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;�1�A esmagadora vitória do P .. S. D .. , em e� prova ínequíveca de
confiança popular, a que o Governador t Silva correspenderá
com o alto e sadío propósito de bem servir Inu . maiores' são as nos-

sas responsabilidades. maiores serae nossos
. alhe a. prol do 'povo!
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�""R�:..s������Ti D'::���r·D�u8��:A8 J)�AR�U:�_:�1I0� orque a IgreJ.2 con ena o
i Ino XIXIV I Florlanópolis-Quàrta-Feira, 3 de Dezembro de 1947 I H. 10.129 comunismo
t LO�DRES. ;2 (li. P.) - o cardea: Bernard (Jorif1'i'11, arcebispo ca-

,)

�Jf.t'�IIU' i le ')

I·, ,n�llI!de.nte na. roo'te de UrUgU'81·an-a '�:����111'�\:��al;��'��el�;'�.�:���,ll�lt�'1'�1l�'��1�1e�l(:J��li���� o ,;;�I��lt�,�isn�� :����p=
Oricní.a l e as que prevalec iam na "pra negra".

Em pastoral intit.rrlada "POl' que a Igreja condena II Comunismo"

. ,g] a ia, :.. (A. N.) - A .lm- trado na h-ág ica e dolorosa orôui- n (,''',jlOSa ele João carregasse alguns cirou+ada PO!' motivo do Advi-uto, o aa-cebispo responde a essa mesma,

fr�l:a ,.oca comenta da segmnte ca da Ponte Internucional. qn ilos a mais do farinha do que os t)op.11g'lm'ta, rl'e,cJ.aeunclo: "Porqu e o C'OmuniS'l110 procura colooar-se no

rl�l.T�I� �I';n lgrave m,�l:dent� ocorrí-
,

Se-]'�a.m onze e meia horas d;a logalmcnt e permitidos, foi energ'í- lugar d,e Deus. Eingc ser um ár.hj.[,ro supremo das vidas humanas.

"',"a',ba·(.;,l1J �ltJ_'l1tl),I�na,.,cIOn.al.. manhã, .quando eul.ra o.U'1..was .ml.ll- c".ameillp. advort.ída p.elo- mal'lillhel,rc...... �J Ll Imo dla 0)9 t . JLxi,ge aliança total elos sêres hUmê1'l1-0S e suas idcologias falsas, Atre-
íncioente P,ffi nu� fig1t�l�a'mma.J8 um Ja� pe(�soas'l todas "farllllH'l�'as", d,e :3't'[·V1\.'0 -llel'mllljl) Dal �1['ollD

ve-so a reclamar d ir.Ritm: totais SO']J11e os C011)OS e merues dos seus sú-'

I'
,

?
t ','

' como .roao ...onça vcs c,la Luz cidadão que a scgurnurin brutalmeo.te nelo c � - -" u cno c

Pl'O ag'oDl's as prineipaí» 'd
..

, , . 'l' .

dã b
'.

' 1,,", um CI a- brasileiro, ol'Il'CIÜUL,I'ava-se em C0111- ln-ar-o ,'m]JllITOU-a rlescortez e ""1- dilas. Havia escravos oefuando Orísto baixou à Terra e o povo conside-
ao It'a�I]Plj'O d'e ' ] d d

' .

,

' , - .

.

v •

t. lí .,' urn a o, e - e ou- panh ia de sua esposa, na Aduana lentamente. �eJ1tmc10-8e dessa ma- ravu aquela t'ipoca corno uma éra negra, Entretanto, não há escravos

J��l'fajJê�l'l��L·a�um:e'l'ra e a ge�dll:l'- I i,bl'mllh a, af'im (J.p ser inspecionada no íra maltratada. a. senhora GOJJ- na" fábricas e nos carncos de l1Iabwl'h'0 da Europa Orieotal?"
J

g n ]oa, vem de ,&ffi' 1,eg1s-, a ml1rCadOl'la que traZIam. Porque calves ela Luz, num gesto de ULltO-
'F

fTlcorrenCI'as alarmantes' em S Pa 010 �;a,f�fl�í�,efl�;�l'l'gl�:�sel'I�.af�:��'i�ltg C;�l�
IJJ a reaçan, tentou t'"pn;ncá-lll. Ante

Q_
• essa cena, Jo50 Gonçalves da Luz

_

>Jao Paulo, 2 (A. N.) colhidos ao Ambulatório da em leg iLima rlc.f,p·sa de Sita cornpa-
Sao .Paulo vive instantes de Central de Policia. Etetuaram- nhe ira, atirou-se conbra o ma.ri

grande espectatíva diante da se numerosas prisões. O povo
nheiro Dal jlolin. al'l'an�ando-lhe

""'ossibilidado d o." o sabre e com ('le agtedindo-n a

Y. '" e braves aconte- se glomera nas imediações do planchaço,;. I

CImentos. Forças do Exército Palácio Nove de Julho, protes- De imedialo aCOI\l'('I'am em so
e da Policia encontram-se em tando e lutando com os poli- corTO do marinheiro lodos os po-

rigorosa prontidão, em face ciais, liciais {' gllRl'clas (jLH' Sf' e,ncoo!�'a-

das anunciadas dom t...
- "am na _-\crluana. em numero �l1jJe-

•
.

't: ons �açoes 1'101' a Ylntr. ('�Jlan('ando clp�ul1la-
comunlstas contra a cassação O regresso do sr 1

nament.l' a .Toiio Gonc;alyes ela Luz
dos mandantos. Hoje ás 17 • e a outro" bl'aúl,('il'O�, homens p

horas, realizar-se-á, em frente U" raoba :mllhef(�'i, ([II'C SR. c-nronl,J'ayam na"

do Palacio 9 de Julho o d • fi Ime(!Jaçlll'.�. embOl'a e;:les nada ll-

funcio A"-l bl
,.

'
.

n e
Rio, 2 (,L :f.) -_ No próximo clill VoeS:,Pill a ver Ct},m.o ocorndo.

,

i'
na a �sem ela Leglsla- 5, ollUga,l'ú á rslu capila,l () ;:.J'. o.f;- . :'ra.�!f'nI.(�ntp .I1,t·ldo �la ca:b f'S at va do E�tado; uma grande waldo Al"anha. j�fim ele promo.yel'-

Joao (.onça]\rp,; da Lnz t(l]"'j"eculllldo

concentraçao popular para als,e, manifestação, foi co.Jl.�,lill]ida a?s xa·dl'ez ela U(·:n:d<1r'merw, ün(jr

entrega de memoriais de pro- uma comi,;s50 "',qlle f'B'te.\'P r('uni,da al.n.(�� .:�: ,��ICO':lll':l, agllar:damlo c

testo contI'a q I d'd A Oll·[.p,m ,á >tarde, na .\. B. L. sob a pIII�!_,,�(, rL1W (It.l1t+ lhe jOll;�ta.u-a ue a me I a .

j'
.

1 l"a>f,1 111)1' "ri," "lr"I) -

'IO'rn� "'O'·
"

."
..' presj'e Cl1{�1H C o sr. Hel1bed }rQses u. ,

,

_�"". <LI -c <.o' .'�"�� :.

P?lICla :e�olveu proibIr a .ma- Compae,eC0!'am tamfbém 'J'('pI'osen-' .:.\ I1J)lltlllf�t:ao local esta mdl'gna·
nlfestaçao, mas os comUnlstas J:w.LE's da .sociedade dos Amigos da r.om_ o lato, llol<lnrlo�"e grande
estão dispostas a levá-la avan- ria América, Legião Cí\\'Íca 5 de exaH<1\;ao.
te. Prevem-se graves ocorrên- JUll'��o: J�i,ga da ?(\f,rsa, �acionaL

---------------

das em fac d '1 h
Jod.. � Clube Br aSIlellJ: o, ,,,,oCl,ecta-1 ti I d.

e ? yrovave c 0- f)c RuI .Ri'og,rande'Dise, As'sociação XpU SOS aque entre a pollcla e o povo. rios E.x-AlullOS fio Colégio Mililar
Asso;c'i'ação Bl'as,ilr.ü'a de lmpren- AssOmblé,·aSU. 'Si-nrlicD'to elos jornaJi.slas Pro-: U
l'is,:i(Jnais do Riu Clt' Jane,iro, A8S0-
eia.o[i,o dos Propl'i.e.lArios de Cava
los de Cnnitlas e outra,s agremia
eÕP$, inclusiVf' 1"'11 lidades ele I,.raba
lhado.res.

Irineu 'Bornhausen ,

Rupp Junior
Wanderley 'Junior

I'
Ar istilia no Ramos
Bayer Filho

"

.

Itaiaí
C. Novos
Fpolis.
Lages'
Ti iucee

Derrotado
Derrotado
Derrotado
Derrotado
Derr ' ..

U.D.N.
3.974
635

1.235
4.569
2.211
1.273
1.574
727
198

2.747
1.776
2.816
1.425
1.342'
4.507

45 mil votos em branco
RIO, 1 (A. N.) - Durante, a visita clp cortesia que fez ao ministro

Laf'aiet p Andrada, o deputado Noveli Junior, recentemente drit o vice
governador de São Paulo. disse aquele magistrado que até agora as

jl1ntas apuradoras conslataram, pelas. respectivas cédulas, que quar:>n ..

ta e cinco mil eleitore� panlislas yotaram ,em branc.o no úllimo l)lel.c..c

Os arabes pregam a guerra
J/;;nUSADEJl, 2 '(G. P.) � o presidente intel'ino do alto comité

ri}"(llJe Pl(/'I( II, Palestina, dr. J1tls:sein K!wl,ila, decl(l.1'OlG ,aos jornalislas
((n(' os á/'(Ibes iniciarão Itr/Ui. {fUc1'ra santa, caso se trale de concretizar
a, S1I11 l'e!if'lIda de tlma. parle da 1'el"1'(( Sonta. O com,iil!, após duas reu

niões cOllsecut'Í1.'as. lançou um apelo (I. todos os 'ál:'abes palestianianos,
lJ1/Nl ((1te iniC'iem uma {j7'eve {fetal de três dias a pa1·t'i.r· 'de Ihoje, se·

(Juindo-se manifestações POlntlm'es e ofícios religiosos nas :rnesquitas;
sç,rlrt-feil'(/ próxima.

o pleito de. 23 de nov!mbro
finais conhecidos

. JtIUNICíPIOS
Â ASSEMBLÉIA A FAVOR DA

.lUANIFESTAÇÃO
Araranguá . ,.

Araquarí .

Biguaçú : .

Blumenau .

Bom Retiro "" .

Brusque , .

Caçador .
, .

Camboriú .

Campo Alegre ' .

Campos Novos " .

Concórdiá
'

.

Cano,1nhas .

Cresciúma , .

Curitibanos
_

' .....•

Florianópolis .

Gaspar
'

Ibiranla
.

Indaial .

Itaiópolis . .....••....

Itajaí ... , ..............•.•

Jaraguá do Sul .......•.......
Joaçaba ., .......•.••.......

Joinville
.

�iajes .

Laguna .

Mafra . .....•...
I T

Nova Trento '] l :r
París, 2 (D. P.) - Por gT.a.nd-e cion:al". HcS{)lveu-se considerar Orleães .. , .

maior.ia a assembléia nacional separadam€uLe a resolução que es- P Ih
,'1'IJ1'O\'Oll o P,�oJ'c't'o d'e l,el' qll,e auto- '] I ,- ,

t
a oça ". . .

L �W JC ,ece sa;nçoe,s sevel'as con :ra
.

I
riza ao g;ov.erno conVOCllr a oitenta qua'l.qllJer pessoa' que tra,te de im- Porto Belo :..... ..

mil soleJados par.a mwnter a ordem pedir o ü<l1balho dos que .não pa1'- Porto União '

no pais. Ante,l'ioJ.'meont,e a está de- ticipam das gl'eV'es e conttra m Rio do Sul .......• . .

cioão, [.oma.fla o,Jll['em, decidiu a as- qur: elas fome;nl.a'm. POSola em. vo-I Rodeio . � .

spmbL(,ia di'scntil' noyamentie na Laça0 a llrlmeu'a palI'le do prüjoeto, Serra Altanoite de hoje o projeto que confe- foi ela ap.rü\'a;da po'r 408 vaLos, es- � .

. .

1'8 ao primeiro minis-l.vó Schuma,n tando na oposiç',ão exclus'iiVameu- Sao Franclsco , .

Belém, 2 (A. N.) - Um bol,e- podel1"es 113m dele;rmi,nal' rnedi,da, te o bloco \'umel'ho, que .l',e'presen- São José ..................•
tim da Guarda Civil noticia a ·elJiPl'gicas d,e comba,[e ás greves. ia 1,84 votos. A a's,semblléia nacio- Tijucas • .

detenção de dois guarda-civis, Oom esta ,eleci,são, o tiJtal elos nal suspend·eLl 0.5 seus trabalhos Timbó
que teriam tentado sublevar os soldados cl1alTIudos ás arrn-as n( do.n1irngo, dcpojs de esLa.r delibe- -

. .

curso dos últimos dias se ,eleva a l'ancJo cerca de 1.ri'nLa e cinco Tubar.ao .
.

detentos da Colonia Reforma-' U30.000 homens. A a,provaoão de horas. russanga . ..

tórias de Cotijiba. O diretor proj'elo de cOlwocaç.ão de mais Ao conhecer-,se o r,esultado da Videira .. ", .

dessa colonia desmente a noti-. 89.000 homens �e produziu. ime- votarão, o sr .. Schll1man agradeCe1.l :SãO' Joruquim ,

cia, e diz que os guardas-civis I dl�tamm1ie depOIS que <: primeiro <10,0 .depll1la1dos. e decla.rou que c Ima-ruí
foram enviados á B l' I n1l'msLro e uma coml,s,sao da as-, "regime poder,la ter sofrido um

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

.

e em sem ,�,el11b).éia CODlcOl"daram em cli'Vidir I cÜ'la:pso. O g·ovê.rno a.gradece pele J.a.guaruilla ••••.• - • • • • • • • • •••.....

prdem .superior. '. o "projeto de lei para a defesa na- _vos,s,o desvelo". Xapecó •••••••• • ••••••.

Parí;:, :;> (C. P.) - (Urgente) -

O ,Sl'. l�duardo Hel'l'iot. l1re"iclenle
da _-\.ssl'mlJJ.éia, ()]'denoll que 00

depu tados comunistas aobandonem
a .-\"s,pmblt'ia :'lacionaL

São Paulo, 2 (A. N.) - Em
face da anunciada demonstra
ção dos comunistas dos man

datos dos seus representantes,
os lideres' das diversas banca
das da Assembléía Legislativa
do Estado, reunidos no gabine
te do presidente Valentim Gen
til,' resolveram receber a ma

nifestação. O fato agrava' as

relações ,entre os poderes Ex.e
cutivos e Legislativos, em face
da proibição policial 'áquela
manifestação.

TelegrÇlIDaExpressivo
do dr, Nerêu

\
RaInos

O S.l'. AnWni'Ú de Pádua P,er,eil'a" PJ'esic1enl'e do Diretório lWl.1ni
dpal do ·P. S. D. de Bigua.ç,u, recebeu o seg'll'Í.nte tolegra'ma do dr.
Nerêu :Ramos.

AnLôl1'io P. Pereira - Big1.uaçu.
E11vio-lhe e aos TlOS'SOS br,avo� cOll1panhC'ü'os da l,E'll'ra de Olívio

Amorim ef'l1sivas cOllgraóllllações pela esmagadora üCória.

(A!&s.) Nerêtt Rarnos

A POLICIA DISSOLVE A
J1ALA OS JIANIFESTANTES

São Paulo, 2 (A. N.) - Gra
ves ocorrências estão s,e veri
ficando nos arredores da As
sembléia lJegislativa do Esta
do. A policia acaba de dissolver
a bala a manifestação que os

comunistas pretendiam fazer
para a entr,ega dos memoriais
de protesto contra a cassação
dos mandatos.
Vários feridos foram já re-

,
'

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

o governo kancês reage

DESMENTINDO

P. s. D.
3.659
1.215
1.638

3.032
2.208
3.320
1.563
• 687
692

4.650
3.184
3.145
2.993

2.262
7.011

1.919
2.105
1.427
5.390
2.270
4.042

6.803
3.018
3.235

2.102
3.382

I '

2.759
4.480
1.485
1.673
1.510
2.453

2.112/
5.469
1.653
2.259
'2.7.83
1.946
656

.4.481

1.p74
1.729
1.076
5 .. 215
1.866
3.247

3.511
2.442
754

830
1.229'

994
3.595
1.273
1.392
1.352
828

1.429,
1.472
1.240'
1.679
1.077

203
27Ó·

.2.815

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inforlllações Os -vencimentos dos ministros lOca tarro pnde causar
tumbidos e surdezRTO, (A. N.) - Por fôeÇJ :j(� subsl itulivo Cl'� 24.000,00. Os mi-

um dispositivo consl ítuciooal, 'Jue nistros do Tr-ibunal de Recur-sos.
estabelece que os minístros elo ::in- ineluido�' ,na proposta do gnvérno UM REMÉDIO QUE ELIMlNA I_)

premo T'ribunal Federal 'não podem com vencimentos mensais de .... CATARRO �ASAL E ALiVIA O
ter vencimentos iguais ou inferio- Cr$ '16.800,00, f'igunam no suhstitu- O ATURDIMENTO CATARRAL
res ,1'05 desembargadores dos Es- tivo Aloisio de Castro com São poucas as pessoas que dão

fados; e como estes tivessem s'en- Cr� 22.000,00. 'ímportânoia e tratam a afecção ca--

sivelmen Le majorada sua remune - tarral. Entretanto, a afecção catar-

ração em São Paulo, 0 presidente O projeto, apoiado pela Comissão rI não é um mal passageir-o. Se não-,
rie Finanças e enviado à mesa da f L t d t I d d

'

da' República enviou uma mensa- OI' ra a a em, empo, e a po e c-
Câmara.. foi aprovado em jn-imeira '

f id dgern ii Câma.ra dos Dep-utados Sll-- generar numa grave en errm a e e.:
gerindo o reajustamento do esti- discussão e enviaria vara exame, paulatinamente, minar a saúde em'

penriio daqueles mímsuos e .Ie- Dôle constam as. tabelas de venfi- geral.
semhargador es do Distrito Federal me'nLos. e o substitutivo. Nessas a- Se V. S. padece de catarro, não,

e aos membros elo Ministério PÚ- belas fIguram, mais o procurador se descuide. Compre um frasco d,e'

blico. I. g,'eTal da Repúbltca, corn
"

..... ' .

'!
PARIMINT e tom,e-o de acordo com>

Indo à Comissão de Finanças, Li Cr$ 24.QOO,00; e snh-procurador ge- as instruções da sua bula. '

ante-projeto oferecido- pelo govêr- ral com ,Cr$ 22.000,00; o procura-j PARMINT tem demonstrado sua,

no, de acordo com as possibilidades dor geral da Justiça com '

elícácía em muitos casos, porque"
máximas do Tesouro Federal, - re- Cr$ 22.000,.00; o sub-procurador da sua .ação se exe r_?e dínetamente sô

digiu a respeito 11m relatório o Justiça Mí litar c,o,m l,:;r$ 16.000, ,00; I'
bre o sangue e sobre as memb, l'ana,s;.,depu! ado baiano A lois io de Castro o procurador jun lo ao 'I'iihunal ele mucosas.

. _ ',. .

dizendo que o mesmo devia ser Contas com rCr- 22.000,00; e 0''1)1'0- A volta da resprraçao iacll,r da.'

mais Iiberal, 'e apresentou um suhs- curador geral ela Jusí.ioa do Distr i- agudeza de- ?uVIdo, o restabereoí

titutivo atr íbutndo aos, magistradbs to Federal com Cr- 16.800,00. Na menLo do olfato e do _paladar "e !e- ..

reg ios vencímerstos, próxima semana deverá entrar em vantar-se, pela manha, com novas..
-

O govõrno pedia para os minis-, discussão o substitutivo do deputa- energias e a garganta livre d-e cu

tros do Supremo Tribunal venci- : do Aloisio de Castro, aprovado já tarro - eis o que lhe ptoporcio-,
mentes mensais de Cr$ 18.480,00,

I
pela Comissão de Finanças da Câ- nará o tratamento com PAH.MINT

enquanto o relato» concedeu no rnara. Torne sua vida mais apraaivel, ma.-,
alegre. Para seu própr-io hem - s

sof're de catarro - comece, hoje, c,

tratamento com ,PAR,MINT.

'I,

Horario das. empre
sas rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Oistóvão - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Itajai - 15 ho
Expresso Brusquense - Brusque -

raso

Expresso Brusquerise - Nova Trento
- 1-6,30 horas.
Auto-Viação Catarinense - .Joírrvile

- 7 horas.
Auto-Viação Catartriênse - Curitiba

- 5 heras.
Rodoviária Sul-Brastl - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasüeit-o - Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
TE[tÇA-FELRA

Auto-Inação Catarinense - Pôrto Ale.
gre - 6 horas,
Auto-Vtaçâo Ca,tarinense - .Cur-itíba

- '5 hor-as
AUl 0-Viação Catarinense

- " hora',
Auto-Viação Catarinense

- G hors s.

Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas,
Empresa Glória - Laguna -, 71h

e li 'h horas.
Expresso Brusquense ,_ Brusque -

16 horas.
Auto-Viação najaí - Itajaí - 15 ho·

raso

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
:; e 14 horasQUARTA.FERA A Ação Socia'l Gatarin-ense, para boa exe.cução de S'f:)U plano de

1",'" .<\uto-Viacão Catarinense - Curitiba assistência ao v'erdadei'l'o neüessiLado, precisa em cada qURrteirão dE'
Ih t Cv' 1$ . ..""

- 5 horaS. -d d d...S re ...•. ..

Auto.Viação ,Catarinense _ Joinvi1e fi'eSSa CI a, e, ,e' um ou uma representanbe, no minimo, podendo cada
I'rl ii.....

!
- 7 horas, quarteirãe ter até cinco representantes."

! Auto-Viação Catarinense - Laguna _ _.

lU,Mero avulso .. Cril, ._.'"
_ �,3, (l ho,ra'8_

.

,

. ..

Des'eJando O preza,do lel!.ol' o,u leI'tora colaborar em tão grandiosa
" �ai�(l�o���. Brasllelro

- Jomvlle - às, obra, dê hoje mesmo a sua adesão po:' intermédio dês�e jornal ou da
.lJu\lleloa mediante .,.. II1U·...... I Expresso São Cristovão - La'gu:1a - Rádio Guarujá.

17
horas, P

- , .

o. origtnais, lIIleSIiIlf) alh, ., Expresso Bl'usquense _ Brusque esso,as que Ja se ll1screveram:

.. • 16 l,oras, Q' t'
-

10 ( • AI,
-

't I'
,

IIIu ...hcados, não �.,r'"
Auto-Viação It3jai _ Itajaí _ 15 ho.

uar 81raO n. ,,- ruas. n1Iran 'e A VIm, Gris,pim Mira, Av.
devolvldOl'l. ras, Mauro Ramos e Fel'!'�ira Lima),

A tilreçáo lião 8., ':0••• - Expresso Brusquense _ ;\!:wa Trento
Srs. Bento Agu�do Vie.i,ra e Heitor Fatia .

..biliza pelos conceito. _ R��'�$iá�f;'aS�l Bmsil _ Pôrto Alegre Q t'
-' ,

.mitid,08 nos arU.oa ._ 3 horas.
uar elraO n. 4 - (ruas: PeJi,pe Schrnidt, Pedro Ivo, Sete de 8e-

asalaadol QUINTA-FEIRA Lembro e Conselheiro Mafra).
Auto--Viação Catarinense POrto Sra. SteliLa Garc'ia e sr. Sidnei N00eti.

Farmácias de plantão AI�:��_!�lãOhor��tarinense
Auto·Viação Catarinense

-- 7 horas.
Auto-Viação Catarihense - Tubarão

- 6 horas.
Auto-Viação Catarinens'e - La,guna

_ 6,30 horas.
Expresso São. CrIstovão - Laguna -

An- 7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 112

e 7 1/2 horas_
Sto, 'Expresso Brurquense .- Brusque _

16 horas.
Auto·Viação Itajaí - najai - 15 ho·

raso

Ráp.ido Su} Brasileiro _ Joinvile - às
5 e 14 horas.

SEXTA·FEIRA
Rodoviária Sul Bra,sil - Pôrto Alegre

_ 3 horas.
Auto-Viação Cata:rinense

- 5 horas.
AuDo·Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto·Viação Catarinense - Laguna vos

- 6,30 horas_
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Auto·ViaçãO' Itajaí _ Itajai - 15 ho·

raso

E,Xlpresso Brusquense
1{) hO'ras.
Rápiüo Sul Brasileiro, - Joinvile

às 5 e 14 horas.
•

SABADO de
Auto·Viação Catairinense - Curitiba

- 5, hora,s.
Rápido Sul BrasHeitro - Joinvn", � Tenhaàs 5 e 19 horas.
Autn·Viação Catarinense - Joinvile

- 7 horas_
Auto·Viação Catarinense - Tubarão'

_ 6 horas.
Exp,resso São Oristo'fão - Lagun'a

7 horas.
E"--presso Brusquense -- Brusque

14 horas.
Auto·Viação Itajai __: Itajaí - 13 ho·

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horalS. .

Ex'presso Glória - Laguna - 6 112
e 7 1/2 horas.

I

l

I
1

o ESTADO
1itflllaçh e Oficinal l rua ]oh

Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Pn,rtetirio e Dlr.-Ger....

SIDNEI NOCETI
Diret&1' de Redaçlo:

'A. DAMASCENO DA SILVA

�eIS�OP:;f;;niciu.
Chefe de :mpre.o:

'OAQI""m CABRAl· DA SILVA
RI\\)resentante:
A. S. LARA

a.. Senador Dantas, 46 - to
andar

T.I· %2-6S24 - Rio de Jan.lr.
RAUL CASAMAYOR

lI.a "",Upe de OliveIra, 21 _,
8° andar

Tllt. 2-9873 _ SÃo p.. le

Joinvile

Tubarão

ASSINATURAS
Na Capital

b•.... ; Cl"
�1I....trt) Cl'
l'riaestre Cr�
�... _ C:r$
Pft.ero avulso _. Cr'

No Intllrlor
iAa. ..•........ C."

".
'I,ete
:1.').
_,08 DelegadOS da ftção ,S. Catarinense

Trimestre

Curitiba Quart,eirão n. 25 - (ruas: Blumwau, praça Etelvirna Luz, rua -Fer
reira Lima ,e Avenida Mauro Ramos). - QuarLeirão n. 26 - (rua Irmão
Joaauim, Avemirda M,auro Ra,mos e rua Rio Grande do Snl)

Sl'ta. Maria Enriique.ta D'Avila.
Snro. CECILIA MACEDO STMOES

Quatro quarteirões compreendidos entre as ruas: Marechal Gui
lherme, Deodoro, 'rte. Silveira e Arcipeste paiva.

Sta. ETELVINA MELLO
Dois quarteirões, compreendidos entre as - ruas H. Luz, Fernando

Machado, General Bit'encourt. e Saldanha Marinho.
Sura. MARIA COSTA SOUZA

QuarLeião compreendido ,entre huas Anita Garihaldi, F. Machado.
General Bittencourt e Av. H. Luz

Sura. AGNESE JTARACO
QUl:lJ'téirão (Ias ruas F,elipe Schmidt, Geronimo Coelho, Tte. Sil

v,eira e" Alvaro de Carvalho.
:::lR. MANOEL FEIJó

Av. Mauro Ramos -, rua Silv'eira de Sousa - rua Campos No
- rua Lages.

JoinvileMÊS DE DEZEMBRO
6 Sábado - Farmácia Moderna

- Rua João Pinto.
7 Domingo - Farmácia Moderna

- Rua João Pinto.
13 Sábado - Farmáeia' Sto

:iónio - Rua João Pinto.
14 Domingo - Farmácia

Antônio � Rua Joã-o Pinto.
20 Sábaào - Farmáicia Catari

nense - Rua 'rl·ajano.
21 Domingo - :F'armácia Cata

rinese - Rua Trajano.
25 Quinta-F,eira Farmácia

Rau]'iveira (Feriado) Rua Trajan.o.
27 Sábado - Farmácia Santo

Agostinho -- Rua Conselheiro Ma
fra.

28 Domingo - Farmácia Santo
Agostin.ho - Rlla Consg.j_l:l-�a-
fra.

'

O serviço noümno ser,á efetuado
'Pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

.

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

Joinvile

Conseg'uir alfabetizar um patri
cio, conveIliCeooo-o a fr,equentaJ!."
um ourso noturno, ,em breve se

r,emos UJIIl dos po'vos mais adian-'

ETA. CARMEN BARBOSA Lados do mundo: Grupo Escolar S.-

Ruas: Visconde de Ouro Preto - Anita Garibaldi - Fernando José ou Escola Indusotri,al. I

Macha�o e ��Tx:e�g� t�� E. SR. C�MPOLINO ALVE� .

I·· Â������'�'�' �'o';e��'���; ��) -{
Ruas: Deodoro - Tte, SIlveIr�,_-. Vldal Ramos - Je];lOIllmO Coelho. Estado dr. Aderbal Ramos dSI

SR. LEODEGARIO BONSON
S·

• A
•

Ruas: Felipe SchmIdt - Largo Fagundes - Tte. Silveira _ Álvaro Ilva lllscreveu-se na ss.ocu�-
Carvalho. f,;lão Benefioente do,S FunClona�

rios Públicos Estaduais e Mu..

de lllclpais de Santa Catarina"
sendo regista:do sob o n. 1.

O primeiro magistrado. d&

Estado, democráticamente, in-

N
.. b' 1

gressa na As'sociação Benefj... ·

ova vaCIna rasi eira cente, com os mersmos direitos"

, " . ..
e deveres que terão os mailt,

Rfg, (A. N.) -:- Ontem, .,por c?m cultura do. Vlrus da gr]pe de, modeiStos servidore's públicos.
ocasw-o de sua vlsl[.a ,ao Instnuto tIPOS A e B, obtIda em ambrlOe,s de

I
'

.

de Manguinhos, o pr.esidente EUrlcO galinha.
•....... .. . .

"':":..'
Dulra foi inJormacl'o de que aquele Outra cVescoberLa rev'elada ao Inscreve-te na AssocIaÇi8_;&
estabeIecim,ento ci,enlifico v'em ex- pre'Gidente _Dutra, ,e!TI M�llJg'uinh!):; I

Beneficiente dos F.unciona-
pel']menta'l1'do, com 'Sl1'08'SSO, mna, _ pelo elr. JUlIO MunIz r'eíere-'se ao rios Búblicos EstaduaIs e Mu-'
yacina ,pr,e,;entiva contra gripe, há I trwb?lho em colabo}'ação com o dr. nicipais de Santa Catarina.
cerca ele tres anos. MedIna, rio Pa,nama, conheclelo, ha A

'

•

O oherfe dra ,s'8'cç,ão de virus'. dr. poncos ,dias, pela Aca,demia de Tre,"! cl'Uze1ll'�� OI

mensaes -�-
GuiJrhel'me LacorLe, informou ao Ciências. dez centaívos dmrIOs e estaras;
chefe do go'v,êrno que vão s'er feitas Esse tra,balho revelou nma C,)- pre,parando um peculio parBll.
experiências fll1'l COl�POS humanos, baia_ A existôncia desse parasita tua familia
gra�as à cola1Ybracã-o do E;x!é-rcito, virá desempenhar nos ),wboraüírios

•

para 110VOIS tesl'p,s' da vaüina, cuja o mesmo ,papel que deS'el11pnharamj··"·····
....•....... ::

••••

imunização perdura por oerca de üs plasmoclios aviarias, para Os es- Camiíal, Gravatal, Pl1smel,
s'eis mes,os. A vacina é pr'eparada lndüs da yaei'na. Meial dai melhorei, peJoI me

nores preçoI .6 na.�CASA MIS'
CELANEA - RuoC. Mafra.

Curitiba

Brusque

Tem dinheir10 ?
sempre em casa uma garrafinha

aPERITIVO «KHOI»
Muito ou Pouco. Não importa!

O leitor deseja, obter uma
re��b, mensal, s�mestral ou

Etnual, á razãe·de 12% ao ano?
Confie então os seus negó"

cios ao Crediário KNOT, á rUI'
João Pinto n. 5, que, em com
binação com (l ES('t'itório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará,' proporcionando - lhe
com isto uma renda anua:r,',&e-

gurôp, de Cr$ 120,00 por Cr$ '.,.
1.0' 0,00 empregado.
Melhores informações e de·

talhl;ls nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta reda
ção.

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

Viacão
•

,

aerea
Moraria
SEGN>DA·FEl!RA

Varig -- 10,40 horas � Norte.
Real S. A. - 7,30 p.oras - Norte.
Cruzeiro do Sul _ Norte - 10 horas.
Rea'] S. A. - 11,3<0 horas - Sul.
Pa,na,ir - 9,5tO horas _ Norte.

, TEI1;ÇA·.FEIRA
Varig - 1,2,50 horas - Sul.
'Panaj,r - 1-3,07 horas - Sul.
Cruzeiro -do Sul 1'2,00 horas

Nort€.
QUARTA·FE[RA

Cruzeiro ,da Sul 11,00 horas
Norte.
Rea,l S. A. - 7,30 horas - Norte: QUINTA ZONA AlmEA
Varig - 13,00 horas _ Norte. BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
Rea] S. A. - 11,3<0 horas � Sul. EDITAL CONCORRÊNCIAQUJN'TIA·FEIRA
Panair - 12,17 horas _ Sul. I - bevidameni-e autorizado pelo ExmO: Snr. Ministro da. Aero-
P'lnàir - 9,50 horas - Norte. náutica" frclÇO público, para conhecimento da.s interessados, que se acha
Varig. - 10,2.0 horas - Sul. aberta, ,a partir da presente data, a inserição à coneorrência pa.ra a ven·
CruzeIro do SUl - 15,30 horas _' Sul. 1'" ,

'

"'11 .

ff" ,

Cruzeiro do Sul _ W:OO hs__ Norte. da, de uma lancha a gaza ma 'eqUlpa,cla com movor -,-ol'mcro ,com ca-

.

SEXTIA·FElRA' , pacida.de para 12 toneladas.
VarIg _ 1-0,40 horas - Nort€. II - O encN,ramento daT-se·à no dia 10 de Dezembro às H,OO ho.·
Real S. A. - 14,30 horas '_ Norte d d

. . -

'd'
.

'e! S C t I B d "LIRea1 S. A. _ 7,30 horas _ Sul.
.

ras, ,ev'eu O as mscrlcoes serem lngl a,s, ao nr. m
..

c a ase, ,evI H,-

Cruzeiro dp Sul - 7,20 hs. - Norte. m'ente selra!clra,s e a.ssma;das.
,Panair _ 13,07 horas _. Sul. III - A -abertura das propo'stas !s,erá procedida, no dia '12 de De-

SABADO b' ,"
-

'i!. 00 1 ' d
.

t, d S·
Cruzeiro -do Sul _ 1'0,00 hs.-Norte. :>:en? Ia, ploXlm,o ,as 4, lOIas, na presença os ln elcssa" os, na • e0f(-

Varig _ 12,30 horas _ Sul. ,ba"'Ja d<t Base Aerea.
. _ .

'Panair - 9,50 horas - Norte. IV � A lancha 'em aprêço p'Oderá 8,e1' vista, no trapIche desta Umdade.

Pana' 13 �O�Tl'JGO S J Quartel na Ba,se Aérea ele FlorÍlanópolis, 25 ele Novembr.o ele 1947.

panafr -=- 9,50 h�::; = N��te. (a) -�NELSON DA SIL'yA FON.SÊCA
Cruzeiro do Sul, ;- 11,00 hs. _ Sul, Cap. Av. FIscal Admll1lstratlvo.

S�nhoritDI
Ao escolher seu perfume �erifL,

que se trás- a marca da perfumar!""
"J"'''an Maria 'Farina" Que 1j .dI"

preferida ,pela corte Imperial �

D. Pedro D

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

804 OPORTUNIDADE!
para quem lem muito
ou pouco dinheiro
Deseja emprega·r bem seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Pinto nO 5 (anexo a red,ação
de "O Estado" ). que tra,
balhando em combin.ação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRI(
A. L. ALVES, . firma espe:
cializada com 'vários anos de
pratica no ramo, poderá ore
recer-lhe a máxima ga.antia
e eficiência nos negócios que
Ilhes forem confiados. I

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

Minislerio da aeronáutica • lO .

Funcionário p,úblico
Lembra-te - descontando déif
centavos diários de teu venci
mento, salário ou remunera

ção· poderás deixar para tuaw

fa,milia, um peculio até Crir,
30.000,00.
Inscreve-te na Associaçãcp

Beneficente'.

.
.

/ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lIRA TENIS CLUBE ., PROGRA.tl\iA PAR A O MÊS DE DEZEMBRO _. DIA 13 (SÁBADO), SOIRÉE DOS CONTADORES; DIA:
15 (SEGUNDA-FEIRA), SOIRÉE DOS GINASIANOS; DIA 20 (SÁBADO), SOIRÉE DE NATAL; DIÁ 25 (QUINTA-FEIRA),

'MANTINÉE INFANTIL, ÁS 15 HORAS; DIA 31 (QUARTA.FEIRA), BAILE DE SÃO SILVESTRE.

VaJorlzação do Vale
S. Francisco
Rio, 2 (A, N.) - Com so.lenidarte,

nu Palácio do Calete, o presidente
Dutra abriu a subscr-ição das ações
para a ror-macão cio capitat da

Companhia Vale da. S. Francisco
dE',,;;[.inac[a a oxplo.1',a,r o pol.encrn.l
hidráulico daquela vasta e rica

rcgrão. hlsso emp.reendimerrto ho
neficiará os Estados dá Bahia,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e

Par-aíba, aos quais serão í'orneot
das f'orça e luz em abundáueia a

preço barato. Assistiram ao ato
especialmente convidados repre
�pntRn(f'� da'rny']'("� Estados na Câ
mara c no f;(�nail() I' I'cprf>s('nlan
(-l'S dos g'lVOl'IlMJo.['('" das mesmas

l.lni,;ade� riR Ff.�df'l'at.:ilo. Au ahrir
a(f\wla �nl.H'I'.irii(), LI prt-sidenl e
Eurico Dutru f<1101l, pnr ínterrné
rí io da hor-a I) [i:c i a 1 da Agôncia �a
dona I. explicando ai' vantagens
duquclo nisl" enl'!Jr'e.elJid.irnenILo,

Ministp.rio da'
Marinh �1
CAPITANIA DOS.PORTOS DO
ESTADO DE STA. CATARINA

EDITAL

De ordem do senhor Capitão
de Fragata da R Rm., Plinio

H II. d SAN
-

d
da Fonseca Mendonça Cabral,

ermes 11l8Ce O .a, umeraçao as lUAJS [I�... Capitão dos Portos do Estado

A firma Hermes Macedo e I· b d
.

·

b
de Santa Catarina, levo ao co-

HOJE - SARAU DANSAN- Cia. de Curitiba, que explora o 10 as e 001 US Queixou-se a velegacia des- nhecimento �e quem ínteres-

TE DO GR;ÊMIO LIRA c o m é r c i o de importações, ta capital o sr- Joaquim Lopes sar possa, que:

Continuando suas costumei- transformou-se em sociedade I E D I T A L J?nior, dizendo o mesmo que 3) - de acôrdo com o artí-

ras reuniões semanais o "Grê- anonima sob a denominação � _

fora lezado em Or$ .10.300,00 go 28, do Ato das Disposições
-mio Lira", fará reali�ar hoje, de Hermes Macedo S. A. _

I - De ordem do sr. I�;;:,pe I De fato o sr. Joaquim Lopes Constitucionais 'I'ranslitórias,
.das 19 ás 22,30 horas, mais um Importação Comércio, sendo

tor G:eral, li; c_omeça.r de 1 de Júnior que é comerciante em os inscritos, em Capitânias e

-sarau dansante, para o qual seus diretores: presidente, dr. �aneIro prOXllll? ,vllldouro,: as Bom Retiro, ora de passagem Escoteiros do Mar das classes

,estão. convidados .todos o.s seusl Hermes T. Macedo; Vice- -

I ínhas, d� auto�olllbus, temo a
por esta capital - conforme de 1924 e 1923 e anteriores, te-

.

.assocíados e do LIra 'I'enís Clu- dr. Jahyra Rosa Laffite Mace-
numer aç�o abaixo.

, I suas declarações na S· S. P. - rão direito a inclusão da 3a ca-

.be, em cuja
-

séde terá lugar do.
1 -:- CIrcular

- .2 - Agro-, fôra abordado por dois indivi- tegoria da Res-erva da Armada,
· €ssa' reunião. Agradecemos a gentilesa da

nomica -.2. - Trmdade - 41 <luas passando-lhe o c.ônto :J desde que tenham situação mi-

X X comunicação..
- Ca.na�vlelras - 5 --:- Saco bilhete conforme mais tarde litar definida pêlo Exército ou

. � . .' -

� . . . . . . . . . . . ..
dos LImoes - 6 - Caiacanga Ii veio a saber - pedindo as Aeronáutica;

VIAJANTES:
Ab lvld

7 -- Canto - 8 Matadouro - necessárias providências da b) - nessas condições os

"ÚC'J'AVIO IION'l'ENEGRO DE
_ SO VI O' !) - Co�ueir�s --10 Bar:_reirosl Policia. interessados poderão requerer

OLIVEIRA .

o T
.

' i
- 11 Bíguaçú - 12 - Sao Jo- Apezar das diligências teitas por intermédio desta Capita-

Seguiu; em data de ontem, n/;���' �c·!��)·ar;�d()r �J,eco���,S�l\��� I sé
- 1 - P!Llhoça - 14 Santo

I
)01' aquela repartição, não foi nia, Delegacias de São Fran

«com destino a Joaçaba, o sr. na. Inglaleru-a, fo i absolvido por u:r_n A�aro 15 Sao pedro,de Alcan- nossivel "transferir" os viga- cisco do Sul, Itajai e Agência
-Octávío Montenegro de Olívei- tríbuua l ('spc.cJa[ das prmcipais tala. '. ristas. para o luzar onde de- em Laguna, ao Diretor do Ser-

ra, Secretário da Prefeitura arLl'sações: BI11 .'relação com as ati- II - Os auto-ônibus, a

CO-Iriam estar.
I:>

viço da Reserva Naval o do-

Municipal daquela edilidade,
vidades IaSCIs,tas.

. meçar da data acima referida, cument., de Reservista, ane-
Grandi, que se encontr-a 'em Por-

1 .- t bri torí t G djque se achava, entre nós há al- tugal, foi absolvido da acusação (�veIao �r, � rI.ga orIa�nen e,
'rao e xando a petição declaração de

,guns meses em tratamento de d(' IC'l' ol'gani;:aclo quadri,lhas fas- sobre a faIxa llldIcadora de10-. próprio punho de que ainda

:saúde· Ao ilustre conterraneo, t:jsL�s, Ler paTli'Cipad.o na insur- calidade, número da respectiva op;a-Jír�unl"d�de
-

não receberam qualquer do-

'''que por diversas vezes ocupou
.l'{·JÇ,;lO armada d,e oulubro de I922 linha de tamanho visivel a 50 i!J.. 1l. lU....

t d 't
-

militar
. [('r parti,civado no golpe de Es't.ado nletro' d dI'stância e ilumina- Por motivo de mudança, 'I

cumen o. e q�I aça?
,o ,elevado cargo de Prefeito in- ele .Jancrro- :ele ,1925, l01' ,cane'eludo ,s.e. . das referldas Forças,
terinp daquela Comuna, o "O a, hl.)(,l'clari�s com-tilucionai;'3, tel" do a nOIte. vend�m-se dOIS peque��s esta-j c) _ melhores esclarecimen-

:ESTADO" almeja-lhe feliz via- man<lIdo o tasclsmc:. no .poder e fCI-
- beleClmentos .comercIaIs. em

tos os interessados deverão

gemo �u 'T�'1 CrrnllnbUlçao deCISIva para, franco e promIssor func�ona- procurar obter na Secretária
�elL ' (IUn o.

I mento, no centro da
.. cIdad.e da Capitania dos, Portos do

FALECIMENTO
, , , , , . . . . . .

com comodo para famllIa. OtI-
.

.

G E I CIA CATARINEHSl •
' • • Estado de Santa CatarIna, em

Causou profundo pesar em rupo sco ar

I
. DE TRANSPORTES AÉP'EOS LTOA mo negocIo para pessoa atIva.

Florianópolis, ou em suas De-

-nosso meio, o falecimento do
_ .. _ _ _ _

Aluguel modICO.
_ legacias e Agências acima ci-

'.-sr. Naim Jorge Nicolau, co- Santos Dumont �"'orhU�' T.ratal' nesta redaçao, no ex-
tadas.

merciante, residente em Bi-
Tev,e lugar, a 29 do corrente, Expediente do pedIente da tarde. Capitania dos Porto.s do Es-

·guaçu. O desenlace verificou- � S C t
o cerehlonia da .entrega de di-, T

.

b I d f1 t f h t
tado de anta a arma, em

,se ontem, em sua residência,
plomas aos CompJ.ementaristas' ri una e uon as ga ao o OS FnOlda.:nópqlis, 2 de dezembro

:-ásJ.6 horas, após prolongadoR
de 1947, do Grupo Escolar I "A Delegação do Tribunal Rio,2 (A.N.) - Em mensa- de 1947.

.

· sofrimentos causados por g,ra- "Santos Dumont" de Gaspar. de Contas .em Santa Catarina gem enviada' á Camara dos De- Nelson do Lzvrament-o Couti-
ve enfermidade que zombou

O ato foi comemorado com, torna público que a partir de putados, o president� da Repu- nho Escriturário da classe "G";
car�.<l dirigida á Camara Baixa, belo programa Civico-literário.l10 de dezembro corrente, pas- blica solicitou autorização para' - Secretário.
o Governo de Guerra da Ho-

_

Nossos parabens áquele es-, sará a funcionar com o se- abrir o crédito especial de ....
,.dos recursos da ciência.

tabecimento de ensino .e abra-f guinte EXPEDIENTE: Cr$ 8.809,00, para atender 'ás TINTURARIA�
Er"l. filho do sr. Jorge Nico- Soo "CRUZEIRO"

ços 'á nova turma de COll1Ple-l Dias úteis - 11 ás 17 horas despesas com o combate aos a

: lau e genro do nosso amigo Vi- I t 44
'tal Corrêia de Amorim. Deixa

mentaristas·. Sábados - 9 ás 12 horas". gafanhotos. ( en es,

'viuva e 3 filhos menores,

Espirita bom e por todos es-
· timados, sua rl.1orte foi sentida

por todos quantos o conheci

O sepultamento dar-s.e-á ho

,je 'ás 15 horas, no Cemitério

-municipal de Biguaçu.
A familia do extinto, envia

-mos nossas sentidas condolên-'

Continua O ESTADO fazen
"do distribuições de valiosos li
'vros, inclusive. romaaC09S mo

-dernos, en tre as pessoas,q ue
..constam de seu' cadastro so

.,dal.
As pessoas que ainda não

haiam preenchido o coupon
. .que diariamente publicamos
poderão faze-lo agora, habi
litando-se, assim, a concorre

:Jt'am a tão interessante inicia
.otiva realizada sob o patroci
.nio da LIVRARIA ROSA. à
Deodoro n. 33, nesta Capital.
.......................

?
t ,

x x' X
REUNIÃO DOS CONTADORES

,
DE 1946

Com o objetivo de tratarem
-a comemoração do 10 aníver-
-sárto de sua formatura, os Con-
'-tadores de 1946 da Acadêmía
de Comércio de Santa Catarina,
.reunlr-se-ão hoje, ás 20 horas,
na séde do Lira Tenis Clube,
.sendo solicitado o compareci
.mento de todos os componentes
-da turma.

,das.
�.""w,,""·_·.· .......,..-..- .....

'OS inativos
'em acão

"

Rio, 10 (A. N.) - A Con-

:'gregjação dos 8ervidodes Ina
"tivos Civis e Militares está plei
'teando junto ao Congresso Na
,danaI a ,revisão dos proventos

.., ·na· inatividade, de acôrdo com

,o qu � preceitua o artigo 132 da
I Constituição de 1946, em virtu
�:de do indice de vida atual.

SOCIEDADE MATERIAIS E INSTRUMENTOS TÉCNICO CIENTIFICOS, LTDA

Tem o prazer de comunicar aos seus prezados clientes e amigos que fará inaugurar,
no corrente mês de dezembro, nesta capital um moderno laboratório de ótica, dotado de

I
máquinas as mais modernas, importadas dtretarnente dos Estados Unidos e fabricadas pelai
mundialmente reputada Casa BAUSCH & LOMB. I

.

Será êss� o primeiro laboratório instalado no Estado de Santa 'Catarina, fato sem dÚ-jVIda de especial significação para as Casas do ramo de ótica.

,

A"SOMATEC" não inclue no seu programa de trabalho o proposito de concorrência,
as firmas catarínenses que si vêm suprindo de outros mercados; ao contrário, lhes ofere-;
ce toda a assistência técnica e o fornecimento regular de artigos de seu comércio por preço
e em condições capazes de as tornarem independentes de outras fontes de suprimento,

As oficinas e casas de ótica terão suas encomendas executadas com toda a presteza,
dentro da mais rigorosa técnica, evítando-se-Ihes, assim, as grandes demoras que sempre se

registraram com o envio de receitas para outras praças do país. :
A "SOMATEC" dispõe de técnico especializado, que vem de concluir o curso de ótica na

Casa Bausch & Lomb. Seu Laboratório estará habilitado a confecionar lentes de alta pre-

I
cisão, além de quasquer outros serviços no ramo.

.

Fazendo a presente comunicação esperamos merecer dos nossos prezados clientes e

I
amigos o favor de suas ordens, que acolheremos com toda a simpatia.

.

Florianópolis, 10 de dezembro de 1947.

"'_ "SOllIATEC"
.

I
SOCIEDADE MATERIAIS E INSTRUMENTOS TÉCNICO CIENTIFICOS, LTDA

OSVALDO llIACHAno Superintendente

,

""
,

SossegadO!
1/(

_ E ACORDE À HORA COAf

DISTRIBUIDO POR

LEVY-FRANCK S/A.
Joalheiros Importadores

.

PÔRTO ALEGRE

OMEGA -tI /iiiiiOI" * cJAZ
o DESPERTADOR DE CONFIANÇA!

.....
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A Bossa borracha. nos (Em Unidos
, NOVA Y_ORK, (U. P.) - o ,':'[!- Amazonas, o senador Alvaro Arínl-
nadar brasileiro Alvaro da Silvcif':l 1'0 C]'iss'e que o SPU país está se 001\

delegado de seu pa ís, na Oi\T, em centrando n.o esfôrço de manter
entrevista ao "New York 'I'imcs". suas í'áhricas de artefatos de hor
aplaudiu a ação elos Estados Cni- racha abastecidas com 'o produtc
dos, ao i sentar a borracha naí.n Rl natura], porém há um considerável
de direitos alfandegár-ios nos JH'O- excedente destinado à exportação,
ximos três anos. nos têrrnos do Opinou também o senador brasi
acõrdo ele Genebra. Acr-escentou Oleiro que se os plantadores de ])01:
SI'. Alvaro Adolfo que cerca fie' 25';;' racha do Exh-emo Orienle alovarem
da borracha crua brastleira, no pró- ·0 padrão ele "ida "como n Brasil
ximo ano, poderão sel' colocado- nó (·,t� Jazenuo", o Brasil nodetá em,
mercadn norte-nmerioano, a ;-tps- rrcntar a coucorrõncia 'em termos
-peito do aumento da percpnlaS'em 1 izoávcis. Eiua l izaudo, d isse que
de 0Ü'OS1l11l0 pela hnr!ú::;[l'ia lJl':I''Í- não há no mercado borracha, do
Ieira. Depois de aí'irmar que o Bra- Exí remo Oriente dr qual irli.Ie :50
sil está exploranrio atentamente a boa como a borracha brusi lcu-n CIO
indústr-ia da borr-acha no va h, do �·3rú .

..���,..'_".__IlIlmI_w__m _

rnMPANmA 01>AUANÇA DA BA1A!J
,.tlact. 0lIl 1S71 - IU�: II A t b
�JlcJl:nno" II TüRIU'OB,'fiUi

Cifr!u d� Br,'Il�IDCC da 1944:

CAPITAL E REsERVAS c-,
Respcnsabilidadee Cr$
�ccete «

Ativo •

80,900.606,30
S.978Ao1.755.97

67.053.245,30
14·2.176.6oa.80

Sinistro I pago! DOII último_ ! \) anos

Relponlsbilidadel •

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Diretoresr
Dr� Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr, Fraúcisco
de Sã. Ani�io Mallorra. Dr. Joaquim Barreto de Araujo
'e Jos� Abreu.

Exemplo o iU� os operarios devem imitar
NOVA YOHK, _, (G. P.) - Um A maré elo rcssenl imcu!o contra

crescente sonümento anticornunis- as atividades vermelhas vem mon
.í a enlre Iodas aiS classes sociais rio tando na mesma proporção que :l:'

pais está varrendo literalmente os ataques soviéticos contra os Eslu
esque�>distas elas posições ,mcs,[]'as I

dos .Unidos, por todas as formas
[lOS sindicatos nor-te-amer-icanos. possrveis, recrudescem. O conf'lito
Em alguns sind íeatos prossegue ela ala direita agr-avou-se ainda

a luta contra os comunistas. O Sin- mais com a volta do Par Lido Co
dícato Nacional dos Maeítimos e os munísta á suas atividades mil itan
Operarias. Unidos ela Industria Au- tos nos sindicatos, como antes ela.
Lomolrilisí.ica, ambos filiados :10 guerra.
Congresso de Organizações Indus
Itriais, que costa 6 milhões e meio
de membros - infl igh-aram aos ('0-

rnunístas tão retumbante derrota,
de caraLer por tal forma s ig'uif'ica
Ü\'O, ,qUI' os ohservarlore-, locais .It1
prevôcm o fim cio comunismo nos

sindicatos dos Estados ·CJ1idos.

O sentimento elo operar-iado con
ira o comunismo aqui, YC'm sendo
Lilo vigoroso (jUP resultou na der
rota me"I11O ele funcionár-ios sindi
cabo que, sem serem eles propr ios
cnnmnistas, aceitaram o apoio da

Iala esquerda.

D TILOGR FIA ICorrespondencia Confere
IComercial Diploma

DIREçAO:
Amélia}ii Pigozzi

METODO:
Mor! uno e Ellciente

RUA ALVARO DE CARVALHO, ,65

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA P
TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITU:LOS DE ACORDO COM O DE·
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DF.
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITóRIO CENTRAl
DESTA CAPITAL, CITO, A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI
CIO AMÉLIA NETO,

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol 51/1 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque.

Banco do·Distrito Federal S. A.
CAPITAL : CR$ 60.\)00,900,00
RESERVA.S: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • FlcrliliRópOUS

CASA MISCELANEA. di.tri
buidora dOI Rádiol Ró C. A

Vi.ctor. Vãlvulas í'e Disco ••
Rua Conselheiro Mafra

A primeira .Agua de Colônia feita
no mundo' foi fabricada na cliad,
de Colônia pela Fábrica 4e !loha 1
Maria Fadna.

/ -/
ft mais' moderna creação. em

refrigerante é, o
,

TN

Em

[xperi�ente·o. r �elicioso
�---------------------------------------------------------------------------

Café Ot�o traduz qualidade!
Peça-o ao seu fornecedor .

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

Não receie em comprar
ações do "Colégio Barriga
Verde" por que ésta organíza
ç:ão está sendo zelada por ver
dadeiros idealistas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o milho no!.Poroné
Rio,'� (A. N.) - Recousí

.derandr, despacho denegatório
.anterror. o presidente da Repu-

·

.blica resolveu conceder azora
. _

b

..autorrzaçào para a exportação I
· ·rle um milhão de sacas de milho I',.do Paraná, porém depois de
minucioso estudo em que ficou'
_])lenamente assegurado o mer-I
-cado

_ interno,. de form�, a evitar I
· a açao dos mterrnedíártos. ISegundo se sabe a portaria
«que regulará a exportação e

«que será conhecida dentro de
..alguns dias, está redigida em

rigorosos no que se refere ao:
· 'Suprimento dos mercados na- II"donais do consumo, podendo
,:ser pelo governo proibida a ex-

J

:_:portação de qualquer quantí
-dade do produto, mesmo em

l-transito ou em depósito nos

'::portos de exportação, para' aten
..der ás necessidades internas.
,lOS exportadores terão que as

::sumir o compromisso de entre-
· .:gar o milho em S. Paulo, a 68
.cruzeíros a saca, ou pelo preço
"inferior que, estiver vigorando
-se faltar o produto, atendendo
'Primeiramente a todos os pe-
:"didos feitos por qualquer unida
:.de da Federação, podendo ser

-incontinente suspensa a expor
::.tação, caso se verifique anor

-mal1dade no mercado interno.

:>Serão, ainda, as firmas expor
-taôoras, obrigadas a adquirir o

,-produto ensacado na própria
-regíão produtora a 45 cruzeiros
,oe a granel a 30;posto no vagão,
,,-dand.o total garantia desse. pre

.:ço minimo ao produtor.
Nenhuma partida poderá ser

"exportada pelo porto de Santos
'Bem que o produtor prove que
-o cereal vem do Paraná e foi

,.-embarçado depois da publica
>'Ção da portaria, Ficam os pe
,rlidos de prorrogação de pràzos
Jlara exportação subordinados
:'ã prova da efetiva existência
«da mercadoria em armazém.

Sómente poderão ser expor
'-tados 150 sacas mensais, o que
"vale dizer prorrogar-se-à a ex

-portação do milhão de sacas até

junho vindouro, já em plena
-satra de 1948.,

'O
.

É ma DOENQA
MUITO PERIG;OSA
P.AR.A A. ]'AMILIA
E PARA .A JllÇA.

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

"Quem extraviar ou inutilizar I

o<:ttertific�do de alistamento pagad
':'!multa de 10 a 50 cruzeiros. outros

",sim incorreri em multa de 28 a 111

-eruseíros aquele que extraviar .. J

rl1niltHizar o Certificado de ReII.

''fi5ta.'' .
(Art. 12' da LeI de se"lço JIlU,

,'&ar).
. . . . .. . .. ,. . ...

��----�-------------

,I Dr. lindolFo' A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Cor.atituição de &oci.edade•.
Planos contabeis •• Organizo·
gõs. -- Pareceres e lIorviços

corrolatoD.
Rua Gal. Si ttenC01..1rt nO. 122

Floricnópoliu
Da. 11 hora� ern di.onte,

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

Alfaiates
Precisa-se oficial de alfaiate,

-coet u teiras e calceiras,
Inrlustria manufatureira

r.,SCA F?PELLI" Ltde,

Praça 15 de Novembro, 11.

5o ESTADO - Quarta relra 3 de Dezembro de i'!941

.4 leveza delicada do vestido

Éfecê emoldura numa auréola

de distinção a graça harmoniosa

dos gestos femininos.

É que tudo nos vestidos Éfecê
contribue para acentuar essa

impressão de leveza: os seus

padrões delicados e distintos,

4 qualidade dos tecidos, o talhe

elegante e de acordo com as

linhas anatômicas das jovens

brasileiras e o seu acabamento

primoroso - conjunto que faz

de Éfecê o pioneiro dos vestidos

de classe, prontos para

roestir - o lider de sua classe.

LEVEZA •••

.- .... -

�------------, ------_._-� ...._---

,.�".,. ,

.

�/i� -,
� __

_-

,-

.,»

!

.;t

-- .. ., ....

NAJ' MEI.HORES CASAS

TECHICOS
o Br asi! para seu

desenvolvimento

necessita de técnicos

em todas as

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpoli.:
Atende pelo Serviço
Reembol ...o P09tnL

ACHEI! l' O "Colég'io Barriga-verde"
A Tinturaria Cruzeiro é a que está construido o seu malesto
melhor me serve - 'I'Iradentes, so prédio e necessita de sua

,

�4' l valíosã colaboração.

IIMinisterio da

IMarinha
.

I COMANDO DO 5° DIS'rRITO

II ADMISSÃO fA���-'OLA NAVAL
"Até o dia 17 de Dezembro esta

rão ê1lberta_'s as inscrições para o

próximo concurso à Escola Xaval,
_______________-: Informações c programas na se-

•....••• crctaria do 5° Distrito Naval",
u".r....Nq,,;A� .J.itI1J!:�V��Ab>

��.IIl OI! procreuolB tis IIIc4Ie_
''''3t>-. 4<'" dooenç'lill! nervosllS, !jJll1l11Uil.
ulA:aiil:i8 cm tempo, 111110 IIlIlIGIII .�I'
'«Iitamente remedit'íveia. O e.l'l!Ilu!�1..
IÍlJI'L'AC, UlIto d. IporMllcla, llÓ p..mlll
1.t"J'CtUeur os lndlvitl.o� afetl!.tlH d�
mJf enfermidade.. O' tk8r;yf�. Nilo
d�l!Ial d. Doençlll8 SttB.tab 4i\\ÜlJIk
S.lI lua .iuIllndmiória, que aiellltl. 1'1'''
�.j�meDte OI cioentu nerv.iIOII W.
UI.atu. lIí:S alia D..tlcre a. du Sl
.. U _.1'.... �l'baIratili!!..

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornnes,

Ganhará 15
Toda pessoa que fizer suas

compras a dinheiro durante
o mês de Dezembro na casa

PERRONE ganhará 15% de
desconto especial de Natal
que a mais antiga e conhe
cida Sapataria de Florianó
polis oferece aos seus I âis
tin tos Lregu ezee.

.. . ... ..'." ... ". .... .... '" ...

Valorize o seu dinheiro, ins
crevendo-so no quadro soeía
dos componentes . do Colégíc
Barriga-Verde.

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

!:.t�rJos
TOMEM

UID�a freasotafe
"SILVEIRA"

'Grande T6nJe.

: . " " " ..

Apressando-se em dar seu

nome para delegado da A�!ão
Soeda! Catarinen.se no seu quar
teirão, v.s, já estará fazendo al
go de util •
. .. .." " .. ,,' " "" " .. "

. " "" """ " .

TerrenoO'TESOURO
Da instrução está ao alcance

de todos. Dá 'esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um Vende-se um. sito à Av enid
curso de _alf3Jbetização no Grupo Hercilio Luz distante 5 miou-
Escolar' Sao José, na Escola Indus-

'

Lrial de Florianópolis ou na Cate-j t?S .da �raça. 15. Tratar a Rua
dral Metropolitana. / r· clipe Schrnidt, 33.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Subjugado· o Figueirense
.

por. 4 a 2 no seu jogo de
despedida do Campeonato da Cidade

o jogo entre os quadros infanto-juvenis terminou sem vencedor
• _, . . Empatada a partida,' os dois gusto, "Monguilhot -e Hamilton,

.

AVAl X FIGUAEIREN�E A
O prel:o entre' o alvi-negro quadros lançaram-se á ,luta regulares. Fred não convenceu A

•

t I d,Perant.e um� ?oa ass�ste�-I e o více-Iider agradou ao públí- com grande disposição ..
Faltan- e André foi um elemento nulo. DOI,a capl a o

-cia. domingo ultimo. o. �liguel- co. Nas duas fazes ambos luta-
do 20 segundos, precisamen- Dirigiu o prélío o sr, Aldo B-Irense �ez a sua exibição de! ra!ll c�mo entenderam

..
O Avaí

te, para finalizar o tempo in�- Fernandes, que conduziu-se re- rasl.despedida do Campeonato de! f?l relíz de�ta vez, pOIS suas, cial Nízeta desempatou a partí- gularmente. ,(l-oiania, 2 (A.· N.) - As' comís-
Amadores d"a ?ldade." ,�llllhas fun

..

cionaram com cer- da bom um bonito "shoot ". 10 A partida preliminar foi dís- sões incurnhidas pelo governo 1'e-
O d d esquadrao I d d 1 deral de realizar os diversos eslu-a ,:ver�arlO. o

_
I ta reg� ar! � ,e, no m�smo � a- tempo: Avaí 3 x Figueirense putada pelos quadros infanto-

dos necessários ir esoolha do loca!.de a90 nao fOI.O?tro sen�o O no, daí surgindo o triunfo JUS-' 2. juvenis dos mesmos clubes, anele será situada a futura capitalAval, seu tradicional rival, t? e bem merecido pela expre�- No segundo tempo houve ape- que terminou empatada por elo Brasü. já apresenta-ram os seus

..c?m quem por duas vezes" e� SlV� contagem de 4 x 2. O FI-
nas um "goal" pró-Avaí' con- 1 x 1, jogando os quadros as- respocl ivos relatór-ios ao presiden

disputa do certame, logrou e!ll gueirense, ,c�ntudo soube ser
signado aos 10 minutos por sim constituidos: Avai: Fanor, l,e �r��l{;�',�I�ú�;�f�;mações da ímpatar por 1 x 1 no prnneiro um adve�sano leal e s,� nã� Tião, valendo-se de um passe Ivo e Juca; Tibira, Felix e Mel- prensa local. teria ficado assenta-rturno e 2 x 2 no returno! re- v�nceu fo: l?orque o seu. team de Felipinho. quiades; José, Bolinho, Arão, do que o local onde se edificará a

.sultados estes que serviram nao �e exibiu como devia. Como Os melhores _ O Juiz _ A Coringa e Tibúrbio. F'igueíren-] nova metról).ole, será o, 00 ,('1-

para atestar os grandes estor- quasi sempre acontece, apenas Prelímínar _ A Renda se' Oliveira Durval e Mário' f. I §!; o quadr ilatcro no Ptanalto
ços dos' alvi-negros diante do alguns elementos se sobresaí- No AvaI� todos jogaram a Da'g'mar Ne'y e HéliQ' Jair� �+()Jano'l ls�fKo poeGqu1e . aas edllrv,ea,rnsaes, . A

t -' " -" b ' " Hl'raS c I? :nlnas eraIS', -

.adversárro, qua�do es e ?cupa ram no esquadr�o de aço, contento, destacando-se Nizeta Valcioni, Aurério, Osvaldo e xadas. ultimamente, para fins �eva o posto de líder e era re- e:lquanto outros tLveram atu�- no ataque, Boos na linha média Flexa. Marcaram os tentos: fx�;nlC, não �pr.esel1'Laram, na o!.}l:conhecido como um dos can- çoes apagadas. Sabe-se perfeI- '" F'ate'co no trio�final. Arão e Aurélio. Juiz: João Fer- 01<.10. dos te CI]J].CO S, as cOlltd](_:Ü'e�
. . 'bTd '-' ,

eXIgIdas.dIdatos de malO�es POSSI 1,1 a- tamente q�e a coragem, o ar- No' Figueirense os melhores nandes dos Santos (regular).
- , .

des para
_

conqmstar o tltulo dor combatlvo e a .força de vo�- foram Nicolau, Jair, Diamanti- A renda da domingueira acu- !II-------------:de�:��:a��ntos que ? Figu��- ��!�r�;:� ��r������a�u�o e�t� �_!..��_�:.�.!:.�_�_.:\��!-:.��.!�-.-:��--�1.!.JJ..°;�:.-..----....------..-. I Dr. �AIJLn Irense roubou ao Aval, contn- para flUdar, e, se nao fOI bem
•

b
v U

����:�:::��:-!�:::il:'�i�� !�:di��s����;�:���ei:i�:;: Natal das .

cnaneas pu res E.pec�l����ole.-
mos que está agora a um passo 'que forneceu bons espetáculos Estão sendo oruanizadas BGtr1'o({uinhas pelo G)'êmio leim pDm os tias de Senhoras.
do título de campeão. futebolisticos. Assim é que, com dias 6. 7 c. [) de Dezem.bro,. Sábado Domina0 e 2a feim. Cnjo luc1'o

Alta cirurgia.Justif,icando a. bôa acolhida J'og'adores sem grande proJ'eção será todo êle reve1,tido ,1.!u�'a ? iVr:lal elas .C1'ü�nças pobres .. fjo.licjta-se â
� todas as fwnilias· de ]i'Wl'lan6polts ((. s9lularied(uie beneftcwndo com

que sempre tiveram as pugnas no futebol do Estado, o Figuei- prendas ({ue pol1e1'ôo ser 1'c'lnetidas á Rua Trajano 49, até dia. 3, (Juln-
entre alvi�celestes e alvi-ne- rense alcançou o terceiro pos- seúnas dias 6, 7 e 8. Referidos prendas e comesl'íveis podr:m atnd.rt 8e1'

gros, O nOSSO público esportivo to no campeonato da cidade, )'emetidos ao Li)'a. Se1'1)vço de coânha e bal" ludo ao a)' lW1'e, serv't({o

pelos moças do G1'êmio Li1'a. As burmquil1hns serao nos lerr'enos rioesteve pr,esente ao choque, na graças á excelente orientação Lim Tenis Club, elas /9 ás 22 horas c 30 mimttos.
certeza de que o '.'fla-flu" ci- de sua diretoria, a cuja frente - - -_.. ---'-------

tadino proporcionaria bons se encontra o de�tacado espor- PBQUILO MATOS

l
'

lances de sensação e teria um tista Charles Edgar Moritz, e, (' CELINA,MATOS _ VVA',SE,'RAFtNA V.ANTI BmO:'-lI,desfecho el,etrizante. o bom comportamento dos jo-
.. 19,00 - Sumário dos progra-

Devido à sua situação des- gadores quce defender�m o pa- partici.pam o nOIvado de sua 11-1 varllCl[lam o nOlvado de seu f.l-
mas.lha GUIOMAtIl. com o sr. CkRLOS lill) CA,HLOS ALBJilRTO com a se,La,favorável na tabela de classifi- vilhão alvi-negro.

.

ALBERTO. i GUJOlVIA.R MATOS. 19,05 - Inglês pelo Rádio.
cação, o Figueirense, em caso O Avaí reabilitou-se dos in- 21,00 _ Noticiário.
;(Ie vitória continuaria no mes- sucessos anteriores e está erfi GUIOMAR e CARLOS ALBERTO

19,30 _ Orquestra "Northeru"',Confil'mam
mo posto 'Ou seja o terceiro lu- condiçôes de medir forças com Fpolis, 20-11-lt7 'da BBC.
ogar de for�a que estava em j?- o Paula Ramos, no jogo derllú- 20,00 - Contos Famosos
go apenas a rivalidade ,dos dOIS deiro que se vai disputar em "O Afrancesado", de Pedro
.quadros. Entretanto, uma der- data ainda incerta, decidmdo a

• Antônio de Alarcon.
rota do Avaí beneficiaria o posse do título máximo do fu- 'Balanros d 6) cr lanr.as· 20,15 - Conjunto de EstudiQ;
Paula Ramos, que seria reco- tebol da cidade. I - T .... T Lúndrino.
nhecido como possível cam- Os quadros e os jog'adores 20,30 _ Perspectivas da Indús-
'Peão. O jogo teve início ás 15,40 Próprios IHl.ra jardins ou áreas, podendo, também, ser tria Britanica, de William

O Avaí conl certeza com- horas, achando-se os quadros armados em sala espaçosa. Holt.
'Preend.eu as intenções do seu assim formados: PREÇO: CR$ 300,00 20,45 - Música de Bach.
rival e dirigiu-se ao campo da Avaí: Adolfinho, Fatéco e ótimo presente de Natal. _ Fábr:ica Reinisch _ Rua 19,15 - Noticiário.
rua Bocaiuva, com melhor Tavinho; Quido, Bráulio e

.João Pinto n. 44 _ Fone 1.134 21,15 - Comentário ,por SaI-'
aperfeiçoamento técnico e fi�i- Boos; Felipinho, Nizeta, Bigó:_: vador de Madariaga.
co porém com seu esquadrao de, Tião, e Póvoas·

O d T S 21,30 - Novo Conjunto Lon-
re:hrodelado, onde apareceram F'igueirense: Isaias, Marco e caso a erra

. anta drino de Cordas.
Bigóde no comando do ataque, Fred; Monguilhot, Jaü' e Dia- 22.00 _ Rádio-panorama.
'Quido como médio direito e mantino; André, Acioli, Au-

cfr- 22;15 - Noticiário.
Póvoas como extrema esquer- gusto, Nicolau e Hamilton. Nova YOl'k. 1 (D. P.) _:_ As d,ele� em numerosas reuniões dos

22,20 _ Comentários da Im-
gncõ'e.s dos úaíses árabes

,anU'l1óa-l'
cuIas interessados.da. Aos 4 minutos de jogo, o ex.,. l'aJ11 qu,Íj ,haviam concordado com o

, . '
prensa Britânica.

Tais elementos são inferio- trema Póvoas J;'ecebe um bom plano ele fedc'raliza\,ão do bi-govêr- O,� POllt�,q pl'lllClpals da P1'9])08- •••••• •••• ••.• •••• ••••
,

res aos titulares nessas ,posi- passe de Tião e decreta o 10 no Ina,cional na P,alestina, como so-: la ara,]Je sao: I) - consütLll�:UO de

I ... b -I
CI

ções, como Bráulio, Damiani e tento da tarde para o AvaL lução de compromisso a:o p'roiblema! um govêrno mcJ,f'pen0't'nfe terlf'l'a- n�p..n� rasl elrOS
da T,erra -Sanl,a. A declal'�tcão ness,e Ilza90 .n�' Palestma aLe prml'EW0 ele I ,dr' 2 (U. P.) _ O l\fus.<:luSau!. Aos 26 minutos, Póvoas ser-
sentIdo fOI apres-C':lltad<a a ass'em- a,go>5tu. 2) - e-s-ta,bel,eClrrl,ento de �c:n. es,

.

',' L' '"IMas, incluindo-os no conjun- ve a Bigode que, T:ápido, marca bléia g'e'ra,1 pelo ST. Camile· ChIT- I um g'OlVê1'l10 'em bases ca,ulolla �� B.yta!lJ,C� �a5e16��.IlU.�t:a h��Zs�l�'�to, o técnico" àzurra" ac�rtou, o 20 ponto. Isaias interviu no moun, c\eJ,eg'ado do Líbano, ,enquan- como na Suiça. 3) - D_:-b()rmmaçao �o eçao ,'e _.'[ 1-ns: �", ct l\I
nois tanto Quido como BIgóde lance ferindo-se levemente no fo -o sU1Jr,emo ,orgão das Nações clas frün'le�'as dos cantoes, eom c WS� per te,ilIoen:e ,�o �e'\ m en o,....f.�.lo'

Unida,s se prepal'ava para. a vota· o.J:ljeLivo de lornfllI' meIllO'l'cs lJO�SI- �o�'s., antIgo vlg'auo e um�, l"'�;"le Póvoas não decepcionaram. rosto.
",'io ,final h(�j.e ú noite elo p,eojetol nis as minorias ál'rube ou ,illdmca

I
Ja :,�_llS'le,sa Ql? �stado do Palel, .

Embora lhes faltasse melhor Mais 4 minutos e o Figueiren- 21� di,yisã�.
' ,

nas várias ?ivi'8ões,. 4) - EIe,ição l'egw_D amaZOl1lca.

ambientação com os demais se consegue tirar o zero do A_ assembléia, tC'l'e inÍ,cio ás da assembl(.la constl'tumte na bas,e
.

Inumeros �es;el?,hos em cor'�':;

jogadores, os três esforçaram- "placa1'd", por intermédio de 16:26 hOl'as. O p<rimeiro a usar da, elo sufrágio. llfliversal, devendo
_

c Ilus-trancl� hIstonas da v:d:a,- da�
palavra foi {J Sl·. ,Chamolm, para I mesma. redI9'1I' uma. �O'l1stltUlC,ao Imd�s b.or:�oletas da tm�z�n.!a r1se procurando sempr,e acertar. Augusto. aDl',c"'enlal' ° seu plano 'e di'zer que' semelhant,e a 'consLJ.tt.m,çao dos l'J"- ouLr <?s m�etos ct.afue � \e",lao 'iApresentando-se incomple- Aos 35 minutos André encar- �� ci�l'eg-ados Lopez, da Colomibia, e! Lados Unidos ou de ,quak:l1i�,[, Esta.- Brasli serao ex'[)os, o,s Jiln o COCl1

to, O Avaí 'enfrentou o Figuei- regou-se de bàter um escanteio Parodi, da Frélinoa. lnviam expres- do americano; 5) - 'Proteçao cons- col,eçfiO.
. ............•

·rense, encarando s,eriamente a que foi muito bem aproveitado. sado nas reuniõ,es antedares _os tiLl1cional da lib8ll'dage de reUgi�é:
•............

. .

d 'd' .

.

-

d _I sentimentos de Lodas as delegaçoes e garanLJas do exe'rClClO dos dlr�e.- T KNOTluta que la eCI Ir a sua sorte por NIcolau, goleando e ca

I árabes. E leu a f()ll'mula de oonc.i- I
tos religLOsos e sua,s mstltU1ço�S10me'!lO certame. beça. liação, obtida de ontem para hOJe p;ara toda,s as naeionalidacJ.es.

r
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO
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Ilrrojo de um lad'rão
I R.io,· 2 (A. N.) - Falo \',el'cladei
ramente assombroso pela audácia
COOlCJ fui perpetrado 'Le\"c lugar',
ont om á tarde na avorrida Presí
�Ir�llc Vaagus próximo á Av.. Passos:
.E.ram aprox imadamentc 17 horas 'e

bem intenso ali
-

o movimento
quando um individuo ernp111l'i1an
cio uma íaca se ac-ercou cio garçorr
Hého Pe rei.ra Carv a Jill'O , ele 20 anos

8011l'ill'O, residende na rua Jacupe
na 98, em Olár ia ,exigindo-lhe que
entregasse .todo o dinheiro que 11-
H'.·:,sp" sob pena de morte, Hélio
não se inl imidou e avançou sobre
o assaltante. O cabo !1.!l8!1 do 10 R
I. e nul ros transeunles percebendo
o que se passava, co ITeram em au

xílio cle Hé lio porém o larápio vi
I'OU Iéra "

ameaçava cem, e I N_l'aS.

�in,gu·em podia 'se aproximar do
mesmo, pois brandia a faca a todos
arneacando f'er ir. A cena durou
cerca

.

de 20 minutos até que che
guu o Socort'o. Urgente e prendeu
o Iarúp i«, não sem que o mesmo

reagisse a valer antes de ser suh
[ugatlo. Conduzido ao 8° Distrito
ali :foi ide'nltioficado. 'I'rata-sc o,e
Segismundo Farrai.ra Soae,("s hrasi
le iro, pardo, solteiro, ele 20 anos

rosidente na rua Guacaná 36.

Horário: 9 às 12

Dl P, rn liMFNTF

-D ..U.C. de Londres
URra o Brasil

.'

·':.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rAsradeoeriamoa, tan:lbém..� d. Dotleiu .. JIiIiIIãIua_
__toa. oatr... ele IW'O_ ou .. ....,.. amfpa.

DR. MARIO WENDRAUSlilN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Tele!. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Pel ípe Schmidt n. 38

Te!. 812

II. lAVAS LACEIOA
-- �-C1riI!r.lca de Olhoe
- OaY14of!. Nv1ll - Ge.rlralltll.
I',••crição de lente. de

contato.
. Reiniciou sua clinico,

Coneultorio: Felipe Schm idt 8
Da. 10 àil 12 h., e das

1'4 àlJ 18 horas
TELEFONE 1418DI. A. SANTAELLA

("lomado pela Faculdade Na
flII'I$IIIaI 441 Me6lclna da UniTet'IIIld&
..... BRatl). Médico por concue •

• do llerviço Nà'clonaI de Doell
_' lII.ntals. 'Ex interno da SaJl,tII
.. de M1erlcórdla,'tI Hoap!:tal
�útl1co do Rlo'na capital lf..

. dera!
....CA MlIlDI� - DOJ1J1IfÇAII

NERV()SAJI
- flcmIIult6frlo: Ediflcl0 .Am'"

NETO
-'Ba Felipe Schm1dt. CODllUltllSl

Dac 111 iii 18 horas -

Residencia:
Largo Benjamin Con.tant n. 6

.. POLYDORO S. THIAGO
llIIMs.O do Hospital de Oartda4a

DI. ROLDÃO CONSOMI
�l«il1A GlilBAL - ALTA l));
•mltGlA _- 1lI0LlllSTIAS D.II _
• ... lUI()BAS -g PART08 .• .

1fWIa&40 pela Faculdaae ãe Ala«i.·
CIUl!!Ia da UniTersldade de S.O

ft1do, onde foi assistente por" ,>,a.
lIIlIII IIGOII do ServiÇO C1r1lrglOO C.

Prot • .Allplo Correia Neto
� do estômago e Tla. ,...
� intestinos delgadO • grouo,

*U'01d..., rms, próstata, be:x!jra,&taro, ov41'10!1I fi trom})lUl. VILrlJoO.
... .liJd.l:ocele, var'-lI • herJUll

CONSULTAS:
11M I .. li horas, à Rua reiJ;lltl�t, 21 ('&1tos, da c... lna'

ralso) • Tel. 1.698.
1!IliIIDD1IIl"lClA: Rua Esteve. J•.

IIJor.- 178; Tel. li!! 784
.

DI.
.

NEWJ'ON D'AVILA
� - -v1l{í Urln6rlu _

lloGID9u doa IrnteatlnOlt, rito ..
... ,",*, Hemorroidas. Trattm_

to dia Colite ameblana.
�ap1a - Iatra Tel'lllelilo,Con8Wti: Vitor Mefrelell, 28.
j,tadtI diariamente la 11,30 l:Ia,
� a tarde, das 16'- hs. em i1I&nte

1Iul4: Vidal Ramoa, M.
,

.ou 1067
-----------------

DI. UNS NEVES
Hol�stias de senhora

CioIUIüt6rio - Rua JoAo Pinto .. ,
- Sobrado - Telefone 1.4.61

itealdfncle - Rua Sete de Setembro
- (imdMlclo l. A. P. da EBtiTa)

Telefone li. 884

l1e Florianópolis
Aal:Jri;ente djl Maternidade

iIIUJOOA MEDICA - DIB'rOa
• lLUOII DA GEsTAÇAO E DO

-

PARTO

-... ldOl! orgãos lnternOll, _
PIIOlà1mente do coração

--!!8-s da tlrolde e dem8111

BlAndulas Intc:_rnas
ftIIIOWBRAPIA - ELECII1)WCA..

8IIIolNiJlLU\l& - ME�AIlOLlSMO
BASAL

,�\Iaj) dit.rlamente dllll 13 ta

18 horas

�. chamados a qualqUfJ1'
� 1n00U81ve durante a noite.

RIi1ItlLTORIO: Rua Vitor Me1re-

les, 18. pone 702.·

aDl»D'ou.: A v e n I da Trom·

powsk1, tl2. Pone 7M IL PAULO FONTES
CIm100 e operador

Coasult6r1d: Rua Vitor Manlel, •
Telefone: 1.4Olí

COIIfI'III1.u das 10 às � e daa 14 lU II '

li',u1dtncla: Rua :Blumenau. :u
TeleIon.: uma

-

). n. 11. 5. CAVALCAm
llUIUea exclusivamente de or�

a_ 8aManha Marlnba, 1.
Telefone K. 732

FARMACIA· ESPERANÇA
do Farmacêlltfeo NILO' LAUS
Hoje li amanhA leri a .u ,referida

Drte.. beloaaIa • eatraqelr.. - BOJlleopátlu - Perfil
lIIarl.. - ÂfÜlol d. 'orl'.&Cha.

Gar••te·.. • oxaia ehae"bela •• reeeitllirie .'iI"-

,

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPiiS
Reforma chapeos

Profissional competente - Se rviço rapido e garantido.

V. s. quer o pr6gresso da:
ll<os'Sa Juventude 1 Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os organizado,
res do "Colégio Barriga-Ver·
de".

TEUS FILHOS
aplaudirão te. redo,

quando souberem q.e cola
boraste pró Restabelecbnean
to da Saude do Lázar••

Minisierio da'Marinha
EDITAL

Iu-s.tituto d� Educa·..
ção Dias Velho '

EXAMES DE ADMISSÃO
Comunicam-nos da Secreta

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

Ginásio Dias Velho, cuja Ins

críção se acha aberta, a partir
do dia 10, devem realizar-se
nos dias 5, 6 e 9.

De ordem do senhor Capitão de Fragata da Reserva Remunerada,
Plinio da Fonseoa Mendonça Cabral, Capitão dos Portos do Estado de
Sanla Catarina, faço chegar ao conhecimento dos interessados, que:

a) - Todos os Reservistas navais das classes de 18 a 45 anos, isto

\ os nascidos de 10 ele janeiro de 1902 a 31 ele elezembro de 1929,
residentes no Estado ele Santa Catarina, deverão receber ele 10 a 16 ele
dezembro, OTHAS DE INF.ORMAÇõES DO RESERVISTA, na Capitania
dos Portos, em Florianópolis, e as enl.regaa-ão de 16 a 30 de dezembro
no mesmo local, devidamente preenchidas, acompanhadas de uma fo

tografia 3x4, de frente, sem chapéu, do Reservista e sua Caderneta,
Certificado ou Certidão, para que seja posto o competente VIJSTO, de
acordo com o seguinte horário: Dias uteis, elas 10 ás 12 e das 14 ás 16

horas, excepto aos sábados;
,

b) - As Empresas c Companhias ele Navegação com sede nesta
Capital receber-ão GUfAS DE INFORMAÇõES DO RES:IDRVTSTA (tantas
quantas forem nceessárias) para seus empregados Reservistas navais,
na Oap itanna elos Portos de Florianópoli's e as restituirão devidamente
preenchidas, acompamhadns de uma f'otog raf ia 3x4, de frente, sem ena-r

péu, do Reservista com a Caderneta, Certifícado ou Certidão para o

fim já indicado;
,

c) - Os Reservistas poderão, também, receber GUIAS DE INFü:R
MAÇõES DO RESBRVISTA nas Delegacias desta Capitania em 'São
Frurroisco do Su.l e Hajai e na Agência em Laguna, no prazo acima
ci tsdo e as en tregarão em idêntícas condições;

d) - Con Forme vem sendo observado os Reservistas navais, em"

pregados, rrão precisarão comparecer na Capitania dos Portos, cornpe
Lindo ás Empresas, Entidades ou Compan__hias o recebimento dos GUIAS
DE J<i\T:Ei1ORMAÇõES DO R:mfõ\EHVIS1'A, ,que as restituirão com reltv;ão
especif'icada, 'em duas vias, - passando a Repartição Recebedora J

competente recibo;
e) - Os Resrr'vistas navais de antros. Estados, em transito, r-ece

berão o mssmn GUTA DiE T1\F10ThMAÇõES DO RRiSERVISTA, nesta Ca
pitania, Delrgadns e Aglência" sendo a entrega f'eita pelo próprio, 0'1(;

apresentará a Caderneta, Certificado ou Cer-tidão, para o competente
VI,;;;'110, assim como uma folograí'ia 3X1l, ele ,frente e sem chapéu:

f) - Os que não possuir-em Caderneta, Cei-tif'icado ou Certidão (pur
não terem recebido, por terem perdido ou não .ter,em em mão o do
cumento que lhes foi entregue), deverão, também, apresentar-se. As
suas GeIA:S DE lINFORMAÇõES DO RESERVISTA, receberão o VISTO
e uma nota explicativa;

g) - No corrente ano, não haverá "A'Comemonação do Reservista"
com as solenidades que Ih e são peculiares.

Capitania elos .Pnrl.os do Estado ele Santa Catarina, em Florianó
polis. 2.6 de novembro de 1947.

Nelson rio Livramento Coutinho - Escr-iturár-io da classe "G" -

Secretário.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO' E ELEGANCIA 7

. .. . .

A.proxlme-se mais de 8e-'1II
amigos e parentes enviando
-Ihes um número da reVista OI
VALE DO ITAJAt, edição de-

,

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Criroe e cível

Conetituição de Sociedad..
NATURALIZAÇÕES
Título. D.alarat6rio.

E.crit. -- Praça 15 d. No•. 2�.
l0. andar,

Re.id. - Rua Tiradentee "7. I
FONE -- 1468 I

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

LEMBRA·TE!
Inúmeros seres humaDol,

que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á .0-

ciedade. Colabora na Cam·
panha Pró Reslabelecimeat.
da Saude do Lázaro.

Vende-se
Urp.a mesa para sala de jantar •

em j3stilo antigo e alguma. camas

de .olteiro.
Tratar à Avenida Mauro Ra

mos. 64,

o VALE D0 ITAJAf
Procurem na Agência

. Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

RORA

UM ANALFABE'JiO
é um cego. Não deixes teu amlgQ

na cegueira da ignorância. Dá-Jhe
a luz da instrucão, levando-o!\, um
curso de aLfabetização de adultos.J Rua Felippe Schmidt 48

Seja um élo a mais na ca

deira que ba de unir esforc:!os
em fa'vor dos que' 'sofrem.
Você não pode, .sem previo

exame, conhecer os vell'dadei-
1'0.s neces1s,itados entre os que
lhe estendem a mão.

& • • • • • • • •• •••••••• • ••••••••

SI CONSEGUIRES
Que um tem amig.o ou conhe

cido analfabeto frequente um cu['
so noturno para aprender a ler e
a escrever, presta,rás um grande
serviço' á tua Pátria. Catedral Me
tropolitana ou GrUlPo Esoola[' São
José.

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

QUARTO
Senhor solteiro; dando de si

as melhores referencias., deseja
alugar um quarto com entrada
independente em casa de fami
lia. Prefere entre a praça 15 e

rua. Esteves Junior.
Propostas por obsequio ao

Gerente deste io"naI. '

Relojoaria Progresso

. . .. .... .... .... .... � .....

Empregue be,lD o seu dinhei
ro, comprando ações do "Colé
gio Barriga-Verde".

d� JUGEND & FILHO
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL
Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague

sómente quando receber.

N. 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

'Caixa de niquel, fabricação
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4·A Cr$ 240,00
Altura 16 cro.

I
O mesmo coro repetição

No..os re16tJio••ão acompanhado. dos respectivo. certificados
de garantia. _

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAl\ffiSGRÃ'fIS
.

JUCEND & FILHO
Curitiba .• Praça Tiradente.: 26e •• Paraná

N. 3 Cr$ 180.00

Fahllcação italia.la

Caixa de niqueI

O Batalhão Barriga-Verde
foi constituido de catarinenses
destemidos e o "Colégio Bar

rig'a-Verde", usará a mesma

bandeira.

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

assim Ine-=

pretendeu

((Aos nossos valorosos correligionários as minhas entusiásticas congratulações
espetacular vitória do nosso glorioso Partido na Capital do Estado, que
quívocamente cendeneu a campanha de mentiras e intrigas com que se

iludir a consciência cívica' do nosso povo. NEREU RAI\r10S.

(Telegrama ao CeI. Lopes Vieira, presid ente d � Diretorio de Floria n opo!is-).

NOVEMBRO

A Voz da, Patria"

Joã,o Frai:nel'
Espelrir.1.JJo de enlusiasmad01'a

vibração foi o 1'egisl'1Yldo ha dias, .

no earlamenlo fl·ancês. Im I"nr.::t.nte� p:::a.ra O Br�sl"lOs 11elJnlar}(/s' comunistas sob , U ;:,. U U
.

cnja influênc;lf e ol'ienlaçãll ;e pl'O- BosCon, 1 (U. P.) - O sr. \Vil-:
cessam naquele pois, as rnú.is g/'a-

liam P_a\-vl'py, embaiX!ador dos E3'! lactíllios 'e a sua plan!a\:.üo dr t.1';-'
ves pel'lw'úações da OJ'dem públicll tados Vnldos no BrasIl,. d1ssP que o I go. Em yez de impOI'lar 'j 00.000 to
a ponto de fazerem pel'iclitar' a BI:asll POd.

e ofcr,eccl' as,llo a gnvn(]!.)

IIWlad.fl.S
de ll'ig.'o por mrs. O B. i:asiI.

2 3
pópl'ia seg1/mnr;a nacional, quise- numCI'O de pessoa.s desloc'adas nn em pouco tempo. poderá exportar·

A:racajú, 2 �-'\.. N,) - DEweria 1'am Opôl'-se ás medidas de ernel'- Em'opa.
. êss,e produto, auxiliando a solução.'

ser realizado ás 20 hora,s, de on· Ijênda solicitadas pelo govê1'1w. Declflol'l)u o emb'alxadar que o

I
do prOiblema mundia.l da, ali·nwnta-·

t,em um comício ne.sta ca,pital, oro ohm. de salv(l1' o bem estor puúli. programa ,para esta:bp},ecer os des·- ção".
ga,nizado pela comi'ssão d,e ajuda co.' Ven�o.-se perdidos pelo repú. 10Cla,dos no BI'as,11 esta sendo d,..J;;. .o ,embaixador, di�se .que pre. ...

,ao ".Ior'nal do Povo". En.tl'el[�nLo, o l .. c'ILldo m�� ace'

f
ÚW ;ttnamme dos representanlp.s' , �'v -_ �nLuou. - ,[IS I tende. 'r,eg,ressar ao BI'asil por volta",

-ls'ecrp,l.rúrio d� J1J.sl.iça exp�diu uma dos demais partidos políticos, l'e. cOlIversaçop;s �(l;0 Umda de ca[',1! ('1' do Na-tal.
:.nota prolibll1,oo a rea.llzaçao (\0 re· correram a um expediente exlre. prellD1'ma,r". I

'

f'e,rido comício, nota esla que foi DOMINGO mo AClr,escentem que a Hol'anda es·

'.l·,d,a a1.,·I·,a\'''5 do �,"'I'\'I'ÇO d,e alto· .: com.eçaram. a entrar no p1'Ó- t'
.

d
.. - .

I
• v ,Ov 1947 pno re t d úl" a ,encora.)an o a �mlgraçao, V1Sv:J

falan'cc.
- Nova derrota .

cm o a assem ew, o Hino L' d I' L".u [ntemacional. que se sen e lll'capaz 'e a ,Imen al' NOVO TENTO
" (leO!JeI't,o '�eooa PI'O'I'I)l'na-o udeni�ta, em Sa:-:ta F

. ;:,e·II po"o,,':1. ...
' 'I �.J '}< 'Ot a supl'erna ofensa lançarla

v ,

C
'

I
'

gl'flIl.rle m'ITIle'"o de ])e'''oa'' C:!'I'l'I"g'l'll Catar/'na Fomos 1·I.lIfol'n1ra·(los d-e l"'l� a
om maIS um go pe de auda-·

, ,. .'.' bv ''''
-

• aos sentimentos cívicos dos parla.' '1,'0 ,

s·e ao loca,} áquela hora, ali encon- mentares pl'esentes. E a l'eação
Holanda s'e l)]'apara pa,ra enviar cia, presumindo-se que tenham-

t.rando numerosas polici,ai,s .arma- veio' imediata, solene,'
. em s.eus própl1ilas navios á Amél'l- sido os mesmso arrombado-'

(10.", que 0IJrI'g',a\'aTI1 o,s manrl·fes.tan- 1"lnt·e.
tmpressw· ct" I t' t 50 00),

,c<
Cla o, .L], ou ou ra par e .•. 1 res da Relojoaria Grillo, "vi--·

tes a o,e retirar. Es'tes, pOl'lém, peJr- Nem vereador nem prefeito, Como se oúedecessem n um co-
chef.es de J;amílias, o que compre-·t" .

d
ID'llleceram a 1'1 I rll'fl 1\7 I 'l'

" e,n,(1�. llm 1.01.·al e:le. '),50.000 p,e,�s'o'l�" Si aram na nmte e ante--
, ,', '. il<'S ca, çac as (a nO maru/, a os quero! m.ando misterioso, esquecidas as

,- - v. -:>

J()10 l)es<'oa apesaI' ele 'c' I'em sI'de Q
, ...J d •. - (Iri.s<e ,o ,enJJ)al'xad'o'l' P.'aml,ey. ontem os escritórios da agênci�.

'. , • "
. L '

'.ue e ue mandar para o leito tv.ergencU1.s parl'iclâl'ias" para se
' v • " '"

apfl.gadas as luze-s da redondez:], d' DcclfliI'OU: 'que a HolancJ'a foi for· Ford nesta capital, da qual é:·
'1·ll'C.lll�I·\·O daq'll'e'la a,r"é.rI·a ceI1L'ral Uma sova de oito a zero! unweln em im'no a Pátria, aque· cada 1 1a1 d' ..,

� v V - les dignos e nobres delegados da ",' ê TI' ..ar grau ·e JJumeJ'o "e concessionário o sr. EsperidiãÜ!"
'Um r.s,qua'dll'ií,o da po.Jí,c'ia patrn· Com X ou com eh sobel'Cinia nadonal, entoaram fel'.

ca.beoas de gado, em virl'ude niío Amim,
lhava a rua·, P,reci.sament,e ás 2C V01'OSOS a kfw'selhesa. podeI' obter quanrtidade snficiente
horas, {'m Í:l'ente ao cinemo Rir De Àapecó vêm noticias... llf.omenlo sublime de sublime

d'e alimento para o povo, em con- Eritrando pelos fundos do"

BraIl'co. na, ciLaüa rua, o rti'pllf.arlc Recebemos cambará emoção! s�nênCifl
da perda f!o� mf'l'CarloB prédio, e utilizando-se de uma-

ATmando DorrniTIJg'ú,es, ao lado de Em muito boas condicías.,. Aquelas palnvms, aquela must-
d' s Indi,as Orientais Holandesa", e escada, conseguiram os gatu-

verea:dor so�i,aJi.sta. Antônio Garcl a li' Et 'ropa. .

h ' 10 d d '.

'e rios ve.readores Otávio JO'sé dos
ca, era. a . '1'Onça de Clovis, el'a a vo� Segundo o embaixador, 'a maio. nos c egaI ao

.

an ar, on e

� t C I G
'

d'" O F
.

d M d
da Pnmogenita da Igreja espezi· l'l'a elo� I·ml·g,r'a.nbes em. I)re'I's·.PoC/lI·V:'l! quebrando os VIdros de uma.

•• aTJi 05 e ar os aorcm, 1 I'lIgIa-s{' r. er08n o· eu Ilt nhan,do a traição bolchevista. Era
� " c -

a 11m íl,g'lomeracla de peSSOfliS, e, n' UJ' o sangue de tantos herois. era o e,stá. oonslituirda de �g�'iculLores p das vidraças penetraram n(},

({nalidade de deput.ado lwoLesiou de Souza FI-lhO eS1J'il'ito de tanlos gêrdos
'

protes.
['abrlOa,nte:s

.

d'e lactlll!liOS, emborn mesmo.
eon(lra a presença de forças arma- ta.nto contra a opressão e a

haja enü'e ele".. homens. eXjlPJ:lre'll' Depois d arrombar várias--'
das D.a cida,rJ.e. Neste iiJ1st'ante, che. t11'a.

men- tes ,em plantaç,ao de tngo. mdho,
e

t
...

I d:t d I" P,elo avião da Crruzeiro elo SuL halala (.) ou los p1'od"[/os a.ltam,e"11 (.) gav,etas, os gatunos levaram 5
ga o o l<CJa coma.n am: e >O po ICla- . "Al.lons ellfants de la patl';e ... "

'-( L L , -

mrmto, que cOl1ls,enLe em que o :lClglUe hoje para o Rio de Ja1Il'eiro, o A V d P'
'neÜ'elsg,it,àdos,. �ogos de canetas Parker e

depu�ado continue falando. Mo- Dr, F1ernando Memdes de Souza Fi-,
oz ,a . atda! "C�'eio q�l'e o Bl�asil juI�ará .

que Scheffer além de outros objetoS'. "

'mrnL,os anl.ns de ter,ffi'I",IJ,a'l' 'S11as p.a- lho, Delegado do Tribunal de Con- Como c grande um povo quando lhe e pos"lvnl a'bsoTvcr' essr� lml
• .e. °aúe esc'lt , '. ,b <..' , '"

••

-

que aI'nda na-o fOI' po�sl'vel nre--
I I tas em 1l0lSS'() EJs�rudo, ,e P.r,esidente " , aT" essa voz. I h JdI" .J:-'

a:v]'as, a cava' aria inv'es,ÍÍu dis· Parece que a esfa11'O,O esc'lta"lilo
gr,al1lves ' ü 'au 'ese,s, que o amn .Ia· •

.

'd-
PrrSflndo o IJOVO d f'� da Comi'ssão de Angaria,"ão de ., '" rão a ,exp&lldilr, <sua l'ndu,strl"a d,e. CIsar com exatI ao.

,
.. " , " seu 00 ',C;hO 11m \i também 'no ]3n(sil, essa

dispat'o, em consequência do qual Meios da ACão SaciaI CatarilIJiense.
Cl'osanta. ,

voz sa·

veio a felece,r um cLdadão que se Ao Dr. Me/ndes, nos'sos siooeros "O' d
encouteava á distâiJ1cia. A confusã{ voto,s de uma feliz viag'em e bre- uvtJ'am o lpintnga as

.

m.or·

qens 'placidas ...
gmwl'aLizou-se, saindo feridas nu-

ve regresso ao cOinvivio de S'QUS E b
merosas pessorus, figurando nCrr in.úmeros amig'OS que já conta -em d' tad·m ém o Bmsil, na atitude

I
,.

d t d O I no�sa terra !
tgna o seu parlam.ento ha en·

>e a's o prop:l'lO epu a, o,, verea.-: .. _v__ • _ � _:. •
,toar o seu hino de liberdade con.

dor rio PSB, ATlJtõr'.'Ío Garci'a, na_ . Par-;;-a·s-·p-e·s·s·o·a-s· �·de· -fl'-n·o· -/
Ira a. quinta-c?lu.nl.L vel'melha.

qllalidadr de médico, pr,es.[ou as A .

sisiência .ao balea;do, que logo apÓs I paladar Café Otto é
Voz da Patrta se ergue altiso-

.f!.deceu.
' nante para qu.e para sem.pre si·

.em par. lencie a inj'mnia e a l1Yâção!

Rio, 2 (A. X) - Violentas e

sucessivas explosões espantaram
ontem á noite, a população subur
bana ele Deodoro e Marechal Hcr
mes. O rato provocou natural alar
me, a,lé que se soube a rea.lidade
cio ocnrnido. Explodira um paiol
de polvora pertencente á Primeira
Região MiliLar. voando pelos ares

grande quantidade cle munições di
versas.

O desastre foi nrovocado pela
imprudôueia ele um fogurista ,dr
Central que í'az ia as vezes ele ma-

quinisía numa locomotiva p com

esta aproximou-se demais de
paiol. Ainda não no la-se também
a SOI't<e da maquina desgovernada
foi 'de encontro ao paiol, ou .se uma

faglrliha provocou'a explosão. Igno-

'lorlaftópolb.3 de dezembro"de 1947

Os deputados que mudarem.
pprlido

de

Rio. 2 CU. P.) - O (Jn,pl:r�lclJ A emenda vem permitir a !.TIIlI1U-

}.1r,eil as e Castro, lirler em l�X;"l'ci- tenção da proporcíonalídade ua I',e

ci_o da bancada gauchu. di:':,c que I' [lJ'Oselltaçf.10 dos pa.rbidos, que 1'1.'nao I em o p ruposi to, com» S� no-] carn garautídos com suas represen
tíciou, de apresentar urnu »menda Iações nas assembléias legislativas.
ao projeto Ivo d'Aquino ,jP'/I:!"lili- É um caso de cousioncia e cada
nan.lo a cassação dos mau-la I,,;; dos um resolve segundo os ']lrinci:[li08
l'epl'{'so(�nlante5 que muria r.uu 'Ir., que adota. ;\'a menlalida.,de rio meu

pari ido, ou deixaram as i1gT"ll1i<J- Estado não �e compreendem tais
.çõcs poli! icas, pelas LJ UH i.� :"JI'nln lSlest.os dos que abandonam as le
'l\el,pilos. 2,'ençlas que os elegeram A SP hcne-

Foi auun-, sim, de uma cnif'ud' t'i<ciam com ns vaníagens IJOI' (',;las
naquele se-nLi'do, 'mas no /]1]'().JI'/;;: proporcionadas.
do «statuto dos partidos," !l.l?':\" Nossa ConsLill1ição eslarllHll de
Olli�.:rp, a SNI \'cr, ca,be pcrJ"Pl[.amell·' 91 l.Jlel'mile a ca,;'sacão cios manda
{,e a pe:nalicl,acle. E t'sclarecE'u: los pelo ·el,eiloeado . .Esta rpg'l'a. en-
-- "Minha ,enwncJa .(\ ]H:'rrnHindo LI·r[.,mlo, nunca ('oi pXPclltada, por

que o partido reyogue o ma!1,dato qlle os poli,Licos, quando 1',e'l1!l.ul1cia
(lo >,pu rellnesentante que o a·ban- vam os CaI'goS, abriam ,mão de
dana'!'. O processo de.ssa [�evogação suas -\r,anlnge,ns.
,jev'E"I':1, construr dos ·eslatptos do HiOIll\'e e:léoeções, mas

Jlar1.ido, g'arantindo ampla defesa assim l)rocede'I'a:m fOT.am
uo acusado e -send) o juigamellLo dos pela opinião publica.
feito' por uma convencão. 1';6-5 não 'somos melhôres' nem

A CamanL a q;ue per!,enr.er o re- p�Ol'es do que os outros, mas nos

lwc:;,('nLanrte examinará se esses babemos pür aqlJillo que nos paJ'ece
pl'inci[Jios f.oram obedecid,];; ",em certo, resp'eitandro a opinião dos
(''TIrl.ra l' na a]J'!�eciaçãG do mel'ito. que divecng.em ".

.

M.inha emallida est.á assinada por
t,ndos os membros da bancada do

1 f Ib bPSD gau0ho e é r'esultn:ü,J de uma O ,-O, a udeul-starecomcndação ex'pl',essa na (:�)]]",.;�- .
.

eGo do meu parti·do, reurrúda ,(�m

maio ultimo em Porjo Alegl'e.

Resultado final de
Tijucas

Terminou, ontem, a, apu
ração do pleito de 23 de
novembro, com o seguinte
resultado: PSD: 2787 e UDN
1889.

Respingos � • •

os que Você iá leu as manchetes
f.err·e'tea- do Diário?

Então leia "

Conflito e ferim�Dtos

PARA FERIDAS,
ECZEMAS.
INFLAMAÇÕES,

I

l'a-�(' também a sorte do maquinis- cu.uha é "Boliviano". O dilo motrJ·_·
ta, que talvez tenha ficado e'llll'( rista está sendo ,proclw.a,cto nas ma···
o,; r,,[',"l.]'O\:05 da locomotiva. tas e por toda a Capi tal da Repú-»
As uutoridudes continuam in- blica, porém pode sel' que I·en.h::t,·

vestigando as causas da explosão perecido. Diversas autor idades en
elo paíot a qual, segundo se diz i.re as quais o coronel José Faus-
poder-ia Cm' tido conscquôncías tino, suspeitam fortemente qUA OS"
muito maiores, quase oatasbróficas comunistas lenham sido os ante
mesmo

..
O motorista ,da máquina res do diabólico plano, A 1'0Jí.civ

improvisada . êunrd�. eslá desaparc-] prendeu o maouínísta e () f'ogui c; tir".
cido, sendo ident.ií'icat!« como sen- (da máquina, os quais deverão sex
do .Tns,é Rlias ria S.iJl-"l. cuja alo interrogados.

A poncta ocupou dois jornais
comunistas

PArtIS, 1 (D. P:) ----' A policia e a guarda de segurança ocuparam
em ParIS a redação e oricíua de dois jornais comunístns, mandando '3m-
bora todos os seus empregados. Os jornais atingidas são o "L'Humam·
té" e o "Cesoir ". Pelo que se sabe, não houve até agora atos de yio'Jn-·
cia. Os guardas, nrmados. dt' f'usis, entraram nos ediJicios 1'I'SPPC(iv03,_
depois rle haverem estendido um cordão de isolamento nas viz inhunças.
A ocupação d=sses dois órgãos ocorre justamente no momento em que'
a. assembléia debate o .J'.cquerimento de poderes de emergência do go
verno. Ambos os jornars haviam previsto, em suas edições desta tardo, ..
um golpe de estado partido de "elementos ,reacionários". A policia ue.·
terminou, ainda, a apreensão de todos os exemplarrs dessas cd ições.,
mas mUltas deles esta\'am ainda selldo vendidos em pa,;ris esta noite.

O DÍl)e(Ó'rio :Uu.nici,pal do ParLklo Social Demo.crál.ieo de S. José,
lem a honra de convi:dal' os i'WlIIS Di'8Itinlos Co.r'l'plirgio.nários e o Povo
em g'eral, para a solenidade da i'llslalação da Câmara Mur1icipa.1 e pos·-·
se cio Pl'ClfeHo, sr. Arnoldo Souza, a realiz:ar-.se no dia 11, ás 19 hOl'aso_

São José, 3 d'e De,z,pmI:rro de 1947.

Ü Dir:0Lório.

FRECHANDO •••

o jovem deputado Konder Reis anda zangado com os pe8-
sedistas de Camboriú. Não lU�siste. razão ao nobre parlamentar!
S. Exa.,"'Ciuando, a U. D.. N. venceu em Camboriú veio a êste mu

nicípio <soltar bombas. Inexpel'iel1te, 'mas sabia que a grande
bomba ,estoura.ria 'em Itajaí. E quando houve o ,estrondo, os

pessedistas de Camboriú. foram .a Itajaí, democraticamente, re-
IribUÍl' a visita. Se aos derrotados itajaienses 'era Iíci.to feste-·

jar a vitória de Camboriú, aos b.ravos vencidos: de CamboriÚ'
era lícito festejar a viLória de Itajaí.

That is democracy!
Os pessedistas camboriuens'es se-riam uns mal educados e'

nns grosseirões se não fizessem o que o sr. Konder Reis fêzf
Gentil'ezas Teque.rem gentilezas! ,

Não é possivel, e nem ninguém faria mnu j,uizo do sr.

Konder Reis, pensandü que êle só veio a Camboriú porqu,e ti
V'8sse a certeza ele que, a visita não poderia ser paga!

Não e nunca! O sr. Konder Reis veio a Camboriú expr·es
,,,amen(;e com a finalidade 'de permi1..ir que os adversários
camboriueuses fossem a Itajaí! E quem disser o contrário .. �

mente!
'GUILHERME TAL.
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