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FALTANDO AINDA A DECISÃO DE ALG UNS RECURSOS ELEITORAIS, JÁ PODEMOS ANUNCIAR QUE l\f39 DOS 45 MU-

NICIPIOS CATARINENSES. OS CHEFINHOS, OS CHEFITOS, OS CHEFEZINHOS, OS CHEFOTES, 9S CHEFEt�S; O��Cl!��:.,
FES E OS CHEFÕES DA UNIÃO DEMO.CRÁTICA NACIONAL, A DESPEITO DAS COLIGAÇÕES E COUGADUÇA8��!�;�

,

. ·RAM ESPETACULARMENTE ,DERROTADOS! ,�: �.��
(\ ".;,,,

r Choro livre,
.llógico nas atitudes, como sempre o tem sido, o jornal

udenísta, em vistosas e acerbas "manohettes", atribue ao elei
torado que deixou rle votar nos candidatos da U. D. N. ausência
de "amor :p-rÓtprio". Para o urlenismo local só o "amor própria"
j!l�Li/fi'Ca o oposfcionismo que êle adotou, por sistema, contra
a situação polít íea vitoi-íosa em íais sucessivos e Aoérr.enos

piei tos eleitorais. Onde a consciência 'Política dessa' gente?'
Onde o civismo de que La·nl\) a laa-de têm feilo 'i Que é da eriu

('n(:hlo elf'i toral desses conteres Ô1Jma democracia que, a seu

VPt', se cimeritaria .no "amor 1)róprio" do eleitorado, ao invés
ue fundar-se na consciência do voto ?

Br-rn '�(' denunctam os "eternos v ig ilanl.es ", como os dC'E'
vtrmadores do. licito e super-ior dinoitorle votar com liherdade,
(1'11(', "nda converter o ato eleitoral num desabafo de paixões
i l' 1'(�rT'e!ã,ye is .

.

,
O erei torad o, diante de tamanha 'exibição de i'lllfeJ'io.l'ic1adp,

pstar.;,\, certarnenta, satisfeito IpOt' haver, nas urnas de 23 do
·m"\,� !l.' .fi,rJiC!O, conf'lnmado os jn-ouunciamentos anteriores, repe
lindo os falso" apóstolos da dcmocraeia, que reduzem a suhal-
181'Il0 imperativo de "amor próprio" o. dever cívico d� comna-.
l'flCPl' aos pleitos eleitorais.

Caém as rnáscaras e rasgam-se as í'antasias : os tartufos

uparecem tais quais são na realidade amarga das suas a�ítu
eles. O nobre e ali ivo eleitorado catarínense soube manter-se á,
altur-a cio mais elevado nível de educação polttica, ao derrotar,
pelo voto livr-e P conscienciosamente .sxeroído, o oposícíonísmo
lar,al, que Rcuilla dr revelar-se tanto mais, ínfrmdado quanto
apenns invoca ,r>/ll seu favor' o "amor própr-io" do eleitorado,

{) ohóro é livre, sim. Mas- o despeito atinge (,S ralas da irn

prudônc ia quando despeitado passa. a afrontar a dignidade dI' um
povo, a cujo rlisceruímento político comete a injustiça de so-

brepor mesquinhos móveis passionais, ..

. O MAIS ANTIGO DLUnO DE SANTA CATARINA

.�."rI.,tári� ê n, Qlmmte:' SIUNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RA.JlOS
Dinior IA. Keá&CIo .... nAJü.8CENO DA SfLVA
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2.747
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'NA ASSEMBLEI.A LEGISL
Sessão'. de .·quarta-feira,'

4-12j
ilustre parlamentar que, nas ° sr. Governador do Estado, a

47. O primeiro orador da ses- suas viagens ao interior de mesma solícítasse do Exmo.
são foi 'o sr. deputado Raul Brusque, passou pelo futuro- S1',_ Secretário de Estado dos
Schaefer - do P. S. D. Disse so distrito de Itaquá que de há Negócios, de Viação e Obras
s. exa. que retornava do seu muito tempo se vem destacan- Públicas a creação, naquele
rnunícípío que é o de Brusque, I do pela energia e vigor com os distrito, de tão necessária mo

apos haver percorrido todo o, seus habitantes se votam ao dalidade de serviço politico.
seu interior, estudando-lhe as trabalho que. honra e dignifi- O sr. Braz Alves apoiou por

ll'ecessid,ades vá.rias parla que ca a especíe humana.

I
sua bancada, tendo toda a Ca

o seu Povo não venha a ficar Em Itaquá, porêrn, notou a sa aprovado o proposto pelo
á margem do progresso por grande carência de uma agên- deputado Raul Schaefer;
que veem caminhando o nosso cia postal pois disso muito vi- vice-" Iider " do Partido Social
�stado, cuja direção em boa rá maior progresso e comodi- Democrático.
hora foi confiada á s· exa. dr. dade para aquele mesmo distri- Após a aprovação, o 'sr. Pre
-Aderbal Ramos da Silva, hon- to. Assim, se prometia apresen- sidente encerrou a sessão pas
rado governador de todos os tal' á Casa, um telegrama em sando aos trabalhos das comís-
catarinenses. Disse mais o que, por intermédio de a.. exa. sões diversas. o pleito de·· 23 de novembro

Finais conbectdos

TIVA

J

pacificação . da política
o parecer do psn e a atitude dos proceres udenistas �;:���;�t� . � � : : : : : : .. : : : : : :
Rio, 3 (A. N.) - O presidente da dade c!r,.,e desiflcl'atum".' Assim Assim o prosiden!o do parLido Biguaçú .....•. " , .

Jlepl�blica aprovou os lermos do pa- termina o parecer da comissão, não podia assumir nenhum 'com- Blumenau . .

recer ela comissão do PSD, desig- Enquanto isso encontra-se a p romisso sem Ir-r part icipado {las Bom Retiro . .

nada pelo presidente desse partido nDN ameaçada duma crise interna 'C0I1Vert'aç.ües. Ape.nns Ofl'l'('.cf'U umB'
I .... ,

;para I)pinm' sobre o acordo il'i't�r- em comE':qllP/lIcia do ni:mo dos úl- c�'qll'P.nta rJf:'limiLando as pJ'opostas
rusque

-

.. • .

parlielal'io proposlo nela FDN. Isto timos ae(m!.pcime.nlos. I dI} arôl'do, com ihms arlteriol'men- Caçador • .

aconte,ceu onLem quando o re,pre- Tál 'corno j{i estú noficindD. f) ;;1". Ir) (\proYad(),� 1}P.1� ComJ""i'io J�xe- CamboJ'.iú , .-•.. , .. , .. ,

I--i'

senl anle c1e'Ssa comissão, D00clecio Jo�é Américo... não deseja assi,nar o Lcul i\'a d;] {'DN: E nào sabr, por- Campo Alegre ..............•
])ual'te, foi i'ecehiclo pelo c1hefe da acordo mlvlLiopartidário. O senador lauto" qual a Ilislllosição do go\'er- Campos Novos i�

-

, ,Nação em companhia do 'S1', Nereu pm'aibano Irj.iz que, uma 'V'cz que llfl relativamrnle :í,s sitnações es- Concórdia
... ,

Ra:mos, do ;general Gois Monte,il'o e não pal'Uci,pou dos entendimentos tarlll�i,s, ]Joe exemplo. Nii,o co'nhece
, .

do sr.' Georgina Av,elino. não pode firmar (l compromisso ainda lodos os Lennos das c1emar- Cano,1n11as , � ., *

D -general Eurico Dutra maniá'es- em nome do seu parLido paI' não cbes, Cresciúma •.....•...... ,.... 1
tau seu agrado l)elo doc�lmenLo pes- conhecer os Lermos exalas da ali- ;\'nm acôl1r!o dessa nat.ureza Curitibanos ,.........

c-'
sedista, exteJ'llMl'do-se mesmo sobre ança e as disposições do govêl'no. obsel'\'o)l ainda o senador J"S€ Florianópolis , --:-.1 �-;"

11eoP,s,sidade de que o acordo se fa- .mm oul.ras pala,vras, acha que uma Am(\['ÍIcó - Iludo ,r1e-pencle do faLar
IÇ.a o oClllanto autes, Foi o que decla- coisa é I'azee llJcórdo - e outra conf.i.&!)(;a, ,8 necessário qLle o exe- G�spar -

.. , .....• l!.,'·
r�IL ]Jo�e á imprensa O elepu lado I execL1L�-lo. E não se consi.dera em c:itnr ela aliança mereça essa con- Iblra.ma : , ••....•....... ,i fi;DlOcleclO Duarte.' comllçoes elr :poder execulá-lo. f'Hl!nç.a, tanto duma como ,Ie 01ltrai Indalal ., .

A!g'ora o SI', �erêu Ramos. ape- Daí llayel' ooliocitado, on1pm ae pUJ.'te. Nào est.ou em coJltdi.�'?es de Itaiópolis • •• ,; .••....
sal' do já te!: au10eização para agir sr. Prado Kelly uma ['(',união do arcar com as re.s-ponS'wbllJdn.ctes .• ,

em nome do parti.do, vai convocar Diretório Nacional do Partido, a I Não conheço al'p onde "ai o .podel: Ita]al :...
. , ......•

o Conselho Nacional do PSD e os fim de insi�br cm seu pedido de de resolver as coses estlliduals. Sel Jaragua do Sul , ..• , .....

lídel'çs da,s ba,ncadas 'Para ler-lhes renúncia, Jijn.lretan't.o essa renún- pOl'qm, que elas l'xi.stem, e viriío Joaçaba ., .. , ......•...... ,.

ü pacocer da l'cf.erida comissão. 1s- eia não lhe vode ser 'conceclirla, sob !llllJ.S leu'dr. Sm'ia assumi'l' Hm Joinville _ , .

to La1vez aeontei{a amanhã, j)f'.na de CjLLeibra <cle harmonia da cOJ11ipl'omjsso llO eSCUl'O J'iJ'mi)f o L'
'

,

O parecer 'àa comissão ;põe em' agl'emiarão. Duas co.rr·enteS' ali se acôt"do nossas c ü'cun.&tâncias. ales .,........ . , ..

i'
.

destalque o;s pontos de contacto �'nLre(';ho-ca1l11, o sua permanêneia 'Es(oú dispos[.o a não sacrificar o Laguna ,. . .

{'nh'e {)s clocumento's da UDN, o na mais a.lt.a direção é o unico fa- parlido, Dese'jo COJICOITer pal'::t a Mafra ..... .
'
•....

programa do PSD ,e a. última men- lOl' isolaI1Le entre as dua8 a�as, Po- sua harmonização ,interna. QUOl'Ú' Nova Tr,ento ., ....•........ ,

sagem elo presi,denLe ela Reipública deria, por exemplo, cletrl'minar p'Üi,s. que a rl's'])onsa!bili:clade da O I
� I

J'lücia-se pela asserLiva ele 'Cjue ,o l1ma ntiuele ,e'lJ,égica ela UDN de exp,cução do acordo 're,caia sôbre
r eaes ,... . ...•....... i,

esquema l.ldenista em coisa a'ltguma Minas que, na ve!'datde, nãOI ;vô com oulro que esteja em ('o'ndit;<ões de Palhoça ". . .

clifel'e cios ideais do P'&D, mDfivo bons olhos a marcha do acÔrdo. cond'llzir com (\;\:j.Lo os acon{eci- Pôrto Belo , .

.porque não exisle nell'll'llma impos- -Olwielo hoje pela manhã o sena- mentos,' AIg'llPJ11 ql108 mer�ça a

con-I
Porto União : .

sihili{jade, duma leal cooperação dor José Améri,co eonfirmou iudo Íla,nça {jas dUllS parLes, j'sLo é, da Rio do 'Sul
-

B respeitfl reciproco fmtre as di- çluànt.o está :.tcima (fito sô'bre' sua UDN e do govêl'llo.
- .'

, • o , •• , ••• ,

veJ',sas fori{a,s po!íÜcas. Enumerr verda,de. Disse o se.nador ]J3,r'aiba- Apesar dessa,:; d,edarações do

8e-1
Rodela . '" , .

êsse es.qnema, compaJ'ando-o com .no tClUIO no principio desCe a:no ten- nador José Américo, sabe-s'e qne a Serra Alta .•....... ,. , ..

o programa pes,sedista e [{, mensa- [ara estabelecer um modus f:acien- S'lla rOl1úncia será f1!ceita. Elemen- São Francisco , .

gr.:m do g'eneral nutra. Esses iteThE di para a ,cola/boração da U. D. N. tos dr confianca ria UDN. e elo go- São José>
dizem l'oSDeito à legislação s.Qciall.�om.o govêIl!l,o em torno dl1m pro- vêl'no, afll'Jllam que além do sr. .,

.. , .............•..

transportes, educação, s'Uude e grama, ele salvação nacional. O che- Ot.ávio :Vf'U!ngabeira, só existe o co- T�Juc�s ., .

equilíobrio orçamentário. • 1'e da Nação Uioeitoru as bases pro- ,ronel Jur,ací Ma,gaLhães. MillS o Tlmbo ,. . .

Depois de examinar o ambiente postas, a,firma,ntdo-lhe, por i.nter- l'e]'l/'e.�ental1'te baiano s·e subir á Tubarão "" ',..... 5.469
políti·co e salientar o inter,êsse que méelio do genell'�l Góis Mont.eiro .]JL·esidJência do partido a secção Urussanga , :.,. 2.089
{) ,goV'êrn.o vem ma�üfC'stalldo para que mandaria üha·má-lo ma,iR tar- mll.tmra se rebnlal'á. I V'd '..

.

2.259
resolver' os proülemas de. maior de. E.ntretantó, ,quando se tral,ou

' I ena , .. , . .. . .

�nterêsse 'público, o parecer Rcen- de real.ar as demal'ches, tal coisa São JOiUiquim t21.7,83

t,ua que "o PSD ne.sLa aH'ura, como fni feita rnlro o chefe do Execuli- ImaTuí , ,. ., , 1.9Hi

lla f'a�r do re,ssLll',gi,menLo do regi- "O e o governador Olávio Man- CI·dades I-nundadas Jag-uarllna. . . . . . . . . . . . .. . ,.,. 656

me, r.onstituiu uma fie.! ex,pressãe gn,beira. X
•

4.481'
I

.

I
.

d b'l' I
� apeco .......• . .••..•

(O,S J'( .ri) J R o povo raS1 eIra, e r-

gAnrlo com uh1a mas,sa sig.nifi,cati- Expres'sl·vO telegra Rio, 3 (A., N.) - Informam -----------,-------�'--------.____..

'\Ta cle sellS vOotos, o honra,do gene-
.

l
• de Salvador que há 32 horas FI·nal do pleifn "rugedia DO' mar

Tal Enrico DUltra r cerrando' Ifilei-

d d
chove torrencialmente, sem ' nu

Ta·s a seL� .Iado para ,(,ollsecuçãc ma o sena or, cessar, na capital e 'erp. todo o Lisboa, 3 (U. p.) - Os ca-
duma pohtJ.ca 'e dum programa _

.

t
. .

-

cOl'J'e�poncl('ntes ao q'ne dele e�pe- Ivo d' liqUIDO
In enol' da Bah!a. O rio Para-. Ontem, nesta Capital, foram daveres de 160 peixeiros por-

iraram as :forças viva,,, e l)ropulso- EI guassú transbordou inundando apuradas as últimas urnas do tugüeses deram á praia ao lon-
l'a� do pllIgra,nr!'etCÍJlwilllo nac.iollal. O clr. João Batista Bonllas- as cidades de São Felix e Ca- pleito de 23 de novembro, Em go da· costa norte do país. Seis

Não seria, portanto, na conjun- E'is, secretário do Diretório choeira. Várias casas desaba- Nova-Trento o P. S. D. venceu grandes unidades pesqueiras
tara (Ir llma políLilca de verdadeira MlJIn'i oi'pa I do ''P, S. D., de.sta

�

.cooperação em torno do seu candi- CapiLal. l'e,ce,be'l1 do Senador ram, ficando mais de mil pes- por 1.095 votos contra 724. E foram á pique, em consequên-
da-Lo vitorioso,

'

tão sinceramen le Ivo d'ACjll ino, o seguinte tele- soas ao desabrigo, no arrabalde em Pôrto-Belo derrotou, ainda, cm de' uma tempestade, en-

'8mrpeTlllmdo em ate,nder ás elevarias g:l'ama: de Itoraró, A Assembléia' 'Le- a U. D. N. por 705 votes--oontra quanto as suas esposas e filhos
aspil'aç.ães da. naJCionali,dadc, que o "Dr. João Ban'nassis gislativa, considerando a cala- 453. Foram eleitos nesses Mu- rezam para que seus maridos
P. S. D. deixaria de aceitar a co- F,l)olis. midade, acaba de votar um cI'é-

'"

d'd d P
.

l' A
.

lahoração de prcsLi,giosas f'orç'as ,Meus cordial rubraço de fe- lllCIPlOS{, os can I atos o ,e pais, s,ejam sa vos. s autorl-

'Partidárias, no 'seio das qruais os li'oitaçõeg e congra,tulações pe-
dito de 200.000,00 cruzeiros Iia- S. D. á prefeitura. A últÍl'na dades portuarias organizaram

palriotas ,Re pnconLram voMados }a ,ex!p�esswa vi,tória nosso ra s.osorr.er os flagelados pe- urna;, de Pôrto-Belo, teve o se-, canoas que estão á procura das,
para a wl1ve·ntência e a oportuni- partido, Ivo d'A!quino". "las inundações. guinte resultado: 114 a O! vitimas.

_
_

nacional l\'[UNICíPIOS F. S. D.
3.659
1.215
1,638

3.032
2.208
3.320
1,563.
687
692

4.650
;t184
3.145
2.993

2.262
7.011

1.919
2.105
1.427
5.390
2.270
4.042

3.173
6·803
3.018
3.235

1.095
2.102
3.382
705
2·759
4.480
1.485
1.673
1.510
2.453

1.374
1.729
1,076
5.215
1.866
3.247
5.304
3,511
2.44Z
.754
724
830

1:229
453'
994

3.595-
1.273
1.392'
1.352

82�:

1.429'
1.472
1.434
1.679
1.677

203
270,

2.815

I
.

2.112

'.
01;11;,
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Informações uteis "Os advogados
protestam
Rio, 10 (C. P.) - Informam

'de Natal que ontem, após a P'f'O-;
mulgação de Constituição do
Rio Glxande do Norte o Institu
to dos Advogados daquele Es
tado dirigíu um manifesto a

Nação protestando contra o / Iartigo das Disposições T.ranSi-1tórias da mesma Carta que ex

tinguiu o juizado 'de Quinta
Vara da Capital.' Diz o mani
festo.
"Nosso 'protesto clama con

tra a aberração do artigo 20
das disposições transitórias da

Constituição
.

que extingue
aquela Vara. Os advogados qUe
militam no forum de Natal e

que conhecem a idoneidade mo

ral do magistrado assim injus
tamente atingido pela delibe

ração irrefletida dos represen
tantes do partido majoritário
na Assembléia não poderiam
silenciar diante da consumação
dessa odiosa e injusta medida.
O golpe contra o juiz João Ma
ria Furtado, além de deformar
a Carta politica, envolve um

desrespeito á Constituição Fe
deral e ao egregio Tribunal da

Justiça, assim como é um aten

tado á prerrogativas da magis
tratura na pessoa de um

.

dos
seus mais dignos e competen
tes representantes, Dirigimo
nos á Nação denunciando essa

manobra de baixa politica.

Alfaiale's

Para indu.tria. leve e pesado, .
fubricadâ pelo técnico FRAN

CISCO BIGNAMI .. tem sempre em estoq\le de todô. o� tipo. a

medida., tipo fixo o.cilante, .eU.H de· 3/4''',-; 5 poltigotia•. todo.
com lubrificação Gutomátiéa.

'Eixo para .erra circular. aparelho para e.meril montado com

rolamento.

lUNÇAo de anéis e a parafuso\ e Anéiá de p'res.ãó.
Eixo para tran.minão de toda. os bitola...

E.tá ••mpre ao seu dl..po�. a pt'.ço de fCSbrica à Rua Câmpo.
SaUee, 676, Fone 449 -- Santo Andtlé.

Ou com .eu repre.entclDt, •.� São. Pau!'O�à Rua da Mooca, �3'1
, Fone 2-13711•

("'.,
.,
I'

I�,',',

Auto·Viação
- 5 horas.
,Rápido Sul BrasHeko - Jõinvile -

Muito ou Pouco. Não importa! àSA�t����a�ão�as. Catarinense _ Joinvile
O leitor deseja obter uma

- 7 horas.
•

,3- I Auto·Viação Catartnense - Tubarão
,,"·e�,_'tl. mensa, semestral ou - 6 ho·ras.

ànual, á razão de 12% ao ano? 7 Ehxpn�sso São Cristol'Vão - Lagun'a -

C f·
- .

oras.
. on le entao OS seus Iiegó.. Expresso Br'usquense - Brusque -

cios ao Crediário KNOT, á ru" 14Ahuotora_vso iação Itajal - naja! - 13 ho-
João Pinto n. 5, que em com' raso

_
' Expresso Brusquense - Nova Trento

binaçao com () Esel'Itório Imo - 9,30 horas.

biliário A. L. ALVES o em- e �x,fJ;s�or��ria - Laguna - 6 1/2

pregará, propol"cionan,do - U;l8
com isto uma renda anual, se" ••••_.... •••• •••• •••• • •••

gurp, de Cr$ 120,00 por C:r$ • '._

1.000,00 empregado.
.

Melhores informações e de·
talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta relia-

I <L.�!!�P,�
PiDto Do 5

I
Dlnt.r: RUBENS A. RAMOS
�rletirlo e Dlr.-Ger....

8IDNE! NOCETI
Dlret&r de Bed.�h:

Ao DAMASCENO DA 81LV.

I·
Chefe 4e Pa«inaçlo:

J'aANCIBCO LAMA! QU.
Chefe de blPreuIo:

, .OAQf"JM CABRAl· DA 81LV..
R_oresentante:"

A. S. LARA
... Senador Dantas, 4t - r

andar
TeJ· 12-1924 - Rfo •• Ja••lr.

. RAUL CASAMAYOR
,a.. Felipe de Oliveira. 21 _

8* andar
Te!. 2-1873 - São ".a••

ASSINATURA.�
N. Capital

b. " ......•.. Ci"
h•••tl'l> Cr$
1'rla••tr. Cr$
�hI Cr$
......1'. nalso .. Cr,

No lntflrh�,

b•.....•..... Crt

.....

.ti,"
ZI,'H
',..
._� ..

....estre .... _ ..

Trimestre
"'.erG avalso

o. orllÔnais. mesma IIlht

JIP.b1ic::ados, não !OerA"
devolvidoe. '

* �treçio não se reõilp.'"
..biliza pelOll eoncelto,
.mitid,08 nos anileM

Uldllados

Farmácias de plantão\

MÊS DE DEZEMBRO
.

6 Sábado - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

7 Domingo -,- Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

13 Sáhado - Farmácia Sto An
tônio - Rua João Pinto.

.

14 Domingo - l<'armácía Sto,
A.ntônio - Rua Joãü Pinto.

20 Sábado - Farmáicia Ca�a:ri
llense - Rúa Trajano.

21 Domingo - Farmácia Cata
l'inese - Rua. T·rajano.

25 Quinta-Feira Farmácia
Rau!.iveira (Feriado) Rua Trajano.

27 Sábado - Farmácia Santo
Agostinho - Rua Conselheir'Ü Ma
:fra.

28 Domingo - F;lrmãcia Banto
Agostinho - Rua Conselheiro Ma-

. fra.
'

,

O serviç.o notur,no seDá efetuado
llela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

Tem dinheir'o j-

ção.

804 OPORTUNIDADE!
para quem lem 'multo
ou pouco dinheiro
'Deseja empregar bem seu

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

. ,
Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d(
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãe
Pinto nO 5 (anexo a" red,ação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com
o IDSCRITÓRIO IMOBILIÁRTC
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima garantia
e eficiência nos negócios que
lhes forem confiados.

lft••..
......"

;$1",,,
'

_ • .fI(

Borario das empre
sas rodovlarias

SEGUNDA·FEIRA
'Expresso São Oístõvão - Laguna -

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

ras,

Expresso Brusquense _ Nova Trento
- 1'6,30 horas.
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

- '7 horas.
Auto-Viaçâo Cataríriense - Curitiba

_. 5 horas.
Rodoviária Sul-Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
TElRÇA·FELRA

Auto-Viação Catarínense - Pôrto Ale.
gre _ 6 horas.
Auto-Viaçâo Catarlnense - Curitiba

� 5 horas
Au to-Viacão _çatai'inense - Joinvile

- 7 hor-as.
Auto-Viaçâo Catarinense. - Tubarão

- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 hora& •

Empl'�sa . Glória
'e 6'h horas.
Expresso. Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto-v íação Itajaí _ Itajaí - 15 ho

raso

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às
:; e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto-Viação Cata·rinense - Curitiba

- 5 horas .

Auto-v íaçào Catarinense - Joinvlle
- 7 1101'as.
Auto-Viaçâo Catarínense - Laguna

- 6;30 horas.
Rápido Su.l Brasileiro - Joinvile - às

5 e 14 horas,
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Expresso Br'usquense - Br'usque -

16 hora"
Auto-Víação Itaja! - Itajaí - J5 ho

ras,

Expresso Brusquense - Nova Trento
_ 16,30 horas .

Hodoviária 'SuL Brasil - Pôrto Alegre
- 3 horas.

QUINTA·FEIRA
-Auto-Viação Catarlnense - Põrto

Alegre - 6 horas,
Auto-Víaçâo Catarinense - CuTitiba

_ 5 horas.
Auto-Víação Catartnense - Joinvile

_ 7 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Tubarão

- 6 horas.
Auto·Viaç.ão Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 hora,s. •

Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 hOTllS. .

'Expresso Bru�.quense - Brusque -

16 horas.'
Áuto-Viação Itaja1 - Itaja1 - 15 ho-

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

Delegados da ftção s� Catarinens�
Laguna -'.7�

A Ação Social Catarinense, para boa execução de seu plano de"

assistência ao verdadeiro necessitado, precisa em cada quarteirão de-:

n-ossa cidade, de um ou uma representante, no mínimo, podendo cada»

quaa-teirão ter até 'cinco representantes. "

Desejando o prezado leitor ou leitora colaborar em tão grandiosa»
obra. dê hoje mesmo a sua adesão por inlermédío dêste jornal ou da,.

Rádio Guarujá.
Pessoas que já se inscreveram:

Quarteirão D. 18 � (ruas : Almirante Alvim, Crispim Mira, Av-ol.'

\faura Ramo" e Ferr-eira Lima).
Srs. Bento Aguido Viejra e Heitor Fada.

Quarteirão D. 4 _ (ruas: Felipe Schmidt, Pedro Ivo, Sete de Se;....·

lembro e Conselheiro Mafra).
Sra. Stelita Garcia e sr. Sidnei Nocetí.

Quarteirão n. 25 - (ruas: Blume,nau, praça Etelvma Luz, rua Fer--

reira Lima e Avenida Mauro Ramos), - Ouarteirão n. 26 ......:. (rua Irmão»

Joaauim, Avenida M-auro Ramos e rua Riu Grande do Snl)
Sria. Maria Enríqueta D'Avila.

Snra. CECILTA MACEDO SIMOES
Quatro quarteirões compreendidas entre as ruas: Marechal Gui=

lherme, Deod-oro, Tte. Silveira e Arcioeste paiva,
Sta. ETELVINA MELLO

Dois quarteirões, compreendidos entre as ruas H. Luz, Fernandce
Machado, General Bitencourt, e Saldanha Marinho.

Snra. MARTA COSTA SOUZA
Quarteião compreendido 'entre huas Anita Garibaldi, F. Machadl).,,;.

General Bittencourt e Av. H. Luz
SI).ra. AGNE'GE FARACO

Quarteir.ão das ruas F'elipe Schmidt, Geronimo Coelho, Tte. sn ....'·

v,eira e Alvaro de Carv.alho. .

:::iR. MANOEL FEIJó
Av. Mauro Ramos - rua Silveira de Sousa - rua Campos NO,:,,'

vos _ rua Lag·es.

"

Guerra quimica ,

Rio, 1° (A. N.) - Depois de
amanhã o" Exército. l',ealizará,
no campo de instrução de Ge
ricinó, importante exerclClOS

de guerra quimica. Desse exer

cicio participarão o Regimen
to Sampaio, o 10 Regimento de

Aviação e o 'Regimento de Es
cola de Artilharia sob a dire

ção técnioa do cap. Samuel Ki

cis, instrutor-chefe do Depar
tamento de Guerra Quimica.
A inissão principal dos exer

cicios contará de um "assalto
a umá posição. fQrtif1icada ",
Estarão presentes os genel"ai�
Milton Frejtas, chefe do'Esta

- do Maior do ;Exército, o gal.
- Zenobio da Costa, comandante

da la Região Militar, e o co

mandante da Primeira Divisão
de Infantaria ,além dos técni
oos 110rte-americanos que s'er

vem junto ao nosso Exército .

raso

Rápido SuL Brasileiro - Joinvile - às
5 e 14 horas.

SEXTA-FELRA
Rodoviária Sul Brasil - PÔl'to Al.egre

- 3 horas..
Auto-Viação Catarinense - Ouritiba

- 5 horas.
AutO-Viação catar}nense - Joinvile

_ 7 horas,
Auto-Viação Catarinense-' - Laguna

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

7 horas'
Auto-Viação. Itaja! - Itajal - 15 ho,

f TA· CARMEN BARBOSA
, Ruas: Visconde de Ouro Preto - Anita Garibaldi _ Fernanda�"

Machado e Av. Hercílio Luz.
.

SRTA. EDY LUZ E SR. CAMPOLINO ALVES
Ruas: Deodoro - Tte. Silveira, - Vidal Ramos - Je�nimo Coelh()o'"

SR. LEODEGÁRIO BONSON
Ruas: Felipe Schmidt - Largo Fagundes - Tte. Silveira - Álvaro'"

de Carvalho.

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

._--_.._------------� .I_-.;-'- .;;raso

EX'Presso' Brusquense -

16 haras.
Rápid-o Sul Brasilei'ro -

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarinense

Brusque

Joinvjle PESTE SIJIN r�
- Curitiba

VACINAS

CRISTAL VIOLETA
DO

LABORA TO�IO «H E R TAP E«·
PEDIDO$ A

Associação Pilulista de Criadores de Bovinos
Rua Senador Feijó, 30

PAULO

Dr� LindolFo A. G. IIPereira
Advogado e Contabilista
Con.tituição de .ociedade•.
Plano. contabeis •• Organiza
gõ.. - Parecere. e .erviços

correlatos.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poU.
Da. 17 hora. e� diante.

SÃO

Moraria

.EDUARDO HORN & CIA._
Rua João' Pinto n. 10 .

Caixa Postal, 39/40.
Florianópolis.

DISTRIBUIDORES:

D I A L'
Viação ,

aerea Jaboticaba) Estado de São Paulo

,

,SEGNIDA-FE]RA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 �oras - No.rte.
Cruzeiro do Sul _ Norte - 10 horas.
Real S. A. - 11,30 hOras - Sul.
Panair - 9,5.0, horas - Norte.

.

TEiRJÇA-FELRA
Varig. - 12,50 horas - Sul.
'Panai,r - 13,.07 horas - Sul.
Cruzeil'o do Sul - 1.2;00 horas _

Norte.
QUARTA-FEmA

Cruze'iro do Sul - ll',QO horas _

Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Norte.
Varig - 13',00 horas - Norte .

Real S. A. - 11,30 horas - Sul.
QUJN'M.-FEIRA

E���� = ��5\���:s_-N��i�. Instituto d1e Bduca-
Varig - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,3.0 hora,g - Sul. ça-o DI-as VelhoCruzei.ro do Sul - 10,00 hs. - Norte,

SEX'I1A·:F'ElRA
Varig - 1.0,40 horas - Norte. EXAMES DE ADMISSÃO
Real S. A. - 14,30 horas -,- Norte. C· SReal S. A. - 7,30 horas - Sul. omunlCam,-nos da ecreta-
Cruzeiro dp Sul - 7,20 hs. - Norte. ria do Instituto de EducaçãoPanair - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
.. que oS exames de admissão ao

��f:i� 1�,3�UlhOTaS10,OOS��,-Norte·1
Ginásio Dias Velho, cuja jns·

Panair - 9,50 horas -

Nort,e., crif,ião se acha aberta, a partir..)OMTNGO •

10 d IPanair - 13,07 horas - SuL' do dIa, , evem rea izar-se

���;;fro-d09;��lhorai1,00 ��r::.: Sul. nos dias 5, 6 e 9. .

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

.........

Cia. Continental de Seguros'
Rio de JaneÜ'o

Fundado em ,[ .924

i
Precisa-se oficial de alfaiate,

costureiras e calceiras,
Industria manufatureira'

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

JNCÊ�DIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

Capital Realizado. e Reservas
Sinistros Pag'os até 31/121 !!6
SÉDE (Ri-o de Janeiro)

Av. Rio Branco, 91 - 30 ando
Teleg. "CONTINENTAL"

. Cr$ 5.140.440,5cp;
. Cr$ 18.162.621,31}"

SUCURSAL (São. Paulo)
Lgo. ela Misericordia" 23 - 10° alld�.

T,el,eg. "CONTtAI..
"

AGÊNOTAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIl<'E - MACEIó - ARACAJú -

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS-
RIO GRANDE.

'

,

Comissários de AVllirias nas Principais Cida,des do País e do Exie·- '

rior.
.

Tem a satisfaçã.o de comunicar o inicio de suas operações na Cida
de, de FLORIANóPOLIS ,com a ITOIfieaçã.o de 's'eus Agentes Gerais Se
nlwres.

;I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O"Et'IAl 0- Quf:a'\ta·relril .. ele Dezembro de "47 , ,3
4 A --k. ue: '.WI_iCXA�

meu' agradecimento
Conl"Ol'ta.do corn a ,�olicHll(j.e cio Rlbalisado médico e competente oi ..

rÚIJgiàu di', ::::::tulo Ramos, di51.Jel1sa1da à minha esposa durante grave
FAZEM ANOS HOJE: doença e m

í

linrirosa intervcncão ci.ru1rg·i,ca, odnseguindo devolver-lhe ::1

EULÁLIO J. TOMAZ -uúde, venho. por esto meio Iut-nar público o meu profundo e sincero
Vê passar hoje, o seu anivel',';'i- I

o r-io nataltcio, o SI'. Eulália J. T,)-
recon ir-címento àquele ilustrado médico, ,a. cuja ciôncia deve ruinha

maz, dedicado funciullúrió Jedcrul esposa o seu l'Cgl"C<�SO ao lar.
»e el�menlo destacado nos oírcn.os '1'01'110 ,(>$[,('. meu agr'adccimento estenso também ao distinto médico
.anusicais de nossa Capital.

.

dr. Newton Ávila, 'pela dedicação com qur também, tratou da enferma,
- Major Antônio Joaquim rllll'anle e ríepois a operação, e mem assim ás caridosas Irmãs e Enf'er

,-dos Santos me iras tanto cio Hosp il.a! ele Caridade e da Materrudada de F'lor ianópo
- Sra. Maria Areias, da' Sil- lis, que se revelaram incansáveis 110 prestar conforto á doente.

'

'va,' esposa do sr. Licinio Teo- A todos a minha gratidão, com preces ao Altíssimo pela sua pros-
.edoro da Silva, comercíárío. nerídade,

- Sr. Rui Stockler de SOU"
; -za, 10 Tte. da Força Militar do
.Estado.

- Sra. Olinda S. Perelra
"esposa do sr. Belmiro T. A:
'Pereira:

- Menino Aulo Vasconsel-
10s, filho do sr. Alvaro A. de
-Vasconsellos. Ficam, por este meio, convidados todos sócios do Clube 12 de Agôs-

ONTEM;
to, :pal'a o grandioso baile a se. r�ali:tar com a solenida�e da colação de

T d
- Grau dOIS Bacharelandns de Direito deste Estado, nos Imponentes sa-

Jour es
1- d l' l'f" d II ,.C'T: di d ,.ocs , o <,( u WIO ' o .')r>J>')l';, no .ia 6 o corrente, as 20 horas.

XXX

"'ENLACE LÉA CUNHA - os- Sede:
VALDO GUIMARÃES

x :x x

Ii'<IZERAM ANOS
- Sra. Lidia de

«Claudio.
- Sra. Carmen Figueiredo

='Fontoura, esposa do sr. Mércio
"Sabino Fontoura, func. da 5a
'Região Militar.

-- Sr. Agenor Cardosá, che
::'fe dos guardas da Penitenciá
_ria do Estado.

- Sta. Ema Mancellos, prof.
:l1orma1ista.

- Estudante Stavros Kot'.

:'zias, filho do sr. Anastacio Ko
.:tizias.

LEOPOLDO BACK
Fez anos ontem o no"so pl'e-

; zado amigo e prestigümo pes
;sedista sr. Leopoldo Back, abas
.tado comerciante no interior do

�mtlllicipio. Grandemente rela:'
rcionaJdo eni nosso meio, muito

l'serão os cumprimentoi:l que 1'0.

··eeberá, aos 'quais com prazer'

juntamos os noss.os·

Civil e religiosaménte, con

ctrae nupcias hoje o jovem casal

-Léa Cunha, funcionária do Tiri

'hunal Regional Eleitoral, e Os

--valdo Guimarães piloto da ma

:.yinha mercante.
Ambos os atos serão celebra

,dos ,respectivamente, ás 17 e
, 17,30 horas, 'á rua General Bit

tencourt, 135, residência �os
Jpais da noiva, o noss.o amIgo

sr. Euclides' Jorge da Cunha,
dio-no secretário do Tribunal 00

.. J:Stiça, e d. Alice Morais Cu-

nha. ,

Testemunharão o ato civil,

-por parte da noiva, o sr. dr.

_Nelson da Luz Ribeiro e exma·

·

.esposa, e Cristaldo Catarinen

'se Araujo .e d. Clara Machado

'Silva, c, por parte do noivo, o

.;81'. Euclides Cunha e exma.

e Antônio Mariz e
·-esposa,
exma· ,esposa. . .

p;iraninfarão o ato rellgIOso,
por parte da noiva, o sr. Acy
Dias de Oliveira e exma. espo

'sa , e por parte do noivo o sr.

Rubens Silva e exma. esposa.

Ao jovem par, os n'Ossos me

_J11ores votos de ventura.
,

. .

VIAJANTES:
'

DEUCIRIO DE O. SANTOS

Procedente do Rio de Janei

:TQ, 'acha-se entre. nós, .�n� gozo

,rle férias o nosSO (llstmto e

:prezado �onterraneo sr. Del.cí
rio de Oliveira Santos, funcIO

nário do Ministério· rio 'I'raba-
·

lho, naquela metrópole.
AugUl;amos ao prezado t:'')n

terraneo, feliz estada em SUl",

terra natal.

Inscreve-te na AssociaÇ!ão
Beneiiciente dos }�uncioná-

· Tios Públicos Estaduais. e Jlu

nicillais de Santa Catarma.,
Trê.s cruzeiros mensa�s:

df'Z centavos diários e estaras

-prep".rando um peculio para
�'!tna familia.

o Esmagando os anarquistas
.

PARí�, 3 (U. P.) - A Assembléia Nacional, pouco depois da uma

hora dosta madrugada, aprovou o primeiro artigo elos cinco em que
es,l,á dividida a lei anti-grevista dô primeiro ministro Sohuman. Está
art ígo déterrníria a SUS11CoJ1si'\0 da atual lei que regula o assunto e pune
a sabotagem com a multa de 180.000 francos e a pena elé' tr ês meses de

prisão. O govêrno aceitou uma emenda ao projeto, dizendo que em ne

nhum caso 1P0de'l'éÍ ser diminuído ou impedido o direito de greve quan
do legítimo. O escrutmio [oi ele 102 x 183, estes votos' dos comunistas.
Os outros artigos estão sendo debatidos, 'esperando-se uma decisão a

<!Iualquer momento.

Plorianópolis, 3-12-17'.

, CENTRO AlCADElVIWO XI DE F,EVE,RE r,RO

(Faculdade ele Direito de Santa Catarina)
C O NVITE

O Diretór-io do Centro Académico XI de Fever-eiro, da Faculdade
de Direito de Sa,nta Calar ina, tem o máximo prazer em convidar os ,es

tudantes e a Sociedade ri e' Plor irmópolis para assist.irern às ()r,rimônias,
de formatura ela turma ele Bacharé is ele 19�7 - Tutrna Prof'cssor Hr-n

r ique Fontes,
O .programa das cr rimô n ias Iicou assim orgauizado :

Dia 6 'rle dezembro. sáhado : .b 9,30 heras, míssa na Calerli'al Me

l ropoliãana,
As 20 horas, Colação de C'rliáu', no Clube Doze dp Agnsto. paranjnfa

da pelo Prof'essor Osmundo Wander-lev da Nóbrega.
A 2:2 horas, 'nos' salões ,dt) Ddif'Ic io IPAS-E, gr-ntilmente cedidos

Baile de Gala. (Traje: casaca, smoking ou snmmeri..
Dircl ótio Acadêmico, em 3 clr dezemhro cip 'J 91,7.

Hamilton Valente Ferreiro - Presidente.

Ceasar A1"tnelli

Bacharelandos de 1947
Convite aos soctos do Clube 12

Declarada a guerra sanla
CAT1R'Ü, 3 (U. P.) - O Conselho dos Ulernas, (haçharéís da lei mu

çulmana) Aluzhar, proclamou 'a guerra santa, ou "Jchad", para os mu

çulmanos dp tudo o mrmdo. ,em defesa da Palestina arabica.
O QOllse[.ho 'dos nemas, ;que é o mais alto organismo e'Xecutivo da

insLiLnição cl>'IlLt'al i·",lamila Alazha'l', diz em SlTa de:claração ao mUildo
o segui'n le :

"O 'Collsrllho elos U1-emas COTli'\Oc.a os muçulmanüs ele Lodo o mundo

pal'a a g'lLCl'ra, sanLa. A guerra santa é Lllma, obrigação incondi'cioual e

quem q.ue!' qlliC u ignol'e incorrerá em pecaei,o. O -Conselho dos Ulemas

declal'a quP a rcsolucão das 'Nações Unidas. Ol'dena-ndo a ,divi.são da Pa

l,esti11a, ",ro i a.p-rovada por uma ol'ganiza,cão 'que nã-o Lem competência
para apl'ová-Ia e (; '''i'njusta para com os i,nLerêsse,s árabes".

O Gu,ns,elho dos TJlemas AlazJ!lar, ,embora sendo a maior \unilVeT'si
rla,de mllçu,lmana do mundo, não tem relação oücial com a Liga Arabe

ne.1l11 com ne,nh'Ll'In gOY'êrno. árabe, �)orém suas opiniões são altamenl e
rC'speitadas ípelos mu(;'UlmaDus de. toda a parte.

CENTRO .<\CADÊJVrICO X[ DE FF;VERlmtO

(Facnldaitc de Direito de Santa Catorina)
EDITAL

Peld p1·p:".'nte. wnyj.rlo a loeio� os ('O],pg<b ela Fac,uldade rie Vil'cito

para assistirem às 'c,erimônias rir fl)1'matura cios Bacllaréi� t1J 1947. or
garnizaclas sob o ipTogTama ailJnixo:

Dia G cie elr.?emhró --- '.'in (;aledl'nl �Ip.1r(]politaJ1a: .Missa its !:I,:'1i\ hrs.
No Clulbe' 12 dr> A.gôslo: Colaç.ão de Gráu, às 20 horas ('Haverá 10-

gares re·s,pl'vado·s ·para os 'acf1,rl ênücos de Di rei.J.o) .

1]\;0 Edifício elo- llPASE: Baile de Gala, às 22 horas, oferecido pela
Centl'o Acadêmi'co (11raje: ,C a Soalca, smoking' ou s'llmmer).

Dire:tório Acadêmico, 3 de dez'embro de 1947.

lIamilton Valente Fer1'eira - Presidente.

Esperados sen�aciolTals acnntp.cimentos
Rio, 3 (A. N.) - Aconteci- bém o presidente do Legislati�

mentos de grande sensação es- vo da cidade se transferiria pa-

(LTD'A ,) tão previstos na politica do ra o p. S. D., que ficaria, as�

.. Distrito Federal. Fon tes auto- sim, sobremaneira fOTtalecido
, rizadas, adiantam que o presi-, no Dis.trito �ederal, conforme

Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar dente da República, em recen-i desejos expressos pelo chefe

RIO DE JANEIRO te e longo entedimento com o do govêrno.
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional prefeito general Angelo Mendes

Plano Federal do Brasil ((X», «Y« e (eZ. de Morais, deu S. excia. ins

trlJ..Ções especiais em relação ao

e "Plano Aliançôll l):iovimento politico partidário
Rpsultsdo do Sorteio realizado no dia 29 de Novembro (la capital. Em consequência o

de 1947, pela Loteria. Federal 00 Brasil. de 6côrdo com o general Mendes de Morais não
artigo 9° do Decreto Lei n. 7930 de 3 de Sétem�rn de asstm:ürá mais a presidência da
194fi, revigorado pelo de n. 8.953, de 26 de JaneIro de Comissã.o Ex,e.cutiva do P. S.
i946 conforme R circular n. 2 da Diretoria de .Rendas. D. do Dist-FitG Federal, que
InternR". Ofl 8 rie J'lrlfliro de 1946 passará por uma grande refor-

Plano Especial. Premiado o no� 7456 ma, ressurgindo muito mais
7456-Milhl:1r-Primelro prêmio no valor de Cr.$ 10.000.00 homogenea prestigiosa.
-J.56 - Centena - PrelI!io no .valor de Cr.$ 1.200,00 Serão criados mais quatorze

Inversão - Prpmio DO valor dA Cr.$ 300,00 lúgares em sua Comissão Exe-

Plano Popular. Premi�do � n°. 7456 cutiva, que serão preenchidos
7456 -Milhar-PrimeIro Prêmio no va'lor de Cr.$ 5.000,00 por elementos da U. D. N. e do

. 456-Centena - Premio no valor de Cr.$ 600,00 P. T. B. locais. Ê que nesses

Inversão - Pr ..mio fiO valor de Cr $ 200,00 partidos - insistem as citadas

.•Plano "lianea» 7456 - Série 3 font�s - ocorerrão importan-
Série 3 n. 7.456, no valor de Cr$ 50.000,OÓ - Tipa liberal tes defeções. Assim, por exem-
Milhar de qualquer série ,Cr$ 2.500,00 - II ,. pIo, entre os elementos traba-

Centena Cr$ 600,00 -» li lhistas iriam engossar as filei-

Inve'rsão do milhar .Cr$ 200,00 -» » ras pessedistas apçmtam-se O

Inversão da centena Cr$ 60.00 » li sr. Levi Neves, João Machado,

Série 3 n. 7456, no -valor de Cr$ 25.000,00 - TipO" clássico Benedito Mergulhão e Crispim
Milhar de qualquer série ér$ 1.250,00 -" » Mauricio da Fonseca.

Centena Cr$ 30().OO -,. I) Dos udenistas citam Ari Bar-

Inversão do mil har Cr$ 100,00 -» JI roso, José de Lima e, pos.sivel-I
Inversão da centena Cr$ 30.00 -:11 » mente, Luiz Paes Ueme. Mas de i

Adaptado ao Decreto n. 7.930 todas as provaveis, isto é, a que

Tipo- liberal se aponta como de maior im

Cr$ 40.000,00 portância e sensação, é a do

Cr$ 5.000,00 próprio sr. João Alberto. Tam.-'

Cr$ 1. 200.00
Cr$ 2.000,00
Tipo clássico

Série 3 numero 7 456 no valor de C�$ 20.000,00
Milhar' de qualquer série no valor de Cr$ 2.500,00
Cent,ena 110 valor. de Cr$ 600,00
Milhar na ordem inversa Cr$ 1.000.00

OBScRVAÇÕES- O próximo sorteio reallzu·se-á no

dia· 27 de D'ezembro (sábado), p�la LoterIa Federal do
Brasil. de conf0rmirfRde com o' Decreto-lei n. 7.930, de
'3 de Setembro de 19.1g-. '

RIo' de Janeiro, 29 de Novembro <te 1947.
R. Pessãa Ramalho -Fi-scal Federal.

VISTO: Eduardo F. Lobo -Dite'tor·Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor·Gerente.

Convidamos os senhores contemplados, qu-e eGtejam
com .os 8'eus titulos em dia, a virem à Bossa sede. para
receberem seus pr.êmios de acôrdo com o nosso Regu
lamento.

ALIANCA DO
,

.

LAR

Moléstias do AparelhO
Respiratório
TOSSES

Nas doenças do aparelho respirató"
rio, o sintoma mais frpquente e que
maIs chama a atenção. é á - Tosse.

A tosse é produzIda por influencia
nerV6sa, geralmente a trIltação OU

mfJ'amação nos orgãos re,plfatórios.
A ("ausa que produz a tosse. deve ser

domInada porque a tosse, quas! sem
pre ]frita B.jnda !na1s,. a causa_que a

produziu. Isto e, a Jnflamaçao dos

bronqu·')s ou pulmão .

A irntação ou inflamação dos bron

quios merece esp�cial atenção pelo
perigo de aumentar ou 8e transmItir

a outros orgãos.
O medicamento para tosse deve obri

gatóriamente atlvoar as defesas. atu

ando sobre a parte Qoente do apa
relho respiratól'lo.
FIGA TOSSE contem as vitaminas e

01' ° de fígado de t>acalhau que ali
viando as tosse 'Ige sobre as p9rtes
afetadas, como um tônico dos or

gãos respiratórios,
FIGATOSSE evita os acessos das

bronquites e a ('ancetra.

FI GA rO.SSE.
um produto do la-boratórlo da

rHEPATI ItA
"flS. da Penh a

Maiores es<;lareclanentos esere:valD:

ca1.'Gl Pos.tal 3.081· lU.

AVIDA DO FRGADO
Série 3 numero 7.456 no valor de
Milhar de qualquer série no valor de
Centena no valor de

Milhar na ordem inversa no, valor de Bachareis em Ciênc'ias Econômicas
Será a 20 do corrente, a s.ole- Será observado o seguinte:

nidade da colação de grau dos .i>

bacharelandos da Faculaded de PROGRAMA
Ciências Eéollômicas de Santa Ás 8 horas - missa em ação
Catarina, cuja turma é com- de graças, na Catedral Metro

p'Osta dos seguintes a.cadêmi- politana" oficiada por S. Excia.

cos : Revnio. D. Joaquim Domingues
Adolfo Nicolich da Silva, i de Oliveira.

Antônio Vieira de Oliveira, Ber- ( Ás 10 horas - visita aos tú

nardo Be:ska, Demerval Viei- mulas de José Boiteux e Orlan

ra, Edio Ortiga Fedrigo, Mário do FJernandes.

Climaco da Silva, Nicolau Ha- Ás 20 horas - colação de

viaras, Osvaldo Camilli, Osval- gráu no Palácio da Assembléia

do Carpes Sebas.tião B. de AI- Legislativa.
1;mquerque - Orador, Silvio Muito penhorados pelo con-

Silva, Waldyr Albani. vite.

...
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'.

o CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO TEM O PRAZER DE CONVIDAR· A SOCIEDADE DE ·FLORIANóPOLIS PARA

O GRANDIOSÕ BAILE DE, FORMATURA QUE OFERECE AOS BACHARÉIS DE 1947, �A 'FACULDADE DE DIREITO, A. SE
,

REALIZAR SABADO, DIA 6 DE DEZEMBRO, NOS SUNTUOSOS SALõES pO EDIFICIO frASE. .

,ArRO'VIDO O PLANO MIRSHáLl
Washington, 2 (U. P.) - O Se- ses mencionados e que f-ossem con

nado, aprovou, por uma maioria cedidos 60.000.000 para a Ohiua, O
esmagadora, o programa de ajuda nrcsidente da Câmar-a, Joseph \V,
provisóraa á Erançà, Itália e Aus·llVIarU1n, disse que a lei deverá ser

tr-ía, passando o projeto de lei, á' submeLi.da á votação na próxima
Câmara Baixa precisamente TIa da- 'I'semana.ta assinalada pelo secretáa-Io. de 'l':a1J,to fi lei aprovada pelo Scma·
Estado, general Marshall, para a do como a que a Câmara ÚfWCQ'Ó
�pI'ovação final. O projeto foi aprovar, não passam de aUILm:i7...a
aprovado por' 83 votos contra 6. ções sanoíonandn o programa de

.

Antes da aprovação, o Senacto ajuda. A lei foi apruvada no Sena-
rejeiLou a proposta elo senador do com um mínimo de discussão.
Glen 'I'aylor, para que os fundos
fossem distribntidos püI' intermé- .••••...•••.•••..••••.•••••••••• ,

dio das Nações Unidas, tornando-os
extensivos a qualquer nação onde
houver ameaça, de' Jóme, rnclusiv»
a prúprin Rússia.
A lei não deleuriina a quantia

que dever-á sei' conoecJ,irda, por
'qualll/lo os 597 mi1hões rie dólar-es COMANDO no 5° DISTRI'rO
solicitadns ueYE'.rão ser objeto dr NAVAJ�
a�pl'ovação em lei especial.

Espera-I
ADMISSÃO A ESCOLA NAVAI.

. se que a pron.osLa S.'ll'S.Cite vióleutos
_

"Até o dia 17 de' Dezembro esta ..

debates n.� C,-:.mara dos Represen- rao abertas as msor içoes para o

ta:nü�",! CUJO Co.mité das, Relações próximo concurso à Escola Sé.Na!.
Ext,erlOres solicitou a redução de Informações e prog-rama'; na se-

2:0�.000.000 de dólares do total so creLaria do 5° Disjr ito Naval".
.

Iicítado para a ajuda aos três pat- .

Minisierio da
Marinha

.;',
-, ....

,
"

��\'::...: ;"-�" _-.

,.

•

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

I

i

I

.:: ....

.. _ ..- O p�obl�ma da I-D-A__;_'-Y-I-L·-O·.-.G-_-'R-A�-F--,A- I b!e�I!!'��Th�' 2 (A. N.) - Vi-
sande solucionar a crise de babíta-

Ministerio da aeronáutica·
QUINTA ZONA AÉREA

.

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
EDITAL CONCORRJ�NCIA

.

� - Devi�a�1enl'e autorizado pelo Exrn": Snr. Ministro da Aero
nãutíca, faço púhlico, para conhecimento dos interessados, que se acha
aberta, a partir da presente (lata, a inscrição à ooneorréncía para a ven
da de uma lancha a gazolina equipada com motor "Turnicroff ", com eu-
pacidade para 12 toneladas,' III - O en�e<rraI_n�nto ,dar-se-à no dia 10 de Dezembro às 14,00.110 ..

ras, devendo as lI1S�rlCOes serem dir-igidas ao .Snr. CmL da Base devida-
mente seladas e assinadas.

.

'...
'

III -::\ .ab,erlllra das propostas será procedida no dia 12' de Do
;zeII?bro próximo as 14,00 horas, na presença dos interessados, na 8nrl't'-
tarta da Base'Aérea.'

..

IV - A lancha em aprêço poderá ser vista no traníchc desta Unidade.
Quartel na Base Aérea de F'lorfanópolis, 25 de Novembro de HJ.47.

(a) - NELSON DA SILVA FONSÊCA
Cap, Av, Fiscal Adminis(_,ra.Uvo.

���' h' _ ._-------_.�..-

ção pro letária, tão acentuada nos

últimos [\0[10'8, a Pref'eituna Muni."
cipal, sob os auspícios do govérno
míue iro, acaba de ultimar os estu-

I dos técnicos para doação de 600
lotes ao Insí ituto de P,l'cvidência

I Caixa de Aposenladoriu dos Servi
. dores Públicos c Fundação da, Ca-
sa Popular, para a imediata cons

trução de prédios, por intermédio
do Conselho de . Habitação da Casa

POPll,l.fl:1.· dr Minas. Essas residên
cias, logo que concluídas, serãc
entregues á' venda para os associa
dos das ref'erídas autarquias, ou

alugadas a baixo preço. p,['·e.fe:1'en
cialcnente a Junciouáríos públicos.
comercíõrois, induslri,ó rios e ope
rários· com maiores encargos de
família. c menores v,encimentos.

O plano de loteamento das zonas'

escolbidas já foi submetido ao exa·

me do éheJ.e do Executivo EJs�a,clual
'que, Juntamente com o pl'ofeilo c

os s,ec.r-etál'ios do gOV(w'no, teve Io,po.r:tl.lnidade de estudá-'Io' em to
dos os seus aspécto.s, para imedia
la execução.
..........

,
,. .

Terreno

COMPANHIA sALlANC\ DA BAlA-
'u�atl. .. une - 16.0: I A , "
UiCBifDIOtll ii 'l'JU.!!fiPOBntl

Cifr•• do 'Balanco d. 1944,

CAPITAL E RESERVA�
Reaponaabilidadee
Recete
Ativo

Cr. 80.900.606,30
o-s 5.978�401 ;755.97
• 67.053.245;30
• 142.176.603,80

TECHICOS
o Brasil para sau

desenvolvimento
necessita de técnico.

em. todas as

profissões

Técnit:os
geral

LIVRARIA ROS!.
Rua Deodoro, 33 - FpoU••
Atende palo Serviço

Reembolao POltai.

Sinistrai pagce DOII últImo. 1 \) lUla.

Relponlllabilidade. •

98.687.816.30
76.736,401.3015,20

CAPITAL : CR$ 60.000 ...000,00
,

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Rua TraiaflO, 23 � Florianópolis

Vende-se um. sito à A"enid L-vrosHerd1io I,.uz. distante 5

miou-I
I

tos da Praça 15. Tratar a Rua'
emFelipe Schmicit, 33. .

I

Diretoreai
Dr� Pamphílo d'Utra Freire de Carvalho, Dr: Prancrsco
de Sã, Anillio Ma.sorra, Dr. Joeqllim Barreto de Arauio
e Jos� Abreu.

LEi&! ..."'.

(orrespondenda
(omercial

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amél�a iti PigozZi

RUA ALVARO' DE CARVALHO, 65

AVISO
A EMPRESA. CONST'RUTORA UNIVERSAL, AVISA)

'TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUrLOS DE ACORDO COM O DE
'CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
.ACORDO COM ESTE R,EGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAl
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFl
CIO AMÉLL<\. NETO. :

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOI 511t a. B. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequei

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�LIRA TENIS CLUBE PROGRAlVIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO •• DIA 13 (SÁBADO), SOIRÉE DOS CONTADORES; DIA
]5 (SÉGUNDA.FEIRA), SOIRÉE DOS GINASIANOS; DIA 20 (SÁBADO)� SOIRÉE DE NATAL; DIA 25 (QUINTA-FEIRA),

,

:MANTINÉE INFANTIL, ÀS 15 HORAS; DIA 31 (QUARTA.FEIRA), BAILE.DE SÃO SILVESTRE.·

jIJm e8petàcuJõ"'-'-=-�""-'
;.Admiravel

Nunca, em toda a sua histó
"':l'ia, Hollywood apresentou um
'filme cujo valor lhe outorgasse

,t de uma vez nove premias da
...Acadêmia! Isto acontece com --------�------------------:-"'-----------------------------

"OS MELHORES ANOS DE
::NOSSA VIDA" (T'he best yea
'1'S of our lives), grandioso es

�:petaculo produzido por Samuel
>JGoldwin, e que, segundo a cri
rtlca norte-americana, é o me-

;Jhor filme que Hollywood já
.' produziu em muitos anos! Des
-de a história, página humanis
" síma 'e real, até a interpreta-

.

.ção perfeita do elenco, fazem
j. deste filme algo de memorável
�,na História do cinema! O que
; acontece aqui .é que o enredo
e de "Best years" não é local, a
r 'história focalisada poderia ter
.se passado em qualquer lugar,
�om qualquer. povo. " A re

i habilitação de ex-combatentes
: á .vida civil, material humanis
� símo e palpitante, encontrou
-nesta produção de D-oldwin,

� margem para ser admíravel
+mente expandido! E um diretor
i como William Wyler não pode
. Tia deixar passar uma oportu
.nidade destas! Ele soube apro

. veitar com inteligência um a.r

,gumento real como aquele, e

iJ'ocês verão a subtileza, a emo

-ção com que Wyler dosou cada

'cena, cada situação.,. "OS
�.í\1:ELiHORES ANOS DE NOSSA
'·.VIDA" é um filme que perdu
'rará eternamente em nossa

.

,.memorra:

O entrecho belo e vigoroso, a
rdíreçâo notabilissima de Wyler,
,oe a interpretação marcante de
"Frederíe March, ]}[yrna Loy,
]),a�a Andrews, 'J1e:resa Wri

ght, Virg:i'nia ]}Iayo, e o resto

.do elenco, fazem deste espeta
dmlo, um motivo de orgulho
�Jlara Hollywood!
..

Avant-premíer ". dia 12

: no Cine Ritz.

Escélndalo DUm Iconcurso·
'

.nio, 2 (A. No) - Em 22 de jU-jnho último realizou-se em Niteroi
um concurso para provimento em

cargos da carreira de Fisca1 de

IRendas, tendo sido lacradas as

questões que ser-iam apresentadas
á hora da rewlização da, prova. En
Iretanl o, tais questões, que só po
diam ser préviamen te conhecidas
das' pessoas que .íunciouavam nc
concurso já tinham sido divulga
das a 6 do mesmo mês, visto que
foram transcritas i'ntegl·a.lmenle
no Hegistro de, 'I'Itulos e Docurnen
tos do Cartório do 2° Oífcio da oi
rla'de' dA 'Silva Jardim, daquele Es
t.ado.
Chegando ao conhecimento das

autcridades lal trr-egular idarte, c
diretor geral do D. S. P., baixando
o C·OJlCl.�rs'Ü e mandando instaurar
inquér ilo ,nJminisü'al ivo p a r a

apurar a respousalrilidade.

.-;.{;

e tambfS'm

*
. Maior distância enlre eixn.,

E1xcs traseiros i!1t�iramellta ílil ;11·........................................................

SERiO TROCAnAS lUERCA
DORIAS ENTRE A HOLANDA
E AS INnIAS HOLANDESAS

S. H, L - Informam de Haia
que foi assentada numa reu
níão de entidades coordenado
ras dos, territórios, realizada
naquela cidade, a troca de mer

cadorias entre a Holanda e as

Indías Holandesas, com a du
ração de um ano, a partir fie 10
de setembro de 1947. Essa de
cisão foi tomada a 8 do correu

te, a. reunião também tratou da
ex.pansão do transito de mer

cadorias no futuro, da recons ..

trução das Indias Holandesas,

,,-

_�
..

1
�, '

. ��:':�_-7.'
'k
'"

..
'

bem como de medidas a crédi
tos tinanceiros. Ainda não são
conhecidos detalhes, devendo
ainda as resoluções ser aprova
das pelos respectivos governos.

:::.

. . ..
'

..

CONDENADO POR HAVER
}<'OR.NECIDO AOS ALEM..íiES
PEÇAS PAR.A ;\.S V-I e V-2
S. H, I. - Comunicam de

Amsterdam Que foi imposta a.

pena. de 6 anos de prisão a E.
B. L. Lehman de 47 anos de
idade, por haver fornecido aos

alemães peças componentes
das bombas V-i e V-2. Lehman
foi também privado do direito
de voto. Ele era' 'diretor da

(Jompanhia "Leko " de Artigos
de Eletricidade, sendo alemão
de orrgem, naoionalizíado ho-
l�d�. ��.

....
-

. . .. .. . ... 1

." . . . . .. . . . . . . . . o. �... '.. .. . . . .. .

�Ganhará 15 Observe como á realmenté dife- ceís tarefas, cada caminhão
rente o novo Cami�hão Chevro- Chevrolet reflete uma experiên
let e quantas vantagens lhe cia universal, nos mais variados
oferece, sôbre qualquer outro setores. Chevrolet é o comi.

caminhão de suá classe. Capaz nhõe que mais se vende -

de realizar melhor ,a$' mgis difí. no Brasil e em todo o munde]

�'CHER
I

I
,

t

I
I
J

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

ciân Sapataria de Florianó

polis oferece aos seus dis-

tin tos fre4ueze,�. ,

",
..

._,'

"Ji :

,o
'RACOS '.
AtdMICOS

TOMEM

UID�I CJeasDtatl
"SILVEIRA"
-

Grande l'nl••

PRODUTO DA GENERAL MOTORS
{

Para vendas e serviço procure os Concessionários autorizados da
QUel' estudar á noite� Adquí

ra uma ação .do "Colég'io Bar
liga-Verde",

GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A..

,

.. ..

_··é������;·�;;a:;�t�;�;·��·���;l� Como é o regime russo"cio. convencendo-o a frequentar
.urn curso noturno, em breve se- SANTlAGO DO CHILE;, 1 (U. P.) - O Chile anunciou que apelou
,I·r,emos um dos 'povos mais adían- para a Corte Internacional de Just.iça, contra a recusa soviética em

-tados do mundo: Grupo Escolar S. conceder o passaporte a filha do embaixador chileno em Moscou, Si' •

. .José ou Escola Industrial, Ocampo afim de que ela possa abandonar a Rússia em companhia de
• •........... , . - .... '.' . . . • . sua família. Um comunicado, oficial afirma que no caso da Rússia tei

.

Atenção _ O Governador do mar em não fazer tal concessão, serão retidos no Chile os diplomatas
Estado dr. Aderbal Ramos da ������i.COS que aqui ainda se encontram, A filha de Ocarnpo nasceu na

-Sílvn inscreveu-se na Associa· Falando esta manhã aos jornalistas, o chanceler Vergara Donoso
. �ão Beneficente dos Funeíouá- d�cl?rou que os diplomatas ,russos serão mantidos aqui enquanto n50

-Tios Públicos Estaduafs e Mu- r
for Julgado o apelo dir-igido a Corte Internac.JOnal de Justiça, .

nicipais de Santa Catarina'l Tenha B�mpre em casa uma garrafinha de

.�,e�dop:��'!�!�tl�!;�st�a�·o
1

•.dol' •
A PER ITI VO « 1110 J»'Estado, democratIcamente, m- N .,

,·gressa na ·�·s;soeiação Beneíf- .""_ --_._._._-_._._._••-_._._ _ _••- -.-.._- _••••._ _._._�....

-eente, com o-s mesmos direitos

U·e deveres que terão os mais A TOM O V E I S' 'modestos .' servidores públicos.

: .• i
'------------------�----------------�

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ IOÓ.OOO,OO renda
certa de 10,/. ao ano com reçebimento de iuros mensais.

Infol'1.uaçiles nesta Ee'CÍação.
.

Para r apida entrega procure conhecer os tipos e preç03
que dispomos.

......... � 0.0......... ."' ..

<Camisa., 'Gravata" PiiamclI
·Meia. dai melhoree, peloe me'

}�ore!! preçol .6 na<i'CASA MIS
CELANEA....... ,R<UoC. Mafra.

]URANDIR LINHARES & CI�L
Rua Tiradevte�. 18·A

Telefone 1344
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Pelo «Carl' Hoepcke» chegou ontem o barco a 4 remos que o Clube de Regatas
L "Ald�? Luz" adquiriu nos ..estaleiros "Janke" � do Rio. Desta forma, o alví-rubre

da rua João Pinto aumentou a sua flotilha de barcos, esperando competir
" nos próximas regalas com guarnicões bem adestradas ..

J"....-�-··_-..·-.._··....·-·-_·_-.........-_·.-.-.-....................�w�__-..-.r..�.-..-.-�..........". __ - - - - - - w.-.-. . - . - � - - - w...,...�-�"""""_"'_..-..r.-..-.-.- w�v-..,.

Encerrando o terceiro turnn do Ca�p���ato"--d�"Àmad(Jres da Cidade, sábade o

Paula Ramos, líder da tabela, enfrentará o
A

forte esquadrão do Clube Atlético ..

==--

---.----.--. --_.- - --�-. ----==9--

RITZ HOJE ROXY
Ritz ás 5 e 7,30 horas
Roxy ás 7.45 horas

Sessões Chies
Robert Montgomery - John

Wayne - Donna Reed - Jack
Holt
"FOMOS OS SACRIFICADOS'"
Nb programa:
Noticias' da semana - Na

cional - Noticiár-io Universal
- Jornal

S r f' t d d i g h g
·

t til Ritz. ás 5 horas Cr$ 4,40 3,00-
era e e ua o om _D 0,- em omena em aos croms as espor avos ás 7,30 horas Cr$ 4;40 úníco

Conforme já noticiamos, 1}0 tempos de ·30 minutos para ai
de Futebol entre Bocaiuva e éle.lhas para serem oferecidas , Roxy ás 7,45 horas Cr$ 3,00-

jiróxímo domingo, no estádio troca de lados. Em caso de em- Paula Ramos ás 13 horas, aos jogadores do clube vence- .UlllCO,
,

da rua Bocaiuva, será realiza- pate, o jogo será decidido pelol transferindo-o (le sábado. dor do torneio, Imp. ate 14 anos.

-do o grandioso torneio de fu- sistema de penalidades máxí- A renda do torneio será re- Em nossos meios esportivos _

tebol promovido pela Federa- mas, cabendo 5 "penalts" ai
vertida em benefício da Cam- reina interesse desusado pela

ção Catarinense de Desportos cada clube. panha do Premiu, conforme realização do torneio' esperan-
ern homenagem aos cronistas Para maior brilhantismo da ficou resolvido entre a F. C. D. do-se disputas sensacionais, de

esportivos da Capital. tarde esportiva, ficou decidido 'I e os cronistas esportivos. vez que os clubes concorrentes

Ao torneio participarão os realizar o jogo decisivo do Entre homenageados resol- estão bem preparados e dispos- •

clubes da Primeira Divisão de Campeonato Infanto- Juvenil �eram instituir 11 valiosas me-" tos a vencer. ODEON hoje ás 5 e 7,30 horas:

Amadores, ou sejam:
. Paula ' 'Sessções Chies

.Ramos Figueirense, Avaí, Ca- CAJUPEONA'fO CARIOCA DE A 'fABELA DO SUL

AltIER,I-1
BARCOS PARA O'S CLUBES O ARANHA

'ravana' do Ar, Atlético, Cole- FUTEBOL I' CANO DE }�UTEBOL�, DE REMO Com: Richard Conte - Faye
.gial e Bocaíuva- Marlowe

Ante-ontem á tarde o Depar- Rio, 3 - Para o próximo do- Guaiaquil, 30 (U. P.) - O
I A reportagem esportiva dês- Cenas que arrepiam

'tamento de Futebol Amador da mingo estão marcados os cín- Congresso da Confederação de te matutino conseguiu apurar No programa: 1) Imagens,
F. C. D. esteve reunido para co jogos que a tabela marca Futebol Sul-Americano apro- que a delegação de .rerno que do Brasi] - Nacional Imp,
tratar de diversos assuntos com semanalmente, dos quais se vou a fixação definitiva da data' esteve em Pôrto Alegre, entrou Filmes 2) A Voz do Mundo _

reterencía ao torneio, sendo destaca o que' será travado em de inicio do campeonato, para' em entendimentos 'com o cons- Atualidades.

então feito o sorteio dos jogos, São Januárío entre a,s 'equipes an-:ar;thã, fi�lalizp.ndo �n1 30 do Ii t�'utor de

ba,rcos, �ara ,? fo,r�e.- Preços: 'ás 5 horas Cr$ 3,00-
'que ficou assim organizado: do Vasco da Gama e do Bota- proximo mes,.em seguida a 10n- CImento de quatro out-ríg- 2,00 ás 7,30 horas' Cr$ 4,00 úuí-

1° jogo - 'ás 14,15 horas - fogo. Se os vasca.inos ve,ncer gas trocas de impressões e de gers" a 2 remos com patrao, a Co

Paula Ramos x Caravana do ou empatar esse Jogo, terá le- prolongadas reunião secreta. A serem doados pelo govêrno d.o Imp. até 14 anos.

Ar - Juiz: Cmte. Alvaro Pe- vantado consequentemente o tabela de jogos é a seguinte: Estado aos clubes que particí- ,., , .

reira do Cabo. título de campeão, pois, fal- 30 de novembro - Equador param da regata de 15 de no- IMPERIAL ás 7,30 horas

2° jogo --' ás 14,40 horas - tando-lhes apenas mais dois x Bolívia: 2 de dezembro vembro último, ou sejam Ria- Ultima Exibição
Atlético x Avaí - Juiz: Pa- jogos, a distancia de pontos dá- Uruguai � Colombia e Argenti- chuelo, Martinellli, América e JARDIM DE ALÁ
trício Borba. lhes essa vantagem. Se o Bota- na x Paraguai; 4 - Argentina Ipíranga. Podemos informar (Technicolor)

30 jogo - ás 15,Ofí horas - fogo conseguir vencer, ainda x Bolívia e Equador x Colem- que o prímelro barco será en- Com: Charles Boyer - Mar-

Bocaiuva x Colegial - Juiz: restará uma esperan�a para os bia; 6 - Paraguai x Perú e tregue entre 25 e 31 de janeiro I
Iene Díetrich - Basíl Rathbo-

João Fernandes. dos Santos. matches com o Flummense e o Uruguai x Chile; 9 - Uruguai vindouro. ne

4° jogo - ás 1�,30 horas - Madureira... _

x Bolívia e Chile x Perú; 11 - TRANSFERIDO PARA O DIA , �o programa: 1) Docume?--
Figueirense x Vencedor do 1° Os demais Jogos, s�o:., Argentina x Perú e Chile x 13 O 'ENCONTRO COLEGIALi tarte n. 37 Nacional Imp. Fll-

jogo - Juiz: Cmte. Alvaro Pe- Flamengo x FlumIne�se :- Equador; 13 - Uruguai x Pa- X COltIBINADO DE ASPI- mes

.reíra do Cabo. No campo da Gavea ; Sao Cris- raguai e Colombia 'x Bolivia; RANT�S Preços:
,

Cr$ 4,00 3,00
5° jogo - ás 15,55 horas - tovão x América - em. F'igueí- 16 - Argentina x Chile e Uru- Imp. ate 14 anos.

Vencedor do 2° jogo x vence- ra de Melo; Canto dO, R:1O x M�- guai x Equador; 13 - Argen- Por motivo de força maior, ""'-..........__... -_-......- ...._........-_._-_.-._

dor do 3° jogo - Juiz: New- dureíra - No estadlO. Caio tina x Colombia e Paraguai x o Jogo entre o Colegial, cam

tau Monauilhot.
.

Martins; e Bangú x Olaría, em Bolívia; 20 - Paraguai x Co- peão citadino de aspirantes, e

6° jOg; (Final) - Vencedor Conselheiro Galvão. lombia e Perú x Equador; 23 o Combinado da mesma divi-

-do 4° jogo x Vencedor do 5° _- Paraguai x Chile e Colom- são, que estava marcado para

jogo - Juiz: Aldo Fernandes. NOVA REGA'I'A A REMO RIU bia x Perú: 25 - Perú x Uru- o próximo sábado, foi transfe- . _

20C�?:U���odi�tI�d�sd��a§ã�e!�
.

JANEIRO ��u�ep!:!e:�l��iv�a�U��l���O� ���. para odia 13 dó corrente

Agradecendo uma
d 10

.

t Estamos seguramente infor- Colombia; 28 - Argentina x
-

b���çaede la�::�o: �:�:p;ã:�� mados de que o Departamento Uruguai e 30 _ Equador x Pa- lufLO GESTO DA DIRETORIA omenagem' .

- de Remo' da F. C. D. fará uma 'Ch'l B l'
. DO BOCAIUVA R' '3 (A N) _ O S djogo final que terá a duraçao raguai e 1 e x . o ivia. 10, .. ena or-

de 60 minutos divididos em 2 regata local, a 18 de janeiro A diretoria do valoroso Bo- Vitorino Freire, agradecendo ai.

........._...- ....-...-.-........,..-.....-•••0....- __.... próximo, 'á qual Ade�erão �on- O VASCO VENCEU FACIL- caíuva Esporte Clube, num homenagem que seus amigos:
, J' ,

correr os tres gremios da cida- JUEN'J'E O CAMPEONATO CA- gesto digno de todos os louvo- lhe ofereceram com um ban--
SABADO, O INIC�� DO :':RI- de.

.
., t' _.

RIOCÁ. DE REllIO res, resolveu mandar rezar quete no Copacabana Palace,.
MElRO CAlllPEONATO ESfA.- O programa ja esta em es

I
.

. h- 'á 7 horas na ao qual esteve presente o ge-
DUAL DE TENIS tudos no departamento especta- No Rio, foi disputado domin-I nIllss� admaSn_ a'F� .'., neral Dutra fez uma evocaçãa

'd I F d
.

-
. . d 1 'lt' L R d

. greJa e ao IanClSCO, em ,

Pro.movl o pe a e eraçao llzado, da en.tIdade esta ua e go u l.mo, na agoa o rlgo
in te ão .á memória do saudo- saudosa á esposa do presidente

Catannense de Desportos no devera ser dIvulgado dentro de de FreItas, o Campeonato Ca- ç
t' t M 'I p' t d da República dizendo: "MeU;.

próximo sábado será iniciadoj' poucos dias, esperando-se nos rioca de. Remo, promovido pe- �o eSfolr I�da U�I fe �ntoa espirito reeebeu a influência'
() 1° .Campeonato Catarinense meios locais que a nova regata la Federação Metropolitana de cuz" aI edcI RO r�cbl!l m.n e na

benefica e os ensinamentos de
, T'

. '. -

D 1 t t A't R ' d V apIta a epu lCa.
ue e111S, cUJos Jogos

se�aOj
da F. C· . a canee .an o eXI o emo, com o concurso. o as-

Como se sabe, Murilo Pinto dona Santinha, Com sua pala-
€fet�ado.s nas qUadpral� ?O Ml1lr.a quanto a de 15 de novembro cO'b Botafs�gO, cFI!lmt,el�go, GGua- da Luz foi um do� mais desta- vra, moderei 'metls impulsos.
'Tellls Clube e da o lCIa 1 1- findo. na ara,' ao rIS ovao, ra-

d d' B' d Com seu riso dilatei as horas
. d

. "

t( L (Y I
.

I ca os o ocalUva, on e pres- ,
, ,

tal' do Estado. Depols,da regata e JaneIro goa a atoe e nternaclOna. .'

t'
,. . .

de minhas ale0-rias Com suas,
,

.' .' ,

.

S'. t'
' - tau Ines lmavels, serVIços. ,

to .

Preve-s�, q,ue o eeI tam� em a. entldade InIC1�ra os prepara- agr ou-se te I a :ampeao � • -_ - .,. -...... lagrimas, intensifiquei minhas.
,apreço sera arduamente ?ISPU- tIVOS da sua .eqUIpe para o cam- Clube de Regatas V�LCO da,Ga emoções. Suas lições repercu
tado dada.;" as boas qualIdades, peo-nato nacIOnal, marcado p�- m�, q_ue venceu

°
cInCO p;r e Café Otto traduz qualidade! tirão na minha vida, chaman

d�s, seleçoes .

concorrentes, em, ra 7 de m�rço, na Lagoa Rodn- conqUIstou um 2 e um 4 l�- Peça-o ao seu fornecedor. do-me 'á fé, apr.oximando-me de
numero d� c:nco: repres.ent.an�1 go de FreItas.. g.ar. Em segundo lugar classl- ,............. Deus e obrigando':'me a acredi,....
do F)orlanopolls, JOlllvIlle, Portanto, dIretores e rema- fIcou-se o Clube de R,egatas Aumente o Capital do Colé- tal' na o-randeza dos sentimen
Blumenau, Lages e rtajaí, cen-ldores que 'se movimentem para ·Flamengo, com 1 vitória, 4 se- gio Ban'iga-Verde, afim de tos hur:anos".
tros onde o esporte branco pos-) os trabalhos iniCiais no senti- gundos e 2 terceiros. O Guana- que possamos construi-lo, ins- __ _

sue numerosos adeptos.. I do de colocar na raja nessas bara, colocou-,se em tere.eiro crevendo-se, hoje mesmo, no A Tinturaria Cruzeiro é a que
Daremos maiores detalhes

I próximas competições, as suas .lu�ar, com 1 vitória, 1 terceIro seu qU8Jdl'O social de compo- mle,lhor-m.e se'l've -TiradenteS)!;
oem nossas próximas edições. melhores tripulações. e um quinto. nentes. 44

Direção de PEDRO PAULO MACHADO /

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

f

Paro. as pessoas de fino
paladar Café Otto é

.

·.l'Od we.

..

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EnITAL

De ordem do senhor Capitão de Fragata da Reserva Remunerada,
PÍinio da Fonseca Mendonça Cabral, Capitão dos Portos do Estado de

Santa Catai-irra, faço chegar ao conhecimento dos interessados, que:
a) - Todos os Reser-vistas navais das classes de 18 a 4.5 anos, isto

<- os nascidos de 1° de janeiro de 1902 a 31 de dezemor-o de 1929,
residentes no Estado de Santa Catarina, deverão receber de 10 a 16 de

dezembro, GUIAS DE INFORMAÇõES DO RE,SERVISTA, na Capitania
dos Portos, em Florianópolis, e as entregarão de 16 a 30 de dezembro ••• •••••• • •.•

no mesmo local, devidamente preenchidas, acornpanhadás de uma ro-

íograf'ia 3x4, de frente, sem Chapéu, do Reservista e sua Caderneta, Aproxlme.se mal!! �� se••
Cerlificado ou Certidão, para que seja posto o competente VIISTO, de 'amigos e parentes enviando

acordo com o seguinte ho-rário: Dias uleis, das 10 ás 12 e das fi! ás 16 ·lhes um número da revista Q
horas, excep lo aos sábados ;

VALE DO IT.AJA.t, edIção el..

h) - As Empresas e Companhias ele Navegação com sede nesta, _

Capital receberão GUIA.S DE 1NFORMAÇõES DO .RESElRVTS'l'A (tantas
quantas forem necessárias) para seus empregados Reservistas navais,
na Cap itama dos Portos de Elot-ianópolis e as restituirão d,evidamente

preenchida-s, acompanhadas de uma fotografia 3x4, rle frente, sem cha-

péu, do Reservista com a Caderneta, Ccrf.if'icado ou Certidão para o Crim. e cf".l

fim já
'

indicado; COIl.tituição d. 'Soci.dad••

r) - Os Reservistas poderão, também, .reoeber GUJAS DE fNFO:R- NATURALIZAÇÕES
Titulo. o.olarat6rio.

MAÇõES DO )U<;fill,ftVTSTA nas Delegacias desta Capitania em São

IFrancisco do Sul e Ttajai e na Agência em. Laguna, no prazo acima E.crit. - Praça 15 d. Nov, 23.
lo. andar.

citado e as entregarão em idênticas condições; R••ld, - Rua Tiradente. 47. f'fi) - Contorme vem sendo observado os Reservistas navais, ern- FONE __ 1468
pregados, ,não precisarão comparecer na Capitnnia dos Portos, compe- -=
Lindo ás Empresas, Entidades ou Companhias o recebimento dos GUIAS

DE }'NPORMAÇõES DO RE!SERVrSTA, que as resf.ítuirão com relação
espAci'ficada. 'Pnl Gnus vias, - passando a Repartíção Recebedora o

competente recibo;
p) - Os Reservistas navais de outros Estados, em transito, r'lr,(l

berão o mesmo G(Jf.!\ DE INF10Rl\<JAÇõES· DO RE'SERVrSTA, nesta Ca

pitania. Delegacfas e Agência, sendo a entrega f'eita pelo próprio, 0'18

apresentarri a Caderneta, Certificado ,011 Certidão, para o competente
YLS'J�O, assim como uma Iot ografia 3x4, de ,frente ,e sem chapéu:

f) - Os que não possuírern Caderneta, Certificado ou r.ertidão (por
Dão tei',em recebido, por terem perdido ou 1150 ·ter,em em mão o do-

cumenlo ·que lhes foi entregue), deverão, também, apresentar-se, As .. " - ,

suas GUTA:S DE TTNFOR'MAÇõES DO RESERVISTA, receberão o VISTO

DI. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO

•••••.••••••••••••• ! _ ••••••••••••••••••••••••••

�adeceriamoe, ' tAmb6m. a .-tUeu •• Ilotlclu .............
:iIIIIIalftto. • oatr.., ......... GIl .....oU .mt.a,

DR. MA.RIO WENDHAUSBN
CUnica médica de adulto.

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Teler. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felirn Schmidt n. 38

Tel. 812

II. SAVAS LACElDA
.... .MIoo.c1rCr.se. ele Olhot
- � Narls - Gilr.ama.

P•••crição d. l.nte. de
o�ntai:o. i

Reinic,iou sua clinico
Con.ultorio: Felipe Schm idt 8

Da. 10 à. 12 h•. e da.
14 àl 18 hora.

TELEFONE 1418

II. LINS NEVE!
Jlol�lt1a8 c1e senhora

CloIlm1tórlo - Rua Joio Pinto L ,
- Sobrado - Telefone 1.4Jl�

1teIkYncl. - Rua Sete de Setembro
- (lDdWclo I. A. P. da E8t1...a)

Telefone li. 8S4

LEMBRA·TEr
InÚJneros seres h.��

que já foram femes co••

tu, aguardam teu aIW1io ,a
r:a que possam voltar, ...
ciedade. Colabora na Cam·
panha Pró Restabelecimeat.
d. Sallde do Lázaro.

Vende-see uma nota explleativa:
g) - No' corrente ano, não haverá "A Comemoração do Reservisla"

com as solenidades que lhe são peculiares,
Capitanía dos Portos do Estado de Santa Catarina, em Florianó

polis, 26 de novembro de 1947.
Nelson do Livramento Coutinho - Escriturário da classe "G" -

·
UIl)Q mela para sala de iantor,

em �atilo antigo e alguma. camall
de .o1teíro.
Tratar à Avenida Mauro Re

mo•. 64,

DI. A. SANTAELLA
l_lomac1o ,P.ela J'aculc1ac1e Na-

i: d. KeúlcJna da UIIll..-ertldao
BruU). Médico por COllCUl'.
len1ço Nt'cional de Dou,.

.. _tal.. 'Ex interno eira 8anta

... de Jll.lerlcÓrd1a, fi HOQltal
�klo do Rio '1!a Capital r.

. deral'
'

....,... "':��tsÃi DOD0A8
- ONualtófrio: Ed1ffc1o .&mail

NETO
_ .... :r.Ilpe Schm1dt. CoDIru11uI

.
OU 11 tI 18 hOru -

Re.id.ent\lia:
Largo Benjamin Constant n. 6

.. POLYDORO S. THIAGO

....., do Hospital de aariCla...
de PlorlanópollB

.Alliai)ente da MaterniC1aCle

·IIHJII�A :amoIOA - DJBT01&o

1110. DA GESTAQAO B DO
,

PARTO

_... 408 orgios lntern08. _

peola1mente do coraçlo
....ou da tiroide e elemall

�dula9 lnternas

·......-a&PÍA - ELEC'&'KOC.....

_aa.ru. - ME",AJlOLIIIIIIO
BASAL

....

�... diAr1amente do 15 ..

DI. ROLDÃO CONSOM.
AIlWI&GIA. GERAL - ALTA Ol
81!&G1A. _.,.... JlOLMTIA.8 D....
•••• !f_OBAS -Q PARTOS .• .

�o peJa Faculda<le de JlIMb
lIau da Unl..-ersidade ele lUo

"'Uo, oode foi assistente por" •••
... ao. do Serviço Cl.J't1q1oo _.

Prof. AlIpio Correta Neto
� do estômago e YIaJI ••'
....... mte.stino8 l1elgado I P'o-.

1SrOlcl.. zíns, próstata, �
MII'o, o'fÚ'ioJl e trompu. VIII'_
..... lUdrocele, vlU'bsea • 11....

CONBULT.A8:
... • b", fi horas, à Rua ..el:90
ilMmldt, 21 (·altol da CIA _

J'alJo). Tel. 1.1198. .

�NCJA.: Rua Estev.. ".
alar. 17.: Tel. JI 7M

Secretário. '\'III'
• '"

·Ó·VALE :00' iri:Ájll
....

Procurem na A.gênefa ,

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

DI. NEWTÔN D'AVILA
......_.. - �� Ur1n&r1u -

.,...... dOI! m'tNt1no.l Mto •
- - Hemorroidal. Tra�

. to ela colite ameblan&.
�ap1a - Intra YermlllIo,
COnríWti: Vitor Melrelea, 28.

Mude
.

dJarlamente b 11,10 )Ia,
lo a tarde, du 16·'hl. em Cltante

:att1d: VIdra] Ramot, M.
r_ 1087

18 horaa

<'...... Chamados, a qual4uer
lIeIII, inclUSive durante a noite•..

..-.uLTOBIO: Rua Vitor KeJ.nl.
.

18111, 18. l'one '1.

',••",aOIA: Ayen14a' Tram·,
powalU. 82. Pone .,.. ... PAULO FONTES

Clfndoo e operadO!'
CIBnltMio: Rua Vitor Melnlee, •

Telefone: 1.4011
CIIunIItu dAlI 10 li 12 e dai U b 1.
�bcla: Rua Blumenau. II

TeleIon4J: 1.Ma

QU�R VESTIR-SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 1

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigG

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a lUiz da instrução, levalllJd'Ü-o a um
curso de 'alfabetização de adultos.

.. •• S. CAVALCAm
RIlII4ea exdu81vam�te de erlaDtU
__ 8Ildanha l!JlarlIllbo. 1.

Telefone II. '181

FARMACIA ESPERANÇA·
do Farma�.tfeo NILO LA.US
Hoje e amanhA Hri .....referY.

Dreeu beloAS ...r....eiru - B••eop'u.. - P.rta·

••rIu - ..rt...... horrultL
Garaato-.. a ua......na.da .. reeeltürle .Wee.

PROCURE

alfaiataria
A

Mello
· .

1 Rua Felippe Schmidt 48

TINTÚRARIA CRUZÉIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUP;S
Reforma chapeos'

Profissional competente - Se rvi�o rapido e garantido.

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

TEUS FILHOS
aplaudirão te. lestO,

qlllndo souberem q.e cola·
borade pró Restabelediae...
to di Saude do Lázare.

Relojoaria Progresso
de JUGEND & 'FILHO

COMPRE SEU R�LOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Façe seu pedido por certa ou telegrama e pague
sómente quando. receber.

Seja um élo a mais na ca.

4leira que ha de lIDir esf'Ürçlos
em fav'Ür d'Üs que 's'Üfrem•.

V'Ücê não p'Üd�, sem previo
exame, conhecer 'Os verdadei.
r'Üs neces's,itad'Üs entre os que
lhe estendem a mão.

V. S. quer 'O prGgresso dà
ltoS'Sa Juventude� :Vê-lhe ins

trução, e ist'Ü só se c'Ünsegue
acompanhando os 'Organizado.
res d'Ü "Colégio Barriga-Ver·
de".

· .' " .. ,..... . .,

SI CONSEGUIRES
Que um te.u ami,go.ou c6nb,e

ciclo analf'albeto frequente um CUIl'
so noturno para lllprender a le'r e
a escrever, presta.rás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me ..
tropolitana ou GrlJJllO Esc.olllir São
José. ,

......

SENHORitifi
....

A ultima creação em refri
Aerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

,Prelerindo-o está
acompanhando a moda.

.. /

N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

.

Caixa de niqueI. fabricação
Italiana

Altura '9 cm.

N. 4-A Cr$ 240.00

N. 3 Cr$ 180.00
. . . . . . . . . . . . .. .. ;

QUARTO
Senhor solteiro, dando· de si

as melhores referencia&, deseja
. alugar um quarto com entrada
independente em casa dê femi
lia. Prefere entre a' praça 15 e

rua Esteves Junior.
Propostas por obsequio ao>

Gerente deste 101"0a1.

Fahdcação italiaila

Caixa de niqueI

• Altura 16 cm. O meamo com repetição
No••o. re16gio. .ão acompaDhadol do. re.pectivo. certificados

. de garantia.
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAl\'fõsCMJWm""

JUCEND & FILHO

Curitiba .- Praça Tiradente./260 -- Paraná

O Batalhão Barrig'a-Verde
foi constituido de catarinenses
destemidos e o "C'Ülégio Bar
riga-Verde", usará a mesma

bandeira.

Faca sua caridade por in
termédio da Ação S. Cata·
rinense, que tem um cadastro

especial dos' que realmente

precisam de auxilio.

••• '. •••• •••• ..... • •• fi ••••

Empregue be,m o seu dinhei
1'0, comprando ações 'do "C'Ü16
gi'Ü Barrig'a-Verde".

Fabrloant. e distriblJidore. da. afamada.iilcon.
fecgõ.I'·DISTINTA- • RIVET. POliUe 'u'm"gran;
d.· lortlm.nto

. _

da aa.amira.� '1'1.aado.';:·:'brin.
bon.' a ba:rato.; algodõel, modo•• aylamento.
pal'a alfalata'i que' "acab.· dil'.tamenta da.

Idb"loa.� A·Ca.a "A CAPITAL- cham.a ai4atenaao� jdo. :Snr.� .Com.l'cl••t•• leio Int."lol' no;'••ntldo d.�lh. fa•• ram 'Ima

vl.ita ant•• d. afatua".m lua. aomp"a.". MATRIZ('�em 'Flol'lan6poU.; 3 FILIAIS em Blamanàu .�Laial •I m.lho....

.............._�
- __.. .. _m.. ..� ..
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Chave J.t. - .

(Mace

AU.D.N.em"sinucas". Violento confl.ii.o' POll'tl·C�De votos, misera safra!
"'�

Perdeu de fato, em Tijupas, "

em II
.

���
De fato, perdeu em Mafr�! 'oupava

.

��"W'
fracas�ou!Em Pôrto União

(C I"
A

'

ua porto" nem "união"!)
E em Pôrto-Belo, enguiçou
Mais' uma "bela" ilusão ...

'

De Catilina, o "quiusque",
Repetimos só por troca

gu.e o resultado de Br�sque
E Igual ao da Palhoça.

�aDifesfações
em Cairo
Cairo, 3 (U.' p.) - Reben

taram em diversos pontos do
Cairo novas inanifestaçõe:s
coutra a decisão de dividir a

Palestina em dois estados. De
600 a 700 'árabes, desfilaram
perante o edificio do Parlamen
to. do Egito, bradando protes
tos, e carregando cartazes com

dizeres como tais: "Abaixo a

América e a Russia'" e
;,Abai

xo os judeus".

4c�ados e perdidos
FOI encontrado um diJ)loma de

professor pel'Leeenle ao sr. Jo,se Ana
to.nio Correa, o qual poderá ser pro
curado eom o sr. Avila - H. Alvaro

_\
�

-===- ,...:....- �d:::_e 'Carva]'ho, 2.

til
.�

urna - de pôrlo. Balo - ontem apurada, deu o resullado s,upra: 114 a

advertência que o acaso providenciai faz à UUM em Santa Catarina •• '"

':ü::��u��v���m-_- tstud� comerciai gratuito
E:J:pJ'essiuas, jus las e. carinlio-

Os
. comer�lanos de Santa I A Delegacia Estadual do Se-· ..

stt« homenagens prestará 'o pnvo Catarma estao merecendo por'l nac de Santa Catarina, recebeu
catolico de Etorianápoiis e do Es- parte da Delegacia do Serviço ordens do Sr. Presidente da.
uuio, (( S. Excia. Beuma. D.· .Ina· Nacional de Aprendizagem .co-I Administração Nacional de-
qu.im. Dominçues dr: Oliveira, v-ir-

!r----------------------------
f tuoso e culto Arcebispo Metropo- mercial com séde nesta Capí- conceder o custeio anual da"

FlorlanQ.polb� 4 de dezemb ro.d e 1,947 Litano, que hoje comemor'o mais tal, á rua João Pinto n. 32 o 300 bôlsas de estudo gratuito,
..<, .________

uma dota natalicia. mais amplo e .elogtável amparo aos comercíéirios ; sendo, 150,·
Sua »ula entre nós não foi ape- f' d

nas, 'Uln traço luminoso de _(�posto.
a im

.

e que venham adquirir I para Florianópolis, 50 para ..

lado evangélico. }i' tôâa I ela um
no estudo gratuito que lhes é, Blumenau, -50 para Joínvile e-.

constante c incansáoel esforço em proporcionado, conhecimentos' 50 para Faculdade de Ciências•..

prol do enarandecimento mortü. s�g�ros no�. c.ursos comerciais I Eco_nômicas, com a, recomen--
social e cultural da família cata':' básicos e técnicos.

-

dação expressa que os com-er-
rinense cuc no zeloso Prelado sem··

IOs homens sp d"Sf'l: «nucm, eJlLt>rf!'fworam-se, há borrascas no meio pre teve o çuia espiritual e o pas- Estamos informados p o r oiáríos beneficiados sejam re-

familiar e no tcncuo l:olíl ico e social, ·há 11lto lágrimas desespêros tor solic-ito eui todos os instantes fontes fidedignas que o dele- tirados das várias escolas exis-

angústias e g'l'i,Loi; dr; doJ', IJIÚ coutraetes chocantes .rle· miséria e esplen� de nossa vida.
.

gado dessa benemérita insti- tentes afim de evitar-se a fal-·

dOl',)lá lautas mesas I' hocas sem pão, os rios saem ele seus leitos e ar-
Grarule inteligência e nobre cHI· tuição, professor F'lávío Fer- sa idéia de preferências que.:

1 I t
tura, D, Joaquim > Domingues de rari recebeu instruções do sr. não existem.

razam o que o romcm 'P a n ou 0 8l'g'1l'CU, com o SlWJl' ele -seu rosto, o Oliueira e, também, primoroso or-o-
-

fôgo lambe e (1.p.�Lróe prupiiedados, a peste e a flcwnç:a dizimam rac io- dor- SOC'f'O, sendo sempre admirados Presidente da Administração Estimulados com o paga--
na is f� irraoionais, as pragas malignas devastam plantações, o engenho os maçistrois sermões: que pr'onun. Nacional da Senac do Rio de

. I" l J
menta antecipado das anuida--:

humano inventa armas de de.slJ'uicfio, mas, sobrepai rando as nearas
c/C! l1(!.S amas magnas aa fil'eja e Janeiro, para atender, por to-

� da Pátria. des que ae referem ás bôlsas,
cõres do pungente drama 11u111ano, existe a Fé, que ainda alimenta a Associando-nos às saudações que

dos os meios, os comerciários dos estudantes no decurso de"
nossa crença na Car idrul> dos hnmnns e nos dá a Esperança de dias hoje serão dirigidas à S. Eacui que relevaram O mai?r apro- 1948, os comerciários catart-:
melhores. I' Reoma., erniiamos-llie nossos respei- velEtamentho dno ano leüvdo. nenses estão no dever de dedí�

Sem .ela, sem a Fé, n:1C) :'1'1':' nnssrve! a existência das outras duas tosas curaprimentos pela. data, com mpen a o em aten er es
votos urdentes a. Deus=para que o .._ ,-I carem-se ao estudo para obe-

flll'c,a,q do Bem. Corno IJoJ·Pl'ía (I
-

o.nem sem fé 'CI'PJ' tu dádiva (ln a010'1..

' sas instruções O professor
U L conserve por niuitos anos. ".'.'. (terem o maior desenvolvimento:"

do seu sernclhanto, comu pl)d(,l'i,� esperar sua compreensão, estímulo, IFl�V.lO F�rIt'an, 'madlllfestab o -possível no conhecimento. da i

consõío, élIjuda, enf im. "lua car idade ? Como' 'Poderia o homem sem f�' naximo ln cresse e rece er
.

.

Cl'C'J' no. raiar .da luz sôbre o mundo em tl'e\'a,' como 'l)od�ria C'81')('I'a1' à até o dia 20 de dezembro pró
causa comercial, base tunda-e-

A folh,·uha udeDI·S.ta··
"

d'

-

mental do progresso, e espelho�'
c(·""al;ão de sua� lágrimas, d()r";; li' am:ei05, como p()(]rria-ef'pr-rar q�l'I� á Xlmo o malDI' �numero e lns- d

'

t t
. -

d
.

t
.

d f' d
on e se r,eflete a cultura de UDJ;:_

, em;pes we sU'cedesse a bonan(;a p como pOde,l'ia Cl'tlr 'qLl'e todas as r;a. cnçoes. e ln eressa os a 1m e .

)a;mirlade.� têm um fim .e C)'1.1e, pam esperar .seu término, ,êle deve reu- proporcionar' a cada um as res-
povo.,

aül' SLIa'i' fôrças e sOIbre\'Ío\"el' ao cãos? NOVEMBRO' pectivas bôlsas de êstudo gra· Diante dessa agradaveI noti-'

Só a F'é, que ainda mora no oriente da eonsciênc.ia humana, Loma tuito para o ano de J 948. cia,_ deixamos nestas. colunas u�

'possivel a dura vilda e só porque ela ·p,xiste, é que exj�tem ainda a Es- Os titulas correspondentes nosso veemente apelo aos se-

prra.nç:a e a Gaa:·idade. '2 3
ás bôlsas concedidas, deverão nhores' comerciantes e comer--

QLle sería, de 'um mundo sem Fé, de o-nde t.iv.cssem deSoel'íado fi Es- ser e'nviados para o Rio de ciários para q�e, em perfeita"
perança e a ,CarIdade? Na Joguei-ra dos ódios, qu�imar-se. iam bons e

Janeiro até o dia 23 do corren- união de entendimentos pos--
, máus, ruqUle,les ·SfrcfÍificados po.1' ést�.s e êstes, auLo-sacTi.f'i1cados, .pela te, impreterivelmente motivo samos s.olucionar um dos mag--

doslCl'ença, pela desei1Pel'a,Il-ça, pelo de,gamar. Só a Fé encm'aja, �ó a es- porque, chamamos a atenção I nos problemas da nacionalida-

pel'anQa a liment.a, só o amô.r constr6e.
.

DOMINGO
-

dos senhores comerciários pa-I de, inscrevendo no curso co-

Por isw, em me,io á convLlllsão moral e social do ID1Ull:elo moderno� ra que tomem as providências' mercial o maior numero de

n data de 8 de Dezem�)ro ,é 'Um ;facho de luz, rasga'ndo a treva, um farol,
1947 - Nova derrota necessárias junto a Delegacia jovens, dando-lhes ensinamen--

1Jma serena promessa, um a1lCol'adolol'ro seguro.
. udenúda, em r_Sa!'!ta do S.enac que os distribuirá. atéjl tos proveitosos e garantidores:

v_ ,
Catarina. d ?O

,,",uquauLo glori!ficada pelos homens, a Imalc'ula'da socal'á lágrimas,
O la � . de sólida felicidade no futuro.

alirvia,rá dÜ'l'es e' sustenLa,ná na lerra o primado do t's!pír,ito.
Enqluanto nos templos se acenderem luzes aos pé::; da Virgem' c se

-entoar·em câ'!lticos á sua Ima�ulada Conceição, suas bençãos ceI,esliais
c.airiío como chu'va bendi,la sôbre os corações dos fi·éis,

.

Enqulwnto houver espíri Los -genu.f].exos '!lO altar 'da Mãe Sanlíssima,
'e almas contri tas (]c,fl'onle. ds. seu oll1ar dulcíssimo, o Mael não esmagará
() Bem.

Da luta desconforme. o Bem sai-rá arfante, mas vitorioso; lJorque
Jl F1é. cond,uziu a .haLal'ha e no.� ca:m1)Os,' o11de esta se travou, a E.sperança
camIn'hara, sornudo aos a,flitos, espalha'ndo o confôrlo aos desgTaçados,
<:€ca'!ldo lágrimas, e a ca.ridUide fl,i.strihuiná o consôlo do amôr, o auxí
lio da esmQla, o encorajameúto do estímulo, a fôrça da comp'reensão.
A Fé pode levantar, dos esc-ombros do desa.bamento moral c s'ücia'l,

·tddo um no.vo, ed1fí.cio, onde a Esp.m'anca e' a Ca.rildarle \'fio morar.

Os homens e o mundo precisam de Fé, porqLle só e8ta nos salv::m\
do aibismo a que nos arrastam as fôrças perversa,s, que dbscOIlheoem a

Caridade e não cre,ê;ln na Es!perança.. .

Que êsLe 8' de Delz'ell1lbro 'seja uma· glorilfica,ção universal á Imacula
da 'Conceiçã.o' de Maria e que, desta: glori.fieação, ·s·e derramem bencãos
de ,paz ,e serenidade espi-ribual sôJ:Jl;e a !pobre h-umanid.ade, angustiada e

anit�
.

'Fpolis., 3-12-47.
I :

"

a última
. Eis UIHa

MINHA CRONICA
VAPE

o sr. José Américo continuará contra

..

ruo, 3 (A. N.) - O senàelm Jos,é Américo, .president·e dellliú;ioná
rio ôa r:DN, a,ssim ,con.fÍlrmQIU hoj-e, o el1C011tro que teve com o deputado
13ar]Josa Lima Sob rin'hü, dllra1nt,e o {lu!al ,trataram da fot'mação de um

bloco pal',lame'l1't.al' i-ndap-endente:
.

-:- "IRea;Jm�nt.�, _esu've CAom '0 sr. Barbosa Lima Sobrinho, com quem
·tratel da '�Oll'stltUlçao d3JqLle].e bloco l)arla.menta,r. O que não é verdade
é que a a.proximação tenha sido feita pelo de.putado Café FiÚJO.

Dervo, ,entretanto, escla.rece1' Ique isto não importa 'em desmentir
que eu tenha cogi:tado do assunto e'm freQl1.lenies encontros. com nql.lel-e
l'epl'�,s�'l:ta'l],te .poüg1l:a:-. Também .com Me, t.enrho cO'!lViersado �(\bl'e
possllblhdade de .poslhval' a iniciativa"

'I'

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
C. O C E I R A S

F
.

R I E I R AS,,�
\_l.��.� �'!_:�_��::�j�.co=�-=l- :�jl

AGRIDDIDOS A T!IROS POI{ meçaram a fazer prOVOcações.,
ELEMENTOS UDENISTAS, a diversos elemento.s: pesse
TREIS PESSEDISTAS DA- distas que a li se achavam pas-'

QUELÂ LOCALIDADE· sando a ofende-los, indignados:'
Blumenau, 1 (Especial) no pela vitória obtida pelo p_ S..

último sábado, dia 29 de No- D., nas 4ltimas eleições, 'em

vembro, ocorreu
.

no visinho Itoupava. Quando -estes preten- -

di.strito de Itoupava, sério con-I' diam J'epelir os insultos rece- .

flltO em que empenharam-�e bidos, os dois udenistas saca-'

elementos ligados 'ás hostes dOI ram de suas' armas e as deto
P. S. D. e U, D. N. locais, o qual naram contra os Sl-S. Co.nrado<
teve graves cons.equências. I Rieegel Valas Walter e Ed-

.Segundo conseguimos apu-; mundo Balfanz, resultando que
rar, na tarde daquele dia, em � -astes fiÇlaram gravlemente f€-.'
uma festa es-colar que s� rea-j rIdos, sendo recolhidos ao Hos-
1 i z a v a naquela localldade, I pital "Misericordia", do refe-
Frederico Freitag e Bruno Ti-l rido distrito·

'

em,. conhecido? como udenis-I A policia local abriu rigoro- ..

tas exaltados, a certa hora co- so jnquérito a respeito.
. ,

Prêso um filho do ex-ministro
RIO, 3 (A. N.) - O correspondente -do vespertino "O mobo", em"

São Paulo, i-nfonrna que um filho do ex-minist.ro ,da J1.llstiça, BencditIJ'
Costa }\'ü!o-, o jovem O'a1'los RI"Tlato Cosla e mais !.l'és estudantes ela :F<l

culda-rll' de Dir,eiLo e ul!l1a, jovem foram preso·s no larg'o da Misericórdia,
n3JqLlela c.api·Lal, quando a.ngal'iavam assinaturas de proLes,Los conL:ra a;,

cassação dos mandatos dos parlamenL:ll'es comunistas.
O interessante é q'ue os éOmuIl:i.s·t.as t.êh1 o ,ex ....minist.I'O Berredltc

Cnsta Nela, ,pai {lo jovem Cados ;Renato - q.ue, .pela ocorrêneia,' é um,'

iniciando no credo vermelho - como um de .Beus mais aeerl'imos jní-

nllgl'S.

l

I'

FRECHANDO •••

Segundo os c':ílculo-s' previamente anunciados pelos srs.

Tl'ineu Bornhaus·en e \Va-nclerley Júnior, a U. D. �. 'cleg'eria no

Esiaedo, no mínimo 14 pre.!',c1itos e Ql0 má..'Cimo 23! Notáveis ma

[cmáficos, êsses cheJcs, Ml1s, como .to'dos os gênios, ambos 'la
menLà:velmenie di'straídoB. Somaram, muHi:pJi,caram, sulbLraÍ

J'a:n1 e elividiTa,m, SP'l1l, eon[udo, 'obede0eI'0m ao cOfl1sel,ho rle

Einstein: a 'prova dos noves. Teriam acertado: 23, nov·es fóra
- 5; �4, noves fóta - 5 !

Gruillherme Tal.
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