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Ao «Diário da Tarden, cujas coluaês t,senrpt4,��� prDDunciara�
1I0s mandatos cemuníslas, falta á� Ito��t�aije '.p,a��, se dirigir ao

Este sabe perfeitamente "�'.'O ,PSD nãe patuá com o comuaísmo.

-

contra a

eleitorado
exlínçãe
catelíce.
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DEOLA,ftAÇkO

Dcrlal'Il, 1';11';1 !'JÕOS fl') "fritos que, ncstn dal a. me dr-sl iguci da TT�

D. N. c me demiti do seu Buf):'Qirel.Ól'io em Urubicy, ing-ressando no P ..

S. D. pelo qua 1 Irubalharei, dando com esta autor-ização para ampla
divulgaçãu. -- Gctocilio tia Situa Nunes.

13 rie novembro ele 1947

O mesmo se�lOr' Oc/acilio' passou o seguinte telegrama para o pra

sident e do I)jl'(_',t('J'Ío de Sfio Jnaquim :

,,} �U,.I� àN'H'�ü ')i.*J':Iü H�{ �.t"NT.il C<\'l'JdU;";.,�
"l'r.üsifJcnt(· Diretório União Dernocrútíca Nacional -, São Joaquim.

"ntflfJUrlo., D. Gerelltl'; SIl1N'f�r NO(;l':;TI __ . mr�tp .. D .... -nf,�ll.":,�",.• �f.r: _�lUnn�i\ ij.�l!IfOQ
-- Para que nrortuza seus ()feilos f'.um.unico-vos que nesta data dt'sli-

,.. s. fi ( L.1: _ , • ...... Q gue i-rnr- f;l!l_l-di [·el.(trio, onu-anrlo fileil.'as P. -8, D, - Saudações - Or!0-

-�-�X;';--i '-f'or�:n�::�I�st--�.:'T�e�r�/:"-f�&-!'�r:,��!::t�d'-.��N-�o-�v--e�m-�b:'t-OS�::'�'�""_,l..l· -···--�S"'·�--'-·"'--'-��·-
t:-ilio Nunes",

13 de novembro de 1917

'U V"V I ) .. �.., o "'''' .''',,", i tt 10.117 O pl',r�jrlpl1!e da Corn issãn J<:xp('.uti\'3. do Partido Social Demccráfieo-

� ,_'_,__�____
i't'cc1Jrn, ailiii�l. O seguinte lelpgrarna de Camhirela :

Comb"'*lo le' :i) fBV�r·-enl' iI.ftm i f' ilP.t� !ii -o<, n !.l� t�n;ra gt'es�:��('!:�n�;���n���ti��e��l:i�\B�l�m�'cl�ál�� ��n��o:�a�,���l�� as '��r��;
fi U �AI' 'il.íHí.:i OS t G� a ui! �Jéu��jbh dernocrál icas para (1 hem do Brasil tenho a honra ele comunicar também

j' [<;('LFF. 1� \'., Y' O'
" ' ter abandonado :J União DE'D1oerátka Nacional em cujo meio nada se

"".' ,,' I ,,-\_ ",) --- gO\'I�I'J!ll(o(lI' a-s inuu UPI �1L1_) nonreaudo o! A Ass{)c'i'l1f,'I�lO f'hi€'o-mmtllU
RI' >\11' C) 13 (' I

' concretiza orn Favor do povo. --- Saudações - Ulisses Silva."
.. -, ; L'I.( Elz?rra .ava caní.i, �r('j'(MI!.'i() de ;:;(_'g'l1l'rtlll:a tlu :E�la,d(), ! ,.liI:i'U't'-eJHll' ÜniU1CJ'mc" dos -------------------

_

�OgO qUE' toí conhecida a J'i0!1J88t;,:}O do <r. Alaric» J3ezp!']'a \:a\al-I f-.Íuh. tenentes c S;:�rg'(>ntos da U
e I Q d I

..eanti, procuramo-Io para eutrevísta-!o. 1JiSS\'-llIlS que a ind icaçào doi Onv.rn:h',fí.o jUnUar fie Flortnué- m �fjtnO mal UJl riiha de
:;ClI nornu foi l'e it: pela 1111'1111'fi1I'(IC ,.1 'I P c, 1)·

,
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. ,<, ,., ,!uí' (O . i", -, me USJ\'I' n ::'1', _\-ga- I lHd:i;;;. ,·tHnenHlra,ra ü transeur- d

...

lTlenO;1 Jla,galhãeS,_. ! HO d:, 58° nUÍVt'l'H1Írio dR ado- emprega o meninas
.0:1) entanto, acertou o cargu HU!l:' pr'!;) imlwn1ti\o d,' <llllizad,' uue ] eão (in, HfiJttlE)jra :NndníH1I rea- Auisterdam, 17 (U. P,) Rio, 17 (A. N.) - O posto

D. Iigu ao SI', Barbosa Lima. Afirmou qUI' 8gjl'á eunLJ'ai'n ('OHllllli";H10, «m I Ú�ttl1do uma Ses,�ihi Solene "Sou um genío desconhecido" policial de Terra Nova há tem

'<'l,TlCrOlll"mo com o Exéreito, Aercuáuf ica ri Jíal'inba, rlt'ot:'o dr. ponto de! :.;.uu'.nbi'í, {E�l ii} !i(' Norembrú, -- declarou corri eTJrase o pín- pos vinha registrando queixas
vista (jlle o g-o\,E'rna elo r ,l,t) );"'fa Io l·n11'l"·'" '" n'

-.
, ,I, -._. I' •

J
."

.. c c ,�, I , J,,,i.,, t':-�3 a,<\", 1',,"IJP!'(l ('\!i11jJiT!' .1 '.llre.-orm N)]in ..a, lHH' nos,· Lar holandes Habs van �\�ee- de roubos praticados em 1'e-

{J S"ll i.!e\'cl', COOPbl:2dldo com a,� fUl'ç;t:-; -()] rna(!a� }'al'a l';-,_lillg'lÍr do nns-' SH illh'I'1lH;'tHo••)� �·;xnH1s-. Au- g�j'ell, r1e 57 anos ele idade, siclências afetas a sua jurisdi
.su h)rrJtól'IO os mm1lgoi" quc, a :-:01110 d(l E',lrangr'it'u, IJl'r't['lldp;n p',r-: !cri,t:ltÍt''I_ Cb i� e J}'IH.it:lres • ..\:<;-1 (111e f'stá si'llào iU!éiado nela tri- ção. Agora, as autoridades con

::l.ll'��r o Pl'Ogl:P�SO e a \'lda da ,l'<flf:·ãu. C(Jl]lllllJe,l\l que 11 wa [I()�'e �el'ú I "c('�:,\f.'2íi li� Ch:,,,,;e," e CUJ.tll/"flif') 1)c1)'I>3.} cl"'Slrt cici:1.d� pel� cl'Íme seguIram prender ·uma quadri.-
:30 IcUclt', da próxlma segllllda-dell'a. I EI�,:bd.)fliecimellto8 .te l�l1sin(), de ter imitado de t.al maneira lha. de meninas, todas de 13

D
'"

I Si�cJ{'fhllles Uem'eaJjvfis e }js- e cóm tanta p-etteição os esti-- até 16 anos, que vinham agin-

��G�P�Ul'-���fIi�� a' r�H.h\�;U!>��l I !�ott1ntt', ao Comh'C'Ío.e �(J Po· los elos ant.igos mestres da pir;- do nos suburbios de Inhauma.

iH»t!lU�n.!l��M�n'!�J i íl_'T§Uià�U,�tl! 1"\0 em gera!9 ]>um fii'S1.stn'cm fi tura, que nem mesmo os malS Terra NovÇt e Engenho de Den-

.iWMA, 17 I Lniled) J, unda de ., !ilir-ll,'!cl$ lJolliH'us rlespncadpadas i sü,leni<lade, (fue se l'e,alizará á�1 ramosos técnicos da Europa e troo As autoridades prcviden-

1)('!05 eomllni�ta" 1130 Itália, t'"Li'l\Ilf:u,-�ü, hojc', a Tlll'im R ouarla cidado! 20�OO }tHl'8iS, IlO Salão do ('JulIe da Aml>rica conseguiram des- daram para que as meninas

'JO l)a', 111
- , .

J'
,. I ;"\il�P(,.,_,-,,,t., Ó D"IS'U "1 �

I '-'o l' "f 1 t' t'" fo"sem en anl1' 1 ad a' deI

'. "b P
, !mp�J:'lall:li:l, )I'�sa 'pI'ID1l', f'1('\-a-H,' tl dezr',;"e:c U l!umf'ro I .1:'0 ..., '�[;:"<'

" [ .. i 'i' ii) (e 1'1' - co lnr; ,l'auc,e .ar 15 lca.
.

'" c n 1 as e-

,le (l(lncll'� JlllllU! (ante., Lia llalJa, ondE' as mas:;a:s CODJUlli;.;La,; iniciaram I
,e.mbHI o O relendo pIneor que fOI gacia de ill,enores, pondo-se no

Ioda H e,.p:"cie rlc' desmando!';_ Em _\Wfío, \";;1 Hicill'atn-�p, llO,it', 1W\ ,l_:, ce-I
A }t-á(Ho G ual'u�á irradia.rá acusado (Ie ter yenc1ido 5 ou 6 encalço dos receptores dos

W1S de \'loli'llUi8S, inchHiYt: (ll'pJ'edaçije� e elwq1lf'3 8�nlgJ'('nL(ls. 1 !w ma Ht, fi l)�rtu�, das l�,OOI q:l�dros com assinatnras fal- f��ltos, que, s�gu:ldo ,d�cla�a-
_\.o mesmo tempo o lidei' cnllllllli,ta da Ilâlia, �I', Palrnij'(l TopjintLi I It!Jr'lHi, alücu.r:oes a Bandeira.l slfléadas de \Vermmer, alegou çoes das ladras, sao varl:OS lll

illi;illllOU a possilliliclad,e' rir) -quI' lai$ \'iolt'llrias ú;sumam caráter de :l'e� I J:rrad:ianí tamlH�m a sessãü ,'iO- que assim procedera não por c1ividuos que vivem na malan-

VUll1Ção geral na Jiália, Iene. - amor ao dinheiro, mas por, drage�n.
E' qllr. ao se l'E'1'el'iJ' {i aLiluup de di'-'J11Ulldo do" Ç,lIítIIlJi.,:a" () �l',! A IH�l'I'en�fli. l>';{'I'itn e iala- "amor á a.rte".

.

ii--f-·'�---fi-'l-----..
---

:r'lg]i"dil jl'i�llll ql,,( �" lf\'-'l"'Ii'f\i'� rll'moc:�d,ica� 0;\/' "';1 [)lCl. !'",�l\I'I,.,.
d!.1. _t�J'H, }l(l ,"N·inlo. !IlC��f'I ês·1 A tática, de van Meegeren,1�Jamnos 1101108 Vibra

'\!'\� 111111110" 1\(;\8 ,jJa� 10nITn morra:; "etc IJe�soé,� in<:lu"j\'B l' ex- \ v<.7u�ns ('Um 1, fh�ll')!nnU'�;_H)., I seglllJ(lc di",:::8 o promotor, con-I ti
II

t
- ·

� - .

gl\lWl'�! rasr_i�í� Fal'f'Ucio (lal tI,
_ ,

"

_

-

I
., _t;�I]�;ín(l:>�a�hi�a�le da ('os- ;:;istia �m obte:' l'ach:,duras sô

I u� eu USI8smu
, , ,:Jm ;Vlll�o calcula-se quc () ,lHlflH'l'O r1e YJümao: da sanha Conlll111s[a I L. l �0t., [,:�s,del1�t.!. l��: a t,lllta, seea,,,o que. tornav: Campos Novos, 17 (E) - Ao

(lcve-�e a eem. Em torJo () pDl". (JS I!dcl'e� comulllstüs lllsLlgUlP ileUti I
O SI

..
Go;, 1 nadOl Ade:'bal bL..l.S ,qL13dlOS pe�feltamenL, comicio ontem realizado eU1

<correligionários. a E'.reiuar ainques contl'a a vicia, de �lll).O'·lo" fnQC-I"J.l� 't' I
R. da. Sllva receheu o

segmntel
idêntICOS" aos genulI!os WerID_- IIel"�al V"ll'lO ma' d

. , � . ',.' "." lc... ' L 1 _,.
v v e prop gan a

-coüll'a as rlt'p.L'nrlencia� ele J'ol'Tlais ou partidos Dell 'f"SC1' .. la,
L'3 egrama, de \ amblrela: mero d d'd- t 'd .

d t'l
_ . • _ , "

.

". _. Q._ M t>.
a can 1 a ura _o ln us rIa

I!l ....<' �� �

-

! �\� I ����.w����.v��., ��a���.,A;:�e;r���f�l���ni��
10 risoes n$tf.r) ttt% iO vmlegaram a �nj os uentes......... paI, cO�l1pa�eceram mais de

lUa, 17 (A. N,) - A.11ulieia !'r'uiizoll nO,-a ba!id:t wb cidadr'. Cerca um ac� do Budapest, 17 (U. P.) - Cui- du�� mil pe��oa�s, n.u�1.a ;erda-

:�":o� ,: :,�;;'t ;:��::,;' f;'; ,:;,: :'::', ;.,,�, ;," i" , ,:': '�:!;O ";;,;" ";:� ,'t,:; ,,,;, ,;n�"�; Lake SHC��! �7' (U, p) _ ���Odes�u;�C!n;e:.aa�����u��: I �:�;;;:��:.aK�2��;;'�'�� ;�;;,��
jGgos pl'Oibidos. Tall1:JJém foi lJ!'e�H uma quadrilha de lad}'iJe� chefiada Os Estados Un idos e a Rússia, ou. se leva alguma ponte do C,:asparmo Zorzl, e o Sr. 811-

pelo larápio que atende pplti \'llIgo "C.hprn.. g.':i". 0. i'- IUl'úpil1S l11'<'SOS �ão: I chegaram a um virtual acôrdo,! mesmo metal; que não lhe vw Ble!er, e pelo P. T. B. os

�Icicles Araken, Eloi, ])ell1ar, Fl,\"lio, 'I'am]Jpm nUDH'l'OSOS OlllJ'OS g8[llnos. dando ,ao. C?l�sen:O de seg,u-I ocorra a idéia de i� á Hungria, �rs; Jo�o ?o�es C�mpo?, �n
jOl'am jJresos, II !'�n(:a ]UrlSC1Jça.? sOb.re a comls-! por�ue corre � perIgo de se ver �re L:Hen:t,olll e Joao Ohvel:a".

sao que tOE; ',1'a a seu cargo ai obngado
a saIr sem elas!!! e outIOS, :,endo todos os 01�-

Apostas a
.., nbl!6e n·�v� OU'e' ItllYa' I dCldminiSTlração, .da ,�a:e:tina, Os ?uardas ::tduaneiros da (dlOoSresFO(�,ealnnl·anvtaemCI·OenlltaedOaSPolapUrdel-
!�U '�1il � __.' fl. enTro c,a proxn:na dIVIsa0 da frontena. hungara recebe.ran1 "
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_ U �$ , ,'" t @-�

'.. � ,
, ; 'I Terra Santa. I ordens tenninantes de confis- sldenLe Gas:par Dutra, o Vlce-

WASHINGTON, 17 (l_;, r.) _ o l'()J)l,pse'nLanlc �'erCI Dil'hen Durante a reunião secreta os cal' ft,té a menor parti cuIa de presidente Nerêu Ramos e
.

o

. h
.

.

,.
. --

�,- , delDo'a los d t'
- �! t 1 -I • 1 J"

. Governador Aderbal R. da SI1-

{JUp nC3i a de regl'es�ar (Ie 11ma vlugem de estudos all'avés ela J1m'opa, t ;""ll( as qua 10 l�aço.�sl me a_ (lOUlaCo, que evc C?l1SdI- va. Duzentos cavalal'ianos des-

�o� o paLrocinio elo Condi} (](' Verbas das fo['ça,; armadas, a ri l'1110U, �ra,)a Ial'am
.. l�a. orgamzaçao \ go, qua quer pessoa que sala o

ilOJP. que no exteriol' já se aposta Pnl que os E�tados UniJos E' a União
(lO plano cleflmtlvo propost.o pals.

filaram durante o comicio,. Foi

floviélica estarão em plena gUr'j'J'3 r]pn!ro de quatro mpi'e�i Conl Llc1u,1 H,O parlamen�? que era p.ar�idá�1 Um novo. decreto sancionado servida saborosa churrascada a

t1:�corela-'sc que � general Ei;.;pnl:'1w'pl', cht',fc uo· E�tado l\laiol' do Exél'-! l:�� ;8.��lboral11ar ,a conussao ai p:l�S autond�des de Budapest todos os presentes.

CIto nor:te-arneI'J.cano e o alllllJ'�UJle ..\'i.milz, t'x--e,J1efe das O1peJ'aç:,ões I �.",püSlçao do c?nselhO, ao

que,
pl olb� a, salda de qualquer � I d· t d

�lavals, apl�csentaram ao goví':'nn !1i)l'ie-;iJnel'i'f'.ftllO um ]'ebl()rio em que I
os E��ad?s. Ullldos acederam q�,:ntldaae 51e ouro d? �al.s e IlXP O n� O pe ar o

a.fl�ll1.a� :l�a
..

l) eXIsllr a pos:�lbJllilade dp Ollt.rf! g11Pl'ra mundial nnrn

IlI-1
em pLnclplO.

I
e"'L ....nde a aç:o mesrr_:? aS.�Uleas! Buen.os Alres, 17 (U. �ã)

t.mo próximo.
penas das �_anetas�l�ntello. OSI Poderoso petardo explodm es-

. .. _'..

! I
homens estao prOIbIdo de 1'8- trondosamente .esta noite na

Vende mas ouftr preft
.

. Ihdr"l]�n:'tn ,nm ri�a�lfi ,�'�:r cOllsigoqualq.uel' espeeie �e porta de acess� a residência do

.

.' .'� _, -..,�:P� ,in;," �H���-ti�,., �,;U\i![j !:!Ola" emb�ra as tl�essem trazl- chanceler Bramuglia, no Palá-

:j} ,

I>
\II

" ,,�iW'ti-€l I
ri �uen,os Alr�s: ] { (t!, �_.)_ -:-1 do flo,entI�r no v.aIs. As l11ulhe- do San Martin, des.truindo a

,

HUBNOSATRE8, 17 (.f.L P,) _ O sr, MignC'l :\fil'aJ1(.la, Pl'rsi.dente elo I �;.en: ��:�,operarl�s, da mdu.sl:rIal �es S?, poc�,el_n san com

,,,:um!, porta de ferro B,r�.mug�ia não

LODselho NaCIOnal ele !�C0I1()mi8, rieclal'ou que a c\l'gelltinft informoll ao I �I,:t.�!ld,?l?a. pl0S,segltem nall;ulsello�;' cUJo pes? não pass� se acl�a:-a no palac�o: :Nao hou-

bnV�l'110 dos Estados Ll1I<lo� que "yende!'ú J.oda a sua pl'odução dr vive- o!vV,-, 1111Clada lecente�e:!-te ue 30 ",lamas, a aY::"nça de ca
I ve pnsoes, nem VItimas.

1'?<;, inclusive carne, aos })l'C'(;.os elo mel'l':1do mundial''; _se os Dortp-ame- pal'a obter melhores condlçoesl s�I�.ento e,. no ll1aXl�10� um re-:
"

I'JODI.lOS
concordarem em eliminar os a.11.08 lucros dt.)S inir.rmediürÍos d�.,.trabaJhO

e aumento de

sa;I:OglO-PUIS,elra, deSpI?VldO �b:IO colera 00 EDito
�obrc os produtos manufaLul'aelns llo1'Le-amel'Ícanos e impol"lado!'l pela

lanoso
.� "

, ,.

"olutamente de pedIas preclO I ; ,.

Argentina.
A Dlllao OperarIa Metalurgl- sas. Calro, 17 (U. P.) - O nu-

ca convoc,ou os delegados O'r€- Nada diz o decretô sôbre

aSI
mero de mortos no Egito foi.

lIin n
Lt" d·�' i ii IlnN� miais para uma assembléiabge_ aliança:s. As disposições são nas últimas 24 horas, em vir-

11uu anulara o CallClhJ3!O Ua �U' l'a) a.manhã, quando serão pres- determill�últes e ningurém .e8- tude da epidemia de col-era rei.-

i' . tadas informações a respeito capa. Chegou-se a confiscar até, nante, de apenas 60, o que r�--
XA>P.ECó, 15 (Estado) - O p[,E'�iclcntc do Direlório Municipal do do conflito. a, trompa de ouro de certo via- presenta a cifra mais haiXa,

J'. R. D" l'('cebpl1 d-e Xanxel'ê o sep1Üil[e t.elpgrama: Prossegue t.ambém o movi- jante surdo, apesar de seus de- desde qUe a 'epidemia atingiu
"Dr. SE'l'afirn Bel'faso - Pre,�i(lenl,e elo p, S. D. - O sub-direlório mento de protesto iniciado pe- sesperados protestos, afirman- o auge, a 21 de outubro últi-

10(':11 elo p, T, B .. disconlando da ai itnd.e tomada pelo Dil'etório lHuni-. los operáriOS de cortumes, lUO- do que não se tT�üava de ne- mo.

cipal a.poiando a LT. D, l'\ .. \'em 11 ipntecar irrestrita solidarierladp á can- vimento que ameaça estender- nhmn objeto de luxo, mas de As autoridades consideram

�jirlntLll'a do sr, VicPJl.te Cnnhn, para l1refeHo municiral. Ra.udacõps. _ se a outras atividades afins, nn:w, coisa absolutaúleníe im- que a epidemia, depois de cei

.J1tlio nlimlJio Tost{l/o, ""eS{01' IW)()s Ui/e'. Edmllndo Par/il1w, flomeu. cma l'l'ejuizo para a economia p:-escindivel para sua \ii �::1 diá- i far mais de 10.000 vielas, está,

,,_';;;Pj}'(I. Ube'Nll[110 Lemos f' An{fl"!o J!l',e.,el/{oil.
- ,.i.", •

.

11 d ' Ji
.

do pai's', • _n
no CamlH.L o o üec. ."nlO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Tet�a felrGt 18 de Novembro a. "3.7
,

Infol'lnações MISERIA
.

Nft RUSSII CO· UNISTI
Rio" (A. N.) - Os jornais sem dúvida LÍ causado pela disci-

____________;...,. A_' transcrevem uovo ar-tigo rio cmhn i- plina rio i'rginw alua! p pela rlu-

Ixaclof Brandão sónre a Itússia, do reza cio clima, que tem que ser su-

l
. qual cll'�tacamos os seguintes topi- DOl'Lado sem atimeuto e sem casas

I 0- ESTADO
Horario das empre· {;o� priucipal idéia dos lideres l'US- ad�b�lfg;��no há mui lo pouca cale-,

�
_

_..._"",., &. Of,"l'R.' l _',
r_.. _ �as rodnYl6arlas ,':;(j,� é colorar o país no mesmo nível fação, não há água quente, ás ve-

"-_'. ,- ._ ,..... iJ . 'tI!fi U' II ; rle indusl riu lização qu« as potencia, zes nem sequer para o Corpo Di-
... Pinto II. � SEGUNDA.FEIRA ,

!
ocirienta is e. ludo Sl' sacri fica para plomá lico.

I DIretor: RUBENS A. RAMOS Expr-esso Silo Clstõvão - Laguna - conseguir (:�"fJ objel ivn. O prirnuirr O progresso é muito lento e do-
! I'ro.netirio e D!r.-Ger... Itl h��;:s. I sact-írivio (, o 11as ("1Jluiçõc.s em que .loroso- nas zOl:as destruídas pela

-1
'SIDNEI NOCETI Auto-Viação It.ajaí - Itajaí - 15 = \;',"{, O jll)\-I). Estas tinham SIdo 1'0- �ll(\l'Ta. O governo trata de dernons-
Diret&t' de Kedaçle: "

Expresso Brusquense � Brusqu€ - duz irlas a um yi,:el minimo durante trar c�rtas_ melhorias nessas :-.OI.Hl.:",
.. DAMASCENO DA SILVA I ,a�x resso Brusquense - Nova Trenlo a. guerru, lo: �l) ]w pouco, quando o, J11RS nao suo mais que supnrtic ia is

Chefe de Palfnaçio: ,_ 1f,30 horas, hri('t'(�S wrnprpcllflr'ram que o po-

f nANCISCO LAMAI.QU"JJ _A�t�;:r�:t.�() Catarinense - Joínvüe �6!,�%a\�HJ1::�;�:;/�:n���:sbe;L;��1�2�� "1·-------------------------------� C.efe de :mpreaio: Auto-V iaçao Catarlnen se - Curitiba
J I" tA'"

_" .

• IOAQr'm CABRAl· DA SU.Vj _ 5 horas. efY!}Ol·a· igurramen e. vrua c ain- Tordcol'dium - T�,nico do coração
i R�\)resentante: Roúoviârla Su1-Hl'asll - Pôrto Alegrel'da mu ito dura e agravada pelo ra- O Tonicardium vigoriza o coração, combate o.to tÚliçõeil,
] A. S. LARA - H,3 hgrasi; 1 B .,,' Joírrvsl lo dI' que a Rússia oc idcn ta I está

I cenacçc , PCllpitaçõe. (\ ali'liC1 Otl rin!l.
f Se. Senador Dantas. �. _ r is ;p� �4 g';ra��sl.elro

-

. e.---! completamente arrazada em couse-

I� andar 'fEiRÇlA-F'EIRA. quência da guerra. Isto ;;f' poderá
� '''-'I"' "2_"(\2' -- Rio dtl J·ft�.b� Auto-Viação Catarinel1se - Pôrto Ale- coinjueoudc r indicando (rue Mos-

,.� "v .. ...... gre - 6 horas, '

.

j -,--
. l' ri 3't RAUL CASAMAYOR Auto-Viaçãío Catar-ínense - Curitiba eDil; �n.1n ])0111.I.v\,ao norma e e.� b. F�lipe de Olh·eira,. 21 .... - 5 horas m ilhôos ele hnhitunl es, agora 310.Ja,

� 88 andar Auto-Viação Catarinense Joínvíle mais de 7 mi lhõos. póclc-.'if' imagi- 1,'oi Tsl. 2-9373 - 81.0 Pa.le>
-

A�t�?{f:Ção Caun-ínense Tubarão nar as I pl'l'iy(' is conrtições em qu«
j - G horas. se v ivr- (OTn conscquêucia dessa con-
e ASSINATURAS :�xpresso São Crtstóvão - Laguna - gestão. !
�

C
•

]
7 noras. T '11"f"t!m 'líte dezl"na' (le p"'soa" I� Na apita Emprfsa Glória _ Laguna _ 7'1.:: ;"" c t�

..
'

..
:, �,ü;. ti I

� Â�ti .,'......... Gr!li ;&$,GI'_ e 6lh horas. e as \'('Z('� maiS. vIvem numa 1;6 llU-
� �1fiíl�tr:9 Cr� il,tI. Expresso Brusquense - Brusque - biLação. Há algu,lls ca�os ern que
,i rrd!le8tr� CrS :tli )@ 16AI����viação najaí _ ltajal _ 15 ho- vária.;; g'praçõf's da mesma família I O Cactusg'lnol tonif'c:l e r.E1qutariZ:1. C"rrihnte cu sufocações,
l ii. c.!'$ .,�{1

I
ra.s. se veem Obl'I!<'arlas a dormll' na 1, aflições, inchoçõu e fal"a Q:unQ.

i-'·..
· ro A"lllzo ., Cr� &,ilo !lápido Sul Brasileiro - Joinvile - às ml!sma cama e () máximo de sepa- ,

I • ::; e 14 horas. -

····d I ) l II h
r h d

.No 1hl,l or
I QUARTA-FERA raçao e llhlll1l aI' e s·e O} em pOI'

1
A Spiroc atino e urn om E'puro tI;o

"

ila. ., .... "... C.... l�tIl.Ct' ; Auto-Viação Cata-rinense Curitib� uma delegada cortina. i A Sph'ochetin:a auxilia o tr.�tamento d" lliHli. COl'ltI':l au

I.".
_..,�.... : - 5 horas. Tais condiç.ões, de�cle logo) não i f -

d d t
•

'dh:m,t!!lllr. ...•. .. "",., w..,�9: Auto-Viação Catarinense JoinviJe contl'iLuern para melhorar o mQraI!
mon;, lietaçoell 9 o.' Ilo� osso�. ps " terl ;lll.

TriMestre 0'$ i§.{,,,· ,-A�t�-�'��ãO Catariu€l1se Laguna POPUh11·. l� agora C'yj,rJenle que eHUlol lIlli.ero aVlllso . ,(�r:; fI,�,;; i,- G.30 horas. situnç;'1U e:-.lá ll'vanl.ando oh�Lácl1ll)s
i i Háp�do Sul BrasUeiro - Jolnvlle - às

ao c)r,:CIl"olviD1ellLo elo plano Cfllin-i 5 e H }Hll'::tS.
t .Altbelol mediante eeldra;;� E São Crlstovão' - Laguna quena).
l 7 ;l�g�';E30, :-)[TUA(LlO PIlli:CÁIlIA

J',.', Os orl"inais, fítUlSmO !il,e; E",�resso Brusquense - Brusque ,oS tl'nlJalhadorcs diÚl gl'andf'R fá-'" 10 hor<1s.
,.blieadO!'l, níio I1!fH'$;:r, Auto-Viação Itnjaí - Itajai - 15 ho· lJrica� illrlll�triais dedicadas à de-

, de.volvIdO!!! ras -resa na ('jOT.lill , comcm l'IPJll: ma�, a

S A iil'eçii.o não s� f�<Cil!\ Expresso lrrusquense - Nova Trento g-l'undp InDiol'ia (lus qlt'tro� rliôjlõem
"

- 16',30 ho,ras.
d

.

t '

f iCíllblliza pelol!l coneeitG� Rodoviiria Sul Bra'sil _ Pôrto Alegre (e mm o pouco alinwl1l-O 8

Jl501'. elllitii:ll'(' nos arti:ol! - 3 110ras. mUi.tO allllTlclnnln, el.HbOl'a I'sleja. U"""";pOSl'"ç' (1-OlIlsslnad" QUIN'l'A-FEJRA agora o gÜ\'êl'110 tratando de ll1C-
Auto--Viação Catarinense Pllrto

---

AI G horas lhol'L1l' a si[llaeão. reduzindo os pre- �
.

O" , I
•

I)) 1". '.' �t···1. lê" .. �
.

�g�t�.Viação Catarinense Curitib�, ços dos \'i\'l'I'�s nos m(�l'{\aclos liVl'P8 }lusltJl�o ::\feado\'\, ,U..
..

- ,u,[ a:-: i)l'h)ü, a" uclS 1)0 11(;la" OCl--

II &. "a I t""
- 5 hora,s. (nwrcarlo llf!gTO

.
patl'ocil1ado pelo A �e�;lOm�llH{la "peq.ue�\\: �\�sem-: I denta�s.. I ., :�.',

..' _

larmoClasuep�iUI ao __ i\�lt��i:s:ãO Catarinense Joinvile
própri,) v,OV(11'TJO). e p].rwar os ])I'e: lJlé!a.: �lopü�:a ]�clo:,_C,�j. �_,L.. , f��I' Y c,e!�gad),.cl.c, Lwlallla" ,DlIIlltr.:_

Auto.Viação Catarlnense - Tubarão ços dos PI'O.duIOi:; nWl,'01Yldos ate �Plo:aUa,,1:0J(,y.e�a.,lbseJ?1b.eJc\g.- jVl,'lll:.lI!��d,. Pl:'�I1lU, em :�l.ma �o
..1 Sábado ,Fa'rmácia DA FÉ Rua

_ 6 horas. cheo'ilr a um '!l'e('o me:dlO de mo- I a1 du. ON l, apt:'iéll do bOlCOt rir ela It ne.. Conti:lI� com ma.lOI Ia. aqUI e

F,elipe Schmidt Auto-VIação Catarinense - Laguna do �. nllC a n�aio'l'ia poss� benf'fi- raelo. lJela_Hús�la e ::;eus. salelll,es. Vllrlel-" apl'ovar quanto qUl"erd�s:
2 Domingo Farmáeia DA FÉ Rua

- E�g�es��r�ão Cristovão _ Laguna _ ciar-se-. Pal'llClp:H'UO de�se orgaJll�rnl), q�le mas. rogo-_vo� gue pen�ClS no. (lIa,.
Felipe Schmidt 7 hora's. O qllr. mai,; imprf'ssiona ao es-

cllmlnOll o valo, membl'o::; da" J7 dI' amanha, i::)en�úl',es, nao alUeIS B{!':

Moderna
Elllurêsa Glória - Laguna - 6 1/2 Lrang'eil'o 6 '1 mi"él'h geral do povo 11<11:6e:; ul)Ir!ns. Pouco antü� Ja �I'pro- ,paea o �l!a de hOJe!" E acr(!.:;centou:8 Sábado Farmácia e .�)jr�s;�r�ru�ql1ense _ Brusque _ t1 !�SO, r111 C'H.jOS ]'u;Los ser vê gra- \'<H;:I?, � (Jf:legadu ,l!?� F:E�. r:l. .. �ez I -;- :�NcJ_n seInpr�" O que resolve a

Rua Joã.o Pirito lG horas. ,\'ada uma prufnnda Iri�[,eza. Is[o um apelu c10S.- dell;'",Jdo� ,ü\JélJlO�! ma,olla e o legal._ ., .

.

9 Domingo Farmácia Moderna Auto-Viação rtaja! - Hajai - 15 ho· -_
.

[J,ll'a qllr� dp61slam ur sell nnI1Jl-' Durante a vot::lçao hlslol'lca que
Rua João Pinto

raso Servidores públicos: i'ia'.!n lJoil'ole. cria a "Peqllena Assembléia a qual,Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
O. liele'o'ado soviéi ico.. \TisIJins- funcionará nos lJel'iódos em que a• 5 '''h d F

,.

S l • tô 5 e 14 horas. Gú-vel"Dudor do Estado, dp,-J < ._u. a o
.

armaCla an ,o j'�n' -

SEXTA-FEIRA ' ky. negou-se LC1'millallteDlL'llte fl assemhléia goraI ela O�U estiver em
nio (Fcria,do) !tua João Pinto Rodoviária Sul Bl'asil -- Pôrto 'AI€gre llutados, mag'ish'ado's, Iuncio- alcndel' O apelo de conciliação, �él'ia.s, a Rússia 'e seus satelH.es-

16 Domingo Farmácia Catari-
- A�t�_��sÇãO Cata1'il1ense Curitiba nários estaduais e municil}ais, afirmando qae a Rússia I1fil) [JO- votaram contra. 8ómente ess-es vo--

nense Rua Trajano - 5 horas. truballutdores de estradas e cler{l varLicipar de "modo alg'l1m" tos contrários ao novo poder mo-
.

Aut-o-Viação Catarinense Joinvile
oln'as 'pl'IJ)UCaS ,. -t.a,be'll·aNes, es-

desse 01'gan ismo. del'ador do velo veriJi-caram-se,22 Sáb�rJo Farmácia Rauliveira -.7 h�S. Yishinski 1)l'oLeston l'ontra n pois, como' se sa:be, foram os 1'ei-
:Flua 'l'ra,íano _ A6:�� ��f!�, Ca-tarínellse - Laguna cl'ivães, delegados, sulJ-deleg'n- cl'i-açüo da "Pequena Assemblt'lia", terados "etos da Rússia a t.odos �!"
: 2.9 Domingo Farmúcia Rauli- Expresso São OristovSo - Laguna - {lOS e 's\llplentes de (leleg'ados de Ilrl (jilal não exigirá!! y.e[o e q_ue assuntos levados à consideraç�
vcira Rua Trajano.

7 ��l�;\ríação Itaja! _ Itajai _ 15 ho- policiâ, juize� de paz, futuros poderá adotar resoluçoes por ma1O- do Conselho de Segura:nça pelo:::.
29 Sá/bado Fa,rmácia Sto. Agosti- raE. vel'eadOll'es, imlistinfamente, ria de dois terços. Disse que se tJ'a- paises democráticos que irritaram,

EXipresso Brusquense Brusque iuscreve'I'-voS na A.sso"':aca-o ta de um alo ilegal para burlar o a consciência munelial e levaram à
nho Rua Conselheiro Ma.fra 16 horas. v.&

i'unCiOnamenlt.o do COl1Belbo de Se

J
criação de um organismo. que per-

30 D· F' á' St A

I
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile llenefl'cent dos F n "o

,�.
t·· I

- .

ommgo a1m Cla o.. -

às 5 e 14 horas. e 't U CI narlOS gllran\,a, no qual a RÚf:sia, repe 1- mitlsse uma 80 ucao para o IID-

gosLinho
- Rua Conselheiro Mafra ..• SÁBAPO Públicos Estaduais e ll'Iunici- damcnle, mediante o seu veto. <1nu- passe.

O serviço noturno será. efetua- - Ailt�����:ao Cata'fll1€l1se - Cur,itiba
pais de Santa Catarina.

0- I d da'"
ft

C t
·

do :pela Farmáeia,Santo Antônio si- àsR5á�idJ09 ���a:'l'aSilej.ro -:- Joinvile -

..•••••.•••••••••••••••••••• ,e e0!l' ílS, !l r�.- 8 �. � 3.,4,. arlnon.Se"ta ú rua João Pinto- Auto-Viação Catarulense - Joinvile Grupo Dram ta 9U li II \,lh, u � i>'O' u VlIB
A ' t b I

-

I'
- 7 horas. '. t.:I .IIft

C b
-

d I dpresenue' a e ,a nao poe era ser Auto-Viação Catarlnense _ Tubarão � UJU A Ação Soc.ia'! atarinense" para oa execuçao e seu pano e·

alterada sem prevIa autorização
- 6 horas.. , 10 de Nove-mbm�o assistência ao v,errladeiro lw,ct"ssitarlo, precisa em cada quarteirão de"Expresso Sao Cl"lstovllo - Laguna Il-deste Departamento 7 horas. nossa cidade, de um ou uma l'E'prc:srntaJ1!ue, no minimo, podendo ead�

Departamento de Saude Jlubliea, 14Ei�--g:;�.so Brusque\lSe - Brusque Recebemos e agradecemos a Qua:rteil'ão ter aLé cinco representantes.
em 25 de outubro de 1947, Auto-Viação Itajai - Itaja1 - 13 ho- seguinte comunicação: Desejando o prezado leHOl.' -ou !cHl1l'a colaborar em tão grandi-os:l\'"

Luiz Osvaldo da Gampora ra�xpresso Brusquense - Nova Tr€nto Tenho o praser de comuni- obra,' dê hoje mesmo a sua adesão p01.' inlermédio dês-Le jornal' ou dai
Farma,cêutico Fiscal

-

E�J�es��r�iórla _ Laguna _ 6 1/2
car a V. S., que, em data de on-I Rádio Guarujá.

e 7 112 horas. tem, foi empossada a nova Di- Pessoas que já se inSC1'evrram:
retoria que deverá gerir os des- Quarteirão n. iR - (rua,s: Almir'flllte Alvim, Cl'is,pim Mira, Av._

•••••••••••••••••••• tinos deste Grupo no periodo �I!lu:'{) Ram.J3 8 Fe)ll'�;ra Liml).
de '1947 a 1949, ficando assim -81's. Benlü Aguido VieÍll'a e Heitor Fatia.

Mnito ou Pouco. Não importal constituida: Qlla'rfeirão n. 4 _ (nHl.s: Felipe Sehmidt, Pedl'o Ivo, Sete de Seno
O leitor deseja obter uma Presidente: Juvelitina tembro e Conselh,eiro 'Mafra)_

rel.?:.':i>. mensal, semestral ou Maurer ,Sra. Stelita GarClia e sr. Sidnei Noceti. .' - \;hnual, á razão dé 12% ao ano? Secretário: Isidoro Cur- QuarLeirão .Tl. 25 _ (ruas: Blume.mu, l)l'G()U EtelvH)i1 Luz, rua FeI'--
Confie então os seus negó-

.. , ... ; ..................••.•.•. v'�llo l'oira Lima e Avenida Mauro Ramos). - Quarteirão n. 2ô - (rua Irmão_":
. cios ao Crediário KNOT, á rur.

80 li oUoD'r(J�iID 14D111
Tesoureiro: Alfredo \iVol- Joaollim, Avenj'da Mauro Ramos e rua Rl:o Gra.nde do Sul)

João Pinto n. 5, que, em com fI4 r- n ra li.ü ke (reeleito). S1'la. Maria Enriiqueta D'Ávila.
binação com (l Es('\'itól'io Imo

para Ruem te.m muito Prevaleço-me do ensejo pa- Snt'a: CEmLtA MACEDO SIMOES
biliário A. L. ALVES o em- ""'i! ra apresentar a V. S. os meus Quatro quarLeirões compreendidos ontre as ruas: MarecMl Gui-
pregará, proporcionando - lhe OU 6,h'HI(O dinheiro' prote*os de consideração e lherrne, Deodoro, TLe. Silveira e Al'eipesbe paiva.
com isto uma renda. auua.I se- Deseja empregar bem seu Sta. ETELVINA MELLO

, .

I
. a�reço.. , . Dois quarteirões, compr,eendidos enlre as l'uas H. Luz, FernandC"

gurp, de Cr$ 12,0,00 por Cr$ ..
caplfa a Juros Gompensadores ISidoro Curvello - SecretariO, Machado, General Bitencomt, e Saldanha Marinho.

1.000,00 empregado. de 8, 10 ou 12 por cento? lt-'az,emos votos pela constan-j 8ma. MARIA COSTA SOUZA.
Melhores informações e de, Procure hoje mesmo o te prosperidade do Grupo Dra-I Qual't�j5.o compreendido ,entre lmas Anita Garibaldi, F. l\fachadÜ'�-

talhes nos escritóriós do Cre- Departamento Imobiliário d< mático e de uma brilhante' General Blttencourt -e Av. H. Luz.

í'f{WlDIAI�IO K·�TOT á J
-

<

-, I Snra. AGNESE FARACO
-diário KNOT, ou nesta recia- u. .éJ' , .

'- � h , rua oa( atuaçao em prol do bom teatro, QuarLeirão das ruas Felipe Schmidt, Geronimo Coelho, Tte. SiI-
�ão.

.

Pinto. nO 5 (anexo a redação nacional. I v,eira e Alvaro de Carvalho.
.

--_ 'de "O Estado"), que tra- , , , _ ..

, SR. MA�OE.L FEIJó
balhando em combinação com Inscreve-te na AssociaÇJão Av. Mauro Hamos - rua SllyeIra de Sousa - rua Campos No-

QUANDO TEUS FILHOS o ESCRITÓRIO IMO,BILIÁRl'( Beneficiente do's ]<�uncioná-I' vos
- rua Lages .

.l
STA. CARMEN BARBOSA

A. L. ALVES, firma espe- rios Públicos Estaduais e i'Iu- Ruas: Visconde de Ouro Preto - Anita Garjbaldi - Fcrnand(}'-
cializada com vários anos de llicipais de Santa Catarina. Machado e Av. Rercílio Luz. J
pratica no ramo. poderá .ote-I Tl'ê.s cI'uzei:ros mensaes _ SRTA. EDY LU� E. SR. C�J\.I:POLINO ALVE? . ,

á
. . d t

'

]" l' t' Ruas' Deodoro - Tte. Sllvell'a, -- Vldal Ramos - Jet'Ol1lmo Coelha.rscer-lhe a m Xlma. garantIa ez cen avos uar os e es aras .
.

SR. LEODEGÁRio BONSON /

e eficiência nos negócios que, preparando um peculio pari!. Ruas: Felipe Schmi-dL - Largo Fagundes - Tte. Sil'veira - ÁIVllfC
lhes f.Qr�� �o�f��dos.

__ ..J _" I tua famiJia. I de Carvalho.
.

e se a industr ializacão não progri
de mais que nessa proporção, então-
Ludo o que se diz dela não é mais.

do que o "hluff ". Mas os russos,
desde o tempo d,e Potenkin - em

toda a cultura politica - acreditam
que devem viver, por tradição, clla
mando a atenção e admiração. Isto
jámais foi tão certo como neste 8°
Centenário de Moscou, quando se

pintaram as fachadas das cas�s.1!aa·
ruas principais, até dos edificioa
queimados. Tudo não passa de urna

decoração de pintura e "bJ\lff".

}<'racos e convalescentes
o Stenolino evita a. lllo',e!lticn do peito,
dá vida e Iltlud1>.

anemias, debilidade,

Mole!ltia!!l das senhoras
Usem o Ssdantol contra a. irreq<l,lo.ridaàes
rli.tll.tbiQtIl <ii mo! lutar, Evita complicaçõ$lI.

vleito••

Celctusgenol � Re;Jula'l'h:adot' do coro.ção L
r

.�,

Meigipan -. Para curo.tivos

Aplique naw hrid(lll, limpeza, arranhões
de inseto,; e higiene.

infiamaçoes piccdae

e DR06ARll18
---------_

sisienlàiica

-
te perguntarem o que é

11m lázaro, dize-lhe. qlle é
um enfêrmo que poderá re

I
, caperar a .alIde cem � te�

l &lIIilio.
. ,

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Clube de }\gosio-=--Programa para o Inês
Dia 29, sábado, seírée. [Apuraçãe para

r�_"""'-���.�r&ml!",m::,""""::m7=m�!ill!!m:�=_��='�=�.,,:e::I��_iç=ã:,,o�d::a�R:.::'=3i:::ll;:,h::,B"""",d�o�s�E::.;','s::..:.:t�ud�a�n�te�s�)��=�=====�

Doze de

Impressora GRftJAU' LIda.
, Rua São Francisco 110 12

(começa defronte no n. 48 da Rua Esteves Junior)
Impre••íio em 'Zercl •• TNlbQlho. em côr... - Preço� ...-n C:lROW"

:l'encio. - Pronta ,lentraga.

",..
I

t> ,

jMais uma adesão lP�rlidn Snci�1 Democ��tic-o'; "Hipoteco a V. Ex.cia. a mi- U lU, ti lU . I I �.l ; .

� nha inteira solidariedad . " .' .

i '.,' .

.

'.

" e e.m Para conhecimento dos nossos Correltgionários, C?m�lllCamos que,
. I

VIl tl�de de ser o programa do o P. S. D., transfer-iu sua séde para o 20 andar do prédio 1:1IDOYO, 11. '(2,
,

Contmua O ESTADO fazen- i partido que o elegev, ó verda- à rua Felipe Schmidl, onde poderão ser atendidos nos expedientes das
.J d' t 'b

. -

d
'

'ú
. , RITZ -- HOJ'e ás 5 e 7,30 horascao IS. TI ul�oes. e valiosos li-I deiro defensor do nosso povo, 9 às 1.2 e 14 às 17 horas, dI r'iameute.

,'i?COS, inclueive romances zno- Outrossim comunico-lhe ain- ,

Sessões das Mo-,:a.s
j I ( Único (lia de exíbíção)vaernas, entre as pessoas que I da ter-rue desligado da União f

_

<,�onstam de seu cadastro SO° i Democrática NacionaL Saudar .Â I,Nf!DU�TRIA E" C'oME',ReIO Lana Turner - Suzan Pe-
...eiel, I ções (a.) DESSe Silva. fi. '. ..:J - ters e Laraine Day - em:

As pessoas que aintla não! ERAllI08 'TltES 1IULHER.ES
�lla;am preenchido o coupon!

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

Firma importadora de São Paulo, deeeienâo extender No programa: - Noticias
".que diariamente publicamo,!] I

E
......... f." I

da semana -� nacional.
'0'oderão faze·lo agora, h4bi-j' conomls as! atividades ao marcado interno eceite Preços:

00;!itando-se, eesim, a concorre-'d 1947
sua.! Cr$ 1,20 - 2,00 - 3, .

tlTam a tão in te.ressan te iniCia-I e . .. . .. .. . .

...Uva realizada sob o netroci- Aproxima-se o fim do cor-Í repsesenreçõe« de borie proâutoe. ROXY - Hoje ás '7,30 horas
tinio -d« LIVRARIA ROSA. à I rente ano letivo e, com este Bette Davis - Paul Henreíd
iVeoqoro n. 33, nasta Capital. I natural acout€ciment.o, a Fa- e Claude Rains - em:
.................

:.... • ....• ! culdado de Ciências Econômí- Pedimos e Iornecesaos reletenciae. QUE O CEU A CONDENE

ANIVERSÁ�,IOS: I c��, d.e .Santa,Catarina,. qUe fun- _.. Censura até 14 anos.

clona Junto a Academia de Co Cert .... paI!'" CtliXlê Poetei, 5366 ._- SÃO PAULO No programa: _c... NotícíasFasem anos, hoje:
"

. <.
-

• �.. " '" •

__

J da semana - nacional.Senhor Manoel Clemente de, �erC1o 'de Sa�t::l. CatarlU�, t�; I Pro'gr!:tmr.as da BBll At�o��':es Warner Pathé.
�,,50uza, Tte. da Força Militar;

ra � oportunidade de dar, a
U u., ti

..... v� '""do ,Estado.. iI' na�o.., mais H.mAa .t.urma de ba.-_ B II Iha Õ Dar� O f§S 'I __ .C r_.$-�,OO__-_ 3,00,'
•

Senhora Mana Romau., Mo-:
c . areis em, ciencras econ mi

li ii _ _ __

.reíra, víuva do Sr. Herondíno
' eas, a terceira deste Estado.

tl'EJH:A-FEIRA, 18 de novem-: POI'Q os pelHKlCraI de (lno
�J\1o:reira. ! De�tlna.ndo-se ao es�\udú des-, '"

bro: I palado!' Café Otto é
Viuva Maria Hermes costu-' ta� CIêncIas; essa pleíado de'.

19,00 __ o. Sumário dos progra-j' Mm par .

. reíra. 'I eS.f>orçados� ;oven� . �az de sua� .

ODEON mas.'
'

Senhora J:u'<;tcI Sales, espô-. fle�cu�açoi-� Cotl�J��as a �o.
- As 5 e 7Yz horas

19,05 -- Inglês pelo Rádio.! EdiJal-sa do sr. Antônio Sales, 'I'enerr-' uça.o cíentífíca e racional O?fl A PORTA DE OURO
19,15 _ Noticiário.

.

_

te da Força Policial. j vita.ls problemas da ec?�om!a com:
19,30 _ Documentários Bl'i-l. João Norbeito Silyeil'a, Pl'e�Menina Cátia Walesca Wie·lnaclOual, �111 cOl�t�'aposlçao as Charles BOYER

tânicos" Dois' sídente da 22 secça;> da 12
-thom, filhinha do Sr. Mário I, pre.�cupaçoe8 _pollt.lCa.� �.tle en- Oltvia de HAVILI.rAND

Anos de Paz" _ 8. I zona eleitoral em RIO Ver��-
"Wiethorn Diretor do Grupo volvem � povo brasílcíro de e Paulette GODDARD

19,4:5 _ Canções e Melodias',lh.o (Ingleses), nes�e ,MUlllCl-, I no"'''o'' dlas "'Tr. P"'o"'l·am"· f d I tc:'Escolar "Eliseu Guilherme",j �,'" "'. /,: �.
l.'Y.u ... 5- ....

do Soldado Através pIO, na orma a el e .

-residente em, Ibirama. I Ines�m�::��: e. � cu1tlll� que 1) ._ A CHEGADA um WAS-
dos Tempos,

t F�z saber .a todos quanto o
Menino Paulo Goulart filho lhes fOI Lc.,J,mILda" durante o HINGTON LDIZ a S. Paulo.

I �O,OO _ Palestra.. I presente edital virem e a quem
,>do s,r. João G:oulart...' " decor:'e!' de,! to�o o c,urso, pe.�o� ._ Nac. Im. Filmes.

21),15 _ Orquestra do r.r..eatl'Olllltere�sar possa, qu� nOJ?eon.
Vlmta Isaura de Ohve1ra Lo- seus lll�anSaVeIs, cultos � les 2) --- AO RITMO DOS PA-

. da :BBC. I de acordo com a LeI EleItoral
. :;1)0 Klaes professora residente' peitáveIS I?estreE., dr. Jose �{O- 'rINS - Short.

21,00 _ Noticiário. vigente, os senhores Antero'
.no Rio d� Janeiro.

'

i cl�l1 F'el'l'eml B�s�os, �lr. VltOl' I·reços: 21.15 __ "Acontecimentos do, Melo e Ol'landooLlrao Seara, r�s-Llma" dr. . EII)ld.lO Bal'bosa, (�l'� ?,OO j único,'). ! t 1? tárlo-0- � .,')' � \ Momento", comentá,.., pectivamen e e '" se.cre '. S
:::LAR EM FESTA prof. Fel'11ande l\fachado Vi�. - Geral - 2,00. I l'io. . )1

da Mesa Re�eptora aCIma CIta-
Eatti d. Pllrahens c lar do I''. eira, prof. Orlando Brasil, dr'l ('Livre" -Creanças

maioreSl9t "O
_ Vvatsol1 Forbes, viola. da, ?as elelçoe� a Q'ealizar-s�.'SQrlJ.9l1't�o

Alfredo Floru e,j Au· Li.ndolfo
.

Gonçalv.es ,Pereira,., ele 5
..

,

aDOS _pode.rão entrar na ;�/,UOO' __ ··R'Ádl·o-p::l,no"',.alua. no dia 23 de nOliembro correu _,·�u.tQ ,'ot'.�, p�lo n(1�(lim.nto d. 1 Cl G 11 tt d O
-

i . J óL � 0<1. - -

�=-tIUQ fi hinha E·i:::ab�th Gcorriáo C.1. arno Ta e 1, 1.

small
sessao Ue ;) lOIas.

')215 _ Noticiário. te .

.

� }" ... � C:Ofl'.n<e n� M.. t��"l·-'ads. Cunha, dr. Joa(J.uim Madeira nHJlmlAL '" ,

P
A

t m am ato fI'ca'''::- .. "'� 'y _.. <:l

'22,20 _. Com.entários da 100- OI' es e e o
.

LU
X X x Neves, dr. Henrique Stodieck, i --- As 7J,,� horas -

prensa Britânica. convocados as pessPas aClma
FALECIl\IENTOS: dr. Othon Lobo Gama D'Eça, I A 'l'ES'l'E]UJNUA. FATAL

)lomeadas para compareceremprof. Giovani F'al'aco, dr. Joãoj com: ----�--

no dia. 23 do corrente mês áslUANOEl, FLOR.ENTINO B. BonnussÍs e dr. Nilson Bor-i /j=Úchard FHAZElR e ,17 horas no edificio da Esco-
"

. )IACHA.l�O I ges, digno de aprêço é o apro.! ll;velyn ANKERS.

�
I

la Pública Mi'Bta Es-tadual, sa-li aleceu em Imbltuba, onde J veitamento, pelos novos b.acha-I - II -- <�:::::""-:r 1'1"AL la de anlas de Rio Vermelho,exercia o cargo de Coletor Fe-jl'elandos, das sábias lições 1'e- AOEXTE FRDERAL 99 IA
(Ingleses).'�deral, o sr. Manoel Florentino 1 cebidas. com: l CI�E':;::����s AtREOS LTOA Florianópolis, 17 de Novem-Machado. '

Para a imprescindível e tra- Marte LA]HONT.! bro de 1�47.-:o extinto era pesso� muito dicionaI soledinade de colação 11/12° Episódios. I . - � - "

.João Noroorto SilveiraTelacionada como nesta capi- de grau, ato que mais não é No Progrn.ma: ! QUeJ'emos que todos façam P 'dl.-. ..�
i d d d I •

d
res1' �m", .

. ita , on e, por seus otes e co- senão a mais viva demonstração, 1) -- A Mareha da Vida -I parte do quadl'o SOCIal {)s
............•.....•...

. ,·ação; possuia largo circulo de da atividade benéfica e cons- Nac. Imp. Filmes. componentes do "Colég'io Bal'
-rela�ões. sel:do, por Isso, muito [1'nUva da. 8.dmil1istração da- Pl'i\ços: ga-Verdc". POI' isso, o paga�jt h S h.:·sentIdo o seu passamento. queles estabelecimentos <.1e ell- Cr$ 3,00 (único). meDro da a.ção é

.

feito em ü
�

CavalA eir'D, ao ora ou

.

A' família enl:lta?a enviamos sino técnico superior, sob a "Imp. 14. anos" . prestações.

)'
SennorUa

,,-smceras condolenC1as. direçã.o fecunda de seu atual
._ . '"_'_ � Seia em seu quarteirãox x x uÜ'elor, o acatado e abnegado

DECIME TO
$

um dos del-egad04 da}lU.1UO ROVKP.E prof�8S0r,. ST. Flávio Ferrari, A Ação Social Catarlaenle.Causou consternaçã.o, no iá. se' ultimam os preparativos,
d I

- -

Peça informações nesta;:-grande circulo' e suas re açoes, t.endo sid() deliberado, pelos. MAlHA DE 8m.-SA E EUCLIDES DE SOUSA E SENHORA, vêm por
t d rt)dação, pesS08!alt�nae.'() passamento, on em, o sr. Ers. bachareIandofJ, homena- ê&b3 meio levar' os seus a,gradocimentos a todos que os consolaram por.... á 't ou pelo tehiol1e .1022 .. ' �l'I :rio Rovere, pessoa mUI o gear a todos os que foram seüs rcasião do nrde golp.e CJue soJreram com a irreparay-el perda de sua es-

"€stimada nesta. Capita1. professores e que ainda ensi- tremecidn mãe e sogra AtNA M.A!RIA DE SOUSA. Querem ainda agrade- . .•.

,'Apresentamos os nossos pe- nam naquela Faculdade, além eH aos 1que assistiram á missa q.u€ em intenção á sua alma foi man-
:.zames á familía enlutada. das pessoas do Exmo. Sr. Go- dada l'pzar na Capela do Colf;gi.a Catal'inel1se ás 6,�':1O horas do dia 17

.. ,. ••.......... ..........•.

vernador do Estado, dr. Ader- do corrente (�cgnnda-feira).
SENHO 1ITAI bal Ramos da Silva; s.r. Inspe-

A ultima creaçã<J em Tefri- tOI' :B-'edel'al, dr. Hipólito H.
t' G

'

KNOT P' SI' Diretor, prOf.!Ã.;Seran e e o uarana e:relra, e ..

!,EM GARR 1F.4S GRANDES Flávio F'errari.
Preferinjo-o está Será paraninfo da turma, 0j

. acompan[1ando a moda. ilustre professor. sr. desem-
�. . .• . . . . . . . . . .. ...........• bargador José Rocha Ferreira

'Telegramas retidos- Bal�t���rma de doze estudantes I

. Relação dos telegramas

1'e-1
é integrada pelos sr8. bachare- _--------------

.;tidos na estação local: landos. Adolfo Nicolieh da Sil-

'"taNelson Chagas, Palmira Sou- va, Antônio Vieira de Olivei-

·���l�:h��d�iei�a;é l\��;��,a S�� ��'ej�:,rr��?� g:d���S:.lD;�N��;��� V I A J N T E':'lnuel Weissio' Lima, Maria Ca l'\llário Climaco alva. I.CO: I:'minha, Geny Dan, Mauro lau Haviaras, Osvaldo Can1l1h,.
,

Drisk, Dorvalina Rodrigues Osvaldo Carpes, Se.bastião Bo-I
;,"Camilo Silva, :Maria 'Augusta nnassis ele Albuquerque, Silvio
:'{'j.aslro" José,Francisco da Sil- Silva e Waldir Albani.
·:'V·e11'<1, Il:aci. NUl1'oo, Bento Pro- Será orador da tnrma, o ba
:-�.cópj,) Pir�s� D�Ol;a�i1ia S. de I dlarelando sr. Sebastião B.
,'Souza, e ;Ju110. �·üeH'. ; de Albuquerque.

Telefone para:
1677

• ••I.'á pt'Ontamente Qtond�Q _

I tl'aoapol'te de !!tUGI ÇQi9al.

I
....

···QÜÁRTÓ
.. · .. "

11 Senhor so�tdro, dO'1do de ai
as melhores referencias, delleia
alugar um quartJ CQm entrada

""
.

independmte em casa de faml-
lia. Prefere entre a praça lS e

I
ru 'l E�steves Ju nio,_

Pwposts:.> p�r cb!�quio &c1

Gertntl! dnt� lO ..nsl.
---------------

Importante organização necessita d� um que conheça o

íntei ior deste E:.tado. Ordenado, Comissõe3 e despesas
pagas. Escrel/a paro THE TEXAS CO. (Souto America)
LTO. - Caixa postal 62 - Florianópolis, indicl.iodo idade,

estado civil e refefêneias.

JOS�' OLI�E·IRA
ENCfjRADOR
Taldone 1447

--_.�-_..._-------------...

-Quer e-;i���l' â-;�iie�-Ádq�Í4
ra uma lM�iW do "Colégio Bar-

riga.-Vell'dê",
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

lt iu, (A.. :-i.) - Na Câmara
2 boje, i o i discutido o projeto de

aumento de' vencimentos dos rui
litarcs. Logo no inicio foi Ievan-

RBTIRARAM SUAS CANDi- ,i ��;��eJ�\�JJ���ll'e�;�l�id:��'dnt�� IJ�Ojl���;
DATURAS I ser ele Iniciativa dos deputados

T6du as bebidas, inclUIl.l�€ /il.1! i quando a Oonsí ituição diz que essa
fabricadas em outros &b.(loa. i inicin l.ivn deve s-er do presidente ela

miraram GUU eaadídaturas, \ .República? As opiniões variam, por I
1 para

reinar noe lal.'� eaterí- I' ter surgido outra queslão: o proje
il6naea. - em m'ta da certiui.: to fala em vantage-ns e não em ven

.. Ti\ólia do ape:ritiTo KNOT.· cimentos. São duas coisas diteren
________... - -._._ tes ou uma só com nomes diversos ?
Funcionário pâhlíeo � O sr, Amaral Peixoto explicou' que

Lembra-te - descontando déz na linguagem das forças armadas

centavos diários de teu venci- ".cllcin�entos é soma d? soldo e gr�•.

,.'
. t ií'icnçôes. Vantagens e o que o n11-

mento, salárto ou remunera- Iitar receber a mais, segundo cer

�ão poderás deixar para _

tual tos serviços para localização das
f8:IDilia� um peculío até Cr$ I mesmos, etc. Embora reconhecendc

.30.00Q oo, u jusli\;a da causa clefendid�_ pelo
, aula!', o relator era de opiruao de

Inscreve-te na As.sociac;ão que fosse
-

ouvida a Comj�850 do
lleneiicente. Jusí.iça e consultado o gOVPl'110 RÔ'
..& ",e...

',,'TT?mmw� I
bre o montante dos novos gastos

. f decorrentes no projeto. Mesmo por-
\

SNRS r que, - adiantou - na emendas es.
.

. i tendendo a medida à Marinha, Aero..
ASS1NANTES i náutica,

. Policia Militar e Corpo
.' f ele Bombeiros. O assunto contínuon ]

'Reclamem imediata- ! em discussão até qu'o qiiasi às 19' Imente
. qualquer irre- � horas ficou resolvido (l "encerra- I

I
l5ularidade na en trega t. menta do dehat c amanhã. impr-oíe

r rivelmente, po is c: pl'ojeto está no I
.. , ��..s.e.��. :�.r.����: ' �'��·1�1�. ��. �l,rg����a..... I

Apreensão de I
Precisa-se oticiel de alfaiate, contrabando i I

costureiras e celceires, nin, (A. N.) - A Alfândega 1----·--·----�----

I d tti
.

f t
. conseguiu apreender um eontra-I F

. " " P 'bl' E t 141"
. 1f tO) T

-

b ib" tn os na manu a uretra bando de perfumes, cigarros e me- �nCIOnan?s. U. lC08, S �., tH�r�?i fim gI.�Hl� �tiH Iilsla r�' tl!� H'I !I
"SCARPELLI') Ltda. dicamentos caros, avaliado em 100 dU31S e JlluninClpals, do ID311S tJy 1$.(IJ lH \HI�.HI U U� h'!� ti luli S." U
Praça 15 de Novembro, 11. mi! cruzeiros, Os "Conl�abandis,las, I graduado ao mais modesto ser-Ide nl' brItA PROCESSOS EM PAUTA

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . .• . . . . . .•• cnLl'c,tanto, atingiudo a ilha de Sa-) vldor púJJlico; Insereveí-vos nal
p�U v... PARA JULGAMENTO DO

�oVl:n�A�TT'l:'
pucar, protegidos pela noite, conse-I Assoeíaeão Beneficente e esta-

. 1'v1ÊS DE NOVEMBRO
UU llíLiK r"'ll r� 1.1.. Lo guiram fugir, deixando o produto'.�. .

1j
.

",
• r'.

'04 ...-. do trabalho no bote que os condu-! reis preparando um peeulío pa- ,,_�\]I);, ("\, ,N.) - A Jovem Mar la Processo
Senhor de idade precisa de z ia. J ra vossa famllía, I L�'lel,," I'eodoro, d� 23 anos, tende DIA 17, ÁS 14 HORAS:

. I pE'nllclo ciuco irrnaos no espaço de 1uma' gove-nante de bôa . con- um ano em U]J6":1ba, . sua terra 11a- PROCESSO N. JCJ-231j4
duta, que sai o a eosinh ar r e gu-

.-----.
í

al, resolveu tentar a vidanesta ca- RECLAlY,IANTE: Maria Ro-
Iarmente para tomar o encargo pilal J.)\)1' SAl' o único arrimo ela i"::l-· drígues
de su a casa e a direção de mília, Uma vez aqui, dirigiu-se ao RECLAMADA' Fábrica de

"pi'ej'pj(u Mendes Morais e contou-,
.

.'serviços de meças que já c stão lhe sua sihtação, pedindo um em-
Vassouras Santa C��arma •

trebalhaodo. IH'ego. OBJETO: AUxlho-e_nfermI-
Tratar das l6 às 20 horas :\utlca, porém; pensou em SOl dade.
Rua Siiva Jl>fdim 191. .

',I/ 1 nlenclicla. (juant.o �1àis com.u pro,;- DIA 18, ÁS 14 HORAS:
••• ...... .... ...... ..•. ....

"� jlleZa que se "el'lfICOU, POrISSO Cl:- PROCESSO N. JCJ-223j47
'n TF 7io,no nl� . meçol1 a Lrabalhar em uma ma-

.

- ..

- - OU,<AN L" LI UI"'- qnina de costura que lhe coulJe por i EXmQD.ENTE: POrfll'lO Ma-

/ � "" fiO I: 11. / Id THFJO 6:. 1 sorlelO Ctn um pl'ograma de rácho.' 110el da SIlva

I" U J"MlI<tL.::'J Onlem á Lardf', enLreianto, quan- EXCETO: Usina de Benefi-

I' do l\US.ia, a jovem Maria Estela Teo- ciamento do Leite
c]o!,u )'·eccbeu un) tolegrama comu-· _ , .

llieanuo-lhe quo llavia sido llomea- I O,BJ�TO: Exceçao ue mcom-· .

da para exercer uma função no ga-! petencla.
binell' elo pl'lÍprio pl'üfeilo. Sua. DIA 20, ÁS 14 HORAS:
emoção foi Lão gF�nde que desra-I PROCESSO N. JCJ-232j47

-�-"';""";;;;"- "';;;;='__';:':�i:;J'-'
l lecen morrendo Vlllma de uma SlIl-1 RECIJ'A l\1ANTE·· W'l" J-

ünl)" Cill'diaea, As autoridades ao fa- _

:.<>-f • 1 ",on a-

ZCl'em o levantamento do cadáyer se dos Santos
en'conl,ral'am, ao la,do, a cômunica- RECLAMADA: Cia. Telei&-
riio que assegurava o emprego da nica Catarinense
infeliz moça. OBJETO: Aviso-prévio.
.... .... ..... .. .... .........

DIA 21, ÁS 14 HORAS:

O trabalho isolado é di'Sper- PROCESSO N. JCJ-233j47
sivo; a ação ordenada e con. RECLAMANTE: Vera de

junta é plenamente eiicaz. Carvalho Brigido
A Ação Social Catalimmse

'

RFJCLAMADA: Livraria Ca-· .

llestinu'se a coordenar esior- tarinense

ços em prol do.s desproteg'idos OBJETO : Aviso-prévio, ill-
funis. da sorte. denização, diferença de salá.�

. . .. ..,.. .,. .... ..,..... •• rios e salários.

Pró casa do
eessUado
Continua aberta a subscri

ção pró casa do necessitado, de I
acôrdo com a feliz idéa de
um "Voluntário", trazido ás
nossas colunas.
Destina-se a mesma a fazer

os nessários reparos em.casas
de indigentes afim de que fi
-quem abrigados das intempe
ries.

Contribuições recebidas:
- Um anônims Cr$ 10,00
- Um anônimo Cr$ 5,00
- Uma firma de móveis

taboas.

AlfÇ!iates

AUXILIE A COM.
BATEL-A. COM-'O

-�
••••• w •• •••• •••• •••• •••• • •••

LEMBRA-TE!
Inúmero. seres homlnol,

que já foram felizetl COIDfI

tu, aguardam teu IURilio P&\�
ri que possam voltar á cO)<

<rledade. Colabora na üm
panha Pró Restabéledmeat_
ti. Saude do w&ro.

.. , .

o TESOURO
Da instrução está ao alcance

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analf8JJeto, lsvando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Eseolar São José, na Escola Indus
trial de Flori8Jn6po!is-ou na Cate
dral MetropoUtana.
C!I 40 •••• to _ •• tI ••••••••••••

DOENÇAS :N.ERW9�A.t;J
(""'!'ii Oll JH·ogr�ftlof.! c!a B!Mle�,u.

li!f:Je, Q' doençal'l rrerVI}i!!i!!&, �'iUla��
�!'f.�du em tempo, cio m.:li� ,-w.
��t�rU.llte r�mediive� O 1'!1llf'm!i8ªJ.
�I'!iZB9, frato da lS'fiodneiA. ,.., I'MI
IJNpliiear os Indivf�lE!G!Ii l\f��M <U
��SlI enfermiilalllas. O &:ml�9 Nz.
�iol:Ssl is DO,",!l.cafi· l!!lhlllblt! &p�
!g® BD .bIbe!a.iúrlc, lllitl ld4lZHltiI �l'g,
IJst��ellt� ali �o�ntO!l! Il�Y\!'4lI1!4\lC �.m-.
�.�tas, l!U\ }tIUi Deocllere !U, !Ia!; e
ll.\3 Al .&l8l'�s;. �:d0\1<mii:li.

- ---------,

o 8umanto dos sen- í I
cimentos dos

/

I
mUltares I

I fi mais moderna creaçao e

refrigerante. é o
.,

rraf r

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

Atenção - O Governa.dor da.

O Bar Restaurante 'd; ar�
Estudo dr. AderbaI Ramos da
Silvu inscreyeu-se na Associa.�

Artur Fidalgo (Chi!"no), 31.

t;lilo Beneficente dos Funcioná�
tuado no c�ntr.o da Preça dos Púhlicos Estaduais e Mu·
Hercílio Luz, dl!fronte a

Matriz, em Arol"onguá, nicipais de Santa Catarina1
Bebidas nClr.!ionai,s e as

s,enuo 1:eg1�tado so� O 11. 1.

t
. A 't' d O llrlmen'o magIstrado da.

t'ang�nras, Derl lVl)S a
E t'� d 't' ....

FI B ')' F·
. S auo, emocra lcamen\,e, ln-

.01'0 rOiH Sir a. ragueZl(l A'
- j.

t.
'

g'ressa na s,socmçao Rene I�
o tma. t d' ·t
T t· 1 t I

cen e, com os mesmos lI'e] os
1'0 ar pessca men e. _ •.

e deveres que t.erao, os mru:t;
..

À
.

��i'��i;; ��� 'd� 'C�iô'�i�', ;�i� modestos servidore.s públicos..
(l-!) mmulo foi fabricada· na ddaQl$

\
• • . . . . . . . . . . .. . �

'Íe �{)!êni8 pela :Fábric& de JGhii14jTonte NOT'i{sml F'arhu. .

'.
_.

I..!i • ��.ti!!

Importados diretamente dos E. E. Unidos
Aos srs. médicos e farmacli:uticos e aos hospitais
Comunicamos qUE! ellltamol recebendo urna importação direta

dOIi Estadoll Unidoll. dOIl lisguintes artigos:
Filmei parQ Ráioll X. em diverso.• ta:'l.'lo.nhoe.

Almofadas e traveellioil'oi! de câ.mara de ar, de borracha -- Dedeira. e

capotinhoa hiQ'iê�lico$ de borracha.
Luva;; para cirurgia,

Cuba•• cQmadres. i1'l'igodorel. canecas graduadall. compadra••
em forro batido, ollma!tado.
E divenos outros artigo•.

Demonstrações' O' pedidos à SOM A T t C
Sociadade Materiai. e Inlltrumantoll Técnicos -- Cie"ltificoll Ltda.

Rua Comelheiro Mafra. 54 -- Caixa POlita!. 148
Telegrc.mos: «SornQtec�} FLORIANOPOLIS .

'

Vende-se

o
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA fi

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE·
CRETO-LEI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULA.MENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFl
CIO AMÉLIA NETO.

.
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,I o� exames de IEstá íltu;�Cido e tem
Em fa�o� dos

12il- epOllíl I zumbidos nos ierrcvíaries
podendo, também, ser Rio, (A, N,) -: Em fins do ano

Í

ouv"ldns 1). Rio, (A. N.) - Dentro da
passado, atendendo a apelos elos i V � orientação do presidente da Repu-
uni\"ersit�rios, o Congresso ,Nacio-) PHOVE :il:STE REM:eDlO blica, ele proporcionar, o quanto
nal valou uma Ie í

� respeito elos t Se V, S, esí
á aturdido e leme a possível, beneficios aos trabalha

�)��li1es dr Seg�l,l1d,� e:lOca, �Tm da: surdez catarral, ou se tem nos ou .. dores, o ministro Clovis Pestana;
artigos de?sa lei determinava ,qu,e vídos ruídos roucos, retumbantes titular da Viação, or-ientado pelo

Belnlsch - Rua iossem dispensados ele írequêucia ou sibilantes peça ao seu 1'a1'm:L- seu conhecimento pessoal da 1'0-

ll1illIm,n �s candidatos _ª-�xames de cêutico um lrasco de PAJt.\lt�T, gião sul do país, aliado, agora, às
segunua -poca que deveriam, con- 'I'ornado de acôrelo com as Il1S- observações que recolheu em sua

'\ldo. prestar prova, esciita e ora) í.ruções ela sua bula, êsl.e reméf io recente viagem ele inspeção ao
súhre

.

Ioda a ma,t6na �os respeoti- e limina prontamente o mat-estnr Nordeste ln-asileiro, elaborou um
','0;:: programas ameia nao totalmen- causado pr-lus zumbidos nos ouvi- grande e interessante plano de ::IU

Le �'\'p!Jearla, , elos, A obstrução nasal desaparece, xilio e amparo aos íerroviaríos e

. }lL'jC,_ no seio da Comissão de
a respiração se toma fácil e (I 11)'..1- suas famílias. Para isso, seria cria

J�dllcaçao e Cul.lura, o deputado co nasal cessa de cair na gnrgants•. da uma taxa de tres por cento so

Jorge ��ma(lo arn-mou que os mes-. PARiMINT .(\ agradável ao patadar. bre as atuais tarifas de todas as

i ;'10S j)l'lllÇ:PlO.S �ll� de,terll11�arar;r:! As pessoas ameaçadas pela surdez Estradas ele Ferro elo país, a fim

I aquela medida estão ainda oe pe ; i zumbidos dos ouvidos, devem va lur-- ele ser aplicada do seguinte modo:

\
e por isso achava que o dispositivc I' se de PARMTNT� dois por cento na construção ele ca�

devia ser revigorado para o ano Ie-] S3S destínadns aos Ierroviáiios ('

. Uva de 19/17, dando-se ou tra vez I '. um por cento em assistência ás
! nos alunos o dir-eito ele participar \ ,--

'.a" _. ""-

-I
suas Iamil iu-.

I
dos exames de segunda época ,seIY i G

A respect j', [1-ai-recadaoão de cada
a rxigênc.ia de fl'equê'llcia .I�llnJm�,; Dr. lindolfo A. . uma das Estradas será aplicada en-

Por ISSO apresentou um

P.l'OJP.' 0,80.
-

11-
f tre os ferroviários ela própria re-

lwe [1 m�léria que l!1e�ere\1 nnamme I Peleit;! � gião, de maneira a que o fundo de
aprovaçao da COllllssao. � o um;:ilio de um nucleo, nem no toelo

O cilaelo 'Projeto de lt:'i \ ai 'ic�-I: Advogado e Contabilista � nem em parle, reverta ('Dl favor ele
crI' a plenário com um pr;clielo ele I Corurtituiç60 da l!odsdade5. i outJ'O,
urgênCIa, Fala-se que spr:l ,nessa' 1

Planoll contabaijl •• OrqanizQ-' � O minisLro C!O\'js j)pslana, em

opor(.l1nic1arle apresen I ada urna gõel -- p'c,receres e lêerl1içOIil � eXl)llsiçi'ín de motivo�, vai submeter

<,men�a ext:;nclcndo eSS:l regalia aos

.". co.T.:'Glato.. I�
o S('1.1 plano (lI) Pl'rr;idcl1tr' ela He-

O'1ll3S1"nos � �ua Gal. Bittencourt nO,. 122 púhlica, salirn[mliÍu, ufir) �Ô dS "an-
o ' c,

."
.

I ""lolüll1ó"'olil!I "... tfl,[!:ens, como. a (.)]_!(J;'tunida:i(' ele ião
I
"" ,.'.. .... . ... " ....

..··1
Dal !7 hcrcu em diant<:l. in'tel'essanLc allxili0 Ur)S fr'l'l'oviá-

I 'RACOS O j .� rios de todo o Brasil r: suu� J'amÍ-

@
�.�-it'IJS�:a'9':"" 11:. 1& l_ta! lias.AN MICOS ' ' ...

SÍ
..

'ciÂD��
..

BRÂS"ri'EÍIio'
...

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

UI hT0fi:EM � Conseguir alfahetizar um patri- voca PRECiSA COLABORAI.
Bul ueosBta�1 cio, (',onvenc�[]do-o a frequentar

na Camu,..' !lnh31 Pró Resta-
"SILVEIRAII um ourso noturno, �m breve

se-I
"

I remos um dos povos mais adian- beledrl"umfl) d� S9.ude do
Lados do rmmdo: Grupo Escolar S. I �
José ou Escola Industrial. ...zaro.

A leue:« delicada do vestido

É/ccê emoldura mona auréola

dos gestos femininos.

É que tudo nos, vestidos Éfecê
contribue paUl acentuar essa

impressão de leveza: os seus

pudrôe, delicados e distintos,
. ,/

a qenlidade dos tecidos, o talhe

deg,1l1te e de acordo com as

linhas anatômicas das jouens .

brasileiras e o seu acabamento

primoroso - conjunto que faz

de Élecê o pioneiro dos vestidos

. de classe, prontos parte

'vestir - o lider de ma classe.

-, I',' YV' EJ111 '. I l
.IJ A J

� ...
11

•

Prôpríos para jardins ou áreas,
,:iJrmados emsala espaçosa,

PR,EÇ-O : CR$ 300,00

ótimo presente 41e Natal. - Fábrica
,João Pinto n. 44 - Fone 1.134

i
1
,

e complete sua nutrição
com

coe BL
Rico em Vitaminas

Delicioso suco de 8 vegetais,
numa fe;iz combinação sele
cionada, Cocktail V-8· com

pleta e enriquece a nutrição de

pequenos e grandes, pois � de
rico teor em minerai, e vita
minas. Sirva-o gelado ou quente,
como sopa,

Tomates
.* Cenouras
* Espinafre
* Alface
* Salsa
* Aipo
* Beterraba
* Agrião

Peça

COCKTAIL v-a r.'

_ puríssimo suco de 8 vegetaisl �
.1'roduto da Stand",d Brands of Brazil, Inc.

,

Rio de Janeiro

•••••••••••••••••

,�Como conseguimos
prender AI Capone

A quadrilha de AI Capone eli
minava qualquer pessoa que
se imiscuísse em seus negócios.
Mas um agente do serviço se

creto norte-americano começou
a trabalhar a fim de prendê-lo
por sonegação de impostos.
Seleções de Outubro conta co

mo um}! descoberta acidental,
aparentemente sem importân
cia. finalmente levou para a

prisão um dos gangsters mais
infames. Compre Seleções hoje
mesmo.

r.

,.'-."

Também neste novo número:

CHRISTOPHER CONQUISTA OS
PAIS. s eu pai não tinha tempo

para êle - por isso o ps qusno
calmamente fugiu de casa. Leia
- nesta condensação de uma
delicada novela - a história
absorvente das aventuras de
um menino, que finalmente Ih"
trouxeram a companhia que
tanto proCUrz.v_l .

• • • • • • • • IJ' .

QUANTO ÁS MULHERES MUDAM...
E QUÃO POUCO! S50 as mu'Iie-

res de hoje llsican1€nte cHI-eren·
tes de E uas avós ? :Mal::: atraen �

tes? Mais intcrigentes ? É a sua

moral melhor - ou pior? Aqui
está um retrcto das mulheres
ce boje - e das de ontem .

'tWVO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER..
O câncer l:�OS órgàos truernos
em geral só produz sintomas

quando j 1 é dern:::�si:jrl�J tarde

pare'] urna cura. COlHO um teste

que promete tornar possí VC13
díHgnó� tícos pr-ecoces pÓd�l'á
vtr a ser Ha maior arrua contra
o câncer, desde a descoberta
tio rarüum".

São ao todo 26 artigos interes.
santos e estimulantes, mais a

condensação de um notável

Itvro, neste novo número de
Seleções, a revista lida pelas
pC�SOé.tS bem inforrrlada3,) em

todo o mundo,

NA.f MEL,HORa CASAS. Repr'3�er.tal1te gara! no Brasil,

FERNANDO CHlr'�AGLlA
Av, Presidente.Vorgas, SOl • 19,· - Rio

•••••••••••••••••

DE OUTU3RO

A venda agora! rr

A REVISTA ,NTERNACIONAL
PUBLiCADA EM 11 iOIO\�AS
•• .,�e .. t�.<>.,.., ...... tO.
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1/(
_ F ACORDE À NOIIA COAI

....

DI5'fItIIUIOO POI

lEVY-FRANCK SIA.
Joalheiros Importador..

.

PORTO ALEGRE

OMEGA * 111iicl" * dAI

I O lvaí perdeu sua langa invell
cibiiídade frente ao Paula Ramos

Sábado último,. á tarde, pe-. partida preliminar, disputada

II'ante enorme assistência, pau-I'
entr-e os quadros Iutanto-juve-:

la. Ramos e Avaí. lideres da ta,- nis dos mesmos clubes, termí

bela, deram inicio ao 3° tUl'l10! nou sem abertura de contagem,
do C�n:p�onato Amadorista deLI Al:te-ontem_ o certame _PfO:-
1a DIvIsa0. O Paula Ramos, seguiu com o Jogo entre F'ígueê
apresentando-se em melhores' rense e Clube Atlético, que fi.

condiçc):s rísicas e técnicas, nalrzou favorável ao prímeíro
conseguiu sálr vitorioso pelo por 7 x 2. Na preliminar o

escore de' 5 x O, quebrando, as- quadro infanto-juvenil do Bo

sim, a longa invencibilidade do
j
eaíuva logrou vencer o do Fi:-·

tetra-campeão catarínense. A gueírense pelo escore de 4 x Z.

Oportunamente daremos
maiores detalhes sôbre esses;

jogos.

o Figueirense
o Riachuelo sagrou-se. campeão calari ..

nense do remo
O. MartineUi venceu as rega tas de sábado· último.-O Ipj-
runga apossou-se -. das taças Para Todos e RemiogloD.-O

,
.v

Pareo de ,Doora foi vencido pelo 4DJerica.
. Rev�sllu-se de e�traordix:a-I S�hu1te. Em segundo veio o: abandonou a prova e o Amérí-

�.tY._""'«".N".��-.'

TIO br-ilho .a; a.manha e�portJval Riachuelo, barco "Juriti", com I
ca não concorreu.

de �ábado ultll�O, quando se a seguinte guarnição; Eloa- chuelo em 1932, D33 e 936; o

realízou, n� �al� sul, perante sío SIlva, timoneiro, Djalma O l\fARTINELLI VENCE O Aldo Luz em 1930 c 931, e o

-gt':=tI_ld.e asaístêncía, as regataslli'errali, Marco Denfetr], Abí- PÁREO D.Ei CANÓES Barroso em 1928.
BAm "-lftl\l'lIl.(}l()�lClaIs, das quais constou olHO Trilha e José Barão. Em O quarto páreo, para Canóes, ' 11 U OU"

pareo do Campeon�to Catarí- terceiro 'lugar classificou-se ° rla classe de �ovissimos, '1.000
.. 0 AMÉRICA VENCE 0-_pARI!1ü

Ilrando 11·1'3.&....nense d.e Remo, brIlhantcmçn-, Martínellí e em último o Amé-] �etros,. e� dIBp�lta. da 'raça . ,

DE HONRA U Uv "av

te. vencido pelo Clube Námíco
'

rica, de Blumenau. Conreítaría Chíquinho ", {en- o_ Páreo �e Honra da 13'ede-

Ríachuelo. II tre Martinelli e Ríaehuelo foi raçao Catarrnense de Despor-
Ao enorme sucesso do cer-

.

O RIACHUELO VENCE O vencido pelo remador Manoel tos, para "out-riggers" a 4 re-

tame náutico deve-s-e ao De�1 P�REO �E CA!dP.EONATO Silveira, do Mai-tinellt, sem mos, classe .aberta, 2.000 mC-j
')2I't.amento de Remo da R C. Em seguida fOI disputado o grandes. esforços. América e tros, em disputa do bronze

D., guiado pelos k3sporttistas! préllo principal, para "out-rig- Ipíranga não concorreram. "Hoepcke ", foi vencido pelo
Antônio Joaquim de Brho Pe- gers" a 4 remos, classe aber-I . � .

América, de forma brtlhante,

:l'.eira.� Waldy! Grhtal'd, l\-Iál"i.o ta, na dis,�ância de 2.000 me- NOVO TRIUN�O DO MAR� ,vindo e.m 2� lugar o Ipiranga.
Cândido da Silva, Nazareno SI- tros, em disputa da Taça "Go- TINELLI O Martinelli colocou-se em 3°

mas e Heitor Ferrari qus tra- vêrno do Estado", de posse I
. Apresentandn a mesm,a guar- lugar e o Ríachuelo em últi

balharam árduamente, ínteres-: transmissível ínstituída em niçao que disputou � pa�eo do mo. Guarnição Vencedora: Jo

sados apenas em fornecer a0811918, pelo então governador campeonato, o Martínellí ven- sé Tobias, timoneiro, Frey

afeiçoados do remo um espe-] Felipe Schmidt. ceu ° 5° páreo, em "out-rig- mund Germer Jr., 'Valdemar

táculo verdadeiramente l'mpol-l Após sensacional duelo com. gers" a 4 remos, nOVISSlillOS, Annuseck, Edgar Annuseck e

gante. I o Mart�ne�Ii, ? �ia('huel0 10-1 \000 ,?letro,�' conquistando a Klaus Meinecke.

Após seis longos anos de grou atíngír vítortoso a meta. taça ,Ford . E�l segundo Iu-

completa inatividade, foi P05-1 da chegada, entre aplausos da' �aI: cHegou. o Ipiranga e p�r O .SR. GOVERNADOR ASSIS-

sivel ° reerguímento (JoJ' remo! assistência. A guarnição ven- último o Ríachuelo. O Amérí- TIU Á COMPETICAO
com o apoio dos jornais �3V01'-11 cedera era formada por Décio ca não concorreu. O sr. Governador �Aderbal
ttvos da Capital e a bôa venta-i Couto, timoneiro, Walter Wan- VITORIOSO O RIACHUELO! Ramos da Silva, a quem a F.

de dos clubes náuticos que 80-1 derley, Otávio Aguiar, Joa- NO 60 PÁREO
.

C. D. dedicou a manhã espor-

Iuoíonaram seus problemas" quim Oliveira e Altino Régis. O O sexto páreo para íoles a 'Uva de sábado, esteve presen-
'v'i·.ão maior e mais �?etf('.it.8'_

promovendo, cada qual, a sua! Martinelli obteve o segundo lu- 4 remos classe laberta, 1.000 te ás regatas, acompanhado que II de um bom btn6(;�ia

d
! ' • alcança quem tem sóHda

,regata'A t?das ela.s alcançan OI g�r, co� � s:�uinte. gUà�ni-1 meros. T a ç a "Rugenin.ho de altas autoridades civis e ml-
instrução.

pleno e.x.lto. .
_ Iça0, :. AClOll VIeIra,. tImOneIrO, Müller", foi vencido pelo Ria- litares, entre elas o Senador
� M

. Bons livros, sobre todo. O�

.

Ao fmal,. �a competlça;> dejl ano Rosa, L�dls1au G:l"�m.s, chue�o, cuja .guarnição foi a Francisco Benjainin Ganottl,
assuntos:

sábado, vellflCou-se, no compu-j Pedro Bernardl110 e SllvlO segumt-e: DéCIO Couto, timo- da bancada do P. S. D_ no Se-

to de pontos, a vitória do: Ney Soncini, 3° lugar - Ipi- neiro, Otávio Aguiar e Joaquim nado Federal; Dr, Armando LIVRARIA ROSA

Clube Náútico "Francisco Mar-I tanga e por último o Amé- OHveira. O América col.ocou- Simone Pereira, S-ecretário da RUI:} Y.>eodoro. 33 - Florian6?olilJ

tinelli",. com 23 pontos,. vindo. rica. Os riachuelinos foram 5e em 2° lugar e e�n último o Justiça Educação e Saúde; Ca-
•

··:Q�e;;'
.

;�t�;l��· ��
-

;�,;ti�r' �
em seguida aS. E. R. _Iplranl?a,1 agraciados com medalhas de Martinelli. O Ipiranga não con- pitão de Mar e Guerra Antão certlfic&do dê aUstall\�llto P&t:�
com 20; Clube NáutIco Ria-louro. correu. Alvares Barata e oficialidade Dlldt& de 10 li 50 erllzelro&. Oti'�

chuelo, com 13, e Am$rica,' com' T' .

., ° . .
do 5° Distrito Naval; Plinio si· ..L 1 d e'" 'UW!I

8 pontos. ! O M.ARTINELLI VENCE O

31 VENCEDOR .DO 70 PAREO O. Cabral, Capitão dos Portos, e
Dl mcorre... tlDl lI3.11 ta e....,. "'-

PÁREO IPI N I
erueires aq.ele q1M extraviar -

Apreciando os 8 páreos pl'o-I .. . '..

'-
. : .

RA JGA Wp,lter Lange, 'presidente em

gramados, todas as guarnições' O .te,�cell_o.p:leo:, fOI dls�utadO O Ipir�nga colheu seu

8e-, exercicio da F. C. D. �:��r .. Certifiea40 ••�
vendedoras portaram-se mag-I pOI out ;:l�be.rs. "a .

4 lemos, gundo trI;lllfo ao veuc-er eom' Os convidados de honra as-
. (Art. 1••• Lei 4. s.nl�e ..

nificamente, beI? Ifler:ecendo QS; c:asse de
..
"UlllOIS , 1.000" Ul�= ?l"ande bnlho o 7° :pá.reo, p�ra sistiram á competição �o tra- &ar).

aplausos da aSslstencla. tI.os, em dlsJ?uta .�a T�ça. l\;Ia 101es a 4 remos, 1.000 meüos, piche da "Ilha do Carvao", pa-
. Xlmo Manlllelll lllstltUlda Novissimos ap"'eF:entando -coe d f t ·t d

• • . . . . . . . . .. . - .•

O IPIItANGA VENCE O 10 19'>' "'1 .' '. '0' •

,. '"

• -

'" - ra on e oram ranspOl a os A GRANDE'S..-\ DO BRASIL
" I em .. ' ",6, p� a extmt� L16a Náu- com a mesma guai'l1lçao que I

em uma das lanchas cedidas Dependfl da instrucão de g,eus fi--
PÁREO �1ea, para �er ,entr�gu�. �o clu- ve�1Ceu o lO.p'áre.o. Er.n 2(1 lu�arj pela Alfandega de Flormnó- lhos. }!"a.z·ei c� que t.odas as pea-,

Eram p-recisamente 8,30 ho- be q,:e obtIvel 5 VItÓrIas con-, velO o Martmel11, em 3° o RIa-· polis que também forneceu uma soas anaJ:fabe'w.s frequentem �m

ras quando foi dado inicio á secu,t�.vas ou alternadas. O chuelo e por últim� o América. I lancha para o transporte dos ��;�oon,����e:O \j�'e�r:il�:s���
competição com o 1° páreo na A:�nellca venceu em 1936, .0 O clube vencedor fICOU de pos- juizes e representantes da im- Industrial ou Loja Maçonica.
distância de 1.000 metros, emi R.1a�huelO em 1938 e o Martl- R� �a Taça "Remington", ins- prensa.
i01es a 4 remos para principi-I nelll em 19.3� e 1940.

. .

tltUlda em 1928 para ser entl'€- .. ..
_ .

antes em disputa da taça � guarn�çao do Martmelll gue ao clube que obtiver três A ENTREGA DOS PRÊMIOS Aumente o CIJ.l)ital do Colé-

"Parta Tddos", instituida !em f?l a �egulllt�: Acioli Vi�il'a, vitórias consecutivas ou cinco Á. noite do Illesmo dia, na gin Barriga-Verd6t nfim de

1920 pela Revista "Para 'r0- tm�onelro, NIComedes Sllva, alternadas. Em disputa da ta- biblioteca do Clube Doze de que possamos construi-lo, im;.-

dos" para ser entregue ao clu- Joao Oliv�ira, Edloll dos San- ça o Ipiranga triunfou em 1939 Agôsto foi procedida á entrega Cl'ev'ODoo-se, hoje mesmo, n..,.

be qUe obtiver 3 vitórias con-
tos e Jo�l:!. de Azeved�. 2° lu- 940 e 947; ° Martinelli em dos prêmios, falando ne�sa seu quadro social de CODl}W>

secutivas. Conquistou-a o Ipi- gar: Ipuanga. O Rlacbuelo 1929, 934, 93-5, e 938; o Ria- oea.siã.o o Dr. Osmar Cunha. . nentes.

ranga.
O Riachuelo venceu em

1920, 923, 927, 930; o Cruz e

Souza, em 1921; o Aldo Luz,.
em 1945, 931, 932, e 935; o

Barroso, em 1926 e 927; o Mar
cílio Dias, em 1928; o Ipirall
ga, em 1933, 939 e 9'10; o Mar

tinelli, em 1934, e o América,
,

em 1936 e 938; não havendo
regatas em 1922 e 1924 e de
1941 a 1946.
Agora, em 1947, com a 'Vi

tória. do Ipirallga ficou defini
tivamente em.poder dos bIu.
menanenses o rico troféu.
Ao pária inicial COllcorre

.l'am todos os clubes partiCipan-fteso Chegou em primeiro lu

gar o Ipiranga, com a iole "CeI
Federson", guarnecida Rot· HeI
muth J;>arucker, timoneiro, Pe
ter Grassmueck, Heinz Stei-
ma.nn, Brtmo Keller e Laúro

,

�,
Slssegado!'

o DESPERTADOR DE CONFIANÇA!

I

..

'j
......

I
r
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,/ .cadastro Social do ('0 Esfado) Situôcãô em . �--'_'I
"

a! 1 i r.UI Wim>Qc --

Pedimo. ao. DOUOI dUtildot leitor•• o o-Hé4u1o de P�J1eMr • Alantlas II COMPANHIA -ALIANÇA DA lAtA"
� albaho • remete-Io • BOIIN R.... afila .. "'ft--t.a+.._... _�, II • fi_�__,..!I.� 11117'" _ IU:..I\_. I.t. II li
�to t

A
...-

a'
.

(0\ N) - o ministro í r� "'" �', Ai
an es. o 1l0M0 ROTO Ctl4laWiG iodai. .

IAdr�()(.{ldO Co�la' dirigiu ao

,'Pi'��,i,-II
mCBlmIOI li �JljllJ1POK,!,}J!J.

......... a...... .

ciente do 'I'ribuua l de Justiça d'J
.

Cifr•• do Balanço d, 19441
.

• ...........••••••••••••.� q ••• Alagõus um telegrama 'capeando
.

... _, •••', .... Gtril J) lf....
-

ji iní'm'mae:õés sôbre o despacho em 1
•••••••• •••••• ••••

que o governador' d-e Alagôas, S!',
r. CAPITAL E RESERV},l-S Oro 80 .. 900.606.30

�
••

'SilY8stre Péricles de Goes .MO!!·· II ReapODsabilidadet Cr$ 5,9'78Ao! 0755.9:7
.

• •••••••••• _ •••••••••••••••••. -
•••••••••••• te ira, clCClalj'OU qTUCbnão ]Cs-tá amea-l Recete s 61.053.245;30

� (a} çando aque c rJ una, ao (ltta A.tt'vo_ • tI.,l .. � •• ' C:I' •••••••• ,. , i'
-

I'

I
" l'4''711I:Co380garanura nas sus unçues com, t- CI. v.v ,

�:r.so ou � tuclonais. Diz esse telegrama <1')
...... ···�····················."""' ••••••n ..... governado alagoano : Sini.trOI pagai 0.011 últtltlol 10 anO!i 98.687.816,30

.� do ....... {-"-j
- "Devo atribuir a precipitada '

oo".p"_">, .sbl··r.da...l.... "'- 136 4 1 3 15 :1,�:....... " ",';cu u._ .. . d
. - , I lt

. -,' ( � '-'''' • ·.h..... CIl 1\)0, Q
.

(\• • •••• ••• ••••• •••••• !"Clsao uaque e a o org'ao (ia 111:1-
!

.. .• ,- •. �

'�. gista-atura simplesmeute a motí ..

""4 •· ......: .... <> ... " .. �"to ..... OJ>.If,..'IQ�·.)o\> .... :.. ..... t;� ....... · •• a. .... _.I>.O •• ,. •••••••• vos potit icos. Espero seja rcenn..,i-
,
Diretorear

der-ada aquela decisão, que 11\)- Dr." P......p·hilco ó.Utra Fr ..t
..

f..... · ..·e C�.·.�·"''''n·.o. D'. r." Y'f'snc'"''''�",1)"'···"'·""··""""·""".""".O'''�IIo'''''6�.'''''''''''o!-''fI'''''' •• ".�" •• " ••••• /II ••••• o!I4I"'. nhum U110iO LelTI nos falos cone.Pt�.-
pr.u c... """ � .. yqilJ! .. �:,.1:-....v

•"...
,. Los, insp irada. possivolrnento

.

em de Sá, Anisio Ma••erra, Dr. Jôsquiro Barreto de Araujo '

ilU�rJ",mo.\l "'-_... "'........-tlJ._- w_.__ ..__
.. Jo-e' Abr"u.t �"',',

. - • .........,..-.. _......... <AI 0",__� ínüíeas doi'. Illf'tlS advcrsar ios 1);1- .." ..

'�MUflltOI f <mtnl•• pt'ell_ G'lJ • ...-ou amiw. lítico':;;.' Q Poder Execulívo, �lllh6..

ra incornforrne com algumas l]p_
�.��,s,.,:w;>;��.a:

cisões pnlif icas rio T'rihuna! dr'
Justiça, usará dos re'C1ll'SOS Iril',: i_"
dentro cio pronr-io Poder Judiciá
rio, para oht pr a sua revogação. IMCl! governo s.' acha h:abilii.ar!1l
a garantir r ef'el.ivament« gnrnnt i
ró. o livre exercício ele Iodos os

porfe'1'p3 cnnsti Iuciona is".
No, nnal rfo sen rJcspaclJo, diz

o minisLl'o da Justiça:
"liDf!" ti'io' perempLoria.� dec):l-

rft-;Õf'3 do g·OYr.I'110 rfo E8fado, con
fia o g'OVCI'oo cia Renública ('in

qlle r.ssp rgl"\gío TrlbllnaI niio
I enconfral'.á qnaisqllpl' r.ntravf'� an

I livro f',::-r.,\ci('io da.� funr;õps con�U ..

!t:l�Cl�)�l���.- ...... ......

i

I

.!\.cusado de
IsabntagemI '

I Havana, U. 'P.) - Um co-

municado fornecido á irnpren
, sa pela Confederação dos Tra-

"
balhadores Cubanos acusou os

comunistas de atos de sabota

I gem praticados con1:ra as prill
I cipais industrias de Cuba

comolexecução do plano destinado a

reduzir tanto a produção como

a qualidade dos produtos. A

Confederação acusou os comu

nistas como �esponsaveis pela
morte do trabalha�or Hel:ber-I (orrespond�l'I(ia
to Sanchez, ocor:ld? domlll�o 1 Comercial
passado, na prOVll1Cla de Pn- /

ente, . I DIRl:�çAo:
e ...... , ...... .... ,,,. . .....

I Amélia M PigoUi
Serviço de Pronto Socorro de Automóveis

IEnsina·se ii). dirigir autorn6veh - Dr. (LARNO G. I RUJa l\U..VARO DE (ARVALHOt 6-5
Amador e Profl;sH:mal I GALLETT$ I

'l'eoria . e prática - conbecimento do motor. II A D V O G ÀDO.' .--.----�-----'-------.-�- _

Atendem-se chamll:b� par. repar)!I do:! urgê 1ch. I i
Crimlll I!I civ�l

E 7 77
. Couetituigão d. Soebd()iih'li A.;.

, ..

d &. C" 'L'dAutOg_�co'a 1�4 • I' NATURALIZAÇÕES I BlelOI e lQfI 1 a.,.
GARAGE UNIAO-MPRACA GAL. OSÓRIO. 40.

_

fll�
THuloll D.olaratól'Íoól i RUA TRA]ANO, 33 -- (sobrado)

Anroxime-se mais de ·seus Valorize o seu diulteiro, ius Ezcrit. -- Praga 15 ele No... 3�. f O ESORI'l'óRIO ASTEJRóTDE &; Cia. Ltda.. , inLermediário da
iii?

I ! l°. anda... 1
'""mi en�As ""n",l""n..:!'" crevendo Se ]10 quu'd"O SOCI'" � Empreza Comeroial R, Grossenbacker S. A., com escri.Lório no Ri()
... gos e pSi" � 'V dg n..,.�

- '..,...

RG&lld. _ Rua Tiraclentilll! �'1. w

lhe 'marli da revista O dos componentes 110 Colégj{ I I - de Jane>iro, encarrega-se de compras de quaisquer artigos naquela� s um nu . li . i ' FONE •• 14.68 � ! fI- d LVALE DO ITAJ.Ai, edição dem Barriga-Verde. '

til "". .. 4,..."....,..• .,...,.,.....-
pra,(;a - cimento. erro. canos g.a vamza 'os, pneus e C.

DP.. MARIO WENDH11US�N
Cl:!níca médica de adultos

,

;t
,

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telei_ M. 769
'

Consulta (,las 4 ás fi horas
ResidêlH,iR:

l"eli]:l0 Schmidt 11. 38
- Te!: 812

.. DI., A. SAN1.AEiIA�·

ni1)�dC 'p'elll FKCuldadlll Rs
<l� Meulc1.na da Unlv�l®

� BraBli); Médlc"{) por concUl'·
, �vlço N !!'bional de D<lelt.
. tala Ex interno da 8znto

KlRrlcórd1a, i e Hoaptttil
o do Rio u. C$pital !fll-

.
-

-.

deral
.� bDIG.o\. - DOJIIl'fOAJI

NJlRVt1SA8 .

� �t6irlo! Ediflc!o .A.m�
NE'l'O

.'" � lI"elf))e Schm1dt. Con.tu!tu!I
Diw 115 tP. JS hol'ail -

R�!lHsw:lia.:
Largo Benjamin Conetcmt n. 6

l1}F!. POLYDORO S. THIAGO
.�lNi! do Hospital de Oarida«.

de ll'lorJan6;\)oll.s
_ M'�i;el),te dJ!, M'atern1J.l.ade

�OA w.:mCA - DISTtl1J&.
�� DA GESTAÇAO E DO

PARTO
..t!li!lII§_. 408 órgãos InternOll. _

peolalmé'nte do core.çfio
�oaB dá tlrolde e demall

g!ândulas internas

·.�B1U'1A - ELEC'l1JitOCAJl&.

�:iU.FIA - METABOLISMO
BA.SAL

�_ 41Ar1ament9 dll5 15 ta

18 boras

� ebnmadoe .. QualElllll'l'
:.;�--. L"").otJU.lü' t (.i"urante H !'f01��:

.�!im..·róruo; Uua Vltm Mell'<!

leso 18, Pane 7o:L

��(jlIA: Avenida Trom·

powskl. 6a . .Fone 'lM , 1ft. rAULO FONTES
C1.1ndco fi o�adOl'

tl\ll'Ut!ltório: Rua Vitor MelNlcs, a
'l"elefone: 1.40.5

� dilS 10 às 12 e dai 14 b lll!
)f��l1cla: Rua Blumcnau. U

T�fl!one: 1.62fI

Hoje e amanb! liCi'i li •• Ir. ,r�ferUla
Drep1.l UeiOil:U.!i IS wt:r&ll.iroiru - BGmeopât!u - p:;m·

Ptlrlu -- Art!:ft. lIlo honlileha.

Garaat.S$ Ia uata eburriaela '80 lI'et:êitlf!â.1o :;_dtÜe�.

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

'MOTORISTA
f
).

.)

Relojoaria Progresso
de IUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

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

N. 3 Cr$ 180.00 N. 4' Cr$ 220.00
IvlarcC1 Condor

Caixa de niquei, fabt·icaçã.o
Italiana

Altura 9 em.

N. 4·A Cr$ Z40.00

F'obricoçã.o ita.liana

Cqbm da niqueI

Altura 16 ('m. O :mesmo com rep6tiçao
Nouoll relógioA lião a.companhado. dos rsspectivolO certifiqaclo!õl
'. de garantia.
PEÇAM-NOS OA'fALOGOS - ENVIAMOSGRATIS

JüCEND & FILHO
Curitibt< •• Praça Tirodentu,' 260 " Paraná

AUTOMOVEIS
Para repida entrega

que dispomos.
procure conhecer os' tipos e preços

JURANDIR LU'IHARES & Cl�.
Rua Tiradentes. 18 A

Telefone 1344

CONTA CORRENTE POPULAR
Juroa 51/'1 a. e. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque.

ueo do Distrito Federal 80 4.
CAPITAL: CR$ 60.000,,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000.00

TrajaRo, 23 • 'lorRanópOU5
___......u....�\

IL G FI
Confere
Diploma

METODO:
Moderno e EUcienta,:

f'nbrfcante 8 distribui.do1'61§ da.1i afamada.l con ..

fecções-DISTINTA" e RIVETiPo••ue um gran';
d. lortlm.nto'

..

d. casemira.t. rl.ca!iolr. Srirll
bonl • barato.; cdgodõe.,�morin••' 'a.lam.ntoB
para alfaiat... quer' receb"-- diretamente da•

Snr.�� (1om.rcl,••t•• "do int.rlo� Ito·,:,.ntic:lo d."lho fCl1:.rem camo

'Florlafi6poUll:3 FILIAIS' .m· Bluna.nau .!LajeD•. ",,,i(.��
�

fdbl':lcW!� A '.Cala ·A CAP!'l'AL" ahama a, ..,at••geloÀ tdol
v!oita antCl. d••f.tU(JlI'em Ifilt'!O' compra" MATRIZ;'''''I.m

\
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Um velho cliché em que aparecem os. presidentes do PSD e

espalhado por aí, com uma legenda me·Í1ti_rosa. Reptamos
essa legenda é ou nao é íadeceresa expleraçãe. E,

repto sem resposta... O povo julgará'!
..........�........��me�......�......��..������..����..�����ee�������������������������.����.�.

Os nossos

candidatos
, Esta mercadotia poderá ser adquirida na Usina e no Posto de' venda,

, do Mercado Municipal diu-ante Iodo o dia, podendo o:' 'compradores ad.-

qu ir-irem, já nos frascos, acrescido com a despesa e Cr$ 4,00 o IHro, e,

o�ê7d;de'iBr; ;ãi�;ro� t��to IO$;·5�Or';���o DaS farmacias nOfurna-s
JO.4.0 FRA[]\,ER

Mais de uma vez, das colu-I considerando o que ficou re-

).. confusão no am1Jlt'nLe polit ieo nacionnt
é

ma is arLiJicial que real,
nas dêste jornal, temos' clama- solvido em sessão de 30 de maio.

O povo Iirasile iro, cm sua grande maioria, está entregue ao na-
do contra a exploração de que de 1947.

halho, dr-ntro dR uma CllmosJertl (lr' 0)'(1"(11 e de tranquilidade.
são vitimas as pessoas que 11e- RESOLV.E.:

Apenas grupu,.; jlll,','essado� Pjl; ]1C'rl1ll',IIHr o socégo da familia lla-
cassitam comprar remédio du- Art. 10 - }':: obrigatório o'

dona I, :ro�çam oasu. p. rlf'svirÍlwlI1 acont cc imenl os, visando com isto I II raute ú noite, em nossa Capi- fornecimento de notas de en-

atingir ohJ,plrvus meno ..
� ('";;f,,.osaveis,

tal. últ imamente, temos tidos tregja das vendas efetuadas.

i-'e um mal existe ll::O ,', rlo estado em que '-CP encouti-am 05' pruble-
couheolrneutn de fatos que rea- nas farmácias desta Capital,

mas do país, graves por ('pl'Ín, mas muito lnngr- de infundirem -aprer-n-
firmam a falta de escrúpulos durante os pernoites e plan--

SÕ,!S, .E' da ruaneira como se quer conduzir a jiol il.ica partidár-ia. Ao
dos qu(:';._aten(h,m nos pernoites tões.

mesmo tempo que muito falamos em rlrlmocl'acia pouco a praticamos,
.

.

. I � plan toes de nossas Iarmáolas. Art. 2° - Estas notas- deve-

Ela aí está, super-intendendo fi "ida da l'Iaçij;, na plenitude de sua .Jail'o, Calado - b�aYo cole- E verdade q�1.C nossa Comissão rão conter:

substancia, Falta-nos, apenas, ti r,n'agem neccssáiin para l'econhecerm'lS I ga de imprensa, nao varioui de Preços nao fechou os olhos a) - A indicação de merca

ii realidade, isto porque em tal l'c'C'llnlH'cimrnLo haveria uma renuncia jamais sua conduta, enquanto'l' ao, �rob1ema, Ante� pelo c�n- doria vendida, e o preço da

(le interesses puramente lJ�lrLi:i<'; ;"".
' I ao derredor, os panoramas se trár!o, adotou medidas de tis- mesma;

Na verdade o qu« �i' l,�jil I-f'" '" ,'111 Ioda a p81'1e, é o mesmo erro, o
sucediam e os homens se altel! ca.li,z,<;tção c cont.!:ôie dos abusos b) - o nome do estabeleeí-. .,

m�sl;:,o v�Cio ,pOlitico f)r', l.or10" li,'. i ,,,npus: as vantag·,cns meramente elpi- rn�vam: ,Sel';il' ; eselar�ce>r O Y�n:lcados, m�,{�Idas _ e��as, en- mento e da firma responsável;

torais absorvendo a propiia alma da doul rina parfídúría. }10\0" aclayez ue um jornal tretanto, ql�e ,,0 poderão ser c) - a data e hora em que é

O que ,;p quer não é um i'leito!'aclo esclarecido concíente ligado '1 que e o pao e a luta. de todosll.�em sucedidas se contarem feita a tran..sação,
um partido pela força de um ideal. Pl'OCUI>c-s.e, apenas, um nl11�(,],o cada os dias, foi o seu ideal gene-Í �om o auxí lio e a colaboração Art. 3° - Das notas entre

vez maior de eleitores, ainda que cornplníamr-nín ignorautcs quaní o á 1'050: Realizou-o no passado e' uas partes interessadas, Para gues ao comprador, ficará na

ideologia da respectiva agremiacâo politica, real íza-o no presente, com in- con heclmeuto de todos e pro te- firma segunda via, extraída a,

Para tan!o, todos os expecli'enlps "fio emp rogarlos o neles prcdo- tegral fidelidade .á sua gente. ção ao povo que precisa de n.e- carbono e autenticada pelo ent·-,

mina a menti: ": a �alunia, a misí if'icação.
'

Fa�ilidad��s publi�itárias , quej diC�ll1�,nto�, tl'ansc,;>eV�!110S ,a pregado qus efetuar a venda.

O povo ra está farto dpssrs lJJ'oC'e��I)" ?\i'ío acredita em engodos. pOlventllla 1be VIessem a l'e-, POltalla n 8 da CIDP, ,!<l, pubh- Art, 4° - Esta portaria en-

P-rjor, Drscrê da' própria drJnOC1'éH'ia, dação nã,o viriam a público se'l cada, em tempo devido, no Di::í,- tra, em vigor na data da. su.a

A YN'gonho�a exploração qllE' se ,'em fazendo pOl' exemplo em
fossem quais fossem as reC0111- rio Ofieial: publicação, revogadas as dispo-

t0J'J10 de uma fotografia ondc apHrecem n" �:;enarlOl:,rs 1\'crêll Ran�o pensas, não trouxessem os S8-' PORTARIA N, 8 I sições
em contrário,

l.ui?; Carlos Prestes, apresentaudn-a 110 povo como dOellnlrn[o 'de �ll� l�s do interês�e comum, Esse O presidente ela Comissão Esoo Florianópolis, 4 de junho de

eumhalacho poliU,co (fU(' nllllca exisliu, r um de3�f'S eXl_)('di('ntl'� mrs-
smal de respeIto ·ao seu meio, tadual de Preços, no uso de: 1947,

({ninhos digno de lástima. gral1geou-lhe, para o jornal e suas at:ribuições, e ! J�eoherto I_,eal, presdente.

_,

üs 8CUS a�llorcs devem eXlwrime.ntaJ', ncssE' ]YlOIllpnto, indo o ))/""1 p�"ra. O �10me, as si�lpatias u,na- �o,nsidei-anc1o que_vem sendo I ��be, pois, aos consumidOI'�.
I,a .�ua covardia, porque o scu gpslo além (ie um l�rnentavC" I ).'�"rY',

lUmes uos que estlllu:un a ]US- oh.}elO de exploraçao o preço eXIgirem a nota da mercadOria

(: dem(lCraci�, j�1Posta em �olene l'ejJud iI) a lodo r t{118!QlleT.' sIC(1J�'i�1rl��:� tiça, a since!'idade de pro1?ósi-, elas ,tUlidades f�rmacêuticas, adquirida, �afim de, verifica�a,
(Ir nobresa lIlchvidnal. tos e a lealClade no combate. I dUl'allte os plantoes e pernoi- a exploraçao, pela comparaçao,

, ,�ão estamos f::tzenclo rs,as considerações 'inh Cfllalql1rp pri�ma l1;il'-
No Conselro Administrati-, tes nesta Capital: ; dos preços com os das farmá-

tJdal'lo. Colocamo-nos longe de quaJ,qn('J� intcl'cssr nr�sr sCllij,!o, rcr�- aJcançon, com êsse outro pres-! eonside·rando os entendimel1·-' cias diurnas, levarem o fato ao

lJ�O porque achamos que a politica deve girar em [orno de principios r
tigioso chefe que é Joaquim! tos havidos entre, esta Comis-1 conheci_mento da. CEP, a qual:

nuo fIe pe�s�a,,,, Fê\zenlfl-lo unicamrnte porque o processo 6 incumpll-
Vaz, um destacado lugar 'dei são e Departamento de Sa�de agirá como de direito.

IJvel, pom o ldeal quP l)l'rgamos, (' "ó serVe para rlr�l)restigiat' a rlenlo- interprete do povo, I Pública; i -

rracJa que rccem voltou a üresidil' o;s desUnos da nacionalidad.p
No Conselho Adeministrath cons.iderando a necessidade 1 ------------

!'ião p isso que o povo Cjupr C' espera dos seus mentores,
'

vo, a qUe esteve presente até! de serem tomadas providências' §(-)ja. mn élo a mais na ca� :I
O povo qner sinceridaclC', o llOYO quer diretrizes segura",

a promulgaç,ão de nossa Carta! imediatas que possibilitem a! fIeira oue.lla de unir esforoos

_ 0, r,esto é d,(,l�agog-!a a serviço de anxbiçõrs persnnalisl a�, l\ia,gl;a, .serviu o �stado com in-l fiscalização d?s �reços dos pro-: em favor dos que soIrem:'

, ,

E l,r,gCnte, p J111J)('l'lO�0 flHI'a o bpm da Pátria, que OR partidos po-
LehgenCla e devoçao, assenho-' dutos fa:rmaceut.lcos, durante; Você não pode, o8�m pradO'''

lltlCos fllJam desses vicios (]r ol>ii'ntaC'ãn. rando-se, ao contato dos, pro-los expedientes especiais, quan-: exame� conhecer os veTdadei-

N:'TI €lps poc!('rão cont�r com um' cleiGoraclo firme e pcrmanente,
blemas públicos, das exigências! do inexiste a livre eoncorrên-: 1'008 neces's.itados é-ntre os que-'

�e o llao educarem donll'iníll'iamente. administrativos do momento. ! da; I lhe estendem a mão.
'

Sem base i?eológica, () elpilol' é inconstante c voluvrl. 1\'ão Arrtenoe liiberal por formação e c1e-1
fl ll,rnhum pal'fldo, E como I) "ot·n. secreto o pôe a Ralvo de qualqller

mocrata por principios, a es-t
------------------------------

n1ll1f(ls veu's c,onlra o SPLl próprio modo de pensar Da'
. . colha de seu nome honrado

, ,-
- . ".

, 1 ns snrprrsa.s
Ilhol'rrC-lmento, dmXa-4Sie le\inr por influencias de lJltima hora e "or", para integrar a chapa do P. S,

CJue as urnas apresentam em cada eleicão, D, foi aceita com vivo entusi-

J<j' tempo ele abandonarmos r.:;sa e�[radu, asmo popular e intensa satis-

,Só assim dar,emas flO voto o seu grande e dpcisivo valn.r em be- fação de seus amigos e admiJ
neflcio da DE.MüCRACIIA, radores.' I

•
•

É que Jairo Calado, jornalis.

As�asslno••• de fJ�tos aGRaDECIMENTO �:eq��ern:�:�efJ�����i��aep:�=
RIO, 17 (A. N.) - Ha tem- sonalidade, presente que esteja

pos, ? sr, Gera1d� Pimentel
o

O abaixo. assinado ve,m na Camara de F1lorianópoÚs,
Medeiros, aJ'mado de pau, ma- It",ra(lecel', nnuto penhol'8ido, a consigo levará-também o espi
tou três gatos de Safia Becken todos os que com as suas es.! rito progressista da classe.
qUe apresentou contra o mesm� mo�as g>enerosalsj concorrerIam. I E o titulo que conquistou na.

queixa crime. O juiz recebeu a 1}�HI _o calçamento fi parale,le- luta obestinada e constante de
queixa e ordenou o procedimen- plpedos do adro da Igreja de todas as horas será a
to criminal do acusado. �to. Antônio, cujas despezes grande credenci�l para fa���

lDlpOJtaram em Cr$ 21.014,00. pelo povo e traduzi-lo em seus

Florianópolis, em nov.emhro anseios e aspiraço�es,
'

de 1947.
. ,

rem se

"

í'O)!!lÚl o seu diureb'o a ren-Ider )l�l'OS, COJ!lpI·ando aç.ões do
Coleg'lO BarrIga-Verde. \..

Tifulo de Eleitor TEUS FILHOS
aplaudirio teu ledo,

quando lIonberem qu� ecf,�
bOlaste pró Rcst!tbelecÍBitll<
to d, Saude do Lbu(i,

:Frei Amllrósio .Jf.lllllning', o,
F, M, Superior,Quem achou, pert2.nceote

ao Soro Pedro Francisco
Calazans, é favor entregar
;nesta redação.

,"

do ex-PCB, anda seni{);
os udenistas a declara-

assim, fica me is UIDi

Aviso aos consumlderes
;\ Usina de Benef'iciumento de Leite avisa ao puhl ico in tpre.6saUQ,

que esl.á vendendo "Nata Doce" ao preçn de Cr$ 16,00 o liu'o, a Cr$ 8,00
o meio Iiuo,

F E,
fluSll'L' (["Dulado lldenista, cnfeitado dc glól'ias de escrilor 8'

de "alJcnça8 de hisLOl"iador, em discurso na Assembléia, 110111'0n

�()jJ!'I_'mal18ira A Gazeta e o o. Eslu.du, dando-Lhes a elenominacãa
clt' pasquins!

I)or exelnsiío, o Dil.Í1·ío da Ta'I'de ficou ;;;enelo o grande órgão,
rcpl'l':::cl1taLi"o ela impr'l'nsa, lla capilal dc Sanla Catarina!

Lrg'aLária vrivilegiada ela cnlbura barriga-verde, legitima ex"':
pl'Pssão elo Jornalismo ilhéu, aquela foLha, em prova ilwql1 ivoca
da in"p'javel oplllenci<i intclectllal dos que a redigern, ;)leao('011

o cJimax�clo al&Vimlaflo progrf'sso social e da ci"ilização m(1J�tal
mo que vivmÍ1os, ao inserir, bem á primeil'a página, da RcliCão de

1', do cUl'I'en[e, a �eguinte charada:
"Nr? pescoço, lem uma CO?' bernmle o 1)eSsprJi8!rl múr, z e J,_

O 1'PSIIl!/(do, é o (fIle 8('(/1/C: Xo pescoço, popa; Co.)' bp1Tuntc, ama
relo, - Papo ((11/.(/'f!elo (fJcssedisln mó?'},"

Como os leiton'� pej'cebem, ,�,\ o Diário podel'iêl publicar roi
sas ('tlmo e�8:1, ypriarla's aos pasquim! O conlclldo moral. li.!re{\rio e

fi.!nsMieo d::t imortal charada foge ao alcanoe interpretativo dll
Jl1C'llt.alidarles bisonhas, Pi'claços dc pági,na, eomo a'quela, merecem
flntn!.oltias e eHacõf'� d2árias á juventude escolar, PONIllC edu

ram, ilLls'lram e 811únam. Constituem, em ulf.ima análise, vor-"

d�deiros trechos de ouro de uma cartilha civica!
Pa ea inveja e r.onfl.1são de nÓs outros, miseros pasquinei

ros, o sr, rlopll[.adn Osvaldo Ca,bJ'al. na sessão de hojc, da A�sem

,hléia, OC11pal'Ú, a tribulla e solicitará um voto de a.plauso;:; (lO

Diá1'io pela- produção dn;quela l'llLilünle jóia do pensamrnto hl'a

sil('iro, E, para.. el.(,1'no cleS'j)eito dos pa>:quineiroR locais, aqll('Je
t.l'pobo lapidar das lell'as nacionais, fieará constanto dos anais,,_

Com iodos flsLflS finais, ('TU ais, Ilpenas p;d.amos r!pn1onso{ranclo, nO

mais, os nos�os complexos irracionais, ]�"se é o r.asLigo. ]10)' ser-

mos pasquim! Honra no niril'ío, veiculo ela charada genial! Honra
ao:,: mpstl'ps do jornali�mo eatarinel1�p! Hmll':l no príncipe dos

homf'Ilj-dc-imprensa de Sa:nta Catarina, o exmo, sr, Moaeir Tgl1u.,
[('mi, :. Gu'ilherrne Tal

1
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