
Os interesses da 'coleUvidade estão acima dos partidos políticos. 'Por
is�o .que os r�presenla, será o d,r..�de�bal R. da Silva, a 19·�. i».,�e,�[�;,
prOXlmo, eleito governador constitucIOnal de Santa Catarln'a�:pelf

maioria absoluta do eleitorado barriga-verde.
.

Dr .. Ylmar Corrêa, Presidente do

Cnnse llro Artministral.ivo do Esta
elo e da Legião Brasileira de As

�i"lenci'a·
Dr. Lucio Correia ex-secretár-io

'<I !"egurança Publica e candidato
fJo P. S. D· á Se.natoria Federal.
Jornalista Oswaldo Melo, Diretor

dI-' Rrdação do jornal "A Gazela":
SI'. Raimundo Vieira.
!"I'. Giovani Faraco,

SI'. Rodolfo Linhares.

Os ilustres caravaneiros pecnoi
taram, ontem, em Lages, devendo

seguir hoje até Joaçaba e daí para

Xapecó. onde o candidato cio povo
e sua Incida comitiva terão gran
d i usa recepção.

Caravana Dr. Aderbal R, da Silva

de alegria, como nos momen

tos mais difíceis e amargos.
v PSD fêz uma escolha ex

celen.te, repetimos, e o eleito
rado catarinense pode, sem

reüei,o de ludibrio 'Volta'r para
o s,r. dr. Aderbal Ramos da
Silvia as suas simpatias".
R'epe,rcutiu favoravelmente

em todo Estado e também no

Rio, a candidatura do dr.
Francisco Beln,jamim GalloUi
p:ara o Senado F,edeTal, pelo
P. S. D. catarillense.
A propósilto o dr. Aderbal

R. da Silv,a recebeu o seguinte
telegrama:
RIO Qongratulamo-llos

com os dignos correligionários
pella acentada esco,lha do dr.

FrallJc.Ísco Benjamim Gallotti

para ca-rudidato a Senador por
êsse Estado. Pelo brilho com

que tem desempenhado suas

f1mções nesta Comissão Exe

cutiva bem podemos avaliar a:

sua ação decidida em benefício

r
dos intel'êsses desse Estado,
no Selni3ido Federal. Saudações.
(a.) Eelgard Rovere, 2° vice

CO'lll. C'SSII 1'/(1/0/'111'11'/(( ('slá (I

eI.eiloNldo, e co'l'/) o r;/.cilo)'(fdu pre,s'idente da Comissão Exe-
ultiva do P. S. D. do Distrito

(( 'vilória du rUllrlirlat-I/.I'(I. 11t/1')'-

1!(l1 R. da Si/UI. I

Federal.

O I
" .

_-- 11 r.:llriLiba. 29 (1<3·) - O Partido de

.

amp o preSL:gIO que. C01:- Rf'lll'rSP)1tac:ão Popular rpalizol1,
qmstou de que e prova llmul-' -

..

d
'

1
. �

C,'
L

jlll'�la
Cidade, prI'F)(LIOa 1)/'10 sr..

a SlFlade 81]çao para a a�11a-l J)J-i,nio S.a�gad(\- U Slla (,ol\\"enção
ra e era _ no memorave ., .

.

l't d d' b d J9A- .partl,dana, ela qual claremos ll1-aJO-

p e'l .0 e eZ'e111' ro ·e. ':1:0 I
_

t'
-

l' d '11'(';:; delallws 0)1] onl ['o c!rspac lO,

nao eSI.a na razao exc USlva e I ..__.._._""""' -:

descender de uma falllilia

ilUS-I'1tre e honrada, mas se origina Ouçam, a partir de 2

ele sna personalidade simp'áti- de Dezembro, nos horá-
ca, de sua distinçào pessoal, rios de 11,30 e 2tl horas,
reconhecid.a Íl1odestia, capaci- o Grande Jornal Pala-

dade de tmbalho, justa visã,o do Guaruiá. divulgandO
das coi!?as e proclamada dedi- sempre as úhimas noti-

cação a sua terra, que ml11- cias do exterior, do

ca ahandonou, permanecendo cenário nacional e desta

sempre firme ao lado do povo Capital.
catarinense, tamto nas horas

<aiu ,iR li horas sendo compus
la dos sogu.intes membros:
De. Aderhal R. da Silva.
Dr. Alfredo Damasceno da Sil

va, di I'I-'Lol' rIr Redação do jornal
"O E;;tauo".

Definição
João Fra.uer

HIÍ, na vida dos hoinens,
poriuenores de arande siuniti
cação.
Assim, quosulo o deputado

Aderbol R. da Siloa, ao tun:a
dec« I' (I S1/.I[ ind icação ao cm··
qo dr oo cernador constitucio-
11111 ti,' San/II Catarinu, apelou.
pum os adoersârios '110 sentido
fie sei' numtida em niocl ele ca

do e erclusinamente CIn 10/'

'1)0 de urincipios, (I. ca ncpanlcã
eleitoral. deiiniu edificante
utente (I SU.I! mentalidade de
mocrcrâtic«.

U apelo narurulmetüe con

iinlui o compromisso de ado-
101' i({I)nt ira at itude, conciente

fie (/,11(' 111[0 Iionroremos a 1108-

.1'11 cultura poiitica se não nos

(/fos/rIl'11l0S da truüsiruula 1'0-

fina que crtrcoaso para Í) lel'-

1'e11O pessoal as dioerçencias
ideoláqicas.

.

U candidato do Partido So
ciai. Deniorcático q1te, em nos

sos 'meios sociais semp?'e se

iru pôs pela serenidade de «s-.

pirita c pe7a sim.plicidade dos

costusnes, aceitou, deste mo

do. a lula não paro. com buler

lunnens, 'mas 1)(11'{j u citária de

p'l.dnll/do., que inelh ornienu:
se cnqiuulruni dentro das

utllndes (/spúações do P01;O,
sem o III.eltol' menos]J1'(JZO aos

(jll(" r'olocl1llos em, ca'mpo OpOS
lo. esposr;,m (lotl.t1'inl/.s diferen
tes·

Nesse a.bsoluto e noú?'e 1'es

peilo Ú opinüío alheia e qge
foi () ]JI"imeil'o pensamenlo do

digno coeslcul-!t.ano, encontl"((

mós a plena garantia de qu.e

{jOl'el'IUli'rí sem lJei'SOnalis11In e

sem sec/((risino, votado exclu

úIJu;menle ao bem publico solJ
os ditaltl.es ila ;iustiça e da.

'Í(]/lU.ldarle sociais.
() fies/o do candidalo pessc

disla vale POI' wna platafor
?/la. Porque no mu'luo respei
lo e l1a conclinlídade soriol,
sob1'epondo-se ás hosl'ilidade,;

o MAIS ANTIGQ DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietarlo e Diretor-Gerente: SIDNEI

Diretor de Redação A.

NnCETl - Dtretor r BAFREIROS FILHO

DAMASCENO DA SILVA

fI�rlclnópolls- � Sábado, 30 ·de Novembro de, 1946 H 9891

Partidária
0. candidato e o eleitorado•._ Aplausos da imprensa bar
flga-verde.-Inicio da campanha eleitoral.�ODtras nola's ..

IVO
da i.ndicação do seu honra-·!nat.!ol' do Estado, 'ouviram-se

do nome palia governador de, aplausos entusiásticos e es-

O eleitorado catarinense' Sta. Catarina. Abraço. (a..) trdndosos.
antecipando-se ao pronuncia� HemiliaJl1!o Palma. D nome do ilustre deputado
menta das urnas de 19 de [a- DE SERRA ALTA: federal que de há muito era

neiro já, sauda ern Aderbal R. C;umprimento com inten�o cítuío como o mais provável
Aia Silva, o governador constl- júbilo o nobre amigo, padrão c�tdidatt' <ia Partido So{'ia}

tuc.�onal de Santa Catarina. E I J.� democrata, c.�rto que eleva- �elnocrà,t:co recebeu� s�m dú

aSSIm procede porque difícil- ra o 110SIS0 querido Estado ao VIda alguma, uma ovaçao que

mente uma candidatura se mais alta nível polttico admí-] duhou alguns minutos e daí se

apresentarta ao' povo

co,
m tan- n,

ístracívo �ara felicidade. d.ol c()�'?l�iu .a .

grande satisfação,
tas credenciais ao -apoio una- povo catarmense. (a.) Arístt- o ibilo intenso com quo era

n ims dos barriga-verdes co-: des Rêgo.
_.

es eilado, ,P0:' to�a S::tJlt� Ca-

ma a do ilustrado deputado 1
DE SAO PEDRO DE tall�a, a indicação da brflhan-

pessedista, nem com maior ati- ALCANTARA: te fgura de Aderbal R. da Sil-
.... nidade aos .anoeios elo nosso

I
O povo de São Pedro, solí- vla,j qU,

e inteligente como,
'é,

povo. dário com Arnoldo Souza e des'rutando de uma posição
. Previamente' todos sabem loão Machado hipoteca ,soli- de�ac:ave� ern 110S30 comércio

que o candidato do P, S. D. dariedade a v. excia. (a) Joss e Ü.dustna, goza de grande
subirá as escadarias do Palá- Elias Coelho, Silvestr€ Ph illp apreço, qU€ dia a dia aumenta,

cio para melhor auscultar os p.r, Paulo Clasen, Maria Sardà quao.dlÜ se tornam mais conhe-

�4
interesses dia ,coletividade e profes'sora,. João Carlos 'frIo, c�.d, os s,eu? dot:s de moço que

dar a melhor e mais proll.1ta veiler, João Stahelin, Saturm olhG com �llbel'esse para os

solução a todos os problemas no Descham'Ps, Leônida Vielrh quel Ilecessl�a,n; .

de .aj�da" .e
ligados ao bem estar geral. - Esta,mos soItdarios COll, temi por prmcl'plO segUIr a 11-

Como prova . dessa votação o ,nosso ,comum amigo Arnol nha, dotada pelo sr. d!-'. Ner(�u

antecipada, estamos ofer'ec�m- ao :::)ouza por iss'Ü lüpoteeamOt Rall-os: - amparo as. clas[,\e

do a lista �me:rsa de telegr;t- l:ionaa:iedade. a v: _ eX,cla. (a.) I pe?1enas, desenvo�vendo, em

mas de solldarIedade recebídoj! .liIJ.:.gellno ZImermamil, jOSt
lal

t;f Aes�ala, � pIoblema de

pelo deputado Aderbal R. fÍa Joao Freiherg·er. assr.tenCIa. soelaI. O dr. Ader-

Silva, como os 'que s€guem:. DE SÃO FRANCISCO DG
hal a. ela ·Silva recebeu, assim,

A SOLIDARIEDADE DO PTB SUL: 110 �onclave do P. S. D. uma

•

O camdJdat.o do povo ao g'o- Comunicamos ::to peezado conl:figraçã? p�lblic!1' de�i�ido-
verno de Sa.nta Catarina. l'ece- amIgo que lllIciap1os, ,Jlltelll

ra �t sua ,:rt,o�la nas proxn-x:as
beu o seg'uinte e expressivo te- ama campamha politica. co-::oa- e-lle�()Oes, vIt?rla �e que nm

legrama, do presidente do P. 'a de feliz êxito. A nossa gell- guelf: podera dllvadar.

T. B. em Santa Catarina: <-'0 vem fIrmemente c:ei'i';i,hÜO ,r-ORNAL DE JOINVILE:
Os Trabalhistas de Blume- l1i",ü'as em torno ao 1l0'll:18 üO "Conforme ontem haviamos

Dau, coesos, vihram . de entu- ii1tlúl:tuO conterraneu ao goyel'- noUqiado, a convenção esta

siasmo cedos de que também "-' <lo -Estado: bem como (lr;f' dual do Partido Soeial Demo

a�ui !l- sua candida.tul'a
..surg'il'� "::"3!S candidatos ás próxim8:� I crá�itlo, re�lil1id� em l'-'lorianó

VItorIOsa, Blumeuau uao sera '. ·('01>,8, Abraços. (a.) ()J.f,'·'li polls no dIa 1/ do corrente,
uma voz isolada dentro do Es- ,''5hrp,R;a., Frederit:'_!) CDn';'.>a I sob a pr·esidência ele s. excia. o

tado. Abraços. Aristides J_j8r- Luz, sr: dr. Nerêu Ramos, ilustre

gUl'a-, DE XAPECO:' v:ice-�"eisidente da República,
DE ITAJAÍ:

I
Como barriga-verde t.enho G e-S'colll)t�, sob os aplausos ge-

É co·m viva ,satisfação que imenso prazer de felicitar-vos rais, o �lome do sr ..dr. Aderbal

nos congratulamos com o pre- pela indicação· do vosso nome
I Ramo!.' da Silva 'Para ca.ndida

zado amigo pela Sua feliz es- ao alto cargo de governador do to desfa agremiação partidá
colha ao cargo de governador, nosso

ql,lel1ido
Estado, desejan- ria a�rJ

govêrno con,stitucio·nal

como candidato do nosso par- do inúmeras felicidades pes- d� S:Llta Catarina, nas elei

tido, ao qual hipotecamos ir� soais e hipotecando irl'est1'it9 çoes � ja,neiro próximo.
restrita sol�dariedade. Todos

I
soliúariedade. Abraços (a.) I . Não resta dú:vida que foi

os esforços lrel11?S .
empregar: Arnaldo Me-ndes. uma !e�scolha excelente. Moço,

para torna-lo v1torroso neste I COll'W R.EPIUtCU'J'TU. 'NOS cul,to I dotado de brilhante (n
mU'l1idp.io. S�l1dações con;liais.1 MU�ICIPIOS, A. CANDIDA· teligêb.da e nobre caráter, não

(a.)_ I�'OItor ,Llbemto, prelsld:n-,' 'IURA An.}�nBAL R. nA sle lht,aponta um deslise "Si-dente, ,"?-IllIO ° B�uer, VIce, 8IIJVA quer n)t,Yida pública ou paIiJ-
Abdon FOlos, 2. VIce.; Paulo "Jornal do Povo", de Itajaí: I cular. D nova geração c3Jta":
Baner, te�o�relro; .

VItor Dee� .

Quailldo a ex-de,putada Anto- 'rinens-e, ue trabalha, produz
k�, secretárIO; O,S111 Ramos, 2 meta. de Barros, brilhante cul- e procun melhores dias para

dI�O; e membros Ce..c;ário Pe-' tura catarineulse, pediu a pala- o nos·so .�stado, no ambito po
TeIra Neto e Laura Silv€stre, vra e mencionou o nome do litico - a inistrat1vo. o dr.
da C. E. d? P. S. D. sr. dr. Aderbal Ramos da SH- Aderhal ,amos da Silva é, i11e-

�� SAO �OA?UIM: .. va, para concorrer as próxi- gavelme
i

e, lima figura de
Te.D"1o o PI azel de felImtar mas eleições como candidato grande p ojeção e merecimen-

-.o meu velho amigo por moti- do P. S. D. ao cargo de Govel'- to.

�
'\
\

o CANDIDATO E O
,

ELEITORADO

1JOUlicas, eslá a p'rática da

I"'I'(/(I(leil'u .lJemo('}'ocio, [) llll'Í-

1'0 I'('gilllr' {'ilJlU;;' de jJ'1·O·IIIO'I)(·."
o l/)'(}(/N:SW e a ]Ji'ospc'l'illade
1),(1 .Y!!('Ílu.

'c'

Autorizada a

expnrtaçêoI Lisboa, 28 (U. P.) - O guverno

llorLllg'ue,s autorizou a exportação
dr' chá, em vn-lude dI' se verificar

que il� "stocks" aluai" existentes
1'111 Portugal são avultados.

�_ ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ylma� Corrêa, presidente e relator.
Expediente da Presidência

r Resoluções expedidas
• RESOLUÇÃO N. 561
.

É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici
pal de Cresciuma, remetido com o ofício
n. 162/1.770, de 13-9-1946, do Departamen
to das Mtmicipalidades.
Texto do projeto de decreto-lei nos têr-

mos em que se acha redigido HORARIO DO VERÃO DA "VARlG"
Art. l0 - Fica denominado "Altamiro

Guimarães" o Parque Municipal a ser

construido no terreno pertencente a her
deiros de Pedro Benedet, sito naquela ci
dade, na rua Marcelo Lodetti, entre a rua
Barão do Rio Branco e terras de Maria Be
nedet.
Art. 20 - tste decreto-lei entrará em

vigor na, data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário.
Florianópolis, 20 de novembro de 1946.
Severo Simões, presidente substituto.
Publicada na Secretaria do Conselho Ad-

ministrativo do Estado, em 20 de novem
bro de 1946.
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretá-

rio administrativo. "-

RESOLUÇãO N. 5i71 ,

É aprovado, nos têrmos abaixo, o fi)r.o
jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici
pal de Bom Retiro, remetido com o ofício
ii. 210/2.012, de 1 de novembro de 1946,
do Departamento das Municipalidades.
Telitto do projeto de decreto-lei nos têr .. ·

mos em que se acha redigida
Artigo único - O subsidio e a repre

sentação do Prefeito Municipal, no exer
cício de 1947, são fixados, respectivamen
te, em ors 1.000,00 e ors 500,00, mensais,
revogadas as disposições em contrário.
FIOl_anópolis, 20 de novembro de 1946.
Severo Simões, presidente substituto.
Publicada na Secretaria do Conselho Ad-

ministrativo do Estado, em 20 de novem
bro de 1946.
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretá

rio administrativo.
RESOLUÇãO N. 572

É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici-
pal de Timbó, remetido com o ofício n.

209/2.007, de 10 de novembro de 1946, do
Departamento das Municipalidades.
Texto do projeto de decreto-lei nos têr

mos em que se acha redigido
Art. 10 - Ficam elevados para quinhen-

tos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 550,00), e
setecentos cruzeiros (ors 700,00), respec
tivamente, o mínimo e o máximo da re

muneração mensal do Intendente-exator

I
do distrito de Arrozeira, a que se refere
o decreto-lei municipal 11 ne. de 25 de
julho de 1945.
Art". 20 - O presente decreto-lei entra- �ua

rã em vigor na data da sua publtcaçúo,
l'evogadas as disposições em contrário. -----------------
Florianópolis, 20 de novembro de 1946.
Severo Simões, presidente substituto.
Publicada na Secretaria do Conselho Ad-

ministrativo do Estado, em 20 de novem
bro de 1946.
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretá

rio administrativo.
RESOLUÇãO N. 579

Ê aprovado, nos têrmos abaixo, o pro- vigor na data de sua publicação, revoga
jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici- das as disposições em contrário.
paI de Serra Alta, remetido com o afiei,:> Florianópolis, 20 de novembro de 194õ.
n. 203/1.981, de 29 de outubro de 1946, do Severo Simões, presidente substituto.
Departamento das Municipalidades. Publicada na Secretaria do Conselho Ad-
lI'exto do projeto de decreto-lei nos têr- ministrativo do Estado, em 20 de novem-

mos em que se acIta redigido bro de 1946.
Art. 10 - Fica aberto o crédito de três Luiz Osvaldo Ferreira de Melo, secretá-mil e quinhentos cruzeiros (Cr$ 3.500,00) rio administrativo.

destinado a suplementar, pela forma abai- RESOLUÇAO N. 583 IXO, as seguintes dotações do orçamEinto É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro-
vigente: jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici-
0-24-1 - Custeio de veículos, ----paI de Curitibanos, remetido com o oficio Imóveis e utensílios .. 2.000,00 n. 213/2.075, de 7 de novembro de 1946, doB-24-1 - Combustível para o Departamento das Municipalidades.

transporte de pessoal Texto do projeto de decreto-lei nos têr-
e material 1.500,00 mos em que se acha redigido

Art. 10 - Fica aberto, por conta do ex-
CrS 3.500,00 cesso de arrecadação do corrente exercício,

o crédito especial de mil cento e vinte e

cinco cruzeiros (Cr$ 1.125,00), afim-de
atender ao pagamento dos vencimentos
correspondentes ao períOdO 15 de outubro I- dezembro dês'te ano, ao Escriturário,
padrão F, cujo cargo foi criado pela decre-
to-lei n. 135. de 8 de outubro de 1946. '

Art. 20 - Êste decreto-lei entrará em I
vigor na data de sua publicação, rev0ga
das as disposições em contrário.

500,(Jo Florianópolis, 20 de novembro de 1946.
Severo Simões, presidente substituto.
Publicada na Secretaria do Conselho Ad

ministrativo do Estadá em 20 de novem-
Cr$ 3.500,00 bro de 1946.-

Luiz 0.v31rio Ferreira de Melo, sec,..�tá
Art. 20 - ll:ste decreto-lei entrará em rio administrativo.

CONSELHO ADMINJSTRÁTIVO IDO ESTADO DE SANTA IICATARINA
1883 sessão regimental, em 26 de novem

bro de 1946
li hora regimental, sob a presidência do

sr, severo Simões, presidente substituto
e com a presença dos srs. conselheiros
José B. Salgado de Ollveira e Jairo CaIla
do, o sr. presidente declara aberta a ses
são, runcíonando como secretário o sr.
Luiz OsvaldO Ferreira de Melo.

Expediente
O sr. secretário lê a ata da sessão ante

rior que, posta em debates, é aprovada
sem emendas.
O sr. secretário procede a leitura do se

.uinte documento:
Oficio do sr. capitão João Elói Mendes,

comunicando haver assumido o exercício
do cargo de Prefeito Municipal de Bígua ..

çu.
Ordem do dia

A Casa aprova os pareceres ns. 599, 580.
589, 571, 572, 583, 561 e 579.
Vai à impressão o parecer n.

. N. 599
Avocado 'Pela presídêncía

A Interventoria federal encaminha •
aprovação dêste Conselho o processo-que
orça a Receita e fixa a Despesa do muiIl
cípto de Nova Trento.
Favorável à sua aprovação, depois de

estudado pelo D. M. e revisto pela Inter
ventaria, proponho à Casa seu pronuncia
.mento no sentido de aprová-lo.

Sala ads Sessões, em 18 de novembro de
1946.

Art. 20 - O crédito a que se refere o
artigo ant.erior correrá à conta de anula
ções nas dotações abaixn f jscriminn.d�s,
do mesmo orcamento:
1-02-1 - AquiSição de móveis,

m á qui nas diversas,
utensílios e outros " 1.000,00

1-14-1 - Percentagem para a

cobrança da divida
ativa .

:l-60-1 - Gratificação ao Inspe-
tor Escolar 2.000,00

Segundas e sextas, partidas ás

13,00 horas.

E I •
DE FLORIANóPOLIS,PARA POR- Xp ooíu
TO ALEGRE, PELo'rAS, CACHOEI-
RA, ALEGRETE, URUGUAIANA, MADB,ID! -I' (Dl' P.) �x,plodiu uma bomba em Bilbao,

MONTEVIDÉU
\

bem perto-da-estatua do general Mola. Informações de Madrid
Terças e Sábados, ás 10,3L'. indicam que a· e,stat� ficou gravemente danifícada. O monu-

As quartas para o Nórte (ate São. menta em homenagem ao general falangísta está situado numa
Paulo) e sextas para o Sul (a:é das ruas principais te

Bilbao, pelo que causou grande sensa-
Montevidéu), os aviões escalar- -

Ií
.

h 1 tá d d t
em 'Florianópolis faculLativa'�en- ção a explosão. A p reia espan o a es a procuram o e er os

te. autores do atentado ..

I

Grave situaÓio econômica da FraDç�
PARIS, . (U. f.) ._- A França enfrentou esta noite uma

. 1� - domingo -: Farmácia Rau-« 1

grave eítuação econ�'mica, quando o ministro das Finanças, live ira ">.Rua Tra.Jano.. �

" ,.' . 23 - sabado - FarmáCIa - 8ttl>'Robert Shuman, pr pos' que, afIm-de economIzar cmquenta Agostinho _ Rua Conselheiro Ma-
biliõ,e·s de fraThcos, OI Estado suprima imediatamente o seu sub- fra.
sidio á inldúsbria. 21� - domingo - Farmáéia 8to:"

No mo:mentq'jo Estado paga 'altols subsidios aos produto- '\gostinho - Rua Conselheiro Ma-

d t· 1 -t'
-

d
.

f I fra�es .,,:. ngo, el1:'� �arvao, ouroO, aço, ma 'eIra e em�re,sas 'e1'- 25 _ segunda-feira (e feriado) ......
I aVIaI Ias e aerovl�fnas. Farm.ácia Esperança Rua Con-'

splhell�o Mafra.
O serviç() noturno será 'efetuad�'

neln. Farmácia Santo AntônÍo, sitm:,
á rua João Pinto

SNRS.
4SSIN4NTES
Reclamem imediata'

ment. qualquer' írre
gularidade 'na entrega
de seus jornaes.

I
I

Aprovada a proposta
'o

I�.···�,
!

QUEiXAS E RECLAMAÇõES _

PREZADO LEITOR: Se o que ,be

Interessa é, realmente, uma providencia
"ara endireitar o que estiver errado cu

para que alguma falta não se repita: e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encarai

nhe-a á SE�AO RECLAMAÇOes.
de O ESTADO, que o taso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo v. s, uma informa

çio do resultado, embora em alguns ca

S09 não sejam publicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

LAKE SUCESS, (TI. P.) - A resolução, votada 1).0 Co-
mité Polftíco do Conselho de Segurança, relativa ao censo ge
ral das fôrças aliadas do estrangeiro ou em território

metro-Ipolítano, foi aprovado depois que Molotov procurou vigorosa
mente, no último momento, obter que a disposição compre
endesse também o censo relativo aos armamentos de tropas
das nações, inclusive bombas atômicas e projetís foguetes.

A votação foi efetuada na base da proposta britânica. O

delegado francês, sr. Parodí. apoiou a proposta de Molotov,
quanto ao censo. dos armamentos.

Dr. R. G S.
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A pai-Lir elo próximo dia 11 de

Novembro, entrará em vigor o se

guinte horário de verão ela VARIG.
DE FLORAINóPOLIS PARA CURL-

TIBA E SÃO PAULO

Laboratório
Radio-Tecnico-Electrcn

Fundado em 1935
Montagem de ródios. Ampli-'

ficadores-Tranemi••ot-el
Material importado direta"

mente dos U. 8. A.
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ütnmar Georges Bõhm
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano crs
Semestre- c-s
frimestre Cr$
Mês............ c-s
Número avulso .. Cr$
Ano .... ,...... Cr$
Semestre c-s
Trimestre .... _ . c-s
Número avulso . .' Cr$

80,00
45,00
25,00
9,00'
0,50
90,00.
50,00
30,00.
0,50

Camisa.. Gravatas, Pijames,
Meia. dai melhores, pelol me

nores preços .6 na CASA MIS
CELANEA - RuaO. Mafra. 6

Exame de sallgue, Excune poro verífica.çdo
de cancer, .

Exame de urina I Exame!-)o ra
verificação di! g,ravidez, �xanle. <;le escarro,

Exame para verificação de doenc."s da

�ere I boca e cabeloà, Exame de fézE&.
Exame de secreções.

I
Jlut1)vaccinrs e

- transfu�õ.o de songues,
Lxame qU\rnico de forinhos, bebido:

bofé. ó,guos, etc.
I

•

____________11:3. __

I

uma bomba em Bilbao
-s-
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Os ongmais, mesmo não
publicados, não serão
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A direção não se respon

sabiliza pelos- conceitos
emitidos nos artigos

assinados
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Esporte.
FARMÁCIAS DE PLANTÃO DU
RANTE O MES DE NOVEMBRO�

2 - sábado (feriado) - Far
mácia Nelson - Rua Felipe Scb:..
midl.

3 - elomingo - Farmácia Mo-
derna - Praça 15 de Novembros,

9 - sábado - Farmácia 8tO'
Antônio - Rua João Pinto.

10 - domingo - Farmácia 8tC>
Antônio - Rua João Pinto.

15 - sexta feira (feriada)
Farmácia Catarinense - Rua Tta-·

jano.
16 - sábado - Farmácia Rau-e

liveira - Rua Trajano.

I CONTA CORRENTE POPUi.,AR
Jur08 5'/2 8. a. -. .Limite Cr$ 30.000,00

( Movimentação com cheques

BaRCO do Distrito Federal S. A.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.\)OO,POO,O()
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Tra ano, 23 FloriÔlnópolis

TELEFONES MAIS N'ECESSITA008
'Bdmbéiros .........•....•• ,...... 131S"
"alicia , .. ,. 1031
Delegacia O. P. Social _ •..•••• , 1578'"
Maternidade' .... . . . . . . . . . .. . . . . .. 1159"
Hospital Nerêu'· Rám� .......••• 1131',:
Santa Casa 103t
Casa de Saude. S.'· Sebastillo '

..• , •• H5J'
•

Assistência Mi.t'nicfpal .........•• _ 166'"
Hospital Mmtar _ 1151-'
14. R-' C:

-

. . . . . . . . . .•. . . . . • . •. • • 15JIi'"
B:\se Aérea ....................• 78t!'"
7. B. L A.' C. • _. 159f

-

Capitania dos Porto.',............. 13M,..
160• C.. R." . . . . . .. . . . . . . . . . . . . •• . 160g'

F�'�a P�,li?ial " 120::.PemtenClarta· '
_ . . 151,

"O Estado" ." _." .•.. _. 10Za,·
•A G.,zeta" . < , ••• " • • • • • • • • 1656
"Diário da Tarne" , 1 �.,t1

L. 'B,'" A. .. "....... 164�'"
Em!>. FJl.ÍIerá,ia -Ortiga, ' .. ,....... llí"';;'��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMPLETAMENTE DE AÇO. MANDIBULAS EM AÇO MANGANÊS.
EIXO EM AÇO CROMO-NIQUEL., ALTA PRODUÇÃO.
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Britagem e separaoão de pedras

CARAIERISTlCAS:

PENEIRA ROTATIVA COM DtAMETRO INTERNO
ESPECIALMENTE CALCULADO PARA 6 SEÇÕES:
SELEÇÃO DO PÓ
SELEÇÃO. DO PEDRISCO
SELEÇÃO DE PEDRA 1 A 3.

SELEÇÃO DO,REFUGO.

•
•
•
•
•
..
•
•
•
.'
..
•
a
•

CONJUNTOS EQUIPADOS COM MOTOR DIESEL
OU ALTERNATIVAMENTE COM : MOTOR
"CONTINENTAL" A GAZOLINA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A IOde dezembro próximo, o I
Novembro correutc, foi eleita a

Veleiros da Ilha oferecerá uma, nova Diretoria deste Clube, que

apetitosa churrascada aos seus, será empossada á 10 ele Dezembro

associados, no galpão da sede, i próximo, ricando assim constitui-

TI,a Prainha. da,

Es,tIa testa é comemorativa
Comodoro de Honra - Dr- Thi-

do quarto Co niversario da
F'lemi

f d
-

d ítorl
..

]
ers 'emmg.

Cempeone iO C� tfarlnense de dun açaod· a vI· Ol'l�,�a en'Glc.a- Comodoro __:_ Hygino Luiz Gon-
llU

. .

ui uIu. ,e, que la a na VaI C011qlllS-lz'lO'a
"

('
..

tando maiores simpatias em 'to,_' .

Voleibol e Basqueiebol nossos meios sociais. I �;'�:i��l�;:;CI�l: � �.rg�B;;:na��i ln' d'- D-f]O Campeonato Cutaninense de Cap- Aldo Fernandes l� Hómulo ,Ness� �,atla e em

homenagen:l Gonçalves. 'Kft 10 I.usora
Voleibol e Basquetebol que se in i- 'Bonfim, para o jogo de Voleihol ao Capitão dos Pontos, havera Comissão Fiscal - Dr. Orlando dciará hoje, ás 16 horas, na cancha entre o Aventureiro, campeão do uma grande

..
passeata a vela,

I Filor.nenn, .JOã.O
Paulo. Guimarães .. e Laguna

do Lira Tenis Clube, congregará sul e Ubiratan, campeão desta ca- devendo, tamb:m, s.er empos-
c Francísco Furtado. Todo o Sul Catarinense escuta'

as repnesentaçôes desta capital, do pital, .sad� a nova. �ll'eto�'la para ,,0 J " I .í iariam e nt e B Rádio DIfusora
sul elo Estado e do Val'e do Itajaí. Aluarão o jogo de Basquetebol per-íodo adnnínistratívo 46 a 4("1 .

�a :specwÍ12'a de que V. S. p�'es- de La u'oc>
" . "_ .

'" '
, t IO'l'al" a geslão rios r·e .11 -eleito g <.

Para as partidas da sensacional entre o Olrmpico, carnpeao elo Vale
" , oÓr 0" ,

o. d,
.

'

'. .
"

co 1 �

"

s,

I 970 Klcs. (c ntrs s rné Ji as).
tarde de hoje,

..

o Conselho Técnico iO, Hajaí e Ubiratan, campeão da .rkcebuno� ? a�l�decemos a se-lcuJo n�a,nda;o e l:t�IellLe ao Pe,IlO- Hor ár ios de icradieções: - Da�
da FAC designou os seguintes J'ui-lcaJlital os srs. Oswaldo Silva Usa- gu inl.e comumcaçao: ,dO 19'16/1918, p revn lecernu-nos do

10" 14 17" 22 h �

,

"1'1
' ,

I' 28 I I l' 'II I
as e a, aros.

S• del G' ind 'I'olomiotl.i
"

orrauopous, ue uezemnro ensejo para apreseruar- le o.s nos- R- F
' - .

ze .

. e e ume·rCl {O J 1.
" I,. . ., tfHesenrante em ior ranopouscele 19/1G - LImo. S�'. -

ISOS
protestos de _eslnna e ?llll cilS-

D. F. DE AQUINO

Ca'ímpeonato BraSI'lel"rO de t:rute'bo' 1 'renho a honea oe levar ao co- Imla COllslel?raçao. Atenciosamen- Rei. do Jornal «O ESTADO»
� 1.' nhecimento de v. s. que, em 21 de te, O Secrelal'lo."

'

_

O gOlIêrno holandês
E�!ra�d����1a'n��e�ã��!�1-Cg��I�uçl��er�o l����!�l!.�! ��;����\�AE��;}1\�A'��z B�� hO�::S�m;����'nac�oO�:/�íC�T�d�� ����� e o mercado negro
lados os primeiros jogos da série l iie semi-final. CIDADE DE BTGUAÇP. A REAJA-' eles, em homenagem ao sr. Calltí-.j (S. H. 1.)- Segundo .elespa�ho de

semi-final. De acordo com o i-egulameüto do ZAR-SE Ai\JANH_:\, PATf).OCINADO dio Ver-Issimo. Arnsterdam, a administr-ação dlJt

No Rio, os cariocas estrearão; Cámpeonato, o segundo jogo entre PELO "NAGlB SALLTM: F, C." , A duração de cada pactida será governo holandês anunciou uma

iendo corno adversáríos os minei- estes adversár-ios será disputndo de "0 minutos, sem descanço, com ação destinada a reduzir os pr inei-.

TOS. Este maLdI será dis'puLado no no Hio, e o Conselho Técnico já P1'O(fNllJUt -

I'
'troca ele

lraves,'
depois de d-ecor- pais pr,eços incLus,Lriais, em pelo-

'campo cio Botafog'o, com lilJCIO inelicou o est.adio do Fluminense. I Parle ridos os primeiros 20 minutos. meno-s 15 por c.ento, afim de com-

marcado pai.'a as 15.,45 hora,s. enquanto isto. o segundo match en-� As 9 horas: missa em açã.o ele Ha"eTá lolor-ancía ele 15 mi- baLeI' o cl'escen(Je mercado negro·'
No P,acaembú, estrearã-o 0& pau- tre cariocas e mineiros será clispu- gTaça� ao� ele"·j)ol'Lislas. InuLos para o quadrQ que não clJe- O prof'essor Gerardus Brouwers.

_

listas, frente aos gauchos. Es,Le jo- Lado no P,acaembú. II ]'ul'le
I I gal' na hOl'a marcada.

.

direlor geral do controle de preço

Cinco Pu ['lidas ele fubeból, o])e-, E�g'otada esta tolerância, o qua- declarou que o governo dentro em

N O tas E s p o, r 11- v a s
dec('ndo ao segllinLe horál'io: elro q,lle não compareúer será eli- pouco ordenará uma redução de 10

p. paI'l,ida - com início {Js 13 i minado, senr!.o o outro proclama- por ce,nt_o nos preços de mercado-

bOl'as: AVlante x Cr'uzeiro, em 110-i elo vencedol'. rias elo consumo essencial; be-m co

b1eilage�l!l) ao' pr,eJeitp' C.ãP. itão J,oão I' Será oferecida uma linda "Taça" mo em varios itens industriais.

Eloi Me·l1Jelrs.
'

, .

ao quadro que maior número de Por outro lado, espera-se ainda.

2a parl.ii(:lcv'--:;, cO'm'ijnJÜo ás. 13,50· tombol,a,s . "ende!'. uma r-eelHç.ão U!cliciona I de 5 pOr'

horas: Texaco x Florestal, em ho-I Os produtos das vendas elas tôm- cento, cómo resulLado da introdu

menagfJll1 ao Padre Hodolfo 1\1a- hota;:;, devem ser entr.egues á mesa, ção cio sistema britanico.
ohado· ". anles da elis,puLa ela partida.

, 3a p.a.rlida - Q�l11 início ás 111,40 'Havenelo empate, será conside-jlhoras: Bi·guaçuense x Avanir, em, ra,lo vencedor o c[ua<dr,o que na

homenag'em ao 81', AnLÔl1io Sa.Jum.1 prorrogação as&jnalar o primeiro
4.a part.ida - com início ás 15,30 I tento ou escanteiD.

horas: Figueira x Cantis�a. em ho-I Em caso ele qualquer omisso 111es

menag'em ao dr. Aderhal Riamos da t.e programa, será resolvido exclu-
Sil"a.

.

! sivamenle pela mesa.

Ã�(;��� para a França.
ParI�, (s. F· L) -- Calcll1<a-se que

RIO, 29 (A. N.) � ,O deputado Segadas ,Viana vài 'apresenta?' um a Pl'üd�lÇ�?e café das 11egiões ca

pI'ojeto de lei ti Camm'G, afim de resolveI' 'a concessão -do abono aos feeiras ,da u�ra.ncesa subirá

funcionúi'úls pll.bl'icos. Pela 1nesma lei, 'olqueles que ganham até 2.000 em 194,6 a 80.000 toneladas, totai

ci'nze'Í1'os, terão oitenta por cento. De '2.000 até 5·000 cl"uzeil'os, C'in- inferior ,em 40.000 tonelada.s ae.

quenta paT' cento. Os <lHe recebam mais de 5.000 cl"u:eiros tel'ão o abo� atual consumo racionado. Afim de

no de tl'inta paI' cento. cobrir êsse deficit foram iniciadas

negociações com 15.000 toneladas

de oafé do Bra.si!.

Elementos atômicos para a medicina
Oak-Ridge, 29 (U. P.) - As usinas' atômicas, cOl1lS1truidas

para fabriear €xp'losiv:os atúmiicos ou ellie.rgia elétrica, estão
foOr,ne:cendo "Isirtopos" em escala a.preci vel como s:ub-pl'1odu
tos das baterias de urânio. Em cOll1sequência, o preço desses
isótopos baixou oo!suficiente para ,permitir seu empr,ego :na me- \Yashinglon, 29 (U. P.) � OS'

dici,na. O valor desses pr,eparados reside sobr,etudo no fato de I noe�e-americanos comeri,io mais

ser pos'sivel ,segui.r seu can1Ünho at:rn.véz do corpo hUIUJano, I carne de vaca em mil nov·ecenlos

com o a.uxí.lio de aparelhos eletrOlnicos. A&sim, utilizam-se o quarenta e sele, que em qual

prinoi!palmenrt:,e em tratal11,entÜls experiill'�entais da leucodte- quer oulra ocasião nestes lütimos

mia e do hii,pertireodismo, bem como em e,studos sôbre o oan,- trinta e s'ele anos::B o que informa

cer. Os isótopos, por enquanto, só s,e verudlem a instituições 1'e- o ,Ministério da Agrioullura. Mas

conhecidas, sendo tJodos os pedidos e�aminados por uma CQ- ad\,erle que a carne ele poroo, car

missão de dentistas. ! neiro e yHel" sf't'á mais es'C\flSSa_

Comemorando a passagem do seu 4" aniversário de fundação, o
Ve,leiros da Ilha realizará amanhã, em sua séde social,

um grandio-so e atraente festival esportivo.

D
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cl

IV A· Dova séde' da Federação' Atlética Veleiros da Ilha de Santa Catarinap'
ir
n

o exmo. sr. Interventor Federal, dr. Udo Deeke, por ato de
ontem, concedeu á Federação Atlética Catarinense uma S_éde" auto-
rizando-a a funcionar no prédio da 'rua João Pinto n", 32.

.

Está de parabens assim, 'a benemérita entidade que, amanhã,
domingo, ás 17 horas, com a presença das mais altas autoridades
civis e militares, fará a solene inauguração da nova Sêde,

ei
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A val:orosa Federação rueio .p:ebolístico entre Avaí e

Atlética Catarinemse fará rea- f Figueir,ense, desta Capital;
'izar, hoOje e amanhã na oancha OHm,pko e Palmeira.s, de Blu
doO Li-ra Tenis Clube, o Call11peo- memau, e América e Caxias, ele
nato Elstadual de Voleibol e Jooinvile.
Basqueteoo.l, ·com o con.curso
dos Is�gu1Illte,s clubes': Aventu-

1,eiro, doe São Ludg.ero; Ubira

tan, d:esta Capital, e Olímpico,
dle Blumenau. Participarão do
certame de voleibol todos os

acima citados, enquanto que no

de basquétebol sómente conicor

Terão Olímp,i.co e Ubiratan.
- PrlOiplala-lse com insistên

cia Inos lcírculos esportivos des
ta Capital e de Joinvile, quees
tá sendo projetado para os pri
meiros dias do !próximo mês de

d;e�embr{), um grlandioso tor-

- Pr.osseg'uindo o Tor:neio
decisi.vo do Campeonato Ca
rioca de Futebol, hoje serão
l'eaHzadlÜs dois encontros. No
estádio do Fluminense o Fla-
mengo enfrentará o América;
e ·no campo de São Januário
o Fluminense preHará com o

Botafogo, que se enconti'a na

liderança.
- O Botafogo está interes

sado na l'ienovação dos. <contra
tos de Tim, Larangeiras, Val
sechi, Tapeti e J_.imoeiro.

S. PAULO, VASCO, PENAROL,
I
ci-onal F. C" São P,aulo Recreativo

NACIONAL, RrVER E BOCA A· C .. e Ferroviário F. C� O. O as

JUNIüHS NUM TORNEIO SEN-
SACIONAL

Rio, 28 (Via Aérea.) -- Os ves

pertinos ammoiam que em janeiro,
deverá efetuar-se um torneio em

que Ipa,rtici,par1i:o o São Paulo e o

Vlasco da Gama do Brasil; P·enarol

e Nacional ele Montevidéu e Hiver

Plate e Boüa Juniors de B· Aires.
'O c.ertame se desenvolv,erá em

l\10ntevidéu no Estádio do Cente-

sunto será r�solyido em assembléia

geTa!.

� PHIME�;A VEZ, Ei\I 32
ANOS

São Paulo, - Ass.inado pelo cro

nista José Bazzeti, o ESi}el'to, 01'

g'ij,o especializado da nossa impren_:'
sa, divulga em sua ediçãü .ele on

tem um longo comentário em tor
no da apagada atuaçãó elo Palmei-

nario. O proJeto, como vemos é ele ras no <campeonato oficial ela divi
vulto. Resta saber se se efetuará i são extra ele profisionais no cor-

«le falo, nente amo. E no mesmo, fica escla-
MUDAHÁ DE NOME O S. P. R. recido que dl�rante toda a sua exis-
S. Paulo, 28 (Via-Aérea - Em, tência, foi esta a primeira v,ez que

'virtuele da encampação da S. P. R. o clube do Port.o Antál'tic.a termi
o S. P. R. mudará ele nome. Os

nO-I
nou um certame oficial C0m uma

vos nomes mais coba.dos SÚél: Na- clas'sificação tão baixa - 50 l,ugar!

Resenha das p�"o{jTClmações pqra ()

dia 30 t�e novembro de 1946

9,00 - Bom Dia Para Você.

9,30 - Notíciário Guarujá.
10,00 � .Cancione iros Preferidos.
10,30 - Orquestra Sinfônica de

Boston.

11,00 - Bazar ele Musicas.

1.2,00 - Ofe.recírnentos l\'Jw'ÚcaiS'.
1'5,30 - Deslumbramento.
1G.OO - Valsas Vienenses.

17,00 -, Vozes elo Brasil-

17,30 - Juventude Feminina Ca-
tólica.

18,00 - Linda Balista.
18,15 - Alma Porlenha.

18,30 - Carlos Galhardo.
18.45 - Momento Esportivo.
19,00 - Ritmos de Tio Sam.

19,30 - Noticiúr-io ela Agência
Nacional.

20,00 - 'I'ransmissão
Rilz.

cio Ciue

21,00 - Musicas Variadas
Gravações.

. 21,30 - Ultimas Melodias,
22,00 - ENCEHRAMENTO·

em

.'

BAR
VENDE-SE

TIRADENTES

Café do Brasil

Superabumdancia
dê' carne

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TERRENO

PEDE-SE
A Quem encontrou um broche

de ouro nas imejiaçõ;:s de

_Relojoaria Müller EOJ Correio�
e Telégrafos n Lvor de entre

gá,ló ne,ta redaç'io,

ODEON

As 4. lh e 7 lh horas

Sessões populm'es
1°) - Imag'ens tio Brasil 11. 19

Nac. cooper,aü"a.
2°) - SLan Laurel (O Magro)

- Ol.iver Hardy (O do1'
do) - em:

PERD.4..U PARA DOIS

.'30) - Rosemal'y LaDo' - Johny
DowllJS - em:

TROCADERO

,,�O) _ Rod CamcroTl nos 110 e

12° episódios da sél'ie:
O DRAGÃO 1YEGRO

Preços: Ce$ 3,00 - 2,10 - 1,50,
Censura: - Alé 10 unos.

fi\IPERIAL

As 7 Y2 IlOras
Sess(íes das rnOÇlU3

- Imagells do Bl'asil

Nac· Goopel'ativa.
- Condado VelyJe
- Rosemary Lane

Downs - em:

TlWCADERO

PREÇOS:
'

n. 13

SI101'1.·

Jolmy

l'lnstitoto de Educa-'
ção de 'polis. '

.

Realiza-se, .hoje, ás 19,30, no Ci

ne Rilz a colação de grau dos pro

f'essol'andos do Instituêo, de Educa

ção de Elot-lanépolís.
Os magistrandos de 1946, que

têm como Paraninfa a prof> Auto-

25,00 niela de Barros, organizaram para.

a sua Iesl a, um programa, cuja.
30,00 pr-imeira parte é em homenagem

aos Pi'ofessores da casa de ensino

'rrrAslmfitlJ I. P. A. S. E.
ANIYERSARIOS: I' '

C t u
. LOC_\.Ç,\.Q DF. .>\REAS KO EDIFíCIO TPARE

,SRA. MARIA RITA MARQUESI a o IClsmo E D I T A L

..A.ni,vE)l'�al'i'a-,se., ,bOje:, a exrna.I C SANTO.", 014
1) - P'e..J.o__prazo ele 15 (quinze dias) , a contar desta data, serão

� SI a. Maria RI [,a Mai quesi- 30 DE :\OVEi\LBHO
recebidas propostas para locação de áreas no Edifício

SRA. ESTER i\lELO LENTZ �('11Io' André A
'

l
IPASE, observadas as seguintes condiçõcs :

" ,

� t, n j'e, »osto o
:),) _,A data de hoje assinala o uni- O "'!OI'I'OSO sa t André

_
- Pr-eços pai' m2 - 2° ao 5° pavimento CI'$

, ' , ,
o' n o n re Irmao

''.�·el,gal'lo Iml,liahmo da exrna. sra, de S Pedrr B' "

CVi,nt,e e cinco cruzeiros)
I ,." l, na socu om etsaida

.d. Ester Melo Lenlz, esposa do sr.: e foi o primel'l'o d \ ó 'I I '

Preços por m2 - 6° pavimento (restaurante) ., Cr$

O ld T t ','
.'

/
' os . p s o os que

I S\'U' o Leu ii, f'unoíonar io do '1'0- COIIJN'U�11 e segu i a J' L' A
(Trtnía cruzeiros)

'1' f
' , ll, esus. Q, 11-- P '" 1 L' Cr'9'

i egru o"
"

dl'(' lJl'egoll na Trácia, Ep'iro Sél.-
reços por m� - panmen, (J erreo ,., ... ,... 'p

A al1l":l'sananlC', que de�eTilPe"I' ciu I' outras proviucins, illl,�trall- (Quarenta cruzeiros)

-nha funções no quadro ele 1,U:l:i(J- c1()-a.� com a IlIZ elo E\"l o' 11 r�, P1'PÇOS por m2 - porão ., .....
'
... , ... , . , , " Cr$

,.

d v I I
' '.

" ,nop 10. c,},
naruos o 1',S' ,I{ O, s('I.'U, hoje, mru- <,('o'niria passou ,i \.

"

' (Quinze cruzeiros)
,

'o" 'o u 1 caCla e couvel'-
to cumpr-imentada pelo grande cil'- teu muitn O'('nl' "I" o , J ,I I'

3) Não Sel'DO consideradas, em qualquer caso, propostas in-
_

- e v- e" e· ,..,a )e.nc O C IS-·
culo de suas relações. lo o cousul Eo'eas a

f'ei-inres a 30% sobro os preços fixados.
• " �

,,, b' meaçOl1-0 corn
PAULO _S�HLli,J\1PEn Os [m'menlos e morle na cruz, se

<1) O lPASE reserva-se o direito de determinar o pavímento

.

Transcorre, hoje, a data nalali-jl uã o deixasse de, pregar a santa ['8-
em que serão locatizadas as áreas requeridas pelos ínte- Falará em nome dos novos pro-

.cra do sr. Paulo Scltlemper, I igião. Como André nua cessasse
ressados. fessores - 'Vilson Marcelino.

SRA· OLIYJA A�DREZA DE C, I o consul mandou açoita-lo e' �)�'e� 5) - As divisões das "alas serão feitas pelo JPASE. o qual CQ-

ROSA, ,.
i ga-lo numa cruz, que o ApósLolo bra;'á_ um� Eaxa correspondente a despesa efetuada e que Rege·,tado O

C oTl1'°rTIo r: seu an ver r
I scra incluída no valor locativo.

'v '" ,.1, rsa '10 na- aJII'ar()11 ChC'1'0 ele aleg'l'" ob
, , ,

, .. ," ' " Hi S rena- b b.talicio, hoje, a exma. sra. d. Olivia Imal. Dois dias esteve pendente
G) O IPARE reserva-se o direito de recusar qualquer pro- � eas corpusA d d C II f' nosla, em d.ireitn ao proponente, de indenizaeão alguma. I li

-

.
n 'reza ,e .

arva io rosa, esposa na C!'IIZ e ao cabo ddl,es, f'ocleacJo A C L
d F d I X }' I

.,' 7) - Teruo ))l'efrl'eflcia. em ig'ualclade de condições de pl'e(�OS, Jerusalem, 29 (U· P.) - 01' e

., o sr. .rI o lJ,1'O ,. ',osa. ',di' uma lU/:

celesLi�l,
morreu no

'

HOI'ES�'< AI \.[\'[ "I'AL I as J'ej)al'Liçõe,s publicas (ll,Ie, anLeriormente, soHcitaram re- Su,prel1la ela Palestina regeitou o

1, -") 1'L'l., � 1 'tl. "
"

i alio ele 63, senrlo im Grudor fIe Ro- f
F I H sel'vas de ál"e.as, desde que renove,m as respeclivas pru- pedido de habea,s-cm�pus, a aval"

'az ano�, lOjC, () sr. ol'f'�rt)al mn o c1'udelissimo 'Tero. 'I
.Amaral, seci'et,ário do Consulado cio JJl)sla�, oentro do prazo do presente Edital. da ultima I€'\'a ele imigran�es 1 e-

U
' 8) .,- Para �f,eito cio disposlo no item antel'ior, são as 'seguinles g\ais judeu". Os tres navios brila-

,rugual.,
,

i J-[Ofl.ÁlUO .DAS SANTAS JllSSAS
"

1
JO-O 01)UL"/[' \. I

R�,' J'e[lartir"õ('s all1'rli,rla�: Delegacia Re!!'Íonal do Trabalh,o, n.icos, n.os quais os m, esmos j::t., lil-
".\. ,

,

i:>'" \.'
','

PANA nOJ1liVGO y �

P I Spr\'ir'o, cle r.:co,nomia Rural, se, rV,'iCo d, e Expansão do T['ig.O,! ','Ja1m,
SlelO embcwcaelos.,', partu·a.m

.

,assa, 10je_, maIs um anl\'el'8U- I, (;a[edi'al: 6, - 7, - 8, - 10 l11's.
' -

d J O k I Jllnta de Concilia",ão e Julg'amento, Df'pal'lamenlo de C,{eo- unech-alamente com de�tll10 a Clllp-
3'10 OSl'. ouo !)l\SZ'a,eS,lJfJil<:!O :\,(I\'\)na:ás'19ltoras.

" �

,.condutor ele Nlrl'OS eh nOS�J, l}�'a-' 1,'.111 (11',",-'da' grana e EslaLi�lica c Cia, Slll América Terreslres, 'Jlal'iti- i pre,

I "semana: Missa: ás
IIça. I 7 hora�. I

mos e .\cidentcs.

II JgI'('ja de S. Fra.ncisco: 7, _ 91 9) - Com exce.cfio de l'E'pul'Lições publicas, os demais propo-

NI·coma,des SI'lvaFALECTi\fE:\'TO: . lioJ'a�.
llf>nLes eleveruo indicai' em suas proposLas, o nome ele dois {;i

Em ava,nça<da idade. faleceu, on-! I-(I)spilal de Oaridade: 5, 8
fiadores, pl'RW do conll'ato € nm a que se destina a área

10·1 ab�olvl·doLem, pela madruga,ela, em Sll.'l l'C- ,llol'as. pre[tendida, bem corno 'que aceitam aos termos elo Th'gu- \J

,;sidencia, á Rua CUl'iLibanos, n, 28,1 PUl'Íssimo Coeuc'50 de i\fal'ia
lanwnlo cio Edif�CiO ql1e faz pa�"Le integrante do contrato. De,pois de seg'uir os tramites

:.a exma, sra, Maria Franguh3. lIli'ie I
(Pal'to): _ 8 llOl'a"s, 10) - As propostas serao recebIdas alc o (ha 14 de d'czembro p. leo'ais teve seu desfecho 011-

,do sr. João Fra.ngulis, I Tg'J'C,ja ele SLo Alltonio: 7, 8
v" e ahlwLas no dia 1(1, na p['e�e�ç'a dos interessados, ,1S I te�n, � l)l'ocesso a que estM'�;

O sepullamenlo efetuou-se ún-llioJ'a�. 1� horas, ,,,aho aY1SO em conlJ'al'lo, no Gabmelc dél (je�

I respondendo o

,sr.
Nicomedes

.tem mesmo, á tarefe, no Cemilól'io, 19Teja rIe S. :'iebastião: 6,30 111'S.
)'cnCIa local,

� , ' Silva, acusado da morte (lo fii'.

",da Il'mandade de N. Sr· Bom .JeslJs I fgreja de SLa. Terezillha: 8 Ju's. 11) - As propostas deverao sel' enlregue,s na Agencla, c1entl'o do Hercilio Tombosi. em Indaia,l •
. ,dos Pa's.sos. I Capela ela Ba�e Aér'ea: 8,30 hrs.

boráeio :10 exp<e.clienk, em r!1ye!opes fechados e lacrMlos, Depois dos naturais debates
À familia enlulada enviamos Asilo Irm'ão Joaquim: 6 horas.

,e su-bsc'l'lllada,s com o nome cio mteressado e a inelicaç:ão: em torno do caso o Consellw
,110SS;;'S sentidas condolencias. Ginásio: 5, - 6, - 7,30 (só aln-I "LOCAÇ:lO-EDIFíCIO", (Ie Sentençá, po�' seis votos

no�), - 8,30 hora.s, Ag'êncifl 00 JPASE,· �m Sallta Gatarjn(l.. contra um, ditou a absolviç50
I:appla de r-::;, Llliz: 6.30 _ 8 111's. Florianópolis, 30 de noYcnún'o de 19 't(j. (lo acusado.

Cappla d,o Abrigo ele }Ienol'es:
MA,lUO ]IARQL'ES GA1WIA FOll'am patronos do sr. Ni-

À venda na Awnida Rio 6 110n(�.
JERENTE comedes Silva, os srs. (Ir. Arã.o

Branco. em frente � o nume ro 'l'I'inclade: Matriz: 9 horas. Rehelo e dr. Eudoro Cavalcau-

"99. Tratar ne mesma avenida, 'f'I'inflê�de: Chácara elos Padees: ti Guimarães, cuo notável tra-

n°.89. 8 hora�. AGRADECIMENTO balho juridico mereceu os

João P,es'soa (Esll'ei,fo): 7 1101'a5 cum]}riment.os dos seUl. nume-

(igl'rja), - 9 1101'as (capela). Rosa �overe e filho" Luii. Alvaro, Antonio, Orlando e Mario rosos admiradores.
Silo Josp: 7,30 - 9,30 horas. Rovere. ainda acabrunhados pel.:! morte de .éu querido filho e irmão

, Coqueiros: 9,30 ho,ra3; dia, se- CLEMENTE ROVERE. vem por e.te meio agradecer a todos que lhes

guinle: 7 horas, enviaram pezame. por meio de cortas. cartões e telegramas. tornand,)
extensivo ao. colega. do falecido. pela mensagem que prestaram
colocando luto em seul automóveis durante tres dias. E,tendem ainda
seu. agradecimentos a U. B. C, S C, pelo entero.SI! que tomou nome

ando uma comill'õo de socios. afim de levar a infausta noticia às

redaçõe. dcs jornai:. A todoll'. poi., os seuil agradecimento.
I

A MODELAR:

,Cr$ 1.20 ,
Rua Tr,ajano, 7 ,.. Tel: tt51

�',�� I Florianópolis
Censura: �'A� i4 anos.I�__���__������__� �__�����__���������__��__�������

Srus. e 5rta5. .., .

EsLlldam[ies ,

:�üavalheiros � .. " ,.,

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAJ

RecebeU das melhores fábricas do paÍ8: finos
c,:)stumes de linho, seda e Jropical:

sedas de lindas padronagen's.

GRAVATAS fjní.ssimas:
PANAl\1'ÁS de tôdas as 'côres:

CRETONES e LINHOS nacionais:

Co'mpleto 'sortimento de ternos para
homens e meninos.

Artigos de praia e veran'eio.

Capas de 'gabardine e chantung.
Tapetes de tôdas as qualidQdes e

tamanhos.

Preços especiais para revendedores.

Vendas a V 1STA e a P R AZO.

110,00 que vão deixar.
Além de dois números cantados

15,00 pelo CÔ1'0 cios .Pl'ofes-sorandos, ou

viremos SU'SSE',u Mansur, cantando

a Balada do Guarani e Nereida

Carvalho, executando ao piano, o

Canto do Prisioneiro,

A MODELAR

--------_._'

B R I TO
o aIfafate indicado
Tiradentes. .,

ROXY - As 4 Y2 hO,1'as
1°) - Jorna.l ela Tela n· 40

DFB.

2°) - O P,alo Genioso - De
senho colorido,

3°) - Desa,linos ela Juventude
'- short policial.

4°� - Noi\'R Desconjuntada
Comédia,

5°) - Charles Stal'ret o cow-boYi
granfino em mais uma:
eleü'isante aventura:

VAQUEIRO DE COSINHA
6°) -- Continuação do s'eThsacio

nal seriado:
O MO:YSTRO E O GORILA

Censura: - Até 10 anos�

Pl'eco,,: Cr$ 3,00 - 2,4.0.
........ � .

ROXY - As 7 1;2' hora.s
1°) - Jornal da Tela n. 40 -

DFB·

2°) - William Powell - .l\Iyrna
Lny - em:

O REGRESSO DAQUELE lIOMEM

3°) - Charles SLal'l'et o másculo

cow-boy,- €m:

VAQUEIRO DE COSINHA

40) - {Jontinuação do sensacio-
nal seriado:

'

() /lIO:YSTRO ,E O GORILA

Censura: - Até 14 anos.

P rer,1): Cr$ 3,00 unico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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30, sábado, Soirée em homenagem
de 1 946 do Instituto de Educação ..

Govêrno do EstadoWashingto'n e o Vaticano
O

Decretos de.22 de novembro de 1946
presidente 'I'ruman anunciou a resolução de enviar novamente o INTERVENTOR FEDERAL RES0LVE

ao V'atica,no o seu representante pessoal junto a Pio Xlf', SI', Myron Exonerare

Taylor. Foi o presidente Hoosevelt que tomou a decisão ele cr-iar aquele De acôrrlo com o art. 91, § 1°, alínea e,

cargo e con fia-lo a um diplomata ele grande valor que 1\(1 curso da belO ddecret90-lei n. 572, de 28 de outu-
, 1'0 e 1 41'

guerra, prestou serviços inestimaveis a seu país, á Itália p ao mundo.! Emília webel" do cargo da classe E da
O governo americano, ao contrário cio que fizeram outros g'll"er-: carreira ele Auxiliar de Laboratór-o, do

nas" inclusive a Inglaterra, oepois da guerra de 1 i-18, recusou-se Quadl'O único do Estado.
Nomear:

-

/Sempre .a estabelecer uma representação diplomáí.ica per-manente jun to De aCôl'do com o .art. 15, item n, elo
á Santa Sé. 'Paí-s de maioria protestante, é compreensível a oposição decreto-lei n. 572, de 28 de outubro

'que sempre se levantou a essa idéia; tanto da parte das confissões re- de 1941:

Iigíosas como no Congr-esso. Roosevelt rompeu. corajosamente com fi.
Arací de Oliveira Mendes 'para exer-

cer o cargo da classe E da c;I�'.eira de

tradíção. Fe-Io ínsp irado no sentido pragmatíco que deu ao seu go- Auxiliar de Laboratór'io, do' Qu�dro ún�

ve'l'no. co do Estado, cr iado provisõriamente
Pode-se por motivos religiosos negar a autoridade elo Papa. O que

pelo decreto-lei n. 136, de 5 'de abril do
. , corrente ano.

não se pode, no entanto, sem pretender tapar o sol com uma pene ira, é José Beiro para exercer o cargo da
negar a fórmidavel influencia moral e política que exerce o Vaticano. classe E da cart-eira de Auxiliar rle La

O SanDo Padre é o' chefe de uma Igreja que compreeude em seu seio boratório, do Quadro único do Estado,

í.rezentos milhôes cle almas que constituem maioria em alguns dos mais
criado provísõrlamen te pelo decrr-to-leí
n. 136, de 5 de abr+t do corrente ano,

.imoortaníes países da terra. A palavra cio Papa é ouvida pelos seus para _

ter exercído no Centro de Saúde, -r-r-__ " _

f'iéís, OS seus conselhos seguidos, as suas ordens no campo religioso ii- de Blumenau. J.<.:SlJIUrrÓRIO JURtDICO COIUER.CIAL
gorosamenoe cumpridas. Como, pois; desprezar essa extraordinár-ia Ior- Olsa Rosa Feuer.schütte para exercer o

cargo da classe E da carrerra de Auxl+iar
ça da união, ao em vez ele ul ilizá-Ia como instrumento da paz. ele Laboratõr+o, do Quad ro úntco do Es-
.

Roosevelc prefer-iu enfrentar o fanatismo religioso das CCil1- tado, vago em virtude ela exonerarâo de

tissôes protestantes dos Estados Unidos e nomeou Myrou Taylor seu Lucí Gomes de é�!'valho, para tei: exer-
, cicio no Centro de Saúde de T'ubar'âo.
"representante pessoal" junlo a Pio XU. Dos entendimentos havidos
- Otacílio Fernandes para exercer o car-

entre' o Papa ,e o presidente dos Estados Unidos decol'l'em f'ru I os es- go da classe E ela carreira de Aux il iar

plêndidos, inclusive para O� esforços tendentes á restauração ela paz. de Laboratório, elo Quadro Único do Es

Myron TayJ.or representa a Cruz Vermelha Americana na Tlalia e por I ta-cl�" vago em virtude da exoner�';ão de

" _ ' , _
EmllJa "'ebe!', para ter exerctc:o no

seu mter.m�dl�, em colaboração com o Papa:. essa gr-ande orgaruzaçao Centro ce Saúde de Canovnhas,

sooom'leu milhões de p,essoa,s durante o conflito. Astrogildo Soares de Carvalho para

Depois da moi-te de Roosevell, ce'ssou naturalmente a rcpresonla- exercer o cargo da classe E da ca"reira

cão "pessoal" elo presidente junto ao Vaticano. Myrcn Taylor r{�g'J:es-
de Auxiliar de Laboratório, do Quadro

'" �' único do Estado, criado provísõrla.nente
SOU aos Estados Unidos e houve, quando do seu regres-o, alguns pro- pelo elecreto-Iei n. 1�6, de 5 de ah!') i do

testes veementes contra a sua presença em Roma. Pqis agora. o pi-e- corrente ano, para ter exercício no Pôs-

l T l to ele Sa úde ele Laguna.siden e ruma,n, considerando a van ag'em de cont.inual' a colalJoraçuo Irací Castro para exercer o Cai'70 da
direta e.nt,r,e \Vashington e o Valicano, para os fins da consolidação da classe E da carreira de Auxiliar cc La-

paz no mundo, resolv,eu reconeluzir i\Iyl'on Taylor na �na iml)(ll'lan[.e boratório, do Quadro Único do Estado,

llTIissão, que ocupa interinamente, para tetO Exer-

cício no Centro de Saúde de Joinvile.
Não se trala para o governo dos EsLados Unidos ele presLigiar es- Decreto de 26 de 1I0vembJ'o (le 1946

l'ecialmerlJte um culto r,eligioso e, sim de aproveitar inteligentemenle, o INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

:uma fOlrça real na grande O'bra de cooperação cle toelos os "alores es- Nomear:

jpirituats para assegurar o bem eslar cla humanidade.
De acôr·do com o ar(. 15, item IV.' do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro

E O Papa é, ind'llbila\',elmente, o maior desses yalores, se se tem de 1941:

em conla a importanci·a dos povos católieos e m,f:'smo 1I0S E�lados Helena Ramos Schaefer para exel'cer,

Unido's s'e se atenta no progres'SQ constanle que \'em fazendo O' caLo- interinamente, o cargo da classe H da
carreira de Oficial Administrat,vo, do

Quac1ro único do Estado, vago em "irtu·
de da exoneração de Alcione COSt.l Be

retta, para ter exel'cício no Teso_uTo do
Éstado.

,LIRA T .. CLUBE - Dia
Professorandos

c

o

I
f

lici'smo 110 grande país, não se pode deixar de reconhecer que TrLlman

praticou o alo acertado, reencetando, aLrayés cle i\Iyron Taylor, os en

:LellldímenLos eliretos' com o cheIe da cr.isiandade calólica.

(Transcrit.o elo "O Jornal", ciO' Rio - edição. 27-1'1-46).

lHE RECOMENDA

�

ODIN

�
faleceu o Comendador Martinelli

RIO, 2: (A. N.) � Faleceu ontem, ás primeiTas horas da

tarde, o ComenJdádor Jo�é Martinelli, cujo estado era gravís
simo. Como nO<ticiamos êss'e milonlário estava env'Ülvido ulti
mamente num ruidoso caso de desquite em curso no respecti
vo juizado. O Comendador, que já era ba,srtante ido'So, fora ví
tima nos últimos dias de um derramamento cerebral, vindo a

falecer.

Mello
VESTIR-SE COM CONFORTOQU�R E ELECiANCIA 1

PROCDRE A

Alfaiataria1
I_�-.r-p-!-'-,-�-(E-.)-P-�-ar-r-�-Ul-'ão-O-m-o�-.. -No-P-,n-a�-á-�-E-�·,!--�-st-ua-lll-'d�-,·ITOME
de ontem da Comissão Estadual de; a :xpor,Lação é livre apenas tendo O MELHOR
Preços, foi debatida a situação da o ImpO'rLador de se sujeitar ao-

farinha de trigo. O sr. Barros Pen-
teado informou que a importação preço máximo fixado· Acreseentou

,do produto é livre e que qualquer que de,pols de dezemhro hão de

industrial ou pad-eiro pode impor- I C�lCgar gT�ndes quantidades' de fa

tal' a qua'l1t�ade que quiser 'para I rmha, pOIS, [,em conhecimento de

I-uso próprio. Esclareceu aiuda que
J oferta,s num total de 2 milhões de

es,tavam para chegar a Santos, 50 sacas. Conlucio a si,luaç-ão contmua

,mil sacas e que se a.cham a cami- preeá'rilL.._Yisto somell1te existirem I
nbo daquele porto, mais 440 mil. 6.400 sacas alé ao fim do mes pa- '

Da A l'g'ent.ina, há grandes ofertas, J'a o consÍJmo da pClplllaç'ão da Ca-
mas seus preços são elev3!Clissi- piLa!.

Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

,

a de

1\om-e

turma

I
11° ANIVERSARIO DO GOLl'E

COMUNISTA

I No quartel do 14° B. C. o cap. Triâcío
Brasílio Borba proferiu a .seguínte pa-
lestra:

Cedasrru Social do «O Esredo»,
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher ()'

cornpon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto antes, o nosso ;l1'OV'O Cadastro Social.

.. ; -

Sexo Est. Civi,l D. Nasc. . ..........•••

Pais ..................................................................

Esposo (a) .. , .. , , ...........•............•.....•.........•••• -

Emprego ou Cargo .................................................... -

Cargo do Pai (mãe)

Observo , , ' �.

.. �
..

Agrndecer iamos, também, a gen.tileza de noticias de nasolmentes,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

A...,untos: Turídicos·- Comerciai" -" Rurais e InformC1tivo&
Endereço Te}. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nosso O"qan'z:Jçõo antes de _e decidir pela com

�ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa no.te estado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
,

ADVOGADO
Rua Frei Bogér!c, 54 - Caixa Postal 54 - FOlie 54

LEIAM A REVISTA
O VALE no ITAJAl

Dr. CLARitO
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat6rios

Elcrit.• - Praça 15 de Nov.
lo. andar.

Relid. -" Rua Tiradentes
FONE "" 14-68
,_,.., ....._-----_..

COMERCIANTE: Dá um li·

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d'e Fevereiro. Con"

tribuirás, assim, para a forma"

ção cultural dos catarinenses
de amanhã I

("Campanha pró-livro"
C. A, XI de Fpvereiro).

fOTO,. ANDRE'
ATENDE A DOMICILIO

Banquete••• Jantare••• Ca.amen
tos •• Fe.ta. •• B.atilodas ••

,Competencia e rapidez.
Hotel Metropol -. Tel. 1.147

EMPORIO ROSA Praça 15 de
Novembt-o n. 21.

FR�COS e

ANEMICOS
TOMEM

Uin�D Cr2DsDta�D
, "SILVEIRA"

Grand. ,Tôniço

KHOT 'APENAS
Cri I,oe

.

, Com e8sa infima quantia Voe'
está auxiliando o seu pró:dmQ

APERITIVO I Contribua para a Calx. de "S!smol..:,
':9- ,lndhrent. ti. FlomDóPoUL '.

CURSO DE
Serviço de Pronto

MOTORISTA
e
Socorro de Au-tomóveis

Ensina·se

Amador e

a dirigir automóveis

ProfiSSIonal'
prática - conhecimento.) ,do O)otor.
chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1·47.77
UNIAO -"'PRAÇA GAL. OSÓ,RIO. 4Q.

ESCR.I'J_'ÓRIO JURtDICO COMERCIAL
(Com um Départamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazend:!.8 e emprêsas
Diretor: dr. Elisiárl0 de Camargn Branco

ADVOGADO
Rua ,,'rei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 14

Endt'reto teleil:ráfico: "Elibranco" - Laje!. - St. Cataria..

Teoria e

Atendem· se

ADVOGAD().'3 I
Di.:-OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schrnidt S2 - SaJa 5
Edifício Cruzeiro ...:. FloriaI'l6polis.

GAt<AGE

G.

23.

47.

do,

I

"O comunismo e seus malefícios: Al
guém já definiu o comunismo corno sen
do "um sindicato de descontentamentos.

!
exasperados, de ilegítimas aspirações, a

suscitarem os peiores sentimentos: o

6dio, a inveja, o egoiS1110, a revoita� de
par com sonhos mal.sãos, de paixões qtli-
mé<t'icas, confusas, demolidoras, que fer
mentam e bramem em corações mal for
mados e consciências sem escrúpulos,
caJpazes das maiores violências para atín
gir seus sinistros fins".

O Brasil, em novembro de 1935, enlu
ta'do pela 'perda de valorosos e heróicos
filhos, mortos ,traiçoeira e 'cobardemente.

I lúbertou-se da epidemia terrível, que na

f
sombra procurava infiltrar-se em todos
os recantos da atividade nacional, iludin
do a massa trabalhadora e ordeira com.
suas falsas promessas; introduzinrlo-se
no interior dos quartéis, usando, para
isso, de falsos patri-otas, que acolhidos
como irmãos e unificados pelos laços de
sã camaradagem, qualidade inerente do
Soldado Brasileiro, _em paga rer.;aram.
com o sangue de suas vítimas o solo<
sagraâ<i da Pátria.
Eis qu� <passados onze anos e nova

men te telTIOS o nosso querido Brasil in
festado ,pela tel'l'ível eprdemia. Porém, a

Pátl:ia está "Alerta" e não esqueceu 0&

seus herói,g imolados pela sanha sangui
nária dos assassinos de 1935, naquela
manhã de novembl'o ,em que as cidade?
do Rio, Natal e Recife pareciam p8rali
sadas de dor e de espanto, como ,e vi
vessem apenas para sentir horror do
grande crime.

O que acontecera era inacreditável.
Il'mãos de armas, amigos de bancas esco

lares, assassinando covardemente, pelas
costas, seus colegas, e, até 111eS1TIO, apro
veitando o sono inocente de algumas vÍ
timas,

O povo brasileiro, no primeiro momen

to, não acreditou nas tremendas notícias.
que circulavam. Não tinha ouvidos para
ouvir, nem olhos para ver, naqueia ma

nh5, porque afigurava ter apenas cora

ção pal'a ,sentir a crueldade do g"oLpe
com que tentat'am aniquilá-lo, 110 seu sos

sêgo, no seu trabalho e no seu sonho_
Porém, dura realidade. A notícia vel'idi
ca se espalhou, ràpidamente, pelo paíS'
inteiro, e a revolta e a do!' se assenho
rearam da consciência nacional.
Êste fato, que enlutou tantas famíliaS'

brasileira.s, nosso Exército e a Pátria,
demonstra, cabàlmente, aos 'brasileiros.
quão perigoso, nefasto e assassino é "O

comunismo e os métodos por êle em

pregados para a conquista do poder.
Para atingir seus negros desígnios,

não há Pátria, Fanúlia e Religião, senti
mentos a que nós 'brasileiros, d·�sde <>

berço, acariciados por nossas Mães. tra
·zemo.s gravados em nossos corações.

A êsses, que por aí andam, rotulados
de "comunistas", promovendo desordens.
praticando crimes e assassíni�s, pro�u
..ando retardar a marcha da Vida nac.'O

nal dando "vivas" a Stalin e à "bandeira':
da 'foice e martelo", 'são os pagos POt
,uMosco\y", são os inconscientes, são os:

ambicios,QS do ,poder, são QS, d�§c0Itte:n-
tes são os que renegaram' a PátrIa e·

pr';curam a ruína de tudo o que IS belo
e espiritual.
Soldados!
A tocante cerimônia religiosa, que

bem demonstra os sentimentos do solda
lo brasileiro, em que dentro de poucoS'
momenies, nós do 140 Batalhão de C_a
çadores iremos tomar pat;t!!: condu.;:ao
da imagem de &luta Cecllta, paaroeu::a
de nossos ·músicos e bênção 11a matnz;

do Estreito, tendo como padrinhos o nos

so estimado e tli,gno comandante e exma_

espôsa nos, seria negada se estivessemos',
escravizados pelo comunismo".

y'

.'

; � .

DOENÇAS NERV<)SÁb
Com os progressos da medlciBa.,

hoje, 88 doençll6 nervosas, qoand'"
tratadas em tempo, _são male."1 lIit ..

feitamente remediáveis. O �urand i ..

,ismo, fruto da ignorância, só pod4l
pr.ejudicar os. indivíduos;,afet!1doil ji.
tais enferi11ldades. O :ser,vIC':O N.",
donal de Doenças mentais dispõe
de um Ambldatório, que atende gra..

tuitamellte os dO<'ntes nervosos .n..

digentes, na Rua Deodoro n, li"", �
às 11 "'OI'IiG. dià:riamen�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D'eseja obter
emprego?

Procure então a nOSI!l8 Gerla·
eia e preencha a nossa "ficha ctt
informações áteís", dando tôdu
as indicações possíveis, que .telr••
mos prazer em recomendá-lo (a)
,flilS Interessados na aquisição l'if,
bons fu ncionários (as).

I Visite, sem comprcmíssos

I LI!�����:���A
Livros novos e usados,
em diversos idiomas,

A tende encomendas de
obras editadas ne Brs.iI
ou co estrangeiro.

Novidsd.es tod.u·
semenas ·'1

o SE U ORGANISMO

o mELHOR DOS mELHORES
l'C o N S N! 40�

COMO UM" OAS CONTlUBUICÕES DE GUEIUIII. DO"l"SOOA101l1C' 00".·
o P1HtO"OESTf POOOVTO 8AIllOU �O·I"

'Vende-se

MOVEIS ANTIGOS
Diveraall calas e grandes terre

no com pasto e agua corrente
situados em Coqueiros. Tr<1tar na

�alia nO. 81 logo apó. a Capela.
..... , .

VENDE-SE
Uma casa sita a ruá Tenente

Silveira no. 42. Tratar com

Artur Moellmanll, Caixa Poso
tal, 32 .._ Blüinenau.

MACHADO • CIA.
Ag8Dcia. e Repr••entaçõ.. em

G••al
Matriz: Fiorian6poll.
�UQ João Piato i n. "
Ca.ixa Po.taI, 37
Filie!: Crelciúmo

RIlQ Floriano Peixoto, ./D
(Edil. P.6priu),

Tl!tleararna8: "PRIMUS
Aq'lll"lt... '0.08 prinçipala
munIoípio. do ElIlto'l"

É IDa DOENÇA
MUlTO PERIGOSA
PARA A FAM]J,IA
E PARI A RAÇA
-

AUXJLIE A COM-
BA'rEL·A Cml o

. m_]fffiIIIlf1l

I Concurso

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. NariZ - Garganta.
Prelcrição de lentes de

oontato
OONsuvróRIO - Felipe Schml·

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
USID:fl:NCIA - Conselheiro Ma·

fra, 77.
TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

�R. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Do, Serviços de Clíníca Infantll <1a
J\s:;istencla Municipal e de

Car-idade
GLtNICA M:fl:DICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSUJ.TóRIO: Rua Nnnes Ma
ebado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDl!:NCIA: Rua .Marpchal Gul·
Inerme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
·.JIll,URGlA GERAL - Al,TA CI·
"URGIA - MOJ.ÉSTIAS DJil ti..
.... NHORAS - PARTOS ..

'ormado pela Faculdade Ce Medi
cínna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente 1;>01' �II·
'los anos do Serviço Cirúrgico ao

Prof. Ailplo Correia Neto
::I.rurgia do estômago e vias b,·
:Iares, Intestinos delgado e grOSIlO.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

itero, ovários e trompas. Varlco,
!'ele, hidrocele, varizés e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Ichmidt, 21 (altos da Casa Pa

ralso). Te!. 1.598.
IlJilSID1!:NCIA: Rua Esteves JO·

níor. 179; rer, M 764

DR. POLYDORO S. THIAGO
�édico do Hospital de Caridade U

Florianópolis
Assistente da Maternidade

. CLtNICA 'MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, especo''''

mente do coração.
EJ_ECTROCARDIOGRAFl • .f

Doenças do sangue e doe uervcs.

Doenças de senhor-is -- Parlo•.
Consultas diàriamente das 15 às 111

boras.
\tende chamado; a qualquc- bora,

inclusive durante a noite.
:ONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 701
U�SIDJ;:NGA: Avenida Trompowlki,

1)2. Fone 766

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto e
anus - Hemorroidas. Traiamen

to da colite ameblana.
FisIoterapia - Infra vermelho,

. Consulta: Vitor Meireles, 28;
...tende diariamente às 11,30 hs.
I, l tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vldal Ramos, 66.
FÓlllI 1067

DR. MARIO WENDHAUSEN
Lnretor do Hospital "Nerêu Ramos»

C:UNICA MtDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório: R. Visconde de Our...

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
.embro \ ,ltos da "Belo Horizonte "»

Te!. 1$45
Consultas: das 4 ás 6 boras,
Resídência: R. Felipe Schmidt, 38'

- Fone manual 812

DR. MADEIRA NEVES·
M�dlco especlallS� em DOENÇAS

DOS OLHO"
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no Rio de Janeiro

Consultas diat iernerite
das 16 horas em diante:

CONSULTóRIO: .

Rua Jolío Pinto n, 7, sobrado -
Fone: 1.461 -. Resl<U:.Dcla: Rus,

Presidente Coutinm, .58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·
clonai de ·Medicina da Unlversldlloo
4e do Brasil). Médico por concur-
10 do Serviço Nacional de Doen
liaS Mentais. Ex interno da Santa
CIUIa de Mlserlc(Srdia, e Hosplt1t�
Pliquátrko do Rio na Capital )-..

deral
OLINICA Ml!:DIClA - DOIilNCA»

NERV�SA8
._ Consultófrio: Edlficlo Am6li1l

NETO
- Rua Fellpe Schmldt. ConsuJu.;

Das 15 ás 18 horas -
&eáldêncla: Rua Alvaro de Carva.

lho nO 18 - Florianópolis.

DR.. BIASE FARACO
Médi('.o - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO·GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs, - R_

Felipe Schmidt, 46
IRES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

DR. LINS NEVES
Moléstias de' senhora

Consultório - Rua: João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Um prédio sito á rua Fluvial, em
Itajaí, bem próximo ao Cais do

Porto, cujo terreno mede de frenLe
35 metros por 70 ditos de fundos.
- 'I'ratar em Itajaí, com o dr. Os-
ma.r Nounês. . .,P I.: �

: refendem ormar o novo govêtnoVENDENI-SE PARiS, ,I {D. P.) - A Alemarnha deve ser desarmada

Uma grande iniciativa do "O Estado", em prol da. Caixa
de Esmolas aos Indiqentes de Plortanopúlts

Já estamos recebendo os primei- a "Rainha da Caridade" é dar pão
ros votos dados á Rainha da Cari- aos ind igr-ntes de Florianópolis,
dade, cujo concurso "O Estado" pois o plano de benernerencia a ser; (

lançou a generosidade do povo
executado pela Soberana e sua cor-Iilheo e que está merecendo cada
te será magnifica contribuição aos

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

abnegados esforços da Caixa de Esdia maior numero de simpatias.
molas em solucionar o problema

Todos compreendem que eleger de mendicancia em nossa capital,
aos indigentes ele Florianópolis, Mande hoje mesmo o sou voto.

«Rainha da

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
Tel€fone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor MeiTeles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às lá
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

0:-----.----- ----- _

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

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

COMPANHIA 66ALIANÇA IJA Bill"
'ud.d. 'I. 187. - ��8: B Ao f.A

n��·�Jr(fHOI'l � TllA.�!'lPOl!'rr_;�

Cifras do ,9AJr:l'DCO de 1944,

CAPITAL E RESERVJ\S Cr. 1'10 90 ...... 6n6,3n li,

Respoos?bi!idad�� Cr$ 5 97R.4íJl.755,97 t
Receta 67.053.245,30

IAtivo ;42.176603 ..80
.

Si1'1istros pagos no� últlffi"" 10 -'\flta '18.687.8! 11.30 .�.
Responsabilidades 71'i.7.16.4013n().20 :'

DirNOfCS;;
�:

Dr. t-arnphi'o d'Utra FreIre d" C::,rvd'ho, Dr. P'r"ncl�co
de Sá, Anülio Ml'ls�lOrra. Dr•.baql1iJl B9�re!n d� Araujo

.

e José Abreu. .:;.\.
.

,
.:&q""'�.....,.,.,._�,.....J'� ..._.............,y�..".�.w"""'"_'�,,I.,JCII, ....._......,.�� ....�"'_ ......i'��....._.,..���...

eM"

Restdente .

�1
..

·�
..

,�.B,mm
..ED..aB..Emmmu=ãã..as..Eãam üm ��Emaaaã ãR �

�� mF�Q�b..rlm.C�Q-an=etBm8g;iDBe-��m\·9�t·rl·.hBmu·i·dEOUrge·8Rad;a=-s·a..f·aBnm�·a&d;a&;s..Caomn· �'I·.!'LI '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. POSiua um gran.
de sortimento de cCísemiras, riscados, brina

I bons e barato•• algodões, morins e aviamento.
. para alfai«:1tes, que recebe dii'etamenb doa

II melhora:> fábricas. A Co.!ÚJ "p, CAPITAL- chama a atençã.o doa Snr!J. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazsrem urna

I vieita antes de efetuol'om OUQa compra�. MATRIZ em Fl.ol'ian6po!is. - FILIAIS em Blum9nau e Laje�.
4 SUELi ?tãFR?ilIfAAiRiN tm't'P5'!3'?"ti"'UJ 2 W" •• u: , ,r ri i'P·BN4*iWR" nA;·

RADYHA DA CARTDADE

Voto na sta, ..................................... ,
.

I
1
.. • · ...... ·••

I' ��
.

���l�·O�:S· .,����1·e�·t.�· �)·r�����l���� .. '(�e�e'D�' •.. ������t����
.

�. ���
ta redação. Dentro de poucos dias serão expostas á venda, ao preço

.

de Cr$ 0,20. as cedulas para o mesmo fim e que, uma vez preenchidos,
: serão encaminhados ao nosso jornal.

Onde os homens tnais se

interessam pelos bichos
"lio, iE.) - A bordo do "chp- jlll'('ll!do quanlo a macacos e ara-

per" da Pau Arnerican World ras- li Ú pOIlCO, embarcou no Heoife
Airways, regressou a Buenos Aires, 250 macacos, araras e aves diver
o sr. José Cinaghi, sub-diretor .do sas, riesf inadaa ao Zoo da Atrica
Zoo da capital argeut ina e que, C]O Sul. Dr-sernpenliou . uma missão,
desde os 16 anos, se dedica ao Ira- conliuda I,da Faculdade doe Cieu
Lo das var-iadas espécies de ani- cias Méd ícas, de Buenos Aires, que
mais, em Lodo o mundo, recolheu- o incumbiu de colher dados cieutí

do, aclimando e alírnentando espe- ficas sobre os oí'idios, junt.o ao 8e1'

cirnens, d'e pretcuencia para as

jar-I
pc·nf:iirJo " laboratório do Institu

rlins zoológicos. As vicunhas e os Lo Plnh e iro, de S50 Paulo, O sr

cavalos marinhos do Jardim 200- Cinughi. que passou a "ida se

lõgico do Rio de Janeiro foram en-I preocupando com ós irracionais,
viados pelo sr. José Cinaghi, quo pôde ohsurvar, no entanto, segun
tem em nosso país, um de seus I do Ruas próprias expressões que
grandes ccnoros de abastecimento o Brasil r\ o país onde mais os ho

para todos os cantos da terra, SO-lm(}llS ;:;.('\ i'nI0J'.flssarn pelos bichos.

Rafael G. ·Cruz
ADVOGADO

Dr. Lima
Rua João. Pinto, 18 (baixo l-Florianópolis

mais uma sessão dos delegados latino americanos junto à As

s·embléia Geral da .oNU. Como das vezes anteriores a reunião
teve lugar na sala de tra.balho da Delagação Brasileira. Foi o'
presidente da reunião o delegado uruguio, senhor Juan Carlos
Blan..co. Dura;nte a 'sessão o delegado da Bolívia a.;prresentou u.m

i

proj.eto propondo o rodízio dos países amerioanolS nos cargos
I

<'Íir.eUVOis dos diferentes orgrunismos das nações unidas. . I

pa.ra sempre e os últimos vestígios do nazismo devem ser ex

tirpados da alma alemã. Foi ü que afirmou o s·e.nador Oomu
nilsta Marcel Kashilnrg, ao presidir a -sessão inau.gural da As
sembléia Con.stituinte Francesa, à qual apresen\t,ou o pedido

I
de r,enuncia o gabinete chefiad'o 'por Geol"ges Bidault.

E'!ltl'e-ImeILtes, salientou-se que os comunistas estão tratando de con

seguir o encargo da formação do novo govênlO, cujo primeiro
mini,stro deverá ser comunista.

ELEG4NCIA, CONFORTO E ECONOMIA
consegue·se com os trajes sob-medida.

GUASPA I

Boa

Vendedor por conta proprio:·
PLACIDO MAFRA - B€lzar de Módas
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755'
coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

--_.-----�.
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Em virtude do despacho do sr. Presidente· da· República, em data de 3 de uo
. vembro enrrente, que aprovou a solicitação do Interventor de Santa Catarina foi,:

decretado, ontem, o aunlento do funcionalismo civil e militar dêste Estado •
. ...;--=--="""""�-_.- - ,_. - ---_-----,_ - - ---- -- -- -- ---- --_._----

I cc�!,f�rana �;�,:�It�:d��,,��m"' �;!��e�rr�t�u��� _ Uma
_\ratit\mico F'ranc isco de Assis, bateria indochinesa situada na..

Anh'onill Lishna. ilha de Catbia, no golfo de-
_\catlt\mico Rubens Hamos. Tonjkim, abriu fogo contra-
Autónío Apóstolo. um navio trances. As 3Jutori-

dades militares francesas Jp'l.'O
testaram junto ao governo do

Víetrnan, acrescentando que)
tomarão todas 3JS medidas mi»
Iitares para. evitar a repetição!
de tais atos de hosttlidade.

FlorlanõpoU" 30. [je Novam'3ro de 1915

CO-NTIN UISMO
Os que fazem oposição ao Partido Social Democrático supõem

que nos ofendem, a nós pessedistas, chamando-nos de continuístas.
A geração de hoje, essa mesma geração que se não admira

com os efeitos da bomba atômica; que compõe o eleitorado con

ciente que vota pelos programas e pelos homens capazes de exe

cuta-los; a juventude que lê e analisa; que se não deixa levar por
promessas vãs; essa geração sabe ser a social democracia a unica
forma de governo capaz de satisfazer as aspirações do nosso povo e

de resolver os magnos problemas trazidos pela guerra,
Assim pensaram e agiram os constitumtes de 1946, consubs

tancíados que estão, os pi-íucipios sociais democráticos, em nosso
estatuto de 18 de setembro.

Data de 1945 o programa do P. S. D. mas, em Santa Catarina,
há .10 anos que se vem pmJli.cando a Social Democracia. Não erra

mos ao afirmar ter sido o nosso Estado o campo experimental
dêsse regime político, posto em prática pelo eminenle homem pu
blico Nerêu Ramos.

Honra-nos, portanto, o 8ermos "(achados" de conlinu ístas.
Que continue, em SanDa Catar-ina. o governo social-democrá

tiro iniciado por Xerêu Ramos.
O povo quer ver aplicado o seu dinheiro e deseja qUE' essa

aplicação continue a SCI' fpila om coisas que ao própr-io povo ve-

nha a ser util.
.

Que continue, portanto, a disseminação de Grupos Escolares,
porque somente assim poderemos receber o beneplácito das ger-a
ções do porvir.

Que continue, portanto, o governo, a instalar centros de saude

para que assim não faltem aos nossos irmãos do interior a assis
tência médica e o r�médio de que necessitam.

Que continue a execução do plano rodoviário, plano já inicia
do e que visa atender a Lodo o "hiter-land" catar-inense.

Que continue o sistema edttCIacional, feito sob as mai,s moder
nas prátic.as pedag'ógicas e que lão bons resultadüs tem d'emons
trado.

Que continue, enfim, o desenvolvimento do Estado. com seus

próprios 1'ecur-8O';;, com seus paga:mentos rigorosamenle em dia,
como vem a-contecendo desde 1935.

Somos conti.nui,stas, não o negamos· Somos continuis�as e es

tamos certos de I1ecebermos a aprovação do nosso povo po,r que
rermos a continuação de tão el,evada politica. Essa aprov·ação te
la-emos a 19 de janeiro de 191.7, quando. o eleitorado catari-nense

,sufragará o nome daquel,e que ]lá de sef' o continuador de tão

gl'andiosa obra: ADERBAL R. DA SILVA.
CESAR AUGUSTO

'!TE TODO DIA.

nos VAPCJOS

-----'-----------------------------------------

Franco sente-se fraco
PARIS, 29 (U. P.) - A ag'ência. franceza dhulo'il informa-

-

I ' .

'"

çoes (uma personalIdade llespanhola -vinda de Lisbôa, e se.
g'undo as quais Franco teria procurado entender-se COm dom
Juan,_ sôbl'e o l'estabeleciemnto da. monarquia. na Espanha. O
"C l·]h" t· ,

d t
' ,au( I o e�Ia enVIa o propos ,as ao prlnclpe, sug'erindo

enh'e outras C@lsas uma tJreg'ua de seis meses, durante os quais
dou .Jua.n cessaria toda lig'a com os elementos contrários a
Franco_ lUas 6 prínci}Je, seg'undo diz o mesmo informante nem
l'ecebeu o emissário de Franco� .

Panair do Brasil
Novo borário, a partir
de t.o de dezembro

s. A�

Obs.:
(Base

RUMO SUL: G.a, 6.a, sábado e domingo
RUMO NORTE: 2.a, 3.a, sáb5do e domingo
Os aviões deverão aterrissar no novo aéropôrtc
Aérell). As vi3gens de 2,a e sábado, rumo norte,

nãD e,calam em Curitib3_

Ludwig M. lIein
Ellcon[t'-a-&e em Florianó-pDiis, o

Ao la(10 de Roosevelt, o emi- fiJ'. Ludwig M. Hein, sócio ria

nente ]lOmem lJilhlico do Impé-I TI'a:n�nNtres [mporl-ado-m Ltda·,
rio Britânico foi o g'rande COll-, rJi,;Ü'ilmidol'a exclusiva das 11):'(.·

dutor das Inações para não dei- quinas p:H'U consLl'Ilçãor mal'C:t Ilü-j
,

'1'
- ,

t�
I

. .

.

f l' 1 d
I

xar que a CIVI lzaçao crlS a I senzvelg,
.

aJJrJcac as
. u'l'anLn :20

sossobrasse nos ang'ustiosos anos em Milão, na Itália, e hoje
dias da g'ue,rra, quando as in- em S. Paulo, onde conlinuam U

fernais falanges de Hitler })8- 11O'l1l'al' o sell renome munuJal e

reciam projetar-se por sôbre com de a industria bl'usHeil'a.
os últimos redutos da (lig'njtla- O illlslre visila.nle e>llcouL.I'a-sc
de humana. hospeda,dO no Hobel La Por! a.

.A Winston ChurchiU (leve a

História Contemporânea ao

mesmo tempo flue ao saudoso
Cum d,edicatoria elo autor; o ilus-

I· e inesquecivel presidente dos
tr,e cata,l'i'oel1se Adolfo Konder 1'e-

Esta,dos Unidos, a salvaçã.o do
I I .,ce wmos um exernp m' c 'o OPUlSi.5Lt]Omun(lo, porque êle souhe iden-

tificar-se (�om as aspirações e

as tradições (lo g'ênero Juuna
no na hora mnis sombria de

• A , v,ell\:i'ít) da TT. D. i'\. em nos-sa' Cft-
sua eXlstenCla.

pi kll.Embora o po-vo ing'Jês, na li
vre manifestação das urnas,
não o conserl'asse no posto, e

lhe neg'usse () (lireito (le e011-

duzir o imJ)ér�o no adyento ,daI Faculdadb. de Bire-Ietopaz, quaJ1(lo tao superIOr e lll- U i
suhstit.uivelmellte o havia feito
durante· n conflag'ra.ção, o Ence'I'1'undo o ano letiv'o de' UM6;
gTande ex-}}rimeiro minist.ro ria ];'aculclade de Dif'edo de Santa

conserva, 11'3.1'80 tOlJOS nós, a sua Caim'ir/(l, SP1'â levada a efeito, ho- na aluaI saf.ra, é calculada em

aureola g'}oriosa de-grande eu- ie, sábado, dia 30, ás 17 horas, no �et.ewn:tos mil quilos de seda.

tre os g'l'andes idolos da Ru- salão nobre daquele estúbelecimen- Piaza salientou que 1üINeria mais-·

ma,nidade. to, n11�a sessão solene, q·u.e conlw'á facilirláde� pata ai> lJ.'an!'ações co-

A êle a nossa· respeitosa ad- com a presença de p1'ofess01'es e mCl'ciaís com os'se produLo, se o'

miraçã,o, no .lia em que com- alunos. mesmo f6sse padroniz::lldo e clas-

J)leía mais um aniversário na- Ffl.Wri'íO na oca.sião, diversos Ol'a- sificado Gomo se fn.z com o algo--
talício. dores. dao:

Cbaldo Bl'i�ighelli.
TI umilton Valenle

Sanlos, 29 (A. N.) - Entraram
('111 greve, os empregados da Com

pa.nh ia Ei-igorif'ioa de Sanlos, ex

ploradora (lu matadouro local.

Tt-ndo I erm inurío U COl] trai o com

a PI'f'feilura, esta resolveu explo
rar dil'.f>I.anwn,l'fl o matadouro, ten
do a empresa se recusado a incJe-
11 iZIlI' os ('mpn�'aclos pelo que os-

1l!8 rlcclarru-am-so em gr-eve para
d-pl'esa rle sem; interesses. O inala-

--------------------�-----

_\_cadr'\miro
Feneil·a.
Dr. II ipól i lo (ü'l'gório Pereiru,
_\_ll'l'l'r)n Zimrner

PAHA JHe) 'l'AVARRS:
Til i agi) il(' Cas 101'0.

Heilor Santos.

Antón io ;\ lnu-ida,

JOSt" riu Vale Pereira.

_lc·ad-,\mku Paulo Ph il ippi,
P.-\H.A nA'l'OKES:

0-1'. J. B. Bonnassis.
:-:iidnei Nooebt i.
D. )". cle Aquino.
Flávio Ferrat-i.

Lidío Martinho Callado.

A lei e a ordem
Sofia, 29 (D. P.) - O gover=

no búlgaro pretende restabe
lecer a lei e a ordem. Foi O"

qu:e anunciou hoje em Sofia 0;.0

prtmeiro rnín ístro George Di->
mítrov, ao apresentar o novo»

gabinete bulgaa-o ao Parlamen ... -

t.o. Afirmou aímda que a fren.:.
te patrtotioa está f.i'rmaJll1�mte'·
estabelecida para guiar Os des=
tinos da Bulgaría.

Herbert Kroner
Ericontra-se em nossa capi":·

tal, os srs. Herbert Kroner.: d-Í--
reter-gerente de "Máquinas.'
Rodoviartas Brasí.leí ras S. A�".
com sede no Rio de Janeiro e·'

de que são representantes, ell-'
tre :nós, os 81'S. Osni Gama e'

Cia.

Greve no
maradouro

.

Winston Cburcbill
A gratidão universal se )'01- rtouro e;-;I:i protegido por torças e

ve boje, para a fig'ura máscula o �J'. pJ'preilo, para evitar a para
de ''fJnston Uhurehlll, ex-prí- )'ização das máquinas e perdu de
melro ministro da Ing'laterra e quinhentas lnne ladas de carne que

Inegavelmente o homem da apresentam o abastecimento c)p um

vítõría demoorátíca contra as mós, conseguiu vár-ios empregados
potências do eixo. de outras empresas para movirnen

tarem o equipamento de ref'rige
ração.

Previsão do tempo
Previsão elo

í

ompo, até H. horas-
do dia 30:

T,empo: 8111 geral insGuvel.

'I_'·(-lmp,el'atura: em deülinio.
YrnLos: do· qüadl'anle sul, com::

rajl\das fI'escUis.
r_rernpcl'alnras C'xlrcma;:; de hoje:_:

l\Iáx.ima 24.7 - Minima 21,6.

MARIO GARCIA
Via aérea regressou da Ca

pital Federal, o sr, Mario
I

Garcia, dign iss imo delegado
do IPASE nesta cidade. S.S.
que estava ausente ha alguns
dies, tem sido muito cum

primentado por se us inume
TO:;' amigos, pelo seu regresso.

Seus amigos de «O Estado"

Iapressntam-lhe tambem seus

votos de boas vindas.

Desembargador
tarrilho

Seguiu para Laies o desem-

bargadorfMario Teixeira Car

rilho, afim de assistir à cola-.

ção de grau de sua gentilis
sima filha, senhorita Wilma·
Machado Cartilha, formada'

pejo Instituto de Educação-.,
daq uela cidade.
cu u••.1iP'tiJ'kT..4...... W 1iI ........ .",.� ri" """" ..

Gentilesa

"Discurso" em que aqlldc p1'oce1'
ll,clrnisla dá á pubJi.cidade o ciÍsc.ur-
80 ]_lrOllllHciado por ocas,ião (Ia con-

"O E'sÜrrlo" t'Clnfes·sa-sp gTato
]iI' la. sensibi lizaclol'u gen t ileza tia
oferta.

, P A R: li\' f. E Rei O A·'S;,
E C Z E M' A S',
INFLAMAÇÓ,ES�
C O C E I· R';A-S'-í

I E I. R' AS,
E S P I;.N·HAS, i�lÇJJ .

__,_..-.. ............._.. _'"..."'.• ,.,.i�.........'·

1....
·

t�
rNUNOR EXISTIU IGURl

Produ�ão de seda
em 8. Paulo
São Paul'Ü, 29 (A· N.) - Fran-

cisco Toledo Piaza, pr.esidenw da.

Gooperativ,a Central da Agricnltu-
1'<1; de' São Paulo, inforrnoll que a

ex;porua�ão da prodnçã.éi do casuJ,o,.

I
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