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'DESDE QUAND() O VOTO SECRETO E A.. ,-1;J�LAi""'-UpIÇMRIA MORAIJZARAM O NOSSO SISTEMA ELEITORAt, O SR.

NERÊU RAMOS VENCEU, EM PLEITOS suctssllroS,. ..ÓS ':QUE O ESPOLIAVAM A BICOmDE-PENA! QUANTO À AUTORI

DADE PARA FALAR EM DERROTAS, CONC6RD�MOS GOM ,.o DIÁRtO= A DO SR. NEIrnU RAMOS É NENHUMA, À
VISTA· DE Só COMANDAR VITóRIAS! �SSf\������ºADE, 'NESTA ERA DE ESPECIALIZAÇÕES, CABE INTEIRA AOS

CHEFES UDENISTAS, CUJO ROSÁR.IO DE DERROTAS CRESCE DE PLEITO A PLEITO ..

Sabotagens comunistas em São Paulo
Santós, 5 (A. N.) � Os comunis- TAMBÉM EM BOTUCATú giu. o maquinista, então, desco-

tas, não conseguindo a'rrastar os I São Paulo, ? (A. N.) - Inf,orma- briu, enrolado ao f:eio da n:;-aquina,
trabalhadores das Docas a uma se que tambem em Botucatu ele- uma estopa embebIda em oleo. Se

greve, tentaram praticar atos de. mentos estranhos, que se descon- tal não fosse descoberto, o trem

sabotagem, tendo a policia encon- fia serem comunistas, penetraram: certamente descarrilaria. porque,

Cinco mortos num desastre trado mangueiras que servem aos nos depósitos da Sorocabana na-!logo após de Bernardino de Ca,m
SÃO PAULO, 5 (A. N.) - Ontem à tarde, no campo de Marte, ocor- aparelhos hidraulicos dos guindas- quela cidade, tentando impedir quej' pos há uma forte descida, o freio

tes cOl'tadas CIl1 va'rI'os IU"ar'es os traballladol'es I'nI'cI'assem os ser- embebido em óleo não teria força
reu impressionan te desastre com um avião, perecendo em consequên- " .

. .. Na Estrada de Ferro Santos-Jun- viços e que as .maquinas fossem' para sustentar a composição.
cia cinco pessoas, entre as quals duas cnanç,as·

. . .

.

O desastre -ocorreu às 15.30 horas. O avião, pertencenLe ao fazen- dIaI, os .comulllstas, �entaram cor- postas em movimento. A policia e

dBÜ'O Mário Franco, de prefixo PPPHY-FJ 04., de Uberaba, minutos após tar o� tnlhos. em varros .pon:os _

e os próprios trabalhadores frustra-

] d I d
.

solo paralIsar o SIstema de slnahzaçao, ram os intentos dos sabotadores.

Seguro p�r�la",cr eco a -o, cam ao .

I"
!UI II"

O avião era pilotado p-or Agnaldo Araújo, de 36 anos de idade e
o que f.OI obstado em vIrtude d,e OUTRA TENTATIVA

conduzia os srs. José Alves Ferreira, de /10 anos de idade, F,rancisco tderCltu sdldofdesco�ertos pelos ron- São Paulo, 5 (A. N.) - Informa-
OS reporteres

Vieira de 36 também fazendeiro, e eluas crianças. an es
. � errOVla.

,

se que, quando um trem da Alta
, , A polICIa local esta de posse de Sorocabana se achava na estação de São Paulo, 5 (A. N.) - O Sindi-

informações' e instaurou inquérito Bernardino de Campos, para partir cato dos Jornalistas Profissionais

policial para identificar os

sabota-,
para.Avaré, o maquinista notou que de São Paulo resolveu estudar, so

dores. . um individuo, não pertencente aos licitando para tanto informações ao

LOS ANGELES, 5 (U. P.) -. Uma substância química. dcnomiJ?ada A polici� espera para hoje uma quadros �a ferrov!a, engraxava � I�s�i�uto dos Comerciários; a P?S-
"Rutin" e ex(J'aida do trigo moul'lSCO, do tomate e da l;J.ranJa pode anLl- greve parcIal nas Docas e na Soro- sua maqlllna. Intngado, porque ali slblhdades de um seguro especIal
lar os efeitos da radioatiyidade atômica nos s�res human?s, de acôrdO' cabana, no. trecho Mairinque-San- n.ã� é local de "�onser"a", fo� V�-l!.

contra riscos de .vida p�ra fotogra
.com o dr. William G. Clark, professor de medlCma da UmverSlclade ela tos, tendo SIdo posta em alerta pe- nfIcar o que fazIa de fato o mdl- fos e reporteres lllcumbldos de ser-

Califórnia MeridionaL
.

• ql�ena parte da policia santista. . viduo, que, á sua aproximação, fu- viços externos.

. Os térmos em. que o preclaro senador Neréu. Bamos, Vice
Presidente ela Repúbl'ica.._ e Presidente do Conscllui Nacional do

P. S. D" se diriqiu. 00 ilustre Gocernador Aderbol. Ramos da Sil-

1:(/, por motino da mcujnifico uitário. pessedista no recente pleito,
traduseni o Oj'(/ll'lho de 'qurl1ltos Caiarinenses, como o 'insigne
Presidente do Senado Federal, acompanham com imierêsse os

nuniimeutos diçniiicadores da cultura de sua terra natal.

Dilas reicréncias contidas naquele expressioo teleqrama de

conçratulações que ontem durulçamos estão a=merecer especial
reparo, pelo sentido de [ustiça que revestem na exata aprecia
çtjo do resultado das urnas de 23 de novembro último. Urna.

delas [( que salienta (I. significativa "demonstração de cioismo
do p07'O catarinense", que soube alçar-se ao nioei de u.ma

consciência eleitorai forrada às contingências das ambições
mobilizadas contra os inierêsses coletivos, em nome dos quais
se ofereciam. ao sufrágio do iácido eleitorado de nosso Estado
os candidatos do P, S. Doo Nem. por outra atitude hauerio: o no

bre povo ctüttrincnse de incorrer no ódio dos falsos apóstolos
da tlemocrccia, que tutora, com a autoridade de porta-vozes da.

U. D. N, local, o insultam e o lunertçam, numa farto e ridicula

eribição de incultura política e desprimor social.
A êsse povo altivo e lli(fno das suas mais altas aspirações

morais não faltaria, porém, a. admiração dos que, como o emi

nente senador Nereu. Ramos. nele e nelas senipre esiiueram

inieçrados, cônscios de que na uida pública a eficiência con

siste precisamente em incarnar as espertmças e os anseios da

comuiiidade social. Dai, a jú:Stir;:a. da oiusão à "alta demonstra

ção de cioismo do povo catarinense", com que o honrado Pre

sidente do Conselho Nacional. do P. S. D. presta merecida. ho

menagem à sua tjemte, ao corujratular-se com ela p01' iniermé

dio 110 preclaro Gouernador 'Aderti«; Ramos da Silva.

A outra reierência contida, no despacho do senador lI'erêtt
Ramos (/0 Chefe do Executivo caiorinense diz respeito à per

ieita interpret açtio da esplêndida vitoria pessedista nas urnas,
como "indisiurçâuel e eniusiástico ; aplauso do povo à. obra
tulniinistratiua c política do candidato que êle, o povo, elevou
ri alfa moçistraturo. do Estado", O ilustre Gouernador, Ader
iuü Rnmos da Silva, em bOa tioro liistorica escolhido pela opi
nião eleitoral de Santa Catarina para {I mais alio.pôsto de Go
oêrno do Estado tem. sido, sem. nenhuma âúuida, o arande e

clarividente coorderuulor das enerqias postas a serviço da qran»
deza de sua terra e da prosperidade de sua (lente.

Mentalidade afeita ao ataaue concreto dos problemas que
lhe cumpre deironiar, possue o senso de objetividade que lhe
t cm. permitido encará-los e resoluê-los à proporção que se lhe
»ão ofereeendo ao esiiulo e à sotuç ão, O seu notável espírito
público (l tem levado a 'uisitar diversas zrmns do Esuulo, com

li [im de auscultar as necessidades das P01JIIIf1.ções. despreo
"úpado de ludo qUflnto não contl'ibu({. pal'a 1IW'i01' bem-esfOl'

rins cole/ividotles. O seu. pl'esU(fio, junto do povo, avulte! e

c/'esce dia (f dia. tanto mais acentu.adamente qu.anto êle está

FI'omovendo, com perseverante entus'iasmo e consciência pa

tTió{,ica, o p/,ogT'esso seguro de nossa tClTa. Fez-lhe just'iça,
pois, o senador Nerêu. Ramos, atr'ibnindo ao aplauso público
decidido e positivo para com () sen gove1'?wnte p1'ofíC1lO o

realce do triunfo eleit01'al C/ue ?'ecentemente consagrOtt, nas

W·ll.rlS, o Pari ido de cujas filei-ras tarnbém saíl'a antes consa

(J1'ada o mesmo (]ovel'nada1' A clcT'bal Ramos da Silva. "A. sua

inteligênc1.a. a s1Ia serena enel'gül, o seu equilibrio e ,o seu es

pÍI'ito público" - acrescenta o senaclm' lYel'ên Ramos - "vêm

assegurando à coletividade bWTiga-ve1'de dias de pl'ogresso se

guro e fecundo".
Nessas expl'essões está a p1'ecisa definiçao do fatal' pre

GÍ1JU,0 da estu.pencla vitória que o P. S. D, a.lcançou nas eleições
municipais. O governador Aderbal Ramos da Silva teve, neio

/Já dúvida, objetivacla já agora, no eloquente pronunciamento
elas W'IWS, uma. g1'ancle e consa{/radora. conf i7'mação da COIJr

fiança e do apô'io res'oluto de seu povo.

, "'-AIS 4,N'1'Ir.o nUiUO 011' 8AN'l'A CATARfl'-I.é

�Jrlet'rl� II D. Ot'lrente: SlltNEI NOCETI -:.. Diretor Dr. Run}<�NS
Diretor 14c Retlao;lo Â. DAM.A8CENO DA SILVA

UE ARRrntl. RAMOS
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No gabinete do vice-presidente
da Republíca

TELEGRAMAS TROCADOS ENTRE governador do Estado de São Paulo.
OS SRS. NEREU RAMOS E NO- Agradecendo a vossa excelencía a

VELLI JUNIOR gentileza da comunicação apresen-
Entre os srs. :Nereu' Ramos e to-lhe os meus cumprimentos pela

Novelli Junior foram trocados ,JS honrosa investidura e reafirmo
seguintes telegramas: lhe a segurança da minha cordial
"Tenho a honra de comunicar a estima e <lo rneu alto apreço".

vossa excelencia que tomei posse, OUllRO TEJ;_,EGRAMA
perante a Assembléia Legislativa, "De Teofilo.:ptoni - Minas Ge-
do cargo de vice-governador des- rais - Exrnõ. Sr. Dr. Nereu Ramos
'te Estado, para o' qual fui eleito a - Senado Federal - Rio - Comu-
11O,'e de novembro. Reafirmando a nico a vossa excelencia que o Par
vossa excelencia o testemunho do tido Social Democrático elegeu ho
meu alto apreço, envío-Ihe" àtencio- je COIll o termino da apuração da
sas saudaçúes - (a) Luiz Gonzaga eleição municipal o prefeito Pedro
-de Novelli Junior - vice-governa- Martins Abrantes, elegendo mais o

dor do Estado de São Paulo". vice-prefeito a maioria da Câmara
e todos os juizes de Paz lutando

�epatriamenÍo
de brasileiros
Hamburgo, 5 (U. P.) - Brasilei

ros e argentinos que se encontram

na Alemanha estão convergindo de
vários pontos da zona de. ocupação
brítanica para o ponto de reunião,
localizado próximo de Hamburgo,
onde aguardarão a chegada dos na

vios de repatriamento.
Novecentos brasileiros, inclusi-

ve famílias intei.ras, que ficaram re

tidos na Alemanha 'no inicio da

guerra já se encontram no referido

ponlo de reunião aguardando an

siosamente a chegada iminente do

vapor "Sanlarcm" a Hamburgo,
que os deverá transportar ao ruo de

Janeiro, partindo daquele porto
alemão em 12 do corrente.

Está marcada para 15 do corren

te a partida de Hamburgo do vapor

argentino "Cordova", que levará'<a
seu bordo de 150 a 200 argentinos,
que também vieram de vários POIl- •

tos da Alemanha a fim de serem re

patriados.
Todos os cidadãos argentinos c

brasileiros a serem repatriados já
foram desembaraçados pelas auto

ridades, . .-c ir-ão de trsm p<1l'a o flor
to de Hamburgo a fim de (:'nl:hi.rC"á
rem para os respectivos países,

contra a coligação de quatro par
tidos. A cidade vibra de entusias

mo, reinando perfeita' ordem'' Res
peitosas saudações ..:_ (a) Rosendo

Pinto _:_ presidente do diretório do

P. S,. D.".

r
o vice-presidente da Hepuhlica

respondeu da seguinte forma:
"Tenho a honra de acusar o re

cebimento do telegrama em que
vossa excelencia me comunica ha
'ver tomado posse do cargo de vice-.

Não haverá auxilio aos-comuuístas
'\VASHJNCT0N, 5 (U, P.) -- o secretar-io de-estado (intl'rino, sr.

Robert Lovet, declarou perante o Comité de Averbações do ScnarJo, que,
,rccomendará ao pres iden le Trumau que todo o programa rir. flllxílio
norle-americano à França e JUí.lia ,�eja imedialamenLe suspenso se aqu,,
les dois países cairem sob a dominação comunista.

TnqLlerido pelo presirlentr daquele comil.r\, senador Slyles Bl'iges
sôbre (lnal seria a política nodo-americana, no caso dos comnnistas to
marem o podf'r na França e Jlália. o Si', Lovelt rpspondeu: "Não estou

em condiçô('s dr' ralar lwlu sl'cI'f'lál'io de estado ;\iarshall, mas Sp ti):essc
-de me manifestm' a respeito. rccomendaria ao pl'esidentr e SPLlS conse

lheiros a suspensão de lorlo .() programa de auxílio áquelcí' dois países.
·0 sr. Lo\'cti acrescenlou ainda que o projeto dr auxílio dr> rmer

gência continha dispositivos facultando a Sl1S1)ensão dos rmbarqucs puta
ús países dominados por gO\'Cl'Ji10� não-amigáveis.
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Conferencia

Vice-governador
Vitória, 5 (A. N.) - Foi eléito

para vice-governador do Estado,
por 19.800 votos, o sr. José Sette,
do P. S. D.

Com inicio ás 20 horas, )'ealizar�l
hoje, no templo do Centro espirita
"Amor e Humildarle do Apóstolo"
uma conferência s�lbordinada ao

titulo "A S"CAV;E POESIA DO
EVANGELHO", o. nosso eonfrade
de imprensa professor Arnaldo
Claro de S. Thiago, aproveitando

ajoportunidade para ler algumas
produções poéticas de seu astro.

lado da ordemmaritimos ao
RIO, 5 (A. N),. - As diycrsas entidades sindicais dos trabalhadores

maritimos do país dirigiram ao pl'esidente da República um LelegTa
ma, em face das notícias ;:ôôlJl'e .as ag'itações que elementos comnnisLas

>estariam promoycndo entre os nperários,.vizando à suspensão do tra

halho. Nesse documento, ati presidentes das referidas entidades rea

firmam seu apoio ao chefe do go\"êrno para a Qfigiente vigilância na

defesa daiS instituições. Afirmam que os marÚimoR, noLadamentc os

demOcl'atas e anti-comunisLas, não permitirão que os agentes interna

cionais perturbem a ordem pública e afetem a segurança nacional.

Por outro lado, o presidente da Fedel'ac,ão dos Marílimos, João Ba

tista de Almeida, CIJ19VOCOU para hoje uma reunião dos presidentes elos

sindi,catos filiados lYdra disCLlssão cio assuntos do intel'êsse dos Lraba

lhadores m3'rítimos e aprovação de uma proclamação à claase.

cientifica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pinto n. 5

Dlntor: RUBENS A. RAMOS
.....rhtirio e Dlr.-Ger....

SIDNEI NOCETI
DiretGI' de Kedaçie:

.. DAMASCENO DA SILV.&
Chefe de Pa«inaçio:

I'JlANCISCO LAMAlQl.nI
Chefe de blprellllo:

"i�AQ""iM CABRAl· DA SILVA
R�\)resentante:
A. S. LARA

l'tu Senador Dantas, ii. - r
.ndar

.

'7'sl· !2-5S24 - Rto de Janeire
RAUL CASAMAYOR

�JII 1F.:!ipe (j� Ollvein. 21 -
8" andlt.f

'hl. 2-íl87õ _- São f li<llJiJ

o. originais, mlel!lMIiI "AlIO

J11lIblicado8; não lIer!o
devolvidoo.

lliírt:ção não se ftMD»411Iil'
Il!abilb:a pelos conceito.
emitíd.o8 nos arillrM

asaln.doa

farmácias de plantão
MES DE DEZEMBRlO

6 Sábado - Farmácia Moderna
- 'Rua João Pinto.

7 Domingo - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

13 Sábado - Farmácia Sto
iónio - Rua João Pinto.

14 Domingo - Farmácia
Antônio - Rua Joã,o Pinto.

20 Sábado - FarmáJcia CaLari
nense - Rua Trajano.

21 Domingo - .Farmácia CaLa
rinese - Rüa Trajano.

25 QuinLa-F,eira Farmácia
RanIiveira (Feri.aClo) Rua Trajano.

27 Sábado - Farmácia Santo
Agostinho - Rua Cons,elheiro Ma
fra.

28 Domingo �

Agos.tinho - Rua
fra.

.

O serviço notUl�110 será efetuado
vela Fiwmária Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

Tem dinheiro ?
:Muito ou Pouco. Não impo·rtaI
o leitor deseja .obter uma

rep...�t., mensal, semestral ou

&.nual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó ..

cios ao Crediário KNOT, á l"m

João Pinto n. 5, que, em com

binação com <'o ES('l'itório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se

gur:>� de Cr$ 120,00 por C:r$ ."
1.000,00 empregado.
Melhores informações e de·

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

B04 OPORTUNIDifOEf
para quem tem muUo
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros �ompensadores
de 8., 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

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

!���_n_l_,:--l_ç_õ_e.;S__II;__t_Je i S q��lh���J���c���:���J�����:��at��� ������: l�l�;�:s:
Senaoo esteve hoje reumda para çao e llJ�ll'libulçaO das Riquezas)
discutu' o projeto que dispõe so-I E outro não era o ponto de vista

-, Hora·rio d!3S elrupre
.bre a rernumeraçao numma dos· de MalLhus: "O preço natural do

O ESTADO
.

I U�, I.
-

jornalistas protissionais. P,residiu a Irahalho é aquele que fornece aos

d
- reunião o senador Marcondes Filho trabalhadores em geral os meios

sas ro· OVUlrl8S Aberto (IS trabalhos, o senador Ha- de subsistir e de perpetuar sua es-

SEGUNDA-FEIRA millon Nogueira, a quem fora ·dis- pécie, sem crescimento nem dimi-

Expres.so São Oistóvão _ Laguna _I tribu.ído para relatar aquele proje- nuição ", (Ensaio, sobre o pr ínoípio
7 "horas. to, leu o segu inte parecer í'avoru- da população, 1798).
16 horas. vel á proposição : O projeto 251: n
Auto-Viação Haja! - Itaja! - 15 ho- d O salário mínimo é um elos pr i-

IExpresso Brusquense - Brusque _ de 1947, da ,Gamara dos Deputa ·)S
'i"

-

caso revoga os deoretos-Ieis de 10 de melros .passos para a digni ícaeão D d' Ir A G
Expresso Brusquense - Nova Trento novembro de Hl44 e 7:858 de 13 .Ie do Irabalho e para sua humaniza- r. Lin O ro . •

- 16,30 horas. b cão. O trabalhador começa a dei-
Auto-Viação Catar ínense _ JOinvile agosto, bem cumo. dispõe so ri) a .

_ 7 horas. remuneração miníma do.s que tra· xar de ser considerado corno COisa,

. Auto-Vtação Catartriense - CurIttba balham em atividades jornalist ícas. pa ra seI' considerado como pessoa.
- 5 horas tit

.

lid d 'á Ora, colocando-se o projeto 254 de
Rodoviária Sul-Brasil _ Pôrto Alegre Sobre sua, cons I uciona I' a e J

_ 3 horas. se maníéestou a egr-égia Comissão 19-'17 no- terreno {Ia mais estrita

Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile - de Constituicão e Justiça, a,pro'Van- justiça social. ver íf'icou-se sua !le-

ás i5 e 14 horas. d p. cassidade neste momento, por isso
TEiR:ÇA.FELR" do o parecer do nobre ,sena, 01' .c 1- ,

Auto-Viação Catarinense
...
.:_ Pôrto Ale. tinto Müller com algumas restr i- que vem dar um mínimo ele con-

gre - 6 horas. ções apresentadas pelos i tustres forto a uma classe de rabalhadores

Auto-Víação Catar-inense - Curitiba senadores Artur .SanLos e Aloisio que, está sofr-eudo mais do que
_ :5 110:'a8

C 11 F'lh C qualquer outra o terr-ível desequi-
Auto-Viação Catarinense Joínvtle de arva '10 .j' 10. umpre-rne,

_. 7 heras.
_ apenas, estudar o mérito da que's- lfbr in econnmico dos dias que C01'-

Auto-Vtaçào Catarinense Tubarao
. tão do ponto de vista da legislação rem. Um redalor de jornal do Ric

- 6 noras. ,

A ele Jane iro c de São Paulo ganha.
ASSINATURAl'"i Expr-esso São Cristóvão - Laguna - ·traha1hista em vigor. m,eu ver, o

Na ClIpltal 7 horas. .,. projeto 254 D de 1947, está perJel- a lnalrncnte, muito menos que IHD

C.. •• EmpJ�sa Glór la - Laguna - 7% íamcnte enquadrado dentro dos earp inleiro ou um pedreiro. Um Precise-ee oficial de alfaiate,"
A",. . ... _., . . E'. ...... e (ô'h horas. motorista, classe A, ganha mais 00
i.!>f>,,,,etn: CJ'$ 415,aJ. Expresso Brusquense _ Brusque - dispositivo.� legais, sendo que na costureiras _e calceiras,

.

�'rtmeetr. ••.... Cr$ 2'.� 16 horas. própr-ia Constituição ele 1,946 eu- que um repor-ter. O argumento de
Industria' manufatureira>

�� c�� D,e.. Amo-Viação Itajai - Itaja! - 15 ho- confra ele sólida. fundamento no (]l1'e os jornais de cidades me'Do- .

ra5. "SCARPELLI" Ltda.
li�m.rG avulso. . Crf, •• '8 Rápido Sul Brasileiro _ Joinvile _ às artigo 166, inciso 20 quando ])I'es- res não poderão pa,gal' �alál'ios

No Ln'..:r'",' 5 e 14 horas. creve: "salário mínimo, cu,paz de não prP-\"alrce. E não pr.p\i.alece Praça 15 de Novembro, 11_·

bl& _ ... , _" .. ' C� 11. Cf 11 V'
- QUA�1A-�RA C -t'b sat.isf::tzer conforme as condições pr)l\que o projeto Humer,o 25f[ dr ••••••••••••••••••••••••

li_estn .. _ ... , C1"$ '-���h, 1 _ �lt��r�as�ao a annense un 1 a
de cada região, ás nBcessidacles nor- 1947, não estabelece um aumento I Funcionário piú.blico

. I Auto-Viação Catarinense Joinvile mai.s do Cra.baLhador e de sua fa- global idêntico, pa,ra todos os jor- Lembra-te � descontando déil�
1'rimó!stn t rll a�;()I" 1- 7 hO�·.8s._ Ta" 1 d L d j

A t V
-

Catarinense Laguna
mI I . I aIs. c e qua .quer Cl, al e, . �l�S centavos diários de teu venci-õ

'�"4.!mero aniso C.;Il !t_�1
_ �3�- ����.�. Ali,ás, é 'este o mesmo espírito COl)CIIClOna o aumento- as pos.�lJbJlI- ., •

llápido Sul Brasileiro - Joinvile - às dns decretos-leis 135 de 14 .de ja- daeles de cada zo.na {lo p.aís. Anali- mento, salarlO ou remunera-

5 e·14 horas_ neiro de 1930, que ,insti.bue o salá- zandü o pajeto 254 D de 1917 á luz pão poderás deixar para tua,
Expresso São Cristovão - Lagu:Ja . ,. B'l d'

�

7 hores. 1'10 'fiIDlmO no na,SI', e o e nu- da jus,tiça socia.l e da legislação frumilia, um peculio até Cr$,
Expresso Bmsquense - Brusque mero 399 de 30 d·e a,bril de 1938 trabalhista. em vi/gol' c ela siLuação 30.0000"0.

16 horas. qur. aJ]1rova a r.egul.amellltação do hl'asJl.Em'ê1 no momento aLuaI, peu-
,

ra:lIto-Viação It?jai - Itajai - 15 ho· red'erido deereto-lei numero 185. E �o que deve s·er aprovado n. Pasto Inscreve-te na Âssociação'
Expresso BrLlsquense Nova Trento não j}oderia' s·e-r outro o cODloeito em discussão o paecer, um a um Beneficente.

- 16,30 horas. ele ;;alário mínimo . .se ti.ves,semos I"odo.s "os membros da comi.ssão, a •••••••• ••........
. •.•..••c

_ R�d��l�!�:a 'Sul Bra,sil - Pôrto Alegre que reviver toda a, sua história saher os srs. F.ilinto Mül!c-r, Pedre [ DOENÇAS :NiERV4)�Ab
QUINTA-FEIRA poderíamos de,monstra,r qus .em LllcloiVico, Verniaud -Wanderley e c. ,rorr..OII el eÜUlj

Al���--Via�ã�JOr;s�tarinense POrto LorJos os tempos os mais notá:veis Pereira Pinto ,"otaram de acôrdo 'oje cloenÇM nerTO q••Jlciii

Auto-Viação CataTinense Curitiba rcononlÍos1 as procuraram o- f'l1lIlda- com o r,elator, 1l1ani�f'estando-se antael te.,o, do ••1u .PN'o
_ 5 horas. mento sô!bre OS princíipi,os de jus- inleiramente féllvol'á"eú á propo- '''tamente rea.lllb.1s. O earmul�·,
Auto-Viação Catarinense Joinvile liça social, que 'valori.za-m e huma- sição 254 D. Assim, o parecer foi, ...... fnt. el. Iporl.et•• H JI�

- �t�_��sç�o Catarinense Tubarão
nizam o trrubalho. Já TUIr�ot em por unallJimida,de, aprovado pela ,n"cllear o. lDellvfela.lI-afetl!.rI1H"'" _)

_ 6 horas. 1766 expessa.va-s.e -do segmnte mo- Comis.são do cr,esciodo número ·de ......afermi...... O SemCIi N!Ilo'
Auto-Viação Catarinense - Laguna do: "Em iodo o gênero de traba.- jor'Dlalista'S (['ue assistiam á rennião t••••l el. Do_cu •••taU tU.,Ik;,�

- E�;�esl��r�são Cristovão _ Lag"una _

lho deve aco.nt,ec�r e 'flJClonteoe, de 10 projeto de.verá S ulb ir. s,exLa-feira I... Aabalatliri., .....t••II. (111'11»'

An- 7 hora,s. fato, que o salá,r1O do trahalhador prOXlllla para o debate em 111e- bdta•••te •••o.nt•• nene,," �.'I1<l.,

Emprêsa Gl6ria - Laguna - 6 1/2 se :limita ao que lhe é necess,ário nâ1'i"o..
.

.....•••••• Deeclore u.. �",.. ,

St e 7 1/2 horas.
. O.

'Expresso Bru�(juense - Brusque -

16 horas,
.

Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho·
raso

Rápido Sul Brasileiro - JQinvile - às
5 e 14 horas.

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Aieg;re

- 3 horas.
Auto-Viação CataTinense

- 5 horas.
Auw-Viação Catarin€nse

- 7 horas.
Auto-Via,ão Caotarinense - Laguna

Farmácia Santo - 6,3'Ü horas.

Conselheiro Ma- Expresso São Oristovão - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação Haja! - Itajai - 15 ho·

raso

Ex;presso Brusquense
16 horas.

Rápi'doo Sul Brasilei·ro
às 5 e 14 horas.

SÁBADO
CataTinense - Curitiba

Brusque

Curitiba

doinvile

Joinvile

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasUe1ro - Jolnvile -

às 5 e 19 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.
Expresso São Cristo'Vão - Laguna

7 horas.
Expresso. Brusquense - Brusque

14 horas_
Auto·Viação Itajai - Itaja! - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Gl6ria - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Joinvile

Tubarão

Viacão
•

,

aerea
Hora'rie
SEGN:DA-FE1RA

Varig -- 10,40 horas -'- Norte.
Heal S. A. - 7,30. l,oras - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - la horas.
Rea'] S. A. - 11,3'Ü horas - Sul.
Panair - 9,5B' horas - Norte.

TIDRÇA-FElRA
Varig - 12,50. horas - Sul.
'Panah- - l'3,o.7 horas - Sul.
Cruz.eiro do .sul 1e,OO horas

Norte.
QUARTA-FE[HA

Cruzeiro do Sul ll',OO horas
Norte.
Hea,l S. A. - 7,3'0 horas' - Norte.
Varig - 13,00 horas - NOTte.
Heal S. A. - 11,30 horas ;_ Sul.

QUIN'TIA·'F'EIRA
Panair - 12,17 horas - Sul. _

Panair - 9,60 horas - Norte.
Varig - 1�,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas - Sul.
·Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte,

SEX'DA·FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - 14,30 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro d» Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panalr - 13,07 horas - Sul.

SÁBA'DO
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte.

IVarig - 12,30 hOTas - Sul.
.

Panair - 9,50 horas - NOTte .

.JOMTNGO
Panair - 13.{)7 horas - Sujo
Panair - 9,50 horas - No,rte.
Cruzeiro do !3ul - 11,00 hs. - Sul.

Comunicam-nos da Secreta
ria do Instituto de Educação
que OS exames de admissão ao,

Ginásio Dias Velho, cuja ins

crição se acha aberta, a partir
do dia 1°, devem reahzar-se

nos dias 5, 6 e 9 .

----,

•
I�

Pereira
Advogado e Contabilista
Conat-ituição de .ociedadea.
Piemo. contabei••• Organizo
gõ.. -- Parecere. e .erviçOll

correlato•.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poli.
Da. 11 hora. em diante.

Alfaiates

..

&u..ae( r;&(VKf�
,

Os Mclhores
Anos de Nossa

Vida
.,

(!JIze./desf �.{:;:ms o/oM.f'iJ/es)
""lo MVI?fi!A lO'� . fR!DRICMARe"

nRfSAWRI6UT - ViRúlKIA MAYD'nw AWDRtV�
. é�d c& WitLIAM W':tLEI1

, ,

. _ . .li. \
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,CLUBE· P�ZE de AGOSTO-Programa para· o mês de dezembro
�\m :Jn tia hdCIO ÁS 21 HORAS, SOIRÉE DE RORMATURA DAS MAGISTRANDAS DO COLÉGIO "CORAÇÃO DE JESUS" E CURSO CIENTI-

t ,) FICO DO COLÉGIO CATARINENSE
D:Â 10 - INíCIO ÁS II HORAS. SOIRÉE DE FORMATURA DO CURSO NORMAL DO INsntUIÊNCIAS ECONôMICAS
DIA 14 - DOMINGO, INíCIO ÁS 21 HORAS. S01RÉE DE FORMATURA DOS DlPLOMANDOS DA ESCOLA INDUSTRIAL

mA 20 - GRANDIOSO BAILE DE FORMATURA DOS BACHARELANDOS DA FACULDADE DE CTO DE EDUCAÇÃO "DIAS VELHO"
mA 25 - NATAL DAs-. CREANÇAS. DAS 16 ÁS 20 HORAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS
DiA 31 - SUNTUOSO BAILE DE SÃO SILVESTRE. APRESENTA'ÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1948

!
A ponte de�ItoJ�Hr'Ó'- Encontrado--oaviao I

I da I�onra, elevando o nome de seu RIO, 5 (A. N.) - O "Correio flal Manhã" publica o seguinte sóbre I
lOl'l'ao natal para melhor Ilú.;nifi-
cal' o dI? SLKl Pál.r ia I

"

Hornas ao Coronel Fcrnandc
:\Tuche,do, glótia de Ito-oró:

;SENHGRITA AVANY DAMASCENO Andr..itino Natiuidade da Costa
DA SILV!I\ 1° RaegenLo de Infantaria

Florianópolis, 6 de Dezembro .íe
19!17.
A 2a Cia. do '140 B. C., que tem

como Patr-ono o CeL Fernando
Machado.
'I'ransoorrr. hoje o 590 an ive rsá-

rio elo célebre combaLe tr-avado na
- -_ ..

!pgencl<Íria Ponte ele ItOl'Ol'Ó entre

CA distinta aniversariante, que tem tropas brasileiras e paragL1l�ias e (

Q R/.'»efetuosa roda de amiguinhas, sr-rà onde. a [rente d� _seus )Jr'ê1:'os s�l- I I, fí),
.hoje muito cumprimentada. 1

dados da 5a Divisão ele InfantarIa.) �
tombou rnortahnents ferido o he-

",
\,

r rníco cataríncuss Coronel Fcrman-
,
FAZE:\f ANOS HOJE: do Machado. I O Instituto Brasil Estados Unidos de Elorianõpolis, [em a honra de

,';_ menina Regina Augusta, filha Fernando l\�a'chaclo nasceu nes- convidar a v. excia. e exma, família para assistirem á contarénoía que
·-.do dr. Osvaldo Bulcão Viana la cidade, então Desterro, a 11 �e o dr, \Villiam J. Griffin professor de literatura norte-amer-icana na

, Janeir-o de 1822, na casa que faz .' \'., ,. " .
- sr. Orlando Jocelyn Conceí- esquina a rua Pedro Soares com a 'Faculdade Nacional de Ff losof'ia da Univers idado do Brasil, lJl'ofel'll:a

�ão, fuuc. do Tesouro do Estado que tem o seu nome. Verificou no dia 8 de dezembro, em português, ás 20 horas, em sua sede social,
- SI'. José Lupercio Lopes, func. praça corno 1° Cadete no Corpr sobre o tema:

.saposentado do M. da Fazenda Provisório do Desterro em 9 d'p AS OBRAS PRIMAS DA LITERATCRA �"DllTE-AMEllICA:'\A:
_ sr-a, Ester de S C'

)ir,veimhro de 183'8, sendo premo-
, ouza osta, es- vido a ZO Sargento em 1 de Feve- ROMANCES E CONTOS

posa do s r. Indio Catarínense da re iro de lR39. 20 Sargento em 26 O di'. 'William J. Griff'in, que ocupa o cargo de Presidente da Divi-
<Costa dt- IMaio de 1839, 'Sal'gento-aju- são ele linguas e literatura do "State 'I'eachers College", Minnesota, é

- viuvá Nicolina GJavan de Oli- daní o em 15 de Agôsto elo mesmo '.r, f A ts" d t f'il f' 1 U' id d d [
ano c Alferes em 2 de Dezembro

"Master o fir s e ou OI' em 1 aso la pe a nrversi a e e owa.

ainda do mesmo ano. Contandc A DIRETORIA

antigu idadc til' 18 de Julho de 1841
roi promovido a Tenente pm 8 de
.Junho de tRIZ. Promovido a Ca
p itão em 2 de Dezemhro de 18/17
con tando alltigui,dacle de 7 de Se
lembro. Por merecimento foi pro-

Com a gentil senhorita Irene movido a Major' em Z de Dezom-
.Bitenconrt, funcionária do Depar- 01'0 de 1855, a 'I'enente-cor-onel em

A:amento de Sande, consorciou-se 1 J de Maio de 1866 e mais tarde,
em 1867, a Coronel, estando, en

tão, na oampanha do Parugua l.
Cavaleiro das Ordens de 8ãc

Bento do Aviz, Cl'uíleiro r dr Cr,is
Lo, tinha o h,ílJilo ela Orflem ela no
:,a e :l Meda1ha da Campanha do
I iJ'nguai.
,Comandava a 5a Dh'ls1ío de fn

J'anl.aJ'ia, compoHta dos 1° e 13c
Ba La'fihões de Linha, 340 e 118° Ba
lalhões de Volllntários da Pálria e

a Ca,valaria dü NierJerauel'.
,A,pl'oximam-se os brasileiros

sob o Comando impávido do gran-
HENATO C. PI:\fAZONI elP Caxias, da Ponle de TLororó, ao

Procedente de Curitiba acha-se clat'('ar do dia G cle Dezembl'O de
1868.

":entre nós o nosso distinto c preza- O GCllet:'al par8.g11aio C[LIJallero,
,.do amIgo sr. Renato C. Pimazoni, rom 5,000 honwm e 12 bocas de

,'que veiu assumir a gerência da fi- fogu, se a,Cihava ,enhol' da Ponte

'liaI do Instituto Pinheiros, nesta Em sf}mi--círculo,
-

numa ele\'ação
(jIlIe l,he dava vantagens esLraté-

,'capital, anexando-o á fllial do Pa- g'icas, ,ag·uar.rlava' a aproximação , ,

,1'aná onde é também gerente efeti� rios brasileiros. para defenclpr a Próprios para jardins ou areas, podendo, tambem, ser

''Vo. j)onLe, dis,pul.ando-a palmo a pal- 'j)rmados em sala espaçosa.
Ao prezado amigo anguramos uma mO.

. PREÇO: CR$ 300,00
f::axias verifica que o ataqlle ele- ótimo presente de Natal. Fábrica Reinisch - Rua:feliz estada nesta capital e pros- ",p �er dese,nca,deado a viva força

pois reconhece o que lhe vai cml::lr ·João Pinto n. 44 - Fone 1.134

aqll-cla eslreila paSS3Jgem de 3 me- ------rrINTURARIAl
tl'os. onde um do ponco fnnclo A Imanem de "ri-�to"deslisa ])01' enLt'c elevrucl{')s muros ,;j y U II Só a "CRUZEIRO"
ele l'Oohedos". � d dentes,44
naflas as úll.imas ordens a tro- DO llena O

pu se movimenta para o a,taque, lUo, 5 (A. N.) _ Realizou ontem Para os pessoas de fino
t'�,crf>,Yendo mais uma estrofe da- 1 d 'f' Ott e'

a's 17 horas, no Senado uma sessão pu a ar t ...a e, o

Gu,e'l.e poema imortal qu'e fico'u . _"od wel!
s('ndo conl1e-cido como "A De.zem- solene, para a entronização da
brada". imagem de Cristo no recinto daque-
A Vanguarda, constituida peIa la Casa do Congresso. Caso curioso5ft Dj,\'Ísiio eng'aja-se com o adver- Royrogers - em:

sl(ll'io! O 10 Batalhão avança, so- Foram convidados o presidente
Indianapolis, 4 (U. P.) _ Gêmeos AG.IiDENTE AFOR'IlUNADO

bCtibo e heróko, de .... bai'oneta cala- da Republica. Nuncio Apostólico, .

siameses, unidos pela parte supen- Com:
da, sob gi,ga'nLesea chuva de bala,s cardeal Arcebispo D. Rosalvo Costa

do"
L P l b· 1 OI or da coluna vertebral - caso úni- Dale Evans - Os Filhos '"

cnn ra a . OH ,e co lçai( a. 'loca-se Rego, presidente do Supremo Tri-
com a InIantaria par'aguaía que,

hunal Federal, Câmara dos Depu- co na história da J\ledicina - estão Pioneiros

surgiu de emboscada dQ mato pró- em observação no Centro Médico
ximo. Luta terrivel, feroz e de- tados, ministros de Estados, pre- .

dá Universidade de Indiana, aqUI.
'srspel'ada Lrava-se, mas a supe- sidentes dos Tribunais de Recur-

,

'd d
.'

f
' O·s aêmeos, do' sexo masculino,

l'lO!'11 a, e TIUmerICa
.

az com q.ue o
sos, Superior Militar, de JusHça do �

10 Balallhão retroceda p,eto vigo- Distrito Federal, etc. são filhos da senhora Edward Spe-
rl}80 contra-ataque. 01', que se submeteu a uma opera-

Rr������k�����!'fs�gni�f.����f.�;��a(��� ·C"·-íi--S"Ii---.-wN·-O-·-·-·C-·--E-·--N-·--I·-;·0·' çã�sCe;:�i:��' �t!:��;n que os gê-
rJ'c a,: consoqu,ências rios tiros do N A i\ mios estão reagindo normalmente,
20 Regiment.o de Artilharia. ' I ' ,mas lhes deram poucas probabili·
A Divi.8ão de Fernando Macha- Vende-se a rUiJ JeroOlmo

rlade de sobreviver.
do ,atara novamente. ,ele acõr'do [Coelha, prox;mo à ,rua Felipe de RaI'os-

c, O b Foi tirada uma chapa -----..,-----------

com as orde�s ..UI' aXIas. em a- Schmidt, solida e ampla c ,sa
Le -lorna-.se epICo; a bravura e a, .

') 'f' d em ter,
X afim de determinar a extensão

coragem anelam de mãos dadas; os; resldenC18. edl Ica fi rI� conexão., iODDlJlifl, DO �m 1181TO11t'a'.,I'lel'I'OS lonlan1 a Ponte (� no\'a-, rena que mede 8l?rox,mada 1 li nlin 1'B,0. '

- -
' Um dos médicos dec arou que os '

nwnLe llm vigol'os-o eonlra-ataque /' mente 400 m2. Otimo ponto cérebros tem ligação entre êles e Rio, 4. (A. N.) - Com a. presen�à
l,a l'�gl1aio, tenaz, yiolenLo e fecoz de comercio. Trata r pdo t �1 e·

ção seria fatal do presidente da HepublIca serao
os f az recuar. f 1 36'0 que a separa

'
.

d d' 6;J t
Vol,tam os destemidos solclados one . Os pais dos <fêmeos não tem ou. empossa OS,' no la uO corren e

dI' Fernando Machado it· carga, ,.......... tros filhos.
to

no Conselho da 'Ordem Nacional do

apoiados prla Ca\'alaria de i\ieele- glorlOso. lransflg'urado pelo' amor
I Mérito os ministros Adroaldo Mes-

raner e a Ponl.p é re>l)assacla, mas o ria PteIa, conduz a galharda lll-
f' O d l'c! d I C R F d.

d I f I C"" e tto tra uz qua 1 a e quita da osta, laul 'ernan cs ,e o

Il'ilmlo ro,1Jl'ado <Í' pago com ::I vi- I
fantaria eletriza a pe a sua re, L1" � .

da do heróico catarinense que" gente espaela. Peça-o ao seu fornecedor. ; profes:;ül' Pereira Lira.

o avião Catalina, que havia desaparecido:
Obtivemos na madrugada de hoje a informação elo rádio-amador

Cicero Barreto, prefixo PYICQ, que acabara de receber llO aparelho ins

talado em sua casa cle campo em Jacarepaguá transmissão ele Manaus
da estação de rádio-amador prefixo PY8GB, confirmando o encontro Hoje: ás 4,30 e 7,30 horas

do jvião Caíalina, perdido na rota Belém-Manaus. Adianta a iní'orrna-} M�rle Oberc�n - Charles Korvin

ção, que Lodos os tripulantes rio aparelho foram encnnt l'cHIIlS sãll, "!
- Claude Rains

salvos, a mesma comunicação foi transmitida para Belo Hnriznnl.e. onrl- SUBLIME INDULGENCIA

residem parentes de um dos tripulantes do avião Catalina. Censura livre

____, .. �,,_ .. _�, No programa:
Noticias da semana - nacional
Metro Jornal - atualidades

ANIVERSÁRIOS

Festeja mais uma primavera, ho
,1e, a senhorita Avany, dileta filha
-do dr. A. Damasceno Silva, nosso

Diretor de Redação , e Consultor
. .Jurídico da Secretaria das Obras
"Púhlicas.

"

, ,

-veíra

de 1947

RIT Z

Preços:
Cr$ 4,00 - 3,00

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

ROXY
Hoje ás 4,30 e 7,30 horas

1° - Capitaes do Nordeste

nacional'
2,0 - Claudette Colbert _ Don

Ameche
ESPOSA DE DOIS MARIDOS

3° - Ken Maynard - Hoot Gíb
son - Bob Stelle em:

O !VALE DA MORTE

4° - Inicio do emocionante se..

dado
O RAIO DESTRUIDOR

Censura até lO. anos'

Preços:
ás 4,30 horas - 3,60 e 2,40.
ás 7,30. horas - cr$ 3,M unico

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

- jovem Osvaldo Melo Filho,
.uma das belas Inteligêncías juvenis
-da. nossa terra, a quem enviamos o

'nosso abraço.
CASkMENTO:

Bacharelandos
Convite aos soeios do Clube 12

Ficam, por este meio, conYidados todos sócios do Clube 12 de Agús
lo, para o grundioso baile a se realizar com a solenidade da colação ele

Gráu dOIS Bacharelandos de Direilo deste Estado, nos imponentes sa

Iões do Edidfcio do IlPAlSE, no dia 6 do corrente, ás ZO horas.�ante-ontem, civil e religiosamente,
o sr, palileu Vieira de -Souza, fun
cionário da -Imprensa OficiaL
Foram padrinhos da noiva, em

\
Aambos os 'atos o sr. Batista Pereira ODEON

Á 5 e 7% horas

.

Sessões Elegantes
TYRONE POWER -

JESSE JAMES

em

Tenis Clube

com

Henry Fonda _ Nancy Kelly -

Randolph Scott - John Carradine

No programa:
1) 'O esporte em marcha - Imp.

Filmes.

2) Fox Airplan News 29 x 92

Atualidades

Preços:
Cr$ 6,00 - 4,00 - 3,00

Ás 7% - CrS 6,00 (unico)
"Improprio até, 10 (DEZ) anos"

. . . . . . . . . . . . .. . ..................•

IMPERIAL
ÁS 4% e 7% horas

Sessões Populares
I \

A IRRESISTIVEL 'IiMiPOSTORA
Fred Mc Murray - PauleUe God ..

dard - Edward Arnald - Roland

Young _ Anne Revere
II

III?
OS DEMiONIOS DO CIRCULO

VERMELHO
ICom:
Herman Brix - (Bruce

nett) - Carole Landis
No programa: 1.) A Marcha

Vida - Nac. Imp. Filmes
Preço: Cr� 3,00. único
Imp. até 10 anos.

Ben�

da

COl\H;NICAQIO
Lf'vO ao conhecimento dos senhores associados que a diretoria re�,

ccbeu gentil convile para o baile dos bacharelandos de direito, a reali

zar-se dia seis (6) do, corrente, ás 20,00 horas, no edifício do TPASE.
conviLe êsse que foi 'extendido a todos os senhores sócios. Para efeito

de identificação rogo a fineza de apresentarem, á porta, o talão do

último mês.
, Plol'ianópo!is, 4 de dezembro de 19!17.

José Antônio de S. TIL'iOgo, Secretário-Geral.

.c sua exma. esposa. Do noivo, fo

d'am padrinhos, no civil, o sr. Leo

�iloldo Novais e sra. Lídia Novaes e,

,no religioso, o sr. Ivo Castro Gan

,:rlra e sra. Zélia Opllska Gandra.

Balanços de crIanças

"peros negócios.
x x x

"aLUBE A'PLÉTrc.O H. OLIMPICO
Em sna séde social, no EslreiLu,

o Clube AlléLieo R. Olimpi,co, r�a

lizará lIma da� suas gTandes 80i
'l'ées dansantes, sempre a,preciadas

�

pela animação e cordialidade com

"qne decorrem.
N.essa ocasião ser� eleita a Ma ..

.drinha do Clube para o períodO
1947-48, reinando desusado inte

resse, prC'w,ndo-se que o 'prelio se

rá clisopu t::liflissimo.
Agrade,cendo ao Clu.be A>t.léticJ

R. Olimpi.co 8 eleferência para n

nosso jnl'na), enviando-nos aten
'cioso convi.! e.

Tira-

, Toda pessoa que' fizer suas

,"(:ompras a dinhelro durante

�o ,mês de Dezembro na casa

PERRONE ganhará 15% de

<1esconto especial de Natal

'que a mais antiga e conhe

"cida' Sapataria de Florianó

,,polis oferece aos seus dis-

:tin tcs fr e g_:u:..;'!.,;;z..;:e..,;s..;... _

Terreno
V�'!lde- e ot mo terreno com

10x38, sito à Rua II mão

Joaquim. nesta cf/pitaI, per

.preç I favoravel. Tratar na

A\f i Itaria C rion!".
hua Tiradentell,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO TEM O PRAZER DE CONVIDAR A SOCIEDADE DE FLORIANóPOLIS PARA
O GRANDIOSO BAILE DE FORMATURA QUE OFERECE AOS BACHARÉIS DE 1947, DA FACULDADE DE DIREITO, A SE

REALIZAR SÁBADO� DIA 6 DE DEZEMBRO, NOS SUNTUOSOS SALõES DO EDIFICIO IPASE.

A mais moderna creação em

refrigerante é o

----------------------------".----,------,-

Ministerio da Aeronáutica
QUINTA ZONA AÉREA I

,
BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS

EDITAL CONCORRltNCIA '

J I'

I' - Devidamente autorizado pelo Exm": Snr. Ministro da Aero-
- náuí.ica faço púhlico, para conhecimento dos inüwessad,os, que se acha

"aberta, a parta' da presente data, a inscrição à concorrência para a \'en.!da, de uma lancha, a gazolina 'equipada com motor "Tornioroíf", com ca
pacidade para 12 toneladas.

II - O encerramento dar-se-à no dia 10 de Dezembro às 14,00

hn-lIras, devendo as insC,riGões serem dir ig idas ao Snr, CmL da Base, devida-
mente seladas e assinadas.

'

III - A abertura das propostas será procedida no dia 12 ele De
zernbro próximo às 14.,00 horas, na presença dos interessados, na Ser,n'- '

taria da Base Aérea.
lV - A lancha em apr êço poderá SOI' vista no trapiche desta Unidade.
Quartel na Base Aérea de Plovíanópolls, 25 de Novembro de 1947.

(a) - NELSON DA SILVA FONS�CA
Cap. Av. Fiscal Administrativo.

B:OM NEGOCIO
para quem' possue de Cr$ 10.000,00 «té Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

,

KNOT

garrafas grandesInspetoria 'de Veiculos I
EDITAL Rua Francisco 7'olenlino: dois

INSPETORIA DE VEtOULOS E seutidos.
.

TRAN'ST'DO PÚBLICO Ru« Frei Caneca: dois sentidos!
1° PLAlNO DE SrNALIZAÇÃO DA Büa General Bitencourt : dois
,

sentidos. Via Preferencial. !
'CNP.I'fAL Rua General Bulcão Vialla: dois

De ordem do sr. Inspetor Geralj' sentidos. i
comunico que, a partir do dia dr; Hua Gerônimo We1/dhau,sen: I

(10) do corrente, será p�sto C_fi, dois sentidos.
.

' I
execução o 1° Plano de Sinal ização ] 1úIU JOSI; Jaqucs : dois sentidos, :
da Capital, cO�lpref'lIlclendo as se-I Bu« JOltO Pinto: 11m ser;ti�o. Es-
guintes vias públicas : jlaClOmunento J)1'OlbliJO all' .as 18

Rua A1'a'Újo FigueÍ1'edo: um horas dos dias úteis. Via prete-
sentido (descendo). reucial.

Rua Anila Gariboldi : dois 8en- ]lUII Jerônimo Coelho: um sen-

�idos. . , . .

tido (suhíndn),
. ' IIAvemda Hercilio Luz: dois sen- Rua Joincile : dOIS acnt.idos. '

tidos -' Via preferencial. Lo rço da Alf'ânrlega: lado di rei -

'

-

,
•. Rua Alvaro de Carvalho: sobe pa-I Lo. Ponto de ónibus, i

Ira Esteves Júnior e desce para oi Largo PO(J1f.l1dess ponto de, MI·n·l"terl"O daCais Frederico Rola, com ponto de tmilJlls. n i1

rliv.j�ã? á rua Felipe �chm!d�. 1\e5-1 Larço Beriiamini Consiant : sen- Rli.':lI, 1.r.1·oba:te último tre-cho sera proibido o tini) circular. 'l'I�1
estacionamento ele caminhões e Rua Luiz Delfina: do is sentidos.
veículos de tração animal, depois I Bua Xlarecluil. Guütiernic : dois CAPITANIA DOS PORTOS DO
:18 horas. sentidos. INA

TitIO Arcipresies Paiva: elois scn- Rua Major Costa: dois sentidos. ESTADO DE STA. CATAR

tidos -- Via preierencial: Ru a Menino Deus: dois sentidos E D I T A L
Rua Almimnte Alvim: dois sen- Itu« lYel'rn Ra1l/os: dois sentidos. De ordem do senhor Capitão

tidos - Via preferencial. -Iiua Pedro lco : um sentido de Fragata da R. Rm., Plinio
Avenida Mauro Ramos: dois sen-l (descendo). da Fonseca Mendonça Cabral,

t�dos --:- Via preferencuü.
.

11.1111 Presidente Coutinho: dois
Anetiido. 'fl'ompostvky: dOIS

sen-I
sentidos, Capitão dos Portos do Estado

,!tidos. Praça Eteloina Liiz : circula. de Santa Catarina, levo ao co-

Alameda Adolfo Konder: dois Rua Padre Boma: dois sentidos, nhecímento de quem ínteres-
sent.ídos,

I Praça General, Osório: circula.
sar possa, que:Avenida Rio Branco: dois sen- Praça da Bandeira: circula, -

A

d ti�·idos. I Garage a céu aberto dois sentidos, 3) - de acor o com o ar 1-

Rua. Artista Bitencourt : dois, Praça 15 de Nouembro : a) lado go 28, do .Ato das Disposições
sentidos. j d(l Palácio -- Proibido para cami- Constitucionais T'ramlitórias,

.Rua Bocaiuya: dois sentidos - nhões e carroças depois das '1.1 os inscritos em Capitanias e
,Vw preierencial. hor-as, Dom ingos e f'eríarios, p1'OI-
Rua Bluanetuni : dois sentidos -

'I hído depois das 7. Estacionamento Escoteiros do Mar das classes

,v1:a preierenciat. ele a utornoveis ;particulare,s junto de 1924 e 1923 e anteriores, te-
Rua Brusque : dois sentidos. ao meio 'fio da calçada do jardim rão direito a inclusão da 3a ca-

, Rua Bento Gonçalves: um sen-IOli\'eira Belo e de carros oficiais tegoria da Reserva da Armada,
tido. (descendo). judo ao da calçada do Palácio. - .

nua Conselheiro Mafra: um sen- h) lado dos Correios e Tele- desde que tenham situaçao mi-

,tido. (descendo. No trecho com- (f1'aIos _._ dois sentidos, Estaciona- litar definida pêlo Exército ou

prcendido entre Praça 15 e rua mente de autornoveís de aluguel Aeronáutica;
Trajano, tem direção para o Mer- .í nto ao meio-rio da calçada elo b) - nessas condições os -_

..

cada, Estacionamento permitido jardim Oliveira Belo. Proibido pa- interessados poderão requerer C1108• CO'ntl-oental 'de Segurossómente no trecho compreer-dido I ra carroças e caminhões depoi,s das
entre a l'ua Deodoro e Jerônimo 18 horas. por inte'rmédio desta Capita-
Coelho, ,nos dias úteis. Via P1'efe- Pmça Perei1'O. e Oliveira.: Esta- nia, Delegadas de São Fran- Rio de Janeiro

1'enci.a.l.. .

cil'Jl1'amento wuto"móveig de all1- cisco do Sul, Itajai e Agência Fundado em 1.924

.

Cms Fredenco Bola: dOIS sen- guel.
, . .; em Laguna ao Diretor do Ser- INC:t.NDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

tIelOS, PraIa Getulw Vm'gas: CIrcula. i - dR' N 1 d Capital Realizadü e Reservas , .. Cr$ 5.140.4.40,50
Cais Gtw1'da-rno?'ia: um sentido Rna Rui Barbosa: dois sentidos - 'VIÇO a eserva a_va o 0-

Sinistros Pagos até 31/12/4.6 ' Cr$ 18.162.621,31)
i-- rumo á Pra(.',a 15 de Novembro, R71a RUa Maria: dois sentidos. cumento de ReservIsta, ane- SÉDE (lUa de Janeiro) SUCURSAL (São Paulo)
: Cais Liberda0Ef: do.is s�nt.ido,s. R't.w Saldanha Marinho: dois :xando a petição declaração de Av. Rio Branco, 91 - 3° ando

. Lgo. da Misericordia, 23 - 10° aud.

) Rno. Cambol'w,: dOIS sf)ntIdos. sentIdos,
. próprio punho de que. ainda Teleg·. "CONTINENTAL" T,e1eg. "CON1>AL"

,

nu.a Cl'ispim Mira: dois sentidos. H.na S'il'Va Jardim: dois senti.dos, -

b 1 r do- ,AGÊNOIAS:
. Rtw. Deodoro: um s'entido (de's- ilua Sete de Setembro: ,dois sen- nao rece eram. qu� que

.. BELÉM - FORTALEZA - RECIPE - MACEIó - ARACAJÚ -

cenrlo).
'

(.ido,s - Estacionamento de ônibw;; ,cumento de quüaçao mIlltar SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

, .

Rna Duarte Schutel: doi.s ,se11- 111(.(/ Trajam,o: um sentido das referidas Fôrçal'l; RIO 9'R,A�DE. . , . .. ,

tIdos. � (s'ubindo) - Estaoionamento proi- c) _ melhores esclarecimen- ComIssarws de AvarIaS nas PrmCIpalS CIdades do PaIS e do Exte-
RlIa Esteves J{mio?': dois senti- ]üdo no trec,ho 'entre Cons, Mafra

t
'

.

t d devera-ol,ríOr.dos para a'utomoveis. Um se<ntido e P. fkhmidt. os os 111 eressa os
• . TBm a satisfaçl1o. de comunicar o inicio de suas operações na Cida-

!(rlc.scendo) para cami,nhões. no tre- Rua Timdenles: um sentido procurar obter na SecretarIa de' de FLORIANóPOLIS com a nomeação de s/eus Agentes Gerais Se..,
'Cho 'Compre(?ndildo entre a rua AI- (vin,do á ,Praça 15). Via prefere17- da Capitania dos, Portos do nhores.
'Varo de Carva�ho até a rua Jo.invi- C'Ía!. i Estado de Santa Catarina em
1e. Dois senLidos pa�a caminhões ,nua Te.nente S'�lveira: um. sen- Florianópolis ou em suas' De-
no -trecho compreendIdo entre a tIdo (s'ubmdo) Vw p1'eferencwl.: .

'
A' • -

rua Joi'11vile até a rua AI. Lamego Rna. V'ido! Ra.mos: 11m sentido legaclas oe AgenCIas aCIma Cl-

lVi(( preferencial. , (dps,c,enrlo) Via prefel'·encial. ii tadas.
'

,

il'ua Emi:lio Blu1n: dois �,entjdos. Rua V�sconde. de Ouro Preto: Capitania dos Portos do Es-
.. Rua Peltpe Schmtdt: IdO'I� sen- dOIS sentIdos n [:8' o Te�Lro Alva.]'1 i tado de Santa Catarina, , em
lhdos no lredlO compt'eerndldci en- (Ie Carval'ho. Um se,nLIdo

(,SUblll-I' � �.
•

'l' 2 d d
.

btre fi rua Duarte Sc.hulel até a rua cio) Ida, ,Praça 15 até ao re1ferido FilO 'l8_:nopq IS, e ezem ro

Tra.iano, Estacionamento á dil'ei- TeaLro. de 1947.
'

ta, nos dias pares e a esqUle,rda R't/.a Vital' Mei1'eles: 'lllTI sentido Nelson do Livramento Couti
[lOS dias imrpares. Trânsilo proibi- (rumo ao Grupo Dias Velho). I' nllo Escriturário da classe "G"
,do para ,qualqpcr veículo no trecho

.

Rua Padl'e Mi(Juelino: um senti-, Se' etário'compreendido e.ntre Praça 15 de do (descendo). !
- cr .

'iJ\!o'vembro até a rUla ,Trajano. Aos Rua Alves de B1"ito: dois seriti-t························
- .. - ....

'c�]'Y]I'fl,bges e carroças. SArá Mrrni- -dos. ,'Não' receie em comprar DIREÇAo:
�ltiO penetra,�, sómenie nos dias Rt!Q. _4.1miranle Larnego: dois: a�ões do "Colégio Barriga- AméUa.M PigOZ:2;i
11.rt.C1S, das 6 as 1� horas, para car- sentldo.s.,. . I Verde" por que ésta organiza-
['el<ar e de,s'carrega.r. FI'Ül'lanopohs, 3 de Dezembrc, !Rua Fernando Machado: um:de 1947. ção esta sendo zelada por ver- RUA ALV�RO DE CARVALHO. $5
sentido. (elescc.ndo). ! Orlando Linhares

I dadeiros idealistas.

(xperimente-o. [' �'elicioso ..

SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço a bordo atendido por COMISSÁRIAS

NO,VO HORARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

SEGUNDAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO -lUO

QUAnTAS-PEIRAS AS 15,00 HORAS - CUnITIBA - S. PAULO -- RIO

SEXTAS-FE.IRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
"VOE PELA "REAL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL"

AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIROS

PELOS CÉUS DO BRASIL HA. SEMPRE UM AVIÃO DA REAL :__ A

NOBREZA DO AR

AGEWl'ER - OLIVElRA & CIA. - RUA JOÃO BINTO - 18

TELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAllEAL

EDUARDO HORN & CIA.
Rua João Pinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Florianópolis.

TILOGR FIAD
Correspondencia
Comercial

Confere
Diploma

METODO:
Voderno e Eticiente

..
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OESTADO-� átuu10 (; de Dezembro de '947 5

1JRA TENIS CLUBE -- PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO -- DIA 13 (SÁBADO), SOIRÉE DOS CONTADORES; DIA
'15 (SEGUNDA-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.

� alai das criancas pobres tis tabílidadelle
r i

I n Semana do arinheiro
. E,stao sendp orçonizoda» Borraquintias pelo Grêmio Lil'a prl1'(l os eX[�anUme",3rI>O SE1\T'ANA DO í\1,.I\IRI1NHEl!liJO

-dias 6, ,7 e 8 de Dezembro Sábodo Domiiuto e 2a f
" n' iucr

H io, (A. :'i
..)

- O. Departamen- .
Id.(' 7 '1 13 de Dezembro

L •

t l 'l
,. """, ,et1 a L'U)O UI?) o l dI" I ,,- rl M" té

' L ,

.sem.ol,o ee/.evertido �Ia�'a q Natal das crianças pobres. Sol'icita-s; á
o ,r. AcmIDls.r�ça[)-'"o ,I�ls)eI'l_O PiRüORA!NL� DO:8 J!jE,S'r'EJúS OOlVIEMOIRATIVOS DA SEMANA DO

,todeasd a.� fa.m!.lWls d:.e FTõrwnopol1s a sotidcriedaâe beneiiciasuio com rb10 I'rahalho ,�onsll1LC;Ll o D_�Sl': 80- MAiF@NHEIDRO(7n13deDezembrode1947).
pr. n �s qu.e pD!,e1'Cto ser remetuias cí R1ta Tra:iar;o 49" até dia 3, (}"Ifl,,- re, como agn quanto ao ex �[.�I�U� Dia 7.- Domingo - As 09.00 horas - Camp? da F. C. �.
�etrrw� dias 6, �,e 8. Refendas prendas e comestiueis podem ainda se)' :nE'llárlO co�. ",estalll l idadc a .. ,�e:",�l, .

Torno!o de Foot-bal! pnlrc 53, D. N. - 140 B. C. - Base Aérea e Pa-
.remetiâos ao Ll.I�. f}er_v�ço. de cozinha e bar, tudo ao ar' liv:re servir/o

rada pel� artigo ,23 .do Ato .,1." Ilícla Militar.

_p�l�ts 1�O�:lS do Grémio !-1.T'a. As burraquinluis serão nos tC1';'cnos rio I?-l'�I�?lSJoçoes .GonstltulcIOnars,i :rr'i�l,:': I Taça "Dia do .l\,'lar�nhc.Íl'o,
"

·e medalhas de prata an vencedor .

..Lua Te1l1� Club, das 19 as 22 horas e 30 miruüos, sitórías que s.e .teI]Jh� envolv :"0 c 1 Entrada Franca.

,

. ��oce,sls� admínistratévo .. �eI'l,a, p�s-I .

F,al'al',á ás 17,.30 horas na lliDdio GmIIl'1.1j,á, o C. T. Or,laIldo Braga

Sel'um!!"n 'salva.ra' a 'França t�1�1e1� cl���!,��ae r,��Sfr�rc;o '��;lâ��lcruZlrN�0'8 - Segunúa-Peiea - As 20:horas - Cinema no IPcNSE para \

I U vera ser demit.ido pela autoridade
o pessoal na 5a D. N.

'

, competente, como no caso dos fun- Falará ás 17,30 horas na Rádio Guarujá o OC. José LU1iz Paes Leme.

P�I'Ís, (D., P.) - A Assembléia " Ir, as comunic'<iQ'õelS telefónicas cl�a�lo� �
d PI" I '

I Dia P -- 'J1rrça-fril'êl. -- Falará ás 17.30 horas, na Rádio Gl!arl1já o

�aclOllal contínua de,b_;'l.Lendo, res- com o l'e810 da França, quando cen- 0'- .lvlsao o, ;ss�a uuque e OI -

OCo Gonça lx es .

. .guardada _por 'um cordão de tropas tcnanes de pessoas i'rr'O.m�e['am
Mao ..

f alando a I es pe:L?, opm�/, no I Dia 10 _ Ortai-ln- rei ra - Á<; 1,5.00.
·e de policíaís cOfoU capacetes de I

através de um duplo corelão poli- s�ntJd,o de .,que .�s extlal�'�lmela�lOS! Sessão d'r cinema no "Ri·t:.�", para o pessoal elo 50 D. �.
:aç-o, .:1 dástíca Iegtslacãn de emer-I cial IparD pentrar nos Correios e

c mnr r-endidos n? circular n: �Ll 0°' Falará ÚS 17,30 horas na Rádio Guar-ujá o C. C. SampalO.
gencia !wo.posta pelo primeiro mi, Tulegrafos. A policia informou que �94� d�bfecre�aIla da P�eslde�?,la Dia 11 - Quinla-rem)" - Falará ás 17,30 horas na Rádio Guarujá o

-nisíro Schuman, �fIm de armar de-I numerosos funcionár-ios postais (
a epu ioa, ey;,m ser eqUl�a_ ,t- C. F. Plínio Cabral.

vídarnente .0 governo contra a ca- telefónicos "orum €xpulsos do edi- �of ags funClOfalI?S � p�rtlIl'L rI.a Dia 12 - Sexta-fE'ka - As 10,00 liot-as - Lançamento doa Pedra
--da vez ma�ol' onda de sobatagens

I
Iicio, Apesar da farla 'utilização de ':f! a a [)1'Omll gaçao a ,0nS,l Ul-; ji"unclanw,nlal do lildifício Srrle do 50 D. N .

•d:monslraçoes em massa e terra'l hOmlba:s de gás lacl'imejante pela çaC!: '" .

. . I A� 15.00 h'Ol'a's -- Se�si'to do Cllléma no "Rilz"

rIsm:o. R'e,�g'umda,ndo-se de uma, polieia, o edifício continua OCLl]1a- • l,olns](le�and,? qlle um d,�1i ,.dlr,Cl.-1 .\,s 20.00 horas - T'eall'o A.lval'ú de Carvalho '!"eateo J��studantes
manI,festacao contra o govêrno Dl" I 1 t ., I

.
LOS í ecorr eDil, da eqUIpar aoao e a I

e '-lo \ ariado
P
'.

C
' '

' {O es.a. nOlLe pe os mvaSOl'es. coLabilldade e como a demiso'o
l' ", . •

Faça ela o.noo.ndIa, .iuslt.amefl:te. Em numerosas 10ca.Jidades v'3ri- p�l' ato re' id .

I eI" t '-��
I

Fala'l'á Ú, 17.:30 hül'éb na Rádio GlHu'U,j.á o C. F. AJntro Caibo .

. dIante, do 'edIfJoClo .da assembléIa, I fi'cantm-se novos atas ele sabota, ce'
p. � �ncJa I!1e wn e PI?- Dia 1::l - Sábi1do - Dia do Mu'rmhe.Iro.

,eI0I?1�'ntos da g�arda mOlvel � da
I gemo 0. de&carri lament.o do expres-I rê��1aa'��I'I��\��A��l�d� u�a a1'f���,; .

As 1: .00 h�ra3 - I:tcrp,pção ús a11'10ridael·e8 eh is e .l\Iilita.res, na

�ohcIa estendela� um. corda? d,e I 80 Pat'ls-LI,lle, levado a efeito esta lríollea a xl Íl" d
'

" g.
_

Secle .do VO D. N.
'. . ,_. ,

I601umepto para �m'Pe(hr f! trafegúl ma(]Nlgac!a, callsou 17 mmlo.s e Ilr
(

jf� do .e_ et suo a �plIcabJ!:d.� , A� 111,00 h()na� - 'I'arrie E��)"Ül'Lj\'a - EstaulO ela PolICia Mlh�al',
-,numa a'l',ea de rruLhu qU3!((rada en· reei'dos.. conLinuando o� trabalhos �'-ui ur���CeI o �� ?;�la�umeI�� ..l� i 'l'Oi'I!t'i(i ri!' Volpi'bol. COl'l'lc!a dp esta;fetas e clIlTida de 1.400 me-

quan:to os deputados se 3ichavam de salvam(}]1to. O govemo denuIl. dqo p'Pessoal"foO pa. e,�eld da IDl'Vd�S,a( Ll'08 ,pnl["(' pl'aç,lS d-l' convPs-À'],áqUiinas e Ch'IS do 50 D. �. Med,úhws aos

'l'cunl,l,os Duas hOI'� .� t' 'd
'

'

. 1 :11)lo'Va o pe o n e- 1
'

_

.... , . .:' ",s malJ:> ,tl.e ,'IOll este alo dr ,abola'gem na pró- 1.01' nú DA'SP. I \'·encp�
0,.E'�,

• ' , " '.'
' ,

nafr lendo sur·gldo nenhuma manI- [JI'ia. assE'mbi'?.ia. - Jog'o dc> \ Oll'lbol (',n[["€ o.fJclal;; da PollcI'a MIlltal' c 50 D. N.

festação, o trafcgo foi r e i,n:i-ciado, .() minisft·o do Interiol'. sr. Jll-
,.................

A, 20.00 bOI'as �, Sp�são Ralpnc -- Tealro Alvaro de Cal'vai<ho.

mas.
as for�.as. -com capac.etes. de

11PS :vIocl" deeln.rou, á ass.'embléia I OI'�Hl0,'p,:: ,Sa!'g'(·nV. rJ{\ Excl ['cito A.ndl'elino Cos.l,a, Dr. Osyalrl'Ü Melo

aço, - lloLlhzadas_ sómente no� mo- ((111' a "agí'Lação políti.ca que s,e v,e- : e Gmg. AnUía Alvares Ba'rata.
_

:o:enl,08 ?e �mel'.gencI,� - contlIl:ua"l l'ifi,ca n� paf� 10m Dor oh.ieliy() n !
,

.

As 2,:2,00 h'Ol'as - Frest.a rJan&anLe praça's - Srula,o do Democrata

reHI: posta'das em suas respectlwls I c1,e8tr\1lçaO do PlanoMarshaIr". Mo I Cluhe.
.

��lO�S�ç?e"..P�':tende, aSS.'im,. _mani-I'::lJ
f'oi

inter,l'pPidü por griLos' do� co- I '. Diáril��1,entc:, dos dias '7 á 13 s'el'ão d.istrilmidos 30 entradas pa.ra
1e"t,1l o gU\ erno a sua eleclsao de nlunr.,:j :]';. 'olla,ur!o-se 'Para o sc- I'

o Clonem(\: Hoxy.
'1'epel'lr CfLla1queI' evenlu-aliclade á 0relárió g"pral do Partido Comunis·
sua soberama. I a. deputado :vIaHri,ce Thol'cz. de- I_.o res(.o da ]!',rança, e'I1t.r,etanlo clarou ele: "E ,,6s monsi,eur 'Tho-

:.��;��e.�,a';�';ir�1��p��l��'ot��l� f���� ::'�'��rr;u�'or�Sat�l�:�, rà�d�ig��o�l�S sal�}�, i ne'legados da Rça-o S ratarla"-ense.nnlll.ue� ·eShveI,am em açao dn· ma.ls elo qur nmgnem ° que se Os Rins que devem eliminar
I II U, A I "

a!lte () (lJa. ele hOJe n.a CIdade de Be- passa". Mo:ch informou que as for- todos os traços de substancias !
'.zl:ers., a 11m ?e retl�'ar �l:?;;. I)Oml!- r;as policiai.s fOJ'a!ll coloca.das. de toxicas ou impurezas do organis. I A Ação Socia·1 Catarinense, pa.ra boá execução de s.eu pl.ano de

_Ul�ta,. o contI ate dos e�.IJJclos pu- fora ela ils$embl,éta para ],solar mo, estão permitindo que um 'assislê,ncia ao verdadei-ro necessita,do precisa em cada quarteirão da
bhcos e da sl1'lJ-preofelLura. Em "cedo nUli)lorro rie grl'Yistas' do Pa- excesso de acido uríco se acu- I o,

•

. .' : ,

' •

.

"Grenoble, foram cortadas esta noi- l:1cio de Bourboll'" .

mule e penetre em todo o
no"sa CIdade, d.e um ou uma repr,esentanbe, no mmImo, podendo cada

.

organismo. ql1a,rLeirãô ter' até cinco repres·entantes.
--------------- A falta de cumprimento de sua Ir De,s·eja.ndo o p.re�ai(lo lei·lor ou leH6ra colaborar em tão grandiosa

CENTRO j\<CAD(.;i\IfCO XI DE F,EVERm,RO tarefa por parte dos rins é a lobra, dê hoje mesmo a ,SUá ad,esão por inlermédio dêst.e jornal ou d.a
causa fundamental das dôres

(P(((,lIldarle dp. Di1'ei/o de Santlt Cato1"irllJ) reumaticas. lumbago e irregula"' I
R á:d.i.o Guarujá.

,C.o N V I T E ridades urinarias.. Pessoas que ,já se inscl'El'veram:
.

° Dil',e-tÓl'io do C,:nl f'U Acarl.(�m ico XI de Fe\"ereico, da FUic'l11clade Este acido uricorapidamente r6r··

I
Quar·leirão n. 18 - (ruas: A�mirante Alvim, Cri,s,pim Mira, Av.

-de Direito ele Sa·nta Catarina, tem o máximo prazer em convidar 08 es-
ma cristais agudos, que se alo- �auro Ramo', e Fer:,�ira Liml).
jam nas articulações. causando I'íudantes e a Sociedade dE' Floria-l1()j)olis para assistirem à,s oel'imônias a sua inflamação e rigidez. as S1's. Bento Aguido Viei<ra e Heitor Fa:da.

,.tie fOI'matllra ela fUl'111a de Bacharris ele 1947'- Tm'ma Professor HE'n- cruciantes dôres do reumatismo QuarLeirão n. 4 " ('ruas: F,elive Schmidt, Pedr·o Ivo, Sete de Se-

'.riqup Pon.tes. e outros males' do sistema urina· Lembro 'e Cons·ellh·e,iro IMafra).
rio. O tratamento apropriado de·
ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico. � por
isso que as Pilulas De Witt con

seguem dar alivio permanente
nos mais rebeldes casos.

'

As Pílulas De Witt atúam di,
retamente sobre os rins, de
volvendo-lhes a sua ação n'atural
de filtros das impurezas do

organismo.
Acham-se á venda em todas as,
fermacias.

PILULAS

DE WaTT

\
"

O progTalma dils ct'l'imôniRS fico\1 assim organizado:
Dia G de de'zembro, sÓ'bado: As 9,:30 horas, mis·su na Caled'I'al Me

'<trolpo,1 ilana.
Às 20 horas, C_olação .de Groá'l1, no Cl'ube Doze de Agosto, parani.nJa

,.tia pelo Professor OsmHnclo 'Wanderley da Nóbr,ega.
À 22 horas, 'DOS salões .do lDdi.fício IPA,sE, gentilmente cedidos,

,Baile de Gala (Traje: casaca, smoking ou summer).
Dinelól'io Acadp,mico, em 3 dr flezembro ,we 1947.

Hamilton Valente' Fel'l'eiNt - Presielenle..

CEl\"TRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO
(Facu.ldade rle Di1'eifo de Santa Catarina).

]<�nI'rAL
1)810 pre�e·nto, convi,do a lodos os colegas da Paculda:de de TJil'oilo

''Para assistirpI:l1 às (wrimõnia" de fOl'mallfra dos �acharéis de 194.7, 01'

';galllizadas sob o ,progTama a'ba ixo:
Dia 6 ele dez,embl'o - Na Caledl'al Metropolitana: Mi'ssa às 9,ilO I1rs.
No Cllubc 12 de �g-ôsLo: Colaç,ão de Grál1, à:s 20 horas (Havcr:i 10-

:.:gare;,; I'eservad os para os acadênücos de Direi'[,o).
'No Edifício do WASE: Baile de Ga1a, às 22 horas, oferecido pelo

',Centro Acadêmico (T,raJe: oCa.saJca, 'mokil1'g ou s'Ummer).
Diretório Acadêmico, 3 ele dezembro de 1947,

Hamilton Valente Fe1'1'eira - Presidente,

Convito
O Diretório Municipal do Parti·do Sqcial Democrático de S. José,

'tem a honra de convielar os seus Distintos CorreJi,gionários e o Povo
�m geral, para a solenidrucle dá Instalação da Câmara MUl1icipa,1 e pos-
5'e do Prefeito, s,r. Arnoldo Souza, a realizar-se nú dia 11, ás 19 horas.

São José, 3 de Dez,embro de 1947.
.o Dir,etório.

Balanços de
fi

crianças

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

I'rõpl'ios para jal'dins ou áreas, podendo; também, ser

,armados em sala espaçosa.
PR.EÇO: CR$ 300,00

(lqmo l)resellt.e ele Natal. - Fábrica Reiniscll
,João P luto n. 44 - Fone 1.184

Para os Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.
o GRANDE E MAIS ECONQMICOI

Sra. Steliota Garc'ia e sr. Sidnei Noceti.

II Quar�eirão n. 25 - (ruas: Blumenau, praça ELelv.ima Luz, rua Fer

reira Lima e Avenida Mauro- Ramos). - Quar'wirão, Il. 26 - (rua Irmão

Joaauim, Avenida M.auro Ramos e rua R�o G.rand,e do Snl)
,

Srt.a. Maria EnrilQu€.ta D'Avil�,
Snra, CECILIA MACEDO SIMOES

Quatro quarteirões. compreendid-os entr,e as ruas: Marech<11 Gui
lherme, Deodoro, Tte. Silveira e Arci,pesLe paiva.

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

Machado, General Bitencourt, e Saldanha Marinho.
Snra. MARIA COSTA SODZA

Quarteião compreendido entr,e huas Anita Garibaldi, F. Machado,
General Bittencourt e Av. H. Luz

Snra, AGNESE FARACO
Quarteirão das ruas F-elipe Schmidt, Geronimo Coelho, Tte. Sil

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

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

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

f:TA· CARMEN BARBOSA
Ruas: Visconde de Ouro Preto - AniLa Garibaldi - Fernando

Machado e âv. HercHio Luz.
SRTA. EDY LDZ E SR. CAMPOLINO ALVES

Ruas: Deodoro - Tte. Silveira - Vidal Ramús - Je�nimo Coelho.
SR, LEODEGÁRIO BONS.oN

Ruas: Felipe Schmidt - Largo Fagundes - Tte. Silveira - Á!varD
de Carvalho.

Mais disiurbios
Jerusalém., i (D. P.) - O loque

de recolher imposto nos disLritos
::írabes ele J·erusa]iém foi e,xtendido
paI' mais 24 ,horas, depois que se

vel'i'ficflram novos conflitos Dr
manhã de hoje. Ta.! medida, reslri
li"a de\'eJ'Íoa SelO suspensa ao' meio
dia ele ·hoje. Nesta cidade, elois ára
be,,; I enlaram transpor uma das
muralhas da. cidade inf.ri'lllgindo llJt'
sevél'as ordens do go,vêrno. O toque
ele r,e,colher, apli-cado na maior
parle dos distri,los áJ'albes, imp-o
dill a re,alização de manifestações
porém, clelnll'O ela zona murada . .io
\'en:3 árabes munidos de cacetes e

ped I'as a laJcaram casas .i LJldaica.� ao

longo do caminho que leva ás his
ló,.iea,s muralhas . .os princilpais
p()J�los de retirada são os ,quarLei
I'ht'g pnbres de Jerusalém. Haifa p

'Tel Avi\', onde c.entenas de fami
lias, caITegal1do os seus perLe:nces
pl'OC'l1l'a'l1l zonas mais protegi,das .

- --

OOMPANHIA GAUANÇA DA IWii
'.dada !til 1178 - mu.� II A i A
iJiCJlDIOI B 1fiJU.Jl9POJIIl'l':l1

Cifra. do Bsíanco à. 1 ç44! ti

CAPITAL E RESERVAS Or.
Cr$

80.900.606,30
5,978:401;755.97

67.053.245.30
142.176.603,80

ResponSfibiHdadef
Recete
Ativo •

•••• •••• o; -o •.•••••••••

�
I Sinistro. psgoa no. últünoll h' arme

I
Respon!H'ibilidudelll

Diretorf:9:
Iii Dr,' Pamphilo d'Utra Freire de Cm'valh'Ü, 0'(, �Hmci!ffO I

i de Sá. Anitlio Malflorr8l, Dr. Joeq".irn 3",p !!C/o ti;e Á,TP-H" 'I1 e José Abreul
�
�M.:��tJACFt���_liMt'I1�I,\I"./�'��J..1.,V.i#<.1:il(l"U_..'bh.1I" .....�:ttwn;;

%.687.816.30
16. 'n�.401 3G�,20

.
ApressRllflo-se em dar seu

nome para delegado da Ac:�o
Social Catarinense no �eu quar

Rua tf'!rão, v.s. já estará fazendo aI.
I go de utiI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

•
Terão os esportistas ocasião de a{i�istir amanhã, no Est8dio da rua Bocaiuva, ao sensacional e

gra�dioso toro.elo de encerranj3nto, promovido pela FCD, em homenagem a08 Cronistas Esportivos da
Capital .. Strão di8putB�It'e8 todos os 7 clubes da primeira divisão. Como preJilnloar jffgarão Paula

BanJos e Bocainva, df;cidh�do o Cãnnpeooato hdauto-Juvenll de Futebol. A renda
desUna-se á Campanha do Promin.

pelo---Oepaftameiito-üe-'eDis da F�C�D., será-iniciado h-oje o -�Pfimeiio
Campeonato Catarinense de feRis, com o concurso das. seleções desta capital,·

Itajaí, Joinville,' Blumenau e' Lajes.
.

EU VI A REGATA INTERNACIONAL

ASSIM NÃO É DIFíCIL VENCER
Alcançou extraordinár-io êxito a g·itn alí dos preparatívos para a!'

Regata Internacional realizada em Olimpiadas de 4.8. em Londres es
Pôrto Alegre no dia 30 último e na lando marcadas para março a� eli
qual soe f'izeram representar três miual.ól'ias de remo para a seleção
países: Argentina, Uruguai e Pra- olímpica, Enquamto lií se cuida da
si],

.

futura r'eprescn
í

ação, em nosso
Quem não assistiu àquele hr i- país não se ouviu ainda a nolícia

lhante certame náutico não pode de qualquer providênoia no mesmo
fazer juizo seguro da sua grandio- sentido. Mas não se írnoressíonem O alie'..11·c·o de.spede-se hOJae do campeonatosidade. Até então o nosso continen- os patrfcios, que à v:é"prra da
te não assistira a f'esta esportiva inauguração dos Jogos Olímpicos
tão sugestiva, qualquer que seja o tudo se ananjal'á ;pa ra o passeio
aspecto por que se a observe. ele vá nas dúzias de ca rtolas. . .

I O I
· -

dversárí d trí I'Se do ponto de vista da f'rater- Tem aí os prezados leitores uma 'S pau alDOS serao os a versarJOS o riCO or
midade remística sul-americana amostra do quanto são auxil iados . .

C?'fis.lituiu-se ela a'u�êntico SUlCCtSsO,
I pe,lo govêrno os esportes do R:io,da

I O terceiro turno do campeonato I cesso das cores atleticanas. e esta- zaro, Carioni, Mandico, Fornerolli

tõonícaruente o seu eXl�o_ su�)la�tou Prata. Isso sem falar na, assístén- da cidade será encerrado na tarde rão em seus postos para animar os e Abelardo .

.o, de quantas ?Omp.etlçoes desse

I
ria permanente que tiveram pla- de hoje, estando designados para valorosos comandados de' Nilt'i- Clube Atlético: Currú, Brito e

genel'O ja se efetuaram em ralas tlnos-e-OJ'lenlals da parle dos res- Ivani ; Waldir, Fonseca e Flávio;
da América do Sul. .

.

]JPeli\'os cônsules gerais DO Rio um importante encontro os qua- nho.

A sua organização :foi perfeita e

I Grande do Sul, que lhes oferece- tiros representativos do Paula Ra- I Capeta, Medinho, Niltinho, Mirinho
1··, d ' . Os paulainos estão dispostos a G tilos próprios c rr igentes -ti rema �I'es rarn varies passeios e um grande mos e do Clube Atlético. e en I .

do Prata r8'c,�n:heceram ,qu� o 1111-1 banquete, após o certame em que Pelas suas últimas vitórias obti- não ceder terreno e lutarão como Juiz: Álvaro Pereira do Cabo.
rportante cotêjo em nada fICOU a, tanto argentinos como uruguaios II sempre, com os olhos fixos no cetro O prélio será iniciado ás 15,45
dever -aos que se realizam nas co111 eram espetaculares. e rner-eci- das, destacando-se a que co leu

clc campeão citadino. .

d té d
.

t dA' P 1 R
' horas, na-o havendo partida prelínn-

aguas do 'I'igre, onr c, em m� e1::a os híunfos, fazendo valer' a 811a dian e o VaI, o au a amos e

de remo, a té?nica e. a pe,::t,elçao alta classe c a sua técnica catego- considerado favorito da peleja des- Prováveis quadros para o jogo de nar, em vista da resolução do De-

atingiram ;C'SÜ:I,c]1O al(l�ant.adllSsImo� r izarla.
ta tarde. O líder do certame ama- partamento de Futebol Amador em,

graças não só aos esfnrços dos seus ,"V. G. hoje; t f'
,

B iu a x Paula
hábeis orientadores como também � dorista está com o seu conjunto nas i rans errr o Jog� OC�I v, ,

ao apô io decidido que vem de lon- TeRO AO A1,YO. melhores condições técnicas e fisi- Paula Ramos: Tatú, Naldi c Chi-I Ramos (infanto-iuvenil) para o dia

gos anos receocndo dos govêruos Promovido pelo Cluh» ele Caça el
cas c jogará completo, consideran- nês ; Minela, Chocolate e Ivan; Lá- seguinte.

pla.J.ens,es., t i Til'o "Conto de Magalhães", i'eali- dó-se {UJe o tricolor do 14° B. C.
TACA DIA DO N"r_A'RLNHEliROÜ interêsse dos governan es ar- i '

.

I
.

- . I . • ,. ,

r"
_'>.. ""

ti 'llI'll'D1uaI'os pelos espor- I
za'l'-e-(i 'ioje e ama aba. no SLa.mi do constitue auvcrsarro per-igoso, co-]) id I comando elo 5c:gen Inos·e 'o '. . U

•

I I" , . . ., _ ".
. romo\ 1 o pe o v

tos em geral, e 'espe.cialmente pelo. JC·pUl lamento rto Educação PJ:-3Ica, mo temos observado em muitas
1" tr � N 'I como parte das co-:

remo, dif'icilmentc será suplanta- importante competição de tiro ao ocasiões, quando levou de vencida ,'],8 no. av a ,

,

I
memorações da Semana do l\laI'l-

do no contine!lle, e e com pesar ab'o, ele natureza io.Ler-sócios, á quadros respeitáveis COlJJO o Figuei- 9
que somos obrIgados a re�onhece,r I t"

- " . I ' d A A
' nheiro, l'raliza-sp. amanhã, ás

' .

'd J
. qua par lCl.paTao os mais eXImlOS rensc e o Caravana o r. pos sua .

te.ssa ver a.c e.
t"d d C' /'

I
.. -

f tA' horas, no ,Campo da F. C. D., In e�

,Pa:ra .qu e os leitores possam a Ira ores a· apILal. eXfelcntc eXlblçao ren c ao vaI
ressall'te torneio' de fuf.e:boJ entre

ter idéia do carinho C0111 que Ar-I O progr'ama está a-ssim ol'ganiza- o Clube Atlético naturalmentc sabe-
ti 'equipes do 5° DisLl'ito NaN:l'l. 14°

gentina e L:'['ugUlai. tra am as COli'êlS
I do: rá lutar ardorosamente pcla con-

do eSP,ol'te, mormente telHando .,
as, Hoje _ Primeira prova _ ás 14 cjuista da vitória fazendo, assim, Bala,hllão de Caçadores, Bn,se Aér,ea

suas corE'S naCIOnaiS es ao em Jogo . '. : C PoJí.cia lVrilitar, E'm disputa da
em pré!ios inlerllaeioflais.. basta 1l01'a.� - Homonagem as e.xcmo, sr uma despedIda ausplcl�sa, colocan- taça "Dia do Marinheiro'; e 11 a1'-
citar aqui um fato que nos l'mpres- gov,el'l1.ãrlor.do 1!�sLaclo - Carabina. do-se 110 honroso terceiro posto do ... _

f d t listi,cas meda!'llas de prala, A en- •• .. .... . ...

sionou prOl un ámen ·e, como prova HOje - Segunda prova _ ás 15 certame citadino. Os inúmeros tor-

eloqüente ela assist.ência :noral e
1101'a6 _ Homc.nagem ao sr. COTl1,lll- cedores do Atlético confiam no su- trada será franca.

materi:ll que os responsav·(,ls pe-
los .destinos de um povo devem a'ÜS dantc do 5° Dist.rito Naval - Fllzi,I

COlnllpat.rjotas que, fora .das lindes de guel'ra.
I ...IW-.·.-....... -.-_·��·_....._-_......·_-·..

p.:itrias, assumem o pesado en,cargo Amanhã - Terceira prova - ás 10 horas _ Homenagem ao jornal
de defender o preslílg'io ,e o renome

8 horas - Homenagem ao 8I'. co- "A Gazeta" _ Cara,bina dr preci- TOMEM
esportivo da sua be,era e a . honra.

. _

da s'ua bandeira.' mallclanLe da Guarl1lçao Militar - são. UID�D CreBSQta�a ARNOLDO . SU"�REZ CUNEO
Argentinos e l1'ru1guaios chega- Fuzil de guerra. I A,maTbhi'í - Sétima prova ás

"SILVEIRAu Clínica, Odontologia
r�m a

..

�ôrto 1\1�gre em aviões rI,a

1.
HOjr - Qua'l'la

'.PTova
- ás 16

hO-111
hor3.s _ Homenagem ao.

,clube NOTURNA

força aerea nllhtar dos. seus P�l- l'as _ Homenagem ao sr. comandan- 12 cle Ag·.osto _ RC'I'ol",er ali pisto- Grande T6nla. • Das 18 ás 22 ho,ras, com' -hora,
s,es. Aqureles !otarrum dOIS apa! e- ," . marcada, a cargo de abalizado pro-
lho,s, um com remadores, em nú- l� da PohcIa. MilItar - R,c,volver 011 la. fissional

.

mero de 25, e oulro com 'as embar- pls,lola. Ao� 3 primeiros co!ocaJlos em Queremos que todos façam Rua Arcipreste Paiva 17

cações para a corrida, e�ceção do Amanhã - Quinta pro,va - ás 9 cada prova SE'rão oCo.nferidos Pl'ê- parte do quadl·o social dos! _

<> eilglh L", deVido a.o COml)rllJl1entp. horas - Homenagem ao sr. Prefeito mias. componentes do "Colég'io Bar LASA MISCELANEA diatri.

�:lrg�r�l;e��m'l���;��rl��,lJ,1I7.a�111·iet� el8 Ca,pital - Caraibi-na de preci- Ontem foram encerradas as ins- ga-Verde". Por isso, o pag'a- buidora dOI Rádios R. C. A

bom aliás. Acol1·1 ece qu·e os p01'te- >são,. crições, sendo vantajoso o número I mento da a.�ãQ é feito em & Victor. Válvulas "e Disco••
il1hos nDO se acel'taram com os re- AmaIllhã - Sexta pro'\'a _ ás de .par'ticÍJpantes. prestaç.ões. �U8 Conselheiro Mafra
mos ga·uCJhos ·e daí telefonarem á
noite para Buenos Aire,s, solicitan
do os ,seus. Antes das 12 do dia, se

gui·nta pousava na capital gancha
outro aparelho miJi.tar, wnduzin
do os r.emos, com o,s quais 'a valüon
te guarnição do Rosá.rio levou de
vencida as 'Competidoras e altenu
fiO mastro da vitória o pavilhão
alvi-cele-ste da sua p,á,tria. Êsse fa
to ilustra perl'eitame�e' '3 compe
lletração que tem das suas el·eva,..
(ias funções o govêrno argentino.
àpoiando moral e maLeria!mente
(JS .seus nacionais,

Não foi menor a cooperação do
govêr,no da República Orim1tal ele
Ul"uguai. O;:; seus remadol'es -e de
legados viajara.'l11 i,gualmentE' ·em

avião militar, e, - fato iné.clito na

vida es.portirva continent.al, - a

€,mbaixad'H foi acompa.nhada .pelo
(loronel chefe da ,Ca8a Mililar da
l)residência ela República. I�so
basta para l'essaltar o carin'ho com

que são olhados os esportes DOS

países do Prata.
Em palestra que mantiy·emos

com yál'ios ranazes de Buenos' Ai
res, ficamos sabendo que já se co-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Cavalheiro, sennere ou

Senhorita

Seia em seu quarteirão
um dos delegados da

Ação Social Catarinense.

Peça informaç3es nesta

redação, pessoalrrll3nse
ou pelo telefone 1022.

fRACOS.
ANÊMiCOS CIA CATARINENSl

DE TRANSPORTES AÉP.EOS LTOA

\

Eis C) genuíno

A VENDA NAS BOAS RELOJOARIAS

DISTRIBUíDO POR LEVY-FRANCK S/A. JOALHEIROS IMPORTADORES. PÓ,RTO ALEGRE

OMEGA '*
.

1Mw- '* dAZ

l

"

I

I

.1
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1��TAPO sàbado l) �e Dezembro de 'M7

Cad,astro S,oci,al d()-(cO Estado») - Mínísterío da Marinha
Pedimo. aOI DOU� dUtinto. leitor.., o �o ctt. li'rMllcher o

�pon abaixo o remet.-lo • DOUA R.uçlo &fim.. eompletarmol
�,_to antee, o D08DO IIlOl'O c.clutio�
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:A8radecertamo., t4mb61D, ........ d. aotle1u ........._
......toa • oatru, de lNIHau. GIl •• ...-ou�

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultoa

e crianças
Consultér-lo - Trajano, 29

Tele'r. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
F'el ipe Schmidt n. 38

Tel. 812

'i II. SAVAS LACElOÁ
....�lca de OlhOll
- On1c1ooL Naris - o.r._t&.
P"lcriçéio de lent•• de

contato.
Reiniciou sua clinico

Con.ultorio: Felipe Schm idt 8
Da. 10 à. 12 hl, e dos

14 à. 18 hora.
TELEFONE 1418

DI. LINS NEVES
)(ol�stias de senhora

CloIurnlt6r1o - RIua Jo!io Pinto L .,
_, Sobrado ,. Telefone 1.461

Jl.ul.I1kcta --.,. Rua Sete de Setembro
- Clf.üdtlclo I. A. P. da Estiru

Telefone a 880f

r

DI. A. SANTAELLA
!!MiPlomado }?ela Faculdade Na·

de Jleulclna da Umnnl4a.
Brasil). Médico por concur·
8erv1ço NlI'cional de Doa-

.. MentaiL 'Ex interno dia Santa

.... de Jl1Ieric6rdia,I' Hospital
1IId«Htnce do Rio 'D& capital .,..

dera!
fMIII().& -::msÃil OOJal'{O.u

_ IIoIuultófrio: ,Ed1flclo �
NETO

_ .. rel1pe Schm1dt. CoIUIultul
DIlI 11S Ali 18 hOra. -

Rellidan0ia:
Largo Benjamin Con.tant n. 6

.. POLYDORO S. THIAGO
1I1IMUIO CIo Hospital de Oarldall@

de, P'lorlanópolis
.....i)ente da Maternl!1a!1e

tIIMIIIOA IUDIOA - DIBTtmo

JlIa. DA GESTAQAO J!l DO

PARTO

-... 4011 Orglioll lnternOll, ..

peoialm;ênte do cor&çllo
1IIJMIlOII8 da tirolde e !1emal.

B1f.ndulas internas

J1IIIIIODKAPIA - ELECWROCA"

....UFIA - METAJlOLI8MO
BASAL

�... 41lrlame,nte 481 1:1 &iii

18 horas

atHIIUM chàmadoB a qUlil�UC!T
� blaluBlve d'.lrante 8 noIte,

JNJJIII11LTOm:O: Rua Vitor MeJ.re.

les, 18. POne '101.

�0lA: A'fenlda Trom·

powslt1. G2. :Pane '168 II. PAULO FONTE!
CJlnioo e operador

coa.ultórto: Rua Vitor Meirêlel. lIt
Telefone: 1.405

OOIUcltwl das 10 ls 12 tl dali 1.. li 11
E&,lóbcla: Rua Blumcnau. U

Telefone: 1.&2a·

Dl. ROLDÃO CONSOM.
fi!l!PJWIA GERAL - ALTA CJI
aClllGIA ,- 1I0L1II8T1Ml D. _
.... lOI'ORAB -DPARTOfI •••

, �o pela Faculdade de llte,
-- da Universidade de No

"VAU, onde foi assistente por' ....
.. _OI do Serviço C1rIlr«1oo «.

Prof. .A11pio COlTe1a NetO
� do estômago • vw 1Itl.
..... Intestinos delgado e «ro-.
iIU"oí4., rLlis, próstata, bexla'a,

Meru, ovario.1I e trompa.w. var_
..... .IUd!rocele, v�s • heru

CONSULTAS:
... • li.. , li horas, à Rua '.ASM
1IdmIJIdt, 21 ('altos da CAIIiIi r..·

r.1so) . Tel. 1.698.
1IiiIIIID.,NCIA: Rua EstevQ oi.

mor. 178: Tel. M '184

,.

DI. NEWTON D'AVILA
� - �1a'ií Ur1nAr1u -

Doa.tu dOi I!ntestmoa Nit.o •
.... - Hemorroidas. Tra,tamQ.

to 4a colite ameblana.
PI81otez'apia - I:lI.fra verune.IDo,
ConéUlta: Vitor Meireles, 28.
&� d1ar1amente li 11,30 às,
I!. , tarei.. das 16' hs. em <lll!nt4

Jliltdd: VldJal Ramo.. M.
1'0J1. 1067

1-'. II. S. CAV��CANTI
fi!lII4C11 exclullivamente de er!.lln9U

aue �ha Mwnnh3, 1.
Telefone )l. '132

FARMACIA ESPE'R-ANÇA-
d@ Farmaeêutleo NILO LAUS
Boje e amanhA ...ri ....a preferUla

Drocu aaeloWa .. elJtrancelru - Bomeopátiu - Pod.·

aarias - ArtiI'.. ti. lton.-c:ha.

Gana.... exata ob:l4ln-bda .. reeeUúrie 'DWco.

TINTURARIA CRUZEIRO.
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUP =\5
R.eforma chapeol'\

Profissional competente_ - Se r viço rapido e garantido.

TEUS FILHOS
aplaudirão te. ,esto,

quando souberem que col.
borlste pró Restabelecime.�

. to d. Saude do war••

V. S. quer o prGgresso da

IlA)s'Sa Juventude� Dê-lhe ins

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

' .
'

" ._,_._!:"!:!!!!5

EDITAL
De ordem do senhor Capilão de Fragata da Reserva Remunerada,

Plinio da Fonseca Mendonça Cabral, Capitão dos Portos do Estado de
Santa Catarina, faço chegar ao conliecuncnto dos interessados, que:

a) - Todos os Reservistas navais das classes de 18 a 45 anos, isto
( os nascidos de 10 de janeieo de 1902 a 31 de dezembro de 1929,
residentes no Estado de Santa Catarina, deverão receber de 10 a 16 ele .

dezembro, GUIAS DE INFORMACõES DO RESERVISTA, na Capitania
elos Portos, em Florianópolis, e as entregarão ele 16 a 30 de dezembro ••• •••••• • ...

no mesmo local, devidamente preenchidas, acompanhadas de uma f'o
tograí'ia 3x4, de frente, sern Chapéu, do, Reservista e sua Caderneta,
Certificado ou Certidão, para que seja posto o competente VIISTO, de
acordo com o seguinte horário: Dias uteís, das 10 ás 12 e elas 14 ás 16
horas. excepto aos sábados:

b) - As Empresas e Companhias de Navegação com seele nesta
Capital receberão GUIAS DE INFOltMAÇõES DO ,RESEiRVTSTA (tantas
quantas forem necessár-ias) para seus empregados Reservistas navais,
na Cap itania cios Portos ele Florianópolis e as restituirão devidamente
preenchidas, acompanhadas de uma f'otogr-af'ia 3x4, ele frente, sem cha-
péu, do Reservista com a Caderneta, Cert.if'icado ou Certidão para o Crime. civel
fim já indicado; Conlltituição d. Soci.dad..

c) - Os Reser\'i,-,ta� noderão, também, receber GUIAS DE INFOR- NATURALIZAÇÕES
MAÇüER DO RE.SEH.VISTA nas iDclegacias desta Capí tania em São

II
'Titulo. D.olal'at6riol

Francisco rio Sul e Itajai e na Agência em Laguna, iJ1:.O prazo acima, E.crit. -- Praça 15 d. No". 23.
citad» e as entregarão em idênticas condições; J R••id.

lo. andor.

I
- Rua Tirad.nte.

47..:d) - Conforme vem sendo observado os Besorvistas navais, eni-I FONE ._ 1468
pregados, não precisarão comparecer na Capítanía dos Portos, compe-
tindo ás Empresas, Entidades ou Companhias o recebimento dos GUJAS
DE INF10R..vrAçõES DO Rf;)SERVI.STA, que as restituirão com relação
especilficac1a, r-m duas vias, - passando a Repartição Recebedora o

cornpr-tente recibo;
e) - Os Reservistas navais de outros Estados. em í.ransil.o, r�cc

berão o mesmo GelA DE TNF10R:MAÇõES DO RIDRERVISTA, nesta cu
pitania, Delegacjas e Agêneia, sendo a entrega ,feita pelo próprio, o'l(�

apresentará a Caderneta, Gertificarlo ou Certidão, pana o competente
VI,STO, assim como urna foto�rafi.a 3x4, de ,fTent.e e sem chapéu;

f) - Os que não possuir-em Caderneta, Certificado ou ,r:ertidãô (pOI.'
-não terem recebido, por terem perdido ou não terem em mão o do-
cumento que lhes foi entregue), deverão, íamhém, apresentar-se. As .

suas (mTAS DR TTNFOR'MAÇõES DO RESERVISTA, r-eceberão (,\ VISTO

. .. �,

A.proxlme-se JIl8ls de se••
amIgos e parentes enviando..
-Ihes um número da revista Q
VALE DO ITA.JAt, edição de-

Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO

LEMBRA..TEl
Inúmeros leres h1llD&DOI,

que já foram femes com.

tu, aguardam teu aUlõo ,a
ra que possam voltar á ...

f

ciedade. Colabora na Cam"
poha Pró Restabelecimeat.
da Saude do Lázaro,

Vende-see uma nota explicativa;'
g) - �o coerente ano, não haverá (IA Comemoração elo Reservista"

com as solenidades que lhe são peculiares .

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, em Ftor ianó
polis, 26 'dr novembro de 1947.

Nelson do Livramento Coutinho - Escriturário da classe "G" -
Secretário.

Uma' me.a para sala de jantar,
em estilo antigo e alguma. camas
de solteiro.
Trat<lr à Avenida Mauro Ra-

mOI. 64,
'

I
. . ..

. .

O VALE D0 ITAJ..U
Procurem na Agência.

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA
I 'OU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ElECiANCIA?

UM ANALFABETO
é um cego. Não deixes teu amigo.

na cegueira da ignorância. Dá-lhe
a lu� ela instrução, levamdo-o a um
curso de 'aMabetizacão de adultos.

'PROCURE A

Alfaiataria ' Mello
................................... lo' lo o

Rue Felippe Schmidt 48
......................................................

Relojoariq: Progresso
d'� IU�END & FILHO

COMPRE SEU RElOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMj30LSO POSTAL
Faça seu pedido r:/or carta ou telegrama e pague

sómente quando receber.

Seja um élo a mais na ca
deira que ha de unir esiorçlos
em favor dos que ·sofrem.
Você não pode, .sem pl'evio

exame, conhecer os velJ.·dadei
}'O.8 nece�'s,itados entre os qu�
lhe estendem a mã.o.

.......................... lo ........ OI

SI CONSEGUJ.RES
Que um teu amigo ou conhe

cido analfalbeto frequente um cur
so �lotur,no para a/prender a ler é
a ,es-crever, pr,estM'ás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral Me..
tropolita'l1a ou GrlliPo Esc.olar São
José.
.... ""lo .. .

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

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.N. 4 Cr$ 220,00

Marca Condor
.

Caixa de niqueI. fQbricação
Italiano

Altura 9 cm.

N. 4·A Cr$ 240,00

N. 3 Cr$ 180,.00

Senhor solteiro, dando de si

I
as melhores referencias, deseja
alugar um quarto com entrada
independente em casa de fami-
lia. Prefere entre a praça 15 e
rUI:) Esteves Junior.
Propostas por obsequio a�

O Batalhão Barr�ga-Ve,rde Gerente deste ;o�nal.
foi constituido de catarinenses •••. •.•• .,.. .... .... . ...

destemidos e o "Colégio Bar- Empreg'ue be,m o seu dinhei
riga�Verde", usará a mesma 1'0, comprando ações do �'Col&
bandeira. I g'io Barriga.Verde" •

QUARTOFabricação italia:i.\a

Caixa de niqueI

Altura 16 cm. O mesmo com repetiçãa
No..os relógio••ão acompanhado. doa respectivo. certificados

de garantia.
PEÇAM·NOS OATALOGOS - ENVIAMoSÓ"RftIS

JUCEND & FILHO
Curitiba •• Praça Tiradente.: 26C -. Paraná

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

,I, "'A," CA,
di

'$',Z'TIA'.
rillriIII Fabricante e distribuidores daa afamada.,�con·'11 '1:1 fecgõ••'-DISTINTA-. RIVETi Po••ue um,gl'an';

d. ,ol'tlm.nto' d. caaemira..: 1'1.c:ado.';;'· I)l'ln.
bon•• barClto.; algodõe., mc!'!n•• aylam.nto.

I
'

pal'a alfalat... que I'ec:eb., dll'.tament. da.
m.lho... fdbl'lc:CJII: A Cala ·A CAPITAL- ohaMa a�il'at.Dgaoi .�dol ;Snrl':i.. Com.ro....t•• 'do Int.l'lol' no' ••ntldo d.�lh. faserem 'Imo

vllJtta Gnt.1 d'••I.tuanm .ua. oompl'a.' MATRIZ' 1.m Flol'laI\6poll•• 3 FILIAIS.m Bluraenau .�La:le••
:.................................................. Mi ma

I
I
4h
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AOS BACHARÉIS DE 1947, DA FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA .- DRS. ALDO SEVERIANO DE OLI

VEIRA� CATARINA NAVARRO HABERBECK DE OLIVEIRA, ÊNIO EZEQUIEL DE OLIVEIRA; EURíDICE DA GAMA D'EÇA"
FRANCISCO DE ASSIS1 FRANCISCO MAY FILHO� JOÃO BAPTISTA GONÇAI.iVES, LAURO LUIZ LINHARES5 LECIAN SLO

WINSKI, SAULO CARVALHO E TEODóCIO MIGUEL ATHERINO ._. "O ESTAD·O" SAUDA MAIS UMA EQUIPE DE VA-
LORES MOÇOS, A SERVIÇO DA LEI E, A PRóL DA NOSSA ESTREMECIDA TERRA.

-------,

Ub��ua lumlraote I Uo vice-presidente da Repubhca
������D�S�{!��::;�t"TE I () ,��u"'� ;,��t�?,�, �,?,?;�p, ,y,,��;}'ªJoaçaba;

Ina Assembléia Legislativa. recebeu do eminen te �en�,ílol' :'\erüll Ramos,..
-_ "

"'] Pr-esidente do P. S. D. e Vice-Presidente era Hepública, o seguinte tele-·
i

Os paraguaios reagem r abri-I [la ,-;o,1're o contra-ataque inimigo e

gam os hrasrle irus a voltarem ú -sí.á abalada pela falta, de seus

sua hase de pari ida. ]:: terr ivel o ChrJr,.-,. Mas a vitória não tarda,
dp�(\:u'olal' ela peleja... no choque -urge r-m canjpo o intrépido Ca
dos corpos, no rel in ir cios ferros e xias com sua imensa força, moral
no sihilar rias valas ... onde dois com a I rud icão cip sua gloria. De

"�j)wda r]psemba i nhada dá o sinal
fie 'Carga e avança resoluto, á fren
fe de seus SoLrla,dos, pronunciando
1 Iiase varonil e belíssima:
"i-'ig-am-me os que forem hrasi
lr iros !"
Flutuam ao vento aH Bandeiras

rfn Bras il ; os clarins e cornetas to
-arn "avançar" e "rogo", o rufiar
]()� Iumbores acelet-am a marcha
los. Infante 50 o galopar da Cava
"ar in, os canhões troam ... é a úl
'ima c,uga... a carga tia vitória 1
ntl,t'1bram-,se as últimas resisl.ên
··i"" inimigas, a,nlp a invesl irla dus
nossos; rirrnara-sõ definitivamente
a derrota dos. ipara'gnaios 1
Todo o Exército brasileiro atra

vessou a Ponte de Itororó 1 A Ban
deira (lo Brasil cobre o COT'.po glo
rioso de Fernando Machado; que
tornnára como um bravo, em L�
SR. da Pátr-ia: no Hospital de San
gue, serenos e orgujhosos da yil.6-
r ia, suportam deres cruciantes
das glor-iosas ter idas: Gur ião, c

!:l1101'!tal, e Argolo, o j·üstP!11 :<10 I

Deoídn-a . o comhaí e a inh't�r)i'-!ll
e valente Intantaria I

Com o sangue generoso elos va- condecorações com as quais
lrnt,e,s e o heroismo dos (TU·3 ado- agradecido.
ram o cumprimento tIo dt:'vpr. COl1- Por esse motivo, vem sendo ho
fiante no "Deus dos Exércitos, os menageado com demonstrações de
valorosos J.J1Jfal1ltl:'S escreveram, uma
vez mais, nas páginas mili't::I.1"'s de apreço e regorijo, não só por parte
nossa História Pátr-ia, il puiavra : das altas autoridades do Estado,
- VfTólUAI tanto civis como militares, como
Ü valoroso fiLho do Ma ii)" Ma- também, da 'socie1iade catarinense

noe'l Machado ele Souza e" eie :ma

EStposa D. Joséfa Bernardinfl de
no seio da qual goza de merecida

Souza, 80<l]10;'a tomhar no Campo estima e consideração,
Continúo "" 3... pógin", --o

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

'-'ôlhiôba udenisfu Rl���H�TE I I'

O 'Valdir oCorrou da ri.nha,
Quando por prosa confus�
Substituiu a f01hinha
E mandou passear a musa!

DemucraLi,co na AssembMia Legis-
laliva, Dr. Antônio Nunes Varella Ignorancia... Inteligência agil e brilhante, o'

novo cultor de Direito descende de"
] AcompanlmrJo do gal.anle filhi-

f· IIlthO
e EXlffia. espo<su' Da. Uamal geogra Ica tradici?nal familia, ca�arinense-",

vê Souza Varela trouxe-nos S. S. a
sendo fIlho do sr_ Jalllle Lmhares e'

A igl1oraneia, e.:;n nosso país, não
neto do saudoso major Lauro Linb�--

agru,rlavel no,ucia do, esplendido se nota. apenas nas camadas pobres r�s.
.

triunfo obtido pelo Partido Social da socwdae. Ela ocupa ás vezes É· • •

D ·t· 1 ··d d . . I 'maIS uma esperança catannen---
emocra ICO naque a C,l a ·e. lugar de destaque Ilas propnas eh- 1

. .

A·., d'
-

I ··d d se, que 10Je Ingressa no apostolada·
uO! Icaçao, a lOuestI a e, o tes suportamente intelectuais. Um do Direito.

earateI' que S. S. possue. e o pro- pano de amostra é o seguinte tele-I' A
.

f d
.

.

os seus pms e ao novo advoga--
1l�1 o amur '<FIe dedica ,ás cousas grama publicado pelo jornal "A d b, . .' o os nossos a raços.
ca.armos,es, muito influiram para Noite" do Rio, em sua edição de 14

.

I <conquistarmos
a vitória 'naquele de Novembro: I vadindo os municipios de Indaial�.

mmli-cipio, um dos maiores -celeiros DENSAS NUVENS DE GAFANHO- Rodeio e Timbó, vindas de 'Lajes"
I do Oeste ,de 'Sa.nLa CaLarina.. TOS INVADEM TRES MUNICIPIOS no Hio Grande do Sul (sic) ...

----------------------------------�--------- �urnos' I 9��0���erm� jorn�
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poderosos e aguerridos exércitos
se abraçam e 8C repelem, no dese
jo mortal de aniqu ilação!

O General Gurjão, I em a sur

vez, quando avançando com os 1 r

e 36° Voluntários ela Pátria, pro
clama - "Vejam como morre 11m

general brasileiro!" e Lomba, mor-
talmonte ferido.

.

A })on[e 'lorna-se dc"oradora in
saciá"el de vielas. mas a inLnépiela
Infalltaria mais uma "ez ava-nca

para a PonLe, nas pegaelas elo OUI'
jão, reforçada pelos 3!,O e 51° de
VO'I'llnl,áríos.
A \'itória ins1ste em ser dificil..

O General Argolo, com o que lhe
re.sta rio 2° Cor,po Sp engaja no
r,o,mibn te, mas p também aUngido
pela melra.lha inimiga ao atraves-
sar a Ponte fatídi'ca.

.

A Ponte humilde s,e projeta na
Hislória MiJj.tar de elois Po"os
úpifando vida elos que temIam vio
lar ,;)lia passagem ...
GlI rjão e AI'gulo sãO' retirado,

dO' campo da honra e a tropa sente
a fana de seus Ohefps g,lorio.sos._<
-esboça uma rcLira,ela. _. a Ba[alüa
�lj.]1Igira ao auge üe SLla inLe,nsi
d.adel ...

Caxias, calmo e alenlo, .

segue
to.das as fases do combate, pres
sente o perigo da irag.éclia. Deter
mina que o 1° ,Corpo de E:x;ér-cito
avance �ôbre a Ponte e ouü'o bra
vo ralarinense ontra em combate.
É Jacinto j\,fa,Ciha,do Bit,tenc,ourt
(jue numa arrancada titânica cou

s·egnp a,travessar o desfiladeiro
depal'ando-se COlll1 tremenda rea

çãO' do inimi'g·o. Os 46° c 510 ele
VoltmLários formam quadrados
ondr o ímpeto das cargas para
guaia,g se quebram; firmes, sober
bos na abnegação e no des[lrezc
,pela viela, os II1Jfantes intemoraLM
com desmeeU,da coragem dizem
hem alto elo valor e do eSlpÍrito de
saeri'ficio do Soldado Bmsileiro.
Pela quinta vez est.á a PO'nte to

Ima,da pelos brasileiros. Mu,s a iro-

I

dente da República, foi promovido
ao posto de Contra Almirante, o

ilustre Capitão I de Mar e Guerra
Antão Alves Barata, mui digno Co
mandante do 5° Distrito Naval.

Por escolha do Exmo. Sr. Presi-

·0 novo oficial general que obteve
com distinção os cursos de arti
Jhar ia, comando e' Comando supe-

rior, é um dos lidemos representan
tes de nossa Armada, por suas qua
lidades e valor moral e intelectual
tornou-se merecedor desta distin

ção.
Tendo participado das duas gran

des guerras mundiais, fez [ús ás
foi

NOVEMBRO

Do�. argumen tos à mingu'i,
cJ\.g'Ol'a, prosador novo,
Arreia metendo sua língtlil
No que �he rostou do [10\'0 123 Walcli.Jnil'

.DOMINGO

1947 ..;... Nova derrota·
udenilda, em Santa
Catarina_

Dep. Nunes Varela
Procedc!1'l.o ele JoaçUiba, chegou ú

esla Capilal o ilustre de.putado e

lidú da banca'da do Partido Social

Vamos explicar porquê
Conosco o povo não vota:
E' que em nossos cheles
Os generais da derrota!

Co' os erres todos e os eles
Cinco liguras ao mar!
Cinco zeros, cinco cheles!
... que vontade de chorar!

Se é preciso ser correto,
Com quebra das tradições.
Que morra o voto -secreto
E as malditas eleições!

I

grama:
lRio, 5 r- Muito agrudcçn seu 1plpgrama. Do êxito, ela lealdade e do',

dovotamento elos presados amigos nunca tive dúvidas. Cordial abraço.
NElHÊU UA,MOS.

Semana do Marinheiro
Terão início hoje os atos comemorativos, da Se'mana do Marinhei

ro, quo terminarão a 13 do corrente, Dia do Marinheiro.
De acórdo com o programa que estamos publicando, os festejos �e-·

rão grande acontecimento- cívico em nossa capital o contarão com a pre

scnça p cooperação de lodo o nosso povo, tão estreiLamente ligado às"
trad ições da Marmh a' Brasilei ra.

"O Estado", associando-se ao jubilo dos nossos inj.répirJos marujos..
prestar-lhe a sua homenagem ele admiração e louvor, na p�ssoa elo ilus-

trado Capitão de Mal; e Guerra Antão Alvares Bnrata, digno Coman-

dante do 5° Distr-ito Naval.
---------------��------ -------

Batharelandos em Direito
Realiza-se hoje a festa de forma- rio de solenidades:

tura dos bacharelandos da nossa AS 9,30 HORAS:
Faculdade de Direito, Acadêmicos: Missa na Catedral Metropolítana.,
.Aldo Sevériano de Oliveira, Ca-' celebrada pelo Revruo. Pe. Alvíno

tharina Navarro Haberbeck de Oli- Bertholdo Braun.

veira, Enio Ezequiel de Oliveira, I
I AS 20 HORAS:

Euridice da Gama D'Eça, Francisce C 1
-

d
.

no Clube Doze'
Ffll J

-' o aeao o grao
de Assis, Francisco May 1 10, oao dA": t

. L
- e "os o.

B�ptIsta Go�çalves, .Lau�·o .

UlZ

I AS 2,2 HORAS:
-

Linhares, Lecian Slovinski,

saulol B'l 1- d IPASE 'f
.,

. aI e 110S sa oes o ; o e-

Carvalho e Theodocio Miguel Athe- íd 1 C t A dêmí XI
. '. recI o pe o en 1'0 ca ermco _ .

duo, e CUJO patrono e o professor d F
.

. e everelro.
Henrique da Silva Fontes.

Sendo 'paraninfo o sr. professor Agradecendo o convite, saudamos"

Osmundo Wander-ley da Nobrega. com votos de felicidades, os nossoss>

Será observado o seguinte hor á- bacharéis catarinenses.

MAIS UMA Dr. Lauro Luiz
Uma urna, da palhoça,ILinhares

não apurada peta J un ta, O'

loi pelo Tribunal Eleitoral.
O resultado loi o seguinte:

Para prefeito
PSD - 139
U D N - 13

Para vereadores
PSD 139
U D N -. 16

W"_._._._._ _-_-_._._ _ �.�_..._.._

As eleições
em Joôcaba

:\Tas eleições m��l1iciipais de 23

do mês preteri lo, o Parlido Social
DC'mocrático, elegeu na. cielado ele

Joaçaiba, ah\m do ,prefeit.o, OscaI

Rodrigues da No'va, grande maio
ria de vere3Jdoras.
FOl'am eleitos pelo P. S. D. OR

spnhOI'üs: Jacó Balclllino AnLes, De
n'li.n,g'o;:; Floriani Bona,do, Dr. JosP Entre a turma de bachareis em.

clt Al'�'lleida P'iml)ão,. Dr. Vi{'gili� cif'ncias juridicas e sociais, de nos

�ol;, JornalIsta Gu�rlllo Dal:canall
sa Faculdade de Dir'e't _ q h'·

VIl'llo Orando e FIoravante Sal-I
10 ue Ole

vador. recebe solenenfente o grau, está ()

dr. Luiz Lauro Linhares.
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