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\;,Pres.ligiado pela quase íetalídade dos municípios calarinenses, o Governader Aderbal
.Rames da Silva cemandará os nossos destinos para um fim comum: o pregresso

de Santa Catarina e o bem estar social de seu nobre e ge·neroso povc"

Do chefe que não
'comanda derrotes

1 ,

recebido pelo Maior Heitor Libera to,Telegrama
.de Lt e iel :

"Picará historiea nos anaes politicas eatarinenses
a derrota da UDN na terra natal dos seus principais
chefes.

Aos nossos bravos e leses corteligioruuuse, envio
calorosas congratulaçÕes e abraços".

.

NEREU RAMOS

.--------------------------------------------.---------�.�

P. S. D. U. D. N.·
3.659 3.974
1.215 635
1.638 1.235
4.569 3.032

3.320 1.273 ro,
I

1.563 1.574 1
687 727
692 198

4.650 2.747
3.184 1.776
3.145 2.816
2.993 1.426

7.011 4.507

1.919 1.374

2.105 1.729
1 ..427 1.076
5.390 5.215

.$.. '1
2.270 1.866
4.042 3.247

; <: 6.803 3.511
3.018 2.442
3.235 754

2.102 830
3.382 1.229

2·759 994
4.480 3.595
1.485 1.273
1.673 1.392
1.510 1.352

.�

2.453 828

2.112 1.429
5.469 1.472
1.653 1.240
2.259 1.679

TUBARÃO, 28 - (O Estado) - Nossa vitória subiu a .5.469 votos

pessedi'stas contra 1.472 udenístas,
----------------------------------

L• IL· Il· I
ajes • sl,es.. ales.

LAGES, 28 - (O Estado) -- Final numérico deste municíp io : P;

S. D. - 6.803; U. D. N. - 3.511.

. Venceu PSD em Laguna
LAGUNA, 28 - (O Estado) - Final deste município, em vitória:

esmagadora daP. S. D.: Cripa - 3.018 e Silvio Moreira - 2.4.42. O P.

g.D. elegeu 8 vereadores, com 3.122 votos de legenda, contra 1.9/12. da
U. D. N .

.

Joacaba ao lado das forcus majoritarias·
JOAÇABA, 28 - (O Estado) -- Vitória pessedista por 4.0/12 contra,

3.247.

do Sul certoRio formou
RIO do Sul, 28 - (O Estado - Elegeu o P. S. D. o prefeito e a.

maioria de vereadores, com 4.480 contra 3.595 votos.

meatar; para solução paeí
fica das questões políticas
e adoção das providências
admlnlstraüívas necessã
rias à ação do govêrno,
permitirá que se recupere
o tempo perdido até agora
com o desencontro die. di·
retívas e a protelação de
medidas impo's�as pelas
c.i!J.'mtnsta,ncias"•

-
-

.=-'Si

-.-.: _ o MAl8 ÃNTIGO DLlRIO DE 8.lNTA CATARINA

�Jl'Ietál"W o D. GereBtes SUlNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
DUoto,. cI.....�t. Â. DAll.A8CENO DA SILVA

.

\

ARRUDA RAXOS

Tiroteio na frootei:r!
SOF,IA, 28 U. ,P.) - Ocorreu um

intenso tiroteio- entre as tropas'
turcas e bulgaras. na fronteira de
ambos os países, a leste de Svilen
grado. O conf'Iito teve lugar no dia
16 do corrente, Segu.ndo uma ver

são búlgara, o incidente foi provo
cado pelos tunas, que invadiram

.
a. Brrlgária, para. raptar guardas
búlgaros.
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Informacôes
,

u teí S Serão expulsos da França I
Pereira

Advogado é Contabilista
Con.'Htuiçéio de lIoeiedada••
P)aDOII contabeie •• 'Orgnniao
gõ.. .- Poreceree e lerviçol

correlatOll.
Rua Gol. Bittencourt nO. 122

Florion6polie
Do. 17 horol em diante.

Lindolfo li,A G· ;�
• • gDr.

Paris,' (U. P.) - Causou a realizar uma depuração ge-
enorme sensação em toda a ral dos russos residentes do

França a noticia do Mínisté- país, porem afirma-se que as

rio do Exterior, segundo a qual, investigações policiaisi não
20 cidadãos russos serão ex- terminaram e devem ser espe

pulsos da Ffrança em virtude radas novas detenções de cida

�e estarem tomando parte, dãos soviéticos. Entrementes,
ativamente, nas desordens e perdura a greve de um milhão
nas greves dos trabalhadores e duzentos mil trabalhadores,
franceses. A ordem de expulsão sabendo-se porém, que a Con

daqueles cidadãos russos foi federação Geral dos Trabalha
assinada ante-ontem, segunda- dores fracassou em seus esfor
feira, e somente hoje -dívulga- ços para paralisar os transpor
da. Segundo o Ministério do tes em todo o país, mediante a

Exteríor, as autoridades f'ran- ordem de greve geral aos. fer
cesas não estão determinadas. rovtáríos.

Alfaiates
Precisa-se oficial de alfaiate,;.;
costureiras e calceires,
Industria tnervute tureire

"SCARPELLI" Ltda.
Praça 15 de Novembro, 11;.

,�.--------------------------

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

Borario das empre
sas 'rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Cistóvão _ Laguna

7 horas.
16 horas,
Auto-Viação Haja> - ltajai _' 15 ho
Expresso Brusquense - Brusque -

raso

Expresso Brusquerise _ Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Viação Catarinense - Joíhvne

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - CUritiba

- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas .

Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
TEiRÇA-FELRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale-

D I d d ,,- (ii C t·
'. . . .. .. .

�������:!���asca.tari:nens€ _

CJUIOi·.�n·t.vil�lae' , e ega os na N"aO e, a arlnense no!rer�=::d��!�e�:� ����:.:::
Auto-Viação Catarinense \'

_ 7 horas. A Ação Soc.ia..I Catarinense, para, boa execução de seu plano de Social fjatarinen.se no seu quar-;

_ A�lt���l��fãO Catarínense Tubarão assistência ao verdadeiro necessitado, precisa em cada quarteirão de teírão, v.s, já'estaráAazendo al..··
Expresso São Cristóvão - Laguna � nossa cidade, de um ou uma representante, no mínimo, podendo cada go de util.

7 horas,
Emprésa Glória _ Laguna _ 7'h quacteirãe ler até cinco representantes.

I"
.

e �;J'pr��:�s·BrUSqtiense _ B�.lsque':'_
." Desejando O prezado leitor ou leitora colaborar em tão grandiosa Valorize o seu dinheiro, i�s,',

1G horas. obra, dê hoje mesmo a sua adesão por intermédio dêste jornal ou da
I
crevendo-se no quadro- SO�I�'

Auto-Viação Itaja! - Itajal '- 15 ho- Rá:d.i,o Guarujá. ,I dos compo�entes· do' CoJegl(",
raso

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às Pessoas que já s,e ínscrovaram : II BalTiga-Verde •

5 e 14 horas. -----......-

QUARTA-FERA Ouarteirão u. 18 - (ruas: Almirante Alvim, Cr isp im Mira, Av. I

I'Auto-Viação Catarinense Curitiba :\<Iauro Ramos e Ferr-eira Lima). I NR
'

-5h�L S S
Auto-Viação Catarinense Jo1nvi1€ Srs. Bento Aguídn Vie.íra e Heitor Faria, i

•

-A�lt�.�i��ãO Catarinense Laguna Quarteirão n. 4 - (ruas: Felipe Schmidt, Pedro Ivo, Sete de 8e-1 ASSINANTE'� .

- R��?doh%�rBrasileiro _ Joinvile _ às
lembro e Conselheir-o Mafra).

I' Reclamem

imediBta-1
5 e 14 horas, Sra. Stelíta Garcia e sr, Sidnei Noceti. , ;
Expresso São Cristovão _ Laguna

Q'U,arteirão n. 25 _ (ruas : Blurnenau, praça Etelvina Luz, rua Fer-
mente. qualquer irre- �,7 horas. gularidade· na entxeé« .

Expresso, Brusquense - Brusque - reira Lima e Avenida Mauro Ramos), - Quarteirão n. 26 - (rua Irmão
d' 6:

16 A�l�_���iação Itaja! _ Itajaí _ 15 ho- Joaouím, Avenida Maueo Ramas e rua Hío Grande do Sul) I e seus torneee.
,

'

1'85, Srta. Ma�'ia E:nrilqueta D'Avila. I ' :
.[!;>;presso Brusquense - Nova Trento

- 16,30 horas. Snl'o. CECtLU MACEOO SIMOES Camila., Gravata., Pitamell._
Rodoviária Sul Bra·sil _ Pôrto Alegre Q t t

. -

did t M 1 I G
.

IM' 'd 1
'_ 3 horas. , u.a ro quar eiroes

. (lo�preen ,I .-Os
"

en re. �s ruas: arec la :>Ul- ela. ali melhorei, pe OI m�'

QUINTA-FEIRA 1l1erme, Deodoro, Tte. SIlveIra e Alcl.pe�le paIva. nores preçfll .6 na> CASA MIS,
Auto--Viação' Catarin€nse POrto Sta. ETELVINA MELLO

.
"

Alegre - 6 horas. Dois quarleirões, compre,endIdos entre as ruas H. Luz, Fernando CELANEA - RuoC, Mafra.
_ A�t��'��s�ãO Catarlnense Curitiba .Machado, General Bitencourt, e Saldanha Marinho.

. . . . . . .. .... .... . ..... ,. . ...

Auto-Viaçáo Catarinense .Joinvile Sma. MARIA COSTA SOUZA "Fun�liollário público
- 7 horas, Quarieiã.õ compreendido ·entre huas Anita Garibaldi, F. Machfl.do, Lembra-te - descontando ,déi!t:
Auto-Viação Catarinense - Tubarão 'G' 1 B'tt t A H L

_ ó horas.
enera I encour. e V. ,uz. - centavos diários de teu venci-

Rua Trajano Auto-Viação Catarinense � Lagu�a Snra. AGNESE FARACO t
.

I'
.

23 Domingo Fármácia Rauli
- 6,30 horas. , , Quarteirão das ruas F·elipe Schmidt, Geronimo Coelho, Tte. SH- men o, sa arlO ou remunera-

-

Expre,sso São Cristovão � Laguna - v.eira e Alvaro de Carvalho.
'

I çãQ poderás deixar para tua;'
v�ira Rua Trajano 7 horas. Ó f

29' Sá'''' d f' Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2 BR. MANOEL FEIJ, I amilia, um peculio até Cr$;
, UJa o Fa·rm,ácia S ,o. AgEJ9ti� e 7 1/2 horas. A}'. 1\1:au'1'o

namQ�"
� rua Silv,eira de Sousa - rua Campos No-', 30.00000.

nho Rua Conselheiro M!lJfra' EXl}re$so Brm'quense - Bl'usqu€ -

vos -I rua Lages. " I I
'

, 16 horas.
\, TA. CARME<N BARBOSA \ nsc.l'eve-te na AssocjaçãG.>'

30 Domingo. Farmácia. Sto: ·À- Auto-Viação Haja! - Itaja! - 15 ho· - (B f
gostinho Rua Conselheiro Mafra .ra'kápidO Sul Brasileiro _ Joinvile _ às Mach���s:e �;�oH,�'�cHi� ���� Preto - Anita Garibnldi - Fernandó' elle lcente.

O s·erviço noturno será efetua- ,5 e 14 horas. SRTA. EDY LUZ E 'SR. CAMPOLINO ALVES
..

r--
............w-......--------_...""

do ,pela Fa.rmácia Santo Antônio si- Rodoviária Ss�;f'1�!�IRA Pôrto Alegre Ruas: Deodoro - Tte. Silveira. - Vidal Ramos - JeJ,.'>Ônimo Coelho.

I
DiJ". (1.I.\RNO G. �,

ta á rua João PhJto. - 3 horas. SR. LEODEGÁRIO BONSON .P.! LLETTIAut()�Viação CataTinense Curitiba Ruas: Felipe Schmidt - Largo Fagundes - Tte. Silveira - Álvaro 'UI'"
A presente ta,bela não poderá ser - 5 horas.

alterada sem pre'VIa autorização. _ A�t�����:ãO Catarln€n.se Joinvile de Carvalho. A ��m� �!fj� O
r

deDste Departamento
_ A���V�����_ CMarinense - Laguna

Dec1araço-es .do pres·ld�nte Irum!lnn COElatituição d. Sociedade '�
epartamento de Sallfle Publica, Expresso São Oristovão - Laguna - I _ li li li NATURA�IZAÇOES ,\

em '25 de outubro de 1947. 7, horas. I

L
.

O ld I
Auto·Viação Haja! - ItaJat - 15 hO-,

I
Tí.tulol D.alarat6rioill tid.!' _AllZ sva o da Campora ras" . Washington, (U. P.) - terceiro p.re.sidente que recebe E.crit. -- Praga- ,IS d. No... 2:�. í 1-

Farmacêutico Fiscal EX1presso Brusquense _ Brusqu€ - ,
16 horas. ' O' presidente Truman declarou: essa con.decoração, pois

a mes-I lo, andar,
----------"'------

.

Rápido Sul Brasileiro.:- Joinvile -

b d d I h"d f'd t Relild, -- Ruo 'l'iradentee 47. �"às 5 e 14 horas'SÁBADO que o em-estar o mun o es- ma aVIa SI o con en a an es
FONE •• 1468

�;

Tem dl'nh'el'l'o 1." Auto-Viação CataTinense - Curitiba tá "ligado e depende da solida- aos srs. Franklin Delano Ro- ,.,

�

- 5 horas. riedade das Repúblicas ame-\ osevelt e Herbert Hoover. -------------.._..--.:

..... • às�á�id�9 ���a�rasilei,ro - Joinvile �

ricanas" acrescentando: . LEMBRA-TE!
JlI.UltO ou Pouco. Não importa! Auto'·Viação Catarinense _ Joinvile "Se podemos conservar nos-' -'?- medalha, de ouro fOI.con-

O leitor deseJ·a obter uma
- 7 hóras.

sas atual'S I'elaço-es de aml'zade fenda., tambem, aos pre�Id.en- Inúmeros seres h1llDUl0l"
Auto·Viação Catarinense - Tubarão - ,., f f lirep..�i:.. mensal, semestral. ou - 6 horas. com todas as Repúblicas doi tes �lguel Aleman, do MeXI?O; qae Ja oram e ZH comer

ftnual, á razãe de 12% ao ano? 7 ��fa:sso São Cristo....ão _ Laguna
Hemi'sfério Ocidental, não! Ospllla Perez, da 9010m.bla; ta, aguardam tea aUX1ôo ,a-

Confie então os seus negá .. 14E��l::�SO Brusquense - Brusque acredito que será tão dificil: Bustamante, d? Pe�u e Jlme- n que possam voltar á ,0-,
cios ,ao Crediário KNOT, á ru') Auto-Yiação Itajal - Itaja! - 13 ho- acertar OS assuntos do Hemis-I nez, do Panama, aSSIm como a

ciedade. Colabora na Cam�
João Pinto n. 5, que, em com Ta�xpresso Brusquense _ Nova Trento fério Ocidental, com o qual te-I sr. Osv�ldo Ara�ha, delegado

p'aoba Pro' Restabele..: e.t"".
binação com (l ES('l'it.ório Imo - 9,30 hora's.

mos contraido, também, certa! do Br�.sll e preSIdente da �s- ...

biliário A. L. ALVES o em- e �xfJis1ôor�;�ria - Laguna - 6 1/2
responsabilidade". I selI_lblela

Geral das Naçoes da, Saude do Lázaro.
p�regará, prop�rcionando - lhEJ O presidente Truman fez es-

Ullldas. . . . . .. '.'--

com isto uma renda anual, se.· •••. .••• •••• • • ••

sas declarações ao aceitar a, O .sr. Thomas W. Palmer, O VALE D(i) IT.A.JAt

gur.?, de Cr$ 120,00 por C'r$ " medalha de ouro, que lhe. foi I' presidente da sociedade, colo- Procurem na AgêncIa
1.000,00 empregado. Viaç'ão aérea conferida pela Sociedade Pan- cou a medalha no presidente Progresso,
Melhores informações e de· Americana dos Estados Unidos,! Truman, a.uxiliado pIo sr. Da- LIVRARIA 43, LIVRARIA

talhes nos escritórios do Cr� Horario .

I d h" t I 'd Gr t 'd t d C ROSA

'diário KNOT, ou nesta recla- SE.GNDA.FEliRA
em Sllla e

.

recon eClmen o VI an , preSI en e o 0·-
••• , , .••....•.....•...•.•

Varig __ 10,40 horas _ Norte. por sua contribuição para as mité de Insignias. UM ANALFABETOção. Real g. A. - 7,30 r.oras - Norte. boas' relações inter-america-I. Essa medalha de .ouro con- é um cego. Na-o del'xes teu aml'g"", •

80 I OPORTUN-I-O-16-0-m-, ���fe�:oA�0_!t�I,3.0 ����� = ��l:horas. nas. I tém os escudos das vmte e uma na cegueira da ignorância: Dá-Jh;;'
. '"

'

li n.
'Panair - 9,50 horas - Norte. O sr. Harry Truman' é o, Republicas. a lUIll da instrução, levrundo-o a um'

Varig _ l���ÇhZ;::�IRA Sul. --.:....------------------------.---..,..- curso de -aLfabetização de adultos.
para quem tem muito Panai,r _ 1'3,07 horas - Sul.

OU pOUCO djnheiro NO���.zeiro do Sul 12,00 horas
I

Deseja empre2'ar bem seu QUARTA-FEIRA
� Cruzeiro do Sul 11,00 horas -

capital a juros (wmpensadores Norte.

de 8, 10 ou 12 por cento'.
Real S. A. - 7,3·0 horas - Norte,'
V"rig" - lS,OO horas - Norte.

Procure hoje mesmo o Real S. A. - 11,30 horas _ Sul.
.

QUJNTA-F�IRA
Departamento Imobiliário d< Panair _ 12,1'7 horas - Sul.

CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãe Pau.air - 9,50 horas - Norte. i ótimo presente de Natal.
Vang _ 10,20 horas _ Sul. _.

Pinto nO 5 (anexo a red,ação Cru3eiro do Sul _ 15,3'0 hOTa's _ Sul., Joao Pmto u. 44 - Fone 1.134

d
Cruzeiro' do Sul _ lú.'ÜG hs. _ Norte. I _

e "O Estadp" ), que tra-
'

SElX'I1A-FEIRA

balhando em combinação com Varig -'- 10,40 horas _ NQTte. Os opera'fi·OS reagl·ramÓ
Real S. A. _ 14,30 horas - Norte.

_

O ESCRIT RIO IMOBILIÁRlf Real S. A. - 7,3(} horas - Sul.

A. L. ALVES, fI·I'ma. espe-'
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panalr _ 13,07 horas - Sul. PARIS, (U. P.) - Esta manhã os elementos comunistas rles�Jl."

cializada com vários anos de SABADO volveram violenta ofensiva, visando atrair os operári,os á greve. g'Hal
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. _ Norte.' i I n t 1 'f t t

pratica no ramo, poderá ore. Varig _ 12.30 hOTaS _ Sul. nesLa capi a. ,-,ou ra o pessoa que s·e ma111 es ou 00n 1"a a gTEWP

recer-lhe a máxima gal'antia Panair _ 9,50 hor�s - Norte. e que foi a g.ranc!c ma,iüria - o's comunistas usaram, dos pl'ocessos de
..)OMmGO intimidação, procurando criar UIna al.mosfera cl:p terror. Os operários

e eficiência nÇlS negócios que Pa'llair - 13,07 horas _ Sul. assim ame,açad'os, re.ag·Í'l'am com 'Valência, pondo os comunistas em fu-
JI'h Panair _ 9,50 horas _ Norte.
lUles forem confiados. Cruzeiro'do Sul _ 11,00 hs. _ Sul. ga em diversas oficinas e ese,ritórios.

J� \

,I CL.��!�PJ�
Pinto n, 5

I
Dlretor: RUBENS A. RAMOS
Pn.rtetário e Dir.-Ger....

8IDNEI NOCETI
Diret&t de Red.çle:

lA. DAMASCENO DA SILVA

1
Chefe de Paginaclo:

. I'UNCISCO LAMAl.QUJI
Chefe de 1::mp:reulo:

lOAQ""'iM CABRAl, DA 8IL",I
R�resentante:

. ' A. S. LARA
mo Senador Dantas, ., - ..

andar
'1'.1· 22·6924 - Rió d. I.Belre

RAUL CASAMAYOR
a.a -Felipe de Oliveira. Zl -

8· andar
.

l.'el. 2-9873 - São Pa"l.

ASSINATURAS
Na Capital

A.. ..........• C�'$
hD!dtrt:J Cr$
hhaeatr. Cr'
ttI&a ••••• , ••••• , , C�$
..au.r. avulso,. (;1'f �••��

No ln,tttrlor
:A,a. . . . . . . • . • • • Crt 1el,OI
kl!llestre ..... ,.. Cri 0,00
Trimestre (" ..$ 1I.(!!9

Rãaero avulso .. CJr� iUY

"."e
41,13.
:z&,'�.
1,0.

Os orlJrinais, meem.e iiI!..
i"'lIlllicados, não Ber'.,

devolvldos.
" 41beçí!.o' não Si! rerijlloJ:}
..bilha pelos eofteeitoill
emitido8 nos artllrCNI

aulnad.,.

farmácias de plantão
22 Sábado Farmácia Rauiiveira

,

i

s
.,'
,

...-----------__-õ),

•

crIanças'Balanços de Instituto de, Educa-
ção Dias Velbo
EXAl\IES DE ..!lDl\HSSÃO
Comunicam-nos da Secreta-'

ria do Instituto de Educação,
que oS exames de admissão ao

Ginásio Dias Velho, cuja ins
criç·ão se acha aberta, a partir"
do dia 1°, devem realizar-se"
nos dias 5, 6 e 9..

-

Próprios para jaJ:dins ou áreas, podendO, também, ser

I aJ.·mados em sula espaçosa•.

I
" PREÇO: CR$ 300,00

- Fábrica .Reinisch - Rua

. .. .".,,". "",," "."."" """. """.

Aproxime-se maJs de !Je.$
amigos e parentes envlande- /-lhes um número da revista �.
VALE DO ITAJAf, edição d.".._v

l.
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Clube Doze
·HOJE: GRANDE SOIRÉE

de }\gosfo-=...Programa para o mês de
COM VARIADíSSIMO SHO\V NO CLUBE 12 DE AGÔSTO. APURAÇÃO FINAL

"RAINHA DOS ESTUDANTES'\ �IESAS RESERVADAS NA SÉDE DO CLUBE.

novembro:
DO CONCURSO

ri

I

mí Q

otJcmas
Acham-se abertas as inscrições aos exames de admissão ao Cur

de 1'0 Comercial Básico da Academia de Comercio ele Santa Catarina..entre todos seus colegas
chapa.
Está por este motivo de pa

rabens todo nosso povo por tão

auspicioso fáto, e especialmen
te o Diretório Distrital, que
tem a sua frente o esforçado
conterraneo Sr. Francisco Cos

ta.

Os exames deverão Ler in icio no próximo dia 10 de Dezembro.

Todas as informações serão prestadas pela SecreLaria, á Avenida

Hercilio Luz ,]\'0 47, das 17 ás 20 Horas.

Dr. SAULO
RAMOS

Especia1ist� orn rnoles
tias de Senhoras.
Aitc cirurgia.
Horário: 9 às 12

Walter Lange e Noemia
Amaral Lange e

Zanzibar Lins e Estelina
Seriiord Lins

participam ooa parentes 8

:r:...oaa e e suas ralações, o
con tre to de casamento de

.eu,. filhos PAULO e

ROSA MARIA

Paulo e Rosa Maria
confirmam

Fpolis., 19 -- 11 -- 47

na-

short.

ESTREITO

I
Continua O ESTADO fazon-I

-do distribuições de valiosos li
·,.vros, inclusive romances mo

,der'nos, entre as pessoas que
,.constam de seu cadastro so

;;,1::i81.
As pessoas que ainda não

.ha;am preenchido o coupori
-qu» diariamente publicamos
.'poderão faze-lo agora, bebi- FESTA DO ESPIRITO SANTO �

litando-se, assim, a concorra- Como todos os anos aconte- ODEON

,:�am a tão interessante inicia- ce, a laboriosa população de Sessões Chies

·'";tiva realizada sob o patroci- Canasvieiras, terá este ano en- - Nunca se viu nada igual!
.nio da LIVRARIA ROSA, à J .sejo de demonstrar sua fé na - Preparem-se para ver algo I{Deodoro n. 33, nesta Capital. terceira pessoa da Santíssima de completament,e inédito e DIARIAMENTE

.....

��i���������':' ������de, o Divino Espírito ��;�r����ma��gr����� musi-I �1\��Terre;o·
FAZEllI ANOS HOJE: Domingo s e r á realisada A 20TH CJDNTURY

FOXI
..

Senhor João Batista Berre- grandiosa festa orientada pelo apresenta: Vende-se um sito à Aveaid

;\ta, construtor civil. I esforçado Intendente Municí- FANTASIA DE AllIOR Hercilio Luz, distante 5 minu-

Estudante Sueli M:aria de' YITÓR.Li DO P. S. D. pal Sr. Francisco Costa, e ten- CARLOS RAMIREZ - JOANI tel da Praça 15. Tratar a Rua

·Melo, filha do sr, Jorge de Me_! (Do correspondente) _ Rei- do como festeiro o Sr, Azevedo LESLIE - JUNE HAVER e � Felipe Schmidt, 33.

:10, estudante do Colégio "00- J na grande contentamento nes- e como Imperador o Sr. João FRED MC MURRAY. ! , . ,.

.ração de Jesús". I ta localidade, pela estron- Cancio da Costa. - Uma maravilhosa exibi-I
Senhora Mary N.eves Lemos,' dosa vitória obtida pelo Dr. Segundo estamos informados ção de fertil imaginação real-,
Senhor Arno Krepski. geren..' João Batista Bonnassís, candi- abrilhantará os festejos uma çada pela mágica do TECHNI

<te da Casa 43 - Livraria, e ci-' dato qUe foi votado neste Dls- excelente Banda de Música COLOR, enriquecida pela ale-

-dadão muito estimado entre' tríto, para vereador pelo glo- desta Capital e que por certo gria contagiante de suas ce-
.

-nós, gelo seu trato cavalheires- rioso Partido Social Democrá- muito contribuirá para maior nas tão ricas de surprezas!

c.z:... _ ��u �
tico, o qual alcançou o 20 lugar brilhantismo

__

dos mesmos, SEDUÇÃO. e BELEZA!
- - -. ------- -�, ROMANCE e POESIA!

Vlube Recreativo .N�Ial das criancas pobres 1) NOOP��i.'��� EM MAR-

5 de Novembro .. II .

. '" I T CRA 154.

Estria sendo ()1'{/onizod(1s Barraquinluis pelo Gl'êmiu IAí'(/, pnr« os 2 - ;FOX AIRPLAN NEWS i

dias 6, 7 e 8 de Dezembro, Sábado Dominao e 2a [eira. Cnj� (1/(:r,� 2) - FOX IRPLAN NEWS'
será I ado éle /.e'I)C1'/;idr} j)(I�.([ ? N!;,tal =: cria_lIf:as pobres. f!O./.ICt.lll-S,�� a

29 x 90 _ Atualidades. Itodas ClS [am ilins de ,"'ronrmupolts a sotiâaricâade heneticinndo cnlH
, , ,

prerula« que poderão .)(:'j' remetidas á R'Ua Trajano 49, Ilté rlir.,!
8,

qllln-1
Extra. - Extra. Extra.

seimas dias 6, � e 8. flc(eridas 1JI'�'I1flas e comestíveis podem (11m/II �?I' Barbara BRI'l'TON -

JOhn-I·········,······
' ,

remetidos ao Lua. Sei-oiço ele co:mna e U(/1', Indo 00 nJ' iicre, seroia» níe JOHLSTON - em:

p�las ')l�oQas do Grêmio �iTa. As 1{(l.r?'�qllin!Uls ser'fio nos terrenos 110
ROIUANCE NO llIlSSISSIPPI

Lira Tems cua, das 49 as 22 11,01'0$ e 30 miniitos,
.

(T h' I ) Iec UICO or

PEQUILO MATOS

,
Preeos i

E' CEL) NA' MATOS VVA. SEIlAFINA YANTI BIDO.l\'I Cr�p 6,00 -- 4,00 - 3,00 .

- Ás 7Y2 - Cr$ 6,00 (Úni-
par-ticipam o noivado de sua fi- pu r-l ieiparn o noivado de seu fi- ) RITZ - Hoje ás 4,30 e 7,30

1° Secretário iii;} (HJlO!\IA,n com o 51'. GABLOS lho GAnI,OS A,LBf:ll-tTO cnrn a srta.
co .

horas
��..,..,,_-� ALBT,�n:I10. [CU.f01VIAJt MATOS.

"Livre" - Crean�as maio-
MICKEY ROONEY _ Ange-res de 5 anos poderao entrar

l\leu terno ficou novo graças à I GUIOMAR ·e CARLOS ALBEH'l'O na sessão de 5 horas. la Lansbury - Elizabeth Eco-
'TIN'rUR.ARIA CRUZEIRO -! Confirmam BiPERIAL ot e Butch Jenkíns - em:- .:�:

(" .

Tü'adentes, 44
__ ..

Fpolis, 20-11-47
_ As 4 e 71/� horas A llIOCIDADE É ASSIl\I

f!rmandade N� S.. DE:::>::.:f�Ji1&;f,���:��:i�::i<�e�' Im. iAs homenagens.;
- Espetaeula� Programa -

Uma hi��r�!I���. falará a

,410iU'IG c1ça-a
EDITAL, Depois a mesma voz faz a des- - Um eletrizante e sensacio- todos os corações, com inter-

\.� üViJ li .

Afim-de tratarem (le seus ínterêsses' or icão elo quadro passando a fazer nal filme policial, cheio de pretes irresistíveis de símpa-
Junto ao Depai tamento Oe Estr-adas de' ,'.. .

FESTA DO ORAGO Rodagem, comido as pessoas abaixo, a, I a (';Ilamad� CIOS heró is. cujos nomes, intrigas e mistérios! tia e de sensibilidade'.
.

"
nos dias e heras designados, munidos

I
a proporcuo que eram chamados. J E t rI t

.

De ordem da Mesa Adminís- das respectivas €scI·itura:,,' .é.os imóveis de linham a resposta corn a marchá AUnACIA DE CI{innNOSO ste n me em a mais sensa-

.{. tí d ta Tr d d I s'tlas pl'opnetlaeles e atmgldos pe:a es· I t· 1 d J' "
donaI corrida de cavalos até

.l.a lva �s a_ nnan a �:. COn�ltl�ad2'"eJ11 construção "Florian6Polis-Join-1 Ja:!c.a OS lam)018·S e

eorl1.eU1S,
em conl:

·vldo aos lrmaos e aos fIeiS em v11r', wmparCCei'€'111 aos escntórlOs dos smdma. William GARGAN hoje filmadas ... Mas é, antes

. I
.

.. S?1'viços de Construção ela Estraca, ills- Terminada a c;hamada a voz faz
e Cal'ole LANDIS. de tudo um romance profunda

,ogera, para aSSIstirem as fes- tq'iadoR no prédio ele proDt'i�darl,� do sr. ··t
- ".' "B

' "
-

t' 'd d d' P d ., .4llino <te Oliveira, sito nos Baneiros: uma eXOI .açao aOS.heIOI's,.. ra-
_ Emoções! _ Torcidas! mente humano ...

.

IVI a es e hossa a r�e�l a DIA 10-12-1947 '"os de 1935: Aql1l estamos, l',eve-

. Nossa Senhora da ConcelçaO,! '

Das � �,s 11 1.lOras ..
renLes, não para c.horar-vos, mas Traições. Censura LIVRE .

.
-

l' d
AlUno de 011vell'a, Lmo NatlV1dade, l)a 'U e 'alL' 'p" P'" ,.. II No Programa·

'.que SeI ao rea Isa as em nossa
\ Gustavo Frank, 'Capitão Américo d'Avi- ,c 1 ( X aI-VOZ, e� an cC a

_

dcl H1 - -

.

•

'Capela conforme proO"rama lIa
e

valdo'l.l.1ii"O Fl'�ncis.
co Silva. C

1.)e.. l�S,

.

nesta

S.o
ICl1l

da.de,
nos vos Um movimentadíssimo Noticias da $emana

, o Das 14 aS �6 horas , gIol'Joflcamos e ,"os agTadecemos cional.
,que segue;,

.

Pedro Gevao;,'d, ,3081:'0 de Sousa, pa-; uma vez mais, a bélissima lição "western", repleto de aventu-

NOVENAS de 29 do cor
I aco & Cla. "oche Iha e J·osé Severino, . .

t -t· d' t ras sensacionais e lutas estar- Artísta da Camera
- -

Sousa.

I
elVlca e pa 1'0 10a que Ignamen ,e

-rente à 7 do mês vindouro, às DIA ,2-12-1947 nos. Iegas.tes! Ma.terializastes o ju- recedo.ras! , Preços:
19 hOI' . -

Das _H as 11 horas. nl1110nte feito ant.e o Simbolo Sa- CRIME INU'TIL Cr$ 4,40 e 300
as,

.

Alvaro GregorlO Machado, �{ana Amo_: O' '�ct
.

' • •

MISSAS - dia 8 de Dezem- rml Rosa, Osvaldo Amol'im R0sa, Fa- ,,1 c, O da Pát.rw,. qual o de defen- BILL ELLIOTT. . , .

, ..,
raco & Cia. e Júlio Müller, der a sua lnteg'rldade, mesmo eom ROXY H á

,bro, a pl'lmelra as 7 horas com
_

Das l� �s, 16 hor":� O sacrificio da J)l'ó.pria vida! Des-
- As mais oopetacularfes - oje s 4,30 e 7.30

(Comunhão Geral, e a segunda Dl�;"�liI�anc?�;v�l� ���:' �l���t�o�la��s� I.e" a vida pelo Brasil, mantendo "lutas" já apresentadas em horas

:.solene, às 9 horas; noel Antônio Pereira
.. ' 10

qiie Ele t.em de mais puro, sagT'a- filmes deste genêro! 10 - Cine Jornal n. 3 - na-

PROCISSÃO d·
DIA 3-12-'1947 do e eterno: a sua H i,s,toria. III cional.

..

- no mesmo la Das 9 ,'s 11 horas .", B'·l f' ··1'
--

"8
"

17 h . d Durvaí Cesar dos Santos, João Sher·
", ° r aSI con la na vlgl a,nCIa Á PEDIDO'" 2° Lee Bo ma M

.. ' as OI as, percorren o o
mann. Antônio B. Clmeel, Odilon Rosa e das Forças Armadas e deposita

--. . , . .

- w n - ar-

:Itenerário de costume; Antônio Salum.
,

_ �lla,fé no eivismo de seu Povo", INICIO. 0/20 Episódios) do guerite Chapman f3 George

QUERMESSE - durante os Jq.sé Bl���ff!�, "�{)�2 ��11�a:es, Cons-
TOl'nam a rufaI' os �amb�)l',es melhor de todos os seriados: Mac Ready - em:

-dias 5 6 7 e 8 serão realisadas tant<:, Marin,ho, José Araúj(} e Pedro Ollve_-se O Loque de sll:ênclO e OS DEMONIOS DO CIR,CULO E AS MURALHAS RUIRAM
" '. Clprlano. depol:s. .. forte, ,como ,fode·éoU'

k-quermesses de lmdas prendfU3, DIA ,4-12.W47 eoraeão livre do bmsileiro ouviu-
VERMELHO m drama emOCIOnante que

'·f f'd b Da3 9 ;.s 11 110""" •
. -

'
. IV desv nd m' t" d t

.

1
"que oram o ereCI as em ene- Antenal' Valentim da Silva, Manoel se a Il1troduçao do Hino NaCIonal

- - e a o iS e1'1o o erflve

,iício das obras da Capela. Pedro da Silve;ra, �oã? Selva, Alfredo lendo toda a assistência, vBrdadei- CONTINUAÇÃO (3/40 Epi- segredo das biblias desapar�-

Outrossim, faço ciente aos
von Kano���cI�/ ,i�!P[Jal�or!:ev€<lo. l'�me?�e empol'gada, c�ntado, com sódios) do seriado extraido do cidas e das muralhas ...

drmãos que durante os dias .João �unes, HeitoD Bittellcourt. Ade,· o� aI.loubos de entusIasmo que a livro de EDGARD WALLACE· 3° - Zachary Scoot e Fayer
.

'
.'

. l�ld€ Il-ltma ,Torg�. Demóstenes Oliveira solPTIldade despertou. "
'

::aclpla mencIOnados, plJ,ra efel-, Qa Veiga. € HerdeIros de .João Vasc'O Terminado o Hi,no ,eslrugíram' OS DEMONIOS DO CIRCULO Emerson - em:

to de cobt'ança de anuais, esta-
(em Juizo).

DIA' 5-12-1947 palmas....... VERMELHO· O SINAL· DO PERIGO

Lrá a vossa disposição no Con- Dali 9 às 11 h'Oras

I
,.--

com: Seus sorrisos' convidavam
Antôn.Jo Gandl'a, VIúva Mercedes

<sÍstório da Irmandade, o irmão Amorim, VIúva Júlia Bernardina Stuck Wilson Anddani.. HERMAN BRIX (Bruce ao, amor. .. seus olhos amea-

'Procurador. ����;n���� Machado e João Zeferin� Marisa Fernandes Bennett) e Carole LANDIS. ç�doreS', poréIJ1' anunciavam a

Florianópolis, 28 de Novem- Das 14 ,)s 16 hora8 Andrfani.· (4 episódios - 9 partes _ morte.

!"h"ro. de 1947.
Dá"io Manoel Nunes. JoceUm Celso h

.

d
..

-) Censura atÁ 14 allos·.
'ou Peres, Ma.noel Sebastião da Rosa Dela. ]X\rticipam aos parent.s e uma ora e mela e proJeçao . '-1

Gumercindo Cnminha - Se- mar José da SIrva e Teófilo Gabriel d.os pu.aa. d. sua. J'elaçõ•• , o NO Programa: Preços;
"oeretário.

Santos.
DIA íl-12-tI)47

na,oim.nto de .eu filho A MARCHA DA VIDA _ Nac. ás 4,30 horas - Cr$ 3,60 ,e 2,40

Bráulia fJ::':d:s àJal�i���sMarla Isal-
W I L S O N Imp. Filmes. ás 7,30 horas - Cr$ 3,60 único.

tina da Silva, Jer.ônimo Amorim e Filo- Maternidade, 21/11/47 Preços:
ACHEI!

mena Maria da Rosa.
2. - As pessoas que deixarem dEi Cr$ 3,00 (ÚNICO) .

.:A. "·Tinturaria Cnlzeiro é 8. que atendei' ao pr.esente convite, não fom- interêsses junto ao iD. E. R

1I T• d
. pal'e<!endo a'O local naS' dias .e horas de. - n� d· P .1 f'

- ·�·,Bne, HOr-.m:e-,.serve·_. Ira ent;es,. signad'Os, sõmente ser�o átendlcfás de-'
- ,4.h_ocur.a cria "Judicial do DER., �. ,ara 0,. .p·eil84:)�•. .ue '. UlO

.

t-d d
FlnrlaT!oooli,. 17 de no,'"mbro de 1947 1 d C�' o. '

·44 i pOIS que o aa as emais ron'stantes d3 . Dr. AIf.red.'O. Damasf"-€'IIO d'l Slhn, nr�- pala OI' oJ:e ,to e
presente 'relação tenham tratado de oSeus d

.. -

cura or JudJclal do .D. E. R. (5266) .elft par.

De ordem do sr. Preeideru:e,
»convidc os srs. associados e

-exrnas. temitiae para aseis
.tirem a soerêe dançante que
-est a sociedade levará a efei
.to hoje, com inicio

â

s 22
.hores:

Servirá de ingresso, o ta
.. lão do mês de novembro.

EUDALICIO AJYIORlIlt1

--:......?
o.. GoATAllIrj[HSl

OE: TRJlNSPOGlTES AÉP.EOS LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

Ministerío da i
EDITAL

arinha

.......

. ?e ordem do senhor Capitão de Fragata da Reserva Remunerada,
Pl inio da F_onseca Mendonça Cabral, Capitão dos Portos do Estado de'
Santa Cata,l:ma, faço. chegar ao conhecimento dos interessados, que:

,

a) - Iodos os Reservistas navais elas classes de 18 a 45 anos, isto
<\. �s nascidos de 1° de janen:u ele 1902. a 31 de dezembro do 1929,
residentes no Estado de Santa Catarina, deverão receber ele 10 a 16 ele Idezembro, GUIAS DE INFORMAÇõES DO RE&E,RVISl'A, na Capitnn ia
dos Portos, em FIOl�ianóPolis, e as entregarão de 16 a 30 de dezembro I
no mesmo local, devidamente preenchidas, acompanhadas de uma 1'0-'

togr�fia 3X!1, do f'rent e, sem chapéu, do Reservista e sua Caderneta
Certiricado ou Cert.idão, para que seja posto o competente VIISTO de
acordo com o seguinte horário : Dias uteis, das 10 ás 12 e das 14 á� 16
horas, excepto aos sábados;

.b) - As Empresas e Companhias de Navegação com sede nesta
Oapital receberão GUIAS Dl!; INFORMAÇõES DO ,REP-EiRVISTA (tantas j

quanta,� fo�'em necessárias) para seus empregados Reservistas navais, (
na Caoitania elos Portos de Florianópolis e as restituirão devidamente I

p�eenehidRs, acompanharias de uma f'otog'rnf'ia 3xlt, de fronte. sem ena

p.eu, .�o . He.serústa com a Caderneta, Certtfícado ou Certidão para o
f'irn ja indicado:

c) - Os Reservistas poderão, também, receber GUIAS DE INFOR
MAÇõES DO RESERVISTA nas Delegacias desta Capitania em São

�ra-ncisco do SIlI e Itajai e na Agência ern Laguna, no prazo acima
citado e as entregarão cm idênticas condições;

.

d) - Conforme vem sendo observado os Reservistas navais. em

p.rega�os, ,UTIO precisarão comparecer Da Capitania dos Portos, compe
Lindo as Empresas, Entidades ou Companhias o recebimento dos GUIAS
DE INF1QRMAÇõES DO RmSEKVIS1'A. que as restituirão com relacão
especifícada, 'em duas vias, - passando a Repartição Recebedoru o

competente recibo;
e) - Os Reservistas navais de outros Estados, em transito. 1'<)(;0-

berão o mesmo GUIA nLi3 JNl<lOH::\JAÇõES DO RE'SERVJSTA, nesta Ca
pitania, Delegaoías c Agôncta sendo a entrega feita pelo próprio, O'W

apresentará a Caderneta, Certif.icado ou Certidão, para o eompetentc
VrSl10, assim como uma fotograf'ia 3x4, de frente e sem chapéu;

_

f) - Os que .não possuírem Caderneta, Certif'icado ou Cer tidão (por
nao terem rceebido, por terem perdido ou não Lerem em mão o do-I
cumento quo lhes foi ontrr-gue): deverão, também, apresentar-se. As i
suas GUIAcS Dli3 ITNFÜRMA.ÇõES D.o RESERVISTA. receberão o VIS'PO
e uma nota explicativa;

.

go) - No corrente ano. não haverá "A Comemoração elo Reservista"
com as solenidades que lhe são peculiares,

'Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, em Florianó-
polis, 26 de novembro de 1947.

'

Nelson do Livramento Coutinho - Escriturário da classe "O" -
Secretário,

( _:!Íi:e f3ed �Éa't5 ü/'t<tA.f:iite.,)
""'I, MV�.J.lO�} , fR�f.�iC�&R4.:l�

H�mWR(�m • \llk!íI�I� 1<Il\�n' iillt�, N��fW5
(:[)jf!'e3rJ de a�tU.ilM W1i..f�

TIL

"

.........

I
/
!

/
i

I
(orraspOi'ldeilCia
(omerdal CONTA CORRENTE POPULAR

Juro;; 51/3 a. a. - Limite Cr$ 30.000,QO
Movimenteçio com cheques

AUIVIENTA DE 700% O

NUME-:IRO DE, TURISTAS AMERICA-'
NOS NA HOLANDA 1

ME;TODO: S. H. L - Comunicam de
lfotl srne a Eflcieu!® Haia que o numero de turis

tas americanos na Holanda au-.

mentou de 700% no corrente'
-.

.ano, em comparação com 1946,
I segundo dados oficiais publica-]
dos. 550 americanos residiam'
em hoteís l-:a cidade balneari.a

SEGU'R
�

f;�CI'-.de Soheveuingen de 1 de abril
'.

"'. j'fi ' �: ..
a_ 1 de outubr?, em compara- ,

,

.. H.1 ·

çao das, estadias era de 4 a '9
�.

dias em 1946, comparada com Resultado do Sorteio realizarlo pela Extração da Loteria
a de 6 a 7 este ano. A média em Federal lia 29 de Outubro de la�1. (la ucõruG cem o
1939 era de 2 a 7. De!;reto-Lei n> 1.930, de 3-9-191.a5
................................ LOTERIA l'�EDERAL
Inscreve-te na Associaç:ão 1.e Premio 2,611 l.e Premie 14,512 3.0 Premio 1.671

Benefíeíente dos Funcioná- 4.0 Premio 29.382
""..".....=- rios Públicos Estaduais e Jllu-

I
QU�R ViSHR·SE tOM (ONFORTO E ElECiANCIA 1 I nícípais de Santa Catarina. ,.

Plano Me rcant-l

I 'I'rês cruzeiros mensaes -
Primeiro p. ermo

PROCURE A
dez centavos diári'os e estaI'ás' Segundo prêmio

} 1.·fj.'.�•. ·I·a- �
...··a�·"I,·a-·· rilil. 8., Cft111ft .11

preparando um· peculio paral'IM'�rcdro prêmio.

j' �I .," ';" � II tua familia. ilhar do 10 prêrnlo
2iI � •••••• , • , • • • • • • • • • • • • • • • •• ••••

Milhar do 20 prêmio
Rua Felippe Schmidt 48 AUMENTAM AS EXPORTA- Milhar dEI 30 frên;_io.

.....__=-..-......� �___..__J ÇÕES DE PRODUTOS AGRI- Centena do 1 premro

.
.

-

COLAS NA HOLANDA I Dezena do 10 prêmio

Imnortados dim1et�r-Hlnte dns ID' V n�;fln� S. H. L - Informam de

AmS-j
Direta 44-

iS � ,. .r. �I U:bUU ,.

U fJ��. �H�nhHjl. terdam que os produtos agrí- Inversa 44

Aos srs. médkos e iarmaceumos e aos nOspitals i colas exportados pela Holan- Com um pequeno dispendio de 5 ou 10 cruzeiros por mês o

ComunioQ�oll que ••tamol rec!bando urna importação direto da nos primeiros oito meses doi possuidor de um titulo do PLANO ME1�CANTIL está habilitadc;
d�. E.todo. ?mdo., do. IIGg�int;'7Q artigc:s: corrente ano atinginram o to_! a) � participar de 3 sorteios reatizadc� pelas últiraQll

,
Fdmu para Rál0i! x, om dIversos tamal'lho.g. '.! f'

-

d L t 'à fi' d J
Al!-'t\obdos II trave.seir;B de d::n::ml de ar, de borrocho __ Dodeira41 G ,tal de 282,300.000 florms, cer-j ex.reçoes

a 0. ert. e :r�.. ..

. .

capotmhoil higiênicos de borracha. ca de Cr$ 1.976.1000.00, se-I b) - entlar lmen,at"mente. na posse do PremiO, cons..

. .

Luvas para oirurgia. gundo as estatisticas publica- tituido J,::or móvei9, �ercadorias e utilidades a sua escolha:

.Cuba•• comadres, Irrlgadore., ca.necos gI'(1duada�, c,?mpadre" funis, das pelo Govêrno no periodol c) - ter garantdo o reembolso fmal das mensalidades
em ferro bClbdo. esmaltado, .

- I -" d 2001
E diversos outros artigol. correspondente de 1946, o va-, pag"s, <lCI escldS$ e /n,

.
.

1
Demonstrações e pedidos à SOM A T É C 101' foi de 110.500.000 florins. I .

à) .-:. no caso de ft:d�clmento Gc?rrído depol� do o

a�o
Soci&dade Materiai. e Instrumentoll Técnicos __ Cisntifio<l11 Ltda,· ,As cifras indices, publicadas de mscnçao, estand? o tll.ulo em dI!!, as rnensahd�d("s serao

Rua Cou.elheiro Mafra, 54 -- Caixa Postal, 1<18, pelo Departamento Central de i restltuidas aos herdeiros. .

___
Telegrc.mal: «SomQtec» FLC),RIANOPOLIS.

. I Estatistica, tomando como ba-ilnspetoria Geral: A�: João Pessoa - 103 - 8.° :;nd. salas 8.7/819

ft ' CI 11 d «: f C t
.

.

.. se 100, os r,esultados de 19371 Curttlba, E-Itado do Parana .

NerO .OIRe. ue �anl� I!l !�rp1s.:t .1939, mostram que o valor de Visto: Inspetor Geral - ]. Pavan - Diretor Gerente -

ii U ih iUI exportação desses prod.utos foi! Dr. Lucidio L. Filho - Fiscal do Govêrno - Armenio Cruz

de: 1�6, e a quantidade 27
..
Os Ii O PROXIMO SORTEIO REAUZAR-SE-A em 29 de Novembro de 1941

algaI'lsmos mo.stram sensIvel '

melhora, em comparação com I CASA MISCELANEA distri ..A primeira Agua de Colônia fe!e.

os do .an? passado, qu�ndo o I bui�or8 doa Rádio� R: Coi A no mundo foi fHbficlllda na eida'_
valor mdlce de exportaçao, era' VÜ::tor. Válvulas 'e ·DI_COS. de COlôllia .pela F�hrlea.. de. "'oh.
de 49 e a quantidade �3. ) Rua Conselheiro Mafra M.aria Farin.a.

DIREÇÃO:
Amélia M Pi!mzzi

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA}
TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LIDI 7.930, AFIlvr DE SER REE!'-.'mOLSADOS DF
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMEN'I'OS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-Sl!l AO ESCRITÓRIO CENTRAl
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI
CIO Â.lv'lJl::LIA NETO.

CAP!TAL: CR$ eo.ooo.oco.ec
RESERVAS: CR$ 15.000.?OO,OO I

Tr�j(Jfto, 23 .. fl@W!,@!�:�.P�!!!__....J

DO LAR lIDA.

OU44
85 sre
37878-
4.144
5.BW
7.87g
144

De ordem do sr. Presidente, cientifico aos interr?ssados
que se acha aberta a matricula para o Cllrso de pilot.lgtm drs
ta entidade, de acôrdo com a3 instruções recebidas da Divisão
Aéro-Desportiva da Diretoria de Aéronautica Civil.

Afonso Veigá
Secretario

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA TENIS. CLU"BE D �

""""'_.........._awo_W&U&_,_........:_·"""""""""._ -...,

_.
omlng {}, D;�U3 30� CocktaH das

I
I

I
o trabalho isolado é dísper-

I
sivo; a ação ordenada e con

junta é plenamente eficaz.
---"---------------------- A Ac,ão Social Catarlnense

II desUna-se a coordenar esfor

ços em prol dos desprotegídos
da sorte.

em

,

r

[xpar;
.

ente-o. r �elicioso
......--. _._�-----_.__._--_._- .•

•

freço �or Relojoaria Prcqresso
d� JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SER'y'!ÇO Dre
r-lEE�y'iBOLSO POSTAL

Buenos A��c?" cu. P.�
As f�mtes OUClalS argentinas
voltam a afirmar que nada Im-]
,pcd" que o Bl'm;jl possa com-i
'FruI' trigo argentíno, desde que
-o país amlgo pague sessenta

j}flSOS lH}1· 100 quilos, conforme,
4) aeôrâo assinado o ano pas-]
-sado, Dizem, também, que con-I
thrna de pé a proposta argentl-]
lia, de reduzir o preço, confor-I
me pe,tle a embaixada brasHei.!
-ra, desde que o Brasil, por seu!
']ado, baixe os pl'eCIOS de produ-I
-tos ta�sl como o :1';1"1"0, a borra- i
-eha, etc,

.'

J,
. . . . . . . , '. " , I
A ROYAL DUTCH PETROLE-I
-:tJ'NI COMPAWY, D A HOLAN-[

DA, VAI EMYrIR NOVAS !
AÇÕES

'

\
N. 3 c-s 180.00 N. 4, o-s 220.00.

_ Marca Condor
S. H. L - Informam de Haia I: Fabricação italia,lCl Caizo da niquei, fabdcação

-que OS boatos de que a Royal, Italiana

.Dutch Petroleum Company] Caixa de niqufJI Altura 9 cm.

N. 4.A Cr$ 240.00
]lretendia adiar a emissão de Altura 16 cm. O mesmo com repetiçã.o
novas ações foram negadas pe-! Nossos relógio!: lião acompanhados dos r9spectivol! certificados
:1.a administração. Dentro em! de garanti0.

Breve, ao que se diz serão di-] PECAM·NOS Of>TALOGOS - ENVIAM6sG�ÃTiS
'vulgados maiores detalhes so-I

-

JUCEND & FILHO_
Cul'itibr.l • - Praga ·Tr;o.dentes, 260·. Pa:rann

::o1'e a emissão proposta. Infor-
ma-se que a Companhia pre-I _

ltende emitir 300.000.000 florfns] C'lh...&1�fg,,,Jrn �2 5 YU'(�=.:em acões de 105 preferências. "'1.1"'.mli.A� U LAr j) i.'��
.Alem-disso, noticia-se que ela
-vai emitir 100.000.000 florins, SODA CAUSTIC.A americana-caixas com

-de titulas a 3 1/2 por cento, de
latas de 1 litro

n
� P FlON f A ENTREGA

-

'....r... ��b�:ri?��:
....•......: ·1 MAIIlNllD • Marinho Lida.

rmo vital (
RUA TiRADENTES 31 - FONE, 716

1
Caixa Postal 323 - Telegrama: MARINHO

Washingt-on,
.

(D. P.) ---: FLOlU1U'iOPVI.IS Santa Catarina:.Na sessão de hoje do Senado, _

-os lideres de ambos os partidos i
-organizaram o programa de au-I,'-xilio de emergência ao estran

-geiro, como arma vital da! para quem possue de Cr$
«guerra f.ria" contra a aprova-!certa de 10'/. 80 ano com

"São do projeto de lei, com ape-! Informações nesta
.nas alguns votos contrários. En-'
-tre os democratas, sabe-se que I-extst.irâo.:' apenas. dois votos

I<contrários, .

os dos senadores I
. O'Daniell e Taylor, que, recen-j

.

temente, fizeram uma excur-l,:são pelo íntertor do país, pro-
nunciando discursos contra ai

"

política 13xterior-do presidente I
·"Truman. I

Faça seu pedido por carta ou telegrerna e pegue
sórnen te quando receber.

c-

EGOCIO
10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
recebimento de lutos mensais.
redação.

I
J J(}�[I�lista for�gl�o I

I RlO,' (A. N.) .- Ha dias, I
I encontra-se no RIO ° carguei-!
ro tinl.tndes "Aura", a cujo

I
bordo )- iajou, como clandestino,
o jorn.alista Halsiki e foi en

trague às autoridades policiais
, II pelo

.:omandante da unidade,

II deven do �er recambiado par� 1

r o seu pais. Trata-se de Laurí II I Rail.mder, Falando. hoje, à

11iePI
ir ta f_\-:III da Meridional, .

atí: mou ser redator do jornal

I
de!nccrátíco "Filandia Livre"
e membro do Partido Social
F'Ilandes- Acrescentou que o

I "eu país está, atualmente, do

I minado pelos russos, não ha-!
vendo ali liberdade de espécie!
alguma. O seu jornal foi feCha-Ido pela policia e os redatores

presos, Inclusiva êle, só obten-,
do liberdade muito tempo de-!

pois. Receoso de ser preso no

vamente e temendo as torturas
a aUe seria submetido para de
nu�ciar seus companheiros de'
partido, resolveu fugir para o

Brasil. Disse que sempre foi'
anti-comunista, tendo lutado
contra a Rússia na guerra pas
sada. Apelou para os seus cole

gas brasileiros no sentido de

que impeçam o seu retôrno à
F'ilandia, o . que redundará,
certamente, na sua morte.

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

.... _�

9 às 13 horas

O EXÉRCITO HOLANDÊS
CONTINDA REGISTR!.ANDO
BAIXAS NA INDONESIA
S. H. L - Informam da Ba

tavia, que as baixas holandesas
na Indonésia, no per-iodo de 4.
de agôsto a 31 de outubro, fo
ram de 248 mortos, 745 fe-

l,
ridos e 19 desaparecidos, de
acôrdo com dados revistos, e

publicados pelo Real S. Médi
I co Militar holandês. A 5 do

corrente, as baixas foram de 2

mortos e 6 feridos, segundo na-Iticia o Serviço de Informações

��, ��e.r.c:t� .��1��1�l,es: . .. . .. t I
i Quer estudar á noíte i Adqui- �
rn uma ação (lo "Colégio nar.,rtga-Verde",

T

•••••••••••••••••

Conlrôle matrimonial
Um têrço dos 600.000 divórcios
que se veríf.carn anualmente
nos Estados Unidos, pode ser

evitado, diz um conhecido pre

gador em questões de casarnen
to. Na revista Seleções de No

vembro, êle explica como, e.

indica os 10 tipos de situações
conjugais que devem ser evi
tadas. Compre seu exemplar
de Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

PORQUE VOCÊ NAO PODE DOR-
MIR? Você tem que dorrntr no

mínimo 8 horas por noite? O
alimento antes de deitar-se
rnan tê-Io-á acordado? Aqui,
um per íto destroe noções co

mumerite aceitas sôbre o sono

e oferece fi sugestões que o

ajudarão a dormir melhor.

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

À CABECEIRA DO ENFERMO.
Como você se comporta à' ca
beceira de um inválido? Faz
serrr ões ou dá conselhos?Aqui,
um inválido revela como uma

pessoa doente se sente em re

lação aos amigos sadios e à sua
família... e como êle gostaria
de fato de ser tratado.

� •• <O> •••••••••••• 0 ......

tLE SABIA QUE O MUNDO ERA
REDONDO, Cristovão Colombo

esperou oito anos para que a

Rainha Isabel aprovasse sua

grande viagem. Leia, nesta con
densação de' uma biografia do
grande c;escobriclor, porque
Colombo recusou-se a partir
quando obteve o consentimen
to real, a não ser que a rainha
aceitasse três condições.

São, ao todo, vinte e nove in
teressantes e estimulantes ar

tigos,mais a condensação de um
emocionante livrá' neste novo

número de Seleções, a revista
lida pelas pessoas bem ínfor;

madas, em todo o mundo.

-

ES
DE NOV'fEA1/BRO

A vende agora! .,..

A REViSTA INTERNACIONAL
PU BlICADA EM 11 IDIOMA s

9,,<�(>�*��.� .
- -

R��resentonte ge��'-;o S;o�iI;
FERNANDO CHINAGLIÁ
Av. Presidente Vargas, 502 - 19•• - Rio

•••••••••••••••••

V E I
Para r a pida entrega procure conhecer os tipos e preços

que di spomos.
JURANDII�. LINHARES & crs.

Rua TIradentes, lS·A
Te lefone ! 344

1--

OUIlANTE TODO DIA.

nos VAfiéJOS

"

I
I

t
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OSCAR MEIRA é

SENHORA

,,_._---

Paula Ramos
Âvaí
Figueirense
Atlético
Caravana
Colegial
lBocaiuva

Amanhã o publico assistirá ao sensacional «malchn entre os tradiciu
-- nais rivais Avai e figueirenses------

iJIãY"-de�;�����d;F�t;;r-;�T;d� .

cerramento da temporada oficial
___d_o_c_o_r!_�e_n_te ano, em bOlnenageol aos cronistas esportivos da Capital.
MOVIMENTO DO CAMPEONATO AMADORISTA I

--�

DE FUTEBOL I
Com a realização da penul- Djalma (Atlético) 4,

'lima rodada, é o seguinte o mo- Zachi (Avai) ", 4 J
vimento do Campeonato Ama- Renato (Colegial) ",' .. '.: 4!
dortsta da Primeira Divisão: i Lauro (Colegial) "", .. , 4i

Jog'os realízados Nizeta (Avaí)· , , 41 D .I Pr.DRO PAULO MACHADO
.
,1° TURNO Sanford (Caravana) ' , 31 �.����_ ___:___ =- -

.. __ -",,_.�_..

Boc�lUva 2 x Colegial 1 Machado (Atlético) 3 i .

:::::�H�:��ri�): ����i��gE;f:fV::::: ilEm defesa de seu honroso posto de lider
Avaí 1 x Figueirense 1 Hamilton (Figueirense) .. 21
Caravana 7 x Bocaíuva 1 Moacir (Bocaiuva) .,.,... 2'

O P I R f � ,

b
II

ti bAti' t-Paula Ramos 3 x Atlético 1 Mirínho (Atlético) ;2.,1 "u a ,�m.. os ou r.enlar� nl!! o ' 'o" e e I�A'Colegial 3 x Caravana 2 Lebetinha (Caravana) U ii " 16 .u II tlJ"" _ti
Atlético 5 x Figueirense 3 Ivaní (Atlético) .

Pau�a Ramo� .4 x Bocaiuva 1, Cll:lico (F'íguelrense ) 2! Terá lugar hoje na praça de nho e Niltinho. Este último já e impressionante do certame.
Aval 2 x Atlético 1 Ibío (Bocaiuva) 21 desportos da F. C. D. o início demonstrou-nos sua grande: O Paula Ramos, como nín-
Paula Ramos 3 x Colegial 2, t André (Figueirense) 2' da última rodada do Campeo- classe, além da elegancia com' guém ignora, possue o melhor

Figueirense '5 x Booaíuva 2. Fomerollí (P. Ramos) .. 2! nato de Amadores da cidade, que maneja a bola. Realmente "team" da capital e talvez da

'Caravana 3 x Paula Ramos 2' Chocolate (Paula Ramos) 2 devendo o Paula Ramos bater- Estado. Todos os seus "pla-
Avaí 6 x Bocaiuva 1 I Bráulío (Avaí) 2' se com a falange do Clube Atlé- yers" notadamente Naldi, Cho-
Colegial 4 x Figueirense 1 Póvoas (Avaí) 2 tíco. enlate, Mandico, Carioni, Mi,...

Atlético 2 x Bocaiuva O I Hanley; +F-igueirense) 11 O líder é apontado como fran- nela e Fornerolli são verdadeí-

Caravana 4 x Figueirense 2 Calixto (Paula Ramos) .. li co favorito da pugna desta tar- ros "ases" do futebol local.

Avaí 3 x Colegial O I Silva (Caravana) , ... 1 i de, levando-se em conta as Entretanto, existe um ponto-
Paula Ramos 2 x F'íguelrense O' Irassú (Atlético), , " 1: suas explêndidas atuações nos fraco no quadro, originado pe-
Atlético 4 x Colegial 2. Duduca (Colegial) 1 � últimos jogos em qne tomou la saída de Tatú: o guardião>
Avaí 1 x Caravana O. Haroldo (Caravana)':::::' 11 parte, quando derrotou o Avaí, 'I'cníco, do "team" secundá-

2° TURN0 Perrone (Avaí) 1: por 5xO, quebrando-lhe a ínven- rio, que ainda não está devida-

Avaí 4 x Paula Ramos 2 Osman Colegial) 1: cibilidade, e o Figueirense, mente capacitado para atual!'

Caravana 3 x Atlético 3 Aduci (Caravana) ,. 1! por 8 x 1 e 3 x 1. em jogos de responsabilidade.
Avaí 2 x Figueirense 2. Verzola (Caravana) ,..... li Apenas dois pontos separam Contudo, o novato guarda-va-
Caravana do Ar 6 x. Colegial O Nazareno (Colegial) 1: o Paula Ramos do segundo co-

lIas, pOd,,erá impressionar, tudo

Paula Ramos 2 x Atlético O. Nelson (Atlético) li locado na tabela de pontos, dependendo da direção técnica.

Figueirense 4 x Atlético 3 Rosa (Figueirense) li significando isto que o "lea- do grêmio dos calções pretos.
Paula Ramos 7 x Bocaiuva 1 Saul (Avaí) li der " tem que vencer a partida, Os conjuntos serão os se-

Avaí 2 x. Atlético 1. Manara (Caravana) 1: afim de não voltar a dividir, guintes para o jogo desta tar-

Paula Ramos 3 x Colegial 2. Ico (Figueirense) 1: com o Avaí, a liderança do ce,r- de, salvo modificações:
Ffgueírense 3 x Bocaíuva 1. Artilheiros negarívos I tame. Uma vitória sõbre o Clu-

Paula Ramos 2 x Caravana 1. Chinês -(Paula Ramos) .. , 1, be Atlético constituirá um pas-
Bocaiuva 3 x Atlético 2 Bica (Bócaiuva) 1 so decisivo para a conquista
Caravana 3 x Figueirense 1 Jair (Figueirense) 1 do titulo de campeão citadino
Avaí 1 x Colegial 1. Recordistas por jog'o I de 47 e assegurará a sua pre-
Atlético 3 x Oolegial 2. . Augusto e Leônidas 4 "goals "] sença no campeonato estadual.

Oolegial 3 x Boeaíuva 2. O artilheiro que conseguir i A numerosa "torcida" do
Avaí 2 x, Caravana 2. maior número de temtos ao ter-l clube da Praia de Fóra está

Figueirense 3 x: Colegial 1 minar o certame fará jús a: um
t

preparada pa.ra animar rnaís
Caravana 3 x Bocaiuva 3 finissimo relogio de pulso ins�' uma vez os vencedores do "in-

A partida preliminar será,
Avaí 5 x Bocaíuva O. tituido pela conceituada Relo-' victo", concitando-os a empre- Chinês. nue oom Nal<1i forma a sólida disputada pelos quadros infan-
Paula Ramos 8x Figueirense 1 joaria Gomes.. I garem o máximoo das suoas ener- zaga do Paula Ramos

� to-juvenis do Paula. Ramos e:
3° TURNO

I
Arquorros Va,zados gias para mais um tr-iunfo es-

Niltinho se destaca como o do Bocaiuva, com início ás
Paulà Ramos 5 x Avaí O. Rubinho (Bocaiuva) 35 petacular, o que. lhe dará opor- centro-avante mais inteligente 114,15 horas ....

Figueirense 7 x Atlético 2. Arí (Figueirense) 35 tunidade de, sem receios, en-

Avaí 3 x Atlético 2. ll3.rognolli (Colegial) 31 .f'rentar o Avaí em data ainda

C'" C tIO t I d SPaula Ramos 3 x Figueirense 1 CU'f{Ú (Atlético) 29 incerta, no prélio que o T. J. 18. 00 IDen ai ' e enuros
Bocaiuva, Colegial e Cara- Hélíb (Caravana) ,....... 19 D. decidiu anular e que foi rea- 9

vana do Ar não participam do lat6 (Paula Ramos) .... 16. lizado no 10 turno. Rio de Janeiro
Fundado em 1.924-

3° turno, os dois primeiros por dolfinho (Avaí) 18. Ainda mais, os paulaínos INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS
desclassificação e o último por Iélío (Bocaiuva) 13) contam com uma vitória do Capital Realizado c Reservas Cr$ 5.140./dO,50'
desístência. . Pedro (Atlético) 9. Figueirense sôbre o Avaí, ama- Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.1G2.621,;·hJ>

G I ad I
'

(F' lreuse ) 5 t
-

f t SÉDE (Rio de Janeiro) SUCURSAL (São Paulo)
O e ores 'salas rguerrense nhã, quando es arao .ren e a

Av. Rio Br-anco, 91 _ 30 ando Lgo. da Miscr icordia, 23 _ 100 aud,
Augusto (Figueirense) ,19' Mauro (Caravana) 31 frente os clássicos rivais do 'releg. "CONTINENTAL" Te1€g, "CONTAL"
Mandico (Paula Ramos) .. 181 Bitinho (Colegial) 2 "soccer" citadino. AG1;:NOIAS:

Leônídas (Caravana) lS, Abreu (Figueirense) 111 O Atlético exibiu-se a con- BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ -

"'1 dí h (A 1" ) 10 T
.

(P R) 1 tíd SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

H, e in o t ético , . . . . . I OUICO. . amos ..... , : tendo em sua última par 1 a;, RIO GRANDE.
Láz�ro. (Paula Ramos) ....

91 ,Ju.lze� que Atuaram I quasí empatando �om o Aval, Comissário-s ele Avarias nas' Principais Cidades do País e do Exte--
Carioní (Paula Ramos) .. 8 Jose Ribeiro ..... � 10 vezes i não fosse o gesto íncorreto de r íor.
Testa (Bocaiuva) ·8 Waldemíro Mello. 6 vezes um dos "bandeirinhas" ao de- Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na 'Cid:t·-

T·- (A I) 8' F .

P 6
t • • de de FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes GN'ais 8e·-:

1ao vaI , . . . rancl.sco razeres. , vezes; cretar um escanteio inexIsLen-
11l1o.1'e8.

Hazan (Caravana) ,.. 6 Alvaro P. Cabo ... :., 4 vezes te contra o seu quadro, daí sur.
Nicolau (Figueirense) 6 Lúcio Carvalho .. , 3 ve�es gindo o tento que o derrotou,
Capeta (Atlético) 5 Osvaldo Varejão .. 3 vezes! quando menos ° público espe-
Arí (Avaí) 5 Antônio P.·O. Neto .. 3 vezes' rava.

.

Careca (Bocaluva) ......• 5 Patrício Borba 3 vezes., Espera-se que o Atlético atue Grem.-o LI-raAbelardo (Paula Ramos) .. 5 Newton Monguilhot .. 3 vezes com desembaraço � ardor que
Gil (Colegial) � . . . . . .. � Aldo Fernandes 3 vezes tão bem o caraterizou quando Estão convidados todos os

Felipinho (Avaí) .', ..:_:,' .. 4 Hubert Beck .,..... 1 vez teve pela frente o vice-lídell'. sócios do Grêmio Lira para o

SITUAC.(O DOS CLUB." Somente assim o �aula Ramos passeio que será levado a efei

encontrará no tncolor estrei- to, dia 30 próximo, domingo

I IJO�o, I I I ! I I I tense um adversário á altura e na LAGÔA. Está encarregadoCl.ssifi· r.oU... Vitória. Derrolas Empo(.. Ponlo. P.",os • 30.,15' • :;0015'
caçA0 dos ganho. perdido. pr.. oolro

O público apreciará um com- da lista de adesões o 2° secretá-

1" 13 11 2 041 22 4: 46 18 bate sensacional, repleto de rio, sr. Hélio Sacilotti de Oli-

20 111 8 1 20 6 32 11 lances técnicos. veira, os nomes deverão ser
---__- �

30 14, 5 7 2 12 16 17 Bons controladores da "es- dados até o dia 29, sábado, ao'···· .

40 14 5 8 1 11 17 ii 38 fera" possue o Clube Atlético, meio dia. O ônibus sair� ?O-I A n0S'S81 Capitalt vb811Se! dotaot '

50 12 5 4: 3 13 11 35 22 destacando-se ° guardião Cur- mingo, as 6,30 da manha 1m- da de �a s um es ,a � ec��en �4J:

�: g � �""l ! .� n' !�. ��'·jiá��:::�im����n:�,n���i'i�:·K�i���;:;�nente, em fr��te a04!�6�_!�;:4:;:".1�O Cole---

Paula Ramos: Tonico, Naldi
e Chinês; Minela, Chocolate e

Ivan; Lázaro, Carioni, Mandí

co, Fornerolli e Abelardo.
Clube Atlético: Currú, Brito

e Ivaní; 'Valdir, Fonseca e:

Flávio; Capeta, Medíuho. Nil -

tinho, Mirinho e Gentil.

II

EDUARDo HORN & ClA.
Rua João Pinto n. 10.
Caixa Post<ll, 39/40.
I!'lorianópolis.

CLUrlE

participam 001(' seu. 'paren
te.. o.rnigo. o. nQ.çi�.nto
dft eua, illhCl EUGEH1A;MA
lUA, ocOt'rido dia a4, na MQ
t.rnidad. d. ,Fl�,d'onópoli•.

Fpolie, 26-11-47.

l
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o FSTADo-uibado 2:9 de Novembro de "'947

Cadastro Social do ('0 Estado»
,

PediimOll a.oa 00450II diaUn1o. leitores, O>� do p�ncbM _

'í!IIIIIIiJOD abaixo • recnet..-lo á :DO.... RMaçlo .- ..�
....to entea. o nODO IItQVO Cadutto lMld.
•..,. ·····�·· .. " •••••• IIr,..·,.� •••• " •• "" •• <t • ...., ...... ""' ... .,,. •••••• qv.<I ••

..... 1O •••• e •••t. Civil ••
' 0.11 .. N6J!Be. "' •• """ ..

'f'
\ � (.) _ • ••• �fI .. 41 .. IÕI •• "' "'.,. ••• _.._ � s:..,a. tttt- •

•

ff:I1'I 1I" _r .. � .. ,.. .. &Q. ••••• ,.e-."' .

I
'�
\

� 00 ("Ara0- .... ,lo � ... a , • 4 •• " .... " • ., .... '" ...... III " ... o., ...... __ .. ,"' q ;p.,., , .. 'lo .... tI. ....

,� do Pai (mi.) _ fi .. __ " '" .. ., .. " It fi I> 'II .. <li iii ,. 4 • " " , .. o, '" "

�� " 0 " CI 11 G _ , ol ,. ..

:.\§radeceriamoa, tamb6m,': aeIllt:üeM dtt noticia eH �m_te-lII.
�tmtoa e ootru, de PiU'fit'UNI ou 4$ IH*IJOU �M.

-

DR. MARIO WENDHAUSBN

Clínica médica de adultos
e crianças

Consultório' - Trajano, 29
Tele!. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência:

FeliIn Schrnidt n. 38
Tel. 812

I�. SAVAS I.ACE.RDA
� : fJdd:1co..ctnlrelca de Ol.!loit
,� �. Nuis - G«rgan.tIIi.
P".Cl'ição 'de lent.iI de

óontato.
Reiniciou sua clinicO)

Con.ultorio: Felipe Schm idt 8
Da. 10 àa 12 ha, e das

14 à. 18 horas
TELEFONE 1418

DI. A. SANTAELLA .

1l_1omadc }?el.a FacUldade Na-

n d. Meulclna da U!IllverllJ4e.
, Brutl). MédIco por concue-

8erVIço Nll'clonal de Doem
_ Mentalll. 'Ex Interno da Santa
.. de MllIeric6rdia.f. HolIPftIIJ
�trIco do Rio '11& Capital Ir.

dera!
� M1IiDICA - DOIII1fQAII

NERV98,U
_ eJoiuUlt61rlo' Edlflcio �

NETO
_._ J'el1pe Scbmidt. CODaultaal

DM 11 AI 18 hOra. -
Re&id.n�ia :

Largo Benjamin Conltant n. 6

.. POLYDORO S. THIAGO
..� 40 Hospital de 0ar1411Ú8

de Florianópolis
Alaiailente da Maternh1ade

�A MEDICA - DIBT'OB·
� DA GESTAÇAO E DO

PARTO

_l1li11 408 Org�oll mternoe, -
. p*!!almente do coraç�o
� da tlrolde e demall

Sllmdulas Internas

�IA - ELEC'l'KOCAlI

�BAn.a. - ME'11AlJOLI8MO
BASAL

·�talD d1Ariamente d81 UI U

18 horas

� chamados II qualllU�
� tnclUlllve d=ante a nOlte.

�TOruO: Rua Vitor 14el�

1011, 18, Pane '114.

�erA: ATenlda Trom·

pOWSlU, 62. :Pane 7N

�'-tii. 1tI� s:--EÃvÁLc.um-
� exclus1vam�nte de �

a_ ilaManha Marinb.a. 1.
Telefone ll. 'lU

Dl. ROLDAO CONSOM.
iIII:lIlUmGlA GliIRAL ..:... ALTA. Ui
aOllWIA. - J.lOL11:8TlA8 Dili _
• • •• Nlf0RA.8 -o PARTOS .• .

�o pela Faculdade de JIle&
GiJlu da Universidade de l:Iao

"'1IIíO, onde foi assistente por 0'6-
lIIiIIt 1IIIl<NI do Serviço Clr1lI:'«loo ,.

Prof. .Alfp1o COrNIia Neto
� do estômago e TiaS 1I1J,.
lIIltIII'4III. i'lltelltlnOB delgado e STOUG.
metd.... zíns, prõstata, �4. .

�. Ol'ltrlcJIlI e tromJ.llWl>. VUll_
-<I. liLXt:roce1e, Var'�ê. • b6l'lIA!.

CONSULTAS:
fIM I U 15 horas, à Rua re!!)e
�t. 21 (altos da caa l"••

zatso), Tel. 1.1598.
�l!WIA: �ua E�evell l�lUbr. 1711; rel. K 7IM

DI. NEWTON D'AVIU
� - "ta'j UrlnAriU -

� d<NI mtestLnOll rito iii
_ - HemorroldÍlB. Tratam_

to clIIl colite &mebflllllL
!f'-bIioterapla - üdra Vel'mO.[1!.Iil,
Cooliulta: Vitor Meireles, :18.

§..w.e dlarlJlmente. U ll,ltO M.
"" � tarde, das 16'-hs. em 41auto

1Iem4: Vld.al Ramoe, 68.
rOI>.. 1067 .

f ---�--'-----

j DI. UNS NEVES
I Jtol�Btias de senhora

C'MIwltório -- Rua Jollo Pinto L "
-- A<'brado - 'l'elefone 1.4&

__dfncl& - Rua Sete de Setembro
- (Jl:ddficio I. A. P. da EBti'IfA)

Telefone M. 8S4

... PAULO FONTES
CJ1n;ico • OpoflradÓ1'

�o: Rua Vitor Melrel...
·

H
Telefone: 1.4.-00

CoIUai_ elas 10 às 12!l du 14 .,,1IB
�bc1a: Rua Blumenau. H

Te1et�: 1.&2a

·�F·AFfMÃCiAESPERANÇA
do Farmaeêutleo NILO LAUS
Boje e amanlll Hri • na ,referl4la

Dr.....aelow. e utraaareiru - Beaeopiti.. - Perta..

aarlu - Árttpa ti. .�lTaelt..
Gana... a exatÁ ."..",.eIa .. rflcdtúrifl -Wc..

TINTURARIA CRUZEIRO

Profissional

Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos

competente - Serviço rapido e garantido.

TEUS FILHOS
aplaudirão te. lestO,

quando souberem que cola
boraste pró Restabeledme.�
to da Saude do Lúar••

V. S. quer o prúgresso dà
bossa Juveutude 1 Dê-lhe ins

trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado,
res do "Colégio Barriga-Ver,
de".

Culiivador

IIPLOW.TRACII WARD

Motoriza a lavoura de seu sítio

•

Arado

Plow-Trac, com apetrechos de fácil instalação, é útil todo
o ano em plantações, pomares, sítios e fazendas avícolas.
Não são_necessárias ferramentas auto-motrizes. Com s:

velocidades, Plow-Trac tem a fôrça apropriada a 'cada

serviço.
Outros acessórios não ilustrados aqui: semeador, [un-'

tcdor, sena mecânica, bomba centrífuga, compressor de

ar, podadeira, pulverizador e eixo de transmissão.

MONTGOMERY WARD. CHICAGO, f. U. A.

DISTRlBUIQORES
CARI>OS HOEPCKE S. A.

COMÉRCIO E IMDÚSTRIA
Caixa Postal 1 e 2 . FLORIANOpOLIS

i-n

48 mUbõeR de' ---��':�ÇA '�--"�AtA�
neN/calelksl.�,I�ad(U�.S p'.) _ o I 'a4aul& as 1171 � ,"d.: I A � A

..,...

I mC1ilfDIOi 11 Yü!f$l"tni"�
grande número de pessoas ne-

s Cifnu do Balanço de 19441cessitadas de socor,ro governa- .

mental na China, alcança pre-I
sentemente a quarenta e oito

milhões, dos quais trtnta e tres
milhões são "pessoas desloca
das", que fugiram das zonas da
guerra civil e quinze 'milhões,
vitimas das inundações da fo-I
me e dos incêndios em diferen
tes regiões do ·pais.
r·.-_-_w_,.•- _

•._ _- -_.•-_-._.-....

Consegluir alfabetizar um patri
cia, c.onv,ence.ndo-o a frequentar
um curso noturno, 'em

breV!
se

remos um dos pOVos mais dian
tados do mundo: Grupo Esc lar S.
José ou Escola Industrial.

CAPITAL E RESERVAS
Responeabilidadee
Recete
Ativo

c-.
o-s
e

80.900.606,30
5.978:401.755,97

67.053.245;30
142. i 76.603,80C!

..

SinistraI pagol nólJ últimos, 10 anola

RCapODl!labilidadel
98.687.816,30

16.736,401.3015.20

Diretot'ea:
Dr: Pamphílo d'Utra Freire
de Sá. Anisio Mal.orra, Dr.
e Jos6 Abreu.

de Carvalho. Dr: Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

:tIfliiI"" t_M�Ii\.,..n::.o�M9'·__.._,_......'_._...._�"".,,__""'Ie�.......""._...z:.. .....""'a... __"

Faça sua caridade por in
termédio da Ação S. Cata
rinense, que tem um cadastro'
especial dos que realmente
precisam de auxilio.

.

I

o BataijIão Barriga - Verde
foi constituido �e catarinenses
destemidos' e o "Colégio Bar
rig'a-Verde", usará a mesma.
bandeira.

'

Contra os
«separatistas)
Paris. <-

(U. P.) - Panfle
tos, espalhados pelas leIas da ----------------------------------------�------------

:r����c��e��iO��Cl�����· �o: l·nl·slerl·O d!a fterona'ul,·ca:Iam para os funcionários res- U N '

ponsáveis dos sindicatos opos- QUINTA ZONA AÉREAtos á greve. no sentido de en- BASE A:f�REA DE FLORIANóPOLIS
trarem em contacto com a "Le- EDITAL CONCORHENCIA
gião de Paris" do "Agrupa- I - Devidamente autorizado pelo Exmo: Sm. Ministro da, Aet'O-
mento do Povo Francês." náutica" füço público, para conhecimento dos intnrossados, que se ::teba

Partido, do general De Gaulle. aberta, ao parLir da presente data, a inscl'ição à concorrência pa,l'a a ven
,d8! de uma lancha. a gazolina equipada com motor "Tornicroff", com ea-.Os panfletos denl\nciam as gre- pacidade para 12 toneladas, '.

ves atuais e apelam para a de- II - O ence,rramenLo dar-se-à no dia 10 de Dezembro às 11 00 ho
fesa. de Paris contra os "amo- ras, clev·endo as inscrições serem dirigicla,s ao Snr. Cml. da Base �I,evida�

mente "ell3.das e assinadas.
'

tinados separatistas" (comu- UI - A aberlura das proposLas s,erá prooedicla no dia 12 de De
nistas). As. greves foram de- 7.8mlwo próximo às 14,00 horas, na pres,ença dos inLel'essados, na Ser.ro-·
nunciadas como desordens de- ,Varia dCli Base Aére:a.
cid idas por Stalin, para servir XV - A lancha em R]1rêço poderá S€'f' vista no tl'apiche desLa Unidade.
a sua própria politica e defen- Quartel na Ba·se Aérea de Flori'anópolis, 25 de Novembro de 1947.

(a) - NELSON "DA STLVA FO�SÊCA
der os seus interesses. í Cap. Av, Fiscal Admjnrs�rativo.

I"
II m.lh.... �dbrlca.: A· Co••

vl.�tQ antel d.

� m...mD=-ea Da mm----�..--aB �

Fabricant. e distribllidores da. afamada.{(con.
fecçõ.&

... ·DISTINTA... RIVETi POlIUe um'Gran';
de lortimento de casemira.� '1'IIcadol.f 'lirin.
bONl'. barato.; algodõel,lmol'inl fi iayiam.ntol
pal'a alfaiateloi, que recebe

-

dil'etament. 'daI•A CAPITAL· ohama a. !!,Gt,lIg401 'dOI SruI:I. Comercl••t.1 :dc int.l'iol' nO
, ..:rí.tido d. lhe fa•.,em 'Ima

efetuarem .ua. compl'a.� MATRIZI�'!em \FloriaD6poll.í�;FILIAIS' eml ,Bl&lmenau e�Laje••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



....

I
I,

-DE TODOS OS RECANTOS DO ESTADO CHEGAM A: DIREÇÃO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO AS' MAIS' ELO�,
QUENTES' DEMONSTRAÇÕES DE JUBILO CíVICO PELAS ESMAGADORA$ VITóRIAS DE 23 DO CORREN'FE:' RESSí\L.. ·

VANDO, EM ALGUNS MUNICíPIOS�' A ATITUDE DIGNA DE ADVERSÁRIOS NOBRES, PODEMOS, AINDA,; UMI-". VEZ,-
PROCLAMAR: A MENTIRA NÃO VENCEU!

-Os prestistas promovem grevesDr. Varlos Correa S. Paulo, 28 (A. N.) - A pO-l na Estrada de 'Ferro Sorocaba- ..

Repercutiu dolorosamente nesta Iícía dissolveu um comício co-I na, cujo-s armaaens e:es-critorio€. ';

cap iínl, a nolicia do í'alecimcnto, munista que estava se organí- estíveeamrparalizadds; por- cer=
cm Sena Alta, onlem, ás 9 e 30 zando nesta capital, em sinal ca de d"uas::·hO'ras.:
horas, elo 51'. Carlps Corrva, uma" - '· IIIil_II'lIII ..
das g-randes expressões da ci-ência ue protesto contra a cassaçao

T
•

A tumédica em nossa km'a. dos mandatos dos deputados rlgo rgeu IDO
Cidadão de caraíer integro e no- vermelhos, As autoridaes poli- -1110. 28 (A, .N:) - O Depar-íumen-'-bre, soube sempre impor-se nos cíaís prenderam, por essa oca- lo Nacional rio Trigo recebeu pow:seios sociais e culturais pela sua síão, todos os elementos �. mterrnedio do Itamarati a comuní-«inteligcncia " pela suas destacarias -

lusí cação -do nosso embaixada!'. '81Th}·
virtudes do coração, pr incipalmen- sentes ao comício, ínc usive os

Buenos Aires Ciro Freitas Vale.':te no exercício ela medicina, pois deputados estaduais e os ve- anunciando o fornecimento de tri':'-foi sempre o médico solicito e bon- readores pertencentes ao ex- go para o nosso pais. Por essa co- _

doso para quantos o procurassem tinto peB. municação, já está sendo provi--Pela sua atuação publica mere-
'l'ENTATIVA DE GUEVE denciado o embarque de cem mif'

ceu elevar-se a postos de respon- - toneladas daquele ceroal, COl'l'OS'--sahilidades na admínistracão do Santos, 28 (A. N.) - Verifi- pondentes a cota de agosto ultimo •

Estado, nos quais se houve com cou-se, ontem, uma tentativa ao preço de sessenta pesos por cem" ..
grande super ior idade. de greve dos portuários e fer- quilos. Ainda devido aos estorcos.:Era o extinto progenitor cio de- roviáríos desta cidade, orten- do nosso representante di,piomati-putarlo dr. Ilmar Corrêa, e sogro co, as próximas cem. mil toneladas.,cios sr. Capitão Silvio Pinto da Luz tada pelos comunistas, em l'li-

relativas a cota do mes de setem-·
e dr. Teot.onio Nunes. nal de protesto contra a cassa- bro, sofrerão uma redução de pre--"O Estado" asso.iaando-se ás ho- ção do mandato dos deputados ço. Para facilidade do respectivo
monagens de saudade que serão vermelhos A POlI'cI·a tomou me acordo cogita-se ainda da troca de�'
prestadas ao ilustre morto,

apre-,
.

. .
. -

senta condclenoias a familia enlu- didas imediatas, de modo que a produtos entre o Brasil" a Argen
tina, o que contribuirá para um"

,tada.. greve só chegou a efetivar-se
preço mais moderado do trigo pla-v-
tino.

r
.

Frorlan6pollt� 29 de Novembr9,de '9tll7
____________ ,01 _

o ULTIMO PASSO
!0(70 Fraimer

,

Restabelecida a autonomia municipal, está o Br-asil novamente in
.

t,egráüo no sistema democrático Isto, porém, não quer dizer que' a De
mocracía em nossa pátria tenha definitivamente assegurada a sua ex is

.

tencia. Ainda lhe está suspenso sobre a cabeça, o punhal covarde fia
"traição comunista, 'através das imunidades de 'seus representantes nas
assembléias Jegíslativas e no Congresso Nacional,

.

Fato virgem na hístórra polí(.ica dos povos, virgem ê.singlllarmell
te estranho, ,e�e de haver num parlamento, representantes de um par
tido que não existe.

Conserva-los no posto sob a a Irg'ação de que 'eles foram eleitos pe ..

>lo povo é a maior' aber-ração que se possa imaginar, principalmente-

porque 'Ü po-vo brasileiro rm sua 'esmagadora maioria, ern sua quasi
totalidade, não é comunista. Portanto não lem nem quer nem tolera
representantes oornunístas nas camai-as legrslativas.

Os parlamentares comunistas conseguiram diploma exclusiva
mente atravez do seu partido, Declarado 'este fora da lei, porque é COll
tra a liberdade, contra a Democracia, contra o Brasil, pois é um par
tido de origem c dI· intero ""5 !'U:'�ÜS. de forma alguma podem esses

parlamentaees continuar no g'OSO rio díreitos inexistentes, e no uso dp· O piei-'o emfunções antí-nacionaís. I
No arranco, do, desespero, n:i;?,in,do-se de Inocentes e debeís cor- D' R ta·\ deíros, procuram eles, atrav-z da palavra faJada e escr-ita, conclamar om e IrO

o povo con.tI-a a cassação dos, 1l�a-;',d'Ulos. Com esse fim Pr\'lst�.s lançou Perajite a 24a Junta Apura-longo manifesto em que, sof'Isticameule, procura mais umá vez em- .�

Jm.ir o povo e convence-lo de que a expulsão dos deputados comunis- doiA, foi concluida ontem a
tJllfl rIas n(Js;;�s assembl'éias f,cria um golpe de morte na, Democracia, apuração do pleito de 23 do Explosa- num naVl·O(!ll,IUdo Ó jü�ll;lment() o contrario. 'corrente, em Bom Retiro. Eu- O.

.lVJist,cr qué ningucm 'se iluda', .,�""';
."' �-.:-. �-:'7"'...,.;::::":'" '" ,

:> ,o comunismo sempr'e f{li e seml,)l'e SCTlÍ o inimigo numero um quanto o P. S. D., na votação ue Rio,_28 (A: N.) - Violentai der; com grande parte do ca�rle todas as pátIlias e de toda a 1iberdade de pensamento. legenda, venceu a U. D. N. por explosao regIstrou-se, ontem co Já em brasa, O "Alexandre-',...
)'Seu& objetivos 'são claros: ,esüravizar os povos ao domínio rU3�l). 227 votos, na votação para pre- à noite, no cais do porto, se- além de carbureto, estava car--
Os ,ex:Cmplos: sobram. A POtlonia, a Estonia, a Lituania, a HnngTia, feito verificou-se uma diferen- guida imediatament'8 de in- regado com óleo inflamáv:el e;o:

;e'�-u�od�����de�t!!�1���iate1��i����nic���' g��uR��ii, j:ítr!�s s�� l��t ça de 3 votos a favor do candi- cêndio. Não tardou a se veri- outras mercadorias, que se-

ch·ey,ismo que destroi a religião, a Jamília e a sociedade. dato udenista. Foram impugna- ficar que ° incendio ocorrera destinavam a Porto Alegre. A.
Ve'jamos I) que 'o comunismo ,está pI'atic<\ndo na F;l'ança e ll:l Há- dos 47 votos recebidos por êsse no porão do cargueiro nacio- explosão foi tão violenta :e :re-lia: desordens, tumultos, greves, motins. Pa,ra que? Pa'ra que () povo último candidato. nal "Alexandre", onde uma percutiu com tamanha i'ntensi-·

p�se fome, para qu� o povo sofra, pUira que a mi-s,eria domine as A 20a secção, foi, ainda, grande partida de c�rburetol.dade que, em alguns bairros se"màssa,s'.
d d ·dF:c,J,izmenlt, para a civilização, -o povo fl'ancês e o povo it.aliano, apura a em separa o, com re- desprendera um gás altamente chegou a. supor ter ocorrl Oh

despertos, reag'f�m com esl.oicismo e bravura e salbem d,efender a Pátria curso ex-oficio da junta, paTa ex.plosivo. Os bombeiros dó cais
I uma

catastrofe horrorosa.
eonlra 'e�"a horda de janizaros. O Tribunal Regio_nal Eleitoral. do porto iniciaram imediata-, '-

E 'como ,conseguiu o C'Ü.munismo causar tantos males a ,{'"sus 11U- A vista disso, o pleito de Boni mente o combate ás chamas, o ._ções de tendencias francamente d'em00ráticas?
C h esUnicamente ponque oS' falsos democratas, ,exa.g'era'ndo O eulto á li- Retiro ,só será concluido com a qual se tornou dificil, pelo fa- amlD O _

berdade de opinião, pel'mit.iram que (} partido comunista - o g'l'allde decisão desses recursos. to da agua não produzir efei-
Ir''inimigo da Democracia - tiv,esse ,exislencia legal e fjw'sse I'f'presen- to sôbre essa espécie de fogo, de alugu€IiJtantes no Parlamento. Niío os houv:esse a França e a Itália. estariam a

p'ois, como se sabe, é justam,en-I
.

-

�sfa hora (,nÜ'eg'ue'S á Íngente t,al'(�1'a de uma reconstrução econômica 4 f I- b ud De taapós a hecatomhe da guel.'ra. O ln a e IS te na 'água qu� 'O carbureto . Os caminhões destinados aOl:r;'
Por isso tudo< impõe-s.e a extinção dos mandatos comnni�tas· no forma gás. Uni rebocador da I serviços de mudanças e trans-

',Brasil. Marinha levou, então, o "Ale- portes de carga, na Capital�- iSomos um povo capa:>: de se conduzir sozinho na ,es,trada ela digni- xandre" para o largo, a fim dei estacionarão, doravante, 'á! Pr,a-·- \elade e da honra nacionais. NOVEMBRO '

Dispensamos e desprezamos a tu leia alienigena, evitar a propagação do incên-I ça da Bandeira, antigO' Largao,
O 'regime sovietico que se preocupe com a Rússia e dê a seu 110_ dio, continuando o navio a ar- 13 de Maio.

"O paz e liberdade, e rifio, v.enha pregar aqui o que lá não reali:>:a.
•

2 3
'

Os parla!llenta.r,es comunistas são vaz·es l'U8sas. Nfw a,s podemos
t'ülerar, porque são blasfemias contra a Cruz e contra a BandeiI':l Na-

'

,

cioual.
Extintas essas vozes, então sim, teremos dado o uHimo passo na

'il'estauração da Democracia n-o. Brasil.

Respingos .... ARNOLDO Stt<\REZ CUNEO
Clinfea Odontologia

NO'I'URNA
Das 18· ás 22 horas, oom bom ..

marcada, a cargo de abalizado pro--- t

fissional
Rua Arçipreste Paiva i7

O «DIARIO" de ontem,
como noticia de manchete,
1l1ardeou a vitória da U.
D, N.... no Pernrui l
-----------------------_ ..

Preso dos,·presidente da Dnlão
cidadãos sovieticos

PARIS, 27 (U. P .. ) - A embaixada sovi'eti,ca protC'SLou ofi,cialmen
te wntr.a a expulsão. ela França, de dezenove cidadãos russos. O proL�-·-·
to 'er'a. apresentado ao Minist8!riü das Relações EJiCteriores, enquan.t.o qne

-

a pülici,a, de Cannes aprisionava o g,eneral PotoyskY,· pI'<l�&id'tmte da;':
"União dos Soviéticos",

o

Ecos das homenagens às vitimas
do comunismo

DOMINGO

1947 - Nova derrota
udeni�ta, em Santa
Catarina.

Os EE. Unidos e a sua defesa
Com intens.a vilbracão popular. Ia no papel d,estacado que tem nor

realizaram-se ,n:o dia 27, as come- teado a Impr'ensa contra a ideolo-
moraçõ'es pr�ramadas pelo Sr. gia vermeLha, Sitou cwsos e fáto-s Em Serra Alta, ho lndaial,Comt. da Guarnição Militar, em ho- ha.vidos com sua própl'ia pessôa
.menagem às vitiInas do le'vanÍle inclusive sua prisão, Passa a exor� No Rodei'o, êlil Canoinhas, WASI-H,NGTON, 28 (U. P,) - O se,roLá'ria da .cI�,el'OTla'LTlica: Simyng--comunista de 1935. tal' o papel fias Forças Armadas e E tudo palra o Aderbal tou, pr·opôs que a Fôrça Aér,ea Norte-Amelrícana t,cnlta;' em p'l'on:l-idão'As 9 horas teve lngar a Missa destaca a atit.ude dos heróis que Rotas estão nOssas linha:s,! :s,ete mil aviõeS<, inclusive aparelhos pesados, distl'ibnidós esfii'ati:'giím."'mandada celebral' na Catedral Me- tombaram a 27 de Novembro de mente, corno ess'eneial para a d'efesa naciona.l no-rte-americanti." Sy-
trQPolitana, 1. 935, na {Japital Fedcral, varados min'gton üecla,roll na Comissão de Orienta,ção da· r'üwbnáuhca" formada·
As 20 horas, no Teatro A'lvaro de pelas bala's assassinadas dos co- Cre.sce a �forta em

cresciúma'l pelo presidente Truman, que a fôrça aére-a, pronta' paTa a açã'o, deve--
Carva1ho teve lugar a sessão sole- mnnistas. Suplica, em fervorosa Crescie, ta,lnbém no Timbó, :da te,r setenta g-.rupos, totalizando 6.869 apa'1'e-lh08. A fort;-a inchr:í1'Ía 21'
ne. Imensa massa popular alfIuiu prece, á Deus, cjue o Povo Brasi- Cl'esce no cra,nio a verruma, 'grupos de aviões -de hombUirdeiü pesado, to!tal.izancJ:o 630 a1'lavelhos dn"
aquela Casa, que ficou repieta, Ileiro poss� se imunizar. da doutl'�- Acabo falando "só"! tipo B-29. ]Dss'es grupos ficariam nas bases aBreas dos Estados Unídns;_
<notando-se alem das Exmas.

AU-l
na 00mul1lsLa, prossegullldo em Il� :dentro '€' fora do te:r'l'it.óri-o amer,icano.

toridades Civis Militares, a Oficia- berda-de, para que sómeníe o Hino ..
...,->"_-----------------------------

lidade, ,sub-tencntes, Sargentos e Nacional pudesse' ser canlado co-, VOU lArgar o lrllleu� O· I d
.

A t'·�ra,r,as.,do Ex€r?i�o, Ma.r,in,ha, A�-lmo a voz de uma Pátria Livr:e e\ V01l fazer o h�r8quiN, S 10 eresses a us rla�10ncuJtlCa e

...
Pohcla MIlItaI, ll1U-18o�e.r.an.a.. I Que'meu partido 'perdeumeros. fan1J.lJa.s. ]�stroDdosa salva de palma-s aco- C:ried". it' I' 1t '. '''''1'' VIENA, 28 (D. P.) - Em disCOl.'sü prQnunciado ,em Salzburg-o --oO H-mo N�c�onal, oxec�tado peja l.hem S�l�

.

bélissi�ja o.�'ação c.ivica.,
o. - ,a e:no ·àljal zona ,de ocupa-çã(} .norte-americana, na A-u-stria: � F-erdiÍlandG' GrafI;:Banda de MusICa 14° R C. den mí-I Ha SIlenCIO no rec111to.... uma ,s,ecr,etário do Inter,ior, decla:rou que os 00munistas s'e reti,raram do go-'cio a soleni,dade. 'voz. por detraz dos hastidoQl·es fa- vêrno d'e coalizaçã,o da Austria, a fim de que o "Cominform" - Bn·'

.

Usou da palavra, f.:m bélíssimo la: "Eis () quãdro que nos foi apre- ,reau Comunista. de lnf,ormações - :rec'etemente 'estab'elecidó ,em' Bm-
dIscurso, o Sr, Major Fra.ncisco

I
'ientado a 27 de Novemhro de .... "1 � n " tf" T" 'graito possa ataca,r meIh'Ü-r o governo. Ac.Te:S0entou· -aquele membro dfP

Faustino da Sih'�, ,da 16.a C. ,R" que 1:,935 -e que, caracteriza as aspira- ". � U � a li li I • • g\ovemo austriac-o que hOje Bm dia há düas esp'ecies de Estados: aque-
como oradol' mlih:tal', depOIS de çoe� comulllstfls ,em nossa Pátria!"· Ies :em que governam os comunistas e aquellBs ',em que os COl'l1lmistas:
faz·er apreciac-õe,s sobre a doutri:..1 E em cena surgiu: uma camara

I·'
_

. '"'". " . ., . , . 'estilo na oposição. Onde os comuni,stas governam 0, povo pode traba-
na comunista, �eeeu .um

hino de mortuar-ia, coberta com a Bandei- Tem ra,z�o o" Ilustr� vatl:l, lhar, mas não p0d'e faz,er greves e onde'oscoml1nÍstas"Cstão na"oposição,
louvor aos martJres que -tombaram ra Nacional. DL1as MuLheres de lu- Uma SIlaba 'de maIS, o povo pode fa.zer greves, mas não pod,e trabalihar, <GraM a(.'T'OO-
ante as balas assassinas dos qu� to, 0horam copiosamente s�'br.e o Apa;1;eceu de piscate ,0entou que a Ausiria 'deseja uma po.Jítj.0a externll. ,indépendent-e, dÍzem-
e�!luecengo sua� qua!i.dade.s brasi- cad.aver. Dois Sarilhos de Armas. Dois OU tr'ê.s dias atl:az! ;Q-O 'o nosso futuro não e'stá nem no' M'is,sissipi, nem no volva, está DW
lelros, Ilao trepIdaram em maLar. DOloS tambores, Duas cornetas Um 'DÇl,'mibio".
jt soldo do go.ve'rno moscovita.

.

Soldado do Exército, um da Mari- --------------------......--------

ISuas ,ultimais ])al�vr:as fôrum n'ha, um da Aeronauti<ca e um da Se 'lhe causa o erro dor, FRECHANDOpronunciadas ,sob vibrantes sal- Policia Mi'litar montam guarda Onde aquela está grafado,
"

vasO de palmas. em funeraL Leia essa, ó professor,Em seguida usou da palavra o ,o quadro vivo surgiu com o ru:"
():rador civit J'ornalisla Peír"a0a far dos tambores, que começaram

E você fica curado!
Callado, Apreciou, ilustrando, a piano e fôram crescendo.
�ontrina importada da Rus'sia. Fa- Continú-a na 31. OU!59d

•••

I. .�
� .Waldimir

mesmo! E onif�'

Um ilustre prooe,r uelenista definiu' U' situação de seu pal'f:ülô
da rnane:ir.a mais clara e sintética :.

"A U. D. N., onde esperava- pe,rcI-e.r; perdeu'
�espel'a'V.a ·,ga.nhal'o, poerdeu também!· ""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


