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RTO, (A. C.) - O P. S. D. saiu enormemente revigorado das úlí í

mas eleições municipais. Em Minas Gerais, no' Rio Grande do Sul, em

Santa Catarina, no EsLado do Rio e em Pernambuco, os resultados são

todos f'avoraveis ao 'P. S. D. que conserva assim, mais uma vez, a sua

posição de majoritário.

,
-, .. ----- Em Minas Geais o pessedismo .euí'rentou a U· D. N., o P. R., o P.

1110 XXXIV florlanGpolis Quarta.feira, 10 de Dezembro de 1947 I�. 10.134 ']'. H., os elementos do extinto Parl.ido Comunista e mais o governo' do

--_________
Estado. l� preciso notar, ainda, que os dissidentes, pessedistas que obe-

decern á orientação dOIS 81'S. Melo Viana ·e Carlos Luz, não 'Votaram

Instalada a· C-'Hmara Munl·CI- n�1 de If�,'J-a1"._8 e1el·ça-o (Cloens,lmOl'nPe·iISa·�.D.
Não obstante Ludo isso, os correligionários do sr. Bene-

.p.u r.ra M! dito Alada�:s e Bias Fortes estão vencendo em 70% das municipahdu-

da ·Mes8.-Posse do Prefel·lo Arno Baner e
.

Em Belo Horizontr a vitória não foi propriamente do P. S. D. Mas

fi o govêrno foi alí estrondosamente derrotado, estando assegurada a

eleição da capital do sr. Otacilio Negrão de Lima, ex-Ministro do 'I'ra-

oulras notas halho e partidário do general Eurico Dutra.

.

, • Sobreleva notar qne em São Paulo, a luta em torno do cargo de

Itajaí en�rou, seSlunda-feira últi.. povo, foi instalada a Câmara Muni-I sr. Arno Bauer no elevado cargo Vice-Governador db Estado travou-se principalmenLe entre dois p8S

ma, Mom. a. tnstalação da sua Câma--j cípal, e empossados os Vereadores! de Prefeito Municipal de Itajaí, pro- scdistas, Cirilo e Noveli. O partido dividiu-se e ainda assim o resulta
.

Ta "unIclpal e posse do sr. Arnol eleitos a 23 .de novembro �l�im?, que) ferindo, então, as palavras segUin-,laclo f'oí o que todos conhecem, A roorg'an, ização do P. S. D., paulista
i- Bauer, ?C! elevado cargo de Prefeí-] sao os segllll1t�s: �rnou �elxelra ?e' te8:. . .'

. '",'
.

. - '",
r' ,diriO'iu

to MUnICIpal, na sua fase constítu-t Melo, Dr, .Tose Baía Espíndola BIt-I "Senhor Arno Bauer, Prefeita é ainda muito possível, renunciando a Comissão DJI eto a que "',:
cionaI. I tencourt, Paulo Bauer, .Olindio Ro- Eleito de Itajaí. I tão malas negócios internos do Partido B convocando-se a Convenção
Para !1s solenidades que foram' d?l�o de Souza, .Jai!lle.. Fernandes

1

Como Presidente.�a. Câmara. d_e para a escolha dos novos dirigentes partidários. De qualquer modo.

vcrdadeu:a consa�ração ao glorio- VleI:a� Fr,anclsco Virginio, Adolfo '\ ereadores do Município de Itajai, um pessedista é o Vice-Governador de grande Estado bandeirante.
so Partido SOCIal Democrático Antônio Cabral, do P. S. D. e da cabe-me a honra e o prazer de em-/partiram desta Capital caravanas U. D. N., Francisco Evaristo Can- possá-lo, neste momento.' no cargo

ade próceres pessedistas, além d I siani, Genésio de Miranda Lins,' de Prefeito Municipal de Itajai, de-/sr. dr. Aderbal Ramos da Silva Gc- Carlos de Paula Seára, Manoel sejando-Ihe um Govêrno de tran-
vernador do Estado, que se' fez' Bento Billardt e Celeste Altini. " quilidade, prosperidade

e de traba-
acompanhar de seu of'íciul-de-uahi lho". d
nete, sr. Nelson Nunes.

'"

,

A MES� I Aoós os cumprimentos das auto- IUo, 9 (A. N.) - PO�ICO depois I
titucionali ade do projeto votaram

Em outros automóveis seguirarr Após o compromisso prestado ridades, o dr. Arno Bauer. prestou o das 11 horas, teve inicio dia 6 a contra a sua aprovação os srs, Flo-

também, os srs. drs. Armando Si� pel�i �ereag.0re� processou-sr' I compromisso legal. sessão extraordinária da Comissão res da Cunha, Domingos Velasco

���f:l'i�:re:'ra e Leobertc Leal, St:- �ss�I�,ç��1stit�id;: e���side�te, p��� Elyt seguida, falou o dr, 'francis- de Constituição e Justiça da Cama-; (substituto do relator Hermes Li-

.

E'd' �spectIvam�nte,?a Jus lo Bauer ; Vice-Presidente José co Canziani, Vereador udenista, em ra dos Deputados, convocada na ma), Gilberto Valente, José Maria
fiça, ucaçao e Saude, da Viação e B h'

'
, .

' nome da sua bancada I' :
_ ,

Obras P rhli A' lt
a la Espíndola BIttencourt; 1°1

.

"espera, para votação do projeto de' Crispim e Agamenon Magalhães,
u lcas e gncu ura a S t" A T ',' d M

' . _.
_

"

� fila S de I B'" l' ecre2�rJSo, r��u eDl;elraF e e- A PALAVRA DO SR. ARNO BADER cassacão dos mandatos. com as, Submetido a votação quanto ao me-.
�X • ra. . vone ruggrnann o e ecretàrio, Jaime ernan- E I o ' Ar B ' I

. li I . . . .

Leal e
.

d C 1 R . '. .mpossa< o,. SI. no,. auer pr_?- emendas sugeridas. EIY: primeiro nto, VerIfICOU-se o resultado ainda
'. ,am a, o sr. e"so amos des Vieira, os quai& foram, em se- f'eriu, em seguida, magnifica oraçao. . . , , . . _

I
,

Presídents da C. E. do P. S. D., nes .

id d I d J' EI' em que ao aaradecer ao povo lugar fOI submetido a deCISaO\da-1 favoravel de 13 votos c..ontra 4 por.
te Estado dr Benoni Laurindo Ri gUI a, empossa os pe o r. UlZ eI " c '"

I
-,. . -

t
.

d d t FI
I. D" 'I D t �al 't- P 'd' sua eleição para aquele elevado que c orgao teCI1lCO a propos!çao i er-se esqmva o c vo ar o sr. 0-

JJas, Iretor (O epartamento d o, que, eu ao, passou a reSI

en-I
'

.

<
..,. ,

d· C h
.

Saúde Públiea, ten. Leônidas Her cil1 ao dr. Paulo Baller. carf.!0' delIneou o seu programa. de tal como velO do Senado, onde sur- res .a nn a.

h.ster, Del.eg,ado Regional de PoU EI;l1 . seg�ida, o dr. Paulo Bauerl governo, ,
."

..

t' J t
---------------

d It profe' d s I
glll, por II1lCIa Iva

�

o represen.a.n- O embal'xador V81",�'Ia e aJa!, e o correspondente d '

' riU � curso em ql!e agrac e-I' NA PRRSlDENC1A DO PHEFEITO ....

A NOTICIA, nesta Capital. ceu ao eleItorado a escolha do seu
"

te do P. S, D. de ..anta Catarll1a,

_

nome para V�reador e a sua eleição I .t',lll seglllda,. n� }Ja�at:etê elo sr. S1'. Ivo de Aquino, tenc!o a eOl1:lls- •

A INSTALAÇAO DA CÂMARA para a Presidência da Câmara aos Arno Bauer fOI oJereclda uma taça são apreciado sepaladar.1ente a sua! renunciar
ÁS 14 horas, no majestoso' edifi seus ·oares.' de. champagne ao sr. Governador do

.

d P f'
. . Findas as suas últimas palavras Estado e as pessoas que lhe foram constitucionalidade e o seu mérito. Buenos Aires, 9 (D. P.) - Nos

CIO a re eItllra Mumclpal, presen coroadas por salva de planias foi levar o seu abraço. Quanto ao primein aspecto o re- circulos diplomáticos desta capital
tes o sr. Governador do Estado, Se .,," I f

.

f 'I
cretários de Estado, dr. Eugênio T. nomeada COlTIlSSaO, composta dos su tado OI avorave por 13 votos, diz-se que o embaixador do Brasil

Taulois, Juiz Eleitoral; Prefeitol Vereadores Genésio de Miranda contra 5, tendo vot:ldo pela consti-, na Argentina, sr. Ciro de Freitas

Benjamin Wendhausen, Cap. dosl Lins, Carlos Seára Jr., Francisco _ ,tucionalidade os "rs. Gl'aco Cai'do- Vale, apresentou seu pedido de re-

Portos Wanfrido Q. dos Santos, Pe. C�nziani, .José Bahia Espíndola O salarlo dos so, Lameira BittCll,�ourt,. Leopoldo núncia.
Wendelino Hobbold, Vigário local, Blttencourt e Adolfo Cabral para Peres, ,Costa Neto, Eurico de Souza Anunciou-se oficialmente que o

dep. Heitor Liberato, representan aco!npanhar o SI'
.. Ar.no Bauer

.

ao J-ornal.·stas
.. ,

t f f t b Lea-o, Freitas e C'lstro, Aramis de sr. Ciro de Freitas Vale VISItara o

do o sr. Vice-PresIdente da Repú- recl� o, o _que OI eI � so VIvas

bl' Ch f d PSD d N
' mamfestaçoes de alegrIa da assis- Ataide Heitor Colet Vieira de Me- chanceler Bramuglia na próxima

Ica e e e o '.' ., r, ereu , . R'o 9 (A ") D
'

f'
. ,.

d
'

Ramos, e a Assembléia LeaislatI'- tenCla. t , . 1y. -- evera' 'Iaw'ar lo. Eduardo Duvi"ier, Pacheco de terça-feIra e que no proxlmo omln-

� na 01'dern do Dia da sessão de ..

.,

d'
d E t d d C I R P Oliveira, e Gustav�) Capanema.·Em go, dia 14, viaJara com estIno ao

va O"S a o, r. e so amos" re- A POSSE DO PREFEITO am.anhã, no Senado, a. discussão
�I'dente da C E do PSD g an'd

.

153- I
'

PIB
,. i' .

t l l
.

I C' \,!'rillde de reconl1,>n.erem a incons- Hio de Janeiro.
" '" . "r e AS ,D. 1oras, o sr. au o auer, 1ln�ca /.0 p1'()Je o li e et c a amara u. ,

número de sras. e senhorinhas Presidente da Câmara empossou

OI
dos ,lJepUlrulOS que aumenta o sa-

lário dos j01'l1ulistas p1'ofissionais

G · de iodas as regiões do pa-is.

reve' Sam motivo Hoje o Sindicato dos Jornalistas
... P1"ofisSlionllis 1ndp1-ifeslOlu publica-

SÃO PAULO, 9 (A .. �.) - ,.Realizou-s,e em BobcaLú uma reunião
mente o seu 7'econhecimento a to-

-{j
.

t
dos os di1'elor'es de j01'nais que não

os ,grevls as 'com o delegado Aleixo LénLino, da iDelegacia de Ordem assinaram o mem01'ial contm o
Policial e Social. Terminada essa reunião que se alon'gou por quase pl'ojéto da Câmam ,deixando de
duas horas, foi anunciada a volta dos grevistas ao trabalho o que re- reconhecer as 1'azões invocadas
ralmente se deu, pois dos 100 paredistas, mais de 70 l'egr.essaram 30 pelos seu signatários.
trabalho. Durante essa reunião ficou comprovado que o movimento
11ão tinha cunho de reivindi-cação cle salários, mas era fruto de agiía
'(iões de elementos estranhos á ma·ssa operária. A policia acredita que o

deputado Celestino dos Santos, que se encontrava naquela cidade, te
ll.ha induz,ido os operários a cessar suas atividades. Deste modo, termi
nou o movimento grevista ele Botucatú. A policia,. porém, abriu rigo
roso inquérito para apuraL' as responsabilidades e vai processar os

eIemen Los reconhecidos como culpados:
Rio, I) (A. N.) - O presidente da

Republica, em circular numero 15
de 1946, baixou instruções no sen

tido de Jer cumprida imediatamen
te a parte final do artigo 23 do Ato
das Disposições Constitucionais. Se
gUlldo tais determinaçõ('s os extra
numerários e interinos, cuja situa-
ção em face do citado dispositvo Jerusalém, 9 (U. IP.) - A Pa- de de'fensiva e 'passar ao ataque,

lestina está vi;yendo um momento! visando os assassinos árabes e os

fosse indiscutivel, deveriam desde de grande apreensão. Os árabes britânicos que apoiam a ação dos,

logo gozar de todos o� direitos e como era .esperado lutarão contra Ottomanos.

beneficios assegurados por aquele os judeus .não só ,1;0 inte�ior como Anuncia-se que' os bandiclos ára-

ato, em condições de igualdade com,
também f�ra, �a lena;- Sa�ta. hes assassinaram hoje Josua 810-

f
. ,.

f'
Todos o� ::u abes esLao voltados bel'1I1an UI'" dos mais altos ofi-

os unClOnanos e ebvos. 'C·
.

d d t ri
.

d' a "". . _

pa.1,a o alro, ,e on e, U,,'? m, lC
',ciais do E:x;ércIto da orgamzaçao'

saná a p�lavla de GueIl� ,Santa I milit.ar clandestina judia na T€r
conlra,9s Jud.e�ls. nu: P�lestma. 1n- lra >Santa o famoso hwgana.
J'ormaçoes OfICIaIS mdlCam que o '

Grão Muft de Je1'usal.ém, que s·e
I �us úllimas 2/f horas, nov,e pes

enconlra asilado no Líbano, che- soas morreram em 'Üonse'Cluência
do é o servidor Isaltino Bittencourt. gon ao Cairo para participar na cios incidentes e Choques entre
O ato tomou o numero 4.066, de con f,erência dos Estados Ambes. ára,bes c judeus. Teme-s,e que os

1947, e resultou duma exposição dOJ . Enqnanto. isso, o.
s organismos judeus ada, le,m s0véras rE'I]Jresá lias'

DASP. Judeus cOllCItam os lsr;1rlj1as a conlnl o, Hrahe�, originando-se
abandonar sua calasl.rófica atitu- conl'litos de enormes ·proporções.

., "".tlS 4.NTIGn OURro DIC SiNTA CATARINA

D. Gi'lrente: SDrNEI NOCETI ._ Diretor Dr., RURFNS
ot ...tor 41••4Nlaele .. D.AMA8CENO DA SILVA

OE ARRUn4 RAIOS

..

o caso dos extra
Dumerarios

Não haverá gOlpe militar
F1üR'TAiLEZA, 9 (A. N.) - o d·eputado Hermes Lima, que se en

contra nesta capital, falando à imprensa local, declarou: - "Não há

ambiente, atualmente, ,em nosso país, para um golpe armado". O sr.

Hermes Lima, também falou, ontem, na Faculdade de Direito.
A respeito do acôrdo políLico, .disse que um esfôrço a fim de dar

ao govêrno federal espírito constitucional e ajudá-lo a resolver os gran

des problemas nacionais, seria realmente de grande benefício para a

Nação. Um acôrdo que resulte em defesa da Constituição será oerta
mente benéfico e saudável. Agora s. excia. dentro do espirito

daquela circular acaba de assinar
o primeiro decreto de aposentado
ria de extranumerário. O beneficia-Conhecidos O� chefes da desordem

SÃO PAIUlLO, 9 (A. N.) - ,Segundo noticia urna matutino, ,as auto
Tü:lades ja tem os nomes dos prinCipais responsáveis pelas sanotagem
verificadas na Sorocabana, não fornecendo detalhes a re.speito para

.llão prejudicar as investigações em curso.

\
.

Mais uma vez o PSD conserva a sua

posição majoritaria
os PES�EmS.TA.s VlTORI080S NAS ElJEIÇõES ,MUNICIPAIS DE PER

NAi'lIBUCO, MINAS, RIO, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL l<�

OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇAO

votação. do projeto Ivo d'Aquillo

o sr. João Alberto abundonou o P.T.8.
Rio, 9 (A. N.) - "O Globo" con- de �uja ,Comissão Ex·ecuti,,·a dis

firma, CJue o Sl'. João Albert.o apre- cardou, insurgindo - se tamhém

sentou sua renúncia ao mandaLo contra as lrr,egularidades que en

cle vel"eador da Câmara do DIstrito volv,eram o parLido em escanclalo

Fedel'al e presid·enLe do Poder Le- a,pós as c·leições em São Paulo. Es

gislati'vo da cidade. E informa La é causa imediata. Como causa

mais uma vez ,que ao ex-chefe dE .remota, influiu ,na decisão do pr·e
Polícia vai ser confiado um posto sidente da Câmara 1\1uni.ci'pal o

relevante na Vldministração .fede- fato de não concordar com a linha

ral, que será criarlo pelo goyêrno. de sistemática oposição ,que vinha

O \'es'P'erti�lo "n�retriZles" in- sendo seg'uicla p,elo PTB, conduta'

fórma lambém CJue o sr. João AI-I que
o sr. João Alberto ent.endeu

berlo 'endereço;l �n.tem um tel�- inconvenie!lte, aos interêsses do

grama ao sr. Grtuho Vargas defl-l povo, maXlme wgora em qUí) o go

nimlo sua posição poliLica e afas- vêrno e os politicos de c.0II?-,bate,
tando-se definitiyamente do PTB f fazem �lma trégua que ObJetl;'a a

"O sr. João A1berto - escreve' formaçao dum 'ÜIlllJa prOpl'ClO a so

"Diret.riz,es" - se basei� não só- i lUç'.ão de emergentes interesses co

menl e na crise !Que dIVIde o iPTB, letrvos.

Grave a situação na Palestina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FR1'Ano- Quar.ta·fel,a 10 d!lP.! Dezembro de 1M7

Info rmacões
,

IIte i� ��,is (A.��tri!!!��!_ n�,",�!!a�o�,1!,�!����- ����� �ENClõ·
tras v�zes,. os :contecímentos in- nião

_

publica estão se vendo em si- OUVE BEM?
ternacíonaís estao tendo grande re- tuaçao vexante.

O t rdimento provocado pelo-Percussão no cenário politico do Ninguém pode dizer oue o povo, eu.,. A

H
·

d
4'

• cotorl'o, é mUlto Incomodo e eber-·

or8rlO as empre- país, pr-incipalmente o que se está f'rances não seja democrático. E se r,eéido. A. pe..oas que não ouvem.

passando na França. esse povo, por seus representantes, bem. que sefrem de zumbidos no..."

sas rodovl·a·r.·a·s Quando o govêrno do Gal. Dutra, aceita drasticas restrições á liber- ouvidos e padecem de eturdím.nto··

t oatarral encontram prcnto alivio
SEGUNDA.FEIRA

exclusivamente preocupado com os i dade, não é, por certo, porque e-
tomendo PARMINT __ o reméàiO"

Expresso São Cistóvão - Laguna interesses da Patria, submeteu á nha tendencias: ditadoriais. realn>ente eficaz no tro,torneRto"7 horas. .
. . _

_

16 horas. Camara dos Deputados, por ínter- Pelo contrario . .E porque o povo do afecçã'" catarral. Pe lo .ua açoo"
Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho- médio do Ministro da Justiça, um frances compreendeu que o govêr- tonificante. PARMINT reduz w-,

Expre.sso Brusquense - Brusque -
.

I f inflamacão do ouvido n>édio. cou-
ras. projeto de lei de salvação nacronai, .no precisa de mão orte para com-

.odore 'do catarro. E uma vez eli-.Expresso Brusquen se - Nova �ento d d
. .

d d t b t
. .. .

t d Patría
_ 16,30 horas. uma ver a erra saraiva a e a a- a er os 111ll11lg0S ln erno a , minado a inflamação, cusem o.

Auto-Viação Catarmense - Joinvile ques caiu sobre a iniciativa, vindos que são os inimigos da ordem e da zumbido. nos ouvidos e e dor d.,..

-A�t�-�i��ãO Catar íriense - Curit1ba dos arraiais aposicionistas. lei. cabeça, e. deeaparecen\ gradual-
- 5 horas. . .

te' d Bra- mente o ,aturdimento e e dificul-
Rodoviária Sul-Brastl - Pôr-to Alegre Sem siquer examinar o proje o FICOU agora prova o .que o

dode de ouvir 'PaRMINT é obtidO"
_. 3 horas. compara-lo com a realidade nacio- sil precisa se prevenir contra os

em qu,olquer farmácia ou drogarie •.

Rapido Suf-Braslteir-o - Joinvile -
A

dás 5 e 14 horas. nal, os adversários do governo, no extremistas de to as as cores, e Todoll que .oh·em de catana,
TElRÇlA·FEtRA eterno intuito de fazer demagogia isto só é possivel mediante a lei de eturdimento catorral e zumbidoS"

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale.
I n08 ouvidos, ferão bem experi--

gre - 6 horas.
Cur-ítfba

só quiseram ver naquela providên solução nacional em transito pe o
mentendo PARMINT.Amo-Viaçãlo Catarinense - n •

t Iitá
_ 5 horas cia, propositos ota 1 anos. congresso. • •••••••••.... , •.............. _

Auto-Víaçâo Catarinense Joinvile Desta' forma, esses que se dizem O povo espera que os seus' re-
- 7 hora".
Auto-Viação Catar inense Tubarão amigos do ]!lOVO, contribuiram para presentantes, diante das lições do

-

E�P��:S�' São Cristóvão _ Laguna -:- semear a, desconfiança contra os momento, sejam mais patriotas e

7 horas, poderes públicos e golpear dura- menos politicos, e deem ao govêrno
T!:mp�sa Glória - Laguna - 7%

e 6% horas. mente o principio da liberdade. os meios necessários e suficientes
Expresso Brusquense - Brusque -

Agora, entretanto, diante das leis para terminar o comunismo. entre16 horas.
Auto-Vlação ttajaí - Itajaf - 15 ho- de emergência adotadas pela Fran- nós •

ra�ápidO Sul Br-asrleiro _ Joinvile - às ça afim de preservar as instituições É a salvação da Pátria que o exi-
5 e 14 horas. e a independência nacional, esses ge.QUARTA·FERA
A uto-Viação Catartnense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

1- 7 horas,

'I Auto-Viação Catarinense - Laguna
I - 6,30 horas.

I Rápido Sul Brasileiro - JoinvHe - às

15
e 14 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas. '

I Expresso Brusquen.se - Brusque
16 horas,
Auto-Viação Haja! - Itajaí - 15 ho-

I
j
l

...... e OficillU 1 rua 1018
Pinto -II. S

Dlret.r: RUBENS A. R�MOS
Pnprletirio e Dlr.-Ger."

SIDNEI NOCETI
DlretGr de Keda�I.:

íL DAMASCENO DA SILft,
Chefe de Palina�io:

I'ItANCISCO I...AMA:fQu.8
Cltefe de Jmprenle:

'O�Q""'iM CABRAl· DA SILVA
R�resentante :
A. S. LARA

lIu Senador Dantas, 4t - r
andar

Tal· IZ-5924 - Rio de Jaaelr.
RAUL CASAMAYOR

... J'eüpe de Oliveira. :u -
8- andar

T'" 2-9873 - São P..J.

o ESTADO

ASSINATURAS
Na Capital

..... CI"

......t.. t> Cr$
I'rlaetltre .....• Cr$
."'� Cr$
.....r. avulso .

No Intel'h..

.....
4I.�.
Zi.�.
',..
1.le

b. .......... - .. � ... Ctt l.t.e>"

h.eatre ... ',.' " l."r� 'II.'"

Trimestre ,' r; $1 .e-

W'i.ero avulsa) .C ...& lI.lI>

o. orlclnals. meslIle alll!!

'publicados, não serlt.
devolvldoe,

li direção não se rllllJl....
lIablUza pelos eoneeltol
em.itid.08 nos artl,M

aulnadoa
,-------------------------

'. farmácias de plantão
MES DE DEZEMBRO

6 Sábado - Farmácia Moderna
- Rúa João Pinto.

7 Domingo - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

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

14 Domingo - Farmácia Sto,
Antônio - Rua JO&O Pinto.
'20 Sábado - Farmrucia Catari

nense - Rua Trajano.
21 Domingo - Farmácia Cata

ri.nese - Rua Trajano.
25 Quinta-F,eira Farmácia

RauI.iveira (Feriado) Rua Trajano.
27 Sábado - Farmácia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

28 Domingo - Farmácia Santo
Ago,sünho - Rua Conselheiro Ma
fra.

O serviçü notumo seDá efetuado
'Pela Fa-rmácia Santo __L\,nlônio sita
á rua João Pinto.

Tem dinheiro ?
Muito o.u Po.UCo.. Não. importa!

O leitor deseja obter uma
retl.::'i.. mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negá ..

cios ao Crediário KNOT, á rU11

João Pinto n. 5, qu.e, em com

binação com (' ES0l"itório Imo
bi1iário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lh�
com isto uma renda anual, se

gurPJ .de Cr$ 12.0,00 por. C'r$ ..

'

1.000,00 empregado.
MelhQres informações e de·

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

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

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

Procure hoje mesmo o

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

.

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 çonflad08.

Curitiba

Joinvile

É IDU. DOENCA
MUITO PERIG,OSA
PARA Â ji'AMILIA.
E PA.B.A Â RAÇA

raso

Expresso Brusquense
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil -

- 3 horas.

Nova Trento

Pôrto Alegre

Cia. Continental de Seguros
Rio de Janei-ro

/ Fundado em 1.924
INCENDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

Capital Realizado. e Reservas Cr$ .5.140.lt4.0,50
Sinistros Pagos até 31/12/46' Cr$ 18.162.621,ao
SÉDE (Rio de Janeiro) SUCURSAL (São PRulo)

Av. Rio Branco, 91 - 30 ando Lgo. da Misericordia, 23 ..:_ 100 ando
Teleg. "CONTINENTAL" T,el'eg. "COl\'TAL"

AGENOIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú -

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTllS -

RIO GRANDE.
Comissários de Avarias nas Principais Cidades do País e do Exte-

rior. '.
Tem a sati,sfaçãJo de comunicar o inicio de suas operações na CidU

de de FLORIANóPOLIS -com a nomeação de 's,eus Agentes Ge['ais Se
nho.res.

Terreno
Vende-se um. sito à Avenidas

Hercilio Luz, distante 5 millU
tos da Praça 15. Tratar a Rua.

Felipe Schmidt, 33.
• ••••••••••a-

Catá Otto troduz qualidAde!
Peço-o 00 seu fornecedor.

Funclonâríos Públicos Esta
duais e Munincipais, do.' malisl

graduado ao. mais modesto. ser-·
vido.r público.; ,insc:r:evei-vo.s na...

As.so.ciacão. Beneficente e esta
reis pre.tu)Írando um peculio pa
ra vossa fam:tlia.

QUINTA·FEIRA
Auto .. Viação Catarlnense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto·Via<;.ão Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense

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

- 6,30 horas. I

Expre.sso São Cristovão - !;aguna -

7 hora,s,
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 homs.
'Exp'resso Bru�.quense - Brusque

16 horas.
Auto-Viação Itajaí - Haja! - 15 ho

ras.

Rápida Sul Brasileiro - Joinvile - às
5 e 14 horas.

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul BratSil - Pôrto A1egre

- 3 horas.
Auto·Viação Cata'rinense

- 5 horas.
AuDo·Viação Catarinense

- 7 horas,
Auto·Viação Caotarinense - Laguna

- 6,3'0 horas.
Expresso São Oristovão - Laguna -

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

ras.

EX'Presso Brusquense
W horas.
Rápid'Ü Sul BrasileIro

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Catarinense - Curitiba

EDUARDO HORN & CIA.
Rua Jo,ão' Pinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Flor1anópolis.

Põrto

Curttíba

Joinvile

Tubarão

Curitiba

Joinvile

Brusque

Joinvile

Auto·Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileioro - Joinvile -

às 5 e 19 horas.
Auto·Viaç�o Catarinense

- 7 horas.
Auto·Viação Ca,tarmense

- 6 horas,
Expresso São Oristovão - Laguna

7 horas.
Ex;presso Brusquense - BTUsque

14 horas.
Auto·Viação rtaja! - Itaja! - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 ho1'atS.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

JoinvHe

Tubarão

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

Viacão
•

,

aerea
Horaria
SEGNDA-FE]RA

Varig -- 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - 1\1!orte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
Real S. A. - ll,�O horas - Sul.
Pana,ir - 9,5ü horas - Norte.

TEiRJÇA-FElRA
Varig - 12,50 horas - Sul.
'Pan:ür - 13,07 horas - Sul.
Cruz.eiro - do 'Sul 112,00 horas

Norte.
QUARTA-FErrRA

Cruzeiro do Sul 11',00 horas
Norte.
Real .s. A. - ás 16- horas - Norte.

Varig - 1·3,00 horas - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUIN'I1A·F'EIRA
Panai,. - 12,17 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,30 hora,s - Sul.
Cruzeiro do Sul - 1'0,00 hs. - Norte.

SEX'I1A·FEIR.A
Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
'Cruzeiro dp Sul - 7,20 hs. - Norte.

Panalr - ·13,M horas - Sul.
SÁBiA'DO

Cruzeiro do Sul ....:. 10;00 hs. - Norte_
Varig - 12,30 hOTas - Sul.

IPanair - 9,50 horas - Norte.
..)OMl:NOO

Panair - 13,07 horas .:_ Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cli'llzeÍl"o do cl3ul - 11,00 hs. - Sui.

,
g� qufdllH(Ao

OsMclhores
Anos de Nossa

Vida
(2Mgesl �.wM olOtlk .8i1es)'

""'I. MWtU� lov ' f�UORICMARC�i
URfSA WRI6Ul"JIUúIHIA MA�D'IW!A MDRfWS

C[)v.eedf!. ti< WIltll."I (IJ'.!lU!.

.. ;:,t.

\i-.
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,
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(LUBE DOZE de AGOSTO-Programa para o mês de· dezembro
<��\ Hoje - INiCIO ÁS II HORÁS. SOIRÊE DE FORMATURA ou CURSO NORMAL DO INsnTUTO DE' EDUCAÇÃO "DIAS VELHO"

DIA 14 - DOMINGO, INíCIO ÁS 21 HORAS. SOíRÉE DE FORMATURA DOS DIPLOMANDOS DA ESCOLA INDUSTRIAL
DIA 20 - GRANDIOSO BAILE DE FORMATURA DOS BACHARELANDOS DA FACULDADE DE CiÊNCIAS ECONôMICAS'

DIA 25 NATAL DAS CREANÇAS. DAS 1& ÁS 20 HORAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS
DIA 31 SUNTUOSO BAILE DE SÃO SILVESTRE. APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1948

ANIVERSÁRIOS
'

. .FAZillM ANOS HOJE:
O sr. Luiz Xavier de Almcida

.radio-telegrnf'ista da Cap itania elos
'Portos .

i FAlZERAM ANOS ONTEM:

Levante'com
o bom dia

o DESPERTA
de �A
DOR DE CONFlAN�

. . . . .. . .

Continua O ESTADO fazen
<10 distribuições de valiosos li
""Jlfros, inclusive romances mo

uiernoe, en tre as pessoas que
, • .constam. de seu cadastro so

aff:ial.
As pessoas que ainda não

,Jlha;am preenchido o coupon
(.,que diariamente publicamos
!iPoderão faze-lo agora, habi-
litando-se, assim, a concorre-

'l'Ul'am a tão interessante inicia-I
diva realizada sob o pa troei
,>{tlio da LIVRARIA ROSA, à
iDeodoro n. 33, nesta Capital.

11 Seman � do M'ar",'nhe·,ro I h'l'io azul das águas - seja o .. « A tuahoades»
- Prof. Rui Celso Rosa U

'

. nas Gerais", seja a "Juruna", . " "
'

- Sta. Ceci Camisão, profa.Nor-', I E Í10 lopgínquo, cálido hor ízon- -�,al� um nurr:ero, de . A,tualId,a-
, I te cortado outróra doe áureas ca- d�s ,,-em co�fnmar a tr ajetorra

; :malista do G. E. "Silveira de Sou- Quem diz Brasil diz Maeinha
.

Ao h�baro estelar ele our� e
.

de ra�clas por um contraste singular vitoriosa da Importante .e ínteres-
-za". i jade, vao. desfIland.o, em ltmpida I bifronte vão s,e enfunando as ca- sante revista f'lorianopolitana. Co-

V· M' J
'

I SE;\lA PIjJRg�HA I derrota, numa esteira de' magua € ri ciosas
'

velas mo dos outros, numeras, vem este- iuva fana, ose de Carvalho 'de saudade as valorosas náus

dai E'" cheio de ótima colaboração exce-"M
.

.

.

'..
'

r 'rguem-se as nuvens os 1110n-" ,
,

.. ,1 orrtz
. I GART.lO PENALVA foi o Pier- nos_�a 1rota.

, _ tões de fumo elas belonaves rigidas l�m.t,es. reportagens e oportuno no-
- Sr. Waldemar Pacheco, func. re Lati' hrasileirn. Suas cronicas ,Sun elas: )Con�(,lçao, Conde, dos de agora. tl�larlO.· .do Banco INCO, residente em La- falam ii alma da Marinha como AICOg, Leal I aL1�l.stana, o intrépido Enquanto as gáveas tímidas iParahens.

-guna I flores fanadas de c,arinho e sauda- Ca�I'(rup: Dona I aula, taful, a flor sem rumo, nas desmontadas ver-
------------

S N· l' d su V I de í'rasamentos afetivos daquele do" barcos, Araçatuba, de valor gas vão-se embora A�a-o entre aml-DOs- ra. ICO lna alva e oso ' " .

_ . '. lJn' d iqr e
" c •

. 'granele coraçao hrasiletro, dou- ,. 1
'. Onde a "Baiana"? A "Niterói".esposa do sr. Agapito Veloso, func. blé ele artista da nossa marínha I Toda -e�s� gTCI que pelas nossas faceira? A "Vital de Oliveira" a Por motivo superior fica

· .do Serviço do Patromônio da· União Avido ele sentimentalismo e pai- mat�s tjvel'� berço p maugura l nau Ioucã que os-culou com a p�'oa transferida para dia 24 de
- Jovem Nicola Batista filho do sagern como Lati, Penalva legou- destino, c hOJE' se ostenta, msigne a terra inteira, como, outra feita.

'" I
.

B ti t direl d G nos figuras inesqueciveis que fe- de bravatas, nas t.elas ImortaIs de o "Benjamim Constant"? Dezembro a rifa de uma
sr. nocencio a IS a, uetor o . .

f I
_

d De Martmo ' . motocicleta "MIELE".. que". ." _

, r-iram bem . Ullc o o seu coraçao e (, . Onde a poes ia do veleírn rude,�., Felipe Schmídt de Sao Fran- mar-ujo e esteta. Suas cr.onicas.
.

A Sf'gl:ll', a. campanha truculel1:- voejando ao vento, o terno trova- deveria correr dia 13 do cor-
o CISCO do Sul. I alem do sabor- de uma caricatura

o l� ,�o P�t �.�:lal. C;nco ,anos �.e mar- d.ar, que entoava elas enxarcias 120 !"_e-!2_t-_e-_�_p_e_Za_-_�L_�o_-_t-e_!_i�_-F__e_d_er_��,""·

... NOIVADO do Gel'VaIS, rogistam o humor ela tllIOS. C?I � un, ele nOI te a "ui, an- alaúde, noite de lua, uma cançao � .. _� � �_� �__
•

_

Com a sta. Vania Maria Olíve i- nossa marinhagem antiga que f'a- sias, del írios, no solo que ele eha- de amor?
raj,filha do Major Flodoaldo Oli- zia da sua galera a sua casa, a sua gas se ensanguenta.

.

Onele a rascada, escola de cora
veíra contratou casamento o sr,

_
razão de ser. É dc_ Gastão Penalva .�? teu posto de honra .no sau- gem, que o' marujo Brasil tanto

·

Waldir Alhaní funcionário do Mi- a seguinte ORAÇNO A MARINHA tuár io do teu dever, Mar-inha exaltou?
.nístér io da F�z-enda nesta capital I o :Salvc, egrégia" Marinha Bra.si- C()�l.p,ar\c,�E',.

R :Ie. hravnr a, no eter- Horas .de angustia, olhos na gru-
LAR EM FESTA loira, cheia ele crença, esplêndida nai rosarro, vais engastando as ta. imagem, ela patria divinal que.

. . j f' (', 'ela ,'mp'tica e conta,s que mereces. I.' f"Na .Matermdade dt·sta clllPlt�l, �ftane�ir;r�:ia ug� c'ocs�ran� e Ta- Que façmnhas cle escól! Oue au-
U - lCOU ...

('nasceu no dia 6 do corrente a pn- manelaré: gusLos .nonws, IqLHiis flamulas de E lJma recordaç'ío que amarga e
, mogenita do casal Acáci,o Gari-I Vejo-te ufana ao elecorrer ela, luz, !Jarlam no espaço!_ Cada bata- sangra, do manob\�eil'o auelaz e
baldi de Paula Ferréira S. Thiago, HisLória, a conquistar triunfos eilha

e um mun:do que consomes ele fan!anão, á memórIa nos traz um

'C' d IPASE h H d T' troféus. Caela maruJ'o um marCQ elourados lam'eIs no teu regaço. bal'ao de Angra, ou um Wanden-alxa o , e sen ora e J

I
Bal'r h l' J 1

'

I 11
'

'd t ·t-. .. dp vjlória - luz que brota elo mar (JSO, o c (.l c. n lauma, a se- ;:0;:, rlSpl o rI ao.
VE\NDE SE UMBlum S. ThIago, que sera regIstrada

e galga os (léus. V-ejo-tc além, na

I g;ll'ança
da vitóI'ia soem p�r: Mal'- Mais [arde o quadro se. amargu-

-

com o nome de Moema. alllva Inclept'ndêncw, quasi ao
_

mIJO DJas, a pelejar, a rutIla es- ra, de .um tOI1), ele dor, VIVO, cruel SMOKINGAo distinto casal e aos dignos nascer. imá,cula e vÍl'il, al'l'cbatan- perança. Gl'ee!l'halg,. pombal de

I
e mglorlO. E Irrompe a grande, a

_

avós Prof. Marcilino Dias S. Thiago do a luzitana influência, ü que o dOld_as galhardws RU1c'huelo, um genial fH�ura ele �al.danba ela Ga-I d h
.. I

. Brasil ficasse só Brasil! I florao �olLo nas gl'lmpas dos altos ma em Campo- OsorlO. a mel or casemlra lng ezo.
,.,e senhora Consuelo de Paula Fer·

Era no t8m1)0 ele mescladas ar- I mastaréus, em luta a'berta. Tudo bravura. Tudo fielalguia

le
em ótimo estado de con

reira S. Thiago, e Dr. Heitor Bluro, mas. Marinheiros bretões. Chefes One!; se lê sonoro em notas. li�-J nos. LeL�� punhos de renda, Al'ma- servação Preço de ecasião.
e senhora Otilia Piracuruca Blum lllgJ.eses. De náu a náu, a.ltercações ,?as:, SusLenta o fogo que a vItórIa I

da, Irma. Trotar à RllQ Traj ano, 33
:os nossos parabens acompanhados e alarmas de portuguses conLra e certa.

,
. I pesde as corve�as, na mar� so�- b d

d t d f r 'd d á portugueses. Brados de audácia E llum ,11allsto que Implora e ch-: brla, as arroganclaS de um Aqul-
- 50 ro

__

o.
� _e vo os e perenes e ICI a es

explodem pelos ares. Sangues es- lac(wa o coração, dificil üe' conter : d�;ban".
galante Moema. tranhos no purpúreo o11ão. E na outros ca]1glores: "O Brasll ,espera' rr:udo mudo�. _

Ap,enas a honra
JÜtRJN. oOLINTO ZIM,MEiR'MAlNN aborelagem, profanando os mares, qUp" cumpra! cada qual. o seu ele- antlog:a, a tradlçao, o espelho elos
,Está em Florianópolis, o nosso pei tos irmãos sc chocam contra ver .

... '.
herÓIS, a

..

nobreza da �aça - a�-f)r'ezado co,lega de imprensa sr. irmãos. ASSIm, l\1al'll1ha, a tua hlstól'la é gentea Llga, luz e CIVIsmo - paI-
Olinto Zimmermann, estimado di- Mas, longe, as vclas invias da plen�, de incomparáveis, sidel'�is ra .sôbre nós: á

,r,etor ela ",A Voz de Xap,ecó". conquisLa, em debanelada, á ,brisa üofeus ,Por tI se ergue uma voz, Novos. roteIros traçam-s-� na S1- Em vista dc diversas pessoRs te-Cumprimentand-o-o, fazemos vo- malinal, seguem v,elozes, a perder: cauta e serena, voz que nasoe no na da Armada nova, em g:u'o. ,slele-' rem espaLhado noticias falsas ao
Los de feliz permanência entre nós, de vista, rompendo a bruma, ao i mal' c sobe a?� Cé�lS. raI. .E aos suros elo porvl1' Ja �e meu respeito, alegando ,que sou

NBLSON ALMEIDA \"clho Portugal.
. ,

! Teus marUJOS sao nobres, edl!- destma a esperançosa construçao um fugitiiVo' ela França e que teria
Esteve em Florianó:polis, o sr. Desta banela flcara a genle nova' raelos, rllhos dIletos d.o teu selO naval.. i faltado com o meu dever ele pa-

Nelson Almeida, Diretor da Rádio. da páiria n(}va. promissora e. for- arden�p. VIvem por tI, com �o(jos Povo que Vlye e. lu.ta, crenLe, Ü'iota durante a' guerra, venho es-
l,p. E um grande coração, de morte os cUlllados no teu f�lturo lUCldo e em prece, qas opulenclas naturaIs, clar,eccr aos meus amigos e ao po.Difusora de Laguna.

.
a prova, pulsava em furia - In- eloquente. Faze dc tI. um relicário que tem, nao precIsa

.

sondar
.

a
vo em geral, o seguinte:Em sua estada em nossa calj:ntal, ele.pendência ou morte!

.

Imenso, cheIO ele VIÇO e exemplo al-heJa mcsse, nem cobIçar navIOs, _ Quanodo irrompeu a guerra,o'nde conta com numerosos amigos,' Ctilo, z-elos,n" qs 'g'alal'dões con- salutar. ele l1mg'uem.
_ '.

I enconLrando-me eu em Porto Ale-
Nelson foi muito comprimen- fere n?s feitos q,u,e aos vin�ouros .

Qu.elmam Dor ti o mais, votivo E no amanha -

?engos e. pro-, gre, fui mobilizado, de acôrdo com° sr.
contara. E Hapal'lCa nos tro.f,eus se mcenso, no mal' ._ um cr,edQ, e no testas - ao elealbar dc duvlelosas I documento em meu poct.er, tendodo. i!18:ér.e, .ao lado de outra estrêla na��o

-

O',allaI':.
.

I CJ\tadl'as,
.poder-emos cOllt�r, entre

I sClguido.
para a 1'r,ente. de batalha,

- PlraJá. .
Nao ha tremOl -em que leu vul- os maIs lestos, com os bravos ma- na Africa desembarcando em Da-

Vejo-le rnais, lI1iarinha Brasi-I to os�ile. Não ha ranCO-l'es no teu rmhen'os. 0as eS1qlIaelras.
. kar. For�ei ao lado das forças

l,eira, enquanto, ao largo, inque- coraçao. I
.

Esses lI'ao, fronte alta e braço I do Gcneral Charles De Gaulle, O
,brantável passas, a elefend,er as PaTa o passado intermino : ergUido, alma lIberta de temor e I salvador da França.
côres ela bandeira c a navegar num desfIle - tens s_empre ,á -boca um I do, onde os clamar um t�qLle de Tendo sielo desmobilizado, voltei
pélago de gTaças. voto e uma oraçao. Bela de ver-se, I se�tldo" ao teemular de uma ban- ao Brasil estabelecenelo-me €m

Na Cis.platina, Ü império se .aba- á hora que agril'hoa cada valor no I
den'a soo

" "
. Porto Be'lo. neste Estado.

I lança pelo, da guerra, altissono afan ele uma façan.ha, a Armada .Sahre, egregla, Marmha Bra.sl- Não sou' portanto nem traidor,
halalí. Ao sul, impávielo, o inimigo exul de Marques de Lisbôa, como letra" cheIa d'e crença, e..splênd]([a nem quint�-coluna. Estarei como
'J.yança nos pr'élio,s de Rincon e a moderna Armaela de Saldanha dc fc.

.
" . sempre estiv-e ao lado ãa Demo-

I
Sarandi. Na morada .paterna dc um navio ç;.ra.ve, umela, slmpatlCa e alta- CI'acia e da Liberdade dos povos,
Pl'osseguem, ele roldão, Ortiz. ao sol criado!' ,.f,ecnnelo e resplen- nelra - neta de ,C00hrane e Ta- procurando honrar o Brasil onde

COl'ales, () mais ,Montevidéu, Santa elente; beijam-se irmãos, por sobre mandaré: vivo e trabalho.
Luzia Sacl'amento - um cl'isol de o mar bravio, 'Ü nauta heróico e o Porto Belo, 8 de Dez,embro de

�------------_... 'w('rbos males, um vulcão sôbre o pescador valente. Não ha miséria Flol'ianópolis, 9 de Dezembro de 1947.
rna1' -. Martin Gar-cia. que os dcsuna. 'CI'islãos, no batis-. 19/17. I

Jardineiro
Trabalhando tambem em

hortas e quintaes oferec,
seus serviços cobrando por
dia CR$ 3Q,OO.
EBviar recado pelo tele�

fonil!! 1536.

A BEM DA
VERDADE

participam aOI leus parente.
e amigol O' nascimento de

leu filho

i"

JOSE' G.L. CARVALHO
e CECILIA LIGOCKI

CARVALHO

GERALDO JOSE"
FpoH... 3/12/47

Bernardo GOl1ter

lDaior filme do seculo. Dia 12 no Cine BITZ.
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4 o ESTADO- Quarra�'elra 10 de Dezembro d.� 1941

Jarras. . . . . . .. ([S 700,00
Jardineir.s ,'. , ., CrS 900,00
(estas Cr$ 450,00
Lkoreiros , Cr$ 220,00
CoqLJete!eiras. «s 250,(.{

����

FAOUEIROS PRATA'WOLfF"- 13C'Pelas Estojo
de Imbuia: CrS 3.750,00 e CrS 11,000,00
FAOUEIROS PRATA RADIO - 130 PE�AS E,tójo
d e 1mb u I a: CrS 3.000,00 e Cr$ 3,500,00
TALHERES INOX; "WOLFF" • "HERCULES"
18 pelas p. mesa (r$ 210,00 • Cr$ 270,00
18 pelas si mesa Cr$ 190,00 • Cr$ 255.00
(omposiláo 48 pel, CrS 418,00 • Cr$ 550,00
Faqueiro 48 pelas Cr$ 538,00 • Cr� 670,00

Mal(a 'Chaleir,' EXlra
Com 16 Pelas Cr$ 340,00
Com 18 Pelas Cr$ 460,00
Mal(a "Rochedo" de Luxo
Com 29 Peças os 470,00
Com 33 Peças Cr$ 610,00
Com 36 Pelas Cr$ 830,00
Mal(a "Colombo' de Luxo
Com 18 Peças Cr$ 620,00
Com 24 Pelas Cr$ 830

II:

-

. . ... Cr$ 13,50
. , ., Cr$ 19,00

. : .. Cr$ 22,00
8 Ks ·Cr$ 31,00
DEPÓSITOS p. LE11E

• Alu:ninio •

1 litro Cr$ 22,00
2 Litros .., C,3 30,00
4 unos. .. Cr$ 50,00
5 Litros... . Cr$ 70,00

FRASCOS p. CONSERVAS
"SAU' (II vidro: l. 0,450 Cr$ 10,00,
L 0,900 Cr$ 14,00, L. 1,850 Cr$ i9,oo,
(II Zinco: Cr$ 8,00, Cr$ 12,00, CrS 17,00.

"DRIPCUTS" p. mel etc.
a (r$ 20,00, Cr$ 30,00 e Cr$ 45,00

....--

paro qu01qllle.
"T&i"&rIOS pon':o do B�as,\
..rlll " .

o de Cr$ 200,00
.. afJ compras oc,,".. sistema remete,,:,o'

ItHNlIlÓl50 POSTA;.ir:,o'ot:ste48 peços t/ estala'

o"lI\sos, +co
.

tol�er�s e ferroS e\étncos. sujeitos Q que-.maquinas
rOS mais �o\um�SOS -:'r��o, pedimos �\Je

poro as. com? adem rr pelO C� e com o pedido.
bro - que naO t�ab'a\ho envlondo �o •

aceitamos .tom
taci\item flOSSOcorrespondente. pore��stinof por l�t�r.
o pagamento a cobrança O

.

m o soliCitO.
bem ipedidos com

uando o diente 0'51
nta em

• d" de BancO. C\
te-se o perce 9

me 10

do compra acrescen
\ selagom. correto

Sõbre o vo\or
bo\ogern espeCIO. f queiras só 5%.

de- 10%, p�oec:so de to\heres ou as cruIeiros, seró
e ogênclo. re de pouco

do frete. sernp mpro.A d.'P::odestino, 00 ,eteber a �:TO DO INTERIOR do
pago

5 cndência 001
"

1t.",e..aseC�.-Oc2>am� 55 1302·RI
277 • 13," And. •

'

ERASMO BRAGA,

.--t:,,_-rA.....V• e, "

Papai Noel vem muito carregado
que há de mais original,

fino e útil poro. satisfazer a to
dos os gostos e a tôdos as

bôlsas. Não percam eslo opor.
tunidade. Artigos das melhores
qualidades e procedência, no

sortimento mais completo do
Rio. Precos cbctxc de 10 a 30%
'sôbre o� da Cidade Maravilho.
se P. no mínimo de 50% com

relação 005 de outros Estados.
Cariocas! Não deixem de vtsl-".
tar_ e adquirir suns compras no

lEAO D'AMERICA .

Brasileiros de todos os Estados!
O lEÃO O'AMÉRICA vende poro
todo território nacional aos me

nores�preç'os cio, Rio de Janeiro.
O LEAO D'AMERICA é o líder
dos Preços Baixos!

Recebemos a maior roleçào já vinda ao Brasil,
Prato parede (om frutas. . •. • .• •• Cr$ 98,00
Preto parede com mariscos... • • •. (r$ 130,00
Lagosla média ......•.••••••• CrS 120,00
São Francisco e o Lêbo., •••.••• (rS 480,00
Dom Num' Álvares, .••.•••••••• Cr$ 350,00
"Campino" a cavalo.. .. " .....• CrS 450,00

e ma;', de 100 modelos diferenles!

/////

lapidados, em grande
variedade de padrões.

62 peças pê baixo Cr$ 590,00
63 peças pê baixo CrS 650,00
75 peças pê alto Cr� 980,00

A4P:::WRL
SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço li bordo atendido por COMISSÁRIAS

NOVO Ht1RARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLQRIANóPOLIS

SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA: - S. PAULO - RIO
QUARTAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CUHITIBA - S. PAULO - HIO
SEXTAS-FEIRAS ÀS 16,00 HOHAS - CUHITIBA - S. PAULO - RIO

"VOE PELA "REAL" PEHFEIÇÃO SEM IGUAL'.'
AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PAHA 22 PASSAGEIHOS

PELOS CÉUS DO BHASIL HÁ SEMPHE UM AVIÃO DA REAL - A
NOBHEZA DO AR

AGENTES - OLIVEIHA & CIA. -' HUA JOÃO PINTO - 18

TELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAHEAL

·Tenha sempre em cosa

arERITIVO
uma garrafinha de

« KN O I» ,

Compra-se

Locomóvel,
Completo ou sômenfe a màquina. de

100 a 150 HP.
Ofertas para

Caixa Postal 139 ou nesta Redação

�
Xieara bca. elflores CrS 9,oo·Prato p. bôlo C($ 17,00

Manleguelra(/Jlores
os 15,00

Xi(a,. para (há
azul CrS 7.00

Pralo pi doce azul
Cr$ 5,00

PralO pi bóio azul
Crs 9,0.

VIDRO PIREX 1
Em caixas p ar•

Presentes _

f::t�t'!I�':-:-";':"';"
'Jõgo c. 10 peças

....

r:: CrS 125,00
..

.Jógo c, 17 pecas
Cr$ 185,00

'

Jôgo c. 19 peças
os 250,00

Completo Sorumen-
to Avulso.

PldIO. , . (,$ 12,00
Taboleiro os 28,00

(açarola c.

tampa .. CrS 28,00
FrigideildCrS 30,00

Caçarola p.
·16go .. Cr$ 39,00

���� �

�:�:: �,

SERViÇOS para JANTAR, CHÁ e CAFt
SERVI�OS �ara JANTAR c. 42 peças os 480,00
SERVI�OS para JANTAR c. 42 pelas CrS 550.00
SERVI�OS para JANTAR c, 42 peças os 620,00
Êstes serviços p. Jemar são em Granilo Especial
SERVI�OS p. CHÃ c. 17 pelas ..... "Cr$ 450,0.
SERVIÇOS p. (HÃ e CAFt c. 24 peças Cr$ 650,00
As ofertas p, CH}. e (HÃ·CAFÉ são em PORCELANA.

Relojoaria Progresso DelegaCia Fiscal
Anso DE PUBL.lCAÇAO DE EDI
T.\.L DE QONCOltRÊ'NülA ADl\lI-

NIS1'RATLVA
Chamo' a atenção dos interessa

dos na concorrência adm inistrutí
va a ser efetuada por esta Delega
cia Fiscal cio Tesouro Nacional,
neste Estado, para o edital publi
cado no Diário Oficial do Estado

do dia 4 de dezembro de 1.941

(pag. 8).
Florianópolis, 5 de dezembro de

1.!Wl.
ORiLANDO LY.RA SEARA ,Secre

tário da Comissão.

de JUGEND & FILHO
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegr-ama e pague
sómente quando receber.

N. 3 Cr$ lSO.Oe N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

.

CaixCl de niquei, fabricação
Italiana

, Altura 9 cm.

N, 4.A Cr$ 240,00

CAsa NO CENTRO
. Vende-se á rua Jeronimo
Coelbo, proxmo à rua F'e Iipe
Schmidr, sotida e ampla essa

residencial, edificada em ter

reno que mede aproximada
mente 400 mz. Otimo ponto
de comercio. Tratar pelo tele
fone 1.368

"

,
'

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurai 51/t a. a. - Limite Cr$ 30;000,00

Movimentação com cheque.

Banco do Distrito federal S.l. Apressando-se em dar seu

CAPITAL: CR$ 60.000,900,00 nome para deleg'ado da A..:ão
RESERVAS: CR$ 15.00(}.OOO,OO Social Catarinen.se no seu quar-

teirão, V.s. já estará fazendo al..

1I--__R_u_a__T_'a_l_a_ft_,0......., _2_3_-_F_I_O_',_la_"_Õ_p_o_I_I_s__ . i go de util.

Fabricação italia'la

Caixa de niquei

Altura 16 cm. O mesmo com repetição
Nouos relógio••ão acompanhado. do. respectivo. certificado.

. de garantia.
PF.çAM·NOS GATALOGOS - ENVIA�SGlU'fm

JUCEND & FILHO
Curitiba •• Praça Tiradentee; 26C Paraná

r A U TOM o V E 1·5
Para rspida entrega

que dispomos.
procure conhecer os tipos e preços

JURANDIR LINHARES &
Rua T'irnder-tes, I8 A

Telefone 1344

CIA.

I

l'

"Quem extraviar oa InatHfzar •
cerfifieado de alistamento papr.
multa de 10 a 50 cruzeiros. ootroe
sim incorrerá em multa de 20 • 1"
cruzeiros aquele que extraviar ..
Inutilizar o Certificado d. Reta...

rillts".
(Arl 121 d. Lei de 8_"1';0 IiIt30

tar).

Terreno
Vcnde-ee o tirno terreno com

tOxa8, sito à Rue Irmão

JoaqUim. nesta 'capital; roC'
preço favo- avel. Tratar na

Alfaiataria Cs rione ,

RIJa Tiradente&

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Mais cOlaboração
'i·com o governo

. �io, 6
. �A. N;l. - Por diversas

vezes o SI. Otávio Manga,beira f'e.
elo..glOSa� '.

referências á sil)lcoridad�
�e P��'?o.Slto.s do. presidente Dutra.
'l·elalnamente ao. seu empenho désolucionar os graves pro.blemas!!la,cionais.

.
Nota-sr, assim um maior espir iío ele coope�ação com o governo

€!D_ sub.stlLul9oes á ·perniciosa opo
siçao SIstema tíca apregoada por.alguns políticos.

5

I'
j
l
,

'Deve
.

iiD·Úar· O ·ex�·m� I
pio da Franca I

Roma, 6 (U .P. )- A Hália só se I-salvarú se o govêrno imitar o go
vêrno Francês, decidindo-se por
'uma campanha enérgica contra os

agentes de Moscou. .Prcvcm-so nos

meios bem informados, ·que Larn- - '-- _

��i\;�:j;?':;:�o.�����t,:i�{iIDele�ados da Ação S. Catarinense Ministerio da Aeronáutica
11

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

1'1umeravão das assistência ao verdadeiro necessitado, precisa em cada quarteirão de

I
nossa cidade, de um ou uma representante, no minimo, podendo cada Ijnbas de onibus quarteirão ter até cinco representantes. .

.

" Desejando o prezado leitor ou leitora colaborar em tão grandiosa
E· D I T A L obra, dê hoje mesmo a sua adesão por intermédio déste jornal ou da

I - De ordem do sr. Inspe- Rádío Guarujá,
·tor Geral, a comecar de 10 de Pessoas: que já se inscreveram:

..Janeiro próximo ·vindouro, as Quarteirão n. 18 - (ruas: Almirante Alvim, Críspim Mira, Av.
.Iínhas de auto-ônibus, terão a Mauro Ramos e Ferraira Lima).
numeração abaixo. Srs. Bento Aguído Vieíea e Heitor Fada.

1 - Circular - 2 - Agrô- Quarteirão '

n. 4 - (ruas: F'eli,pe -Schmidt, Pedro Ivo, Sete de Se-
nomica - 2 - Trindade - 4 Lembro e Consebheiru Mafra).
- Canasvieiras - 5 - Saco Sra. Stelita Garcia e .sr. Sidnei Noceti,

-dos Limões - 6 - Caiacanga Quarteirão n. 25 - (ruas : Blumenau, praça Eíelvma Luz, rua Fer-

'7 - Canto - 8 Matadouro - reíra Lima e Avenida Mauro Bamos) .
- Quarteirão n. 26 - (rua Irmão

"9 - Coqueiros - 10 Barreiros Joaquim, Avenida Mauro Ramos e rua Rio Grande do. Sul)
- 1;1 Biguaçú - 12 - São Jo- Sr<ta. Maria Enrilqueta D'Ãvila .

.sé - 1 - Palhoça - 14 Sant Snro. CECILIA MACEDO SIMOES

Amaro 15 São Pedro de Alcan- Quatro quarteirões compreendídos entre as ruas:

tara.
lherrne, Deodoro, Tte. Silveira e Arci.peste paiva.

Sta. ETELVINA MELLO
II - Os auto-ônibus, a co- Dois quarteirões, compreendidos entre as 'ruas H. Luz, Fernando

rneçar da data acima referida, Machado; General Bitencourt, e Saldanha Marinho.

deverão ter, obrigatoriamente, Snra. MARIA COSTA SOUZA

soAb"€ a faixa indicadora de 10- Quarteião compreendido entre huas Anita Garibaldi, F. Machado,
L General Bittencourt e Av. H. Luz. .

calidade, número da 'respectiva Snra. AGNESE FAB,ACO
'linha de tamanho visível a 50 I Quarteirão das ruas Felipe Schmidt, Geronimo Coelho, Tte. Sil-

metr�s de distância e ilumina- veira e Alvaro de Carvalho.' dos

• .

8R. MANOEL FEIJó .

do a noite. Av. Mauro Ramos - rua Silveira de Sousa - rua Campos No-
- •... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. vos - rua Lages.

............. \ ..

l!��.�r(te�)ta��;�munjs-I
tas estão desorientados com a vi-

I

tór ia do govôrno no Parlamento .

.Embora ainda continuem as sabo
tagens e os movimentos deserdei
'1.'08, o govêrno já conseguiu res

trtngir a anarquia. Tudo leva a'
. crer que em breve o país voltará á
nnrrnalidads para dedicar-se ao
trabalho de sua recuperação eco
nômica.
t· •••••••••••••• ,. ••••••••••• �

Para
.
as pessoas de fino

paladar Café Otto é
·.iod waR

O TESOURO
Da instrução está ao alcance

de todos. Dá esse tesouro ao teu

amigo analfabeto, levando-o a um

-curso de alfabetizaçâo no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus
-trial de Florianópolis O'U na Cate-
-dral Metropolitana.

! .

,

Pelo talhe do vestido,

conhece-se o gosto feminino.

Essa a razão de um

invariavel ponto alto

dos vestidos Êíecê :

suas linhas modernas

e anatômicas.

Assim, Êfecê reune ao

seu afamado acabamento,

a tradição de gosto,

que o torna o vestido

ideal do nosso tempo.

As jovens e senhoras brasileiras

encontram em Éfecê

a criação ideal para seu

guarda-roupa, pois as criações

Éfecê são a resposta

para sua necessidade de

elegancia, comodidade

e tambem economia. /

Imf!llDg w�§.iid_g
JP

c
c
o
U

.�

s CASA5··

QUINTA ZONA AÉREA
BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS

EDITAL CONCORRÊNCIA

I - Devidamente 'autorizado pelo Exm": Snr. Ministrn da Aero
náutica, faço público, para conhecimento dos interessados, que se acha
aberta, a partir da presente data, a inscrição à concorrência paea a ven
da, de uma lancha a gazolrna equipada com motor "Tornicroff" com ca�'
pacidade para 12 toneladas.,

'

II - O encerramento dar-se-à no dia 10 de Dezembro às 14,00 ho
ras, devendo as inscrições serem dir igidas ao Snr. Cmt. da Base, devida
mente seladas e assinadas.

III - A abertura das propostas será procedida no dia 12 de De
zemhro próximo às 14,00 horas, na presença dos interessados, na Secrc
taria da, Base Aérea.

IV - A lancha. emaprêço poderá ser vista no trapiche desta Unidade.
Quartel na Base Aérea de Florianópolis, 25 de Novembro de 1947.

(a) - NELSON DA SILVA FONSÊCA
Cap. Av. Fiscal Adminisbrativo.

BOM NEGOCIO

Comunicamo. que ••tamos" recebendo uma importação direta
E.tado. Unido., dOI .eguinte. artigos:

Filmai para. Ráio. X, em diversoll tamanho•.
Almofadas a trovel.eiros de eâmarQ de ar, de borrocba -- Dedeira.. e

capotinho. higiênicos. de borracho.
Luva. paro cirurgia.

comadres, irrigadores, canecas graduada., compadres, funi.,
em ferro batido. esmaltado.
E divar.os outros artigol.

Demonstrações e pedidos à S· O M A T É C
Sociedade Moteriois'e Instrumentos Técnicos -- Cier.tifico. Ltda.

Rua ConDelheiro Mafra, 54 -- Caixa ·Podal. 148,
Telegrc.rnlÍ.: «SQmatac» t FLORIANOFOLlS.

Marechal Gui-
para quem possue de 'Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ·ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação.

Importados diretamente dos E. E. Doidos
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais

STA· CARMEN BARBOSA
Ruas: Visconde de Ouro Preto - Anita Garibaldi - Fernando Cubo••

Machado e Av. Hercflio Luz.
SRTA. EDY LUZ E SR. CAMPOLINO ALVES

\Ruas: Deodoro - Tte. Silveira - Vidal Ramos - Jejônirno Coelho.
SR. LEODEGÁRIO BONSON

Ruas: Felipe Schmídt - Largo Fagundes - Tte. Silveira - Álvaro
de Carvalho.

.

- -�.
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Terminou emp8'tado o Campeonato
Infanto Juvenil de Futebol

A partida preliminar da

tardei
tencourt, Oraivo, Júlio e Djalma.

esportiva de domingo foi travada Bocaiuva - Ciro, José e Pereira;
pelas equipes infanto-juvenis do Armando, Júlio e Vasconcelos;
Pau la Ramos e elo Bocaiuva, finali- 'Enio', Botelho, Carlos, Roberto e

zando o campeonato daquela cate- Hugo.
goria. Triunfou o Paula Ramos, por Com o resultado acima, o certa-

3 x 2, tentos de autoria de Silvio me terminou com todos os clubes

(2) e Veiga. Carlos c Armando fi- disputantes em igualdade de pontos
zeram os tentos do Bocaiuva. perdidos. Afim de decidir o título,
Os quadros: Paula Ramos - An- o Departamento de Futebol Amador

tônio, João Rosa. e Silvio, Wilson, se reunirá por êstes dias.

Veiga e
.

Mário; Miguel, Bit-I J
• .-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

participam 0011 parente. e

pe..oaa de suall reJaçõell que
.ua {ilha ONELIA contratou

o FIGUEIRENSE VENCEU O TORNEIO
Organizado pela Federação Cata- 2 . 1 J'. .

.

.

d
X. lUZ. I vencido Qua-

rmense e Desportos, por iniciati- Ald F I
". .

d
.

o ernan- dros: Piauei-
va e seu presidente comandante d

.' ,o

A'l Perei d C b
.

es. Goleado- rense - Isaías, Marco e Fred Ger-
varo ereira o a o, realizou- N""

t d d
'

res: icolau son, Jair e DIamantÍl.lo· Monzuilhot
se, na ar e e ante-ontem no es- M

. . ..

'o,

t' di d B'
'. e - onguilhot, ACIOh, Augusto, Nicolau c Hamilton.

a lO a rua ocaluva, o torneio de
'
,. .

t d
. para o vence-I Aval - Adolfmho, Damiani e Ta-

encerramen o a temporada de d'
. I .

1947 d
01', e Felipi- vinho ; Quido, Bráulio e Boos: Fe-

, com o concurso e todos

oSI
I· Ii

.

h
.

'

clubes da. la Di�isão.
.

n 10, para o Ipm 0, Nl'Zeta, Saul, Ari e Póvoas.

O torneiro em apreço foi dedica- O 14 'B Cdo aos cronistas esportivos da Ca-
.

- • ceuqutstou a taça
pital e da renda apurada (Cr$ , ..

1.050,00) 50% reverteu-se em bene- Dia do Marl-nhel"'ro
ficio da Campanha do Promin.
Os jogos agradaram plenamente

A parle esportiva do programa Escore: 3 x 1.

á assistência e foram disputados
das comemorações do "Dia do Ma- Juiz: Antônio Salum.

com ardor e disciplina.
i-inheirn ", organizada pelo cornan- Goleadores - Gentil (2), Capeta

Foi proclamado vencedor do tor-
do do 5° Distrito .Naval, constou de e Benjamin.

neio, o forte "team" do Figueíren-
um torneio de Iutebo! entre equi- Os quadros jogaram assim for-Ise, após ardua luta com o seu velho pes do 14° B. ,C., Base Aérea, 5° mados:

rival Avai. Os 'jogadores do qua-
Distrito Naval {l Policia Miâitar. 14° B. ,C. -_ Currú, Brito e Nel

dro vencedor farão [ús a arjsticas
realizado domingo ultimo pela ma- son; Wa ldir, Pires e Flávio; Cape

medalhas, .oferecídas pelos homena- nhã, no estádio da F. C. D., pe- ta, Niltinho, Gentil, Mirinilo e

l d
.

t'
.

tas venceram as eleições realizadas

geados.. 'cuja entrega se procedera. ran e gran e aSSlS encia. Irassú.
T'

.

t t t d
no porto de Havre em outubro. Os-

Por estes dias, res m eressan es par i as, o 5° Disí.rito Naval "Iodo'" - '" mJ.ro, i partidários de De Gaulle haviam

Resumo dos jogos públi-co teve ensejo de presenciar. Moacir e Lídio; MonguiLhot, Bica I

10 jogo _ Caravana do Ar x
Venceu a equipe do 140 B. C.- que e Benjamin, Mozart, Ibio, Oavalhei- RITZ hoje não haverá sess-ões cíne- conquistado 10 postos c agora obtí-

Paula Ramos _ Ven- conquistou a taça "Dia do Mar-i- 1'0. Virg ilio e Adílio. matográficas, .em virtude de se
veram 17, os comunistas por sua

cedor: Caravana do nheiro" e 11 medalhas de prata, Ba e A \ W' I '!VI
. achàr ocupado pelos alunos do Ins-

vez diminuiram de 17 para 12 pos-

,

c s orea - a mor, - oamr e.
d

_

'

I
tos. Os observadores politicos des-

Ar. Escore: 2 x
'

O. oferecidas pelo comando do 5° Pinheiro' Clemente Sanford el'
títuto e Educaçao. .. . , .

D. t
"

N I
" tacam a ímportancla da vitória de

Juiz: Álvaro Pereira IS ruo , ava. Ernani; Paz, Manara, Paulo Li-,············
,

' '.

do Cabo, Goleadores.' Foram os seguintes os resulta- I' H·
'

I
ROXY hoje ás 730 .horas j De Gaulle por tratar-se de uma ci- '

n lares e . azan.
"

d d tuá f t d
.

Sanford e Lebetinha. dos dos jogos: Po l ici MTt' Z 'J' I Van Jonhson - Esther Williams
a e por uaria rancamen e orm-

o lCla . l- 1 aI - enO)IO. Ne -

.

.

.

,
nada pelos comunistas.

Quadros: Caravana 1° jogo - '5° Distrito Naval x Ba- son r Assis, Garcia, Chocolate e
- Lauritz Melchior - Tommy Dor-

do Ar _ Walmor, Morací e Aducí ; se Aérea. I Teod.oro; André, Sapo, Dutra, Arí sey e s/orch�stra -

I ÁS 7,30 horas 4,00 único geral 2:00
Adão, Haroldo e Ernani; Lebetinha, Vencedor - 5° Distrilo Naval.

I
e Daniel.

PAtIXAO EM JOGO Suspensas todas entradas de fa-

Sanford, Leônidas, Manara e Chi- Escore: 3 x o. N? programa: Brasil cm Fóco - vores - Estudantes sem. cadernetas

nês. Paula Ramos _ Tatú, Dante Juiz: Osvaldo Varejão. ;
Nacional - Atualidades Warner não poderão entrar.

e Erasmo; P. Paulo, Ivan e Nenem;
.

Goleadores: ,Monguillhot, Adí-:Gcnharé 15 Pathé - Jornal
. . . . . . . . . . .. . ..................••

Lázaro, Carioni, Mandico, Fornerol- 110 e Mozart. I
Imp. até 14 anos. IMPERIAL hoje ás 7,:�0 horas

li e Gessy. 2° jogo - 14° B. C. x Policia Mi- Toda pessoa que fizer suas Preços: Cr$ 4,DO 3,00 JESSE JAMES

20 'jogo _ Avai x Atlético. Ven- litar. I compras a d�nheiro durante OUEON hoje ás 5 e 7,30 horas Com: Tyrone Power - Henry

cedor: Avai. Escore: Vencedor - 14° B. C, 'o mês de Dezembro na casa SEGUnA ESJ:A MULHER Fenda - Nancy Kelly - Handolph

5 x O. Juiz: Patri- Escore - 2 x O. PERRONE ganhará 15% de No programa: Documentário n. 28 Scott - John Garradino

cio Borba. Goleadores: .Tuiz: Alvaro-Pereira do Cabo. desconto especial de Natal - Nacional No programa: 1) A Marcha da

Saul (2), Póvoas, Arí Goleadores - Irassú (2\. ',que � mais antiga e conhe- Atenção: Na sessão de_ 5 horas, Vida 149 - Nacional 2) Fox Air»

e Boos. Quadros: Avaí 3° jogo - 14° B. C. x 5° Dístri.-,'cidtt Sapataria de Florianó- creanças maiores de 5 anos pode- plan News 29 x 92 - Atualidades

_ Adolfo, Damiani e Tavinho ; Qui- ,to Naval. polis 'oferece aos seus dis- rão entrar. Preço: Cr$ 4,O{) único

do, Bráulio e Boos; Felipinho, Ni- Vencedor 140 B. C. i tintosfr eguezes. Preços: Cr$ 4,00 3,00 2,00. r;ra .. refe

zeta, Saul, Ari e Póvoas. Atlético -

Silvio (Machado), Inicio e Nelson;
Itamar e Farias; Machado (Silvio),
Niltinho e Ivani (8 jogadores).
3° jogo -I Bocaiuva x Colegial.

Vencedor: Bocaiuva.
Escore: O x O - De
cisão por penalidades
máximas: 3 x 2. Juiz:

João Fernandes dos

Santos. Quadros: Bo-I
eaíuva - Rubinho, Romeu e Oscar;
Bica, Danda e Trilha; Mozart, Tes

ta, Moacir, Jaime e Careca, Colegial
_ Brognoli, Carlos e Katcipis; Os

ni, Helinho e Nazareno; Renato,
Dilmor, Sever-iano, Lauro e Pauli
nho.
4° jogo - Caravana do Ar x Fi

gueirense. Vencedor:

Figueirense. Escore:
O .x O - Decisão por

penalts: 4 x 3. Qua-
dros: Figueirense - Isaias, Marco
e Fred, Gerson, Jair e Diamantino;
Monguilhot, Acioli, Augusto, Nico
lau e Hamilton. Caravana do Ar -

Walmor, Morací .e Aduei; Adão,
Haroldo e Ernani; Lebetinha, San

_ford, Leônidas, Manara e Chinês,
5° jogo - Avaí x Boçaiuva. Vence

dor: Avaí. Escore: 2
x O. Juiz: Izidro Cos'
ta. Goleadores: Nize
ta e Ari. Quadros:

lAvaí - Adolfinho, Damiani e Ta

vinho; Quido, Bráulio e Boos; Fe

Jipinho, Nizeta, Saul, Ari e Póvoas.
Bocaiuva - Rubinho, Romeu e Os
car, Bica, Danda e Trilha; Testa,
Jaime, Moacir, Odilon e Careca.
6° jogo (final) - Figueirense x

AvaL :Vence
dor: Figuei
rense. Escore:

...��

Aureliano Stuart e

Sen.hora
Vva. Elvira Tolentino

1de Souza
participa QO J paren tu e

pe.soas de sua. relações o

contrato de ca.Clmento de
.eu filho MILTON com a ·1

Stc. Onelia Stuar:.
ca.omento com o .r.

Milton Tol.entino de Souza,

.'

Florian6poli•. 4/12/47 Itajaí. 4/12/47

f
t

,

E

É Novo! É Automático!
§�
B�ff�
@#(�,I

Por ser Tissot, êste novo relógio, que dá corda a si

mesmo, incorpora tôdas as qualidades que deram
nome mundial a essa marca. Precisão .. Resis

tência ... Proteção contra choques, água, pó."
E qualidades antimagnéticas c;entif!camente

comprovada,:> Porém, há mais! É a famosa

garantia que testemunha a confiança deposi
tada por Tissot nos seus relógios. Trata-se do

Certificado de Garantm Contra Qualquer Aci
dente. válido por um ano, com o qual será grá
tis qualquer consêrto que por acaso se tor

nar necessário. E, em caso irremediável, o
possuidor rl<ceberá um novo relógio em troca.

Conheça hoje., nos .bons relojoeiros, o

notável Tissot Automático!

Ao adquirir o S"�

Tlssot AlltomáticlI. niio
leixe de pedir ° Certillca-
40 Tissot Exclusivo de Garan
tia Contra Qualquer Acidente.

<4ço" ..... Cr,r 1.(OO,DO

'----

--..<
i
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aLCIINCE EM CURITIBA

São Paulo e Rio estão hoje ao seu alcance em condições
inéditas: o avião de Florianópolis está em conexão com o

avião noturno da Real em Curitiba, permitindo alcançar
São Paulo e Rio no mesmo dia, à noite. A Real lhe pro

porciona, assim, essa grande conquista da técnica aero

náutica: a segurança e a comodidade extraordinárias
dos vôos noturnos. Para atender a um negócio urgente,
para adiantar seu programa de férias ou em suas via

gens habituais, alcance em Curitiba o noturno Real.

Aos passageiros do avião

noturno a Real oferece um

jantar completo no aeroporto
de C�ngonhas.

o projeto Ivo
d'Aquino

A
.

Semana do Marinheiro

*

CHAME

1358 e verá como tudo é

rápido, cômodo e econômico,
tratando·se da REAL.

Rua João Pinto, 18 - Flori�nópolis

A Pomada Mais Zaa JIIe dar6 o aBm de8ejado. T

combatendo a. d6rea e _ pnaridoeo deacongea·
tionando .. 4ilataç6es. Graçaa .. .ub8tancia8
de real efeito antiéptico-bactericida que entram
em sua f6r:muIa. a Pomada Mali Zen previne u
infecções e o aparecimento de outros males ain·
da maia graves, decorrentes d8a hemorroidea.
A venda em toda. as Fannaciaa em bianagu
com aiAula�pecial pera racilitar. aplicação.

(u..�De W�

Rio, 6. (A. N.) - Os parlamenta
res comunistas, com. seu trabalho
de obstrução ao projeto Ivo d'Aqui
no, só conseguiram indispor-se com

toda a Camara. Em consequência
dissso cresce o numero de deputa
dos que votarão favoravelmente ao

projeto, prevendo-se que já na pró
xima semana não haverá mais vo

zes comunistas no Congresso e nas

Assembléias Legislativas.
I ,

"," .

.. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • .. III

Os planos
de Moscou
Londres, 6 (D. P .. ) - Diante do

proposito da Russia de não con

cordar com uma solução razoavel
para o problema alemão. as poten
cias democraticas estão no propo
sito de tomar uma atitude em se

parado e definitiva, pois teme-se

que a Russia esteja fazendo 'O jogo
de Hitler, isto é, quer ganhar tempo
e fortificar-se para depois impor
se pela força.

Queremos que todos façam
parte do quadro social dos
componentes do "Colégio Bar
ga-Verde", Por isso, o paga
mento da 8,�ão é feito em �
prestações.

'RACOS •.
ÂMiMICOS

TOMEM

U11�1 CfelS81iil
"SILVEIRA"

Grand. rtnlc.

SEJ\.IiA'NA DO M,AIRE'IHEIRO
'ele 7 a 13 de Dezembro

1)!ROGlltA'!VIA DOS FíE:S'l'EJOS CmVIE,l\WiRATIVo.S DA SEMANA DO
MAJRIINHEIDRO (7 a 13 de Dezembro ele 1947,.

Dia 10 - Quarta-feira - Á8 15,00.
·Sessão de cinema no "Ritz ", para o pessoal do 5° D. N.
Ralará ás 17,30 horas na Rádio Guarujá o C. C. Sampaio.
Dia 11 - Ouínta-Ieira, - Falará ás 17,30 horas na Rádio Guarujá o

C. F. Plínio Cahral,
Dia 12 - Se:x:ta-frÍI'a - ÁS 10,00 horas - Lançamento da Pedra

Fltmdame.ntal do Edi.fício S(Orlo do 5° D. N.
�Ás 15,00 horas - Sessão de cinema no "Ritz".
ÁS 20;00 horas - Teatro Alvaro de Carvalho - Teatro Estudantes

e Áto variado.
Falará ás 17.30 horas na Rádio Guarujá o C. F: Á].VêorO Cabo.
Dia '13 - Sábado - Dia elo Mar inhefro.:
Ás 11,00 horas - Recepção ás autoridades Civis e Militm-es, na

Séde do 5° D. N.
As 14,00 horas - Tarde Espor tíva - Estádio da Polícia MiJi.tar.
Torneio de Voleibol, Corr-ida de estafetas .e coerida de 1.400 me

tros entre praças de convés-Máquinas e Civis do 5° D. N. Medalhas aos

Y'BI10Sel ores.
.Jõgo de Voleibol entre oíiciaís da Polícia Militar c 5° D. N.
ÁS 20.00 horas -- Sessão solene - Teatro Álvaro do Carvalho.
Oradores : Sargento do Exército Amdrelino Costa, Dr. Osvaldo Melo

e Cmg. Aní ãoci\_lval'es Barata.
'

As 22,00 horas - ,l"',esta dansante Praças - Srulão do Democrata
Clube.

Diãriamente elos dias 7 á J3 serão distr ihuídos 30 entradas para
o cinema "Roxy".

CIA CATARINENSl

DE TRANSPORTES AÉP.EOS lTOA.

,.ue\le\ de abafar Lampadas"
diz

...selrt pensar em minha senhora que,
às escuras, levou un� choque daqueles
ao tentar acender um abajur.

Hoje, tenho sempre em casa Lâmpa
das de vários tanwnhos e nunca mais
fiquei preocupado com orõlo da massas!

Tenha sempre no

lar um estoqueda.
Lâmpada« Edison
G. E. Mazda e use

sempre os tOlna
nhas certos para
melhor luz ••• nt.e.

lhor visão!
".%11

R.O DE JANEIRO - SÃo PAULO - RECIFE: - SALVADOR - CURITIBA - PÔRTO ALEGRE

'COMPANHIA -AUANÇA DA lAIA-
r.à... _ 117. - lU.:' lAIA
DCJllmlOI • '!rlU.I�PO.D'

Cifr.. do Balanço d. 1944,

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Recetr
Ativo

Cr.
o-s

80.900.606,30
5.978�401 ô755sn

67.053.245;30
142.176.603,80

•

..

Sinistrol pagaI no. 6JtiJnoll U) anol

Re8ponlabilidatJel
98.687.816,30

• �76.736,401.306,20

Díretcree:
Dr; Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr: Francisco
de Sá, Anilio Mallorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo'
e JOIE Abreu.

..................� � �..--�--�..�

DATILOGRAFIA
Confere
Diploma

Correspondencla
Comercial'

DIREÇ!O:
Amélia M PigozZl

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

METODO:
Moderno e Eficiente

Cemilal, Gravatal, Piiame.,

I
A primeira :Agua de Colôllla ,...

Mei'81 dai melhorei! pelai me- no m:n�d? foi fabricada na eUa""

Dores preçol .6 na'iCASA MIS de Colôma pel4 Fábrica •• ,....
CELANEA - RuaC. Mafra, Maria Farina.

. __ �

.

JOÃO DE BARRO

o aU.tor do "Pirata da Perna de Pau" 1

Eu queria compõr e como não tinha
nenhuma lâmpada gronde, desfalquei
os quartos da casa •..

"Acabe de uma vez com êsse negócio
de abafar lâmpadas SINÃO.....«disse
me furiosa - completando a frase com
a rõlo de massas.

I

i
I
f
t
I ..
,.

f
I

Siga o exemplo do popular João de

Barro, perdendo o hábito de "abafar"

lâmpadas. Êsse sistema pode até causar
acidentes e além disso se a lâmpada é de

pequeno tamanhoV. prejudicará a vista.
Tenha sempre em casa um bom sorti

mento .de Lâmpadas Edison G. E.Mazda

de tamanhos diferentes I

CENEBAL.EJ.ECTllIO

1-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n peste suina em lIapiranga
. Noticias recebidas pelo dr. Leo-I Secretárias de Agricultura do nossos

berto Leal Secretario da Viação, Estado e do Rio Grande do Sul.,

1
Obras Públicas e Agricultura e pe-I sob o patrocinio do Ministério da',
lo dr. Altamiro S. de Azevedo, che- Agricultura, Itapiranga ficou a�

. fe do Serviço de Defesa Animal do cargo dos funcionários especiali-·
� Mi nistério de Agricultura, informam zados com atuação no Estado vi--

que teria irrompido a peste suína zinho, afim de melhor controlarem,
em Itapiranga, toda a fronteira daquela unidade'
Afim de verificar a veracidade federada.

da informação foi enviado urgente
um funcionário àquela localidade. Isto não abstante, tanto a Secre- ..

Se for constatada a peste, a SUa tária da Agricultura de Santa Ca->

procedência só pode ser da Argen- i tarina como o Serviço de Defesa.
tina, porquanto as medidas toma- I! Sanitária Animal aqui sediado•.
das pelas. nossas autoridades ha- estão prestando toda a sua solicitu-·
viam impossibilitado a extensão do' de afim de fazer com que o mar:
mal até aquela zona. De acôrdo

I
não se alastre e seja imediatamen-v

com o convenio celebrado pelas te debelado.

NÃO PROCUREM, SRS. UDENISTAS, LANÇAR AS CULPAS DA DERROTA SôBRE RESPEITÁVEIS SACERDOTES! EM ARA��

RANGUÁ; SE A VITÓRIA VOS SORRIU. SABEIS PORQUÊ! O DESASTRE ElEITORAL DE 23 DE NOVEMBRO É., APENAS"
A COLHEITA DOS QUE SEREMEARAM VENTOS ...

A URIT.I!CA E O 'J1RABAL'HO blicas e Agr-lcultura, foi controla
Não ha nada mais í'acil do que do o foco da peste su ina em Raul

acusar o govêrnn de inercia, ; 'I'eixeira, esperando-se o mesmo

ÚS problemas que demandam so-: êxito em Carnpo-Erê.
Iução são muitos ,e tudo serve de I

. ,. '1.' *

motivos para criticar a admínis- POSTO �GlRJO PEiCUARIO mo
trAÇUO pública, ;yrORTO
. ��n Lretanto não .ha nada de mais! "CmA prova do inlcrésse da ad-I
1,IlJl1StU do que essa leviandade de I ministração pública pelo progres-
1a�ar mal rio governo. Ante� de I so do Estado, está na aquisição do, ,.

-

IM g' t d
'

d I ·t't t d EdC�Illear épl'eC1SO ver se esta o.ulPosto Agro Pecuário Rio Morto Dla 16, o conbeCl�o artista Con-I a ts ran os o OS 1 U o e u-
nap_ trabalhando em prol elas aspl- no município de Indaial e perten- de Herman rea.lizará um. grande I

l'aç�)es 00 povo.
,

.

,',
I cente á .sociedade Agrícola de Blu- 'festlvaI de. despedIda, no Teatr-o

Se fizermos ISSO, verí ticaremos rnenau,
.

Alvaro de Carvalho, visto ter .
de

ao 'co�trál'io, do .que mui los afir-' As terras foram adquiridas pelo seguir para o exter-ior por I.m: sido
marn ínconscientemente, os pode- Estado e doarias ao Ministério da contra Lado para atuar no proxtrno Efetuam-se hoje as solenidades vaerd, João Albino, João P. Ferr-ei-e
res públicos vem dedicando contí-. Fazenda, Lendo o respectivo títu- ano., no Ur-uguai, Chile, Perú e AI.'- festivas do termino de curso dos ra, Jose E. Ballstaedt, Ligia de Ofi-«
nuados e ingentes ·esforços no

Sen-jlar autorizado o dr. Afonso Maria gr-ntina. magistrandos do Instinto de Educa- veira, Ligia S. Zukoski, Lucy Fer=-
tido de defender o bem estar do da Veiga, a adquirir todas as íns- O aplaudido ventriloquo con

çâo "Dias Velho", desta capital. riandes, Manuel L. Almeida, M ...

povo. e oprogresso do Estado.
. talações do ref.erido posto, pela terràneo, que ja consoguíu grande

. Vejamos, hoje, alguns aspectos verba do mesmo Ministér-io, sucesso nas prmcipais capitaís do As 8 horas será celebrada missa Anunciação Silva, M. Conceição L.,
desse trabalho. .II x x x pals, nos apresentará um progra- na Catedral Metropolitana e ás 19,30 Oliveira, M. de Lourdes Simas, Ma-·

* * *
, Ai ficam algumas notas sobre o ma novo r Je grande atração; es- horas, no Cine Rítz, a cerimônia rilde Rodrigues, Nadir L. de Almei-·

SElMENTES DE 'rRIGO 1 que se está fazendo pelo povo em perando-se, por isto, uma enorme
da entrega dos de diplomas. . da, Wanda Elterman, Ulisses Cunhal

Ü Serviço de Fomento Agrícola nosso Estado. assistência ao seu festival, em tor-
, di'

.'

d As 22 horas - soirée ÍlOS salões Filho, Terezinha C. Lamego, Rena-distr-ibuiu, no corrente ano, 6 mil I Diariamente fornec-eremos hre- no o qua ja rema gran o esnec-
sacos de semente de Lrigo, afim de ve noticiário sobre o mesmo tema.' taLiva, do Clube Doze de Agôsto. to Wendhausen, Regina M. da Silva, ,.

inc-entivar e aumentar a cultura Paraninfará os rnagistrandos de Piraguahy Rosa, Osvaldo F. Melo,.
do precioso cereal ·e livrar-nos d� II folbl·nha UdeDI·st.a O terror da 1947 a professora Maria Madalena Olga F. Bauer, Normando C. da,
mal da importaç�o do produto. li Moura Ferro. Silva, NBa Martins, Ney Barcelos>

SEMENTE DE A],'LItOZ Vadiagem Co�np�etaram o curso os. jovens: I
e Cideney Santiago.

NOVEMBRO Couí'orme noliciámos na edição Abigail G..Costa, Adelina Ca-
Pplo mesmo serviço, já foram ele sábado, a vadiagem tanto de ra- mach.o, .Alba Vie.ira., Alberto, Cúrcio, "'bandoDan dodístr íbuidas em diversas zonas do I d II tá �

pazes, como r e a II os, es a espa- Arquirnédes de Avila, Azemr Cardo-Estado, 42 toneladas de arroz lla-

2 3
lha 1 I I r I na U D N'

. I (O o ,e rol' em a gumas zo s
so, Benta Mendes, Catarina Seara, !:li.

ra semente, esperando-se grande da cidade. IJI •••
aprove ilarnento para a próxima Ainda ontem nos foram trazidas Carlos Blumenberg, Célia Buck,
safra. . C T G I Rio, 9 (A, N.) - Coniirmanâo»

"
novas queixas da rua Rui Barbo- e 10 ou art, Edmir de Araujo, seu desligamento ela UDN, o ve-.

I
sa, onde a molecada tem um dos Emilia Rita 'Silva, Eudora H.. Schae- reador .Gama Filho, fez hoje estas=

TRltLHADErI:RAlS seus mais pei-igosos redutos. fer, Heloiza Moutinho, Hely M. Lo- declarações:
Também morador-os da IRua Ne __ "Realmente, vou afastar-me'

réu IRamos, informam qlle a ma- pes, Iraci Moureira, Ivette A. Ge-
da União Democl'ática. Nacional e

landragem nno dá socêg'o ás fami já tenho pronta a carla em, que�
lias. Diversos 'pI'(\dios estão com

Novos contadores
do1/. ciência. da minha. deliberaçãeF

suas vidr�ça� em pedaços, devido á Comissão Executiva elo pG.1'tido.
aos "tijolos" que a maldade dos

C Logo qne o documento chegue ás-
vadios jogam nas mesmas. alarão grau, dia 13, nesta Capi- udíos do sena.elor Hamilton No- .

Frge. assim, que se tomem pl'O- tal, os contandorandos: guei1'a, não te1'ei dúvidas da sua
yidências afim cie coibir tanlos Adolpho Elpo da Silveira, Albi divulgação na imp1'ensa, como sa-
e lão rlcpl'imentes abusos. t' f

-

l
a Pereira, Aldir l\I.r[aria Ramos, Alo"-

.

l.sÓçao aos que me e eger'am parw
Teremos ·prnzer ·em noli-ciar n, J "

li" l
. .

_
sio Soares de Oliveira, Altair ,COII-

a amara lO un'/.Ctpa .

pI'oXJma edição, Ique foram toma
.

Deixando a UDN, permanecerei-
das medidas I'nél'gi,cas contra a t1l1110 de Azevedo, Angela Maria com.o franco atirador ao. rnen-osO"
vadiagem. Gracia Evangelista, Ari Kardec de' até que, passada. a confusão pol�-l

Mello, Arlinda Maria Machado, Ben- lica, do DistJ:ilo fi'cele1'Cll, m.e seJa'
no Meyer Peressoni, Carlos Henri- posstvel conflrmar os putro's ve- ..

• A.
1'eadores em comum., V'!sando rt soo.

ql!e B�aascl1, Co�a AugustIa Colama, lução dos problemas com que l'U--
Dlb Cherem, D1I11aS Prazeres de tam o povo e administração 1jÚ-

Pela ])r01e580ra, sra. Rute Ra Camnos Neto, Dulce Ortiga

LigOCki','
bl-ica.

mos Mrlo, foi onlem, entr·egue ao Dylton do Valle Pereira, Eugênio
Ad.

.

[10S80 clireto!'. � importância de D' V U afila I08f1roCr$ 804,00, destinada á campanha
Olll ieira, Erasmo Rodrigues, li li U-

.Jo tP-romin, e ang'ariada pelo valo- Hend Miguel, Ionia Christoval, Ivo d' t Il'OSO "Pelolno de Saúde", do grupo Bez, Jonas Andriani, Jorge Miguel I ave
�isl���a.r Lauro Müller, desta Ca- Atherinos, Lauriano Gomes de AI- Rio, 9 (A. �.) _ Um audacioso,

meida, Leandro Jos� da Silva .Tr., ladrão ass<lltou o estri.bo de um

Lyrio Búrigo Bez, Lytlmar Macha- bonde e violentamente tirou �H

do de Souza, Maria Ly.gia Oúneo,
bolsa da mão de uma pas"ageira

M
de nome Maria da .conceição, que--Acompanhado da Exma. ·esposa aria Schetz, Mauro Sérgio Vacca- Vla'Java na Iponta do J:Janco eva-.

Da. AMcia Antunes da Nova. che- ri, Mozart Vieira, Orestildo Toma- dindo-se em s('Jguida. Com' a vio-.
gou hoje a e�ta Cwpital ,o sr. Oscar sel!i, Saul U1ysséa Baião, Theresi: lência cio puchão riado a bolsa pe-Rodl'igues da Nova. ' lo referido Ia.drão, a pobre senho-
Candidato apresentado pelo Par- nha de J. da Luz Fontes, Vélia Sue-
Ira caiu violentamenLe ao solo, con-tido Social Democrático á Pr'efei- y Andrade da Veiga, Walmor Ca- tundinclo-.;;:e bastante.

io da prospera ciclade de Joaçaba panellla e Washington do V. Perei- Hoje. um individuo de eõe 1),'8.-S. s. foi eleito por grande maioria ra _ Orador. ta deixou na porla ela casa da ví-
no pIeHo de 23 do mês pretérito.' t· b I d
A presença de S. s. entre nos s.

Haverá missa em ação qe graças, Im?- a sua I o S� com ocumentM-

I
e

: 8 I C d I· M
. Ide !ClenLIda.d.e e outros papeIS sem·'

re aciona ao fato de conduzir para as 10ra.s, na ate ra etropolI-1 imp.ortância, menos o din];]eiro queJo-açaba as senhoritas Regina R.a tana, realIzando-se o ato da entre- S'E' reduzia à {jllantia de Cr$ 43500.
que� e Maria Luiza ela Nova, que ga dos diplomas ás 20 horas, na Por tão pouca coisa, aquela '5e-,
ruq'UI se encontravam estudando Assembléia Le2"islativa. nhol'a poderia -ter perdido a vidl,Ú
no Instituto CçJoração de Jeslls. � 'I d I d b
Ao ilustre visitante e senhora. As 22 horas haverá soirée no Li- �o an o como 1'0 ou O· onde no

d·
. asfalto-.

esejamos f,eliz permanência em ra Tenis Clube. _

nossa sociedade.

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

florl.n6polb� '0 de dezembro de 1947
----------�----------.\--------------------------------

o que se está laze�du 'pelo' povo

O Serviço, de Fomento AgTícol�
acaba de r.eceber 20 trHhadeâras
ôe ,Cr$ 20.000,00 cada uma, para
distribuiJ' entre agricl1Itores .p au
xilia-Ias nos trabalhos da 'lavoura

1947 - Nova derrota
udeni�:.ta, em Sar.ta
Catarina.

DOMINGO

..

VA;8INAS ,eON'DRA A PESTE
-SUINA U. D. N. e Pimpinela,

Seu Tonico e seu Gesésio,
Acendem agora a vela,
Com auxilio do Anesl·.ésio!

O Serviço de Defesa Animal
conl il1ua em seus esforços para

, combaler a peste suina que ulti
mamente invadiu o nosso Estado

<O pr·eço. cI,a vacina é de Cr$ 1,50
- ,preço UlUCO' para todo o Estado
devendo ser evitada toda a explo�
ração qne a respeito se fizer.

Só para Raul Teixeira foram re
metidas 1,8 mil unidades, o que
grand·emente contrilbuiu para se
limitar os estragos ela peste suina
naquela zona.
Afim de evitar que a clevaslado

ra doença atinja os reban:hos de
leste, o .serviço de Def,esa Animal
do MinisLério d·e _A,gricultura es
tendeu uma linha de iso'lamento
qu·e de vai de PaLa Branco Cleve
-Iandia, A'belardo Luz, Üh�p'ecozi-
filho, Xanxere, até Xaxim. .

G�aça sa tão util € oportuna
n:edlda, os. pr·ejuizos da. p.este tem

. SIdo redUZIdos na parte iso,lada.
Em virtude das prontas e deci

·givas providências tomadas pela
.secr·et.aria de Viação, Obras Pú-
,.-.-...,...•.•-_-.....- ............-_-..•..-.-_-...-.

Agora até Bom.Retiro,
Outra derrota nos ferra;
Na cabeça é mais um tiro
E nada feito n:, Serra!

Os onibus
çhocaram-se
Verifilcou-se lamentável aciden

te de veículos, na larde de domin
,go. nns Coqueil'os. O ônibus nO.
14.560, ig'ovel'nado pelo chaufrUI'
Da'Vid 1Wartins ,vLTIiha das pllaias
para a cidade com excesso de ve

locidade, quando encontrou o ôni
'bus n. 14.M8, ,guiado por R.aimual
do Gonçalves, com ele ohoca.ndo
se violenLamente. Do encontro saiu
ferido com a ,perna esquerda que
brada, o sr. Damiense Dutra Nas
cimento, ·que foi recolhido ao Hos
pital de Caridade.
Tanto a inspetoria de veículos

como' as autoridades policiais to
maram as pl'Ülvid·ência cabíveis no
caso.

De acordo•••
De Brusque, o nosso distinto

conterrâneo e correligionário, st.
Antônio Noronha endet'eçou-nos o

seguinte telegrama.
Brusque, 7 - Jornal ESTADO

classifica urna de Pôr!o-Belo de
·'chave de ouro", por '-encer o P.
S. D. de 114 a O. Possivel êsse ouro

seja 18 quilates; porque de 22 quila
tes foi a 24a secção de Brusque, cujo
resultado foi de 143 a zero.

Não.haverá
desconto
A Secretaria da Fazenda acaba de

autorizar o Montepio :\ não proce
der, no corrente mês, os descontos
em folha relativos aos 'i'mpréstimos
rádido e ordinário.

Conde Herman"

tampanba do
Promin

Oscar R. da Nova

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 1.8 ás 22 ho,ras, oom hora

marcada, a cargo de abalizado pro,fissional
Rua Arcipreste Paiva 17

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMAÇOES,
COCEIRAC:_ ..

.'

-

cacao "Dias Velho"

.(,

Agradecendo o amável:- convite,
congratulamo-nos com a cultura
catarinense pela nova pleiade de
peritos comerciais, aos quais apre
sentamos votos de felicidades cons

tantes.

A GRANDESA DO BRASIL
Depende da instrução de s,eus fi

Ibos. Raz·ei com que -todas as pes
soas .amalfabeias frequentem um);:!
curso noturno e ierei's cOThtribuidG>
p,wa o progresso do Brasil. Eseol8l>
Industrial ou Loja Maçonica.

FRECHAN.DO •••

Na Ass,embléia, há dias, o sr. Oswaldo Cabral tachou o sr.
Cid Ri1as de advenLicio. Ora, o sr. Cid Rib'as é pal'anaense
como paral1aense é o sr. ·Wanderl.ey Júnior, chefe da U. D. N.:
na Ilha Aconlel>le que o sr. Ramiro Emerenciano é baiano com

.

rima e �em ·h. b sr. Dalcanale é gaucho. Será que o sr. Cabral
os eonsidera ádvenus? E que dizer-se do mesmíssimo sr. Ca
brâl, qlwnd?, eI:n entr,e�ista a um jornal de Cul'itiba, jurava .... _

ser um umlgo tncondtewnal cios, paranaenses?
Que -diabo' daquilo será isso lucia, como perguntava Voltai-

r·e? A.micus leonis?
.

Gl-UILHElRME TAL •. ,
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