
Nerêu - Ramos, o general que não comanda derrotas, está íéra do alcance de intrigas
sórdidas J Podem, enlamear-se, os- escribas do órgão udeaísta, Não o atingem! Quando
as eleições municipais forem apuradas a UDN que agradeça as derrotas aos jorna
listas do

_ Díôrío. Desde - já prometemos reproduzir esta manchete, depois, de 24 de
nevembro ! O PSD eompreende o povo, e' o povo compreende o PSD.

[OomentáríoPolítico

Preparou a
a

sua defesa

. "",- o MAJ.S AN11GO DURIO D:6 SANTA CA'l'ARLNA

-�...."._'p!'let!ido • D.. Gerente: SIENEI NOCETI - Dlret,or Dr. RUBENS IIE ARRU]U
-

DJnloll' de ltMa.çb A. DAM.ASCENO DA SILVÁ

o romnímento das relações diplomat.icas do Brasil com a Russia,
veio por, mais 'Uma vez, á prova, a vitalidade dos sentimentos democrá
tícos com que, depois de 'havermos contribuído, ate com e sangue dos

,

nossos patrfoios, Il)âra o extermínio do totalirismo agressivo não Lolc-
ramos vinculas de qualquer natureza com paises que, trave-stidos embo
ra de democràtioos, não sejam ao ponto de saberem 'Permuta'!' o respei
lo devido a uma Nação como a ,1I10ssa. A ati ludo soez ela acarneirada
imprensa moscovita leve, l-ogo, a reação severa, cujos efeitos não poderia

RÃMOS deixar de atingir, diretamente, o governo soviético, responsável pelos
ataques publicados em jornais sob sua rígorosa orientação. E foi assim
que nos vimos, por ato de altiva ínteopret ação dos _ sentimentos nacio-

10 1 9 nais, liber-tos da Falsa amiza-de rie um pais. cujos responsáveis não af'e-
. 5

rem -pelo o)udrão rlo -gBnte e ivilizadn os "alares morais, univer-salmente,
oonsagradus. O desassombro do gesto hrasileiro deve ler repercuíivo,
graf.amente eTu lodo o m-undo cristihnonle �rientado e onde ainda não

cessaram as inquietações
í

remr-ndns que dcoorriam da guerra, porque
não se dissiparam os terrores dos imper ialistas da paz. Dentro das nossas

rronreírns, por onde quer que ]J111se 11111 coração verdadeiramente digno
da Pál.ria, a ruptura das relações cliplomática-s com a Rússia foi reeehidaJ
como não poderia deixar ele o ser, como, a uníoa resposta á attura das

agressões soviéticas. O repudio brasileiro ás íní'amías dos vermelhos, foi
como que urna proclamação lançada aos ventos de Lodos os quadrantes
universais, pelo nosso Governo, desobrigaüflo-se de tratar corno a ami

go um PO\'O [ungido á mais husnibhante Iórrna de dit-adura, - a de urna

minoria deseducada e arrogante.
Um aspecto, porém, desse acon.lecimento nos vai deter, em alguns

reparos 'que visam lã-o, somente a ressaltar a sua sign i.ficaç\ão a dent to
das conüngéncias que nos cercam, no panorama politico nacional. Nes

Ia hora, de [ustif'ieada espr-otatíva mundial, em tõrno dos destinos da hu

manídade, o Brasil vive tanto quanto possível i:l um povo integrado,
sentimental e prátícamente, no concerto {las realidades do mundo uma

fase. fie reconstrução paci fica. Os problemas que se lhe apresentam, ra
)'0 se l'eves,lem de ·peculiaridades impl'oYistas, porque, na ver,elade, são

cnnseqllrnria e 1wojp,ção- dos sucessb,,, inLr-rnaciollais, a que nenhuma

nnç'ã-o �e constituirá eslanq11e, Todavia, a's agitações' in! ernas, no Bra

siL não ipl'(lcpc1E'm uni-came,Dit.e -ela cíJ'.Cnnstancia de bL1scal'mos solução
J'lOyft \ol'k: 24 - (U. P.) - H0in- para (I-S problemas reai� do mnmrnlo, si-não, quase

.
s-t'-mpre,

rich Himroler, I:l famigerado chefe da as'dsl,êll'cin- do sentido (]Ia -solidariooaele i n d i s J) e n s á v e 1
da Gt;sl:1!po, a-o {lUH se descobriu, per
milio a milhal',f':> ,ele jlldeüs fugirem (mire as correntes conslrutivas ou, si quiser-em - re-consl,ruti"as,

SANTIAGO, 24 (U. P,) -- Noticias exfra-ofic.iais �ieclm'am i.l1i(� pari! ,l SLl('cia, ele ll1üdo que os gl'U- ria tlemoer.a(·ja brasileira, sülidariedade -1alv-ez inex-eqnivel 1110 que

�ais de dtJz-pntos Iiüer(-'� connrnisLas .estão encarcerado,: e tillt' _ li p,_)J[r;i.\ ]lOS -sf�mi-t\t5 dus E"t.u.clüs H,nido8 II di" re"j)/-'ito a iparticLI'ltll'irl::vdes ,lc programa:::, [1:11nc'.l, porÁm, in-
10m �J;(llms do pl',cslrlL'nte _(+oJlzalez Vicl<:la pal'�_l!ttdu.d(!l' c\n·"'�'1!IN.\�H+'" .i;)J�,;J':-;"Iill;L .(jü_ L!.IIl _inJgamepto

-

'V0I' CO']Hõíli:'ivpj" em fat>e (rO ]Jerigo comum clt' uma subversão (los
t"ü<: . I en.-ln_ _B!)m..L>tili, -=,1.".1'.1).1'0 ['{)lU o._T,,.,_,�� .

'-t .

'-1'"
_ .. II 'l'e1 �I01'cll 11l'eQ,vf;nte SlJC"nJ - - . - .. -- -

,-, """-
-

"reS1UBnCTã UCl -.,-n::pvaqúi::t Virlela in ensifica a t.:ampanlHl cuntra"o::: COl1Hl!lIS as cm '-;,.18" • , 1

'_.. IIi -r �l i I' d' do Social Dcmocr,ailC-o, que e.Ip.\'Ol1 a _.- � "'''=w

t':"- -r-j
para �' que faz uso de podel'es de emei'geneia eonced idos pelo Pal'la- dIo ,COngTe"d�, . u�c !aCl)l1��:���'a e� claro ge1l01'al Eur1co G[\,,.par Dnlra, nunoa clescurso'u o impe1�a .YI;O (e

t
c Ul ou que - Iffinl el "

' •. ' , _ n'io a'l)enas eXI:!Jla umameu o. enyial' Uíno jTI�()US para a Sue-Cla, cada y-ez maIS, prestJg13r-1he a açao-, úo� o (rUe <

,

•

.' 'I
"

em a'hriJ de 1 94:? pr�metendo., ao aLitnLle Ipar_1 idál'ia, mas trad\lzia a confIança gera1 do PO\ü hr,lsl en o

mesmo h�mpo, !llW del��r assaSSllla- posta na lw;::sôa, rIo sru insig,ne Prf'side.nte.

H
�

h h l'pm-se 7!) 000 Judeu-" Ja condenados -,,' 1· ... ' -

I' B' ,'I R'

ao ouve cone avos
.

t
- -

dn cOllce"'ll'a A-gora Cfcor1"do o lI1cl-denLe dII} om,lclCO fin -I e -o laS] e a USSJa,
á mor' e nos 'eaJ111'P-OS" '- '"

-
, . -'

.

, ,

. ção". _
,
quem não recol'da .os esf.orços cor-denadorp,s que o llustre PreSIdente do

S.í\O PAULO, 24 (Asp.) _ Falando 11 im�-)r"tFa, ú depuLado:fe:letal ,

']'a1 ,�'est? fora moiwado nao PO,l Partido Soeia,l Democrátilco e Vi-cc-l'r,esirJelnLe da iR-epnblica, sr. dr.

r.'l'·' " S 1). 1)1·I'nI'o C"valcanLI' dE' Albuqut)"'ln<> declarou (.1111' lWO hou- Dmnamllansmo m(ts com tO fito de
"1"p['e',-[ J'tamos, vem fazendo, de há mui Lo, no seul,(j,do de fortalcoer a au-

>'" 'J ..-., ., .
'" , ., . ,

_ 1
-

19'1men o oomo n ,

...,e �"nch::n-os entre o Sl', Ciril-o Júnior e os C0ll1IB1si.:l';, ACl't'sc.enl.nu filIe es-calpar (e um JU' c .

"'.Ul';_ll",,;J-l:!'. e rc,_o,0o"laIlda,r -os ,.prin-citpins ,politicos que co.IÍsullam os senLimcll-V·," . ,
. j d'''' l· , '

'nos(\ de g'uelT(t tpnelo a seu ,a- l " cU ,

os comulr:slas resol\"cl'am apoi-ar espon!,:)ll.f'amr�n"c a Sllft call,l'la Lll'il, t cnmll .' _. .

'"
',U, ,

I I)· <; ctistãos dos Bmsileiros? Não haveria, a;ssim, clima no próprio seio do
sem qUl' o sr. Cirilo Júnioi' tivesse qualCluer comprtimL'so. V01' a ll1fel'Cess,lO JudaICa.

parlamento naci.onêl,l para declümçõE's como a dos conllmislas, q:ue a

'IAtacou
_

as força's Drmadas ;:r['viro ,los inLel'cC:8-es russos no país, não estari-am c-om O Brasll no

ra,so duma 'guerra conlra a nação so�'4ptica! Êsse d-esfi'brame[Jto de

algu:ns el(:'�mentos que relle-gam "ma pitria, preferindo vê-la eSCl'ar"iza-

RECIFE, �21! (A. N,) _ No "meeting" comunisLa. realizado (Jnt�m no da ao rlrs;pot.ismo de um Gzar tlp àllnsão, teria eOlltrihuido, n50 P01lCO.

bairro de Madalena, o deputado G,regório B.:ez,erra" do PCB, �Lac?u VIO_ l�n,_- I)ara estimular Moscou e sen� jOJ'nais, á eondula que aca1bamo:; de re-

Be{em, 24 - (A. N,) - Paraliza- " L I Rel1Ublw3 os m '

'l'lllID-Stl varias industrias em virtude t�mente as autoridades consLiLuldas, -o preSJ-ueD e f a . c, ,"

pelir, com a ,qLlebra fla�, relações di'pIomaticas. Foi o que pr,evlra, �m
...da falta de enmfgia eletrica. O sr. Fe- i11stros e os g'enel'ais rIo Exército.

temlpo, o sr, senador Nerên Ramos, lf'vanelo-o- a -Ira,oar ao PartJdo SOCI,aI

linto Bilt.encolll't, intervent_or na I ' DGmocr(llic.o e A smi bancada em maio,ria, ,11Ias rlua's casas, do Congresso

���t'�, �1����"i.J;I�r:s��1'���i�ali��
OS C-a-tol-teus e as ele-,co-es �,tz��I�.a,\.�ij�l;p�,I��,a,u�da��;�e�srJ�t;,���:�:rl:���o;j��i��::S:n���������i�e c��;OaO��'�=

tas 'Para oDganizar uma li.ova em-

presa. oêncJa da d1gmdade humana.
, Os fa,tos se -encar,rcgamm de trazer á razão pUlblic,a o arg'umento

ele.·�o-es s·lndicais I
- SÃO PAULO, 21; (t·.. · ,N.) - O cardea1 l!um ca.rlO� (;�l��r�� (i�n;"�:; concrplo pm .tfaí'/ca. daquela orientação ;pessedista, que, f,elizmente, po

li " concelos Thlfota, '.::omo fez
I ?St :raedsope�:tSó�i�oPI��\�n�:n�90_oe t:l'� o 'próx'i'n;� de \"eri fi,car-s.e ainda desta wz, ao lado das grandes eonven-iên{lias,

-

. _ pma proc amaçao ao e e1 OI ,.
,

-,

l- I 1
- , ' I. J d' L"g"o do nosso Govêr-Rio,21; (A. N.) - As ms.truçoesj .]. -t 1 dia 9 rle novembro. Esp-era-se que, guardando frde Il.a(,�ll1Lall- co,nll"al'iando. a,penas, aos lllue'l'eSsa(os no, espIes I I

, ' .

pa.ra as eleições sindicais est�o �í�'�lo a�� principios da Igr-eja, o, cardeal de São Paulo, �e, .;nan�,feste COJ1-
no, e na negação da nossa capacidade de organiza,r-nos, jurldlca e pol!-

s�ndo elaboradas ;por, u�a con�lls- Lrário a todos que firma,ra�l acordo ou alIanças ou pal tl(;ll)aL<tll1 de en-
Licalmen[.e, ('m s-entido 'democrático.

.

sao que, dentro dos IPIóxlmo� �has, LendimenLos com .os comunIstas. E- '" t" 11 amo,:; -fi afirmar como o ,temos feIto sempre,
submeter-á o trabalho ao mInIstro �I". porqne ,COIfl> ,U-l' ',,' ..' ._ -

do TrabaLho. . quI' o Pa-r{,ido Socia1 De'mOelIUllICO, 'l'epre,sentando a maw!,Ja da apll1:ao
:se:ar:: J���!d� ��l�n��I���Õe:s citadas

Pedaldo' urgente de aux·,I·,o �t����:. ��t�:. i:, �c.�1���
..

v���t;���r�(�.:::b:l=� �� �;�::d::�'on,'f;:�i:;'
-

hem assim, lIma eXJpressão pu,ían te e a:trva dos s,entlment?s, tl',adlC:O�
Abandonaram .. .",._ .

-

"lnais da alma nalCi-onal, incoriPorando no .seu programa de relvmchcaç,op,s
IONDRER 2í (U P) � A Itálla, por m�ermo.no de seu embalx.l- -

I tôd 'l'aci'íeo (IPI' pn."0-,;.",,-q
»+ ,'id') mnrlpT'na, pa:ra ai

•"'do
' . '-, ..

t D a tamento de Estado nOT'te-amo" pOp'n ares, -
- as as aBpl <.. . ,- .

.
.

O par I dor em Washin�ton, apreson ou ao ,ep' T' 'I �I; 179 OÔO 000 de f-
_ maio'-' da soli,dariedalde social interna e da sohe,rama, mWIO-

.

hcano um p-edIdo urgente de emprestlmo, no va o-r (( �.' a Jrmaçao < "<
,

'( �"OI:�'Y"f'P!n �'m: �ai'hnmo� im-l)or.
,são Paulo 24 (A. N.) _ Está de- dolares ao que anuncion a rádio d-e �oma. nal perante o munif'lo a 1('1"1.10 l'rmPI " ". "

,

s

clarada a sisão, no P. T. B. O grupo
'

Vamos .dentro de policos dias maJ�, comparecer �s urna� para a

..que .rJef.E'nde a cam.clidalura do s_r. I
' _

,:; do� Prefei-tos e vereadores mnni'cipais. ° ParlIdo SocHll Demo-

Novelli .Junior c-om � -"{ �asslO Russ.-a faz -DI- illftjnos �r�lt���' iá :tprese.nt�u ao eIeiLorado os sens candid�tos, saidos ,��s t��::Ciampolini á frente var 3-)an_ on�r A .li lU'. � _

as ,esfetl':�,s, sociais e dif:lposlos a honrar os cOimtprom1ssos aSS�l'�H, '

:O partic10 fnndrudo 'Pelo Sl'. GetulIO
n
.. pal'a C0111 P,�tria.' N5:o duvidamos da '.'lLona desses;

V " d-L
.

I com a C',oletivi.dade u • U

Jar,gas. N()VA YORK, 21 (U. P,) O "Wol'lrl 'relegl'am , num e _I OrIa 1 f 'ág-io de mn eletlorarlo l'SC 3-

b L'f lo "A Rússia 'faz novos inimigos", cleclar. que o r.ornpImento (,91ndida:to�, que são homem; digmos (O 'su I ,.
' .

d- nlro do
I pesto DO Egleto �� r,�la�Õ�s eom esse pais de -parte do_ Br,asil le do Chile é. um smal dr!:: recido e orientado. Porisso, podemos desde já ass'everar que,.� . -

41 ti tempos;'. Diz em seguida que a Argentma, e outros palse1s do e?llt!: -, raima do Partido Social Democrático, obedie�tes aos precel o�, cu�a
, , .) _ O _ nente l'ml'-LaI'a--o o g'eslo d-e Santiago e do RJO. Eventual�en .,e,_' a R.ussla prog

. _
.

q candidatos por· nos l'e.comendados serao
Calro 2'1 CU P governo t I t caso ela concretlzaçao ,deseJ.amos, 0

" '{
. ,., OS'O

. .

'
-
-

I': I'
_ na-o mai� tpl"1 Lais·es amigos a não ser os seus sa e I es ,

.

I'ntransl'gAn,l.p.� .rip.fn,no_ AI'pr, (lI> ttrrlas ;:IS cOD!([m;;:1_n-s espn'l nal:; "o ll·l'-t�a·ri3gl'PClO oIldenou 'lOJe a pa,ra Izaçao .."" IT '1' 1" ,. ,,�, c, -" ,�

f
COil,llplela do sist�a ferroviário. no I, contJcnuet. ema;duoa, �aofl-rlmIcaa qIl1eegaa ·q'.linta coluna vermelba "exerce flLj- ln ·1}OYO e pro![Illo-nadrH'''" de torla-s as mefl1da!' qlle possam ae1 I

'td d atr dIas on mu "
c

d' I gra,n"..,;. '"

t Td 1 pu'blica pelo resp81 o
paIS, pOI l:m per,lO el°et� q�l f)pi�e�i� I vamellte a sua �ção neste Hemjsfério. Os adidos milit�1'es � lP, o� o pro�t(':;"o coletivo, e cOT'�nliclar a

.
ranqll1_1 .

a,r e

., '1'-; !IC' �'�'7{'êIt'X'?jalUm es OIÇO 'P��a., máticos russos e dos paises satelltes abusam das suas 1mUl1l ad,�' -

la' autoridade, e pela lea,ld::Hi(' á eOIllflanca.popular. _
;; _. - -,� ,,,,,"

-de co�era, que Ja entrou agora em
interferem nos assuntos internos dos .países onde se encontram. •

.s€u 2 mes. _ '. .

'

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

ino XXXIV Florli!nópol!s-Sábado, 25, d. Outubro de 1947

Nem Washington 'nem Mosc,ou
LONDRES, 24 (U. P.) - o secretário do Foreign Of'f'ic«, S['. Ernest

Bevin, declarou à noite passada sua Ié numa Grã-Bretanha social-do
mocrátíca, como nação grande e independente, colocada entre "os dois
grandes concertos do IhTe PIl1l)l"cendiníento o elo comunismo".

Respondenr1O a aeIl8a�õ('s segundo as quais J}l'ocurava 1)1'-en([(>]" a
-Grã-Bl'elulIha aos Estados Unidos, diiise: �

"N5.o quero ligá-la a nellhuma nação, llei11 a Moscou nf'm
\Vashing-ton ".

Grave problema diplomalico ISe�pr� o mes-

SANTIAGO DO CHfU;, 24 (U. P.) _ Diplomatas soviéticos e o 1'11-
mo ardIl

oar_regado de, negócios da Tcliecoeslovaquia estão prontos para deixai' o Santos, 24 (A. N.) - Não foi só
Ch ile mas -soment� têm -permissão para sé movimentarem no luxuoso na- eruDital do Estado que os cornu
Hotel Carr-e ira, a,te que esl.ejam om Ju�ar ,seg-nro os diplomatas chi]'�- I,nistas registraram seus candidatos
nos. ,Como o governo chileno contmu� insistindo para que o cmhaixa- pela legenda do Partido Social J]:ra_
dor Cruz �. Campo traga consigo sua ,1 JI!la, de _ or-igem russa. pedido esse balhísta, ipois aqui também os par
qU,e scmpi e teve a recusa do Kp�mlm, tudo indica que se desenvolveu tiriár ios do SI'. Cai-los Pr-estes seguidaí um grave problema diplomáf.ico de cllflCii solução. ram a mesma "fatíca", chegando ao

cumulo de apresentar chapa co.nple
(ta ..

Contra Ial iniciativa. o sr. 'I'eodo-
1'0 da C IUbl1 a, candidato do P. D . .c.,
impetrou um TeC'Ill'SO junto ao juiz
cleÍltoral da cklade, no sentido de
serem anulados os registes dos can
e1idalos cnmunistas.

Prisão de comunistas

I

\,

Industrias
-paralizad�s

•

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTAOO-Sêb·ado 2S de Outubro ele 1947
'

�\COft'vaillt·O IE�!!�!U�9§tet __,,_ Os comunistas e sooialistass-

I marxistas não poderão malss
_ , 'Ingfessar nas igrejas ou par--

A Acão :Socia,l Cat.l1riuense, para. boa �:x,ecuçao de seu Pla?-� de
'ticipar das procissões e

. cerí-:
asststência '3;0 verdaderro necessi tado, precisa em, c.ada quarteirão de 1 mônias religiosas, de acôrde-
nossa cidade, ele urn ou uma rcpr.e:sentante, no rmnrmo, podendo cada! com a excomunhão católica dG:"
quarteirão Ler até crnco represantante.s: _

_ j' marxismo _ informou na ma-"
. Desejando o Pl'CW(!O leitor ou 1€.11,ora colaborar em tão gr<}i,1dJOsa. hã de hoje o rádio do Vati-- ""'"

Expresso ���Ub\����IRA Laguna obra, dê boj-e mesmo a .su�acJ.esã{) por iJ1>Lel'mé{lio dêste jornal ou da, �a:O, trans�itindo instruções>
i&h����. R'áJd.i.o Guai-ujá, recentemente publicadas pelo-
Auto-Viação .Itajaí - Itajai - 15 ho- Pessoas .que. já se ínscreveram:

. cardeal arcebispo de Milão.'Expresso Brue'luense - Brusque -

'I t 'IVI'm Gr'J"pi1U "rl'l"l 'v �

raso
. Qu.al'leirüo D. iR - (ruas: ..'dilll'a.n e.'l. , :;. .v. < I ......

Os marxistas não serao se-·
Expresso Br-usquen se - Nova Trento Mauro Barnos e F.?r.ni:'a7.L,iml), '. _

_ _. pultados de conf?r.midade CO�.- H3,30 norae.
H t . T;. • a .Auto-Viação C.atarinense - Joinvile, Srs. Ben lo Aguido V letra e €1 OI .., aIl. .

, ,O cerimonial católico, a menos- .

- A�t�-<.;Jfa�ãO Catarineruse - CU!I'itlba QL��rteirã.o n. -i - (ruas: Felipe Schm){lt, Pedro Ivo, Bete ele Se-,
que demonstrem publtcamentec-

- .5 hO\'as;
S lB"'1 PAI'tO Aleere lembro e Co·ns,elheiro 1\1:11'1'a). , I

o seu arrependimento antes daRodoviár'Ia U· � asi - o "
.. .

N t' ,

I � .

- 3 horas,
. , '.. ,Sra. ·SteJi,ta Garcia e sr. Sldne� 1 ooe I.

. .", morte, e os católicos serao d1s--
_.
Rapido Sul.�r�asll'elro -- Jomv!l-e

-I (}l1art·eirão n, 2fi - (ruas : Blumenall, pra()� Et·clwll1:a Luz, lua li e�- didos de contrair matromõ-as 5 e 14 horas. -

,.�. -

'>f' (1'1 a Irrnao sua 1
TEIR9A:-FEtRA. re ira Lima c Avenida Mauro Hamos). - ()uar""'I,I·a{) n. �) - 1

nio com notórios membros das=
Auto Vlacão Catanl1ense - Porto Ale-

.0.. n.' Grand do Sul) �

gre -- 6 lloras:
. Joaouírn, Av:eni:üa M'5lUro Rau-::os. e rua . 10 unr e

sociedades e instituiçoes con--'

_ A�tg�i.;:?álo Catarmense - Cu:l'itiba
S1'ta. Maria Enr,ilC{l.1e.ta D·Avlla.

_ denadas pela igreja .

Auto-Viação Oatarinense - Joinvile Snt'o. CECILIA MACEDO SIMOES
- 7 hor�s. _ Catal'inense _ Tubarão Quatro quarteirões compreendidos entre as ruas:

_ A�t�;�:��ao lherme, Deodoro,' TLc. Silveira e Arcipeste uarva,
ASSINATURAS Expresso São Cristóvão - Laguna '- .

Sta. ETELVINA MELLO
Na Capital 7 horas., . .

_ 7% Dois quarl eirõE's, compI'{}endiclo-s entre �s ruas H.
C � II,.. ��l:P\�S�as Glona - Laguna

Macl�aclo General BifJE'Ilcoul't, e Saldanha Marinho.
:::_t;�":::::: C!:$ 41,c:te

e E�tr���o 'Brusquense - Brusque -

'

Snr.a. MARJA C108TAAS9i.,(JZ(� 'b lrll :F. Mabbado,ll'rbllestr. .••... 2r: �::!:
1&:U����iaçno ltajaí _ Itajai _ 15 ho- Gcne9�t�nt?n��2�rr�ei�/d�. ,eI��;�� lUa: �)

a .xan a· ,

�����·���i��·:. ér. IUól' ra�ápido Sul Bq_'asileiro - Joinvile - às 8ma. AGNESE }'AHACO
SINo li'-teriOJ 5 e 14 horas. Quarteirão daól ruas F.clipe Schmic1t, G-cronimo Coelho, Tbe. i-

� QUkRTA-li'lERA d C IIb. . ....••••• � Cr$ 1•••ot·1 Aula-Viação Catwrinense Curitiba v.eira e Alvaro e arva 10.

hmestre .. ' •• ".. Crt ",00 - .A�lt�.�taSção Catarinense Joinvile _

Trimestre Crt 1.,00 - :�t�-���ãO Catarinense Laguna

a 'l\!d d' P d AotuA0·'0IfA1IIlero -avulso ..crt •.�,
5 ��frd��;r.BraSi1eirO - JoinvHe - às. '�'. oenç!i O' a, re N. �bi.dos mediante 1Il.lltf1ll� E�presso São Cristovão - Laguna - U

_
�

7 horas. B· RI'O, (A. N.) _ Um J'orna- - "Padre como e q�e voce
o. orll'lnais. mesmo I\\!e Expresso ]3Tusquense - !'Usque -

t t ao pede..ubll·cados, n8�O s·rlo 16 horas. '.
í 1� ho 11'sta assim descreve a doença cura tan a gen e e. TI

, ...
�

Auto-Viação Itajaí - !taJa - a .

ropnodevoll'idOfl. do milagroso padre· Antônio: uma graça para SI p. .';4, clireção não se rd'PG)lJIj·· l'a�xpresso. Brusquense - Nova Trento

"Illformados, de que o pie- Nossa Senhora o atenderIa ceI-
hil' _. It - lu,30 horas.

. A .i - u:a p""OS eonee O.
Rodoviária Sul BrasIl - Porto Alegle

doso vI'ga'rl'o sofria atrozmente, tanlente". _

_ .

_ ._
� emitidos nos artiroa 3 h �

d' A t
�

. ba! au!nadoti
- oras.

QUINTA.FEIRA do fígado e padec'ia igualmen- Ao que o pa re n OMO a.
Auto .. Viação Catarinense Pórto

te dos rins, sendo frequente e nando a cabeça com ar de 111-

r á· d I t- Alegre - 6 horas.
.

'
.

d'f lo eus soarm t-18S e p aD ao Auto-Via,áo CataiI'lllenSe - Curitiba
I indispensável a inte1'V�?-ção te�ra In 1 e:eTI((a pe .s s -

\I - .L':�t�.%'�sÇãO Catarinense Joinvile médica para que ele mandves- fnmentos I esponde,?, �DIA 11 Sá:bado - Farmácia
_ 7 horas.

se suas fOl'ças com o uso de in- -- "Olha, Neca.: ISSO eu llao
R 1·

.

.

R T" Allto-Viação Catarinense - Tubarão
d f Queau lvmra - ua ra]ano.

_ 6 horas. jeçõeS de oleo, tivemos por vá- tenho coragem � azer·o'DIA 12 Domingo - Farmá- Auto·Viação Catarinense - La.guna
rl'as vezes tentad@sapedirvalhoeuparapedIrumabraça.

R 1" R Tra - 6,30 -horas.
h ? T 1 elaCla - au IveIra - ua -

Expresso <São Cristovão - Laguna -

uma explicação aos. Pinto Coe- a",Nossa Seu ora. a vez

jano., '..

7 ����;êsa Glória _ Laguna - 6 1/2 lho. Pessoas, porém muito sen- nao me atendesse. QuaI7to aos
DIA 18 Sabado - Farmac1a e 7 1/2 ho-ras.

Sl'Vel'S, r.eSI)eitáveis e de

gran'-I
ontros ela tel,ll, me atendIdo. Is-

Sto. A,gOStl'llho Rua Conse- 'Expresso' Brusquense - Brusque -

b tlu horas.
. . 1- hO' de crEl):!Ça. _r�_çeav}l-m_()...ê....�agoa- � -�� as.? �'1; ,

a melI ver��D�l'lló�[:6'flO - Rua Conse-15 !lt�'1,�:� ltaja\ -= Ita)al_- a
. ....;

foi assim com essa interroga,. a melhor entre-vt&ta que eu ilã.�
Ih' M f SEXTA-FEIRA -

d
•.

1 bt' d A tA
.elro a ra.. Rodoviária Sul Brasil _ Pôrto Alegre çao roen o-nos os nuo os que o Ive com o pa re n 01110.

DIA 25 Domingo - Farmá- - 3 hor�s. . deixamos Rio Casca.
. Auto'-Vlação Catarineltse Curitiba Nela Esperança - Rua Conse- - 5 horas. Por que o padre nao se cura

lheiro Mafra Auto-Viação Catarinense Joinvile
se cura a tantos pecadores?•

- 7 horas.
DIA 26 Domigo Farmá- Auto·Viação Catarinense - Laguna Foi durante nossa estada eml.

E 'R
- 6,30 horas.

U·
.ma sperança - ua Conse- Expresso São Oristovão � Laguna. _ rucanla que consegUImos

lheiro Mafra

17
horas. uma interpretação do próprio

O .' Auto-Viação Haja! - Hajaí - 15 ho· ,

'ServIço noturno será efe- raso padre a dúvida que havia nos
tuado pela Farmácia Santo An- 1-6E��:::.so Brusquense - Brusque -

assaltado em Rio Casca á res
:tônio' sita .á rua João Pinto. I

'RápidO' Sul Brwsíleh'o - Joinvile peito a sua doença e das ra
às 5 e 14 horas.

T
'

SÁBADO zões pelas quais não conseguia

em din'hel-rlo?_ )
- A�t������ãO Cata'l'inense - Curitiba ele auto-curar�se. Essa revela
Rápido Sul Brasile1ro - Joinvile - ção, aliás, nos veio de modo

às 5 e 19 horas.
Auto-Viação Catarmense - Joinvile inteiramente inesperado e sem,- A�t���f:Ção ca,t:rinense _ Tubarão qualquer provocação. F'omos I

- 6 horas. acolhidos en} Urucania ·por um, las
EÀ1JJ'esso São Oristovão - Laguna -

d h
.

h
.

tI' I7 hora,s. OS omel1s maIS OSpI a eIras
EÀ"Presso Brusquense - B'l'usque - e bondosos qUe temos conheci-.14 horas.

IAuto-Viação Itajaf - Itajaí - 13 ho· do, O sr. Manoel Fernandes,
ra:§xpresso Brusquense _ Nova Trento conhecido de infancia do padre
- 9,30 hora's. Antônio, seu amigo, confiden
e �xfí�s�or�i.ória - Laguna - 6 112

te e enfermeiro. "Seu Neca''',
como o chamam, é o homem

, que dá injeções no vigário e o

Viac.ão aerea encoraja a vencer os seus acha
ques. Almoçamos em sua casa

Moraria e, antes durante e depois daj:SEGNDA-FELRA f
. �

s t
-

od' aVarig _ 10,40 horas _ Norte. re 'elçaO O a sun o nao p 1

Real &. A. - 7,30 hora's - Norte. ser outr? sell�o as curas do_ pa.-II'Cruzeiro do Sul - Norte.
d A

� .

dRea,l S. A. - 11,30 horas _ Sul. re ntonlO seu passa o cheIO
Panair - 9,50 ho1'a,s - NO'l'te. d,e bondade e de humildade,

. TElRJÇA-:FEIRA .

Cruzelro do 'Sul - 9,4Q horas - Norte. sua renuncia e qualquer pom--

Varig - 12,M horas - Sul.
pa, chegando de uma feita alPana1r - 13,07 horas - Sul.

Cruzeiro do Sul 12,20 horas - recusar QS móveis novos queNorbe. '

QUAlRTA-FE�RA lhe foram ofertados na casa
Cruzeiro do Sul - 10,40 horas - .paroquial por um grupo de se:Norte.
Rea·l S. A. - 7,30 horas - No-rte. nhoras locais. Foi 'necessária a

,.t..
�'Varig - 13,(}(} horas - Norte. ,..

t
-

d "D'
,'o

Real S. A. - 11,30 horas _ Sul. energlca ln ervençao o· seu lretorel:
,QUJNTIA-FElRA Neca" para que o reverendo Dr: Pamphilo d'l1tra Freire de Carvalho. Dr; PraDcisetl .,

Panair - 12,17 horas - Sul.
iPanair - 9,50 horas - Norte., consentisse na colocação em de Sá, Anisio Ma.torra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo�;���il:; d;OJ� hor�� 30 1���S _ Sul seu quarto de uma cama pa- e Jos� Abreu.
Cruzeiro d·á Sul - 9,40 hs. -

Norte:, tente em lugar de seu velho' lei- ��__�......�"""_""�___"-_.,......_._........<,_._��..",_�.,_,,..,_.,,.,., . .,.._�,�.'SEX'I'A-FElRA.
_Var�g - 10,40 horas - Norte. tO. _...,/;

Real S. A
..
- 14,30 ho,ras - Norte.

I
Dürante lloosa palestra "seu QUfR VESHR·SE COM CONFORTG E ELEGA"'IA 1

" ,.

Real S. A. - 7,30 horas - Sul. .

,. •

Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte. Neca" contou episodlOS dIver-
PROCURE A

"
Panair - 13,�7Á��b - Sul.

sos da' intimidade do padre An�
Cru?,_,eiro 'do Sul - H,{)O hs. - Norte.·, tônio. Mencionou o convite que I·.Ifa l-atari

li

a e'll.OVang - 12,30 hOTas - Sul. .

iPana,ir - 9,5(} horas - Norte. Ilhe fez para uma v1agem ao

IPanair _ 13,ll?��:;�- S"'ul. Rio e que foi recusado. Aludiu
Panaj� - 9,50. horas - Norte. I aos achaques do sace!'dote e. Rua Felippe Schmidt 48CruzeIrO- do SUL - 11,00. hs. - Sul. .

. 1Cruzeiro do Sul - 17,00 hs. _ Norte, de uma feita lhe perguntou. ..... _

Informações úteis
Horario das empre
sas rodoviarias

o E'STADO
..... Of'1CÍ1IU l rue 1_

Piuto D. 5

DbetAr: RUBENS A. RAMOS
�rleürlo • D.lr.-Gern..

. 8IDNEI NOCETI
Dlret&j' de Redaçl.:

íL DAMA.SCENO DA SILVA
Chefe de .PqlJlaç18:

J'UNCISCO LAMAl-QU1I
Cllef. de :JDpreMIe:

IOAQI"'m CABRAl· DA SILV.I
R_orellentante :

!RAUL CJ\SAMAYOR
SUCU.aSAL DE
A. S. LARA

Bu Senador Dantas, .0 - ..
andar

'1'.1. J2w5924 - Rio tle .Jaaelre
... Feli,e de Olintra, 11 -

88 andar
Tel. �-'8ífs - São Paale Marechal Gl1i- \

'

Luz, Fernando I

Asteróide & Cia. Lida .. ,

'RUA TRAJANO, 33-(sobrado)
Representante de Andebu do Brasil S. JÁ.

PJ1:0DU'l10S AL'LMENTliCIüS - ,Sardinhas Portugueza - Pe--
tit-Poi" - Aspargos - Mruca,r,rão Americano, com OV.'JS. Arenques
em ol�o e salgados.

\

P,rod,utos desbidraf8lc1o.s "Harkson" - Gema de ovo em pó __ o

Ovo inLe,iro .eu1 pó - MbUln1ina CrisLal.
PAPE:LA!RIA -'- Canetas tinteiro Eryell'sharp "Skyhne" - Au-�,

topoins - Canetals de madeira-Pena.s para canetas, mar.(Ja "Eagle"� .

RÁDIO - Para mesa de cabeoelira, mar,ca "\Vonnie", 5 va!vu
- 110-1.20 v-olts.
ABRIDORES DE LATA - Marca. "Ace".
ELAI'3.TIJGOS - ne Ra,yo.n ·e algodão. o
BAiRAL,H.Q8 - Americano marca "Caravan".
'I1EOJiDo.S - GrfJJni t,e lRay.oo. e lã.
BA.RCO DE BOR,RACHA, prrcedencia Inglesa.

r R .'''fi d_ ii_r, SWIlE

COMPA� -ALIANÇA DA Ime
�I .. 117"� m..:, lAIA
DCJJDIOI m .BAlIIJPOB'D1.

Cifra. do BaiaDço de 1944,

Muito ou POlIco. Não -i1nportaI
O leitor deseja obter uma

rep..�i:t. mensal, semestral ou
&nuaI, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó

cios ao Crediário KNOT, á ru,;
João Pinto n. 5, que, em com
binação com (\ Escritório Imo
biliário A. L. ALVES o em-

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se:
gura de Cr$ 120,00 por 0'1'$ ..

1.000,00 empregado. .

Melhores informações e de,
talhes nos escritórios do Crew
diário KNOT, ou nesta re{ja
ção.

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

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Reaete
Athro

-----

B04 OPORTUNIDADE!
para q.uem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Pinto nO 5 (anexo a red.flção
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRTf
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo,' poderá ore
.t'�cer-lhe a máxima garantia
e eficiência nqs _ negócios que
.hes forem �ont!�dos.�.::; ��J[�

Sinistrai pagaI nor. 61timoa UJ ano.

Re.ponaabiJida1cl!

•

.,_.1

.

Cr.
Cr$

• f

•

80.900.606,30
5.978�4oL755.97

67.053.245;30
142.176.603,80

•

9S.687.816,3i3
76.136.401.306,20

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\,' o ESTADO- sàbado 25 de Outubro de tM7 3

Lira Tenís Clube-Hoje -

Vida
Enlace lauella - Desféfano

·"Voas.

_
Senhor - Walter Yosten,

-emp. Livraria Catarinense.
Senhora Laura Carriço de

·\pliveil'a, espôsa do Dr ... Vania

·jIe Oliveira, médico-diretor do

';Hospital D. Bosco de Arrozeira,
"Timbó.

-

Senhora - Candida Nunes

-pires .da Cunha, espôsa do sr·

..Antôn'io Francisco da Cunha.
Senhor Piraguahy Tavares,

'Tte. da Força Militar do Esta
cp_o.

Menino Adalberto José, filho
,;do Dr. Luiz Campelli, clinico
-em Tubarão.

Senhora Geny Barbosa.
MAJORI LARA 'RIBAS
Transcorre h0je o aniver

;Bárjf) natalicio do sr.'Major An
'ronio Lara Ribas, distindo ofi

-!Ci,al da Pálicia MUitar do Esta
'4.'10 p destacado desportista.

ras de ontem ..

Deixa ele viuva a sra. d. Es
meralda Lacerda e na orfan
dade, dois filhos menores.

Seírée em homenagem ao «Dia do Aviador»

em liberdade

ODEON
- Ás 5, 71,4. e 9 horas -

ESTE llIUNDO É UM PANDEI"
RO

Com: OSCARITO.
No Programar

1) - Documentário N° 19 -

Nac. Imp. Filmes.
2) - A VOZ DO MUNDO -

Jornal.
- Preços: - Cr$ 4,00 - 3,00

2,00.
Ás 71;4, - Cr$ 4,00 (úníco) ,

"Livre" - Creanças maio
res de 5 anos poderão entrar
na sessão de 5 horas.

IlllPERIAL
- Ás 4Yt - 71/:\ horas -

I
NUNCA É TARDE

RIO, 24 (A, N.) - Ao Supremo Tl'ibunal Federal foi impetrada
,..,. --'1'I'��'l!IWi,"IP�l2f(!f� uma ordem de "habeas-corpus", em favor de Baruch Marguilea. Mozcs

, ", t" fi 'JlI. Leib Susskind e Jacob Abraham, afim de serem postos ern Iiherdado.
x x x AOIf Ql,illaroóri:lntee de 'hoje o Os pacientes estão sendo extraditados por solicitação do govêrno de

RE'J'I-tATOS: GlfARANA Kr:r�T deseja farta Cuba, achando-se o processo já no Rnp!'erno 'I'rihunal. afim de ,ser (-1e-;-
Sríta C me,st! de fehcldadel e compro- eidido ..Acontece, porém, que os extraditados se «neontram detidos IIfI

A ,'. ••• mete-n. a. a.gradar plenamente mais de três meses. o que não permite a lei.
Tudo em voce e ínsínuanto e

,leu. convivas tia eltivor prellenta Feito o relaíõr io pelo ministro Barros Barr-eto, falou, o advogado
-:;agradável. As faces morenas, em lua fentn, , dos pacientes, sr. Fontoura Robral, que demonstrou ao 'I'ribunal �\ IIH·

< JS olhos negros, os cabelos tar- . Fe ço I!;ua enc,:'menda ao �.u, quidade ela rererida prisão, dizendo que há 17 ano� atrás já, pleitear-i o

'4:08, o- penteado simples, o cor-
fornec"dor e 88 no.o for atendIdo I caso, idêntico, perante o Supremo, sendo concedido unan,'lmemence, �,
peça pelo telefo*n� :536. seu podido.

_ "

.

,'.'.}lo elegante, E principalmente

I
Passando-se a votação, a ordem fOI conoedída por unanimidade.

.1f1) seu sorrrso. Possuindo largo circulo de
, Como é lindo o seu sorriso! amizades, será hoje grande- I

Ele me faz lembrar a flo! I mente homenageado. ! S
iii �A I

II

s.que se entreabre em manha "O Estado" cumprimenta-o. I erva',.o �I. ma, arla
-primaveril, numa oferta de - - -

,. y
, ' ", ,

"perfume e belesa ás caricia da l'NII\.CE
.

ANDRIÁNJ-NASCI-' RIO, �4, (A, N.) - O pre..:'31dente da Repúhlica as�mo.ll decreto abl'lp-
':b .

1
.,

d b: 'b I
,I.1.< . r

T

.l. IC

Ido '11m crédito de sete milhões 'e quinhentos mil orueerros. pelo MIl1I:-<-
.' rrsa e aos oeijos as OI o e- lUElS TO tório ela Educação, para as despesas com a execução do programa do
-;tas. Realiza-Se hoje, 'na residên- Serviço Nacional de Maláí'ia.

Quando contemplo o sorr-iso cia da exma, .yva. d. Maria Sil-
------------------------------'

..de sua boca pequenina, como va Adríaní. á Rua Andrade
'invejo as borboletas que bei- Müller, 'vn» Operária, o enlaceI
jaro as flores. matrimonial de sua filha Ma-

Ben Hur ria, com o sr, Manoel Nasci-
ANIVERSÁRIOS: mento.

ARI KARDEC DE l\'IELO O ato terá lugar ás 15 horas.

1Faz anos hoje, o jovem Ari Aos ditosos nubentes nossas
'Kardec de Melo, professor pelo felicitações., 'I..Instítuto de Educação e que
'termina êste ano, seus estudos

Ilestn tre�' lout'�do I,de perito contador da Acade- U ., .., tlU
-mia do Comércio.

ICorreto funcionário do Te- Ocorreu, ante-ontem, em

Brusque, um fato lamentável.
-souro do Estado, o aníversa-

M
..

L d h f.

t 't bé f d 1 aximiano acer a, c au -

'nan e e am em pro essor e .

-E t r d d q I
\ feur da ela, Souza Cruz, sepa-

speran o, qua I a e ue o e-: rado da mulher apaíxonou-se
·vou a representar o nosso Es- .' .

.

d t ,co'ngl' ss Es I por uma Jovem daquela .cídade,
"ta ° no recen e ' e o' -

.

ti t d S PIque correspondeu a esss sentí-

'::!�:sIJ�:;i�::E:.��ariante, ���J: ::s��or,ar o "" cí-

Anlau,diodo O oove'"ruo brasl"1el-r'o
F hOJ·e. FIcaram nOIVOS. Mas veio o I' I
azem anos. inevitável

. LISBOA, 24 (U. P.) - O jornal monarquista, "A Voz" publica um
Senhor Antônio IJara Ribas,

'

. . editorial em que se congratula com o Brasil e o Chile pelo seu rorn-

:.Major da Força Militar, espor- InformadOd de que Maxímia-
pimento com a. União Soviética. O "Correio da Manhã", comentando o

tO ta
.

1 t do Club de no era casa o, a moça rrecusou acontecimento, acentua: "Foi, assim, com admiráv-el espírito de uni-

-��s e p�eslC en e·
.

e. continuar o noivado, resultan- dade e viril desassombro, que toda a imprensa brasileira reagiu e vi-
•

aMça.e F'er'n lo Jose' Pó do disso forte abalo moral no brou perante as grosserias da, imprensa moscovita e dos chef-es ver-
nino emane -

noivo- melhçs, que vão perdendo a cabeça à medida que o comunismo nau-

-voas, filho do Sr. Agenor Pó- fraga.".
"'Voas Júnior e Robelia S. Pó- Desesperado, em vez de com- "------,-----------------------

preender a situação, deixando
ele dominar pela paixão e, CLUBE' DOZI:' D'E "GOSTOnum gesto tresloucado, pôs �, .

. L ,.P1 ,

têrmo á exlstêncía com um tiro A Diretor-ia d�.CI'l]be DOZ.E .de�Agosto ,re,solveu" a �)antJl' deSlt.a data,
de re'\rolver. S�l,stllir Lem!)orarJame,nte, a admlssao de' SOCIOS AS.P!IiRANTES, salvo os

Trazido ô corpo a esta cida- .filhos ele SOCIOS,. ,

de foi velado na séde da 80-
,

Essa meelida é determi:lada ,peJo .:fato de o nunwro de seus asso

ci�dade dos Chauffeurs, efe- macios 8:1', aLual;nwmLe, multo elevado, em relação á exiguidade dos

tuando-se ° entelT0 ás 15 no- seus s.aloes.
,Sf'cretaria, em F11orianópolis, 23 de OuLuibro de 1947

A DI<RB'DORIA 'SERVIÇO DE
METEOROLOGIA

A paz co:m a AIam.anha Previsão �o tem.po, �té àil 14

T· t
· 41 • '

' horas do dla 25 na CapItal.
lU. urarla "ruzelrO COLUMBIA SOUTH CAROLINA, EE. UU. 2/[ (U, P,) - O ex-se- Tempo: instava!. com chuva.

cI'etál'io de Estado James Byrnes, sugeriu que os Estados Unidos, a Temperatura: eliltavel.
A Tinturaria Cruzeiro, agora Inglaterra 'e a França imediatamente no sentido ele s'e1' convocadfl. Vento,,: variaveie, fre.cos.

com novo proprietário e aten- um\1 Conferência Plena de Paz com a Alemanha, '3,eja qual fôr a ati-, Tamperotul'WI extrsmo� do ontem:
'dida por profissional compe- Lude da Rússia. ,

.

Maxima 19,1. Mínima 11,6.
'd Prev,endo virtualmenf,e O fracasso ela próxima reunião dos minis- • •• • ••••••••.•••••••

,
•••••••

tente, esta passan opor re- tros do Exterior dos Quatro Grandes em Londres, no mês rIe novem-, AR::-iOLDO SUA,REZ CUNEO
formas, afim de satisfazer ple- b1'o próximo, Byrnes ainda diss,!'! que a Rússia ,já provou que não df'- Clinica Odontologia
namente sua grande freguezia, seja cooperar para um acôrdo de paz 'aceitáyel com a Alemanha p qu,�, NOTURNA
tanto para lavar como para ele uma maneira ou outra, aquelas três poLências ocidentais terão que Das 18 ás 22 horas, oom hare;

t·
. conV,00ar por si mesmas mas a Conferência de Paz com a Alemanha, mal'c"'da. a car2'O de a'balizado pro-passar.e mglr roupas em ge- "P

-

f
W

�'

- 01' quo nao se 'az'er agora {) quo terá que ser feito daqui a fission:1,jral. um ano"? Rua Arcipreste Paiva i7,

Postos
com:

Allan LADD e

Loretta YOUNG.
II

KONGA contra NABONGA.
O GORILA BRANCO

com:

Ray CORRIGAN
Lorraine MILLER e

Bob CUBTER.
III

O AGENTE FEDERAL 99
No Programar

1) - Documentário n. 1 -
Nac. Imp. Filmes.

Cr$ 3,00 (único),
Preços:

2a. Platéia
Cr$ 2,00 .

"Imp., 10 (dez) anos,".

DURANTE TODO DIA

nos VAPeJOS
RITZ, - Hoje - ROXY
ás 4,30 e 7,30 hs. - 4,30 e 7,30 h.

10 - Noticia da semana _

UCB - Nac.
2° - George Sanders

Donna Reed e Hurd Hattifield
-em:

O llETRATO DE DOR.IAN
GR,EY

30 - Sydney Toler, o famo
so CharHe Chan em màís uma

aventura:
O MISTÉRIO DO RÁDIO
Charlie Chan enfrenta os

maiores facinoras da lei e da.
adem ...

4° -

A CAVEIRA,
Lutas ... torcidas. . . ação ..•
Censura até 10 anos.

Preços:'
Rítz - 4,40 - 3,00 - ás

4,30 horas.
Ritz - ás 7,3Ú horas - 4,40

único.
Roxy - ás 4,30 horas - 3,60

- 2,40.
Roxy - ás 7;30 horas

3,60 único.

. '

•
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
--.....--.-----=--- "soirée", das

DI. (L�RNO Gs
GALLETTa

A D V o G A D o Washington, 23 (U. P.) - Elstados Unidos e o Império
Crime (I oi".l O rompimento de relações di- Brítanico formaram com "o

Co_tituição de Soci.dad.. plomáticas do Brastl com a Ewatt, mais os árabes e outros.NATURALIZAÇÕES União Soviética deu margem a "Os russos, no segundo tur-Títulos Dealarat6riOll

I
que se noticiasse a poeslbílída- no, deram quatro votos, consí-Esorit. -- Praga 15 de No�. 23. de do sr. Osvaldo Aranha vir derados nulos, porque só podial0. andar.

Ratlel. - Rua Tiradentell 47, I
a deixar a presidência da ONU. votar nos dois mais votados.

Fo'NE _. 1468 Alegava-se, a propósito, que o Eles insistiram em votar no
.... -: chefe da delegação brasileira -Massaryk, invalidando seus vc-

àquela Assembléia ínternaclo- tos. Se os russos se abtivessern
nal teria vindo a ocupar a sua (menos seis votos), eu teria si
presidência com o apoio e o vo- do eleito na primeira votação,
to da delegação russa. pois o coeficiente seria de 25,

e eu obtive 26. Votando eles, co
mo fizeram, o suficiente ele
vou-Sé a 28, que só consegui no
segundo escrutínio.
"A atitude americana, ao qun

se diz, foi consequente a inter- "lata".

pretação dos desejos da chance- (Art. 121 4. LeI i. 8en1�o HlB

laria brasileira. Tudo passou, e tar). o

estamos procurando, agora, en-
.....•......

'K"
.

'N·'··'0:'"T·:····coraíar as vagas esperanç,a�, dO,Tomemundo e de cada um de nos .

Importados diretamente dos E. E. Dnidos
Aos srs. médicos e farmaceutícos e aos hospitais
Comunicamos que ••tamoa ncebendo uma importação direta

do. Estados Unido6l. doa ••guintes artigo.:
Filme. para Róio. X, em diver.os tamanho•.

Almofada... traveso@iros de câmara de ar. de borrocho - Dedeiras e

ca.potinho. higiênicos. de borracha.
Luva. para cirurgia.

Cubas. cQmadres, irrigadores. canecas graduadas. compadres, funim,
,

em ferro batide. elimaltado.
E diversos outros artigos. ,

Demonstrações e pedid.os à S. O M A T E C
�OCi6dQ.de Materiai. e Instrumentos Técnico. -- Cientificos I.tda.
...

Rua Cangalheiro Mafra. 54 -- Caixa Postal. 148,

Telegrt&mci.s:. «Somatec»- FLORIANOPOLIS.

Aceit{.1-se representap.té no interior do Estodo.
Caixo Postal139 FIo rionópolis.

Cartas pa.ra

NADft DEVE AOS RUSSOS

Café Quo tràduz qua.lidade!
Peça-o ao seu. fornecedor.
,. . .. .... .... .... .... . ...

DOENÇA.S NiEBT9Sü
c•• os .roar..... 4....�

b�Je, u 40enÇM nenOl!lU. "ilaa'i
ftntii.du .. te.po, Il1o ••1 .....
fitomente remedlb_ O e ..
"., f",to II. Ipodact., " 1N!d4
,r.J.diear os huliri......at......
�flI w.:rmt..... e 8eme. l'fll-l
'!f••al 4. Do.a".. •••taIe ..,Ira
•• UI ba..Iat'rI., ,•• ate••• CftI!
mtta.ellt. •• 'Oft-kll .en ....
iílfp._ .. a:.. 'n....re. dai e
'a 11 lroMu.. �rIIfIa...

Ainda ontem noticiamos que
o chanceler Osvaldo Aranha
teria consultado, naquele sen

tido, o Itamarati, recebendo do

ministro Raul Fernandes, como
resposta, a declaração de que
sua atitude dependia de uma

questão de foro intimo.
Podemos, no entanto, hoje,

revelar que a eleição do sr. Os
valdo Aranha para presidente
da ONU não teve nem o apoio
nem o voto da delegação sovié
tica, em carta dirigida a um

amigo intimo, o chefe da dele
gação brasileira á Ol',JU assim
explica a sua eleição á presi
dência daquela entidade:
"Não recebi os votos dos rus

sos. Recusei qualquer acordo
com eles. Fui eleito. pela Amé
rica Latina (20 votos), pela Eu-

SI CADA BRASILEIRO rapa Ocidental (6 votos), pelas
Conseguir alfa:betizar um patcí- F'Ilipinas (um voto), pelo Lu

cio, convence.nrdo-o a fre.quentar xemburgo (um voto) e pela
um ourso noturno, -em b_reve .8{l- Tchecoslováquia (um voto),
:r{�mos UJIll dos povos maIS adlan-. . k eO' d estados do mundo: Grupo Escolar S. pOIS. massary , no s ",un o

lúsé ou Escola Indootri>al. I crutmo, deu-me seu voto. Os

I «O Estado» não deve eer

pago em parte alguma
do nosso Estado par

.
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar-

gem suficiente pa.ra não
ultrapassar este preço.
Qualquer maioração é

EXPLORAÇÃO.

•

lCap�!a��!a�i�!c� d� u��o�,!!��!!
I
no centro da cidade.

Tratar com o Snr. LEOPELELE no Hotel Magestie
ou nesta Redação.

•

Mais de um milbão de ilnalfa
- belos em São Paulo

. S. Paulo, 23 (A. N.) - Aten-: lado, pelo sr. Ounha Lima, que
dendo á sccílitação da Assem-I solicitou esclarecimentos sobre
bléia Legislativa, em face de a articulação do Serviço de Al

requerimento apresentado pelo fabetdzação, que pretendia 6

deputado Valentim Amaral, o governo de São Paulo criar..
sr. Francisco Brasiliense F'us- com a campanha qus o governo
co, secretário da Educação, federal vem desenvolvendo. O'

compareceu ao Palácio "Nove secretário da Educação afirmou
de Julho", a fim de prestar es- que o Serviço seria um comple
claraetmentos sobre o projeto mento da referida campanha e

de lei encami.nhado pelo gover- passou em seguida, a expor a
no doEstado de S. Paulo, crían- forma pela qual seriam deseu
do o Servico de Alfabetízaçâo volvidos os "trabalhos, princi
de Adudtos� O Secretário da palmente quanto ao destino e.

Educação discorreu jongamen- aplicação da verba prevista, de
te sobre o assunto, afirmando dez milhões de cruzeiros.
que o governo estava empe- Conforme revelou o governe
nhado em extirpar o analfabe- paulista tomou a resolução de:
tismo do Estado ele São Paulo, criar em carater permanente"
principalmente tendo em vista o Serviço de Educação de Adul
a existência de 1.200.000. anal- tos, em consequência dos re

tabetos maiores de 14 anos, sultados altamente lisongeíroe
além de 1bO.000 crianças em alcançados no 60 mês de atíví
idade escolar e sem eséolas, e dade daquele Serviço, que apre
justificou os dispositivos contí- sentou mais de 50.000 altabetí-
dos no projeto de lei apresen- zados em 1.900 classes Instala
tado á consideração da Assem- das e em pleno funcionamento
bléia pelo governador. prevendo-se ainda que até O'

Colocando-se á disposição fim do ano mais de 100.000
dos representantes do povo, foi adultos estejam completamen
o sr. Brasiliense Fusco, ínterpe- te alfabetizados.

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

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

petiça, tipo Irencees; com armaçãD toda de ferro, paea
abrir pranchões em táboas, com capacidade de oito tãmi
nas de serra.

O locomove! é marca Didgerwood, norte-amerÍcano,' em
estado- de novo, com iorçe de 18 cavalos.

A serraria está devidamente registrada no Instituto
Nacional do Pinho, com quota para 30 metros cúbicos inen
sais, para madeira de lei..

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

preço a combinar.
Informações na Organização Comercial Cetecinetiee,

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

Bom binóculo
Grande

LEMBRA-TE I
(nÚJilero. seres hllmanos,

que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxílio ,a
ra que possam voltar á ...

ciedade. Colabora Da Cam
panha Pró ReÃab��.
da Sande do Lázaro.

visão

Vende-se

..

;'Q���' ix���v;�' ·o�
.

;,;.��;
.

�
certificado de alistamento papri
multa de 10 a 50 c:rueUos. outJ"oll.

lIim incorrer' em multa de 2t • 1.
cruzeiros &4'1lele que extr.viar ..
mllfiliar o CerUfieado. •• lleIIMo·

Visão maior e mei, _Feita
que a de 'Mm bom b4\ó:alo

alcança quem tem IÔlida
instrução,

Bons livros. sobre toda. OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, -33 - Florianópolis
. ...

uma casa em São José por
preço de ocasião. Tratar nlll

\: Tua Deodoro 20 com o sr..-
{ Valdemar Matos.

•

J

'\

J
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I Dr.' Lindolfo A. G. r
Pereira

Advogado e Contabilista
COrLlltituigão de lIociedade•.
PIQno5 contabei8 -- Organiza
oõ". •. ParecereI ti lIervigo.

correlatol.
Rua Gal, Bittancoul't nO. IZa

Florianópolil!l
Da.c 17 hOfa. em diante.,

{

Novo VODslellatioD
JarI ii Pàuair
irARA.A INAUGURAÇÃO D�<\.
LINHA RIO-BRUXELAS

'·CHEGOU DOS EE. UU. O NO
VO CANTELJ.JA'rION DESTJl·
:"NADO Á COBERT.URA DA

ROTA
Procedente de Nova York, I

",,'Chegou, domingo, aterrísando
.na Base Aérea do Galeão, um
.novo quadrímotor Constella

«tíon, quinto a integrar a frota
.Bandeirarite com que à Panair
do Brasil realiza a aeronavega

-ção para a Europa e Oriente
=Médio. A possante aeronave, de
�11 toneladas de deslocamento,

'

..!',com 8.800 cavalos vapor de po
'iência total, com capacidade
'Para meia centena de passagei-l

. .ros, tomou na matrícula da Ae-

::ronáutica Civil o prefixo PP

=PDA, destinando-se a cobrir a

· nova rota com que a principal
»organízaçâo nacional de trans

:portes aéreos inaugurará o ser-
· viço semanal' Rio-Bruxelas,
, .cujos preparativos finais já es

·tão sendo concluídos, na Bél
t. gíca e no BrasiL

·

O nosso pais passa a contar,
� .easslm, com cinco transoceâni

-cos Lockheed-Constellation, os

'.::mais perfeitos aviões do após
.guerra e cujo custo, por unida

>,'de, ascende a um milhão de do-

Tares. ,

lO •••••••••••••••••••••••• ,. ••••••

'Vende-se
. O Bar Restaurante do sr' j

}Artur Fidalgo (Chileno), si·'
tuo.do no centro da Praça I,.Hercílio Luz, defronte !l

{·:Matriz, em Aroranguá.
Bebidos nacionoi3 e es

· -trangeirns, Aperitivos da
TloTa Brasileiro. Freguezia
"otima.
'Tratar pel'J.Boa]mente .

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

I

itO exército garantirá
:,8 ordem

Paris, (D. P.) - O gover-
.rno enviou 'apressadamente tro

.pas a Paris, ao renovarem os

-comunístas a ameaça de greve
. .;geral ato continuo á decisiva
vitória do general De Gaulle
'nas eleições municipais em to-

· -da a nação.
O ministro da Guerra pauli=Coste-F'lcret, colocou de sobre

'�aviso todas as tropas aquarte
ladas . nesta cidade e ordenou
.aos reforços que chegarão esta

· :noite que façam frente a qual
-quer possível desordem' motí-

· -vada pela intranquilidade ope-,.rârta e o fracasso comunista. de

"ilConseguir o domínio da coisa

])ública francesa, mediante jrm
, triunfo eleitoral.

Sabe-se que esta manhã che-
- garam algumas unidades a Pa-.
ris e que são esperadas outras

para mais tarde. As tropas es

tão sendo concentradas em

· chamados. "pontos de seguran

ça" de distintos lugares de Pa

rts, inclusive no Bois de Bolo

gne. Em caso de desordem, de-]
verão reforçar a policia muni

cipal e unidades volantes mo-
·

bilizadas desde o começo da
·

grevs nos trens subterraneos,
..

há . UIl=!a semana.

L·IN�OLN e MER�URY
- são nossa especialidade!

"

�.

REVENDEDORES NESTA CAPITAL:

• Cuidar do' seu .Lincoln ou do seu Mercury é parte essencial

das nossas atividades. Por isso, somente nós podemos lhe oferecer

um Departamento de Serviço especialmente equipado para aten

dê-lo. Possuímos técnicos selecionados, que conhecem êsses car

ros como a palma da mão. Empregamos peças Lincoln e Mercury
legítimas, que se ajustam com precisão e duram muito mais.

6aalO INtERÊSSE,
SEU PR .....

NO . _ d'lcomente o
• nano

trago-no. ..

M ury·
. ou o seu erc

seu Lincoln lhor do
_ conhecemos me

Nos o
•

e o inspeciono-
que ninguem

. dadosamente.
remOS COI

ÉTOIlOS sôo apro-

",ossos tA hor
'lados pela fábrica

... e o sen

r" os resultados I
aprova... .

,

ON..,ÇA MOMENTOS MUSICAIS FORD, ÀS 21:30 HORAS

ÀS 3.4S. FEIRA.S: Rádio Nacional, em ondas longas (980 hcs) e curtas (30.86 m. - 9.720 Iees] .

ÀS 4liS. FEIUA$: Rádio Tupi, em ondas longas (1.0�0 hcs) e Rádio Difusora S. Paulo,
em ondas lonqas (960 kcs) e curtas (49.22 m - 6.095 kcs e 25.50 m - 11.765 kcs),

1-\ !tIl N & I.Rl'lÃ.O
•

TUFF I.
;:/

Ru a D u a r t e S h 11 t e 1, 11

Relojoari_a Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

te perguntarem o qne é
11m lázaro, dize-Ibes qae ,
QJD enfêrmo que poderá re

cuperar a s&ade com Q km

Í1UUi�. ;�"" .. ./

Como rep·ercutiu u rompimel1to
Paris, (D. P.) - As no- americano, cujos centros prín-

ticias sobre o rompimento de cípais estariam em Buenos

relações entre o Brasil e União Aires e Rosário. Nenhum es

Soviética tiveram, nos jornais clarecímento foi dado, até ago ...

parisienses, um destaque quase ra, pelo governo argentino, Os

igual ao que era destinado a circulos mais bem informados
cobrir as eleições. de Buenos Aires limitam-se a

Os jornais comunistas roram dizer que estão em estudos cer

os únicos a não publicar qual- tas medidas anti-comunistas

quer noticia, á semelhança do que poderão ser aceleradas pe

que haviam feito anteríormen- la atitude do Chile e do Brasil.
te, silenciando no caso da ati- Entretanto, até agora, e. até
tude do governo do Chile PB- nova ordem, parece que é pouco
rante a Iugoslávia. provável que o general Peron,

O vespertino "Le Monde". que sem dúvida alguma ainda

em editorial, lança uma per- não renunciou ás manobras en...

gunta:' tre os dois blocos, venha a de-
- "Será que o rompitttento cid ir-se tão rápidamente a rom..

do Brasil e do Chile com a Rús- per com Moscou".

sia Soviética irá estender-se á - -.

América Latina?" .

O mesmo editorialista pros
seguiu dizendo que, se não hou
ve uma ação combinada contra
o comunismo na "agenda" da
Conferência de Quitandinha,
algo Se tratou, á margem dessa
Conferência, entre os dirigen
tes dos países interessados.

- "Agora, como sempre, fi-
ca de parte - diz o editorial -

.

a Argentina". QUANDO TEUS FIJ.HOS
"Ao expulsar diplomatas íu

gosla.vos, as autoridades chile
nas - continua - manifesta

ram, documentadamente, a sua

certeza de que o "Kominform"

já constituiu um grupo Iatíno-

•
ir /

•

N. 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

.CoixCl d. nique': fabriQ(lçQo
Italiana

Altura 9., em �

N. 4·A o-s 240,00 Minervista, com pratica.
precisa-se para uma cidade
do interior deste Estado.
Tratar até ao dia 23, na

�ua Felipe Schmidt, 42,
shbtado,

N. 3 C1'$ 180.00 I
Fabricação italiano I

, I
Altura 'lt cm. O mesmo com repetição

No.aol l'elógio••ao acompanhado. do. respectivo. certific;:adolt
d. garantia.

PEÇAM-NOS (M:rALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba .- Praça Tiradentes. 26C -- Paraná

.IMPRESSOR
Caixa de niquel

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

I

LAVA e TINGE ROUPAS
Beíormc chapeos

Profi5sional competente '_ Servj�o repldc e garantido.

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

--0--0--

. '

PARA TORNAR nEALIDADE UMA DF. TUAS
MAIORES ASPIRAÇõES, CONTRIBUI, AINDA

QUE MODESTAMEt�TE, PARA A CAl'UPANHA

PRÓ-CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DO
FIGUEIRENSE F. C:invicto enfrentará,

dos "Ianterninhas'�
":Avaí'";)e B ·

I
Iniciativa digna de aplausos

oc"auva, num pre ío deslgua] Escreveu: Ac.y Caln'al,'reive mente encerado e 'que se des-
No campo da F. C. D., hoje Portanto ao grêmio da rua alterações que sofreu por oca- Raramente se nos depara um tinará á danças ao ar livre

á tarde será efetuado o prélio que lhe empresta o nome só sião da peleja com o Caravana fato que vêm proporcionar aos para as moças. e moços filia
inicial da última rodada do

2°1
restará evitar uma verdadeira do Ar, ex:ibirá com mais uma nossos esportistas, essa alegria dos ao "alvi-negro". Haverá.

turno do certame amadorista modificação: Saulzinho não e esse entusiasmo tão indispen-
.

todas ás -tardes de sábados e'
citadino, que terá como degla- jogará, devendo Felipinho atu- sáveís a boa marcha do nosso domingos, música, alegria, dan-
diantes os quadros do Avai e' ar na extrema esquerda. Assim, futebol. ças e muitas diversões.
do Bocaiuva. .

l teremos, a seguinte . equipe: Mas, nem sempre os clubes Ftcamos, realmente, entu-
Há enorme disparidade de Adolfinho, Fatéco e Tavinho; daqui, deixam-se levar pelas síasmados com a iniciativa do

forças, como vemos O Avai Damíaní, Luiz e Boos; Ari, Ni- constantes reuniões, ou pe-" alvi-negro". Idéias como es-

possue sem dos mais completos zeta, Tião, Bráulio e Felipinho. las conversas de cafés. .
.

ta só, merecem o nosso apõío
"teams" do Estado e vem se O quadro adversário, possí- De vez em quando surge uma e a. nossa seltdariedade ..
mantendo Invicto na Iíderan- velmente jogará assim constí-l iniciativa digna dos melhores Thomaz Chaves Cabral, Eu-
ça, com quatro pontos perdidos tuido : Hélio, Romeu e Gou- elogios e comentários- rico Hosterno e Charles. Edgar
resultados de quatro .empates, lart; Trilha, Danda e Odilon; O Figueirense F. C., clube Moritz são os homens que es-

enquanto o "team" bocaíuven- Testa Ibio Moacir Jaime e de tradicões e de um grande tão ernpenhados na dificil ta-
se apresenta um quadro mo- Carec�.'

,

presttgío no "socer " harrjga- refa de dar ao ·"Mais querido"
desta, s:Jtuando-se em último' Hubert Beck será o "reffe- verde, de uns tempos para cá, um estádio, uma séde, e, fu-

lugar juntamente com o Cole-· rée" da pugna. vame encabeçando os clubes turamente
-

uma séde social

gíal, com 17 pontos perdidos. Prelímínar: Aspirantes dos. que pretendem fazer algo sen- própria, empreendimentos que
O clube de, Agapito Veloso mesmos clubes, sob a díreção] sacícnal, algo diferente e pro- virão sem. dúvida alguma, ele-

poderia, de muitas formas, sur- do árbitro Newton Monguilhot. veitoso para os amantes do var muíttssimo o número de.

preender o Iider com um empa- '. .: , pebol. .

associados do clube. Aliás, é:
te e até mesmo com uma vító- O l<"'ESTIVAL DO BOCAIUvA Primeiramente foi a idéia uma iniciativa que merece es-

ria, mas tal não sucederá na Repercutiu ag:adávelm�ntel da construção de um estádio tudo e dedicação, pois todos nós
tarde de hoje visto ter qus a- nos. �nelOs esportivos �ocaIs ai capaz de acomodar grandes as- sabemos como é difidl e como.

presentar-se desfalcado de vá- NIZE,TA, o ESPLÊNDTDO "INSIDE- n.otl.�l<a, de qu� o Bo.camva or.-I, sistênclas ,e to, l'.nal' um clube é desagradável o associado ter
.

I t RIGHT" AVAIANO . á � d f t ldadrIOS e emen os, como Luiz, Ani gamzar u:�n .oran lOS0
, �s 1- completamente mdependente. que pagar a sua mensal! e

ba,l, F�ede.rico·e Rubínho, os "goleada", pois é sabido que
val fute_bohstlCo na proxima, Hoje, essa idéia está a camí- de 5 ou 10 cruzeiros, sabendo

tre.s primeiros s�spensos pel.ol os aüacantes "azurras " são sexta-feira, em comemoraçao I nho da realídade e dentro em riue nada tem como retribuição,
Trfbunal .. de Justiça Desportí- exímios "bombardeadores". ao

' "Dia do Empregado no Co- j breve o vizinho di�trito do Es- á não ser o de dizer que é Fi-
va. 0 conjunto avaiano. com as mércio".

., .,
. ! treito' possuirá o mais lindo, gueirense ou outro qualquer

E C?nf?r;ne �a not�clamos, .0 mais perfeito' e mais aI)arelh�- clube, de coração, etc.

, mpoln!lote O chnnue de !Jlm�nha- Iestival e dedlC.ad� a senho::I-1 do estádio esportivo ... o Esta- É pois, com satisfação e eu-

lU UI II II 'I ii u U nha Yeda _de Ollv:Ira Sampaio, l di o do Figueirense. tusiasmo qus divulgamos essa.

B d· t
e somente tornarão parte os; Mas estava faltando a séde boa nova para os senhores es-

em ISPDS os os -teaas- do Paula clubes inf�nto-juvenis, devida-l própl'i�. Afinal de contas, todo portistas, noticia que vem co-

R d IIlF men_te regtstrados na F� c
..D·l e qualquer clube precisa de uma locar ainda mais alto o nome:

amos e o� igueirense Riquíssimas taças serao dlS-j séde, (Sem qualquer alusão a glorioso do clube mais querido

Alvi-negros e_ trícolores en-j mos bem as possibilidades do putadas, bem como medalhas el nova séde do AVAl F. C.). de Sp,nta Catarina: FIGlJEI...

cerrarao amanha o 2.0 turno dol "team".. ou�ros prêmios.
.

I E, assim, justamente, pensa- RENSE F. C.

Campeonato Amadorista dé· Quanto ao Paula Ramos,
Oportunamente publicaremos] ram os senhores dirigentes do .

�

Futebol da cidade, com um todos já o uonheesm: É um
Q programa d?s jogos, elabora-! "mais querído 'da cidade".

confronto que deverá empol- quadro onde o ardor, a técni-
do pelo querido clube da n�al Ante-ontem, 00 01�sportista

2:a1' as assistentes. tíb
. que lhe empresta o nome. , Thomaz Chaves Cabral, atual-

� ca e a 1 ra Imperam sobrema-
neira. É bom lembrar-se o pú- 10 CAMPEONÃTO-SULAME- mente na presidência?-o Fi-

blico das brilhantes "perfor- RICANO DE REMO gueirense F. C., convIdo.u. a

mances
" do clube de Irajá Go- nossa reportagem para VISItar

Montevidéu, 23 (V. A.) - A Ii
.

m te nossa se'de do "al
mide nos prélíos com o Amé- igerra en -

Federação T,Jruguaia de _Remo vi-negro".rica, do Rio,' e o F/orça e Luz C f d
-

Su--
(hoje Corintians), de Pô t pomumcou 'a on e eraçao Prontamente atendemos ao

AI R I t P0\0 Ilamericana de Remo, com sé- -seu aenti! convite e rumamos

Regre. táea mell:te d
o au a

I de no Rio de Janeiro, que mar- em s�a companhia para a Ru�
:\'a,�os es capaci a o pa:<: os, cou para 4 de abril de 1948 o Araujo F'igueredo.'esquina da
prellos de grandes propOIsoes. j campeonato continental de Re- Rua Visconde de'Ouro Preto.
Dentro de vinte e quatro hO-l mo, que será o primeiro orga- Nos fundos do Instituto Bra-

l'as assistiremos, 110 local do nizado pela referida entidade, sil Estados Unidos, justamente,
. costume, isto é no estádio da O prélio será efetuado na ráia é onde será instalada a nova

.F" C. D .. ao desfile dos craques artificial de Santa Lúcia, qua- séde do "esquadrão de aço".
do Paula Ramos e do Figuei- Se concluida, e nele deverão Verificamos de perto que as

1'e11fe, C!llja auta ,constituÍl;� concorrer oinco pais,�s, que obras já estão sendo atacadas
mesmo um espetáculo atraen- são: Argentina, Brasil, C!J.ile, e que dent.ro de poucos dias
te empolgante. Paraguai e Uruguai. tudo estará arranjado.

Além da séde alvi-negra os

senror,es do Figueirense, que
Tendo aproveitar o eSpaço vital

tiv�am a idéia de mandar co

locar 50 mesas, aproximada-
• mente, ás quais agora, 110 ve

rão, poderão ser tomadas, pe
los sócios do clube. e suas no.

Da nota oficial n. 25/47, ex� sujeito portanto ao Código de exmas. famílias, servindo-se 2�,OO - Rádio-panorama.
pedida pela dir·etoria da F, C. penalidade. ali, bebidas; frios, refrescos' 22,15 - Noticiá:i�.

d I
D., extraimos os seguintes 5° - solicitar o compareci- etc. j 2200 B-'tco�ental'los a m-

itens: mento dos Presidentes ou re- T1:tmbém foi feito, no centro,' pren;:,a 1'1 amca.

3° - tornar publico que fo- presentantes devidamente cre- úm piso de oimento, devida-
_ . _

Tam classificádos para dispu-, denciados, dos clubes citli.dosl Faça sua eatidade por in--
tal' o 3° turno os seguintes clu..;1 no item 3° para uma reuniãol----

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

tel'inédio (la Ação S. Cata-
.bes: Avai,· Paula' Ramos, Fi- ás 17 horas na séde da F. C. D" 7° - comunicar as Ligas que rjllense� que tem 'um cadastro
gueirense, Caravana do Ar e !lo dia 28 do corrente. Atsun-, o Campeonato Estadual entre

cf"pecial d'os que realmente
Clube Altético.- , to: Elaboração da Tabela. os times· Campeões do co_rrente precisam de auxilio.
4° - Os clubes citados no 6c - solicitar ainda o com- ano, começará a 14 de Dezem-. -.-.-.-------

'

item acima qUe não desejam parecimento no mesmo dia, bro. Prazo de inscrição até o Envie ao geu amigo .tlstaRtt

'tomar parte no 3° turno deve- hora .e local do item 5° de um dia 25 de Novembro. Regula- um número da revista O VA

rão oficial a esta.Federação, a Cronista Esportivo dos Jornais mentos seguirá br.eve. tE DO ITAJAf, edt'ti1o dl0dl

sua desistêniia até o dia 27 do da' Capital e da Rádio Guaru- 8° - chamar a atenção dos cada a Florlanópolis� e tlt;shl\t
corrente. A falta de comulli- Ijá para uma reunião. Assunto : clubes, para que mandem p�r- estará eontl'lbuJndo lia",

caçãô será considerado inscritDI Torneio de Futebol em home- teiros,idoneos e c�pa�es de fls- mal?", I!Jfn�A6 cultural
n

para a disputa do 3° turno, e! nagem aos mesmos. calizatém os portoes.
__ .. ...d!

d.e nossa ten. ";'wi

o líder

I
I

1"ORNEROLM, VALOROSO ELEMENTO
DO PAULA RAl.\oIOS

Duas grandes forças, ótima
mente treinadas travarão uma

luta sensacional pela conquista
de dois pontos, os quais. são de
muita utilidade, tanto para um

.como para outro, de vez que
:a derrota afastará o Paula Ra
mos da liderança da tabela
-deixando o Avai isolado� e o

Figueirense ficará sem espe
ranças de vir a ser um dos me

lhores colocados, logo ao fina
lizar o Campeonato. Os alvi
negros são bem capazes d� sur

'preender os rapazes da jaque
ta estrelada, como fizeram duas
vezes c.om o Avai, cujos emba
tes terminaram empatados.
Basta apenas que o alvi-ne

gros atuem de acôrdo com as

sruas aptidões para conheeer-

.!

E S' P O R TIS TA!

hoje, um

reno.

20,00 - 1) "Livros e Auto

res", de Joaquim Ferreira; 2}
"O Cinema na Grã-Bretanha",
de José Veiga.
20,15 - Música Ligeira.
20,30 _.:_ Escritores Britaní

cos e suas Idéias - William

Morris, palestra.
,

20,45 _:_ Música das Estações.
21,00 - Noticiárioo
21,15 - Rádio-magazine.
21,30 .

- Nina Milkina, pia.-

SÁBADO, 25 de outubro:

19,00 - Sumário dos progra
mas e Interlúdio Musical.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Tendências Uhiver-·

sais da Música do Século XX,
palestra do Prof. Manoel Laza-

Importantes resoluções
..

da «Matel)

•

.
01.,

'N

..

-,

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CURSO DE MOTORISTA I I���!:�ae�e!!r��t� ;r�h�íh�18e� c�r��..E:!�Ç��S86�U�!:��r- ílu!08e�;�h:rm_:�aP::���!.::
e f__--- r_en_c::_i_a_._-_P_r_o_n_t_Ci_?_en_t_r_e_ga.�.__� "Johan Maria íFarin." q1l. " ..

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis As"'ero'1"d,e & Cl"Q.. Lida.. I preferida pela com' .,.rlal ••

Ensina-se a dirigir automóveis ..I. .. 1 I D. Pedro D .

Amador e ProfíssíonaJ • RUA TRAJANO, 33-(sobrado)
Teoria e prâtica - conhecimenoo do motor. O ESCRITóRIO AS'r:EJRóIDE & Cia. Ltda.., in!Jerme'diário da

,Atendem·se chamados para rep"r�1I de urgência.
.

.. ... Empreza CQmeroial R. Grossembacker S. A., com �scritório no Rio
Auto-Escola 1-47.77 de Janeiro, enoarrega-se de compras oe quaisquer artig'os Ilaquela

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40. pra!}a � cimento, ferro, canos galvanizados, ,p,neus etc.

ai: !§AVAS LACUDA DR. MARIO WENDHAUSNN
I Clínica médica de adultos

I
,;
l

I" DIt. ROLDÃO CONSONI
=:IA_��t�sTiu.ug: �.
•••• !(BOBAS -oPART08 ' ..

!
IlWauIdo pela Faculdadc= de K�,
� da Universidadi'! de 81.0

,hào, onde foi assistente pOl.-' �&;
QiM II1II01 do Serviço C�co 41ft

Prof. Allpio Correia Neto
� do estômago .. viu Iaj
� inte8tln08 delgado e BTouo,
tiróide, l'ÍIiS, próstata, bexlCJI,
�. OVm-iOB e trompu. VIIl"JcO.
mIItI, lIidiroce1e, VIil'Ize& • h�

CONSULTAS:
eu I lU II horas; l Rua J'<$1.9Q
�<1t, 21 ('8lt08 da CIA Pa·

1'8180). ·rel. 1.lIeS.
ilIIlU!J)81{ClA: Rua EilWvell lU·

mor. 17t; Tel. JíI 7M

fad'a�r8" Soei'al' do'(O'Estadt») E. S"T A T' '1ST 1"( ·'A
� ,lHe DCIUOe,� WtoNe•••11.", .. .,...... • A importância da reuuiiio coniun- rios países, rio terreno da a-plica

.1111 Ml �1) •� '!D.OIM BacIa. ... ..� ta de Waslt:ingion XXV Sessão do ção de novos métodos estaüstícos,

..-m _•. 10 801lIO lIIOft C&dM4ro ....... Intitito Internacioruü de Bstaiis- pondo-se em evidência os aspectos Reclamem

imediata-I
.

tica e I Assembléia Gemi do insti- peculiares ás eJQperiêl1cias naçio-' men-tle qualquer itre-
._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••_ indo Interamericano de Esuüistica êste respeito, será das mais .ínte- .tularídade na entreda

.

. Censo Continentat de 1950 - A naís. A eontrihuiçâo do Brasil a 6 15

.... _ ••• - Qril •••••••••••••• D. II__ l representação brasileira. rossantes, visto como oferecemos de seus ;ornaes.
A crescente importancia da es- a realidade de 'uma organização de

..... '

_ •.••••••••••••••••••••••••••• , tatistica, tanto TIa reconstrução do serviços estatísticos oficiais' ba- ------------....

,� , mundo de apôs-guerra, como no sendo na cooperação intergoverna-I...� (a) _............................. ••••••••••••••••••• •••••••• que se refere a urn melhor e mais mental, a qual se processa através - AlugA seexato conhecímento das l:e�l!dades da a;tua.oão,. do fnstitl�to. BrasileiEo; ...
••r., 09 Oaree humanas ,e das r�als possíbílidudeâ de Ge()01'�lJa e Esta'�ls,tlca, órgão i Aluga-se um quarto com I pen

nacionais, nos d iícrentes planos, dclegatér io da autorJ,dad;e dos três: são da-se preferência a casal sem
� 40 Pal\(mh) _ •••••••• � •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• encontra agora mesmo eloquente ramos do poder publico - o Fede-

f'
'

Itei
confirmação nos prepar-ativos finas s-al, o Estadual e o Municjplo. O, Ilhas ou moço so teiro,

:�•••••••••• - •••••••••• - •••••••••••••••••••••••••_...... destinados :i, realização :de um exemplo do Brasil, aliás, já é bem i Tratar a Avenida Mauro Ramos

Congresso Mundial (je' Estatística, do alpontado como parücularmeote] .•...............•....••
... ' -- •••••••••••••••••••••••••••••••••• en1 Washington, marcado lP·aJl'a a conhecido 110 estrangeiro, tendo si-!

PEDREIROprimeira quíneena de setembro aconselhável, no VIU ,.congreSSOjl . L
A8rad�ri.m()Q. bmb6:m. a� d. ItOMeio de .......t... próximo. Oienliffco Americano. aos países de

��lIl,W. <» 05tl"U...�__ ou_ ,peNOU ami8u. O Congresso, recomendado pelas regime politico descentralizado, Recentemente chegado do
Comisyíes 'rie ;Es�}ltis! �cr: e de �)o- com? é n nosso Ica�o.

. .' I Pa�Qná procuro
. serviço.U

p,ulaç:lO �las Nações L.lJIdas, terá o TI.Mttluto I�,ternacwnal de .EslaltR- Informações na ruo Rui
frm de f'ur alizar os problemas es- tica e Instituto Interomericono de

i :ts b S3 f d
tatistícos de tôüa orxlem illue devem Estatisticti

I
ar oso un os.

s�r considerados em futuro i!y1e- No meRI!JO QJeriodn ref\liza:-�c·Qo.
diato, justamente com as medidas fim Wash insnlnn. o xxv Sr ,gnn no!
necessár-ias li consolirlação da paz. Institutn Inlernacional rie Eslali"tf- i
A ,fim de pnrtícipur da importante ca, e, com ligeira antecipação do :

I'E'Ulli50, foram con'vid{\,�os ?s, go- d_ia�. a J Assembléia Ger-al do !n�- i
vernos-memhrós das Naç,ocs l;mdas,! í

ilut.o TJ'llfll·umf'.l'JranO r]r E,s·taf.lsl!-l
os q.n.ais se furão representar por ('3. ,rlo mia! fazem parle a,s mais

Idelpgações constituidas pejos ttSc- rlesLAearJas fignras da estatislirca
niüos pstati.sticos. mais l'ej1rcs,enta- do r,o.11Itinrnte, c �m,!a presidência I'tivos ,cip 'rada palS. ('ahp il. um }n'f\sllell'O. o Sr. :lr.A. I

•

A a,gcnda do Cong-resso ,j)rpvô co- Trixrira de FreiLns, de,sde a pri-l I

mun.�a,,,:,, d", dcl,g,d oe
_ (10:."':"�>e;" nlol,ão vorifkred,.

I;" AVISO·
r'

.j.��.lca de Olh_
..._ OsY1dol. Num - �

I'.Íllllcrigao d. lente. da
contato

Coneultorio: Felipe Schntidt 8
Doa 10 à. 12 h., e das

14 à. 18 horall
TELEFONE 1418

Residência:
Felip'3 S�hrnidt n. 38

Tel. 812

SNRS.
ASSINANTES

. .e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 :'is 6 �oras

QUEIXAS E RECLAMAÇOEe
PREZADO L1UTOlit: Se e- que na,

LINS

llllter<eal" 6. re&lmente, uma p,OTidbclll
",rll endireitar o Que emver tr.radll' GlI

pra que� f..lta nIo .e repltlll; fi

NAO O elcbd&1o'que II lna reciuaaçb
fltl cnela poderá nr II eauaar. eacud.

ü.,.;:. li S�cçAO JitltCLAMAÇOItS,
le O �STADO, que o _ ,_, levada

iefém demora M' C<HIhecimento dlt '1_
d� direito, r� Y... uma Infon_·

• do fetlulWlo, �borll "'" alBtU"iE Q.

.,; do sejam pablieadOll 11_ a 1'NJ&.

ln"'. 11_ ,. 1Il'O'f'>ld'","fII ""-�

\

DI. A. SANTAEU..A
. ,qi!!mP1_do ,l?t!la Faculdade Na
<�1Il de Me:.lclna da U!Il1venld&
� '* Brasil). Médico por co�·
'S ,� 5etrv1ço Nacional de Doca

H_tais. 'Ex I:nterno dia Smtea
.. J41serlc::6rdia,'. HOl!pttel

o do Rio na capital ,.....
dera! ,

,� IUDIÇ,� - OOIilNVAU
NBRvOSllII

_ CoiDIrultóirio: Ed!f!c1o .Am41iI8
N,ETQ •

..... .,. lfel!pe Schmlq.t. ConIultaLlll
:ou .15·AI! 18 hora. -

Residencia:

Largo Benjamin Conetant n. 6

.. POLYDORO S. TlIIAG!'
� do Hospital de Oaridadll

de Flor1anópolls
�n� da Ma1iern1dade

'i'í<.\1!iIDrIOA �ICA - D�TTJB.
JIIlOII DA GESTAÇAO E DO

PARTO

.� <1011 órgâos internoe. ...

peolalmente do ·coraçl!.o
.

lBileDoas da tirolde e dematl

sJAndulas internas

.�IA - ELECl1KOC.1Io

� _ ME'!I1A1l0LISMO

BASAL

� C!Artamente au llI' U

18 horas

!!I,...... ehamados a qual�UI!'r

� InClUBi're durante \ 8 noite.

�TOJ!UO: Rua Vitor Ji4e�
.

les, 18. pone. 701L

_. DCIlA: A y. n 1 da Trom-

poll'sk1, 112. pone 7"

II. II. S. tAVALCANn
Wliil&ca exclusivamente de .erlanou
a_ Saldanha JI('I!rlnho, li

Telefone K. �

I
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA fl ITODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA ,

_ ''í'.
REGULARIZAR SEUS TI'rUiLOS DE ACORDO COM O DE-! Representacoes"�CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE I

· ,

, ,1

ACORDO COM: ESTE REGULAMENTO. I
Firma especializada no ramo

PARA MAIORES ESCLARECiMENTOS PEDIMOS O ES de CRIVOS, RENDAS e BOR

PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE· AO ESCRI'�ÓIUO CENTRAI IDADOS, deseia entrar em

DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EpIFl ! contato com fornecedores

CIO AMÉLIA NETO. !'
dêsses artigos, e aceita Re-

presentações para o Estado

f' do Rio, Grande do Sul,
Propostas para: Caixa Postal,
.1365, ,Pôrto Alegre, R. G. Sul.

. t .

O TESOURO
Da ins,tr.uç,ão está ao alcanoo

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, leva.ndo-o a um

MErrODO: curso de alfabetização no Grupo
Moderno e Eficiente Escolar" São José, na Escola Indus

trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

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

Dr. BIASE rARACO
DOl!INCü DE SENHORAfl -

lrIGl'lLIB - AFEcçõES DA
Pm.E - RAIOS 1!NFRA·VER
JIIlCLB:Q8 Ii} ULTRAS-VIOLET.ül
c.a..1 B. .l'eHpe 8ebmidt, H _

1.'0. !ii à. 11 e da. 5 à. 7 hrll'.
Neil: R. D. Jaime Carnara, 41

J'ONlIl lfUS

DIt.

I
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DIREÇl\O:
Amélia M Pig(lz2:i

RUA DE (ARVAlHO, 65ALVARO
Aumente o Capital fIo Colé

B' h ii" gio Ban-iga-Yerde, afim de

I iinC a exp �o iU . que possamos construi-lo, ins-

Rio, 23 - (A. N.) - Ocorreu os pescadores José Jaques e

I

orevendo-se, hoJe mesmo, no

mais um desastre maritimo na
t Antônio Júlio de Azevedo. i seu qUaidro sOClal de compo-

baia da Guanabara. É que a A lancha sinistrada era. de' nentes.

lancba de pesca "Amazonas", ,propriedade de Rafael de Tal,I _

conduzindo a seu bordo onze conhecido pelo vulgo de "Ro-I Itripulantes, explodiu quando la". Segundo declarações das i
• RETIRARAM SUAS CANDl· .

passava em frente a Escola Na- vitimas, as explosões tiveram: DATURAS

vaI. inicio em um tambor de gaso- i T�u ai bebidas. inclnlli,1íl ai
'. - I �lcadlS

em outros Esbl"400.
lma que a e.mbarcaçao trans-

r raram auas candidaturu.
Os que iam no barco sinistra- portava motIvadas pela chama a reinar BOI 11lt'e.4! 'eatltri-

do, foram socorridos por uma de um Iampeão que 0' mestre da ' aaM. - em mia da eerl::1�i.
lancha

,

da Marinha, sendo lancha Raulino Gomes de Oli- !Ala VU6lÚ do aperlttvo KNOT.

transportados depo'is, para OI veira �cendeTa próximo aquele
Posto de �ssistência. apre�en- tambor.
tando queImaduras gellel'allza- O fato foi comunicado á Po-
das de 10 e 20 grau. licía Maritima, a lancha levada
Todos ficaram internados, para o ans;!oradouro do cais da

com excessão de um que, depois Praça 15 de Novembro, a, fim

de medicado, retirou-se. Falece- de ser procedida á perícia de
ram após os primeiros socorros praxe..

Não receie em compra:r
ações do "Colégio Balrlga-

I
Verde" por que ésta organiza
ç:ão está sendo zelada por VeIr-

dadeiros idealistas.
.

�'.
Fabricante e distribuidores da. afamadall, con- ICocçõe. -DISTINTA- e RIVETi Po••ue um GranO:
de sortimento) d. aasemira.. 'rl.cado••( &rln.
bons e bal'ato.;rcàlgodõe.,."morinl .. 'cn·lamento. I.para alfalate.ir 'qlle recebe dlretamonte dali

·A CAPITAL- chama a. �at••gaol �o. Snr.�i. Comel'c'_.te. 'do lnterlo�\-Qo' ;'entldo de Ih. fa.zerem lIma

•fetuol'(8m lua. comprallg MATRI�'''�Kd 'Flol'laD6poll.i�:;' FILIAIS em' BI��,nau .:;La!eli1.
'

jA.;BBaa..zm..ma..a·�".""'I�"""""BSRmBm..aa..mm.. .ma......�..�a&-=..==..53i

fdbrfcol!l: A Caaa
vi.lta anta d•
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Os trabalhadores do Irasil, em manifestação patriotica,
.

que .

bem os . define e ben
lhes ..·�efine o senso de responsabilidade, . nes"a hora dificil, .Ievaram ontem ao ,Presi�,
dente Gaspar Dulra as h'omen�gens de sua incondici&nal solidariedade. Enquantl:l

isso, os Ferfl811do ,Melo da UON Que fiquem a' defender os co.munistas!
R!

ii

II

..

, , iD!aDj�!A�!��!!Lns. Uma luta que se �(�"eJ��
correu a 23 do corrente, foi tes- A luta contra () comuuismo não é lima luta contra () novo- ou cou-.

tivamente comemorado nE;strll1.ra, a nação l'u�sa. :É ião somente a l'�ação da dignidade- lnnnana c�n..;-
it l'

.

+ ho e
' t rn uma doutr-ina esposada pnlo governo l'USSO e des! inar!a a hestta--

capi a � nu:na Jus�a I? l�a-\ lizaI' o homem. •

gem nao 80 ao pai da AVIa.çao'I O que o comunismo .qner ni'to, é o prngesso (18 um país Pc nem G

o grande Santos Dumont, mas: bem «star dr um VIJVO. Ide VIsa unicamente í ludir () povo para >irs··

também aos heróis, do ar que,! truir; as nael?llalldadcs.
, >.

tant
. -

"1
.A luta LI taníca elo povo 1 usso contra o barharismo naztsta est:?;':

a?-�o na aviaçao CIVl c_?mo na sendo ignorníntosameu!« explorada pt-lo regime soviét ico para sulo-
militar, tem prestado tao rele- car na alma daquele PO\'O o �1\'!I1Limento da religião c jH11'U osnezmhar
vantes serviços ao progresso esse J?:osmo sentimento na alma de todos os povos.
da Pátria. Não lutar contya o comnnis.mo P, po is, renegar a si mesrno, . é

,

. renegar ·0 -sangue, r. renegar a pátriu.
Na Base Ael:ea as comemora- O comunísmo fi a nsgaçâo completa do tudo quanto um homem

ções tiveram um cunho todo es- possuí de nobre ,e de digno. ,

.

pscíal, havendo interessante o A prova ps.tá na aí.il ude dos comunistas hrasileu-os que, na hclra- .

aplaudido programa musical, grave do ]'omplmen!.o das ,rrlaçõe;; clil1IomáLi�as elo Brasü com u gn.,

d d t d
VerDI) de Moscou, nao se envergonhar-am de JlCUl' com ;-it:tlin contra \1'"

com o concurso e ies aca os Brasil!
artistas da cidade, e uma ele- Uma atitude dessas, tomada publicamente, numa rlemonstr-ação
gante recepção 110 Cassino dos revoltante de ('�visrh(), só não encontra repulsa no coração fechado [lr."

Oiiciaís. amor,
. �10 coraçao ,Fl:acassarto daquele que, eovm:de J1p-nw tr a 111ta da.

- " VIda, JU tombou víí.ima ele sua pl'opI'la covardia, enf·l'egando-s·p. de--
Grande numero de pessoas corpo.. o alma ao ódio e à sanha destruidora cio mau e da maldade

gradas e exmas. famílias estí- A reação do govúrno hrusile ir« à arroguncia impertinente· dos ..

veram presentes ás solenidades. agentes m()sco'�i�as não é apenas uma. reação j�ol�Lica. É a resposta-
Gratos pelo convite com que

clnra e perentór in da nossa fé nos cl�sll.nos ela Pátria: da nossa crpneu<
,

num mundo melhor ; do nosso culto a liberdade do pensamento; da.·,
fomos honrado? c�ngratul.an�lO- t�o:,;sa compI'P!:'nsão dernocrát.íca da "ida, ao nilismo materialista da,
nos com a Aviacão Brastleíra Joice r. martelo.

pelo transcurso da expressiva ..Não l'�ag:il' ser'ia abril' 0. �ltimo eapítlllo de honra c de i'iobel'anlli.')
ef"'méride le prestando-lhe nacIOnal. Sena f'onspnrcul', vIIIpenslJal' Cl_Bandeu'u. tieria erguer a mão>

.

"".' sacl'llega cunü'a a Gruz da Red-rnçao.
maIS uma ve,!, a _nova homena- No COtm1l1j�!nO age o propósito satanico de desLrllil' a Igreja e Qfr'
gem de admIraçao. arrasar a yehglUo, porqul' não é o domínio político do munuo, o que'

maIS ambICIOnam os adrptos de Crenlim, {} sim, o domínio clespoiico<
elas almas.

O fim, \'isauo velo comunismo P, a guerra coMea a civiliza(.'ão crisl.ã•.
Por ISSO �le quer ab�OJ'vel' o ind!vidllO, prostiiuir a, família, anarqúi-
sal' a socH!darle e al1JqUllar as patInas.

Concienle ou inconeienLrmrnle, Lodo o comunista é, pol'tanto, um';
inimigo ele sua pátria, 11m traidor.

DiY()rciart�Js do sen.I.if!lenl.o nacional, expresso pela unanimidade JO&�
p�1rl!(1f)s j)fllItJeos bra�JI(;,II'()s em grandioso .esl1ct3Clllo rle compreensão
CtVlCa, .que pall'ou ml]] to. aennil das questões e disputas pat'Lidál'ic8. os.
romuDIstas brasIlell'os dIsseram ao '00"0 que preferem estar contra ü<l'
sens patl'lclOs do que �cr co.nlr'u Stalin.

_ Quem, depois djsso� trm cOl'ugcm de cOlltinuDl' a ser comunista?
INICIAREMOS AMANHA, A· Qual o ]n'a"llclJ'o, clJgno dessa honra, que COllcol'da;üom eles?
PUBLICAÇÃO DE OPORTU-. '

__

���.� ��IL������ T����: ft Cruz do Morro fD�a do Funcionarlo
.

.

J
AS OOMU:NICAÇõES DO Pil'tOXIMOTRISTA CONTERRANEA QUE Graças aos esfcí'rços da Co- DL�, DO' FUNCI:ONAHW PUBLICO>

SE OCULTA SOB O P8EUDO- missão encarregada ne remo- ·Gom o fim de tratar da comerno
NIMO DID MYRIAN DE MAG- delar a Cruz do Morro e ração do. próximo dia do funcioná-
DALA. .

l'
., '1'10 publlco que transcorrerá a 28;

A O S
CUJos Labalhos Ja se acham do corrente es,t,iver.a:m e 'e! '

NOASPSROESSELNE�TI�TANORDEO-SA =!AZE
bem adiantados, a mesma ser'á ante-onlem,'no ,palàcio do �o���n�,

.

' .i': -

iluminada. A ligação elétrica ·sob a. presidência do sr. cIr. :Arman�
MO··LA NA CERTE8A DE QUE será feita atravez da Peniten- d? .Slmone Pereil'a, ilustres"Soore-·
A NOVA COLABORADORA DO ciária da Pedra Gtrande cujo l?rI? ,da JusLIça, Educação e Sande•.
"O ESTADO" TERÁ DESDE, . '1(\ple�en1an.do El. rxa. o sr. dr. 00-

. . DIretor, dr. Rubens de

AlTU-,
vernadoT' do E,;;ül!Llo, os chefes {I&'

LOGO O APREÇO E A 81M- da Ramos, prontificou-se a repart!çõ�s �ederais, eSltaduais 'e�
PATIA DE TODOS. atender "s desejos da referida mlWlClpalS. FlCOU assentado o pI'O

comissão facilitando a execu- ,gl'a_:na das cele.l�rações, qU'e_ eoDS--
_' II a ['ao de uma mIssa em açao de'
çao dos tra?al�os. •. ; 7"raças na Ca!edT'al Metro,politana,'
Brev'e aSSIstiremos a Inaugu-' as 9 'Iwl'a.�. e uma sessão solene na

ração, que se realizará com: ClnllP 12 dr .A.g·ôsto ás 15 hora's.
um grande programa de feste-I _

Foram drSlgnados com a aprava-
-I ÇH� nnam,mp dos ·presQ'D-Les. 'Os se-
uO!. gnmtc.s oradores para 'aludida ses-

O t t
� siiü: pplo funcionalismo federa!, o·'

Pos e coo tDua dr. J�sé Telles ,rle Almeid�, Delega
do FIscal; pelas antnnqmas, o dr�

Por ocasião de reparos num ,To-ão >Ricardo Meypr, Delegado' dw"

prédio da Rua Tiradentes, os 1i I. A. P. I: pelo. runcion�lismo es-

f, d I f '
fadual o .)ornaltsfa LlllZ Osvllld{»···

lOS a uz Ol:am p�esos a um FmT.pira de 'Melo, diretor da 8ecre-
uposte do andaIme, fIcando foral taria da AssrmbJ.tlia Legislativa;
do passeio, junto do fio da cal··! Tl('.Jo ftJlllcionalismo m1Jnicipa1, &,.

çada.
• sr. l\fanoel. Ferreira de ,J\1�lo, direio!"

.

Os reparos terminaram e o
do E-x;peflIen.Lp da PrefeItura.

. Dellberou-s·e tnmbém qUB Q.!f:'
poste contmua no mesmo lugar -oradore,; cons�ituiriam a comisslio·
e os fios também. incnmbida rle opr.omovrr e organjzar
Coma se trate de uma rua a exec�lção dq' �rogramn das. com��

pouco larga e muito. movimell- mor�roes do dIa do funClGUarlo·'_. I

d d·
.

't ,,j . pnh!J,co. .- ,

ta a, I.ana�en e o� carros _" rennião pst/eve aiQl>C1a presell--
r

para se desviarem de outros, te o Presidente do Clube dos Fuu

\roçam o poste, numa caricia cionários.

·perigosa. Um belo dia ocorre
--------------

o desastre: esbarrada, poste Depois da porta arrombada.,...
no chão, instalação elétria ar- tranca de ferro. ,

rancada, tudo numa grave Não seria mais conveniente-·

ameaça ás "familias e trausen- tomar providência antes que"
teso ,seja tarde?

Is histórias de um h·istori.ador
'Rubens de Arruda Ramos

. O Diário iniciou, ante-ontem, a divulgação cio discurso do sr. Osval
do 'Cabral. Deu-'lhe um l.il u lo que sugere e nccorneuda '11ma pergunta :

- Não sendo inédita a minha acusação, Iporque não a 'repeliu antes o

acusado, se ela era falsa'! Fi-la .opOI' diversas vezes, em dois [oruais, 110

acêso de duas ,càl11lpanll·as. Dei ao sr. Caornl todas as oportunidades de

fu!mi,n:á-l::t, se ela não oxnressusse a verdade. Af'irmo i, pela A gazeta que,
se o sr. Cabral provasse que estudá!'!'( fi l)1'ofilaxía do. paralisia infantil,
lidido eslava, o Iihelo. �j o sr. Cabral moila! Resumi, ainda mais, o

articulado: Estudou? !i.: o sr, Cabral, que almejava votos e mais votos, e

que sabia quanto o sou ,il{>'ncio o 1Ij'rju�licaria, continuou mudo. Quan
do, aperreado !pe!a. minha inrper! il'pnte insistôncia, resolveu murmurar

urn revide, fê-lo fugíndn ao ;J�"I ii:: ') e deixou a LI Llestão onde estm·a. O

nó-gordio - q.ue 8eria l'l'll\'<ll' C� psludos 'lia mol!:'s'lia - êsse o "r. Ca

bral jamais 'o IC-ortou. Os jOJ'nai", eslão ai, nes ar.quh'os. Fac.il será r(':pro
dnzil' ,tudo .quanlo ·escl'eyi ('I]; e as linhas fugiidias com as quais o en

facuado oraJdo,r do uia 20 sr r.vadia dr l'e1.lelir 1m/(( ca.lunia!
A primeira parle da' o]'a<;iio do 51' Ca'bral é uma 'e! igressfio sôbre o

passado da ÍJnlpre'llsa entre ,nós,

De�ois de citar antigos pasquins. a eles equipara c�Lp jornal. Se

gundo mE' informaram. também o jor:rral dr JaiI'o CCl lado receb!:'u do sr.

Ca,bral idêntica deú'inição. A memória do raivoso classHicador está evi
dentemente üblitel'a{!a. Ao :trlDlpo «m que ele não ·era mlcnista, onde o

sr. 'Cabral vubUcava os srllS disClll'SO" r as entrevisbas'?
No Diário? Não. 'que ê�se, iáqllrla éJpoca, �ara o SI'. 'Cabral dtc'vel'ia

s,eI' ·um Ipas:quim por isso qllE' lhe melera () nome iluslre entre os ade
sistas atraídos pelas se1'ê'icl,s da situação! Que A Grizefa e o Estado se

jam pél.s:quins .p juizo ,novíssimo desse notável hi�[.o,ri<1doT'. Illa0eil ávcl
,seria Ique o eminr.nte escritor entregasse a,s suas produções das quais
tanto se orgul'ha, a p:a·squins! Pasquim divulg'a pas·CfninaJas ou pa�qlli
ni0E':-.

',;)Cl'Vir-se de um 'l1as·qui.m, é pasquinar, é ser pas(juineiro!
])pixemos, entretanto, a classificação que o ódiu do sr. CUlbl'aI ge

·1'0'1l. O sr. Calbral muda muito.

Amanlhã ou depois a re{ra,tacfio virá exponlanE':lmrnle. Se até nos

juizos fundame.ntos, frutos ele es-Ludo e meditação, cOlmo no caso da re.s

ifaUl'ação rla,s bandeiras rst,adllai", o sr. Cabral, de um dia para outro,
des,disse ,tudo quanlo rlisse, dissE' {udo qua,nto des'dissr, - meJ,!wr e

:mais 'eloquentemente. fará, a fJUalqu'er hüra, s0br,e a.quilo que, tremeli
bundo, declarou ,dQs jornais dr sua lerra.

E s,e censuras ca'hAm aos diários de FlorianÓlpoli.s rpela aspereza de

lingl1lagem usada. sería sumamente injusto atrÍlbui-Ia's aos órgãos pesse
dis,las e 'delas excluir o Diário. SaO)e o sr. Cabral que aquéle jornal, com
o f'r. Nerêu Ramos, foi ao exlremo dos extremos. Confessou, eer·la vez,
qne se .engalanaria. SE' visse o sr. N-erêu Ramos, 'no ce.mitério, a sete
�)almos de terra, duro como cimrnto! ::\Tão lhe respeitou nem as enJermi
darles In.ventou cÍ'f,ras .para acu1sá-Io, no caso do fornrcimen1.ü de água
a Florianópolis'! Ainda agora, ·rom os verea:dores i'ndi.cados 'peIo P. S. D.,
Re atira a uma 6ampanha. ignóhil, ras-teira, ri-cHcu)a'rizantr. Não r·e·spei-
1.a nomes, 'não resq)ei La tradi(.'õe,s, e aM na cir,cuJUsbncia de' um dos can

didatos ser homem de côr ,encontra azo depreciativo! E o pas'quim são
os outros! Bolas, sr. ,Cw!Jral! Bolas!

Nota: Entre um ou antro senão, no artigo de ontem, cump·re corri
gir o seguinte, ·escapo á re,visão: a linhas 48, ande est.á em pa.r leia-se

I:
II
III

I

II'
,

OU OPÔ1'.

Rainha dos Comerciários
Resultado da 2a apuração, .:realizada no dia 22 do corrente:
Hend Miguel - Casa. 3 Irmãos 664 votos
Abgail Ventura - Livraria Moderna 639
Zulma Costa - :Farmácia Catarinense '. R37
Zilda Silva - Casas Pemambucanas . . . .

.
. . .. 316

Apolónia Ramos _. Casa Pp.rrone . . . . . . . . . . . .. 282'
Marilda Gomes Jardim - Casa "O Paraiso" 218

, Vilma Moritz - S. A. C. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Eunice 'rerezinl1a Gil - Gasa América 90
Norma Silva - Casa Dama ... .. . .. . . .. . .. . . . 71
Olímpia Pinto - Jorge Salum S. A. . . . . . .. . . . 26
Ilnlar ,Alve-s - Casa SalIna " " " .. '18 �,

Irene Silva - 'lJÍvra.r'ja Central .. "
0
•• ".... 14 "

Wanda Gonçalves - Casa Yolanda . . . . . . . . . . . 11
Meri Vilain - Casa Pôrto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

PA R A��F E R I O,A S,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES.
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elA CATARINEf1Si.

DE TRANSPORTES AÉREOS LTOA

Myriam de
�agdala

Dr. AU{Justo de
Paula

Avisa aos clientes e amigos
que, por motivo de doença,
não atende chamados e dá
consultas somente das 3 e 30
às 5 horas.

Instituto Distorico
e 6eografico
Sábado, 25 Jo correnLe, ás 16 ho

ras em sua sede" ,á rua Tenete Sil
veira, n. 69, reunir-se-à o Institu
lo Hist.órico e Geográfico de SanLa
CalarIna para o posse dos eleiLos
que não 'compareceram á ·sessão de
dia 12 e ,pa,ra assenl.ar o pla'no de
trabalhos do a1>O'\'0 ·biênio so.cial.

1\'0 mesmo local, segunda-feira,
dia 27, ás 20 horas, realizará ses
,são publica, na -Qual o 'Sr. dr. Hen
rique RuPlP Junior fará uma con

ferência ,sôbre a vida do governa
dor Gustavo Riehard.
A 5 dn próximo mês de novem

bro, o �nslitut,o, em ses,são conjunla
com onLras associa'(.'ões cullurais,
fcs {.('ijará o Dia da Cultura Brasi
lpira.

FRECHANDO •••

O Pedro, aquele do Diário, aquele que &empre rscr·eve o

sobrenome. 'errado, porque' lhe a,crescenta uma letra a qllf', pelo
batismo, não tem direito, voltou a fazer blague csLuIta co� a

candidatura do sr. José Ribeiro. Natural que um órgao da Im

prensa, de propriedade de um Konder super-ariano, não su

porte a candidatura de nm irmão de Cruz e Sousa.
Nada disso importa! Quando. drpois de 23 de novrmbro, as

coisas ficarem pr,etas para a U. D. N., os homens do Dígr;o, s6
por teimosia racial, compçarão a ficar brancos. brancos, bran
quinhos ... até que a coramina chegue.

GUILHERl\1E TAL .
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