aluga-se um quarto com pen

são, da-se preferência a casal sem
filhos ou moço solteiro.
Tratar a Avenida Mauro Ramos

1-
QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

am .Iázaro, dizfl-lhet fI.e •
IUD enfêrmo que poderá re

cuperar a laade cem ;. te.
auxilio.
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Lira Tenis Clube-c-Amauhã Scírêe em ao ((Dia do Aviador».-

- Do Ivio informam-nos que'
o "player" Luizinho, ex-joga
dor do Cruzeiro de Porto Ale
gre, recentemente contratado
Flamengo, já poderá ser lança
do no Campeonato ·Carioca.

- Fluminense X, América é
o "classico" da rodada do cer

tame carioca, que vem empol
gando os metropolitanos.

h-.,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

ODEON "Não haverá ses

sões cinematográficas":
•• .o.o .

IMPERIAL hoje 'ásJ.,,30 hs.
ESTE MUNDO É UM PANDEI

RO

CAMPEONATO DA DIVISÃO AVAl X BOCAIUVA
'

I
de Desportos, foi divulgado que

DE ASPIRANTES Para a: peleja de amanhã, o técnico Joreca solicitou de-
Oom os' resultados da penúl- pelo certame amadorista da missão' do cargo que vem

tima rodada, é a seguinte a cidade, o Avai treitou ante- ocupando há tanto tempo,
classificação dos concorrentes ontem para enfrentar o Bo- acrescentando a. mesma nott
ao Campeonato da-Dívisão de caiuva. cía; que o motivo apresentado
Aspirantes. O ensaio. agradou cem-por- por Joreca toí o de que queixa- •

Campeão: Colegial, com 12 cento, estando o Iíder nas me- va o posto "por intromissão da Rl'I'Z - Hoje ás 7,30 horas,
jogos, 8 vitórias, 3 derrotas, 1 lhores condições para o embate diretoria na formação do qua- Ultlrnm Exibição
empate, 17 pontos'ganhos, 7 com 0- "lanterninha". dro ";

.

Wallaee Beery e Fay Wray
pontos perdidos, 44 "goals" a Ao que apuramos, o técnico - A Federação Baiana de � em:

favor e 25. contra. Saldo: 19 do quadro "azurra" pretende Desportos Terrestres protestou VIV� VILLA
"goals". pOUp8�' o extrema esquerda á C. B. D., contra o fato do pro- Censura ate 18 anos.

.

20 lugar _ Caravana do Ar, Saulzinho que ainda se ressen- fissional Gringo ter participa-I ,No programa: _ Brasil em
_ .

com 12 jogos, 8 vítórías,' 4 der- lfe de uma contusão no [oetho, do de um treino pelo Flamen- Foco -:-: ,N�c.·. .

rotas, nenhum empate, 16 pon- fazendo-o entrar em seu lugar go sem estar rezularmente NotICIarIO Universal - J01'-
tos ganhos, 9 pontos perdidos, o extrema direita Felipínho que tr�nsf€.rido, na forn�a' da lei. nal,
43 "goals" a favor e 23 contrai não participou do último en- - Segundo comunicação Te- .Preços:
Saldo: 20 tentos. centro. • cebida pelo Automóvel Club do

. Cr$ 4,40 - 3,00.
2° lugar - Figueirense, com Quanto ao quadro do Bo- Brasil a Assembléia eral da .

-\"
. . . . . . . . . .. "". - ..... - .

11 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas, caíuva, deverá, jogar desfalcado Feder�cão Internacíohal de ROXY - Hoje ás 7,30 horas
nenhum empate, 14 pontos ga- de 3 elementos que hoje serão Atitomobüísmo esteve. reulli�a

°

10 o_ Noticias da semana -

Representaçõesnhos, 8 pontos perdidos, :30 julgados pelo T . .T. D. em Pans e aprovou o calenda-I D.F�. .

"goals" a favor e 16 contra Trio ínternacíonal para 1948. 2 - Joan Leslíe -

RObert]
Firma especializáda no ramo

Saldo: 14 tentos. PAULA RAMOS X FIGUEI- Estão programadas para o pró- Hutton -::- e�: de CRIVOS, RENDAS � BOR-
30 lugar _ Avai, com 11 jo- RENS:E ximo ano duas competições i1;1-

• JANIE. SE �ASA . DADOS, desei« entrar etn
gos, 4 vitórias, 4 derrotas,;1 O sensacional prélio qUe as- ternacionais na América 'do 3° - Contmuaçao do sena-

contato com iornecedoree
empates, 11 pontos ganhos, :ti sistiremos na tarde de domin- Sul. E ambas serão disputadas do:. ." dêsses artigos, e aceita Re
pontos perdidos, 18 "goals" a go, reunirá no gramado os qua- no Brasil. A temporada de 1948,1 A UAINHA DAS _SELVAS 'presentações para o Estado
favor € 30 contra. Deficit: 12 drosdo Paula Ramos e do Fi- será iniciada com o "Railye da; .

Aventuras. '. Açao... 'I'or- .

do Rio Grande do Sul.
"goals". gueir�nse. Neve" nos dias 10 e 11 de Ja-I cldas., Propostas pere : Caixa Postal.
"40 lugar - Clube Atlético, DOIS gra.nd�s c,�ubes,,, forma- neiro, na França. Em Abril 88-:. Censura ate 14� anos.

1365, Pôt to Alegre, R. G. Sul.
com 12 jogos, 5 vitórias, 5 der- ,dos p�r exumes as_es do fu� rá corrido no Brasil o "Grande I Preços: - Cr� 3,00.

. _ _

rotas, 2 empates, 12 pontos ga- t�bol insular, d�verao pT0_p?r- Prêmio Cidade de São Paulo"
� - -_...._.,.,.

;;i?;�;;�""'-_.""'._'---". Aumente o Capital (lo Colé
nhos e 12 perdidos, 30 "goals" cionar a�, públtco espoi tívo em Interlagos. No dia 18 desse Da ínstmioão está ao alcance g'io Barrfga-Yerde, afim d&
a favor e 36 contra. Deficit: 6 um espetaculo empolgante ta- mesmo mês teremos o "Gran- de todos, Dá esse tesouro ao too que possamos construi-lo, 'Ins
"goals" .

dado a agradar ao mais exigen- de Prêmio Internacional Cida- amigo analfabeto, Ievando-o a um ereveudo-se, hoje mesmo, na'
5° lugar - Bocaiuva, com 11 te sxpectador. de do Rio de Janeiro", que pe- curso de alfabetização no Grupo seu quadro social de compo-O F' é' m re Escolar 8iio José. na ESl;.j,}la Indus-jo'gos, 3 vitórias, 7 derrotas, 1 IgU Ire11Se ve se ap -

la nona vez será disputado' na trial de Ploríaaõpolís ou na Cate. nentes,
empate, 7 pontos ganhos e 15 sentando bem no segundo tur- Gávea. I

dral MetrapoUtana.
perdidos, 20 "goals" a favor e no, onde sofreu apenas uma

37 contra. Deficit: 17 "goals". d�?'ota, e sem nenhuma dúví-
60 lugar _ Paula Ramos, da aberá fazer frente ao con

com 11 jogos, 1 vitória, 9 der- junto tricolor, que vem lide

rotas, 1 empate, 3 pontos ga-
rando ° certame, juntamente

nhos e 19 perdidos, 13 "goaIs" com o Aval. '

a favor e 31 contra. Hoje a tarde, no campo, �a
Juizes que atuaram: Manoel FCD, �s paularamenses ser�o

Tourinho e João Fernandes dos \s:lbme.tI?os a rIgo�oso� exerci

Santos 9 vezes' Lúcio Carva- CIOS flSICOS e conjuntivos sob

lho e Izidro Costa, 7 vezes; as. vistas do técnico .Tosé Ri -
I

Newton Monguilhot, 6 vezes: lJ._e_l_l"_O_. _

Waldemiro Melo e José Ribei- .JALMO RETORNARÁ A.FLO-
ro, 1 vez, RIANiÓPOL[S

Os encontros finais: Ama
nhã _ Avai x Bocainva; Do
mingo _ Figueirense x Paula
Ramos.

- No Programas
! 1) - A· Marcha

•

da Vida n

·19 - Nac. Imp. Filmes.
2) - A Ciência Popular

'Short Colorido.
3) - A Voz do Mundo

Atualidades.
Preços:
Or$ 4,00 - 3,00.
"Imp 14 anos" �

CIA CATAJlINLI'
° •

oc TRANSPORTES AERros lTOA

I'

I

Não é mera promessa!
I -

OMEGA

Noticias vindas de Blumenau
revelam que o médio .Jalmo,
integrante da seleção catart
nensa e atualmente defendeu-

NAS COGITAÇÕES DO FLU- do as cores do Olímpico, da-
MINENSE O GAÚCHO quela cidade, pretende reto1'-

ADÃOiiINHO nar á Capital ainda êste ano,
Porto Alegre, 23 (Via Aé- onde é seu desejo defender um

rea) - Foi noticiado no Rio dos -clubes locais.
que o Fluminense entrou em Afim de ingressar num dos
negociações com o Internacio- clubes, Jalmo exige apenas um

. naI, para a compra do passe emprbgo com a r4emuneração.
do centro atacante Adãozinho. mensal de Cr$ 1.200,00. •

"

Realmente em janeiro passa-]
'

Naturalmente haverá clubes
do, o "super campeão" carioca nesta Capital que atendam as
tentou a aquisição de Adãosl- pl!etellspes_ do jogador que é
nho, porém, diante da recusa inegavelmente . um dos mais
formal por parte do Interna- completos médios do Estada.
cional, em cedei> o '"Citado atlé- O Figueirense, está necessi-
ta, o Fluminense desistiu. tando de um médio, pois Pires f

O dr. Paulinho Vares, 1° está inclinado a abandonar o
mandatário do Internacional, clube. Portanto que o grêmio
informou que nada sabe da alvi-negro não perca a oportu-
no tentativa do Flumínen- nídade de ter novamente em

....

se. Tambêm informaram no suas fileiras o e x c e 1 e n t e
rio, que o pivot Tougrinha,
do Grêmio, soerá transferido
para o Flamengo, onde jogará
em 1948.

. ,

TISSOT - o relógio que nem a

fôrça elétrica pode desregular -

possue modelos elegantes tanto

para senhoras como e<}vaiheiros.
Procure vê,los nas boas relojoarias.
E 'note que nenhum otltro, relógio
íle classe é Yel�dido por preço
tão módico.

Iii/doi documenta a sua

C§arantiacfon��eutes •

É um documento valioso o certi
ficado de Garantia Contra Aci
<lentes do relógio TISSOT. Sig
nifica que, durante um ano, o se.li
t'elógio e-stá garantido contra todo
'e qualquer 'acidente. até rnesmo

.a qt1�bnl: de vidro. Nesse period'q,
Se o sêu Tissot sofrer alguma
avaría, o seu r�par� será inteira
mente gratis.'< E se êste for im

possive1, o Sr. receberá um novo

Tissot igual ao modelo que se

quebrou' irremediavelmente'.

�'player" .

DIVERSAS NOTICIAS
o_ A C._ B. D . .lregistou O no

vo' contrato de Caieira, do Pal
.o RIACHUELO NAS REGA- meiras. Pelo r€ferido cont'l'at;o.

TAS DE} BLUMENAU o jogador em causa está pres.o
Amanhã mesmo deverá se- ao clube bandeirante até 15 de

guir para Blumenau a embai- Janeiro de 1950, não tendo re
xada do Clube Náutico Ria- cebido importância alguma a

chuelo, desta Capital, que to- titulo de luvas.
mará parte nas regatas que - Informam
serão realizadas domingo sob .São Paulo que,
os auspicios do Clube Náutico após a partida
Ipiranga, daquela cidade. entre São Paulo

os jornãis de
imediatamente
de domingo
e Portuguesa

Pi!ODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'lNDUSTRle HORLOGEAE
GENEIRA � suiçÁ

"

,

,

I

\IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

7

tadastro Social do «O Estado» Vingou a morte da irmã
Pedf.moe. ao. DOUQjI diatJJDtOtl leitOl'6, o obI6qato .. �llcUr • S. Paulo, 22 (A. N.) - Em! Patrícío, com 36 ano/./ consu-

'.� abaixo • ;remete-lo. á DOBa RecIaçIo 1fkD ..� começos deste mês, houve uma mau o plano qus havia traça ..

. :JIIIMolto en_, 'O 1l0lll0 _'90 Cadaltro ..... traaédía passional ocorrida na do. Na ocasião em que o den-
- . aveonida Celso Garcia, n. 857, tista Manuel �abino IpaE{sava ,........................ " _ •••••••••• ,. ,.. íd G Ilherme 00"

. em que Maria Candida Matheus peta aveni a Ui ..' ,,-

:.� _.; Ct'ril •••••••••••••• D! II i perdeu a vida ínstantanea- ehíng, F'rancísco 'Patríãío al-
..

mente pós ter sido alvejada vejou-o com quatro tiros, pros-
$,1....... 9O.: ••••••••••••••••••••••••••••.- � ••••••••••••••••••••••.•..:_•.••.••

cinco vezes por seu próprio e':)- tando por terra.

� (.) _ .•••••••••••••••••••••• � ,..•_ •.�� pôso, o Industrtal Antônio San-
Em estado gravÍssin1o, tl deú-

tos Matheus, morador na rua
tista .toí hospitalizado, apre-

.�. 00 Cera- _,. ..�_:,- Rio Bonito, n. 1533. 'I'udo ocor- sentando um ferimento na re-

reu, como dissemos, em vírtu-
'kp do Pa!I,(mie) _ ••••••••••••••••••••••••••••••• '" .!t�o:,.,:, de do mau prooedímento de gião periumbelical.
�•.....••..•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ••••••.•: ;.:. Maria Candida, que naquele Preso em flagrante, o crin�l-

... dia 'fora apanhada em flagran- noso foi conduzido
-

'á Pollcla
,,.. " ••••••••••••••••••• ·�.":"·�·.• tIIJ te por seu marido, na· ocasião Central, onde fez declarações.

em que deixava a residência do Disse que não se considerava
Aitradeceriamoa, �m. ...w.s. eI. Dotlciu • ........... .

tdentista Manuel Sabino de arrependido, porque o dentís a
... _otOll • outru, de� ou .. ..-ou 1m1....

Souza. havia sido ° causador do assas-

Ontem, para vingar a morte sinio de sua irmã. Foi instau
de sua irmã, Francisco Maria I rado o competente inquérito.'

II. SAVAS LACERDA
:� ,�-clrttr«!ce de 0lh0l
- Chf'iRdoL Num - Glrga:D.t.L

·P."cl'igêio d·. lent•• de
contato

'Conlultol'io: Felipe Schm idt 8
Da. 10- à. 12 h.. e das

14 à. 18 hora.
.

TELEFONE 1418

DI. NEWTON D'AVILA
.....fJ6e. - �1iIi Urln4riu -

DoImeu . dGlJ IntestfnOll rito •

_ - H�morroidaB. Tratam_
. '" da colite amebfana.

PJlI1of.erapia - !i:lfta Ter.melho.
�: 'Vitor Meirele... 28.

l&tada
..

diariamente 11 U,SO ..
.., 1 taroeJ du 16' hs. em d.1an�

liU1a: Vida! RamOll. M.
r� lOS7

DI. A. SANTAELLA
(_lomado Rela Faculdade Na

Ó0 Meulcina da Univers1d.tio
Brallll). Médico por conoue
ilerviço Nacional de DoO·

WISI' Mentais. 'Ex interno dia Seta
'IiI!a!I do Mieeric6rdia,'e Hoepttal
,tiI'Ã'lIAltrl;co do Rio na C&pitIIJ. ...

deral
1!I'.6DIC.A Jll:i!lDICA - DOJilNQAII

. NlilRVi>SA8
_ C»nsult6irio: Ediflcl0 .A.méllri

NETO
_." reupe Schm14t. Con.u1tu1

DU ,16'As 18 horall -

Resideneia:
Largo Benjamin Con.tant n. 6

iii POLYDORO S. THIAGO
JôlINiOO do Hospital de Oarttla4G

de Florlanópolts
�i1ente da Maternidade

�OA M!:DIOA - DIBTlJao

810a DA GESTAÇAO E DO

PARTO

..-tu <108 órgãos internos, -

peolaImente do coraçâo
.

1lIIlMD000s da tlrolde é dema1.

glf.ndulas Internas

taa.,..ItAPIA - ELEC'J!II'.OCAa.
�JLU'IA - ME'f1Al10LISMO

BASAL

Ii!I';IIanIlw c11àriamento dll8 15 t.a

18 horas

jMIDCe ohamados a
_
qualEluer

..... 1n00um.vli durante I a nôlte.

'PUetIL".t'oiuo: Rua Vitor Metr.

'lei, 18. Pone 'lo:.

�cnA.: A"enida Tram·

powsJtl. 62, Pane 76t1

DR. MARIO WENDHAUSHN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Fel ipe Schmidt n. 38

. Tel. 812

DI. ROLDAO CONSONI
imUl1WIA. GIIlRAL .:... ALTA Vi·
�'IJ1WIA ,- MOL1II8TlAII D....
•••• 1OI0RAS -IIIPARTOS ...

1!hInD1I40 pela Faculdade de Meti-
IÜW& da Uníverskíade de 840

,,1:10, onde foi assistente por: .....
filei _08 do Serviço Clrdrgloo fie

Prof. .AHpio Correia Neto
� do estômago e 'Vw Itj.
"'.... Intestinos delgado e grCIlJ:ilJ,
ur61d.. , rins, próstata, bttlC's.

a�. ovirios e trompu. VuJeo.
�", l&1drocele, var11!e1l a h_

CONSULTAS:
6Wl I b 6 horas, à Rua .J'.!�.
lIilllmidt, :t1 (altos � CUIl P1I.

ra180).. Te!. 1.(;98.
!iJ!..Jl!IID:IllNCLA: Rua Esteves ,J\!II

wor. 179; Tel. K 7M

Dr. BIA$E rARACO
VO:IiNÇ.A8 DE S�NHORAS -

l'tfJ'ILt8 - AFEC'ÇOES
-

DA
Pm.E - RAlOS ]NFRA-VER
lDlLH08 'J!l ULTRAS-VIOLETAS
v....: B. II'el1JH1 I8chmJdt, 48 -

1:'0. 9 à. 11 e das 5 às 7 hr•.
Reli!: R. D. Jaime Cdmara. 47

7ONiI!l 1648

IR. LINS NEVES
Kolé!lt1as de senhora

I
ooa.wtério - Rua Joll.o Pinto a. .,

- 19obl'ado - Telefone 1.461
IteaSdl!1e1a - Rua Sete de Setembit'o
- (mMf!clo T. A. P. da Estd.,.a)

Telefone lo!. �

'L PAULO FONTES
Clinioo e operador

CHIImJ.t6rlo: Rua Vitor Mei.relea, III
Telefone: 1.405

� das 10 à! l2't! d8:I H b1;
Eots14f!1lc1a: Rua Blumenau. ft

TelefOlll-e: 1.6211

DI. D. S. CAVALCANTI
�� exclusivamente di! crillD.llU

lIi\\llIl Saldanha lIlartnha. 18
Telefone M. 78�

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmac41lltleo NILO LAUS

Hoje ti amanhA "ri a I'IU lireferiflA\
Dr.... !!l.doaals _ estr&llI'eir.. - Bomeepátiu - Porf1l

. Rarlu - Artiroll ti. Jien.-eha.
Gu.at.·.. ,. exata ob&elT1Jlcta !t. nee1t1lt'.... ..Wc..

--------------------------------------------------.------

. Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

N. 3 Cr$ 1 BO .00 N, 4 c-s 220;00
Marca Condor

Caixa de niqueI, fabricação
Italiana

.

Altura 9 cm.

N. 4 A o-s 240,00

Fabricação italiana

Caixa de niqueI

Altura 16 cm. O mesmo com repetição
Nouos relógios .ào acompanhado. dali respectivos certificados",

de gal'antia.
-

PEÇAM-NOS O1\TALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba
'

•• Praça Tiradente., 26C •• Paraná

CURSO MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-ae a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem·se chamados para reparai de urgência.

Auto-Escola 1-41.77
GARASE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

'PEDREIRO "

�ece�t�men:te chegado do
Paraná procura serviço.
Informacões no rua Rui

Barbosa 53 fundos.

IMPRESSOR
Minervista, com peetice,

precisa-se pata uma cidade

do interior deste Estado,
Tratar até ao dia 23, na

Rua Felipe Schmidt, 42�
sobrado,

Vende-se
o Bar Restaurante do sr"

Artur Fidalgo (Chileno), si

tuado no cen tro do Praça
Hercílio Luz, defronte a

Matriz, em Aroranguá.
Bebidas nacionais e es·

trangeiras. Aperitivos da
Flora Brasileira. Freguezia
otima.
Tratar pessoalmente.

Aceita-se represen,tante no interior do Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florian6polis

II ",o ria riIl Fabricante e distribuidorEls da. afarnCldaD con'" I71 '11 fecçõ.s· -DISTiNTA" e RIVET. POlIUe um grane
de sodlm.nto d. casemiral t 'I'llcadol/. brinl

.
bonl. bClrato.�CI l,godões, morinl • aYiam.ntol

II .

pCll'a '_lfCllatM.: iq,l,fI recebe diretamente da.

.

m.lhorelS fcfbl'ica.: Ao CClIO ·A CAPIT,at.· chama CI .Clt.ngllo; ido. :Snrl�, Com.rol••t•• ,do :Intel'lor. 'I!CI.".ntido� d. Ih. fall.rem. 'ImCl

villita Clnt•• d. ofetuar8m liIual oompra.' MATRIZ "'!.m 'Flol'lan6poU.t"1;:3 FILIAIS em lBl��H,au .:!,LQjas.
�=--- am BD _ __ -- aa3m "..� -

-
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Homem de' côr. de FI.orianópolis! Preto que conosco vives e trabalhas! Repara· cO'IBm
o Diário da Tarde, 'jornal da DiU.H., menospreza um teu irmão. Lê o que aquele,
órgão escreveu ontem respeito ao teu amigo José Ribeiro, candidato' a ver'eador pelo r .,S.D�>

E o preto? fala-me, diz-me, por quem é ...
Então não sabes ? Zé Ribeiro, o 'al Bagé.)

I

,

•

'tiDge�io ,Dolo lHeir�
I

Regime do cangaço na Paraíba
, Em virtude de sua nomeaçao XI) t.. j EIUOn DO ESTA DO IJ1PJ�/U A LEI no C/LYGACO, AUSbJN
para o Banco do Brasil, deixou eis C()iliPU�TA oi: fJA,JIAIVTlélS AOS ADVEHSAWOS no GOVERN(),�-,
o Departamento de lJjstatistica, COJW ,4. U, D. .v, 1I88P/C/7'.4. A I'ERlJ.4DB RLEI1'ORAL.-AS Rl!;SPON-
onde vinha exercendo sua ati- SABlLl1Mm,;S DO SR, .lOS!; suetuco oVO oou OCORRE EJl SUA
vidade com admirável com- l'bJHRA.
.preensão de suas funções, o sr, lHO, (A. ,C,) _ O govêrno udenista da Paru iha ('SUL mostrando o.
IDugenio Doil� Vi�ir�., ., que �,::iu estes quando ,:(:' apossam do poder e qual a espécie de demo-'

I is: de l�te�JgenCl� prrvi- cracia quo (�Ie� prnfessam.
egia a � �aratel Hem Jaça, o Os ndplüsLa,s são muito ,ciosos dos direitos rio homem, das 1iIJ!3nla... -

n?s�o ,dlstmtdo conterra�eo s� des dornocrtot íeas e de trJflas e��fl� rras .. s bonitas qUE' costumamos ouvir
VlD. a Imdpond o ao r1espelto ed.a na ooca de S"IIS prugadcrr-s, na pena, dI' ,S(�ll" eRcl'itoJ'eR e na l)re,gal�úo de"
estl:na e to �s, pe a sua de 1-

seus líderes.

caç}ao ádí serviço e pelo desin- Urna cousa e'nlretallto p o udenísta diante da ,plU!léia e outra muito-
pu O sa 10 com que se eSlll- - "

'

bí d de T' f
' cllfermlle o udenista no governo,

cum la e seus everes uncio-
1-' J' I bI' 'I

-,

t"! "I"
naís.

1,01 [l.CP (O tJUI lCO ,p e" sao 111'e01'1'Ilp ,IVülS. p, ernos Vl,gl antes, m- ..

trausígcntes dercnsores das garant ius constít U'(' inna is. No 'poder. praEra, sem favor, dos funcío-
tícam e::mLam(-nL� o aposto. como é o caso, por exornplo, do gnvernador+náríos de mais eficiente capa- brIgadcrista da Par-aiba.

'

cidade de trabalho no nosso de-
Rara é ihoje a semana em que os jornais 1180 puhlieam despachos d&""

partamento estatistíco, onde
João Pessoa i,nfol'lman:do uma violência do governo. Desprovldas de Lo··firmara sua situação em rigo- ,

do p�crUllHll(), as antoi-ídades paraibanas mão se cansam de cometer- de-
diverssas vezes. 'EnqU'anlo as i';';,,;'maçõcs não chegaram ao Legislativo. roso concurso, no qual obteve :

" satinos, atentando contra os direitos dos adversários, violando a Cons- ..

o sr, Osvaldo Cabral fi�lgiu ,Unl(l i

!;''','êncía
tão

\lIl'.gel'1tiss,imam,ente u,rgen-I
destacadamente o primerro lu-

I it
'-

'1 -, 'd' l'
'

.

,.

d" I Ir l-o _ ,�,' _

_,'

'

,
• uurçao. li' ais que (1 l'E'gll1l1' a vro onera, o governa 01' Im'Il an .on a 1 Ol"

te, que afle,alusoes dcseleguní es jrz a(� 11u."Jr� ,Pl�efello, d� Capl!al. POlS galo
,. . regime do ,cungaC'õ, No inl errior-, onlão, a lei que vigora é a lei do ba�

bem! No dia 3 do corrente, aquelas inadiahilissimas mrormações che- I
Tendo poster 101mente, pres- I

,,-
I" l' "1' id I 1 d ta "

o "_' I ":,nmal'"r ü val'lOS ,peSSE'CIS,a� oram Jtl ,e1'1 o;; f:\ mar os pp os emoora s;
gavam a Assemblcla, E com a chegada elelas acabou-se a pressa oswal-I tado no."o c?ncurso no Banc? ,la TJ, D, N.

'

,

lliana! ,Só 17 dias mais tarde veio o diSCIUl',so, A urgência, o a'l}Ct'lo. a I
do BraSIl, fOI aprovado em pn- (' 1 1

-

d 't J'
, ,

d d I 't !
necpssidade ,eram laIlce� rl.eaÜ'ais e mais na'da.

'

metro lugar, obtendo notas es-,
,limo • l'nlOllS ,r':1('[1(1 , o respeu'o 10 governo a ver' ,a e e :E'\ ora () w

D h' !
, I I' d'd t'od t' Ilbrr,da,dr da� llrlla�, (1 qnE' al'aba de o.C01'1'"8,r na ,prÓlpna capl,tal .ela Pa�,

J-_,cce ' omo P en 1 as em a's as ma -e-, _, ,,'

.
. ralba dr.fllW bem ° gOW'I"[llJ 00 l:iisLado, �o qJlcJ lu oe clommgo ultlmo._.cumo disse ao illi1cio, 'não oLlvi e ncm cOrllheço a peça ,que o sr nas.

o'

I l-
,

1 d I II J• -

"j" eram os ,].)1'Opl'lO<" de ('gn/rlos fIe .po I'CIa, acompanla' o;; ,( e 50 (ae Os anna--Cahl'aJ Ipl'CgOU aos SHUS parE'S. 1)rla, na in1.ugra, li o seguinle
'

,tl'echo Pl'efermdo a cilrrelra baR'
j ,I

-

1 ri 'J-'
'

, t"

,
.,

'd f
.

l' 'bl' (os. qne ,ocalvam na� ,ps ,l'a as os camponeses e 'O)l'lg'a'V3JmrIWS a E'1l ,re--

lrUn{i10r,mado em manchete pelo Diál'io: "Volte á Ces;pe para que p1'oce- 'I
carIa a 'O unClOna ISlno pu 1-

Ád I " 'b d' f °d 1 f"" """-
, _ d" ,� d gar as 'Cl' II as '([11e L'I':17lflm, ['(',C0 e'l! o em roca C� u as o' 101m::;, "'"

da <comu procedeu a P1,'eú'ÜLll'a oe F'lorJa.ll:ópolis, no caso do sr, Osvaldo co, pe lU sua exoneIaçao o - I' -

t' t T' I' f' '''- F
'

R I
.

I '

. - D't t E t aI 'COil"'(fllB ]'eSJ� lssem. <,\)1 nga o ,pro p"sCI'r _ranCl5co alug'e, preSl--'Ca,bral, ,]lO Iqual foi o'llvida esta lntcr\'c,n1.oria" hay('ndo assim prcce.cten1e! caIgo' no e�a� amen o ,s �- (lente rIo din'Lorio .rio P . .;:;, D" Ü'\'f' .a anlctá(,�a de prol,estar contra as tre-,
(ass), :'\ereu Ramos". "De.dll,as uma: ou (I minha ida aos Estados-Unidos dual de EstatIstlCa, exoneIaçao I' ..l J" R J I' ,- ,-' ó I' II f', '

,
'

Ih'
,

d'd S pe las uit PI) J.Cla, ' ('ce leU res úIJ'OS () a mlSrl"lC 1'( la que 'le lzeram, ..
(in 11m alo sobre o qual nenhuma rhlvidn pode se)' levantada, tania que: que e 101 conce 1 a por .

1" 1 I' "1 ,[
,

I I
-

, a I á J,

' 'I E
'

G' d d 01 a ,( p «,eL'GH que (JS anll'goE; o e,\,,,111 a,s,sem (O CHIO IJar CNe - O ao'
mil ano 'depMs o Interventor o mandava tornar pOJo rnoclêlo; on eu san' -"xcla., O sr. ",OVeI na 01' ,o

h <, 't l
'

um ladJ'ão e, neste c-aso. OS)', ,Vel'êu Ramos é meti CUJ,J1pliCel" I Estado nos seguintes termos O';!POl a J' r 1 p 'I I � J
o -

D, "

'

lt d e 1.e, P, f;1]premO f a ' al':lna, eo'mo sa,)('nJ. l II sr, ·os'e amerlCO. 6'
A d!ale.ll-ca do sr, Oabral ,é de aLerroriz:lr fantasmas! o 11'c!P, quando, ena ece ores.

-

P· G
A modo quI' C\ na �]lrópria lerra do ,prE'�irjrnlc da L, D, �"l'., com asna respon'quem condenou a ida 00 �l'. Cabral aos Esütldos-Unidos? En? Nunca dos' alacio do averno, em Flo-

I, .

r 16 d sabilidarlE', com o sell ::up(',ío com a slIa (l'anca cOJ1\enipnci,a qml tais l'a1,o&<mmcas! Aquele, e,Yallg(\lico d,il'etol' ria c<\'Ssi5:tência lV{uniei,pa.l recebeu

I
nanopo JS, e outubro de

,E' Yel'ificUlm, José Américo finge iglHJ1'fll' tudo' isso, idlencia completa--uma IboJsa de 'L'1.'nta ou de 1Jwgem á RopublJca do �1)T'te, - 1947.
\ S h 10'1. A •

D l11Jente a l'pSlpeito ,de tais atr'l1La:clos á i]emocralCia e dr,pois, ai'noa. tem;Propôs-se, mediante o pagamento de seus ,vencimen[os, a estudar' ",en- or ..ICJ11genlO oin Viei-
� :l pre.tenrão clE' qlle se o ,leve a sório quando Sllrg:c no paleo de suas"

a pl'o,filaxia da paralisia infantil.
,

Ira.

I A d Ixi'lJições, intel�pl'E'lanrlo o pmpel do oE'mocl'ala Hbel'al.Errn FIol'ianópo]i.;o, á época, os SU1'toS de.ssa. ?nolesíia er'am de rara. o COllce er sua exoneração
. � _

fel' (fla1'1nante, (De um dos eOJ1.sielerHnda elo Decreto nO 10, do Sr, Pre- do cargo que ocupava no De-

O D- t
·

d U D N ai· PSDfeito MU'nicirpal, que :Je.si,gnou ,o d�', Oa,bral).
,

I p.ar�amento Es�act.ual de ES,ta- Ire orlo a .•. anerlll 30 ...-
Nos Eslados Umdos o mdodo da enfel'men'a Kenny empolga'va a! tlstIca, quer? exp�essar o pezar p, Alegre, 23 (A. N.) tre o Gen. Flores da Cunha.>;;Ciencia, A feliz oTlor�ulníclUJd(' ,de os alOSSOS médilcos, a'bravés dos ensi-1 com que veJo deIxar o Estado Criou-se um caso interessante presidente da U. D. N. Esta--'

namentÜ's qu�, ao regresso, Ihes Il'ansmitisse o sr, CaJbral. c.onllwcerem
i um funcionário de sua capaci- e talvez inédito na politica de dual, e o CeI. Guarany FTota�.

e a,pliearem o LraLamrnlo noUvel, - seria mai,s qüe incompreensão dade. nosso Estado: dois diretórios 1° suplente de deputado fede
l'E'.iei,tá-la. Mesmo qllf' o ,s'r, ,Ca'bra,1 guardasse apenas para si as lições! Faço v�tos para qu�, nas no- municipais foram organizados e ral por êsse partido. _

recp:bi,das, ainda assim era de se estima'r e de se aplaudi.l' asna ida.
I va� f_unç?es que va� exercer, ambos reconhecidos pela Di-I Depois de trocados vários te-,

Aqui fieavam algTlmas ·clezenas de pequeninos brasileil'os já af.acados do seja mtm.ram_ente fellz e que reção Central da Agremiação' legramas no sentido de urn.a':."
terríJ'ico mal. - e o surto conlinuava alarmante - agual'dmldo a sua' � sua dedlCa.çao ao trabalh.o se- - a U. D. N. harmonização politica, o sr_
voHa, COIm o's bl'UiCinhos ou as 'lJcl',llinhas ressequindo, mas com as es-

I Ja reconhecIda como o fOI du- Após virias tentativas de en- Gua,rany Frota desligou-se da
peranças radiosas de se cmarem ao se submeterem ao método pUira o

rante o te�po qUe colaborou tendimentos, marchas e contra- U. D. N., finalizando um 1l0Y(j}-'
qUJa,1 o sr. Cabral foi 'incumbido de estudm', Quem, não somente entre,

com o ?overno do Estado. marchas. o caso culminou, ago- telegrama ao Gal.
-

Flores da"
nós. mas entre qualquer eomun idade civihzada, pOderia levantar duvi-j CordIalmente,. ra, com o desentendimento en- Cunha ,com as seguirites 'Pa1l;J.--
das em opor harreira.s a uma \'iagem eom essa finalidade?

'

(Ass.) Aderbal R. da Silva • vras.
O passeio dosr, Ca,bl'aI"ê�se só a ele intéres'sal'ia. Os estudos, êsses'

- Governador.. . .. Um comunista "Uma vez que continua l"e-"
ínLeressariam a loelos, inr,lnsiye a mim, que Unha um fiJ.ho de 3 anos e

I O sr. EugenIO Dom VIeIra gistrado o novo l1lulti-cor-poli--
não rstava, por iSilO, .Jivl'e de necrssitar dOfr recur,sos cíentifico.s que o

i honrou nossas colunas por l.on- sincero ! Uco diretório do sr. OIegál·io".
llUll1anitál'io Direlor da AssisL�nda lVlunicilpal rôra bus'car onde eles go te::upo sob o pseudonll�lo S P J ')9 (A N) D o meu irá 'ás urnas sob legenda!

, de Chmg mantendo a apreCIa • nu o, ...., ..L. -

"

1 PSD' h
- ,

era,m os malS completos e efícienf.rs. A ida DO 81'. Cabral, não resta c1uvi-, " ,'. ,,- Euzébia MurRro C]'cspo, esp(l;'; to, pOIS qu.e ten o �n�on"'--da, perderia '0 deveri,a ser toma,da como modêlo, Mo'f].êlo de compreensão' da Crolllc� <la �eman� .

SR, do dOlnttado comunL"!ta }lall-! trado nesse partido. contr�rIO, (II"
dos que a pos,si.bilitaram; I!norlêlo de inte,rêS5,e pela s,ol1te dos necessi-

I Aos mUltos cumprIment.?s t')' 1l� 'D' S 11 d' Ir. d'" acatamento e consI,deraçao qU6>'
tados; modêlo ci�� ze-Io pela coisa pú,blica. I que recebeu pela sua nomeaçao 110 JUul'aro la" el Ia�1

,t ,

....

a U. D. N. me tem-negado.
S

-

,
' no grande' estabelecimento de sema.na passada, esteve na ��s·

"e, no entantn, soube�sem os srs. Nereu RmTIos e Rogério Vieira e
I

bl" I t"!soubessem 8S criancinhas aLUJcadas de ;paralisia e soul])essem os pais crédito, juntamof;? os dos que �em em, a" rrocura (e n� 'lC�RS j
destas, e soubessemos todos que, o sr. CUJbral �01n 08 vencim;ntas qa-! trabalham nesta casa, que sem- }e seu mI�rl( o, que segUl�( o �·I
1'Clntidos pela designação iria passearia viaJ"aria e voltarl'a sem

.

os'
i pre tiveram no ilustrado patri-I c arou,. ll). quase um mes nao

'" c • •

d'
.

apareCIa em casa Entrando emesl.udos ,sôbre a doe,uça amaldiçoflcta, sem os estudos que se o.fereceu I CIO, um gran e e SInce:rro amI- d")'�' .' • 'po"1ag'em do, f' c. d: I'
-

" '_ d
' o, ,;- go. xxx 1 IgenClas, a re. .1.'

para, _azer me ,wn e o nao pj eJtn�o os venctJ1untos, - essa vIagem

I "Diál'i d Noite" con'seglliuseI"VIt'la de modelo .para alguma COloo? O a

I I
-

'

t)Se servisse, os que" me leêm, digam para madêlo de que? Mas di- artl!rar quetf1u� ehPar alDeen Rir,
grum haixinlho, que eu Já sei!

Entrenues OQ ��g����le:a,e�or;:a �l�"!�in::�;�
� tq' I em fávor do jornal comunIsta

passapor-les '''HoJ'e'' e que dera um destal- Das 18 ás 22 horas, �om ho� ,

I '
. -. marcada, a cargo de abahzado pro-

que, de 120.000 cruzeIrOs. Dali fissionalRio, 23 (A. N.) - Além de o seu desaparecimento. Rua Arcipreste Paiva 17
outros funcionários menos ca-

tegorizados, já receberam seus

FR'ECHAN'DOrespectivos passaportes, deven-
....,do embarcar hoje ou sábado,

." _

de regresso a Moscou os se- Certas sub-manClllctes, ,como a de oTllte-m, do Dw;'w, naO' nl�I'eCem'

guintes representantes' diplo- reflpoBt.a, O autor delas é que merece- ;pied�de, �q'U,i ,na :lerra! Só a�ui.
máticos soviétioos: Grigori P.orque, fóra daqui, quando desencal'uwl', lra elll'eItmbo para o R,emo

Gorbunov, conselheiro comer- dns ,c,eus.

_ cial; Grigori Tsakhev, primei- Essa penuria de espírito dispensa estágios proJ1aü)"ios no Pur- - ,

1'0 secretário' Staniv Resov 2° gatõrio.
, Alexandra Nikolskaia, 3°,' el' Ou Ceu ou Limbo!

yassili Yassiliey.

FlorlaftõpoUa� 24 de Outubro de 1947

As h'istórias de um hisforiador
Rubens de AI'l'Llda Hemos,

NãO conheço o Leu,l' do discurso prorerido, na Assembléia, pelo sr.

Osvaldo Caliral, Quando; \'atl'udo-�e do mandato '[Jara não ;pagar as ele
vidas taxas, -aquele �jl"ljllLadr pediu informações ao govêrno municipal
também, I-�Ll, prepar-ando-me para sustentar minhas arírmaçõcs roque
ri certidões, que' ante-ontem me Jorarn entregues, depois que minha
cantr-ira falou, com a 'I'esouraria. O meu requeiimento, datado de 6-9-.17,
só a 22-:IO-í7 teve solução. i\ilo reclamei contra a demora. Comp rcendi
a! A Prefeitura tinha .ma is que Jazer. Os ínteiôssos gerais não pode
riam ser prejudicados pelos P(':,,'O�l is, Já o SI', Osvaldo Cabral reclamou

STREPTOMIC,INA,
-

CIA C"TARINENS[
DE TRANSPORTES AÉREOS LTDJ"

-ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA

As Calsses Médica e Farmaceutica
o INSTITUTO MEDICAMENTA FONTOURA SA., tem

a satisfação de comunicar às ilustres Classes médica e

farmaceutica, que tem à venda STREPTOM.ICINA Plizer,
de Brooklyn, Nova York, ao preço de Cr.$ 160,00 (cento e
'$8Ssenta cruzeiros). I
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MA,CHADO & CIA.

Rua João Pinto, 13. - Ca'Íxa 'Po�tal, 37.
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