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as palavras vazias e a.s intrigas mal urdidas levantam-se
. e concreto-s: o PSD, no S-enado,' aprovou (l pr:oj�to .q·u-� manda
.aes comunistas. Os representantes udeQ,:�,t�,.�, .��.�,�:"� ���eção do senador
Távora, vetaram a favor dos vermelhos de MoscoúJ Depeís disso a UDN pode
mandar espalhar os boletins amarelos, que mandou imprimir na Livraria Leyndecker !

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

Comeutá;r·ísü-polítlCO

Contra fatos definidos
os mandatos

Fernandes

DS

cassar

Si existe, generalizado no espírito das massas, um doloroos pessi
miSTI10 11 respeito da prática do regime democrático, fazendo-as apelar
pata as extremas no desespôro rir. sua descr-ença, culpem-se disso os

polítieos divorciados de qualquer sentido social c reincidentes nas ve

lhas �)faxes dr, assalto uo poder seu outros estímulos sínão o das pró
pr-ias ambições pessoais. O Partido Roeial Democrático não roi. orguni
zado para outra função que não a de combater, por todos os meios, es

I SU$ causas do pessimismo popular, ele modo a resguardar contra a sub
'sel.'viüncia das atitudes pol íticas, o ver-dadeiro significado dcmocrátíco

11!a.s instituições republicanas, Por-isso, u Partido Social Democrático SL�
'fundou sôbre um programa em que se consolidam as melhores cou-

I)E ....RRUI\... 111>" ....OS· quistas do povo e as suas carnpauhns só se conduzem na boa direção
1:1 l!I. .a.dlJIIL

.

dos interesses coletivos, quo prevalecem em relaeão aos interesses
pr ivados,

'

Quando sn cogitou de eleger o Presidente da República a quem
compelia reinstalar sóm-c normas const itucionais o Estado Brasileiro,
a candidatura do eminente general Euríco Gaspar Dutra emergiu, des
dr, logo, duma viva consciêncía das responsabilidades políticas que o
novu Chefe do Govêrno leria de assumir perante a história e pi'T'anLe o
mundo restituído à paz, porém ainda imerso em sombras por cd'eito da
hecatombe ainda recente. Não sr iria elevar 11 suprema chefia da Repú
h! ica um político desapercebido de problemas que a hora mundial ex
punha. iJ. argúcia, mas também à experíéncía e ao tírocmío dos estadis

Estando, ontem, na Casa, s, ao funcionário público federal, es- dia, portanto, merece elos poderes, til�, (I gnneral Eurico Gaspar Dutra, pleito pelo Partido �oci,al Demo-

{)XCi�L. (I .;,1", deputado federal dl'.l tadual e municipal, devotado que executivos e legislativos especial co-. nal ico numo empolgante demonstração de vitalidade r ívíca do nO:,50

Rogu:JO v J(}}J'a - P. S. D" o depu- é ao trabalho por uma admínistra- memoração, E é por isto que ocupa
PO\O, não d('(..,,�pcionou a quantos, como nós, acr=ditavamos na sua c:t-

1 j J I pacidarle de orientação e ele coordenação política. num instante em que,,a.co José BoabairJ seu ilustt-e I)I'e- ção proficua e nealizadora, Este e nHnua na uag 3 preciso serra suportar- a mcompreensão de alguns ·e a má-fé de' mui-

.sA·'i:�.(e!�Ill.t:',I�."l",J:·.ae,'Ue (Dll"Oslll.0).:·.Oc_IOl,1I01:e�.,i�J,111)�lnta�,ollO,aS'jl. U'mexemp I'O e. uma 1111>ça-o
tos, para qn« não sotressern solucão de continuidade as conquistas já

��- J !, ;.; u "
.

í'r-itus. Em Wrllo 'de sua pessón, o ilustre e honrado Presidente da Rt,-
NI]1 e � I I �

pública vê agora a prest ig'iur-Iho a ucão a maior: a dos B'racI'!Pl'ruc,' r' ,�

,

.Il. '>i Yul e, a e Joao .JO:3B, l'e�pt- . .

'.. '

., - � ," 'T

1 I "Partido Social Democrático l'Pufil'maurlo-!he por fi Los e por sentirnen-
. ivam�nt'e Iidoi- do P 8. D. e ela (T, t

'

l
'

f', os a_ sua in eira D?Il .iauça, const.itue, sem nenhuma dúvida, a agro-
D. N" :para awmpanllamm o ilus-I Em sua secção De frente. e rruaçao daquela maior-ia, que nê nos destinos 1]0 Brasil e nunca duvi-

t1'.e 'lHll'lam,entar ao l'eeinLo. Assim.' de perfil. a Fõlhn Carioca, d I dou da Indestrutihilidade 'do pensamento democrál.ico brasileir-o.
fj d

7
e I 1)0 mesmo modo, ao í.er-so de eleger o Governador do nosso Estu-II,e s. excia, eu .enirada, foi ,g,r::IlJ- i 24 do corrente escreve: dO,_ o homem público chamado velo Partido Social Democrático 11 po-;:!p,mAl1te homenagoa,do por tuda a \ Em meio da tormenta um siçao que m'a fulgurantemente ocupa foi o SI" dr, Aderbal Ramos da

nossa Assembléia com 'd(>m(�',rJa
i
homem enfrenta a sitll�ção, �ilva, euja sinceridade de ,aLitnrJe e cu,jas conviCliões sociais-demOCl';j,-

.f:alv't rle 11alnlaN E'ln d ',.
llcas nunca ::>o,j�reram 'lüa,to, .E!eiLo pE'la maio'ria "os sell� ,coe>;tad'1a-

< :., ,"
,', - 1101110 a ...a-· a�nndo com serenIdade e bra- U v -,

S t I { 1
� 11(1):;, o sr, Guyernador' Ad,pl'llal Ramos ria Silva não se rlesvi,ou um sr)

<, 010 (Igno crpnl.arlo caLal'i1iRll- '''Ira.
.

, t jI ' l Il1SI}1I1 o ln llt'ograma que t.raçára às suas soluções gClYE'rml.lnenLais.M� saud�do pelo []p.lluíaflo IJslarlnal i A atitude do Sr, Nerêu Ramos I polItiCO 110 bom e, modprno ,s�l1tId'Ü da e�pl'essão, - amigo do 1>Ovo Il
Ylmal' (onpa I) CiD I I 111 Il'gra lo 11' I I d
, -,

--

:..... ,,(IUO �e, na hora da atual politica brasi-I " ,,( 1 ; � rea IC a es �ocials E'm qu,e cumpre ao governante buscrn'
J .(\.T,w"tandO, a esclarecida "ida PU-!leira, vale como um exemplo e

ob,)'·'lJ"u pnl'a as sua'3 ati"irladE's, o ilustre Chefe do Executivo vem im-

llf Ica d I t 11 l' '�l'ill�illd(l à "na poJí,lica au<mi'I!-ü;(rativa o b'aço vivo.ele sua própria.' � ,] 1Bl',e ornem. publico; uma lição. iPI�::tO mm'al, SI)r�l .qu� lhe Sof.'Ja possível, t.odavia, escusar-sr aos imlle-
�H'nlNmCI'OU lm1 llelo e llrilhantl\:. De acôrdo com o preceito rat,I\OS das cont�gellcJas naturaIs que exig'em calma e sossêgo val'a o
lmp)'OVI�O, Com a palm'!'a u rif!VU-1 constitucional que fixa o papel esLlIdlJ (\ ,rt'soluç'Ho nos problemas g'el'ais, O P(1['lid-o Social ])emocl'áLi-'
l.aol) fr(lAraJ pelo no"�- J' tI" , , ,

. co, qlH' (I U seu Pal'll!ido, pl'o()sLigiaudo-lhe os atos, reune em [6'1'110 ,lo
.... , �, 'b. o ',,� a, o, SI. 'I' dos partIdos na VIda do paIS. o d 'J 1 Ià R é V

sr, l',. :,( pJ')a Hamoo da Silva a 'esmagadora mai'oria dos qno '�ill nar, Ü'g' ,rIO .ICl,ra - P. S, D" di!:'-! .presidente do Diretório Nacio- mLpllg'J�Jllrlad\ dos sentimf'ntos democráticos vigentes em JÓl'ma dA
,se do lWazpl' que eXPCl'j'ilJf'lltava! naI do P. S, D, tem agido com Je1 e �ao dl1\'ldum, como ll1mc.a duvidaram, da inbegl'irJ,adp d(' cal'áf'!l'

TI? rewJ' a SU:l e nos�a I ('T'J';) e ma is! de('isão e firmeza, indiferente ��y��l\ml'nlr.! Gov'ernaeloI' à alt.ma do olimisrno p da confian(Ca de sell

:l.llIlJa da alegl'la !'entlda e também 1 ás solicita�ões do momento. .A�oru, q1iando se apl'oxiJJ1:Hn as elei.ç,õéS que (),ganlzat'i'ío os "',,_da �lOIll'� em Yisiial' a As"embléia I ii chefia do p, S, D" respei- V'l'l'nOS mUliÍril)ais, ,o Pal'Lii.l'o Rocial IJemocrát.ico lança ao �l1fl'ágjo "Ilu
�eglS_latIva ?�,tarinense, Gasa que I tando as diretrizes traçadas pe- ('!e1,1 0l.'a:do dos mUIllc_ipIOS nOl?1eS que, por todos os ULuloR. siio dig'lIú;;
�, a 1!(Ji' Jegli.Jmos 'l"e.pl'psPlltnntes! la noss'i1 Carta Politica, reco-

dt' HlentIea P lllabalavel cOllfHl1l<:a popular, Candid"llDq a Prefeitos OH
d
..
O poy,o b,al'l'iga-yel'de, Em rever nhece a autonomia das seções

a yereacloT'es, os homcns qne figuram nas chapas do P. 8, D, �e rpc()-

\�lhos amigos, membros rias di-: e"ta,dtlal',s ratI'fl'cando as s-lla" gove.l·no. mendam SObr.etudjo pel!o LreSdPedito próprio, pelo prestígio 111Ol'ul qll,�

\'el'sa� bancada ti"'"
., Num ambiente que se apre- exerc.em }10 SCJoO (,as co e IVI � es em qu� vivem (> pela sua pel'f,eif a

'"

'.

\ "
':. com ,as��n o, �a: resoluções, prestigiando os seus t

' -,

. ldonflcaçao 'com os mtel'êsses elas ,pop'lllaçoes, Não serno de atl'aicoar as
Ca"a., e saf.J�facHo a ClllJa nlSCl'lCaO' lh I' t

seI), a, aSSIm, tao mconstant� e .<lBPI,'1'8, ções que .sã.o a,:s p_róprias ,aspirações, tão int.egrados se acl{am '.'.1)

f I'
,

"conse
os C Ire ,ores. f -d t d D- t 1og�em- :he ,as �ala,vras desejadas, O sr, Nerêu Ramos coloca os

con uso, o presI e11 e o 1re- esp!l'l,o (as relv!ncllcaçoes popularps, E, eleitos, como Cel'lamcnt,e !)

O seu Jnhllo amda mais se avolu- d d 1 ld d
..'

tório Nacional' do P. S. D, é o seI ao, tmlo se pode e�p{;1'RI' d'e ,st�a capacidade de t1'aballJO f� de sua

m ,{,', � ,
everes e ea a e e dISClpll· homem forte inflexivel nas leal.rlade aos COmpl'�lI�I?SOS assumliios para com as causas gerai, (ia.

a cm es ,aI ah pI e"pnLc, porque na p� rtid'ária acima das oscila-- " , soc.JPdarlp, dos mUlllClpH.lS e do J%tado.
foi 11m do.<=; cons.tituinlcs ,de 1935 I cÕ�s

a.

)oliticas mostrando-se su.as atItudes, flel �os compro-
.

E,e��no, an,lps de mais nadaõ �"preciso combater (Itlal,quer fÓl'!l1lt
Embo�a longe por forç'a do manda-I: ,1 '�

,

,

mISSOS do se.u partIdo. de !peR�JJn�S1l10, m�culado no eSpll'J.LO das massas pelos maus ,exem-

-to (/11e lhe foi outorgado por �hnta mdlf:re�ltte a", manobr as dos Colocando-se a serviço per- dr pes�lmlsn�o, .mml}culaclo no ,e�pírit(J d�s massas pelos máus exem-

-Catarina, é-I,he a'2TarJavrJ e 'con-I ol�or UlllS1 as que, procuram mãnente do P. S. D" o Sr, Ne- pIos ,e. ]J�la Il1s,lncel:lda-de de, mllli08 polít.JCO,S que prrfere,lll" a uma
� ,

cnar em Jaraços a sua atua-I" .. . - c.uopelaç_"o ()o[��.lrLl(n,a, dentro, me�I1?o das dJv,ergênCIaS ,de IdeIas e ele
:ftmtador o contacto com os legisla- _

1 eu !la�10s forLale:e a poslçao ol'lcn!:a.çao polILJCa, a· demagogw facIl e o, <?posicionismo por sistema,
dores da terra, consultanelo-J.he o'

çao.
.

do I resldente Dutl a, que conta CJUllWI P acentual' ,que o Pal't.Ido S, Demooratlco, Ico.nstlbumdo maioria no,

:ll'Lo civismo e patriotismo de to-! Enquanto isso· a direção da com o apolO leal e sincero do q-OVCl'110 '0:1 Republica e �IO ,Governo do �Estaqo, crê firmemente nos ie

dos elos, d,e todos ""'anl',os alJ' se,1 U. D, N, corre o risco de desa- partido que o elegeu
ll;-:es dest1J:lOs d,e nossa Patl'J�, 'engra�deCl�a pela dedicação de spus ho-

, 'i'V
'.

•
•

•
fl1eTlS j)ubhcos a causa do paIS 'e aos mteresses do povo.

:),cham portador.es ela opinião e gregação, cheia de casos inter- E e para melhor se,rVIr ao go- {':om êSi'e eSlpíriLo de ft.'! indomá<veJ na capacidade vital do Br'asil
vontade do povo catarincnse, Estájl nos. O s�u antigo, presidente verno dAa República, cO?perall- e, dOH �rasileiros, t:omos, ,vencido, '�V,t?llC-el'emos, !l1ais uma yez, I}aS
m.em· .parlamento ICfllP SP esforr.a MangabeIra, esqueCIdo da opo-. do, Nereu RanlOs mantem coe- ll! nas, a quP o _rlOb� e_ elf,!�ora(�o _

caLaunense devera comparecer COD-

.

" i ,� .

'1 t
. ,

I PSD 1 d I CIO de sua funçao ClVlca �í.s 'OIelCoes de 23 de novembro vindouro pura
para ,que ,o ipovo hra,s'lleil'o tenha; s19ao VIgI al} �, suspl'l'a em pu- so o

, :.' ,; .; ze an o pe o seu votar nos candidatos elo Partido' Social Democrático. .' c

fé e confIança em toc!.os aqueles I blIco pelo, tepldo aconchego do" prestigiO. .

,

��:���;:��:!;L:�i:��":;:: Honroso agradeCimento Golpe marxista na Bolívia
trJa, Do venerando catal'inense, Ce!. Vidal Ramos, recebemos o s€- •

,Congratula-se com lodos os srs guinte telegrama:. ,. Guajará Mirim, 29 (A. �.) � O Capitão Herman esteve

deputados porgue ü\'el'am a ,hon- "Apr<;SJento � ilustr<l:da redação desse_ brilban�e e POP1!-J,�r órgão A rebelião na cidade boliviana' também em conferência com o

1'a de darem "�o 110S8a ·Lp.,I'J.',� lIme"
de\ culta Imprensa ,cataI'l!lense, a expressa0 da mmha gratl�ao p,el,os frontei.riça a esta foi realizada consul da Bolívia nesta cidade

_. n" honrosos termos da notlcla Robr,e a passagem do meu amve1'sano,
, I t d P ·t·d Pi A 'd

.

.

.

Car'f.a á altura ela clIlfxlot'a bal'l'iga- (A.) _ Vidal RalHO!', P01 e emen os o ar I o -: ,s autor! ade,s locaIS comu-

V'Cl'de consultando, bem De peeto
l'ista (comunistas), que, arma· nicaram imediatamente a fato,

as necessid8Jdes e aos Yerdad(�il'os Trl-go p 2.'f::" S C�t�rl·D:!i dos de metralhadoras, conse-: ao governador do Território de
anseios ele progresso elo Est.ado, g II " U II .. II guiram apoderal'-se da prefei- 'Quaporé, coronel Joaquim_
T,a;mIMm se congratula' 1)01"'ll(1. no d ri b '1 ' tura local e outros edificios pú- RondoÍl .

.., O sr, Governa 01' uO Estado, rece eu o �egUlnte, telegrama na

-esforço de assim pro.oe.rler,r:m, r Comissão Nacional do Trigo: blícos. cortando as comunica-

fizpram distantes todof'l das ])1'(10- "A. 328 Palácio Itamarati - Rio - 243-55-25 --,. 9,30, ções com La Paz. A��Uml"D O com!lodRl(lllpaçõrs Ipoliticó-pa.rLidánias, 'Penho honra comunicar vossencia que pelo navio Porvenir des- A comll1licação ás autorida- lilll . ii Vi
pachacto pelo consulado g'eral do Brasil em Buenos Aires foram em- .

1 N k' 29 U P),iS, excia, terminou a i\'lla OoraQão barecados para porto São Francisco do Sul 14-L290 quilos d<e trigo grão
des brasileiras fOI feita pe o an mg -

,.,.
- O

"'uma pr'ostação de contas 1]0 que consignados Banco do Brasil S. A, Atenciosas saudações _ Ra.ul Fer- capitão do Exército boliviano generalíssimo Chiang Kai Shek
até aqui, iem feito a bancada cata- n;:tndes - Ministro de Estado das Relações Exteriores e Presidente Herman, que conseguiu escapar assumiu, hoje a direção pessoal
rini'nsf' pm ambas as Casas do Pal'- da Comissão Nacional do Trigo." dos revolucionários. O oficial i das. tropas do governo que con-

lamrnto Nacional". O fIne s, excia,

Q d"d
.

. boliviano conseguiu comuni-I tra-atacam as hostes comunis-

houve por chamar de "ipl'cs(ação- uerem ale 1 as conira car-se com o comando da 6a tas, as quais conseguiram in-

oe-contas" pubUearemos no tode Região Militar da Bolívia, terro�per o tráfego no rio

amanhã, O· COm.UM.", I'"��O sediada em Ribeiralta) pondo-o Yangtsé durante a ofensiva re-
.. ...;lo 0>JA.&li. -

a par das ocorrências, cente. O generalíssimo chegou
.. .. S, JOSÉ, COi'ta Rica,.29 (D, P,) - Os deputados da oposição Cos- As autoridades brasileiras ontem a Kiukiang, provincia de·

Na tribuna, o deputado ta-riquenha dirigiram-se. ao Presidente Picado, solicitando-lhe que tomaram tôdas as providências Kiangsi, cerca de 160 kms, a
- convoque sessões lextraol'dinarias do Congresso, a fim de s·e tomarem l'd d I d d H kLODes Vieira comecou lem?ran- medidas eficientes € imediatas contra Q partido cOffi1l11ista, que neste para garantir a neutr3.1 a e su este e an OW, onde esta-

do que o dia era dedicado I pais é conhecido por "Vanguarda Popular", brasileira. beleceu ,seu Q, G.

, ·�U� *.N·n f<fl [)AMUO (l;i:J i:1ANTA ÇA'.l'A.Nl.l'ü

,,",»dflitrle ti D. Gere_te: SInNEI NOCE'.I'I - ntretor Dr. RUBENS
Dir.ioT � llMa� A.. DlI..MABCENO DA SiLV:l

·------------._�_u ..�_.w_. . MM. -- _ ._------,----
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Alvim, Cr ispim Mir-a, Av.

o ESTADO-Quinta.felra 30 de Outubro de 1947

Pessoas que ,iú se mscreveram :

Ouarteírão n. iR - (ruas: Almirante

InfornHtcõe� u tei� Deleoados da Açãu S. CatarinensrXPL���g��o.dr:��,�L,
DE

,
-.' .

A Ação Soüitll Catarinense, para boa execução de seu plano de ,S, H. J. _ Informam de Macas--
- __",..__ . � . *_____ ass istência ao verdadeíro necessitado, precisa em cada quarteirão de

uossu {·.irhde, de nrn 'OH uma representante, no mínimo, podendo cada

I H'llI\f!lriO d� mnre quarl e irão ter afé cinco representantes.
, U li.

. uS e· .

JS'" Desejando o prezado leitor ou leitora colaborar em tão grandiosaI
�. 'JS rfirit1.l\�ll(t !lU"" :*§i

. obru. dê hojo mesmo. a sua adesão ])0.::' intermédio dêste .iorn ai ou da
ilU UU'Hl Ui :l'H.l RÚ'di,o Guarudá.

_._----_..........__._.-.-

l�.;.· 9edael��!�PJ2
Pinto 11. 5

.

Diretor: RUBENS- -A. RAMOS
r-....rtetárlo e Dlr.-Gere.t8

SIDNEI NOCETI

I DiretGt de Redaçio:
.A. DAMASCENO DA SILVA

Chefe de Paeinaçlo:
ntANCI8CO LAMAlQUJi

i� . Cbefe de ::mpresllio:
�

.

IOAQf"1M CA1,JRAI· DA SILVA
� RQ\Jresentante:

.

A. S. LARA
t.'.� 8enador Dantas, 40 - r

andar
1.·"!'I· %2-6924 - Rio de JaDelr.

RAUL CASAMAYOR
Il['la Felipe' de Oliveira, 21 -

8° andar
'Fel 2·9873 - São P••N

ASSINATURAS
Na Capital

DO ...•..... ; .. Ct·�
�De0trt) Cr!,li
lI.'riBl!lmr. • •• o o • Cr$
l'JII&» ••.••••• o.... Cr$
",pero .vulilo .• l.:r�

No Interior

�3••11i

4S,�01l
25.�e
',0.
1r.)l;"�

hmestre . o - • o ."

Crt UI6.�1
CTt .t,�",

&�,�
�.�;

!
Ailihle10. mediante •••1.....

'i'rlmestn
"'nero aVlIlso

(;r$
•.C,",

GIl orirtnals. mel!llilllct ab
pllJ)licados, não seric

devol'fid04!l.
.& .Ureçáo não se toOOlfOlli·

zliIbiliza pelos conceitos
emitidos nos arti.OII

assinados

Muito ou Pouco. Não importa!
O leitor deseja obter uma

rel�::'t., mensal, semestral ou

l:tnual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus .negó

cios ao Crediário KNOT, á rUI:
João Pinto n. 5, que, em com

binação com (l Esct"itório Imo
biliário A. L. ALVES o em

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

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de·

talhes nos ese,ritórios do Cr�
diário KNOT, ou nesta reda
ção.

804 OPORTUNIDADE!
para .que.,. tem muito
ou pouco difth�iro

. Deseja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário de·
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Pinto nO 5 (anexo a reds.ção
de "O Estado"), que tra
balhando em combinacã6 com
o IDSCRITÓRIO IMOBÚ...IARrf
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá o.te
racer-lhe a máxima garantia
e eficiência. nos negócios que
lhes forem confiados.

�[:1LlrCl R1l'n0;� e Fe'r:'3j�:1 Lirm):
81'S. Bento Aguido Viei,ra e Heitor Faria.
Quarteirão n .. 4 - (ruas: !<',elirpe Schmicn,

lernhro e Conselheiro Maf'ra):
S['a. Sbelita (larÜ'ia e sr. Sidnei· Noceti.

Quarteirão .n, 25 - (ruas: Blumerrau. praça 1I:lelv,i,n[1 Luz., rua Fer
rcira Lima e Avenida Mamo namos). - Quar l.eírão n. 26 - (ma Irmão
.Toacuim, Avenirla Mauro Ramos c rua Rio Grande do Sul)

Sr'La. Maria E'lTrique.ta D'Avila,
.

Sn'l'a. CECILIA MACEDO SIMÕES
Quatro quarteirões compreendidos entre as ruas: Marechal Gui

lherme, Deodoro, 'I'te. Silveira e Arcipeste paiva.
Joinvi1e . .

Sta. ETELVINA MELLO
Tubarão Dois quarteirões, compreendidos entre as ruas n. LLlZ, Fernando

Machado, General Bítcncourt, e Saldanha Marinho.
Snra. MARJA COSTA SOUZA

Quarteião compreendido 'entre 11Uas Anita Gar ibaldi, P.
General Bittencourt e Av. H. Luz,

Snra. AGNESE FARACO
Quarteirão da>, ruas Felipe 8chrnidt, Geronimo Coelüa,

veira e Alvaro de Carvalho.
:SR. 'MANOEL FEIJó

,

Av. Mauro Ramos - rua Silveira de Sousa - rua Campos No
Curitiba VOS - rua Lages.

BTA CARMEN BARBOSA
Ruas: Visconde fie Ouro Preto - Anita Garibaldi

Machado o Av. Hercílio Luz.
.

SRTA. EDY LUZ E SR. CAMPOLl:\fO ALVJ!JS
Ruas: Deodoro - 'I'Le, Silveira -- Vidal Ramos - JrVJnimo Coelho.

SR. LEODEGÁRIO BON80N
Ruas: Felipe Scllmidt - Largo Fagundes - Tte. Silveira - Álvaro

de Carvalho.

Joinvile

Laguna

sal' que, svgu nrlo revelou o minis

tro das Pinanças do novo Estado
da Indonésia Or-iental, sr. Matth lis>
Harnel inck, fi possivel que seja Ol'

ganizada em Kolaka, Celehes do·,

Fi�l. uma nova empresa para ex-·

portação dos recursos locais de mi

nério de níquel.
O ministro informou que duas

.companuias smcrlcanas. a Freeport
Pedro Ivo, Sete de Se- .

Sulphur Cornpany .of New York w'

a Amer ícan Smelling ando Refining
Company par-ticiparão provavel
mente' da entidade.

. Antes da gU(-'l'.ra eram exbruidas

rlia.riamente. em Kolaka, 1..500 to

neladas de níquel. Os concpnLradoS'
de. n iqur-l obtidos ali r qu'e. serão··

iusndus ·rm ligas de aço, poderão..-<
>'1'1' oxporf.ados em qunntidadcs de'

20.000 toneladas por ano, aproxi=-
madamente.

:.::":::J (iMuclI�da
Asma Dissolvido.
Rapidamente'
às atn.ques desesperadores e \;oIen...:..·

to!': da asma, e bronquite envonenarre

n organismo, minam a energia, ar��lí
nnm a s�/lde e debilitam o coração. ,bm,

;'i r.dnutoJ, hlendc1Ctl, llO\'fl fórm\lh�
méitie::\., começa a circular no fangue�

úomiu�.mdo rapidamente os ataqu(':�_
l)::-Sdf.� o primeiro dta eorncri,a a dü/"'apa-'
rtC(.\f '3, difiettldf.lde CIH respIrar e V(.Ita.
(dWllO repurador. Tudo. o que 1:'0 fa:� ne

Cf!�-;,,,R.r·jo é tonl&r 2 J)astllbus de MellC:�'o·
9.S refdçõc;s c fic:ll'á cf_Jr!!�)lrtamer:.te_ h,:re
da. asnut Oll bronquite. A :\çUo é mUito

r;ipjda mesmo Q \l8 se tl'H te de ca.��!!
reheldes e antigos . .l\fle.ndarr.o teDl tJ�(')
tn.nt.o êxito que se ofcrc?e C.?D1.u g:1rIar�t.!?- ..
ele dar ao paciente res�lra<;(l,o .hvrc e fd,c�l
rapidamente e completo ahV1o. do 6ofn
rrlcnto da aRma em poucos (11S.8. Peça
Menduc:o, hoje mesmo, cnl qualq�er
farmácia. A uossa garantia é a sua maIOr

proteção.

Mendaco A�a��m:�m
A�l(.ml tambem, êi Cr 10 00

Fcrunntlo

Viação
,

aerea
CIA CATAR1NENSl

DE TRAN$PDR'tts "i:P.EOS LlDA

EST.REITA COLABORAQ10 NAS.'
pmgQl�ISA� DE PRODUTOS QUI
lV�TCOS EN'DThE A INGLATERRA, A.

ROIJANDA E A BltLGICA .

S. H. l. - Informam de Haia .

. ��!�!:�A' � ,
x�;igS�A�0.40 7�gga�0-;;'sNorttorte. I Madrid protesta
Cruzeiro do Sul - Norte. :\hHlrid, (fJ. P.) - O governoRea'l S. A. - 11,300 hora·s - SuL .

Panair - �.5� hora,s - Norte. I
dr Madnd 'anunciol't ter a<pl'e;,H'nta-

Cruzeiro do�J;,�ÇA'��Õ��ras _ Norte. do um euer.giC'o pl'olesLo ao gnycl'-
Val'� - 12,50 horas - Sul. nl) hrjtanÍCo. oontra "a.s .maquina-'Panml' - 13.07 horas - Sul. -

l' f
.

Cruzeiro do SuL 12,20 horas ('oe:,; lJO I Jüas de Londres", das
N'01't€. qllais ])articitl.)On o chanceler El'-QUARTA-FEfRA

elo SuL - 10,40 horas nosL Br-vin, I' que constituem uma

"intolel'avel t.plltativa cip. intrl'f'e-

Cruzeiro
Norte.
Heal S. J\. - 7,&0 horas - Norte.
VRrig - 13,00 ho'ras - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas - SuL •

QUIN·DA·F'EJRA
Panai.r - 12,1.7 horas - SuL
Panair - 9.50 horas - Noi-te.
Val·ig. - 10.20 hOl'a� - Sul.,

. Franco após a 'reunfão ·semanal.do('1'1.lzelro do Sul - 10,3'Ü' hora's - Sul. .' .

'Cruzeiro do Sul - 9.40 115. - Norte.

I'
gabl'l1eLe, no PalaClo de El

p.ardo. O
. SEXTA-FEIRA 1 I' M (.. A l

.

Varig _ 1{),40 horas _ Norte. ClalJlc·e 01' ar';111 r aJo allreSen-
Real S. A. - 14,30 horas - Norte. ,t.OU O· prolesto cO'ntra as atividades
Real S. A. - 7.30 horas -

Sul.,
...

Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte. dI' Gil RobJes e lndaleclO Pl'le�o
Panair - 13,�7Á�,��.b - Sul.

em Londr,es a em]Jnixada da Ingla
Cru�eiro elo Sul - 11,00 115. - Norte.

I terra,
,no dia 22 elo corrente. O seu

VarIg - 12,30 hO'ras - Sul. . .'.
Panair - 9,5ü horas _ Norte. I

trxto dIZ, a cPrla altura, que a. atl-
DOMINGO d I I t é t··'Panair _ 13,07 horas _ Sul. tude a ,ng a er.ra con rarJa �s

Panair - 9,50 horas· -'- ,,",o,rte. I relacões tradicionais entre os dOIS
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - SuL .

Cruzeiro do Sul - 17,00 hs. - Norte. palses.

l'el11cia nos as�untos 8span1:lOis''''
E�la noticia e,dlt contida num Cl)

municado pmiticlo pe:lo grnf'T'aI

.--------�----------- -_.-..__.,.,._-., ................_--

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO PQSTAL

COMPRE

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

"

/

N. 4 Cr$ 2Z0,OO
lvlarco Condor

'Caixa de niquei, fabricação
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4·A Cr$ 240,00
Altura 16 cm.

.

O mesmo com repetição .

N"••os rel6gios .ão acompanhado. dOll respectivos cartifieadoflir
de garantia.

.

PEÇAM.NOS GA.TALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
.

-

Jt1CEND & FlI..H.Q.-- �

,

Curitibu -- Prago Tirodentell. 26C -- Parana
--------�------

N. 3 Cr$ 180 .00

Fcbl'lcação italinna

Caixa de niqueI

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPi�S
Reforma chap'"oos

Profjssional competente - Serviço rapido e gar�ntido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tURE DOZE DE ftGOSIO--O arabá Sport· patrocinará, sábado, dia 1"
�e o'ovembro, às 21 horas, grande concerto do barítono brasileiro Silvio
��ieira. após o concerto haverá soirée. esas a. reservar a Cr$ 25,00.

.

Vida eocial rengam ss candldatus paraquedistas
RiQ, 29 (A. N.) - o Trflm-' ·tas(}'�.há - observa o pro-! "exist.em easos de fraude

Fazem anos hoje: . nad Eleitoral de Serglpe eonsul- ouraâor - em que uma, farta, ou simulação que o Iegfs-
Senhora Zilma da Luz Na-I tou ao 'I'ríbunal Superior soe é prova indicada está .a a.ssina·l Iador não definiu e nem

zareno, espôsa do sr. Alfredo' permitido o regIstro, por ou- i lar a exístênela de aliança poderia fazê-lo, porque,
Nazareno, func. do Mínístério, tros partídós, de candidatos �o,-! clandestin:l e�lt.re um

. parti?ol s�fndo a. fraude, no. dizer
da Fazenda. mumstas, sem essa declaração, Jegal e o Ilegttímo, curo regrs-] dos eserttores, um Proteu
Menino Luiz Sayão Ferreira mas cujos nomes constam nos tro foI cancelado. E acrescenta: I que se reveste de mil dõr-

Lima, filho do Dr.. Armando ,as.sentos da Secretaria do mes-] "Vemos, também, segundo 01 mas, defini-la. fôra o Ines-
F'erreira Lima e Zélia S. Fer- mo T.ribunal domo dirif�entels: noticiário da imprensa, cundi-I mo que proporcíonar en-
roíra Lima.

.

'ou membros ou candidatos do' datos comunístas, depois de. ÉIIejo ,á má fé para iludir a
Senhora Martonete Costa e Partido Comunista naquele ES.I eleitos por. um Partido demo-l lei" (Emilio Guimarães,

Silva, espôsa do sr, Araci da tado nas eleições de 19 de Ja·-II crãtíeo, publicamente deelaea- Dicionário Encíelopédíeo
Costa e Silva. nelro do corrente ano. rem que não estão vinculados I de Doutrina Aplicada.,
Senhor Mário Jugurtha Cou- Dando parecer no caso, o j ao programa deste, mas tão sól 194:4, vol, 2a, pág. 376, n,

to, Agente Fiscal do Impôsto procurador geral, sr, Luiz Ga�- i ao do seu antigo pwrtido, vale' 1�9i)7)".
do Consumo. JoHi, entendeu que a resposta ái dizer. ao programa, que êste
Senhora Cora Corrêa, espô- pergunta é afirmativa, 'em t.��! Egrégío Tribunal declarou in- Assim conclui o procurador e

7 :;(1' sa do sr. Aparicio Corrêa, otí- se. llIas ressalvou que é neces- 1 fríngente da Lei Itlag'lla.. '''Opina/mos, díante do expos-
cial do Exército. sál':lo o exame de cada caso, pa.! Em taís hípoteses a burla 110 to· flue o Egrégio Tribunal reg-
Senhor Florisbelo Silva, pro- .ra -verificar se, em face das: [algado e a Jraude á lei eviden-, pondn, em tese, aítrmatívamen ..

prietário da conceituada alfaia- clrcunstaneías ocorrentes, exís-' tes, não nos parecendo que. te, mais ressalvada a possíbllj
taría "Florisbelo - o único". te uma verdadeira fraude á rei, possam validamente produzir.) dade de verificar, em cada casiO,
Senhora Maria Natália Ca- uma burla á decisão do Poãer efeitos os atos assim pratica- tão Iogo seja feita a necessária

mísâo Salum, espôsa do sr. 01'- Judlclárío que cancelou o re- dos. ,comprovação, se ocorre fu«n,ude'
laudo Salum, professora. de g'Istro do reterído Partido, cOMi Nem ISje dlga que a lei, não á lei ou burla ao julgado que
Educação do G. EJ. São José. mo anti-democrático e' contrá",,' 3$ previu expressamente, lJoi:;;, cancelou o regfstro do Partido

x x x rio á Constituição. no conceito dos, ltle.stres, Comunista" •

Conrinua O ESTADO ieeen
"do distribuições de valiosos li
,�r.rros, inclusive romances mo

-eiernos, entre as pessoas que
·,,constam de seu cadastro so

..cial:
As pessoas que ainda não

élhaiam' preenchido o C�UPOR
eque diariamente publicamos
!i!fPoderão faze· lo agora, hebi
ditendo-se, assim, a concorre
f;!fam s tão interessante inicia
",1iva realizada sob o patroci
tNnio da LIVRARlA ROSA, à
�'Deodoro n. 33 "'ésta Caoitnl,

."'oi)

ANIVERSÁRIOS(

.MENINA PERLA'

(

A data de ontem assinalou a

:'passagem do natalício da exma.

., .. sra. Almée Pereira Gonzaga,
'.mui digna espôsa do sr. João
(''Gonzaga, Tesoureiro da Caixa
�Econômica li'"'ederal de Santa
:,"Catarina, e filha do sr. Batista
..

Pereira, diretor da 1. O. E. e

"presidente da A. C. r.
Ã ilustre aniversariante em

';1:Io1'a tardiame�1te, ás inúl�lera;;
'.\felicitações recebidas juntamos
,;'1:l,S nossas.

I,OlJRIVAIJ SCH1III)T

'No decurso, ontem; de seu

:.aniversário natal ido. foi muito
&cumprimentado o sr. Lourival
;Schmidt, destacado funcionário
'The vVest�rn Tel,�g-l'aph Com-

1>any.
Ao sr. �ourival Scllluielt, nos

':30S cumprime.ntos.
x

CLITO 'UE SOUZA DIAS
F'oi, por ocasião de seu na-

talielo 'ontem transcorrido,
':muito cumprimenta'do o sr. Cli
:to. (18 souza Dias, pro.prietário
�,da C8sa Radiolux.

Nossos�parabens.

'&"0' ani"e·,,,,i'i.lnte. da ho ie o

GUARANA KNOT deseja farto.
méHS& de feJicidndeJ e cornpro
ma�e-ge a Qg�CldQr plen(lmoante
8&U� convivas se' osilt,ver pI'GlIIer.te
em su a fe!ü,':\.

F,1ça li/ua encêlxnando aQ 5eu

fornecedor e Iii' na,;! for -atendido
pega paio tel,.bne 1536,

ela,' paz do mundo • MOléSliR8S .dOI, �parelhl
GASTEI., GANDOLFO, 29 (U. P.) .._:_ o Papa Pio XII, numa alo! �"'. espira ono

cução pronunciada por motivo da apresentação por parte d€ Antônio�:
BRONQUITESAlvarez Vidaull're de suas credenciais como novo ministro de El Sal- ,l'

vador perant� a Santa Sé?, '�xortou todos os homens gu.e. �nseiam po,r � A traquéa é um tubo formado de
Ull1a "paz dIgna" que utlllzem plenamente .as "posslbllmades carac-· I uma série de anéis, que partindo da
teristicas das Nações Unidas para apaozigua.r o mundo, conturbado", '�'.'

garganta vem até a altura,dos pu!
r S P t'j':I' l' 'd' d t 1 1 b .: '" mões onde se dlvide em dOiS ramos,U umo 011 1 Ice Clsse que a llUnanl a e e1n c.e co,a. orar com as .

. indo um para cada pulmão, A par..

Nações Unidas, "apesar de que existem poucos slnai.s na Organização tir do ponto onde se diVide, a tra-

que de monstrem que' seus objetivos estão destinados a continuar c;ué� pa�sa a s". ��a���. b!,o",quiO,v.
"

't t· "1 '" O S P -, I' �
A ü"qd�a ... o, D,o ...c.un�, servem

3€nQO l�Or 'mm O empo a uz no vacuo anto au're C' OglOU El para levar o Q!' aos p oÍmões e cha-
Salvador, seu chefe' d'e Estado e seu povo por todos os seu.s "esforço"" mamas VIA� RESPLA'1'ORIAS.
seu chefe d" Estado e seu povo por todo" os seus "esforco� unidos aos

As inflamaçoes .dOS bronqul?s, cha·
, ç.. .'" c. _�, c mamos brongmtes. o pengo "asUl1ldos ao-s da Igre,Hl,. para cons'egull' uma verda.de 1l'<.1 paz". bronquites. reside !'lO fato d�sta in

flamação, se p:ropagar aos pulmões.
que todos conhecem os pel'igos e

gravidades.
E preciso que ao aliviar a tosse, o
medicamento faça desaparecer esta
inflamação dos bronquios,
Acalmando a tosse, das bronquites
cronicas, o medicanlento deve aliviar
o doenie, da Hca:nceiran, (10$ acessos,
princlpalmf"nt� pela r:,nanhu, quando
geraim"llte .ão mais lntpnsos.
FIGATOSSE, um xaróo(' a base das
vitamina5 do oleo de úgado de ba
calhau, al:ivia a tosse evita os aces
sos das bronquites e a canceir.a .

F�GAT03SE é ur"- tônico para os
orgãos .respir2-'tõrios.

cimento por 'telegrama aos 81'S. (U
retores do Clube elos Funcionários
Públicos do Estado.
A pl'Oposta do deputado Lopes

14
Vieira passou por unanimidade.

CASAMENTOS:
Realizou-se ontem, o casa

mento da srita. Maria da Glória
F'el'reira com o sr. Walter Dia·s,
e da srita. OtiUa Vieira, com o

sr. Avelino José Pinheiro.
Completou, ontem, mais um

"natalício a graciosa é inteli- A "VI .TAN'rES:·
;:gente menina Perla, dileta, fi- Uns (�heg'aram ...lhinha do distinto casal, STa. Procedentes de Leão, distrito
'"Gilda Mir�lnda Sarmento de Oli- de Campos Novos, encontram
-veira - prof. Sálvio de Olivei�

se nesta Capital os srs. kugus
'ra, técnico de Educação. to Brezda, Silvestre Doré e João

O circulo de relações de seus de Oliveira, prestigiüsos ele
':pais, de larga projeção em nos� melltos nos circulos politicas e

.':sa sociedade· e as in(l'U!eras social daquela localidade.
":amiguinhas ela g.entil aniveJ.'sa-� u Nossos votos ele feliz e,stada
Tiante, não deixaram passar entre nós.
;;.aquela data sem uma alegre co-

.. ,Outros partemmemoração: Regressando á Joaçaha. via-Aos inúmeros votos ele feH-
. jarão

.

amanhã os srs. Guerino
",cidade que Perla recebeu, jun- Dalcall,alle, Leônidas M{ellél,,'!:amos ,os nossos. Amadeu Bordin e Armando

xxx
.

"·SUA. J;U]1iÉ:E PEREIRA GON- pc��:�os votos de feliz' via
ZAGA

gemo

FALECIMENTO:
-, �aleceu, ante-ontem nes

ta cidade, á R. Conselheiro Ma

fm, a sra. d. Maria Eugrácia da
Silva, sendo a inhumação efe
tuada no' cemitério da Irmanda
de N. S. do Parto ..

José Roberto Gouveia
part'cipa aos seus. ,.mi

guinhos o nascimento de
seu irmãozíoho PAULO
FERNANIDO, ocorrido no

dia 23 em Florianópolis.

r'!Jí;,*��
SERVIço DE
METEOROLOGiA
P-revisão do Tempo,. até

horas do dia 30.
Tempo instável, com

vaso

Temperatura estável.
Vento: de Suéste a. Nordeste,

frescos. -

Temperaturas extremas de
hoje: Máxima 18,4, minima
16,4.

chu-

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

rAiOS SENHOR�S MÉDiCOS
e FARMACÊUT�(05

I)S. laboratorios fra�co - 3rsrdl@hos
DOeTA lida.

t têm o prazer de informar que já está
n.ovamente a venda no Brasil, o

I ETA 5A H o L

Na Assembléia ••• I
Conclusão

levãntadas Noturnas
Envelhecem os Homens �

Freqüente. levantada. ou micçõe. no

turnas. ardência, reetduo8 6sbranqul-ça,doB
na. urjlla, dõr na base da espinha dorsal,
na ingua. nas pernas, ne1'VO�iBmO, debi
lido.de perda de y;gor. podem .et· cau

sados 'por uma. anfermidado 'Oa pr�tatB..
Esta glAndu\a é um dos maio importante.
órgãos .masculinos. Para controlar êates
trs.llstôrnos e restaurar rapídamente a

��údc e o vigor, siga. o novo tratamento
ci€nt!fico chamado Iloge..a. Me.mo q\le
seu f:!;oTrimento seja e.ntigo, garnntim01J.
flUI:) ftogena o. �livítLr:i. rc\'igorisnndo SUl.

glundula prostática e !az€udo 00111 quo
V. se sinb. n:mitos anos mais jovem. Peçf\

por 111uitas outras razões aqui não lI.ogf)na em qualquer f,mwicia, Nossa ga-

anotada::;, não é c1emãis quI" a Casa unti:. 6 a sua melhor prote�l(o.
- .

W ._ indicado no tr�·

lhe preste, no seu- dia, as mais 'jus- .i1.�ogen.a tameato d. prost&-

tas homenagens que b€nli llvo: cabe o;Les, u',eü'iteB e ci.tit.... ".

e que muito merece pelo devota- --- '.' - ----- ._.... .. -

a

- ... _ .•• - .. -.

l11e�:0 á ,�:�lsa pública. �ssim, pede Choque de velculos
ao s,. pj�;,;ldente que, entre as ho-:-

A t t á� 14 h' ras na
.
- .. n e-on e111;,; o,

menagens prestadas, seja levanta- '

da a sessão dando-se disto conhe- Praça 15 de Novembro, o carro

n. 2.263, guiado por seu. pro-
prietário Paulo Barcelos, ao

tentar encostar ao meio-fio, fi
cou com o paralania preso no

ea,iro 11. 18.540, de Itajai, que
estava parado nas proximida
des.
Não houve feridos e os àaÍlOs

a tl'ihuna com ligeiro trabalho ou

ccrnentál'io elo que vem sendo o

trabalho do nosso funcionário pú
blico, sempre esclarecido na com

preensão dDs seus altos deveres
funcionais. Justas, pois, são toelas
as hOl'nenagens que hoje l'ec'ebe
do,,; poderes públicos f.�deral, esta
d1.lal e municipal. Por tudo isto e

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

FRACOS.,
.

AtdMiCOS foram insignificantes;
ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Clinica Odontologia
NOTURNA

Das 18 ás ·22 horas, com hora
marcada. a cargo de abalizado pro-

, fissiorfal .

( Ru,a ArcÍ'p'reste Paiva 17

TOMEM

VID�6 freDsDIa�1
('SILVEIRA"
-

Gr.ná. T6"1••

FIGATOSSE
wn produto do laboratório da

"EPAlIIA
ti.S.da Penha

AVIDA DO FIGADO
Ma.eres esclarecln,eiltos elleJ'evaau

ÇaIXa Poiltal 3.0111 - �

AprOl1ado em •••

ConeltlsãG
pelos ideais democráticos e de
liberdade, mas, no caso, esta�
va empenhado o futuro do
Brasil e, diante disso, não va

cilava pró-Pátria.

o SR.. VITORINO F'REIR.E .E
A VOTAÇllO

Falou, por último, o 8r, Vi�

torino F.reire, eXiJoU!lo o seu

ponto de vista a fa.val' do pro
jeto Ivo d'Aquinu. j':'.ntes, po
rém, fez refeTênclas ao discurso
anterior do sr. Clodomir Car
doso, dizendo que 'J mesmo

não representava o pensamento
do povo maranhense.'
Afinal, o presidenü'. tocando

os tímpanos, declarou que Üt
proceder á votação rle acordo
com o regimento ..

Submetido o projeto a votos
·foi dado como aprovado. O ;;;1'.

Aloisio de Carvalho pediu veri ...

ficação e o -(,('.s111tado foi 35 a

faval' e 19 coatn,•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUí7,o EI>EI'l'ORAT, DA 123 7,oNA
l.ocali •.ação e· consuítutção das mesas 1:e-.

captoras de votos I

O doutor Arno Pedro Hoeschl, júiz:
eleiloral da 12a ZOl�a--lFlcrialnõpoHs---, no I:1.150 das atribuições que lhe são cOl::ferid�s Ipela Lei Eleitoral e pelas Instruções bal-,xadas .para as Eleições de 23 de novem

'bro ,de 1'9'17, d ivid'e a ZOil1a- sob o S"UOl

JU-lIillscJIição em 28 secções é'],e>1tora�s e .10-

rneía para conststuírem as mesas recep
toras, cort'eSponólentJes a calda 'uma del!�s I
e que funcionarão nos lugares e edIfl
cios abaixo designados, os cld'adãos adi
ante rnenoíonados, 0<$ quais niCam, d-es(le
já convocado para comparecerem nos 10-

c.a:is ireferidos às 7 horas do dia 28 de.
novemoro vindouro:

1" Secção
Edifício d�, firma João Cl'istakifi (Sa

:La do lado d-i,reito), sito à Praça "Lauro

Mül'ler", n. 4,
Pl'zs:denlve: Egber-to da Costa Moell-

I

'�, II
I
I

i1111,
II !

LISTA DOS SEGURADOS, MUHHillSTIS,
PREMI�DOS NO SORTEIO TRiMESTRALmanm.

1;0 rnesátsio:'
2" .mesár.lo:

Artur- Fet'rar'esl.
José Lícírno Lopes.
2a Secçiio ,

IEdifkio da Escola Inttu,sW",al - SD]a da

1B\'l:>l'iot'€ca, _,
,

Pl�9iUen1,e: Dr, Elias Man-sur Ehas,

10 mesár-io: Alfredo Ríchter.
20 mesáa-io; Ubaldo Abrnha'In,

:P Sec<:ão,
Edi<fk>io do Tiro {]!e Gller,rJl, ri. 40 -

Sara do centro.
'. , i.o-

J;'l'esid'en-te: Aga.pH.o -yeloso ROOl'loues.
10 mesário: J'oâo Batl-sta Berreta.

20 mesár-io; Ernani Bor'n da Silva,
4a Sec�!io

Edífído (lo SET,'iço NacIonal da �al�
rlia - ISala dos Guarda,,, e dé\pe11'Ü'e11cla

';'."'/."-'

Dr. José Dantas Motta
Nelson de Mendonça Habibe
Walter Ferreira, (conjunto)
José Dias ela Silva
Hvnrique Cerqueira Pereira
Edeu Saldanha Bessa.
Dr. Walke Corrêa de Araujo
Diamantino Augusto de Macedo
Ita.mundo da Visitação Martins
Oel ávio Lima
Domiciano Ferreira Teles (conjunto)
J"ão Braga da Cunha
João Severino de SOUM
Octávio Pf'rni,a Coelho
Mateus José GUNra
D, Laura Lopes Bandeira de Mello
Nilo Arraes
Da'. id Lcvcnthal
Dl:. Carlos AIIJeI·to da Co-ta Neves
Ary Carlitson Hodrigut-s (conjunto)
Alvaro Soares e Silva
"Raimllndo Sarnpaio Soares
José Basto; Mittoso
Heli- de CArvalho Cronemberger
Patriol.no Escorcio de Snil�<l
Jo"é Vieira Gomes
Euoliries Josê de Souza
.Tos(' Este\'t��
Antônio Ferreira Pinto Junior
Manoel Furtado dr Alm,·i(]n
D. Margarida Co.tíglioni ,Cardoso

A'Iurlll)('fl,
S�nto Ângelo
'['''{'$ H ':0$,
Enàli«
Curundnf
S?;o Lniz
Sulcador
Hii.J Braneo
Bel['ul
Formiaa
Monge!
" raquori
lllli'Ulaba
Poconê
81a, Ri/a do Paranaíba
Itec i/e
Sôo Gonçalo
Capital Federal
Caçador
Rio do Sul

I?i�pf"(1Forta'eia
Forialrut
Canto do Buriii
P iracuruca
Terrt itiu
Pir'/1Ci(I'UCa
O imnia
I..�'afill)$
San/os
São Paulo

Minas
R, (J do Sul
e«. do Rio
Minas
Minas
Maranhão
Bahia
T. do Acre
Pará
Minas
Minas
IH irias
Minas
Il4/lto G?'O$SO
Goiás
Pernambuco
Pernambuco

412,823
300,:142
433,323
436,619

, 400,935
,

171.893/4
237,227
305,98')
306.177
511.399
510.647
.'135411.5
429.281.
508,080
41'UJ:H
303.225
241.743/4
282,575/6
404,097
30H,285
24Ul75/86 -

431,081
302.2;�5
227.(,0 � /2
295.159
�j(�3.580
28ó.l07/8
510,893
279.29h
428.:��2
i76.402/3

II,
I

f
I,
r anexa.

:PrcS'liden1:e:
Costa,

10 ,1TItesá rto:
2.0 xnesári..o:

daV-a,lent�Newton-Dr,

I
I
I
I
i

j
�
"l

BeI'Jto ÁgurdlJ Vi-eira,
{):sní Pinto úa Luz,
5:.\ Secf'ão

Edifício do Gru1)0 [ES�ol-a,t'. "SHvej,ra"de
Sou-:-;a" _ Sala "Bn,r50 do RIO Branco e

Poroaria,
'

Pr-esidien'te: Riciotti Queluz, ,

i" mesá,l'io: João Batista! TonolU,
_

20 ,mesário: 01d-el11'ar· Véga Magalhrue!5,
6" Secção , ,

Edifício elo 'GTUpo 'E,scolar Àl'qu1dl?Ce-
sano "Padre Anclüeta" -;- Sala ao" 4� <1110.

Presi<lel1,te: Dr. Renrlqlle Sto?l�_k,
l0 mesário: João Pmt{) de ouverra.
20 rnesár-io: Adão Mi,'arnda.,

"a. Seccão
Edjf'í,cio do Albrigo Se '!Menore.,� .- Sa-

guão e GabimJete -de Ed'ncaçáo 1< l:slCa.
PI<e"idente: Dorval do'Ávila Vleu'o.

10 mesário: Vir1ato Leal.
20 'mesári{): Ubi,r-ajar� Pel'es Bal'bosa,

sa Secçao
Escola :MJi,sta EsHdllUI de Três :Pontes

_ Sa];a de aulas - ",ita à 'l'1Jal I.am'o .Li-

n-b;l'es,
.

1 - Tl'i7�d<1d",
_, '.

P-l'esi(lente: Jo!l.Ü' Eugen"o Ul'L3rc€; _

10 'mesá�'i,o: Maneei' -d,,, FreüasCa[do,o,
20' mesáni.o: José Borg'e,s .cord-e1I!'O da

San/a Catarina
Santa Calarina
Ceará
Ceará
Ceará
Pinui
Piauí
Pioui
Pioui
Stio Pualo
Sim. Pualo
,S'uo ,Paulo
'Capital

li
..

"

Pln:MilO�� Ull<� Clt, 5.000.m�Silva!,
9a Sec!:-ão

ÉcIm<!io da Escola Mista' Estadual de

ltacol'Obí, ,ga;]a (le aula,s, Trtnd'a?,e,
Pre"idente: :Dabmi-!'o DuaQ-te Sllv�,

.

1'0 :mesário: Ac-e�il1o da' �ocha lún1.ha-

1'e�,o mesíÍl\io: Odam:l'o A1oü1so à'e Clsn-e,
tO'" Secçiio

d'o ,Gnupo' Esc01a1' "Olivio
8'aIa "Miguel Calmou"

204,547
193,771

Alberto do, Santos Oliveira
Augusto \' iil!ts

Capital Fedeml
Capital F�deral

Réalizou se, no dia 15 de outubro, na 'ede' da
"A Equitativa" o 165 o sorteio de apólices CQlTI
a presença do Representante dó Governo Fe
deral, da imprensa, de segurados e dos direto
res da Sociedade.
A soma total dos premios distribuidos aos se

gurados da HA Equitativa", COZTl este sorteio,
eleva-se a Cr$ 36,536,000,00, E,sa modalidade de
sorteio, CQln premios eH1 dinheiro, constitue
uma engenhosa combinação que "A Equitativa"
introduziu no seguro de vida, sendo a uni, a
sociedade de seguros de vida no Brasil,

que oferece essa vantagem excepcional..
Neste\sorteio Íorah1 novam.ec:te contemplados
os 811rs, Henrlque Cerqueira, perei!' , Manoel
FUltad) de Almeida, Augusto Víllas, David
Leventl1al' e Alberto dos Sant s Oliveir'·, que
anteriorrne "te tiveram súas apólices premiadas,
sendo, q�e ° prlmeil'o nos sorteios de 15/7/1�24
e 15/7/f925 e os outros, respectivamente, em

15/4/H47, 15(7/1929, 15/7/1937 e 15/1/930.

Ed'ifkio
An1oQri!ln"
TI'indJa:de,
.PresiU'ente:
10 mesá.rÍ'O:
20 mesá'vio:

Dl' RÜlbel;to rMaestriln1.
Dii,erm�ndo Sc-hmc\dlt.
IHulber'l. B'eck,
11" Secção ,

Edifíci-o de residência de :vtwuoel GUl

lherme -de Só-usa - 8-ala ela frente (Cõr
I\ogo Gpa'lldle - T,rilndade)"
IPrestdlente: Fláv',o F'erra1'l.

1° mesár,i:o: Ki\'aldlo M'achado.,
20 mesário,: JúHo Pe-r�Íl'a VWla'a,

12a Secçao
'Ediücio d<l' Esco% púbHca' �is1n �sta

dual de '5:'1co, Gl'a,nde - Sa,la de aulas -

Rlen'iltuba,
p.rle.'5Jildlel1rlJe:
] o .l11lesário:
20 mesário:

I
t"

o pl'oximo sorteio realizal'-se·á no dia 15 de
janeiro de 1948,

H,erva1 iMel-i-n,
Al-d'o Alexa'nld�'e Bm'b�to,
]\I['aria Santa dia Sllvelra,
1:�a Secção

Eü;,fic>io da ElSc-ola púhlli-Oa. Mima Es

Ita�lua-l de n:e-rí�llba - Sara, de <tul'as -

(Sedie) ,

Pre.si1dte""il'te:
10 mesál'io:
20 m'esário:

r

!

Adolfo Boc�,
,

Paulo Hen'l'ique Mort'lz.
Gelr-aldino José de Simas,

t4a Secção
Tilllifício da Esc01a pública· Mista Mu-

!!1i;0h)'al: de H'wtoncs - Sala de aulas - ��Wl!';;.._,;jj",ü_;;,;;;;,;!""ffiPP'I"'riiiiiü_ii:�;7;�aiiiiiiiiiimiõiinniii-ãi-íi_miiiimim;;;iiiiaiUiiiii_mmiEia:3iimmiiii�
(Sei�e), " �". S ,'va •

Presidente: ,Em'ipe'f1eos oe mela mal ,

10 mesári{): Juer�e11, ��echler,
,,/0 1l1'esário: A11!dre VJl.l.a'JD.
� ,

ii'" Secc,ão
.

J�(_ii1:ício da 'Escola p{ubmc;:, :Mista ES't,,-

dUll'l de VU'l'gem PequenJa - Bal,a de au-

!Ias - Caln,a�vi'eir:as. �.

'Preslctenl'e: _Nillton, Digiac.on:o da,SIlva,
'10 mesário: Olímpio, M'onL:'l'ro T;'llnto,
20 mesál'i-O: Fr'anci'sco Jose prnhell'O,

1G" Secção
Elr1ifíM'o cl'o -cIube "15 de Abril", de

Cana'svliej:ras - Sala de f'estas -, (Sede),
PresidleMe: Dr, Abel:m'do ,da Sllva Go-

nl'�� rnesá,ri.o: João lVIiroski.
20 mesário: Ary Charn'escky Berreta,

17" Secção
EemJicio da Escola PúbNt'a i\-Hslta 'Mu

tnJroiI)aL de Pon1:ia Gl'�'s-a - Sala de a'ulas
""- GanasvieÜ'ras.

Presid:enlte: E,rasto de Maoedo,
l0 mesário: HéHü J\�cnteiro,
20 mesário: 'Egberto Vj'ei,ra Dutra.

lSa Secçiio
EcJlrfiC'�o dia! ESlJola !PúblUoo lIH'sba Esta

(lua'l - Sala de aulas àe Reca'lllto

(Sede), , "

lPl'esi<:llel�tJe: O,,-a-Udo 1\evers d� Ol!velra,
10 mesá'l'io: Kest,}l' Onofre da Silva,
20 mesário: j\1'a-l'c'eU,nà 'Ferreira Va-

!en'te,

SIJIN�l\._11).,:'I'I
"

�-
,r\

Aci._ VACINAS
CRISTAL VIOLETA

DO

LABORATORIO «HERTAPE«
pa"'ra indu.trioll leve e pesada I fabricada pelo técnico FRAN
CIS(110 BIGNAMI. tem liempre em estoque de todo. OiO tipotll e

medidas. tipo fixo oscilante. IIGliet'1l de 3/4 e 5 polega.all, todo.
com lubrificação automática,

Eixo para serra circular. aparelho para e.meril m'lntado com

rolamento,

JUNÇÃO do anéi,s e a parafulo, Anéi9 de presaao.

Eixo para trnnarninão da toda. as bitola,..
Emtá nrnpre ao .8U dis,po� a preço de fábrica. Q Rua Campos

Sal,lelll, 616, Fana' 446 -- Sento Ardré.
Ou com "eu representante em Sãs Paulo à Rua da Mooco. 831

Fone 2-1311.

PEDIDOS A

Associação prmlista de Criadores de Bovinos
Rua Senador

I
I g

I
Feijó, 30

.P A li L OsÃO
DISTRIBUIDORES:

D I A L
PauloJaboticabal - Estado de São

1 ° -lTI'esáI1io: A-r-nald'o Bonattelli,
2° m·esário: João V1iJ€!i.ra Júnior.

2Sa Secção
EdifícilQ da 'Escolla Pública Mista Esta

dual - Matü Den�'ro - Rio 'l'aV'z,res
(.Lag-oa) ,

,PresIdente: Dr, João Rica'l'do MaY1l',
l° 'secretáM-o: Nicolau Haváaras,

Vende-se uma serraria desmontada, da grande capa-2° "ecretá�'io: Emil-ilo da Si'lva Jímio!'.
Os ,senhores cheres d'a,s 're�artições pú- cidade, toda reforçada, 'com ,bons mancais e uma �erra

BernardlQ Bel'ka, blleas 'e pl'o,prietál'i'os, a"l'end'atÉirios ou , d fMUtOTI d'e AImeild-a- Coelho. ac1ministraúores das Ipro'pri,edad€s parti- petiça, tipo francesa, com _a'maçao ,toca e erro, para
2:;a Secção culares 1'espectJiva,s, fi,cam, com a rpubli- abrl'r pranchões em táboas, com capacidade de oito láini-

Eclificio dle propl'i-ed-a-de l(Ie Luiza Liau- cação d'êste, eiel1ltífi.cados d'a' escc>llha dios
rind'a Vi'oh'a - Lia'g'oo', l'eferi-d'O's e-difkio, ,para 1110,S meSlll,OS ftUl- nas de serra,
P1'8"idente: Dr, Zulmar Lins Neves. (';ona'l'em a mesals 'l'e-ceptOJ'as dle vOitos, O locomoveI é marca Didnerwood, node-americano, em10 'tneSá1'i'Ú: SílllVio Si'llva. 1:0 dia e ho·ra clesiglllado-s. 6

20 mesá-ri,Q: David Ma'l'garicla, Juízo Eleiloral da 1,2a Zona - Floria- estado de novo, com força dê 18 cavalos,
26"' Secção ro'ípoEs, aos \'int'e e quat'r'O, dias dI) m€s

d I 't tEdi-fício <la Escola ,Pública ,Mista Mu- ,cie outubl'O de mil 11ovecentos e quaren- A serraria está devidaa,ente registra a no nstI U o

nici'pal __: Sa,1a, de aulas, d-e Barra dia La- til e sete,
Nacional do Pinho, com quota para 30 metros cúbicos men-'

goá - (Lagoa), Arno Pedro Hoescltl, juiz eleitoral da
Presidente: Álvaro Accioli de Vascon- 122 Zana,

.. �H_=_�'" sais, para madeira de lei,

ce\°"s'mesário: L-u.iza Mai'ia dos SaQÜos, ""'v:s. quer o ]ll'ogresSO-da Preço a vista Cr$ 100.000,00.
2° l11-esário: Ja�uál'io lIIano-el da Sil- h"-'S'S� ...Jnve.ntude_? Dê-Ille ins- Vende-se" tan1bem, sómente a serraria e o locomov.el,

veh'a, ._..,. ,

2';a Secção trllçao, e Isto so se consegue preço a ccmb1nar,
EdMíciü dia E'scola Pública J\1ista Mu- acomnanhando OS organizado, I Informaçõe_s na Organizaçãonicipa,ll - Sala d;e aulas, {j;e Rio Tavares lo'

- (Lago,a), • res do "Colég'io Baniga-Ver·! à rw'I João Pinto, 11,0 18 (baixo) ou com
Presiuel1'le: BelmLro Tonlel Alves Pe- ;J ., I d lV t T b -

Esta- reira.
' ue' •

_
,_

� '118 vila de Braço O ar e, u ara0.

dual de A!"anhas - Sala die -aulas, Ara-,
n 11a·, - Inglê8es,
Pres;denle: Wilson AlveS! lPerpétt)o,
1 ° mesário: Ma'noel Lea11tcl1'o So�,res,
20 mesári'O: FlorrsbeJ-o Silva,

24a Secção
Edifício .da antiga Estar:ão Telegráfica

- &a1:a lori'l'lICiva"', de Lagoa - (Sede).
Pl'esi'd€l1ite: Dr, '1\Ia'rcnio Noheling dia

�10ta"
1 o )11Ie�ár'i-o:
20 lnes'ári-o:

19" Secção
EdiificÍlo da Elscola ,PÚlblica Mista Esta

dual - Salla, d,e aulas, ele Vargem Grane
de - (Recantü),

presidl€'l1Jte: Evald'o Mo1'itz,
10'mesário: Osvald'o. Carpes,
�o l111esário: Noé Mendoza.

20" Secção
Edi-fícío Ida Esc-olia, PÍlJblica IMb1ta Mu-

1I1I]('i']Jf'.1 - Sara! d'e -a-u,l1a,s, de POJ1ta das
Canas - Alto de Bani,a ;CnN, - (Re
�anto),

Pl'esi'd1ente:
1 ° 'mesár.io:
2° -mesário.:

LocomoveiSerraria e

Dr, Rau-l Olim-pj,o Bastos,
Rubenls Pinto Vi,l-a'r,
Wihsol1i Abr'aham,
2ta Secção

Elli,ficio dia! IEscoila ;Pública Mista Mu
inlroipa'l - Sala d" aulas, di€ Ing1êses -

(Sede') ,

Pt"esidlente: Newton Thi.bes d-e Almeida.
1° mesá'l'i'o,: Maria Sil-va- Ramos,
20 mesárro: :Vitor Meireles da' Silva,

22a Secção
EàJificj.() d/a, EscoLa, ,PúbUca Mi,sta Esta

diual � Sa,la 'Cle aulas, de Rio Vermelho
- (Inglêses),

P:'es'denme: Dr, B€1l'0111i Lml,rhlldo Ribas.
1" 'mesário: Dupuy Côrtes,
20 mesário: Ryno v<li11lMors,

23a Secção
iJlcHfício da 'ffi:sI:'<ola \Pública Mista

Comercial Catarinense,
Oswaldo Westphal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GOVítRNO DO ESTADO
Decreto de" 20 de outubr-o de 194;

'O. GOVERNADOR RESO'LVE

Designar:
O inspetor escotar Ba'Lbil1'o Martms pa

-ra, no Departamento de E'Cl'ucação, se en

,.car>regar dos serviços do expediente, na,

'parte relativa às Inspetorias ES001ar�s,
. auxilial'es ele inspeção e estabelecímen
• tos de E;ns'Íno (corrtrôls da secção me-

Decr-etos de 2·1 de outubro de 1947

'0 GOVERN�DO'R RESO'LVE

Designar:
'De acôrdo com 'o ar-t. 187, elo decreto

n. 3,674, de 23 de novembro ele ..

194G: O' tnspator escolar Mário Gar.cla 'Pura

O ínspetcr .escotar Amér íco Vespúe io Integrai-, na qualidade de qJl'esidente, as

lPrates para integr-ar, na' qualidade de bancas examinadoras, no ano lettvo de

-presidente, as bancas exarntnador-as, no 1947, do Clll'SO Normal Regional Crlsto ]
:000 Ietívo de 194:7, da,<Escola Nor-mal Co- Rei, 'de .Ioaçaba,
'!raçãoO de Jesus, desta Capital. Exonerar:

O rnspetor .escolar- Adríano Mosirnann Ficlélio' Loss do cargo (ie Juiz de Pa'-i:

par-à integrar, na qualielade de presideu- do distrito de Rio das Antas, mnni'cípio
te, as bancas exarnínarloras, "no ano Ie- e comarca de Caçador.
tivo de 1947, da Escola Nor-mal São .Iosé. Nomear:

dê 'I'ubarão, De acôrdo com o art. 169, do decreta-

o inspetor escolar- José Joaquim de lei <11. 431, de 19 de março de 1940:

LIDla Xavier para integrar. na quahdadc Pedro Hruschka para exercer o cargo

.de pre,;:i-dente, as , bancas examinadoras, no de Juiz <l,e Paz 'do distrito de Rio elas

;IiUl'O 'letivo de 1947, da' Escola Normal Antas, muntcípío e comarca de Caçador,
.'MaI1ia AuxiUador:a, do Rio do 'SuL De acõrdo com o ar-t. 15. item IV, do

O inspetor escola'r Mamrol Fr-ancísco decteto-Iel 11 .. 572, de 28 de outubro

'.coeLho .para Integr-ar, na qualidade de de 1941:

-pI1esidente, as bancas examtnadoras, no Hylda de Morais Lima parra exercer,

ano Ietlvo de 1947, da Escola Normal interinamente, o cargo da classe I� da

Bã<l> J'06é, de ItajaL carren-a doe E'S0riturá,'io, do Quadro úní-
't) rnspetor escolar Germano Wagen- co do ESUldoO,. vago. em vírtucte da pro

::t'ühr para íntegraa-, na qualidade de pre- moção de Léa Cannpos CUTJ:ha, ·para t-er

,side11'te, as bancas exruninadoras 'no 'ano I exercício na Diretoria da Justiça e Saúde. �

:Ietivo de 1947, ela Escola Normal Sam tos J Decreto de 25 de outubro de 1947 :
.Anjos, de iPÔl'to União O GOVERNADO'R RESOLVE l.{) mspetor- escolar José Mota Pires Promover, pol' anttgutdade:
'pw:a inleg'ral', na qualídade de presiden- De acôrdo com o art. 50, do

decreto-}te, as bancas examinadoras, no ano leti-, 121 11'. 572, de 28 de outubro de 1941:

vo de 1947, da 'Escola Norm-al Vicen.te , O'sní Laus, do cargo da classe fi da

..de IPau],o, tire Joinvile, c:.wreil'a de O'ficial Admímstrattvo, do

l
O mspetor escolar- João Romár'Io Mo- QU'ad�'o único do Estado, ao 'cargo da

'.!l"e1r.a pa'ra mtegrar, na qualidade de �re- classe, dessa carrerru, vago em vlrtude

sídente, as bancas exammadoras, no ano da exoneração di' A�ltônio Pereíra Ol.i

.letivo 'de 1947, do Curso Norm-al Regio- veira Neto.

'!la! Divina Providência, de JÔ!ra'guá do Portarias <1e 23 de outubro de 1947

Sul. O' GO'VECRN ..MiO,R RESÇ)LVl<;
- '" IO inspetor escolar Alírio Luiz d€ AI- ('ohM,1,,1' ciÍi!.P"DSlI!

,_o ,'"..

smeída :para íntegrar. na qualidade de A FeHppe Sjlvejra Bit tencout-L, daIun-

.,president.e, as bancas examinadoras, no �;Q de Sub-delegado de Po lir-ía do diS-1
"a'110 let'ivo de 1947, do Cur-so. Normal Re- trito de 'Esteves Jú,nio[', 110 município de'
"gional ümaculada Conceição, de Videira. Concórd'ta.

"

I�" O' ãnspetor escolar Or-lando FerreiI1a de Dixpensar: ..
Melo �ara Integr-ar, na quarídade de José Pahhano dle Macedo ela função 11::prefüdente, as bancas ,exállninador.as do 'de 1° S'up1el1rt€ do Del<egaelo de !Polícia,
,.'.)urso fLmclamel1!tal, em r,egime transitó- do mU�lidpio dle Bom Reviro. II'frio, do 'ex-Instituto de IEducação Sagra- Designar:
dia Fall\ilia, ele Blumenau, (a'1't. 1(){), .10 Ad.;;o Dan'iel And'el'so.n 1).8,ra '€xéTcel' a'
. decreto-J-ei :no 257, de 2,1 de outubro de função ci'e J.o Spplent,e doO Delegado d'e'

�1946). Policia' do munidpio de Bom Retko',

cânica).

"
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IIPLOW-TRACII WARD

Novo trato� de 3 velocidades para sítios
.

2, 4 e 8 kms. por hora - esta série de veloci
dades permite escolher a que fôr melhor para
lavrar. cultivar, gradar, semear, cortar relva.
ceifar e juntar palha. Engate o carrinho ao

Plow-Trac e trabalhará com confôrto. Sirva-se
do Plow-Troe para acionar sua serra mecâ
nica; pulverizador, bombo centrífuga, com
pressor ou eixo de transmissão, Plew-Troc,
com seus apetrechos de fácil ínstokrcôo,
mecanizará todos os serviços em seu sítio
ou fazenda a baixo custo.
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que o tornam um

prensa0 e beleza, PARAGON - de Lux�, de ouro
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DISTRIlmIDóRES
CARLOS HOEPCKE S. A.

COMERCIO E IMDÚSTRIA
Caixa Postal 1 e 2 - FLORIANÚPOLIS

�*J.'
�I

.r'''',f:\� I

IA

-I",

modêlo de

res expressões

de 18 ks., distingue-se como uma das maIO-

indústriada ,

SUlça.

* Ouro de 18 Rs.
* 17 rubis
* Anti-magnético
* Ultra·automó'{ico ou

* Nõo automático
* Anti-choque
* Balanço compensado

(inalterável às oxidações atmosf&ricas)

. Distribuidores para todo o Brasil:

COIMBRA & FERAH
".Rua Uruguaíana, 104.2.° Tel. 23-4118 - Rio

PANAM - Casa de Amigo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRÊMIO URA - LIRA TENIS CLUBE - DIA 15 DE NOVEMBRO GRANDIOSO "BAILE D AS MASCARAS" - .SOLiCITA-SE .ÀS SENHORAS E
SENHORITAS, SóCIAS DO URA E GRÊMIO LIRA CO)lPARECEREM FANTASIADAS - PRÊMIO PARA A MAIS BELA FANTASIA - TRAJE: RIGôR OU FANTASIA
DE LUXO É PERMiTIDO BRANCO. - INAUGURAÇÃO DO SALÃO DE CRISTAL. TODAS AS QUARTAS-FEIRAS REUNIÕES DANSANTES, PROMOVIDAS PELO GRÊMiO
LIRA AOS SEUS J\SSOCIADOS E AOS SOCIOS DO liRA, DAS 19 ÁS 22 HORAS, COM A SUA ELECTROLA.

.

___

•

__ o D�.��MB��: N�!AL DAS CRIANÇAS PDBRES, PATR091NAOO PELO GRÊMIO LIRA.
/

Despertam o maior íaterêsse as regatas de t 5 de novembro préxímo em disputa
do Campeonato Catarinense do Remo. Candidataram-se ao titulo máximo do reme

barriga-verde as valorosas guarnições do �1arlineni, Ríachuele, lpiranga
e América.. O Aldo Luz, por motivos imperiosos, estará ausente,

=_.""'".."...•""',.-""'•._"=,_"""-""'�=""""""'" ._- ._- . __ . ""'... . .. --- oe. ee .. -"'==L ".

-VI'I'�J{.H. -7
..

�. BRAS�L 1
P�IMEIRO CI;:C'u�TO �:�o,.

Domingo ultImo. reahzo�-s,e, JI0BILIS'l'ICO n E.TOINVlL'E
. no gramado da VIla Operária .

do Saco dos Limões, uma par- ".,.,
.

tida amistosa entre os quadros No prOXI1l10 dia I �e dez�m-
d vue d B ,'I 'aI'ndol

bro, ás 15 horas, sera realiza-
o lona e o rasu, s

id d d J
.

d
., 1 lt do .. na prospera Cl a e e om-

vence ar o prrmerro pe a a al'l1 '. .

ircuit ..

contagem de 7 x 1; tentos con-I
VI e, ? p�lmeIro CIl C�l o au-

quist�(los por Zélia (4), Moa- t01l10bllIStIC10, fl�r?1l10vdldOd por
ir Plácido e Di1son. O "team",'

um grupo (e a icrona os o es
c
'. .

t porte do volante.vencedor Jogou com a segu1l1 e
. r

constituicão: Walmor, Rubens tOlcdertalm6·0e te�alA umt. percurso-c,' : Plá Ido. Lauri e Na- to a .. e qUI orne ros, po-e anca, acinov Lat
1 d AI t d

buco; Moacir I, MoacirU, Zé- (ent o � e.e cdoncEOlt'redr 0Aos. os:

1· Díl L iz au omoveis o s a o. S ms-
10 1 san e UI, . -

d
-

.duuí 'd'

crrçoes po erao ser a qurri aS'

. }'LLr}\IINENSE I) X A.VEN· com o sr. Edmundo José de
TUREIRO O t Bastos, á rua Procópio Gomes"

No gramado da Trindade n. 274, em Joinville.
realtzou-se domingo últtmo.t v-> •••••••••••••• , •••••••••

um prélío futebolistico entre o

Aventureiro, local, e o Flumi

nense do bairro da Prainha,
vence�ldo êste último pelo' es-

Eis uma noticia alvlçareírr I há alguns meses, noticiando. be Atlético E.xpedicionário se- corre de 5 x 0, tentos feitos por
para os amantes do futebol em que o campeão dos campeões rá composta de 21 pessoas, de- Anastácio (3), Bnísío e Janga.
nOSSa Capital: O Clube Altético catarínenses havia entabolado vendo deixar São Paulo dia O quadro vencedor jogou assim RITZ hoje ás 2, 5 e 7,30 horas,
Expedicionário, d,e .São P�ulG! negociações, .c?m� �amoso clu', 14, viajando pelo ,avião da Cru- formado: Estevão, José e João Matinée e sessão Chic ,

em meados do proxrmo mes de. be dos. expedícionários- I zeíro do Sul. Fara parte da de- I' Ivan. Enisio e Osvaldo; George Brent � Lucille Ha-
novembro estará entre nós. I Agora, ao que apuramos, as legação-,o famoso locutor Odu- João II, Cláudio, Anastácio.

I'
aI - Vera Zorina _ Charles

Poucos em Florianópolis co demarches entre as diretorias vald; Cozzi, que todos os cata- Aderson e Janga. Winninger
nhecem o prestigioso grêmio: do Avaí e do Clube Atlético E:X:-i rienses costumam ouvi-lo co- '. A MU,I1HER :m A MENTIRA
paulista, formado' por ex-pra-; pediclonário chegaram a bom: mentando os grandes prélios ER.N}t�STO DEIXARÁ' O FIJA No programa: Brasopolis. et
cínhas, combatentes da última. termo, tendo o presidente do futebolísticos. . lUENGO�, suas produções _ Nac..Coop.
Grande Guerra Mu�dial. Pos-' clube bandeirante telegrafad.ol O Avai já solicitou a neces- Rio, 28 - Em vista do.s úl- Noticiário Universal _ Jornal
suídor de uma equipe creden-l ao sr. Arnaldo D�tr.a, com':lll-l sáría licença á F. C. D., para a times insucessos do conjunto Preços: ás 2 hs. Cr$ 4,00 3,50-
ciada a oferece.r I?randes espe- i can�o que 1:01' un_ann:r:e dellbe-,' temporada amadorista interes- do Flamengo. no a.tual certa�e creanças até 10 anos 01'$ 2,40,
táculos futebolístícos. o Clube, raçao da díretoría, flCOU re

tadual do arêmío da Paulicéia. carioca, a dIret?rIa do rubr 0- âs 5 hs. Cr$ 4,40 3,00 ás 7,30 hs,
.

.Atlétíco Expedicionária possue solvido marear as datas de 15 \ to
negro guanabarmo mostra-se Cr$ 4 40 único.

.

�um cartel invejável de vitórias e 16 de novembro vindouro pa- Desta forma resta-nos so- desgostosa .com. o técnico .Er- Censura livre
e um titulo que muito o honra ra a realização de dois prélios mente aguardar os grandes dias nesto Santos. E bem pOSS1Vél .

no panorama ssporttvo bandei- futebolísticos nesta Capital em que teremos a satisfação de que ainda esta semana? "coa-
.

'ROXY h'o'j�',á� '7,30' h��'��'"
rante: Campeão amadorista. respectivamente com um com- apreciar o valor do Clube Atlé- ch "

. apresente seu pedido d')

I 10 O Esporte de Santa Cata-«
O "Estado Esportivo" vêm bíuado local formado por mi- tico Expedíoicnárto, graças aos demissão. rina _ Nac. 20 _ Helen Vinson.

mantendo contacto com o pre- litares e com o Avaí. esforços que dispenderam os
PREMIADOS OS JOGADORES: _ Lyle Talbet

sidente do Avaí- sr. Arnaldo Apurou ainda a nossa repor paredros do tetra-campeão ca
DO OLARIA O PECADO DOS PAES

Dutra, e J'a' tocou no assunto tagem que a embaixada'do ch.l. tarinense. .

.... 30 C tí
-

d
.

dRio 28 - pela magnruca on inuaçao o sena o

R I-
._._.-

h
Ilt

.

f t""
.

d 8
" vitóri� alcançada domingo úl- A RAINHA DAS SELVAS

ea Iza-se I Dle O es Ival .

O u_ca�uva �T�;i�:��:;�r�:���;s�;,a�ri; .', ��:��2!t:'�� ���so.
Promovido pelo valoros? Bo- ,s�cia-se,,, a�sim, 'ás comemora-I?o clube campeao serao con-

Cr$ 1,500,00 cada um, sendo...... .•• . , _

caiuva Espor,te Clube, sera ;e� çoes?o. �la do Emp�egad.) nOI ten:Plados
com me�a!has, ofe: que Spinelli, autor de tento

lizado, hoje a tarde, no est"1diO ComercIo', que hOJe. trans- recIdas pelo sr. CapIta,o de Mal
vitorioso receveu o dobro da

da F. C, D., gentilmente c:uj. corre. ..e Guem'a Antão Alvares Bara-
quantia.

'

do, um interessante festival. O torneio é dedicado á se-' ta. ,

'futebolístico, constante de di- nhorinha Yodda Brito de Oli_! O sr. Celso Ramos
.

insti- CAIUPEONA'rO CAR10C:t .])E
versas pelejas, entre os clubes veira Samp;io. tuiu a taça "Simpatia" para FUTEBOl,
infanto- juvenis devidamente ser entregue ao clube que ven- Rio, 28 _ Em virtude de ser

inscritos no Campeonato dessa A campeão e ao vice-campeão der maior número de ingressos. dia de finados o próximo dO-! ODEON IMPERIAL-
.categoria. serão ofertadas taças, doadas Os ingressos estão sendo ven- mingo, a F. M. F, resolveu que simultaneamenteRealizando tão sugestiva pelo sr· Comandante Álvaro didos ao preço único de 2 cru- os jogos da 3a. rodada sejam! Em Matinée ás 2 e 3 3/4 hs-
festa esportiva, o Bocaiuva as- Pereira do Cabo. Os jogadores zeiros. efetuados no sábado. Imperial em matinée e soiréec

L���N2�O J! ���.ED�,OC���:f AVAI ' MERleA JU������o:e fu�ti�� JDe�� 8 L��:�s7�:r:�!°1.���a�etros�
nicou que O ponteiro direito I ., . , .

X
. . _ .,. po.rtiva da F. C. D" reunido all- MILAGRES DA FÉ

Luizinho, ex-jogador do Cr�-j .fOlllVll;'�' 2; � .Ta f�\�d<;UI-lnca F. �., �a�lP�O �om,vII;?-- te-ontem, resolveu: Os mihigres do Padre AntônÍa
zeiró, de Pôrto Alegre, atual -I It'I a e�A�aob tl�O, a edSS1;;:�! se, e o . va�: e di 0EnatnodPod� Suspender por 8 jogos ofi- No programa: 1) A Marcha:
mente contratado -pelo F· a-I aça e1' a . amos a,::,l -jltetra-campeao o s a o

,c'ais o zagueiro Luiz do Bo- da Vida n. 140 - Nac. Imp.
men poderá tomar parte em' va", oferta de importante firma',bem passiveI que o primeiro' 1.

a'

'

Filmes. 2) Caminho para. a. ,
. I' d t" d 'ddi' l' d (' caIUV,

H 1 d Sl t 3) A V djogos do Campeonato Cano?a,! m us rI�l e nossa Cl a e, p�- e�contro seJa rea Iza o n,a, :a- Suspender por 5 jogos ofi- o an a - 101'. OZ tJ;

em virtude do referido profls-, ra ser dIsputada entre o Ame- ;pl�al 'do Estado no prox-mo ciais o zagueiro Anibal, -do Bo- Mundo - Atualidades
sional não ter tomado parte no, . \ mes de nove�bro, deven?o o

caiuva:' Preços: Odeon .Cr$ 5,00 3,OOi
terceiro turno do certame

gau-,.
E:�I ABR.IL. O SUL AIUERICA· segundo ser dIsputado aqUI, em ,Suspender

p.
ar 4 jogos ofi- 2,00 - Imperial Cr$ 4,00 único,

cho. '. NO DE R.EMO.� dezem�ro, tudo depend�ndo �e ciai,s o dianteiro Vitor, do es- Livre creanças maiores de 5:
x x x RIO, 28 - Em sua reumao de um acordo entre os dOIS maIS

quadrão de aspirantes do Bo- anos poderão entrar 11as ses-

VALORIZADO O ZAGUEIRO ante-ontem, o Conselho Técni- famosos grêmios de Santa Ca-
caiuva; sões diurnas.

.

MURILO i co de Remo da Confederação tarina.· Suspender 'por 3 jogos ofi- .,...... . .................•

Noticia um matut.ino ?e Belo. Brasileira �e, De�portos apro-'
..... ,..........................

dais o médio Adão, do Carava- ODEON - ás 5,30 horas
Hori.zonte que o zagueIro Mu- vou a partlclpaçao do· nosso GRINGO EX'l'REARt\. NO na do Ar; LAR DOCE TORTURA
,rilo� do Atlético Mineiro, rece-: país no Campeonato Sul Ame-, FLAll'lENGO! Suspender por 2 jogos ofi- Com: Randolph Scott - Lín
beu uma proposta do Corintians ricano de Montevidéu, fixadol Rio, 28 - O "player" baiano ais () centro-médio Frederico, Bary - Peggy Ann Garner -
,de São Paulo, de 250 mil cru-) para o dia 4. de abril do próxi- � Gringo talvez faça a sua est:'éa do Bocaiuva; Connie Marshall
'zeiros, tendo contraposto com mo ano. J_i'icou ainda decidido: nOj3 gramados cariocas, no pró- Multar o Bocaiuva Esfporte No programa,: 1) O Esporte
:300, adiantando que por menos que a realização do Campeona-, ximo domingo, quando o seu Clube em Cr$ 300,00, conde- em Marcha - Nac. Imp. Fil
não sairá da capital mineira. i ,to Brasileiro de Remo será le-; novo clube, o Flamengo, en- nand0-o ainda á perda da ren- mes 2) A Voz do Mundo Atua
-o Flutninense, do Rio, terial vada. a efeito no primeiro dO-;.frentará o São Cristóvão. A en- da de seu encontro com o Co- lidades'
concordado em dar a quantiaj mingo de março de 1948, pOS6i-; tidade baiana já cientificou

álleO'ial'
Pl'eços: Cr$ 4,00 3,00 2,00

'8oli,?itada pelo referido "pIa I' vel:r:1ente no .Rio de �aneiro oUI C: B. ,p., que"transferhl o. refe· Abs�lvel.' o árbitro João Fer- LiYr� creanças maiores de !i
:yer . entao em Porto Ale5re. , ndü player para a F .. �I. F. nal.ldes dos Santo,s. anos poderão entrar ás 5,30 hs..,

.

,

Direção de PEDRO PAULO MAC!fAOO

o campeão amadorista de São Paulo
excursionará a Sanla Catarina

�begaram a bom termo as negocia�ões entre o Aval e .,
Vlnbe Atlético ExpedicioDária.-Marcadas as datas de 15 e

-. 16 de novembro para a reaUza�ão dos jogos
do clube da PaUncell

·

•
l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cadastro Social do «() Estado» j
Pedimo. ao. D()UOJ diatmio. lIldtor-.., olK�o • pl"W<D�r fi

� abaho' e 1'I1IIIKSte-lo á' noeea .R.� &f'tm th oomol!l�
r � mt1;.'I. o ,pOMO lI1OVO eadutio IoclaL

.
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Iaceneíos no' Empreze de aeveqeçae
Müine.... O 'R

� .(.) � o •••• Il � o ••• ao •• III .

� 00 �-p ....... iii •• � •••••••••••• III O •• a ••••••••••••••••••••••�)f

� fio Pai\(mi.) .m" ••• 21 •• 0 •••••• D ••••••••• � ••••••.� ••••••••••••••.�.. Boston, 26 (U. P.) - o. pre
sidente Truman declarou ofi
cialmente o Estado de Maine
zona flaggelada. Os incêndios
nos bosques ameaçam propa
gar-se ás zonas de Biddford e

Kennebunkport, onde os habi
tantes começaram a' abandonar
seus lares. Dez sacerdotes uni
ram-se aos grupos de voluntá
rios que tentam impedir que
as chamas cheguem ao Colégio
F'ranciscano e Convento Stel- .

la Marís. que abriga numerosos

estudantes.
A medida de Truman

facultaiagora ao govêrno federal o for
necimento de materiais de guer
ra excedentes para a reabili
tação das zonas afetadas pelos
incêudtos, os quais já causaram

danos no valor ele quarenta mi
lhões de dólares.
A policia de lVlaine prendeu

dois incendiários, os quais con

fessaram haver posto fogo em A Dnctorin do Clube DOZE de Agosto resolveu, a partir desta data,
madeira seca nos bosques para sustar Icmpornr iarnente, a admissão de' sócios ASPIRA:-iTES, salvo 0&

poder ganhar dinheiro comba- l'i lhos de sócios.
tendo as chamas.

......... .. e •••••••••••••••••• e ., _ •••• o •••.•••.•�.:.

.. «I •• " • � ,. fi • ., ••••• " •• SI.·••• ·e 1» •••••••••••••••••••••••••••.•_�. II

, �deeerlamOll. tom'Mm,. gentB8a de DOtleiu ... 1 _
�..mtfn e oatru. de ,...._ ou 6t .,..,.. .mi....
----�----------------------------------------------------

DR. 'lIfARlO WE\'DHAUSlilN
Clínica médica de aduitos

e crianças
Consultório - Trajano. 29

Telef. ]11(. 769
Consulta das 4 ás. 6 horas

Resídênc.a :

li'elip'3 Bchl1lü1t n. 38
Tel. 812

�1.�AV��·LACEIDA
� �-clrQrltl.ca d.e Ol.hOo
..... @1R'1cro.. NlIrbJ - �_a.._

-

••uarição de lentes de
,

t1ontQt�'
Reiniciou SUQ clinic 1

Conlultorio: Felipe Schm idt 8
Dali ,lO àu 12 h•. e das

14 às lS horas
TELEFONE 1418

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de auas mercador ie s

Agente:; nu F'lorianôpcfia CARLOS HOEPCKE S. A.

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

Dl. ROLDÁO CONSONI
!f�IA GERAL - ALTA, om.
!ll�IA - MOL:eSTIAII DR �
.... N'HORA8 -oPARTOI!r ...
:J�do pel.il Faculdade de K�
:Ilbwlll da Universidade d� &ao

1a�. Oi\de foi assistente por" .....
rúlll_ do Serviço Cl.rdi"gloo GtI

l!'l'of. .âllplo COl'Tela Neto
i:!<l'�in do estômago ca 'Vw. �1·
��'l!S, .lnt<l!.'iltlnos delgado e grOlNl1l.
íli�!)id." rins, próstata, l>exJgct,

'.ím.'�, ovtrl09 e tl·omp&/ll. VD1'1_
é,. Mm'(;Cele. varWeti til Íl<tn'lt"

C'ON'SULTM.l:
� IA lia li horas, A RUIk "'''I';JO
ikt.'4WiI.1dt, :.li (altos dli Cll.� PI»

rsíao). '('el. 1.5&8.
.��JI1;!I{CJ.&: Rua !!)lItJeV!!l8 .H1!l

�J,}:I'. 171>; T<el. li{ 7M

Essa m=dida (, deLerminarl.a pelo falo de o. numero de seus asso

dados ser, a[ ualmeute, mui I o elevado, em relação á exiguidade dos
seu� saiões.·

.

.................... L .

Seerf't:wia. em Plorianópolis, 23 de Outubro de 194.7
A DIRETORIA

!Ut. #1.. SANTAELLA
.:!i-1(flktm'lldo pela Faculdado Na

f"AtiUl de Mefilclna da Unlnrlll(lA1..
� 4l<t :amam. Médico por concuz

,�� rli9 6erviço Nacional de �.
t.al". Ex interno da Sant&
• Misericórdia,; II lIollPltN
trico do Rio na CIlPltal Ir••

deral
�O.& Illi!:DICjl - DOIIlNQMI
,

NERVOSAiI .

• w VODsult61rlo: Ed!f1cl0 �
NETO

''''' 'e;u :J'el1pe Schm1dt. Conm11tu1
Da 111 AlI 18 horal -

Residencia:
Largo Benjamin Conlitant 1,.6

.. POLYDORO S. THIA.GO
i� do Hospital de Oartda49

de Flor1anópolis
�j;ente da Maternl!lMe

�OA MIllDIOA _. DLSTOlJI..

� DA OES�AÇAO E DO

PARTO

�fIiII 40a Órgâos lnternOll, ...

J>IIClalm<!nte do coracl!.r

....p.s da tlrolde e dema1ll

sIl\ndulas Internas

_OIP&KAPIA - ELEC!I1KOC"'JS,.

�1U.!'Lt. - ME'!I1AJJOLI8MO
BASAL

�_ d1lrlamente dRl 111 U

18 horas

� chamados a qualliUe1'
ilIltI(lIh, laolumve durante a no1te.

�tlLTO!UO: Rua V1tor lIeireo

les, 18. l"One '1!lL

�@IA: "''fen1da Trem·
.

powsló. 62. pone '1110

o NOVO HORAlllO DA VARIG

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

Dr. BIASE rARACO
IIOJi,NÇAll "DE SENHORAS _.

1lIDlLI8 AFEC'ÇOES DA
P.In.E - RAIOS 1!NFRA·VER..

lifilla.'HOO E ULTRAS-VIOLET.A.e
Coa.., R. Felipe 8clm::ldt, C6 -

1:'0. 9 ã. 11 e das 5 às 7 hre.
ReM: R. D. Joims Cé1mara. 47

iFONE 164.6

.. '

DE PION E IR OS
R SEsvtco DE V.S.

Quando se forem as dôra
agudas apôs cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pele
excesso de acido no estornago, _
sim como a azia, Que é um verda
deiro vexame-es0cial, torna-M •

vida novamente aprazivel.
·Porque contínuar a sofrer 'I

A primeira d6se do saboroso cp,
Digestivo De Witt> dll alivio ime
diato. Este afamado produto reli

bibelecerâ em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira' suave e proporciona
alivio com s primeira d6se •

:1]; Peça na Farmacla o ..

!�DeWi�·

I'

.M.oléstlas de senhora

III':lGII�ult6r.10
- Rua Joll.o Pinto a. ,

- &>b.rado -- Telefone 1.461
�4nci.R - Rua Sete de Setembl'l)
_.' Ol1diflclo I. A. P. da Eatin}

Te1efnne 11{. 8S4

�Wt. rAULO FONTES

DIilUNeJiJM 08 Vl'8f'>TDIOS TRA-
1:31\1..111:-3'J.'.\'8 NA HOL}\.]\;DA, EM

1947• R. S. CAVALCANTI
>i'MBj'llti "xcluslvamente de crta.n.çu
a_ &!Manha Marlnha. 16

Telefone M. 73Q S. TT. L - lnfol'lmim de Haia

qne, �,r.gl111d() estrl(los feitos f)rlo
DepartallJ.cnlll CcnLrnl de EsLLl.tis

tira, a Holanda tcvl;l somenle 31
tlj�si(ljos frahaJ<l1isfa.s no pl'im,eiro
i.rimrstre de 19\7, comparadas com

270 durante todo o ano de 194.6. O
numero de ll'ah::tI.hadol'Pg 'afetarIos 3,a,li.""'� De FloriWJ1ÓiPolis paTa Porto Al,egre. Decolagem ás 12,30 h.w.

foi rle 4.100, 'em compar,ação com 4.'318. - De Flori'aiD.ópe-1ia paTa CUTttiJ)a '13 São Paulo. De,co�ageI&
79.750, p I) mlll1rl'O dE' dias de ll'a- is 13,00 horas.
halho jWl'flir]os .foi dE' 71.'100 e .... õas. � De Flori'!1iD.'Ópolia para P,orto Al'eg,re. Decolagem ás 10,20 br.!t.

6R1.000. 'rflspectivu,m.entc. Outros 6as. - De Florianópolis paTa Curitilba, São Paulo e Rio de JaDleÍro.

algfl'rismos mostram que o l111111f'1'O Dooo'lagem ás :1.0.40 bODas.
de d j;::pulas após a nltima guerra Sab. � De FIorianópo!i-s para Porto Alegre. Deoolagem ás 12,30 m.
i> me.lhor elo qne o rIos anos' que 2&9. - De Floria,nópolilS pa.ra C'IllI"itiba, São Paulo e Rio de .ra.newo.
i'E' sr.gll irnm á pl'imei,l'a g'Herra Dooolagea:n áI!l :1.0,40 b,o'N!.s.

.

n:l..nnrlial. Em 1.919 e 1920 hDl1\'e P.&SSAGEIROS � CORREIO - CARGAS - VALORES - REEMBOLSO.
1.130 rl.ispu1as. envolve,nrio 128:000 :_ FRETE A PAGAR � SERVIQO DE ENCOMENDAS - CARGAS p�

opcr1áf'ios. P, de maio d,e 1945 a! .

EUROPA PELA K. L. M.

I de�emb:o ,de. 19�6, houve apenasl FILIAL V A R I G - EDIF1CI? LA PO�TA - P'RACA iI) Dli

1368, aLmgmdo 104.098 homens. NOVEMBRO � TELEFONE. - i.325

----,-------------�-_._-�-��._._._.

FARMACIA ESPERANÇA
do F ..rma�lltfeo NILO LAUS
Hoje e amanhl _ri a na pr�rerlAis

Dl'CIiall UqO.rudB • _traqei!'MI - Bomeop'ttu - Péril;
I\llarlu - Artipl'l tIe ltol'J'JlCha.

Garante-•• a exabo chHrvlaela ItGt receitário IIIW"
,

i

, 1

MOTORISTACURSO DE
e

.

Socorro de AutomóveisServiço de Pronto
Enaina-!le a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conhecimentlo do metor.
Atendem-se chamados para reparo! de urgêncí�.

Auto ..Escola 1-47.77
.GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OS6:RIO. 40.

I ",
riiIII ria!I Fabricante e distribuidores da. afamadalll con';; II'·
Llí.I fecçõe!!! ·DISTINT1\" G RIVET. POIJllua um.gran: .

de .o!'timento· de aal1Jemiralt ri.cado...., til'i.n.!

bon. e bal'ato.: a godõe., morin. e' aYiamento.

II
"

palt1a alfaiate.. q ....e receb$ dil'.tament. da. .

melhot'8m Idbricam; A Co.a ·A CAPiTAL- "homa a ,sltongtloj ,do. Snr.;. Comerol...te. do Into!'lo!' no aentldo de Ih. faalGum .

·:smo

'l71Glta anto de of.tuor'3m .ua. comprail!l� MATRIZ 'om 'Flo!'lan6poU.i � FILIAIS em Bll.1menau .�LQjalill.
�qa EE'*n=..gga=�..*MRMdMd B'm.�i.wm�AB5mE 3a�..� E , �..aEauEm�DB a...m =-..sa am ma�mu ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I' bonrada classe dos empregados no comércio apresentamos. nesfa lata,
homenauens de nosso apreço pela sua inteligente e eficiente

----.W hW cO.Dtriuuição ao progresso do ,Estado. �---------------."-._"""'..�'

Aprovado em prime!ra discussão, o projeto da extinção· dos
mandatos comunistas .,.,. rl�

--_._---�-� --

Rio, 29 (A. N.) - O projeto {Ia cassação de mandatos, foil tribuna, o sr. 'Nerêti Ramos to=
I do sr. Ivo d'Aquino, que trata aprovado, ontem, no Senado,' cou a campainha e.�esdàI'eceU,i

1, .....-;;..8,.
.

.

,

em primeiro turno, por 35 vo-!. que, podendo o orador, falar"
tos contra 19, devendo ser in- duas. vezes até duas '. horas, a-

I Ubaldo. BrlsigbeUI pluoido na ordem do, dia de de-I seu ver podia falar de uma:"

pol,s de amanhã, para segundo só vez durante as mes--
No "Hospital Norêu-Ramos ", .

e último turno. Se fôr emenda- mas duas horas. Como ninguém»
onde fôra recolhido em estado do, voltará. á Comissão de Jus- protestasse, ele deu a sua inter-
grave, veio a ralecer, na ma- tiça não recebendo emendas, se- pretação como aprovada. con-

drugada de ante-ontem, o sr. guirá imediatamente' para a' tinuando com a palavra.. por"
Ubaldo Brestghellt, sub-Díre- Câmara dos Deputados, onde mais uma hora o sr, Ivo d'Aquí->
tal' Industríal da Penitenciária. sofrerá uma única discussão, no. Leu uma entrevista do sr.;

I:s hl"sto' rl* !&S� de' um h'jl�storl·ador Ainda muito moço llllClOU
por ser matéria originária do Sampaio Daria, opinião de Car--

U II sua vida como comerciário. In- Senado. . los Maximiliano ..e outros Sô--
RUBENS DE ARRUDA RAMOS teligente, dono de rerrea von- Falaram diversos senadores, bre mandatos ê concluiu dlzen-»
VI. tade de vencer, trabalhava e uns pró e outros contra. do que, interpretando a Cons-«

Entre os constituíníos de nossa fauna, uin .10S ruais estranhos e or'l'- estudava F'ez ° CUI'SO de madu 'I d'A '!
- ,

.. u - ex a-o .. c;, .• su
-

F:alou al)OS ° s,r
-.

: vo qUI- tituíção, interpretam os paTla--
ginals é o por:Co-espil1ho. 'l'J'eCUrSDc do uso da matéria plástica Ipar>a' F Id d
..

!b '1'
A ' , •

ló d
reza e ingressou na .acu a e '110, Disse que tínha uma S!:.ravel mentares ao mesmo tempo 0'0

rins I e ICOS, esse CUrIOSO espccrme zoo ógico ,é recamado de agtn os al- . _. u
..,

rínetes, que lhe dão desajeito ,w- porte e Ihe impedem êxitos .fotog-(\ni- de Direito, devendo barchare- responsabilidade, qual a de de-: democracia, qUe forma a fami=-
cos, () diabo lhe entregóu, por defesa> a agressão. Todos os que se lhe lar-se no próximo ano. ]1Jra fender o projéto e sua doutrina.! lia civilizada do mundo. O' Bra=
aproximam, seja Ipor hem, sr-ja :JUI' ouriostdade, seja por dever de of'i- membro diretor da Liga Ope- Entra a tratar da agitação ex- sil - disse - está numa'encl'U-'
cio, acabam feridos 'po'r 'Um ,1,ltrPlifldo, de agulhas. ",. d

'

CI b d F '0 áraria e o u e os 1 unci n -

i.'j·eml·sta e diz oué urge um,a zílhada: ou flca com a
- demo-·Dizem que da !p,ermRiflenÜ' L'l"ulidade do ouriço - nome pelo qual '...-

também é conhecido -- proveio J expressão espirito-de-porco, Não sei rios Públicos. solução politica a. ser dada pe- cracía ou ingressa em ideolo�"
�e é verdade!

' Desapareceu, prematuramen- lo Congreeso ao problema, gias cujos malefícios já" roram»
'O, fato é que o sr. Osvaldo Cabral, ucaeapado pela mingl,m de ele- te aos 37 anos, deixando viuva 1 O'. " � Prosseguindo, faz ongas con- demonstrados. u cumprImos'

mentes e argumentos, Iqllle I() excusassem de uma omissão contratual, a exma, sra, Zizi Lísbôa Bre- .

. , , def "j'
.

'I í i t síderações sôbre extinção de o nosso dever politico, inter-»
:1'Ü JUV'()S ue eaesa ()fllerance e M) IrlD C convmcerue. a uou-se ao a aque, 'sü!:helli e duas filhas menores.

-

ás cegas. Atacou ao Prefeito de 1:.'!orianópolitS; atacou ao jornal A Ga- � mandatos, sendo" interrompido i pretando a Constituiçãó- com o',"

zeta: atacou ao Govêmo do Eslaclo: ,e atacou a .mím, E, nessas quatro O sepultamento de seus res- a cada passo pelos srs. VilaS-I' sentido superior de defender a,
investidas, foi sempre um .Nr::lipoleãó .ern Wa(úloo. tos mortais, no Cemitério da boas, Aloi.sio de Carvalho e

OU-!
nação, ou abriremos brechaS',�;

Ao IP,refeito a,gr,ediu pü.l'qrne êle, rece:bilda a wlicilae50 de Ol'dem, Irmandade dos Passos, cOl1sti�
Jkssoal ,que o ,sr. Cabral encaixal'a na Assrmbléia, J]1ara não 'pag'ar La- tro.s: que levarão o pais ao abismo�,

xas, 'custa,s e selos, - não ',('.cc.}lou ime{lia,LamenLe o expeclientE', exlerno tuin consagradora homenagem J..Jeu part.e de um panicel'. da
I
Ma,s o nosso dever supremo é a.,;

da P'refcHu"r"a ,para Ique o funcional,ismo lódo se dedi:casse á piedosa ás suas virtudes de cidadão, de
sr. Edüal'do EspindoJa sôbre o' defesa da democracia, contrre

rlI1issão de arranjar um jeito de �a;}var o' ilcpuLado da entaladela. Gritou chefe-de-f,mnilia, de. funcioná- assUl.lto. A seguiu:. passou ali os bandos que a. querem.. ·desvir-' .

ama, duas, [rês v,pz,es, contra a demora (:� respost.a. A juizo seu, o Pre- rio, de colega e amigo: --

f,eito 'esta,v,a conivente com, () caluniador, ]f!'oLegi,a-o e não se Hlpl'eS,sava :mstavam presentes ren1':esen-
consIderar a questao da repre-r tuar - conclUiu o llder da-.

para 'que ,o ca;,o esfrilasse! Nada mais injlu;;to. A f,l'agilidade dessa acu� 1;' selltação partidária., dizendo
I
maioria.

sa<;ão nia ipP}.o incrivel. No dia 3 de outubl'o, a l\'I,esa da Assemiblwa tantes de S. E:xa. o sr. Giover-
qUe a çonstituição d� 1891, não I' ,O ÚNICO DEPUTADO

receibia 'a r,cslposta da PrEl{�ei1.u.ra . .o prazo, que até então corria i:nde- nador do Estado, ausente da. tratava do assunto, ao passo UDENISTA
pendcnteme,nle d.a vontalde .do ,sr, rGaJ)l'al, à,e'ssa daLa por f'l'pute c.ome- Capital, Secretários d'E,stado, f!'. J

d T' f
•

ç.lm a :'cm'.rel' �)or sua ,canta. ISe a demora me fa".oJ'ecess-e - e eu. não d d' d
que a de 1940 trata expressa ..

, O sr. Fernan es avora ·Oli.

'sei 'em ,que - e;videntem(}nle não ,poderia seI' ,contarl<\ a,nLes de 'l\pcclbi<.la corpos ocente e Iscente a mente. I o unlCo udenista a votar a fa··-·
{l. l',eslposta 'solicitada. ,Se a demora viessr em desfav,ol' (lo s.r. Cabral. a Faculdade, diretores de repar- O sr. AlüisÍb de Carvalho, in- vaI' do projeto. Disse que havia.
êle ninguém, dR sã eonciência, poderia irrogwr c'lüpa autrs dr às Sllas tição, representações' de fun- terrompendo o' orador, diz que, três aspectos a considerar: o ....

mfrOS chegaJ'em os ·el,ementos dre dM,esa. -Desde I) dia 3 rl,e outubro es- cionários de colegas, de opel'á- a Constituição de 1891 tam-I! jurídico, o politico, e o patrió-·Lava o deputacl!O' h8!bili.lwdo com ,ws armas que perlira. E - v,ejam e rios, de p�nitenciários"anotem os ll:lito,l'es - somente 17 dias, depois, a 20 de ou turbro, sob bém cogitou de representação !tico. Quanto ao prim.ei1'o, tinha',',
chuvas '[,orr,enciaj;s, a montanha glermia e, l1a:r,teja.nte, espirray,a o ratão. A' beira-tumulo falaram co- partidária, quando garantiu ai dúvidas, que não se dissuadi�,

ISoe alrg'uma d,emora mp i'avor,e-cen e 50 a alguém elU deyo por ieso p8- movidamente os s1's. Hipólito minoria. I ram diante dos argumentos;-
.nhoI', aqui deixo minha imaiiável 8 imorrivel �r.atirdão ao exrno. sr. dr. Pereira, pela I,Aga Oper'ária, Declara o sr. Ivo d'Aquino,! usados, sôbre Ise a matéria era;�
Osvallrlo :Rodrigues Ca;bl'wl! dA. Ot" C B

.

A s�uJ1,cla vitima dOR afaq.LWs O-e.sconLrolados e gratl1'itlo's do insig-
aca \emlCO fi:

avIO . (erelra, que ,a representação partidária' ou não constitucional. O aspec-'
�

ne ij)arIamentfu', [,ai ,a jornal A Gazeta, que Já lhe dell, de. conlado, em .pelo Centro Xl de Fevereiro, faz parte· do nosso sistema) to politico, não tinha maior ím- .

minclinhns, o irôco.
.

dr, Rubens Ramos, pela Peni- con.stitucional. I portancia para o orador. No to-
A te:l'c,eira, d'oi o GQ:\Tlêrno ,do ,E'stado. Em ·sua Q)arlenga, �ll'stellLou ,tenciária do Estado e desem.... . .

d
' ,

t
C b I" n dI' .1·d

' Nessa altura, o dlE!CUrSO o, cante, porem, ao aspec o pa.?'v-I() .5'1'. a ra que o 81'. '.l"ovcrna .01' UI,VW j'esponú,t ,o capcwsamen/.e a bargador Ferreira Bastos, pela (

um pedido de infoj'?noções" Que ,fizera Ina Ass.embléia. Dep.oj;� de ler as sr. Ivo d'Aq_uino passou a seri triótico do projeto, êsse, sí:ni.�
�nforrnações ,prestadas pelo hrnllr,1do .ohMo do Ex,elcutivo, fl,cresüertta: Faculdade de Direito. uma espécie de sahatina em; era de considerar. Os comunis-··

",Como se vê, s. cxcia. o sr. Go'Ve,l'nador aponas tl'an8crev·e uns atos Ao esti�uadissimo extinto, derredor dos partidos e ,seus re-I tas e-ram um perigo permánen---
do ,então interventor, �ufastando 'e dilatanrlo pra.zo (].e afas1.amcnfio de outras homenagens foram aili- presentantes. I te para a nação. Sempl',e lutou,!'
dois i,lustll'CI,S Jl.moi.onál'iO's 'da administração. Pelos m'eS!mos, ninrgném da prestadas. I,Ba!be .])a.l'a 'o que se afasLa;ram. Tanto s-e,ria Iparfl irem a.os Estados Uni- E o lideI' da m�ioria conti-I (ol"clue 3a pE,gfra
'dos, Icomo !para ,a China ou para parte allgurma. -Qlliz ,fazer crer com isLo, Na sessão solene comemora-

nuou respondendo as perguntas'_.... ._...... _

([ue não :havia ato alglum 'Permit.indo ,a �dfl daQuelrels dois funcio.l1>ários Uva do Dia do Funcionário, o que lhe eram feitas sob COllS- i
::í. América do Norte, que ,estes f'oram por,que quizeram, tendo o Govêr- nosso colega Oswaldo Melo, em tantes apartes dos srs. Aloisio 1
:no Iconcedido ·rupenas um afast.amento, Is'cm dize-r para que .. , :s. excia. discursp que proferiu, teceu
SlJnCgOU ao conhlcJCÍimento desla A:ssembléin os atos v,erdad'eiros, que eu

conceitos de saudade á memó-
de Carvalho e José Améric.o.

faQlni kago, o:btido, um, IpOI' ,certir150 na C,E.SPE, e 'Üopiado, {) sBg'undo, Quando já fazia uma hora
do Diário Oi'ieial." ria de Ubaldo Bresighelli, soliv que o sr. Ivo d'Aquino estava na

Vejam OiS, :.lIgara, que pedira o sr. Cwbral. Em ,sessão de 4 d,e out.u:- citando ao final um minuto de -- - -.--,-.----------------------

h1'o, pedira isto: silêncio pelo seu falec'imento.
"Requ.eiro .que, ou'\'ido ;0 plenário, sejam sülicitadals do ,exmo. sr.

Gov,ornador do E,sf.ado, ,cópias ,dos aLas do Elxlelcntivo que permitiram a
A"Hora pessedista", da Rá

ida ,aos ;:E,sILaclos Unidos da América, ,dias funcionários do Estado, rlrs. dia Guarujá, teve também pa-
\V,ihnar Dias e Henrique .st.odicck. 'DO ano de 19<13.". lavras. de corp.ovido preito ao T,em j'azão o professor e doutor \Yaldir Bu;"ch .. E tem dllQS

A'''onfece q ln nm 19"3 nen'h nl nto f' I d 1
-

"d razoes ou razão duas' veses, Tem a dêle, f1ue é sua :::' tem, a mi:..
",,-,, ' ,

. l " ''O 1, Il1l'1 n, 'ora avra o com ro,acao a J a desaparecido, que era valoroso'
"

daqup,}es J'nncion.{u'ios ao ,estrang�eiI'o. .
nha, que 111'<1, dou eu! (Êsse Ih';} dOlleu, não 6 trocadilho. É ,

O �r. CailJr·nl confessa :que, no toean(.e ás datas, "houve, de sua JJa1'- correligionário. sabenc;a vernácula). De fato, qual o r'2sultado prátiCO akan-

tp, evidente enqano".. P.erglunto eu se o Govêrno do Estado, á "ista do Sôbre o coche funebre, ao çado por nós dois, se o meu ilustre colega escreve quizemos"
rrqllerimenf o do sr. Cabral, ,poderia ou não podt'l'ia l'esponder simple,s, sepultamento, viam-Se inúme- com z e eu com, fi'? Nada Ju:cravá o gênero se eu escrever

f"lll'a. 1(\ v,erdoileiramente Ique, em ·19tH nenhum ato exi.stia? ]\ão o fez. ras ,corôas e ramalhes de flo- propus-emos com s e o mestre com z! Eu escreveria assim!'

Agiu el-eganLemente, ]\.f,andou proc.ural' os aLos ,erradamente ,eitado;;;, De- desconhece{!oi'cl' da elipse, procuraul(}I'. O professor €'sC1'e--

Irs determinou faso,em tiradas 'Cópias e .aR remeteu ,á AS'�'Rmhlóia. apon-
res. ve: d('Scon11eced()ln�s; (la elipse, ]H'Ócuro, ,. Que mal faz isso a'

hnrlo os numeras do "Di,ário Ofi,cial" '('m IQ11e eles est.avam nUblicádOS" O Estado, cor>"> I"'�""'" Ubaldo coleetividade, que ,eu burra'm/ente escrevo com um �ó c e a

Qu" óue'l'ia I(} ,sr. rCabr31? 0., atos do E:r-ecul,{oo. conform" pedill ,rm SPlU Bresighelli pere1eu um colabo- doutor escreve 'com dois? Eu €screvo privilegiadas. O profes-
l;�,ouerimento. E ,os :afos do R::�ecll.t;i1)o foram ,e,nvia1.os. -OJ]rlp a snnrga_ radar constante e um culto cl'O- !SQl' escreV'E)< IJl'evHegiadas! E rllinguem tem· nada com isso'!'"

�\ao, ondE': o ieapClO�IRmo rio sr. Adcrbal Ra,mo.s da ,SJ!v,a? 86 D1Psmn na .

t 1't'
De gustibus 11011 disputandun. (Custódio, na batatolina).

cacJ10Ia doentia .rlo �T, ·Cabral. 'Cjl1lP 'pede um;:! poisa p q.n'ando a recebe 111S a po 1.1?0., Quando o mestl:e erra, persiste! Eu .. não! De mim pata co-

v,ai ao cumu.lo de afirmm: 'Olie Ipedira ou[.ra. E s[i,o .rJ.f's<;p naipe os o.gr,es- .

A' famIlla enlutada as nos- migo aceito os reparos 'alheios. Para uso externo, garanto que
SOíl'P,g e as agres,sões ao ]1'nrlrr l1ul)lico. Dentro :no l'oque!'i:do pelo sr. sás condolências muito senti- foi pastel, que o compositor se enganou e o revisor estava eo-

Cabral, nem melsmo n "", Caob)'uJ poderá [).firmar q.ue 'Pediu 'Parp(',errs das chilando' Afinal de contas a gente tlem que justificar o raio
rir uma re'IHtrf.içãlo. PNI i 11 Og ntos da Executivo ·e recHbeu o.s o1:os rio

. do dtploma! E os outros titulos também! '

Exnutivo! Se �ti0esse pareoores da Ce�p, d��ja p'()di�os. A ni� �����._����������������_�������������(���i�lli�e�r�n�l�e_T�a�L��_gUBm poderia QleorJ'er. nn.rmalmente. um .fornecimrnt.o ,QUE' nãn fôra
,solicitado. Re, amanhã. um cidadãü �wdi.r ,� As,spmblfij.a ,cópia rI,o ato
legislativo '(fae ,criou um dist.ri.to. ,por pxpmryllo., não vai a Ca'E'a flllr].e 'ti
opera n IS]'. Cabral fÜ'fne,c-nr-IlJe ,cópia dr�8r :->Jo p ronia doO';;; j)fll'fi,Cpres ',ii
{ias resp1ectivas r'onli.�Rões ,r d,e todos os discurso� pro.ff'.l'irJn<; a r()sp,eito. '�yj

.o sr. Ga·brnl Rrron duas vez�s: el'l'iO'll 'na cita cão da da! a ,e enou ":
,em. não. ,sa,he,J' formular um r,p,qucri.mfmto. O sr. Gov'erna,rlor do Estado 'j
pOl1.,llde eo,rbgir o primei1'O ,erro. Cnrrigiu-'OI! O se·gl.mdo, �Ó um mago, i
um adrvinho, 1.1m omnicie'l1tlEl o corrigiria! Ora,. o sr. dr. Ader.hal Ramos ;,
da Silva, ,como humano e .como JTIro'rlal, não possue essas qualidades
sorbrenaturaj.�. A SlHl comp�ov:lda hoa-vontq.dp para com a compro'Vada ..,l,
má-'vontac[.p dn sr. Cabrn,111ão vai.a ta11t.

o. Mas ri diElpara1.p

momirllriSO.,.:é ·griínnte falta d,e compo.siura aClls,á-lo, 'o s,r. Ca·bral, cho� erros do sr. .�
(:aibral. '". .

I

A ter:ceira vitima. a,cllsada dr calulnin. era e11. Ql1pro f1110 o sr. (:(l

tiraI me .c0m�reenda hem: em eu, fui eu. Mas não sou e,u. Era, fui ...

Florl.nópolia.30 de Outubro, de '947
,.,....,.._ ....,.__._ .._--.__. ---_.
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