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Os c6mUDista� de São Paulo, desde a P�f.JPT .hora",t. decidiram velar contra todo
e qualquer candídaíe que tivesse o apoio'�����,�ffifal de Barros. E, apoiem 011

..

não o sr, Cirilo Junior, o projeto Ivó�uiD:.0 será aprovado" Contra êle
manilestam-se os udenistas.' Porque?

-----

Dia. do Funcionario

!RIO, 26 (A. N.) - O deputado Lameira Bít'tencol'lrt, relator do
:proJeto de loei rl'e .segurança Naciona,l, a,pl'psenbado ao Gongre'sso pelo
.sr. mini�Lro da Justiça, informou á imprensa {lue o seu trabalho de
verá ·pstar concluido até o fim .da próxima semana. Como se salbp, por.

,

sugestão dI} Qe<puJado João Mang'ahei:ra, a lei, que está sendo ·elaborada
por uma sub-c'omissão interpar1amcnlal', denominar-se-á Lei ode Defesa'
,do Estado.

-, {) MAIB ANTIGO OUR!O DB 8.tt.NTA CA'fARINA .

I'H.r.etil'10 .. D. Gé.r$Dtel .SmNEI NOCETI - Dlret(}r Dr. RUBENS DE ARRUDA IU,IOS
Dir.cor .. &daçlo À.. DAIUilCBNO DA· SILV.A '

---.-,--------
---,---'Modificações DO goverho 'urco

&no XXXIV· florlanópolls-Terça-feira, 28 de Outubro de t�47 I H. 10.161 Ancara, 26 (U. P.) - Foi em bases mais democráticas.
oficialmente convocado para o Até o presente os postos chave,

DESMASCaRANDO OS PLaNOS DE MOS"OU' ��n�:'e�:On�;�in;!�� d� ;::���.,�roa��r�!:�i��!�OS �����l��. u�
/

1_ Republicano do Povo, que é o: programa do partido deverá
.'

.

.

" . U partido do governo. Nele serão. ser igualmente modificado tor-
Nova York, 26 CU. P.) -'-- O gosto por tão indigno e vulgar via. Todo o mundo sabe que a examinados os problemas 1'e-1 nando-o mais liberal, tanto do

ar, Hector Mao Neil, chefe da metodo,. é ainda uma verdade. Turquia com uma coragem no- ferentes. á transformação do: ponto de vista econômico como

delegação brítaníca á Assem- que as grandes potências não tável, e ao tempo que estava regime vigente na Turquia que,! politico. A facção chefiada
bléia Geral das Nações Unidas, podem. atacar as pequenas na- desenvolvendo suas inStituiçÕe<lj de democracia autoritária, pas- opõe-se a essas reformas, que
declarou hoje 'á noite que os de- ções desta maneira, isto é, de democráticas, suportou heroíca sará 'á uma democracia do ti-: segundo afirmam, p.õem em pe
legados soviéticos haviam en- forma a exarcerbar o desenten mente a mais agressiva guerra po ocidental. Ilrigo a situação predominante
venenado a atmosrera, com dimento já existente. Quero re- de nervos movida contra ela Desde o ano passado um pode- do partido na vida politica do
'Seus ataques aos "traficantes lembrar ao sr, Víchínsky que pela União Soviética". roso partido de oposição foi pais, Entretanto, o presidente
da guerra". Falando perante a os documentos que ele citou, 9 delegado britanico pergun-j criado, ficando assim abolido oI

Ismet Inonu que é o presidente
Comissão Politica em defesa da dos arquivos do ministério das tou se alguem podia dar uma sistema de partido único. do partido e tem autoridade

Turquia, o sr. Mao Neil disse: Relações Extertoras alemão, definição exata do que seja Serão discutidas no Congres- moral considerável na opinião
"Não 'po�so senão censurar com' não são os únicos existentes .� "propaganda de Guerra". Citou so a questão da independência .pública, declarou-sr, partidário
todas as forças o ataque desr·' não revelados. Temos alguns então palavras textuais do sr do presidente da República em 'mais ardoroso da nova politica.
cortês, irrelevante e VIClOSO desses documentos, mas não o lVIolotov, quando, em 1939, após relação aos partidos politicos e ,Esta última tendência prova-
que, sem nenhuma advertência, usaremos, exceto sob a pres- o pacto germano-sovtétíeo, a da reorganização do partido velmente é a que prevalecerá .

o sr. Vichinsky - o delegado são de uma grande provo- apregoava qUe os aliados esta
soviético desfechou á Tur-, cação e, de qualquer maneira vam fazendo uma "guerra imo
quia. Pondo de lado o meu des·· não sem uma advertência pré- períalista contra a Alemanha"

.. .

_ - ----.,------- Citou novamente o sr. lVIolotov

floglalJg O discurs·u do graL Dufra \ ;���fi�t�: �l!r�l�:n��S e li�����
W.A,SH1NGTON, 26 (U. P.) - Os círculos politicos desta capital terra, chamando-os de "Ioucos "

deram o mais f'l'all'co apoio 'ús p:â1l;lvr,as pmuUllJciadas pelo general Eu- fazedores de guerra", na oca
ríco (;as'P�r Dutra, justifioaudo u �,,,,e!i;�o da govêrno brasilotro de rom- síão em que lutavam contra a
per relaooe.s dl.plomallu,as eom,'a HU8SHl, por !.lCaSlaO da manirestação -Alemauha.vvChurchílt �Vtleá. Pela dl·.sso.luça-o do p.artl·d·R,lB.... co·m·�,lu·nl"'sta'{)lÜ('flJ realizada dlHHbe rín lHtluclO pl'cslflen.C.HtJ,

_ . . II.. . �" , , ." -,�., ,<:.c� co'V : ii.�
Para PS:;C',; mesmos C)]'('1110::;, q�10ndo uma naçuo llUSSllJ provas de Blum 101 am tO(lO� classtrícados

q'lC, o('o];el'ia!la JjnLa imunidude ·dijJlomática, outra nação tenta abalai' como propagandistas de guer- P"HlJI.8, 2G (U, P.) _ O deputado André Mutter, eleito para a As
a esuruíura eC?l�ÔmlCa e social do pafs, a solução é s��llrimir imediata, ra, afirmou o sr. Mac Neil, scmhlé ia Nacional .peJo Departamento de Auhe e sob a legenda do Par
.mentc essa ,(trvH:la_de r,rresmo ��o V�'pço de uma cle&lsao cXCe1)C10nal no acrescentando que aparente. tido '1{t<p'l1hli��no da Liber�!ade., enlre!I0u. hoje, � secl'eta.'ri� da Asser;ldOmll1lO das, relaçoes m ternacJOnals.

. . t d f�
. -

d" _ bléia, um ]woJeto Ipropondo a dlssolnr'ao do PartJflo. GnmumsLa Fr,ances.
Os mesmos crculos obscrvwm, OlltroSSlnl, que se 21 rrpubllcas ame-

lnen e a e lnlçao a propa
l'jeuna$ assinaram f{�celltemellle, .110 Hio de Janeiro, nm pac10 de defe-I ganda de guerra" para a União -..__

.

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

fia do lH'misfério, ,contra qnalqurr' ala,que ao con�menie ou a qualquer Soviéttça vária de acordo com II
-

d f
A-

das si�'na�,ár!as, foi bem,subentendido qur, O· p'érigo comu'nisLa ,el'a-llI�I;'-épo-c�.
,- �."':,:\'" ...... IA reaçao O POVO rancesdos prmcllpals que podenam ameaçar as nações do continente americano, O d 1"" .; :,;A:. ,'" I......."'_ -,�-_.-. --_ ,�-- -�---�.,..._.,___ _ _ " _ _ t3-_egado brltalllco dIsse . , ..

..

,..
_

-. •

. ..'" I L I' áinda qu: d.eplorava o hábito Paris, 26 (D. P.) - Os co- aos odios politicos nà França\.._ ontra O rei ue;68 do sr .. VlC.hll1s�y de usar 1'e-
munistas franceses sofrerão I e o chefe 'do governo, s')cialis-

< ..,.
.

• ,.
.,

� ••:1.,... cor!es de �ornals nas suas pre- novas derrotas, na vespera das ta Paul Ra�adier, terá que lu-
_. ,

BRUXELAS, 26 (t:, P.) � O semanullo. d� tendeOClcl.S dHel�lstas leçoes, adIantando que Se esse
l'

� "'s que se rea-I tal' na prox;lma semana. peJa,L Occldcnt" alcgou 11Ü'Je (jlHe o gTnpo de reslstencla belga patl'ocll1aeJo era o metodo soviético odia.e elç?eS munlC�pal, '. .,

pelos comunistas da. "Frenle da Inderpendência" tramou o assassinio do ..' . .' .

p lizarao amanha, em m::ls de eXlstencla de seu governo ame

rei ,Leopoldo III dos belgas, o que ,drveJ'ia �eonte.c('r no final ela !?,uerra. a�lr da �esm� forn:�"'.Aflrmou 14 mil pequen.as povoaçoes. OSI açado pela greve geral comu-

.() J.Ol:tl!aI declarou que "U!11 l'ela.to�'lO cl?l1'tIfl.enclal a 'ess� l'f"S'l1elÍo, da cltand� Jo�nalS SOVl�tIcos, que socialistas reueliram as

. suasJl nista.
.

,

Po]JiCla .de ,Seg-ura,l1ça do �_da,c1o f?1 8.nvw.d? .a 26 de lllaIO de 1945 ao a Russla vlllha deSVIrtuando o�
, � m liança ,

sr. A0hlle van Acke,r, na epoca 'Pl'HTl(�lro numstro belga. discursos pronunciados pelos PIOPOSt�s pala. u a da . As maiores derrotas comu-

Des!'osto"os "0m fi goverDo ·Mang�.bel·r�,
lideres britanicos e defendeu a trab�lhl�lta, a flm. d� err����1 nistas em eleições de prefeitos.

"I ti) U
_ ", U .11 imprensa britanica que o sr

De a�: na se?�n � p.
e

I na semana pas.sada ocorreram

CHL ADO (.\ N) 'j d á Vl'clll'nsky classl'fl'ca'ra' de falsa'. das. elelçoes dm�lllcIl.PtalS, e rSe_ nos ·s,u.burbl·os do Paris, onde,.I",,� V H, 26 A. J.. - Do.'de ontem, a CIo( a e esl c 'll1el'g'uJ.hrud-a �

na mais eOlmplet,a escuridão, l)Qis a em,presa concessioná,'ia dos .sel'vi- ":Sinto que o sr. Vichin�ky aua�
Uluram aos. eb�u IS as e

l' em alguns casos, os socialistas
ços de luz, bondes e telefones l'8solveu suspf"nder o fOJ'l1CcimenLo de lllZ lifique os jornalistas >brit�ni, p�blicanops PtoYdu acremsuPnal:s'ataedle- votaram com o partido de D.ea Lodas 'as residencias, sob a a,leg'a,ção de que Q. nivel de barragem de mInar o ar 1 o o

G 11 I bl
Bananeiras, que movinlimta as s'uas nsinas geradoras continua baixando cos de forjadores de noticias. ." 'f 't d suburbios au e para e eger um repu 1-

eonsiclcna.ve.]men�e. O srrvi.ço de bondes, em consequencia, csbá sensi- Naturalmenfe ele está habitua- �aI'las .?r: edl urpas .

e

ch�- cano popular e um socialista.
I t d·

.

'd
.

.

d t' l' d d d t 1 d'
. .• . mdustnals e al'lS - o

v,e men ·e l'n1mUl o e as l'n u's nas ·para lsa as es·e an e-on .em. A o a Imprensa sovletIca e co-
d t d" I ordão verilomlPan.hia avisou ql1'e a sif..uaç,ão perdurará, :possi\'elmente, até qnarta- h C be t d't ma o ra lClOna c -

f,eira vindoura, voltando á normalidade Baso se confirmem as .notici,as
11 ece ao m quan o eu o, 1.0 melho _ e das principais cida-
popular corrente na proprla d d

-

de ,grau{!es Clhu\'as nas cahe,ceiras do ri.o Paraguassú.
U

'.-
S

. ".
, "N- l' es a naçao.

O povo mosLl'a-se revolt,aJdo .com a sii.uaoão que ohegoll, com a pu- .mao OVleLlca. r ao la no·
E t novas rea ões anti-co-

;r.alização f],e Lodas as suas al.iviclades, rmbora certo de quo 11 fato é con� vldades no "Pravda" nem há s. as .

ç

,s.e'q'l.lencia da imprevideTIrcia das administrações [lassada-s, não deixa de verdade no "Izvestia". mUlllstas tem Insuflado calor
qu€ix'ar-se ,doO atual go:vêrno, a quem injustamente atl'ihl.le :parLe da
·cn",a

.eJp;'Üti�;e ;;i;�;octda Bolivia
Serão expulsos Repelindo as acusações sovietlcas

LA PAZ, 26 (U. P.) - o deputado Lora, di,rigenLe mi.n,ciro declarou do partido Lake Success, 26 (D. P.) - sileiro dissse textualmente: "O
POl' ocasião dos debates ,paI'lamenLare�: Rio, 26 (A. N.) - O delegado Em enérgica atitude de repul- exame profundo das causas da

"Dr, miIIIlm' parte, pauÍlei meus atos seguindo os con�elho,s d-ados do Partido Libertador junto ao sa á proposta apresentada pelo
guerra prova que esta poderá.

nela "Teroeira Internacional Comunista. dirigida [lor Lenine e Trotski. Tribunal Superior Eleitoral, sr. sr. André Vichinsky para re-
ser eliminada apenas com oSe até agora os representantes dos mineiros não foram retirados da _

d d d guer
Camwra roi ;porque esse monstruoso aLentado não foi 'PE'rmitido." Fernando Caldas, endereçou ao pressao a propagan a e. .

- -

estabelec'imento de uma insti-
,Ef'sas doola.rações fO'l'am discutidas ,em ses,são secret.a do COIlgl'eS� diretório central a denuncia ra, o �'epresen�ant� bra�l�e�r��! tuição juridica inte.:nacio�aI�,

fiO NaJCiona,l, assim como as do senador Lechin, lideI' mineiro. contra o diretório estadual do sr. CaI1�,s MUlllZ, dIsse llll?la _
cujos julgamento serao aceItos

.A,g'uarda-se o regresso do presidente Hertzog de SiUa entre.vista com Rio de Janeiro, por sua atitu- me�te: Tr�ta.-se �e uma les_o por todos "como decisã,o final".
{) [lI"8sid,ent.e IPe,ron, para que seja ílefinida a ,politica internacional da 1

I'- t
'

concepçao
Bolivia, relacionad'a com os acontecimentos emtre d Brasil e Chile com' de nas eleições municipais flu- u9a� con rana

•.

a Este organismo supremo pode
a União ISovi,ética. hlinenses, em que � .legenda li- crIsta e democratIca_: do E,stado.

ser a ONU, mas é preciso que
bertadora foi ostensivamente Somente. � ?oncepça? de. Esta- os nacionalismos exagerados

La.· _Ia Defesa d .... Estad'o ..
posta a serviço do Partido Co- do totalltarIo, que lllsplra

.

a
não impecam o seu funciona-

1(iiII a� �...." mmiista. O denunciante, de proposta soviética, p�rn:l�e mento.
>

acôrdo com o artigo 15 da Lei cercear o pensamento mdlvl-
, _

Organica, pede a' instituição de dua,l mais isto é incor.1pativeI Esta e a eoncepçao do povo

uma sindicancia que permita a com'a concepção democIJ.tica e brasileiro que, repelindo toda a.

expulsão de todos os elementos cristã do mundo",
.

idéia de guerra, reclama o di�

do Estado do Rio comprometi- Prosseguindo, na sm.
_

OpOSl- reito de exprimir livremente

d 1
.

b todas as o.Iiiniões".dos com aquela atitude. I ção 'á proposta, o e eg'.. :G· 1'a- -

O fl�ncionallsmo ,p:ublic.o comemora, hoje, 0 SB'l1 dia. .

.Olasse abnegada e de oCUU.a atuação na adminístração publica, advêm
tantos benef'icins ,para a coletividade, hem merece a estima e a const
dor-ação do [lavo.

Zelosos e. pacientes, revelando sempre a .mais edificante cortezia
entre as partes, são, indiscutivelmente, o ponto de união entre govêrno
e governados e á sua dedicação -e honestidade se devem os mais assina
lados beneficios na boa marcha dos negócios �ublicos.

Associando-se ás homenagens que hoje serão prestadas aos nossos
estimados servidores puhlicos, "O Estado" cumorrmenta-os com efusão,
almejando-lhes felicidades pessoais.

o Brosil
-

nao solicitou
RIO, 26 (A. N.) - O govôrno brasileiro ao que se afirma não so

licitou a nenhum 'país americano o rompimento com a União Soviética,
não tendo também proposto a formaçã.o de qualquer pacto anti-comu
nista enl re a Argentina, o Brasil e o Chile.

Em outras municipalidades
dividiram os soccialistas os seus

votos permitindo a vitoria de

um c�ndidato da Concentração"
do Povo Frances.

( .'
,

" ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tel, n-5924 - Rio ie Jaaelre,
' .... Felipe de OliYeira. 11 -

8e andu
TeL 2-t873, - Sio P••I.

.....
45.�.
2l1.�,
',0.
e,l.$

Borario . das empre�
sas rodoviarias

SEGUNDA·PEIRA
Expresso São Olstóvão - Laguna

7 horas.
16 horas.
.Auto-Víação Itajaí - Itajai � 15 hc
Expresso Brusquense - 'Brusque -

ras,

Expresso BrU8qUE'.l1,se - Nova 1'rento
- 16,30 horas.
Auto-Vlação Catar ínense - Joinvile

- 7 horas.
Auto-Víação Catai-ínense - CUi'itiib';l

- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brast; - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Rapido Bul·BrasUeiro - Joinvile -

ás 5 e 14 horas,
TElRÇA·FELRA

Auto-Viação Catartnense - Pêrto Ale .

gre - 6 horas.
Auto-vtação Catar ínense - Ourdtíba

- 5 horas
Auto-Viação Catar ínense

- ,7 horas,
Auto-Viação Catarlnen.se

- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - L3.gIUna "":

7 h01'a5'.
Empr-ésa Glória - Laguna - 7:;{"

e 6'h horas.
Expresso Brusquense - Brusqu€ -

1& horas.
Auto-Vdação Itajaf - rtaja! - 15 ho

raso

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 € 14 horas'.

QUA'R'l'A-F'ERA
Auto-Viação Catarinense

- 5 1101'as.
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,3G horas,
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às

5 e 14 horas.
Ex'p,'esso São 'Cristovão - Laguna ,.....

7 horas,
EJepresso Brusquense - Brusque -

16 horas,
Auto-Viação Itajai - Itaja! - 15 ho

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
Hodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.
QUINTA·PEIRA

Auto .. Viação Catarlnense

f ii
e

d I t- Alegre - 6 horas.

arm elas e p ao ao _A�'t�.;;:.�;ãO Catar-ínense

DIA 11 Sábado _ Farmácia Auto,Viaç�o Catarinense
- '7 horas,

Rauliveira - Rua Trajano. Auto,Viação Catarinense - Tubarão
,

- 6 horas,
DIA 12 Domingo - Farm'á- Auto.Viação Catarinense - Laguna

cia - Rauliveira Rua Tra- - 6,30 horas. ,

Expresso São Cristovão - Laguna -

jano. 7 horas,

DIA 18 Sábado Fal'ma'cI'a Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2' horas, •

Sto. Agostinho - Rua Conse- 'Expresso Bl'usquense - Brl,lsque -

16 horas,
lheiro Mafra. Auto·Viação Haja! - Itaja! - 15 ho·

DIA 19 DOlningo - Farmácia rakápidO Su� Brasl1eiro _ J'Üinvile _ às
Sto. Agostinho - Rua Conse- 5 e 14 horas,

I
SEXTA-FEIRá

,heiro J\1afra. RodOViária Sul Bra'si! - Pôrto A:egre
DIA 25 Domingo - Farmá- - 3 horas.

Auto"Viação Catarinense Curitiba
cia Es,perança - Rua Conse-. - 5 horas.

lheiro Mafra, Auto-Viação Cataril1ense
- 7 horas.

DIA 26 Domigo Farmá- Auto-Viação' C:l!tarinense - Laguna
- 6,30 horas.

cia Esperança - Rua Conse- Expresso São Cristovão - Laguna -

lheiro Mafra. 7. ��'���viação- Itajai _ rtaja! _ 15 ho.
O serviço noturno será efe- raso

tuado pela Farmácia Santo An- l'6E�gl::::.SO Brusquense

tônio sita á rua João Pinto 1_
'�ápido Sul Brasiléiro - Joinvile

_______________._ as;) e 14 horas. '

,

SABADO

T d.. h" ? Auto-Viação CataTinense -:- Curitiba

em ln elllO _ 1-R�p�g�a�uI Brasileko - Joinvile -

'M' 't P N-'
às 5 e 19 horas.

.Ill.UI,O OU OUco • .r ao nnporta! Auto·Viação Catarinense - JO'invile

O leitor deseja obter uma
- A�t�O�r:áo Catarinense _ Tubarão

re��t., mensal, semestral ou - 6 horas.. .

ánual, á razão de 12% ao ano? 7 ����sso Sal} CI'lStovão - Laguna -

Confie então OS. seus negó- Expresso Brusquense - HI."Usque -

..

'C 'd'" KN á
14 horas.

CIOS ao 1'e larlO OT, 1'u� Auto·Viação Itajaí - Itajaí - 13 ho·

J,
-

P' t 5 rasooao ln o n. ,que, em com Expresso Bl'u.squense _ Nova Trento
binação com (l Esedtório Imo - 9,30 hora,s.

.

bl'll'a'r' A L ALVES Expresso Gló1'la - Laguna - 6 1/2
10 " O em- e 7 1/2 horas.

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

•••• •••• •••• • ••

�
••••

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ .. Viac.ão aerea
1,000,00 empregado.
Melhores informações e de,

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta reda
ção.

Põrto

Efetivaç-ão de'lun,cionario-s interinos
Rio, (U. :P.) � Em reunião curso 01,.1 prova de habilitação para

da Comissão de Constituição e Jus- a função"..
tiça da Câmara dos Deputados, o Também foi aprovada como sub- Se V S sofre de aturdímente-
deputado Vieira de Melo apresen- emenda a emenda' do, deputado

..

tou seu. parecer às emendas for- Barreto Pinto visando a contagem catarral e zumbidos nos ouvidos;
muladas em plenário ao projeto do tempo de serviço prestado às compre na farmácia um .frasco de,

que regulamenta o disposto no.art. autarquias. PARMINT e torne-o de acôrdo com,'

23 do Ato das Disposições Consti- Das dezessete emendas apresen- ,as instruções da sua bula. Parmint
tucionais Transitórias. tadas em plenário foram aprovadas 'alivia, prontamente os aborrecídos-.

O relator aceitou a emenda do apenas três; as duas acima citadas

deputado Café Filho, à qual foi e uma do deputado Fernando Nó- zumbidos dos ouvidos. As narínas

dada a seguinte redação: "Serão brega, que pouco altera o texto da obstruidas despejam' o catarro, a
efetivados, na forma desta lei" os lei. As quatorze restantes tiveram respiração se torna mais facil €!"
funcionários interinos que ate 18 parecer .contrário e, assim,' de cessa o desprendimento do muco»,
de setembro de 1946, tenham sido acôrdo com O 'relator, foram rejei-
anteriormente aprovados em con- tadas.

'

., nasal na garganta. Parmint é, agra-
daveí ao paladar, As pessoas- que
serrem

-

de aturdimento catarral,
f�rão bem, provando êste remédio.

Boa'os da U.D.N. '_ diz
Batista Luzardo

Tivemos ocasião de ouvir o sr,' Batista Luzardo a propósito dos

rumores de que ontem se cercava o seu nome. O deputado gaúcho
desmentiu categoricamente que estivesse interessado em qualquer
movimento hostil ao govêrno,. quando o,propósito do, P. S. D, é dar I

toda fôrça e todo o prestigio ao presidente da República.
_: Em tudo o que se disse a meu respeito, afirmou-nos o sr. Lu

sardo, 'não há uma palavra de verdade.
- E a que atribuí então os rumores em questão'?
� A que atribuo? Boatos da U. D. N. Em seu desespero, os ude

nístas forçam todas as portas; até as nossas... mas não há de ser

nada ... (Da "A Noite", do Rio).

o sr.

J
f::,

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

SNRS.
ASSINANTES-
Reclamem imedía#a..

ment;e qualquer irre-.

gularidade na entreflai"
de 8fJUS iornaes.

PARA', ALIVIA�\�
OS Z'-'MBIDOS
E A' DIFICUL
,OADE .DE
OUVIR

:. � �.�
, ....

;_,

I� 0lIl orlrJnais. mesmo aio
publicados, não serAo

devolvido:a.
:fi. direçio não se I"NIUl'i!'ô-

J ubiliza pelos conceito.
� emitid,QS· nos artlaroa

'assinadoe

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

B04 OPORTUNIDADE!
para quem lem muito
ou poúco dinheiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros (wmpensadores
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.ação
de "O Estado"), que tra
balhando 'em combinação com

o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRI(
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima garantia
e eficiência nos negócios que
Ihe_s forem �onfiados.

o "Colég'io Barriga-Vlerde'�
está construiclo o seu majesto�·
so prédio e necessita de sua,\

valiosa cola,llOração.

r)�I) S'�A,!,\.Il \. jU\ ) -- 'V

Joinviie Delegados' da Ação Sa Calarinense
A Ação Socia,l Catarinense, para boa .execução de seu plano de

assistência ao verdadeiro necessitado, precisa. em cada quarteirão ele'
nossa cidade, de um ou uma representante, no nrinirno, podendo cada

quaa't'eil'ão ler até cinco representantes.
Desejando- o prezado leitor ou Icitora-colehorar em tão grandiosa

obra, dê hoje mesmo a sua adesão ])0:' íntermédio dêste jornal ou da
Rádio Guarujá.

Pessoas que já se inscreveram :

Quarteirão n. 'IR - (ruas : Almirante Alvim, Cr isp im :\1.il'a, Av.
Y[aUl'·é) Ramos e Ferr aira Lima).

.8rs. Bento Agu ido Viejra e Heitor Faria.
Quarteirão n. 4 - (ruas:' Felipe Schmidt, Pedro Ivo, Sele de Se

lembro e Conselheiro Mafra).

DR. SAVAS LACERDA

Jolnvi1e

Tubarão

Curitiba

Joinvile

Joinvile

Brusque

Moraria

Sra. Stelita Gamia e Sl': Sidnei Nooeti.
Quar�eirão ,no 25' - (Tuas: Blumenau. praça. E�elvina Luz. rua Fer

reira Lima e Avenida Mauro Ramos). - Qllarl.eirãü n. 26 - (rua Irmão
Joaquim, Avenida Mauro Ramo.s e rua Rio Grande do Sul)

8'1'la. Maria Enriqu.eta D'Á',ila.
.

\. Snro. , CECILIA MACEDO SIMÕES
Qu8'tro quarteirões compreendidüS r,ntre a/o ruas :'Marcrhal G'li

lherme, Deodoro, Tle. Silveira e Arciprsto paiva.
Sta. ETELVTNA MELLO ,

Dois qnarteirões, compre.endidos pnl.1'e as ruas H. Luz, Fernando

l\1aGhaclo, Genernl Bi(Jpncourt, e Saldanha Mflrinho.
Sma. MARIA COSTA SOllZA

Quarteião compreendido ,entre huas AniLa Garibaldi, F. l\Iachado,
General Bittencourt e Av. H. Luz.

Snra. AGNESE FAB-ACO
Quarteirão da,,' ruas F'elipe Schmidt, Geronimo CoelÍ10, Tt,e. Sil

v,eira e Alvaro de Carvalho.
SR. MANOEL FEIJó

Av, Mauro Ramos - rua Silv'eira cle Soma - rua Campos N,)
vos - rua Lages.

SRA. CARMEN BAHBOSA
Ruas: Visconde de Ouro Pr,eto � Anita Garibaldi - Fernando

Machado e Av. Hercílio Lu;l"
SR'.rA. EDY LUZ E SH. CAM.POLLNO ALVES

Ruas: Deodoro - Tte. Silveira. -- Vidal Ramos - Je')ânimo Coelho.
SR. LEODEGARIO BONSON

Ruas: Felipe Schmidt - Largo Fagundes - Tte. Silveira - A]vúo
de Carvalho.

E' preferivel perder as· eleições

com u�ica aos se us cli
entes que reabriu o seu

consultório nesta cidade.

_.

• A GRANDESA DO BRASIL
Dapende da instrução de seus fi-'

lhos. Fazei com que todas as pcs
süas a;na1fabetas frequentem lum'"
curso noturno e tcre�s contribuid(b.
para o progresso do Brasil. Escol3),.
lndus,trial o� Loja Maçonica.
. . .. ..".. . .

Envie ao seu amigo ãistaDtt
um número da revista O VA·
LE DO ITAJAt, edição dellJ
cada a Florianópolis, '0 ssslm}i;r

estará contribuindo para
maior difusão cuJtu.rml

'

de nossa t....
.. .. . .. . .. .. .... ........ ... ...... ....... .. .... '"

VOC2 PRECISA COLABORAI;'
na Campanha Pró Resta
belecimento d. Sande dó
Lázaro.

8EGr-j'DA·FElRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Heal S. A. - 7,30 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte.
Hea:! S. A. - 1J ,3<0 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - NO!l'te.

TEiRÇA·FEIRA
Cru�ei!l'o do Sul - 9,4'0 horas - Norte.
Varig - 12.50 horas - Sul.
(Panak - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12,20 horas -

Norte.
QUARTA·FEilRA

Cruzeiro dO' Sul - 10,40 horas":'
Norte,
Real S, A. - 7,30 horas ..,... Norte.
Vcrig - 13,00 horas - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUINTA·F'ElRA
Panai,r - 12,17 hora,s:_ Sul.
Panair - 9,ÕO horas - Norte.
Va:rig - 10,20 horas - SuJo
Cruzeiro do Sul - 15,3.0 ho'ms -

SUL.,Cruzeiro do Sul - 9,40 hs. - No-rte.
SEXTA·FEIR'A

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real 8'. A, - 14,30 ho,ras - Norte.

IReal 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. J
Varig - 12,30 horas - Sul.

'IPana,ir - 9,50 horas - Norte.
DOMINGO ,

Panair - 13,07 horas - Sul. "

Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - Sul.
Cruzeiro do Bul - 17,00 hs, - Norte.

Rio. (A. N,) - Os srs. Vito-! telegrama de protesto do vigário
rino Freire e Eurico Sousa Leão

1
de S. André, no qual afirmo que o

estiveram, na manhã de hoje, no PST já hàvia man.dado interpor
Palácio elo Catete, €m conferência recurso contra aquela manobra
com o Presidente da República. indecorosa e revoltante.
Falando aos iornalistas ali acre-

ditados, a propÓsito das providên- O diretório estadual de São Pau
cias do Diretório Central do Par- lo está funcionando irregularmen
tido Social Trabalhista no sentido te - aditou o senador Vitorino
de destituir os diretórios paulistas Freire - e agindo contra a letra

que estão se rebelando contra a expressa dos estatutos do partido.
alta direção do partido, incluindo É preferivel perder as eleíções, a

comunistas nas suas chapas. Fri- ser vitorioso em qualquer muni
saram que, em S. Vicente, o Par- cípio com o apoio dos vermelhüs.
tido Social Trabalhista registrou Aliás, sàmente em São Paulo vem

sua chapa com o Partido Democra- se processando esta despudorada
ta Cristão, não havendo inclusão transação. Dentro de poucos dias
de comunistas. E o senador Vito- espero que o Tribunal Superior
rino Freire aCrescentou: "Os co- Eleitoral comunique ao Tribunal
munistas ,feiram incluidos pelos I de São Paulo a irregularidàde
diretórios da capital paulista. S. existente, cancelando os l'egistros
André e Sorocaba. Respondi a um fraudulentamente feitos".

A Pomada Mao Zaa 11M cltri o. aIl� deaejado,'�
combatendo. a. d4cs e oe praridC»i deacoogea
tionando as dilataçiSe,s.. Graçu ú .ubetanciu
de real efeito aatiséptico-bactericida que entram
em .oa fúmuJa, a Pomada Mao Zan pl'éYine as
inkcç6es e o aparecimento de outros males ain
da mail gcaves, deccCTentea daa hemorroidea.
A venda em todaS a;s Fannacias em bisn$gas
com cáDu1a� para facilitar a�

tU_�De W'iW

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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arabá Sporl patrocinará, sábado, dia 1-
�e novembro, às. 21 horas, grande concerto do barítono brasileiro. Silvio
/ ieira. após o concerto haverá soirée. Mesas a . reservar a Cr$ 25,00.

Hecurso contra não ms- Osvaldo Aranhase o premio r�obei
.. -

d .ndid t Rio, 25 (A. N.) - A candida-] Osvaldo Aranha. Grande vulto

. erIça0 e can 1 a os tura do sr. Osvaldo Aranha ao do Brasil, da América e do.

•

'. Q,. Paulo 26 (A N) _ Não tal' d) con testação do recor-
Premio Nobel da Paz ganhou, Mundo é o atual p:residente da

Oo�tI.r:,ua.O_ ESTADCJ_ f�zen_- existindo <ÚSI)Osic6es 'de lei re- rid; s ho�ver' 'hOje, inegavelmente um grande ONU um nome que personifica
do d4stuDulçoes de valIOSOS 11- . , e., ' .' imoul E" .' -

d· 'cr:' d _

"

'..
. zuladoras do processo de re- 30} tera o recorr-ido o prazo impu soo que, na I euniao e a enei gra ser ena e esassom

'\i.wt'os, inciueive romances

mo-I
b

• - ho íe da Comíssã Ie Ed
-

brada ao, serviço da causa (1<>
curso contra as decisões dos de 48 horas para contestar J, I ao ue ucaçao '

, ,'"

dernos, entre as peesoe« que juizes que ordenarem ou dene-' não havendo porem contesta- e Cultura, foi unanimemente liberdade, do direito e da justi
.constam de seu cadastro 50-' � "

apro r d·
.

t
.

d' -. ça s:, a t acã 1 presidêncía
,

-
' [ garem o regtstro de candída- ção se ó recurso houver sido ,.

va a a segum e.111 icaçao :
f

.....� � u '): � 10, J. 1

•.ciat,
. _

I
tos recomenda o Tribunal Re- interposto contra despaoho de- 'Proponho sr. presidente, que' das Nações Umdas e os encar-

As pessoas que eiruis: nao
' ,

.

a Corníssã 'I +"'d' -

C '1 aos q x rceu na vida inter-
. _

.

. I ztonal Eleitoral de S Paulo a neaatorio do reztstro :
'1 o l e n; ucaçao e u -

b
. ue e e ,

.

é'b.alam preenciiido o coupon
b • b b, t .

-.

I .' l fo _

. .
, . observancia do sezuínte: 40\ dentro de 24 horas após ma, em moçao, sugira ao p e- nacionar ram sempre no sen

r;que dieriarnerite publicernoe b,.
• J

_ n'
.

d C
.

díc -, d tid de. maí
. -. -

_ . . 10) o' recurso sera Interposto a entrega da contestaçao ou
..ano a amara a ln icaçao O I o e maior aproximaçao en

v'Poderao faze-lo agora, hnbi- ,'" 'n 111 d 'O ld A 1 t N
-

r c rand esta
.Iitando-se, assim. a concorre-!

por qualquer partido, nas' 48 após a apresentação do recur- atOl!a�m o tSl. sva N?d� . :an Ida, btel as , amço;s. p .0nqUUebraOllta�vel
.'� .

,. ,. horas sezuíntes 'á publicação so no caso de despacho dene-'
en e na presi encia a e ecer u laço 1

{./l!l!m a ia? intereesanr« iructe- , d
b

. _,

,. Assembléia Geral das Nações de solidariedade e uma forma
,tlVB realieade sob o patroci- ao espacho, ou. sua afixação a gatorro, enviará o juiz os au-

U id . . '." _. s 1 f'
...

.
, porta do cartorí nos lugares tos ao Trfbunal, com informa- rn as, como candidato a con r imparciai, irme e democrática,

.•saio i d« LIVRARIA ROSA, a . o.' c-I
,.

P
.

N' d t
-

o 0" 1 stí
�n' d 33

.
, onde não for possível a publí- ção. Esta será dispensável se o

essao (O prOX1l110 rermo I 0- e a uaçao, c m gi anc e p:-e 1-

i>.lJ'60 oco n. . nesta Ceoitei, .
, bel d Paz, gi paI' o nome do BrasIl

• ",,�. '"..,; ;! cação, mediante petição funda- despacho' estiver fundamenta- a., .

10 .a . .

. ",",,_�, I mentada dirigida ao juiz de di- do;
O gi ande. tI�balho do em?aI- Considerando q�e Os�aldo

Retraf f) I reito que proferiu o despacho, I 5°) não deixará o juiz, em
xador

,
bras�leIro �a r.COI�9.U1��a A:a�ha tem trabalnado.ativa i�

A STA . .B, podendo vir a aludida petição qualquer hipotese, de remeter
da harmonia entre as �{tço,:,s PlOfIcuament,e p�la paz, C?ns.

)
Você é assim como uma fl.or do acompanhada de documentos; I o processo' ao T'ribunal Regio-

faz com que s�u n�me s� veJa del'ando o PI emlO �obel e um

,
\ lmato, que é bonita sem ",er vai-' 2°) será interposto nos pro- nal, mas não lhe dará efeito �rca.do da maIor SImpatIa ,d� ape:o q,ue s� tem feIto pelo �:=
�>flosa_ I prios autos relativos ao regis- suspensivo;. l'

unno, pelos esforços que � ea Iho1 entendlmen:o ent�e os

d)
A gente gosta dec'::()!tha.r para você, tro dos candidatos do partido, 60) entrado que seja na se- dza para �st�?eleCer a �mJza- tados e os p�vos, . cons.�;l�r�n 1�

'porque é sempre, um prazer cou.- se fôr contra' o registro de cretaria será l;eo'istrado dis-
e e a solrdar Iedade el1tr e os

I
que a sugestao aClm� Ja OI. a

:templar a belesa ..Mas a gente go;:;la todos esses condidatos. Será tribuido' e remetido ao s�. pro- povos. E, _nesta .hoTa de tanta vitrada por
..

um ol'?ao da lm

"mais ainda d'e ver essa sua encan- autuado em separado, se 80- curador' geral no mesmo dia, Ic.odJlturbaçao socla�, entre os prer:sa (�.o l?aIts, .0 bl;;lhant� vesr;
. ..

.,.; 1 eres que se dedIcam ao es- pertmo DIre rIzes - cUJo a -

\'\.adüra sIJYlipllú.ida;d,e, I·evemente aca- mente contra um ou alguns. ou, no maIS tardar, na manha f' 1 d t
.

f" f "d t
.

te
<:�1hada.

.

'Neste caso formar-se-á o pro- :10 dia seguinte' .or?o pe. a paz, es aca�se, tom tlgo lCa aze� o. l?ar � 111 -

E você faz' bem em conservalr-se

I

cesso: a) �om a petif:ão de re- 70) será de 24 lJOras o prazi
mdlscutIvel relevo, a fIgura de grante desta Ju�tlfICaç�of pro-

"longe da vaidade. A vai'dade é co- ,curso' e documento; que a para o sr. procprador
.

geral ponho que,. por mte�'rr;;,e�o da

'mo o veneno nas flm,es. Em vez de acompa,llham; b) certidão do emitir parecer ou prot�staI; (I''Il�tl,ldt.l !) export!'- CIamara, .seJa encatmltn a a, pe-

':fazer' amigos, afasta todo o mundo. despacho que ordenou ou inde- por faze-lo verbalmente, p:Jr il'lhl U U U � �s can�Is co�pe �n es, a can-

, ,E você nltscen para sef' rodeada de feriu o pedido de registro; c) ocasião do julgamento, que'se- �ão de toras �Ida�ura .a� dPr��llâN N�bel �
""impatias. i certidão ou relativa á data de' rá realizado dentro de cinco \I dazd o gl.all, et CI aba? °d muos:

'B 'H i bI'
-

f'
-

d d' d' RI'O 26 (A N) N s o, o emInen e em alxa ar
;: 'en' Ui'

I pu Icaçao ou a Ixaçao o e 1- las. "
:. - o proce -

ld A h"
�O_;_ .'k�' _... so em que foi autorizada a êx- va o ran.::. .

•
.

.

SI, -r S
:"',1S·I· V' �

;.' • iA 1k." - d po"taça-o d 17500 t 'd
. A proposIçan aCIma transcn-

A�rv:mTh l�RrO : 1 I n;, O . h�� ra )
emuôlxa a " �" e· oras e PI-

ta é da autoria do representante
WALDIR Ai...BANI j � ., nho pelo rio Paraná com des-

.

l\nlvauada-sa h<:>je, o lU" l;Voldh< I '��, !1·:z.71r� 'r' 1\119 � €' :'.:J!.' .

' tino á A1'Igentina, o ministro do. PSD �a( oho, sr. Antero l\!o-

,;iUbani. funcionaria d" Mini.hrio 1 I
u��,,9ff.Á .

interino da F1azenda proferiu reIra LelVas.
�da Foz9�<lQ, c:ue vl!m de concluir

I
r Rio, 26 (A. N.) Segundo hoje o seguint(} despacho: -------�-----

r�o= b ',lha.�tu�o o cur�o
.

de ba- I informações autorizadas os Queremos qlle todos façam
�harel em ClenClQS econo.rmca�, I '" . _'. "Tendo em vista as reclama-
Ao.., muitos ab«r.lgn!l que rer:ebel'á' dIplomatas sovletIcos nao deI- ções apresentadas oficialmen- parte tIo qlladl'O social tios

?hoje de 30U$ inumsros amigou. xarão O Brasil enquanto os te pelo governo do Estado do componentes do "Colégio Bar..

-juntamo. O� nO.NOS, nossos representantes não rece- Paraná, pelo Sindicato da ln- ga-Vel"de'�. Por; isso, ° pag'u-
-0- berem o "livre transito" de mento da ação é feito em i),

�) Tl1K JOÃO SALES dustria de Madeiras Laminadas -

, Moscou. , e Compensadas' ('O E'stado do plrestaç,oes.
�" Transcorreu on[.e,m o .allivfil'�á- .I

_

,

I
O governo brasileiro ainda Pa,ralJ.·a' e por dI'versos Olltr''os S dA·rio naLali>cio do .sI'. JüilO ::la. es, Le·- -

oe OS' mi'00
l

estaria localizando todos os I'Iltel'es'sae'os no merccado ele "í(i!
·'nent.e re.1'ormado da Policia. }\filitar .I.. O

" L
membros da embaixada da U. n,ladeI'I'as lanl1'nadas e compen- da Arvore

·

do Est.ado, ,e .;pessoa g-rauuPrnen e
R. S. S. no Rio e nos Estados. sadas, com repercussão em�onccituacl[1. nesta eidade.

11<: t d' I t f'"
.Pela. auslpiciosa daLa. o distinto

=n 1"e Ip oma as e unClOna- ambas as Casas do Congres- Dese.jamos, em de.fesa das U1'\'O-

'aniversarian�e foi muito cumpri-, rios, 32 são as pessoas para as
so ;Nacional, com relação ao 1Ie8, forma'r no lenitorio, naciunal,

quais o Brasil deverá providen- despacho proferI'do em 6 de se- entre ·esoolares,. a "SOGlEDADI;�
mentado pelos seus numerosos,
,,�migos, ":;>Lóft��;;;11

ciar transpodrte p�ra o retorno tembro do corrente ano, pelo Do,S AMIGOS DAIS ARVORES",
,- o' .. - ao seu paIS e ongem. titular efetivo desta' pasta so- cuja finalidade é u seguinte:

'Faz�m a110S .HõJ,iE-:-
'

,

Súb<1do !próximo, os s'alões (Ío: Nenhum deles per:çnanecerá bre o processd em que Alberto ,sob a orientação das autori,dadcs

Ô SC�hol" Cirilo' Soar,es, de Oli-' Clllbe "12 de Agô-sto." se rubrirão e I no Brasil_ restando saber agora Dalcanele pedia autorização eslacl uai·s, munici,pais e ,escolares:

-veh:a, ofi.ciJal da nossa Mruri.nha sob suas luzes f,eerlCas e ,com a, se v�ltarao .a Mo�cou ou se to-
para exportar 17,500 toras de 1 - Exercer vigiLancia contl'ê�

':Merc,�nte. ; i pl'ü,-;(mça de nosso alto mum.cto so- marao destmo dlfercnt.e. �e pinho pelo rio Paraná, resolvo a,quele que derruba uma arvore, pu-

A senhorita Mada Helena Mussi,' cia!, Lerá lugar o concêr.Lo. do 1'e-1 �.cOl"do com as p�axes �;pl?ma- mandar sobrestar a ,execução ra qualqueJ' finali.dade, e não plan
"filha do 'Sr. Nilo Mussi, comer- !lornaclo ba1'lLono brasI],ell'o -I tlCas; o Itamaratl devela tIans- do citado despacho para que ta outra ·no loral;
,-. , !SilviO Vieira - glória do teatro ,porta-los para o lugar de c1es-

novo estudo se faça da ques- 2 _ Denuciar ás autoridades mL1-··�Jan"e. 'tO Ih' j'
O senhor" Osmar Meira, filho do I h',kO nacional e um ?OS expQ-el1tes i �Tm.o que es 111 lque O seu go- tão. mel'pais, a.quele ql1e malLrata:r

;;1'. 'F,ranci"co Meira. . I mnXl11l0S da arte ��bllm�. . l,elno. " ,,'
'

_.,
Deverá assim ser o presente qua!,qucl' arvore;

O senhor J-oão Jorge M'ussi, prQ..' ,P,ara esta r,eUlllao artJs�ea rema
I .'

Ao deIxa! o Bt aSIlos SOVIe-
processo encaminhado ao lns- 3 _ Plantar uma a1"'.'Ol'e, OU' for-

'pl'i'Otál'io da. ",Ga&a Iolanda".
I
grandf.\ e natural expe.ctatlva. tlC:OS Ievar�o tu�o o que l�es tituto Nacional do Pinho para mal' na cidade, de acordo c.om as au

.

.o semihor Ivo Gasparino da Silva. pel'tence�, lllcluSlV� o arqUIVO que o mesmo mande proceder torjdades muni'ci:pais e escolares,
\

{ 'eome,rciário.
'

da embaIxada. Ate agora. oS ás sidicancias necessarias ao bosques ou' aiamêdas, para provar

O senhor Waldyr Albini, conta-

�
diplomat.as soviéticos tem sido' completo e definitivo esclare- a existência, na loca,uda,.de,' .da

,d'Ür.
" �, <:::::<::::::� ITAL tratad()s rigorosamente de, acor- cimento do caso ouvi.ndo o go- ",SOCIEDADE DOS AJ\HGÜiS DAS

. i, A senhora Calm1'l"In ,Len!';;; Vilela, el4 ÇATo\Ql���Sl do com as regras diplom'aticas. verno do Estado do Paraná, AHVOIlill;JS";
:€SI]1osa do sr. Haroldo Vilela, fllTh- DE TRANS?ORHS .\ERroS LTD" as organizações que represen- 4 _ ObsequiósamenLc, enviar ao

·ciOTl3rio ela Penitenciária do Esta-
.....J"J"J"..�-�............,..JY IOs I'I� linelos tam esse ramo da industria e nosso endere(.'o, relação dos escala-

do.
-

�'�� .;uUI!l outras fontes de informações res qne passem :pertence'r á "SO-

A senhorita Lnci Medeiros. Telegramas .rotl"dos e'm· per.'"no alem de exames "in loco" de GI'ElDADE", cujo compromisso não
U � modo a esclarecer perfeitamen- irá a.I�m dos itens acima.

'SERVIÇO DE Na Eslas;ão Sede acham-se reli- Cairo, 26 (U. P.) - Os Ja te á' autoridade superior que AGR.ADEOffiMOS AOS 8�NHORmS

t:q. "ETEOROLOGIA
dos lel'0gl'ama'i pat'a as ,seguintes minguados rebanhos de came- deverá decidir essa questão. f 81<:GRE1',>\iRiJjOS DE AGRI.CULTURA,

'IVI pess{)as: los do deserto da Arábia, estão Dê-se eonhecimento desse PRF1FJ<)ITO,S ..15TIRRTORR,S E PRO-
Previ.ao do tempo, atá àll! 14 OSiClH Lang - DiamanLina Gon- ameaçados de desaparecimento despa.cho á Carteira de Impor-I F';F)�18QR])S. 'A DIVUI.i1t\ÇÁ!O, DER-'ihoralil ilo' 'dia 28 na Copito!
Tempo: bom. com nebuloliidode. (;alve'� -;- Ali,c·e, Tü'aclentes 60' - total, diante da noticia de que tação e Exportação dO Banco TE., QUANDO .JTTLGADl\ (WOR-

Ternperatu:ra: estava!. Luci Silveint NascimenLo - De- á "Arábia American Oil Co", do Brasil S. A, TUNA.,

Vent"",: varinvaia. mléLrio C. K.-Uri - E,rsillho Veiga a empresa que está construin- Responda-se de acordo ao te- , , .

Tsmperotural' e1!:tremo.. d.., ontem: Paulino José dos Sanlos - Ange- do O grande oleoduto 'árabe, 1'e- legrama do· governador do -mSCOL_\ "TUPI" - Departa-
iMaxlma 2.3 ,6. Minima 15 6. lilla Daminille - Osyaldo Cordei- solveu prescindir de seus servi- Estado e do Sindicato, dando- mf'nto dr. Tnercambio Cultural

ro - Irene Sil\'a - Iracema Sá -

ços, utilizando tratores, os se também conhecimento des- Larg'o N. S. -na Conceição, 63

:\larina Sousa - Gel. Yidal Hamos quais, em grande quantidade, ta resolução á Camara dos De- São Paulo. Ollblbro de 1947
- AlcioM B0reLa - Altair Melo começa·rã.o a cheggar a portos putados em aditamento á in- tuEFLOR'ESTA,P. � COMJ3AT'F.R O
- AnL()nio Mor,eira Cal'pes e oti- do m;'r Vermelho em data pró- formação que á mesma foi pres DRS.ER'l'O!
lio G. Dias. xima. tada". ALFABE'l1IZAI UM ADULTO ! ! !

A fJl"oxlme-se mais de 8e1l11
.....e.milros e parentes enviando

�ntf\t:; um número da revista O
'VAI 'V. DO ITA.lAt. eiU��o àe

d�('.adQ,a Florian6pÔUIiI
.
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GRÊMIO URA - LIRA TENIS CLUBE - DIA 15 DE NOVEMBRO GRANDIOSO "BAILE DAS MASCARAS" - SOLICITA-SE ÀS SENHORAS E

SENHORITAS� SOCIAS DO LIRA E GRÊMIO LIRA CO,Y!PARECEREM FANTASIADAS - PRÊMIO PARA A MAIS BELA FANTASIA - TRAJE:, RIGôR OU FANTASIA
DE LUXO É PERMITIDO BRANCO. -INAUGURAÇÃO 'DO SALÃO DE CRISTAL. TODAS AS QUARTAS-FEIRAS REUNlÕES.DANSANTES, PROMOVIDAS PELO GRÊMIO
LIRA AOS SEUS ASSOCIADOS E AOS SóCIOS DO LlR!\, DAS 19 ÁS 22 HORAS, COJ:ltl A SUA ELECTROLA.

.

DEZEMBRO: NATAL DAS CRIANÇAS �)BRES, PATROCINADO PELO GRÊMIO LIRA.

Queriam, assaUal'
a comitiva

IRia, '_, (A, N.) - 'I'rausmitido

por seu correspondente em Maceió.
"O CHODO" divulga este tel,egTama
daquela capital:
"Reglstrriu-se um (õl)i:;oclio in-

teressante. Durante o 'pel'ClH'SO, de

de Aracajú até os límítes com Ala

goas, a comitiva do ministre da

Viação, dr. Clovis Pestana, foi se

gunda ,por um autornovet de alu

guel com a chapa de Aracajú, ocu
pado por seis individues dosconhe -

eídos.
'Ü veiculo íneorporou-se clandes

tinamente á comitiva misrrister ial,
atravessando também () Rio São

Francísco. Sómenbe no dia seguinte
á hora do almoço na círlade fl'ofltei
viça alaboana. no posto de Heal

Col�,gio, a polieia deste Estado

identificou os seis in d iv iduos, que

procuravam uma b/portnnidadE\ pa
ra assaltar a comitiva do titular da

Viação.
................................ <r

•

Gu'anabara
Vende-se um muito bem cons

trui:1o e c:>nlierVaQo. "Tratar
com' c proprietario Snr. José
Outra (Juca) em Ltajaí , Infsr

mações nesta redação com o

Snf. Sidnei Noce ti.
.........................................................

400 candidatos
São Paulo, r,� (A. N,) - Aoesar

do projeto de lei cassando a au

tonomia de São Paulo considorado

como base milítar, 11 UDN e o PT]:)

registraram o nome (lo sr. Preste':!

Maia como candidato á JL'efeiLul'a

desta capi tal.
Cerca de 1100 candidatos foram

regísbrado, para vereadores nesta

capital.

-\
. � ,r

'

•• !.t

............. lo lO .. • .. •
.

J
III

I

Satisfação
em Paris'

"

II,

Paris, � (A. P.) - Circulas c�e
gados ao iVIinisúerio das Relações
E:xteriores expressaram a sua

"grande satisfação" pela atitude do

-presidente Truman, descidin�o c�n
vocal' o Cong1'esso ,extraordmarla

mente, rufim de lhe propor o pro

grama de um auxilio de emergencia
á Europa . O porta-voz da chancela

ria, francesa 'disse "que o prcerden
te tornou uma decisão mutto 'tm

por-tante. Havia certa duvida sobre

se o governo americano' agi riu em

tempo. Isto veio por fim a eS::i:1 in

cer,teza".
..... <II .. lo.... • ......

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

O, Batalhão Barrfga-Verde
foI constituído de catadne:nses
destemidos e o "Colégio Bar

riga-Verde", usará a mesma

bandeira.
'

.. . . . .. .... ..lo...... "lo' lO

A divisão da,
Palestina

, ;
,

r
!
,
,

"

IWII ....--------------,---�---------- ..__ .. _uo, ..._

'o vai ..e-tem, do braço
dá nova corda!

"

Criado o mais

'engenhoso

avançadoe

sistem.a au:tomátieo!

COMO FUNCIONA O SISTEMA AUTOMÁTICO
OMEGA - Ao menor movimento do seu pulso, o
peça A, conforme indicam as setas, pôa-se a

oscilar, indo e vindo enfre !J mola B e a mola C.
Êsse simples, mas e�enhoso dispositivo, move a

engrenagem da COra0 D, renovcndc-o incesson.
temente, sem afetar, no entretanto, a precisõo
rigorosa da rncrcho do Omega A u to m á t ic o.

"

é combinado com a precisão máxima
1
;,

"

j
,

ca�:�:, �t;����o;:o,��(�U��: aGua� Alexandrina Grisard Carpl'IOn'el·ro's e Servenll'!Stemala, a Polônia a Atr-íca do Sul,
," _

'* I�
T.T

' Estados Unidos a Edmundo Grieerâ, Eilhos, genros e nora, inesperede e '. ,.

d
-

d ltrUlgual, os < ''J, '. . ,
• Precisa-se para o lnICJO e úm,a construçao e vu o

Russia e a Venezuela 1'oram rlesi- rudemente golpeados
�

com _o âeseperecimento de sua
cerltro da cidade.

gnados pelo sr. Harvert Ev�ttlsemPSrAeRIDemb�ada espc:_sa, ma� e sogra ALEXANDfRlNdA.
no

Tratar com o Snr, LEOPOLDO no Hotel M(lgestic
fA t 1· ) 'dente (1" nomiS-'GRl ,vem, por este znezo, expre.ssar o seu pro un O
us' ra.!oa pres! " ..J u.. ,

ou nesta Redtiçêo .

.

'�
E

. '1 br a Palestina ])u- agradecimento a todos quantos os confortaram no doloroso
sao "speCIa SO' 10 " , ' . ,. d _

,

titui Sllb Comité que transe, pessoalmente ou por intermédio e cartoes e
Ta cons 1 'Ulrem o I -

",

redigirá O palno de partida, da Ter- telegram�s, e bem assJ� aos q�e e�vJarar_nlt�Ol'oas e fl�res,
ra Sarrta, acompan aram a q uert a mar a a sua ú rzna mora a, e

Para o Sub-Comité que estuclu- a socorreram na ocasião do econ tecitnen to do mal, que a

vitimou.
Tá as propostas dos arabes, o sr.

Evett designou o Afgihonistftll, a CASA MISCELANEA diltri·
Colombia, o Egito, o Irap o Líbano, buidora dOI Rádios R. C. A-
o Paquistan. a Sandi, Arábia, a Si- Victor. Válvulas e DiICOI.
Tia e o Yomen, Rua Conselheiro Mafra

. ,

OMEGA!

f

PRECISA0-·a famosa

DOS próprios relojoeiros de todo o mundo

partiu esta consagração: Omega Automático
foi por êles considerado como uma obra

prima! E se êles com tanto entusiasmo re

ceberam esta nova maravilha em relojoaria,
é porque, entre outras qualidades, Omega
Automático surpreendeu com o engenho do
seu sistema automático mais avançado de
renovação da corda, combinando-o, ainda,

com êsse ponto culminante da indústria re

lojoeira, que tantos sensacionais recordes
vem detendo em Teddington, na Inglaterra,
e em Genebra, na Suíça, Ouça também a

opinião de qualquer uma das milhares e

milhares de pessoas que o ostentam com

orgulho! E 'Visite um bom relojoeiro para'
admirar os elegantes e exclusivos modelos
Omega - automáticos ou não!

,

!
!

i,
I
t

I'
)
'I

!
1

•

IEm repouso" reserva d.
marcha até 40 horas'

Corda automática e manual
independerdes
Antimagnético
Inoxidável

Amortecedor deo
OMEGA AUTOMÁTICO

c�oqu••
o automático de menor
espessura

Vidro inquebrável
OMiGA P II O O U T O DAS O Clt T É S U t 5 SE P O U II I..' I N D U S T R I E H, O R L O G t R E - G E IH B II A - sul c A 71iii1GF'

..

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELE6AtKiA 1
PROCURE A

Alfaiataria ena,

Só seremos fortes. quando
formoso todos Instruldos este é
o lema do Colégio Barriga-Ver
de•..

Rua FeHi'?e Schmidt ,48
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:!Substituido o

,embaixador
Londres, nL P.) - A ernis-

· ..sora de Moscou anunciou que N'i
kolai V...Novikov foi demitido do
pôsto de embaixador da União So
viética em . 'Washington, sendo

· .suostítuído por Alexancler S. Pa
.nyushkin, Novikov havia assumi
do suas funções nos Estados Uní-

· ,dos no ano passado, em substitui-'
-ção ao embaixador Andrei Gro
.myko, que .foi nomeado para de
'legado .permanente da União So
-viética' junto às Nações Unidas. O
110VO ,·emba.ixador é possuidor da
.condecoração da Ordem de Leni
ne" a maior. condeooracão soviétí-

· -ea. Panyushkin já exerceu as fun
-eões . de. embaixador da Rússia na
':Ohina. Não; há indicação alguma
nos.' meios . autorizados sôbre os
'.w:otivos que moveram '0' govêrno
.russo a fazer esta' mudança. O sr.
.Novikov era geralmente conheci
"do .cemo favorável à cooperação
-entre., a:" Rússia e os Estados Uni-
-dos, sendo afirmado que os dois
.paises podem perfeitamente viver
..em cordialidade, apesar da díver
esidade dos seus sistemas. poli ticos
,lê econômicos.

........... oo .ooo..........' � .. . ......

"Voltaram ao
!trabalho

Santiago do Chile, �';' (D. P,) I
._ Informa-se que mais de 1.200

'i sníneíros das minas de cobre
, .

'

:;retornaram hoje' ao trabalho,
. tu0 momento em que o exér
-eíto passou. a manter a 01'

�em.
....... "'''

lO lo •

TEUS FILHOS
aplaudirão tea ,esto,

quando souberem que calac
boraste pró Restabel:i!cimema
to da Saude do Lbm-••

��, . . . .. . . . . . . . . .. ..

ibsolvido O Conde
'Iatarazzo·
lUa,'" (i'\. U.) - Informam do

·IS. Paulo que o juiz da 1 ta Vara
-sr, Olavo Lima Guimaa-ães, absol
"veu o conde Francisco Matarazzo
.J'uninr e o sr. Farlul Farkhou, acu
.sados ele cr-ime contra a economia
';_pOTn tiar .

O juiz negou também o exame

-do livro ela sociedade anonima

:j1resicUda Ipe!o sr. F, Maíarazzo Jr .

•.�an,rorme
• ,prdira o procurador

lPanlo +r.ix,pir;1 ele Camargo

..

5

São típicos os padrões dos vestidos Éfecê,
� que lhes assegura aquela característica

de distinção e elegancia que os

põe numa classe absolutamente superior dentre

os vestidos de classe - prontos 'para -uestir.

Padrões, cores, desenhos, modelos

- tudo é tipicamente Éjecê nos

vestidos Éfecê, Essas qualidades, aliadas ao

z

,

• i1
iJ
f

I
,
,

seu acabamento realmente cuidadoso

e ao seu talhe perfeito, fizeram de Éfecê
- o pioneiro e lid�r dos vestidos f/itos
- um ponto alto do guarda-roupa das jovens

e lenharas de espírito prático e moderno.

....,

".� �.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
.

�andJda.o a I. A Diretoria do Clube DOZE de Agosto resolveu, a pantír desta data,

;;nrefei'''o . [�l]<�tar tem:p�rariameJ1Jte, a admissão de sócios ASP'1JR.kNTES, salvo-os
''I.' til I. fi lhos de SÓC10S. .

·

Rio, f\ (A. N.) - Informam de Essa medida é delerminada pelo ,rato de o numero de seus
·

Belo Horizonte que foj lançada a
I
cíados ser, atualmente, muito elevado, em relação á exiguidade

-candída tura do ex-ministro do Tra. seus salões.
'<balho, Negrão de Lima, para a \ ,seüretaria. em F'loeianépulis, 23 de Outuaro de 1947

,car.,go, de ipre.i'eiLo da:q�lela ca�ital.l
.

A DIIItElT<OIRIA
"ElclLO, o sr. Ota<:1110 Negrão de

"Lim'u ocuoará aquele cargo .pela,. _

'.s�.gUnda vez, pois durante varias

I'.aTIaS foi prefeito de Belo Horizon

'te, como auxiliar da imediata con

'fiança do 'ex-governador Benedito)
·"Val<u:lares.· I

tarifas postais
Il1ara a Cores

Rio, i.f (fT. N.) - o titular' da

Viação assinou .podaria modifi-
-candó as Iarj.fas postais aéreas
-com relação ú Corea e ao Jopão.
Anteriormontc as carias atlrt'ls

para aqueles dois pa ises (,l'a;n co-,bradas segundo o 3° grupo, isto é,
o-s 3:80 (' as amostras e pequenas I,.-oencomendas em geral a Cr$5.30,Agor-a. classirrcadas no '6° grupo, as I

taxas 050 respectivamente Cr$ .... i
:10.00 c Cr$ 30.00. 1 J

,r.Q! • • • • •• • _ • .. ..

Aumente O Capital do Colê
',g-io Barrígu-Verde, afim . de
"(llle possamos construi-lo, íns
-erevendo-se; hoje mesmo, no

'seu' quadro social de compo
nentes.

asso-

dos

t

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.

GRÁTIS I Peça hole ao seu for

necedor um UCartão-Royal"
com as Instruções para re

ceber o famoso "Livro de Re
ceita. Royal".Ou escreva para:
C. P. 3215 - Rio de Janeiro.

Pr04uto lia Standard Brands of BrazU, rne •

1110 de Janeiro.

\
N. 3 Cr$ 180.00 N. 4 Cr$ 220.00

lYIarca. Condor

Fa.bticoção italiana Caixa de niqueI, fabricação
.

Italiana
Caixa de niqueI Altura 9 cm.

N. 4,A Cr$ 240.00
Altura 16 cm. O me.mo com repetiç80

No••;. re!6giQ. lião acompanhado. dOIl l'ilspectivolI certificados
de garantia.

PEÇAM-NOS CltATA1-o0GOS .;_ ENVIAMOSGRAT!S
.

JUCEN:!? & FILH.Q........-

Curitiba •• Praça Tiradente.. 26C·· Paraná

TINTURARIA .CRUZEIRO
Tiradentes 44

'LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

Profissional epmpetente - Serviço rapido e garantido.
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o E&IADO-- rer<a.f9I' ii 28 Ce 4utubro ile "47
____.------------------------__�--------------�--------d-----------------------�-------------------------- _

�

ITeatro do
i f§1udônte II�. ," I

,'0 p.roxnno mes de novembro, o

I'I'eatrn dos Estudantes pretende ,

'

,

realizar o seu segundo espetácu-] HOJo - Simultaneamente __:_ Hoje
'lo, devendo, nessa ocasião, �stl'ejal'; ODEON IMPERIAL.

li ceuár!o que mandou conf,eccio-12 3,40 5,20 7 8;10 5,�5 7,30

.
nar especialmente para seus Jesti- ia - A Marcha da Vidà - Nao,

vais, Tmp. Fjlmes.

Conforme já tivemos ocasião de 20 - IR Ll l' a I lVIa.ra.hasLra-

not íciar, 'pal'a a confecção desse Rbol'L

"Telegrama que recebemos, cenário, contrtbuiu, generosam:nte I!
30 - Fax Aírplan News 29x8o.

informa que a Federação Pau-I a oxrna. sra. d. 'Rllbh H, da 3,dva, _.: Atualidades.

lista de Futebol soliclou á C. que, num ,gesto de, elevada com- 40 - ,OS 'MII,A:CiiRILS DA FE':

B. D. autorização para .o Co- pl'0ensão 'e de grande .estimulo áj OS JlITLAGliES DO PADR!_';
AN'l'ONIOrintians realizar uma tempera- mocidade, rloou á.que,lu .entidade.

da, internacional com o con- uma peta de fazenda e a tinta ne- P reços : Odeon : - Cr$ 5,00
curso de um s�lecionado. do' cessácia ao mesmo eenár io. port'

3,00 - 2,00.' A'8 7 horas : Cr$ 5,0-0

Uruguai, nos dias 19, 25, 27 de sua vez, o sr, Celso Ramos, dentro unico. Imperial: ,Cr$ 4,00 U-Jli�o.
novembro e 2 de dezembro no {la mesma alta compreensâo fren-,

Censura: - LTVJm - Cr-ia UlJ3S

estádio do Pacaernbú.
'

te á inicial iva estudantil. doou a maiores _de 5 anos poderão entrar-

madeira Ij)a,ra o arcabouço. ,na'l sessoes diurnas .

INDEPENDENTE- 6 X G'UA- Os jovens artistas não esquecem Imoortante : - Ficam suspensas;
RANI 3 ,essas demonstrações de simpatia todas as 8nt1'a03l5 de favor e per-

R 1·
, ,'r solidariedade e tudo farão para' rnanentes, excepto imprensa c au-

ea Izou-se ante-ontem a,' " '

,.

d
. '., .�' corresponder ao que deles espera ter idades.

tar e, no distrito d:: "'�rmdade, a nossa sociedade. .A d'iscal ização será rigorosa nes-
o encontro rutebollstlco dai> te sentido.

'

equipes do Independente local, --------------
e do Guarani, formad� por. •

reside.ntes na rua C:ris�im Mi- JUstiça,TrabalhIsta
ra, trmnfando o pnm.ell'o pelo .. '

escore de 6 x 3. Dla 29, a,s 1Ir horas:

A partida preliminar -esteve P�()'Ol!)S�O:\'O J,8J-.221/4.7

a cargo dos quadros secundá-! RECLA:l\lAN11E: Darcy Manoel de

tios, vencendo também o Inde- Souza"
"

'

pendente por 4 x 2. .RR(JL.AMADA: Cia, de Industrías

Gerai", Obras e 're�l'às/,s1A,
O PASSE DE L1MINHA OB.TETO: Indenização, aviso-pré-

São Paulo, 27 - A Federa- vio r f'ér ias. HfTZ

ção Paulista de Futebol pediul Dia 31, ás H horas: 2. 5 e 7,30
á C. B. D., para encaminhar ao 'P'RO;UBSSO N0 .J.GJ-2,22147 Sesões das mocas

C, N. D., o pedido de revisão ,RJOCLAMANTE: José Cunha 10 - Noticias da Semana
das deliberações que COhcede-1 n.JWLAiVIADA.: Cia. Florestal de. DF'S.

ram a transferência do atacan- Santa Catar ina, Indústria-e Cornér- 20 - Arm .BoLher - em:

te Liminha para o América, do j cio dr Madeiras ! POR CONTA DE CUPIDO

Rio. tOBJ.Eir['O: Aviso-prévio. e salã- c.Pllsura:·- LIVIRE.
---------------. -.- rios. Pl'eços:\CI'$ 1,26.- 2,00:- 3.0G-..

,('",\,j'IPEOXAIIQ GAmOCA DE
�osso amígn José Felíppe Boa- j que representou o Eslado de 8al])- �tj1',EJ30L

haid, reocbe,u, ontem, do 'RIO de! ta Catarma no Carnpeonalo Brasi- O t' d f t b 1
.J

'

,
'

, "
. , ,.

"

,carupennaLo cal' loca ,e' u e' o
anOlI 0, carta que lhe dirig iu seu Iei ro, .pessoalmeulo nada toe vos�o . , ' ,

,
'

.

"
I, . _ :,' •

�

pI'OS:i('g.mn, domingo ultimo, com
oonounhado Alcides Sohulz, um J dliWl', pOIS nao o VI Jogaj'. �eg-nndo .

'-,:- I 'o' d <:la d
dos diretores do Departamento de

,

.

I" re:lll�clçao r. os .]0.,,05 a � 1'0 a-

'renis da C. B. D., e da qual nosl me dIsseram, e,ntret.anlo, é um

jO-1 ria,. cnJos 'l'c:::ulladfls clamas a se-

deu conhecimento. ' gad.o'I" de alLa cl'a�sr, tC'nrJo feiLo gUlr: .

Da referida carta tomamos a li- boa J'lgu,ra cl·eanle de ,jogadol'e" de Bolafogo G x B�llsucr.sso 1.

berriacle de ,nep'roduzir um peque- cr:_a'sse i-nler�laciollal. Foi pena que Vaseo <I x Bangn O,

no texLo, rcfermlLe &0 caJ\lpeDnalo. nao nos tlVcssemos C,])C011Ll'ado, Dlail'Ía. J x F,lame,ngo O.

.' . , Qanl.o do Rio 1 x São Cristóvão O.
ha poucos dlas r,e.aliz'ado na Capl-. al.l'>l1.yé-s de uma apr€s'en/ a<ião tua.

• I" tO J' OirO Am:él'ica x Fll1m inense
tal da Reipui;Uca, vi'sto como con-s- :J<�ll teria um grand,e prmwr em le-

�

tiliue o mesino um ,galardã,o' para o' -i'á-Io ao Tijnca, '_["enis ClllÜW, para
foi Ll'amferido para. fia feira.

'Lenis local. I CjUO ele pudessp enfl'cntar ali, Rui
E' o seguinte.: "'8ô:br,e o sr, Beck,' Ribeiro, nosso camp,eão,"

Direção de PEDRO PAULO MACHADOIlii
IIII!II�
:

iii,II
,II

Como noticiamos, por

faltai
gidos por ocasião dos últimos

de númel'o, deixou de ser rea- jogos, serão julgados hoje. En
lizada, s,exta-feira, a reunião tl'e os que incorreram em fal
do Tribunal de Justiça

Despor-j
tas graves estão Luiz, Anibal,

tiva, ficando transferida para Firederjco e Vitor, do Bocaiuva, .:;:=:;;=;;;,:;:';:::;;:;;:======hoje á noite. e Adão, do Ca.ravana do Ar.
Diversos casos graves, SUl' Dr. AugustO. de

Rennem-se hojeclouSbe,fsepresentantes Avi•• a!�;�!!'e am;go.1dos que, poc motIvo de doença,
não atende chamados e dá
consultas somente das 3 e 30
às 5 horaS'.

Torneio húprensa Esportiva
Por iniciativa do sr, Cornan- .escríta e falada da Capital.

dante Alvaro Pereira do Cabo, Afim de elaborar sôbre o as

que com notável inteligência sunto, o 10 mandatário da entí-
vem presidindo a Federação .

.

.

Catartnense de 'Desportos, será flad� ac:ma refen�,a, convoc��
realízado tão 100'0 termine o

os cronistas- da A Gazeta ,

20 turno 'do Cam�eonato Ama_) "0 Estado", "Diário da Tar-

dorísta da Cidade, um grandío- de" e "Rádio Guarujá", para
so torneio futebolístico em ho- uma reunião, a realizar-se ho
menagem 'á crônica esportiva je, ás 19 horas.

JL

.

_------_�------------------------------

Amanhã o jógO América x 'fluminense
Rio, 27 - Deixou de ser rea

lizado ontem o "classico" da
2a rodada do segundo turno
do campeonato carioca de Fu
tebol no qual deveriam bater-

se América e F'lumlnense.
De comum acôrdo, os dois

clubes resolveram transrerí-Ia
para quarta-feira á noite, no

Campo do Vasco.

ii'
!il

Quinta-feira o festival do Bocaiuv,a
�.i�iiíf' ,

Associando-se ás comemora- - rerão diversos clubes infanto
rações do "Dia do Empregado juvenis, os quais se acham bem
110 Comércio", a diretoria do preparados para os embates.
simpático Bocaiuva E. C., re- Riquissimas taças, medalhas e

solveu organizar um grandioso 'outros prêmi-os serão disputa
torneio futebolistico, a realí- dos.
zar-se quinta-feira no estádio A tarde esportiva é dedicada
da F. C. D., gentilmente cedi- á senhorinha Yeda Maria de
do. Oliveira Sampaio.
Ao aludido festival concor- . Aguarelem maiores detalhes.

Reunião do Tribunal de Justiça Esportiva

o Departamento de Futebol

Amador, :marcou para h.oje, na
:aéde da F. C. D., uma reunião
dos representantes dos clubes
que participam do certame
amadorista da cidade, afim de

tratarem de importantes as

suntos, inclusive a designação
das datas para os jogos que
deixaram de ser realizados sá
bado e domingo último.

o Atlético' ameaçado de não 'par-

.' corre�i��!�de ��ste�����irt�rn����mpeonJ
tes rumores de qUe surgiu gra- Amadorista da cidade,
-ve crise na diretoria do Clube Para melhor linformar ds
,Atlético. ameaçando o grêmio nossos leitores, hoje procure
do 14° B. C., de não concorrer mos ouvir um dos di.retores do

tricolor.

o Internacional a Tubarão'" ,

Ira

UM SELECIONADO URU
GUAIO JOGARÁ EM SÃO

PAULO

NOVO CAMPEÃO MUNDIAL
DOS "PESOS-MOSCAS"
Londres, 25 (U. P.) - O

boxeador irlandês Rinty Mona

ghi:m conquistou o titulo de

eampeão mundial dos" pesos
moscas", vencendo o hawaiano
Dado Marinho, numa luta de

quinze "rounds".

Faca sua cnIi<lade por in
termédio da Acão S. Cata
rinense, que tem um .cadastro
especial dos que realmente
precisam de auxiJio.,

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

QUANDO TEUS RLHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-Ihes qlle i
am enfêrmo que poderá re

cuperar a laude com IJ td

auxilio.
.... "" .. �

. .

A primeira Agua de Colinla feita
no mundo foi fabrleada na eU."

de Cowil'Iia peta Fábrica de ;Jolu9.ll

Maria Fll.rin.�
............. � ..

Conforme apuramos, o In
ternacional F. C., uma das
mais Tubustas agremiações da
várzea' florianopolitana ,jogará

no dia 16 de novembro, na pro-. 10ME
gressista cidade de Tubarão,
frente ao Siderúrgica A. Clube.

IK
APERITIVO

N() T
•

I',

Estudantes sem as respectivas.
cader-netas não terão direito- ao

abatimen-to.

, "(
( '.

STiVIULTANKI\,MJ<}NTE
ThOXY

Asteróide & Cia. Ltda�
RUA TRAJANO, 33-(sobrado)

Representan'ie' de Andebu do Brasil S. A.
PRODUTOS ALIMENTíCIOS - Sardinhas Portugueza Pe-

tit-Pois - Aspargos � Maca,l�rão Americano, com OV.:JS. AI enques
em 01(.'0 e salgados.'

ProduLos deslliicltrata,d!os "Harkson" - G01na de ovo em pó -

Ovo inteiro ,em pó - Albumina Cristal.
PAPIBLAHIA - Cf1netas ti'Ilteiro El'Ve<I�g,tlal"P "Skylü,e" - Au-

1,opoins ---: Canet.als de madei-ra-Pena,s para ca,neLas, marca "Ea.gle".
RADIO - Para mesa de ca,beoedra, marca :':\Vo'Ilu1e", 5 valvu-

las - 110-120 vo-Its,
ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace".
EiLAlSTliCOS - De Raycm e algodão.
BAiRAiLHOS - Americano marca "Caravan".

TECLDOS - Gr8Jnite Rayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, prcceder;cia In�lesa.

':."
)'
r

OOlVANHl4 1Ií!UAN(;A DA liMAi!
I."" .. 1171 � I&h:- Ia 11 li
DeBDIOI 11 DUIIPOllOI

Cifr.e do B31suço d. 1944-1

CAPITAL E RESERVAS C1'. 80,900.606,30
RelfPooubilid9ldeIJ CrS 5.978�401 ;7'55.97
RecetE c 67.053• .245.30
Ativo • 142.176;603.8'0 (

.
-'"

"I '.

Síniltrol pago, nOIl ú!t'í ftm. l\l ano; 98.681.816,30
RClpontabilida1el s: 16.136.401.306.20

Diretórell:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr: Frsnci.soo
de Sá, Anisio Musores, Dt'. Joaquim Barreto de Araujo.

...:.!:'::�:I _H_ '�I .....�_"r.,.,..>,��

Confere
Diploma

Correspondenda
(omerd,d

DIRÉçAo:
AméUa M Pigoz:d

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAOO-r.rca.tel,. 28 de Outubro de '".7 1

Cadastro So,cial do ('0 Estado�)'Para matar a fome e o frio da Europa
,',

. Washington,
,..;

(11. P.') - O esperar a reunião regular do
htIImo. aoc ltOUOII diÃÜIb J.eJtort.. o (IIl"MBeIML presidente Truman, falando Congresso de janeiro vindou-

:� "'0 o !'eIIlOte-Jo' , Jla.a . R_Cio
esta noite á nação pelo rádio, 1'0. ,

.....- -- o aOllllO ao,"�.......
'justificou os motivos pelos Disse o presidente: "Este.é

'

_ ••••••••••••• , 'quais resolveu convocar extra-. o proble�a da fome e dOE'!TlO, ordinariamente o congresso dos e do sorrímento humano. o
_ •• QriL D .." ••••• tEstados Unidos, para unia reu-. problema de homens, mulhe-

.

nião a 17 de novembro. Exigiu res e crianças qus nos pedem,.'� - ••.••••••••••••••••••••••'.....

ele "uma rápida e destemida auxilio destes tempos' cruciais.
� (ii) _ �

_ •.JII acão para matar a rome e o frio O perigo da torne. e,.Q.o frio, na

n�, Europa com t,undos de re- Europa torna este inverno de-
.,•..., ou cu,;.. u u ; cuperação. E pediu, em segui- císívõ na históra. Toda' are-

da, uma Iegíslação- que, venha construção e todas as promes-� ., Pal .. (mIe) :.
1 f I' h IIi

, " por um fim ao processo inf a- sas de uturos panos ac a -

',�, � ••
·

•••••••••••••••••••••••••
,

o ••�._ •••••••••••••.• cionista que ameaça os Estados se em perigo. Perigo maior é
Unidos. Disse ele que' "a alta o que ameaça a Itália e a

.- •• �_ •• ., � ••• jIo� II; �..:- dos preços no interior e a.fpme·�·tFral1ça. Se ."as economias dês ..

, :i&'radecertuno.. tamb4m,.� .. aOtida .. lU e o frio no sstraugeíro constí-: ses países entrarem em eolap-
.......to. • oatru,. ..� .. til .-ou ami.... tuem atualmente um desafio ao so e o povo sucumbirá pressão

povo americano. Acrescentou totalitária, não mais haverá
que o auxllío á Europa deve oportunidade para eles conse

'ser' coordenado CO,In l.nu ataque .guirem a recuperação, tão es

imediato aos preços altos neste.' sencíal á paz mundial".

país
"

" Aduzíu que "se tOl:nou Truman terminou o seu dis
.essencial a aprovação de .leis· curso dizendo que; com resolu
de emergência para resolver a ção e unidos, os Estados Uni
situação e que o adiamento era dos vencerão mais esta dificul
bastante grave,. de sorte que dade e atíngírão os seus objE(;
nã.o era possível .ao governo tívos finais.

."
�

I

(-.
.

_

\

BI. lAVAS LACERDA
,� iIIIrIttHoo� d.e 0I.l!:\Ca
,._ 8Pt4cJl:. NarlII - Garrr....

'F_eriçao do lent•• de
oontato

Con.ultorio: Felipe Schm idt 8
Da. 10 às 12 hs. e das

l� às 18 hora.
TELEFONE 1418

DI.. NEWTON J)'AViU
� - \'ia'8 UrInArIa.·-
Dl.Mmpa doa mtestlnOl 1'6to e
� - Bemorroid8.!l. hâ'tamaa.

to da. coüte liDlebl-.

��apla _ Infra nnnelho,
Ooltífult..: Vitor Mi!lrelell, za.
� .. dlar1&mente. b 11,&0 .....
401. a ��e_, das 16' lu!. em <l1u\tIJ

.IIINIIl: VldJal Rsmoe, M.
III'GllO 1007

"

DI. A. SANTAEUA
.

'.

�do ,Pela Faculdade .MII-
,� de Me\ilclna da UWYel'91di1o

Brasil). Médico por conc.ua"·
Serviço Nacional de DOem-

. tais. Ex Interno dia Sant.l!\
.

de Jo(isell'icórdm, I. HOllJ)l:ti1IJ
%� do Rio na CApiW ll"..

del'al ..

,�.& lIf:I!lDIÇ� - DOl'llNQÜ
NJilRVOSAa .

,_ cmaultólrlo: Edlffclo Am�
N'ETO

__ 'JIU :reUpe Schm14t. ConarultlUl;
Da.11i'A! 18 horas -

Resideneia:
Largo Benjamin Con.tant n. 6

_ POLYDORO S. THIAGU
,� 40 Hosp!tal de OIU'i4ada

de Florlanópqlls
�í;ente da Maternidade

�A �DICA - DIST(7?lj.

�oe DA GESTAQAO B DO
\ PARTO

_� 401 órgãos InternOll. ...

pec1alm2nte do coração .,

. 1IIIIMmvas da tlJ'olde e demal.1

sIAndulas internas

'�IA - ELEClPltOCAJ!&.

l,IMOU:BAFU. - ME�ABOLl8Jl10
BASAL

�ltII.s CiAriamente d811 111 lia

18 hora!!

\� chamados !lo CilualflUIi!'Z
,� 1DClu81ve <1urante a noite.

�TOl!!.IO: Rua Vitor :Uem&-

1M, l�. Pone '101l.

�ou.: Avenida Tram·'

poWSl:1. 62. Pone 'Ice

DR, MARIO \'VENDllAUSBN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás ti horas

Residêuota :

Fel ipe Schmidt n. 38
Te!. 812

'TECNICOS
o Br asil pera seu

desenvolvimento

necessita de técnicoo

em todas ali

i1rofissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro,' 33 - Fpolb·,
Atende pelo Serviço
Reembolfto POli ta!.

. DI. ROLDÃO CONSOR.
�u GlilRAL - ALTA CE.
MI'UlIl-iiUA - JiOLlIll8TIü Dl!II filIil.
.... NDOBAS -DPART08 ...
.rlftU4o pela Faculdade de Kd-
«'� da Tilnlversidade de Bta

""lido, oo.de foI assIstente por' ...a.
_ _011 do Serviço Clr11Tgl.oo «<)

Prof. .A.Uplo COl'Tela Neto
flIIrIIqla do' es�mago e vIu 00·
l!ArIu inteetinos delgado e gl'0I1f0!0"tiriteS", rlna, próstata, bexlp,
�, oVirio. e trompu. VV1tDo
l'JIJe, Jddrocele, vartzea III horae

.CONSULTAS:
eu a as II horas, à Rua rol�
iúmidt, 21 (-altos dll Caa l'll.

mso). Tel. 1.1598.
�NCIA: Rua Estevelll ,I.

mor. 178; Tel. .til 764

,-------�--_. -

Dr. BIASE rARACO
OOENCAlS DE SENHORAS -

lI11'lLIB -... AFElcçOES DA
PD.lIl - RAIOS INFRA·VER·
Ml!LBOS E ULTRAS-VIOLETMJ
Co!u.I .R. reHpe I!lcbmJdt, .. _
t'as 9 à. 11 e da. 5 às' 7 hr•.
Reli: R, D. Jaime Camal'a, 47

:rONE 16(@

IR. UNS NEVES
.H()I�8t1alJ de senhora

CRtmI,tórto - Rua Jolio Pinto L .,
- Sobrado - Telefone 1.-«11 .

�. - Rua Sete de Setembro
- (lld!lf1clo 1. A. P. da EStlva.)

Telefone M. 8M

U. PAULO FONTES
C1fnOOo e operador

�t6ir1o: Rua Vitor Me1nltJe, Bt
.

Telefone: 1.405
Oeualtu das 10 AI 12 'fl das 14 fia II

lMIIddêncla: Rua Blum_u. D
Teleton.: 1.&21

.� II. S. CAVALCANTI
�ca exclusivamente de c.rl.lmçu

Sua SeJdanha Marinho, 1.
'l'elefone M. 7n

Lei 'marcial Chileno
SANTIAGO DO CHILE, (U. P.) - A lei militar, que já está vi-

gorando nos campos dE; mineração de carvão do pais, afetados pela gre

ve,. foi expandida por decreto do govêrno. Passou a incluir partes das

quatro provincias que produzem nitratos, num movimento que se clas

sificou de bloqueio ao plano comunista de greves. O decreto que capacita
o ·govêrno a tomar ação; sob poderes extraordináriQs votados pelo Con- Igresso, em agôstó, foi anunciada na noite passada - 24 horas depois que

•

o Chile rompeu relações diplomáticas com a Rússia e a· Checoeslovaquia.f
J

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Fal'Bl&�iltleo NILO LAUS
Hoje e &DlanhA Berli a na ltreferià

Dr..- aaelollal. e eatrailaelru - Bemeopátiu - Porfia..
111m.. - ArtIau .0 'ltonaehL

Garaate·.. iA uala __"Inela .. r.ceU.� aHlce. SANTIAGO DO CHILE,
__ .

(U. P.) - O sub-secretário das Rela- ... ; . . . . . . .. . ........•

ções Exteriores, sr. Enrique Bernstein, declarou que o reinicio das re- Senhorital
lações diplomáticas entre o Chile e a TChecoeslovaquia "é impossivel Ao éscoI�er seu perfume' wmllt
enquanto êste país estiver sob o dominio comunista". Disse êle à As,so- 1iue se tris a marca da pel'furauui.
ciated Press "qtle não queremos aqui nenhum representante de paises ".JobIm Maria 'Farin." que Já f!lt'III
don1!inadG::l pelo Partido Comunista". .,reteri�a pel& t:orte JmpedaJ Iit

Afirniando que o "ChHe está em estado de guerra com o "Partido O. Pedro II
Comunista", aduziu êle que êste partido continúa preparrmelo greves. ... . .. .... . .....

a fim de que elas se estendam das minas de cobre às demais indústrias Não receie em compraIl
do país, a fim de servir a interesses estángeiros". Podemos manter re- ações do "Colégio Barriga ..

lações com um país dominado pelos comunistas?". Penso que não".

I
Verde" por que ésta organiza

Disse Bernstein que "_o govêrno de Praga se acha totalmente em po- ção �stá. s.endo. zelada por ver-
der de Moscou. dadeJros IdealIstas. .

Nada com os ver.melhós
CURSO, DE MOTORISTA

e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-lIe a dirigir automóveis
Amador e Profíssíonal

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

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

Qu ..ndo�tal_ • ._,
Iheiro da ilnstraQllO ....ua.. ___
llu:. em a.m.ve! lr"I*\ um dII
_lente 1lperit2 .... KMOT ....
ee V. SiLde _w.ftO�
... Il gen�:EtTEE 1N1-
ârn O I1EQ�/7/�O.

PREDll.ETfJ!

fiIlI :4�\lJI
II/f PfJOOVTO DA Ir,/fOTU_II'I/);(CI'I. � fEil/RfJI
._,.... .

, 'TA.J...í �

QUEIXAS E RECLAM,AÇOES
PRl;ZADO I.EITOR: Se o' que 1lII.

lI,tcn:••a é, realmente, uma prOTÍde2ICia
�Ma en';_ireitar o que' eltinr errado "
pua Que ai� falta ÚO le repita; _

NAO o escândalo'que a .ua �oc:lamaçk
Dili 'luebra poderÁ tir a C&UI&.\'. esu:DJIII,
=he-a 6 SEC�ÃO :aF;CI.AKAÇO'CS.
l� O l!;STADO, que o _ eerA·len.de
_ demora ao oonhecimetlto de liue.
d. direito, rec�'l. ".' I. uma h:J.fo!!J.�'
cio do reault&do, embora MA Il!Iil:U�� ee

_ >do sejam pnblioadGI Be"" � �oi>cl4.
...... __ a 1J;'6'rid61111la toIIIMiI.

'I.

O rESOURO
Da ins1ruç,ão es�á ao alcanoe

de todos. Dá esse tesouro ao teU:
amigo analfabeto, leva,ndo-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
trial de Flo.ria.n6polis o'U na Cate.
dral Metrl}politana.

Dores
nas Costas,
Nervosismo,
Ruumatismo!
A aliment.açõQ inconveniente, o exces ...

80 de bebidas, resfriados, etc. obrigam
freqüentemente os rins a um trabalho
f orçadÇ>. Os transtôroos dos rins e do
apnrelho urinário são a causa da re

t�nçã,o, do ácido úrico, freqüentes levan
tadas noturnas. dores nas pernas, ner

vosismo, tonteiras, tornozelos inchados,
rt:UlHatismo, OU1OS empap\lç.ados, e, em

geral, a. impressãq de veU·lice precoce.
Ajuue seu·s rins a purificar seu sangüe
po!' meio d� Cysiex. A primeira dose
('omec;a. a tral,:talllar, ajudando seUB rins
ao r-liJilinar o excesso de ácidos, fazendo
as::sim com que se sinta como 110\10. Sob
nossa garantiaCystex deve ser intei
ramente satisfatório. PeçaCystex em

qualquer farmácia hoje mesmo. Noes3
�arall tia é sua maior proteção.

(!ystex no tratamento de:

Ç,STtTES, PIELITES E URICEMIA

RETIRARAM SUAS CANDI.
DATU.RAS

I TôdM ai hebidas, inclu8i'\...
�. !&.bricadas em outroa E'ati4o..
i :rwr�ram BUU ea·ndidaturu,
I pra l"einar noa larea catltri.,

I' 1l�n4N. - em 'riatRl d. �rUaiM
l'U vUÓRa do aperit(y,o. 5N�

:'IiFAEMA..sg

fabricante e distribuidores das afamada•. con., I.fecçõo.· -DISTINTA- • RIVETi Po••ue um 'gJ,'an�
do .ortlmontoi d. aasemira.. I'llaadol� Brlnl
bani e barato.. algodões, moriol .. a"lamentol

I. po,l'a alfalat.ail. ql18 reoebo dintament. daa
fcfbric:olIJ: A Cala ·A CAPITAL- chama a.,.,at.ng4ol jdOI Snn7;,_ Comorole.to. do lntol'iol' no'

·

..ntldo d. Ih. fall:8ram "Ima;
9lalta anta. d. ofatuo••m aual compra.2 MATRIZi"'am 'Flol'lan6poUli :3 FILIAIS em' Brum,nau .�Lai(:ut.

,

.
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'elas COÍ008S do Estado, de S. Paulo;, deDois de apontarem o govêrno Dutra como O' grand@
Inimigo 'dos �ori�eDs .de Moscou, os udeoistas proclamam ·que o seu .candidato a vice·,.governador.;
é I) onico a merecer os votos dos cOMunistas. E'stamos de acordo. Cada: Qual. com seu igual. ••...

F'�-------- � _

fIorIaftõpOIl:t� 28. ele o Oulub.ro de 194$.1

Is histórias de' UI' h/istoriador-
"1.

'

), .

...... '

RUBENS DE ARftÚDA RAJ'\WS

v

r , Deplltéld�; Bagério Ao ,povo de: Joinv'iUev lelra O Diretório local do Partido Social Democrático Ii'em a satisiação:>'
'Está t .til' desde' 'ae 'recomendar ao suf'rágio do eleitorado joinvtlense, nas eleições que"en re

d"os,. soe realizarão a 23 de novembro .próximo, os seguintes candidatos :
domingo, o n .sso ilustre ,.,..

PARA PREF.EI'DO MUNICIPAL:
. conterrâneo, sr. ar. Rogério .'VORBERTO BACHM.4.N�V
Vieira, deputado federal PARA: YIDREADORES:

pelo P.S.D. e lider da ban-, Julio Welze! - Adhemar Garcia - Eugênio Sehrnidt - Alo is Kahlhof'er=
'Filho ...;_ Edgar' Klein -'- David Ernesto de -Olivelt-a � Eugênio Gilgen.

cada caterinerise da .'Ca-
_ João Batista Olinger _ Francisco Schumacher _ Henrique Schneider-:

mara. Junior: - Frederico Trapp - Fernando Nunes de Santana'
Com n08808 votos de Não é necessár-io encarecer as 'qualidades morais, as virtudes civi->

feliz estada entre n6s',' 'c:rs�' os reais scrvíoos j-á prestados a nossa terra pelos candidatos Cl1jO·&;:

c'!mprimentamob
.

o âie- .��Il��{[��i?��oa�p���I��aS�RPjO���fl��sO!O� ·���stU����e���:�lt��n��n���t��.:·
tinto parlamentar. o nosso muníejpío se'rá' dirigido com justiça, acerto e adiantada 'Visão"
.�.�_._, adminietrativa eapaz fIe saí.ísf'azec ás aspirações e ás necessidades do-

'-'1 r povo, cumpr-indo com hr ilhantismo a missão a que Joinvile se reser-

Aml too "roz vou dê' sei" urna- terra de labor e ,progresso continuo, .para honra de'
. '. .

." seus filhos e 'a grandeza cr,e_�(jente de :Sant:a. Catarina como� fator de-:
Seguiu, domingo, vra aerea pela 1'0le,vo da economia e da prosper-idade da Nação.

.

Real, para o Rio de Janeiro, 1 Com os candidatos que apresenta, {J Diretório Iocal dQ Partido Se-·

onde. vai PI'OSSegUir.· seus estu-I
cia! .D�m.o.c.r:í.tiC.6, c:uml2re ? dever cívico ge, sutbmeter á consideracãe:

" .' .

Amíl do eleitorado os cidadãos llInpolutos que integrarn . a sua chapa para,".dos, 0.�lstmto -jovem mi ton Prefeito e Vereadores, o que Iae inspirando-se exclusivamente DO de--

I:u.z" dllígents e �s�l�ado .f�n-I sejo sincero e ardente de �eivindic�r. um futuro ·promissor J)�,fa, Ô r�os-·
cionario dos. escrttóríos .da flr-, so mumcipro e t�ndo em vista a felicidade da nossa terr-a r. do labor-ioso-
ma C. Ramos, desta ca.pltal.P_0IV_o_q_u_e_a_e_1l_g_rlli_n_d....8_c_.e_. ..._. ._

4 nossa embaixada ,Filme condenado
�m Moscou. I Nova York, 26 (�. P.) - o-

Moscou, 26 (U. P.) São cardeal Spellman, arcebispo de:--

os seguintes os nove brasilei·, Nova York, desaprovou oficial-·

rOR que se encontram sob cus- niente a fita "Forever Amber""
todia no Hotel Nacional, nesta atualmente· em exibição num:

capital: embaixador Mario Pi- grande cinema da "Broadway" .l,
mentel

.

Brandão, conselheiro Segundo o cardeal Spellman,
Carlos de Macedo, sua esposa e os católicos não deverão ver es
um filho de 1) anos de idade; sa película. porque ela consti-
primeiro secretario Pio Cor- tui "a glorificacão da imorali-·
reia; secretario Luis Soroa, dade e da licenç� de costumes".
dois empregados e um filho
de um destes, IOs brasileiros retidos pelos;D'

•

russos podem moVimentar-sef esapareceu mls ... ··

pelos corredores do hotel, po-, t" trem não lhes é l)ermitido dei-I erlosamen e
Elemento de destaque do xar o edificio, e segundo um!

Teatro do Estudante, a quem deles. que se comunicou comi Soutrampton, 26 (U. P.) _"
prestou T�levantes serviços, o o exteriOl: pelo telefone, "afÓ-, Quando o paquete de lux!}>
jovem Amilton possuia em nos- ra o não poderem deixar o ho- "Durban Star" atracou hoje
sa capital inúmeras amizades, tel, tudo é normal e não so-I pela manhã no porto desta ci
que lamentam o seu afastamen- frem nenhuma restrição". Os dade, os detetives da policia
to do nosso convivia.

, brasileiros, podem, t:unbém re- britanica foram solicitados
Agradecendo a visita de des-I' ceber vistantes e chamados te� para a dificil tarefa. de des-

pedidas, acomp;..nhamo-lo con� lefonicos,· lindar um caso de possivel as�
os nossos votos de felicidades sasinio em alto ma!'. Os inves-'
pessoais e triunfal regresso á Seja. um élo a mais na ca- Úgadores. dil_'igiram-se logo pa-
nossa cidade. dei1'3 que ha. de unir esfol'çlOS rà o camarote n. 126, do qual aem favor dos que 'sofrem •

atriz londrina Ellen Gibson, de'Você não pode, .sem previo
exame, conhecer os verrdadei-

21 anos de idade, ·desaparet:..'Cu:
nas primeiras horas do dia: 1'8,;

ro,s neces!sitados entre os que
lhe estell{lem a mão. de outubro quando o navío ae:s;.. .

Iizava pla�idamente pelos ma-'

O dres do oeste da Africa. Na noite!

,preço os anterior. Ellen Gibson havia,;

I . d comparecido ao baile organiza,.·C6 ça OS i do pelos passageiros de príllleí-'
Rio, 26 (A. N.) - O vice-pre-I ra classe, durante o qual, SP_,,:

sidente da Comissão Central de gundo todas as aparências, rlim-'
Preços assinou portaria deter-, çou e divertiu-se até pouco' de-·
calçados enviem, no prazo de' pois da. meia-noite, quando se'

calçados enviem, no psazo de retirou para o seu camarot�
20 dias, á secretaria geral da não mais sendo vista. Um dos·
C. C. P. uma relação cori1pleta, camareiros declarou ter sido.
contendo referência, número de 1

chamado pela' campainha dO"
ordem e respectivo preço da camarote n. 126, ás três horasj
última venda de calçados efe- da madrugada e que quandó ba'"
tuada no ano de 1946. tera á porta do referido com-

Os fabricantes que não cum- partimento, em resposta á cha
prírem aquelas determinações Plada, uma pessoa, que supu
- declara a portaria - ficarão nha ser .um homem, fechou-lhe
sujeitos ás sanções previstas � porta 1:).0 rosto. Quando a ca.yl�.
em lei. mareira chegou, várias horas

depois, para levar a Ellen Gib
son o costumeiro chá, encon

trou vazio o camarote e a port2'.
aberta, ....,;.r.

, .'

A manchete QCi;Li} jool-nal, qu-e ,prm'ocou um destempêro logumá-.
.quico no sr: Os valdo

.. Ua;]Jral, acusava-o do nãu curupl'ímcnt.o do (Ln1
contrato assinado.

.

Em sua restoíhada tt-ibun icia, detendeu.se o sr. Cabral com as se-
Euintes razões de eabo-de-esqu [J.dra :

.

"Mas, ternos ainda a segunda parte: �'a de que tlU teria deixado
de cumpr-ir um contrato assinado. Naturalmente, assinado com u Pre
feitul'ta Municipal de _l<'!Ol'úmópolis,' para estudar paral isia infantil, ou
sua prof'ilaxia, nos Estados Unidos. Mas, 81'S. deputados, onde estará
este contrato? Quem o dirigiu ? Quem o assinou'! (Jlu.em jamais o viu?
Apena.s a mórbida ·preuc,up-ação de difamar- um homem' de bem fez criar
este contruto inexistente. Foi irem primeiro do requerimento que fiz a
€sta Casa que enviasse o sr. Prefeito Municipal o inteiro teor de tal con
trato, E o que respondeu o sr, Preféilo? Mandou a cõpia? Toda a gente
saoe 'que na Prefeitura há 'Lll}l Iivro de contratos. ,Si .houve algum,
Bntre aquela Pl"efeitul'a e a minha 'pessoa naturailmente deve constar
do l'elferido livI'o. POI':qUfl o S1', 1', I' ['(' ito não ma'ndüu o traslado do mes
mo a esta Assemhléia, con.J'ol'l11" a mesma. pediu? IPa'ra me prot.eg'er'?
Então s. excia., e8tá cometendo 1Ilí't crúne, acobertando -um criminoso ...
Não, 81'S. deputados, nê:o mando U' P":"·que nãü há oo,ntl'.aLo algum e s.
t'xcia não quiz dizc-Iü, pi1l'a n5..o desmora-Iizar o cOl'l'cI1g'ionário, saindo
pela ,porta dos documentos J'otosláticos ... !Porque, ·si houvesse, não me
iludo, nem ninguém d/avide, si houvesse um contl'ato. de e'solaria aqui,
no sfu inteiro teo.r, que a situação não llerãeria a op.ort.unidade para
.:11'razar o adv'ersáJrio."

Para a malicio.sa ,h:iliilidade do sr. Oabral, só haveria contrato se
constasse de um livro exisLente na Prefeitura. A essência do contrato,
do a'c.()rdo com ,essa Iformidanda teoria, não é uma ,essência jU1ridica: é
o perf'llme rIo tal hIV'ro. Que noção, rufinal, tem o sr. QaJbral de contrato?
}lor leigo que seja ele em assunLos contratuais, �1ão alcredito que acre
dile s·eI' o contrato uma coisa que se esc/'eve em, ·um lim'o! V·ejamos o

que ypntha a ser 'contrato. :Nada de definições jurídicas. Nada de têr
mos t(�cnjcos, Tudo ao akance de ,qullilquer leIgo, menos sabido q;ue o
sr. ,Cabral. Co.mpulsemos, ·ao acaso, um dicionário. Temos, aqui, o de
}Jj}.d�rando Lima e Gustavo Bar'roso, 2a e(üção, 1939, [lagc:. 267: "Con
fJra.tv Ccontraeto), s. m. ACÔ1'do ent1'e duas ou mais pesSons qtóC t1'ilns
ferem entre si algum. dir'eito Otó se sujeitam a alguma ob1'ígação; ato
ou tf'eito de contratar; ... " ,

Hoprod'uzamos, em seguida, o Decreto H. 10, da Prefeitura:
. -

"O ePre.f,eito 'Munidpal, no uso tle suas atribuições ... RESOLVE:
llflsi(j1W1' o sr. Osvaldo Rodrigues Cabntl, Diretor da A ss'istência Jluni
CI.pra, pam. durante a s1Ia. pC1'711n.nência nos. Estados Unidos da América
d_o ..V(�1'te, r�aliza1' estl.ód?s e�peci([liz.ados sôbl'e a tem.pên/'Íca. df� P!/'I'{(_
-l�sta mfantLl, sem preJUtzo oos venrtmentos de seu oat'go, que lhe con
únuw'i]o a ser pagos em vÍ1'I'Ude da pl'esente designação."

J�m remetendo .c6pia desse dccreto á Asseu1bléia, o sr. P·re.feito es
clare.ceu, em oficio, "qne os documen tos em wpreço respond'p.tn cabal
mente aos três itens iniciais da solicitação reüebida". E re8pondem de
lato. Ao ltem 1.0, a rc�posta PSUI ·no dec-reto. E é afirmativa.

.

O contrato ressa.ILa evid0n'�e dês,se el'ecr,eto, ICJlue 11ão foi ato à,e S11-
penor .para subalterno, mas ato. 'r·esnlta.ute de entendimentos entre o
sr. Cwbral - que 'PÔS os S'IYHS f'erviços á dis'Posi�ão da Pl'elfeitura - e a
}Jrofelvura, 'que a,ceitou êsses serviços. mediante as Gonrdi·çõ.es o,f.ereci
fias. E,ssas .c,ol1!dições, 1"'5150 no docreto: sem outros onu", que os vpnci
n::enrtos. E aí está t�r1!'bém mais lJma prova. de .que, não fôra a designa-
{mo, o sr. Cabral vlaJ&ria s,em vencimentos. .

O vi.ncl:·�o contratual - a sujeição mutua a alg'uma obrigaç:ão _

J?1ostra-se dla/farno, no de.cIlet.o: .0 sr. Cabral� .glle 'não Lil:[la a olJri,gaçãoformal de est.udar a terwpeuflca ,na paralISIa, ipaSSal'Ja a ar,car com
ossa abri,gação; e a, 'Pre.feitmra, q.ue n<lida dever'ia pagar ao SP. Cabral,
€m �ua uus.ênma do serviço muni,cipal, pas·s·aria a pag'ar-lhe vencimen
tos lt1 teigTals.

Ca:ela um dos contraentes assumia um ,compromisso em troca' de 11 t b b
..

um ben�ficio. Da rPrefeiLura o compromisso era o ele .pag'ar ao sr. Cabral li nes e U ODleaos ven!Clmp.ntos a .quo êle nüo Leria direito; do s·r. Cabral,' o de re.aJizar .,
�st,ndos espeeiHllizaelos sô/bTe a tcrUipêutica -da paralisia infanf,.itl. O be- no Effil"to�H,!,j.cio rece,bid? p·e·lo sr. Ca,]Jral pra. o de se ausentar elo car·go sem pre- Y
.1111Z0 dos venmmentos; o da Pre{eltura, o de se valer dos ,conhecimen_ Cairo, 26 (U. P.) - Verifi-
tos eSlfJecializados que o sr, C:1bnd traria dos Estados Unidos, pa·ra ofe- ,çaram-se ontem 880 novos cal'p{;ê-lns aos neoessitados do mu'nici(pio, a época assola.do por alarman-
tes S'lll'tos de pa'l'alisia iufanlil. sos de colera morbus, tendo

Essas Tleciprocas obrigaçõps e essas permutas ,rle vantagens, sole- morrido 446 pessoas atacadas
niz.adas por 11m decre.to, fl[lrinem Ol� não (lennem, rigorosamente um pela doença. O numero real de
opntrato. na a0e;pção lei<ga?

'

vitimas é maior porque osSe lelvarmos a aná,jjse rpa'ra o campo juridi·co, mais e melhor de-
finido ell'contra.remos um 'contrato: "ato pelo. qual duas o.U mais pes- camponeses escondem os seus

soas a.sS�lmem ta. ,obrigação, Ipor consentimento recipro'co, de elar, fazer doentes, sendo dificil a verica-
ou não. faZler :J.Jlguma eoisa." ção exata do numero de casos,

A exi.�êlllcia essenüÍa,] tIo: contrato. é o concurso simnlfaneo Üf1S von- Genebra, 26 (U. P. - Os tec-ilUdes dos contraentes. Expressa essa. vont&de, completa-se o aJo. nicas da Organização MundialCom o ·sr. Cllibral firmou a Pl1efei,tura um contrato oneroso e bila- �

ter'al. Qllianto :í forma. um ,contrato não a/penas ,c,onsewmal, mas escrito de Saude,; .que se z:�nir�m
ou literal. lalVrado atrav·és do Decreto n. 10. "Gnde as a&sinaturas?", nesta cidade para éstudar os
ind,agarão! A da P,rf;f.eit'llra, na do Prefeito; a ÇlO sr.. Cwbral na expressa probl�mas determinados peloaceitação. do conteuclo do Decreto. Fosse o. ê'()iltruto laiVrado. por meio de dvortaria, nele estaria o -rierlte e a as·sinatura cali.grá1'ioo do sr. Ca-bJ'al. surto da epidemia e colera no

Mas, o foi por decreto. De q\le forma o sr. Cabra.! mlmi}eslou a sua Egito, consideram às medidas
3ceitação? De que. forma (/.ssinou o. contrat.o? Passando pl'ocumção pa1'a -restritivas adotadas pelas na
recebeI' seu.s vel1cLmenlos, enqua.nto ausente. Esse pagamento, dentro do ções limitrofes _ Como exa
contrato, el'a o cornprmnisso da. Pref'eilura, ou seJa., o ('om.ll7'om:isso de
�I,ma das partes. Aceitando-o. o ."'1'. CaJ'lral as"inol1 o ,cont-ra:to..expreSf;OU geradas. AdotOu-se uma reso

o 8e·u cODts·e�,timento. assumi'1.1 a obrigar;ão ,da outra parte: 'r8aliz;ar es- lução solicitando que essas na
tnelos 'esrpeCl·ali-zados.

.

ções reabram suas fronteiras,
·Como se vê, .a ,logorreia ,[6bnnieia do i,lustre a.utor da Terra. da.\ conservando apenas medidas

Liberdade neüt'ssitava dwq.ueles tremendo.c:, murros na cf1.rteira da As-'
sembléia, no (lia 20 .. Ü oradür, ,com castigar impiedosamente aLgulns habituais de vigilancia . e qúa'
pedaços de madoiTa, alpemas eonsegni'll ficar Ic-om as mãos doloridas. Se, rentena.
em sua argumentação a Joe Louis, qUP'brass·e a tribuna, .aumentaria o ,. . .•...

(Õnu� da vi:'llg'em aos, Estados Unidos! E, a1ém do IPr,oj-llizo que deu á ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Pr,efeitura e da desilusão' que 0ausou aos nooessitados, voltando t.ão Clínica Odontologia
culto quanto foi, tCJ'ia, aind::t, obri,gado o -presidente Bo-abaid a contra.- NOTURNA
trl1' () cOllc,Arfo da tribuna, em que pretendeU' descontrntm·-se. Das 18 ás 22 horras, 00m hora

"Quem é muito sens11,el ti 71(1frlnde do nom.e, e rí vnülarle da opin-ião, t marcada, a cargo de abalizado pro
'comumente é insensível á 1'ealídade da causa", jurava o veLho e sabe- fissional
,dor Malias Aires, em ilUas Reflexões. E é v·erdade! Rua Arcipreste Paiva 17

Comemora, amanhã, seu ria
talicio o sr· João Sales, tenen
te reformado da Policia Mili
tar e cidadão muito bem quisto
pelas suas belas qualidades de
espírito e coração. ,

Ás inumerações felicitações
que receberá por tão auspicio
sa data, juntamos as do "O Es
tado" .

LEIAM A REVISTA
() VAtE DO TTAJAI

FRECHANDO ••••

Meu nobre eole,ga \Valdil' Bu'soh, bucha faZlendo de uma fI'e�·
c.binha ma.! ciebtlxada. bllxaelo d� energias atômi'cas, fez buchela de
suá pena pai'à atin.gii' meu buxo.

. _.

Bar'heiJ'O, m'o (coqJ.o diria o ChICO Melo) colega, .uso é peJo
rativo!

E' chof.er que, quando liga. a segunda, depois ele al'l'ancar 'em
.

pl'imeira, faz assin;: J?1'lJa!'I·1.wkri?'Ínyzpl'o_ff,fiss... E. há POUc.o�
dias, eu, que lambem Ja fUI bal'bel1ôO, OUVl ISSO tudo, qU'ando voce'

�aill em ,seu Fordinho!
..

E, para que meu iluf\tre colega não ve�ha.para rlha eJ.e rito!,

ma!'; de�arrede dos ·pro.pulsores. em seu arllgnmho pslá um 1)1'0-

pugnanrlO na., que é 'falta de beira, na gramática. E :1O'S da U. D. N.·

é leio f.altar beira. Vocês lêm o Beirão!
GUILHERME TAL
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