
«ludo envidal'ei para servir aos superiores interesses da República e p[rI ��
,

respolder à distinção de Que foram alvo o meu Estado, o meu partido ê, ��. ,.

vêrno gancho», declara o sr. Adroaldo Mesquita, novo titular da. Jus' �.�� �
--

...._ --

M I F E 5

10.170

Partido Social
Diretorio Municipal de FlorianopoUx
() Diretoria JinnYcipal do Partido Sociul Dernocrát'ico, tem o J.ll'a

:er de cnnl'uca,. o nobre eteitonulo tlc /?lol"ianópolís para exei'cel', no·

dia 28 tlo corrente, II lJrerl'vyulivl.l, deuiocrática do voto, elegendo ,vc-

readores municipais.
tndicando uo sn[j'(lyio lJOliU./,(i,l' os seu« candidatos, o Partido Social

De"lllOC1'ÚU,'O os recomenda á. contiança gel'al, certo de que todos eles

corrcsprnulcm. plena e Iiourosamente, ás aspil'(f.çijes do povo,
Saídos de todas as classes sociais, tendo l;or' traço moriü comum a

honestidade de' li!'0.pôsilos, tanto basturia pm·a. a{-ia.nçar ti S"lW 'inteinÍJ
consciência do mandato que lhes (0"1' confiado, Os candidatos do P. S, D,
estão irnumiulos no sincero e iu'viol.(.wel desejo de conti'ibuir papa Q;

Cassado o �egl·stro dos O D. ia do Restrvis, toa 11'I'og'/'esso de sua leJ"/'II e para o bem estar social e econõmico das 1)0-
A Vtcla�·ões.

ccmdída''os comunislas
RiO, 7 (A. N,) - o mínístro O Diretôric Municipal. do P. S. D., saudando, pois, o altioo eleito-

i da. Guerra, general Canrobert rodo ele lodo o -M1Wicipio, concuuna-o a comparecei' ás urnas, no pró-
1,' .... (A N

Pereira da Costa, considerando »iuio (Na 2,'1, JlaI'a sufroaar os nomes oue 'Ínte�.'Jj'am. a C/W]iC! de 'ver'eado-
.. io, 7 .. 1 .) - O Tribunal Su- cer aos recursos do Partído Demo- ...

'f'J ., 1 I a deficiência de verba orça- J' t
.

.

tit íâl)lll" I Ui" 'J ('ltOra ju gou' na sessão craticn Cristão e do Partido Social 1'e8 pessecus (/,S, OSS1-1rl· CO'/lS ,7 .U7- a:

rlo hoje a rcprésentação do senador lJcmocraLico, respectivamente, con- mentária, declarou, em, aviso A1UIA.�TDO VALÉIUO ])E llSSTS .- médico, {U11C. nl'llnicipal�.
,Vif.orillO Prcire eOll�l'a () rei'istro í.ra U registro das candidaturas de ontem, que rio corrente ano, ARTIJUR PEREIR.4. E OL1VRlRA - médico.
de elementos comunistas nas cha- CiJ'ilio Junior e Novelli Junior' à não serão realizadas as sole-
pa J r í

id o .

1 'f b Ih' L /J.4TISTA PEREIRA - [un», 1Juúlico estadual,
'. ';.' (1 -ai-n o ,,,,UC1a ·ra a IS .a, vice-g'overnança de S. Paulo. n i d a d e s comemorativas dodo ;). Paulo, para as proximas e]Iil}-. ....

HJttnlO CARDOSO JUNlOP. - comerciário ..
�õeg municipais naquela Estado. . 0. ;l_�llg�m,e:lto j OI, a,d�atlo por eu- "Dia do Reservista.", ficando, at:Ino ROTT - boncário,
DI� acordo com 05 dados apurados. ,:,)l\� L maí.eriu de ali etiu const itu- em consequência, os reservistas , TO
'i' I iorial flA,.IIL !Y A,BA})E VAfJEYThJ F'EJ-IR.EtnA - cstllllu,nlp:

w'r'l 'lC'OU o 'I'iibunal quo 202 dire- '

dispensados da apresentação,tor+os rlaquefe purt.ido cuja l11U- _ '.l"wmitlon a rliligencia reali-
JATRO CAJJjl1IJO -- ;ioj"')wlista.

dança ele nome para Partido Pl'O- zada n lista iIo, eleitores que assi- Uma
�. _ .l()ttu ALCAN'l'ARA. DA Cl'i\'HA - [une. publico [ederul;

Ietai-io Brasileiro fora ha tempos navurn o pedido de re,gistl'o elo opnnae �JO;{() BATISTA JJOIVNASS18 - odvogado.
negado, haviam; de falo, sofr-ido Par-t.ido Popular Progr'essi sfa. Fi-.· J08f� DO VALE PER.EIRA - rcpresevit.anie comercial;
a inf"illl"at;:fro de elementos do Par- cou constatado que ila� 50.000·as-.

.

41·'l· C
.

I B '1' I' i t d insuspeita .

JOSli' tlIBEIRO ])OS SANTOS .- mecanoaraio,
L' U .omurusia ..-1'3;;1 erro, pe o �11la,111'a� apresen ar as, 3.128 eram. .. li
qUI) mandou cassar só o rcgistrn lJ01l1('5 constantes da lista de elei- iYEW'l'ON IM LUZ Y/ACUCO •. - [une. publico es(,'ad'u,al:
�las ,l'dcridas chapas, mas lambem tore:, 111le pediram o l'pgist.ro do Como nlDguem 19'uora,·o sr. OSNí MAY.VOLDI ORTiGA - come1'C'Ío.nte,
os r!():, all1rlidos diretol'iols. I'Lll'lirio Comunisla Brasileiro. rUnio narreto é udenista. É OSl'ALDO PASSOS MACHADO - come1'c'Írlnle.
-- Os miDistros Cunha l\f·elo el .linda nl10 foi. lodavia marca- ') C (

Sanwia. Lima apresentaram ,pare- (fn rI .julgamenlo do 'caso.
' o c3indidllt:o mlenista á v:iee- TH()dAZ IJA VES .'JfJRAL - f'ltnc, jmblico fcd'C'l'al .

.
. lH'esidf'llte (I.e São Paulo. Os nomes 01'(1 (T.]JI'f'sentrrdos. r'OI/UI candiáatos pesseclistas, ao su-

5
fi __m. Fulando ao "() Jornal''' no I'l'rí1;0 e/eifol'tI/. do ;l[lIniópio de Flm-illnópolis, integrados na.s reol1:-

xpureo nos. Ina IcatAs �Ua 24 tle outuhl'!l ÚI�,l1�O; ê�se dfll/I's ,T/lI!Jürnles e 11M se'll/imenfos f; nrces,ddades coletivos, (l,SS1I7nem,

..:J _.. W Ilustre lJrO(�er bJ"lg'íHle-u'ICI3 fez }JcJ'onfc (l c()nscil.�nci", pl)litica de Sonta Ca/rlhna, o· compromisso de Sel'-

.
lHO, 7_. (A. X.) - E�t.á .�endo p.fetuado lirtl l!1UVillll'nln !lU s('iu -Ja� I int(';]'ess,Ilntes afi"rmações, en.-: 'l.Ír-e·It1, p(I/n {orl(l rlesJ]!'endimenfo pesso(/l, ((,s ca.usas do pO'vo, 110S 'Y/)ut:...

->flnLldade �JllclICals. no ,;rmLlf.J.o de se.l.'l:'ln elJIl.JlnarJo:; dr' sellS qna(llus t"' ,. , 0, II "t�. t' 7 '1 r 'l
�

I l 7Z'
,sO(\I(US I.odus os elellwlltos lJg'ndos ou sllhordmados ao Pari ido UOJllll.. te <1,8 quaIs co .WlllOs es a ..,. .IJi OH (I.qW(;:I)S SO j que se o erecem. (I. 801J.ÇU.O LOS poúeres PU},"iCOS.
Jli,;La (' tod08 os el('mellJ os CjI!C compro\"9.elarncnlC' fau.m l) jogn' bn!e.lll<-' '"- ))(� um moao g'eral, n ,Yr.io s(Í lhes mel'f'r;el',Jo 1'11áai/?0 'i,nlàesse os p?·oblerno.l' da CalJilal,

. vis! a ,no meio il'ahalhi;::ta.
'.' . ,. .

. ".

noiôl.f.;fl. (,:l'ise é do cnrate�·. E�a ("(Hno. nu (twç(ín desses. '<1/(1'[\0 wno IIle'llç'ão 1Jer'?nanenle á.s 110pu.[a:ções
,J,'Jl)lJ'l' o" ex[)tIl'g'os 11e.}wl1m' Slg·nlt�c,aeliO. dC'�taCR--,';('.') do �1il"JCa[() a

\

n\l�ão pr1ncil'ul. responsável (:OS distJ'ilos, :i(í (ocilit(/'Julo--lhes os lIlefos de comuu:i.caçífo e tí'ftnSporte'
(fo;< j l'flb:.JllHlI1'IJ'PS l"'� Tlll)ll�tL'J'l� i\.rpf:llm'g'!cac: elo P 'o de I:nH"f'() elo 'tli';

.
. .,. ., .

"IO-:'I.'U·'·j"(';"ll' ,::'1'1·�11)·1. ���ll'lJ "·l�· "0'(; 'r' D"l 111' ;, '. ""I. 'o' ''-''' .• '..•. I
t, .,'. I�elll, nOSSH. s. ihlucão de . l1OJoe. r(J"I/I- {f sr,{le tIO llfll'l.l.ICIPI.O. ;In pl'u'!"novendo-lhps 71W'),S d.'irelornrnte o de-

>l,�L _ ,I.n..,�,' Jt ,(._ .
�_ L :-;1;-' ;1 , ( .1 .. � l .... !-J.� JIGJaUIJ::; HO jl;.H', l{ (J� oe '''Li ... ._ .:;'

,

�

',. '. _ .
# -

.

cujo uún1PI'O ::ie 1'1.!c-ontl'a ti v('l"l'a(/o'r COt'l"no Filho,,,
.

I E. (!ela 1U.(.!H IlUt.!s dN,:or.l';[':. Oh- s_"}f.I"I"I'lrf{c;�I() . .4 sUVfle, [l PrlllCGçao r: (i):Í'J'(lS .'reaZ1ZG.:-'U'.!.,. ll;� rUTl.I'Oi'I·«(fn

ito. _ •
�{�rH�' C{"il�a ;"f< í'(Hldftú:'TIl os, ,1>111',7 ·':(I/Ii·�·':(/'f.') l!r;llWIi/. ". f:JnWl1/.a/' ,r 'f'1,qnczrJ. {'olel"l1)O :��"(l.o p,'olJlenws

Exodo da .i'J-Oaba1hadores c.idfidã(J�: �'ó fó\., aiegfiJll direi- 'W 11/',ntClro 1"!/.hO 1'I.(1S "t11)Ufa(lp'g rl08 "le/'IWdoi}'�s P_(,S8r:�18íilS. ElJ3s hõo
.

_ 1"" hl.s� jamais dt>Vf.�res. O intel'es- r/e osse(jw'rr1', (/Inda, CHI)'e os g01.'f!'I'1WS d{) J[WfHctptO e do Estado, 1l'Irw.

SÃO PAULO, 7 (A. N.) - _lS associac:ões rurais do r;�LudlJ se mo.,;·, se indiYidua.l é nJlsorvente: faJ.- 'fJel'fei/o !ul1'?!ll)nio. f! 1111/(1 solirlrwif'!lllrlc in([Ue{Jl'(wcl, jlresltgionda (I, po
h'um !il'('ocuparla, �OIl1 o I',xoc!r; l'li) massa elos agl'icLlltOJ:e� l'<m�i'!_tas para ta () interesse IHlbHco fajta o lit.icn oil'nl"Ínísli'olit'11 do i/'IISI)'p 'gol'(')')wdor Aderbal Rumos do !!litra e-
H N01'Lr) do .Parana, em busca cip nwlhal'es terra:! (\ de eonlll\:oe" nw IS

.
.' '.

"
•• .. 1 " I " .'

.
' ..

1'n\'Or'\vel'� J'esa f'Dll'g'l"lÇ-O "'!·01L' J' • •

,..).[,. 1"1 eSlnrlto Hu1)llCO Um caso tlpI- (.. onlmJrto, ('OlHO )JO(.ern C011/01, C01l),. o apolO feC1/il(!.u e tleCt81L'O do hon-
li, _(-" u • .'.J." '. (a '0:, J I anua úcnac a Cl.'Jar n1HJ()re;;: HI leu {�,l- y. _./.. '.

-des a lavount paulista, que lula permanentemente com H. f;LlLa <le hr;1('us co, ])or exeluplo, é O cI1Uma{10 rru/.o (j01'f>l'no:/I.fP. esf.arll.(ul, em. tudo quanto se l'elocume com () ll1"·ogl'es··

1!n�8SsáJ'io� �OS. seus s8ryieas:. J\S a�soriaçu�s rurais cotlHirif'i'arn qU� o "ahono de NataP'. Ning'uem w du M'II1I'Íci'uÜJ e GOrn a felicid1ule de s,la populoçií.o,
unwo rerl'!pcllO para tal Rltl1,�ç,�n ri a nn1gl'H':n.O f'nl D1ll%fl I? inl"H�ificac!it nero'lHlhl em me' '. Iil t-o Pelo D'irei"cÍ1'io.M'un-icipal
_pclos ór:'":I(I� dr" r,i)C(';·'·'.' uun:;,.,". y."" ,1(1 oe u fi a.

. .

.. '

. , . . (l:esc'llrretalla demag·og'ia. se n .PP.flro Lopes VWlnl

H iO esperav:.m O go;lpe U8.y,âo '�upOl'ta a f!sp�sa �Iue se
Presidente

U U eX1JE': deI8(. :FaIta eqm1ilJrlO; so-

·hm, apena,'l, a falta de eompos- Em conferencia com o sr.S"\O PAULO, 7 (A. :'-I,) - 'frrve profunda rppel'Cllssii.o nesta capI(al tUl'&".
� pl'iueipalmcnLe no::; melO" ligados ao exlintu pGB. a lloticia da df'tJI�i() N

.A •

n
do Tl'ibunal' Sllperior Eleitoral, eassando o registro dos callrlictatos CO- ereu KalDOS
lUl1nistas às próximas eleiçõé-s municipais do Estado e extingllinrlo eere,,· .Contra u registro ruo, 7 - Do Ministério da. Jus'l.iça, o sr. Aldrl.luldo �egl1ill pari) o
de .?,02 rliretól.'i()s municipais do Partido Social Tra\)alhü;la. Seú'ndo, em visita, ao sr. Nerêll H-amos, "ice-presidente ela RepúlJlicR.

Tal decisão, como se sabe, �1JJ'giu &ro conseqllênria !lI' um j)edid,) do n S P com qUf'm confer"encloll cerra de meia 1101'a. Durante essa visita, ehe-feito ao Tl'ibunal pelo senado]' Vitorino Fl'eirf', sendo ela. considerada ... �
.

@, � g'ou ali () sPlladol' Ivo de Aquino, lideI' da maioria naquela. Oa>:a cio Con-
um rude g'olpe para os candidatos cnmunibtas que se apresentavam soh I t
a legenda do PST. Os nW.ios políLicos foram tomados de ab:óoll1l" "m'.. R

'
gl'f)S�O, qlll" passou -a ,0ma1'p

__a_l'_'�_,_n_a_(J_n_Il_V_e_l's_a_. �__

I
.

..,
. io, 7 (A. N.) -- Dl'.ll enLra(}a na -

presa pe u, notfü1a reí'erÍd�, secI'dal'ia do 'J'l'ibunal Supel'ior B b"d R" G d S IEleiLul'al um )'CCLll'RO inlel'])ostci em tece, t a no 10 III OU,.Ecos da nomeação do novo pelo sr. OlJr'cci \'eruey -da SiIYa,

ml"n;�'IIllIsl!l'& d.:a JUstl-C�' �i�,'it'���:�;'dO:A ���i�l5.0 p;,'�g::':1;,�lt�� a nomeação do novo ministro
.t-="J.a.1I' tU u I se('.çiio do ,Rio Ul'<inde doSul., � � ,.

Rio, 7 (A. N.) - Estív,eram ho- da Ju;:LiI;a. t": na: pal'!amentar de'! .Alega. o l·(}.ClueJ'ente que aquele Porto Al:gre,_ 7 (A. N) -

r
gaçao, o prop�IO deputado A-

je IH} Catele os srs MOI'van de Fi- \alrJi'

.e ll.m hU.ll1em qU.8.
lem de- ?�irtJ�?)�:Clull1. P�' s�:a. cl:a'lJa para Causou. �,atIsfa.çao, nos Clrcu- d1'oald.o MesqUIta telefonou pa

,guch.'cdo, Ivo de Aquino e Samuel lllostcado POS611ll' grandcs cOll'he- a� el�l(Ob nmnl(,I·pal;,;, doze c.omu- los polltIcos do Estado, a no- ra o governador, dando conta
Dual"te. cil1l('ntod ali.m'a

..

e qllalidade. )lara I,lisla.s o.m .sua

e.haTia
'ele

ca.!td.ld�tosl meação do deputado Adroal.do da "prova d confiança do
O minisLro do Trabalho, ao. ser ser um .e,ficienLo eola'ho'rndor do'�' ramara de ven'aclores .de .Pueto �

.
.

, .
. '.

e
.

'···0
,

.abordado p01" um jornalisLa, elecla- che.1"o cio goyêl'l1o," ,:;leg;',e, �� oull'os t:J.1JLOS ele�1el:to� 1V�eS:llllta par� o calgo de

nll-,p�esIdente.
da

.

RepublIca, n�
roü qne fora tratar com o presi- O .prpSJ(jenté. da Camal"[l

1"'am.UCI
uo Ic\! l.ldO COfYlll11bla cle

dJ.velsü"l
IllStI o da JustIça, RIO Grande do, Sul e mamfes

deniQ ele assunt.os administrativos Dl1aJ'le larnliem declarou: mU�\1(\.IPws g-ullchos.. . .." tando que, aceitando a alta e
da 811a pasta, .

-

..
""Vim

Lra.
lar dn,

ililSUlllO.
S

I'CI.a-. ES�('.� l·e.e1ll'S'� basPJa-s� no m�$mo

...
O

gOV6.
rnador ':"altel

JO·1
honrosa investidura� tudo

en-.Intel'pelado sôbrf-J a politica e cinnados co'u a Gamara e conO'ra-
fLlnd,11ü('nl0 I 11l 4ue �e estrIbou, I 111m tomou conheCImento do 'd

. ,.

os últimos aconlecimenLos em S Lulal'-mp CO�l o chcl'e d<o G()�'er�10< e não há D11lilo tempo! o Partido Li- fato através de uma ligação di- V.I afJ!a, par,� ser'V:lr aos ,su�e-
J)anlo o ministro do Trabalho res- seus dip'nos

a.l1XiJiares peja.
c'colha I be.j'fador. pal'a. 'P.XClUll.'

da e'hapa

de]
t 1 Ctt d

flOres mteresses da RepublIca
pondeu: elo nov� ministro da' JusÚt;:a�

.

1
sua sccrão flu.rninense varios e1e- 1'e a (O a e e, quan o o pro- e para corre'gponder á distin-

- "EsLou sempre atento para
.

O aLo do chefe do s'ovêmo, c!e- 111;?l02 �:�mlID1sl�s.. .' , <
•

,
fessoI' Pereira Lira lhe comu- ção de que foram alvo o seu

Jn'ocurar eumpl'ir as detenuinações slgnando um deputado para exer- ,'- I) Tnblll.lal :::íUPeJ lor Ele·I{.oral, .

d h f d O" rA <I E t d t'd' -

do chefe do gover"no no. sent.ido de CCi' ai; fmíções de ministro de Es-I negou pI"OVlrrt-p'ntu por'
_ (>�teDd.�r nICOU o ato o c e � O",?' el: � a o, o seu" par ,1 . o e o go

mel,horar a situação dos trabalha- iarJo é uma demon;;trar,ão de con-! que o n1ntr\"o � legado na� JU-stIJ j- . no. Momentos depOls dessa 1- verno gauehe o

Qores, cumprindo, assim, o desejo sider-ação ao COllg·J'Csso. O novo I cavo! a eas.;a�ao (le l'egIstro de .--- ...----------

.10 pecsi,d-ente I;>utra. Estou, como ministro ti um YHltl)' lia Camaral quaicluPl' partlr!o. CONTRA O P T B'.-sempre, f.irmfl na luta eontra os 11
..PIO,

seu ,ecJyili,hri.o, e�lltlll'a" o de-I -_.-._.--_ .. _ .. _-:-_._._..: ..__._

.'

eonmni�l.a;:;. iVlel.l ponto de visLa so-· \otamentc, a C.\Ll::m }l1l<bllÜa . : .'
: '. ... ." fi • .-

.br<:' a sj{,nação politiea já está de- Hespo!)ckndo, [.JOI' ·rim, a llmf I l<'unc;onário }}úblico -

Jillido pois há dias passarIos is!'io P_?I'gul1la sohr,e o projeto de extm-
t I,embrn-te _ descontando déz4'-'lllureei pela ÜIllPl'ên�a", çao dos mandatos, o SI'. SamueL t dO"

-

•

O sr, Ivo de Aquino, lide'r da DllarLe dis�e. que o mesmo está na
cen fi,VOS la:nos (le teu venCI

maioria no Senado, lambem fnlan-' Comissão de .Justica, e falvez o mento, salário ou ]'cmunera
·do ao representante dr "A �oiLe". parecer do .1'.ela[OI' sPja êllll'esenta- i ção poderás deixar para tua.
4Ieelaj'ou:

.

do t.rrç.êl-·felra. fa\milia. um peculio até Cr$
- "No selO do PSD eaUf'on mag- "Se lSI':O aconlecer -

acr�seen-l'
.

�lifirll impressão a nOl11raçuo do tau -' é possiv'l'1 que ,�cja levado a 30.000,00.
, _

'1'11', Arlr'onldo ;,\lf'squíla da Costa p]cnario, sexta-feira da proxima ln�creve-te na As.sOCUU;RO
p:u'a o elevado caJ'go de ministro s�ma.na",

_
.

,_ .

Beneficente.

"

n MAL'1 A...�TIGO pURIO DE SANTA CATARINA "

t'NJl'let'rlo • P. Gerente: SIDNEI NOCETI - DIretor Dr. RUBENS
Du.to.... Jh4�1o A. D.6.IU.8C'IilNO Dlt. 8ILVlt.

1;;-·���IV'-r...,...'---;,orlan6P'GI,�-sábado, 8 de NtvembtG' dt 1941

D� A.RRUIM anos

RlO, 7 (A, N.) - Um vespcl'tino inf'ormou que, <lpt"sar elo silê1ll.::ji)'
eOD1 quI' eslií senclQ elaborada a petiç.ão ao Superior rrribunal Elei�ol'aJ,
a l"f'portag-elll cOllRegniu saber que elemenLos do PSD vãu rnqn(,l'l?J'. com
fundamenlo no art. 141. § 13, da Cnfl-st.iiuição Feuel'al, o cnncrl:3Jllento
rlo regiE:i,ro do Partido Trabalhista Bl'asilriJ'o.

° D1f'Sl110 Jornal ainda [",colheu esta informaeão de u.m ])1'0('<:1' p��J
"pdista, cujO' nome porém, nno re\'ela: "�ão há segredo ni,so. () fascisrrlo
r"p1'pspnl.arlo nfieialmeute 1)('10 PTB, ligara aliado do comlllli�mo, e3f/,
('.onll'[I]'iando (J T'egime. d·enOiledtieo, e, as�im, de acôrdo com a Cnu:<[i
tuir-;"\tl. rlt'\'(\ 1."r o i'flU regis! !'(J cancelado, cnmo o teve, o partido de P'I'e'i
tps'�.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inforlua'cões
�

.�

I CAlt[PEO��;?E���IOCA DEI Importados diretamente dos E. E. Dnidos::

"
. R.io, 6 (V. A:rea) - cons�1 Aos srs, médicos e farmaceuticos e aos hospitais
títuíudo a 14

.

rodada do Comunicamp. que .stamol l'ecebendo uma impol'tagão direte>
Campeonato Carioca de Fu- dos Estados Unidos, des leguint(ll) artigo8:

._--'--. .__�__._..__. i tebol, dirigido pela Federação Filme� p,:ra Ráio� X. em divel'soll tamanho..
,.

, IIHof!lrIO d'.!�. empre- Metropolitana de Futebol, está Almotadas e ha.valHlelr?s de ca���a.de 01'. de borracha -- Deaanall e'

O ESTADO I li 'U II.!! il ,I, 1 d • ,,' -' d
.. capobnho. hlgJemCOs de borracho.

.

t a .

• .1l�rca a par a o PI .m�:lmo 0- Luva. para cirurqia.
'l!.ood"ÇM. OÍieíllu 1 rua JOI<I sas rOdtl111arl8S mingo unl� .n?va serre de en- Cuba., comadres, irrigadora., ea.naca. graduado., compa.drea, funis..'.,

Pinto D.· • contros OfICIaIS desse certame. tlim ferro bctído, esmaltado,
;J SJ!�GGN·nA·FElnA �

E d
Diretor: RUBENS A. -RAMOS E"{p]'e�3D ::'[;,9, CH01'ão _ Laguna -I que vai despertando maior in- _. iver.os ?utroll ,artigo.. ,

Pniprieürlo e Diro-Gere_k 7�horas, -
'

I '

" did " Demonstroçoes e pedfdos a SOM A T E C

SIDNEI NOCETl loAh�ra\�". ã It
c

j 11"
•

J
I tresse, a mde fI aI' que �e aproxr- Sociedade Materiais e Inllltrumentolll Técn.ico. -- Cier>tificoa Ltda •. ,.,

f Diret6t de, .Reda�fie: E�p�:e���r' �l'u:4�en� _:JaBrllSq�� �: ma � seu .es ec 10, pOIS, apesar Rua Coneelheiro Mafra, 54 -- Caixa Poeta!. 148.
fi A.. DAMASCENO DA SIL'f'.A. I·as.: . _ .. :" .

'.. I da distancia qt� .se encontra o Ta!egrc.ma8: «Somatec» FLORIANOPOLIS .

.

",t Chefe de PaJinaçio: _ 'Ef���ss�o/���,quense - Nova ;I'rento. lider .para os d€jWJüs colocados,
i RANCISCO LAMAl-QUJI Auto-Viação Caturlnense - Joinv!Je isso ainda não �1à{'€:feceu o en-

I Cher de v}Dpreseio· - 7 horas, .' .: ,

'.' lO.AQ'''no: CABRAl. n. SILOV" Auto-Viação Cat.ar-iueuse -- Cul'itjb<l tusíasmo des cie'll'l:l!i;1s concor-
.,.u .... -. 5 horas, ntes.xrue esuer ln m p

,
•

I
.

Rfl�resentante: Ftodov iária Sul-Bl'asii '_ PÔl'to Alegre re es, que espera: 'li aa o 01-

A. S. LARA - :J horas. ,

-. tunidade para ter a glória de
Rapido Sul-Brastjetro - Joinvile -j b .

."

'.

,

llr.1la 8màdor Dantas, 40 _,p ás 5 e,14 horas, 10 a ater em seu� eompromis-, Então encomende hoje uma casa Prê-Lebricada das ,

andar TEIRÇA-FELRA'
.

.. I

I
.

1"111· i!2-5!124 - Rio de Janelr. Auto-Viaçâo Catal'inense - Pôrto Ale_:! SOS.-, , .

II "du"smas Ox4!ord ...Br��I"1 {�. Ii
_ ".

:

j" RAUL CASAMAYOR

I
gre - g, h?l·as.. .

. .
,Nao sera tarefa' fácil, mas I . !j!IJ I U U..... tl 11-

_

..
:

�h J'ellPe8��n��:eir•• Z1
�

- ���yi�: C�::::��::l::e
-

��::��: .'��� :�����r��:rd�i ;ú��i��e��: II' ,e n8 próxima �eman'a, ele começará a lhe c?ar �e�da! -

�e-

;

'� rel. Z-!�13 - São P."I{I ,_

11-.��tJ�Ú�-f�çãO
Catarínense _ Tubarão mo OS demais disputantes

I
VISITE A NOSSA «ÇASA AMOSTRA», MONTAO...t}.,. :-

:i 7';.) .• ". �SIN��RA�;')�� -��p��i��s,si'ío çrjqtóv(\o _ r;àguna _ aguardam com interesse. a. 1'0-11
.

EM ITAGUAS�U', �.

'

. .;'
.� NIl! Capital

- 7 hora§. .' dada seguinte, Para domingo ,,.

'J .:::""-."
'_', _,_� _ 'G'�..<I, IIl.;);i�j,)l�sa

G\Ól'Ja � Laguna - 7'h, próximo a ordem ,:le J'og'o," e' a ,--
...--...._' . ,

�
.........." ""

<I,
...

- t . ..

-l:� ülj) II .... i .. 'li 4- .. 4. '.h�. I... e b Y2 horas. ,- �" '_ -!>rl
_ J __ _

"

�i l!iéihs�r� .. .... g�� ��:�:. 16El���:;�so Brusquense .�"BrUsqUe :-1' ;;e;:;!!1t�:· ..'Dele- ri!Sd�S"i d'� lç�o ,S' P!it�rlot s"�nseli �M�����. :,::::: Cr. ',f»!p, r:llto-,V'.7�:o. ,Il�j.a� � ...

n�),!ti =o 15 há,. F'lani.engÓr x. Ca:ht'o .do �!o, . I 9Uud . li II ii
.

ii lIu � . d�iI _.

il11'iii.ré av�13of.' i I'-:lfl$ ".\"",' I ! _ �Ul�{! glll BrasiJell-o - Jolnvíle -:- às no call1�o d� Gavea, �on"u- 'A "\�'ão Social Cal.arinense, par:u. boa execuçu.o ele seu plano, de."

� b
4 o .1\ er:il;'_ __ ,,) - 14 horaQUARTA-FERA .. ,CeSS? x I',lurrlln�nSe, n�� g�am:� assislên{>.ja. ao vcrrl,n;:lf;il'o nPN's�itado, precisa em radü quartlil'irao de"

,i
til ••

',:;",,:'::;�.•-

.->11 H"�,f!>?: 1
Auto-Viação Catarinense -

curitiba'l
do aos l�opoldll1ense::>, anou nossa citln,cIe, de um ou um. a. rp,pre'st:.ml.::l'ntc. no mhlimo, podendo ctJ;�l'a·j

lilk.mest...... C" ...., -

- 5 horas. X MadureIra no campo de Con- , - ..

.

,

'

��.-. ..e ..... ,'... ,!"", .... ,I....,. Auto.V'laçãD Catarinense Joinvil€
.

'
�

_ quall'tell'uo fel.' ate Clnco l'ep ['osell Lantcs.
1.'rl t (t "ii 1 7 lloras selheIro Galvao' Botafogo x, '....

" ,

111eS fe •••• , Ir· oi;

.(\.(>;
-

Ant�-Viação Catarinense Laguna S� C 'qt
�.

)

G "1 S _

DI}sE'J,mrlo () preza,jo Jelll'l' ott l(�llora colaborai' em tão grandiosa
! 1{úero &vulso .. C�$ 'li;""! _ 6.30 horas,

.,
.. _"' ao. ,rJ._ ovao, em eneI a e

obra, de hoje me8ir1U a �n,l ades5-o po:� intermédio dêsLe jornal qu da.
� ,

5 �áf_id�o;��BraS!lmO
- JomvIle - a�

venanod e par� e_n?e�rar ,no RáJd.i,o Gllal'ujá.
.

I
�a!iJlu:i611 moedhmt.1i· e(ll!lll'x,lJSt E."<j)t'esso São Cristovão - Laguna - campo a rua arlrJ lavera o

pp��t'Jl'is tl'üe já s'e iuseroveram:
7 !10PS.. encontro principal do dia:Ola-, .

00 orl...inab, tilel1J!oIU; I!I!,SA3 l!.Xpll"SSO .Bl'usquense .- Bnlsque - Qu,u'-LoiJ'i'io ll. 18 - (ruas: ,AhiJiI.'alJltp, Alvim, Cri";'Ilim' Mira, Av,
"iii" 1 (j horas. ria X Vaseo da Gama. -t'

i
publicados, não serfh.. ,Auto-Yiação Itàjaí _ Haja! - '15 ho· ?1'[au:',C) R.1lll/j.3 e Fep:'?ira Li:na).. '

\ , :""
devolvidoo.

Iras, N '1' tl················,··············· ,ses. Bent.o Alnúelo Viej,ra e Heitor Fa'ria.

i""
'h direção não se l"(!!IlPq,�,

- EX1'(I.):.r3eOSSj!l'orBa:l.lSQllenSe
- ,:lva ren o

Vende' seC'"

1 i
- , .. Qnarteit'ilo .n. 4 - (ruas: F,eli'lJc Schmidt, Pedro Ivo, Sete dê

llabili;?;1I pe 08 cOllce tOill
ROd, oVl.·á�·ia Sul Brasil Pôrto Alegre _ I

Itmitid,os nos artigOS! _ 3 h01as.
" lembro e Gonsdheiro Mafra).

a&lJilladoa QUINTA-:b�EJH.A
O B d ,Sl'a. Stelila Gamia e se. Sidnei' Noc.eLi.

__________ . __,,_ Auto--Yiação Catarínense -' Pôrto ar Restoul."ante o 81"

Alegre - (} horas, A t F'd I (eh'l )' Ql1(ir(.eirão II. 25':'_ (1'l1él�: BlLUmp.nun, praça. Etelyi.na Luz, ruá Fer .• ·

..

Allto-Viaçáo CataTlnense Curitiba r ur 1 a go 1 eno, Sl-

t d t d P reira Lima e Avenida Mauro namos). -'-_ Quart,eirão n. 26 _- (rua Irmão,
- �, horas. ua O no cen ro <l roça
Auto-Viação Catarinense Joinvile

H'1 d f Joa,quim, .Avenida Mauro Ramos e rua Rio Gra:nde do Sul)
__ 'i horas. er 1 io Luz, e ronte o

Aut,,-Viação Catarinense - Tubarão Matrjz, em Aroranguá.mB!;l S'l'-ta. :\laria E'l1riiqueta D'Avila.
-

A�lt���sÇãO CatarÍlJense - La,�na Bebidas nacionah� e as· Sn"a. CErJILIA MII.CEDO SIMÕES
Ma.I'ec.]lal GlIJ'_ ..

_ 6,30 horas. Qua tro quarLeirões \�om pJ'ecnelic1 OS ,cntr·e as ruas:

Expresso São Cristovão - Laguna - t'l'angeiroa, Aperitivos da lherme, Drodoro, Tte. Si!yeira e ArcipeslJn paiva.
7 :��;�êsa Glória _ Laguna _ 6 1/2

Flora Braaileiro. Fl'9guezia 81a, BTELVINA MELLO
Moderna e 7 1/2 hO'l'as. . otimC'l. Dois quarteirões, compl'c-pndidos entre as ruas H. Luz, Fernandc"

Ex{wesso Brusquense - 13rusque -

Trataz' pessoalmente. Macbado. Ge:neral BHencourt, e Salrlanba Marinbo.
16 hôras.

'

Snra. lIfARIA COSTA SOUZA
Moderna AuLo·Viarão Itajaí - Itajai - 15 ho· .. . ..

"
., , .. "

Onarteifi.o compreendido ,entre huus Anita Garibaleli, F. Machado,
raiiápiàO Sul Brasileiro - Joinvile -

àSI
.10E LOUI� PREPARA-SE General l3itteneourt e Av. H. Luz.

15 Sábado Farmácia Santo Antô- 5 e 14 horas. �An:A, NOV�) EMBATE Sma. AGNESE FARACO

RodDYiária ss�f�;i:ffIR."- Pôrto Alegre I' NoYa York, 6 (U. P.) - O QuarlJeiT'fio das ruas Felipe Schmid-t, Gm'onimo Coelho, Tte. Sil--
- 3 h().ras�· ..

T L ".h v,eira e Alvaro de 'Carvalho.
Auto-Viaeão Catarinense - Curitiba campeao ... Oe OUIS, C egou a .

SR. MANOEL FElJÓ
_ 5 horas. Nova York a fim de inicial' seu Av. Mauro Ramos - rua Silv'eira lIe Sousa, - rua Campos No•. ,

_A���;�Ç'ãO Catarlnen.se Joinvile
treinamento pIara o encontro vos � rua Lages.

Auto-Viação Catarinense _ Laguna em. disputa do titulo (lue deverá ..

STA· GAllMEN BARBOSA
. .

- 6,30 horas,
, _

. _

� Ruas: VIsconde de Ouro Pr,eto - Amta GarlbaldI - Fernanda,;,'.

Rauli- Expresso São Ol'lStovao - Laguna - s'e ,realIzar, a b de Dezembro Machado e Av I{,ercílio Luz v

7 �����Viação Itajaí _ Itajai _ 15 ho- vindouro e no qual o "Demo"
-

SR1'A. EJ)Y LUZ E SIt. GAMPOLINO ALVES ')

raso lidor" terá como ádvers'ário, Ruas: Deodoro - Tte. Silveira, - Vielal Ramos - JeV'Óninw Coelho•..
Expresso Brllsquense Brusque·

J W ltt t ' t t· SR. LEODEGÁ.RfO BONSON
1€ horas. .oe a o na iU a a ser Ia-

R F l' S h 'rlt L P d Tt S'l' �l

Rápido Sul BrasileÍ'ro - Joinvile -
_ d N· J'

. nas: ·e Ipe c m.u . - argo 'f agun es -- .0.. I velra - Alvaro··

às 5 e 14 horas. va a em ova elsey. de Carvalho. ,

SÁBADO Por ocasião de sua chegada
.

Auto-Viação CataTin€l1l;e - Curitiba J' L
.

dI'
. ....--------------------- .

- 5 horas. oe OU1S ec aTOU a Il11pren-

I GRBJAU' LldH.ápklo Sul BrasHeko - Joinvile -

sa que enl caso de vitória sô- mpressor!l
.

.

�
: \�t�;�!�;i'�as. Catarinense - Joinvile bre Walttot tencionavao poroU· II •
Auto-Viação Catarlnense - Tubarão titulo novamente en1 jogo em Rn�. 88"'0 Fr�JHl1g1i�ltn 1111" 12

.

- () hora.s. Março OU Junho próximo, pro- OU IU.nJhlVU U
Expresso São Cristovão _ Laguna

7 horas. vavelmente contra Gus Les-

ll�g:i;.sO Brusquense - BTusque nevich e Zerd Charles.
Auto-Viação Itajai - Itajaí - 13 ho

ras.

Express<> Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.

.

Expreó.so Gl6rlli - Laguna - 6 1/2
e 7 ],/2 horas.

__.-w---- � . _

ES1 A' PRODUZINDO O 'QUE?SEU TERRENO

M A I.OI

)
F

Lniz Osvçt1do da CamjJora
Farmacêutico 'Fiscal

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA P'
TODOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA�
REGULARIZAR SEUS TITUlLo.S DE ACORDO COM O DE}
CRETO-I...:IDI 7.930. AFIM DE SER REEMBOLSADOS DF
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES"
PECIAL FAV.OR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAr t,.'

DESTA CAPITAL. CITO A: RUA FELIPE SCHIVIIDT. EDIF�;

010 :AMÉLIA NETO.

Farmácias de plantão
1 Sábado Fannácia DA FÉ Rua

F,e1ipe Schmidt'
2 Doming'o Farmácia DA :I!'É Rua

Felipe Schmidt
8 Sábado Farmácia

Rua João Pinto
9 Domingo Farmácia

Rua Joã;ü PinLo

Dia (Feriado) Thua Jouo pj'nto
1 G Domingo Farmácia Catari�

nense Hiua Trajano
22 Sábado Farmácia Rauliveira

Rua Trajano
23 Domingo Farmácia

veira Rua Trajano
29 Sáibado Fa'rmácia Sto. Agosti

nho Rua CO'Dselll:eiro Ma,fra
30 Domingo Farmácia 8to. A

gpstinho Rua Conselbeiro Mafra

.o s,crviço noturno será e.felua
do pela Pa,rmúcia -Santo Antônio si
ta Ú rna João Pinto,
A �}resente tabela não poderá ser

alterada sem pré·da aut.orização
deste Depart.àmento
Dflpartamento de Sanor Publica,

em 2.5 de outubro ele 1947.

. ,

(começa. defronte ao n. 1t8 da Rua Esteves Junior)
Impre..õQ em geral. • Trabalha. em cares. - Pl'eçoil 119m conoui'" -'

renda. " Pronta .,lentrega.
'

SI CONSEGULRES
Que um teu amigo ou· conhe

cido analfa,beto frequente um CUT�

50 noturno para élIprender a, ler e

a escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me
tropolitana ou GrlJipo Escola,r São
José.

--------
CLUBE DOlE DE AGOSTO

"i. D.iretoria elo Clube DOZE de Agosto l'eSOIHm. a partir desta data,.
811s(al' temporariamente" a admissão de sócios ASPIRANTES, salvo 0&'

filhos de �.<)ci.o�.
.

Essa medida é ,del.erminada pelo fato de o numero de sens asso-

ciaclm; ser, atualmente, muito elevado, em 'l'elação á exiguidade do�';,·
seus ,salõe.s.

Secretaria, em F'IorlanÓlpolis, 23 de Outulbi'o de 1947
A DIItEYI10iR.TA

Tem' dinheiro ? Viacão
•

,

aerea
Muito ou Pouco. Não :importaI

. o. l�itor deseja obter uma
Tel!�a. ,mensal, 'semestral ou

ánual, á razão de 12%/ao ano?
Confie então Os seus negó

ci<;>s ao Crediário KNOT,. á rUI-;
João Pinto n°. 5, que, em com

binação com (l E$critórib Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, p:roporciona'ndo'-llle
com isto uma renda anual se·

gl1TP" de Cr$ i20,OO por Ct$ "

1.000,00 empregaClo.
Melhores info.rmações e de,

talhes nos escritórios do Cre�
diário KNOT, ou nesta red�
ção.

Moraria
SEGN<DA·FE]RA

Varig -'- 10,46 horas - Norte.
Hea! S. A. - 7;30 horas - Norte.
Cruzeiro do .sul - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas· _ Sul.
PanaÍl;. _ 9,50 horas - NOTte.

TEiR!ÇA-FEIRA
Cruzeiro do 'StJI - 9,40 horas - Norte.
Varig _ 12,50 horas .,- Sul.
,Panair - 13.07 hOJ'as - Sul.
Cl'uzeiro do Sul 12,20 horas -

Norte.
QUARTA-FEIRA

Cruzeiro do Sul _ 10,40 horas-
Norte.

Rea,l· .s. 'A: - 7,3'Ü horas - Norte.
VH1'ig, - 13 . .00 horas - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUn'iTA-F'EIRA
Pallaü' - 12,17. horas _ Sul.
Panair --'- 9,50 horas - Norte.
Varig _ 10,20 lloras - Sul.
Cruzeiro do Btl! - 15.30 hora,s - Sul.
CruzeÍ1�o do Sul - 9.40 h8. - Norte.

SEX'I'A-FEIH.A
Varig - 10,40 horas - NOTte.
Real S, A. - .14,30 horas _ Norte.
H.eaI S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul _ 7,20 hs. ,_ Norte.
Panair - 13,07 horas _ Sul.

SÁB,ADO
Cruzeiro d() Sul - 11,00 hs. - Norte.
Val'ig _ 12,30 hOTas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

DOMINGO
Panair _ 13,{J7 horas _ Sul.
Panair - 9,50 hm-as - Norte.
Cruzeiro do Sul _ 11,00 hs. - Sul.
Cruzeiro do Sul - 17,00 hs. - Norte.

'I'OURAD1\ S EM BUENOS
AlUES

Lima, 3 (U. P.) - Os meios
tourinos desta capital anun

ciam que pela' primeira vez

na história da Argentina, ha
verá, em Buenos Aires, uma

tourada no próximo mês. O

governo de Perón autorizou
finalmente a "corrida", sob a

condição do touro não ser

-morto e ne,m maltratado.

Asteróide & Cia. 'Ltda�
RUA TRAJANO, 33- (sobrado)

O ESCRITóRIO ASTERóIDE & Cia, Ltda., inLerrpediário tl1il:,

Emprf3za Comerc.ial R. Grossenbwcker S, A., com escritório' no Rio-'

de Jan�iro, e.ncarrega-se de compras de quai,squer artigos naquela<
pra.ça - cimeTIJto, f.erro, C�1IlO'S galvanizados; ptIlJeus ,etc.

oVI
---...__"---- _.........._-_.

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lhes que •
om enfêrmo qae poderá re

I caperar a saude com 1/1 te�

l. auilio.

l
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JJRA TENIS CLUBE • DIÃ 15. NOTÁVEL ACONTECIMENTO NO MUNDO SOCIAL DE FLORIA.�óPOLIS "BAILE DAS

!i\lIÁSCARAS" . CARNAVAL EM NOVEMBRO _ PROMOVIDO PELO GRÊMIO tIRA - ·SERPENTINA. � CONFÉTI • LANÇA..

:PERFUME g MESAS A VENDA CR$ 50,00 SÁBADO DIA 3 NO IJRA. T. CLUBE COM DIREITO A 4 MÁSCARAS � 2a FEIRA

EM DIANTE MESAS NA RELOJOAR.lA MORITZ - MÁSCARAS COLOCADAS A PORTA.
__ o -

-----�Clube R. 5 de Novembro (Estreito) Partido Social Democratico
Dr ordem do sr. Presidente convido os senhores SlíCIO".. (' exm,,:� '. �_., ... ,. .'. - )

.

- r

_[i'amília�, _para ass.isl.irom à soiré dansante em comemol'aC,\Ll do /<2,0 P,ara (,o�lhecll:\en�o. d?b no",��.s COld�llglO�allo�,,, cc�n,�����1���1l�1�2'
/\lllVerS'lrlO desta Sociedade a rPalizal'-�e hoje dia 8 de �o\ cmbrn o p.' s. D., Iransfer iu sua séde para o 2 andar 00 T rédir d)' !', c·

.• c, c, "C,
'

"'G' I" 0'1 id l . lo poderão ser atendidos nos expe tentes (as
às 2.2 horas. Servirá de ingr-esso o talão de Novembro. a rua ee me :"C rrrn ,ulH (.,'.:' '. c..' ' •

Flor ianópol is, 8 de Novembro de. 19U. 9 às 12 e H as 17 horas, diariamente.
.

JWDALICIO AMORIM - 10 SeCJ'elário

Clube R .. 6 de Jaoeir{) (Estreito)
Cumércio & Transportes V. Ramos S/A

.

LANCHE FESTIVO .

FAZEM ANOS HOJE:

Continua. O ESTADO iazen
,,,do dietribuiçõee d9 valiosos li
'W'ros, inclusive roznarrces mo

-sietnos, entre as pessoas que
.•wnst"am de seu cadastro '80-

),

Em beneficio do Natal dos Pobres do Estreito, pro

movido pela Sociedade de São Vicente de Paula, a ser

realizado no próximo domingo, día 9 de novembro, com

início às 17 horas; temos o prazer de camdt:iPlf .liDS sr!'.

associados.
Dará ingresso a apresenta��q dq if-lI1Jo do mês de

Outubro,
Estreito, 4-11-47.
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ss. de Oliveira, bom e esforçado dialidade e ótima camarada-, Clube de Blumenau, as sen110-1 '* f -r,í��,. 1-
,alu:lO do .Colégio Catarinense, gem, decorreu o jantar que o; ras rotarianas

OrganiZando-se�1 _

'" _.. DURANTE TODO DIA
muito estimado por seus mes-. Rotary Clube local fez realísar.] apresentaram um programa

/"
,>'IiI"

tres e colegas: _. .

-

1 quinta-feira última, e, que cOll-i pa::a uma festa de Natal, de "'.. nos vIfllEJOS .,�,
.

.. - sr.. .;Euc�cles 2cllmIdt

I
toa com a presença das sras.t Crianças Pobres e que sera .le-l

I ...,,,,,;r._$�-' -
o .;

• ••
'

.� ••\.;�
.'

-- 'sr. O.SUl Pinto. da �l!�' rotarianas, .�

. I vada a efeito, custeado pelo
I �.� <l/

..

.... .. ff
- J

.FarmaceutIco da Penítenctà- Nesta reuruao toram empos-I Rotary Clube daquela cidade,l -

l'rra do Est�do.. .
sa,ão§ M !l'ês,�()��S �9.cios --:-1 ;L._9uv:a O g:esto._ e co�s!ta as s�_/ ...

- menlllll: Serís Chaves, fl- Uno. Ilmar Corríeia, Domln-I nhcràs presentes li faZêt'eli1 ou)
-'-1ha .do sr: WIlson Chaves e Do- gos 'trindade e Prof'. Moãdrl tro tanto, para que a fei3üd

· na Adelaide C�avesl Benevenuttí - que foram, iní- Nascimento, que é feita, quasí
-:- sra. Jací Santos de Al- cialmente, saudados' pelo Pre- todos os. anos pelo Clube F'lo-

"fneld�: :.e$'P,osa �o. sr. Israel de sident� Sr. Arnoldo �. Cúr;eo, rtanópolís tenha êste ano um

M
ti 4f�H.! tal'lns riOS "agosAlmeída, 'Comer cíante em Ita- que frISOU haverem SIdo eles cunho mais prático e maior !S11lS uma 11 Ull Uu U V

Jai escolhidos para integrarem a amplitude de acr.», com a cola-
U §í , 'I ••

OS c8odeldatos.- sr. .Candido Salvador Ro- organização da "roda d�nta-I boração eficiente e dedicada a.pl'e��ntur O�l,tl·a. no.�.a roml1r�d� �

.drlgues da" dadas as suas notarias d . t
. relações entre os dois paises. Esta Fortaleza, 7 (A. N.) - O

__ menlna Aurea Terezinha '.
c

'", ••

as Ia arianas. . foi redigida longamente. tracanrl'J d F t' AI'. qualIdades d.e. etl.ca profl.'sSI'Ü- �----

o c]uadro do desenvolvimento ll!�.- governa 'OI' aus lno OU-

";Silveira, 'filha. do sr. Argemiro na1 e de am..."lho á comumdade tÓl'ico das r-elações entre ambos 02 querque afastou todos os fun-
· ,e Dona Aurea Silveka, aluna junto á qual trabalham. paises". cionarlOs públicos estaduais

· ""jo Grupo Escolar 'Getulio Var- Após haver agl'adeddo em Disse o embaixa.dor 911e .ao apJ'e- candidatos á Câmara' dos Ve-
..

' senl'lr c" noLa do rompImento, i Ize- O:;gas S.�U nome e no dos outros ,1'e-
DE TRAN$P:JRTíS AÉP.WS LTOA l'Lt a'o ri;e�mo Lempo o pedido ele readores desta capital. go-

- sra. Mirza Gheur Ramos, ee:m-empssados, o Sr. Ilmar
_ passaport.es para si e. pnea todo' o vernador teve em vista, com

..·esposa do sr. Rubens, fUllc. da Corl'eia "evelando-se i!i com-
�......,�----........._..- pessoal da. embaixada. Recordou (!l" essa atitude, por têrmo á sé�

'>Casa Hoepc'ke ;let�m�n;e integrado l;;S aI-l-C
.__.... n

'--I
que ao me�mo Lempo- a emb�ixadi1 rie de acusações segundo as

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

.

. "

I
norLe-amel'lcana em Moscou 'l'€ce- l'

,.
..• tl'Ulstlcas e verdadelras fl.nall- DR Q. lHttO bera dO. gOVêl'110 braSile.i.ro .um

pe.- quais aque es funclOnarlOS es�
....SENHORITA 1 dades de Rotary, p,roIllete tudo K. VlaQUL elido par'a se PlleUl'l'egar cios mL:-·, tariam se valendo dos cargos·

'.' ,.A ultima creação em (Afri- fazer para que não seja errada I n 4 "-.lOS ressfl� do Brasil na LTI�ii:'io Sovié! i- para conseguir eleitores.
(,

.,�erallte é o O·uf.lraná KNOT a escolha com qUe o distinO'ui- K�rY.l ca. S<:>brc ),so a embaIxada no!-t.��- ,-- "'_. -=-,.. -

'IS . .::> anW['lCallEl t'nVJOU uma nota ao go- At.lug:;:,.-se��EM O 4.RRAP'AS GR 4.NDES ramo Especialist'2 em moles- "h'no l'UStiO, mas êsLe não respon· .Pt.. lU

Pre fe;.rin do-o está Em f·rases repassadas de um tias de Senhol"as. deu, declarando ap'enas qtlf\ n§., Aluga-se um quarto com pe.n-
:a.co'FR.oanhando a moda. fino sabor de poesia e liris- Alta ciru.rgia. quel'i'a uma terceit'a potência I'n- são, eia-se prderência a casal sem

.� , . . . . . .. ..........• .•••.••• n10, o Sr. Sidnei Noceti sauda, H ,.

9' 12
volvida. no aSf'unto. Foi entretanto filhos ou mOf.,'O solteiro.orano: as consentida a assistência ria f'mb:li-

,Alfal"ates então, as, sras. presentes, que x,::J,c!a nortc-americana, na nadid:� 1'l'atar a A\'enida Mauro Ramos
-

Ih DIARIAMENTE lO

floriram a reuniao, dand'Ü- e -. • _ ..._. .... _, do pessoal da ombaixada brasil·eira. f •••••••••••••••••••••" •••••

um cunho de alta distinção, Disse também o embaix'Rdor que VOe! PRECISA COLABORAI
aproveitando também o ense- ,x x x o govêrno soviético o notificára a

Funcionários Púhlicos Esta- "niío sair do Hotel -- o que signifi- na Campanha Pró Refi.·
jo para. concita-las a p.re�ta- duais e Munincipais do' msas cava que eu e todo o pessoal da belecimento da S..de cI.rem seu apoio a grandiosa obra

O'r d d "'d t jembaixada estavamos presos. Ist..)

que se propõe fazer a Ação �.
s ua ,0 �.o m�ls mo �s o ser- durou nov,e dias e foi bastante de� Lázaro.

Social Catarinense, esta bene-
YHlor publIco; lllscrevel-VOS na sagradável", _a iii MA ...-

merita sociedade ,recem-funda- .r\.s.sociação. B.eneficente e esta-j'
Louvou êle.a assistênc.ia. [lre;-;I.�.- "0811' 0'11J1118 Ireis l}reparando um peculio l)a- da pelo embaJx�dor nortc�am(,I'�- IJ [J �, I) li

da em nossa capital. .

" j '1' .
cano Bedell SmIth e o pessoal fia ENCERADOR

A Hora da Camaradagem
ra vossa anu la.

Isua embaixada. "E.!es auxiliaram os T�lefcne 1447
tl'ans,corre animada e divertida x x x brasileiros -em Moscou de t.odos os

pela "verve" de vários rota- TOME APERITIVO �����l �aon;����::;,.most,l'aram inex ..

Telefone para:rianos. Tel'lllWanrlo a rnlrevn:;la o rm ..

Antes de finalit:ar, o sr. João T� '.'. lJ 4") rr baixador Pimenbel Brand::io derla- 1 6 7 1
E. Moritz diz que, conforme', )".. ..

.. "\J II rúu que pretende partir para .Es-
toc.olmo sexta-feira. e •.".d prontamente' atu,dido 11)

M ISSA
\VASHINGTON CONFTRMA traneporte de .uae çal'(JO••

DE �o DIA Wa�hing'ton, 7 (A. P.) - O De- " ...••...

. ...

.

ii I partament.o de Estado eonfinnon

"S 8.ltll-�o""es. a'fllque o Bat'sil está sem r·eprpsenta- Ii V V • UUI
;to .j -

J I"h cão diplomático em Moscou. Um fie

an.OnlO orne" erem seus nort.a-vozes declarou, em el1- pntríD'.Imbl'�ft� trevista colpli\'a à irnpren::<a. (fli!3 rn i ti UJU
Viuva, filhos, genros, noras netos e demais a nota enviada pelos Estado� Uni
.membros da familia Cherem, convidam a dos f'stabelecflnrlo que êste país to

todos os amigos para a missa de mês, maria a seu c.argo os intereSSAS

que será celebrada dominno, dia 9, às 7 brasileiros na Rússia, a pedido do
e; Brasil, ainda não tinha tido respos-.horas, no altar de N. Senhora, na Catedral Metropolitana. 1,3 do Kremlin. Drsse modo.. l1t� �.

Por mais .este ato de piedade cristã, externam ante- a Rússia l'psponrlesse. os Estados
cipadamente seus agradecimentos. Unidos niío porleriam agir como

I'.epresen! antes 00 Beasil em Mos
cou.

-eie),
As pessoas que ainda Dão

.-!f1a.iam preenchido o COUpOTl

'",que diariamente publicamos
i,poderão faze-lo agora, habi
ditando·se, assim, a concorre

u'aaus !tão interessante inicia
tt.it6D: veelised« sob o patroci
"nio da LIVR.4RIA ROSA, à
Deodoro zr, 33, nesta Capital.

CONVOCAÇÃO

A COMISSÃO

'Ficam convidados os acionistas desta Sociedade e aquêles
que se nteressam pelo aumento de Capital, afim de tomarem

parte na assemblê:a gerAI extraordinária, a realizar-se no dis
17 de novembro de 1947, n a sêd e social desta Sociedade, à
rua Joã(l Pint ',l 11.0 9 para o dito fim.

Elor ianôpohs, 6 de novembrc de 19-\ 7.

CELSO �AM9§ - Presidente,
�-----�----------------��.. ,,�.�.�.=.....=.. �._=.==-

.6' I ••• • ... , ",.'

r Precisa-se oficial de alfaiate,
·.,costureiras e calceiras,

Industria manufatureira
." SCARPELLI" Ltda.

Praça 15 de NOt'smbro, 11.

:; Lenha a domicilio I
"

.

Quantidade certa e í
preço único �FONE Ne 1655 (

, L

I
, Inscreve-te na A8soCía<;�0

'Be·neficiente dos Funcloná
'.dos Púhlicos Estaduais e 1\'ln

- '-nicipais de Santa. Catarina..
'rrê.s cruzeiros mensaes

.' dez centlllvos diárIos e estarás
i,reparando um ll-eeu]jo para

: ,tua iamilin.

Seja um élo a mais na ca

-deira que 11a de unir esfor�!os
.em fayo1" dos que sofrem.

Você não pode, sem previo
<, :8Xfime, conhecer os verdadei
ro." necess.itados entre os que

; 'Ule estendem a mão.

Próprios para jurdins ou área.;;,
armatlos em sala eSIJuçosa.

pOdendo, também, ser

F� sua caridade por in
termMio (la Ação S. Cata
i'inense, que tem um cadastro
eSl}ecinl (l{)s que realmente
precisam de auxilio.

Rio, 7 (A. N.) - Informam
de Recife que está quase con

cluída a apuraçào <lo pleito
municipal em Pernambuco, AS

chapas para deputados da ala
do p, S. D., chefiada pelo sr.

Agamcnon Magalhães levam

grande vantagem sobre a co

ligação d_onstitúida pOT ( 'eM..

mentos ela U. D. N., t' dissiden
tes pess€distas.
A legenda do P. -S. D., €lege

rá sete deput.ados, contra três
dos coligados .

Igualmente o P. S, D., elegeu
no interior cerca de 60 prefei
tos a maioria da câmara de
verendores nos 84 municipios
do Es·�ado.

ARNOLIX) SUAREZ CUN.EO
Cliniea Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com hor8

,.marca.da, a cargo de abalizado pro
r:ffissíona 1

Rua ArcipresLe Paiva 17
_�....._;a_"""'_���...............� Balanços de

•

crianças

.......................................................

I)REÇO: CR$ 300,00

ótimo pre.sente de Natal. - Fábrica
João Pinto u. 44 - Fone 1.134

Reinisch � Rua

UM ANALFABE'rO
é um cego, Não deixes teu amigo

na cel!neil'a da ignorância. Dá-lhe
a luz rIa instrução. levarnrlo-o a nm

curso de a,lfabetizaç·ão de' adultos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clube Doze de "A,gosto--Programa para o mês de novembro:
Atnanhã, DOlniugueira (das 21 a 1 hera]. Dia 16, Domingueira (das 21 a 1 hora)

Dia 29i Sábado, Sobée. (Apuração para eleição da Rainha dos Estudantes)o
�""-""",__""",="".""-",-,.,.."""--,,,,=,,...,..,,.,. '. =:1 ===.' -�."._".".__ . __ . � ._... _'. . _..,. _

. w...". - �==�==="""======,...

(iOM�SSÃO DE ESTUDOS DOS
.

�:ERVIDORES PÚBLICOS
ESTADO

PARECER N. 1.272/47
-Serafim Zamuner apresentou, denrrõ

kio prazo legal, os documentos que 'com
fprov<:l11 as afirmações constan tes dos
itens I, II E> ru. do parágrafo único, de.
IlIrL �o, do decreto 11. 3.002, de 2 de ju-.,
nho de 1944, que regula a forma de

exe-11!:-ução do decreto-lei 11. 1.022, de 28 de
maio do mesmo ano.

2. À vista elo exposto, opínamos pe
!lo julgamento da comprovação, nos tõr
mos elo § 40. do art. 60, do citado decre
to n. 3,cr02.

S. S .. em <l de novembro de 194.7.
J, Battst» Perelru, presidente em exer-

eícto e relator.
Elpíflio Bm-bosu
Hustavo Neyes
Aprovado.
3-11-47.
(Ass.) A(lel'bal R. da Silva
Par-ecer n. 1.2n/47 - Mário de Frei

tas Noronha -- Idem.
Parecer 11. 1.274/47 - Nicolau Levino

de Matos - Idem
Parecer n. 1.275/47

V�rena - Idem.
Parece�' n. 1.27.fl/47

eourt - Idem.
Parecer n. 1.277/47 - João Pock-zcv

iIlicki - Idem.
Parecer n. 1.278/47 _ João Auta Soa-

res - [,demo
'

Parecer n. 1.279/4,7 - Jonas Olive;r"
- Idem.
Parecer 11. J .280/47 - Nímia Línhares

Bel'nardes - Tdern,
Parecer !1. 1.2S1/4.7 - Clodovino An

tunes <los Sar.to;: - Idem.
Pa�·e(;er n. 1.282/47 - rrtneu Francis

co Maestri - Ielem.
Parecer n. 1.28,]/47 -- Maria Gomes

de _"'.guiar - Idem.
Parece,r n . 1.284/·17 - Zenite Broe-

:rincr westpnat -- Idem..
.

Parecer 11. 1.28:;/'17 - Nilca Martins

Di Pietro _. Idern..
.

Proposta de pl'mno�ões por lllel'�l1Llel1tr.
ICallTeíra ._ Escl'itur�{;rio - C�as�.e F.

Nírnlero de vagas a serem provídas 1)O�'

merecimento: Uma.
.

Nome dos fl'l1Cionál'ios de maior

p.rml de merecimento: Iolanda Selva de

Córdova. Oda léa Bilk e 'Dulcinéa soares

<J_p Oliveira Zattar.
._

Cespo, em 13 de outubro ,oe ;91,.
(.�nstavo Neves, pelo presíden -€:
Promov:l.se Iolanda Selva de COl'elova.

(Ass.) A(1erpal H. da Silva
. .

('

P'�Gl)(}sta (1t>' prOlll()çÕeS po� 5,nt1g.uldad ..

Carreira - Oficia,l Adnunlstl'atlVo

Classe L . .

r
Número de vagas a serem provlO,a,s po

antiguidade: Urna.. _. mais nn.tiocroSNome dos fuuclOnanos .

indicapvs para proI)1oção: Osní Laus,

Ce.;pe, 'em 2: de outu�ro de 1947.

Carlos (la Costa Pcrelra, preSidente.
Promova-se. .

(Ass) Aderbal R (la Silva

('arr�ll'a _ Esel'itLU'ário - Classe F:
Número de vagas a serem pr-ov idas PO!

antiguidade: Duas.. _.
. t'

Nome dos fl1nClOna�lOs m�lS an 19O5

;indicados para prornoçao: Léa Campos

C· ha e Maria de Lourdes Boabald.

l�espe em 13 de outuoro ele 1947.

Gnsta�'() Neves, 'pelo presidente.
Pronlovaln-se. I'

·(AsS.) AdN'bal R. (la snva

Ci\ltREIRA 'DE AUxn,IAR rHiJ
LAROHATóHJO

CLA.SS!E E

Contagem <1... tempo Jl a classe a�é 31 de
. outubro de 1947

Lista orzarrizada de acôrdo com o art.

43 do deC"reto n . 2.843. de G de março

d;1�3. �1
1 _ Helena Di,giácomo ,...

o-

2 _ Urbano I-leil • .. , 830

:3 _ Carlos Maes 830

4 _ Mário >Gonçalves 745

5 _ Iracy Castro .'. . . ,
577

6 _ Aslrogildo Soares de Ca,rvalho �3�
7 _ OtaciJio Bernardes .... ..... ...3,>

Fl:orianÓ'poli', 31 de o'l!tubro de 19.4�.
.1, Butixta P."l'cira, presHlente em exer-

cicio. J8.-'\Hrjos-ramíliaFl despachados -pe o sr.
.

Govel'na<1or (10 Estado
20 DE OUTUBRO

Henrique Aloísio Karbes - Conceelo o

ealário-família na importância de .. , ...

€1'$ 40U,00.
'OCarolina Alves Sqluuitz - Cr$ 16· ,00.

Artur Sclmekler - Cr$ 160,00.
"Matias José Mar-Ia Walker -

.

Cr$ 120,00.
Zenitc Broering Westphal - Cr,$ 80,00.
Eelelly elos Reis Costa - Cr3 40,00.
'E-smeraLellna de Sousa - Cr$ 40,00.
Margarida Cipriani Cim - CrS 40.00.

Adellna de Bittenccurt FranC1SCO

Cr!) 40,00.
Laudelin3 Pereira -' Cr� 40,00.
J\brja da Glória Pu)'ificação Adriano

- Cr� 40,op. .

Alei de Sousa - Cr$ 40,00.
·Maria Nazal'é Duarte Fortunato -

..

Cr$ 40,00.
JUI'.ema Hocha Leão - Cr$ 40,00.
Maria Led� Vaz Laux - Cr$ 40,00.
Epitácio Cesar de Sá - Cr$ 40,00 ..
.J050 Fernandes Bitlencourt -

.

Cr·'S 40,00.
P€d,'O To,-quato Vieira - Cr$ 40,00,
Octávio Ag'nelo Rhbeiro Ramos -

....

Cr$ 40,00.
JU\'elino Rical'do ela Silva -

.

Cr$ 40,00.
.

Evaldo Guse _ Cr$ 40,00.
Nica:nor ilVJartins de Araújo -

.... ,.

Cr$ 40,00.
,
Dl·. Pal.l'lo A.11Ch'é de Carvalho -

....

CrS 40,00.
,)Jal'ia de Sousa Santos - Cr$ 40,00.
Doralice Linl1arcs' Bernardes -

.

Cr$ 40,00.
Maria Gomes de Aguiar - Cr$ 40,00.
Dr. Da-rci ele Camargo - Cr$ 40,00.

30 DE OUTUBiRO
Maria José V. Ferreira - Conc€do o

�alário-farnilia na importância ue ...

Cr$ 40,00.
Jl'Iada Dutra Gomes - Cr$ 40,00.
Clal'a Sens Guessel' - Cr$ 4.0,00.
Frederico Bel'nardo Zilio -

.

Cr$ 120,00.
Felix Leo�larelo Homem - Cr$ 80,00.
Gonçalino Trin(lade - Cr$ 40,00.
Garibaldiná Silveira Todt - Cr$ 40,00.
José Novakosl<:i - Cr$ 40,00.
Emília Sima, Montibeller - Cr$ 40,00.
Ondina Stella Soares de Oliveira

�r$ 40,00.

Laura Nunes

João Bitten-

,
,I

Vatarinense de Transportes Aéreos
I C I A l� .A'

poucos PIAS
I N
DENTRO DE

.'

Viajando com

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara·

ranguá.
Plorinuóuolis, Ií.ajai, Blurnenau Jo invillc, e S. Francisco
Plortunopuiis - Blumenau - Mafra - Conoinhas - 1'. União.

Flor.ianópolia -- Lajes.
Ganhe TEM P O e I) I N H E I R O,

RAPIDEZ.CONFORTO.SEGUHANÇA

________p_'"s_..;l_�O_:Z__g_iY_;Õ_8_S_·"_0_:a____,,_({_C_.. _I_T_�_A_·_'_L_»_. .I

Daura Machado Mar-tins - Cl'S 40,00.
Alaírle Rég ís Sl lveira - Cr$ 40,00.
Genésio Francisco da Silva -

.

Cr$ -10,00.
Rober-to Ennes Fjlho - CI·S 4cr.oo.
G-en! da Rosa Linhar-es � Cr'S 40,00.
Eulina Sl.lva Dondossola - Cr$ 40,00.
Nuno ela Gama Lobo d'Era -

, .....

c-s 40,00.
Moacir Borba - Cr$ 800,00.
Orival Andrade Córdova - Cr$ 40,00.1
José Lourenço ele G6,.s Waltríck -

"1c-s 40,00.

p.
erlro Advíncula TÔl'res de

Mira,nda-ICr$ -10,00.
CGrlos Gomes d,e OliveÍl'a - Cr$ 40,00.
Ev('lides Garrido Port€la - Cr$ 40,00.
Liból'io Júlio Rosa - Cr$ 40,00.
Sebastião Belli - CrS 40.00.
JDsefina Cescatto - Cr$ 40,00.
'Clélia Krüger Rodrigues - CrS 40,00.
Joaquim A. ele Paula FerreÍl·a S. Tia-

go - erS 40,0-0.
Napoleão F,elipp.e de Almeida Pessoa

_ Cr$ 40,{)0.
Pedro Ma·no-el ele Deus - Cl'S 40,00.
Hubens de Arruda Ramos -

.....•

Cr$ 40,00.
Isauro Lírlio de Andrade - CI·$ 40,00.
Danton Parente NaLividade _

!

Cr$ 40.00. I
Abílio Teodoro Corréa - Cr$ 4,0,00. !Moacyr de :JI..[orais Lima - Cr$ 40,00.,
João .José Venâncio - Cr$ 40,00. I
Jow Domingos tia Silva - Cr$ 40,00. \
Alice Dias Paulo - Cr$ 4.0,00.

IHonória Sousa Leão - CrS 4{),oo.
Caetano Vieh'u ela Costa Júnior -

•..

CrS 40,00.
Tamarino Silva _ Cr$ 40,00.
Jo.sefina Cúrcio Vilanova - Cr$ 40,00.
Felieiana Guimarães Beltramc -

....

Cr$ 40.00.
Tuffi Kalil Spbair - CI'S 4-0,00.
Mal'ia de Lourdes Bento - Cr$ 40,00.
Heliete de Brida FerI'eira - Cr$ 40,00.
José Nlartins Keto - Cr$ 40,00.
'Uei Kuntze Ribeiro - Cr$ 4-0,00.
\'aJnlol' Carlin do Prado - Cr$ 40,00.
nosa ValenUna da Silva Alves -

....

Cr$ 40.00.
Maria Juk Flenil< - Cr$ 40,00.
R{)gina Caetana Sitveira - Cr$ 40,00.
Peuro Ferronato - Cr$ 40,00.
Mal'ia Svirslu Coelho - Cr$ 40,00.
Célia Klüser Baneto - Cr$ 4cr,oo.
Maria· Dolores Costa Santos -

Cr$ 40,00.
.

OsvaJ<dina Per€ira Silva - Cr$ '10,00.
Mansueto Boff - Cr�p 40,00.
Ana Kaminski Schi-ma:nski

Cr$ -40,00.
Rita- Larsen - Cr$ 40,00.

TINTURARIA CRUZEIRO

[I
EOUl binóculo

Grande visão
,

,

Tiradentes
LAVA e TINGE ROUPAS

Reforma chopeos
Profissional competente - Serviço rapldo e garantido.

o trabalho 1s01al10 é disper
sivo; a. ação ordenada e con·

junta é 1}]enamente- eficaz.
A Aç.ão Social Catalinense

destina.-se a coordena�� e'sIoI'·
ços em prol do.s desllroteg'idos
da sorte.

894 OPORTUNIDADE!
para quem tem multo
ou pouco dinheiro
·Deseja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d(
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã<
Pinto nO 5 (anexo a redação
de "O Estâdo" ), que tra
balhando em combinação com

o IDSCRITÓRIO IMOBILIÁRH
A, L. ALVES, firma espe- Visão maior e mais perfeita
cializada com vários anos de

que a de um
.
bom b'r1ócuIa

pratica. no ramo, poderá ofe- alcança quem tem sólida
recer-lhe a máxima garantia in�trução.
e eficiência nos negócios que B003 livros. sobre todos oe
lhes forem confiadoR. assuntos:
. ..

:....... LIVRARIA ROSA
Sefa 'moderno exxr8 Gua- R D d 1

. -

J', KNO T n f I
ua eo oro, 33 - F 3nanopo 1=

ra!1a . em sarra a

grande.
. ....................•.•• ·w.

.

I
A GRANDESA DO BRASIL

. • • • . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . • . • . . • . Depende da instrução de seus fi-
A primeira Agua de Colônia f.eltilil lhos. F1a.zei com que todas as pea

no mundo foi ,fabriclllda na eid;ah�4 soas ama1fabeLas frequentem. �'ill
,lo Colônia. pelá Fibrl.l�a �� J�Elll;,l?>!

curso not.urno e teret-s c0!ltrlhmda
�.

.

pa,fa o progre�s() do BraSIl. Escola.
.iIlad� Fartnlll. Industrial ou Loja Maçonica. ,

rl�Sc��..JIJ� \'·9UJ
.... _ . .1 •.

.

_,

DR. SAVAS LACERDA
comunica aos seus cH
en tes que reabriu o seu

consultório nesta cidad�.

C�m 011 JlrO�ll'Ç)MO. da a€lPlid!lru:\
l.,je, :ui àoen� llel(TfOI!!8fI. c.!1'.tll!kitlit�
rfd..das em tempo, .10 ual.·�J:I.
'...itll!.meD� remediáveJ!I. O cillr.;lídeio
�Ú'!í§iI, Indo da iporillela, lIÓ pM�
,f;;j.4iea.;r 015 indivfdllloll mfebdGii 4
� enfermidade.. O S�r.vlco Na.
.z!>®l'Ia! de DoenS;1IIIi 1l.l191lbla &��
11. 'lIl1l!l Amb1l1atório, '11.111 ateafl. i!fn;<
Il!UQ.melllte fi. doontu nenOlS" ,�.

tq,!oSlltt-, u a"a DMlI!on � &1lll t;
, � 11 iIIltll� íi�lililllm��ia..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �STADO Sábado 8 de Hovi!mbro de 'J�41
-------------------------------------------------------

Representante geral no Bra.ih

FERNANDO CH!NAGLlA
Av. Presidente Vargas, 50;? - 111,· - Rio

i·· • • • •.• • • • •• • • • • •

('GOVER'NANJE'
.

! Senhor de idade precise de
: uma governante de bôa con

I dubs , que saiba eosinhar r e gu

i larmeute para tomar o encargo

i de sua casa e a direção de
I serviços de moças que já escâo

ItT9b81hsndO'
.

Tratar das 16 às 20 hora s

••�.U.9••�i.l��. J���i.�. l:�, .

I Café Otto traduz qualidade!
Paça-o cc seu fornecedor.

�;;;;;:::;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;::;;;;::::::-:;��-nn-m:��··�;:

TECHICOS
o Br csil pat'o seu

desenvolvimen to

nacesaltc de técnicos

em toclas as

profilisões

1ivros Têcnlees
em gertll

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpolâs
Atende pelo Serviço
Reembolr.o Pcatot."

c:
I
--_._---.,----_ ..._--_ .._------ ...-_..........._--�-

• _&.IDIf!IIlII!Wi!lI!illiiliL!WiiB!I'IIIIIIIIZ_IIlIZIiIL&_.IlIIIl&li1IIIIlII'.__IIIII!IIRIlIIIIE:ild*_1iiII__Ei&Iiêi'ilfi. "'&PJ

�I,1\ I
f
t

.-

"ITINTI . i .S ./ .. 4.

VACINAS
CRISTAL VIOLETA"

DO

LABORA TORIO «H E R TAP E <�
i.
�

I
PEDIDOS A

ASSOdtlçãO Pi!ulista de Criadores de Bovinos
Rua Senador Feijó, 30

PAULO,8 Ã O

DISTRIBUIDORES:

D I A L
Jahoth::abal Estado de São Paulo.

�------i

I

I
I
I
I

!
,

I

{

f' Helcjooric Progresso
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVICO DE
.

REEMBOLSO POSTAL
-

COMPRE

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

• N. 4 Cr$ 220,00

I Marca Condor
Caixa de niqueI, fnbricação

I
Italiana

Altura 9 cm

N. 4-A o-s a40,OO
Altura 16 cm. O mesmo com repetição

Noasos relógio!l .ao acompnnhadolll deli' r$spectivo. certificados
de garontia.

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO

CuritibQ •• Praça Tiradentes, 26C·· Paraná

N. 3 Cr$ 180.00

Fabricação italiana

Caixa de niquel

o 8ahão

Pereira
Ad.vogado e Contabilista
Conlltituição de .ociedadelll.
PIQnoll contabeiSl •• Organiza-

o gõ.s -- Poreceres e oerviçoiôl
correlatos.

Rua Gal. Bittancourt riO, 122
Florhn.6pclig

Da!.' 11 hcra'i em dianb.

NAVIO-MOTOR "ESTELA."
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria.

Agentes em Elorianôpotia CARLOS. HOEPCKE S. A.

Para indullhiaJl leve e pe.aàa. fabricada pEIIlo técnico FRAN
CISCO BIONAMI. tem aernpl'e em ,-'stoque de todos c.. tiporl e

rne�id,.:I&. ti'po fixo oscilante, 5G111el'lll de 3/4 e 5 polegadas. todos
com lubrificação automática •

•••••••••••••••••

Christopher conquista
os paiS

Seu pai estava sempre muito
.

ocupado para se preocupar com
êle - por isso o pequeno de
nove anos calmamente fugiu
de casa. Seleções de Outubro

apresenta - nesta condensa

ção de uma delicada novela -

a história absorvente das aven
turas de um menino, que afinal
lhe trouxeram a companhia que
tanto procurava. Compre Sele

ções hoje mesmo.

Também neste novo número:

COMO CONSEGUIMOS PRENDER
AL CAPONE. A quadrilha de AI

Capone eliminava qualquer
pessoa que se trníscuísse em

seus negócios. 1\Ilas um agente
do serviço secreto norte ...arrie

riC3l10 começou a trabalhar a

fim de prendê-lo por sonega
ção de impostos. Con10 Urna
descoberta acidental, aparente
mente sem importância, final
mente levou para a plt�ão êsse
infame gangster.

Eixo poro 1$1'1'0 circular, aparelho para oemeril montado com
rol(1m�t\ to.

.

JUNÇÃO de anéis ti Q oarofuto, An�i;J da prs'J_ão.
Eix-::a para tran"m\.rã.o da tod!lll (III bitolaI.

EllItá .IIGmpre aQ lUlU d�po., à 1»1'.;0 de MbricCl à Rua'�CampolI

ISalle., 676. Fone 446' -- Santo André.
Ou com seu representante em São Pou!o�à. Rua do Maoca, :a31 '.Fone 2-1371.

,u.

• + _ •••••

NOVO OIAGNÓsnCO DO CÂNCER.
o câncer nos órgãos internos
em geral só produz sintomas

quando já é demasiado tarde

para uma cura. Como um teste

que promete tornar possíveis
díagnóstí cos precoces poderã
vir a ser "a maior arma contra
o câncer, desde a descoberta
do radíum",
..................... ID GTil FIA um DE HlROHITO PARA REN-
DER-SE. Seis meses antes que a

prlmeira bomba atómíca des
truísse Hir-oshímn, o imperador
H!rolüto havia tornado sua de
cisão 9€S:iCHi (te se render. Aqui
- pela primetra vez -- está a

verdadr-Ira hístórta do colacs ....)

cio Jflpão - e corno a Rú�sia
repetidamente abafou as pro
postas japonesas ele paz,

São ao todo 26 artigos interes

santes e estimulantes, mais a

condensação de um notável

livro, neste novo número de

Seleções, a revista lida pelas
pessoas bem informadas, em

todo o mundo.

COMPRE

SELEC
#

lES

(O�itere
{)líliolila

DE OUrUORO
A venda agoral

A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 11 iDIOMAS

(orrespCmd€IHia

I
\Comerdal

DIREÇ1tO:

I
Amélia te.!. PigOZl,l

RY:i ALVARO
(

!'IIETODO:
Moderno e EtH!ien�e

••• +(> ,.� ••.. o.

:"·�f}i,ItPlt')) &. 'f.JiiU!$ r i>, ,<F. I}.'li! t. f:U[l 11 .�.. S: &, �' � )t'i>li
�

�,j,.!If,..'l)!Jr rd'q,nttU� i.".l!.. .:.\U�f."l'l�J"lj Nr" �""Atú�c �
f!�4�dt!l GB U;,1@ -�- !U1il*; lt: A � ,� �U�!l)J.�LZ?iJjlW� � ')fJNk_ítP! vn"'��}'l. l{' �ítti? f

Cifr�u do Bals.inl.;" dlf: 1944· t
9.

C.I.\P.ITAL E RESERVA� �o.90o.606.3Cl
5,918Aol.755.97

67.053.245;30
142 .. 116.603,80

Cr.
o-s
•

...

SiOÍlltl'OI'l pagos Dai! ÓIUlIlOlt li) �nCtr.

ReflpOnlllil bili;:!a1ell
1}fS.681.81 ti,30

76.736,401.3015,20

Díretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de C"rvaiho. Dr� Fr.9i1Cli$ÇO
de Sá, Ani&io Ma••erra, Dr. Jo,)ql..\im Barreto de Ars1ljcl
e José Abreu,

Cm�T.A CORRENTE POPULAR

IJuros 51/, a. a, - Limite Cr$ 3'0.000,00
Movimentação COtU chequei .

Banco do Distrito federal 80 A�

J•
CAPITAL: CR$ 60.000:..0QO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

TrBjaflo" 23 OI Flcrh'lJnépoUs
___ RII""t4tI_�

Rua

.S��Ã��;�Ofltf
Esp EC!AUDADE

· ....��"11i.';;.���-;L�

ESPECI
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Continuando a disputa do Campeonato de Amadores da Cidade, h'oje o Bocaiuva se
despedirá úo cerjan'le, enfrentando o nvaL llnlanhã o figueirense defrontarmse á
com o Paula RalllDs, no jogo mais importante di! rodada final do 2° turno.

?\ Conferencia
de Bogosá
Rio, 7 (A. N.) -O ex-chan

celer João Neves da Fontoura
aceitou o convite que lhe diri
giu o nosso govêrno para chefi
ar a representação brasfleira, á
Conferência Inter- americana.
que se realizará em Bogotá, em
janeiro próximo.
A proposíto, o 'ú. João Ne

ves da Fontoura se endendeu
com ° ministro do Exterior e

está agora aguardando a no

meação dos demais membros•
que são da confiança do pre
sidente da República, para mar
car a data de sua partida e es-:

tudar, em conjunto, as ques
tões que serão tratadas naque
le importante conclave.

I

I'
nr-rz hoje ás 4,30 e 7,30 hs.

.

Katrhyn Grayson - Van

I Heflin
- Marsha Iunt - L. A.

"""'==�=��======""""==="""'=========__============"""; Zalmll

,
i AS SETE NOIVAS

O tarde] Notícias da semana -- Nac.
i' Ainda que pareça incrivel -

DI Short .

• Preços: - Cr$ 4,40 3,00.
Censura livre

O Bocaiuva fará hoje o seu Odilon; Trilha, Danda e Bica; I ctários dos mesmos clubes, i
ROXY roje 'ás 4,30 e 7,30 hs.

.

jogo de despedida do Campeo- Testa, Ibio, Moacir, Jaime e constttuindo o penúltimo en-I J ° Brasil em Fóco - Nacio-
nato Amadorista da Cidade,' Careca. contro do Campeonato de As-' nal - 2° Charles Starret em:

enfrentando, no campo da F.· Foi designado para dirigir o pírantes, do qual o 'Colegial jál TERRAS DE NINGUEM
é. D., o destacado conjunto do jogo ó juiz Hubert Beck. é campeão .absoluto. Servirá] 3° Budd Abbot e Lou Cos-

�v�í qus vêm se conservando
I .

A partida preliminar será como árbitro o 8J·. João Fer-! tello '
.

Invicto a frente da tabela, on-: disputada pelos quadros seeun- nandes dos Santos. II FANTASMAS ENDIABRADOS
de se encontra também o Pau-' 4° A CAVEIRA
la Ramos. i ----.-.----.---

..---
. li Preços: ás 4,30 hs. Cr$ 3,60

.

1 o.�.II'".''' lQlIII f'NW'Na se II F

*'

:�1�J:ªf.�;�;:�����1Paula Ramos e Figueirense, 12,;ge!�u;�3�t�"ioC��:�60 único

I ASSI���TES �
elementos punidos pelo Tri-' I'

d
4

d h
- Reclamem imeâiete-

f��l��\�.e Justiça Desportiva da

OS a versarlos e ama0 a I I :ue!�;;.·daJeua�aue:nt�:;� �Embora se apresentem como
..

tavori
. Um d b tes rnaí d d

. I i, ,de
seus iorziees,

francos avorttos, os avalanos. .

ros em � es mais sen�a-. espera� o vence.r os em�,ls, ODEON hoje ás 4,30 7,30 hs. !
estão alertas, pois sabem que cionais do Campeonato dei competidores, atím de conquis- j I _ ZAGA - A SINF'ONIA ...- ,.

o Bocaiuva é capaz de uma ta- Amadores em andamento terá tal' o ambicionado titulo de! ARTICO
.

. ' , " . ' .

çanha espetacular "a la Ola- o ll?SSO público esportivo opor- campeão da. .ci.dade o q.ue lhel
DO

II _ BANDOLEIROS EN-I Servidores públicos:
ria". éõmo acontec:l�. nos tur:_ldade de presenciar, ama- dará credellc;a:s para dIsputar! COBERTOS Govel'IDudor. do Esta(lo, �e-
jogos com o Clube Atlético e o r :;ha, �uando os possantes o cert�me .lllaX1l110 do Est�do. Com: Billi _ Elliott putados, mag'ls�rados� !U�CI?-
Caravana do Ar, vencendo o �ea�s do Paul3;. Ramos e do

�

O F'iguelrense tem realtzado III _ AGENTE FEDERAL 99 narios estaduaís e mumeapais;
primeiro e empatando com o, F'lguetrense estarão frente a boas partidas e sempre .de- No programa: O Esporte em t.raballla�o�es de e�_!Jradas. e
segundo. ! frente, lutando valentemente monstrou ser um antagonista Marcha _ Nac. obras pubhcas; tabeílães, e'S.-

Agapito Veloso alimenta es�1 pela conquista de dois valiosos de reais méritos. Seus dois em-
Preços: Cr$ 3,00 2,00 ertvães, delegados, sub-delega-

peranças de uma possível vitó- i pontos. I pates diante do Avaí dizem '

10 dos e \8�lplent.es de delegados d�
I '

d d' Imp. até anos.
1·
.' .•

d ;: tria de seus _púpilo�, diante do Este jogo esta, destina, o a. bem do valor
.

a eq�llpe co- IMPERIAL hoje ás 7,30 rs, po rera, JUIZ6&
•

e '!laz, ru ;aros

tetra-campeao, e ja deu todas I alcançar enorme sucesso, ha-
i mandada pelo impagável Au- ROSANGELA vereadores, IDdlstinta�en�e,.

as instruções necessárias a i jam visto as bôas "performan- gusto. Com' "'Esther Fernandes _

inscrevei-vos na A.ssoCllaça(.,
um comportamento l:egular. Ices" ?OS dois clubes nos últi-l . Conjuntivalllellt,e o. "team" (Sa'nta) _ Antônio' B�dli. B�nepcente dos .FuncÍQnál'!0_S
Pelo vist�, a partida desta mos Jogos em que tomaram, do Paula Ran�os e mars fo�te,1 No programa: 1) A Marcha Pu�hco.s Estaduais .e lUUlllCl-

tarde devera ser do agrado do l,larte.. . . l mas nem por ISSO mesmo del�a da Vida _ Nac. Imp. Filmes 2) P�lS de Santa Catarína,

público. Com o empate ver'íflcadn no, ele. apresentar falhas, as quais ,\. Voz do Mundo _ Atua.lida- �,���";'.��,"" "'�...;" �.
Sal�o m?difica�ões, os qua- prélto com 0, Caravan.a do Ar.] podem resultar numa derrota des

k

1
dros jogarao aSSIm constituí- perdeu o. Aval um precioso pon-, esp;tacular.

.

_
.

. , Preços: Cr$ 4,00 3,00
dos: to, resultado esse que colocou! 'leremos amanha um Jogo ue I'H até 14 anos
Avaí - Adolfo, Fatéco e Ta- o Paula Ramos na liderança ao caracterististícas amocionan- ������

'vinho; Damlaní, Luiz e Boos; lado do grêmio alví-celeste. ! tes, devendo a praça de despor- C ,iltLPIWNA'j'O INFANTO-JU _ '

Felipinho, Nizeta, Bráulio, Alcançando a honrosa posí- tos ela rua Bocaiuva apanhar V.ENn� DF": NUTEBOI!l
Tião e Zacki (ou -Art). ção de ponteiro ela tabela, está uma multidão de afeiçoados do

Bocaiuva - Hélio, Romeu e o Paula Ramos satisfeitissimo, esporte 11. 1.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

AVAl X BOCAIUVA,
gramado da

hoje
F �

• '-'IIno

Dr. (L'UINO G�
GALLETTI

ADVOGADO
CrUnft e cível

Conatituigêio d. Soci.dad..
NATURALIZAÇÕES

VIT()RIÁ X CAXIAS

Consoante temos divulgado,
será iniciado, no dia 15 do cor

rente, o 1° Campeonato Infan
to-Juvenil de Futebol da cida
de, cujos jogos se efetuarão
como preliminar dos encontros
do 3° turno do certame da la ,

�

Divisão de Amadores. LEMBRA-TE I
A ordem dos jogos é a sé- (números seres hamuOli.

guinte, conforme sorteio:
que já foram feliz" com.

Dia 15 - Paula Ramos x

tu, aguardam teu aDD1io ,a-AvaL
ItarDia 16 - Figueirense x Bo- ta que possam vo á ...

caiuva. ciedade. Colabora Da CHa-
Dia 22 - Avaí x Bocaiuva. I panha Pró Restabelecimemt.
Dia 25 - Figueirense :x: pau-I' da Saude do Lázaro.

la Ra.mos. .'

Dia 29 - Paula Ramos x·
'" .

Bocaiuva. I t

Dia 30 - Avai x Figueiren- RETIRARAM SUAS CA.Nf'JI. f'
se. DATURAS f
.-----.---------.----- i TMllII .. bebidas. inclwu�e

_,
..

SALIC X SATllIA '. r.iudas em outro. &��.
Hoje, no campo do 14° B. C., i'�raram lUas cllndidaturu..

f;:era' l"eaII'zado '1m embate para l"einar nOG laree tCAtltrt·

,-
. , .

�
' nSN. - em T-hlt. d. �rUMi·

amistoso, no qual serao adver- 1 n1O_ 40 aperitiTo KNOT !
sários os quadros do Satma e . . - -._-

Sulic.
. _ .! -; ';ES'�T���"

, -

Os
. q�adros Jogarao assnn

I Da instrução éstá ao alcanoo
constItUIdos: I de todos. Dá esse tesotJrQ ao tsu:
Salic � Atherino, Brucutú e. amigo ana ll'abe{o, levando-o a um

Garofalis' Luiz Fortkamp e! Clll'SO de alfabetização no GrupO'
1\..-

. 'h" D'
'

NR' RscoJar São .Tosé, Da Escola Indus
.1an�rlc, las, eves, UI, trial de Florianópolis 0'11 na Cate-
HamIlton e Helly. Reservas:' lira! MetroDolitana.
Geraldo, Germano e Saul. I .:. . -'" - .

Satma - Dirceu, Henrique e A Assocíaç.ão Deneiicenm
Pimpão; Daniel, Dion:isio e dos Funcionwl'ios PúbHcos E.s
Lércio; João Luiz, Berreta, La- ta{luais e lIunicipa;is de Santa
pagésse, Moritz e Barbato. Re- Ca.tal'Ína expresSta: UNIDO�.

servas: Paulo Amaral, Nicácio, EM: rrOJDI1) DE UM BEM C6-
Uri e Moacir.

. I llIL'lU •
.

'ritU[Q8 D.tllaratórioll

":;�ct'it. -- Pro.ça IS d. No,. 23.
l0. andar,

R<l,s\:i, - Ruu 'l'iracl.nte. 41. t,FONE •• 1468 tII d
e\

t
J\. *'

ri fi' A eOPA no lnr-:vno

N . eSIS�eI1Cla uO "aravana
I

sã�al��gZnf�d;;'� �aA �,����
.

do Mundo", após uma. reunião
Continua repercutindo desa-. da como procedeu o Caravana de dois dias, anunciou que com

grl"Wavelmente em nos sos do Ar. petirá no Campeonato de Fute

meios futebolisticos a decisão: Se o Carava.na se sentiu pre- bol que será realizado no Bra
da Diretoria do Caravana do judicado a culpa não cabe ao sil em 1950. O presidente da
Ar em não permitir que seu: T. J. D. � sim aos 'árbitros, Federação Brasileira de Fute

-conjunto dispute o terceiro I Ora, não só o grêmio alvi- boI, sr. Rivadavia propôs que
turno do Campeonato de Ama- azul sentiu-se prejudicado. O a partida final fôsse efetuada
dores da Capital, lo qual é I A ,raí perdeu do Paula Ramos mediante um sis;tema de elei
vice-lidero no caso Afonsinho e adotou minação dil"eta dos disputan-
Já nos ocupamos do assun- uma atitude enérgica. recorren- tes, até as semi-finais, após o

to, sem conhecer os motivos do ao Superíor Tribunal de 'que o ú-ltimo quarto de quadros
que levaram o clube da Base Justiça Desportiva, onde es- se classificaria para a final.
Aérea a adotar semelhante ati- pera uma resposta favorável. Como nenhuma decisão fôsse
tude. O Atlético, no "caso" Macha- tomada a respeit.o, o assunto

Em nosso número de ontem do saiu perdendo e o Bocaiu- ro incluído na agenda da pró
inserimos uma crônica de au- va, vejam só, tem sido dura- -'Cima reunião, a ser realizada
toda do sr. Romulo Bomfim, mente punido, para não falar em julho de 1948, em Londres.
'na qual dá várias explicações, em tantos outros clubes do
sem, no entanto, justificar o Brasil. contrariados pelas de-

Na tarde de amanhã, em Ita-
procedimento da diretoria do cisões' dos orgãos disciplina- corobí, será realizado um jogo·clube. dores. .

t t C' V't'am!s oso en re aXlas e 1 0-
Acha o defensor do Carava- A nossa reportagem tem oU-. ..

.

'

I ". . f.' 'd d'
.

d d IrIa. O p1'lmell'o apresentara o
na que a gumas InJus�Iças e VI o lve.rsos Joga ores o O"·,

•
• L 1 R. �

"d T'b I d C d A d sebUlute conJunto. o a, 1.1-
llersegmçoes o 1'1 una e aravana o r, proeuran o

b C'· Zéli . Auri
Justiça 'Desportiva deram ra- informa.r-se bem do caso, nada Nenbs e

.

arMICO 'C'" l°' waldl'I�-

d
.

d
a uco, oa 11, .,

20es para tal con uta. consegulll o.
1\"

•

II W I. . f'.lOaCll·. e I a n10r.Os esclareclmentos presta- Entretanto, podemos arns-

dos, em parte são destit.uídos' cal' um palpite: A

deslstêncial Apressando-se em dar seu
de fundamento e insuficientes do Caravana elo Ar foi motiva- nome piloa deleg'ado da Ação
para que .um clube, possuidor ,da pela falta de cooperação Social Cat.arinen.se no seu qual"

. de um quadro homogeneo e entre jogadores e diretores do l teirão, v.s. já estad fazendo al-
.capaz de grandes feit.os, proce- Clube. . go de util.

.'

!

r

,

A '

,
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o ESTADO-Sábado 8 de Novembro a., ,.547

DR. MAmo WENDHAUSBN
j
1
�
r

1 __P_é']_if_
.•

n_-_�_�1_1�_n�_�ct_2t_n_,_3_&_
I DI. ROLDÃO CONSONa
�'�:mwJA GERAL - ALTA.' m.
! }iJC'mGiA - 1I0LillSTIA.8 Dili M,

• ••• l'iBOBAS -Q PARTOS " '

, lYw:mado pela Faculdade de JI&IIIn.
,

ema. da Uníverstdade de Silo
'�. onde foi assistente por ",a·
&1Ie moa do Serviço ClT11rgloo ele

Prof. AUplo COITeÚl Neto
� do estômago e Tia. �1.
l!ilarl!lla, Intestinos delgado II '«rODO"
tirtMd-., !'lns, próstata, bnl«;t.
,� ovAria'lI 0 trompa. VII'1_
1:Gle, liUdrocele, varizes II blH'lLB

CONSULT.tS:
... lU IS horas, ii. Rua .IV'<!lI,90
lIiii:!ilD!!dt, 21 (altos <is Cua I?e·

raíso), 'fel. 1.008,
�NCL'i: Rue Est�vq .1'11•

nim,'. :I7�: Tel. li[ 784

Clínica médica de adultos
,

e crtancas -

_ '
.. ,,.,,,,

Consu":�ofTô" .i:�jã.!ió, 29
• _-- Telét. M. 769
(lÚll!lulta. das 4 ás 6 horas

Resic1én�i:I'

Dr. BIASE rARACO
DO:tmO..Ul "DE SENHORAS -

lI1FILIS - AFEcçõES DJI

P\In..E - RAIOS lNFRA-VER
JD:IBOS E ULTRAS-VIOLE'fA8
c.u.: la. FeHpe 8ebmidt, 48 -

r'as I} às 11 e dou 5 às 7 hra.
ReI!!: R. D. Jaime Camara, 47

:J'ONE 1648

1
--------------- -- ,-...... .. _ ...._._...r�

.

���?__s�a��.�!t�!,».11�D abaixo • remete-lo • DOI'" RMaçio afim.�

=�·�·=·=.�.� I '

:� _ ••••••• ,.... 1ii\tt. CtriJ •••••••••••••• D. Nu... • •••••••.. , •... 11
.... ··., .. ···.'C·� .. ··· ·· .. ··.··& .. · .. ·· .. · *·,,· •••••• �.IIIS.*." � i f'

I.� (8) �C'> .. <I lO " """ Ia .,. � Ít ti � OI t'>. o til I

.� OU Car.p )
kIto do Pai (mie)
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"'O

,.�
•• OO " I";."'.Ir It" 1-�. -·· .. •· .. ·.,.····.;O' • " " O ..• "".". r. ftllII ..
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.

I
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'������e�����:' .�::.�.�. ��.�����
..

�.�i���: I
.

.

�� Ii�4DtOll
,
•. <mtru, de ,par.DIt.. 00 ..� 1l'm1&Ia. I�----------------------------------------

,/

-

�!. SA.VMI -LACERDA
� 1I!údico-ctI!'l7Jr«tca de 0lh0lt

-

.... (hI'V14'C!11. l'Ta!'1lII - Gl!rli@�
P".eriçao de lentee �de

Qontoto
Reinicióu SUei 'clinico

Consultorio: Felipe Schm idt 8
Da. 10 à. 12 hs. ,e .dcs

14 àg ia hol'éil1
TELEFONE 14113

).

DR. A. SANTAELL�
�l()'ma<1o p'ela Faculdade Na
,�l de lIII�icina da UlIllv4!l'�
� C\J Braell). Médico por eoneue

.� �.., llervlço Nacional de Dou·

.• Ucr.ntals. Ex Interno dI!. 8ml:ta.
� ck M1aerlc6rdia,' e HollJ)}tall
�ico do Rio na Capital Ih..

deral
aam;OA JUDleA - OOJllNQ&III.

NERV4:>SAe
_ ODlIlrultó!rlo: Edlflc10 �

NETO
_ liIlIa l'ellpe Schm1dt. CoHUltasl

Da 16 As 18 hOra. -

ResidenQia:
'Lol'g'o Benjamin Constant n. 6

�m. POLYDORO S. THIAGtt
,�..ouo 40 BGSpltal de Oar1daéAc

de Florianópolis
....iíente da. Maternlda.lle

w"WJilll10A lW!DICA - DIS'r'O'B
, _0lIl D,A GESTAÇAO PJ DO

?AR,'!'O

.��1iItWI -;zoo org,;,o8 lnternoe, -

peolalm<1nte do coraç9.0
� da tlrolde e demall

. glt.ndulas
'

Internas
.

,�IA - ELECTlitOCAJ,t:

�I&AJI'U. - METABOLiSMO
BASAL

�_ diAriamente au UI b

18 horas

�i!I. chamados .. qualqul!l'
� 1n00u:B1ve durante a noite.

íl!::,iJIfiDLTOlUO: Rua Vitor Metro
, . .

,

léS, 18, pone '7(1\\.

��ou.: Avenida Trom·

pawslt1, I!!l. Pane 7M

"I" UN� NEVE!
Moléstias de senhora

�IfUlWr1o - Rua Jo!1o Pinto a. .,
- Sobrado - Telefone 1.4.6il
� - Rua Sete de Setembro
- (EI.ld:ftclo l. A. P. da Est1T&)

TêlefOILtl M. 834

JL PAULO FONTES
ClfD.ioo e operador

iOaIlunIlt6rlo: Rua Vitor MelNlu. •
Telefone: 1.-w5

CoIlmrI1u daI!! 10 às 12 � du a .. 11
Eal4tncla: Rua Blurnenau. D

Telefone: 1.&21

RI. II. S. CAVALCANTI
-<,i!ll\lJ1<* uclu:slv&m�nte de crlalJ-i,'IIIí!

lI't.m 8!1ld.u.nha Mar1nbo, 18
Tl!lll:fone li. 73J'À

FARMA.CIA ESPERANÇA
.

- do F.rmacêldf�o NILO LAUS

SerViço de Pronto
Ensinsa(fe 8 dirigir automóveis
Amador e Profissional

e
Socorro de Automóveis

mais. moderna creação em
. refrigerante é o

.

I

Em
"

•

,

K

[x�erimente·ol r· �elicioso
�-��_._..�--,...--;-�-_.�-_. "--". ------

Envie 80 seu amigo «lst-AuS.
um número da revísta O VJ.

I
LE DO ITA.JAt, edição doo.�
,cada a Florianópolis, e assiJl;

estará contribuindo para
maIor d!fnsíW eultaral

fie nossa t.elCl'A

QUEIXAS E RECLA..\IJ,M;ôEs
PREZADO LIUTOR: Se o que \ii�

b.ttet�l'8A é, realmente, um� pt"o'!'ideneiM
l)&íQ endireitar O que estiver errade "
l>.�" que 1I.1�uu. {",ta do ae repita; \li

NAO o elcândalo' que & oua fe4:1am.a""
h tuei"", P'JderIÍ vir & caumu, e.a.eud-

. 'I lIhe-a li Sz.;CÇAO RltCI,AMACOllS,
!ia O ESTADO. Que o """" ler' lenda
...,." d�r:nur.. &0 conhecimento de ilU_
de direito, :'�o '1'. 2. !tJ1U!, il1for!!i!l'
tio do resultade, e.a em alrmu ea

"'. lIAo lejam publicado. "em " �.
JUllIçl(l _ • l)«'ovkllllHllI �

Asteróide sCia. LIda.

I·
i

. RUA TRAJANO, 33-(sobrado)

Representante de Andelm do Brasil S- A.
PRODUTOS ALIMENTfCJOS - Sardinhas Portugueza - Pe

tit-Pois - Aspargos - Macacrão Americano, com OVilS, Arenques
em oleo e s algados.

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

Ovo íntoíro em pó - Albumina Cristal.
PAPE;LAlRIA _:. Canetas tinteiro Erversharp "Skyli.nc" - Au

topoíus - Canetas de madeira-c-Penas para canetas, marca "Eagle".
RADIO - Para mesa de. cabeceira, marca "Wonnie", 5 valvu-

las - 110-120 volts.

ABRIDORFiS DE LATA - Marca "Ace",
ELASTICOS - De Rayon e algodão,
BAcRALHO.s - Americano marca "Caravan".
TECIDOS -'- Granite Rayon e lã.

BARCO DE BORRACHA, procedencia Ing'esa.

"Qaem extraviar ou inutilizar _ -------------------
......-----

certificado de alistamento papr6 QU�R VESTIR-SE COM CONFORTa E HEGAHCIA 1 ,
M1llta de lO a 50 cruzeiros. outro.. PROCURE A
sim incorrerá em multa de 211 a 11M
eruzeiros aquele que extraviar •• 1 Ü-.1,la13ll·tarll1l,a elloinutilizar o Certificado de Reiltn'-
ril!lta".

j(Arl 13 dI.'! LeI do So"lço 1IlU,
mr).

, � �__------------ _

TI.'ClctSpJ ('Cai5 regulares de cargau do PÔl'to a ..

SÃO FRANVISVO DO SUL -para 'NOVA fORI
Informaçães com os Agerlten

Florianópolis ..:... Carlos HoepckeS/A - CI � Te!eton� 1.212 ( End. teleg.
São Frenciaco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

Rua Felippe Schmidt 48

1
J
t
I
1
j
i

l
I
,.

--�------,...._-------

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem·�e chamado� para reparo! de urgê'lci'i.

. Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

� -- --� ----------------__------------ ..m 3_' � iP_'. !__.�

I .;)_ íl

I fIl.
Fabrioante ti di9tI'ibuidol'�!!I dos afamada., con
fecçõ••

-

-DISTINTA" • RIVE'f i POlllUe um gran.
d. lortlmento' d. oagemira••� 'riloadoltl: hrio.
bonl a bal'ato•• algodõel,/mol"lna .' 'ayiam.ntol,
para alfahlte.i que reoeb. diretamente da.

·A CAPITAL- ahoma a, ""atengao; ldo. Snr.:, Comerol••t•• do lntel'lol' no ICIntido, de Ih. fa:ser�m 'Imo

.f.tuol'om lIIua. oompra.' MATRIZ'-"em 'Florlan6poUll::3 FILIAIS em Blamenau e!Lajee. /._ ';.,;]i)
fc!bl!'iCCiI!; A Co.a

visito ante. d.

•
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"Confessa o poeta
do Diário, que o pai
ó acordava, a porre�

É o seguinte o programa do te"
concerto de despedida do Sil- Agora. a coisa está clara
vio Vieira, a realizar-se sábado, E da história vejo o nexo

ás 20,30 horas, EM BENEFI- Pois é o vate quetn de-
('10 DO PROMIM [clara]

1a Parte A origem do complexo.
a) Carlos Gomes Lo Waldi,r quando e�'a pê"

Schiavo - Sonho de Amôr [queno]
b) Go Verdi - Ballo Inmas- Tinha uma estranha ca- Rio, '? (A. N.) - Informa

chera - Romanza [chola,] "O Globo" em sua edição de
c) Gounod - Fausto Sere- Envés de miolo, veneno, ontem:

nata de Mefistofeles. Waldir sofria da bola! Doloroso acidente verHicou-
23 Parte Se já fazia baderna ' Se sábado em Ouro Preto, Mi-

d) Gior'dano - Andxéa Che- Se já fingia de mau, nas Gerais, em virtude do qual
nier - Molologo li"loi fraca a lição paterna perdeu a vida o professor Rei-
e) G. Verdi - Otello - Cre- Que só Jhe deu pau e pau! naldo Alves de Brito, da Esoo-

do de Jago
. "Waldimir la Nacional de Minas, e Meta-

f) Carlos Gomes - G'ua,rany ·lurgla da Unive,rsidadé do Bra-
- Canção do Aventureiro. sil. Quando se encontra�a na

38 Parte «Atualidades» serra do Itaoolomi acompa-
g) "A Casinha Branca" Temos sobre a mesa o nu- nhando em excurssão uma tur-

Canção brasileira mero 9 de Revista, "Atualida- ma de alü110s da escola, o prof.
(Musica do Ministro João des". Reinaldo de Brito falseou o

Alberto e Letra de Olegario :bl com prazer que regista-: pe 'e 'eai� no abism?, .tendo mor-

Mariano) mos o constante proO'rama da te hornvel. A notlcla do desa-
11) _"Corazon. a Corazou" - interessante e simp'ática pu-' parecimento do ilustre univer-

Cançao argentma de Fernan- blicação. sitário, teve dolorosa reperr-

do, I...Io,pez ., ..." Colaboração variada e opor; cussão em Belo Horizonte. O
I)

_

Te qUle�o dlJIste -:- tuna, ótima impressão distri-: pr?fesSor Reinaldo Alves de
Cançao colombIana de MarIa buição artistita, fazem do pre-' BrIto contava.apenas 32 anos

Gr�ve,�'" . sente numero um sinal posi- de idade e, era fl�ho do. sr. �a�s-J) Granada de Agostm tivo de que .o esforço e a inte- to Alves de .BrIto Catedr3;tIcoLara. .. ligência de João Kühne jál de Ast�onomIa, Topo�rafIa e
AO PIANO gentilmente a

pro-I� venceram o peior da jornada., G�pdesla da Eseol� NaCIOnal �efessora OLGA .RICHTER.. Parabens. Mmas e MetalurgIa, era conSI-

Preço: CadeIra .. Cr$ 10,00( . derado colílO uma das nossas

Ing,res�os a venda com a Por", os pessoas de fino

1
maiores autoridade's nessa ma-

Comissão, na "Casa América"! paladar Oafé Otto é �"",. téria. O extinto deixa viuva e

1(3 n.o "Clube 12 de Agôsto". !
wetn POlr.�-;: !tt..."jt, quatro filhos.

candidatos do P, S, D. o eleitorado elegerá homens que, pelo seu

qualidades cívicas e morais, pelos seus serviços a Flenaaépehs,
os justos anseios de nosso município. Com êles, para mais uma

��------------,------------------------------------------------- ------------------------------

ais uma· desconsideração da Russia
HELSINIU, 7 (U, P.) - o ernha i., \ no IlLcl Nacional, de Moscou, pOI'- gnvérno do que havia ocorr-ido, "

xador brusileit'o Mario de Pimentel que "não podiamos fazer cXe.!'ClCIO lMell govérno ordenou-ma que 1'['1)
Brandão, chegado ontem a noite de físico suficiento. Não tivemos per- ·ltesLa3�e, p eu o' fiz. Nesta nota de
trem a esta oap it al, nroccdente ,j�, missão de sair cio Hotel duraute protesto estava declarado qtl(> no'
Moscou, disse que as al1l.o1'jdi1rJ,!� nove dias", !intcl'êsse da manutenção das nos-
soviéticas não haviam tomado \'1),. Contou 61c que o filho rio COI1'�:- I"as Loas relações, deveriam ser-rue-:
nhecimenLo da transrerõncía dos in- lhe ir-o Buarque de Macedo. dl' !l dadas explicações sôbre a publica
teresses brasileiros na União 80- anos de idade, estava COI11 dor fi" ção cio. artigo, e que «u dever-ia ser
VIética para a, embaixada nort»- dente I11RS que não teve p(�l.'mis.;,\') assegurado de que ser-iam tomadae
americana naquela capital, porque para ser levado a consulta num medidas para impedir que tal coi
"não queriam terceiros envolvidos dentista uorte-arnerícano, dr. Gos- sa ocorresse novamente.
nesse assunto". by, que tinha o consultório -hasían - Esf a nota foi rejeitada de maneí-
Disse o embaixador que não te próximo do Hotel. "Podíamos ra inusual. Foi-mo devolvida com

existe agora nenhuma representa- entretanto receber telef'ouemas, : t'- uma curta declaracão dizendo que
ção brasileira em Moscou e Que no- legrarnas e visitas, Assim rcçr.hi não poderia ter resposta devido aos
nhum outro país aceitára a íncum- todos os correspondentes nort e- Lêrmos "inamistosns" da nota. p,
bência de se encarregar dos necó- americanos e ingleses". que havia contradiçüo entre oS Wl'
cios go Brasil na União Roviéticd. Disse êle que a histór-ia do 1'0111- mos inomistosos da, nota e I) dasejo
Em companhia do embaixador pimento de relações diplomáticas que eu havia expressado de que as

chegaram o primeiro secretáric entre os doi", paiscs começou com boas relações deveriam aontirmal"·
Manoel Pio Corrôa Júrrior, e o �p- um artigo publicado na l'pvi"t:l entre os dois países. Informei meu.'

�l111d,o secretar-lo Luiz de Soroa "Literatura Gazctn", de .10 (Ir. ou- govêrno e recebi Instruções parar
Garcia Goynea. O conselheir-o dó> tubro, "atacando o presidente Du- Concite 3a paginaembaixada Carlos Buarque cle Ma- tra e o exército hrasileirc".

'

cedo e Slla f'am ília, ohogaram SP.- Continuou o embaixador:
---..------,---

gunda-feir a à noite. "Levando ·em couta o falo de qu«
Numa enl.revisfn que concedeu a Lôda a imprensa soviética está su- Presos pelosA. P., () embaixador Pimentel Bran- jeita ao poder executivo, e não, ' ., , ,

dão disse qne foi "d€sagl'a.:lávpj" oomo no ,resto do mundo. aOs t.rí"
. ,

ter sido consel'\"ado como "l'ef'en" ])una}s de jUStiCfI, noLifiqupi o ml'u rU��(lS

�-�'---O·, -d
.

I Berlim, 7 (.U. P.)
POVO geverna ftr u�ensage� teIefouica do

, s�r-
Rln,7 (,\,1'\.) - O major FredeÍ'iro Frota ';f'l'Ú pmpo��ado aowul'Ji'i. I V1ÇO de Imprensa do exercrto:>

às 10 hOl'as, 110 e<lrgo de governador do 'rerl'Ílório dt' GUrtlJOJ'(\. dl'vr.'l\d,) dos Estados Unidos, anunciou,
a f:o],enid::H!fl reali:mr-se no gabinete eln minisLl'O da Jll�Li(,',a. que Joseph '@leming, corr.es-

O caso do P,'Constitucionalista ��n���l��it�meB:;�;::yd�u;!!:���r
, .,

'

I 'I
.. ..' ghs fotográfo da Press. Asso--

,Rw, 7 (;\., N,) - No d)a 16 de gava-st' que elp cons ,1 JJIa uma Sl-' �.
.

..

,illUlho do cOJ'l'enl(� ano o H,Luizl rnula6io pai'C! fraudar a decisão � clated foram OprISIOnl;l;dos na.

C[ll'lo� P]'('st es l'('quer-eu o regisl 1'0 I cio :-:upl'r1J1u Trilmnal Elei Loral, c z'Üna soviética de Berlim. Am....

civil (las pc.ssoas juridicas ·e o re- CjW' Sl� evidrl1C'ial'ia pé'la qualidade bos tinham ido ao setor russo.
gi�t.J'o d.o Parlidl! Constitllcional.is- \' rias p",;soas. dos. sens 1'ci n(iadOl'es

para fazer uma reportagem•..

la BrasileIro, erijaS estatutos eram O novo partido lllc1dlra nos

mes-I N rk t _ m�l..ican(}s:assinados pel,) senador comunis- mos \'irio3 elo primeiro, Um"lI'ÚSOS nor e a��.. "

...

ta c pelos sl's. João Amazonas, Car- ,Pai'a julgul' rssa. duvida foi en- têm sido pres'Üs ultImamente••
leis Mal'i,ghella, Mumicio Gmbois cnminl),lIla a matrt'ia <lO promotor i principalmente os que condu
Are·elina Mor,hel,. Os\'aldo· Pacheco Clóvi, p.lanio da Roeha, o qUal! zem cama,ras e ruaquinas de-<'
José �raria �ri.::;pin1i, Abi�iC! Fer- aealltl .dc julgar-se J11f'ompeLrnle. O d' '.', t -�".nandl's .. Ago;;Lmho de OllvClra e paI'H rllJ'l1l111' a rlll\·lrla, rOllslrlrl'an-! retratos. ,�lnarlarrlen e� sa

Manoel Lopos Coelho Filho. do-a dl' alr,ada da Just.iça Elpito-; postos em lIberdade depOIs .

.o oficial comppLenlr' suscitou dl1- 1'<11. O rr:j)['p,;.rI1Lanir cio mi[1is(prio .- .._------------.--.-".

vida a r.ssc l'egistTo em virj uclc (le pubI ico ,tClha que a c.onJ'tl�ão re�ul
um ol'ieío do ministro ria JusLiea la da exigP1JC.ia do dnplo r"gjstf'C
encaminhado pelo procurador g.e- pam pUl'fidos !lnliLicoi' - um civil,
ral do Disll'ito Feclel'al. e OlitioU ,elritol'al. Esse J'epresou·;

EE'se ofieío, i'p!:'t'!.ayu .que, o n?vo jan�El sustel?ta a i9éia .tl� que só o Ip,eH - Pal'tlllo Consfl LuclOnn]Jsta reglstro eled oral e suIlClCnte.
BI'asilei1'o - era PJ11 ,p.specie r _;:....---,.----------------:-::-----:::----:--

Toe��,�s;�(m cu,i;)����·��lr�o��l��S�� Na-O h'a bloco no M'...,o.c..,.dio. Urinol&:\celado pela Justiça Eleitoral. Para (; B· I ti ti'
impugnação dl! nova lieença, ale-

Nos
pelas suas

mterpretar
-----------------------------

,

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

Penhor Segura.nçade
Joã.o Frutner

A nornraçlo do dr. Adroaldo Mesquita da Costa para Ministro da
�Jl1st.iva foi U\11 felicissimo golpe de sahedoria política.

Não poderia, por certo, o Presidente Dutra, escolher melhor auxi
Jiar para. fi pasta politica, no grave momento que atravessamos, do cue
o culto parlamentar pessedísta.

Personalidade das mais drJ'inidas e no mais amplo sentido da va
lavra, o novo ministro t\ tnqnest iouavelruente, um TJPnhol' de seguraurn.

Cultura das mais profundas f) sólidas, surpreendente capacidade de
ação, democrata na ruais jHl1'3, aeepção da palavra, impõe-se ainda, no

cenár-io nacional pela sua �in(',PI'id[lde religiosa, líder qUI� é e dos maia

oredenciados, do movimento ,oafólico brasileiro.
Não há dúvida dr ([IH' lJ mal da nossa polttica, nos nossos dias, .'l. o

surto mater-ialista que procura ahastardá-Ia para dei'graça do povo e da
nacionalidade.

Para enfrentar o L"ITi"cl n audaz inimigo, rorçoso era, que o mini3-
tório politico fôsse confiado :1 IllJI cicladã.o capaz por suas onvict;õe,;
cristfis' de se- opôr à a,valanchl' dLl:i negl'ltiyistas, nilO al1Puas pela sua \'i-·

gól'l}sa' intl'lerJuahdaLle mno a i lld:, ]w.lo seu espíritQ de eqnidade e cl,c
inf!f�xilJil idade.

Como cidadão, o dr.. -\di'on 1ft" '1 :'squita da Costa srrá, no alto cargo,
um patriota sinoeJ'(l e almeg'ad:l. (: i,,:lj eaLô])co cOllyicto" s�rá o equilíbl';,)
da política nacional, ini l'ansig'('ui.c !", ellmllrinH'nlo do dever e ju�to na,.;

i;LHÚ; aliLud8s de rrSlwito UF leg'il iiilas libei'dades du povo p às leis (lo
país, .1) d� fidelidade ao l'e�im.),. _, .

Mister reconhl'cel', aSSIm, a OJ'wntaçao SlIjWl'lül' do gov�l'IJo DuLr'fI. e

a rota segura de sua política adminisII'ativa no st'nLirln de enfrenlaI' as

J'orças do mal que procuram cúmbaW-lo para satisfação de Apetite;; p':,s
"oais ou a s,erviço de agentes exLrallgeil'os. E por 18";0 1Il{}['lWe (JS alllall
sos de todos os bons bl·asileil'os,
..........-.�...--=--,--------------------------

Imposto
�

enda
IHO,7 (A. N.) - O pl'esidente ria As;;neiDção BJ'uHilcira de Impren·

sa dirigiu ao se:oador Al'tUl' ::;a.n[08, a pc'llllósil.o di) impOst.o de renda
sóbrE' os venci'6')entos dos jornalistas um telegrama felIcitando-o pr�la
a,pres.entaeão das l'azões que defendem os direitos dos ,jornali�tas ;ja

iS()Fu:no dó impôsfo de renda, de ucôrdo eom a ConsLiluição,

Festival de SilVia
Vieira em beneficio
do Promiu

passado�
saberão
-I'· ,�Vi orla �

CrA CATAPiNENSE.

O� TR4tJSPGP7ES Ii.fREO;:;; lTO�

Cairo, 7 (D. P,) - A !l1ga�ii>n riu: rient� Media nã(� i.slamicos ou a>r,a-::�.
Grfwia l) a legação rIa 'J'm'qma llC hes; ,)�) - O i\fltnstro t;!0 Extm lOle

Eoito dr,smentem a noLicin PI1!JU-· do Eglto e,tnda a questao do hlocu:;'
e�la 'pelo ,jornal "AI Misri", se-I do üriento Mndio à_ luz dos I'elal:O-'"
g'nndo H qual conversações I eriam rios de suas _Ieg�ções no. ex�erHff
sido le\'aLlas a cabo enlre aI' deJe- e das convençoes mternaclOnalS em"

gações ,e o ministro do Rxt,ol'i()I' vig�r SO!ll'e a def',esa camum de'

cg'jpcio, relativamente h formação .;.".;;a.;.I'I;.;o;,;;:s_D,:;._,;;;,al;;;;:S;;;s,;..' �de nm 1."oeo defensivo cio Oriente ,\

Medio. C Ih'· S h
.'

O ministro da Turquia declarou aVcl ruro, en ota OU

pOi' onl1'o lado, que o goyerno Lur- SORJhorita
eo não enviou nenbuma indi,e:1('ão
[li) go"erntl iraniano, tendo ;�m
visla ;], ol'ganização :regional do O
riente Mfldio.
() jornal "AI .Misri",pnbliea;ndo

o desmentido, >3uslenl.a que: 1°) -

O 'S'o\'er.rlü helenico sondou yal'ias
vflzes, desele o mês de agosto ulti
mo, n g'ovel'no egipeio sohre a pos
�ibilidade d!L 'parti.cipação gr!'ga
no ;;;isLema defensivo do Orirnl e
l\ledio; 2°) - O minisü'o da 1'111'
GJllia cogita de clenwrc.he" visando
a am)llia,çuLl (1:1 Liga Arabe a ser
esL(�ndjr!a a Lodos o;; paises do 0-

Impressionante
aciden e

Seia em seu quarteirão
um dos delegados da

Ação Social Catarlnense.
Peça informações ne.sta

redação, pessoalu..,."nse
atI pejo telefone 1022.

i'

iifevenindOcootra
a peste
Rio, 7 (A. N.) - A coleTa-

At
-

O G d' d está grassando, com car.ateT·
ençao - OVCl'na 01' (\

epidêmico, no Egito, o que le-
Estado dr. Aderbal Ramos daI -M·

o

tér' da Educai"::ífi' _\:
Silva inscl'eveu-'se na Associa- vo� °d IllltS :� medl·""d< . p�":_

n f" t d F
. , e ...,au e a omar as 3.V-

ÇI�O pe�beI.lOenE� t °d's .1lJlCl��a·11 filáticas de emergência der,ti-
rIOS 11 lCOS s:a lIalS e JulI'

d r te��rit'ÓrlG
llicipais de Santa Catarinall!

na �s aI Pd eservatr? dJo 'men

"

"

I l' naClOna o eon aglO -

sendo reg'lstado 80).0' n.. .

d 1O primeiro magistrado dOi el'�a o ma.

'd t d R
Esta(lo, democrá.ticamente, jn-I 'bl�ora, 01. I?treS1 ,encAe a dOe�, "_

B ;!" pu lca so ICI ou a amara '''''

gressa na l:t..SjWClacao ened�
D t d b t d c"'1i...

�

d""t epu a os a a er ·ura o >.",'

eCllte, com os mesmos 1"l,'el os
d·t

.

1 d C '$. 2500000 0\1-"
e deveres que terão os mai:i I

1 o espeCla e I . • ,
,.

IDodelstos seJ'vidores públicos. para as desp�sas deoorrentes-
.daquelas, medIdas.

•

í

FRECHANDO
Desde que a U. D, N. perdeu as eleicõe.s, o sr. Otávio Man

gabeira está para ser lideI' da política nacional. Já deixon a

Câmara, onde sua atuação era menos pstadual quI" o goyêrJ�o
da Bahia. Já deixou a presidêncla da U. D. N" oncle ent malS

cherA do que rio c.argo alcanoado eom o voto do;:; prssedista.s. O
sr, Mangabeira está encolhendo! E ('51;:\, rlemoraudo ti seI' o que
üs rxlrrmistas da U, D. N. ljnerem que êle s'rja, Já I' tempo da'
sr. Manga.beira de finir-.sc. To be, 01' no!!

GUILHERME TAL.
\
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