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"Quanto à orientação do PSD, já a traçou, sob a
•

tia,

e combate ao comunismo. O mais são intriga's com as quais não
1!!S'

devo perder tempo. A minha idade, .8 minha experiência' e a minha

cond.ula política, delas me preservam", decl,ara o sr. Nerêu Ramos.
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A HOR
Informações de ultima hora rediotonicae, noti

ciam a nomeação do dr. AdroaJd� Mesquita da Costa,
para o cargo de Ministro da JUStiÇ8. O ilustre polí-

I__tl_'c_o',_na_C_â",m_a_r_a_,_e_x_e_r..C_i_a_a_t_u...a_l_l_ri_e_n_'t_.e__.:...t7_ç_Õ_e_S_d_e,_J'Iider peesediete da bancada gaucha .

UL TI

..._..-_": ', •..,,_....�.... , .....__...... ..................... '''''_-0 • ...._J ...... _.....,.,__ .....�_, ._ _._.__ ....._ ...�_ Exonerou-se o Ministro da Justiça
llfO� " I A. N.) - () rninisl ro da Justiça, sr. Bvncdítn da Costa Ne ...

to, solicitou, outern, exuneração ao pl't.'sirj·enle da Rpl'lÚhlica.
,P()deTI1()� adiantar que a demissão sr:J'n dada, já estando indtcadn

um olltl� nome do P. S. D. vara o lugar.

in<i XXXIV I Florianópolis Quarta-feira, 5 d� Novembro dê 1947 N. 10.167

pala ra de erAu Ramos
RIO, 4 (A. N.) o telegrama do presidente da República em resposta "ao presidente em

exercicio do P. S. D., secção de São Paulo, provocou, ontem, nos meios politicos, comentá-
rios de toda ordem.

'

.0 sr. Georgino Avelino, por exemplo, entende que o telegrama do chefe da Nação
.servru para desmanchar a fantasia dos que imaginavam estar o general Eurico Dutra ás
vésperas de abril' luta com o P. S. D.

O sr. Nerêu Ramos, que é o chefe do P. S. D, também por nós procurado, disse-nos tex

tualmente, o seguinte: "As declarações publicadas pelo "O Globo" só em parte são exa

tas. Quem me conhece sabe que não usaria da linguagem empregada no tópico em que se

personaliza o sentido do telegrama do eminente Chefe da Nação e se me atribui tudo quanto se

f�z no Senado para a cassação dos mandatos d03 comunistas. Se eu tivesse feito tal declaracão,
-que diminui em certa maneira a persolidade politica dos meus correltgionârios, não mais ·po
tleria ficar na presidência do P.S.D. Quanto á orientacão do P.S.D., tá a tracou, sob a minha
presidência, o seu Conselho Nacional: apoio-ao emínent., Chefe da Nação e combate ao comu..

nismo. O mais são intrigas com as quais não devo perder tempo. A míuha idade, a minha
experiência e 2; minha conduta politica, delas me preservam",

Teria sido mal informadoSurpresos os

irabalhisfas
Londres 4 (U P) _ II for- SAO PAUT.tO, li (A. N.) - O sr. Casar ;Vel'g'uejro,l'r,efel'indo-se ao

, .': .: telegrama que recebeu do presldente da RélJública, manifestou que o
ma-se que o prrmen-o ministro general foi mal informado quanto á existência rIr duas alas no P. 1-'. D.
Attlee e os membros dó! '1<>11 'DOiS rstr: cont inun r:�';l'(> r coeso ao lado da candidatura Cirilo Júnior,
-gabinete fícaram bastante SUl'-: tj:i,· IUi numulcg arla d�' atorc!o com os estatutos pela quase unanímída

presos com a derrota que soo
de da conv,en�50 pal'üd'úria, apenas com a ,insuhmi�são de poucos elo-

, '. . _ mentes, O apoio de outras correntes part idúr ias a que se refere o tele-

p�I.tld? SOfIB�1 nas eleições mu- grama elo general não fi senão porque entenderam que o programa 1)0-
nicipais de sabado. li<tico do sr, Cir-ilo merecia o seu apõio por SE'j' profundamenle d-emo-
Os dados finais das eleições crAlico.. _ .. . .

indicam que os conservadores A direção do par-tido vaj se reunn- p::!l'� �sluoDr o ,texto da respos

obtiveram 1 279 cadeiras o
ta a ser dada ao presidente, ·texto que sera ,1()�'neeHlo ':'_ Imprensa, bem

Ih
....

n s
como detalhes elo que ocorrer durante a l'e.fr:!'lda reuniao.

conse 0& municipais de 328 .

mumcipios: os trabalhistas Detl.-do-eom 831; os liberais com 140; I

os independentes com 1.082; e

1)8 comunistas nenhuma cadeí
Ta.

Os comunistas tinham ante
rtormente ás eleições 9 cadeí
zas, perdendo-as agora.

gen�ral inglês
Paris, 4 (United) - A rádio do o general Hulton, adido mi

de Moscou diz que em 30 de ou- litar e chefe da missão militar
tubro, um guarda de uma usina brltaníca em Moscou.
situada nas proximidades de Julgando estar deants de um

Moscou descobriu um dosconhe- impostor, a direção da usina
cido tirando fotografias da usí- avisou a policia, e esta, invés
na nas imediações de uma pon� Ugando, confirmou a identida
te ferroviária. de do preso que era mesmo õ

O guarda procurou deter q general britanico adido militar.
individuo, ma,s este fugiu desa- Defendendo-se, Hulton disse
baladamente, b1endo, por fim, qUe nã.o queria tirar nenhuma

preso B levado' ás autoridades

I
fotogra�ia mas apenas estava

da usina, .onde mostrou os seus examinando o local com seu

papeis que o davam como seno binooulo.

um

Vitimas do
ferremo'{)
Lima, 4 (United) - Noticias

recebidas do Peru Central di·
zem que já subiu para cinquen�
ta e um o numero de vitimas D

·

R· b· d�los terremotos que abalaram elxou a ussI·a o nosso "m alIa or
essa. região do país. TlIOSCOU, 4 (U. P.) - O ex-embaixada!' do, Brasil na Rússia, Má-
_. ,---, rio Pimentel Brandão, acompanhado dos úlfimos 4 membros da embai-

AV·la-o g·lgaDte�f1'O xada do Bra·sil nesta eapilal, partiu hoje, via aér'ea, com destino a Hel

. �
O \I sin,k, ,em �ami_nh(! �Jtua EsLocol:no, compV:ta,ndo, as'si !l1: a eva,euação d�

California 4 (United) _ Um tO(�OS os tUI1�wnaI'los da emJ�alxada mrasllell'� que iOI; frchada aqUl
.

'
.- .' :1])OS () rompImento das relaçocs entre o BrasIl e a RusRla.

glgan.t�sc<: �vIao, fabllcad.o pe-. Ao emb;:wque do dipJomata brasileiro estiveram pr,escutes .os em-
lo mIllOnano norte-amencano baixador€>s dos Esta.dos Unidos, França e Argentina.
Howard Hughes, que pesa 200
toneladas, fez hoje a sua pri- ·Partl·domeira prova, deslisando sobl:e
o mar algum tempo e a segUIr
alçando vôo. Para conhecimenLo dos nossos Correlig'ionários, comunicamos que,

O hidro-avião não ultrapas- ° P. S. D., transferiu sua séde para o 20 andar do prédio Tamoyo, 11 • .12,
sou a altitude de 70 pés e não II �'ua Felipe .Schmidt, onde, poderão ser atendidos nos expedientes da::;

, v' '. 9 as 12 e 14 as 17 horas, dlarwmente.
d!esen.vol íTeu no �r velocldade De Cambirela, foram passados os seguintes telegramas, hipoLecau-
!r:mpenor a 100 mIlhas. .

....,.. do sólidariedade:

Social Democratico

Um boletim
engraçado

o candidato ndenista fr Pre
feitura de Bom-Retiro deitou,
há dias, um boletim, que as

siru principia:
"Comunico aos meus com ..

terruneos que possam ser in

teressados, que o Exmo, Sr.
General Ministro da Gue'l'ra,'
de orrlern do Exmo, senhor
Presidente da República e IH)

forma da nova Lei do Servi- '

ço �mital', dispensou un ln

corporação no próximo ano

de 1948, em virtude da pro
numciada atividade agrícola,
os bomretirenses das classes
de 19.28 e 1929, como. já fize
ra no corrente a-no, incluindo
entre outros municípios, tam
bém o 1110SS!O''',

Depois dE! outras conside
rações sôbre o aumento da

produção, "que é um dos
pontos do seu programa", o

candidato conclue:
"A U. D. N., cumpre assim

o seu dever através da minha
palavra, desf'raldan elo a sua

gloriosa barrdeira para ,que
todos, possam ter uma vida
melhor e feliz".

Alguém entendeu? Alguém
descobriu a direta relação ("11-

tre o aviso dio Ministério da
Guerra e a U D. N.?
Será que <a dispensa da in

corporação surgiu em virtu
de do programa doO candid'at,o
bom- retireillsé? Parece-nos

que não, de vez que, no CQ.l'

l'e·nle ano ('< antes de sll1"gir a

candidatura também hoOlwe

dispensa. Ora, o preside!nte da

HepÚiblica não é uelenista! O
�Hnistro da Guerra também
niio é! O candidato de Bom

Ret.i.(o. é. Mas, em compe:nsa
ção, ·não é oficial... adminis
tl'ativo do Ministério, para
fazer comunicações
A saude do que ·e a pr,opó

sito de que santo vem no bo.
letim aquele "A U. D. N., cum
pre assim o seu dever através

da ln inha palavra ... "

'Essa afirmação tanto cabe,
se é cahivel, 'na palavra do.

candidato udenista, como na

de qualquer outro. candidato,
de qualquer outro partid'1.

O sr. Flores Olivei'ra está
fazen1do continência com o

(juepi alheio..

Ar. vitoria de
Churchill
Londres, 4 U. P.) - Com os

resultados de lVIllCh vVenlock,

I que
faltavam e finalmente che

garam, é o seguinte o quadro
final das eleições municipais
da Inglaterra: Conservador ..

1639 cadeiras, ganhas e 18 per
didas; Trabalhista 3.469; Li ...

I beral 46, 4:7; Independentes ..

176, 135; Comunistas 5, 9.
Filiação politica dos conse

lheiros municipais que deixa-
I ram o mandato; Conservado
res 618; Liberais 131; Traba
lhistas 1.475; Inde.pendentes
1.032; Comunistas 10; Total
3.266.
Filiação politica dos conse

lheiros municipais que entra
ram: Conservadores 1.239; In
dependentes 1.037; Trabalhis
tas 823; Liberais 130; Comu
nista 1; Total 3.266.
F'ilfação politica dos mem

bros dos antigos Conselhos Mu
nicipais e dos membros dos
Conselhos Municipais', assim
renovados pelo terço; Conse
vadores: Antigos 2.576; Novos
3.197; Independentes: Antigos
4.242; Novos 4.283; Trabalhis
tas: Antigos 5.294; Novos ..

4.642; Liberais: Antigos 600;!
Novos 599; Comunistas Antí
gos 16; Novos 7.

o trabalho isolado é dlsper
sivo; a ação ordenada e con

junta é plenamente- eficaz.
.

A Ação Social Cat.arineuse
d.estilna-se a coordenar e810r
�os em prol dos desprotegidos:
tto sorte:.

Condenado.a forca
Nuremberg, 4 (U. P.) - Os

waldo POhl, auxiliar direto de
Himmler e chefe supremo de
todos os campos de concentra

ção nazistas - dos campos d�
exterminio do Reich foi conde
nado a morte por enforcamen

to, reconhecido culpado pela.'
Alta Côrte Internacional de'"
todos os abominaveis crime�

que praticou: crimes de guerra,�_
crimes contra a Humanidade e

atividades em organizações�
criminosas'. Seu principal auxi-·
liar, - o "obbel'gruppen-fueh
rerJ' das "S8", August l!"rank
foi condenado á prisão perpe
tua.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Relojoaria
COMPRE

Progresso
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

GOV�RNO DO ESTAD�

!��f��_r_ll_la._ç_Õe_IS_II_te is I
-�O-E-s--r,,-AD-"O- Horario das empre-I

sas rodoviarias
SEGUK-DA·FEIRA

Expresso São Oistó vão - Laguna -

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itajai - Jlójai - 15 ho
Expresso Brusqucnse - Brusque -

'as.

Exp:'esso Brusquense - Nova Tr-ento
- }(j,30 horas.
Auto-Viação Catarínense - Joinvile

- í horas. I
Auto-Víaçâo Catarmense -- Curit íba

I- ;; horas.
Rodovtár la Sul-Brasil - Pórto Alegre

- 3 horas.
Rapído Sul-Brasileiro - Jolnvile

.is 5 e 14 horas.
.

TE/RÇA·FEIRA
Auto-Viação CataI'ineIlse - Pôrto Ale

gre - 6 horas.
Auto-v íaçêo Catarlnense - Cur-itiba

- 5 horas
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Víacâc Catarinense

- G horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Empr-êsa Glória - Laguna - 7%

e G')l horas.
Expr-esso Brusquense - Brusque -

1& horas.
Auto-Viação Itajaí - Itajai - 15 ho

raso

Rápido Sul Br-así leiro - Joinvile - às
;; e 14 noras.

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catar lnénse Curitiba

-,5 horas.

CAuto-Viaçâo Catarinense Joinvile �
.. -

�A�t�?�'i��ãO Catarinense LagUna' Ome I!aramas re � ..r içQe�
- (,,30 horas.

� -

I Ráp ido Sul Brasileiro - Joinvile - às Rio, (A. N.) - O general adiantar sobre as deliberações, Antônio Manoel 'Ramos para exercer,

.) e 14 horas. J
-

C 1 B t id
.

h '1 terí ent d ln e H d �

Expresso São Cristovão _ Laguna _
oao ar os arre o, preSI en- por ISSO que oje haverá nova

11 e1'111am e, o cargo a, c ss a
I

7 I t d C Ih N' I d I c-arreira de Oficial Admtntstractvo, de-

���J��:sso Brusquense _. Brusque
e o onse o aciona e, reuniao. I Quadro único do Estado, vago em vir--

1G horas. Petroleo, vem tomando todas,' Par ". tude da promoção ele Osní Laus, ,para

Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho- as providencias para solucio- .

ar a tranquilisar OS

mot'?-I ter exercicio no Tesouro do Estado.

I r"1':xpresso Brusquense Nova Trento nar a crise dó oleo Diesel e do! rtstas, porem, o general Joao Tornar sem efeit.o:

_ 16,30 110·ra".
POA.�to oleo combustivel qu J'á se faz! Carlos Barreto declal'ou que o o decreto datado de 21 de outubro (!o..'

RodoYiária Sul Era·si.! Alegre
<!' t' t

'

e
.

d I objeto das discussões é quanto corrente ano, que nomeou Ro.berto. W,O!'"
- 3 horas.

QUINTA-FEIRA
�en Ir en re nos, em vIrtu e _ .

.

_ . pato para exercer o cargo de Jmz tie

Auto .. Viação Catarinense Pôrto das -restrições na importação
ao oleo DIesel e oleo combus.Ü-. Paz do distrito .ela sede, do munIcípio

Alegre - 6 horas. havidas em consequencia da vel, nada. havendo a respeIto e comarca ele Orleães.

Anto-Viação Catarinense Curitiba d 1
'

..

l l't' t
.

d a gaso lna I o GD'IIernador tendo �m vista e que.
- " 101'as. pO 1 lCa nor e-amencana e es- �

.

-

Aa'o-Viação Catarinense Joinvile. •
' consta do p.rocesso n. 360/47, da C. E. S.-

__ 7 horas. tocar a maIOr quantidade Po.s- �� proposito do propalado au- P. E., resol've

Adtc-Yiação Catarinense Tubarão sivel de conlbustivel. mento de 'preço, quer da gaso-I Aposentar:
- (j ho·ras. I
Auto.Viação Catarinense - Laguna Falando, á inlprensa o gene- lina, quer do oleo, nada pode· De acôl'uo ('om o art. 188, item TV, ..

- 6,30 horas. 1 J
-

C I B d' I
combinado com o art. 19{). item J,.

Expresso São Cristovão _ Laguna _ .ra oao ar os . arreto infor- a lantar o presidente dQ Con-
.

do decreto-lei -no 572, de 2/8 de autu--

7 hOI·as. 'mou que Já teve uma conferên- selho Nacional de Petroleo, in- 1"1'0 de 19"1'.
Emprêsa Gl6ria - Laguna - 6 1/2

" . ."

e 7 1/2 horas. cia com o ministro da Viação, formando apenas ql1e tudo se-I Augusto Livramento, no cargo de Ad-·

16El�:::.so Bmsquense - Brusque -

com o ministro do Trabalho, (rá esclarecido em nota oficial' ministradol'-Fiscal, padrão L,' da USÜlá:

Auto-Viação llajaí - 1't!!jai - 15 ho� com o diretor do Loide

Brasi-l
a ser expedida ainda hoje após de Beneficiamen.to do Leite.

.

raso ... _ . . _
. O Governador tendo em vIsta o que'

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às leIrO, O preSIdente da Dnlao a refenda reunlao. E que qual- consta do 'Processo n. 3<77/4.7, da C. E. S..

5 e 1: horasSEXTA_FEIRA .
Sidei'l'urgica ç,e Volta Redon- quer antecipação neSSe sentido P. E., resolve

Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre da B com os pr.esidentes das poderia prejudicar a marcha I'
ReaclD1itir:�

-A�t�_�i�s';ãO Catarinense Curitiba companhi.as importadoras, masl dos entendimentos que se pro-
De aCÔl'do éom o art. 75, do decreto-

_ 5 horas. t d d'
' lei n. 572, de 28 de outubro de 1941;

Auto-Viação Catarinense Joinvile que ,por enquan. o na a po la ces�am.
, I Lauro {le Albuquerque Bello, ex-Inspe--

-

A�t�%�SÇãO Catarinense Laguna Delen!lrlns d� 'Iça-oS' C!liftr"llíH1Ulse �:ze��a�C�Z;:��' �� d�a1��:::0 ���:! ::.
-;��;I:.;��l:a�flO Oristovão � Laguna' - , IUU II· li ii

.

n a II I t1 I ti as I ��st:���av��o (l�:::��'���� '��11 :�� ddea 2�ab:� �
Auto-Viação Hajal - Hajaí - 15 ho· A Ar,ã-o So'C.iaJ Cata,rinense, para boa execução de s,eu plano de I abl'il do cDnentc ano. I

raso

EX!pressD Brusquense Brusque aSSisLi\filci:a,' ·ao v·el'daüeh'Q ll('Jcess i lad,o, prccisa em, cada quarLeirão de

i
Rl'l1Iover:

1(; horas. d" ] I l'
De 'lCÔ1'do com o art. 71, item l, <lo'

Rá!)ido Sul Brrusileiro Joinvile
nossa 'Cl aue, (,e um ou uma repl'C'SC'Ihan ·e, no mmimo, podendo cada

decreto-lei n, 572, de 2'8 de outu'bYo'

às 5 e 14 horas. quarteirão ler até cinco representantes.
SÁBADO I de 1941:

Cata'rinense _ Curitiba Des·e,ianclo O p.rezado leiLoe ou leHora colaborar em ião grandiosa I F"ancisco Xavier dos Anjos, ocupante:"

ohra, dê hoje mesmo a sua adesào I}Or inlermédio dêst.e J-ornaI ou da' r.o cargo da classe 1_ da carreira de ()fj--

JoiI}vile - IRá:d.i.o Guarujá.
cial Ac1ministrativ'l(), -do Quadro único (I[} .•

JDinvile Pessoas que já s.e inscreveram; I Estado, da Coletor;a de Itoupa:\'a para a'

I
de Três Barras.

Quarteirão n. iR - (ruas: Almiranle AlYÍm, Cris·pim Mira, Av. Conceder Honeração:

:Vlau:'o Ramo', e Fel'nira Lima). A Luizilda Gonçalves Santos, {lo carga·

'Srs. Benlo Aogui'do Vie.iora e Heilor Faria. de 'Escrevente Ju·ramentado da Escríva�

Quarteirão n. 4 -'- (ruas: F,elipe Schmidt, P d I Fi t d Se-
11ia ·de Paz do distrito <ia sed-e, do mu-

Itajaí _ 13 ho.
e 1'-0 vo, ,,,e, e e nicipio e comarca de Mafrru. (4966)"

!.€'mbro e Cons·ellheiro Mafra). A Artm: Cesar Júnior, do cargo d�"

iSrÇt. SLelita Garc'ia e sr. Sid'flci l'ioc.eti. ,Juiz de Paz do distrito de Poço Preto,.

Quarteirão .n. 25 _ (ruas: BhJ!l11'e.nau, praça Ete.lv,i'na Luz, rua Fer- ! ml111iCipi� e cmnarca de Pôrto União.

( I
- 1 Del'l'eto de 3 (le novembro de 1941

reira Lima B Avenida �Ianro -Ramos). - Quart.eirão n. 26 - rua rmao'
o GOVEH'NADOR RES.OLVE

Joaauim, Ave,nida Mauro Raano:s e rua .H.j.o Grwnde do Sul) ! Nomem':
Srta. Maria Enrilqueia D'Ávila. De acMdQ com o art. J69, 'dó decretB-'

Sn'l'a. CECILIA MACEDO SIMÕES f lei n. 431, de 19 de 111",rÇO de 1940:-

Quatro quart.eirões compreendidos entre as ruas; 'Marechal Gui- Í ,:'1nnoel Carmona Gallego 'para eJOOl"4-

lherme, Deodoro, 'I'Le. Silveira ·e Arci.pesl·e pa Íva.
.

I ce·r o cargo da classe T da 'carreira de-

.sEGN'DA-FEIRA Sta. ETELVINA MELLO Juiz de Direito. {lo. Quadro 'único do,

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real ::;. A. --7,30 horas _ No.rte. Dois quar�eiI'ões, compre·endidos enLre as ruas H. Luz, Fernando EstarID, la entrâJicia, comarca ele 0Im·-

Cruzelro do .sul _ Norte. Machado, General Bibencourt, e Saldanha Marinho. ('órdia, vago em virtude ela exone:r-açãu" �!'
Heal ,8. A. - 11,30 horas _ Sul. Bnl'a, MARIA COSTA SOUZA ele João Bene<tito Otoni Ba<stos.

Pana'ir - 9,50 horas - Norte.
TERÇA-FEIRA Quàrteião compreendido entre huas Anila Garibaldi, F. Machado, , •• , ••••.•••••••••••••••••••

C:l'Uze>ro do Sul - 9,40 horas _ Norte. General BitLencourt e Av. H. Luz.
Vang - 12,50 horas - Sul. Snra. AGNESE FARACO
,Panai,r - 13,07 horas - Sul. Quarbeirão das ruas F'elipe SchmidL, Geronimo Coelho:, Tte. Sil-
Cruz_eiro do Sul 12,20 horas

NOTte. v·eira e Alvaro de Carvalho.
QUARTA-FEIRA i:3R. 'MANOEL FEIJó

No<;;�',zeiro do Sul - 10,40 horas Av. Mauro Ramos - rua Silv'eira de Sousa - rua Campos No-

Real S. A. _ 7,30 horas _ Norte. VOS - rua Lages.
V?ng - 13,00 horas _ Norte STA· CARMEN BARBOSA I
Heal S. A. - 11.30 horas - Scl. I Ruas: Visconde de Ouro Preto - AniLa Garibaldi - Fernando l

QUINTA-FEIRA U h d A H 'I' L
'

Panair _ 12.17 horas _ Sul. IlVlac
a o e ,v. erCl lO UZ.

IPanair _ 8.50 horas _ Norte. SRTA. EDY LUZ 'E SR. CAMPOLINO ALVES
Varig - 10,20 horas - Sul. Ruas: Deodoro -_ Tte. Silveira, � Vidal Ramos - Je�nimo Coelho. ,

Cruzeiro do Sul - l5.3.o horas - Sul. SR. LEODEGÁRIO BONSON ICruze;ro do Sul - 9,40 ]Js. - Norte.
•

SEX'DA-]<�ElRA Ruas: F,elipe Scbmidt - Largo Fagundes - TLe. Silveira - Álvaro'

Varig - 1{),40 horas - Norte. de Carvalho.
'

I.Heal S. A. - 14.30 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 bs. '- Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
Cruzeiro do Sul - 11,0.0 hs, - Norte.
Varig - 12,30 horas - SuL
Panair - 9,5ü horas - Norte.

DOMINGO
Panair - 13,m horas - Sul.
Panalr - 9,5ü horas - Norte.
f'n17eiro (lo Sul - 11.00 hs. - Sul.
Cruzeiro do Sul - 17,00 hs. - Norte.

Trimestre
:rfiimero and.so

Cl'(f
..Cr$

Tubarão

FélÇ'� seu pedido por car ta ou te legrama e pague
sôrnente quando receber.

nE'Cl'etos de 29 de outubro de 1947

O GOYERNADO'R R;&SOLVE

Otll crlginah. DU!lSlIlU' nis
II'nblicados, não serl0

devolvldoe,
A 4IUreção nâo §t!I rea}tff>l'J!'
ebiliza pelai! coaceltl3it1
emitidos nos artigoo

IUIlrlnadalli

.Ioinvile-

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasHeko -

às 5 e 19 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 7 h01·as.
Auto-Viação Catarmense

- 6 horas.
Expresso São Oristovão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Brusque

14 horas,
Auto·Viação Itaja! -

raso .

Expresso Brusquense - Nova 'l'rento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Tubarão

Viação
,

aerea

Nomt'-.a.r:
De acôr-do com o art. 15, item IV, da"
decreto-lei n. 072, de 28 de outubro>,

ele 1941:

Acácio Viei·ra da Rosa para exercer.. ,

.intel'iname.nte, o cargo da classe E da

carreira de Auxiliar de Laboratório, do '

Quaclro único do Estado, criado pejo de-
r .�

creto-Ieí n. 89. de 22 de junho. do cor-- fi
rente ano.

Engénio Gil·gem para exercer, íntet-í=--

farmácias de plantão
1 S(1l1.ado Fa'rmáeia DA FÉ Rua

F·elipe· Schmidt
2 Domingo Farmácia DA FÉ Rua

,feli.pe SchmidL
8 Siibado Farmúcia Moderna

Rua João Pinto
9 Doming'O Farmácia Mod,erna

Rua Jouo Pinto ã .

15 8ábaào Farmácia San to X1ItÔ
nio (Feriadu) Rua João Pinlo

15 Dom ingo Farmácia Ca lari-
nrnse Rua Trajano

22 Sáhado Farmácia Rauliveira
Rua Trajano

23 Domingo Farmácia nauli-
veira Rua 'l'rajano

29 Sálbado Fa·rmácia Sto. Agosl.i
nho Rua Conselheiro Mafra

30 Domingo Farmácia Sto. A

g:oslinho Rua Conselheiro Mafra

O s·erviço noturno será efetua
do peJa Farmácia :Santo Antônio si
ia á rua João Pinto,
A IPresen�e tabela não pOderá ser

�nerada sem prévia autorização
deste Departamento
Departamento de Saude Publica,

em 25 de outubro dt; i917.
T-uiz- Osv.aldo da, Camporo,

Farma,cêutico Fiscal

Tem dinheir'o
-

?
Muito .ou Po·:uco. Não 'importaI

O leitor d.eseja obter uma
re���l.. mensàl, semestral ou

�nual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó

cios ao Crediário KNOT, á ru::

Joã,o Pinto n. 5, que, em com

binação com (\ ES('.'fH.ório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma rendn, anual, se·

gura de Cr$ 12.0,00 por C:r$ "

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de·

talhes nos escritórios do Cre
diário Iú'10T, ou nesta. reda
ção.

._---------

QUANDO TEUS �OS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize�lhes que .'
um enfêrmo que poderá re

cuperar a .aude com .. tel!
auxilio.

Morario

N. 3 c-s 180.00 N. 4 c-s 220,00
Marco Corrdor
de nique!, fabrica ção

Itohano
Altura" 9 cm.

N 4 A o-s 240,00

»amcntr-, o cargo da classe E. da carrei

ra. ele .EscrHi.u'ári.o, do Quadro único do

Est.adG. vago CU) virtude da promoção
de Maria ti", Lourdes Boabaid, para telr"

exer cíclo na Diretoria. de _E.conomill. e'

Assistêucia ao Gooperativi.s1l10J preen-- ,.

('hen(10 o claro existente na lotação com"

a exoneracüo de Roberto Maurício Na-

V::UTO LÜ1�.

'TOl'J1m' sem efeito:

O necreto doe 24 de março de 1947, que"

Fabricação italiana Caixa

c].esignou Otív ía Bastos, ocupante elo ear-,

go da classe F da carreira de Profe�ol"
No rmal ist a, do Quaúro único do Estado,
para exercer a í'unção de Auxiliar de'

Df rcção do Grupo -Escolar "Cruz e Sou-

s ..r", de Tijucas.
Hetifical':

Para Libório da Silva o nome do Pro-

f'essnr doe Educação Ffsíca (Abrigo- de-'

Menores, cklaele de Florianópolis), no-O.

meado por decreto de 6 de outubro de"

1947.

I DC'C .."tos de 31 de outubro ele 1947

I
O GOVER�ADOR RESOLVE

Nomear:
De arôtdo com o art. 15. item IV, de"
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro
de 194.J:

Caixa de niqueI

Altura 16 crn . O rn eern o com repetição
N08.0� relógio••ao cccmpcnhodos do. respE/ctivo. certificados

de garantia.
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS

JUCEND & FILHÇi_ ... ·

Curitiba. •• Praça Tiradentes. 26C _. Poranií

Asleróide & Ciae Ltda-
RUA TRAJANO, 33-(sobrado)

O ESCRITóRIO ASTElRóIDE & Cia. Ltda., inLermediário fia

Empreza Comeroial R. Grossem.backer S. A., com ,escritório no Rio

de Jan�iro, enoarrega-se de compras de quaisquer artigos naquela

pra,oa ...:_ cimeIllto, ferro, canos galvanizados, !pneus ·etc.

l

UUI�}jXAS lw. REC!...AMAÇeHf:!'lI
l?R'!'Zf.j)() LEITOR: S. o que llIe

tI� rs e'·nd�r ...ttar o Q"e, e'itiver eJ.':r'i1.C" cnt

l>lI.ra Que lI.�tmA falta n!o ce repita; III

:�O�O o e.�.ãnd&II)· qu� a .ua reclA!lIl&çZ4
'!lU ,ueiu poderá vir e. cauaar, ell�

ali.... • SE:CÇAO RECI,AMAC0ll;S.
"'. O I;;S'fADO. que o _ eu' 1�J!1.

.� d(,TJ3iJ:r� ?.o oonbecimNl,to d6 q'nof;$

eJ$ 4h��bl, rt(!�o T. a. 11Ul& hdr.tr��

o:,:'iJ:J rl.J tl"�ult&d{\, r:mbm".n l'!m .1UtIt!t' q..-

1'<13 "J,o lellUtl publiudo6 Item • r�

Apressando-se em dar seu.�

nome para delegado da AÇJãe·
Social Catarinen,<;e no seu {rua:r""'-"'"

I teirão, v.s. jtl esthrá fazendo .al-

I go de util.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FRTA ['O - Quarte·fell'® 5 de Nov(!mbro de iM1 3

1'08, que, aponlando-Ihp ao peito
unja ,galTllcha, procurou rl ispará-Ia
à queima-roupa. Ante u g-rudssimo
perigo que ocorria o CiJefc da Na
I;iio. o M:ll'ecltal Carlos Machado
Bit.l.encourt, que fazia parte da co
mitiva e exer'cia, entiio, o cargo de
MinisLro ela Guena, atirou-se COll
tra o agl'c-2sor, tentando desal'má-
10. O assa�sino sem aquela arma
saca de um punhal p grava, t'cpcti
das vezes, no peito do Marechal.
que, horrivelmente ferido, tombá
exatamentp. DO local onde vinha a
fale{;er minutos após. salvando a
preciosa vida d� Presidente da Re
pública e rlI'('scrvandn-a eI" noyus
ca Iam idades.
Bélissimo exemplo de ci\'is1J\O e

fraternidade humana. escl'evoncln Nova York, 4 (U. P.) O
com o sangue uma r1a� páginas glo-

sr. Vishinsky foi convidado ario�a.;; (lI' nossa História! tCxPOS·.-çaO d'eO Marechal Carlos Maelwrlo Bit- L u U desistir das suas imunidades
trnonurt, 11aSC-CU 11.0 Ilio Grunde ao �..; diplol1ráticas, para deixar-se
S;1l1 a .12 de Abril ele 18/10. scndo �DlmalS processar .por calunia e pagarfilho do General Jacinlho i\r:lf�tJnr!\) I

_

d 1 d' dBiltel1court (uma das glól'Í1;; de Rec�bemos e �gr�decemos'l u:u �i hao de o ares e 111 e-

Santa Catarina) e n8010 também rle a segmntB comunlCaçao: llIzaçao,
militar. A Diretoria da Misociação Esse convite foi feito pelo
Vel'ificou prura voluntária Pn1 1° Rural de Julio de Castilhos,de Janeiro de líi57. no 13° Batalhilo

de Infantaria da Guarnição do ltio tem a insigne honra de convi-

f I
..

,
..

Grande do �l1l, rom destino ao 10 dar a V. ,sa., para assistir o ato IIi fler a SI ICOU
Regimento de Cavalaria oa Corl e inaugural da XI Exposição Muni,ql.le, II (U. P.) _ R�vela\ão pal't:e, .dec�al'?-ram .que Hindenbu�gRendo recorrhocido '1° Cadete li 15 Estadual de Animais e de XII escandalosa acwba de ser feita nes- r }JaVla ll1shtUldo HJtler seu he�'delde Jillho de 1857. Seguiu, comI) 2.0 Exposição de Equinos Criculos ta cidade e que vem demonsf.rar Iro, muito embora nada disw tIves-1'(,llente, para a campanha do Pa-

mais

um.
a da,s I.nuiLas m.isl.ific;H,.',ões I

se ·sido dito.raguai, a 6 de Dezembro de t8ü:;. que terá lugar no dia 21 de No-
t ...__

d elo regime nae,lOnal socw.hs a Ins-
S' d

..

Gtoman,do parLe aUva em rnuit':13 vembro corrente, nesta cida e.
tituido por Hitler na Alemanha e era, mo erno eX118 US-

eomhates e sendo ff'rido nü de Certos de qUe podemos con- que levou o país e o mundo á Se- ranB. KNOT em garrafaTniuií, recebendo o há,bilo da Im- tal' com a presença de V. Sa. em gunda Guerra Mundial. grande.'peria] Ordem do Cruzeiro.
Foi promovido a 1° Tenente em

.

nossa festa de trabalho, apro- A revelação se refere ao famo- AUXILIO F'INANeEIRO DAl-Vf-1867. por estlldos; a (;apir,(ÍO veitamos a oportunidade, para 80 testamento do president,e 111are-
HOLANDA A CURAÇAOem 20-2-1869. por ato,; de bravura, renovar os votos de nossa real chal Hindenburg, no qual êsse che-

recebendo tnmbém a medalha de estima e consideração. fe (le Estado - segundo a Pl'OTH- S. H. L - Informam de
mérito militar; a !\Tajor, por mere- ganda alemã de ontem e que em- Willemstald, CU\fa�o, que ()r
r.imenlo, pm 12-IX-187(j; a Tenrnf.e Ol'fig'uel ·Wa.irich }'ilbo) uaiu o 1n1ll1do inteiro - o velho vr,- Governo Holanda colocará ime.(;01'0\1,1'1, por mel'ecimrllto, {'m 1881: Presidente 1-el'ano do Exército germânico ins-

diatamente a som de 2;600.000a Coronel. por ll1el'eeimento. em (Novembrino Loureiro) i.ituia Adolph Hitler, então chance-
1R85; a Bl'igad-eiro em 20-1-1890; a Secretário Geral. ler, como seu herdeiro e ;;ucessor á disposição de Curaçáo, de-
(l0ne1'al je DiYÍsão em 1892: a ;Yla- no cargo de primeiro Magistrado conformidade com um acord()
rrehnl pm J2-VH-1895. Foi nomea- SENHORITA! da Nação Alemã. Chegando a esta feito em Haia, na semana pas-do Ministro do Supremo Tri'bunal cidade, para se submet.er a uma sada com o Gbvernador do Cu-Militar em '15-VT-i896. A ultima creação em refri- il1ter'vflnção cirmgica, nos olhos, o
Dflpois fie haver assumido a pa';- gerante é o Guaraná KNOT sr. Olto Meisner, qne roi chefe dn ração, Pieter Kasteel.

ta da Guerra. '8l11 Maio de 1897, eill EM GARRAFAS GRANDES chancelaria do Reich. declarou que
momento dificil e ne apl'ePllsõe!> "o tesLamellLo dc Hindenburg' foitCeni'l'o d,' Saúde de Florianópolis pOl'crllE'. a ordem legal estava :Hne'1- Preferindo-o está "muito bem" falsificado. "Em n:e-A.ssunto: Café torrado e moido. ('ada. sf'guiu para os s-ertões da ,Ba- acompanhando a moda. nhum ponto o 1,'enel'ando mal'e-De acôrdo com o decl'·eto feael'al Ida, onde o fanat ismo ll'iR,t" do ce- chal-Prosidenl(' fazia a la I derla-'.23.938 e ouLro.s nele citados � ex- ll'bl'e Antônio Conselheiro havia raçiio de ,sucessão em favor de Hi-pl'essamcnle proi'bida R v-cnda de destroçado trê� experlic,ões militu- �,.-.. Uer. Pelo conl.drio, manifestava.café com mistura. Os srs. pl'oprie- 1'('8 c tomaYR j)l'IJpol'cões inquieb'1-

.

. _� ITAL' opinião, politica muito diferente. _'Í�ri�s �e torrefacões ·e moagens es- te': l)ela� exploraç:ões elos políticos elA CATAR'NENS � Disse IVfeisnel' que (l tpslarnento de .!UXILrE À. OO!l-t.uo ll1t.Jmados por este aVISO a fo1'- pl'lrfissionuis que jnfelicitavam, OE TI>ANSPORT�S AEREOS LTOA Hindenlmrg compreendia duas pae·- �&TKI...Â {'I.)J\V�Onecer seus produtos em eslado de I como Sflmpre. a nossa Pátria! tes distintas: na primeira, o mu- [{t1Dlll:rIJffitIII:ahsoluta pureza. Tão acertadas e tão rápida� fo- rochal fazia Blogios 8.0 seu chan- '1 " I 1 .. � IEste Centro de S.aÚde f,wÚ pel'io- ram as suas determinações e pro- ARNOLDO .sUAlRFotZ CUNEO oeler, mas sem qualquer riesi,gna- �;
� .

-dicamenle u'Pl'pensões de café vidêncins que, decorridos apenas Cliniea Od.ontologia ção' de suc·essão; na seg-unda, Hin- lIIuz__ii-filI-ilii&ijm�!§i��-,ª_�iiiwii'i";"iiiiiEW_R_.d'd Á' f' d NOTT'TRN' t O TESuUROvp.n I o no com"rclO. a 1m e se- ({ual'enta oias da organização da L 1'-
. denburg recon1f'l1oava claramen e

rem analisadas.' hasp rle nbas1.ecimentos, caia o si- Das 18 ás 22 ho-ras, com hora' a l'psLauracão da Monarquia, como Da illstruç.ão está aO alcance
Os contraventores serão multa- nif'lro e perverso reduto do fana- marca(!a, a cargo de ahalizado pro- único moia para assegurar a paz de todos. Dá esse U:lsouro ao teu

·

'rIos de aeónlo com a lei 1i�mo. s-endo terminada a Campa- fissional civil na Alemanha. amigo analfabeto, levando-o a um
(C e 2 000 C � 5000 ) R A' t P' f7 curso de alfabetização DO Grupg]'.:. ,00 - r",. ,00 e su- nllQ oe Cf\l111 dos. ua rClpres e alVa· l\'reisl1·er· acreoenta ,que essa se-..

\ .' I
.

, l'd d I A I' t t t l't' Escolar São José, na Escola Illdug-JeJ. o:; as (CmalS pena.l a e3 ne as
. fomc evara a rlesmorallzn.}ão, .•.................... ,. .... gl1nda .parte do "

es .amen o po 1.1-preYistas.· a desordrm, a indisciplina, a 1ll0i'- UM ANALFABETO 0.0" elo presidente foi escamoteada t..ria.l de FlorIanópolis ou na Cate-
Florianópolis, 5 de ncrvembro de te, nos llO�SOS soldndos - fÔl'a a é um cego. Não deixes teu amigo ii'to r desapareceu". pois O-S nazis- dral Metro.polHana.

1947. fome o princi'pal faLor da derrota na cegueira da ignorância. Dá-lhe tas tinham interpsse em que ela ,DJ" Paulo TavaJ'es, ,Cllei'e do Cen- da" três expf'dições. a luz da io,'SLrução, leva<nDo-o a um não fôsse conhecida". E ih"ando Seja moderno, exija Guaraná
<, 1rO ele Saúde. Foi o ,Marechal BiHencol1l't que,m ourso de ,aMabe1ização de adultos. ,ronclui"ões dos elog-ios ela pl'imeira KNOT em garrafa grande.

Continua O ESTADO iaeen
-âo distribuições de valiosos Ii
.vroe, inclusive rqmances mo

.derrioe, entre as pessoas que
e:constam de seu cadastro so
-ciel.

As pessoas que ainda não
v.haiam preenchido o coupon
.que diariamente publicamos
�:poderão faze�Jo, agora, hebi
.Jitando-se, assim, a concorre
'!1:ram a tão interessante inicia
,.tiva realiza.da sob o patroci
"nio da LIVRARIA ROSA, à
•.Deodoro n. 33, nesta Capital.
_. . .. . .. ..

'

. ....... .-.

ANIVE:RSÁRIOS

MENINO VALDLR
Esf...á de festas o lar do sr. Lauro

.

J'vlendes, e sua espôsa sra. ela vice
-da Silva Mendes, com o nascirnen
",to, sábado último de um robusto
',garoto que recebeu o l1DlJlB de Val
:,.dir.

O H. Lauro Mendes alto comer
-eiante em nossa capital, e p.�S�LJa

·

...muuo estimada em nossos mete-s
-socíuís, recebeu muitas f'elictí ações
;·;por parte de seus arn igos as quais
juntamos as nossas.

�l Fazem anos hoje
- Srta. Creusa de Carvalho

�Líma, aplicada aluna do Curso
=Normal do Instituto de Educa
'�çâo «Dias Velho"
- Sr. Antônio Dias Carnei

"TO, func. do L A. P. L
- Sr. José F'reitas, jornalis-

-ta e func. da Prefeitura de La�
i;gulla
- Padre Antônio Waterkelll

·per
- Srta. Alzira Bouson Ca

minha, chefe dos Serviços Pos
·tais Aéreos

Sr. Afonso Ribeiro Sobrinbo,
'fa.z,endeiro em Lages

Srta. Jane Schmi.dt Guima
:rães, aluna do Colégio Coração
-d� Jesus
- Sr. Olimpio F'. Silva Júni-

'-'01', Gerente das Casas Peruam
:--bucanas em nossa capitaL
- Sra. Alda Paiva Quint No

'ronha

...,.

ENLACB ROSA-MATTOS
Realizou-se ontem, o enlace ma

:.ítrimonial da st.a. Inez Rosa, filha da
.
: exma.· vva. d. Emilia Ro,sa, cotn o

jovHm Alberto Mattos, competcutc
··radioLelegrafista da Pana ir.

Os noivos tem sido muito foi ici
':tactos pelos seus numerosos ami-
" g(}!3.

O Estado. que já contou com a

"dedicada cooperação do sr. Alberto
"'Mattos, no sel'viço radiotelegrafi
.co de sua redaçiio, cumprimenta O�

·:·,cJiLosos nubentes, a.lmejnndo-lhes
·',constantes prosperidades.

CASAMENTOS:

,j

Na residência dos pais do
noivo, na Vila Operária do Sa
eCO dos Limões, realizou-se sá
ba.do, o enlace matrimônial da.
,gentil senhorinha Carmem Ca-

· 'bral. filha do sr. Antônio Ca
'bral e de sua exma. esposa d.
'Lidia Iglê Cabral, com o sr.
Walmor Françosi, funcionário
da -Imprensa Oficial do Estado.

, DEPAllTf\l\IENTO DE SAúDE
PúBLICA DO ESTADO

=

Ir A G I N I S G l o R lOS a S ® ROTARY C. DE flORIAaOrOUS
organizou o Serviço de Intendência Presentes inúmeros rotaria-. Nacional das Classes Produto-
e sórnente depois determinou (I ata- n-os e o sr. Gustavo Zimmer, raso

.

que aos fanáticos! Presidente do Sindicato dos Após a Hor� da Camarada-
Eis porque é Ele o Patrono do Empregados no Comércio' de. gem - dez n.-:mutos de

.

bom
Serviçó de Intendência do Exér-

Florianópolis, realizou-se 5aj humor e alegria - o p. resIde_,n-cito! ! dA .opinião pública cognominou-c) feira última mais uma reunião te faz algumas consi €.raçoes
"Marechal de 0Ul'0"! do Rotary Clube desta Capital, de ordem interna, convidando
Na opinião de Euclides da Cunha reunião essa qus foi especial- então .o sr. Car�Q.s_ Leis��r pa-

"era realmente o homem feito 'para d P lhao Aurí Vermente dedicada á classe comer- ra escer o aVI --

aquela ernergõncia"!
t"O Homem", com o br-ilho .:' a cíáría. de, como encerramen o.

sabedoria de sua eloquência nos diz Fita a apresentação 'aos pre- ...... r 0_] r ':a_H R .........
Alves Mendes, ."não va.i todo :1 �':l:- sentes do convidado Sr. Gus-

J I
pultura" e aSSIm, etetivamentc ('.

á' ,

Oquando r'elemhramos o ·Mar'�ch:lJ tavo �lml.ner, O Secret no. pIO- Oh. SAULBittencourt, que nosdeixou memó- cede a Leitura do Expedíente .K
ria augusta, pois, "corpor ií ícou o da semana que flndára ao Sr. h A '-.lOS

.

heroismo n�, sua .expresRão l_nais Carlos Leísner, em reconheoí- Kar'll :
subllm€ e inquestionével, dando ::J

l' 1sua viela pela ele outrem", eomo J mento do Clube pe o� serviços Especiali9t� crn mo es-

afirmou o verbo portentoso ríe Huy prestados durante seis anos, tias de Senho�a&.
Ba.rbosa!. ! desde a data de fundação do Alta cirurgia.

R�udomos pOIS, .revcl'ente� .

e: Clube, por êsse companheiro Horário: 9 às 12cheios de fé nos destinos da Pátrra
d ideal que últímamente de-Brasileira, um dos Grandes Vultos . �. ' L .

DIARIAMENTEda História Mílíter do Brasil. o 118-, VIcio ao afastamento, por do- =- .-

róico personagem da página glorio·.' ença, de suas atividades protís- .•.••...... " .

sa d.e nossa Pátria, o protagf?nistn. sionaís, depois. de mais de meio Tom.e KNOTsub lime e magestoso do e'l)lSO:.l;J! século dedicado ao comércio desangrento de 5 de Novembro ue I E t d h' f t � ---.:�_-_1897. nosso I s a o, avia-se a as a-
e> ........1... r",l .....st•• , Pt"iam'",Saibamos honrar SU� n�emr)r'ia! i do do convivio rotário. puran- M";." d' :e�el pelol m-;�f.... para Ela a nossa mais sincera e. I te o ato de entrega do DIploma ta. 81

_I:. �ASA ....1 ...., '. l i '. i c , c

"
' r eres pr ". IJU D.·�", _ 0::11expressiva ..

con 1I1€11CJa.. .a nossa
e o .homenazeado saudado porl

..

mais entusiástica e patriól.ioca sau-
, d .'=' t 1 CELANEA - RucC. Mafr••

dação!!! to os os PI esen es, com ca 0- ••• • ....'. •. ...• .... .••. . ...

Salve a memó['ia do Marechal de: rosa e prolangada salva de })al-
/ Seja um élo a müis na ca-

Ouro!. . '., � ,T I ' ,I mas. .' \ doira que ha de unir esio��s
-[9r��rJanoPolL, i) de NO\embl9 d" A palestra d� dIa .estava. a em favor dos que sofrem••

Al1dl'élino Nat?:vidade da Cosh cargo do Dr, Joao BatIsta Bon- Você não pede� ,sem prevlO
1° Sa.rgento de Infantal'Íã nassis qUe desincumbiu-se de exame, conhecer 08 verdade!·

sua missão com raro bl'ilhan- 1'0.8 neces!s,itados entre os que
I tismo. Em seguida. O sr. Gus- lhe estendem a m.ii.o.

Cavalheiro, Senhora ou ! tavo Zimmer agradeCe a defe-
••..•.•. . ......•

Seuhorita rência em haver sido convida- O Batalhão Baniga-Verde
I do a comparecer á ,reunião, co- foi constituido de catarinenses
mo representante dos empre- tlestemidos e o "Colégio Ba.:rI gados no comércio de Floria- riga�Verd€", usará a mes.ma

I nópo!is. bandeira.

I O sr. Charles Edgar Moritz •.......•................ " ....••

i faz, a seguir, as apreciações sô- TEUS FILHOS
bre as Conclusões e Recomen- aplaudirão te. lestO,
dações da la Reunião Regional qUllldo\ $OllHrem q.e collt-
das Classefjl Prouutoras de

Mi'-jTelefone p:Bra: nas Gerats, que servirá ?on�o
boraste pro Re,dabeledme...

I preparatória da 21 ConferencIa, to da Sande)ló _LálU••

A �lORTE DO MAI·mCHAL
BITTENCOU\T

Lernhra-nns, o dia rle hoje, o epi
sódio sangreuto OCOl'l'ido em 1897,
110 Arsenal de Guerra elo Rio de
Janeiro.
De bordo do Y<1pOl' "Espírito

�anlo", anele fora saudar as Forças
do Exército que regressavam vi to
riusas da campanha contra os í'a
míticos do sertão ela Bahia, retor
nava ao Arsenal o Presidente da
Repúhlica, dr. Prudente José de
Morais Barros, quando foi acome
tido, na ocasião em que se dirig ia
para a alameda principal, pelo
anspecada do 10° Batalhão de In
fantaria, Marcelino Bispo de Melo
desvairado instrumento de tercei-

advogado Louis Waldo, em no

me dos escritores David Dallin;
e Brise Nicrolaevsky, cujo li
vro "'Trabalho forçado na Rus..
sia Soviética", foi alvo de vio
lentos ataque,s· por parte de

Vishinsky, nas Nações Unidas •

Seia em seu quarteirão
um dos delegados da

Ação Social Catarinense.
Peça informações nesta

redação, pessoalmdnse
ou pelo telefone 1022.

1677 '

Ia
e .e.rá' )H'Ontamente a'tendido o C.onv·atetroluporte dA .UOII ÇQ.l'1la.. IJ a Vishinski

o testamento
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Clube Doze de ..A�gosio,�Programa paro o mês de. novembro:
Dia 9, Dorliingueh�a� (das' 21 a 1 hera]. Dia' 16, Domingueira .. (das 21 a 1 hora).

Dia 29; Sábado, Soirêe .. (Apuracão parg:i eleição da Rainha dcs Estudantes).
.

Asteróide & ela; Ltda2
RUA TRAJANO, 33-(sobrado)

Repre�Hmt;11nte de Antlehu do BrasH S. A.
PRODUTOS ALIMENTíCIOS - Sardinhas Portugueza Pe-

) til-Pois -- Aspargos - Macarrüo Americario, C0111 ov as, AI eno ues liem 01ê'0 e salgados.
. •

Produtos deshidratados "Harkson" - Gema de ovo em pó -

Ovo inteiro em 9Q - Albumina Cristal. -I
PAPELA.iHM. - Canetas tinteiro Erversharp "Skyline" - Au- .

topoíns - Canelais de madeira=Penas para canetas; marca "Eagle",
RÁDIO - Para mesa de cabeceira, marca "Wonnie", 5 valvu-

las - 110-120 volts .

. ABRIDORES DE LATA - Marca "Ace".
EiLAoSTICOS - De Rayon e algodão.
R�RALHOS - Americano marca "Oaravan",
'rEGIDOS - Granito Rayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, orcceder.cla In�'fsa.

TIL
(orrespondenda
(omerdal

Confere
Dipluma

DIREÇAo:
Amélia M FigDZ�\i

METono!
Moderno e Eficiente

-

j
J

QUfR VESlIR·Sf COM (OMFORiO
PROCURE .A

Alfaiataria
E ELEGANCIA 1

Rue Felippe Schmidt 48

I S
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA)

'TIODOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE·
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLS.é\.DOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

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

'

CONTA CORRENTE POPULAR

I'JurOI 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheque.

Banco do Distl'ito Federal S. A. I

I.
CAPITAL: CR$ 60.iJí,)O,900,M ii
RF.SERVAS: CR$ 15..000.000,00 I

�U2i Traja�o, 23 • rFlcu·hllnÓpo�h. '1
.

,�_.- 'Wt It.���

Tenha: sempre em cosa uma g'O'ucdinha de

APERiTIVO «MHOT»

Empreza de navegação
C

NAVIO-MOTOR. "ESTELA"
-maxirna rapidez e garantia para transporte de (luas mercadorias

.Ilgentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

..

i
(I

Aceita-se representante no intedor do Eato do . Cor tes paro.
Caixa Postal 139 - FlorionópoH�

«:LUBE I)()ZE DE AGOS1'Of A Diret.oi-ia do Clube DOZE de Agosto resolveu, a paní.ir desta data,
� sustar temnoraríamente, a admissão de. sócios ASPJiHANTES, salvo os

, filhos ele sócios.

! Essa medida é determinada pejo falo de o numero de seus asso
� ciados ser, atualmente, muito elevado, em relação á exiguidade dos
�

I
'rítulol DealaratórioGl

�i��:'E.crit. -- Praga 15 d. No•. 2�, "

lo, andar.
RIJIII!d. - r�ua 'fil'adeiontee 470

J;'ONf.: •• 1463
. u
�1o�'���JIN.'IlI�

Dr. (LAIlHO
GaLLET'f!

G.

ADVOGADO
Cdme e d"'Qll

COl5l:ltituição d. Sociedad'110
NATURALIZAÇÕES

seus' salões.
-Secretaria, em Florianópolis. 23 de Outubro de 1947

A DI<REi'CORTA

A RAINHA GUlLHER1UINA
U.rl HOLANUA NÃO QUER
SER A']'ENIH1).,.\.. AN'I'ES DO'

SEr POVO

S.H.!. -. Informam de Apel
doern, Holanda, que a Rainha
Guilhermina, qUe está gozando
merecidas ferias no seu Pala
cio "Het Loo", por motivos de
saúde, está contribuindo com

sua parcela para aliviar as di
ficuldades de habitação da Ho
landa. A soberana, com 67 anos

Comunicamos que e.tarno. recobendo um'3 importação direta
de idade, recusou prioridade dos E"tadop Uriidolli, dt·. logujntu artigos:
para os reparos a serem feitos Filmes para Ráios X, em diverso. tamanho".

em mais 200 janelas danifi- Almofadas e tra.vGlJoeiroll de câ.mara de ar, de borracha -. Dedeira. 5:'

cadas pela guerra, em seu pala- capotinLhos higiêni�o!il �e borracha.
. . uvas para cIrurgIa.

I Cl_? �rande parte.do pal.amo I Cubas. cQi:nadres, irrigadores, caneca. graduada •• compadres, funís-c
naQ pode ser aquecida satísta- I em ferro ba'tido. esmaltado,

tóriamente até que as janela-s E divertics outros artigos. ,

sejam concertadas. A 'Rainha
. Demonstr�ç.ões e pedidos à, S. O M � T. � C

insistiu para qu os suprimen- Soc'ledade MaterIaIS � Instrumentol! Tee.meoa -. Clentlhcos Ltda.
. .. e.. Rua ConcelheIro Mafra. 54 -t- CaIxa Podal. 148,

tos dísponíveís de VIdro para Telegrc.mas: «Sorootec» l"LORIANOPOLiS.
vidraça fossem usadas primei
ro pelas pessoas cujos proble
mas de habitação fossem maio
res que os seus. O Departamen
to Central de Estatistíca anun

ciou que até 15 de outubro ape
nas 52"5 casas fram, em média,
completadas mensalmente na

Holanda, em comparação com

a média mensal de 3.200 de -_.._._-_ ..._._

1938. O Departamento declarou IA hu�
.

fi ofii I
SI C;,I\.DA B�SILEmO .

que a Holanda estava a bra- .1:1\ huu na uru\1lI3 .

Conseguir alfabetizar um patrr-
, . 0-10, convencendo-o a fr"equent�

ços, com seno problema de Atenas, 3 (U. P.) -

Quatroj um curso noturno, em breve se--

habitação, faltando-lhe .pel.o, elementos de um bando arma- remos UlIIl dos povos mais adían

menos 300.000 casas. A prmci- do que recentemente atacou; tados do mundo: Grupo Escolar S.

pal dificuldade reside no for- uma aldéia a 13 milhas ao norte José ou Escola Industríal.

necimento inadequado de ma- de 'Atenas e matou um dos rabi ..............................••

teríais de constn�ç�o, agrava-I tan_tes, foram executados por O "Colégio Barriga-"Vlercle"'

da. pela falta d_e divisas estran-I tuztlamento,
esta madrugada, está construido o 'seu majesto«

gerras e de mao de obra espe- Cerca: de cem pessoas assístí- SO prédio e necessita de sua,
cializada.' I ram á execução. valiosa colaboração,

GRIPE o TOSSEo BRONQUíTE
----- ..............---.---.---.--- .. -.,.7'.......

------- .. �

Importadas dh'etinnente dos E. E. Unidos
Aos srs. médicos e farl'llaceuticos e aos hospitais

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes '-14

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chopeo-

Pfofi��bnill competente .... Serviço repldo e gem ntlde,
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GRÊMIO LIRA LIRA TENIS CLUBE _ DIA 15 DE NOVEMBRO GRANDIOSO "BAILE D_\S MÁSCARAS" - SOLICITA-SE ÀS SENHORAS E
SENHORITAS, SÓCIAS DO LIRA 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 ASSOCIADOS E AOS SÓCIOS DO LII,A, DAS 19 ÁS 22 HORAS, COM A SUA ELECTROLA. l�td�j;/.:,,,-",.,: _2•.
DEZEMBRO: NATAL DAS CRIANÇASIUBRES, PATROCINADO PELO GRÊMIO LIRA.

-----------------����-=��----------------����------�-----------------------------------------------------------------------------------------(jÜ.ftr1SSAO DE ESTUDOS DOSI .

��,_\'. '.'S�RVIDORES PÚBLICOS

I
J':- /�

ESTADO
)'.'\JtECER x. 1.105/47

.... '.
I. �

. Ro?erto. Cláurtío Paiva- Quint requer-sua l.ead]nlSS�O no cargo da classe E da
'carl'e!ra de Escriturário. do Quadro nnt-
·"CO do Estad? J2. De aco,::do com a infcrrnacão de
fIs:, ainrla ·n<10 foi preenchida a vaga..:lelxaoa pelo rcquér-enta.

3. Est.a COY1issuo nada tem a opor.S. S .. em J,) ele outubr-o dr 19-47. _. � .. _.
·

._ .. ·�-��_�__n_� .--------.---.---

..�. Barrsta Pcrerrn, presielellte em exer- do Groth Idem. --��l�'tude da dispensa de José An-

(i·
...O'VI,.J:·RN.ANfE rl--

......

"""""'.,...�.·I """'_--,CICJO. Par-ecer n. 1.183!J7 _ Áurea Ferreira gelo de Oliveira Neto. uma vez que f�- .

!'I<llpidlej Bal·!lo.a, relator. Faria, - Id'em. ram apr-esentados os documentos exrgi- D l bf A Gr G-nshl170 Neves Parecer u. 1.184/47 J ã 1'9 1" do 1
'

•

d r Indel {} ti IIAprovado.
.

r"n.ills _ Irlern.
0>0 rvapo eao o�. e�� e�I�' 22 ele outubro de 1947. Se, hor de idade precise e •

p I2'1-10'-47. Pniecer n. 1.183/47 Raul Orriasimo .T. Batf st a Per'efrn, presidente em exer- uma governante de bô a con- ' E:Htir€li!(Ass.)
.

!hl(','h'11 R. da Silva da Silveh-a - Idern. "icio e re iatnr.
d 'b'

,

PMl.lll('�m x. 1.108/47 Parecer 11. 1.186/'17 Cesár-io Teixei- Gusfn vo lIie\'es '. ta, que sai a eosrnnar rI: gu- Advogado � CMlfabiHstaA SccretQ·ria da Viação. Obras Pt1bUCàS ra - Idem. Elpídio Barbosa lai mente pé.ra tomar o encargo ,.", Agricultura remeteu a esta Comissão PARECER !'i'. 1.187/47 Aprovado, Conatittúçéio ae sociedades,. Jll'Oposta ela Diretoria de Obras Pti bli- Maria hodrigucS OIJendonça apre�entoll. 29-10-47. -í e fUf;i casa e a direção de Planos eorrtobei.... Organh\o-'Cas• para a _admissão de Emilio Digiáco- dentro do prazo legal. os documentos (Ass.) Aderh:>l H. da Silva
se. V'I'COS dr. moças que já estão nõe. -- Porecsrelll e eervi""ollmo na funçao d-e ]\J{)türista. referência V. que comprovam as afirmacões constantes PARECER ê'í. 1.2t7/�7 •

- .. �

2. Foram apl"es'entad{)s cs elocumentos {io' itens. I, II. e III, do 'parágl'afo úní-, Arnalrio Vieira ele Cast ro, auxil iar de trr ba Ihando cozralutoe,
.< ..exig.ídos em Ieí. -

co. do art. 20. elo decreto 11. :1.002. ele 2 escr itór io da Escola Práttr-a de Agr icul- Rua Gol. Bittencourt nO. 1223. Nada temos a· opor.' (le junho de 194'1. que regula a forma tur a "Caetano Cesta", de Lajes. pede pa- Tratar das 16 às 20 hora s Florianópolillls. S .• em 1,;:; de outubro de 1947. dI' execu�ão elo decreto-lei n. 1.022. de gamento elo .salárto-farní lla referente ao Rua Silva Jardim 191. DaIS 17 hOHn em diante .
.

. �. RMista Pereira, presidente em exer- 29 de maio elo mesmo ano. mês ele dezembro de 1940.
c:!IClO ·e relater. 2. À vísta do exposto, opinamos pelo �. Pelo relacionamento .» da quantia de ••••••••• ,.,

Gustar-o Neyes julgamento da cornprovacão, nos iêrmos Cr$ 8U,00, de acôrdo, C0J11 a Inror ruacão N�
..

E1llídio Barbosa do fi 40. do art. 60. do citado decreto n. de fls., elo Tesouro (lo Estado. _l ao receIe enl comprar
Aprovado, a.002. S. S .• em 22' ele outubro ele 1947. ações do "Colégio Barríga-17-1,0-4'7. oS. S .• 'em 21 de outubro de 1947, ,I. Batísta Pereira, presidente em exer-
(Ass.) 1\e1el'1>al R. da Silva .1. llatista Pereira. presidente em exer- cit-io e relator. Verde" por que ésta organIza-

PARECER �. '1.109/47 cicio e relatoi-. GUSUI\'O Keve� ,,- está send zelada por ver-A Dir-etor ín de Obras Públicas. 'por in- H"nsülvo Ne\'l"s J;Jlpíclio Barbosa �i30 O '.

.

--te;-méelio da gecl'eta,'\a dr: Viação, ObrC1S I!;]pidio Barbosa Aprovado, dadeíros idealistas.Públicas e Agricultura. propõe a, admís- Apr-ovado. 2.9-10-47.
são de Sebastiáo Brasil na função de 2,1-l0--1.7. (Ass.) Ade'l"ha! H. ,la Sih-a
.Mestre Auxiliar E�pec·ia1izncio. referência (Ass.) Aderbal R. (la Sítva l'ARECER K. 1.218/47VI e a <'e Osva'ldo JuvP1Ocio Martins <la Parecer n. L1S3/47 - Edite Pereira Helói Viei.ra apresentou, dentro do pra-função. de �rtír;cc. referência VI. vagas. Batista·- Idem. zo !egal. os Q'x'umentos que compl'o"am
i'e�pectlvan1el1te. �om ns dispe'ls1s de J\ll"ecer J1. ·1.188/17 Adolfo ·\OYigger.s as afirmações constantes dos itens. r. IIJono J\l[nl10el Pinheiro e .TI)""·., 01've;ra. Sob'-j,'ho - Idem. e III. jla"ágrafo úni�o, <lo ar:t. 20, dD2. Tendo .sido apresenta'dos os do- Parecer n. 1.190/'17 Dulrhléa SOU33 decrelo n. 3.002. de 2 ele Junho de 1914 ..cum-entos exigidos ,em !e.i, esta Comissão Ca'reloso - Idem. que regula 3 forma de execução. elo de-
.,i1ada tem a opor. Pm'ecel' n. 1.191/47 Hosalilla Chio· ("!'eto-lei n. 1.022 •. de 29 ele maio do mes-S. S .. eni l.'i de outubl'0 rI" 1947. ca Camatti _ Idem. mo al1c .

•T. Baii'ü. Pel'eira. presiclente em exel'- Parec'er n. 1.19-2/47 TRlita de Sou- 2. À. v.ista do
",,�ício e relator. S;l :\Iac-hndo __ Idem.

Gustavo K'wcs P'recEl" n. ).193;'0
Elpídio narõosa Hoclrig-ues - Iclen!.
Api'ovadc. Pén:ercr }l, 1.194l17
21-1ü·17. cios Sa'ntos - Ide,,,,.
(Ass.) A,lf'I'J':ol R. da Silva Pnrcc-er n. 1.185/·17 - Antônio Crema

PARECER N. 1.110/47 - Idem ..
O 'T.-esnuro. (:0. Estado. ·por· intermédio ParEcer n. 1.1Hi/47 - José Zavas(;ki

. ,rl� Secretaria da, Fazenda, propõe a ad- - Idem
mIssão de Ivone Maria Viei'ra na

flmçãol
Parecei' n. 1.197/47 - Silvia Prazeres.d,e Auxiliar ele Escritório. refer�ncia II, ele Carvalho - lei·em.

va,�a ·em virtude da elispensa de Judite Parecer 11. 1.188/47 - l\'lax'ilia CunhaCalll, para ter ·exercício na Coletoria ele Platt -Lc1em
.Mafra. .Parecer 11. 1.199/47 _ l�altir.a de Sou-2, Foram apresentados os documentü·s sa F€l'nancies - Idem.
·exigido:>. em lei. Parecer 1,. l."2'()'()/47 - CacUela Rüclri-3. Nada temos a opor. gLles Stei! - Idem.

.
'

·S. S" 'em 15 elE' 'lutu'br:) de 1�).17. Parec-el' n. 1.201/-17 - Cid Arêas _

J. Batista Pereira. pre.sit1ente em exer- Idem.
• · .. cicio e relato!'. "Parece!' n. 1.202/47 -'- Doralina Zefc-

Gust:tVO Neve� ri110 Potuich - Idem.
Elpi(lio Barbosa P"recer ·11. 1.2.03/47 - Euripedes Ro-
.Aprovado. c1rj�ues Lopes - Idenl.
1'7-10-47. Pnrecer n. 1.2Q·1/47(Ass.) Aclerbal R da "Silva ._ Idem.,

PARECER N. 1.161/47 Parecer n. 1.205/47
Áurea de Oliveir? Santos ap,-esentoll, - Idem.

,�'dentro do prazo legal. os documentos . Parecer n. 1.200/47 - Hildebl'ando
que cOluprova,nl as afirnlaç'Ões constantes Ma�;(,3renhas de Sousa -:\Ienczes - Idem.
dos itens I. II '1" ITI, do pao'ãgrafo único. Parecer n. 1.207/'17 _ Lconida Batista
'do art. 2". do decreto n. 3.002. de 2 ele - Idem.
Junho de 1944, que regula a forma de PareceI' n. 1.20'S/17 - 'l'omaz de Car-
xecuç'ão do Ó'ec·reto"lei n. 1.022. de 29 \'31ho Meyer - Idem.
de maio do mesmo ano. Parecer n. 1.2'09/47 - Olãvio Damian

2. À vista do exposto, opinamos pe�o Préve -- Idem.
jl.ügall,,·.nto da, cümprovat;'ão, nos têrmos Parecer n. 1.210/47 - O'távio Cl'llZ,-do §. 40. do al·t. 60, do éitado d eereto 11. Ielem.

.. �,O�2. P'lI'ECer n. 1.2i l/-H - Manoel Simõe,s
S. S .• em 18 cie outubro de 1917. (;'e Oliveir:. - Ielem.
.J. Bati,!a J'(}l'e]p, pl'esielente e111 �xer- Parecer D. 1.212/·17 - Nair Sant'He-

'''.�ício oe relator. lena Careloso - Idem.
Gustavo Neyes l'Al1ECElt N. '1.213/47
Elpíd;o Ral'bosa A Secretaria d:! Justiça, Educação e
ApTovaclo. Saúde en{"arnin,hou a esta Comissão o ofi-
21)-10-47. cio 11. ],.436/6.8'2. do Departamento de
(Ass.) AelerbaJ R. da Si�va Saúde Pública. acompanhado do laudo
Parecer n. 1.102/47 - Celia RoBin Pi- de inspeção a ql'e foi submetido Au-

.. nho - klem. )nlsto Livramentó. ocupante do cargo
Parecer 11. 1.163/47 - Maria Mal'quet- de Administrador. padrão L. da Usina

ti - Mem.
. ele Beneficiamento do Lp.ite.

Parecer n. 1.161/""7 - Edésio Luiz 2. Pela apüsentadoria, no� têrmos do-rR- Am()·rim - Idem. laudo 11166ico de fls .. 2. e de acôrdo com
Parecer 11. 1.165/'1.7 - Ida Ormenez e o an. llH, do elecreto-loei n. 372, de 28

Günthel' - Idem. de outnbrü de 1941.
Parecer n. 1.1GíJ/-!7. - Edite Sau1tos S. S .• em 22' de outubro ele 1947.

'.:Gomes - Ielem. .J. Batista Perei.,,,, presidente em exer-
Parecer n. 1.167/47 - Verôn.ica Nasci- cic;o.

mento Lutz - Idem. RIJlídio Barbosa. relator,
Parecer ll·. 1.168/47 _ Hortenila Bor- Gnstavo Neves

tolomei -- Idem. Aprovado.
Parecer n. 1.Hl9/47 - Cecília H<erme- 30-10-47.

linda Cordeiro Debiasi - Idem. (Ass.) Aelerbal R. da SíI,'a'
Parecer n. 1.170/47 Yolanda Wer- ]';HUTICER N. 1.215/47

-ner -- Idem. O Tesouro elo Estado. por intermédio
Parecer n. 1.17'1/47 - João Kühnelt da Secretaria ela Fazenda. propõe a ael-

Machado - Idem. mis�ão de Assis l\Tanoel dos S3ntos na
Parecer n. 1.172/47 - Cacilda Miran- fur.çáo de Encarr.egado de Pôsto Fis-

·da Moser - Idem. cal referência III, para ter exercicio no
Parecer .n. 1.173/47 - Benta de Oli- POsto Fisea! de Paiós, subordinaelo à Co-

veira Del'Agnolo - Idem. letoria de Xanxerê.
Parecer n. 1.174/47 - Aidinha Silva - 2. FOl'am a'presentados os elocumentos

Hoegen - Idem. exigidos em lei.
Parecer n. 1.1-75/4.7 Carlos Kracik a. Nada temos a opor.

'-- J<�em. S. S .• em 22 ele outubro (le 1�47.
Parecer n. 1.176/·17 Iracema Lessa

I
.l. Uatista Pereü·" • .pl'esielente em exer-

da' Roclu Idem. cicio e relator.
Pac'ecer 11. 1.177/47 Nürma Gomes (,Ilstavo Keves

Pereira - Idem. Elllídio Bal'bosa
Pal'ece·r n. 1.17-8/47 - Marí Sfeir von Apl'ol7ado.

L1nsingcn - Idem. 2fJ-1C-47.
Pal'ec€\' n. 1.179/47 - Mama Costa (1\ss.) Adel'bal R da Silva

Bastos - Idem. PARECER N. 1.216/47
Pa·recer n. 1.180/47 - José Estevão da Esta Comissão nada tem �, opor à pro·'Silva - Idem. posta feita pelo Tesouro <1,) Estado, pa-PareC€r n. 1.181/47 - Euclides João l';l a admissão ele ViTi;son Borba, Casino

Pereira - Idem. ,na função de Auxiliar de Elscrit6rio. re-
Parecer n. 1.182/4'7 C.arlos LeollOI-; fel"ência III. da Coletoria de Joinvile. va-

\
.

"

rda,.ria Paula

',Hei E.ünzcl

Evaldo Pierri

Fil'mino Rosa

exposto. op11lamos pe
""'1' prova·ç-ão. nÇlS tê1'
art. (;0, do citac1{) <:le-

Vende=mse
o Bar RestauJ'ante do sr

Artur Fidalgo (Chileno), si
tuado .no centro do. Praça
HercíHo Luz, defronte o

Motriz, em Arol1'anguá.
Bebidos nal.�ionai" e es

tY'ongeiras. Aperitivos do.
Flo�a Brasileira. f'reguezia
otirna .

Trato!" pessoalmente,
� " .. " " . " " . � .. " - " " . " . " " � -

V. S. quer o pl'og'l'esSQ da
h"-'S'tõ;a .Tuyentude'l Dê-1he ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado,
res do "Colégio Bal'riga-Ver
de".

SI CONSEGUIRES
Que .11m te/u amigo ou conhe

cido analfaheto frequente um CUil'-
30 noturno para aprender a ler e
a €screver, prestarás um grandf
serviço á tua Pátria, Catedral Me
tronolitana 'ou Grupo Esoolatl' São
Jose.

LEMBRA-TE!
Inúmeros seres humanol.',

que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxílio pa�
ra que possam voltar á 100

ciedade. Colabora na Cam�
panha Pró RestabeJecimeBte
da Saude do Lázaro.

lo julgan�e!lto ela
.n�os (.:0- § 10,. do
creta n. 3.00'::l.
f'. S .• em 27 (le outubl'O de 11)47.
.1. Uatista Pereira. presidente em exerw

ciclo e relato I',

Fn�}ítUo narbi)�a
Gustavo Neyes
ApI"01·ado.
29-HH7 .

(A�s.) .\del'hal H. ila Silva
Parecer n. ],2'19/47 _ Belannino �Ia

abado ele Sousa - Idem.
Par2cer u. 1.22·0/'17 Jorgelina Faria

Cllilho ._ Idem.
.

PareceI' n. 1.221/47 Carlos Rubi -

Iclen1.
1'3re('er n. 1.2'202/47

Vieira -. ld·em.
Ps.recel' n. 1.2,2';'lj47 _. Al'istcn Nlmes

elo Li\Tamento -- IJem.
Parecer- .n, 1.2124/47 - J.n50 Dias Fer

raz - Idem.
Parecer n. 1.2·2·5/47 - Eli Nunes de

Sousa Daltoé - Idem.
Parecer )1. 1 .. 212-6/47 - Domingos Cos·

ta - I"-1enl.
Parecer 11. 1.227/47' - �1atias José Ma-

ria vV�.lker - Iodem.
.

Parecer .n. 1.22-8';47 - Artur Schnei
der - Idem.
Parecer n. 1.229/47 - Carolina Alves

Sehmit;l, - Idem.
P2"'ecer n. 1.230/47 - Henrique Aloi

sio E.orbes - Idem.
.parecer n. 1.231/47 - Edelly dos Reis

Costa - Idell1.
Parecer n. 1.2'32/47 - Esmeraldina de

Sousa - ldem.
Parecer n. 1.2i33/47 - Adeli,na de Bit

tencourt' Franc'isco - Idem.
Parecer n. 1.2,31/47 - Mal'ga,l-ida Ci

prial1l - Idem.
Pareeer 11. 1.233/47 _ Maria Leda Vaz

Laux - Idem.
Parece!' n. 1.2'36/47 - Laudelina Pe

rei�'a - Ielem·.
Parecer n. 1.237/47 - Evald{) Guse -

Ielem.
Parecer n. 1.23-8/47 - Maria Nazaré

Duarte Fortuna·to - Idem.
Parecer n. 1.3B9/17 - Nicanor Martins

ele Araúj{) - l{jem.
Parecer n. 1.24'0/47 - Juvclino Ricar

do da Silva - Ielem.
Parecer .n. 1.241/47 - Jurema Rocha

Leiío - Ielem.
PaI'ece,r n. 1.2,42'/47 � Alcí' de Seusa

P ..\RJ<:CER N. 1.243/47
Jo,sé Antônio Bostas, ocupante el{) car

go da classe J da carreira de Oficial Ad
ministrativo. do Quadro único do Esta
do. tendo sido removido ela Coletoria de
CLlritibanos pal'a a de Piratu'ba. requer
o pagamento da importãncia de .

CrS 1.'100.00, que despendeu com o trans_
porte de sua 'bagagem.

2. Tel'do o aluelido funcionário jus
t:ri('a�10 a c1-espe.sa, conlO se vê do docu
mento ele fls. 3. opinamos seja o mesmo

inelenizaelo da importância despendida.
S. S" em· 29 ele outubro de 1947.
J. Batista l'ereir". presid ente em e;;,er-

cicio e relato!'.
Elpidio Barbosa
Gustavo Neves
Aprovado.
30-10·47.
(Ass.) Adi'rbnl R. eln Silva

PARECER N. 1.244/47
Mário Gonçalves. ocupante elo cargo ,la

classe 'E ela carreira de AuxiHar de La
boratório. elo Quadro ún�c{) do Estado.
com exercicio no Põsto de Saúde ele Ita--'
jaí, pede pagamento do salário-familia Idos meses ele agôsto a, dezembro de 1945.

2. Pelo relacio,namenio da quantia de

João :c\1a,rcos

•

Café OUo troduz qualidade'
Peça-o ao seu fornecedor.

Cr$ 200.00. de. acõrelo com a informação
ele fIos. do Tesoul'O do Estado.

S. S: em 29 de outubro de 1947.
.J. Bàtista Pereira, presidente em exer-

cicio e relat.or.
Gllst.aVO Ke,'<'s
I�l)}ídio Barbosa
ADrovado.
30-10-47.
(Ass.) A<1"'''h�l R. da Silva.

PARECER N. 1.245/47
O' Tesouro do Estado prOl)õe a admis

são ele José Alves Pereira na fImção de
Guarda-Fiscal. referência UI. paro ter
exercicio no Pôsto Fiscal ele Rio Preto.
su/bo)"{jinatlo à Coletoria de Mafra. pre
enchendo o claro existente na 10taç[Ío,
em virtude do falecimento de Manoel
Pe.reir8 ,le Carvalllo.

.

2. Foram apresentados OS docum<en-
tos exigielos em lei.

8. Esta Comiss[,o nada tem a opor.
S. S. em 2>f de outubro de 1947.
J. Bàtistn Pereira, presidente em exer_

cício e l'elatol'.
Gusta"'\'"o :l'; €'"YPS
EIJlídio Barbosa
Aprovado.
300-10-47.
(As.s.) Ader!"ll H. da SU"M

804 OPORTUNIDADE!
para quem �em muUa
ou pouco dinheiro
Deseja empregar beru seu

capital a juros compensadorel:1
je 8, 1.0 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário dc'
CREDIÁRIO KNO'I', á' rua Joáe
Pint.o nO 5 (anex.o. a redaçãO,
de "O Estado" ), que tra
balhando em combinação ccm�
o IDSCRITÕRIO IIvIOBILIÁRTC
A. L. ALVES, firma espe':'
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá oIe..
r�cer-lhe a máxima garantia
e efieiência nos negócios que
lhes forem, confiados.

...

•

onla
da

. {.__;

sma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

.- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os ace ..,�os f' os ata({ucs
da asma ou bronq1Tit(>. l�rn pouco tempo
é possível dormir bem, rcs}Jirando ]ivr� (.)
facilmente. Mendaco alivia-o, mei:lmo

que o mal seja antigo. porque dissülve e

lZemove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias, minando a sua. energia, arr"ui
nando sua. saúde, fazendo-o- sentir-se
prematuramente "dho.Mendnco tem tido
tanto êxito que· se oferece corn n garantia
de dar ao paciente respiração livre c fácil
ra.pidamente e compléto alívio do sofri
m�nto da a�ma em poucos dias. Peça.
Mendaco, hoje mesmo, Cln qualquer
farmácia. A nossB:...:ara.ntia é a Bua mf\ior
p'rgteção.

Men tia eo A�a��rr�:.m
Agora tambem, a (r 10 00

. "'I

!U.lENnAS Mo]!):g'f<lj)'U.5
Cehlli (IIi!) j(I<�ogr;:)fl:4<'Io3 e!& fI!:'l��e�

�t\jQ!, .1'1111 dil�U�'M !l.0rVOBU, qn:nfltit
!ltG�IfA\!l (!)).'!I tenl!O{>, illio lI.\liII� �
leUa.ente 1."0me€Uhe1& (} emmllS.4Cê1t
do•• , frlli20 da iporlneia. &6 pC!ll!14
�rl)lllUUea!!' 0<1 i!!l�ivjdlllOià afeletlOfll ..
:aia ente>rmililaêe.c. O 6or.YICCJ R..
�Iellal cl8 DOM�Q 'i1leD.ta� "iii",..
ii••• ublllatérie, '''UI atelltl" El'ItI
hlltameDie 0:1 doutH lIlitn'"i)1I bM
_..&til, aa Illill& D..tiore Do d.. II
• 11 Nl'IIL _mm.a.
. ... . ... ••• tIf

PRtc:os.ANIM'COS
TOMEM

Ulalll frllI1ifl
"SILVEIRÂ'§
-

Grinde T
.._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �TADO Quarta, ieU.;a 5 de Novembro de '.41

4 ludia inquieta II Calcuta, 4 (U. P.} - Novo:
e grave incidente veio compu-I'cal' ainda mais a situação entre,

_ os dominios indús e=.no da India, o Indostão e o Pa
kístão.
Segundo foi: anunciado em

Rawalpindi, capital deste ulti
mo território, um avião das

forças aéreas indús lançou 3
bombas em território do Pakís
tão.

O aparelho vinha do Cache
mir, e seu objetivo parecia ser

a ponte de Kohala, na principal
ponte que liga, O Pakistão ao

Cachemir, onde está sendo tra
vada a luta entre forças indús
e muçulmanas.

RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas
Paul Kelly - Kay Francis -

Otto Kruger
ESPOSAS ERRANTES

No programa: - Noticias da
semana- DFB

.
Preços: Cr$ 4,00 - 3,00.
Censura até 18 anos

..

R'ÓXy� h�je ,á,�' -7 ,30'1����� .

Última exibição
Charles Coburn -- Tom Dra

ke - Beverly Tyler
ANOS DE} TERNURA

Censura até 14 anos

No programa: - Imagens do
Brasil 87 - Nacional Metro
Jornal - Atualidades
Preços: Cr$ 4,00 - 3,00
Censura até 14 anos

m ificul ades a C.B.D.
Por falta de numerario {) Brasil não poderá fazer-se re
presentar DO 801 AmerlcílDo de Remo.:_ Na eminencia tam

.

_ bé� d,e não,ser realizado 0- Campeonato Nacional.
RlO, 4 (Via aerea) - Sába- falta de amparo oficial. O Cam-

do, como quase sempre acon- "A C. B. D. está em diticul- peonato Brasileiro anunciado
tece, a reportagem esteve em dades para mandar a sua re- para Pôrto Alegre, também es

contacto com o sr. Irineu Cha- presentação ao Sul-Americano tá na iminência de não ser

ves, superintendente da C. B. de Remo a se realizar no pró- realizado, também por falta de -
�w......_·ot"........,...........

D. O dinâmico dirigente da eu- ximo ano em Montevidéu. . .nnmerário. É lamentável, mas ROTARY tLUB
tidade máxima, nunca se faz "Uma delegação de Remo é verdade. Como vivemos de
de rogado para fornecer inror- exige pelo menos 3-6 pessoas. esperanças, é possível que essa

O Conselho Diretor do

mes aos rapazes da crônica A isso juntemos as despesas situação venha a se modificar Rotary Clube de Florienépo

desportiva e particularmente com transportes de barcos e e o nosso querido Brasil pos- lie, avisa que quint�-fe;ta
aos que são acreditados junto - outros materiais, e teremos sa estar presente no Sul-Ame-

as l�':O hor�s hav�ra uma

á Cunfederação. uma idéia de quanto terá de rlcano de Remo do Uruguai e
reuruaa no Lrta T�ntS Cl�be,

Sem verba nada se resolve vir a dispender a entidade má- levar a efeito também a sua
devendo os rotarzanos trett:

E a palestra do jornalista xírna nacional para participar prova maxnna nacional, no acompanhados de SU1JS exmas.

girou e111 tôrno do proxlmo dêsse certame, sem nada rece- Rio Grande, como está progra- espo�as: .

campeonato sul-americano de ber. mada, o que para tanto basta -:45 rn�C1:� podem ser

Remo. Sôbre êsse assunto as- "!Mas não param aí as de- apenas a boa vontade dos ho-
feitas a�e 5: -ieir« às 8 horas

sim falo uo sr. Iríneu Chaves_: sagradáveis consequências de. mens que dirigelÍl o país".
com o I reeiâente Cuneo pelo
telefone 1417.

SOLIDARIEUADE Á

CRÔ'NI-t
:NOVO TOR.

NEro SUL O PALIUEIRAS CONTINUA Armas da morte
CA ESPORTIVA

. Al\�ERlCANO t! FI��IE NA LIDERA.NÇA_- Washington, 4 (U. P.) - Os ••............ . .

Buenos Aír S- 4 (U P) o mortíferos sub-produtos rádio- IMPERIAL hoje ás 7,30 hs:
Ainda êste mês, �o estádiol presidente doe "colo-coio'::do i

.

São P�u�o: 4 - Por ocasião ativos da fabricação da bomba ROSANGELA
da F. C. D., ser� realizado, con- Chile, que se -encontra nesta �e sua vítorta sobre a Portl:- atômica, que vinham sendo C?�: Esth,er Peruanrães -

forme temos divulgado ampla- capital juntamente com outro guesa �e. I:>-espor�os, o Pa.lmel- guardados em tanqu-es subter- Antônín Badu

m�nte, um gigantesco tor- diretor do mesmo clube, entre-. ras soh.dl!lCOU ainda mais a raneos, devido a dificuldade de No. programa: 1} A Marcha
neio de futebol, a ser disputa- vístaram-se com diretores do sua pOSlÇaO na tabela do Cam- dar-lhes destino, já agora não da VIda n. 135 - Nac. Imp,

d? pelos clubes da Primei:a Di- River Plate, virtual campeão
i peonato Paulista de Futebol. . serão mais perdidos. Poderão I Filmes - 2) Fox Airplan Newa

visao de Al��dor�s ,?:- �Idade, argentino de 1947, para que es-
t SERVILHO, O NOVO ARTI-I ser utili�a��s para enc�e: fo-: 29 X 82

-:- Atualidades .

em homenagem a cronica es-
se clube platino compareça a LHEIRO g_uetes dírígídos pelo .r�dlO, a Preços. Cr� 4,00 3,00

portíva escríta e falada da Ca-
um campeonato entre cam- São Paulo, 4 _ No prélío �1I? �e levar. a destrulção ao Censura ate 14 anos.

PItal.. .. .
_ ,

. peões do Chile, Uruguai, Bra- com o SANTOS o centro avan-lllllm1go. FOI o que revelou o
__

A .11llClatIva, que partiu
, d.o sil Colombia Equador, e Bolí- te do CORINTIANS Servilho comandante do centro de pro-

presídente da entidade maxi- .'
'

, .

d . '. I jeteís dlríaidos do exército nor- José Caldeira de Andrada
• VIa, que devera ser disputa o cOllsegUIu marcar dOIS tentos e .

t:> "'-

ma do Estado, comandante AI-
em março do próximo ano na t f h

. A

I
te-americano.: general Homer. e Senhora

varo Pereira do Cabo, sncon-
apital do Chile

,. por es -at.1a1ça.ll adse impos co-
Informou também que um cí-

.

d I b
e .. mo o ar 1 retro o campeona-. .

_ participam aos parentes

tro�. logo t a�Olo �s c; tes Esse torneio será denomipa- to, distanciando-se um ponto- entístasugerru � con8tru�o:-e e pes:,ôas 'amigas o --nas-

�a�. IrPan.�sd' o cer ame u e-
do "Copa Sulamericana de de LULA, do Palmeiras. um aVl�o sen:- piloto mUlllco1 e cimento de seu filho

o IS ICO cita 1110:.- ... , Campeões," e o troféu a ser ......,. __ ...._,.,._....�� um� pilha rad;o:atlVa, que e- FERNANDO, ocorâdo à
Melhor gesto nao poderia ter oferecido ao vencedor foi ofer-l Quer estudar a noítej AdqUl- varia a destruição e a morte 27 do corrente.

o comandante Cabo. Compre- tado pelo sr Gonzalez Videla ra uma ação do "Colégio Bar- ás regiõeã sobrevoadas pela Fpolis., ']7/X/47.
endendo pe:'feita�1ente os }e�- presidente d� República chile� riga-Verde", força da irradiação.
forços dos ]ornahstas esporti-
vos em 'pról do esporte e retri-

na.

Ibuindo de forma elegante o (,;Al\IPEONATO DO ATLAN'rI-
apoio que sempre lhe dispensa- CO
mos em qualquer emergêneia, Rio, 4 - Regressou, a Mon-

Iafim de que sua espinhosa ta- American Wo,rld Airways, o

refa seja cumprida â risca, tevideo, pelo "clipper" da Pan

quiz 'o mandatário-móI' da F'. jornalista e "sportman" uru

C. D. prestar uma homenagem guaio Carlos Balsan diretor do
aos qUe militam na imprensa, matutino "La Tribuna Popu
organizando uma festa espor- lar", decano dos orgãos da
tiva das mais sugestivas e in- impren,sa' uruguaia e vice-pre
tere.."lsantes, na qual Se defl'on- sidente do Club Penarol. Veio
tarão os conjuntos futebolisti- tratar da organização do Cam
cos mais homogeneos da Capi- peonato do Atlalltico, progra
tal, ou sejam: Avaí, Paula Ra- mado para janeiro do ano en

mos, Figueirense, Caravana do trallte, com. a participação do

Ar, Atlético, Colegial e Bocaiu- Brasil, Argentina e Uruguaia.

:vaÀo comandante Alvaro Pe- FALECEU
-

MUliIL� LUZ

reira do Cabo, que á frente dos Ontem, pela manh.a,. trouxe
<lestinos da "mateI''' estadual! o telegrafo uma. nO�lCIa .

que

vêm realizando obras de vulto, n.aturalm:nte deIxar� entnste

visando sempre o progresso do CI�OS .mUltos ,esportlstas.: As

desporto em Santa Catarina, a prlmeIraS- .hora� da madl ugada
nossa -profunda gratidão porl daque!e dia deIXOU o mun?o
mais esta bela iniciativa. I dos VIVOS o valoroso esportls-
___ o

--- ta Murilo Pinto da Luz, filho
DOIS RECORDES MUNDIAIS do nosso estimado conterrâneo

. Estocolmo (Via Aérea) - A sr. Arlindo Pinto da Luz, 0:1'1-

Federação Internacional de cial da nossa Marinha de Guer
Atlétismo aprovou recentemen- ra.

te dois records mundiais suecos, Era o jovem Mm·no muito
a saber, o estabelecido no ano benquisto pelos seus elevados;
passado pelo corredor Rune dotes- de espirito e coração e ti'G,'ustapsson, nos- 1.000 metros, colaborava constantemente. comi-de 2 minutos, 21,4 segundos, e a F. C. D., tendo prestado mes

o record da corrida de reveza- timáveis serviços ao nosso des
mento de 4 x 800 metros, esta- porto, co�o cronómetrista nos

I'belecido no mesmo ano por jogos oficiai,s.
'Uma -equipe sueca. Aos seus dignos pais os nos- r

x xJ x Isos sentidos pezames. I�����������������������������������������

��IiTAL
elA CATARI,.[t4S-�

DE TRANSPORTES AÉP.EOS UM

ODEON hoje ás 5 e 7,30 roras
SERENATA BOHEMIA
Com: Don Ameche - Car

men Miranda - Vívían Blayne.
No programa: 1) A Marcha,

da Vida - Nac. Imp. Filmes 2')
Bugigangas Simiescas - Short
Preços: Cr$ 2,00 único -

geral Cr$ 100 - Livre crean

ças maiores de 5 anos poderão
entrar na sessão de 5 horas.

I maisC moderna creação em

refrigerante é o
,

•

KNOT-

Em g rrafas grandes
(xperimente-o. r �elicioso
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o ESTADO-Quprta feira 5 Oe Novembro aa '!t?J41
..�-----------.---------------------------

7

Cad·astro Social do <,I) Esfad{)�) 1:----
.Pedimo, aos� <l:istimoa leitONa, o o&�o • "rMDclter 8

DlSpon ahaiXo e remet.-lo • DOU. RN.tçao af_ .. CC}�
.� antea,' o Do..o 1IlOW Cadatlto Iocd.d.

I
.� '" -

'1'iBln.@ _ •••••••• ,... �t. ct"fn •••.•••••••• •• D. NIllM. •• • • • • • • • • . • . !
� •• ', "'.'1 "."""'lrf " ""' .

.� (., , -., .

�rcco <.l'Q Ct4,r� "' , _ •••..•

.�su do Pai (�) _ .: .

:..m�. � � " " � " , Oi., .. " � � �_ , " 'to". 'ii.

... ". " I> t � � _ OI � .. " ••�_ ,.10 , '. , � � '
.. � .. v � .j. ..

A8l'l!.deetriflIllM, �lMIm. II fo'!4l:tllilo�'i! d. n<Olt:lciu � �_�®,
(1i1��1'l'Oé .. vulru. �_'II �0Jlt4le W � .�1W!-M1I �u.

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

�fit �AVA.f1J LACEIDA
�*� �)-c1r1k'"lea di) Olbll:ll

�v100&. Narbl - Gc.rll'_ts.
P:ramcrição dê I.&ntu ds

oontato
Reiniciou sue clinico

Conc:ultorio: Felipe Sch,ddt 8
Doa 10 à:.l 12 hs, e doa

14 ó. 18 horas
TELEFONE 14i8

DR MARIO WENDHAUS1iN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - 'I'rajano, '29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Restdênr-tn :

F'el ipe Senmidt n. 38

I Te!. 812

I DI. ROLDÃO CONSOMI
\ �\'l1&GIA GlilRAL -- ALTA ca
l �RGIA. - HOL1I:STIAJ!I DJIl ...
! .... !mORAS -g PARTOS .. .

\ �mado pela Faculdade de Hdi�
I �..a da Uníverstdade de S/Ao
í !l'l\1lio, onde foI assistente por' Vfj,.
1 � l'll!OIl do Serviço Ctrorl!l'1eo (iii!
I P'i'Qf. .A.llplo Corroia Neto
,� do estômago e Tia. !t1.
! .� IDtestmos delgado tl gJ'0!UIa,
i ��d." rms, próstata, bexlCa,
i 1S>'1';), ovh-ic,. e trompu. VIII'L!»·
� ��. \lidroccij��n:rLIi,f�� � h�:M

� !l &!I 5 horas, à Rum lYsl'i)tl
�mil1t, 21 ('altos da Cua .P1l

r_i80). Tel. 1.1598.
�llIIH)IA: Rua E.!lt�'\>·Q..0 Ji\!-

�r. 1 'l'g; Tel. )j[ 76-11

I .-. -_." ----- ------ - ... - -. _. ..

I Dr. BIASE LARACO

J
DOJ1IiNÇ,A8. DE SENHORAS -

!1t1Jli'n.J:!j - AFECÇ!õES DÁ
F-m.:E! - RAIOS :n."FRA-VER-
1lIELHOS E ULTH.A8-VIOLETü

i 1(1(-_: B. Feltpe 8chm.l.dt, ü! -

I I."o.&l 9 às 11 e des 5 àll 7 hrl8.
, Rew: R. D. Jaime Carna�a. 41
J J'ONElf148

1'-DI. UNS NEVES

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

...

i)}(. Â. SANTAELLA
.

:�lomadc _.p.ela Faculdade Na-
,Jij,,w.). de Meutc!ne da Univer.1c!&
,� � DraaU). MédIco por con.cur·

� do ServIço Nacional de DoQ.
IN lIif1lll.tals. Ex interno da 8&mtll

� IM Misericórdia,' � Hospital
:!iII!1�1'�klo do RIo na CApital !WflI>o

deral
i,�?.&ilJI!Ob. I1IÊDIQ� - DOIiINil}Ae

.

NJilRVOSAiI
_ �t6frlo: Ed!flclo �

NETO
_ nu J'el1pe Schm1dt. COtaUltul

:ou 111 ta 18 hora. -

ResHencia:
Largo Benjamin Coniltant n. 6

I.!lta-·POLYDORO S. THIAG�}
,�� do liospltal de OaridaCio

de Florianópolis
,t.JI>i�i;ente da Maternidade

,,,"'W.'W.!Oil, Ml!:DICA - DISTO&.

al:OG DA OESTAÇAO E DO

PAR,TO

IGlbQfaJt 10� t)�.g:o.",.b lnrerilí."$, aa

pt<::'!ÚlllGnte do coraÇao

'.IIi.l!4DJ).oas da tlrolde e demal.1l

gJ.!ndulas Internas

'.__O\DlRAPIA - ELECTKOCAa.

�B.ü'lJl - ME'J1A80LI8MO
BASAL

HI'!IPI!ioml.� 41!.namente das 15 aa

18 horas

,�ij IlhamadoB 11 qualquer
\� lnClUllive durante iii noite.

,�Ul.i1.'O:m:O: Rua Vitor MeU.

let!, 18. Pone '11M1.

�Qx'&: A'fen1da Trom·

pows]!:!.. 62. pone 7M

". II. S. CAVALCANTI
,:-,�e.l1. f>l<:cluslvamente de erl.ançaMI

llll/I.i:!! � Msrlnh.3, 1.
T�lefoÍl0 )l. '13:i

Moléstias de ;;-,enhorn
(Xf'.t�'tu.t.O.n.{} - tlua. Joao Pinli(.t L ,

.

-- Sobrado - 'l'elefone 1.463.
IItaIIldêne1t> - Rua Sete de Setembro
- (Ilddficlo I. A. P. da Estlin)

Telefone ],L 834

Jt. PAULO FONTES
CJ.ln,ico e operadar

-OoIuial't6rto: Rua Vitor MelLrelec. íW
Telefone: 1.4()5 .

�� das 10 b 12!! da. 14> la1i':
.lI!\lSIJióbcla: Rua Blumcnau. »

'l'el.e.fon�: 1.&2Z

....._.____,......�--""---_.--�-_.._-,-'......._ ..-

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutlw NILO L.A.US
Boje ti emauhi ISOri e lI1UI 'feferlda

Drep. ueiollm 19 ..truceiru - Homeopétiu - P.rl'i;4
1II11J.rlu - Artlsre• .t. horraeba.

Garallt.sfI a exata ohaerTlac:b. 1I.� reeeUllárl& ll'i6Ge..

CURSO DE MOTORISTtf\.
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensins-!e a dirigir autom6vei!i
Amador e Prof!ssional

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem-se chamados par. reparai! de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 4'0.

.
.

,

_,

r� ,·l<jI!>J. ç�", r�guio.X·<,<j de cargas do põrto de

FRAN�18VO DO SUL para NOVA 10.81
Informações com aà Agente.

F'lorien6poHa .

- Carlos Hcepcke S/A - OI - Teletone 1.212 ( End. teleg,
São. Prancisco do Sul _,. Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

d
.. · A FABRICA. PHILIS DA DO

O fracasso o COm.lClO!Iv\.NDA COS'l'RUIU UM GE
\

,Ru\DOR PAUA A UNIVERI

udenísto de Urubici DADE DE OXFORD
. !

AS quatorze horas elo dia 19 do
í

ações dos oradores, Disso s. s. que; S. H, I. - Informam d
corrente .víndos de S. Joaquim, o o candidato da U. D. N. era 1'0-1 Eindhoven, que a Fabrlca' Phi
chegaram cru Uruhící, dois cami- ousado apenas por ter nome eS-!liPs, daquela cidade, ácaba d

nhõcs ll'ilz('J1(lo a caravana "ude- trangeiro r que êle também tinhaj. construir um gerador de 1 mi
nista ". comuostn (los senhores An- o norne rslnmgeiro e então brasi- lhão de volts para a Universi
tórrio Palma. João 'Palma, Caetano le irn como os outros. A «sta alt,ll-I dade de Oxford, Inglaterra
Palma. dr. H oínz Bucnclgens, dr i ru alguém aparteou: "Previno os destinado a pesquisas nuclea
Hom{'l'o Paim, JTu.g·o 'Pereira. e ?l;- i ouvinl í'�, que>,. q.UC�} está falando,! res. A !abrica já começo�
n-os. inclusive cr-ianças e indiví- (J(Jom ti brasileiro . O orador ton-

i contruçao de um segundo gera
rluus que gnstarn de passeiar, apa-lleou c meteu os pés pelas mãos,' dor, encomendado também d

nliados ao acaso, no momento dalutacando a construção do Grupo' exterior.
partida da cara:ana. A:l�rov�i�aram Escolar de Pl'ulJic_í, recebendo yi- \ •• .. •••.

.:
'

.••• .'... • •••.•

o.
dia

d.O .l.)arll'oelro de ti

el.lb1C�. pa-
vos apartes em. sma�.

de

protes�o.! Bom blnA"U"lora contarem com grande assisí ên- 'Para salvar a situação o sr. João �Ull
cia e ,ís rlezpssei� horas !oi aberto Palma diz que ·"N81·Pll Ramos f'ez Ilr!lod6l VI·Sa- iiio comício 1)plo Sl', Mar-tinhn Br-a- o grupo IpOJ'C[lle roubou, "mas 'Um I U II Uu UI

s il, cnndirlnlo n verearlor p dr

<11]-,
apartennto l'ptrnca: uE porque v

tr-mno r=cusado lW�OS "udcnisl as" s. não proc:8soU � .dr.
Nrl'êu

Ra-,Ide Canoas. [J(JlS pre.[pl'PTl1 valar no I mOR'> v. R. fIra mUlto peq1]rno, atn
P. S. D. Dizem os can()ense� que' cando o Vice�'Pl:esirlente da Repú
não prrcisnnl d('frn�ol'es da lavoll- hlica". Rr.gnill-se o ,'. Homero)
ra rla cana. j)(Jl'C[11P em Canoas não Pain. trnlanrll) abort.ar· rom oR

há ri -dila lavoura. apal'Lm:: r "aias f\ -evitar o 'fra(\as-
rSOll' da palavra,' rm fCcguid::t, o RO final, mUR nada conf;·('gnitl. Ata

sr. Homero Paim, lrnlanrl0 prcpa- rOll o 51'. Hilário Bleier� nosso can

l'aT I) caminho para o� outros o1'a- (lidato a pr·ef,eiío: aehou mais uma

dorr_" P <J.c.'\.irn CQj+}/f.(.:.()·l1 o desfile, manrira dr rxaltar os ânimo" p os

yl;'l'dadeiJ'aTnenf.r curna \'alcsro: João apartes continuaram prolongando
Palma dizendo ora (jllr SlHl família �e atÉ' pm vaias. Falo11 a seguir.
não esLa'\'a rom o P. S. D. e em se- i. P .. lentou falar o sr. Antônio

.guhla qnr dois irmãos seus mili- Palma ..mas não conseguiu. O' povo
litam lla,C!uelr 11m'tido, Discursou estava ramudo rlaquilo c e'ntm;ias
logo a.pós o .sr. Heinz Buendgens !icampnf,r pl'01'rori1p·eu em viva!?
·e a pacientB j)opnlação de Urubici, [lO gaJ. Dutra, dl'. Ner./.\u Ramos
decidiu-se a apartear as falsas ci- dr. Adellbal e H�lário Bleier.

• I'�.,....,.�6'Jl3JtiJS&tW��.-\�_�,l't'�}."/III9III��'.Sj:���'�.,�
. I Visão maior e maís perfeita

OOMPANHIA ·WANe" D_ti �tUA� � ,. que a de u� bom ?i�ócuJ()
.

� alcança quem tem sohda
'-d••• I!m llre -� fM;�e: I � S #, i

I
in!?trução.

!J.FCEDIOI Jj 'lfBAl'UlPOJlD� i Bons livros. sobre todos oe.

CifrllllJ do Balanço df.1 1944j t assuntos:
" LIVRARIA ROSA

It: �.�a. �.e.o.d.o��: .3.3. � .�l��������l::
Aproxime-se mais de 81&0.
AmIgos e parentes enviandO"
-lhes um número da revista o.

9g.687.816.ao I ����. �? .��À.���, .���� .��
OI 16,736,4oL3of).20 I

r NA HOLANDA UM GRUPO
R nE NEGOCIANTES ISLAN.

DESES

Cr.
Cr$

CAPITAL E RESERVAS
Reg;fJonsabmdade�
Recetl'

I :i:�.:,O' p.go. no, .,,,"'''' ,,, &00'

� Re:lpo�,abilid:r:)delli

I
t

80.900oõo6,30
5.97fMol.753i.97

67.053.145;30
l42.176.603,80

•

..

Dit'eto.re!!'l:
Dr .. PamphiJo d'Utra F.em!!
de Sá, Anisio MajI!lOi'H�. Dr..
e JOi5é Abreu.

de Carvalho. Dr� FrollCÍlfcO
.k·aquir.o BGlrr eto. dt ArGujo S. H. r. - Informam de

Amsterdam que um grupo de
representantes do comercio da

ISlandia, chegou áquela cidade
a fim de familiarizarem-se
cam os aspetos do comércio da
Holanda. Recentemente repre
sentantes do comercio da Ho
landa visitaram a Islandia, re
digindo-se então -o esboço de
um acordo comercial entre os

dois pais.es. que estão aguar
dando ratificação.

Divergindo do senador Vargas
São Paulo, (A. N.) - O faGo sensacional aqui não é pl'opl'iamenlp

o inicio da campanha politica pelo sr. Getulio .vargas, mas o l'ompirr:cn"
to com elr pelo ex-ministro do Trabalho, senaoor Marcondes Filho, que
foi um elos idradoJ'('� c fundadol'es ,,'lo flartido Trabalhista Brasileir·o.

I :Falando à imprensa o sr. Mareondps Filho disse que, cOmo funda
dor e srnador eleito pelo PTB em uma das mais honrosas pugnas elt'i
torais, via-se na obrigação de declaral' ao 11roletariado paulista que di
jvergia da orientação do' sr. Getulio Vargas que se desviava, em esspn-

cia, elos objetivos parLiciario,s do PTB.

I
.

� iI)_ r6 rlã Fabricante fi distribuidores dali afamadaJ!lI (con- I•• 7111 fec::çõ•• '·DISTINTAn• RIVETi Poa.ue um.gl'an.;' .•.I d. aortlm.nto de oasemiral. I'lacadoa,( bdnl
bona e barato.; a tgodõel, ·mof'ln. .. ·aYlam.ntos

II para alfaiat.s� que I'ec::ebe dil'etamento da.s

.

malhol'lll!lt fcfbl'icall; A Casa "'A CAPITAL- chama c �at.lRgaol tela. Snr.�, Comel'ol••t•• do int.l'iol' no
·

..ntido de Ih. fenerGm '1000
vl.lia antoa d01 sfetua!'!0m lIua� compra.! MATRiZ' "1em 'Flol'!an6poU.i"::.::3 FILIAIS em Blamanau .�La.ielS. ',"ri;

���iS.�bi..- ..amMHem!.mmM�Bmsm42#m.SS.·�wmrwn;.uamDú,.WFRmw..wpamm-..'...a��..���·�·���7'�'=UB��....m...........mR........BBBB...a....a..!..aB...n�.nl••'�;�d....Ea�=9F����,ga..m,r

/
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o Diário, de ontem, mais uma vez' fingiu de cego, para não ler, no teleg'ramm
do sr. General Gaspar Dutra ao sr" Lacerda Vergueíre, o

- caloroso elogio à atitude'
do PSD, no plano federal. Essa atitude, diz o despacho, é «de defesa do regime�1'
pleiteando e aplaudindo o .Iechamento do Partido Comunista e Iírmemente, no Senado",
apoiando a cassação de mandates», Niuguem ignora que, no plano federal, a díreçãe
de PSD está cnniiad,3 ao sr" Nerêu Ramos, a quem aquelas referências sãa �nder��a�_��_ .'·r'

!Ivao de Almeida IDia da Cultura· Brasileira·I }�slá em Ftoi-íunópolis, Ivan d':l ComcI1l01'::1l110S, no dia de ho]«, o I't'n\ncia de Haia; c, :1c!Y'lgOU llo'

I Almeida, o cantor' dos sucessos, co- "Via da Cllll ura Brasileira". ca lisa da }] umanidude : eis II ,'-;81'-
nhecido e aplaudído em todo. o Bra- E ueslu oomernoracão ·ewJCamos miio da Montanha, cm Buenos>
s.il, p�la sua bl'1l1�ante e :'lLol'losa 1'tB-Y Bar-bosa, POI' ussinular o seu An-os.
atuação na� estações de rádio d,�s Oso aniyPl'�n]'io de nascimento, na Em Haia, ref'utcu hrilhanlomen
centros mais Importantes do pais Capital da Bahia. ,Lc a teoria de }!al'schi111, procla-1'-- ..----------.... --------.-.

e que. secundado por outros ele- Contava 15 anos apenas e já b:1-' mando "a fôrça do direito contra»'IOrl.RÕpf)nS� 5 de Novembro de 1�47 mentos d� pl'/meI�'� h��� �� n?�s� i via I orminado os prr-paratórios, 1'e-! o d!,r,'ilo da fôr�a'·. ��,ndo apelida-
"". ----� .----- .. _ .. -. ._w . mu�do aJ}b,Lco, 1 �u!Jza\a ot�nd:o_ velando invulgar ínteligéncia. N_:.l do A Agüia de H�J� .

.so show", amanhã, no réa,l;l? --:1. Faculdade rle Direitos de Recife I Por IJO�SllJl' adm irável momõrla..
varo de Carvalho, em heu.flÍlclo da l'êz os dois primeiros anos. vindo a i foi I ambém chamado: "Bibl iotccae

haoharelar-se na de São Paulo, IJJ111 Arnbn
_

_IaJJtP'�,
1870. I ,VJLIl-ta� sao as obras que rle íxou
Foi Deputado e Jornalista. COli\OI escritas.orador nrrlorosn dostacou-se nas i Faleceu ('Dl Pei rópolis a JO de"

carnpauhas .rIa Aboli�ão e da Repu- março rio 1923,
blica.

.

O Inslítuto Histór-ico e Geográ-
Foi }Iil1istl'o da Fazenda e can- fico dp Santa Catarina, comemo

diclalo (por dLHI,� vezes) á Pr'esi- rando o transcurso do dia, real iza-
.déncía ela República. ' rá em a sua sede, li. rua T'enente-

Advogou a causa dos T�scl'avos:! Rilveira, uma reunião em conju�-
eis a Abolição: advogou a causa da .Io com outras SocledaJes CllItITl'aIS,
-Federação: eis a Hepúhlica: aelvo-' com iníc ia ás 20 horas, sendo lJ:an-·
gou a causa das Nações: eis a Con- queada a entra{]a.

Por dever de antigu idnr!c. se assim nos podemos expressar, a PQ
Iestina pertence ao povo jnr]eu.

Foi lá que êle se ccnst.tuiu em nac íona l idade e se tornou uma das
mais importantes nações da (')';] pre-crisfã.

Apexar das vicissitndr-s pur que passou durante os séculos, e0111

sua história repleta de púginas de grandeza e páginas de amargura, ora
no fastígio do esplendor com Salomão B David, ora uu humilhacão do
cativeiro junto aos rios da Bnliilonia, Israel conseguiu ser sempre um

povo de rara importância polí: ica.
Monoteísta em meio aos idolns rlo paganismo, coube-lhe Q supremo

privilégio de da!' ao mundo o Di-, iJJ() Messias.
,

,

Com a tragédia do Golgoí fi r- :1 =lu necessár+amenl.o ligada embora
não (; queiram admitir os r'F.r, ';,: do ateismo. sobreveiu a ruina na

cional, e desde então sofre êl<: é' ..nonsa d(\sg:>::l,Ç'U de não possui]' nem

,pátria .nem handeira. .

Dominado pelos romanos (' oprimído, il1:,is Lirde, pelo íslanismo, o BARAT/:VHA

I A "Claudio Empresa Cater inenee de Cebotagem""povo hebreu inicio,�l a sua dolorosa ,Odjs�êi:l de disj)f:'l:sfio ;Jolo orbe ter.
. campanha do "prornim". .� , clientes e comercio em geral, par�',l',�,�tr .. quasi a confirmar � l!llpreSSWnalJ'e lenda rJ,)_ .judeu erraol,'. I

No pt'ogTama, além de Ivan dr
aVJ�a 80S seus ao

.

Tamanho ace�'vo. d� lllíOl'tlll110S, "'l'.l'eLanf n, nno desll'lllu a, nlma A.lmeida, encontraremos Baratiuha melhor andamen to dos serviços por tua rios que mudou-se"
nac](lnal do po-�o, lsraelIt�.. .

.' . com seus disparaLes cornicos; Ka- para B rua 14 de Julho n:O 587 no Estreitol onde atenderá.-
Por' ll� mllag�'e ,et.nICo ImpOSSIV(;] ,de expllC�w dentl'o Jos tellolllc- liclosa e sua Pacient.e; Ducicléia, a qualquer hora. - Fone manual.

nc·s llaf IlralS da hIstorIa, humana, os llld?IJ3 rklT:lmados 11('108 q.ualro cognominada a Voz de Cristal; l\t:í.
cantos da terra, conseguIram �obl'eVJVel' a (J])r,t drsfnlldoc,l dos trm- rio Miranda, o imiLador de B,Jb
'pos-.

é I 1" 1, i·),
..
,- I' '[',.. <;:: - t. Nelson, e mais os seguintes cant,o-VmI e

_

s cu os ,se, �uce( el am (ep)". (.« cunqL1lsLi c a U I a .' :lll L1
res locais: Demel'val Rosa, Dame1

pela,; l"gloes de: Tlb�r.lO, e eles amda ;.:a') 11m povo �tl10 e lT!CllVISJvel, P'nheiro e Traní l\!fol'eira além do
e!,[]J�(lmente maIs ulllflCado do .que qu�t!qti('!' nutro, nao .o,�slanle a d1,,- ��Iaurlido conjunto os "Cancioneitalli�la ele sua& pal'celas e a rhvel'si(lat!,� .JI: fatores polmco,; e �O(:lalS ,�"

- -

E�tá sendo aguardada com o mais
que �ttl<l]'�m const.ant,el!lepte contra ,�'clê�"ur�ij?!�. ,i-- , ':, .,;. no'

10Iv�n de Almeida, que Já tomou vivo inleresse, a cOllferencia que o

.
l,.'s�e fat�. �)xtI aordl�arl? }ue dCo.!f!!

_ �.t",als.1J�:" ?')S .!I ,::,lO,l, ,:l�l�" c>; contacto com () nosso público na laul'eado eSCl'itOl' Ladislau ROli1a
qllL�nclo ,,8 l'b.?tlllan� U �ao llga:-Io ll: um j 'd,_.• sobLOl,naLllldl, tlc)dXC <la

pp�ta do Comerciário conta i'm nowski prolllmeial'á boje, 110 Clll
labiado das dlscllssoes mternaclollàlS, õlDi '- '.IS mn18 ôel'103 e gl'aves pro- no�sa so;iedade' CO�l inumeros be 12 de A.gosto, ás 20 hoI'o.s.
blenJa�.

. fc ns mal' 'o por une a f 'sta 'H' Bf']ell'ista do mais 1)[11'0 quilate.Espalhados por to{]os os continentes, l'esistin�h a(� CI:1'CO ll;schico �t., . ,1\,. '-:-"" ,,>
te

� \� escritor de niel'i tos inconLe8I,ú\'ej�,do mela, amblcnte, atravez de centenas de gera(:,ol':3, fugmdo estlllca- tzst..lca de ?��l�DI1L1 .."e; 'l.
um iOorl' S o ilustrado pa Ll'icio é hoje, fig'l.! t'(�mente a qualquer fõrça de assimilação, os judeus cont illllam nWllLen- maIs concollldas Jos ulUmos '�,-

,das mais destaradas no cemírio
(lO vivo B presente e decisivo, (} ideal de seus antepassados pela reüupe- pOSo

clllLul'al do país, p a sua pl'rsel1(,'.;tração de uma pátria.

U t d em nossa cidade muilo nos des-
Fazem-nu, por certo, em nO)lle de um dirf'it,) humano QIIe fIe for- ma car a t) sr. Y[mece.

ma alguma póde encontrar oposição nos senlime.l1t.os elO:3 dpmais povos Seu nome tornou-se familiar ada terra. "ntonl"O 4po�tolo Loclo� atraycz das páginas ele ou-Surge, porém, o entrave. ii li .

-

tro de S81JS romances, ])l'incipâ 1._Os arabes, que sob o fanatismo ·religioso dt) Maomet. haviam se ]'Iorianópolis, 2 ele llovem- men4 o "Ciume da Morte" c
"

. , . "apossado da Palestina, e dela, se conservaram senhores DOI' lon�os de- b1'o ele 1947. os irig'ais ondularam". É explicávAIccnios, também adquiriram dircitos de residê!1t�;;_t. Embora lIlais tarde ,rImo. sr. Coronel Pedro 1,0- por isso, a espectativa em torno Joa llacionr.lidade l11ussulmana enl.rass{\ em decarlône[a e �c esfacel�sEe pes Vieira.' sua conferência de hoje, em que,por completo, uma grande família permanec(m naqu8!e r;aís (' nele se DD. Presirlenf.e do Diretó- com seu estilo fluente e bal'monio-rad icou definitivamente, sem perder a esperal1()cl de um dia voltal' ao
.

rio Munici:pal do Pari ido 80- SO, nos cou tará trechos interessan-antigo presligio político. .

cial Democrático, de Flm'ianó- tes de sua carreira de escritor.'J'omo1i-se assim, a Palestina, teatro de uma guerra. surda ontre polis. Uma grande e seleta assisfêneiad'Jis llOYOS "encidos, cada qual se julgando com direito ao domínio da Pela 'presente, venho pedir superlotará' os salões do Clube 12Iegiilo. o eancelamenLo do registo de de Agôsto,O st'ntimenLo nacionalista de ambos, nvo)lumado ao �opJ'O dos aCOll- meu nome, como candidato atecillll::n�os internacionais, pôs os dois povos em pé di) g'uerra. Amhus Vereador pelo Partido Social
SI' nnhitm ü'l'edutiveis em sua yontade B 2lJl sem passiveis direitos sõ- Democl'áLico, o meu Partido,bl'P a (f·rra f, de tal forma se precil)ibm os choqueI'; que o ('<150 assurne tendo em vista Jllotivos .de fôr-gravl:Jadojmundial.' .

r, I
- . - ça maior, qual seja doença emuma w uçao se lmpoe e esta oui,l';l não póde ser qlle a ela sentençJ. ,pessoa de minha família e adil l3alomuo: a divisão da Tcna. Santa en'! dois Estados soberanos, um minha próxima saida destaarabe, outro judeu, com oportunidade pa!:'él um e outre· porém em eVl-

. Capital, o que vem prejudicarji(\0C':t (l ícxu'i1siio' de sua sinceridade '!m pról do llrogresso lmmano. o. meu il'abal-ho pela minha
_

Nà(J ,,�.r';). UIlla solução de todo s�.t:"jal.ól'ü, mas deve selo aceita, .candida,lura. Peço assim aosen:w· C,:]'10 lrio:Jl, ao menos como p0_si.tiva contribuição ao apazigua- meu di-gno amig'o e nosso Pre-mento e harmonia da família cristã, tão necessitada de paz e de socego. sidente que apresente minhaTem aí" o povo. arabe e o povo jlMeu, o grande ensejo de mostl'a-' .

rem a maneira pela qual querem volt,ar ao seio das coleLivida{]es Ba-
renuncia, perante o DirelÓl'lo

cionais: se com vontade de construír ou se com o propósito de destruir. Municipal desta Capital, cQm-

Que o digam os próximos acontecimentos. ,promeLendo-me, entretanto, a

trabalhaI', d€ futuro, mais do
que nunca, pela vitória de nos
so programa partid·ário-, neste
MnnicÍpio. Agradecendo a con

fian(ja que em mim deposita
ram, hipoteco ao Partido Social
DemocrMico, mais uma vez a
minha i l'I'es f rita solidariedade:
Queira a.ceitaI' os protest.os

ele estima e distinta consielera-
1}ão extensivos a. todos os com

panheiros de Diretório_
(Ass.) Antônio Paschoal

AjJóstolo

_ _Z!!!!!:

c

A Divisão P· 1 ..
"'

'

a esnnnda
João Fraíner

Abandonarant a .U.D.N.
Dr. Aderbal Ramos da Silva -- Palácio -- Florianópolis.
Tenho a honra de congratular-me com vossência motivo realiza- .

tCã.Ot maior aspiração povo Varginha, ou seja estrada figanelo' sede dis-
t'l O.

Reconhecendo por isso govêrno vossência fiel cumprimento pro
g'rama Partido Social Democrático, comunico-vos também ter deixado
nesta data União Democrática Nacional, ingressando fileiras gloriosopartldo o elegeu.

Apresento vossência cordiais cwnprimenlos.
(Ass.) P1'ocópio A.ndl'é Loltn

(Pil'ma reconhecida)
Celso Ramos, Pl'esiclpnlc P. S. D. - Flonanópolis. Tremeu a noite

. Comm:lico-vos que nesta data, desligueI-me União Dl�m()erátjca •

t-
•

.

NaclO!lal, mgressandó Parti�o. Social Democrát.ico, tendo em vista má 10 eiraatuaç,::w.e�amados et��'nos vlgJlantes ante perigo comunista.
.

.
_

•SohdarlO desde ,lU com vossência e glol'Íoso Partido Nerêu Ramos, LIma, 4 (D. P.) - DUIante
{lS�OU .pron.to trabalhar defesa interesses glorioso programa qw: ó o [lI'Ó-1

toda noite pa;ssada, a terra con-
pno mteresse iodo pov.o, barriga-verde. tinuou tremendo a intervalosHespeILosos cumprImentos, '.

(Ass.) Procópio André Lofm '

de maIS ou ��nos meIa hora na

(F'irma reconheeida) I zon� do Peru.
.:::;:----------------..:__------..:.....:...::.:--- , SImuIta;neamente veriflCOU-

Ingressara' na poll-tl"ca IS� grande agitação do mar no
htoral norte peruano.

,
,R:]O, 4 (A. N.) - Devidamente autorizado !pelo presidente da Ile-' .publIca" o general :Mendes de Morais, prefeito do DistrHo Federal, in-'j Po.ra 0.9 pessoos de flno

�Tessara .na polítwa partidária, devendo ser eleito, o mais breve possi- paladar Café QUo é
:v,el, preSIdente da Comissão Executiva local do P. S. D. .em por.

\

AVISO At PR CA .(
� ,

A conferencia do
sr. I,. Romanowski

I)emocra�a
Clube
Numa bela demonstração de"

interesse pelo desenvolvimento'
cultural e artístico da socieda
de, a atual diretoria do Demo
crata Clube, com as obras de;'
reparo na ,sede socinJ, mandou"
construir moderno e confortá-
vel palco, onde não só os ar-·

tistas da terra mas os artistas:
visitantes poderão proporcio-
nar ao público belo�, e conti-,
nuas festivais.
A louvavel iniciativa terã:,

grande reflexo nos meios cul- ,i
turais da' cidade e eontrilJuÍl°á\;
poderosamente para a prospe
,ridade financeira da vitÓrÍosa;..
entidade.

Nossa S,entiora do
Sagrado CoraçãoSilvio Vieira

_� imagem de- �oss:i Sennol'a do'
8agTado Coraçã:n cl1eg-ará, brev�
menle, a csta Capital, o.nele será)
·exposta a todos os fiéis que, por
sua ínterceçãa;' desejarem proteger"
a nossa Pátria com o 1'ervor de'

Silvio, Vieira, o consagrado
barítono que tantos aplausos
tem conquistado entre nós em

seu festival 'de despedida com

programa novo, no próximo dia
8, ás 20 horas, no Clube 12 de
Agõsto.
A nova noitada de arte sel'á

do "promin ", sendo por isto
Bstabelecido um preço de Cr$
10,00 a cadeira •

Diante da espetativa reinan
te prevê-se que serão pequenos
.os salões da veterana, socieda
de da Rua João Pinto para con

'\t�r a numerO�;t o soleta assis
,tência na data -Supra.

suas ora·çõ·es·.:
Por intenção á nossa Pátria, a

tualmente 150 ameaçada paI' seus"
f1tr�l'l]()S inim i.goi', s·erJo rezadas,
todos os meses. llo\'enas durante'
no\'e dias. .

Aos ([11(", têm a felicidade de
crer, pf;te é um simples avisa, e

aos de�crentes l' um convite insis
tente para que se aproximem de'
Nossa 8enhol'a do Sagrado Cm'a
ção, pois só a Fé 110.8 salvará de'
f.ama'nha confusão, causada p(>.l8:l
ausência dEr- Deus no coração dos'
bomens.

FRECHANDO •••

A f�terna e sempre malograda ,esperanç'a do udenísma ca

tal'incnse é vel' o sr. Nerêu Hamos afastado dé cargos políticos,
Em J 9/15 os oposieionisias nadaram em rosas, quando o sr. Nfl
reu Ramos veio para a planície. Mas, como, diz o ditado, "nãO'
há bem que sempre dure e mal que não se acabe". Meses de

pois, I) sr. Nerôu Ramos era 'Senador; era' lideI' da maioria, er[l:

Viee-Presidente da República, era presidente do P. S. D.
E a eterna e,sperança de vê-Ia denotado, começou outra

y,ez, mais furiosa e mais inutil.
Se, porventura, a oposição fôsse, um dia, atendi{la, o que·

lucraria o Estado,? Apenas isLo: perd'eria um presLigiadissimo
p incansável defensor de seus interesses! É' isso o que a oposi
ç'ão quer? Mas qual o nome que se dá a isso? Quintacolunismo!?

E quem, na U. D. N., poderá snbsl.ituí-Io?
E por falar nisso, desde quando ninguém não sahe um.a só

noticiazinha dos ilustres e presLigi::tdissimos deputados udel1lstas
na Câmara? Será que algum dêles é candidato à suspirada vaga
do sr. Nerêu, se essa vaga ocol'l'er? p'eló que têm feito em be
neficio do povo, ambos merecem

GUILHERME TAL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


