
SôBRE A NOMEAÇÃO DO NOSSO MINISTRO DA JUSTIÇA, DIZ -O "CORREIO DA MANHÃ", DE ONTEM:'
POUCOS TINHAM CONHECIMENTO DESSE CONVITE SENDO UM DOS SEUS SABEDORES O SR. NERtU RAMOS QUE, .

POR SI

NO MONROE, A TAL PONTO EUFóRICO, QUE éHEGOU A. DESPERTAR ATENÇÃO. ACHA QUE A NOMEAÇÃO SATISFAZ lNT.JIIR.'fVI"'�
I Onoss-o embaixador na "';
I l:IELSINGFORS, (j (U. P.) - o ex-embaixador

.

cou, sr. Pimente� Bl�mdão, chegou esta noite, viajan
n ingrado, com tôdo' o: pessoal da emJ.1aixada. Foi êle ��,��:;;
cão pelq ministno J)rasiJeiÇ-o e encarregado de negócios dos Estados Uni-
dos. �,.�"

Nova York, 6 (U. P.) - Seria untes de ter sido sufocada Iotal-. mini é tão S'J'a\1' que de la poder-ia
iógico pensar que a ONU deveria n�.en_te a invasão de fOl'ç?s do 1Ja-l' sair uma guerr-a civil qu,P faria cor

:recobrJ' com agrado o of'erecimen- kístüo. Há uma oportunidade no rer nus 11(' sangue P1U ,i' I,) .) su})-
1.0 f.eito por Jawaharial Nehrtr, pri- sentido de que a ONU ponha fim continente indiano, com os seus qua
meiro ministro do Domínio da ln- às suas divergênoias internacionais trocentos milhões dr habitantes.
'dia, de submeter a sorte politica c realize. um trabalho construtivo _\. situação é de í.al : forma com

DO principado de Cachernira a um de imensa importância. Utilizo o plicada que não é fácil resumi-.a.
l'c.ft'rf'[)(jum que so realizaria sob o adjetivo "imensa", propositudamen- O 'Estado de Cachomirn está go·
'{latrocinio da organização da' paz, te, porque a situação ele Cache- vernado pOl' um marajá indiano

o, novo' 'tlatular da J'ustlllça �*:1�:��r!.tif�fi;�;ii:�q�f;!�� a independencia da Birmania
.

.

.

milhões (he haüituutes é muçul- Londres, 6 (U. P.) - O prt- Ihista por sua "debilidade" em:
mana. Quando CI peninsnla da Ín-
dia roi divididu. no '('I'fio pu�:,.a-· melro. ministro Clement Attlee permitir quaa Birmania aban-

OPI"nl�O-08 "olbaldas pela ISmprellsa do, r-rn tll)i� dominios inde.penrlr'l- propô�, na Câmara dos Co- donasse a Comunidade de Na-
U li tE'S: Judia (indú ) P. Pakíslão \ mu- muns, a aprovação, em segun- ções Britanicas, tornando-se:

o SR. J,QS"É AIM.f:RICO QUERl.:\. I ESCOLHA MUI'IlO FELIZ çulmann}, 'o ;Ü[l!'êlja de Cache-
da discussão, do projeto de lei "'pais estrangeiro ".

PJER OUVJDO o general Góis Munteiro decla- mira manteve a sua indepenríón- 'N b d bI d
. con.cedendo independência a umerosas anca as . tra a-

.,
,

. "-..,, 1'011: "Beceni muito !Jpm essa no- cia. ,Ma,�. há plll1'cn, quap' o o pl'm·
,hIO, 6 (A. ;\l.), - 9 blolJl� }'e- meação, porque conheço o SI', Adro- cipadu foi invadido pelo Paktslão Birmania, a partir do dia 4 do Ihístas estavam desocupadas.

l\oll1el.1 as seguintes lln]Jl'C"SOCS a aldo Mesqui: a da Costa como um o soborano pcdru e obteve ') iu- janeiro de 1948.
-

respeito da nomea<:(�o do sr. Adro- homem de grande "atol', jurisla, gTP�.'I) do seu tlH'f'itúrio ao domí- Ao apresentar sua moção, o
aldo Mesquita da, Gosta para mi- Ifdr-r inter-ino duma grande banca- nio da Indiu, f' solir itou a.iurla J'1i
nist ro (!<l. Justiça: . ·'A. escolna do ria do P.;;)D. Parece-me que a es- l itar qUi' lhe roi «nvinda. E. r1dde primeiro ministro declarou
novo rnínístro da Justiça, - com? colha foi multo feliz, pois que se então, H IIJ�a contmúa, que" o desligamento de um dos
se de!-l -- rleclarol; o ser:adol' Jose I ral a dum espírito equilibrado p Foi. a",im. (j11f' urnC1 POp1.!;:H'�O membros da família de 'na

i\.rnérlCo de ,\lmeHla, - �Ol de CT'l-:- conh.'c·.pdor fia no��a situação in- mllcnimana foi incol']lllJ'ada R" [1.)- ções britanicas tinha de ser

tel'l�llexclusl'''O dOI.l)l'e�lflelnte da t.emH do ponto ele ,'isf.a dos prohle- wítiio da índia. F nssa infelL rdm-
mO.tl·"O para profundo pesar". Rio, 6 (A. N.) -. O lninistrn.

lkjluJ lea, :se;ll. amJenCla.ras CO]'- mai' a.fetos !-l. sua paBla. hinar;i'in, quI' J)r().�nz· 1(,l'J'iv('i� ma- '

d G1'on1.l\s parLIdarws; a� quaIs, embo- Foi uma .08('01.11a prssílnl do pro- tanr;a� oi\ is Il-I'�('(' bil Spc.utO:3. dp- Não ebstante, o lideI' da opo- a uerra,' em aVls.o .d� ontem,
l'a �(' tl.'ale rle um posto de ,abso!u- ,;irleuj(' DllLra. comI) é do e;;píriLo "ido ii:, rliv('n;'r�llcias l'cligi02flS, 1'B- sição, 'sr. Will1ston Chu,echill, d-eclarou que os oflClals e. pra
ta eonJmnç:.a r:essoal e l)ollLICa do do. 1'1·'g'ime ]tr\egidnncial. Antig·:;t- velc-.;c \llon ,.p/. mai.;. C0mo ,: na- castigou duramente o primeiro, _ças q.ue se encontram adIados
<'hfl-fe do .g�verno. dfl�re1'lam pelo .Jn(,llte e:,se dis]1oi'iLh'o con"liturio- lUl·aI. I) fJu(níníl) do Paki"lão acha

ministro e o govêrno traba- em VIrtude do ato n. 1.031, de.
meno" ter SIdo

. t:ientlfleadas,. se nal, que i� llma das caracte,rísticas' que Cal'lH'mi]'il eJevp sei' iwo;'po- 29 de set-embro do corrente:]'t'alrl'lrnl,e se. co.gJtass·p ��lm� alulI:- do 'lH'.esidendallsmo, era um pouco l'ada uo seLl !i:'I'J'H6rill. O gnVê"110 .
_

!:': de· I!urtl,dos para apoIo i:l adml- arlnllerado no .Bra�il, porque o mi- d·(' CaollE'rnira ';(J".I'pllln qUi' ;t inva-

N t-
_ , ano, deverão seguir destino no,

lllstJ'ar;:ao 1edel'al. )lo enlrllllo, 10- Iljsl{:río 'era, de Ol'dináno. cOllsti- �ão foi insll;j'arla polo gilv{'rnn d) t ão par IClpara d�COl:rer do mês de janeiro pró
'fIos reconhecem ai:\ Wlalidadt':o ne"-I tuiíl-o ai pndençJu a cel�j,as co�l inl?ên- PakHüo.;( , , ( I I XlmO futuro. Os comandantes.
:-: .. :JI� d,) n..·n o ministl'o, ,'o cu. pu;- cm'; de ol'à\3[i� p,u'ÜÚarJH. ;\;a l'1J.['(';q ---....--- .. - �.... .....-.�---.L---.-.'r! Lakp '.;.\Jlccess, tr (lI. P.) -IOe u\1ülade e OS chefes de re-
tielllal'menjp, que o· Ril) Gr,tllde uo lIa '{)OHI tca doS" 0'0.vel'n.adure;;, por II }'ttt."a, S'U" cllrÍ(iade ",.'.or ln- I' . -

l't'
, Na

};1Il tem de conlirnÍur a �er contem- I t d I
Y'r iI' A Comlssao 1)0 1 lC-3, oas

.
-

partIções ou estabelecimenw
1 d I d' 'd exel:np.o. R:_e a en Ia, VIa ce l"egr� tel'médio fia Ação S. (}ata- c,'o-es Unidas, 1')01' 20 x 6 votos, d-ev'el'a-o tomar to(Ias as Pl'O'Tl'-'P ê1. o nos qua( 1'OS a nossa v I a

ai> IlldlCacoes dos parLldos loeal� l'inellSe (lue. fem um cadastro
l'

]1ú.])liea, para que se evitem certas nos grandes EsLados". ..'. ' rejeitou o pedido soviético de dências para que não haja 1'e-
B1J'i0f" ibilidadf's". espemal. dos que realmente evacuação das tropas nort:- tardo no pagamúlto das ajudas.AS .RAZõER DO S<I1. NE,Rl;;U preCiS8Jll de aux11io. d C

RAMOS americanas e russas a orela de custo e no embarque dos .

• :O sr, Nerêu RamoR, vicc-pre-eh'"
até janeiro de 1948. Logo' após citados oficiais e .pr'aças. Em

O sr. ACUl'cio 'Iorrps, lide]' dn sidenLe da Repúblioa, u('.cl!J.ron: oranao as tomar conhecimento da sua úons:equência, as férias e o'
maioria em exel'eic,io, na Cámara. "'R"pl.lt() eX'c,c�lentc 'cs"oll'la, a do sr. Ad' G ko

•

'L.
v '" derrota, o, sr. n reI romy 'tran.sito a que tenham direitoi IJeelarou: "Reoebo a oscolha co Adroaldo Costa, ,pelo presi·dente do m�gu.::ll!osllomc dOo ilnstre reprcs'entante gaú- Rppüblica. a o({nem. no, regime p1',e- 'U ." '1'" delegado. soviético anunciou deverão ser concedidos �m:

d10 com'n maior �'3Ii,·.hç';:'(). Dc,,,rro �.;.lcn('iHj, r,)Í)" p';;oll;r.t· li\"]"f�mente ! A llome,wil,o do Sl' .. hlr'üaI..io em plenário que a Russia não tempo 'Oportuno, em principio
.::t Constiíninl;.' ÜI-' :H 'CIlit: ° arlm�r'l) .'n�l1i; ministros. T{)Il!1n como aCter- ".VIf:\squita, para t) ':\Iini�lério ela participà' da comissão que, ainda em 1947, devendo o ajus-pois o.,te'nhe: COI!J(� lima d?s meln�- tarJa essa eswl.ha [lor três moti- .Jusliç:3, Che)COll 1)::; nrJeni:;ta� segundo a propolõta de Mars- te de contas ser efetuado !)orres aflrrnaçoes muelec.tu·al<', moraIS vos: 10) ,Porque o SJ,'. Adroaldo' Joel Silveira, no lJiúyio de ;V(I-' ,.

� cíVICas rIo nosso paIS. Sf.)mv!\� se Co,ta, ('.omo e1l, rle,fenfle a douLri- t'Í!:ia.l': e"Cl'eve: hall aprovada, devera. supervl- ocasião da apresentação para
lmpvs aos nossos melO�

.. pohtwos I na social ela Igreja; 20) Porque é "() qne iJul'l)l'epndeu a alguns slouar as eleições na Coréia, seguir destino. :mxcetuam-se os

])eJ?- eultur3 e pelo c.al'ut�r. Está. do meu partid.o; 30) Porque é o li- círculo" pl)liLieos foi o faLo de antes de 31 de março do ano oficiais que por força das pres-
a��m1, de

P,
arabens. o'. c·hetc que..

O]
eler

inL,rrino, dum,a bancada,
inf.e- o sr. Me�cilli:<1, tr.'l' sirIo nGrtW:l- v�ndouro. crições regulamentares ou por101 bosear para aJuda-.lo na obra g'l'almel1te solidária com o pce- dI) precisamenl..e ,(IUundo ';':)' ,

ingente elo govêrno".
.

sirlenle ela República e com. o go- -agual'rlario no Rio o sr. Ohivió • ordem ministerial devam aguar'
. verno qlre a secção do PSD dOr Rio \1angaheira, que f'sLal'ia cre- dar em função o seu substitu-
UlVI P-RJOFETAI

. Grande cio Sul elegf'lI.
. drnciarlo como eOONj('ua·Jer· dI-)

Q t
· ..,

to
O devutado Café :Filoh? c!lss·e:

'

'r,enbo ainda motivo pessoal para uma reestruturação polflica Há uaren a prIS01'S
.

"8ern ser. profeta, ac.er�el .. quandO regozijar-me com essa eseolha: o lanto tempo anunciada",
fJm entr,ev�s�a. pus em dUVIda qual- de ser Adroaldo um amigo parti- .E, np.sse mesmo Ól'gão, 110 (;0- Paris, 6 (U. P.) - Quarenta

Osquer Pl'OposIto. d_? gov.êr_no e!l1 faz,er cnlar de mnitos anos ,e que g'oza men!.ário político, de ontem, se pessoas foram presas esta noí-,wna recompOSlçao mn\l?tenal em de I!Tunde estima entr-e meus C011- lê: t-e, após sido dissolvida pela
jla&r.� amI)!as, com aud.J�nCla das terràneos de Santa Catari.na". ".os acolltel'Ímentos 'políLü>Js policia uma manifestação jn-;livel'sas correntes pohhcas, 11'a-' rio,,; últ.irnos dias não tillham ffiando a si mesmo di-l'etl'izes no"as. OPflNTÁO DO 8'R. MANGABEIRA l' d t

-

t tra O govêrno. Eugene He f,
,. (esvJa· o a a ,ençao. an ('s a

Ih CAg'Ora.parece que as minhas pr,e- Bxternan(]o sua opinião sôbre o l1avilam ampliado, para os que

I
presidente' do Cons� o en-

visõE'S se confirmam. A nomeação no\:o rninistro da Justica. o sr. Otá- eram aguardarlos a partir de trai da Confederaçao do Tra-
do Sl'. Adroaklo Mesrquita da Costa "ia Mangoa·beira diss,e, inicialmente, onLem, com a cl1eg'ada, à esta balho anunciou que os empre-revela que I) governo não modifi- qUE' se trata de um homem digno capital, do go\'cmador Ot:h'io I P'<cará sua polfLica e que llãCJo des,e.ia estando �na ,eSCOlha de acôrdo com

I MUlng'abeil'a. gados . da hidrau ica de ans

fazer um govêrno de· colabol'aç\ão as ctn'etnzes aílsentadas para o en- ]lor monos quc .se soubesse autorizál'aru ao seu sindicato
'com outras f()r{)as partidárias que conb'o das fôr0as udeniRtaf; ,e pes-' de absolutamente 0erto Bôbrp, a convocar uma grBve geral
llão seja o PSD". sedistas para a defesa do I\egime. I todos os motivos e todi) ') :11- para amanhã de manhã.

tance da pl'C',sença da(junlE.
pminentp prócer udfmista, nes
le momento, havia a convieçã,)
de que decisões polHieas subs
j anciais srriam tomadas nu:')
govêrno federal ne�sa oportu·
nidade.

É inegBxel, pois. que a no

meação rlo novo ministro da
Justiça, oflcidida e consumada
·em poucas boras, açodadamen·
te, anfe-ol1tpm, foi um fato
chocante e que causou gel'Cl.l
surprêsa".
ü sr. José Amérieo fez de'·

clarações nas qnais não escon
de asna magua.
Por a'qui, nesta Tlha calma e

.quiela, o udenismo também
murchou. As intriga,s não p3-
garam e o genel'al Dutra .não
adel'in a U. D. N., como os vi
.gilantes ql1eriam.

Em rrsumo: tni:lo no me3-
mo, para a U. D. N..

"BEM
ONTEM,

� M41B .l..NTIGO DUJUO DR SANTA CATARINA

�l'''''rl& • Do 4-1fJ.....te: 8I11NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBEN� UE A.ItRUDA IU..IlOS
Diretor �,I1��I. .â. D.AlL4.8CBNO DA 8ILV.&

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

'UMA AMEACA A' PAZ MUNDIAL

•

Os EE. UU. se
tw

oporao
Washington, 6 (U. P.) - O pelo Departamento de Estado,

Departamento de Estado de- para todas as organizações do I

clarou, oficialmente que quais- país, numa série de outras pu
quer partidos ou grupos poli- blicações sobre negócios ex

ticos, de qualquer govêrno, teriore,s.
que "pretendam prolongar a. A publicação oficial diz ain
miséria, para vantagens PQli- da. que o interesse dos Estados
ticas", encontrarão sempre Unidos na recuperação e no

pela frent-e "a oP'Osição inaba· reerguimento da Europa de
l'ável" dos Estados Unidos. ve-se, primordialmente, ao fa-
Essa declaração e á repro- to de que "a segurança ame

duzida num resumo oficial so- ricana sempr,e foi, tradiciànaJ
bre o desenrolar das negocia- mente, baseada numa Europa
ções em tôrno do "plano Mars- democrática, que agora �stá
llall", distribuído em avulso r em perigo". ,_.. _

Tomará posse· sábado
RIO, 6 (A. N.) - O sr... Adroaldo Mesquita da Costa, novo títurar

da pasta da Justiça, -e,;ieve, ontem, no eriif icio-séde ríêsse Ministér-io,
.maritendo demorada conferência com o sr. Costa Neto. O sr. Adroaldo

Mesquita percorreu as várias dependências do Ministério, seudo apre
sentado aos Jornalistas ali acreditados pelo ministro demissionário. AOi>

representantes da imprensa declarou que via, na sua nomeação, uma:

homenagem do presidente da República a seu Estado natal, o Rio Gl':m

de do Sul. A posse ao sr, Adroaldo Mesquita está, marcada para o sá

bado, ás 10 horas.

Como considera o U8verOQ Outra
RIO, ô (A. �.) � Referindo-se ao encontro que. tivera, momoníos

nní ego com o general Dutr-a, o governador Mangabeira disse que coser

vou da sua parle a 'pr-eoeupação de preservar as ínstituíções e. conduzu

da melhor maneira OS problemas da administração pública.

Deverão segUir
ofiCiais adidos

os

candidatos
inbabilitados

Rio, 6 (A. N.) - Em aviso'
que' dirigiu! �o pl�esid;ente da
Comissão de Promoções da
Aeronautica, o ministro de
clarou o, seguinte: o aspirante'
a oficial, quando inhabilitado·
palia o ,acesso ao posto de se

gundo tenente, é submetido a.

um .segundo estágio de dura-'

ção igual a metade do primei
ro, findo o qual é, á vista. do
novo pronunciamento dessa
comissão será promovido ou

transferido para a reserva�
contando o inicio desse segun
do estágio da data em que te
ria sido promovido se houvesse.
satisfeito áS:. exigências regu-'
lamentares.

Novos reforços
Chanchung, 6 (U. P.) - As

forças nacionalistas e comu

nistas que lutam .pela posse de

Shiacolung, 29 quilômetros ao

norte desta cidade, capital da
Mandchuria, . lançaram 'á lu
ta tropas de reforço, e, segundo

i os primeiros, os comunistas

re[�esc�'aram su,as tropas' com
elementos retirados da frente
onde amea.çam a estrada de

ferro de Kirin. O 'comando na

cionali.sta informa Que foram
,

causadas 15 míl baixas a.os co

munista.s, entre 'mortQs e feri
dos.

'nuio da Dungrilf
Budapeste, 6 (U. P.) - Zol

tan Pfelifer, lideI' do mlalür

partido da oposição na Uhgria.
fugiu do país a noite passa
da, segundo revelou um porta;..
voz do govêrno.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Viação aérea
Horario
.sEG;'�DA-FE1RA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Norte.
'Cruzeiro do Sul - Norte.
Rea,1 S. A. - 11,30 horas - Sul.

.

Panair - 9,50 horas - NOTte.
TERÇA-FEIRA

Cruzeh'o do Sul _' 9,4'Ü horas - Norte
Varig - 12,50 horas, _ Sul.

.

Panaia' _ 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 12 20 horas

Norte_
'

QUARTA-FEIRA
Cruzeiro elo Sul _ 10,40 horas

Norte.
Rea,1 S. ,'\, _ 7,30 horas _ Norte.
V?ng· _ 13,00 horas _ Norte_
Real S. A. _ 11,30 horas - Sul.

. -QUIN'L'A-F'EIRA
Pa,nai.r ,_ 12,17 horas _ Sul.
Panair _ 9,50 ,horas _ Norte.
Varig _ 10.20 horas _ Sul. '

Cruze�ro do Sul - 15,30 horas _ Sul.
Cru2elro do Sul - 9,40 hs__

.

-Norte.
SEX'l'A-FElRA

Varig _ 10,40 110ras - Norte.
Real, 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.

SABADO
Cruzeiro do Sul - 11,00 hs. - Norte.
Varig _ 12,30 horas - Sul. .

Pal1a,ir - 9,50 horas - Norte.
DOMINGO

'

Panair _ 13,07 .horas _ Sul.
Parlai!, _ 9,50 horas _ Norte.

Cruze!ro do Sul _ 11,00 hs. - Sul.
Cru:reIrO do Sul - 17,00 hs. - Norte.

2 O' ESTADo-sexta-'el,a 1
.

Cte Novembro de 1941
�------------------�������������--------�----------

'@'i'?'S57fpmMn.mmFWiW!'MIIIIl'm' �

f.��,'.r;.N c,;A� ,N1Jrl:RV�)�AtJ,
_ CuS! Oll protifOWlOfl (la lIl!"b�'I.lI,
, .. j�. Mil! �oen(88 l\'!yvosa&, qlulJIuil ..
lll1ítatlam eM lemIPo, ele .alos �
'eUamenÚ! remediáveia. O e.natl""
,filMe, 'ralo d. lporinc:fa, mó 'M@
�r4lj.GUear OI! intUvhl.os afetai. ti.
1sia

.

\ilufer:mhlaIlMl. O 8erR'l�. Rfic
.d6lllal de Doell�liu4 N4eUt.ia 'llhl,1I6I;
i$ 11m ÀJBbldatórlo, 1lI11e ateR•• !In;;.

�fbo.mel!te os doe�te!l it(il!V�!M!(j �,:fto
�••tu. !t:& .a.a D"cior� D, � p Rue Felippe Schmidt 48,

� 11 .ena. tmriP:&P� 1
.;.... ,.,... ._!l

BTA. CARMEN BARBOSA
nuas: Visconde de Ouro Preto --- Anila Garibaldi - Fernando'

Machado e Av. IIercllio Luz.
SRTA. EDY LUZ E SR_ CAMPOLlNO ALVES

Ruas: Deodoro _ Tte. Silveira, --- Vidal Ramos - Jelj.'mimo Coelho.'
f:R. LEODEGMUO BONSON

Ruas: Felipe Schmidt - Largo Fagundes - Tle. Silveira - Ãlvaro"

de Carvalho.

,

ANÉL ZODA.ICO
Ultimo maraviiha em jóia e beleza!
Uma dádiva de duplo valêr, com
signo, planêta a pedra do mês. do
nascimento.
Em prata fina, com ouro 18 K!s.
e pedra.
Também, todo de ouro massiço
e. platina.
Registrado e garantido por Lei.

NÃO MANDE DINHEIRO

Remetamos, com máxima prestêsa,
pelo Serviço de ReembQlso Postal,
para todo o Brasil.

.

PEÇAM CATÁLOGOS

Gr�anlSHcíio Comércial e fábrica de Jóias Aztéca

RUA RtGEHTE FEIJO, 18 - R!O DE JANEIRO

Asteróide & Cia. Lida:
RUA TRAJANO, 33-(sobrado) .

Representante de Andebu do Brasil S. A.
PJlJODUTOS AL.LMENTt!CIOS - Sardinhas Portugueza - Pe-

\..

tit-Pois - A&parg\}s Maca,nrão Americano. com ov.'Js. Arenques
em olea e salgados.

Produlos d-�sh4dratados "Harkson" _ Gema de 0110 em pó -
Ovo inteiro ,em pó -_ Albumina Cristal.

PAPELAiRIA _ Oanetas tinLeiro Ervewsharp "Skyline" - Au

topoins _ CanetflJs de madeira-Penas paTa canetas, marca "Eagle"�
RADJO _ Para mesa de ea.beoelÍra, marca "\Vonni e ", 5 valvu-

"

I,as - 110-120 v,oILs.

ABRTPORES DE LATA _ Mar:c-a "Ace".

EILASTLCOS - De Raynn e algodão.
BARA,LHOS - Ame.ricano marca "Caravan".
TECIDOS - Granite Rayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, nr"c"deflc;q Inp;'eeQ.
----------------------���--������:�--------

veSTIR·SE COM CONFORTO E UECiAHCIA 1

Inr()rmaçôes " .n te j � !\ ��;�l���l!!.� . n"'�<Loca Pe�O!ian" �!:lP'd"�:Pu"�!��'�on-
,_...._. �---·.�-..;,�).;I-------- o senador Vandenberg, I'ept.lblicano I sentido. deseja uma .defesa �acio- ,Lir�uem a apoiar vigorosam.�nte . a,1

_
de Michigan, pediu que se fizcsse a .nal arncncana. DepOIS de aürmar ,ONll, pOIS "enquanto osl.iverrnoa-

_______�______
_ ,

paz em separado com a Alemanha, que o apaziguamento apenas agr'a- ,falando; por maio-r que s-eja a ve-

a
I Borar'I·'o' da's empre

! c?-so o Conselho de :\<Ji\1istr.os COIl- -va o.s perigos dos quais se procura c

.

.méncia usada, não estaremos ati--

I..;�"'.'
O -ESTADO

.' II -I tinue em impasse neste mverno.. lnulllmente eseapar. Vandenbel'g .rando".'

1It�t>Oflci1l&• .lruaJ. sas rOdOV·lar·laS 1��l����on;��l:.���\���;r:��len��oJ� Deleg d' d "ç-' S C t·
-,

Pinto .. S
.

SEGUNDA-FEIRA
_! �.t.ft)a�� �������1��aq�e a"�nl�eC�\l�t��:l.�=, a OS.' a A au . a arlo ense','

Diretor: RUBENS A. RAMOS Expresso São Cbt6\-�0 _ Laguna -

Pnprhürlo e Dir.-Ge...... 7 horas. i mia sao a base da reahilitação da A Ação Social üatarínensc, para boa, execução ele seu plano de

SIDNEI NOCETI 16Ahol'a�.. .'
_

_ I. Europa", ac]'�scentando ser, prrfe-! assistência ao verdadeiro necessltado- precisa em cada quarteirão de
utc-Víaçâo Itaja

í
_ Itajaí lo hO., rivel que o Conselho rir .Míuistt-os .

'U "

.' ,

' ti u"

I _Dlret&,r de Reda!:'.: Expresso" Brusquense Brusque }()SCa C d de d t t
. . �A �rl d

,a iA. DAMASCENO DA SIL'Y,i .as.

_ -

,chf'gue a uma decisão uuanime,
[, . c 1 a .

, ue um ou uma represen au e, no mirumo, pU'I.lth!JUO ca �

• Chefe ele pa..ln."ão:
Expl'esso Brusquense _ Nova Trentp: No discurso pronunciado na quaetetrão ter até cipco repl'es'entan.te.s.

; ..& " - W,30 horas, 'T" 'e! I d M' di
.

j i ..Jt,ANCISCO LAMAlQU. . Auto-Viação Gatarinense _ .Joínv ile
.rmversi ac e c I, e. 1CJoa, come- Desejando o prezado leítcr ou leitora colaborar em tão grandiosa-

1 CIa•• tle ::mpreuie: - 7 horas.
. .: mo�and{) O centenàrio da

.

coloui- obra, (lê hoje mesmo a s-ua adesão por ínl.erméd!o dêsíe Jornal ou da.

rl� IOAQI'1M CABRAl· D" SILVA
.

A:,tq-Viação Catar-Inense � Ctnr itfba . zaçao holandesa neste Estado, Van- H 'do -, ..

'

-i
.'

R__-oresel1 ta te -R�d��fJ;ia SubBrasil _ Pôr to Ale re'! 'fÍjcnberg' declarou: "Acho que as
a, ao u'UanIJ.

" .

"1 A. s.-
IÜRA _ 3 horas. g_t_L�ivergencias -' aqui çm em outra Pessoas que J,t S� mscreveram :

J •• 8eDadot Dantas, 41) _ "
Hapido Sul-Brasileiro _ Joinvile - parle - não podem àdfàr a p37., a Ouarteirão n. 18 '_ (ruas : Almirante . Alvim, ürispirn Mira, �v�

P. andar
ás 5 e 14 h��çA_FEmA . i r�a,bilitação e fi autonomia de go- �hu::,o Ramcs 'O t;'2'-:'1'�i:'a Lima).

� '1'". %2-11."24 _ RJo 4e J.a.I1'. Auto-Viacão Catartnense - Pôrto Ale, ver-no para sempre. A paz deve ter 081'8. Bento ".\""üdo Vr·e.i;ra e Heitor Faria.

I
R DL CASA Y gre _ 6 horas. i pr ioridade", Pediu também a mo-

�,

"', Ru /eUpe de' ,O��!lr�11 _,
.

_ A�lL���_��� C3!tal'inenge _ Curitiba} díf'icacão da Carta da oxu, no flue Quarteirão n. 4 - (ruas: Felipe Schmidt, Pedro Ivo, Sete de Se-

80 andar Auto-Viação 'C'Utal'inense _ -Join.vile se refere ao direito do veto, o qual lembro e Consebbeiro Mafra).

1:'" Z.t87S _ Sio P••JI\'
- 7 horas.

.

,se aplicaria apenas "ao uso de for- Sra. Stelita Garcia 'Ü sr. Sidnei Noccti.

A';'to-Viação Catarinense - Tubarão:' ças' armadas".
,

__ 6 horas. 'A 't '1'
Qlladf�irão n. 25 - (rua,,: Blumemm. praça Elelvhm Luz, rua Fer--

ASSINATURAi� Expresso SãO Crlstóvâo _ Laguna _I' o. mesmo empoo crl,leou, a
.

NII Caplt J 7 horas. I campanlla mundial ·dp at,aques dós ('eira Lima e Avenida Mauro llamos). - Quarteirão D. 26 - (1'ua Ümã�··

I
� RC"" "til .E:mipl-(,s.a,· Glória - Laguna - 7'h.: comunistas, que "são incompaliveis Joaauim, Aveni,da Mauro Hail11.Q.s e rua Rio Grande do Sul)

':.'
..li. . .-......... 5. ....... e 6'h hmas.· " \ 1 d
hllll••tr6l Cr' "',M Expresso Bl'usquense _ Brusque _

com a ])[17. . 1 o mesmo ;cmpo, a - ST>la. Maria EnI'ilqLH:�.ta D'Avila.

l'ri'HHtr. . _ •.. _ Cr$ Zi.'>. 1& horas.
.

.

I "ertiu que os Estados Unidos '-não Sn"o. Cer.IL:lA M�CEDO SIMÕES

iIl(&! ••••••• •.•••• CrS •••• Auto-Viação Itajaí - !taja! - 15 ho-j porlem Sl1SU,ntal' inrJefinitivamenle Qualro qual'l,eiTÓeS compreencUdos entr,(-' as' rua.s: 1\1arechal Gui--

11....r. avulso .. ,\.-t', ....h raií,ápido Sul Brasileiro _ Joinvile _ às li O mundo". ,exigindo lima "(le1'esa lherme, Deodoro, TLe. Silveira e Arei,peste paiva..

1 No lnt.rler 5 e 14 horas. naclOnal anlPl'lcana adequada", mas Ria_ ET]�LYI�,-\. MELLO

b Crt i3t,fJ4
. _

QUA<RIJ.'A._Fl'mA .. I aC:'psC'-pntou:
"Recuso-me_ no en- Dois (Juar[·eirões, compre,entlidos entre as ruas H. Luz, FernandG>--

.' ,ti •••• •..••••• _A5utoh-oVrla�?_aO Cata;t'lllense - Cuntlba .tanto, ;) aceiLar a irágica· teoria de

!I sir C'3 ..'
-

Machado, Genéral Bií,encouJ't, c Saldanha Marinho.

A,.'
...e _ .. - .. ,.. r' .�t, Auto-Viação Catarinense Joinvile que a O'IWl'l'a r ineliitavel. � M 'RI' C()CT' SOUZ'

i Trimestre Cr' ....""" _ 7 hor,as._. Vanll�llbel'g aC,11.o011 a nU'S�I':' rle
... n1'a_ - fl. ,"" ," .'1. k J'\.

_

lé ,o _'" " QuarleiãD cornpreenriido entre Imas AniLa Garibakji, F. Machado,....

Wá.ero' avulso .,CrI .,'lJ.n! _ ����\�����.�. Catarm�mse Laguna fl'n�ial' a l1ll idade pconômica �as General Bitlenco\1rt e i\ \'. H. Lu7,.

Hápido Slll Brasileiro _ Joinvile _ às I zonas oCllllarlas da Alemanha, '\110- Snra. AGNESE FAIiAGO a

5 e 1-1 horas. lando I) Acurdo de POl.sdan dizen- Quarteirão das ruas Felipe Schmifll, Geronimo Coelho, Tue. Sil--J<1

7 ��1)�;'sSO São Cristovão - Laguna - do: ,"Não 'p0sw aC[,B�litnl' que na \'·eira e Alvaro de Carvalho.

Expresso Brusquense -:: Brusque _ Contel'ênCHl de Paz sobre a Alema- tiR. MANOEL FEIJó

16 horas_o _' .. . �
nha não' seja possivel ,encontra,r Av. Mauro Ramos :.:._ rua Silveira de Sousa - rua Campos No---

l'a:.uto-Vlaçao HaJai - HaJa! - 10 ho- um .Jerreno romum. Se, porém vos -- rua Lages.

Expresso Bru&quense _ Nova Trento conlmuar O Impasoe. aeho melhor
_ 16.30 horas. f) _ Con,:plho su,;penl!pl' "nas ses�ões
Rodoviária Sul Brasil _ Pôrto

Alegrel
"�ine di e". l:nia Conferência ele

- 3 horas.
QUINTA-FEIRA Paz deverá ser então convocada

Auto--Viação Catarinellse Pôrto pelOS qlle concordam para elabo-
Alegre � G horas. rar um ll'a�ado de paz razoável pa-

" á. d I _A�ll�;i:i.ãO Cata'l'inense Curitiba
ra as áreas alemã� rleutrf} de sua

rarm elas e p antão Auto·Viaç.ão CatarinE!bse Joinvile juri,sdição". i
-- 7 horas. Aludindo ao veto, Vándenbe.rg

1 Sábado :Fa'I'mácia DA FÉ Rua Auta-Viação Catarlnense - Tubarão T

_ 6 horas.
disse ql1e a Lnião So\'iélica "ag'in-

F'clipe S�'hmidt Auto-Viação Catarin'ense _ Laguna do r·'s,tl'itamenlc dentro de seus di-

2 Doming'o FarmiÍlcia DA FÉ Hua � 6,30 horas. reiLos legai,�. tem virluaJmentc pa-

Feli.pe Schmidt 7 lf,_����.sso São Cristovão _ Laguna -

rali.zado O Comelho ('lo Seg'uraT1\:a

8 ;""h" J"
" Emprêsa Gl6ria _ Laguna - 6 1/2 com seus 20 -vetos".

Nt auo < armaCla Moderna e 7 1/2 horas. Acrescentou o j)l'psidpnte do Se-
Rl1a João Pinto 16El�6:::'s(). Brus'luense

- Brusque -

nadf,l ([ue a Hili.f't:gôncia entre o

!) Domingo FarJl1áci'� l\!oderna Auto-Viação ,Itajaí � Itaja! _l 15 fto- ori(111 e e o OGi.ri ,'nte é demonstrada

Rua João Pinlo rlls. pel:.t nti(mle ri0F comú.nistas, "in-
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile _ às' compatiyrl" L:on., a !)az.

15 Sábado Farmácia Santo Antô- 5 e 14 horas.
SEXTA-FEIRA "1"01' um lado, disse. "isto envol-

nio (Feri.ado) Rua João Pinto Rodoviária .sul Bra,s11 _ Pôrto Alegre \'13 a infiltrarão "u]J\-e·"SiYH em ou-

16 Domingo Farmácia Catari- _ A�t�-���ãO Gata,;inense Curitiba
JI'Of� países. De nulro, a impo�ição

nense nua Trajano _ 5 horas.
' dos rig'ol'es do "es,larJo policial".

22 I Sábado Farmácia, naull'\'eil'a Auto-Viação Catarinense Joinvile srmpre que os comunistas conqnis-
_ 7 horas.' [L I" • t"

Rua Traja,no \ _

Auto-Viação Catarinense _ Laguna' 'al? O con TO e . tl. lrmOU qne dr-

_ _ 6,30 horas, ,Seja saber qual é "a conta tolal"
23 Domingo IFarmicia Rauli- Expre,sso São .Oristovão - Laguna - elo Plano Marshall. inclusivA riara

veira Rua 'rrajano 7 ��I���Viação Itaja! _ Haja! _ 15 ho-
a China, acresc·enlando: ".Não p�-

29 SáJhado FaoTIl1áciá Sto. AgosLi- raso
' ,demos suslent.al' o lnundf) mdeflllJ-

Ilho Rna Conselheiro Mafra' EXipresso Brusquense Brusque - ,damimle". Declarou ·que é fa�ol'á-

l6R�()l:�s. S 1 B '1'
vel a uma polilica (I(� "viver e dci-

30 Domingo Farmácia sto. A-
às 5a�r f4 h�ras. ra>51 eIra

Joinvile -

xar "h-er". com o desarmamento

gostinho Rua ,Conselheiro :Maf,ra' SABADO mundial (> a confiança Ilas :\'ações

O S'f:ll'viço noturno será efetua- Auto-Viação Cat!l:rinense _ Curitiba Unirias para mante[' 'a paz, porém,
-'5 horas.

elo peIa Farm&cia Santo Antônio si- Rápido Sul Brasilei,ro � Joinvile -
aLr-i que haja uma evolucão

t
às 5 e 19 horas.

&L& W;P Uif&ii;tXdé_ Ma

,a á rua João Pinto, Auto-Viação Catarinense - Joinvile

A presente tabela não poderá ser
'_ 7 horas.

Auto-Viação Catar.nense - Tubarão

al,terada sem' preVIa au�orizaç.ão - 6 horas.

de.�tc DElpartamenl,o
Expresso São Cristovão - La'guna

7 horas.

Departamento de Sande Publica, Expresso Brusquense - Brusque

')1'; d t
14 horas .

.em �l). e ,ou u.bro de 1947. Auto-Viação Itajá! - ltajaí - 13 ho-

J'ju-iz Osvaldo da Campo1'a ra�xpresso Brusquense _ Nova Trento

Farmacêutico Fiscal - 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

,blimelo. mediante ....atr"flt

{)(li orlrfnais, mes.. ai.
Ifilblic:ados, não seri.

devolvidoe.
__ . .,{lreção não se r.,••

nblliza pelOfl eoneeltoa
emitidos nos artl'08

ualnadoe
--�------------------------

QUU
PROCURE A

Dlfaiataria .. ena

-.

Tem dinheiro ?
Multo ou Pouco. Não importa!

O leitoJ;' deseja obter uma
rep�;i:.. meusal, semestral ou

anual, ã razão de 12% ao ano?
Confie· então os seus negó

cios ao Crediário KNOT á fm
Joao Pinto n. 5, que, e� com

binação com (\ ESC't'itório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará; proporcion ando - lhe
com isto uma renda anual, se

gurp, de Cr$ 12.0,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado. ..
Melhores informações e de

talhes nos. escritórios do Cre
·diário KNOT, ou nesta reda
;Ção.
,--------- ----�--

QUANDO TEUS ALHOS
te 'perguntarem o que é

11m lázaro,- dize-lhe. q_e ô
um enfêrmo que poderá re.

cuperar a saade com IA tel!l
auxilio.

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.Fínolmente J HOJE, sexta-feira no Teatro-Alvaro de Carvalho, a

(Círculo de Arte Mode�na,
.

sob o paírocínio do Centro Acadêmíce XI de
Pnmeíro espetaculn 4e Teatro de Câmera, em Flcríanépolis ..

extréa
Fevereiro.

do

o fSTADO . Sexla ,felf� 1 de Movembiô de ,.'47

·· ..E. _

E'COS DO 'ROMPIMENTO ,alanços de
= :am'

crianças
/ Prõprtos para jardins ou áreas,

armados em sala espaçosa,
podendo, também, ser

PREÇO: CR$ 300,00

ótimo presente de Natal. - }'ábric.a
João Pinto n, 44: - Fone 1.134

Reínlseh - Rua.

�-----�-------------------------------�----�

/ l"" .

'nos VAl?�JOS

�."IDJ\'�-�,�,�t� � n � � ��
� �I li'- da'

'••COI.
AMIlf'ICOI
lOMIM

III" trISItil
"SILVEI1U."
-

Gr."d.' r'R'"

,I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o �TADO Sexta-te_H' 7 de Novembro de '947

I'

GRÊMIO LIRA - LIRA TENIS CLUBE - DIA 15 DE NOVEMBRO GRANDIOSO "BAILE DAS MASCARAS" - SOLICITA-SE ÀS SENHORAS E

SENHORITAS, SóCIAS DO LIRA E GRÊMIO LIRA COJIPARECEREM 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 L1fiA, DAS 19 AS 22 HORAS, COM A SUA ElECTROLA.

DEZEMBRO: NATAL DAS CRIANÇAS PJBRES, PATROCINADO PELO GRÊMIO LIRA.

COMISSAO 1,E ESTUDOS DOS·
SERVIDORES PfJBLICOS

E�ADO
PAlUi:CER N. 1.246/47

Maria da G1ÓI'ia Purificação apresen
tou, dentr-o do prazo legal, OS documen
tos que comprovam as afirmações coris

tantes dos itens I, II e III, do parágrafo
único, do art. 20, do decreto n, ::l:002, de
2 de junho de 19·14, que regula a forma
de execução do decreto-lei 11. 1.022, de
:W de maio do mesmo ano.

Z. À vista do exposto, opinamos pelo
julgamento da comprovação, nos têrrnos
do § 4°, do art. 60, do citado decreto n.

:3.002.
. J

S. S., em 31 de outubro de 19-17.

I.T, Batista Perelr-a, presidente em exer-

<!ício e relator.
Elpídio Barbosa .

Gustavo NCl'es IAprovado.
1-11-47.
(Ass.) Aderbnl R. da Sil'va
'Parecer n. 1.247/47 - EpiLiício César

de Sá - Idem.
Parecer 11. 1.248/47 - João Fernan

des Brttencour-t - Idem.
Parecer n. 1.249/'17 - Pedro 'I'orqua

to Vieira - Idem.
Parecer n. 1.213'0/47 - Octávio Agnelo

Ri·beiro Ramos - Idem.· IParecer 11. 1.25.,/47 - Paulo André
de Carvalho (dr.) '-- Idem.

iParecer- n. 1.252/47 - Maria de Sou
sa Santos - Idem,
Parecer n. 1.253/4 í - Doraltce Li

ubares Bernardes - Idem.
Parecer '11. 1.254/47 - D!H'cí Camar

go (dr.) - Idem.
Parecer n. 1.255/47 - Verd in

í

Lemke
- Jdem.

Pal'ecer 11. 1.256/47 - Dilma de Fr-ei
tas G-el'hardt - Idem.

Par-ecer n, 1.237/47 - Walter Borges
- l�em.
·Parec-er n. 1.2',58/47 - Antônio João

Sehmidt - Idem.
Parecer- ri. 1.2õ9/47 - Maria Aguiar

&hmidt - Idem.
Parecer n , 1.2{jO/47 - Ana R.ita de

Sousa Nunes - Idem,
Pa"ecer .n. 1.2G1/47. - Almerlnda da

Silva Fernandes - Idem.
Parecer n. 1.262'/47 - Abílio Manoel

Goulart - Iuem.·
Parecer n. 1.263/47 - Olegário Ama-:

do Cardoso - Idem.
Pai-ecer n. 1.2&4/47 - Heli Müller de

Lima - Idem.
Parecer n. 1.Z6�/·17 - Hermínia de

Sousa Marques - Idem,
Parecer 11, 1.265/47 - F·I'ancisco· €10-

1ini - Idem. '

Parecer li. '1.267/47 - Valderniro Pe-
:reira Carpés - Idem. .

Parecer n, 1.2(;8/-17 - Venceslau Do

mingos D'ias - Ldern.
'Parecer' n, l.W9/17 - Vidal Batista

'de Oliveíra - Idem.
Parecer n. 1.270/47

Correa - Idem.
Parecer n. 1.2H/4'i - J(I;1o Pedro. da

Silva -- Idem,

J6ão Paulo

.... '" .. ..- '" '" ..

,
..

Bom binóculo
Grande

Cia. CatarineDse de Transportes Aéreos
. I N I C I A R A.'
DENTRO DE POUCOS DIAS

Ltda�

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna � 'I'ubarão - Ara
ranguá.

I - � ...
'

F!orialltÍpo!is, Itajai, Blurncnau Jo invillc, e S, Francisco ;ii
Ftor'ianépniis -' Blumenau - Mafra - Oonoínhas - P. União,
Florianópolis - Lajes.

.

Cianha TEM P o e' D I H H E I R O, viaj4ndo com

RAPIDEZ-CONFORTO-SEG,URANÇA

pelos aviões da. «e ITA Ln

,.

,
I

vl"�a"'o A f:�!!�O�IUb�!Z�!Ag��f;SO������a delta. i
.&J

.

sustar lemporar-iamente, a admissão de súcias ASP'LRANTJ_<jS, salvo os

I ['i lhos de sócios,
.

•

Essa medida é determinada pelo rato de a numero de seus asso

oiados ser, atualmente, muito elevado, em ;relação á _exiguidade dos
BClIS salões,

m

TINTURARIA CRUZ-EI-RO-�
:f írudentes ·14

LAVA e TINGE ROUPAS
, .

Reforma chopeo-
Prelissiona! competente - Serviço repídc e garàntido.

'Visão maior e mais perfeita
-que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução,

�Bons livros. sobre todo. 0$ i
I
!
I

assuntos:

LIVRARIA ROSA
',Rua Deodoro, 33 - Plortauôpolie

/0 Bar Res't.ailran te do sr'

1\rtur Fidalgo (Chileno), aí

tuadCl no centre da Praça
Hercílio Luz, defronte a

.Matriz, em Arorangu<Í,
Bebidas nacionais e es

trangeiras. Aperitives da
.Flora 'Brasileiro. Fr�uezia
otima.
Tratar pessoalmente.

TEUS FILHÕS----'
aplaudirão te. gelto,

qwando souLerem que CCfIa�
boraste pró Restabelecime18n
,to da Sude do Lázar.�

Se-Cl'ctaria, em Florianópolis; 23 de Outubro de 1947
A mRE'I10RIA

Impressora' GRIJaU" Lldac
Rua São Fl1anvisco 'It 12

(começa defronte ao n. 48 da Rua Esteves Junior)
Impr6..ao em geral. . Trabalho. em côre•. - Preço••em concur

renciQ. - Prcrrto �entrega.

Aos srs. médicos e farmaceuUcos e aos hospitajs
ComunicamolJ que e.tamo. racebendo uma importação direto

do•. E.tado. Unidos. de. seQuinttllD artigo.:
• Filme. poro RáierJ X. em diversoll tamanho•.

'

Almofada•• trave••• irt>1I d. c&mara de ar. de borrocha -- Dedeira. e

Icapotinho. higiênicos de borracho,
Luva. para cirurgia.

Cuba•• comadres, irrigodora., caneca.. graduada•• compadre., funi•.
em ferro batido. esmaltodo,
E div.raoB outros artigo., ,

Demonstrações e pedidos à . SOM A T E C
Sociedade Materioi. e Inlltrumentel!! Técnico. -- Ci.... tifico. Ltda,

Rua Conmelheiro Mafra. 54 -- Caixa po.to!. 148.
Telegrc.ma.: «Sorna tec» FLOIUANOPOLlS.·

cornuriice aos seus cli
en tes q ue reabriu o seu

consultório nesta cidade.

I 'i� � __

li Aiuga-se
Aluga-se um quarto com pen

-ão, da-se preferência a casal sem

filhos ou' moço solteiro. \

Tratar a Avenida Mauro Ramos

flETIHARAM SU.4.S CANDJ� .

DA.TU-RAS
I TÔdu as bebidas, tnelu.l�. u
fabricadas em outros EBta....05.
retiraram allaa c&'DdidatW"u.
IMtra reinar nQe larea catllrl
/il\llílaea. - em 'rilta da cert1§i
�� ri�fta do ap«ltiTo l\.'NOT

E9pecialilit� em, moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.
Horário: 9 às 12

DIARIAMENTE

SAVAS LACERDADR,

de cargas do pôrto der e gularH!!!

._

VOC� PRECISA COLABORAI
na Camp.oIaa Pró Resta·
belecimento da· Saude do
Lázaro.

840 FRANCISVO DO SUL para NOVA fORI
Informações com aR Agentes

Florian6poJia - Carlos HeepckeS/A -- OI - Teletone 1.212 ( End. teleg:
São Frandsco do Su, + Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

)
,

;
.
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ESTA no - Sexta·felra 7 de Novembro de '1i47
......""",,.,...,..._""=.. '.=,-,=__ ,�==�""""""","-"""""""",,,-._,."...,..,.. =-"...""",""",��;;";"�;""_._.,_="::-",,:::_:':'_,:::.__..:.::::.:.:.,:::....,

Clube Doze de fi1&CJosto-Programa para o mês de novembros
Dia 9, Demingueíra. (das 21 a 1 hora), Dia 16., Domingueira, [das 21 a t hora) ..

Dia 29. Sábado, 8oirée_ (AplJra�ão para eleição da Rainha' dos Estudantes).
�,e=����5����-=���_�==W���.�_��==X������;_2L222������������;;��������_�_��__�,�����_��������.����-��������.

'À T�1!a�}!, �v�, 2�,!v�,m"" !!�"�_I
,. . "cidade ele compreensão, de esíórçc IChamam a Cresc íuma a

ca'PIlall que
não mede sacrifícios. Noul 1'0 .

"Jo.,cal'v.ão. :b; aS,?lsle realmer�[e di-
pa, ís, ter-se-ia que criar e.'seoIas I:it'eJto nisto. A cl��ade cata.l'.l!1('n�e, técnicas no apredizado de ferir o

:JC_nga,s-laela ��a regw? ca,riliolll�era elo I s?lo. CUI's_?s de ambientação. o I)I';;_
:lltOlal de Manta Marta, ao sul do s ile iru, n30, mal soou a hora, êle I'Estado barrigu-verde, tem a COD- sr uva ntaia. Analf'ahetos em 11,,\10-
-f'issão ele seu passado e a promessa ria, os mineiro.'! - não tanto m
«de sey f'uturo nas minas que se cúria {las autor-idades, pois Santa
;apw:lunclam em redor, nas tantos Catarina é dos Estados que mais
'n:_orl'os .solnpndos pelas pJ'�al'elas. estabelecimentos de ensino público j

(,8a.o �o �odo c1e.'Z�&S�IS ,e���:'cs��s, de I Pl;nmi'l'a -:- ma" analrabetos

pelo,'';mwela.ç·,lO. As .galell'b sscancaram húbi!o desidioso rie outros I('mpns.
;hocas. negras, a flor ela tena, para mesmo assim o operartado elas mi

-eng.llln' as

c,
antenas d? tr�balhacl,o- nas faz prodígio. (YIc-tidn nos

ca-I.res, tragados pela ohrignção de CLl- fundos do sub-solo, sem ar. sem
'vur, de extrair o can:ao. Quando luz, êlr, cava as entranhas do globo,
-retomam ao sol, expelidos ria gnela cavando o pão de cada dia. Tira o Ida mina, lembram milagre pal'ec�- carvão, (irará o- própr-io diaho rio
,(lo com o �e Jonas, salvo da harr i- fundo do orbe, se preciso -1'01', nu-
.,ga. da baleia, ma dpmon�traçào dr í.onac idadr-.

Existe, centralizada na praça rir. Apesar do maquinário (Ias minas
:Nerêu Itamos; a pr-incipal dnTugar ..cnuchns. no Brasil fi mineração es
...a estátua ao mínciro, em brO!lZ�, a Ui longe fie mecanizada convenien
:pâ empunhada numa rras muos. LrnlPn(o. Exige sacr iffcios inH11fli-1'noutra ._0 gazómetro, Atitude sin- tos dos mineiros. li: (�SS('�. mau gru
gela, rústica. Entretanto, retrato do tudo, fornecem com a alavanca
'<fiel ela operário. No monumento dn musculatura, nada fi-PTIOS de
-gravou-se rOIl1_magjstr�l f'el icidadé em :=;anla Catar ina, 1 milhão de to-
para sempre nua so a índole, o ar nr-lartas anua is. São -tO mil minei-

'- -f.ípieo elo homem que la.h\lj� igual i I'OS atualmente servindo. (l (ln·e
. a formiga. Resume-se lambem, no I cnmpetr- PO)' caheca 100 toneladas
.Ilagrante excultural, fi crôn icax

P��-I Ao olhar a estátua do mineiro
.colégica .�la pcqueua cidade SUl'g].- vemo-h de ('a.be�·a. ergl1lda para o
",fu do ::lia carhonítcro. Ao passo r('u. O ai.tis!a colocou-o hr-rn no

«rue se joeirava o. carvão, ia .. "c ])(:-1 alto, por sentir n.� �,rronhO ela a!-
Iindo a pedra de valor que (> hoie ma, org1llho natr-ióttco em ser fl

,erosciL�ma, Jóia C{l1e)á relUZ,' de. Yi-' lho �lo 'Bnlsil, irmiio rio

cabOCIOjda social. 1'01 de há uns ClTICO ou humilde, ObSCllI'O e no entanto he
seis anos que SI) desenvolveu .e to-; ióico.
mau feições rlp verdadeira cidade SI" ::lnfllfabeío. o nosso opr.rário

I�SNl cresc'imenlo decorreu preml1,- prorlnz tauto, que dirá com inSLl:'n-
"tUI'O. Com a última .guerra, a in- ção]

,

·dusll'ia do fPrro eonstituia elemen-
"

Xào há poesia, c]tYvaneio., Yi,siona-' I.

to decisivo par'a a vit-Ória. O Bra- rismo em l'naltecI'l' o operário na-'

'sil deu n rola indispensável para '('ional com o culto (lo l1ma . pstú:tua,
'o têrmo da ]}pcatombe, com ê:xiLo C(imO o p.xisl.e ·em Cresr.luma,
-ipara as fÔl'ças unificadas e sóli- Há sim dignidarlp cívica.
da� da dE'l11oCl':1cia. Rio Grande do Pnr mais mo-nument.os ([ue se

'Sul com as minas de BuLiá e Sfw Ih!' dê,em, um só deve seT o pedes
.;Jerônimo, SanLa Catal'ina com I aI: n gO,:io, a exaltação do traba
ICresciuma elevarám o ínclice do ])0-, lho. Pelo labor, êl-e s.e. ele.vae{i, ele
'(lerio milit.ar aliado. EJ11 pouro vanclo n pátria.
Alemanha e fascismo �ü pulvrI'iza- 011(')'(>-10 cip pt s!Jsl irio rm dou
ram. �esse meio termo. r.l'pseinrn:' trinas noliLicas falazes. pm ideolo-
se Lrallsformon lia menina-mnç;a gia� pag·1is. (o o ruir de tndo.
.atual, o olhal' negro de é.arviio. () trabalho (i a melhor arg-nmas-

,-O mineiro so improvisara d.) la- 5a para sr cl),ncl'etizar o símbolo. o

"rao.or do I'oeeir,o. O brasileiro se
I exemplo,

o al'cabouç'o rio openírio
adapta' {is conli,gências da yirla brasileiro.

.

.

SEU TERRENO ES1 A' PRODUZINDO O QUE?

M A T OI
Então encomende ho;e uma casa Pré {abricada das

Indústrias ,Oxford·Brasil S- A-
e' na próxima semana eJe c'omeçará a lhe dar renda!

VISITE A NOSSA «CASA AMOSTRA», MONTADA
EM ITAGUASSU'.

Asieróide & Cia. Lida.
RUA TR"JANO, 33 - (sobrado)

D ESCRq:_ÓHlO AS'l'EHólDE & Cia. Ltda., inLeI'mediário da
r'Empreza Comercial R. Grosse.nbacker S. A., com ·escl'i-l.ório no Rio
.de JanEliro, encarrega-se de compras de quaisq.uer ar-tigos naquela
.,pmça - cimento, ferro, canos g-alvanizad,os, 'Pneus etc.

TILOG AFIA
Correspondencla
Comercial

.

Confere
Diploma

DIREÇAo:
.J$.mélia tiL Pigozzi

RUA

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERS�t\l..l, AVISA f
"TODÜlS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
HEGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE·
'CR1"DTO-LIDI 7.930. AFIM' DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL 'FAv�OR DIRIGIR-SÉ AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI-
'CIO AMÉLIA. NETO_

'.

•

.

mais moderna creação em

refrigerante é o

,Em garrafas grandes

-- !,_.-

-,

KNOT

5

I

,

[xperimente·o� r �elicioso
, .

, .'

Pulverizado no ar,

She�ltox mata n.:t

hora.. Con tI- a moscas,

mosquitos e outros

irrsectoS' caseiros, use

Shelltox - o insecticida

de acção imediata.
",

t_
Std·7036

Shelltox""
;

, , A BASE DE PIRETItO. CONT!M ODr

Rua

1 " •••••••••• •

A GRANDESA DO BRASIL
DElPende da instrução de seus fi

lhos. Fazei com que todas as pes
soas anaUa]Jetas frequonl€m um
curso notul'Uo e terei's contribuido
para o progresso do Brasil. Escola e
Industrial ou Loja Maçonica.

Telefone para:
1617

aeró prontamente chndido o

tro.porte de IfUQS çargoll.

I
....

•

\

804 'OPORTUNIDADE!
para quem aem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar' bem seu

cap�tal a juros Gompensadores
de 8, 10 ou 12 -por cento?

Procure hoje mes:çno o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁRIO KNO'r, á rua Joã(
Pinto nO 5 (anex.o a reda�Ao
de "O Estado"), que tra

balhando em combinação com

o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRTC
A. ,L. ALVES, firma espe-,
cializada com vários anos de

pratica no ramo; pOderá ore..
. recer-lhe a niáxima garantia
e eficiência nos negócios que
lhes ,forem confiados.
..........................

-

..

At.:mente o Capital do Colé-
g'lo Bárriga-Verde, afim de

I
que "'J}Óssamos construi-lo, ins
('(revendo-se, }lOje mesmo, no

seu. qua4ro soem! - d.e compo-
t

•
,

nen ·es. .' , Fio,'hl-lÍllililr' .....
•

- -.-\;'';''!"
............. \ • , f f , , " , .. , , , • , • �.

, '.'" "" "-:=:'�-. ,.�-.-;.-;·�:):...7-:-�\�

Quando se forêm ali dôr.,.
agudas após cada refeíçllo e desa
pareçam os ardorell causados per.
excesso de acido no estmnago, ...
..im domo a .azia, que é- um

. verdtl·
deiro vexame social, torna-se •

"ida novamente aprazível.
Porque continuar a sofrer ,

A primeira d6se do saboroso cPi
Digestivo DeWitt» dQ alivio ime
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e péoporcion.
alivio com a primeira d6se.

IP Peça na Fax'macia o

f�DeWi�
aM c -W9'i2'rF,u S1'it�
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/

Campeonato· Calarinen
se de Remo

o sorteío das heltses

j ,-

'lI

/

() "SUPER-CAJIPE.\O" FOl
DERROTADO PELO "LEA�
'DER" DO C:ERT�ME PAU-

LISTA·
No magestoso estádio do

Pacaembú, em São Paulo, rea
Jízou-se, na noite de ante-ou
iem, o encontro amistoso. en
tre o Palmeiras, lider do Cam
:peonato local, e 0, Fluminense,
<lo Rio, vencendo o quadro de!
Lula, pela expressíva contagem!.de 3 x O. OMsA

"'IOD"TO o � S·OC�ÉTÉ Sl)jSSE POUR l'lNDUSTRIE HORLOGêu _.....1__... ...,..

GENUU - SUIÇA
.

lli1i1'"
• f (Escreveu: - ROMULO BOMFIM; ..

\
" "

• I

I •
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'5() ES1'ADO '_ sefta 'etra 7 de Novembro a•••-7

tactasfro Social do «O Esfad'o» i GOVERNO DO ESTADO
"

, ,JJeci"w de :I de novembro de 1947
Ped:fmoa ao.� diatilDtOll leitor.. , e �o de ..r..atm.r • o GOVBR.'<ADOR RESOLVE '

iIIIMlIPOD abaixo • rtIIDIIte-lD • DOMa RMa* afim"'� Conc('dcr aposentadoria:

iIIIIIII&t.O mt•• 'O aOl8O lIO'Yo c.ciu4Í'o .... De acôrdo com e art. 156, alínea a,
combinado com o. art. 158, de de-

._. creto-l�i n, 572, de 28 de outubro

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

��' .��.":�', .. ', '. �� � �
.

� .. '�:
'

� � �: � � � � � � �:: 'I' goA (�:IO��:�:s�a�:n���a;�:��a�iS�� �a::
iII\da drão C, do. Quadro único. do. Estado.

................................................. "'..................... (Escola 1111sta da Penha do
-

Itapocorõí,

Imuntcípio de It3jaí), Co.l� o. provento:� (.) _ " � it -- anual de oito mtl e quatrocentos cruzei h

ros .cc-s 8.400,0.0.), (5017) I� 00 (Àrae " ..... <O oe ....... �'.'� .... " .... I; ••••• ,. •• ._,. .... � ti· ... �101O.1O ••• ,,1O.
I Decr-eto de 4 de nov-embro de 1947
o GOVID,RNA:D'OR RESOLVE

� do p� (mú) _ � �." ••••• ".

.........

Para bldUltl'ia. l.ve e Pdoda, fo.bricndo pelo técnico 'FRAN
CISCO BIGNAMI,' tem lempr. em .,toque de todaa o.. tipOll e

medida•• tipo Eixo o,cUonte. ,aU,;rs de 3/4 e 5 polegettiQI. todo.
com lubtoificação automática.

Eixo paro> ,erra circular. a�relho:P01'f1 umeril tnOntado com

:rol�nto.
JUNçAO de, Qnéia � Q parafu,o. Anéis de pra.lão.

&ixo P(1I'O t!o01\lmillrão de todaI OI bitO'lal.
Eltcí I.mp!'. 00 ,.u diçol' Q pr.ço � fábrica à Ruo:Campo,

tJJesij,TJlru': S,alle., 676, F'on. 446 ,_ Santo Alfdré"
Lauro. de Albuquerque Bello., ocupan- I O t � S- Pa I

',
R d M "37u oom nu r�prElSen an"" em ao u o.à ua Q ,ooca,,,te do. cargo isolado, de provimento efe-! Fone 2-1371. '

tivo, de Fiscal de Fazenda, padrão. 111 I

do -Quadro. 'Único do Estado, pai-a sel.vl�i'iII ••__.._...na 7a Zona F'Iscal, com sede em São
José. ([i'Ü'19)

, Decr-etos de 5 de novembr-o de 1947
O GOVEHJ:\ADOR RESOLVE

P.emovcl':

Francis-co Eduardo. Mii-a Gomes, do
cargo. ,cio classe M da carreíra de Pro
motor Público, do. Quadro. '(lnico. do, E.i.
tado, J.'l. entrância; comarca de Timhó,
para cle igual ontràncta, comarca ode 'Bi
guacu, vago em virtude da exoneracão,
a .pedido, (}e Henrique Davidoff Lessa, .

�"OI1J{'aJ':

De acôrdo com o. art. '1H!), <lo decreto
lei n. 43'1, de 1fl de março. d€ 1940:

Sálvio Cunha para exercer, ínterma
mente, o cargo da 'Classe M da carreira
de Promotor ,Público., do. Quadro únteo
cio. E:stado, J a en trãncía, comarca de
Tim'hó, vago. em virtude da remoção de
Fr-anr-Isr-o gduardo ..:\>Ilra Gemes,

.. - ., •• 00 a '" '" _ B •• e • 91 ••••••

4 _ c ...__ � ",

�-_.�."'" .. _ ..._�._--_.�---

Acra�-rlallIo., taJnWm, • .-w.. .. aotlelu, ......cm.....
.......entoa • OUtras. de 1Jjll'__ oa .. .....,... ami8u.

III. PAULO FONTES I' ,

Dr. CL�RNO G3
Clmloo e operador, ii, GALLETTIiOoIlIwlt6l'1o: Rua Vitor MelreI.... lO
Telefone: .,l.,-4005 A D V O G A D OOImsultu das 1011 12 II dAI 14 li li

�f.ncla: Rua Blumcne.u. U I"
Crime 6 cwal

n:..J..1I-;-7�:LCANTJ " Con��;�:�r:i�:çÕ��Qd.�
� aclustv&Illfmte de crla.nÇilll.\

I
Títuloll D.alarQt6rioll

aua SaManha M8:1'1OO0. l' Elarit, -- PraçQ 15 d. Noy. 23.Telefone ](, 731..
lo. andor.

FARMAC IA ESPERANÇ:A 'I
R��td. -f'ã�� :'irf::t:ee c7.

,
� ����.t..

do FIUDiacêu.tlw NILO LAUS
Hoje fi .manh� aeri a .u ,referida

DI'e&1IIII ..dou'" III _rllln:elru - Homeo,iU.u - Pnh;·
aarlu - Artit:oe II. bO%'Tau:hL

Garante-•• a oab ._"I.da »;D l!'\!Jeeln!rie .Ulcfli.

�l. 8AVAS LACElDA
!� !l!i:6Meo�..c.1l de OlbAillt
..- 01lf1«0I, Narlll - GvCUUl,

PlI'Ncl'lçao de lentei da
oontato

Reiniciou Ilua clãrríca
Con.ultor'ÍO: Felipe Schmidt 8

Da. !O àalZ hs, e das
14 õ. 18 hora.
TELEFONE 1418

-------_._-

Dl. A. SANTAELLA ,

�_Ulmado }!(!la Faculdade Na-
;

17�! de Meuicina da U!Il1ver.J$I,o
� &e BraIlU). Médieo por concur·
� lia Serviço N'acional de Doa.-

tais. Ex interno da santa
• Misericórdia, 'e HOIIJ)Uej

" '�"� ,4-�m capital )'�
�Ã MéDICA - OOnçd

N.IilBVbSAa
_ CoDsult61rlo' Ediflcio Am4Ii!I

NETO
_'c lha J'elipe Schm1dt, con.w�

Da 1& iII 18 hor&l -
Ruidemeio:

Largo Benjamin Conatont n, 6 .....

� POLYDORO S. TUIAG1)
,�eo do Ho.spltal de Oarlda4e

de P'lo.r1anópo.lls
�i;ente da Mati!rnldade

41�.t'«lOA ImDICA - nIS'l"Ola

Jl.UOIl! D,� GESTAQJ!.O l!l DO

�... '1()lj 6rgàos lnternOtt, e.

�Ialm<!nte do. coração
iIllMlloaa da tlrolde e dem&1a

Clindulas internas

,ft1IOBlUPIA :..... ELECTlitOCA..

W&GlIUJ1'lA - ME!I1AJ10LISMO
BASAL

.�bf; d1àrlamente d8l' 1lI ..
18 ho.rae

.:Q�. chamados II quall'l.Uet'
� mOlumve durante a noite.

�ULTOBIO: Rua vítor MeU.

les, 111. l"one 70lIl.

�<lIIA: A., e n 1 da Tram·

�wsk1. �. :Pone 7111

UM ANALFABETO
é mn cego, Não deixes teu amÍI'(O

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a Inz da inst.rução, levarldo-o a um

! curso dI') nJJabetizacão de a.dultos.

,1 mt ROLDÃO CONSONI {:l:;li'�;J\i��TÓS
.

PEi�.�· ('R,;.�çiô 'D�
! ll!il!!lU.lWIA GERAL _ ALTA (,� BEN,ITIFIC.íi:NCIA DOS I'IWFESSOR]!')S !!'I1--IIIlII-IIDIlII3IIIiIIlIIIIlIIi_.- IIIIII IIIlIIIIlIIIIBj 8Il
18Ul&GlAI - HOL:88'l'1A1J D. D, O sr, Go.vernador do. Estado recebeu I.,., lOIORAS -DPART08 " ' o.s scg-1.1intes t.elegramas:

I�o pela Faculdade de KeG C"çndor, :n - Em nome do.s pl'ofes-el.lII2UI da. Unlversldape de No sares da J [ia circunscrição. escolar agra· .

; Ihm.to, onde foi assistente par'.... rleço a v, ext'ia, a assinatUl'a do decreto:;!a ILllOlll do Serviço Clr'Or«ico: 011" criando Be'1efjcêncla do,s professores deProf • .Al.fplo Correja Neto Santa C3tari'113, Pedl'o Pnques, inspetor,�ia do. estGmago e ...Iu Ik;. Mafl'a, :� - Pela <1ssinatUl'<l do decre-ifH<N int�os delzado " era-. t B f"
,

1�Id... ri!'� próstata, be-'�.. "

o. que a]JI'�voll a .ene,lcenCla (OS pro,
.. ........, � fessol'es catarinenses apresento a v.

I JI.t<vo. ovirlC.l e trompu. Var1etJ. excia, em nome dos professo.res destaRle. kldTocele, Vartb61 • hWlr.fi

I ,CONSULTAS: I ('jrcum,crição, ,il1(;e1'0.8 agrac1ecimento�,
_ • la 15 hora!!, l Rua I!'ld� Inspetor Goél(lner, ,

I I!irllUllidt, 21 (altoB da C4A l"'a- Presidente Getúlio., 2 - A do.cência do

� raleo), Tel. 1,1598. grupo escolar "Gusta\'o Capanema" "pre-
,1iHW.l!iCIA: Rua Est-eve.. .l. senta a v, exci"" sincero, agra{lecimen-

II mor 17" Te! III 704 to.s pcla a�sil1atLlra do decreto aprovan-. ,.
-, do 'o. estatl.lto. da Beneficência do.s pro-

'.1����� Jr��.A�:�::;�:". :""G . í' -
PJlLiIll - RAIOS :ENFRA-VER·

• • I

II HlI1LIH08 J; ULTRAS-vrOLETA1'l Pereira'0n&I B. JI'el1Pf1 llebm1dt, oU -

I I:'Q. 9 à. 11 e dali 5 às 7 hra, Advogado e Contabilista
RISII: R, D. Jaime Camara, 47 Constituição de lociedadel,

J'ONE 1648 Planos contobei••• Organiza-
I gões .- Parecere. e serviçol au;__IIIIIIIIIIX& IIIIriI lII!TIII..,.-IIIIiIIMIII":m__'lJ"""m_

I oou.�

'R" Ruo Gal. Bitten(lourt nO. 122
,.

v.... . UN� NEV:;:S Fiorio.nõpoli.

I
lI!Lolés-.Jas de seMora Daa 17 hOTQI! em diante.OMaiulto';;1.o - Rua Joli.o Pinto L ,

- 8obrado - Telefo.ne 1.48:1
:iItIUkllnctt - Rua Sete de Setembro
- (�clo l. A. P. da Estiva)

Telefone li. 884

DR. l\IARfO WENDHAUS1!IN
Clfnica médica de adultos

e, críancas
Consultório - Trajano, 29

Tlllef. M, 769
Consulta dás 4 ás 6 horas

Rcstdênc»:
F'elj D? Rc-hmidt u, 38

Tel. 812

CURSO DE MOTORISTA
Serviço de Pronto

e
Socorro de Automóveis

Ensi,na .. !e a dirigir automóveis
Amador e ProfiSSional

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem· se chama.:foll para reparo' de urgência,

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO-PR�ÇA GAL. OSÓRIO, 40.

I
Apressando-se em dar seu

nome paI'a delegado da A�:ão'
: Social Catarinen.se no seu quar-:
i tei:r:ão, v.s, já estará fazendo .aI·

'

g'o de'util.
'

_"' _

GOVERNANTE
\

Senhor de idade pfecis� de
uma governante de bôa CODM

duta, que saiba eosinhar rt gu

jlarmente para tomar o encargo
�de sua ca 98 e a direção de
serviços de moças que já estão
trabalhando.
Tratar das 16 às 20 hora s

Rua Silva Jardim 191.

..

�·Jll A� (: A IS

......�i.l••I __..� t.'a...�� ·��..�

OOMPANHIA , "ALlANG\ DÁ lAIA li\'

..... _ 1176 - lU.. : lAIA
OIV1lDIO� :I "JlU�,.o:m?JJ' I

,
.i Cifro. do B!>'IS'lCO cta 1944

IiI' CAPITAL E RESERVA� Cr. 80,900.606,30
R'ellponaebí!idedN' o-s 5.97ih401.755.97

i Recets tl 67.053.245,30
i Ativo • 142. J 76.603,80

I !H.i"'•• "••••••, O,,,""'" 10 anoe 98.681.816.30 Ii
ReIlPo:o�ah·lldade� li 76,736,401,306.20

,

"
Diretorea;

" ,

I Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Can'albo. Dr: Francisco
de Sá. Anisio Mali,orra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOI� Abreu.

...,.��I�-oIV-.<I\;�:O".oN!Y.t������...��,

PESTE S lJINA
-

VACINAS
C R r S T, A L V 1 o L e TA

DO

LABORA TORIO «H E R TAP E«
PEDIDOS A·

Associa,ção Pílulista de Criadores de Bovinos
Rua Senador Feijó, 30

SÃO' 'p A U L O

DISTRIBUIDORES:

D I A L
JaboUcabal' - Estado de São Paulo

Relojoaria Progresso
COMPRE

de� J,UGEND & FILHO
SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

pedIdo por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

Faça seu

"

N. 3' C�$ 180.00 N, 4 Cr$ 220,00'
Marca Condol'

Caixa de níquel, fabricaçã'o"
ltaliQna

AltuJ!Cl 9 c'tn.
N, 4,A Cr$ 240,00

I

IAltura 16 c:m. O mesmo com repetição
No••os re16gio••ão acompanhador. dOI relipectivol certiÍiaQdoe.

de garantia.
PEÇAM-NOS OíATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS

JUCEND & FILH9..--.-'
Coritibo • _ PrQça 'Ti�dentea, 2Sa • M Paranó

Fabricação ítaliana

Caixa de niqueI

=n Wê!!!- 41."_

I
I

Fo.bricant. e distribuidores do. afamadas, coo
fecçõ•• '·DISTINTA· e RIVETi POliUe um.g1'an.
d. I01'tlmento ,d. oasamiral t_ ,..llcadolt brinl
bonl e balato.,· a!.qodõaa,'!mol'lnl e' Gyiamentoll
para alfaiate., que' 1'acabe' diretament. daa

fdbll'ioClII; ii Ca.a ",1\ CAPITIU..
-

oha.ma a .�ateDgaol -.dOI Snrl'; Comerol••te. do Inte1'lol no
·

..ntido de ,lhe fazerem 'Imo
villita a.nt•• de .fetuorem IIUQ8 oomprall� MATRIZ em ylorlan6polili'�=3 FILIAIS em Blllmenau e�La.je•• T' ,=,yt'A

....._----
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Pôr-to Alegre, ti (A. N.) - Na
madrugada de ante-ontem, em ple-
0'0 coração da cidade, os gatunos
cometeram uma façanha inédita e

arrojada,
De.pois de penetrarem no inte

rior (ta gerência do cinema Vera
Cruz, situado 11 avenida Borges de
Medeiros, os meliantes, num golpe
de audácia, tentaram arrombai' o

cofre com uma forle carga de 'di, i
namite. Com a explosão, o edif'icio I
quasi ...·eio abaixo e os larapios. não

Itiveram outro remédio senão fugir, A "Claudio'pois com o estampido, acorreram I • E�presa Catarinetls� de Cabotagem"-,'
ao local ínurncras pessoas, apesar! avrsa aos seu� clientes e ao comercio em geu.l. para:'
do Jato OC01'1',e1' ás 4,::)0 horas, mais i melhor andamento dos serviços portuerios que mudou-se"
ou menos.

. .. Ipara a rua 14 de Julho n.O 587 no Estreito onde etenderé ,

A hora acima, o guarda-civil n.
a ual h - F I'

.

566, de serviço da Companhia Te-' q quer ora, one manua . .

lefõnica, após ouvir um fort.e ·'.)5-!6
.

..

L"' N
-

.
. .

tronrlo, observou que g-rossas n.u-I reune 1ra I ao COD«t1IIUlram
vens de tumnça saiam do 10 pISO

I
'. 6\1y

do editicio Vera Cruz, onde está De ordem do Sr. Presidente, fUO-lrInstalado a gerênci.a do cinema do convida-se' os srs, sócios do
mesm� 1:1Ome.. Imediatamente, aqu�'-'1 Grêmio, a comparecerem ás
le policial comHDlcou. o fato

. �o: reuniões de Assembléi Geral Varsovía, 6 (U. P.)
)::01'130 de Bnmbeiros e a Repart.içâo O di .s: � .

a
"

Central df' Polícia. r mana, qUe o mesmo tara portai-VOZ do Ministério das

Urna prontidão rio COI'PO de Bom- realizar todas as primeiras 4a Relações Exteriores da Polo-:
beires dirigiu-se para o local, COD-. feiras de cada mês ás 19 horas nia disse aos jornalistas, em.

sr,gui1JC!o .I'1\pidan�el!le apagai' as I na séde social do' Lira Teni� entrevista coletiva, que a 8e-'
lammp.d11s (jUP, or-iginando-se no 1°. Cl b

..

cretaria particular do lidero
pISO, 111m aos poucos se alastrando u. .

.

para outras dependências do edi- Nas referidas reuniões se- camponês Mikolajczyc, senhoras
f'icio. rá ainda cobrada a mensalí- M a r i a Hulewicz; Vincent

"esta de a'DI·v�ar·lo EI.TI virtude das grossas n�rven� c1a'de do �ês em curso. Bryja, tesoureiro do Partido--�
I' Ullt de i umaça cansarem irritacão a .: A

M' I
vista os bombeiros esl.iverum nn Outrossim, convida-se os campones, e iecya av Dabro+

jminb�cia.> �e utilizar mascaras, o sóci,os do G��mio e do Lira, '�a- wsky, que também tentaram.
que nao f�I necessario, enLl'.e!anto.1 ra . as reumoes dansantes, que deixar o território polonês, es-
Um dos msp�lores de planfao na se farão realizar todas ás tão- detidos "sob custódia" pe->:

R. C. P. também esteve no local. I t f
.

d 19
"

22 la policia de Seauranc da Po
-

sendo o ca�o imedialamentr comn': rquar a- el�'a�, as
.

. as .'
.... �b �a _- �

ni(:udo ao dr; D:-Imar dB Araújo Ri-I horas, na sede do L:ra, abn- lônia. :
berro, que e !.!lular da DelegacIa: lhantada pela electrola. Segundo o mesmo alto infor- I
{s�ecial de Atentados à

PI,oprie-11
BAILE DAS MASCARAS m.ante, Bryja .será processado'

f

aA�;ÓS 11111 n\pido ;xame no local Dando pl'üS'seguimento 3:0 e tentava fugir levando consi-·
�

o f,ji,lIlar da D. E. j\.. P. constalou seu programa de festas, o Grê- go os fundos do Partido.

flue a explosão e o consRqnf'nte mio X...ira, fará. realizar no dia .o referido porta-voz nad ..-

principio d,e inc-t�ndio foram calt- 15 do corrente, 'ás 22 horas, no informou sobre o que aconte-c
,;;ados por audazps e perlgo.sos· ga- Salão de Cristal d Lir Te- r.eu ou poderá acontecer ·aos·
tunas que tentoaram arrombar o co- . _

,o a. I demais
Ire onde está depositado o cunhei-l'

lllS Club, o tao esperado BaIle' . �.

1'0 da emprêsa. das Máscaras. . .

..!..��:�....������!::"p"i�....�. O tAraje para êsse Baile, será TOME APERITI VO

Alf ...
I a rigor, sendo, entretanto, per-

·K
......

-

. ala,es n:iti.do o "branco e azul ma- 'Nli
T

() T. nnho". ....

Precisa_-se oficial �e alfaiate,
.

A meia-noite, prpceder'-se�'
-------

costure1Ta� e calcelras,
.

a retirada das máscaras, paraI"

IndustrIa "manufaturelra o desfile de fatasias, dentre as Combate aoSCARPELLI Ltda. quais, por votação. a mais •

Praça 15 de Novembro, 11. apreeiada" .será of,ereddo um aD?lf�bet,smoPara 09 pessoas' de fino J t d
U U "

polodar Cofé auo é DVen O e eSD 'rUa finiss!mo anél.
,.r

Rio, 6 (A. N.) '-- Dentro de;'

I
.em P•O".·· .

A '. enda .de mesas tel a. llll- programa de oombate ao anal-
• O Sr. Presidente da Comis- d 8 'b d d 14

-

17 I
são de Reuniões da J, 13. F.

CIO
.

la. , sa. a o, as as fabetismo em que está empe- I I

Clube nsperaotl·sta horas, no LIra, .ao. preço de nhada a administração do mi-'
[I

. convida a todas 'as pessoas in- qr$ 50,00, com dll'eüo a quat.ro nistro Clemente Mariani fi.,.u-
No próximo domingo, dia 9, ,te�e�sadas para uma ses�ão ?e máscara�; a. partir. dó dia 1?, ra, alem da campanha d�. edu-,

reunir-se-ão os il!sperantistas es u os qUe essa orgalllzaçao na ReloJoana. MorÜz. O pre- cacão de adultos intensa irra-
d-est.a cidade em sua séde pro-

de moços adeptos da Doutri- mio será exposto na Casa Cli� diação por todo' o territóric.'P'
visória, á �a Trajano, 56. Se- na n:�pi:rlita" fal"á T'�al.izar. A per. nacional, e auxilio financeiro>
rá desenvolvido tUm programa ReUluao sera no proxn:�o .sá- ás unidades, federais para a"

litero-musical ond-e consta há bado, �sAm150rhOÍ'as na, sed-e do Prefeito. de Rama ampliação e desenvolviment(}i.
canções br.asiÍeiras ·.e estran- C. E. é It. do Apósto- d d

lo". Roma 6 (U P) O 1 10 a Te e escolar primaria nO'

geiras em vel�sões para a Lln- ' .,
- (en -

,

crata-cristão Salvatore Rebec- .paIs.
gua Internaciol1al. Nesta oca- cini foi eleito prefeito de Ro- Executando· esse progflamlt�
sião serão entregues os atesta- traçado pelo Instl'tuto NacI'o'na'litma. pela simples maioria de - J'

dos aos que concluiram o Cur- -r":,;..... um voto. , de E'studos Pedagógicos o go-
so de Princ1.plantes do ano

elA CATAA'NENSl veA'rno federal dl'Stl'l'buI'U ].nl-·

passadb. .

OE TI>ÁNSPOlms AÉREOS LTOA ARNOLDO -SUA,REZ CUNEO-- dalmente aos Est.ados e Ter�
Clinica Odontologia

NOTURNA ritórios, os recursos necessá-
Das 18 ás 22 horas, com hora rios para a construção do pri

marcada, a cargo de abalizado pro- meiro grupo de escolas rurais, '

fissíonal localizada� segundo o princi-·Rua Arcipreste Paiva 17
w......�...__......- .......� pIo das rnaiores ne<::essidade&

Seja. um él0 a mais na ca- de cada região. No corrente
deira que ha de unir esfo).'9,os ano ° Ministério de Educação
em iavor dos que ·sóirem. já distribuiu' mais 1.480 pré-'
Você não po<!e, J'!em previo dios escolares pelas varIas

exame, conhecer os yelJ'da.dei- unidades obedecendo ú mesmo-·
a apresen�ação do talã.o do m�s de l'O.s necess.itados entre os que critério ãe' carência de assis- .

lhe estendem a mãO. tencia educacional.

�_.----------------------

'1or1.MpO,II� 7 de Novembro 4e 1947

Partido Social Democratico
Para conhecirncntb dos nossos Correligionários, comunicamus que,

4) P. S. D., transferiu sua séde para o 2° andar do prédio 'I'amoyo, n, 42,
à rua Felipe Schmidí, onde poderão ser atendidos nos expedientes das
\) às 12 e 1-í ús. 17 horas, diárlamcnte.

... .

FUDCionarlos
Publicos

Pref. Mârio Olloger
Esteve, ontem, om nossa Ca

pital, o sr, Mário Olinger, di-
Funcíonár íbs Públicos E3�,a- nãmíco prefeito' do progres-

duais e Yl:unicipais de Santa Ca- sista Município de Brusque e
tarinn ; procurai conhecer o Esta-
tuto da "Associação Beneficente acatado industrial.
dos Funcionários Públicos Esta- A viagem de s. s., que se

duais e Municinais de Santa Catu- prendeu á solução. de magnos
i-ína", aprovado"pelo decreto .'l •. 118 problemas do municipio que
do Go,:,�r!l0 do �stado, publ.car!o em boa hora lhe foi confiado
no "Diár io Oficial" de :} dn ,�(,j'-. •

'

rente. . i deu motivo a que seus amigos
A finalidade desta Assocíação ,S ., i o cumprimentassem efusiva

instituição ele um peculio JIII)S (; mente.
f'alecimento do associado, de acór

. do com o fundo sor ial, elcvan.Io-s-,
até trín: a' mil cruzeiros .,., .....

C:r$ 30.000,00.
A contríbuíção será d'2 triuta e

seis cruzeiros anuais. três cl'l:ZE'i-
1'08 mensal, o equivalente a dez
cen la vos por dia.
�I)sta Associação, que não tem

<,ôr política, reUgiosa ou social, po
Ijem inscrever-se todos os .3ervi!lo
res públicos, desde o Gov,)rnador
fIo Est.ado, deputados, desembal'g'a
dOl'PR, juiz'es, funcionalismo em

geral, prefeitos, trabalhadol'es 0;1-

tadnn is e municipais; os que. "'\:'.'r- ft 1 � " � "'
.•

" T fiçam eargos públicos - tab··j;J:íss Q W Y W r. tW �
,escrivães. delegado,;, sub-deJe,gados

r I .•

-e suplelltes ele rlclGgado de polf\)iJ,
ver·padores, em fim, todos (IS que
Uv·erem nma pa1:ticula 110 �el'v j ,:r:
púhlico.

.

AtenLai, hem, senhores fll.lhlh.mi- jrios - com uma. contribuií.·:lo d" r
dAZ renlavos por dia, e"lnl't'!:) Pl'f;'
parandu LIma g-al'anLia para .l.

\,i)S�<)1família, após a vo��a mort').
Podemos adiantar que ;;. "xcia

n dr. Adel'bal R. da Silva, [JJ>qdm")
Governar!or do Estado, já �e ins
creveu na novel Associação, pt'es
t.igiando-a assim com seu nornl} ('

.com scn alio cargo.

Is intrigas ontem reproduzidas pelo Diário,' foram já, pulverizadas· pelo
.

sr. Nerêu�
Ramos. E de' que' a U.D.N. não foi nem ouyjda e nem' consultada', na escolha 'dOg

Ministro da· Justiça, a prova está nas declarações do· sr. José Americo..
"
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DlNtlMITARaM o COFRE OU CIRtMA t

Faleceu ontem, na residên
cia do sr. Afonso Wanderley
,Júnior, o nosso colega de im- I'lu'be R. 6 de Janel-ro (Es"rel-"o)prensa. Al'i Belo, que ultima- '" .I .I
mente vinha exercendo as fun- .

ções de cronista politico nas

colunas do "Di'ário da Tarde". Em beneficio do Natal dos Pobres do Estreito, pro-
O seu passamento foi muito movido pela Sociedade de São Vicen te de Paula, &> ser

se'l1tido no largo circulo de realizado no .próximo domingo, dia 9 de novembro, com
suas· relações. inicio às 17 horas temos o prazer de convidar aos srs.

Associando-nos ao pezar da associados.
•

família enlutada, apresenta-. Dará ingresso
mos-lhes nossas cpndolências.{ Outubro.

_______

.

Estreito, 4-11-·47.

o Clube Esperantista feste

jará com interessante progra
ma social, O aniversário do seu

secretário, sr. Eugenio Doin
Vieira, a transcorrer no próxi
mo dia 9. A reunião será na

séde daquela -entidade, á Rua

Traj�.no, 56.

Macaco quando se coça,

Quer do cartucho a mostarda,
Represe, Waldir, a bossa

Antes que a pel'e lhe arda.

pois de trabalharem inutilmente plosão, os perigosos ga;t1.'IJ.lOS l-eva- -

»]
por alg-um tempo, resolveram cu- ram diversos blocos de- selos para \

locar na parte infer-ior do cofre entradas, com 1ftO estampíthas ca-

que foi aberta, uma carga de I"X- da um.

plosivo, de natureza ainda não Devido à violência da explosão'
identificada pelas autoridades po- os meliantes, com a aproximação
liciais. .

I
dos bombeiros, policia e dê cur-ie-i-

Antes de saírem para a rua, a sos, resolveram abandonar o local:
fim de aguardar o resultado da ex- não sendo enoontrados.

Waldir vem cá e confessa,
Se por v'ontade ou cacoete,
É que está você com pressa
De receber mais cacete?

Waldimir

AVISO A' PRACA

Cavalheiro, Senhora ou
Senhorita

Seia em seu quarteirão
um dos delegados da

Ação Social Catarinense.
Peça informações nest'1

redação, pessoalmanse
ou pelo telefone 1022.

.'

Um'

Ari Belo

FESTIVO

Maomé, certa· vez, quís fazer um m4lwgre. E deter�jnou
que um monle, que se ac,hava ao long'e, viesse até êle . .A mon

tanha não s'e resolveu a sair do lugar. Maomé, contudo, não se

deixou a,bater: se o mon�e não veio a !�le, êle foi ao montr.
A história milagrosa agora se repele; A U, D. N. deLermi":"

nau ao Govêrno Federal que vi·esse a ela. O general Dutra n50
escnt.ou IIi ,Ia. E a U. D. N. está caminhanflo-para ir ao genrral
Dutra ... Milagre !

LANCH�

A COMISSÃO

NUNCR EXISTIU IGURL

-------

e=======:... FRECHANDOPARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
COCE-IRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC. �

....

GUJI:.HER:\m TAL·

, j
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