
..

As esperanças udehistas, em diversos Estado�, foram d.e�1
eleições municipais para o acõrdo mter-partlda•

s

J

Uma emenda p�
Rio 11 (A. N.) - Ao projeto da que a03 ,?�L': Jn0&

e'\.l i11�ão dos mandatos comunisl as, do o lcrljF
.

o 81.'.· GoJ'fl'edo 'I'elles do P . .R. P.
to idêntico ao que

ofereceu emenda declarando: "Fi-
ca o govôrno autorizado a dis- aos não eomuoistas '110S países sob

pensar aos comunistas e áqueles regime soviétioo".

..

rente. ano, 'não serão �'ealizadas
as solenidad.es comemorativas
ao Dia do Reservista, ficando,
em consequência os reservistas
dispensados das respectivas

Com us institutos de previdencía
se tratando de aposentadorrasItio, 'J 1 (A. :"i.) - Alendendo ás

constantes reclamações surgii':Jas
relat ivarnenlo á concessão de bene
fícios nor parLe dos institutos de

previ:ll}llcia social e com o intuito
dl� jnocurar sanar as dificuldades
df'COITP11lps de certas falhas obser
vada" na concessão de tais benefí
cios, Il jn-osirtente da Bepúhlica
nutovizou o ministro do Trabalho a

expedir instruções aos insl itutos e

caixas de aposentadoria e pen
siíe� no �CJl tido dr serem o; respec
li \'0". processos de concessão exa
minados com urgência e preferen
temente sóbre qualquer outro ser

viço. lev ando-se em conta o nível
lntelectual dos segurados, a obriga
toriedarte da eonh-íbuicão r. a ne

cessidade dêsses órgãos agirem:
não só corno def'enseves do própvío
pal r imôuio e rendas. mas também
e mnito espeeialmen te. como pa
tronos ele lodos os que se lhes dni
jarn em busca do henef'ício, a fine
houverem j'Pito jU8, notadamente

emo lLU8 .ANTIGO DUIUO DR SANTA C.&TAIU:Nt.

D. Gflrent-e 1 SlllNEl NOCETI - Diretor Dt'. R UBR N�,
Du.l<\u· !la llMac:l. A.' DAMA8CENO DA SlLV.A

OE ARRUDA RAMOS
ou pensões. .

Para a consecução dêsse oojen
vo será criada, junto ao gabinete
do ministro do 'l'rabaiho, uma see

ção (i,estinada ao recebimento das

reclamações ·e consequente remes

sa aos i'n�LituLos e caixas, exigindo
estudo e n,pressamento da solução,

._-_._---
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ENCONTRftDOFABUlOSO TESOURO Desístiram do
subsidio'Rio, 11 (A, N.) - Procedente dos concrecão que se forma interna- José Jnrg·e Estevão, Antônio Meu

VOJ'Los nacionais do sul entrou na ment.('· nos orgãos digestivos, dos i des cle Oliveira e Gerson Simões,
Guanabara, o navio "Araxá" da cachalotes, cctaceo semelhante ás: marinheiros; João da Silva J1', e

(�ompanhia Nacional de Nav.egação baleias, porém muito menor. am- Manuel Pereira Itosa, moços de
(>05101I'a. bar I� conhecido desde ,qUI:' o 110- convés: Cn-iaco Ferre ira de Sou-

Quando navegava na altura de mem começou a explorar os matos za, Bonifácio da Silva Barreto
.

e

Paranaguá, a cerca de 100 milhas e I)S persas, embora desconceces- Keplf'l' �'rril'e ]�al'l'Pto, maqunus
da costa, encontrou. o barco nacio- sem a sua verdadeira origem. Já o tas; António José dos Santos, Mar
nal um grande bloco de arnhar cin- utilizavam como rsmédío. O ambar ccliuo Felix de Lima, Pedro Hui
.zenLó

..
A nrincípio a massa informe exala um cheiro semelhante ao cio fino Sipuá, Viconl« José dos San-

parecia ser uma baleia morta, mas

I
alrni8Üétr.· los ,r·' GllsLavü Joaquim Adão, fo-

parado o barco, ficou constatado guistas: José )João Joaquim Dornin-
que se teat.ava de um verdadeiro OS THTPULANTES DO "AJl.AXA'· gos, Domiciano Fr-anc isco da Sil

tesol;l'O, pOIS ca�a quilo é avali�dc I Sã.f) os, :'egllÍl:t�s os .tripulantes Yi:l.: T:1llz l�l'ez ;vra�:alllães e Al�n:.ll
em 3.000 cruzeiros e I) refendo do "Araxá": OSIl'lS de Luna Frei- do [o ran.c1.sco da Silva, carvoeiros:
1110eo Iem o peso aproximado de

I re, comandante: Francisco Euzé-
,

. José .\1J1al'al, 2° cormssar io: Puci-
13 Ionvladas. O achado será dividi- bio de Hou7.a, . imedia.to; Clovis líano Marcclns dos 8anLos e Mateus
[10 pela tripulaçãáo, composta de. FI'adi(1)p de Carvalho, 1.0 piloto; Braga dos Sa'nlos, cozinheiros; e
.32 homens os quais, consideram co- i l\Ianllel Jaime de Jeslls, 21' piloto; os tai·IpÍl'os Afl'unio Castelo Hl'an·
mo 11m verdadeiro presente de Arj,�lotl:'les F·err-eira Nel'Í/ contra- co H.iheiro ,e Ací da �-;;ilnt A Ed-
Natal. ,mesl I'f'; FI'ancisco cI.w C,hagas, mllndo Dantas,

rarpiIltf'iro; Fl'anciscj)'" Nunes da O 1° Diloto f' o 'mariniíeiro Gel�-
A ORIGEM DO AMEAR Rocha. Pulr[uprio Faílslino de Oli- �()n HamoR foram ns primeil'oo

Seg'undo -se sabe, o ambar é uma \'eil'a, Antônio Alves de Oliveira a\'islaJ' n mu"sa flnlllanle.
�. da Redação: - ;\_ respeito do

pl'ecio,so arriado· podemos adianiar
que um 113\'io inglês havia a5sina-

Pro lado a presença do estranho bloco
.

-

n[i" .Iigando rlOl'ém, maior im110r�
lancla ao caso e limitando-SA a
chi.r df'l(� cirnein ás autol'irladcs
mal'Í1.inws ::ediadns f'm F'Iol'ianó
polis. Estas tl'aJl�mitiram a inlor
!,nação ÚS au!nridadc� superimes.
na capital rio llaís

O comando 'do "Araxá" captan
do u ll':l]l:)fnj�siío e ,iá <.lU (' se pcha
va nas pl·oxImlllac.c;: do ,local. 1'e-·
sQlve'u verificar do que gel l.r�b\'a
e l.ev.e, (�THão, a gl'ande sorle ele
[:I1C011 I I'm' ° I CSOlll'/) .Assim. o na.
yio inglr\,:; ballcou '''0 pOl'lllguês ,.

deixando a oull'os o que o acaso
lhe ofen'pia lão generosamente ...

Porto Alegre, 11 (A, N.) - Os
vereadores de António Prado diri

giram ao governador do E:s�ado o

seguinte telegTama .; eomunicandc
sua posse e a desístêncía de seus

subsídios:
"Os vereadores de Antônio Pra

cio têm a satisfação de comunicar
a vossa excelência que reunidos
no salão nobre da Prefeitura, com

fi presença
'

das autoridades locais
ci vis, militares e .eclesiásticas e

diante de numerosa assistência

E d
.

d u após terem dado posse solene aos

smUQ8 ora erro a �1';;. prefeito e, víea.pref'eito, legi-
'. . .. timamcnle eleitos respectivamente

'Shan?,al, 11. (P, P,) - NOtlCl�,: I Sl'S. Valdemar Grazzi.otin c Adelar
do governo �,l1111es �lz:em que m_al� LeLti, l'esolvE'eam unanimemente
de dez mil soldado� sob o e.omclll- desisLir rm l1bsollltO de Lodo e
do cio

..gpn.PI:,al l'omuI::;la ��1\1 Po-
qnaJ.quPl' sub�idio a q\.le tenham

c.heIl, t;oÍl f'1 am �un "oll!e .esm,a- rlireito .em benefício dos cofr.es rIo

�'a�()r", fnfo:'r:'a�o:s :n[.erlOres. dIS� Irmnicipio levando .em conta a pe
_�1 am qU?, ,b irO! ça", > ��mul1l.st�._ ([uena renrla mUllIclpal, suas grallhuvlam lIlllmpl lo ali aves elas II-

ries e ul'gentes neces�idade;; e

_11.:1as _ nacJOn�ll�tas ,:, alC�llç��O ,.
a I '11.1' i·nc ipalmenLp, g'uiaclos pelo senLi

�staç.ao de 'lulm;. t;u.DrI.. a furovJa menlo o.ltl'uísico de sã bl'asilidade
1 �el,p]n_�Ilankow� 'Orm�lhas a? nor-11.1e5a época f'lD qllP todos unidos
t;-_ de�La ull lmll ,cdafl�: .A�l esc.en-I r1p\,.emos. trrlha.l'hal" constl'uie e me
laram os _ClesP,ae,llos O'llclaIs, que 11101'ar. Atpllciosas iiaudacões. _

l]�n :batal�ao "� leudeu e o lestan- (as�.) Vicenle Palombini, prt;.sil€1 se dn Icll\1 ou pequenas m:llda. elen[.p: Ger.·mano Relan secre�áI'lo".
d�.'i qlll' lenla'lll ps·cavar, depoIs rle

_.

'

_

sdfrerem Ifnl�te.s ]Jaixas.

Violento ferremo to
O presidente Outra .\_ncara. 11 ((.-. P.) -:- Violento
10-"

aí
. lí'r"·f']11(\j_o �;wlld]11 a nf11te passada

VISitar 08 1111 llnJa área fia Analolia Oeidel11aJ
t [iii. de�tl'lJinelo llUmero,sas hahiLações.

U ·dos .\ árra ria Anatólia ocidental
DI atingida e"tc'nele-se dr Erzcl'um a

Rin, 11 VI.. X.) _ Anunciando a Kn)'�. próximo ria fwntril'a I'U850-

pos�i'bilidark rio prp;;idenlr Dutra li tll':_ll., ,. . .

visita)', opoI',luna e oficialmente 1
San ba nnllcla d� perdas de Vl

os Estados l-nidos. "O Glo]Jo" pu-, (,�. ,mas, mJllllu:es oe peR,soas cm

blica hn,if' a �.·.pgl1iIlte nota: '.'Quan-l
pal1JCO aCam!Hll am � Cf'U aberlo,

rio o prrsidl'nLe Truman psleve no rnql1anlo CPlra d,e OItocentas per
Brasil con\'Ídou o genrrfll Ellrieo.

de]'a])] seus lares.

Dult'a para visitar os Estado: 10· d
"

tUnidos. 8. excia., acei,lando o hon-, Ia o reservls aro�o -convllf',' alElgoll, no ,p.\üanlo.!fi im]1os�ibilidarl.e de aus.ental'-se Em Aviso Ministerial n.

cio ·paí" na([uple momento. ].163; de 5 de uovembro de
,

Anles ele deixar '\Vas,hi ngLon, o 1947, o Exmo. Sr, Ministro da
SI'. Osvaldo Aranha, declarou ás Guerra, declarou que, no cor-
agôncias lelegráficas que linha si-

R I
do pstudada noyament.e, a possH)i- I

e O ile\!to da um liclade do l)]'p�iLlente Dutra visitar.

y O 10 aquela nacão amiga, mas ',que ig-

m�rDJ·O l)orava .'8 o c,11(1[e cio gm'êl'no bra-
IR sileiro 'cli;:poria de teml10 e se ne

,Rio, 1 J (I\.. N.) _ Onlem ,cêrCà
j
1110111(:nlo seria opnrbma r.ealizar

de 11 1101'as. quando uma barca da' 'lal YJagem.
Cantareira fazia o trajelo do llio

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

para :\Tilerói uma �enhora em adi- Depar�"o-es deantado estado de geslaeão allirou- P.. ti\,
.

se no mar. Como SrmPl'.e a embar- guerr!l
Rio, 9 '(A� N.) - Pelu comando

cação foi parar a uma distancia- de U da Fortaleza de Santa Cruz, em Ni-
mai� ele crm metros e quando eou- Hio, 11 (A.1\.) Como re'para- terói, foi apresentado ás autorida-

segui\, aPToximar-se, o escaleI' d' Cão dB guel'l'a, a M'arml1a do Bra- I
des da Delegacia de Vigilancia do

SOCOl'J o nao haVIa melO de descer �Jl yai recebei' dOIS navios q�le Estado do Rio, sendo logo encami-POl' SR achal'·em os g'llinchos em-; [lprtencel'um á esquadrada alemp, I ' . -

.

penados, Uma de"sas unidades navais j
nhado a DelegaCIa de Ordem Poh-

Já havia a senhora merguLhado um desLroier, tiQ)o T-4, de 1.200 tica e Social, um individuo apre-
várias vezes e suas .forças come- ionelaclas, f' n ou1.ra um valeiro ele' sentado todos os traços caracteris
I.'a \'am a fa !la_!' quando o soldado 1.000 toneladas, armado em barca, ticos da raça japonesa ° qual foraEWlllrll'O RaTama, 11, 6.4·60 da 2a e eom eamclcristicas muilo apro- preso de t d I' dB b b atoml·c� em guerras futuras Cia. do ,C01�po de Fuzileiros Navais ximadas do' n�'io :escola ''tAJmi- .

n ro
.

aque a praça e

II um a, li
..

�acando o "doln;en", atirou-se :) rante Raldwnha da Gama". I guerl'�, Aparentand.o pouco mel?os
aglla p conseguIU salva-la, Esses navios que se encontram de trInta anos de Idade, o dehdo

DeLI'oi L, 1-1 (,{J. P.) - No caso Ludo cl(� novo no campo de arma- ainda na Alemanha, sel'ão trazidos disse apenas ser seu nome Paulo
.de Yil'em a slll�gir novas armas de ll1en1:.ps. Nossas bombas são algora . para o Bl'asil 'por dois rebocado- 'I' Masscrato de origem italiana na-
g'uerra mais eficielltes e menos anti'quadas para a noya y·elocidade O borar·o dos B n O l'es ela "l'mad" n r'e "mer,]'cana

' ,

.

b
..

_ J a C S "- c ....,_ "o L -u .

I da.ma. is adiantando quanto aos sensdispendiosas do' que a bom a ato- dos .aviões. As atuais formas de fi "

mica, pstu últIma não Sel'Ia utI_llza-, nossa::5 bombas são tão ae�'o.di�a- ,Rio, 1'1 (A, N.) _ O minislro do Terr·lvel e�t"lag/.m
obJehvos dentro do Forte,

. ne2u
(ia .- ao que drclal'ou aqUI (), gelle-. ll1JCamenle acanhadas ql1_e 'Jlmgl�em Tra,balho fez, onlem, declarações á � ti tampouco quanto asna profIssao
a'?l Geo�'g'e Kenney, ,comandante da

I
sabe onde .caIl'Jam se Jo"s,e at11'a-. imp!"pnsa, relativamenle ao novo São Paulo, 11 (A. N.) - Na zo- ncm residência, A cada pergunta

.fol'l�a a:�l'ea esLrauógICa dos E.sta-, das em ap,u'elhos voando a ,V.elOCI-1 desentendim.enlo slll'gido e.r,[re na r.Je Banto Anast'ácio, a estiagem das autoridades, o referido indivi-
Llos Ul1ldos.

"
.

" _, ��(Jes modeI'Das . .Re,,:,olut.eanam ne ban9ueiros e bancários. quanto ao já se eslá prolongando por mais de, duo linúta-se a sorrir, nada respon-A bomba l1tomlCa se�]a um .fa '?J,. e .I.a,]\.ez cletona:Iam _pela ,pró- 110rarlO dos ban,cos. DIsse a'quel.e novenla dJas, causando grandes I . ;.tor, declarou, mas h�vIa. :nmtas I f)ll�., 101 ça dr:. sua Iotaçao, se lan- btulal' esLar seg-uro de que a di- prejuizos aos lav]'aclores. Conside-' deneio, Paulo, �e e,esse) I e�lme.nte,
putras _armas. maI� ellcIente� e

de, t:a�la� .rle avlOf'� yoando a s�IseeIl- v.erg·ênrin seria resolvida a C011- I'a-se completamente pel'dirlo aE' o seu verdadeiro nome, Vai fIcar
produçao maIs faCIl em

gr.
ande es- ta� mIlhas. hOJ'arJas. O ren�]Jmento l.ento das paJ'les inLe.ressadas. '1'0_. �;ad.'ras dr' fr'i.i1lO, arl'ilZ e ülgOdão. d.etido 11.a

Secretari.a dr) Segurança
.cal,a: , ,

.

dos "Ilr�s dos n?ssos ,canhoes, por dayia, raso as mesmas não ch�- noi� a falt.a de Cohuvil_;s, p�Tragou até que fiquem de"ida.mente escla-As ,11,mas ·e bombas a�uaIs da OlltlO lado, precIsa SOl d_upllcado e g'aSSPJ11 a 11m en[endlmento reUl1l- totalmente as plan[aroes . .'\,g la- >', "

.

,-

força a"l'ea foram ,clnsslÍlcadas Mel
() �l:anrf' cl;; l'ada�:, nao ;pouco ria. no MinisLério do Tra,b�HlO, os ,"oura,; dp amcrloil1l

o

.iú ,'ill1pçam \lecIdas,_ as, ve�dadelras .

mtençoes

an!Jquarlas, pelo olaclor. nrl p"ce�llado dl�"c amda o fe- empregadores, para discutir a 80-j lambplll a "eníir os pfeito� da fal- que Je .ara�u <1 penetraI naquela
Parece que lemos- de começar ueral I\.ellney ,1ução do caso. la de chuvas. . I Fortaleza.

Pedida urgencia para
.ieto Iv!)

o

d'4quino
ruo, t1 (A. N.) - Espcrav,fl-�'e que fosse ppdida na 'Câma!'a dr",

Deputados, a urgência pnl'a o j)J'ojp.f.(J de cassação dos .mandat.o .., d'Js
Te.pl'pspnlan!es comnni�t.fl�. O tf'mpl) da :;('�são escoou e o l'Pql1t�rirJlen
to niio foi anunciado, Jlllgal'am alguns depularlos que I) lidpr da maio
ria havia desistidn elo Sl'U infrn'io.

Poormos entretanto, informar .que, hoje, a Ul'gf�Jlcia apaJ't'cf'I'Ú na
hOl'a d,)", t.l'a])alllO� rln Cài11Úl'a dos Df'Tlllfarlos, l)'bis ontem, à l1!timn.
]I01'U. o sr

.. ACUl'cio T01�l'eS deixolI sôbre a mesa o sril rt.'([llel.'im"Tll.»
uessf' sentido, o qual conta com c61:ea rie uma cenlena. de assinaLuras.

Recomendaçõe� Ministrosaos
RIO, '11 (A. N.) -- A lodos o,.: ministros de Estado o pl'E'si'dE'nU' ria'

iR·epública solicitou ]1T'uyiclências nu sf'nlido de que determinAm n lo
o{los os fÍl'gãos �Ullf)l'di.narlos an.; J·l'i'.pl'rtivos minislh'io� iIlClllsÍ\'c ell
tidaclf's UUlÚl'qllica�, �" houver. qlil' não o-l'Y('m adquirir noutl'a:; fon
tes os produto;::. fabrieados !leIa Csin:1 de VoHa Redonda, da Compa
nhia Siderúrg'ica J\'ácional, c que sf>jam nec·essárim aos seus sen-l.ços.

.'\. fim rle que e:-;8D cletrrminal.:ão se.ja efetivan1Pnte observadJ, so

lieitoll, ainda, ao minisU'o ela Fazenda a expedição ele ordens que proi
lmm, tf'J'minantemellLe, ::l imporlnç[w de produtos similal'C:5 Tlal'J, tiS

órgãos du serviço público.

Deixarão o P- T.. B.
São Paulo, 11 (A N.) - O rlepu

lado CastJio l'Ie\'es, regl'essamlo do
Ri�, df't:lDT'OU n l'·eportagl'Il1, ([ne,
alpnl do SI'. João t\.l'lwl'(,o spLe depu
tado� deixarão o PTB f'igll1'ando
enl ce ôssr" �('[e e sr. Eusébio Ro
cha.

A extinção dos mandatos
RIO, 9 ("ESTADO'''' - O projeto Ivo de Aquino, que l'eg'ula [1

,cassação ele mandatos, entrou hoje na pauta do .plf'nário da C&111;11'<1
]<ledcJ·al. O sr. ACl1l'cio Torres, na liderança da maioria, desenvol\'(� in
tema atividade, tendo pl'ovidenciaclo a entr·ega domi·ciliar elo uvuls:)
$OS del111t'aclos, faio essp inédito na viria parlamentar. O desejo dos 1'e

;prespnLant.es pesseclistas é votar o projeto o mais l'ápiriameóte poss[·
vel. A batalha, entretanto, não- sel.'<1 lão fácil corno possa pareecr il. pri
meira vista,

Já Sp acham inscl'itos para 1'a lar sôbre o projeto os S1'S. : João .Ma 11-

gabeira, COBLra; AILamirando Rf'(!não, a favor; Jorge Amado, couLI'a;
Vieira de Melo, a favor; Prado Kelly, contra; Arruela Câmara, a. ÚIV01"
Haul Pila, conLJ'a; FreiLas Cavaleanti, a favor; Mllnhoz da Rocha, contra;
:Eduardo Duvivipr, a favor; Café Filho, contra; Lameim RiLLeneoml, a

favor, e Gurgel do Amaral, conLra.

apresentações.

Quem será ?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Horario das empre
sas rodoviarias

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Cistóvão - Laguna

-I7 horas,
16 horas.
Auto-Viação Haja! - ltajai - 15 ho
Expresso Brusquense - Brusque -

'as.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- '106,30 horas.
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação Catarmense - Oúritiba'

- 5 horas.
Rodoviária Sul-B<rasil -' Pôrto Alegre'

-R�dil��a.gStll_BraSileiI'o - Joinvile -Iis 5 e 34 horas.
TBRÇA·FELRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale
gre - 6 horas,
Auto-Víaçâo Catar-inense - Curdt.iba

- 5 horas
Auto-Vlação Ca-tarinense

:._ 7 horas.
Auto-Viação Ca tarInense

- 6 horas .

Expresso São Cristóvão - Laguna -

horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 7'h

e 6'h horas,
Expresso Brusquense - Brusque -

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

ras.

Rápido Sul Br-asileiro - JoinvUe - às
5 e 14 horas.

QUARTA-FERA
Auto-Viacâo Catarinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

_- 7 horas.
Auto-Viaçâo Catarinense Laguna

-- ü,30 uoras.

I
Rápido Sul Bri:lsileiro - Joinvile - às

5 e 14 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna

7 horas.

I Expr-esso Brusquense - Brusque
16 noras.
Auto-Viação Itajaí - Haja! - 15 ho-

( .7Jíe Eesf- '?"€ZM..5 O/Old .6�s)

""b MYRNA lov . fRe[mIC�.A.f.!C"
'TtRtsAWRiGU1' VlRúlNIA MA�O'O.Wi M!ORíWS

.

Cí)deedtJ tÚ WILLIAM m�UII

o. origlnai:!l. me!lJlll& .\lli.",

fi'ublicados, não !lerA ••

devolvídos. )',,,,

Â llitreção não se 1'"'111111- Expresso Brusquense
I "bUiza peles eeneeltes -_ R��'��iá�f�'a��l Brasil _ Pôrto Alegre! emitidos nos artil(o. _ 3 horas.f auinado. QUINTA-FEIRA

Auto-Vtação Catarlnense

Farmácias de plantão ���tl�:s��ohor�Satarinense
MÊS DE DEZEMBRO A'lto-Viação Catarinense

S
- 7 horas.

6 Sábado - Farmácia Moderna Auto-Viação Catarinense
- Rua João Pinto. - 6 horas.

7 Domingo - Farmácia Moderna Auto-Viação Catarinense - Laguna
- 6,30 horas.

- Rua João Pinto. Expresso São Cristovão - Laguna -

13 Sábado -, Farmácia Sto An- 7 horas.

tônío - Rua João Pinto. Ernprêsa Glóri> - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 hor-as,

14 Domingo � Farmácia sto. 'Expresso Brurquense - Brusque -

Antônio - Rua João Pinto. 16 horas.

20 Sábado - Farmácia Catari- Auto-Viação Itajaí - rtajaí � 15 ho-

nense - Rua Trajano. ra�ápidO Sul Brasileiro _ Jofnvile - às
21 Domingo - Farmácia Cata- 5 e 14 horas'SEX"'A_FEIRA Apareceurinese - Rua Trajano. - ...

Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre .

25 Quinta-Feira Farmácia
_ 3 horas.

Rauliveira (Feriauo) Rua Trajano. Auto-Viação Catar-inense Curitiba Cilfade do Cabo (Af'r ica do Sul) I Nas notícias recebidas de Ade-
27 Sábado - Farmácia Santo - 5 horas. 9 (C P.) - O cometa mais bl'i- laide, na Austrália, relatam que

Agostinho - Rua Conselheiro Ma-
__A�t����ÇãO Catartnense Joinvile

lhante que aLp agora apareceu nos foi visto um cometa, ao .põr do sol.
fra. Auto-Viação Catar lnense - Laguna céus desde LI. visita do corneta Hal- a 'panca altura do horizonte, aOI E, D I T A L

28 Domingo - Farmácia Santo - 6,30 horas. lev, em 1910, (' que será visivel na noroeste, a uns .14 graus ao sul de
I De ordem' do sr. Inspe-

Agostinho - Rua Conselheiro Ma- 7 ��f�:'sSO São Oristovão ,.-- Laguna -

Arnérica do Sul, a? _pôr do sol l1;a Venus, em rápido movimento, avé
ome ar de 10 de'

fra. Auto-Viação Itaja! _ Itajaí - 15 ho- próxima scgunda-Ieira, fui qualí- cI·psapare-c.er as 9 'horas da noite tor �eral, 3; � ç
. .

O serviço noturno será efetuado raso ficado, esla noite, pelo dr. Jo�?, hora auslraliana_. ... ,JaneIro proXlm_? .vllldouro: as,

pela Farmácia Sanlo Antônio sita Expresso Brusquense Brusque Jackson. astronorno de Sua MaJCS-j Na CIdade do Cabo, ia. I Visto a linhas de auto-ombus, terao a

á J
-

P
.

t
li, horas.

C It h I Irua oao ln o.

I
Rápido Sul Brastlerro - Joinvile tade, ua Cidade elo aoo, como pouca aura 5Çl 1'e. o JOl'lzon e su- numeração abaixo.

às 5 e 14 horas_ "um elo::> maiures
•

aconlecimentos doé�lc, ás 7 da uOlt,e, h01'a local '1 Circular _ 2 _ A!:ITÔ--

Tem dl"nhe-1-1'0? Auto-Vl'ação ScABa·�A}J,·n�nse - C·url-tiba asLronumi'c.os". I (ás 12 horas ,hora de �ova YOrk)" -:-
2 T

.

d d
b

4
_ 5 horas.

"'" �

O Heal Observatório da Cidade nomlCa - -. nn a e -

Rápido Sul BrasHeko - Joinvile - AlgUl1R astl'OJ1omOS creem que o do 'Ca,bo e o Observatório da União _ Canasvieiras - 5 - Saco
Muito ()u Pouco. Não impo·rtaI

àsA�t�ATIa���as. Catarinense .Joinvile
cometa �eja o mesmo descoberLo em JOblll'gO não puderam l'RallZar dos Limões _ 6 - Caiacanga

O leitor deseja obter uma
- 7 horas. tempos atrús pelo astronomo ja- oIJ"E'r\'ações ·exatas,. porquanto as.., C t _ 8 Matadouro _:_.
Auto-Viação Catarl:nense Tubarão pnnês ]\1illOl'U Honda do Observa- ('onoiçõrs de YIslbll.lrJade atm08-' - an o. 10 B

.

O"rep..�à. mensal, semestral ou - 6 horas_ kírio doe Tóquio. J'él'ica c::;La\'am' péSSImas. /9 - CoqueIros - a:_relr, "
�nual, á razão de 12% ao ano? 7 ��f�:'sSO São Oristovão - Laguna

_ 11 Biguaçú _ 12 - Sao Jo-
Confie então os seus negó.. Expresso Brusquense - B<rusque sé _ 1 _ Palhoça - 14 Santo

.

C d á 14 horas. AIClO'S ao re i rio KNOT, á rw; Auto-Viação Itaja! _ Itajaf _ 13 ho- Amaro 15 São Pedro de can-

João Pinto n. 5, que, em com raso .

Sufocando os agl·ladores tExpresso Brusquense - NovaTrento' ara.
binação com () Escritório Imo 9"0 horas

.

II Os auto ônibus a co-

biliário A. L. ALVES o em- -:�x'i;�s�00r�1_ória - Laguna - 6 1/2 'meça;-da data a?ima !�ferida>.
pregará, proporcionando -lhe París, 9 (United) - O govêrno Por olllro lado, prediz-se que em. deverão ter, obngatorlamente•.
·com isto uma renda anual, se: ••••.••••••••••••••••••• elo sr. Solillman obteve uma nova hrE'YC' o go\',êrllo e os tTa,balhado- i sôbre a faix.a indicadora de 10-

gur:>,. de Cr$ 120,00 por Cr$ .. e. Vtaca-o'
c impol'lante vitória, boje, em sua 1'(-'5 desCO'!llenles ?bcgaru9 a

Llml l'd de' úmero da respectiva
I aerea luta c.onlra os comunistas. É que amplo acordo_ HOJe, o numero de c.a I a ,n

. . ().,:1.000,00 empregado..·. os COndlllol'es ele ôni'bus f' Irens grevi�tas da França' desceu de 3 lmha, de tamanho vlS1vel,� 5
Melhores informações e de Moraric llrbanos SllIblerrâneos deixaram de milhões para 11m miJ,hão. . metros de distância e ilumma-'

talhes nos escritórios do Cre- SEGNDA-FELRA acalar as ordens dos dirigentes de i
.. , . do á noite:

d'á' KNOT Va
.

1040 I N t seus ,Sindicalos ,para entrarem em I Com as vlióna" do guvrrno, val-I rlO , ou nesta reda- Re�lgs:--A.':'_ á�o��sh�a� o� eN-orte. grrv,p. E a vilór-ia do go;vel'l1O as-I Lou a funcionar o MeLro tParisien- o •• " •••••••••• '"

ção. Cruzeiro do Sul - Norte - .10 horas_ sumiu pr,rspeclivas .mais ,esmaga-I' SI'. As 13 linhas d.l'. comunic_ações -
- .. - .........• o'

Real S. A. - 11,3'0 horas - Sul. d
.

d d f" 1- 1 a alI elidI' nao SE'
Panair _ 9,5,() horas _ Nort€. oras, 3m a,. 'quan o os unClOna- es ao ,em p ·en· VI" c .

TERÇA-FEIRA _
l'ios (los srrviços públicos civis sabendo contudo, se ,haverá nllme-

Varig - 12,50 hora.s - Sul. também elrsl'j)'·esaram a.s QI'dens de 1'0 cip, operários suficienl es para
lPanai-r - l3,G7 horas - Sul. Frus líderes comunistas para ,!l:al'antil' a aliYidade d'Ü MrLro du-

No�i�."€iro DO Sul 12,00 horas a,]1anoona1' o trabaLho. Tudo isso l-'an[r Lodo I) C]ia_ Mas, rnCjuanto o

QUARTA-FEmA signiüea que os esforç,os do's lide- �1rtl'o "alta a funcionar 20 mil
do Sul 11,00 horas res comunista� da FI'anç'a para pa- funcionários pu'hlicos amC'aeam

l'alisal' a vida n3!CiOllal fracassa- fazeI' uma gre,,·c ele adyel'lência de
ramo Cjllarenta e oilo horas.

i 9.çlo��!�Pl�
Pinto Do 5

\
DIretor: RUBENS A. RAMOS
rr.,rIetirio e Dlr.-Gera"

SIDNEI NOCETI
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� DAMASCENO DA SILVA

l
Chefe de Palfnaçlo:

.

.
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Raoresentante:
A. S. LARA
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andar
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8° andar
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•,.. 1,"'.se
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$..... !
"',CPf i
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.
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i � 'lI9C!TO avulso , Cr-'

I
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I

, ...- ..
- .... -...-0:--'---- - �_.

B04 OPORTUNIDADE!
para quem lem muito
ou pouco clinheíro
Deseja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário de
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Pinto nO 5 (anex.o a redação
de "O Estado" ), que tra
balhando em combinacão com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRTC
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ore.
recer-Ihe a máxima garantia
e eficiência nos negócios que
lhes forem confiados.

,
�qbtlHf�

�eu/a-

Os Me1hores
Anos de Nossa
<

Vida

"J

Joinvile

Tubarão

Curitiba

Joinvile

Nova Trento

POrto

Curitiba

Joinvile

Tubarão

/ \
._--- ------- •.._-----

novo cometa Numeração das
linhas de onibus,

Cruzeiro
Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
V2.l'ig - 13,00 horas - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas - Sul.

QUINTlA-F'EIRA
Panair - 12,17 horas - Sul.
Fanair - 9,50 horas - Norte_
Varig - 10,.20 horas - Sul_
Cruzeiro dü Sul -,- 15.30 hOT3iS - Sul.
Cruzeiro do Sul - 1:0,00 hs. - Norte,

SEXTA-FEIRA
.

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real. S. A ..

- ás 16 horas - Norte.
Real S. A_ - 7,3G horas - Sul.
Cruzeiro dp -Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panalr - 13,07 horas - Sul.

SABA'DO
Cruzeiro do Sul - 10,00 11s. - Norte.
Varig - 12,30 horas - SuL
Panair - 9,50 horas - Norte .

..)OMTNGO
Panair - 13,07 horas - SuJ.
Fanair - 9,50 horas - Norte.
�ruzeiro do J!>ul - 11,00 hs ..

- Sul.

"SILVEIRA"

Gr.nd. T6nlc.

..

"

,'
.

Cumprindo uma promessa eAs'i 'NfcÉN"iRD
B1U_,O HOl'lTZONTE, 9 (A. N.) ...,-- Partiu para Urucania uma feo.·· Vende -se á rua JeroOlmo.·

La de de.z caminhões tl'ànsporlanrlo lima caravana de 350 enfC'l'mo.'; g,,- Coelho, proximo à rua Felipe
si.sLiclos <fiar um médico, CJue vão submeter-se á benção do pacll'p Anro--

Schmiat. solide e ampla case
mo. .

f' dTrattt-se cio cumprimento dllma promessa. residencial, edl Ica a em. ter-

O imr)re�siomIJ1Le corLejo foi organizado o financiado pelo sr. Pi- reno Que mede aproximada
lang'ui F'el'raz. eomercianLe pstabe!ecido no Rio de Janeiro. ml'mbi''' mente >400 m2. Otimo ponto'
ele acaladft familia mineira rpsi(].ente em BrIo HorizontC'. O sr. Pitan ..

de comercio. TrEltar pf'lo tele-'-
gui CJue. ('ra enfm'mo, tendo alcançado a cm'a com a benç·iio do pud l'l'

-

Antõnio, vui agora cumprir uma promebsa que fizera naquela ocasii'i0. fone 1.368

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'li'D!!tin jIDSP�p���la.. �!nW'ei�!!��!9�
_

I PLA:\iü lJE "I_\I,Aj�rZAçAO meio lin da calçada cio jardim Oli-

C
. DA IC[DADE vcira Belo ·e pr-ivativo de carros

on tin ua O ESTADO taeen- JtLHl Araujo Ftgucircuo : um sen- of iciais junto ao da calçada do Pa-
· do distribuições de valiosos li- Lido (descendo). . lácio. No uecho (junlu ao mero

«ros, inclusive romances mo- .

Hua Anita Gar iba lrli ; dois sen- fio). entre rua. F. Schmidt e Con

dernoe, en tre as pessoas que' Lidos. .
'selheiro Mafra - Estacionamento

.constám de seu I .

Avenida Her'cilio Luz: dois sen- livre.
.

cadastro soo LlcJO� - Via '[)I'ciel'enmal. b) lado elos Correios e 'I'elegta--cial, Rua Alvaro de Carvalho: sobe fos _ dois sentidos. Estaciona-"
As pessoas que ainda não para Esteves Júnior e desce para mento rlc automóveis de aluguel!

"ha;am preenchido o coupon
LJ Cais Frederico 'Bola, com ponto junto ao meio-fio da calçada dr

".que diariamente publicamos
rlo divisão á rua Felipe 8chmidt. jal'(hr� Olrveira Belo,

d
-

f I
.\('sle último trecho será 'proibido C) Jardim Fernando Machado -

,4)0 erao eze- o a "ora, iiebi- tací
'

1'-IS o e� .acionamono de caminhões e Pnnl o de (mibus - linha 1.
litando-se, assim, a concorrfl- carr-oças, derlois 18 horas. d) Miramar _ ponto de ônihus '

� � _

:i'l!"am a tão interessante inicia- HL,:[ Arcipreste Paiva: dois sen- _ linha 5.
' .

I.-tiva realizada sob o patroci- lidos .- Vi(� pl'·('·l'el'encial. Praça Pereira e Oltveira : Esla- B,alanços' da.aio da LIVRARIA ROSA 'I
Ponto ele Ollllbns elas linhas 2-3-4. cíonamento antemoveis de aluguel ..,.

Li d 3 .'
a Rua �\lmlranLe Alvim: dois sell- Circula.

· eo oro n. 3, nesta Ceoi tel , tidos _ Via 11l'üferencial. Praça Getúlio Vargas: circula, Próprios para jardins ou áreas,
-. • . . .. • •...

:........ •...•• Avenida [Ifamo Hamos: dois sen- Rua Ru i Barbosa: dois sentidos armados em sala espaçosa.
ANIVERSARIQS tidos - Via. urorerencíaí. 'Rua Rita Mat'ia:, dois sentidos. PREÇO: CR$ 300,00
�AZEM. ANOS I\OJE: ,

Avenida Trempowsky: dois sen- Rua Saldanha Mar inho : dOIS ótimo presente de Natal. _ Fábrica Beínlseh _ Rua
Aniversaria-se hoje o senador

brios. sentidos . ,

Pedro Gois Monteiro "eneral do
Alameda Adolfo Konder: ulois

s

nua S;ete de Seí.emhrn : dois

sen-I
João Pinto n, 44 -"'Fone 1.134

'.

' '" sentidos. tidos - Esl.aoiouamento de ônibusExercito. ;' veuida .DI•C) B
DESEMB. É<RICO TORRES tiel�s� !fi ranco : dois sen- da� Iin��s :S. Pedro e Ang���na. O--I----d----d---a------S--·--C--t'

--_-----

Transcorre, hoje, o aniversário Rua. Artista Bítencourt : dois (Si}l�li�ldO)'a,Jan��ta:��na����]lt� °proi_
. e eua os a çao a arlnense.matalicio. do sr. desembsu-gadoj- Erí- "sentidos. .

bído no trecho entre Cons. Mafra '

,.1

-co Torres que sempre se destacou' H,na Bocamya: dois sentidos e F. Schmidt.
.

I cult . idícs "
Via preferencial. Rua 'I'iradentes : um sentido A Ação Boc,ia>} Oataeinense, para boa execução de seu plano de

_pe a sua cu ura jurr ica. 'flua Blumenau : dois sentidos (vínrlo á Praça 15). Via PreJeren-: assistência ao verdadeiro necessitado, precisa em cada quarteirão de
As homenagens que lhe serão Via pref.erencial. ,."ia. Estacionamento proibido das nossa cidade de um ou uma representante no mínimo i)odendo cada

:prestadas, juntamos as nossas. I
Hua Brusque : dois sentidos. '7 ás iR llOra, s. I'

"

Hua Bento Gonçalves : um sen-. Rua Tenente Silvc ira : um senti- quartelrãe ter até cinco representantes.
SRA. DARCY VARGAS ,tido. (descendo). 1-,10 (subindo) _ Via preferencial. Desejando o prezado Ieitor ou. leitora colaborar em tão grandiosa

{) nome da exma sra d. Darcy .

Rua Conselheiro Mafra: um sen- Dois sentidos no trecho entre Pra- obra, dê hoje mesmo a sua adesão por intermédio dêsle jornal ou da

Vargas é sempre lembrado CO�l tlcl�: (descendo).
. .

-

1<,:3 15 e _1'lHl Trajano. .

Râdío Guaruiá.
. . . Estacionamento permit.ido 56- flua \. irlal namos:!lm senl idc P ·á·zrespeito pelo povo brasileiro, .q.ue mente no trecho comprecndido

'

(elpsrelldo) _ Via preferencial. essoa� �lle ,l se mscrev�ram: .,. 1,'
-sempre acompanhou a benemérita entro as ruas Jerônimo Coelho.e Rua Visconde de OUl'.Q Preto: Quartelrao n. 18 .- (ruas. Almuante ,A.\Jlm, Cris.pim Mira, Av .

. :catuação da grande dama em bene- Tl'l�jallo.� - Viu pre!fer·enci.al. I dois sentidos até o 'Dc?-lro Alvaro

I
Mauro Ramos e Fê'�:'�lra L.l:l1a).. .

7ficío dos humildes. .

CalS .E l'Cct.Cl'ICO, flola: dOJS sen-Il rIo Carvalho. Um spotIrio (subm- Srs. Bento Agmdo Vlewa e H,eItor Faria.

Transcorrendo hoje, o seu ani� lidos: do) da [ll'aça 15 aLé ao re,ferido Quarteirão n. 4 - (ruas: Fehpe Schmidt, Pedro Ivo, Sete de Se-
,.

t I'
.

trl·butamos-lhe
Cms Guarda Mor ia: dois senti-! Teail'o. ,.., ' tembro e Conselheiro Mafra).versano na a ICIO, !.los.

I Rua ,rJfol' Mel[·t'les: um senLldc .... .

.;;3S nossas homenagens.' I Cai� Liberdade': dois sentidos. (rumo ao Gl'UPO Dias Velho). Sra. St�l�ta Gam!a e sr. SIdneI Nocet1.
.

Faz anos hoje, o sr. José Francis- Rita C�.�i�oriúr:" dois �cnLiclos .. I .

Rua Padl'c Miguelinho: um sen- ,QU?rtell'ao ,no �5 - (ruas: Blumenau, pl'a� �t.elv.�na Luz, rua Fer-

,-co Glavan, ativo e estimado repre-I I:ua ClJ�plm Mua: dOIS S8'ntJ- tlriO (elr:sce!ldo). .
, . Irelra LIma e Avelllda Mauto. -Ramos). - QuaI'te!.raa. n. 26 - (rua Irmão

.sentante comercial.
dObo

,

" I Rna AlmIrante ..1ameg,o: dOlO' i Joaquim, Aven�da Mmu'o Ramos e rua Riü Grande do Sul)
Rua Deodoro' UDl S"lll do (d "enlJrlO"

,

• L I es- b.�,
• •

'1
Srta. Maria EnrÍlnueta D'Ávila.-...,. �............._. cündo). I Rua 21 rle MalO: EstreIto _ GOlS

'1

l-tna Duarte bcbutel: dois sen- senlidos. - Via preferencial. Sn.r�. CECILtA �ACEDO SIMOE;;
-Café Otto traduz quolidad",! I 'd \ Pont.o das linhas 7 e 8. Quatro qU�rlelroes•. cor�?reendI�'Üs entr.e. as ruas: Marechal Gui-

Peç "I-O 00 seu forn"Nno...
.1 l�)�;a Esleves JI'.: dois sentidos

.

As bases dr TrânsiLo inLei'l'0l11- Iherme, Deodoro, Tte. SIlvell,a,� ArclpesLe <paIva.
.... L' Ó r

"

'u t· I (d - nlclo do tr'pcho entre Pr ' 15 e ." _

Sta. E,[EJ�VINA MELLO

Q h,.,.
[MI.l a II urr; \ e,b.. m

_

�cn l( o
"

es l'
",.',

-

_ , :; aç.!
L. DOIS quarLelI'oes, compreendIdos entre as ruas H. Luz, Fernando

uem, ac OU: cendo) para canunhoes no �Iecho ru.a Il.lJano, da lua ]<elIpp 8t,11- Machado General BiLencourt e Saldanha Marinho.
,

.. coml;reendlclo e�IILre a rua Alvaro Jn,lcll,. (!r:vpm SCI' ;:nco&ladas pel.o
'

Snra. :1',fARTA COSTA SOUZAGratIflca·se � q�em entregar ele. CarvaJ,[1O at.e a rua. J?_ulVlle. Dl ollL�dao 11?1mn? as 10,00 da nOI- Quarteião rompreendido .entre huas _Anita Garibaldi, F. Machado.,
:110 I.A;tP.I., EdIflClO eo IPASE,

I L>oJ.�, sentJdos pa�'a -camInhoes ue II" :: recolocadas as 7 horas da ma- General Bittencourt e AV,' H. Luz ,

A.e andar, uma pasta preta de .ll'ec-ho compreencll'Clo entre a rua nha. Snra. AGNESE FARACO

6't:ouro perdida no C,rreio ou J�in\"Íle .até a rua AI. Lamego. -I
Rua José Jaques: dois sentidos. Quarteirão das ruas F,elipe SChmidt, Geronimo Coelho, Tte. Sil-

-

'1
'i Ia preferen'Ülal. Rua Silva Jardim: dois sentidos. v,eira e Alvaro de Carvalh'Ü.

t',<Q CIrcular as 1 horas d;) dia Rua Emílio Blum: dois se'ntidos 8R .. MANOEL FEIJó
:1'. do :corrente. Rua Felipe SchmidL: dois senti- Av. Mauro Ramos - rua Silveira de Sousa - rua Campos No-

...................•....... rios. Estaci:onamenLo á dir,cita, nos �ERVIÇO DE vos - rua Lages.

G h
'

15
dias par·es e .á esquerda, nos dia,s

, an a7ra impares. Trânsito proibido para METEOROLOGIA
C[LIRlquel' veícLllo no tr',echo com- Previllão do tempo, até à. 14

Toda pessoa que fizer suas prepndido entre Praça 15 de No- l-oralil do dill 12 na Capital.
• ,compras a dinheiro durante sembro até a rua Trajano, das Tempo: am geral in9tavel
d) mês de Dezembro na casa '2;21 ·9° até ás 7 horas, Aos cami- Temperatura: em de�linio.

ll'lO(!S. carroças c caminhoneLes, 8()- Ventos: do quadrante .ul, com_PERRONE ganhará 15% de l'<Í pPl'mitklo lJenelrar, sómente rajada.
desconto espectaI de Natal nos dias úteis, elas 6 ás 11 horas, Temperatura. extremas de ontam:

.oque a mais antiga e conhe� pal';} CatTc'gal' e descarregar. Moxima 19,8. Minima 19,0.
cidti Sapataria de Florianó- Rua Fernando Machado: um

�pul ido, (descendo).
,;'polis oferece aos seus dis- R Fua ; rancisco TolenLirno: dois Inscreve-te na AssociaAAotintosfr eguezes. .;rlllidos. ",...

Rlla Frei -Ganéca: dois senLidos Beneficiente dos Funcioná-

A questa-O Hml General BiLerrcourt: dois rios Públicos Estaduais e 1\'lu-
- Via preferencial. nicipais de Santa Catarina.

t,.do "r.-go
RlIa General Bulcão Viana: dois Três cruzeÍlros mensaes-

• • sentidos. dez centaivos diárIos e estarás
São Paulo, 9 (A. N.) - O Coro- ,Hlla Germano Wendhausen: dois

. '.d t
senLidos. preparando um peculio paI'a

,nel, Mario Gomes, Vlce-preSl en e Bua Joã.o Pinto: um seníido. tua iamilia.
,da Comissão Central de Preços, Rumo á Praça da Bandeil'a Esta- ••.............................

,chegou a esta Capital, onde vai cionamento proibi.elo das 7 ás 18 Quer estudar á noite� Adqui
"inicial" imediatamente os entendi-. horas.

- ':w. prcíerenc.ial. Ira uma. acão do "Colégio Bar.
mentos para solução das prelimina- .

Rua Jerommo Coelho: LJm sen- •

V .:I�" Cuba., comadres,
.

llelo (SUblllr]O). ,rlga- erue ,

res do abastecImento de carne pa-, Rua Joinyil�.: dois srnlidos

']
•....•...............•..........

.'l:a o Rio e São Paulo. I Largo ela ,�pCâllclega: lado (li I'ei-
Quanto ao trigo decl::Jrou o co- to. Pontfl cle ônibus ela" linhas

roneI Mário Gomes que a Argentina 7. R. l). 10. j 1, 12 e 1:1.
Li1rgü FaO'undes' ponl I ..

<está muito correta parn com' o Bra- b'
"

.

o .

,

'

,o c e. onl-

_.�. • ,_ • '0'
lIS elas llllhas 1 i, St3. Luzia, 'l'íju-.,,11, pOIS nao feehon ne"OCLO com C(l� e Pall]o Lopps. '

"outros paises sem primeiro nos; J�al'g'o Benjamim Constanl.: ci!'-
.-atender. I cuIa.

'

Disse mais o eoroDcl Mário Go- Rua Luiz Delfina: dois sentidos

"fi d t de s�is �nos o Bra- Rua Marechal Guilherme: dois
., es, que en ro "

. sen1t�
..'sil produzirá o trigo suíicientc para Rua l\fajor Costa: dois seul idos
,"!) seu consumo. i Rua iVI·enillo Deus: dois sentidos.

Também chegou de São Paulo o Hua ;'-iercu Ramos: dois senti-
· coronel Firmo Dutra. presidente cios.

. .
,

I Rua Pcdro Tyo: um sentido
,do B�nco de Borracl�a que �c� ar�u (descendO).
leI' vmdo tratar da mdllstnallzaçao Hua Presidenlc Coulinho: dois
;(la bórracha, a fim de que � nosso s('nticlos.
:latex seja ::iproveitado para consu- Pl'a<,:a Etelv�na Luz: circula.

mo interno c tão exportado por nua Padl'c Roma: dois sentidos.

-t:�!�.���::.�;_V" _ I f�::��� �:n���llde9;:��'iOc\1'�l��'�Ula---
ARNOLBO ·SU_!REZ CUNEO

I
Gal'a!!C a céu aberlo. Dois senti-

Clinica Odontologia dos. Pon to de ônibus - linha 6.
, 'NOTURNA Praça 15 de Novembro: a) lado

Das 18 ás 22 horas com hora do PaJ.ácio - Proibidél para cami
,marcdda a cargo ae ab�lizado pro- i111i5('� e carroças depois das 11 ho-
lilssiollal' raso Domingos e feriados, proibido

.Rua Arcipreste 'Paiva 17 depois das 7. EstacionamenLo de

[oêo Egydlo da Silveira
e Maria AugustaMoreira

Afonso Ligor io de Assis
e Alice Carpes de Assis
têm o prÇlzer de participar
o contrato de casamento de
seu fiiho FRANCISC0 com

a arita. M'al"ia -de Lourdes
Moreira da Silveira'

Fpoli•. , 5-12-1941 .

ts.m o prazer de participar
o contrato de calamento
de .ua filha MARIA DE
LOURDES ccm o ar. dr.

Francieco de Assi•.

Fpoli... 5·121941

,
1_ Francisco e Maria de

Lourdes
Confirmam

•

crianças
podendo, também, ser

!"TA. CARMEN BARBOSA
Ruas: Viscond·e de Ouro Preto - Anita Garibaldi - Fernando

Machado e Av. Hercílio Luz.
SRTA. EDY LUZ iE SR. CAMPQLINO.ALVES

Ruas: Deodoro - Tte. Silv'eira, _. Vidal Ramos - Je:�'lllimo Coelho .

SR. LEODEGÁRIO BONSON
Ruas: Felipe Schmidt - Largo Fttgundes - Tte. Silveira - Álvaro

de Carvalho.

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100000,00 renda
certa de 10"1- ao ano com recebimento de ;uros mensais.

Infornlações nesta redação.

Importados diretamente ,dos' E. E. Unidos
Aos srs. médicos e farmaceuticos e aos hospitais
,Comunicamos que a.tamo. recebendo urna importação direta

do. Eltodo. Unidos, dC'. I8guintee artigos:
.

FUmu para Ráioa X. em dil7erso. tamanhoe.
Almofado. e trave.eeiros de camara de ar, de borracha -- Dedeira. a

capotinhoa higiênicos de borracha.
Luva. para cirurgia.

irrigadore., caneca. graduada., compadre., funis.
em fer! o batido, eunaltado,

'

E diversos outroe artigol. ,

Demonstrações e pedidos à S O 'M A T E C
Sociedada Materiai. e Inlltrumento. Técnico. -- CieJltifico. Ltda,

Rua Conselheira Mafra, 54 -- Caixa Posta!, 148.
TelegrClmo. : «Somotec»' FLORIANOPOLIS.

····Alt�i�i�s Natal das criancas pobres
. . . . I Estão sendo organizadas B((r'/'aquinhas pelo GI'êrnio Lira pa?'a os

PreCIsa-se ofzclal de alfaIate, dias 6, 7 e 8 de Dezembro, Sábado Domingo e 2a feÍ1'u. Cujo lu c'/'o
costureiras e calceiras será todo êle 1'evertido 'P[wa o Natal das crian,ças pou/'es. Sol'ic'ita-se á

Industria manufa'tureira todas as familias de FLo1'ianópolis a solidariedade bénefiC'iando com

I, SCARPELLI" Ltd pr�ndas que pc;sfeTão ser 1'�metidas á Rua Tj'a.ia�lO �9, até dia .3, gnto-
... a. sel1nas dws 6, j e 8. Refertdas prendas e comestwe'iS podem ainda seI'

Praça 15 de Novembro, lI. remetidos 'ao Lira. ServiJl;o de cozinha e bar, tu.do ao a1' l'ÍvT"e, se'l"uirw
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . pelas moças do Grêmio Diret. As barraquínhas se1'áo nos terrenos rió

I
Lim Tênis Club, elas 49 ás 22 ho1'a.s e 30 minutos.

JOSE' G.L. CARVALHO
e CECILIA LIGOCKI

Funcionário público DOENÇA� l'iU�BV<j·IU.h

C ! Lembra-te - descontando déz (',,08 OI) prorr<rluoo tia 1IIII04'e�ARVALHO

I' centavos diários ,de teu venci- 1I.'e, as doenÇ1lG nervoSIUI, qltltld",

participam aOIl teus parente. tI'
. trota... em tem lJ". filo mal" !'(í)f'<

,
lllen O, -sa arlO ou remunera- feitamente remediánu. O eUrl!!lilt�•.

e amigo. o nasci:mento de ,- d' d' t
..

•eu filho Iça0 po eras eIxar para ua staae, tnto ti. iporhela. IIÓ p��
f8llllilia, um peculio até Cr$ ,nJ1Rlliea.r OI!! lndivftl'ftol efetdOMl if4
30 000 0'0 laIII enf.rmhi.... O Seme. R.�

I
• , •

el••aI dé Doe!l(u ".!ll.ia 4u.t>�
Inscreve-te na Associação le tIlII Aalbalatórf., .... at•••• crcc

Beneficente. "Itamelltte ." *(>�1rI(U4':1'f lI ..rv" ....,_, •

� _..,til, lU !til.. DMdI.•.r. D. � �

GERALDO JOSE.'
Fporis., 3/12/41

-c

I

. j
!
J
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DIA 13 '(SABADO), SOIRÉK DOS CONTADORES; DIA
15 (SEGUNDA-FEIRA), SOIRÉE' DOS GINASIANOS; DIA '20 (SÁBADO); SOIRÊE DE NATAL; DIA 25 (QUINTA-FEIRA),

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

Il1 I

,li:
li

I i

\

.� Onde quer que uma máquina funcione, em trabalho

de transporte ou de produção, a Standard Oil oferece sua

assistencia técnica - elucidando problemas de lubrificação
_; e seus produtos específicos.

Da "Porteira do Mundo;', rio abaixo, o São Francisco

) ,
,.I rasga o peito do Brasil, numa das mais uteis e movimentadas

vias fluviais do continente. Por' ele sobem e descem as barcaças ,

e os valorosos IIgaiolas", mensageiros do progresso, em cujo

bojo, mercadorias e passageiros, valores materiais e humanos,

se transportam pelo famoso' "Vale das Maravilhas".

vlo 'E VOLTAM À.
Nesse afan de ida

I'PORTEIRa DOMUNDO"
e volta por aquelas

invias paragens·-.

-

como em muitos outros misteres por outros pontos deste gigante

Brasil Essa está presente, através da variedade de

seus produtos petrolíferos, como testemunha e

personagem do progresso, brasileiro.

I

"

MeCann

* STANDARD GIL
m>

COMPANY or BRAZIL */

l

inisterio- da aeronáutica
" II rnontl· da não foram capazes de perturbai' Tli II yllu Iii e os a vida argentina. O meu governo' erreno
extre'ml·smos conserva-se vigilante e pronto pU-fi V t te

,

I .

• ., ' eOf.:fe-p.e Olmo erreno conl
.l '

ra debelar qualquer investida uos
10

-..,I
it

.

R 1-Hio, 10 (A. N.) _ Focalízando comunistas.

I·
xjõ� SI o a u� rmao

o perigo comunista que tenta sola- JoaqUlm. nest a capital, r or
, '., .. "

preço. fa,vo,ave,l. Tratar napar os sentimentos de concordia
americana, .promovendo o desas- Apressando-se em dar s�u I Alfalstan,a C, nane.

I _ Devidamente autorizado pelo Exm": Snr. Ministro da 'Aero-
sossego e explorando as classes nome para delegado da A":!Ro R!I8 rJfadentt'�

)' _h � náutica" faço público, para conhecimento dos interessados, que se acha
populares, o embaixador Juan L Social Catarine!lSe no seu

=
A Tinturaria Cruzeiro é a que i aberta, a partir da presente data, a inscrição à concorrência para a ven

Cooke da Argentina, falando á ím- teírão, v.s, já estará fazendo al- IDIel1lOr me serve - Tiradentes da de uma lancha a gazol ina equipada com motor "Tornicroff", com ea-

, d tdl '44' pacidade para 12 toneladas.
prensa disse, que a exemplo dos de- go ,e UI.

I II - O encerramento dar-se-à no dia 10 de Dezembro às U,OO ho-

:aai:sfáo�or�:;a ��:t!�:�:l�' U:l�r�:�:� - R I)XIin"�P 'los m !IO d-�"n� i �:�tlI:�:I���a�at1;1��1:i�:e�::p:���:i:,:':áa::O:l�d�:,t'n:ad�:s:�d::i�:
pa�ha "" colabora_ção com os de- H (I I II I,�UU li li ' U Uu ,7.embrü próximo às 14,00 horas, na presença dos interessados, na Secre-
mais países no sentido de promover 'iii" "

tar ía da Base Aérea.
.a luta contra o credo vermelho e a

1
RIO, 9 (A. N,) - A Câmara deverá debater, hoje em Plenár-io. a IV - A lancha emaprêço poderá ser vista "ho trapiche desta Unidade.

ação do,S seus agentes' e ' d qUes,tã,o
da

êassaç"ão,
dos

Illanda,Los
dos paclamnntnres COTrUll ista : Pi),' I Quartel na Base Aéred de FIOri>anÓPOlis,'

25 de Novembro de 1947.
0:, ,provor,l. 0- outro lado, o plenár io do Senado devrrfl vetar o proJI"O de ]rj "Ô�jl'" r., (a) -'- NELSON DA SILVA FONS:ftCA

res. Aliás, frisou s. excia. eles àU1- aumento dos jornalistas profissionais do Brasil.
,

"
Cap. Av. Fiscal Administrativo. .1

QUINTA ZONA AÉREA ,

BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS
EDITAL CONCORRl�NCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO - Sexta.felr. 12 de Dezembro de "47 5

tLUBE DOZE de AGOSTO-Programa para o mês· de dezembro
,

, DIA 14 - DOMINGO, INíCIO ÁS 21 HORAS. !SUlj{if.: 1..; .... l''OkMATURA u;US DIPLOMANDOS DA ESCOLA INDUSTRIAL
DIA 20 - GRANDIOSO BAILE DE FORMATURft DOS BACHARELANDOS DA FACULDADE DE. CiÊNCIAS ECONôMICAS .

DIA 25 - NATAL DAS CREANÇAS. DAS 1!l� ÁS 20 HORAS, COM D1STRJBUlÇÃO DE BOMBONS
mA 31 - SUNTUOSO BAILE DE SÃO SILVESTRE.

<ilnlsleNô�di·"""'-"""""""''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''--''---.--''''''''''''''''''''''''''-''''''''''''
-vo_:"'�_-"'_-_-_-"-."-"'�""'-----.-----------"_--"------.--"----.-.-------- -.-.--.-.-..-----.- ..-.-..-.-.-- '"

Marinha I
I

CAPITANIA DOS PORTOS Doi
,ESTADO DE STA. CATARINA!

EDITAL I
, De ordem do senhor Capitão

de Fragata da R. Rm., Plinio
da Fonseca Mendonça Cabral,
Capitão dos Portos do Estado,
-de Santa Catarina, levo ao cO-li.nhecímento de quem ínteres-
.sar possa, que: !

3) - de acôrdo com o artí- ,

:go 28, do Ato das Disposições'
Constitucionais 'I'rantlitórías,
.os inscritos em Capitanias e

.Escoteiros do Mar das classes
de 1924 e 1923 e anteriores te
rão d�reito a inclusão da 3a' ca-Izegoría da Res-erva da Armada,
-desde que tenham situação mi
.Iítar definida pêlo Exército ou

Aeronáutica:
,

b) - nessas condições os

dntereasados poderão requerer
.por intermédio desta Capita
.nía, Delegacias de São Fran
.cisco do SuL Itajai e Agência
-em Laguna, ao Diretor do Ser

"Viço da Reserva Naval o do
-oument., de Reservista, ane

.xando à petição declaração (le
.próprio punho de que ainda
não receberam qualquer do-

',cumento de quitação militar
.das referidas Fôrças;

c) - melhores esclarecímen
rtos os interessados deverão

,procurar obter na Secretária
..da Capitania dos' Portos do
.Estado de Santa Catarina, em

Florianópolis ou em suas De

.Iegacías e Agências acima oi
.tadas.
,

Capitania dos Portos do Es

.tado de Santa Catarina, em

Füortanópolís, 2 de dezembro

-de 1947.
Nelson do Livramento Couti
nho Escriturário da classe "G"
- Secretário.'

'í

I

i
j

'}

)

-,

IlCINCE EM CURITIBa

.. . .. .. �. .... .... .... . ...

\ .

i

I

1
L

I

I
I

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-

Aos passageiro's do aVia0

noturno � Real oferece um

jantar completo no aeroporto
de Congonhos,porcíona, 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,

*

CHAME

1358 • ..rá ,como tudo é

rápido, cõmodo e economlC:O,

tratando-se da REAL.

Rua João Pinto, 18 - Florianópolis

Não receie em comprar

.ações do "Colégio Barrfga
Verde" por que ésta orgaulsa
�iio está sendo zelada por ver
-dadeíros idealistas.

�a
º'�'" 2�d�!o�!y�:çu�I�!�e�ó!"��! de St,! I P.,�,::::;:=:.·rS�:�::t.:. .: E�V:':-S·f�.:::�n•.

cor 'ente ano, na Câmara Fj!deral Oatarina lhe er igiu um monumento ,I pe..oo. da suas relaçõell qua peasoa. de suall, relaçõe. o

n � '. deputado Otacílio Costa lil'O- na Praça Públi:c.<J.. }��Lr .haiano elk 'H,I aua filhq ONELIA contratou contrato, de C08Clmlilnto de

feri, o discurso abaixo, a respeito tarinense preyenGla ao número da- i co.sor!1snto corn o ar. .eu filho MILTON cpm a

,jD ]'.pquel'iil1en10 que se segue; I quélcs ([IH' se ostaíuaram em vid.a II Milton' 'J'olentino de Souza. Sta, Onelia Stuart.

(J Sr. Prf'"idenLe - Está finda a por atos memoráveis e aos qUalSI : ,�_� _

le it rua do t-xpedient» . i se l'(\f'.el'ia Hui Barbosa, falando dei:
Há sóbre a, mesa ,e

vO,U
submeter

bl,lstGS
E' de cstútuus. ]o; que o

bal, a,'
-'

ja votos o seguinl e I no querido cios Catar ineüses em

Hequerimerüo I vida já linha um monumento nc i
H.rqUE'l'rmos à Mesa da Câmara coração rio povo ela m inha [p1'I'a.1

elos Deputados e de acôrdo com o I Um outro haiano iluslre, Catar i

HpgimenLü, soja na ata da sessão' nr-use pelo coração, talcccu á 23 cio

dI' hoje consignarln um 'valo de' eOlTeJÜ'C, nesta Cidade. Mu ií.o mo-

profundo pesar pelo falecimento i
00, logo após se Ler bacharelado

'ullC' ruurm. 22 do novembro, ocor-l em Ciências Jurídicas e Sociais

l'ili,) nesl a cídude, elo notável advo-l. transportou-se para Sanla Catar-i

gado e Ex-Senador pelo Estado de -na, Artur Ferreira ela Costa, aní c

";tinla Oatai-ina - Dr. Artur 1<'e1'- ontem falecido, foi f'igura de largo
l'('ira da Costa. prestígio nos meios sociais e jurt-

Sala das S('ssões, em 24 de no- dicos e, .sobretudo, na nolitica ele

vemhro do 1947. - Octacilio Cos- meu Estado, Advogado notável.

iu, - Joaquim Ramos. - Orlaruio fomos companheiros no anligo
'lJl'Osil. - Tomás Fontes. - Alta- Congresso Represen taLivo de Santa

rnirtmdo Bequ ião. - Goma Ctiaaas : Catarina, on0e, r:,epr,rs�ntavamos ('

- Melo Brtuj«. - João Aguiar

-1'
grande mumcipro Serrano de La

Aramis Ataitle. - 1'. F. Pieuri. - ges e, êle, o Município grande cen

:\'('(jI'el:ro Falcão. - Vieira de Me- tro industrial �Ie Joinvile. De como

ln - Curtos iVo(juei1'(l, - Nelson. 1 desemperrhnu esse.mandai 0, dlzem

Pal'ijo's - Ponce de Rezende.

_\110
Eslado,

os,
anaIS do seu Coo-

Vanclnni de BmTos. gl'r8S0 R(,pl'(��entatlvo .

, O Sr. OCTACíLIO COSTA (*) - �enarloJ' rIa República em 190ft

�j' Presidenle na hislória da vida' a I e () golpe que cllsso]\'eu o Con

[lu'Jític� (\ adn\inistraliva ão Esta- 'I g1',f'��� :\acionul, �(li, então, com, c

do de Santa ,Catarma, deselo iem-, '\ tnelando Cc!. "ldal ,Ramos, 1,e
p(JS recuados, encon Lramos nomes I ,pre,s,cntanLe, d� m�u Estado no Se

ele brasJ!.cl1·os JlusLl'es fll,hos ele, 11:1 f, (I ria: H,cpubll'CJ,. mancl�io qL:e
Oll Lros EsLacloi; ela Fedoração que: r!e:':l'mpenhou com ll1apagav,el bl'l-

"P radi,cal'am no poqueno EsLado,: Blo.. , <

,olll'el.udü na formosa ilha, tão be- I
. De�lC:1clo, m?:1ns(lVOlmel�te, aOf

iu ,pelos seus encantos .naturais IlltE'I"e�"es (!C" Santa CabaI'll1a e _dO
clllanlo pela bondade inata da sua BrasIl, noJnlItou tMas a!? llH19°CS
g'enLc. Quando Oliveira Belo em qlle' ,pxercel:, Advogado" Jor,llalIsL�
1889 prosidia os destinos da PI'O- Deputado: Senador, (.:hefe de P?l!
\'íncia ora um düs grandes Chefes Cla em Santa Catal'll1a, SeCre�al'lO

rlo Pr;l'lido Lilberal na cidáde de elo ,�stado, Pro'Curador do� Insl.ltu-,

:Juinyile o mpdico ba,]1Íano Dr, to N�l�IOn?] do MaLe ,e uliImamp.!l

.\lJdOll Batista, 10 Vice-Pl'osiden- (,e Dl,letol deste InslItulo - [l ta

Le da Província. DezeseLe anos de-' dos esses enc�rgos �'mpresl ou o

pois, em 1906, vamos encontr-á-lo, fuLgor ,cl.e SU� m!el�lgencITa e do seu

'lo\'arnenlc na "';"ice gOYBl'nadol'ia
amor a '�a�ls,l publlCa. Na horu em

fio Estado c, mais tarrle, o illl::i[re que assl�t];)-mOs o seu sepulla

haldano, chefe do Partido Federa-
menta esLava o nosso E�tado em

li�ta, eru o Prefeito ela Cidade de
penhado numa r6�t'C'ga C1VlCa para

Joim'ile e depois Deputado Fede-
a '?5lcolha rl�s dlrIgenLos mY!11C!- A U T Q, M O V E I ,Sl'a1. cm ali 1.1'0 baiano illlslre, que
pa 15. Hec:ol:hI?O agora", ao SIlencIO c

\'lVBll na cidade de FlorianÓlJolis e tL]mb�l, c daI. �ue ter� ?l1vldo o

[Jl'pslou ao nosso Estado, grandes �,\;,mOl de ma 18 essa I elrega !J� ln
Para rapida entrega

(J inolvidávois sCl'vicos, foi o Gene-
b 1 andeza elo nosso Estado a que ele que dispomos,

l;al Anll>nio Vicente
-

de Bulcão Via-
pt �,�lou granr]eza sel'VlçoS.

.

/la, a qlleJ11 tivemLl� a honra de Sll-
E 11 1�0�1e d� bancada calarrnen

bsl i lu ir na Presidência do anti o'(/.
se, e :-agQ[ a, SI. Presldel1fGe, por de

Congresso RepresenLaüvo quando legaç,lo que acabo do rece,bp.J', llf
Blllcão Viana assllmia o Govêrno �� ,�'��;t���� bahlan�. sem, e�ce0ãodo Estado na qualidade de Prcsi- rc neiro 'o",

B no (a I11al an' ense,

Irnte da Assembléia em 1930. Dê- nn�"':o ,cJa consl'gnado em ata

Ir, hastêll'ia dizer qlle pal'a perpe- de S::\lltc1oaddr ,sentIdo l�l}mpnagpm r
, ,e a memOl'l:l de Artur

Miiton e Onélia I
confirmam I
--_I

Florionóp .Ha. 4,'12/47 Itojoí. 4/12/47

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO
SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

COMPRE

VENDE·SE UM

Sl\10KING
Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague

sómente quando receber.

.da melhor casemira il'.glezo
"e em ótimo estado d s con

servação Preço de ocasião,

''Tratar à Rna Tl'aj ano 33
,

-: sobrado.
. "

.

Jardineiro
Trabalhando tambam em

hortas e quintaes oferece
seus serviços cobrando por
dia CR$ 30,00.
EnViar recado pelo tele-

10ne 1536,
.

'''JOSi;','Ô'ti'VEI"R'4'"
ENCER1\DOR
Teiefone 1447

N. 3 Cr$ 180.00

. . . . .. .

N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

Caixa de niquei, fabricação
,

Italiana
Coixll da niquei Altura 9 cm.

N. 4-A Cr$ 240,00
Altura 16 cm. O mesmo com repet\çã,o

NO,l:o& relÓ{líos .ão acompanhados dos respectivo. cel'tiLd�de garantia.
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAlVfõSGRÃ'i'iS'

JUCEND & FILHO

Fabricação italíoilQ

,leão entre amigos ParanáCuritiba •. Praça Tiradentel!.' 2Ge -.

Por motivo superior fica

-transferida para dia 24 de

,Dezembro a rifa de uma

motocíc/eta "MIELE". que

"de;;eria correr dia 13 do cor

rente pela Loteria Federal.
procure conhecer os tipos e preços

. .. .. . ... ........ ........ ........ ...... .. ..... JURANDIR L,INHARES & erA. :

Rua Tiradentes, 18·A
Telefon� 1344Empregada

Precisa-se de uma para ser

viços domesticas leves. Paga
se bem.
Tratar à Rua Bccaiuv8, 1,

Ferreira da Costa, (Muito bem;

I
Só seremos fOltes dmuito bern. O orador é cumpri- f .' quan O

mentado),
. ormoso torlOi"\ lustl'lIidos este é

Em seguida, é aprovado o re-
o lema fio ColéglO Ral'riga-VeT�

querimento. I de.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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encontro entre

categoria.
o ColegialNa tarde de amanhã, no estádio da F ..e,D" será efetuada

Campeão de Asptrantes, e o selecionado da
o

mesma

EU VI A REGATA INTERNACIONAL - I V

Tudo pela conquista
Centinental

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Cetro

Como ufirmamus anteriormente grande pot-igo. a menos que duqu.i
a regata ínternncional teve um por diante nos Pll(regl1emos a u�n
desdobJ'amenlu magnífico, dada a prepa ro íntens ivo e formemos Lri

primorosa orgu nizaçân que lhe ím- pulaçõcs dc gente forte e c<?m ele

piim i Ll a FArtOS, realizando-se as vudo senso ele r,esponsa1111Idade
provas no horário estabelecido e para que se não repr·.oelllza o il1.�u
sem 11m senão que lhes ·empanasse cesso da Lagoa Bodrigo 'de Freitas..

o hrilh o, devendo-se salientar o onde só cons,eguimos vencer os ]J:1-
alio esp íri.l.o r-sport.ivo ele todos os 1'e08 de 2 c. p. e oilo.

participantes, que assim contri- Excecão dos' de skiff e 2 com pa-
Nova York, 10 (li. P.) - O cam- Iização, que se verificará, ao que terpelado pelos cronistas, declarou .

V·...· a'
I hu irum, em grande parte, para o Irão; venceu o asco os rtemais p -

peão do mundo de todos os pesos, tudo indica, em junho do ano pró- que está disposto a enfrentar Joe
esplúnd ido sucesso alcançado. pelo .reos do recente campeonato ca-

r Joe Louis, depois de tornar conhe- xirno, no "Yankee Stadium" de Louis, novamente, e não ,1;€,]11 duvida certame, que f'icarú na h istória do rioca.

cimento da decisão da Comissão Nova Yory. t de que "o derrota-á pela segunda remo sul-amerioano como o maior Provàvelmente às guarrrições;
d Atléti d N Y k O

-

J L di" já realizudo no con1 in.ente. .

vancedoras caberá representar o
e e isrno e J. ova or r, que campeao oe OUIS ec arou, vez .

U U .

L
A rcga l.a, que reuniu argent i- Distr-ito Federal no campeona o

não aceitou a reclamação do seu outrossim, que estio disposto a um
nos, uruguaios e brasileiros, foi .brasileiro, marcado para' março.

adversário do ultimo encontro, Joe novo encontro com Walcott, desde Nova York, 10 (O. P.i - A Co- ganha pelos primeiros; que se ac!-- Portanto, vale a pena conh eoer os

Walcot declarou que, em principio que' lhe seja assegurada uma bolsa missão de Box, d» Estado da No- judicatüm três provas; o Brasi! trmpos que assinalaram:

aceitava uma nova luta com aquele Ii compensadora. Acredita-se que o va York, rejeitou H recramação de obteve o segundo lugar, em V1l'lU- "C. p. - Rio 7'48". PÔl'Lo Ale-
,

ue.. de haver conquistado maior gr e 7'15" (U.).,pugilista. Os organizadores da fu- novo "match" baterá todos os re- Jersey Joe Walcott contra a dccí-: u •

L Inúmero de segundas colocações €. 2 s. p. - Rio 8'/1". Pôr o A egre
tura luta declararam por sua vez I cardes de bilheteria, indo alem de são que, a 5 do corrente, deu a vi-

ao Unlg!lai coube o terceiro pôsto 8'2.". (B.) . ,,, '
.

que iriam, iniciar imcdiatamentejum,milhão e meio de dolares. tória, por pontos, a .TOI. Louis, na Foram os seguintes os resulta- skiff - ruo 833 . POltO Alegre
:os entendimentos para a sua rea- Tambem Joe Walcott, sendo in- luta que teve com o peticionário. dos: 8'23" (A).

. , " ,

�- ��_________________________________________ 10 _ ou�rig� a 4 c. p. _ 10.• 2c,�-fu0810 .Porto A�gre

M Ih d T,.. t V· FLUMINENSE X VIDAL RAMOS Mont.evírtéo Rowing Clube. 2° Du- 8"15" (B).
,

'I. \, )', .•

tI
« e or e reSn eu re asco e Domingo, ultimo, pela manhá, no que ele Caxias. 3° Barroso. fi( 4 S. p. - RlO 7 se . TOltO Alegre.

gramado da Vila Operária, as equi- União. Tempo: 7'15". 7'1:j" (U).
., �. "

P I
2° :_ out-rigger a 2 s. n. - 1° double - RJO Porto Alegre / 19

m e I- r s
pes juvenis do VirIal Itamos e do (\)

a a FI 1 f
.

t
G. P. A. 2° Almirante Brown. 3e .'

.

P' t 'I ' 6'31." (A).

uminense (C' 'rontaram-sc arrus 0- Nacional, Tempo: 8'02". R - RlO_ OI' ,o ."- e!!,1 e I .'>.
••

sainente, vencendo êste ultimo por 30 _ skiffs _ 10 La !VIa rina. 20 Logo, nao há exagero no pessi-
Rio, 11 - Apurou a reportagem cuja renda reverteria em benefi- , A G. P. ,A

.• 30 Montevidéo. TeIDI)o'. rmsmo c.o.m que encal'amo, s o resul-
3 x 1, marcando os "[':"als': nas- "' " 'c

que o Vasco da Gama desistirá da cio dos jogadores dos dois clubes. 8'2.°". tado tio futuro sul-americano. Bem
tacio (2) e Janga. O quadro vence- _"

ri '\' 1 L' di I
realização do jogo entre o -juadru O Palmeiras sagrou-se também, /,0 ,_ out-iigger a 2 c. 11. _ 10 ver-da e que e e ame a E'S a 1$ an-

-

d f"
'.

I I' 1
. dor foi este: Ernani, José e João

(�..J) .Ót ' ,
?,O Buenos Aires R., C, ,'3° lI' e at,p 16 poderão melhorar as

campeao e pro I<;',onaI, e c se e- campeão pau Ista, domingo ti tImo, ' '" - ,�-

dRosa; Vadeeo, Enisio e Ildefonso; Montevidéo. 40 San Fernando. 50 1l!)�SaS concliçõcs e probabilida es.,
donado da F. M. ,F., p"evisto no. Dai a idéia da realizac-ào da "me- R'o GJ'anc'l" rio c'lll o;;()

,
� Aderson, Baca, AnastDcio, Eoli e Itiacllllelo. Tempo: .8'17", uma vez I c, �, "",.•,

regulamento d:" mentor;} citadina. lhor de tres", a qual, reunidos dois
Janga. 50 _ double-slüffs _ 10 San Paulo, Distrito Federal, Bahia, Es-

I quadros campeões pr:�porcionarú, . Fl'I'lI:1nelo, 20 BalToso. 30 G. p, A (. p�rit? Santo e o nosso Estado, p1'O-

Como é do conhecimento pllbli- sem duvida maior remIu e, conse- 4° Montevidéo. Tempo: 7'19". va\'{'.ls. eoncorr,entes ao camp�ona-
,co, a renda do mencionado jo�o (I quentemente, maior premio aos jo- 6° - OLlI-rig:ger a f, s. ll. - 10 to nacIOnal, preparem con�cmente-

Saciona!. 20 Barroso. 30 Duque de mente as. suas r,epresentaçoe�, te�-
constitue um prêmio an, I0gatlores gadores campeões. Desde que vin-

Caxias. Tempo: 7'13". I do e!ll vls�a que a,qu-ele OL:lra eo;-
{:ampeões. Pretendem o:; dirigentes: gue essa idéia, será efetuado um 70 __ eiglü _ 10 Rosário. 20 BaJ'- I

sa nao s,e['a do que uma ellmmato-

vascainos abrir mão desse jogo jogo em São Paulo, um nesta capi- 1'0so. 30 lTnião. Tempo: 6'3.1", l'la 'para O contmentaL

para realizar, em ,,"'u lugar, uma tal, sendo o local do terceiro, se É iul,e1',essnnte [l,ssinalar que o ·x x x
.

I
..

Brasil venceu as I)rOvas de 2 com A? encerrar. esta séne,' devemos
"melhor dc tres" c!)m o Palmeiras, necessário ,indicado por sortcio. H1TZ hO.ie. ás 7,45 horas I e ta a m'lneu a ·pOI· qui=>

c sem patrão, os orientais vence- a9'�1 sa 1 n l' <' c,.,
.

J

1'am os dois" fOllr" e os argentinos I
esta seIldo tratacl? o .l,emo pela e11-

conql1 is1 al'8 m 08,10111'os nas ,V1'ov-as tl!iade esiadllal, Já ��gora com ou

de singlr, double e eight.. 1ca menlal](Jade a reslwlLo c1aque-

Inegàvelmente, o páreo nHtjs du- le :sporte, , '

,

1'0 foi o de 2 c. p., que ,iá {'SUIWl
,

(Tl'açaS no eSj)Il'lto rc:no\ anor :
Jl('àlidll para n6s, quando os Ya- a vontade oe. nrogredlr que am

leúL'e,,' I',emadones do G. P. A. em-; mam
o seu p:esIdente, !1oud� � nos

preendel'am a sua eletrizante "vi-: sa terI',a ,('·uVIar uma gua1'l1lçlw. a

1'acla", para armbatar aos arg·enti-! Pôr�o Alegre, vara represe�ta-Ia:.
nos r 'll['uguaios a pl'imei1'a coln-

\ no 1.�lPor1.ante certa;ne .,qne" Ia se

caçãu, entre l'r'.c'néticas aclamacõ,es realIzo.H com a vaI tIclpa9ao do.
\ ela torcida.

�

que -ha de melhor na Amel'lca do

Oulros pál'eos inlel'eSSall tes fo- 'I
Sul.

.,

ram o fI sem l' o dOLlbte. Naquele A p.l'esença rela dupla r:a�l1Uelll1::t'
08 ul'ugllaios, al.l'OlJelados pelo: n� rala dos Na;pgantes 101, o �re
,B.al'1'050, fiz.eram uso d,e tôdas as I lU.di?

dr um PlOfoTl,lSS?r I�l Og:cl�a
suas fÓl'ça�, brindando a assis1ôn- des�madó a reabllllar o lrm

__

a

cia com Ilnia belíssima demonslra- tal'mense, programa, a que nag.

ção t.écnica, com as �uas 32 rema- r�ll'anho, _o pOCleJ' �lUhlICU P�l ..ulla,1.
elas \'igoJ'o�amrnte cadenciadas. CIlJO av.olO se esla far-enrlo ;�elltlt'
Xo ([ollblc v,enceram os argenli-

nn ��nllrlo rie r:ror:orclOnm: as ,rs
n08 rio .san Fernando, com muita qllecld!l� agremlaçoe� .10caIS todas;.

chssc tan11)c'nl .�.' I' ·1·· as fU!cllIdades matenals p'ar.a be.fi
, ., , perse"ulC os pe os .. .. I I I'

-

irmilus Colin do B'llT)'o lle Cl "_
cllmpl �l'pm a sua ,e evar a l1n�·ao

.

.,. c,. (:; • q 11.... erlllratrva.
S8 ('Dl elma ela mela relaxal'am r 1'" 1 ,'d' ri I 'I ..

remada.
.01 lI1,ermel,0 a rcrg8cao que.

])(I� rlemais páreos já falamos �st;'ve no suL fez, ? F. C. D. l.l:na
:lntel'lOl'Inenle e aqui cOlwém 1'(:>- .ll�omenda de \allOS barcos. L1PO
prtil' que roram todos c1is'j)llÜldo,

mi ;l'1.JacIOIlal, a ser,em cloaelos pelO!
com grande ardor, exigindo elos

gO'\ êl �o estadual aos clubes .q�e'
concorrentes o emprrgn dos "f'-

t.omar am parte na regata ofICIaI'

t·, f�'
- , , de novembro pass'adoeul'SOS eelUCOS r lS1COS acumula- (l t '

'

'.
f

.

dos rllll'ante longo período de trei- _

"es os como esse. ln ellzmenLc

nampllto.
' tao r3r'08 nos dIaS qu� correm, ra-

Em suma. a regata promovida �,elam alta, compl'eensao .dos dev,e-

pela FAHGS foi uma eloql1'enLe
lPS qlle lem os ·gove�l1antes pa['a,

demonstração do adiantamento
com o ful.uro ela mOCIdade e me-

I· j'prem r11vulg'ados e a'plalldl'clo'a ll�l do )',emo sul-ampricano, ([ll,e
�

. " '....::;.
tera, nas próximas Olimpíadas . AuxllIa?do os espOl Les amade,-

de oportufI idade ele fazer \ia ler a sua
l'Istas, morl:?ent� o_s que, p.ela Wft

"Ia"se, mostrando ao mundo como
natureza, nao dlspoem de_l'{,cUl'i3"OS:

eslamos capacitados nesse rame
para se des�nvolver, estal'ao os gú-'

espOl'ü\'O. vernos realIzando obl:a. de bPTlf!
merência, com o fa'cllItar e e,st.Í
mnlar o aperfeiçoame.nto físico)
da raça.

í,

l Lutarão novamente Joe Louis e Joe Walcott

Avant -premiérX!
Myrna Loy - Frederich March

Campeão Carioca os T;';�������hAN��m;EA;;�;;l
VIDA

Com o empate sem "goals" ve- 6° Madureira, 17. No programa: Brasil cm Fóco _

rificado na peleja entre Vasco e
I

7° Olaria, 22. Nacional _ Metro Jornal _ Atua-
Botafogo, domingo ultimo, o clube 8° Canto do Rio, 24. lidades
cruzmaltino já se opossoú do titulo 9° Bangú, 26. Pre'ço: Cr$ 7,00 único
de campeão, carioca de futebol de, 10° São Cristóvão. 29, Censura até 14 anos.

1,947, dada á grande: diferença que 11.° BOllSuce.sso, �O. '. I
ROXY hoje ús 7,30 horas

o sep�ra d�s outros conco.rrentes. .

DlInas
. co�tllluara sendo o p�'ln- William Powell _ Esther Wil-

A sItuaçao atual dos dIsputantes cIpal artIlheu'o do certame. O dlan- liams _ Angelo Lenabury
do certame é a seguinte, por pon- teiro do Vasco já marcou nada me- OURO' NO BARGO
tos perdidos: nos de 18 tentos.

1° Vasco, 2. A próxima rodada: Botafogo x

2° Botafogo, 7. Fluminense, Flamengo x Madurei-

ao Fluminense, 10. ra, América x Canto do Rio, Ola-
4° América, 11. ria x Bonsucesso e Bangú x São

5° Flamengo, 12. Cristóvão. O Vasco e.stará de folga.

o Vasco
., ,

Ia· e

No programa: Cine .J ornai n. 2

_ Nacional - Noticiário lJniversal

Preço: Cr$ 3,00 único

Censura até 14 anps.

Paulista ,de
Programas da BBC

f b'l para
o Brasil '

SEXTA-FEIRA, 12 de dezembro:ufe O 19,00 - Sumário dos programas.Campeonato
Situção dos clubes concorrentesj

ao Campeonato paulista de futebol,(
por pontos perdidos:

6° Ipimnga, 19. 19,06 - Inglês pelo JUdio.
7° Juventins, 22. 19,15 - Noticiário.
8° Port. Santista, 2.3. 19,30 _ Orquestra Escccêsa da B.
9° Comerccial, 25. B. C.
10° Nacional, 27. 20,00 _ Viajantes e ]?xploradores
11° Jabaguara, 29. t Britanicos _ Sir Fr::ll1cis Youn-
O prélio mais importante da pró-I ghusband - palestra.

,;dma rodada reunirá os rivais Pal- 20,15, ,- Conjunto· de Cordas
llleii'as e São Paulo. George' Melachrino.

2-Ú,3{) � Documentário Britanicos
"Dcls Anos de Paz" :_ 11

20,45 - visitaram Londl'es' - Pablo

1° Palmeiras (campeão), 3.
2° Corintians, 7.
ao São Paulo, 11.
4° Portuguesa de Desportos, 13.
5° Santos, 17.

x x x

No final do último coment.ário
fizf'll1os ligeil'a referl!!lcia aOf; l<'Jn
pos aso:inalados em Pôrto Alegrr e
no oRlO de Janeiro, no dia 30 p. f).21,15 - "Politica Internacional"" para moslrar como estamos, nc

comentário de Wickham Steed. n:omrnl.o. infE'l'iorizados em 1'ela-
21,JO _ Trio de Cordas Carter. çao ao r,emo do Pl'ata.
2.2,00 Rádio-panoram:1. ,Qu.C'm está en.volvido no esvol·te
22,15 _ Noticiório. nautlCo s�be per,feitamen t.e que

9') 90 C t' .' d' I
,essa quesLao de tempo é muito l'8-

-�'-. .

omen anos <1 mprensa laLiva, dependendo as marcas, qua-
Bntal1lca. se semprc, de variados fautores, ODEON hoje não haverá sessiíes;

. . . . . . .. como venLos e maI'és, que são os cinematográficas.
"Quem extraviar ou lnutHizar • r.jp maior influência. Apesar disso IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

:ertificado de alistamento pqari
não desprczani os entendidos a voz Ultima Exibiçãodos cronômetros, pois que é ela

multa de 10 a 50 cruzeiro8. outroe, CILlem anUllcia os v,encedores, com
., , ,............ . .

�im incorrerá em multa de 2. a loe antpcNlência, na maior das vezes. SEGURA ÉSTA MULHER
cruzeiros aquele que extraviar.. Comllaranclo-se os tempos de No programa: 1) O Esporte �nr

inutilizar o Certificado de Real..,.. PMJ.n ,\ lp,çuc e no Rio
.. onde o Vns-I Marcha n. 162 - Nac. Imp. Filmes

..lsta". c� oa G3

.. n.
la \ienc:u CInCO cIos "rte

12)
A Voz. do Mundo _ Atualidades,

pareos, tem-se nÜlda a impf'e�:s.[i-f) .
' .

(Ari. 121 ce., Lei do Serviço MIO. d" qU8 no pr6ximo sul-amer'iCllno Preços. Cr$ 4,.00 3,00
&ado as eÔl�es nacionais estarão em Censura até 14 anos.

,

Cia. Continental de Seguros-
Rio de Janeiro

Fundado em 1.924-
INCENDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

G�p.ital Realizado � Reservas , Cr$ 5.140.440,50
Smlstros .Pagos ate 31/12/l!6 , Cr$ 18.162.621,01)
S�DE (RIO de Janeiro) SUCURSAL (São Paulo)

Av. RIO Branco, 91 - 3° ando Lgo. da Misericordia. 23 - 100 aúd.
Teleg, "CONTINENTAI... " Tdeg. "CONTAI... "

AGENDIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú _

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS
RIO GItANDE.
Comissários de Avarias nas Principais Cida.des do País e do ExLe.

Tior.
Tem a, satisfaçã,o de comunicar o inicio de suas operaçõ8s na Cida

de de FLORIANóPOLIS com a nomeaçã-o -de ':l'eus Agentes Gerais Se
nhores.

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

Sasals.
\V. G.

21,00 - Noticiário.

..
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TEUS FILHOS
aplaudirão teu ,esto,

.

quando $ouberem que cola
boraste pró Restabelecimella
to da Saude do L��••

__--------------------------IE------------�.----------------------------,.._._-.. � .._-_

I " t.tiflli'iJ)J
Fabricanb� e distribuidores das afamada.'�·con. I

I
li '111, fecçõ•• "·DISTINTA" e RIVET. Pos.ue um gran. W

d. sortlm.nto d. casemiral. riscados,
-

briJ:a. !

bons'. barato.,' algodões, mc.rin. • a'l!am.nto. f

I
para alfalat... que recebe diretamente da. �

m.lhor.. fdbll.'ica.� .A Cala wA CAPITAL- ohama a. Aat.ag!oi ,;do. Snr.;" Com.rol••t•• do Intulor no ..ntlc:1o d.'�lh. fa.erem 'UDa Ji
vlnita ant•• d••f.tuol'em .ua. oompra.� MATRIZ 1em 'Florlan6poU.i :3 FILIAIS.m Blamenau e�Laie.. •

� __�-- ..__ __.._ BR aG- --..ma --EGm=

Cadastro Social do «O.Esjado;)
Pedimo. ao. aouo. cliItm� leitorea, o .. JMl'MllclMl' e
� éaJ.xo • remete-lo ,i DOIA RMaclo �
__to antetl. o nOlao ao-.o Cadutio lIMIat

II... .............................................. : " .-

-- _ ..•. � a'Y'U •••• e, D. a .

.............. :
_., .

� (.)
··.:· tII

� 011 <Ar.. e �l:IIf

� do Pai (mie) _
,

..

Daen. .
., ••••••••••••••••••.•.••_ •••••••._ ••.•:.:_:-.

••••• , •••• ti· •••••••••• o � ••••••••••••••••••••••••••

DR. MARIO WENDHAUSRN
Clínica médy�a de adultos

e CrIanças
Consultório - Trajano,' 29

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

Residência:
F'elips S.�hmidt n. 38

Tel. '812

� II. 8AVA! LACEIDA
I_ �-e!.rCr.lc!l de Olhoa

1-
o.Y1cIoL Narls - Gar«anta.
P'.lcl'ição de lentell de

oontato,
Reiniciou sua clinico

1
Conlultorio: Felipe Schm idt 8

Doa 10 à. 12 h•. e das
14 ã. 18 hora�

,

I TELEFONE 1418

,
DI. ROLDÃO CONSONI
�lA G"ilRAL - ALTA Ch
.V&GlA - )(OLiII8TIA.8 DIIl a,
•••• JrRORAS -oPABT08 .• ,.

�o pel& Facmáaul!: c.e .IlO4lll..
61IJW.a da Unrverstdane ae 1:11.0

'

f'111IkI. onde foi assistente pai" ...Il·
.- 1Ul0ll do Serviço C1r\1rKlco "

!'roto .AJ1pio Correl& Neto
tliiI"Iu1r1& do estômago 4 'f'lau !il..
iIU'fJIt, 1n.testlnos delgado oe grouu,
ür61d., rins, próstata, �

iUro. OVAriO!. oe trompu, VII«"_
... álckooele, varltle. II h....

CONSULT.AS:
.... ".,6, horas. à Rua reJ:_!I!I
leil.lmdt, 21 (altos da CUIa ..... '

,

ratso) . Tel. 1.1198.
III!IIIIDtINClA: Rua E&tevea ...

Illor. 178; T\tl. 11 7M

DR. A. SANTAELLA
fDllPlomado Rela Faculdade Na·
� doe Metilclna da UlI11yenu.
VAI·" rsra.U). MédIco por coneue
• fi) lerv1ço Ná"cional de Doe!1.
.. Mentais. 'Ex lnterno da 8mta
.. de H1Iericórd1a,,1I HQllPttaJ
....atnce do RIo'na CApltal If..

dera!
....-roA IIiIIDICA - DOIIlllÇAII

IOaRVOS.&a
- (Iouult6frlo: Edlffclo .a.m..ua

NETO
- '_ 1I'eIipe Schmldt. conauI'"

:ou 16 AI 18 horu -

Rellid ..ncia:
Largo Benjamin Oon.tant n. 6

...

ft. POLYDORO S. THIAGO
a:ICIOO do Hospital de Oar1dadll

de Florianópolis
&ailri;ente ·da Maternidade

IIIMIUOA MEDICA - DIS-ro..

� DA GESTAÇAO B DO

PARTO

-flUi 408 OrglíoB Internoe, -

ZMlQlalnlente do coração
-..noaa da tlrolde e dem6lJl

BlAndulas Internas

"OIIDAPIA - ELEC\fIitOCA"

!ROQUFlA - METABOLISMO
BASAL

�.. 4111rlamente dllll 15 t.a N. LINS NEVES
Hol�stias de senhora

c-.nittórlo - Rua Jolio Plnto JL ,
- Sobrad€l - Telefone 1.46J

ltc<II14an.c:l& '- Rua Sete de Setembro
- (lI)d.lfIclo 1. A. P. da Estin)

Telefone M. 8a4

DI. NEWTON D'AVILA

I � - -vla'j Urlnirlu -

Doem... dOI lintestlno.s, rêt.o li
... - Hemorroldas. Tr8..�

to dia coUte ameblana.
I'lsioterapla - Infra ...eroneJ.:no,
Con.iultII: Vltor Meireles. :i8,

AMIade d1arlamente U 11,30 Da.
;l" Ia tarde, dllS 16' hs. em dtutc

!IUld: Vidal Ramo.i. se.
..cm. 1067

18 horas

� chamadoa a qualqUf:r
� tnolUB1ve durante a noite.

�TO!UO: Rua Vitor MelrO-

les, 18. Pone 701.

�OI.&: A v e-n I da Trom'

powsl<1. 6:1. V-one '1;)1 iii. PAULO FONTES
ClfnJ.co e operador

�t6rl.o: Rua Vitor Me!.reIea. ..
Telefone: 1.405

'

CI.luIJltu �s 10 àI 12 fl da. 14 &11111.
J�dfnc1a: Rua Blumenau, D

Telefone: 1.828

R. S. CAVALCAmII.

----_._------:---::-:.
__._- ---,---_ .._-

f"ARMACIA ESPERANÇA
do Fal'mac�lltloo NILO LAUS
Hoje e amanhA .erá à ... ,refe:rili.

Dr.".. .ac:louls • Mtraqelru - HOllleopátiu - Perfil
.ari•• - ..rtllra••• ãorrubL

cau••&o-M • exata .blenbefa •• reeelt1lárle aHiee.

TINTUR.ARIA CRUZEIRO
Tiradentes 4.\

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma: chcipe08

competente - Ser viço rapido e garantido.Profissional

V. S. quer o prGgresso dá
ll.ossa Juventude� Dê-lhe ins

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

A situação da Inglaterra
Londres, 9 (D. P,) -- "A Ingla- rários do que os lucros das ernpre

terra, nosso país, r-oração de NOSSO sas particulares. Nâo é do interêsse

'mperio e da comunidade das Na- dos assalariados te�' como patrão
.ções, nunca esteve tão perigosa- o Estado todo poderoso, em vez dos

.rnente ameaçado (jual1to agora" - capitalistas".
'declarou esta tarde Churchill, por I Churchill, declarou cm seguida
ocasiâo de uma manifestação pú- que o

..

governo trabalhista procura
blica em Manchester. O .Iider con-I nada menos do que obter autorid:
servatlor acrescentou: "O govêrno : de absoluta sobre toda a população
e a oposição, os' ministros sOcialis-1 autoridade essa tanto mais incon

tas e os deputados de tendências, veniente porque completa.
liberais estão todos ds acôrdos nêste I ,

ponto. Sinto-me deveras inquieto I A má administração das finan

quanto ii capacidade du Inglaterra ças inglesas por Dalton foi o pri-
de sobreviver com nação livre, meiro dos erros capitais cometidos

próspera e civilizada". pelo presente govêrno. Hoje somen-

"Estou certo,' prosseguiu o anti- te, o govêrrio consentiu em reduzir

go primeiro ministro, que o socia-' os efetivos militares, de acôrdo
Iismo terá COlllO cunscquênoia tor-' com as cifras que suger-i, há dois

, '

nar impossível a 48 milhões de in- anos atrás. Há 18 meses, instei para
, -

glescs viveram nas ilha,' hritanicas. que o governo entregasse em maos

Irnpór-se-á o dcsaparccunento, pOI' da ONU o mandate. sobre à Palesti

um ou outro meio, a um quarto da i na. É isso que se está fazendo ho

POPUIUiÇão. Acho que osrnonopóllos
'

[e, mas nesse meio tempo, 200 mi

tio Estado sobre todos os meios dellhões de libras fe:ram esbanjadas
produção, distribuição e comércio e metade. dos e�etivos ��lprega.dos
seriam fatais para nosso bem

estarl
na Palestina tería permitido eYl�al"

c nossas liberdades. A administra- na India o massacre de 250,000 111-

.ção estatal custa mais caro aos ope- dus e muçulmanos".

Iaspetorla de
Veiculos

EDITAL
I - De acôrdo com o ArL 1.20.

parágrafo 2°, devem comparecer à
secção de multas c .mate-Iculas des
ta J nspetoria, os condutores ou ::88-

pensáveis pelos automotores ahai
xo, dentro do prazo de' tr-ês (:1)
dias:

.

ónibus - 1-15·68-S. C. --' Art. 16-
Decreto 8.004 - Cr$ 50,00.
Caminhão - 1-46-92-S. C, - Art.

123 item 5° letra (A) do C. N, T. -

Cl'$ 200,00.
Automóvel - 1-80-92-8. r.. -

A,rL 222 - letra (E) rio R. G. T. -

Cr$ 25,00.
'

Automóvel - 2R-43-P. n. - ArL
222 - letra (B) do R. G. 'r. -
Cr$ 25,00.
Caminhonete - '1-110-81-8. C. -,

Art. 222 -- letra (B) do R. G. T.. -

o-s 25.00.
Automóvel - 30-47-,8, P. - ArL.

222 - letra (B) do R. G. T. -

Cr$ 25,00.
ônibus - .1-25-22,-S. C. - Ar+,

222 - letra (B) rio R. G. T. -

ors 25,00.
Automóvel 1-iO-29-8. C. ---

Art. 222 -- Iotra (B) do R. G. T. -

Cr$ 25,00.
Automóvel - 3-10-46-8. C. -

Ar]. 222 - letra (B) do R. G. T. -

Ct$ 25,00.
Caminhonete - 1-40-81-8. C, -

A1'I. 222 - letra (B) do R. G. T. --

CrS 25.00.
-

óuihus - 1-"9-49�S. C. - Art
2,22 - letra (J3) (lo R. G. 1'. - ,

Cr$ 25,00.
C'lminhonrte - 1-19-'50-S. C. -

\ pj, �,22 - letra (B) do n. G. T. -
Cl'S;; 25.00.
Automóvel 1-"68-,27-8. P. -

ArL 222 - letra (B) do R. G. T. -,
rr$ 25,00.
Caminhão 2-3'!-,3R-:S. o. -

Ar]: 22,2 - letra (B) do n. G. T. -

(;r!ji 25,00-.
Ir - Ainda de conformidade com

os ar Ligas 230 e 2·35 do R. -G. T.,
não sendo ef'etnado o ,J}agamenLo no

pr[JZO, indicado, ou apresentado
recurso.: o talão de inf'ração será
devif]amente encaminhado para a

competente ação judicial.
Nuno da Gama Lobo rl'Eça - Ins

peLor Geral.

I

SEGUBAl\'ÇA - L"CXO - CONFOBTO - RAPIDE?;

Serviço a bordo atendido por COMISSÁRIAS

NOVO HORARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

SEGUNDAS- FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
QTJARTAS-FETHAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - IUO
SEXTAS-FEIRAS AS '16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - mo

"VOE PELA "REAL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL"
AV.IõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIROS

PELOS CÉ"CS DO BRASIL HÀ SEMPRE "CM AVIÃO DA REAL - A
NOBREZA DO AR

AGENTES - OLIVEIRA & CIA. - RUA JOÃO PINTO - 18
TELEFONE - 1.358 END. TELEG. VIAREAL

Tenha bempre em cos� uma garrafinha de

APERITIVO «KNOT»
......... _ _ .. _-_ , _ - - .

Compra-se
"-

Loc vm
Completo ou sômenfe a màquína, de

P.1501 ,

i'

I:
rDelegacia Fiscal

AVISO DE PUBLliCAÇÃO DE EDI
TAL DE CONOOlBJRÊNOIA ADMI-

N1S'I1R.ATIVA

Ofertas para
Caixa Postal 139 ou nesta Redação

I
Chamo a atenção dOR interessa

dos na cOllicorr,êrucia adminisLl'ati

1-----------------------·--------
'Ia a ser efetufJJda paI' egta Delega-

CONTA CORRENTE POPULAR cia Fiscal elo Tesouro Naeiona:l,
JurOI 511t 8. a, - Limite Cr$ 30.0JO,OO neste Est.ado, pata o edi tal ipubli-

Movimentação com cheques cada 110 Diário Oficial dO Estado

Banco do Distrito federal SII 4. ��a�.ia8)� de dezembro de 1.947

CAPITAL:
.

CR$ 60.QOO,900,00 Florianópolis, 5 de dezembro de

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00 1.947.
OR!LANDO Ly,RA SEARA 8ecre-

Trajano, 23 • Florianópolis I tário da Comissão.Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Camara. Federal,
comunistas o

-

nao
-

�ao

um deputado propôs que o «Ilevêrno
mesmo tratamento que a Russia dá aos qU,e,

comunistas».

son Cardoso.
Será observado o seguinte pro-

brasileiro
naquele

desse

grama:
ÁS 7,3Ü horas _ Missa em Aç.ão

ue Graças, na Cap,ela do "Colégio
Catarinense" .

ÁS 8,30 horas _ Solmidade
Despedida, no Salão Nr,bre.

15 DE DEZEMBH.O
Ás 21,00 horas _ SOÍJée no "Li-,

ra Tenis Clube".
Hélio Abreu _ Orador
Muito gratos pelo convite, cum·

prinientamos os inteligentes jovens
pelo 'termino do curso, com votc:;s

de constante exito em f,uas futuras

jornadas.

MM" cu

Diplomandos do Duas exposjcõe� de Pintur� - Elnmericb�v.
enlegio Catarinensé no Clube 12, e Acarí Margarida. no
Dia 12 haverá u solenidade de!

.

Democrata r,�lIbe
.

Iormaturn dos seguintes díploman-, A lG'(PORlÇÃO DO PTNTOR EMMEIUCH

dos do Colégio. Catarinense: V11I11 demonstoçõo da mriis 1iU'/'Ct arfe otraocs do pequeno número de-

AI'
trabolh.os (l sel'e,rn expostos, Catorze óleos e �eis. ((q1U�l'elu.s CJ�/'e bem:

Abelardo Blumenhcrg _ �nco demonstram técnica inconfundioe! e a prenileçitui« mSpl1'{(çaO 110
Carneiro da Cunha _ Américo Ra- 'cons(({j'/'2;lp artista,
bel o Américo H, Santo

Á 11 gelo Aladino Orofino Emmerich, artista de renome mundial, exporá, conrormo noticin-
mos, há dias, num dos salões do Clube Doze de Agósto, seus últimos

Antônio Hélio Batista - Arno Sch- trabalhos a óleo e a aquarela, a partir de 15 do corrente, quando se'

wengber _ Armando Miroski dará a inauguração oficial dessa mostra ere arte,' que está sendo pa
Ari Cesário dos Santos _ Augusto Irocínada pelo sr, Governador do Estado, Dr, Arierbu l Ramos da Silv1t.
Brito Wolf _ Ayres Cesário Perei- Florianópolis, assim, Lerá ensejo dp conhecer 11m dos mesti-es d:t

paleta, já consagrado pela crít íca internacional, mas que continúa rr
ra - Ayrton Andrade _: Carlos A. espalhar a beleza de sua divina arte, não só nos grandes centros, rnas.,
Caminha - 'Carlos Antônio de Sou- também, nas pequenas cidades, realizando obra educativa das mais
za - Carlos Eduardo Orle _ Car- elevadas, pelo que merece nossos melhores aplausos.
los Fernando de Souza _ Carlos Vimos seus trabalhos, que �e acham guardados no Departamento
Frederico Noronha _ Carlos Gon- de Educação, e daí nos veio, o desejo e o sentimenl.o de ju .stiça de i:';

snn nos expressarmos sóbre o genial artista.
zaga Filho � Cassio Aurélio P. da Enamorado da 'natureza hrasílioa, Emmei-ich encontr-ou em suas--

Luz _ Cid Carlos Pôrto _ Cons- paisagens motivo para os vinte quadros que vai expor, pintando para
tancio K. Maciel _. Décio José do os nossos olhos e para os nossos sentimentos, desta feita trechos do'

Rio Itaiaí, recantos de,Blume�lUu,. e, para nossa maior' Ral.lsfação. umaLago _. Dionisio Damiuní _ Edu- bela paisagem de FIor-ianópolís, fixando na tela parte de nossa cidadiõ'
ardo Lins _ Eron! Joaquim Alves que, em breve, não mais existirá, "

_ Ernesto Darnerau _ Ewaldo Parece que o artista, ao pintar, ouvia os lamentos daqueles pátios
Juarez Losso - Fernandes J. C. predestinados ao ríesapm-eoirnento, sem conLud.o roubar�lhe: o, J;iat,!:dos homens; é sempre lima barreira res e para o povo em geral. Bastos _ Francisco Antônio Evan- ral encanto e o seu pitor-esco. E daí nasceu _ 'POESTA DOS PÁ1.JOS·

aposta ii evolução e por isso ela pro- Cabe pois, á Comissão de Preços, _ o quadro que Ernmer ich pintou em Flor-ianópolis, e que é, sem

I gelista _ Florduardo Sena - Gui-
dúvida um dos seus melhores trabalhos, quer pelo que encerra dr-voca sempre as mais graves c' com- !\rande benemerência por essa

lherme .G, Avila _ HamiÍton Vas-
'

plexas perturbações econúmic,ls.II.;nl·cl'atl','a, a qual vem mostrando artístico, quer pelo seu valor .nístõr íeo.
.,'

.

. concellos _ Hélcio Moritz - Hélio A sorte favoreceu-nos e tivemos o previlégtn dr urna "espiada'
Além disso, durante a guerra, tau- que aquele orgarnsmo trabalha ab-

Ab Héli T'
.

d R sa aos quadros de que p"tamos talando.
. . rell _ elO elxellU a . o ' '0

to a preucupação do govêrno como negada e superiormente, para aten- ,

' '.
.J

' Diante ele nós desfilarum : "MAHUMBT", "AURORA BRUMOf4Ar"

do povo de se convergir estor- der ás necessidades da população
_ Ivo C. Von Wangenhein _ arr

"P<)8.'.I'O DE BLUMENA1Y, "POESIA AGRESTE",. "ARMAÇÃO ANTI-·
c

Schwoelke _ José Dobes Filho -

GA", "ÁGlJAS TH.ANQorLAS" (de uma beleza doslnmhrante) , "RR-
ços para defender a patria e con- catarinense,

José L. Mafra _ .Tosé Hoberge _ BOJO", "LUZ; E �;OMBHA", "CLARÃO NA TREVA" (quo nos í'az lern-
quistar a vitória. Por isso sofrem O que se torna mister 6 que ha-

José Roberto da Silva, José Perei- hrar tragr'riins, histór-ias f'antásticas). "MORltETES HIRTóRICO",-
grande atraso e prejuízo grande [a mais cooperação para que o Schaefer _

"CREPúSCULO" (admnável vista dp Blumenau) e as notáve is aqna-
numero de serviços particulares e mesmo colha cada vez maiores be-

ra _ João J. Ramos relas _ "aro TT.ÚAí" (Gaspar), "UM DiA DE VERÃO", "TAHDE EN�. �

Jorge Antônio Mav - Julio César SOLARADA", "SOL DE pn.nrAVERA ", "TEl\lPESTADE" e "Rro ITA-
públicos. neficios em seu proficuolabor.

_ Léo Mauro Xavier _ Marcos de JAí" (Ilcupava ).
Diante disso é facil compreender U:MA RETI.FI,CAÇ.�O Faria _ Mauricio dos Reis _ Mi- Nossa impressão desses admiráveis trabalhos não poder-iam ser-

que os problemas oriundos de guer- Referindo-se ao Posto Agrícola de egnisticamente gúal'dadas. Era prcci.3o que as transmiLíssimos :1 10-
guel Digiacomo _ Moacir Pereira d" t I t t

- -

1'a e por ela afetados, não se po- Indaial, noticiámos que as terras os quanws SE' Jll ere!'s.am pe a ar·o e que, por CP!' o, compa]'rCel'HO �'"
_ Murilo Gonzaga Martins - Na- exposição de Emmerich, que esLará aberta, infelizmente, apf'nas por"dem resolver do dia para a' noite. haviam sido adquiridas pelo Estado qllatro dJ·a�..zareno Ozório Coimbra - INelson �

Demandam tempo e estudos pro- e doadas ao Ministério da Agricul- Antunes Martins _ Osr1 Lisbôa _
Nossas 01'ílicos de arte, nossos homens de letras, poürl'ii.o, d')PQj�.-.

fundos E. é justamente o que estão tura, quando deviamos informar julg.ar-nos, logo que conheçam Emmerich,
Paulo Gonzaga Martins _ Paulo

fazendo os poderes públicos em que as mesmas vão ser adquiridas. Roberto F. Cabral .:_ Pedro Paulo
nosso país. Para isso á Secretária da Agricul- Saraiva _ H.andolfo Fernandes _

tura está preparando' o necessário
'Romeu EstlSvam 'Gonçalves _ Ro-

expediente: afim de que o caso seja nald Luz _ Rodi Hickel, _ Roque
submetido á apreciação da Assem-

de Oliveira Mendes _ Rubens 1\1ar-
bléia Legislativa, conforme é de

monteI _ Sebastião
.

H. Melin _

lei.

I Silvio Lehmkuhl Meyer _ Silvio Va-
le Pe'reira _ Uri Sandrini _ Vitor

Celso Ramos Gevaerd _ Walter Labes - Wil-

I..
'

florlan6pOMb. 12 (le dezembro de 1941
---------.\,------------�---------------------

o qUI· se .

faz pelo
AS CAUSAS DO MAL I

Essa providência que foi mal
Por muito acentuada que

tenhâl compreendida,
foi de extraordíná

sido a culpa de gananeia e da ex- rio alcance para os intresses do

ploraçâo no custo de vida, e ainda povo.

que se reconheça que nem todas às Todas as unidades abatidas fo

providências administrativas ca- rarn aproveitadas in totum e servi
biveis tenham sido tornadas para ram para tomar mais facil o abas
mi norar a crise, não se pode fuzir tccimento das populações, de banha
á verdade que a grande, a maior e outros produtos suinos.
causa da carestia da vida foi a Não fora assim, os mesmos aní-

�'1I1.'JTa. mais teriam sido dizimados pela
"Uma guerra é sempre uma inter- peste, e de tal fato teriam advindo

rupção brusca da atividade normal falais prejuízos para os agriculte-

, ,POVO

COMISSÃO DE PREÇOS

NOVEMBRO Regina Raquel
da Nova

Para provar que o govêrno muito
e vif,'Ílantemente 'se preocupa com

ó beni estar do povo por um com

hate constante e energico á carestia

!,l,a vida, ai está a Comissão de pre
ços.
:\iuito se tem ctliticado esse orga

nismo. Entretanto tem sido esta

fante a sua tarefa €'m nosso Estado.

Grandes e reais beneficio� foram

pOI' ela conseguidos e muito mais

teria conseguido se não fosse a in

compreensão e a especulação de
certos comerclantes que tudo fazem

para locupletar-se a custa do povo.
Este jornal já tem dado conheci

mento ao povo dos trabalhos exe�

cutados pela Comissão Estadual de

Preços e dos otimos resnltados que
tem colhido para atender o proble-

.

mi da alimentação.
lIoje queremos apenas noti<üar

um aspecto diferente das atividades
dessa secção auxiliar da adminis

tração p !bIica.
Para complicar ainda mais a es-

cassês de certos gêne;ros alimenti-.

2 3cios írrompeu no Estado, a peste Entre' as ginasianas <lo "Colégio
suina.

.

Coração de Jesus" que hoje tetmi-
É facil de adivinhar os males por u"am seu curso· secnndário, destaca-

ela causados aos 7 rebanhos cata- se a senhorita Regina Raquel da
rinenses e, consequeI!_temente, á

DOMINGO Nova, dileta filha do distinto casal
econômia particular.

I
d. Olecia Antunes da Nova _ Oscar

Diante da calamidade, a Comissão 1947 - Nova derrota Rodrigu("s da Nova, Prdeito eleito

Estadual e de Preços, ii cuja frente udenúda, em Santa de .Joaçaba que se encontra nest,a
se encontra a inteligência e a capa-, Catarina. capital.
cidade de trabalho do dr. Leober-I !!"!"'---------__--

A srta. Regina Raquel, depois de
to Leal, digno Secretário da Viação, Só me resta, agora, um fim: um curso brilhante. conquista o

Obras Públicas e Agricultura, pro- Se.r o Mágico de Hoaz seu diploma, razão por que envia-

nunciou-se pela matança em gran- Ou 'cultivar o jardim, mos as nossas efusivas congratu-
de escala de suinos. Como queria o Pangloss! : lações.

Para a Capital Federal,
via aerea, segue hoie, o nosso

ilustre conterrâneo, sr. Celso

Ramos, Presidente do Partido
Social Democratico neste Es
tado.
........._-.-.-.-...._-.-:.-.-.-. .........-.-.-..............."'-

Mais UIna•••

ACARr MARGAH.JDA
6Ô no'Vos quad1'os do lJinlO1' c(Llarinense - Técnica e arte

Expressivo trabalho de AC8ry Margarida

Resultado da 4a sessâo eleitoral
de Tubarão, apurada pelo colendo

T. R. E.: Para prefeito: P. S. D. _

106; U. D. N. 65. Legendas: p.. S.

D. - 100; U. D. N. 64 e P. R. P. 5.

A folhinha udenista

A '15 dó mês em curso, nos "alõe� do Clube Dpmocl'aLa situado fu;
Praça '15 ele Kovembl'o, US lJUbiLanteô dr Florianópulis t,Pl'ão a opor-'
tunidade de apreciar urna bclissima exposição de pintura elo artist:h
-caLarinense Acarí Margarida, .

Essa exposição, patruciliada pela Sociedaclfl ·CaLarinp.nse di;) Belas,
Artes, reomlementc fundada, H'l'á em homenagem a S, J!;xcia. Dr.
Aderbal Ramos da Silva, digno <Ju\Cel'llador do EsLaclo p aos Renhores
Deputados da Assembléia Lef?"islaf,iva. .

Tratàm.io-se da prÍJ11eil'a exposição que se v'erifica entre nós, pa
.lr:ocinacla p·ela Sociedade CaLarinense ele Belas Artes, espera-se que a

presença ele maior númel'o de p'essoas no recinto, seja o motivo de es-'

tírnulo para o desenvolvimento das belas. artes catal'inenses.
Acarí revela, nesta mostl'a ele quadros, sua. indiscutivel vocação e"�

cada vez maior perfeição no manejo do pin0el. Há telas que poderá",·
fig'ul'ar com. relevo, em qualquer pinacoteca.

• ••
-. Os eanos da fi.:ttura·adutora da cap,jtaL estãiJ s·endo colocados,.

no pel'ímelro urbano. Trazidos para os locais onde deverão
servir, ficaram, alguns dias, no passeio púbJ.ico. Disso se \ia-

leram os lldenistas para neles fazee propag'anda. Cano pUlO
cano foi pintado com dísticos e com o nome da U. D. N ..

E agora estão sendo enterrados:
OnLem, quando um daqueles enormes blocos de feTro des

cia à cova, na Praça Getúlio Vargas, um ti'allalbador, depois
de ler, no dorso escuro e em letras brancas, um enorme V,DN.,
peg'on da pá e atirando terra em cillla",comentou circunspecto:-

_ Já vai tarde!
GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


