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Depois de votar com os comunistas, no Senade, a UDN faz nova inv.t.Id.a �pà�� ser
aceita pelo General Dutra, que teria condicionada qualquer entendh�eit9.:"ao [:apoio
lldenista; na Camara, ao projeto Ivo d'Aquino. E com isso lá se vai mliS üanl:,Slo
gan-aquele do «reacionários nunca»! Nesse passo, o

I

fim da ccmedía será. :fuma
adesão pura e simples, da UDN, com bagagem e o resto I.
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Mais uma adesão ao
\ P.S.O.

o HAIB .ANTIGO DUJUO DE B.ANTA CA'fARIN�

lhofrietúlo e De Ge:rent�= SII!NEI NOCETI - Dtretor Dr. RUBENS

I.' fI.::O: ::.f:rà.D7;:�e::.::�947 Rio,2 (.1. lL) - O 'I'ribunal SUP"��!!Ji�r�e���!
I 1 w.

.

10.166 consulta do Tribunal R.pg'ional Eleiloral ele Minas Ger-ais, decidiu que as

�����__� ��__���������__���������__��������������_:a!lru�ad �ntl� purbdos I�n de sei' submeLidas à aprovaçlio dos rl�eto-

I
rIOS

na.
Clona 18 das agremiações intere.,Rsac1a:s. c, depois de. sancionadas.deVI(�'lm�.nte regístradas na mais alta corte dr. justiça eleitoral. Kl.3iÍ.

I
decisão -1 Irn:oH-s� pelo I'ato de que os partidos têm amhito nacíonal c.
assflll_, os dlr!'t�rlos regionais não podem resolver cerlas questões ao

,,"',H
I n,TO al'bltrlO.

.

,Não eslá na InglaterraI Londrr-s, 3 CU, P,) - o Ministrrin das Helações Exter-iores anuri
.

�il)1l não ser \ erdade que ãutorídades br itanicas lenham auxilíado <1
í uga do sr. StaJ_lÍslaw Mikolajozyk. Disse, ainda, que o mesmo não s;�
enoont.ra na Grã-Brctanhu.

o Dl�A�iA. INT})fO DO SENADOR PARAIBANO QUE DEPOIS DE
":fER SIDO REVOLFC10NARIO DE 30, ACABOU IDENTIFWANDO-',

SE C01\1 Q.'l "(:ARC01\-IlDOS"
RIO, (A. C,) - O sr, José Américo, por singular que pareça, é um

bomem ela República velha, ao influxo de cujos ensinamentos formou
a sua mentalidade política, A. ambição do homem que se julga muito

capaz, mas não encontra oportunidade de demonstrar essa capacidade,
levou-o' a formar ao lado dos revolucionários de 1930, Nessa época o sua candidatura a vereador pe-

€ntão Governador Geral do Norte (como êle modestamente se deno- lo P. S. D.

minava) não se cançou de acusar os homens <ia Rapública Velha oue Merecendo absoluto respeito'
..

, ,�_ondl'(\s,. 3. (U. P.) - Os resultados não oficiais do oscrutínío das
eram todos, na sua opinião, os "carcomidos" do regime. Aos depois, os

'

essa decisão, mais não coube ao 1'31C'lçoes mumcipais na Inglaterra e País de Gales demonstram do forma
azares da política levaram o 81', José Américo ao ostracismo, onde seus Partido do que acatá-la, sem o 'concludente, que ?S trabalhistas sofreram serias revezes em q�lase Lodos

companheiros de infortúnio eram precisamente os "carcomidos", Foi direito de discuti-la. os distr-itos do pais, embora das forcas (lo governo.

aí que se viu que o nobre senador paraibano não passavam afinal, de Ontem ainda, o diretório mu-
Alé á rrlCia-n�ite. (hora de Londres), os trabalhista haviam perdido

120 bancas murucipais. O" trabalhistas perderam até azora maioria.
um político igual aos outros da República Velha, com os mesmos há- niclpal. reunido, tomou conheci- lHOS Conselbos Municipais (las cidades de Lincoln, Wall�1sP; e \·Vorc.est'·l',
vitos, Os mesmos truques, os mesmos processos, Êle pensava que não mente dos têrmos da renúncia, lonrle

venceram os conservadores.

€1':\ ma� era feita em carater irrevogável.
-, Os;, José'Américo está hoje CO�1'�'-�ania do gue.cJlama plano de( para integrar a vitóriosa chapa 10 r.egr.esso dos embaixadores

salvação nacional. A execução dês se plano, o sr, José Américo deno-l pessedísta foi escolhido, por

I.

"d
. , Rio,,;:I (A. N,/). - .A boi-lo de um -"c1il)POl''' da Pan Ame.. rican World

mina "polf tica do govêrrio", a qual, na sua b!ünião, não existe .

unanímída e, () 11Jl-SSQ. distínto e \ " vv

V
'

.

.

pr'ezado conterraneo, sr, Osni Airways, rumo a' Nova York, Ü"iXOIl, sahado, ao cair da noite a Bu-
ejarnos, porém, as cousas com clareza e discernimento. -

_. I "C' Acrea do (:;aleão, o primeiro grupo de íuncionai-íos {Ia mi�;;ã� dipÚl-
Nas eleições de 2 de dezembro foram' às urnas dois candidatos à Maionoldi Orfiga. Nome sobre- l mat.ica SOVIetlCa que encerrou Ruas atividades no Rio do Janeiro com n

presidência da República, cada qual com o seu programa. O povo, es-' maneira conhecido e estimado ruptura de rpla�ões entre o Brasil e a UHSS A partida coincide com a

colhendo um dêsse c díd t tá it entre. nós, o recem-escolhido, viagem do embaixador Pimentel Brandão a Melsínki. O grupo é consí.i-
t "'i:j S an I a os, aprovou aci amente o seu programa, t uido de tuncionarios subalternos tia Embaixada, desl acalldo-sfl á fI'P�tc;

A "politica do. govêrno" está então definida: é a execução pelo candí- como seu digno antecessor, me-

,'D,
sr. Vassi lí Vassrlíev, adido civil. acompanhado de sna eSI}osa e (111'1"

{lato eleito do pl'Ograma com que saiu vitorioso nas eleicões. Acresoe :tece o apoio e a simpatia do elei- fllbas mpnOl'C5, uma nasClda no Brasll, apresentando um tolal, ele 1��

que o novo Presidente, que tinha o direito de governar 00 pais com os torado ilheu, do qual sempre ,pessoas,

-elementos que o elegeram; quis dai' à nação uma prova de sua largue�a foi, mormente üntre os peque- I
W---I-I-------·--t---------------P-----de vistas, admitindo ao ministério representantes dos dois mais for- nos e humíldes, Q amigo presta- a ace aVls ou se com o �pates partidos adversos. Já ai temos o sr, José Américo negando a exis- ,tivo de todas as horas,

. -

U I

tência d€ uma "politica de govêrno", que atinge os seus próprios COl'- R 3 (r P) '-,..T II
o lider pro-eomunismo do Pa.rtido:

rrelig'{)ná
.

f t:l'
A _

,

ama, .
).. v a ace, SocialisLa Pietro Neni.

1 nos, que azem par�e cesse governo", E uma injustiça para aVIst.ou-se com o Papa, ex(wtundo-I F 1 'd' ,

-com os srs. Raul Fei'nandcs, Clement.e Mariani e ])811ie1. de Carvalho

Podem f."l1ar o a usar sua in fluência para a sO-. '�'a�" Isse amda que W:ll:ce
que, 113,.� pastas q,-le Je-;,epenh:.m, presume-se qU2 ecitejal1l executando � I

-

d bl d}) I t' ! con-versou com o Papa sóbre pro-·
uçao o pro ema a a es .ma. \ '

-um programa, o que que·r dizer urna política, ... ".,..,.� ,I blemas geraIs da paz. deslocados·

no carqo 'l�W 'lOl revelado por LeWIS Frank, da E Áb' 't
- d'Na sua idéia fixa do plano de salvação nacional., (lue afl'na'l na-o

'

I urona ,e so 1'8 a 'SI ua"ao o·
,

• cf)l-re�pondpnte da revista "New '

.,. , .'
. ,,<

.exprime eousa alguma, o sr. José Amélico só não faz referência ao Rio 3 (A N) - Resolvendo I'" b"" d I W II ' d
MelO Oeste, com espeeJal refel'ên-

d
.

-, ..
. ü\pU de, a qua a .aCe c re a- . .

J'
-

.que eVla mereoer precisamente a sua atenção: 'o programa do general uma consulta do Tribunal Re- i' I b 'd A dOA
'

r'
cm a so uçao do problema da Pa-

Dutra, consubstanciado nos seus discursos e declarações anteriore," e
.' d;;<' .' S t

UI
.

e co a ol,a ar. au lencla _5Jl Jes{ina". O Vaticano nã,o comentou'
_ "glOnal o ..uSpll Ito an o, o obtLda at.raves da repl'esentacao ' . Y • ,

posteTiores a 2 de dezembro, e a Mensagem pr�sidencial dêste ano di- Tribunal Superior Eleitoral de 'L .' V t' F
.
:llnda a entrevIsta, 'W.aIlac€ vIslta-

rigida ao Congresso Nacional. •.

' DOI ·e-amelwana nú a !Cano. OI rá campos d I d ,t d '

acordo com o paree;er do pro- e�l.a a primeira visita de Wallace
..

,

es oca os �e� o e

É oportuno recordar que' nês'S2 documento o general Dutra "'oli- do-' 1 d 'd' q e ,.
-Roma e ball'ros de operarJOs, na

lO cura ar bel a ,
eCI lU u· o na Ualia, onde chegou ont,em. co- . ., ,

'

citou ao parlamento uma série de medidas e providências de interêsse secretário de Estado candidato '" I' t" d
'

d
CIdade

..
05 JOJ.'na.IS comUnistas o'

,

I M d
mo Jorna IS a, epOIs e uma �

.

I' t d "T 11
naClOna. as 'On e as leis votadas'? ao cargo de vice-governador "0'1 I 12 d', PI. I' Na

,::sOCla IS as eram a ,\ a ace uma'

O Congresso perdeu um ano inteiro dis'cutindo inutilidades, pro- d t',
..

d
"1,1 ,a (e l<lS a a es .ma. calorosa acolhida, a maiO!' já l'ece-

po e con mual no exerClClO e tarde de hoje êle dpverá visibr o . .

.

-digalizando o tempo em discussões político partidárias, votando pro- sua�s fun9ões, em face da legii:;· lideI' so�ialisLa mod;rado GiUS�p;pe hlda ?or uma perSon�h?ade nmte-

jetos de natureza pessoal. laça0 eleItoral. �.".," "" .

amerwana, drsd,e \ános meses •.

A êsse fato o sr, José Américo não faz nenhuma referência e não
,ollclgat e o prImeIro mlm"tro De -Sa1Hkmdo-o como inimigo de WaIl

.a faz de propósito porque o seu interêsse é agitar, é exibir-se, é in-
Gasperi.

'

SLreet e "eo].ega na luLa pela paz, o-

dispor o Presidente com a nação. E isso envolve uma grande injustiça. Para as ele·l�o-os Di;;�fl Frank que não rói l'Pcebi- jornal eomunisLa. "UniLá" disse'

Porque o govêl'no, sem as leis que pediu, sem a ajuda que não teve Y U da ainc)a a l'rsposta para nm pe-, que "'nHa,ce "oonta com o interês-

do congJ1csso :e com todos -os entraves das crIses politicas e competi-
•

dica I
. elido de en1.l'evisfa com o lieler co-I R,e e a simpaUa dos operários ita-

�ões pessoais, tem agido sózinho, com os seus próprios recursos, en- SIn 8 munisia Palmira Togliatti, deven- lianos, dos ,camponeses e intelec",

frentando as maiores dificuldades possíveis, Rio, 3 (A. N.) - O ministé- do WalIace avistar-se amanhã com tuaig".

É pena que um homem C01110 o sr. José Américo, depois de se ha- rio do Trabalho em reUll1a.o

ver el1_lancipado em 1930, do convivia com a República Velha, tenha realizada 1105 sindicatos o

l'��edldo aos seus mesmos processos de fazer política e de fazer opo- projeto elaborado para as ins

.slÇ�. truções relativas ás eleições
sindicais em todo o país, En
tre outras modalidades, o proje
to veda a eleição para cargos
administrativos ou representa
ção sindical dos que não forem

eleitores, dos que estiverem

aposentados, licenciados ou de

sempregados, recebendo bene
ficios pecuni'ários, ou incorpo
rados nas forças armadas. Veio,
ainda, o projeto, a participação
na administração, daqueles que
professarem ideologias incom

pativeis com as instituições ou

principias democráticos e inte

resse da Nação, de acôrdo com

a Contistuição Federal.

I '

/1

\

•

DE ARRUDA RAIOS

Ano XXXIV

o

Motivos reservados, surgidos
á última hora e inelutavelmen
te presos á necessidade de se

ausentar de Florianópolis, le-

Alterada '8 chapa
pessedlsla

de Salvação Nacional
José Ameríco

Plano
do sr ..

varam o nosso prestigioso cor

religionário, sr. Antônio Após
tolo, a solicitar desistência de

r

o govêrno inglês desmente
Londres, 3 (U. P.) - O Foreign Office desmentiu as acusacões do

go,,:erno l'umeno 'de' que'funcionarios briLanicos cooperaram par� a ten
tatIva de um goll?e d,e estado ,d? Partido Camponês em Bucal'est. Disse
l�m p_orla-vo7. brIt.alllco que LaJ.S acusações constitue uma "armadilha
iarl1lhUl''', acres,�entan�o que "não é pratica do governo dp Sua Mag'esLa
de des·envolvel· mOVImentos subtel'raneos,

Serão processados os deputados
Rio,,?, (U. P:) � Informam de Maceio que por 17 votos contra 12 a

AssembleJa LegIslativa oe AlageHlA concedeu licença [1, justiça da,quole
Est�do pa�a processar os tl'es deputados comunistas da me:;;ma corpo
;raçao LegIslatIva, I?resos c autuados. i'm flagante, sob a acusação cle
tel�Larem fürcar e lIbertar detenlos da cadeia da cidade de São Luiz de
>Qmtunde. I , .. ,

• ..1....� .. S\i>..�_!_ l.. .. �.:>4� ,&-J\&l:.1·.�L'I:;;·w;tf..�1):·J,_.a

ABANDONOU O PTB E li'TLIOU-SE AO psn
Dn sr. Guilherme VaI,!:), resideul> orn Nova Trento, n elerneuto f;

l ia.l» ao Pcrt.irló Trabalhista Brasileiro, recebeu o sr. dr, Governarior
do E,-l.arln. o seguinte telegrama:

. "De Nova Trento. _. Dr. Aderbal Ramos da Silva, .. - Palácio do Gü
[vê-no. __ o Fj.ol is. - A Acabo de aderir. ao Partido Sacia! Democrnt.lco
acompnnhando candidatura Paulo Bianchini. HOg'i.l a V(l:'<;(,J)l'.i�l aceitar
minhn sincera sotidar íedade. Respeitosas saudações (a) Guilherme
Valo, ruombro do diretoria do Partido Trabalhista Brasileiro".

As aliancas

os trabalhistasDerrotados

Jornalistas expulsos da Jugosl,aviâ'
Belgrado 3 (U. P.) - A IU-l

clarou a eles que "fui instruido

goeslavia �rdenou a dois cor, pelo meu govêrno e pelo mi

respondentes norte-americanos ntstro do Interíor para infar

a deixarem o país no prazo de mar-vos que tendes vinte e'

vintJ) e quatro horas. Um por- quatro horas para deixardes (j

ta-voz do govêrno anunciou país. Devo, ainda, dizer-vos que

que Arthur Brandel, corres- caso não cumprirdes esta de

pondente do "New York Ti- terminação, !o�aremos as me�
mes" e sua esposa, Mary Les- didas necessaflas 'para que ela

ter, representante da United seja executada", Não falou ele

Press, foram expulsos do país das medidas projetadas e dos

"por ,escreverem comentários mot.ivos reais que fundamenta

que não contribuem. para um ram a decisão. � .imprensa iu

melhor entendimento entre a goeslava vem crItICando Bran'"

Iugoeslávia e os Estados Uni- deI e sua esposa pelos seus des

dos. Brandel e sua es:posa t'n- pachos sobre os recentes julga
contram-se aqui desde 1945. O mentos de membros do Partido

porta-voz governamental de- Camponês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informacões nteis !Delegados da Ação S. Catarinense1H040PORTUN1D4QE!
" �

. .J .
�

I' A Ação Soc.ial Catarinense, para boa execução de seu plano de para quem I':M m�ultOt
__________________________ ._____ assistência ao verdadeíro .necessitaco, precisa em cada quarteirão de OU pOUCO ·dlnhelro

nossa chlade, de um 011 uma representante, no mínimo, podendo caun �eseja empregar bem seu-

H !I·O d
I ql1{H'LeÍl';Jo Ice até cinco representantes. capital a Juros compensadoree.

Ofufl 8S eUlpre.. j)',SBjando' o prezado leitor ou l-eitora colaborar em tão grandiosa de 8, 10 ou 12.por cento?

sas rodovl· !l'Ir"'8S ()bl'�, dê h, oj� mesmo a sua adesão por intermédio dêste jornal ou da :rocure hoje me��o. O
'.

Ü H:'1dJO Guarujá. Oeparta_mento Imob!llanO �<,
SEGUNDA-FE.l,R,; Pessoas' que J'á se ínscreveram : CREDIARIO KJ.'JOT, a rua Joac

1;:x13res30 São Cistóvão - Laguna -I Pi O d
- ,

7 horas. Quart.eiriío 11. HI _ (ruas : Almirante 'f'Uvi�l, Crispim Mii-a, Av. mto n 5 (anexo a re ação
16 horas. I, . '. de "O Estado" ) que tra-
Auto-Viação Itajni - Jr.ajaí -- 15 110-1 ]IaU::'D R'1m,}.� ç 1, 2,':'�l,'a Lima), '. _

l"a�xpresso Brusqucnse - Brusque -! 81'S, Benlo Aguido Vieie-a e He ilor Faria. balhando em combinação com-

Expresso Brusquense - Nova Trento I Quarteirão n. 4 - (ruas: Felipe Scbrnidt, Pedr-o Ivo, Sete de Se- o ESCRITóRIO IlV�OBILIÁRr(:-
-A�����i����s. oatartnense _ Joilwile \ tembro e Conselheiro MaJ'Ta). A;. �.J. .

ALVES, ,f!rma espe-
- 7 ho1'.as._ , .. I ,Sra, Steli-ta Gru'c'ia e sr. Sidnei, Noceti. cializada com varies anos de

_ A�lt���,�i.ao Catarmense - Cur itiba í Quarteirão .11. 25 _ (ruas : Blurnenau, praça Etelvma Luz, rua Fer- pratica no ramo, poderá ote-

._Rgdl��1.!�ia Sul"Brasil - Pôr to Alegre I reira Lima e Avenida Mamo Ramos). - Quarteirfio ,no 2G - (rua Irmão r6ce:-!�e ..

a máxima gafantía,
Rapido Sul-Braslreíro - Joinvile -, Joauuim, Avenida Mauro Ramos e rua Rio Grande da. Sul) e efícíêncla nos negócíos que

ás 5 e 14. h��ºA.FELRA I S1'ta. Maria Enriqueta D'Ãvüa. lhes forem confiados.

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale- Snee , CECILIA MACEDO SIMÕES •••..••• �••..•••••.•••••• , ••

gre - 6 horas.
Q l '

. -

d' f ' 1 G
.

Autc-víação Catarinense - Curitiba na 1'0 quartciroes compreen IC os onLr,e as ruas: Marecha ui-

- 5 horas lherrne, Deodoro, Tte. Silveira e Arcipeste paiva.
Auto-Viação Catarínense Joinvile Sta. ETELVINA MELLO

- 7 hor-as. D
. , . -

')'1 L LI F '

Au-o.Viàcão catarinense Tubarão OIS quurterross, eornpreenrnr os en re as ruas L.• Luz,>. < ernanuo

_ 6'horas. Machado, General Bitencour], e Saldanha Marinho.
ASSINATURAS Expressa São Cristóvão - Laguna - Snra. MARIA COSTA SOUZA OSLO, (D. P.) - A Comíssãõ

Na CapUal 7 �����sa Glória _ Laguna _ 7% Ouarf cião compreendido entre huas Anita Garibaldi, F. Machado, do Prêmio Nobel anunclon que o;

b. . ,.......... el'S! 10... e G'h horas, General Bictencourt e Av. H. Luz. Prêmio Nobel (1(, paz, de '1947, fof

�c,1geGt!i't) Cl'� (",di. E:xpreôSo Brusquense - Brusque -' Snra. AGNESE FARACO outorgado aos conselhos de Lon-

l'rlmestr. •••••. Cr$ Z5,ç,e 16l�����'íação Ilajaí _ Itajai _ 15 110. .

Quarteirão. das ruas Felipe Sohmidt, Geronímo Coelho, 'I'te, Sil- dres p de Filadélfia (la Sociedade

1ti8tJ •••••••••••• Cr' ',oe ras.· veira e Alvaro de Carvalho, dos Amígos, maís conhecida como-

R'fua.ro 'avulso ., l,;rijl iJ.t® Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às SR. 'MANOEL FEIJó "Quakerx", O grupo dos "Qua-
No Interior 5 e 14 horas. Av Mauro Hamos - rua Silveira de ;:)ousa - rua Campos No.- ker-s" inglê,. foi estabelecírlo em

QUA'RTA-FERA . ', L' <8"'(' f' ue 'I d

I'
tia. Ctt le�.oq Auto-Viação Cata'rinenS€ Curitiba VOS - IU,l ages. .I .; T, com a mau a( e {' p"OIDO-

8j ai aí Crt 'iII �
- 5 horas. STA· CARMEN BAH.BOSA vetO um tJ'abalho missionário em

.. e .re ' ,{ <i' Auto-Viação Catarinense Joinvile Ruas: Viscond.c de Ouro Preto - Anita Garibalcli - Fernando f,n'O!' da comlH'eensão internacio-

"1'dmeAtu {'f'$ 3�,••,,! -.<7 horas. Machado o Av. lJorcílio Luz. •
nal entre a EnroJlu, [ndia e China.

Auto-Viação Catarinense Laguna
Mmero &'Vulso •.e,", �

..
�...

_ 6,30 hora.s. SRTA. EDY LUZ E SR. CAMPOLINO AJ_,VES Em 191.9, o cOJ1�elho de Londres

! Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às Ruas: Deodoro - Tte. Silveira, _- Vidal Ramos - Je')ànimo Coelho. foi ampliado para inclui'I' ativida-

I .A�." i d" I 5 e 14 horas. SR. LEODEGÁRIO. BONSON de;; cultul'ai�,. O (.'011scI110 sC"'I'a-"�
_1.ae 0111 IOll lallt� e.'lftb·&.�<j Expresso São Cristoyão _ Laguna

U u�

I 7 hor2.S. Ruas: Felipe Schmidt - Largo Fagundes - Tte. Silveira - Álvaro e-ill F"ilaflplfia jPlll as mesmas fun-

J,' 01i! originais, me!!mo aIAs I! ]Dxpre.ss.o frrusquense - Brusque de Carvalho. �?ws que o de Londrcs.
J publicados, não serão 16 hora�. -

1�.i ." direçã:ev:�'1:d,:� fCltlpOllô" II ra�:::·:�:Çã:r::�::n: Itaj�uva ��el�: Re9u1ando o serviço de" . . . .... .... .. .... .... ... �

Eabiliza pelas c:oneeUmt - 16,30 heras .

•mitid='I�:do:rtigM - R������!t :::N::.��IRAPôrto
Alegre

se 1fTurança nac ionaI
,.... ��__ Auto .. Viação Catarinense Pôrto �

Alegre _ 6 horas. Rio, �A. N.) - O presidente norma de ação a ser adotado pelo
Auto-Viação Cata'l'inense Curitiba da Republica assinou decreto, govê1'no brasileiro com relaçüo ás

l'�rm�"I·as dp. nl�nt�n -A�lt;�'fasção Catarinense Joinvile aprovandO o regimento da Secção nações não beligerantes, adyersá-
lu Ou ....., icGl.HIl OU

__ .. horas. de Segurança Nacional do Ministé- rios ptovaveis e aliados previstos;
1 Sá.baâo Fa'l'mácia DA FÉ Rqa A '..:to-Vi ação C\ltarinense Tubarão rio da Relações Exteriores, que é c) Organizará a propaganda e con-

Felipe Scbmidt -A�;���sÇãO �atarillense -.,- La,guna subordinada diretamente ao minis- tra-propaganda no exterior, de co-

2 Domingo Farmácia DA. FÉ Rua
- 6,30 lioras. tI"O desta pasta e trabalhará €m mum acôrdo com o Serviço Fede-

Expresso Hã,? CrIstovão - Laguna - estreita colaboração com a Secre- ral de Informações, que fOl'mula-
l?eJi.p·e Schmidt 7 horas. \

_ 6 1/2 taria Geral do Conseího de 8egu- rá as previsões de natureza politi-
8 S'b d

., Emprêsa Glória - Laguna
ti a o Farmacia Moderna e 7 1/2 horas. rança Nac'ional,' incumbindo-lhe: - tica sôbre o melhor e mais l'ápicto

Rua João 'Pinto Expresso Brusquense Brusque - a) EstiJdar de um modo' geral, os termo ela guerra e na medida elo

9 Doml'IJlg'O Fal'n1a'cl'a HOC"eI'n,a
16 hora·s. problemas que no .ambito das ati- passiveI, sôhre as linhas gerais· ela

ln .l Auto-Viação Itajaí - Itajai � 15 ho· l'
. .

I'ao• vidacles especificas do Ministério, po IUca internaClOnal do país no
Rua João Pinto o ..

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às em tempo de paz OlI de guerra inte- apos-guerra imediato e preparará
15 Sábado Farmácia Sanlo Antô- 5 e 14 horas. ressam á segurança nacional; b) os planos de reorganização elo Mi-

SEXTA·FEIRA . ,

nio (Feriado) Rua João Pinto Rodo\'iária Sul Brasil _ Pôrto Alegr� Examinar em tempo de paz as msterio em tempo de guerra, in-

16 Domingo Farmácia Cal;ari-
- 3 horas. questões de sua alçada, que por cluimlo a eventual transformação
Auto-Viação Cata·rinense Curitiba sua importancia, devam ser COI1- ou supressão dos orgãos e;xisten-

nell�e Rua Trajano - A�;.�Z;;��·ãO Catarinênse Joinvile venientemente estudadas e, ·se regar-se-á das relações com as 01'-

22 Sábado Farmácia Rauliveira _ 7 horas� - passiveI, solucionadas, dada o ca- ganizações çle ordem privada, para
Rua Trajano Auto-Viação Ca-larinens€ - Laguna so dum conflito internacional. sugerir as soluções, adequadas ás

- 6,3'0 horas. <\.' d
,. ç ]"

�

t23 Domingo Farmlácia Hauli- Expresso São Oristovão _ Laguna _
• m a Se,�UI1CiO o !,egun.ento em ques oes (e mteresse. C0l11U1l1 en re

veira Rl1a Tl'aJ'ano 7 horas. apreço, "aflJn de criar melhores elas e o Ministério; g) Apreciará

ra�uto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 hO'1 �o�ld�ções ?oliticas para c;lerrota,r o quaisquer soluções que lhe forem
20 Sálbado Fa,rmácia Sto. Agosti-

Ex�resso .Brusquense _ Brusque _ l�lmlgo p!ovavel ou efetivo, deve- submetidas pelo minist.ro e dará
nho Rua Cunselheiro Mafra 16 horas. ra a Secçao de Segurança Nacional parecer sôbre as mesmas; hl Pro-

30 Domingo Farmácia sto. A- Rápido Sul Brasileiro Joinvile do Ministério das Relacões Exte- moverá relações entre o Ministé-

gmd.inho Rua Conselheiro Mafra
às 5 e 14 horas'SÁBADO riotres l?.reparar Udl11 plano ,p.olitico rio e aNrsecretal l'iEa tGedral",�� SeGgu-Auto-Viação Cat8irinense � Curitiba

I
ex erno e,-quan o necessano, re- rança 1 aClOna, s a o malOr e-

O serviço noturno será efetua- _ 5 !1{)ras. vê-lo para o manter devidamente ral e secções congeneres dos de-
do 'IJP-la E'a,rmácia Santo Antônio si- Rápido Sul BrasileiQ"o � Joinvile -' atualizado. Para tal fim: a) Estu- mais Ministérios das materias de

. às 5 e 19 horas, d"
. - . , .

ta á rua João Pinto- Auto.Viação Catarinense _ Joinvile ara a sltuaçao polltica internacio- sua competencla. Nas mesmas

- 7 horas. nal e apresentará ao chefe do go- matérias manterá contato diréto
Auto-Viação Catarinense - Tubarão vêrno suas conclusões a resp'eito cõm as organizações oficiais fede-

- 6 horas,

IExpresso São Cristovão _ Laguna _
afim 0e tornar passiveI a escolha rais, estaduais e municip;l.is e com

7 horas. I das hlpóte"es ele guerra: b) Esta- as entIdades autarquicas e priva-
14E�J:��O Brusquense - Bmsque - belece'rá, em tempo ele guerra, a das ele objetivos afins". . ....•................... , .•••••.

Auto-Viação Itajai - Itajaí - 13 ho
ras,

Expresso Bru$quense - Nova Trento
- 9,30 hora's.
Expr€sso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

A presente tabela não poderá ser

aHerada sem prevJa antoriza()ão
deste Depa.rtamenf.o

.Depart.:1me-nta. de Saude Publica,
em 25 de outuibro ele 194.7.

Luiz Osvaldo d((. Compara
FarmélicêuLico Fiscal

Tem dinheiro ?
Muito ou Pouco. Não importa!

O leitor deseja obter uma
rep..�t,. mensal, - semestral ou

ànual, á razão de 12% ·ao ano?
Confie então 0',3 Séus negó.

cios ao Crediário KNOT á ruI;'
João Pinto n. 5, que e� com

bina,ção com (l Escritório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando -lhe
com isto uma renda anual se.
gura de Cr$ 12,0,00 I.ior Cr$ ..

. 1.000,00 empregado.
.. Melhores informações e. de
talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta reàa··
ção.
....---..,------- .._----

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

aDI lázaro, dize-lhe. qae •
um enfêrmo que poderá re

cuperar a .aode com A t-elr
auxilio.

Faça seu pedido por carta ou telegrama e

sómente quando receber.
pague

.....

Viacão
•

,

aerea

•

Morario
.SE.GNIDA·FE�RA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas. - Norte.
Cruzeiro d'o Sul - Norte.
Rea'l S. A. - 11,3-0 horas - Sul.
Panair - 9,50 11ora'8 - Norte.

TERÇA·FEIRA
Cl'uzeb:o do Sul - 9,4t'l horas - Norte.
Varig - 12,50 horas - Sul.'
,Panai,r - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12,20 hO'ras

Norte.
QUARTA·FElRA
do Sul - 10,40 horasCruzeiro

Norte.
Real S. A. - 7,3,0 horas - ,Norte.
Y>:rig - 13,00 horas - rte .

Real S. A, - 11,30 horas - Sul.
QUINTA·FEIRA

Panair - 12,17 horas - Sul.
.

Panair - 9.50 horas - Norte.
Varig - 10,20 horas - Sul.
.Cruzeiro do Sul - 15,30 horas ,- Sul.
Cruzeir0 elo Sul - 9.40 hs. - Norte.

SEX�A·];'EIRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - 14,30 horas - Nort€.
Real S. A. - 7.30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
Cruzéiro do Sul - 11,00 hs. - Norte.
Varig - 12,30 hOTas - Sul.
Pan;,lir - 9,50 horas - Norte.

DOMINGO
.

Pana!r - 13,07 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - Sul.
Cruzeiro do Sul - 17,00 hs. - Norte.

N. 3 Cl'$ 180,00 N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

Caixa. de niqueI, ÍQbrica ção
Italio.na

Altura 9 cm,

N. 4·A C,$ 240,00

Fahdcação ito.liano.

Caixa de niqueI

Altura 16 cm. O mesmo C("I'rr. repetição
Nosllos relógios .ão acompanhado&! dOI r&spllctivoiJ certificados

de garantia,
PEÇAM·NOS OATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS

JUCEND & FILHO,_.. '"
Praça Thadeí\te.. 26C -. ParanáCuritiba

Premio Nobel
de Paz

Quando alguém, to.l_ é êdi�
Ih.lra da ilustraQItO a.-cima, o!m.:lll'a' ��
lhe. em o.ml!.vel gesto, ttm ciIJioe 40
excelente aperitivo KNOT, Iamllr&
8lb V. Sia.. da a.crescentar. ao agra.tt.
"". " gentileza:E$TE.t TAJ'Vf-
BEN () I"'1EU APEDITIV(J

lí'nElJ/!.ErlJ!
1IflIIÍÍl.....a-m.. t

í, (II'! Pf)/)/)(ITO DA A't/fFfA.//'IO.'COI'f. e fE6lJ1l()$
t !T��Àí -J

A crise eUltooea
Nova York, '. (U. P.) _' O:

senador H.,Alexander Smith,.
republicano pOT Nova Jersey. <e"

que chegou de volta aos Esta
dos Unidos, a bordo do "Queen
Elizabeth", após uma visita der
dois meses pelo velho conti
nente, declarou que" a situaçãO'
econômica da Europa é d.e·J
completo colapso" . Acrescentoll

'

que "est.a ameaca á moderna.
civili;;:ação não pode ser exa":
ge.rada". Disse, ain da, que "si
os Estados Unidos se retirarem
da Europa agora, será ela ab
sorvida imediatamente pelos
pequenos ma� bem organizar
dos partidos controlados pelo�
çomunistas" .

_r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Clube Doze de Agosto-Prograrna para o Inês de novem.bro:
�Dia 9, Domingueira. (das 21· a 1 hera], Dia 16" Domingueira, (das 2 t a 1 hera].

Ola 23, Sábado, Soirée.. (Apuração para eleição da 'Rainha dos Estudantesl.
�.- --

Agraciados 'Dia �ô �ul.ura A terceira Vitoria
pelo Papa BIJlôSllelfô
P. Alegre, 3 (A. N.) _ Se- A 5 do cor-rente, quarta-feira, ás A palavra Democracia já sofreu tôdas as deturpações passiveis.

Continua. O ESTADO fazen- gundo comunicação oficial r€- 20 horas, na sede do Instituto His- Definem-na e evocam-na a seu bel prazer, tõdas as ideologias
"do cUstrib,uições de valiosos li- c.ebida pelo Arcebispo Metropo- 20 horas, na sede do Instituto polítrcas, de modo que para uns ela é sinonima ele liberdade e para

'.,Yro� inclueive roma,nces mo- Iítano, D. Vicente Scherer. Sua Histórico e {'-"eo,gráfico á rua '1"'- outros se confunde com despotismo.
.dernoe, entre as pessoas que Santidade o Papa Pio XII aca- (!1(m!e S-ilveira, número 6H, :,;e- Tamanha elasticidade tornou-lhe' imprecisa a significação e já per-

<.JCOnstam de seu cadastr:o 50- ba de agraciar com o titulo de rá comemorado o Dia da Culíu- deu entre as massas, grande parte do seu prestigio,
eeial: Comendador da Ordem de São ra Brustletra em SPSS:10 cou- O trabalho a realizar, portanto, é devolver-lhe o SNl verdadeiro

As peSSOélS que ainda não Silvestre a quatro personallda-] junta do mesmo Instituto com as valor, para que escoimando-a dos vícios que o abuso e o ínterêsse de

"haiam preenchido o coupori des rio-grandenses. seguintes sociedades: Clube de muitos lhe agregaram, volte a ser o supremo bem político dos povos .

.que diariamente publicemoe Assim, por serviços presta- Cooperação Oultural, Centro Aca- Sendo ela um meio de promover o bem estar coletlvo, foge da •

&P!'derã-o faze-lo" agora, bebi-: dos á Religião, o Sumo Pontí- dêmico XI de Fevet-eii-o. Centro de excessiva liberdade como se distancia do demasiado controle do poder
..ll.tando-se, assim, a concorre- f'íce concedeu ao professor Ar- Arte Moderna, Clube de 'Intercârn- público.
�4nl a tão interessante inicia- mando Câmara, reitor da Uni- bio Cultural, Associação Cívico-mi- Obedece ao lema "in medío stat virtus" subordinando os interesses

1ifti�a realizada sob O' patroci- versidade e ao deputado Adro- Iitar l\I(\reehal Guilherme, Clube cic. individuo aos da sociedade e se opondo à intervenção da autorída

.aiocd« LIVRARIA ROSA. à aldo Mesquita da Costa a co- Oultural Ordem e ,Pro-gl'CSSO, Grê- de sempre que esses mesmos interesses não estejam sendo real e pert-

4?�doro n. 33, n�sta

c,aPitai"
menda e a placa de São 'Silves- mio Cultural Padre Sehrader, Clu- gosarnente ameaçados por forças estranhas.

'

1;�EM,�NOS _HDJE: tre enquanto o Sr.. Ismael be de Hociologia Tristão de Ataide Assim, na verdadeira Democracia, a liberdade do individuo sofre

, Senhol';ta ,Rema�da F. Ptzani, fi-I Chav�s .Barcelos conhecido in- Clube fie Le ll.ura Maria Desidér ia restríções toda vez que a segurança social o exige, mas, por :seu turno,

l?a ,d.? St: Clodomiro, Inspetor dos dustríatístn e comerciante, por Grêmio Cultura I Professora Auto- é vedado ao poder público ir além das imposições dessa mesma segu-
Correios e Telégrafos._ I suas obras de caridade recebeu niota d« Burr-os, Grêmio Cultural rança social.

,Senhora lsolina A\)Ja Lopes, eS-1
a comenda da mesm� Ordem, Professor Cid Amaral, . Sociedad,e No primeiro caso evita-se a licenciosidade e o desprestígío da

,[lo�a do sr.. J?Sé .

Licínio Lopes, O nosso' prezado companheiro de Cultura 'Musical e Orquestr-a autoridade, que é a pedra fundamental da Democracia. No segundo re-

Senho:rllI Silvia Carneiro da Arquimedes F'ortínt, provedor Juvenil de Ftorínõpohs. movem-se os perigos do autorttarismo.

,
.Cunha, 't?l'lc. do. TAP!. I da Sa.nta Casa, pelas suas rea- A entrada é franca. [Toda Democracia que não se mantem vigilante nestes dois pontos,

11 � data' de hO.Je regista o aníver-] llzações e caráter humanitário ! fraquejará nas mãos de seus inimigos - a anarquia e a ditadura.

';,l1I'-JO l'lafalício do SI'. �Rodolfo da e carítatrvo, fOÍ distinguido por Em lavor da São precisamente esses dois inimigos que rondam constantemente

O�?st.a . �1.:I'tado. Agrônomo da Pe-: S. S. Pio XII com a Comenda. de a Democracia Brasileira.
:miencl-ár'la do 'Estado. 'São Silvestre. eminração Não nos parece que de momento haja lugar para apreensões quan-

.

O ani.versai'iant.e, qU€ será D11.IÍ-: É oportuno recordar que es- � to ao S€gundo.
-:to fel icitado, receberá hoje, ern sa distincão só havia sido con- Vaticano, 3 (D. P.) - O Pa- i:!:m caminho de uara reestruturação democrática que se vem pro-
-sua aprasível residência, eU1 'Tl'l')l_,i cedida autertorments a dOJ·.. ;:: pa sugeriu aos senadores vísí- , d

-

I l'v o ,::; cessanuo atravez a vontade ('0' povo expressa em urnas ivres e 80-

dada os a
.

. I tantes dos Estados Unidos a'.

.�'
. migos .que- quetram com-: rio-grandenses, aliás já faleci- heranas, conquanto se verifiquem ainda muitos defeitos e vícios, de-

�.. nrIomenta·-la. I dos: os saudosos srs. E,duardo consideração da revisão das .

te conf
'

ai d
.

d di.., :::' . vemos Sll1ceramen e convessar qU€ esta c asta o o pengo e nova 1-

�rxxc= [ Secco e Antônio Chaves Bar-
leis migratórias norte-amerí- t d N

.

i' -

d I
� -

:;: ura. em o povo a suportana.
j' orma_çao

.

8 ar célos Filho. A entrega dós di- âanas, afin� de �erem admiti- 'Mas o outro perigo existe,
.

Á LUltJJIl''if{A p10mas e insígnias aos novos
os naque�e �als vitimas da A interpretação de que Democracia _é liberdade ilimitada, absoluta.

Os pássaros consteoem seus ni- comendadores �de São Silvestre guerra. O Vatlcano divulgou inclusive a liberdade de seus inimigos mais rancorosos, tramarem a

,'ilhas ao abJ'igo das árvores' 0:3 311i-' seI'á realizada dentro em breve'
esta�r�I� texto d.a oraçã,o sua destruição, levar-nos-ia às portas da derrocada e à perda dessa

.mais al'rriarÍl suas moradas' nas ca-
i em ato publico e solene" pre-

qUe �o pro�lUnCl�u ontecm me.sma liberdade 'sob cuja invocaç'ão armamos o punhal que haveria

ventas e matas ,e �ui.ros minam o
I siclido pelo Arcebispo Metl'opo- DPeran 'lel os senbaI. ores 'oresMt, ' de assassiná-la.

1 t·
.

ll'tano
.

onne , repu Icano por lS- }) 1 1 t
'

t' 'i_�o o pal'� es abelccer a vivenda. O '

souri, e Harr . C. Cain re ubli-
erce )emo- � em em�)o, porem, a e,rnve, a�eaça.. .

. homem, Igualmente conoh'oe 6 ltu' ! .. wY h' t'
p A DemOCI'8C18 BrasileIra vem se deíll11naO G€ manell'a preCIsa e

A edificação dê�se I�;" dl've-s�; I I c�nol Spor S at� lllldg °dJ?-' e

na, decisiva,.

"

Cavalheiro,"Senbora. OU qua ua an l( a. e ISse que '.' . . .

',�o��:'�!�:l �O!; .��l�.:�.t(��(j�����n����! Senhorita
, �e;�:����aâ:ou!oberoe�n�;a in�':i= I rel����ol��n�eob��d���:ro °c;���:�sOtaC�l������/o���:�;�l c�o d�e�:s��'e;�

.,se enorme capacidade de e�foJ·('.()S;' Sel'a em s""u quartel'/a-o t "A t
unlversa, aca a e conqmstar a !Sua terceIra vItona, cOln a extmçao

.

' , , '" ramen e novo. cen uou o
no sentIdo de obtel'-se dinheiro um dos deleg-"dos do h f dI' I'

dos mandatos vermelhos,
_

,.

.

.' ...... c e e a greJa qua a em dos,

'"com 0. qual, s,era fa�ll COll�P-gllll' 03 Ação Social Catarinsns9. ;interesses da nação e do bem
Podem, alguns, discutir a resolução do nosso Congresso, na sua

materJ�us lildJs�:nsav:ls <lO le'<1n-, Peça informações nesta estar do povo, deve o estado
preocupação doentia de descobrir moinhos de vento em toda a parte.

i't·tamenLo do �dlÍlClU; ('3[C', l'eSll'111C-
redação, pessoahru3nse também considerar os int€res-

A verdade é que a extinção dos mandatos comunistas se impunha
. se �o. aperfel\:oamenlo mOI.'al do

ou pelo telefone ses indivIduais dos sofredores,
como uni imperativo de segurança nacional. Em casos tão graves, como

·espll'lfo e assim, a seg1lrança dE.'
1022.

_ _:__ .... . __ . __,_. .. .. __ .

declarou o sen.ador Fernando Távora, a Pátria está acima .de' tudo:

��\��l'::l'adabili"Simo, I'epIpL() rlel �--;-t---"'�d As obras de Rui �;���r: ��e�ri��� pátria". É preferivel violar a lei do que expor, a
El1'qUa�Lo o segundo asprC'f.o,: 11 \11 orUA O sr..,. Barbo�a Cassando a palavra aos rep!18sentantes comunistas, não foi pre-

nada disprnde, monelal'lalllenle B!lrboCl1!l '-Ima II ciso ir conira a lei. Pel{) contrário; era à lei qlle reclamava a sua fôrçll!
iTalando, 'e nada exige de suor' e f'S-!!I.I �U '.IA Rio, 3 (A. N.) - A Imp,ren- na· defesa da nacionalidade bl.'asileira.

_fôrça visiveis, está em condi�iiol Rio, 3 (A. N:) - Informam sa Nacional, dando cumprimen- Congratulemo-nos, pois, por mais essa vitória de Democracia em

comum .a todos, indistinta,m.('�Le i d� Recife �ue o Tribunal Re- to ao pla�{) elaborado de con- nossa terra.!e cuidemos para que sempre mais ela se aperfeiçoê para
'.Iê, tOdaVIa, tem-nos sido difícil SllZ\ glOnal EleItoral de Pernam- feccional· com à maior bl'evi. o bem do povo e progresso do país.
'�:aplicação na vida ,pnática. É por' buco está quasi concluindo o dade Ias obraS' completas de
.assim diz�n', o c�minho da fdiCí-1 jl�lgamellto do� recursos dev.ol- Rui Barbosa" aca.ba de por á
-{jade, o qual aSil)lramos e poder'e-I VIdas pelo TrIbunal Supenor disposÍf,ião do púhlico mais dois
-,mos conseguir, independentemen-' Eleitoral para que lhes aprecie volumes da coleção _:_ Tomo I Lake Success, 3 (U. P.) - ao futuro da Terra Santa divi-
'te de pr'édíos suntuosos e situa-! o merito. - "A Queda do Império" e A proposta dos Estados Unidoll dida. Neste momento, a subco

"1�ões pr'evilegiadas. I A maioria de votos ficou as- Tomo II - de "A Imprens�", para a criação de dois estados: missão espeCial das Nações
O pobre na mansarda. muita!; segurada ao deputado Barbosa elevando assim a 16 o numero soberanos um arabe e outro I Unidas para a Palestina se pre-

,'êzes, sente-se feliz. formando
1 Lima Sobrinho, com uma van- de, obras já pllblicada.s. judaico, na Palestina, até o dia! para para recomeçar os deba...

-'l.l:na figur.a anlagônica ao milioná-! tagem de 1.548 sobre seu c?n- 1° de julho do ano próximo, eS- tes em torno das medidas, que
no ,possUldOl' de lares conslruido cOI'tente Neto Campelo JUnIor. ·......

S:;ji;:_..�d��;·-;;�(j�·G���á tá dependendo da aceitação serão postas em vigor para a

:Ii base de cal e pedra, desfrl.ltiveis! Restam apenas t'l'ês lfecurE(os por parte dos ingleses, arabes repartição do país. A sessão

,(' ,{Jom o decorrel' do tempo. para julgamento, os' quais,
KNOT em garrafa grande. e russos. SBrá secreta.

Em busca dessa felicidade an- mesmo providos, darão ao sr. li 'b I
• • Em fontes autorizadas se fa- -Y--I--f----------,,[iam as criaLuras e' Quando son- Neto Campe�o, no maXlmo, II a o CISUJlCO la que os Estados Unidos talvez I e e ODe para:

,·,Iam com lógica, os fato,: inerentes uma diferença de 300 votos.

no Pe rur I estejam inclinado�.a ��ranjar I 1 6 7 7'á alma 01.1 espirita, tendo por es- A vitória do deputado Barbo- uma formula concllIatona com
'

"CÔPO sen�imentns nobrrs. a 'PTlcon- sa Lima Sobrinho. candidato da, Lima, 3 (U. P.) - l!m tre- a Russia com r�speito ás dife- ai ••rá prontamente atendido •

"iram facrlmenLe: ala do P. S. D .. de Pernambuco, mor de terra abalou hOJe a ca7' renças agora eXIstentes quanto tren.porte de .ue. çarqo•.

E no� larrs, - ninhos de felici- chefiada pelo sr. Agamenonl pital do Pel'ú, ás 10,00 horas,
"(larles os filhos, (fnal aVPí�inhas: Magalhães( está, assim, defini- justamente quando se comemo

-chianl ei" cIp alegria, Pl11 torno rios' da, mesmo que o Tribunal de rava a festa de Todos os San-
-pais. ohservam perfeita linha fiei aos recursos pendentes de sua tos. Nesse momento. virtual-

--«,,?nduta e se encnminham, aufomu-! apreciação. mente todos os habitantes da
t)cameolr. por rumos qne os Jeva- cidade faziam romarias 'ás igre-
1'âo a obtrnção de felicidaclrs no

li
-

jas e aos cemitérios. Até agora
fl.lfurn.

. T�le"r�m�S ratldo� n�? foram verificados danos OU
Somente o lar, onelp. II moral Im- IV .� II &, '. ,U ." VItImas.

"nera. E('rn c(lpa7. de formar pre- RelaQflO dos telegramas reLidos Noticias de Huancayo, entre-
'ciosas n1entaliriades. utpis á pn- na pslnção local: tanto, dizem que na região an-

teia. e ao orbe. Adélia Pereira, Calixta Laho & elina ,o tremór foi par_ticular-
Jllntamo�. á� rf'rlea� constrnto- Ciu., Scylas ,Brel'anC', Valda Sagaz, mente violento, provocando

..> J'as 11e nossos lal'es. a al-gamas88 Elias Dal,berto, Francisco Lima vitimas e a destruição de nume-
rrist:'i. livI'(' -ele mrscla p implll'eza Nevaldo Sousa, E. Chemps Correio, rosas casas. O Ministério do
para yivermos feliz.es no »010 da Erne.sto Bernasconi, Manoel Lucas interior anunciou de Cerro de I1família humana, Sousa. AUgllSto Hanscn e David Paseo que o terremoto causou

O. Silveira Santos. ali destruições e vitimas.
.'

JO.:\.O· FRAINER

A criação dos dois Estados
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r u,o
Correspondenda
Comercial

DIREÇAo:
Am.éUa M. Pigaui

RUA

c
. .G1UtMIO LIRA - LIRA TENIS CLUBE _,. DIA 15 DE NOVEMBRO GR.ANDIOSO "BAILE DAS MÁSCARAS"-- SOLICITA-SE ÀS SENHORAS E

3ENHORIT_!\S, SóCIAS DO LIRA E GRÊMIO LIRA COMPARECEREM FANTASiADAS - PRÊMIO PARA A MAIS BELA FANTASIA - TRAJE: RIGôR OU FANTASIA
DE LUXO E PERMITIDO BRANCO. -. INAUGURAÇÃO DO SALÃO DE CRISTAL. TODAS AS QUARTAS-FEIRAS REUNIõES DANSANTES, PROMOVIDAS PELO GRÊMIO
LIRA AOS SEUS ASSOCIADOS E AQS SóCIOS DO LIl\A, DAS 19 ÁS 22 HORAS, CO};1 A SUA ELECTROLA.

DEZEMBRO: NATAL DAS CRIANÇAS POBRES) PATROCINADO PELO GRÊMIO LIRA.
EJ.Jl1]{TA A NOVA DIRJ<J'l'ORL\
DO 'INSTITUTO INTER-AMERI-!CANO DE ESTA't'tS'l'ICA
UDI brasileiro na presídêncía ho
norária da ímportante entíd.utr
A Assembléia Geral do Instituto

Interam�ricano de Estatística, que
s� reuniu recentemente em Was
hington, elegeu a nova diretoria
daquela prestigiosa entidade.

.

He
caiu a escolha dos membros titu
lares do Instituto nos seguintes
nome�, todos da, maior projeção
nos círculos estatísticos ameríca.
nos ·e mundiais: Presidente Efetivo
--:. Sr. Ramon Beteta, do México;
V�ce-Presldente - Srs. Stuart A.
Ríce, dos Estados Unidos, Carlos
Lleras Restrepo, da Colômbia, e
Roberto Vergara, do Chile; Tesou
reiro - Sr. Perez Guerreiro,'da Ve
nezuela,

Para a Presidência
-

Honorária,
fOI aclamado, pela .Assernbléía ó
sr, �I .. A. 'I'eixeijza de Freitas. Se
cretano-Geral do- I. B. G. E_ é Di
reter do Serviço de Estatística da
Educação e Saúde, que fôra o pri
meiro presidente efetivo do Iristi
t�to. �,ssa escolha constitui, a vá
nos titulas, uma honra conferida
ao Brasil e, em particular à comu
nhão estatística brasUeir�, a cujos
qua�ros pertence o sr. Teixeira de
Freitas há cerca de quarenta anos.

Istados arabe
e jóden
Lake Success (U. P;). - Os

Estados Unidos sugeriram á
assembléia da ONU que se o

plano de di visão da Palestina
for aprovado definitivamente
em plenár ios, os novos Estados
arabe e judeu se tornem inde

pendentes até IOde julho. Es
ta sugestão foi apresentada pe
lo delegado norte-americano,
sr. Herschel Johnson.

Confere
Dipioma

METODO:
Moderno e Eficieate

ALVARO DE (ARVAI.HO, 65

DOENÇAS NiEBT,'Ab.
c..... 'I'O,1'euo. 4& 1Il"�.

. .' ,-. . • • •• • • . • • • • • • • • •• o.' ta.j&, .. lIloenÇ'M net....., c.....
. J!m';'TrRNDJil\'[]:N'110S 'COiM]DRClAlS lrab..... tem.,o, do .al.. �

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA}- h\ HC L \_
. kltua ate • tliá Ia. O c .�

TODOiS OS PORTADORES DE TI'l'ULOS DESTA EMPRESA
) o i. NDA8���\: lTALIA:g Aj•••ttrat.:e••

e Ip��laefa, :C;..
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE.

. ,', � -, ,",.tllear 011 ü..Hvi4.0IUf.... ..,
.

. i tú8 ..r.mllI..... O Se�4:. l'f*
C�ETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE S. H. r. - Comunicam de Haia ;d.1lal III. UOC!Jli:U •••taIa .......r

:

ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. .

que serão realizados, ·lm-'vemelU.e, i". UI Aabalatórl•., fi•• atucl. llret
PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES J entendimentos ,entre a Holanda e a: ....ate .. ,4lo_tu Der..... -:

PECIAL FAV.OR DIRIGIR�SE AO ESCRI�ÓRIO CENTRAllnália, sobre um novo acordo del�::.It.i;J!."!::"""
DESTA CAPITAL, CITO A. RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI' . pagamentos e comércio, Ainda não •••..............•.........•••• "

l�M ,REMltDTO QUE ELIM:JNA I) CIO AMÉLIA NETO.
-

se sabe, POl"(\m, se a:� conversações Café Otto traduz qua1id.aue!
t;A'lARRO NASAL E ALIVIA O serão i:ea![izachls em Haia aLI em Pena_ ...0 co 'seu fornecedor o

O A'fURDIMEN'DQ CATARRAL

I
,..

}�onla_ As negocíações entrf:l a 1f.o- ". c �

.

,são poucas as pessoas que dão E ELE6ANCIA 1 I lauda t' a Suécia tiveram inicio a

ímpoetâncía e tratam .a afecção ca- I :27 fl·f\ outubro, ern Estaucolmo, e Itê1IT�I. Entretanto, a afe-cção catar- PROCURE A·
ri nao é um mal passageiro. 8e não

versão sobre a pr-orrogação do

�eJrllet[r.aarLada em tempo, feIa pode de- .8Ifa,·ata ri·a e.llo 1- awnto' comercial atualruen etexis-
.

",' numa grave err ermidade ,e (pn(p. até 19M!.

I�
Crimft e cível

paulatínamente, minar a saúde en�
geral.

' .. - , , , . . . COIl.tituiçQO d. Soei.dad..

Se V, S. padece de catarro, não J Rua Felippe Schmidt 48 SI CADA. BRASILEIRQ
.

�ATURALIZAçõE8
se descuide, Compre um rrasco de ..... •

' I
Consegmr alfanetízar um patrí- Titulo.-Btm1o,rotórioe·

PARI�HNT e torne-o de acôrdo CODl
cio, convencendo-o a fr-eq.·uentar

-i.

'V'O t b E"IIOrit. -- Pro..." 15 d. No". �.
8S instruções da sua bula.

.

TINTURARIA CRUZE'JRO
um curso norurno. em r·evé ae- . lo,";ndo.r.

PARMINT t.em demonst1'ado sua
....

-

r&mós um dos povos mais adian-'
efi.eáci'a em muitos casos, po,rque

Lados do mundo: Grupo EscoIar S. R.lld. - Rua. Tirad.nt.. 47.

sua ação se exerce diretament,e 8Õ.- 'Ir' d t ' JlO José .ou Escola Industrial. .
FCiNE o. 14S8

bre o sangue e sôbre as membranas
Jf8 . eu ·es ':t:"i!: •• ' •• , •• , •.•••••• , .•••.•.••

---------- --...,;
. 'fRANS'FE1UOA_ PARA A no- , ,

m�Q��fta da r,espiração fácí.l.

daj
LAVA e TINGE ROUPAS I IJ.ANnA PA_RTE 1m UllfA FA- "Quem e�travi:ar ou luaOOH!" •

agudeza de ?uvido, o restabe'lcm- Reforma chopeos BRICA LiLE1U. UE PROJ)ú- certificado de alistamento pqa,,-
mento do oHato e do paladar e Ie..: Profissional comnetente Servl'to rapido e "' .. r t·ldo TO.:! QUI1l>rICOQ Inulta de 10 11 i).O cruzeiros. outree-
vantar-se, pela manhã, com novas

.

,

.

II'
-

l ;)Q �
.

". .., lU_ "

enel'gias e a garganta livre d'8 ca-
sim incorrerá em muI"', de 20 a 1!H\

tarrp _. eis o rqu,e lhe proporéio-
S. H. 1.. - Informam de crnzeiros aquele que edravial' ...

nara o Lratament.o com PAHMlN'l'. Amste_rdam que parte da Wos- Inutilizar I) Certifieado de �
Torne sua vida mais aprazível, mais Tonicardium - Tonico d.o c01"ação tphaelische Anhaltische Spron-
alegre. Para seu próprio hem - se O TOlticardium 'IIigoriza o coração. combate ali afHgõea. gstoffe A. 'G., fabrica de pro-
sofre 'dfl calarro - comece, hoje, (I canla"'o. palpitaNõ., a ali 'lia o. rins. d t

.,

A J
.

tratamento com PARMINT.
"'" u os qmmlCos de l.endorf,

8··e··�·�t·O·.·.__ ·I·o·.·U··v.·..·a·�.··'·.·e·I·
.. · .. · ..

"'1
Alemanha que havia sido des- ••......................... �

"

Fracos e convalescente. montada, coube á Fabrica de TEUS FILHOS
O Stenolino evita aa mollUtia. do peito. anemias, debiliq.ade. P. l'odutos Químicos Rids, de Hardd vido. e lIa.ud.. aplaudirão te. gelto,

RiO. (A. N,) - O presi"1
os priu}eiros vagons carr.egadofll quando souberem q1Íe coi....

dente da República· fieferill o Mole!Jtia8 das senhoras Colicas de material comecem a

chegarl·,

t d
. ...

d boraste ·pró Restabeiecime.. ·

.

·requerimento em que o :::;-ran!le U••m o S.dlSntol contra u' irreguloridades nUII vi.HolI, a Ams e1' am em pnnclplOs o

cantor' lirico ·italiano Beniami- dilturbioSl e mal .atar. Evita complico§õ... .1 ano proximo.
_. _

1 to da Saude do .Lá.zaréo
no Gigli pediu autorizaçãe pa-

ITa enviar para as instituições I
. Cactusgenol - Re§ularizador do coração CLUBE DOZE D·E A60S1"O

de carid.ade de sua pátria, 25

I
O Cactu.qenol tonifica e r6�rllilClriza. Combate as lufocaçõas,
fI'

� . h - f I
A DirBtor'ia do Clubfl DOZE de Agust,o r8-solvcu,. a partir desta data,.

sacos de café e 25 sacos de Q lÇOes. mo açoeJ e Q.a altma..
snshllr t-empol'ariamen,L-e, a admissão de sócios ASpíI!RAiNTES, salvo �

açúcar e chocolate que lhe fo-
A Spirochetina é u� bom depul'ótho filhoo de sócios.

ram aqui oferecido.s. .... Ess.a medi,da ·é determinada "'elo fato de .0 numero. de ·seus as-SQ-
••••••••••••••••••••••

'

••••• o
A Spirochetina auxilia o tratamento da .ifili. COl'ltra a. .�.

ma.nif•• to;õ-es d. dor nos 01l80S, pelt. ferida.. ciMws s·er, atualJmente, muito eJ.eva(io, em rela,ção á exiguidade dO$

�eus s,a15l1'S.
i;oo('etaria, ·em :81orianópolis, 23 de Outu!!ro de 1947

A DrRE'110�lA

o ciltar,iip,id'é:caüs'á'r
zambldos e surdez

. QUER VESTlR·SE COM CONfORTe

AVISO

L
�

----

ll--�:-�:�o'fo A��o 01
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituiçao da lIIociedad•••
Pl�no. contabeÚl o. Organiza·
gõ.. -- Parece.ru e ••rviÇo.

correlatos.
-

Ruo Gol. Bittencourt nO.·,_122
Flori.an6,oU.

Deu 11 ho-,raa em cli'ont••

.................... ,.:. ' ..

Dr. (LARNO G.
GA�LETTI

ADVOGADO

-riMa".
(Art. IH d. J..ei 4. 8wvl�. Mi.

tu).

MeigipCln � Para curativos
Aplique na. ferida., limpeza, arranhões, inflamações, picado.
d. in.eto. e higissul.

. .

!

I Nas FABI&CI4S e DROGARIAS
l�-----------------------�---

Ainda ouLro dia Sua Santidade o Papa, falava ao Mundo
sôbre os problemas que alravessam08 c dizia que eSLaVU.1fl
;faltando santos.

Logo após surgiam as not.ícias dos milagr,es do Padre
Antônio Riheiro Pinto o um depois outra, iam surgindo as

\reportagens dos jorDa.is e das emissoras, aclarando a·quetj
tão.

Os cientistas, os religiosos, os médicos deram a sua

lQ1Pinião a I'espeito do Pàdre António milagroso de Rj.i)
Casca.

O que acontece com a Loteria de qu'Ü a gente tem Sfll1l

pre uma desconfianoazinna, e que só passa a creclibr
quando um parente próximo ou um -amigo mais chegado
acerta o prêmio, assim também com os propalado� mila
gres do Rio Casca, a. gente fica meio incl'édul-o até quando
fatos nos chegam tã.o porto, que so é obrigado a crêl' na
quilo que agita o brasileiro, no momento.

Os milagres do Padre Antônio têm sido tão concretos,
tão r-eais, que nós temos de atestar que a sua fôrça é pro
vinda de Ente Superior, que nele llá qualquer coisa de so-
brenatural. I

............eeee ••

• i

I Uma graça, Padre Antonio I
$ @
8 •

!.............. �......

ALVARUS DE OLIVJ�IRA

Segundo, aliás, opinião de ilustres pl'ofessor·es, tl'ata
se de simples poder da Fé ·e já Cristo Pl'·egava que "A Fé

I'·cmove montanhas".
.

Mas a fôrça e o poder do Padre AnLônio esLão just�t-
11l'É'nte em faz'Úl' valer a Fé, ·em fazer que os outros tenham

Fó.
No dia 25 de Setembro uma. notícia se divulgou, célere.:

.

O Padre Antônio ida, pela, Rádio Nacional, às '18 horas,
lançar a Benção ao Brasil. Que se colocasse um jarro dágua
súbre a mesa ,e se avisasse a s·eis pessôas. A água, seria ben-

i

da

ta e traria, a quem tivesse Fé, o bálsamo aos sofrimentmf>
do qu� não pnc!pssem iT a R_io·Casca.

:E: dizem que houve uma paralítica que se cm'ou com.

a $imp]es benção à distãneia.
.

Nós ouvimos a oração (\ na hora fizemos um pedido a..

Padre AnL;)lIio, solicit.amu-lllc' lima gc'aça: - Que faça os

brasileiros ler _Fé; t.er Fé nos seus homeH.s; ter Fé nos cles

"unos de grande potência qllf) estão reservados â sua pá
tria' Ler Fé no trabalho que ,soergLHJ e que trás evoluçã!l.
e pr;ogl'esso; ter Fé em que �airemos do Cáos, das hotda$

do abismo em que maus brasIleIros nos colocaram!

E com esta Fé do Povo, Fé -d�'�Br;;il-eiro, os homet!$
que nos governam, que estão com as 'l'éd·pas do poder, fr
earão envergonhados perante os seus represel1tado-s e des

pel'tal'ãl) e reso1v.erão af_inal, cumprir com o seu, D�vflr [
Jogai, Padre Antôl1lo, sôbrc o Bras!l, que e formosa...

que é ricD, que é grande, es.sa graça e com êle a nossa terra.

levantará: a cabeça, <8l'guer-s,e-á para que possa Dlhar par&
si mesma com respeilo do seu destino, com Fé na sua p'ró
pria gra.oc!eza, e no seu pró1J'!'io valor!

_" _
t
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São -tipicos os padrões dos 'Vestidos Éfeci,
o l{He lbes assegura equel« csrecteristice

de distinção e ele,'!,anc.ia qye, os

põe .num« classe absolutamente superior dentre

as vestidos de classe - prontos p4ra' vestir.

Padrões, cores, desenhos, mede/os

- mdo é tipicamente Éfecê nos

'Vestidos Éfecê, EShM qualidades, aliada� M

se« acabamenlO realmente cuidadoso

e ao seu talhe perfeito, fizeram de Éfec2
- o pioneiro e lider dos 'Vestidos feitos
- um ponto alto do gltt<trd.z-roupa das jovens

e senhoras de espírito p.rático e moderm,

.

-:
,

/\l-'',' �
"

; ,

t:.. l

, :

.�
,

I.

,Asteróide s Cia. Lldaa
RUA TRAJANO, 33-(sobrado)

Representante de A!ldebu de Btasil S. A.
PJWDU'llOS ALIMENTiCWS - Sardilllhas Portugueza - Pe-

. :tit-Pois -- Aspargos - Macareão Americano, com ov.)s. Arenques
em oleo e salgados,

Produtos d,e-sJ:lI'idrf(twd,o.s "Harksou" - Gema de ovo em pó -,

-<!Ovo iuteirn em pó � Alhumina Cristal.
PAPELARIA - Canetas tinteiro Erversharp "Skyline" - Au

""Ío-poins - Canetas de madeíea=Penas para canetas, marca "Eagla";
,R.ADIO - Para mesa de cabeceira, marca "Wounie", 5 valvu-

!'las - 110-'120 volts,

,ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace",
EíLA'STLCDS - De Bayon ,e algodão.
BAlRAlUlüS - Americaeo marca "Caravan".
TEC1!DOS - Graníte Bayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, orocedencia Inglesa.

suo nutr�

COCKTAllV-8
6ly'NVL-...J&

Rico em Vitaminas

�z-Delicioso suco de 8 vegetais,
numa feliz combinação sele

eionada, Cocktail V-8 com

pleta e enriquece a nutrição de

pequenos e grandes, pois é de
rico teor em minerais e vita
minas. Sirva-o gelado ou quente,

•

* Tomates
... Cenouras
* Espinafre
-* Alface
... Salsa
'* Aipo
* Beterraba
*, Agrião

como sopa.

Peça

-COCKTAIL V-8
h , __e

OOMPLtNHIA GALlANtA DA Im"
'-4.4. .. !S7' -- W.: I A ....
U-CBImI91 11 tfJUJflHlI'J.fU

Cifrai do Balanco d. 19441

_ puríssimo suco d. 8 vege·tais I
r ,

;"'to d. Sta ..dard 'r ds 01 arUIU, Inc.
Rio d. Ja ro

CAPITAL E RESE'l�VAS
Re!poonbilidadel)
Recete
Ativo

80.900.606,30
5.978;401.1'55.97

61.053.245,30
142.176.603,80

Importados diretamente dos E. E. Doidos
Aos srs. médicos e fa-rmaceuticos e aos hospnals
Comunicamos que ••tamo. recebendo uma importação direta

dos E.tndos Unidos, dcs seguintes artigos:
Filmell para RáioSl X. em diverso. ,tamanho•.

Almofadas • trave••virol! de câmara de ar. de borrocha -- Dedeira. e

cClpotinhos higiÉ!nicos, de borracha.
Luva. para ch·urgia.

I
Cubas. comadres. irrigadoras i caneca. graduada. I compadrei. funil,

em ferro batido. eli!maltado,
E divenos outros artigo.. ,

Demonstroções e pedidos à SOM A TE. C
So-oiGdade Materiai. <ii Instrumentos Técnico. -- Cielltifico. Ltda,

Rua Cangelheiro Mafra. 54 -- Caixa Po.ta!. 148.
'I'elegrc.mQs: «Sotnatec» FI..ORIANOPOLIS .•

c-.
Cr$
«

'.

Sinistros pagol 00= 61tií2loll 1\) anOi

Re,poDeabilidadcll
93.687.816,30

76.736,401.306,20

Diretore.:
Dr: PSOlphilo d'Utra Freire de Carvalho; Dr� Franch.eo
de Sá, Anisio M�I.orra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JosE :Abreuf

«

(ombata '

O Reumafismo1
fnquanfo Dorme
Se V. sofre de dores agudas, ee suna

articulações estão inchadas. isso prova
que Y. e�tá se intoxicando porque SP.U3
rillR não trabalham bem. O utros sin
tomas de desordens nos rins são: (Te
quentes levanbadas noturnas. dures nas

CO!1t:\S, lumbago. dores Das pernas, ner

vosismo, tonteiras, enxaquecas, torno
.rlos inchados, olhos empapuçados. (alta
de energia, perda. de apetite. etc, V, devo
eliminar os germes que estão arruinsnde
Sua saúde, Cystex combate êeses
transtôrnos removendo sua oausa. Peça.
Cyslex em qualquer Iarmâcia sob
008." garantia de que o aliviará rapida
znente. Em 24 horas V. se sentirã melhor
e completamente bem em uma. semnna.

I
Compre Cysiex hoje mesmo. NosB"
�alltia é sua maior proteção.

Cystex ..�*:

j C'''''''. "El"ES 'u"c_

Combate aos
, gafanholos/

Rio, (A. N.)'- Na reuuíãn
da Comissão de Agricultura dI)
�enado, O senador Sá Tinoco,
emitiu parecer favorável ao

projeto oriundn da Gamara dbà
Deputados, estabelecendo me

didas de combate ao gafanho
to. Aceitou em seguida a emen ..

da que autoriza o Ministério da.
Agricultura a adquirir cínco

: aparelhos destinados a auxiliar
; 0,8 trabalhos de pulverização.
.-que serão entregues ás Secre",
. tarias de Agricultura: d� Sí);()
Paulo, Paraná, Santa Catarlna

, e Rlio Grande do Sul.
.

• .. • • ��" •••••• ii _

·Vende-ses
O B-ar Reat-auronte do sr'

Artur Fidalgo (Chileno), /íd:
.
tuado no centl"O d« Praço.
Hereílio. Luz, defronte a.

Matriz. em Arol'anguá.
Bebidas no61onais e es·

trnngelra:!l. Aoeritivos da
Flol'u B{'a�ileirQ; Fl'eguezia
otin'\Ci.
Tratar pessoalmente:

I
..J

� .

Irmãs da Divina
Prov1dencia
A data de amanhã assinala

a passagem de mais um ani
versário da fundação da Con
gregação das Irmãs da Divina

Provídêncía, fundada em 1842.
Florianópolis que tanto deve

a essa Congregação, já pelos
beneficios que, desde 1897 vem

prestando ao nosso Hospital de
Caridade, já pey:t>benemerência
educacional do C-olégio Cora-

. ção de Jesus, sauda as Revras ..

Irmãs pela auspiciosa data,
desejando-lhes bençãos celestes
para a sua sublime missão,
.....

'

.. ".... ...... ...... ..... . ...

SI CONSEGUtRES
Que um teu amigo ou cenhe

cido analfabeto frequente um CUIl'-

50 noturno para aprender a ler e

a escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral M�..

tro,politana ou Grupo EsooIM' Sao
José.

.
.

Di��olução do
Parlamento
Dublin, (U. P.) - O prí-

melro ministro irlandês" sr, De
Valera informou aos jornalís
tas q u� pedirá a dissolução do

atual Parlamento e convocará
novas eleições gerais' para
",prinCÍpios do próximo âúo"
Esta decisão se fundamenta na

�errota sofrida pelo partido do

"premieI''', que perdeu duas ca..

de lras nas eleições- suplemellta�
res.

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

V. S. quer o prog'resso da

l1.o8'8a Juventude� Dê-lhe ius·

tl'ução, e isto só se conseg'ue

acompanhando (iS organiz9,(lo,
res (10 "ColiSbló Bu:rdga-Vel"
de".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ODEON � 'ás 5 e 7,30 horas>
Sessões para todos - Uma,

festa para os olhos, uma delicia ;. ""
para os ouvidos! . ..

Todas as côres do arco-Irts,
no melhor de todos os filmes
romantico-musicais:

SERENATA BOHEMIA

(Tecnicolor)
Com: Don Ameche � Car

men Miranda - Vivian Blayno
No programa: 1) A Marcha..

da Vida - Naç. Imp. Filmes '2)
. .. Bugigangas Simiescas - Short

mio ,�uperiormente dírlgtdo Preços: Cr$ 2,00 único _
por Djalma Telemberg, o� .dl- .Oeral Cr$ 1,00 - Livre crean
retores do. Síderurgla Atlético

.ças maiores de 5 anos poderão
Clube enviaram uma, carta, entrar na sessão de 5 horas.
comunicando não ser possível

,...... . , •

a realização da partida na da
ta marcada, em virtude de di
ficuldades imprevistas, e solici
tando nova data para a efeti

vação do amistoso inter-muni
cipal.

Campeonato Carioca
de Futebol ! I

O Olaria surpreendeu o vice-lider. Vi
toriosos FJumioénse, Vasc� e Flamengo.

Empataram Madureira e, America.
Na capital da República rea-I nhegas (2), Juvenal, Pé de

Hzaram-se, na tarde de sába- Valsa e Orlando.
do as 5 partidas constantes da O Vasco da Gama em seu
terceira rodada do segundo próprio gramado manteve sua
turno do, Campeonato Carioca invencibilidade, vencendo o

d.e �te?ol da Div-isão de

pro-f'
Bonsucesso por 3 x 0, tentos

.f!s,slOnals. de F'ríaça Dímas e Lelé.
O Olaria, que havia abatido O Mad�reira, em seu reduto,

Q Flamengo na rodada ante- logrou empatar com o Améri
rtor, colheu novo feito expres- ca, por 1 X 1, tentos de César
sivo em seus próprios domí- e Adir.
uios, derrotando ° B'otafogo,
vice-Iíder do certame, pela con- Com os resultados acima, a

tagem de 3 x 2, tentos de Li- colocação dos concorrentes é a Para o proxímo Torneio do
rnoeírínho (2) e Baiano, para seguinte, por pontos perdidos: Atlântico, a realizar-sa breve ..

o vencedor, e Santo Cristo elO) Vasco, 1; 2°} Botafogo, 6-, mente com o concurso de equí
-Genínho, para o vencido. Es· 3°) 'Flamengo, 7; 4°) F'lumi- pes da Argentina, Brasil e

tá, portanto, o Olaria creden- nense; 8; 5°) América, 11; 6°) Urugual, o nosso país se fará natos paulista
dado para enfrentar domingo Olaria, 14; 7°) Madureira 'e representar, como sempre, pe- pectivamente.
o conjunto do Vasco que con- Canto do Rio, 15; 8°) São Crís- --------------------------- Tome

. ..

d tóvão, 20; 9°) Bang.ú, 21; 10°) EJ}'{ LA PAZ, o C.tHIPEONATOtmua ínvícto na ponta a ta-
E'X,TR"AORDINA',R'IO DE j

'bela. Bonsucesso, 22. �

O Flamengo reabilitou-se A próxima rodada, a realí-
ATLÉTISMO

completamentr, da derrota so- zar-ss domingo, marca os se- Rio, 3 (Via Aérea) - A

frida na rodada anterior., con- guintes encontros, dos quais Oontedenación Sudamericana
de Atlétismo comunicou á C. B.

seguindo vencer, o São Cristó- alguns poderão ser antecipa-
LI NÇ DOvão pela expressiva contagem dos para tsábado: Flamengo x

D., que a Federación Atlética A A Ada Bolívia, de acôrdo com o 1'e- :'
,

de 3 x 1, jogando nos domínios Canto do Rio, no campo do
do adversário. Perácío (2) e Flamengo; Vasco x Olaria, no

solvido no Congresso realizado, '

no Rio de Janeiro, escolheulS.ade: Avenida Rio Branco D. 91 .... S.O andar
Jair marcaram os pontos do campo dêste último; Botafogo I'

rubro-negro. O tento de honra x São Cristóvão, no campo
mês de abril de 1948, para rea-I,

, RlO DE JANEIRO
do São Cristóvão foi de autoria dêste último; Bonsucesso x

Iizar, em La Paz, o Campeona- Carta Patente a. H3.-Expedida pelO Tesouro Nacto,nal
d I dí to Extraordinário de Atlétis- Plano Federe] do Brusíl "XII, «Y« e -Z.e n 10.

'

t Fluminense, no campo do pr í- >:> .. �

o Fluminense em seu próprio,' meiro, e Madureira x Bangú,
mo.

e "Plrrno P.liança"
campo venceu com facilidade o no campo do primeiro. O Amé- O RIVER, PLATE VIRÁ AO Resultado do Sorteio re»!izadn no día 29 de Outubro
Bangú por 5 x 0, tentos de Pi, rica estará de folga. BRASIL ENFRENTAR O de 1947, pela Lotería Federe-l do Braeil de �eôn:í(l (W� tR -

E
F,LUJUINENSE . arttgo 99 do Decreto Lei n. 7930 fie 3 (h, R,ptembm d$ �

m tOrno do Sul ftmer,·cano Buenos Aires, 3 (U. P.) - 1945, revigorado pelo de n. 8Jl53, de 26 de Janetre de: ,J'

U
'

'

II '

' A equipe do "River Plate" se- 1946 contnrme Y1 ,circular fi 2 d!lo Otretori;\ de Reudas
guírá para o Brasil, logo após Internas, de 8 /'1;:. J�ueirQ de 19413

d G
·

'

-I
a finalização do campeonato! Plano Especial. Premiado o n°. 4.144

:

e
.

U �18qUI, argentino de futebol do corren- 4M4-Milhlir-Pl'imelrfl pl'ê!nio no vaíor de Cr.$ ru.oeo 00
U te ano -� Foi a noticia colhida 14-+ - Centena -- Pr ernio no valor de CI',$ L2t10,OtJ:

Rio, 3 (Via Aérea) _

como!
um delegado a fim de particí-

nos meios esportivos locais. O Inversâo .- Pr,t"ID'tl no val e»r d.. Cr.$ :100,00
,

dI' t rblí esquadrão �o, "Ri�er. Plate" ,Plano Popular. Premiado o n9• 4.144
e o oonnecimen o pu ICO o par do Congresso para a defe-

que na capital brasílelra en- 4144-Ml·�h""r-p,.im.ol,r() Pr êuno �H\ "",Ior d e ('r.S :;OOO'.nOBrasil estará ausente do cam- ,sa dos nossos interesses no
11.1'.. - •• "C • '" <oi v..... v \I'"F

j frentará o "Fluminense", já é, 144-Centena -- Premio no val(�r de Cr.a> 600,'00:iPeonato sul-americano de foot-I mesmo, inclusive quanto ao
ofII,

ball a iniciai."-se em 30 do cor-l direito de promover o campeo- praticamente, o campeão ar- Inversão -- Prf"mio tiO 'vahlr de Or $ 100,OU
Tente em Guaiaquil, forçado nato continental de 1949, que

gentino ?O corrente ano pois .PlanG AliancaD 4144 - Sé'rie O
'

por irremoviveis dificuldades deverá ser realizado em janei-
conta seIS pontos de vantagem Sét'ie O n. 4.144, no valór de Cr$ 50.000,00 - Tip6 liberal

financeiras e técnicas. A in- 1-0 e fevereiro provavelmente.
sobre o �egundo colocado - jMilhar de qua'lquer série Cr$ 2.50�,OO - II lJ

sistencia das declarações do, x x IndependIentes. - quando fal-l Centena Cr$ 600,00 -." I)

S C tI"" O P •

t- d'i' ld tam. apenas tres rodadas parar;Inv"'-:;;'" do m:,Jh.... Cr$ 200,00 -
� &

r. ues a uarcez, pOrelll, en- ,arag'ual es It em I leu a- "'" ....'" n ... � •

volvendo até o nome do' pre- des também o fll1al Çlo certame. Inversão da centena Or$ ,60,00 -» !)

sidente da RepúbÍica do Equa- ASSUNÇÃO, 2 (U. P.) - A Série O n. 4144, ao valor de Cr$ 25.000,01) .:_ Tipo clássico

dor, que teria se dirigido ao Liga Paraguaia de F:ootball de- Milhar de EJ:ualquer sét'ie Cr$ 1.&50.9\) -. li>

,presidente Dutra com o obje- cidiu não comparecer ao Cam- Centeaa Cr$ 300,00 -. f)

tivo de afastar todas as difi- peonato Sul-Americano a ser
' 'Inversão do milhef

.

Cr$ 100,00 -.. ,.

culdades, mantinha em torno disputado em data próxima no \ Inver8'ão da centena Cr$ 30,00 -» ..

do assunto uma certa expecta- Equador, fundando sua excusa A.daptado ao Decreto n .. 7,930
tiva. Agora, porem, a C. B. D. em insuficienda de verba.

'

Tipo liberal
� RITZ HOJE ROXY .

vem de encerrar definitiva- Ao ser informada da decisão,
R't' 5 730 h

Séne O numero 4.144 no valor de' Cr$ 40.000.06
mente qualquer possibilidade, a Federação do Equador pas-, I z as e, or�s Roxy Milhar de qualquer sér:ie no ....alor de Cr$ 5,000.00
comunicando oficialmente á sou um cabograma ás autori- as 7,45 horas, - Sessoes das Centena no valor de Cr$ 1.200,00
Confederação Su1\-Americana dades esportivas paraguaias Moças Milhar na ordem invena no valor de Cr,$ 2.000,00
que não Se fará representar pe no qual pede reconsideração e GBorge Murphy - Carole 'Tipo clássico
10 seu scratch no certame de anuncia que está di�posta a Landis - Pat O'Brien - Le- Série O numero 4.144 no valor de Cr$ 20.0OQ,OO
'GuaiaquH, e expondo as razões "eliminar todas as dificulda- nore Aubert Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 2.50o,On
que impedem ° seu compare- des". UM CRIME MARAVILHOSO Centena no valor de Cr$ 6()O,OO
cimento. Invocando essas mes- No programa: - Imagens Milhar na ordem inversa Cr$ 1.OUO.OO
mas razões a C. B. D. ,procura

cIo Brasil - Nac. OBSERVAÇÕES- O prõ*,üno sorteio relllJz n··lw·á DO

isentar-Se da ,multa a que es- VITORIOSO NA BAIA O "CAM- Preços: Cr$ 3,00 2,00 1,20, dia 29 de NoveWlbro (sábado), pt.,lll Loteria ft'(h>l'al da
'tará sujeita, de acorqo com 'o

PEÃO DOS CAMPEõES" Censura até 10 anos Brasil, de conformidade com o Decreto-lei n. 1.930. da

'Regulamento, pela sua não Salvador, 3 (Via Aérea) -

C' G ,,3 de Setembro de 194b,

participação. Foi das, mais auspiciosas a es-! a�lll&a, ravatlu, PIJame" RIo de Janeiro. 29 do Outubro de 1947.
x x tréia do Atlético Mineiro l1e�ta I Melai dai melhores, pelai mc-

R. Pessõa Rama.lho -Flsctil F�deral.
])everá. ir um Delega{lo para o capital. Cabendo-lhe enfrentar' Dores preço. 16 1l.,:CASA MIS

VISTO: Edaardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro
COllgres�o a equipe do Galicia, não teve

CELANEA - RuaO. Mafra, O, Peçanha -Dií'etor-Gerente.
Rio, 3 (Via A€rea) - A o campeão mineiro grande difi- , A noS'Sa Capital vai ser dota Convidamos os senhoras contem pIados, que e.�tej>8m

propósito do sul-americano de culdade para se impor e termi- da de mais um estabelecimento com flS (,enE! titulas em dia., a virem à nossa p.ed�, pa'r&
Guaiaquil sabe-se ainda qUe é nar a partida com a vitória de ensino e este será o "Colé- t'ec-eb�rem S!3US pr,êmios de aco-rdu cü;n ü n013�O Regu-
pens.amento da C. B. D. enviar 1 por 6 x 2. gio Barriga-Verde". lamento.

Com: Esther Fernandez __..

(Santa.) -- Antônio Badú'
No programa: - 1) A Mar'

cha da Vida n, 135 -- Nac. Imp•

Filmes -- 2) Fox Aírplan New&

Vasco 'nO
29 x 82 - Atualidades

. Preços: Cr$ 4,00 3,00

A·,""ti, a""n' t=,co
Imp. até 14 anos.

, I' Senhorita!
A última creação em refrige

rante é o guaraná KNOT'.
EM GARRAFAS GRANDE$..

lideres invictos dos campeo- Pretertndo-o está acompa-·
nhando a moda,

e'__-- , __

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

O' IIlternacional não jogará
em Tubarão dia 15

o Internacional, desta capi
tal, conforme noticiamo-s, ha
via recebido uma proposta do
Siderurgia Atlético Clube, de
Tubarão, para a realização de
um prélio amistoso, naquela
cidade no dia 15 do corrente,
tendo o clube alvi-rubro resól
vido aceitar o convite.

Agora, ao que nos informou
alto paredro do simpático grê-

Palmeiras e

,Torneio do
los renomados esquadrões do
Palmeiras e Vasco da Gama,

e carioca, res-

CIA CATARIHENst
DE TRANSPORTES AÉP.EOS LTOA

LAR (LTDA_)

I
I

IMPERIAL - ás 7,30 horae
ROSANGELA

KNOT
,1\, §l!i'1meir& Agua de Colônia híIIil

UI) unmdo foi fabricada na -etü...
<te COHHlia pela Fábrica �{I J.....
\1,u'il'l Fan:na.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Terca tetra 4\ de Novembro de "47�
-----------------------------_.�---_...-

í
J

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

7

mais moderna
.

creação em
refrigerante é o Guaraná

A

� ou- �.IO ",,· "' ., ••• � •• _ � .. #.�"''''.''.4
·

/

.
c;a��2�a���.(!!�t�=.l! I� abaixo. l'eIIlete-lo á DODII RMaçOO s.fiM'l. �.l;&rtarmoc
;IIIIato autel.· o DOUO iIIOVO CadulÍ'o fJMla1. ft I
fi . - .. 0......... II

... _............ � Gi"ri) ••••••• • •• • • •• D. N� •••.• • • • . • • .. II� ········�···· G�.� ..��" .. �� � .. � .. � .. � �.�.

� (c) " "' � .. � iii � " .. lO " 11 " .. II .. Oi " ••• " •• 61 • , •

� do Pai (mifJ) _ ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

; "'. .. <I " 1O .. "." to .. ""_ � .. ., ., <II' .. "ti .. .,. ..

�lJt �AVA� UCDUJA
.� 1llI4icHco-eiJl"W.i� dI! O!h;iJí;
..- �(<I)ll. Nua - GlIr.,a:a.t:\.

Wtuorigão da lente. d�
oontato

Reiniciou sua clinica
, JI' Con.ultorio: Felipe Schuddt 8

, � Dali 10 àll 12 hs. e das
14 àa 18 hora;
TEIJEFONE 1418

(.

Dl. NEWTON fl'AViU
��I - Qitf.í UrilW"lu -

J\.iloII�1d d� I!ntefltboll" réto II

�" - Hemol'Toldas.•'Nl�
W M colite amebIlmL

4?bI,o�WApll11 - lrurll vermeJ.b.o,
t:on:iutt.. : Vitor Meirelell, 18.

.'&.�. díaríamente. U 11,30 U.
� f1 tálrde, das 16' ns, éID &utCil

tluid: V!ÕJ8l R.IlmGl, 00.
J'0llt0 1007

..

.--

Di. A. SANTAEll.A
';�1.&lGmado pela Fll.Culdl1de NiII'.

'-;:,"",,<f'IÚ de Meiiiclna da Unlvti"1I1d..
>f.!;.� M Brasil). Médico por concuz

j;s; M Berv.iço Nacional de Doo"
entale. Ex interno da 8ill1,tlll

MIsericórdia, '<I! HospItal
o do Rio na capital �O>
'détal ,

�CA Jlil:DIl;:.;\ - DOlllNVAW
NERVOSAS

.._ eon.uItóírio! Ediflcl0 .Am0Jja
NETO

�'1lhUl J'elipe Scnrnídt, Consultes!
DU 1� ã!I 18 horaa -

Rnidsn<:ia:
Largo Benjamin Constont 11.6

.,ji"�. POLYDORO S. THIAGO
."",aw.v.. do Hospital dli Oar14atl<a

.

de Florianópolis

'� iI.>1'!IÍi.!Iilente da Maternidade

.i$ ,'IN!{JJfilOA Ml!:DI(JA - DIST'OliS-

�� DA OESTAÇAO E DO
,

PARTO

�,1&6 Jlnb .ú�,j.b(j'} inU:'l_',O!1. l!fI»

�l\'la:.m�llte do corRÇao

�oas da ttrolc!e e demai.

gli!.ndulas lnternas

�'1GODRAPIA - ELECTB.OCAJIII,..

�tiFU - METABOLISMO
BASAL

,�.. 41àriamente I1sa lli U

18 horll5

'�ilI chamados e. qualqUe!l
� mclUIIlve durante a no1te.

t�TOlUO: Rua Vitor Me1N>-

les. 18. Pone 700.

,,�oU.: A v e n 1 da Trom·

pows!!:1. 62. Pone 7M

01.'1.. MARIO WENI>HAUSEN
Clinica médica de adultos

e criauças
Consultório - Trajano. 29

Telef. M. 76!J
Consulta das 4 ás 6 horas

í
I

I
f ���O���, ���ICl.
I il:W&GlfA - M'OL.l!:BTl../UI DJlI! �
) .... lO!ORAS --o PAR/TQS '

I �fl4o -pela Faculdadt! de K��·
I e.bme da Uuíversíüadc de 84t.

I �o, ond� foi assistente por .,.�
s I!!fo!l;l fllO.O!I do Serviço Clr1lrgloo &�
� Prof. A.llp!o Correia Nt!to

i
� do estômago c "taa �.
� iD.t<;8tin08 d.elgado " grcl'!lltlo.
, fu'6ld.. , rins, prõstata, IlExlll4l,

• �fI). avh'lc3 e t.rompu. VUIM'.
1 Jlllb., h.l..1xoce!('. 'lTlU'Lleo e h�
"

.

CONSULTAS:
i �1I II illI lí horas, à Rua 11'�"'?,A
� �dt, �1 (altos dn CaM tn,.

I raíso). Te!. l.I,98.
�MNCI&: 'Hu:i lllsti')'Il'!i>!I .J�

!l1ü!:. 179; T€>l, l( 7M

! -_.. -

..__ ..
'

,-----�...-..,. __ ..,-_.. _._ :---._.... ""

I· Dr. BI/·\SE rPd�ACO
OOSLtiÇM Dll SENHORAS -

1l1'f'lLm AFEcçõES DA
PE.,w - R.AlOS ThTFRA·VER·

a lli!1IlLH08 E ULTRAS-VIOLET.é._a

i
O&lu.l R. Felipe 8<'hruidt, 46 -

relll 9 à. 11 e dOI! 5 às 7 hre,

I.'
Rew: R. D. Jaime Camala, 47

J"ONlII iees

1'1(.'-11'0'3 Srhnlir1t D. 38
Te!. 812
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arrafa grandes
[x�erimente·o. [' �elicioso

Pel.a. liberdade democreüca
na Argentina

Buenos Aires, iU. P.) tados Unidos e· desde a eleição
Quarenta deputados radícaís. de Peron tem sido ela criticada

i

que formam. a oposição no pela sua aproximação com OI

Congresso, apelaram em nome govêrno de �ashington.. I,do partido para que o povo se!
A declaração condena a fal

junte á batalha, contra o, que ta de liberdade de imprensa e I
denominaram de" interferên- o monopólio do rádio pelo ES-!cia totalitária do govêrno nos tado. Acrescenta que "a única
assuntos particulares.". Os de- liberdade ainda e_:cistell�e é_aiputados divulgaram uma de- do Congresso, o qual, SI nao

claracão nesse sentido, após agir em tempo, terá de enfren
retor�arem Pu esta capital de tal' a supressão de todos os di

uma vísita a Cordoba, onde on-] reitos civis. Afirmam os depu
tem desfecharam uma violenta; tados que o exercicio das Ii

campanha provincial em pre- j berdades democráticas deve

paração ás eleições no Congres-] exclusivamente ser limitado pe

sô, a se realizarem em março 110s termos da Constituição, o

do próximo ano. Está a decla- que é vital á sobrevivência do
racão firmada por quarenta e regime. Acrescenta que é ne

quatro deputados radicais, qua- cessário que as forças politicas,
tro dos qmÚs não participaram como expressão da ópinião pú-
da campanha provincial. Diz I bEca, sejam capazes de exerc)- .,...

"que, atendendo á intensifica- .tarem os seus direitos, sem ai
çã.o das transgressões de parte interferência totalitária. O que1······

.. _.
, .

do govênw, somos forç�dos a acontece .ag?r:=t é a. negaç5:o GOVERNANTE
denunciar aD povo as mas con- desses prlllClplOs. A fIm de res-

S h d 'd d i de
sequências desse sistema na tabelecer amplamente o domi_- . en or e 1 a e Pb�ee se

t uma governante de oa eon-
nossa vida interna � no campo n10 do povo, para que �� e p_o�- d 1 _, 'b

.

h _

internacional. sa obter justiça, a Uluao SIV!- u t;:;, que sal a eOSlO ar re!u
A União Civica Radical foi ca Radical apela para que S2 iarmente ·para tomar· 0. en:a.go

d· 1 d de sua casa e a dlrrçao de
fundada em 1880 por Lean 1'0 Ju�te a e a em to as as suas

;
. / _

Allem chamando-'se e n tão eatividade,s e quando as CircunS-j servb
..

çJohs dde moças que Ja esrao

-: d t'
.

. Ih tn; a an o.
"PartJdo Popular", ten o a ln- tanclas o aconse arem.

T t d 16 à 20 h� d d' 1 d . ra ar as s or8 S
O'ido o poder em191l.J, nele se Antes e ser lVU g o o ma,,!

R S'l J d' 191'�onservando até 1930. Os ra,- nifesto, os deputados levavam ai •...u.� .• 1. �� •. �� .l.�. •.

'

••...•

clicais formaran� no bloco dOS,1 efeito uJ?1. comicio, permitido/ 'Não I'eceie em comprar
socialistas, comun�stas e .de- pela polIcIa, .durante o qu�J. ações do "Colégio Barriga
mocratas progr�.�slstas, sol;>.a atacara� o governo de mo�o I Yerde" 01' que ésta organiza
bandeira da Ulllao Democratl- geral. Nao hou�e. pertur.baça0 I ,-o estáPsendo zelada por ve:r
ca, bloco esse que foi derrotado da ordem. A. proxIma vlagcIYlI Tadeiros idealistas.
pelo. general Peron em 1946. desse grupo lllcluem Tucum3.TI

I
Na sua última campanha, a j e Santiago deI Esterp. Outn3' ....
União Civica Radical apoiou \ visitas ás provincias serão fei-I
un1...'t poli ti ca favorável aos Es- ·tas posteriormente.

CURSO DE
.---------------.------------�-----------------------------

----------------------_._----�-

"

e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
• Ensina-ee a dirigir autom6vei!
Amador e Profissional

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

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

Asteróide & Cia. Ltda-
RUA TR.6JANn, 33 - (sobrqdol

o ESORI'l'óRfO ASTEHóTDE & Cia. Ltda., intermediário ria

Empr·eza Comeroial R. Grosse.nbuc,ke.r S. A., c,om esc,ri.t6rio no Rio
de Janeiro. puoarrega-'3e de compr:as de quai.squer artigos naquela
pra,ça -- cimento. ferro, c,anos galvanizados. pneus etc.

*"

I
I Empreg'ue bem o seu dinhei
,1'0, eOlTIpranoo aç,ões do "Colé.
'g-io Rnrrig'a-Yerde".

I ,.,' � fita
"�O

Fabricante e distribuidor"39 da. afamC$daIJ' con- I'11 '11 fecçõe. ·DISTINTAD 13 RIVET. Poa.ue um gran';

I de IJortimento: de casemiraDa ri.cadolt.\, tirin.
.

bon. e barato.,' odgodões, 'rnol'in•• aYiamentoll

II pal'a alfaiate.j que recebe diretamente da.
. m.lhl)l'llJ. fdbli'icQII; A Cc.a ·A CAPITAL- chama a: _:atang8o' ido. Snr.�·., COmerolGDte. do lntel'ior t'lo"lentldo. d. Ih. fa�.%'��, 'Imo

.

vbllita antes (I••f.tuoX'8m !tua., oomp&ia.� MATRIZt",un ·Flo�lcn6poU.i�'� FILIAIS em Bhunenau •�Laje.. ;·t"'3 .
_1lIi'BBIJ.IIII'Cl!@I!m!lIIII!lil!AAllllII!!IIlElll_IiIWill!!!Nlllit_IIlIlIRmBlPal!!i!I"_.witl-ôllm*nMm-erri"Yfl9ii@w.wt4$)4$$4í% 'n:t;;t$:;:GO"� as, PY"'ft'W'!5"P".. A RAP-WNs i'&1"ffi'FP'S5�aõjniji!:Mn!Va711;;:;q-

. /
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o general. Dutra, lalanda sôbre o projeto da cassação das mandatos, declarou qut
ao PSD devia o seu govêrno essa grande vitória·. E o general Gois Monteiro�

entrevistado, afirmou Que a siluacão do. �SD é cada vez mais forte•.
=

'Com o ,PSD os I L. ROMANOWSKI
operarlos

- í
.. A classe Operárfn de Lajes I
Ilg'ita-se na. defesa dos seus dí-I
reítos e- para assegurar a contí-]
nuídade do progresso de S�la i
terra. I

I Sempre afirmamos flue :OS i

operãrlos Iajeanos saberiam I
.lntervír, na. atual campanha
polltíea, com independência,
altivez e patriotismo, não se

• Certos e conhecidos Maquiáveis de roça ou Fouchés de terceira deixando Ievar pelas falsas pro

classe, julgando-se favorecidos pela inteligêncía e apadrinhados pelo i �e�!sas dos que, eternamente

talento, mandaram imprimir, em uma das editoras locais, uma velha I vígtlantes, e�,ernamente des.con
fotografia elo sr. Nerêu Ramus em palestra com o sr. Carlos Prestes. tentes e eternamente derrota-

Trata-se de U1f! instantâneo batido em plena Assembléia Constí- (lo�. �lHlo fazem para. desnor-

I V· P id t d' R rblíca exercia teã-las,
tuinte, em. 1946, quando o -atua ice- resi ente a. epu J 1 -c

7' •..
32 nrncões ele líder da maioria e () sr. Prestes a de lide)' do Partido Co- Esteve em nossa redação
munísta. ÊSSie cliché fol divulgado. pela primeira vez, pela revista ca- uma oomissão de operários
rioca "O (.jI'uzeiro".

afím de entregar-nos um Me-
morial com tresentas asalna-

Mais tarde apareceu, em Pórto Alegre, na "Revista do Globo". Vai .

turas (300) (lo próprio punho
agora ser espalhado em Santa Catarina, como fotografia Irlstôrlca de

uma conferência inventada peles udenístas e na qual, segundo a in- dos sígnatárfos, contendo o

tr-iga dos eternos derrotados, teria sido feito um acórdo entre o P. S. D. eompromísso da classe com Ia

e o extinto P. C. B. Se, grntta mg.umentandi, êsse acôrdo existisse, se- vor do seu eandídato á verea

ria secreto. E os srs, Nerêu e p, estes não passariam de dois chefes in- flor na. chapa do P. S. D., Sr.
Otávio Uaf,lléli e o propôsíto de

fantis, desses que levam fotóg;,:,"J3 !Jara fazer poses de uma reunião

secreta, que por todos deveria ser ignorada! Que o sr. Nerêu Ramos sustentar nas urnas o preclaro
cidadão Sr. Vi(lal Ramos Júnl

não ·é desses chefes de bobagem, os udcnistas têm as provas, na coleção
dê derrotas.

.

I
0'1', eandídato ao cargo de Pre-

A intriga dessa fotografia é. tão barata, tão falha de habilidade, tão feito de. Lajes,
cretina, que os seus autores são anônimos, Não aparecem' O Dlár-ío não O Importante documento

acha-se á. disposição de que.m
os defende. Se a intriga não fôsse intriga, o fato seria lançado -GtO pú-
blico pela U. D. N., sob sua responsabilidade. Não o fêz e não o fará quiser vê-lo, em nossa redação.
porque será desmoralizada aqui e na capital (la República, para onele (Do Correto Lageano de 21)

irão os seus processos de vigilância e ele combate ao sr. Nerêu Ramos. 10-47).
Esses golpes baixos e proibidos, não trazem autor ou autores. Ê '�.�.__J"_W..r'..

do costume ...

Washington, 3 (U. P.) -- O nista no Hemisfério Ocidental.'.
embaixador cubano em Was- Disse .fIue os recentes aconte-'

------.---

hington .e delegado 'á ONU, sr. cimentos no Brasil e no Chile,

P d
Guílherm., . Belt, declarou, nu- bem como no seu país, pode- .

ro casa o ma entrevista á imprensa, que riam levar os delegados 100no-'

-... d
a conferência de Bogotá, a rea- americanos a denunciar as ati-'

necessl •.a O lízar-ss, em Janeiro. discutirá o vi.dades dos lideres e agentes
Atendendo ao apêlo dirigido ál problema da infiltràção comu-' comunist.as nas nações amers-

população por um observador, con- canas. "Deveremos cuidar pa--
fOl'ml-l c�r:a que pu.blieamos e;:m O. concerto de ra esta questão, de naturez�:
nossa .ediçâo de domingo, a propo- ." ." puramente 1nterna nesses pal-"'
sito da l'e,pol·tag·em "Assirn falou a. SilvIO Vieira -

�es, não. resulte �uma drástica.'
Dama. Desconhecida" cio nosso co- 'I I' ·t t

internaoional. Nao combato o �

.
_.. • .' é> cancou peno exi o, o coneero:' doutrí >.: .

laborador Joao Prainer, diver-sas realizado no Clube "12 de Agôsto" i c?mul1lsmo como outrma go-

pessoas se 'Pl'onliJ'icaram a coutri- 't J 'tl' 'd b 'I} " cíal. Vemos nele, antes de tud,u.>
. . .

I sanar o U Ill10. Len o o 1'1 13,llLe. .

i l· dbuir para. melhorar a caqa elo ne- b t L
,.

S'l' V"
,um mstrumento lmper a lsta m,.

.

., ar] ano 'Pa I'lClO ,J VlO JeJl'a R ."

cessltado. J empolgando a grande assislência.
I USSla .

.,Rece;bemos. assim, de um anô- com seu programa p:s;plênriido e _

lllmo, Cr$ 10,00. De ou tro anôni- esmerado. Faça sua calidatle por in� -

mo ,Cl'$ 5,00. De uma oficina de O trecho .de Barbeiro de S.evilha termédio da Acão S. Cata�··
m6,:eis, � táboas. deu momentos de intensa vihl'u\'ào rjnense. que teni um cadastro'

.Ta es[uo sendo tomadas provi- '1105 que onviam, no maior silencio, e�pecial dos que realmente.:
dênci.as para ainda ·esta semana o fes[.eJado interprete da arte Hri- precisam de auxilio.
serem aCendidas as reformas na ca. E finalizou Silvio Vi(lj.ra com
casa ele um necessit.ado. 'CxJ'anaela, :que nã.o nos cansamos de

Cd.Continuar,emos a publicaI;' os do- o.!wir, mormen,te quando.a ·estu- ·(tman O DnIC8�
nati:vos recebidos. t-B1US a conrao e cantada aSSlm com Washington, 3' (U: P.I)

aquele al'l'ebatamento; I Anunciou-se oficiitlme-nte a;;
.._-� Os aCOJ_npanhamentos de piano constituição do Cbma:ndo Uni--

I'LUB
foram feItos pf,lJa ·exma. d. Olg'u ficado do sistema defensivo do

'" Richtel'. que recebeu também vi- Mar dos Caraíbas, sob a. chefia'
O Censelho Diretor do' bran[·es ,paltnas da assistência, que do general \Villis: D. Crittell-

RotaTy Clube de Flo-rianópo- COll,t0_U com a presença rio nosso berg. E!sta decisão está de acôr-
lis, avisa que quinta-feira ementa Governador do Estado I do com a orientação adotada.
às 19,30 horas haverá uma gec�etários de EsLado, Almira.�1.el no ano passado e que foí apro::/'
reunião no :(.ira Tenis Clqbe,. Ant.ao Bar.ata, alto mundo s00'lal.· vada ]leIo presidente Truman•.
devendo os rotarianos irem dest.a Cal)Jtal.

. I Visam dessa forma os Estados
acompanhados de suas exmas. Regnndo OUVImo>'! de pessoa all-, Unidos D1�lhor coordenar UJ.'ID

esposas. tOJ'izarta e,;h'i em organizarão um setor defensivo de extrema. im-'
As inscrições podem ser povo concprto de í'ilvio Vieira nos pOl'tância.

feitas até 5.lJ.wfeira às 8 horas salões do CInbe "12 d'e AgõsLo". '.

�'" --r�'

com o Presiden te Cuneo pelo
telefone 1427.

ti _JU
).,

_---_._

.... 'loriãnõPcií'u� ele Novembro d� 1947
_------------.-r-""u

Ve.rdades .simples

O acôrdo a que se referem os anonímos, tem formal desmentido
nas palavras do sr. Cirilo Júnior, em longa entrevista aos jornais de

São Paulo, por nós divulgada.
Desmentiram-no, ainda, os senadores pessedistas, quando aprova

ram o projeto que cassa aos comunistas os mandatos parlamentares.
Com exceção do sr. Fernandes Távora, todos os representantes ude

JUstas, no senado, ficaram ao lado do sr. Luiz Carlos Prestes. O único
senador pesse.dista por São Paulo, sr, Roberto Simonsen, apesar de

adoentado, viajou expressamente para o Rio afim ele apoiar, com seu

voto, o projeto pessedísta. Votou contra os vermelhos e auxiliou a

derrota udenista. Acusaram, ainda, o sr. Nerêu Ramos de testar acon

selhando os senadores a se ausentarem elo Rio, para que no senado, o

projeto não tivesse número para ser votado. Essa mentira durou pou
cas horas! Nunca, desde a sua instalação, o Senado esteve tão concor

rido, como nessas sessões em que o P. S. D. aprovou a cassação dos
mandatos e derrotou a U. D. N. por 35 contra 19 e por 34 contra 18

votos, na segunda discussão!
Esses. números revelam a presença de quasi a totalidade de sena

\'(ores!

Então, se acôrdo houvess·� entre o P. S. D. e os comunistas, a ra

ZãD, a lógica, o bom-senso e o próprio acôrdo não exigiriam que os

pessedistas defendessem os stalinistas? E o papel da U. D. N. não sec..

Tia obrigatóriàmente o de votar contra os prestistas, de vez que eram

eles aliados elos pessedistas? Onde, em que terra do mundo, já se viu

aIguem se lançar em defesa do inimigo ;e contra o amigo? Se aliança
houvesse entre comunIstas e pessedistas, quem derveria advogar a

causa dos vermelhos? Evidentemente, os pessedistas.? Mas, quem a

defendeu? Ninguém ignora que foram os udenistas!
.

Que amizade é essa, que leva o amigo a destruir e. a co�de.nar o

amigo? Que aliança é 'essa, em virtude da qual um aliado fulmina o

outrQ? Que jogo é êsse, da U. D. N., defendendo os comunistas, qUE
€la diz aliados ao P. S, D.? Se havia um ac6rdo, porque: os pessedistas
(?<:ISSal�m o mandato, no Senado, àqueles com os quais 0eiebrara o

acôrdo ! Na guerra, como na politica. Suponhamos um exemplo, que o�

exemplos ilustta·rh,. Se a Gl�cia fôsse acusada de assinar um acôrdo
bélico com a Alemanha, e, antes da hora necessária, mandasse seus
exércitos contra os alemães, teria ou não teria fulminado a falsidade
da acusação. Ê o caso do P. S. D ..

Se, por outro lado, a Austria jurasse que estava contra a Alema
nha, e, na hora preci·sa,. se lançasse em pról dos germânicos, teria ou
não teria traído os inimigos' do Reich? Ê o caso da U. D, N ..

Temos, aqui pelo jornal e pela Rádio Guarujá, falado essa lin
guagem simples e certa. É a voz da vel'dade contra o embuste e as

intrigas eleitorais.
Que o povo n�s compreende vai a U. D. N. vêr,.a 23 do corrente,

quando as urnas llyYies derem ? seu grande grito democrático.

(f

Finalmente amanhã, às 20 horas, no Clube 12 de Agôsto, o lau:!;, ..
reado escritor L. Romanowski, autor dos romances "Ciume da morte"

e "... e os trigais ondularam", anciosamente realizará .sua esperada.

conferência.
O renomado escritor, detentor do prêmio "Raul Pompéia", esco

lheu, para a sua tertúlia, o tema: Aventuras de um romancista.

Para essa noitada llterári.a, reina intensa espectativa e podemos,',
desde já, prognosticar uma grande afluência ao Clube 12 de Agôsto ..

=>

A entrada será franca.
.

Instrumento .imperialist·81·

F'RECHANDO • ••

ROTARY

Os escreventes elo Diário não' mudam os métodos. Não

evoluem! Fazem hoje o meSmO que faziam há vinte anos. Ain

da agora isolaram um 'col1ceito que, no discurso do sr. Ivo>

di'Aquino, recentemente proferido no Senado, só tem sentido

dentro do seguimento de sua argumentação. Divulgá-lo como,

afirmação solta, por sôbre ser de.shonestidade flagrante, é, ain

da, injusto ataqu.e ao tah:nto e à cultura daquele eminente

coestaduano.
Esses processos já prescr.everam. De tão �tigos, lembram:

o tempo dos aiOl1Sillhos. E se alguma prova se pôde estraiZ"

deles, é a de que, no Diário, ainda medram os afonsinhos.

GUILHERME 'l'AL

-'
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