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Os melodos continuam _ Agora é um escriba' anonime, de Itajaí, que vem mentir,
e caluniar o presidente em exercícío da Comissão Executiva do PSD_ Ao invés de
.inventar acusaçêes, que nao sustentará, deveria olhar para o chefe de seu partido,

quando quisesse falar em negoctatas.;e::: _S

À GLORIOSA
DA NOSSA

MARINHA
ADMIRACÁO

....

E A HOMENAGEM
SUA DEDICAÇÃO

DA P·ATRIA.

,

Q�;Vi t ce

o MA.I8 �GO DU1UO DE S..lNTA CATAHl.l'< i

..f'ht-...t"t*rf-u fl o. � ... r..nt�: �UN EI .NOCETI - Dtretor Dr. lUTRENS I) R A RRUJU RAMOS
04!-·.",,, ... RlI!I<daeile ... DAMASCENO D..l SILVA

0- Ttouior .41'110 Pedro Hoeschl, Presidente das Juntos Eteitorais
da J2a e 18a Zonas - Mnnicipiu de Florianúpolis - Estudo de San!«
Cuuirina -, tem ri. honra de conridur as autoridades civis, militares
e eclesiásticos e o povo em qernl; 1)([1'a o instalaçfío da Câ/rwr'a Mumici
pal de Florianopolis: a realizar-se no dia 46 do COI"TCnte, ás 15 horas,
no Salão Nobre do "Lnstitiüo de Educação" desta Capital, aentilmente
ceaido pelo senhor Diretor do Depurtamento de Educaçâo .

"-

Votada a urqencta do
Ivo d�Aquino

projeto

Por rnn/:ivo da vitól'ia- de sua Crtndidatu.j'a a prefeito de São Josi,
� 81', A rnl' do S01�Z�l 1'ecelJen .0 segninfe telf:(f1'a-ma de S. Excia. f) dto
Nerêu Ramos, prestClente nacwrwl do P. S. D.:

"Ter'minadn lJeleja em ({ne foi galli01'darnente vit01'ioso o ju/m';

rIo prezado amigo, envio-lhe minhas sincer,as congmtulações pela hon-
1'osa investidw'((, na ce1'leza ele que a sua ad.ministr'a.ção se'rá o. con

tinuação dos seu,s se1'v'i1�Os ao Estado e aos nossos ideais clemoc1'titicUS.
Cordiais sa,udrições. '(o..) Nerêu. Ramos.

,

f HfO, '12 (A. N.) -- Foi. votada, na sessão extraordinár-ia IlOtl1l'113 da

I Câmara cios Deputados, a urgônoia para o projeto de exLinç.i].o de mun-,
dates. Aprovada e,;j)etacularnwnle, votaram contra, além ela hanca.la
comunista, poucos pessedistas. os r-epresentantes do Pai-Lido Sociali,�t:1,

Energica circular do Quartel 6enp.ral da 7a
.

Reg· ião Militar ��a���;,Ol;��l;�C�� lL:�e:i������,��j�:�;�fv� �� t�;�?;;!11,st��·dj;1��n�!:1�\�i:a�j��O�
_

'

, ::> ,1 . •
_ J. _., . _ _ . , deputado Carlos Mar ighela. Nao fOI necessáiia a chmada, pOIS na verr-

_ ..r;eC1:;r, L (A;, N.) - Com 'a indi- f No{� vara a Imprensa sobre o cíonal ao .banrl!Llsmo pol icial da fica<::fío simhó lioa ficou constatado que a urgência tora aprovada por
r:�lçao. L�'gente:- do. 9uaTtel Gen�-I oomtcío de hoje no Parque 13 de ditadura telTO�'lsta do sr. DL1t:� e número l'egimE'n.tal isto é, com 120 (lontra 30. A proposição estará hojel�l d:l 7 Região Militar, por solI-, }]aJO: do g1'UpO fascista elo seu gover no na Ordem do DIa em segundo lugar, devendo. falar primcu-arnenl e sô-
citação do .c.he,fe. da 2a Seção do; "Considerando qur não há jus- de traição nacioual": br,e a mesma o sr. JOã0 Mangabeil'a, do P. S. P.

E..slt.arlo MaJOr Regional uma

(lir-j!
liJicativa para a

..

liberação de co- 'Considerando

.que
a

Pl'ese.nça
de

cular rlis,[riIbLúda á imprensa on- mícios que Lentpm perbur-lrar a deputado Gregório Bezer-ra em Re- Será substituide ·0 nesse embai-:tem, comumca: tranquílídade publica ocultando a cife, parece coní írmar as suas in- ,
"N o la oüeial da Secreta- rsua ação sob farsas legendas: tenções anunciadas na Câmara dos

r�a r1P Sc.g\u'anç,a PÚ:�lica. Proibi-I Conside-rando que o comício Deputados em '2.7 de novembro, de I xador em Was'ht·ngtonçao 1]0 c�mICJO de hoje no Parque anunc iado pelos comunistas para agitar as massas em Pernambuco
13 5;'e Maio. De. acôrdo com a reso- hojr dia -10, no Parque 13 de Maio, como represália a . lei em elabora
Iução

_

votada pela Assembléia Le- (\ convocado contra a cassação dos ção sohre a cassação dos mandatos;
g islaf iva, p;;>ta Se.cr,elaria per-miti- mandatos, a carestia da vida e pe- Considerando isso e - confirmada
Tá a realização de comícios, desde lo abono de Natal, sendo anunciado a inqicação feita pda Assembléia
que seja not il'icada previamente a pelo Org�o do. exlinLo P.c� _

sem de Pernnmouco, ao governador do
bem de serem 10nalIzados devida- I au torizacão previa da POlICIa, co- Estado, com o f'im ele melhor as
mente. Outrossim, esclarece que o' mo sendo a continuação da "luta S0g'UTaI" a ordem pública, "ultima
comício de hoje não poderá ser contra o pequeno gTUpO f'asoista" mente [50 perturbada, pela ação
1'fJalizado em virtud·e da falta do no qual são incluidos nominalmen- üegal dos membros no pxtinto PCB

ú!:m1?J'Íl:1Bn lo da 9·eterminação ac�- II (' (! I p
_

J1le�mn g,pllE'n is do Exoél'(li- ql\e.�. sümbJ:a da benevolênc!ü do
11:a ll1rllca'da. A,ssmado - Secreta- t [o, e nlllda como "uny gl'ande passo g_ovl;lDO em algnl1s EsLarlos, l11clu
:rIO ch' Segurança. do LpiíÇl do :\Tarle na resip['éncia na-; SI"P em Per'namlJnco, v('\m reali-

zançJo comício�, em qlle pregam a _

, .

s1l1Apl'são, contra o.� jJorl"Tes C01JS- ruo, J2 (A� N_) - T,m assunto qlle vlll.h9- .sendo tyabalbado .1lO�
� _ fifnidos" - indieação na qual a

haslldllrc� P ljLlf' ontrm.estoueou no dIa po-l�tleClJOl o (la candJdatura

encerrando -"\_3eml1_lria acenlua a g�\-ida'de da,
do Sl'. O�vald:) �\.Tan�, ao Senado pelo Dlsll'lto E,ederal.

. ,_ .sll.llaçao em trpc,hos como os abaixo I' TP?l! .-sp consl,del aI, 'pratlCamen�: .�ançado o nome do_pr e,,]dent.�, d.t
transcritos __ n10 é _ .. I: ONU H vaga (jUA ·se dar a c.om a cassaç,c1O do mandato do "r. LLllZ Callus

_

<. pO"Slve ps· l? restR�conder o clJllla ele agi1_acão q 11'1.' _-_'_�_'" --::-- _

vem �pnrlo criado pelos -comunistas U f
.�

-

-

d PSD Pna ]p4;;alidarlr princi·p.almen[e no� Di icacao O _ _ _ auHstaJ�.�t.ados de 8:1.0 P,aulo e P'ernam- • �
.

huco, y1'pD1ovrndo veNla'dpiras ])1'0-
'ycaçops .contra _ os poderes cons- S: PAULO, 12 (A. N.) __:__ O trabalho desenvolvido pelo emlJa.ixadol'

e MiliLares, na! LltlllrlOS alrflv,és rlo� seus conheci- Macedo Soares para unificar e fOl'talecee o PSD paulisLa, afim de eom

dos. ag'ilarJores incll\Bivp import.a- por nma frente parlamentar, de oposição ao gbvêrno, ,está produzindo
dos da Rllssia. os srus primeiros frutos.

Não, fÍ pos�jvel escDnc1pl'. também
Ao qur conseguimos apurar, nos quadros do MovimenLo DemoOl'fl-

qnp -o P<CB, Gnp le\-e o seu r�,gi;:;fro
j i CO' Henovadol" já se proces�a nm amplo movimento para a imetliala

ca,,�arJo no :r�E, rm face da ação
rf'integra<;50 da di�sielência na secç[ío estarlual do P�D.

aJlfl�nemo-el"all(':1 no país ainda.
ronlmua a1' suas aLividades cl;)n
desl�n_as, .

j)l'omo\'E'ndo reuniõe·g e
COl11J'ClO;:;, sob o disfrar.c.e rla legen-Praças - Salão_ do Democrata da d·e outros padidos, tal como 'Rio, 12 (A. N.) - 1mbuidos dos cero nas disposiÇões d t b Ihaconlece c"qui; , os. ra a os.

lllelhores propositos, os lideres do parlamentares.
'Considerando que é garanlic1a acôrdo inter partidário tratam ele Durante a reunião de ontem das'ppl1a Cons[Hi.li6io a rellniã,o sem

armas p a livrA mallÍ!f'estaçfto é corrigir alguns senões verificados bancadas udenistas,
-

sob a direção
clanlIllCnle anali�ada na indieaçã,o durante as demarches politicas. - do sr. Prado Keliy, já foi aventada a,

'rIa Ascm:bléia, :lo delimil'ar a m'es- . hipotese de se dar inicio ,'a' llesta-O sr. Nerell Ramos procurou, on- ,'.
. ,

ma liberrladc, quando as reuniões
t A t Bd" legIslatUl'a amda. ao estudo de uma

são aproyeitadas pnea a pl'oq)agan- em, o sr. r UI' ernar es pr:sI- serie- de l11edid�s d ,.. ,da subver,iÍ'va e at("n13lória ao po- dente elo PR. que se mostrava JU8- .

e emergencIa
d L·t

.

I f
_.

. . com o fim de- atenuar os efeitos dos-er cons I mc o, con . .Ql'me o IncIso tamente ressentido porquanto tl- . . .

-

final rIo paragTal'o quinto do artigo nha ficado um tanto á margem das prmcIpaIs problemas que nos afli-
111. que diz que não será tolerada gemo

Á d d conversações,']10r,,.m a pr'Opagan a e guerra, Nesse sentido, alguns passos .1�tlwoc'essos Yiolento.� dr. snbverLer a De igual maneira, o presidente foram dados e é possivel que os srs�ordem publica e social preconcei-
to.s de moa OH cle CÜISSp. Dutra convidou o ex-presidente da ACllrcio Torres, Artur Bernardes,
.ora nirigllem ignora que o .oIbje- Hepublica para uma conferência Prado Ke1iy e Eurico Souza Leão

t,ivo dos <:omullistas em seus comí- que se realizará hoJe. I integrando a Comissão Parlamentar

C.iOS ,ll�.[il?:Jame�te, t�m si�lo ap,ena-s Tanto nesta, como naquela entre-I ela Camara, na qualidade de repre�a �l :ga<::ao s.L]lwerSlva da OI dem vista o assunto principal será o scntantes d PSD P R U DpolI[.�ca e somaI p'l',eg'ando a luta drl' ...

' o. . . ., . ., . .

cla;::ses, atTa,lés do ódio entre o�
acO! do dos partIdos lIberaiS para N. e P. S. T Juntamente com os srs.

trabalba'doJ'es e patrões ahrus;f_ados defesa ,das instituições democráti- Ivo ele Aquino - Artur .Bernar-
Considerando que o PSlP nome

-

caso des Filho, _ Ferreira de Souza e

p·�Jo (['\la:l, segando o orgã�

.cnrnU-j
Ouvido a respeito, declarou-nos Vitorino Freire, que compõem a-1llsl_a, fOl convoc.ado o comlClO- ne- A . _ ..

g'a a 'or'l d' -.
-

-

f'
o sr. rtur Bernardes que a respos- COllllssao de Senado ll11ciem por'.UL Ia a C011\ocaçao, COllOl- ., . '. .

me �o.c\lme.ntaçilo e,m mãos do

s.
e, ta do P. H. so. podera VII' em segu�- esses dIas os. d.ebate.s sobre os as

crel!ar,lo rle Seg·urança. da ao entendnuento com o preSI- suntos adl11IlllstratIvos, segundo·
O c.omando da 7a Região Mílital' dente. Dutra e á reunião da Com- escala de prioridade a ser estabe--

cru:, t�('m inslrllções ])arl1 rrlprimir missão Executiva do partido. lecida,
pnengICamen ['f' em cool1P-raçãü eom
as outras classes armadas qual'qlÍer UNANIMIDADE

A �c.asião. para tais estudos é,
�ll1eaça de pel�tm�bação da ordem magmÍlca, eIS que a prorrogação'
fez sentir ao secretário rle Segu- A unanimidade oferecida pela do Congresso. por dois meses per-
l-�nça. o incol1\:e�.iente rla

J'paliza-l
U. D. N. ao presente acordo, que v-i

I
mitirú ainda nas primeiras semanas

('F�\�o rle�set cofmlclO COlllvdocado �ob sa. sobretudo, a ordenação da vi-I do ano vindouro, comecem a serEstados Unidos -

,,�, � prp rx ,os propa'3 os pelos d I'
.

,
. '

"'0' •

em condições (i l'e- sell-S organizaclore�, comício êsse
a po Itlca naCIOnal, t.Ol1xc con- colhIdos os frutos ela entente. polI�

qlle n50 podel'á se realizar" • sigo um reforço generalizado e sin- tica nacional.

Ano XXXIV I Florl�nópolls-íábado, 13 de Dezembro de 1947 I I H. 10.137

PROCURaM SUBVERTER O REGIME

RlO. 12 (A. N.) - Podemos adiantar, com segurança, que o CIl1-

baixaríor Carlos Marfins Pereir-a ele Souza, representante do Brasrl em
Wash ington, será substituído pelo embaixador Ciro de Freitas Vali'.

O futuro delegado da imediata confiança do govêrno brasileiro nos
Estados Unidos, vinha exercendo até há pouco as funções dr embaixa
dor em Buenos Aires, sendo justamente considerado das prnrreiras fi
guras da diplomacia brasileira.

Substituirá . Luiz Carlos r·restes
.. I

As solenidades de hoje,
as comemo'racões da Semana

,

do Marinheiro
Dia 1:1 - SálJaflo - Di;) rio Mal'jnh�il'O.
As 11.00 ]Hll'as ._ necepção cis au[oridad·es Civis

Sédc do 5° D. N.
As 14,00 horas -'- Tarde Eo;�)o["1 iva _ Estádio da Polfcia Jl/Iiliür.
Torneio de Voleibol, Corrida de estafeias e cor,rida rle 1.'t00 me

troi' elltre praças de conVf\s-Múquinas e Ciyis do 5° D. N. Medalhas aos
venofldol'es. .

.Tógo de Yoleibcil entre oüciaii' da P,nlícia :\1ilítar e 5° D. N.
ÁS 20,00 horas -- Sessão solrllr - 'l'eaU'o Alvaro de Carvalho.
Orarlores: Sa,rgento do Exército Anrdrelino Cosla, Dr .. Osvaldo Melo

-e Gms-. Antão Alvares Barata ..

Ás 2,2,00 horas _- ]'·esla dan�mlLe
Clube.

As demarches· para o acordo

Ao Prefeito de S. José'

·a posse do prefeito de Campos Novos
Campos Novos. 12 (E) - Revestiu-se de grande bl'ilhantisll]') :l

po�s,e do Prefeito Mano.el Aniunes Stefanes, ele_ito .pelo P. S" D .. tt�l.\(jO
comparecida numerosos representantes dos DIstrlt(lS, das ll1dusLl'la.s,
do comércio e da lavoura. Foi o seg'uinte o programa das fesLividades'

De manhã, ás 10 horas, missa cantada; ás 14 hora.s, ])osse do edil;
ás 12 horas, banquete e ás 20 lIoras grande baile no Palácio Municipal.
Houve diversos oradores. Füram levantados brinde" ao SI'. çIr. Nrl'ell.
Ramos vic,e·presidente da Renública; ao dl'. Aderbal H. da Silva, gover
nadar �10 Estado. A c"idade apresentava um aspecto festivo, sendo gran
de o entusiasmo do povo 1Jela viLóeia do candidato pessedista, gal"an!w
de trabalho e de progresso.

Brasil não aceita reparações
RIO 12 (A. N.) - Comunica o -Itamaratí:
"Algllns jornais noticj�ram que o govêrno b_rasileiro ia l'eceb(\!'

dois vasos de guerra alemars, n Iltulo de reparaçao de guerl'a.
O Ministério das Relações Exteriores esclarece que nada. recf'ben.

nem r·eceherá, das frotas de guerra dos Eslados ex-inimigos, a titulo
de reparação. _ '...

Os navios em l[uesLao foram atnbmdos aos

Amririca cujo govêrno oferecen c-ede·los ao Brasil
mament� favoráveis".

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 ESTADO-sébado 13 4. Dezembf'o de "47

Informações
A D V O G A D O I

A Ação Social Catacinense, para boa execução de seu plano de"
Crime e cível assistência ao verdadeiro necessitado, precisa em cada quarteirão de-

Conltituição d. Socied�d.1 nossa cidade, de um O'U uma representante, no minimo, podendo cada.

Horarl·n d NATURALIZAÇÕES quan-teirâo ter até .oinco representantes ..

. '&' as

empre-1
Título. D.olarat6riol Desejando o prezado leitor ou leitora colaborar em tão grandiosa.

888 rodov,·arl·as Elcrit. -- Praça 15 d. No... �. obra, dê hoje mesmo a sua adesã-o por intermédio dêste jornal ou (Ia,lo. andar. Rádio Guarujá.
SEGUNDA·FEIRA R'lid. - Rua Tiradente. 47. I P ..'

Expresso São Cistóvão _ Laguna FONE _. 1468 essoas que Ja SB mscreverarn :
7 horas. Quarteirão n. 18 - (ruas: Almirante Alvim, Cr íspim Mira, Av•.16 horas.

,

Auto-Viação Haja! - Haja! - 15 ho- PREVISTO RAPIDO AUMENTO "Iaúro Ramos e Ferraira Limá).
ra�xpresso Brusquense - Brusqu€ -

DA PRODUÇÃO DE BORRACHA Srs. BenLo Aguido Vieíca e H.eit�iJ! Fada;

_Efó.��ss�or���squense - Nova Trento
NAS INDIAS HOLANDESAS Quarteirão n. 4 - (ruas: Felipe Schniidt;. Pedro Ivo, Sete de Se-·

Auto-Viação Catar ínense - Joinvlle S. H. I. _ Comunicam de Batavia,
Lembro e Conselheiro Mafra).

- 7, horas: Sra. Stelita Garcia e sr. Sidnei NootlVilAuto-Viaçâo Catar íriénse - Curitiba que foi oficialmente previsto um . _
.

- 5 horas. .

id t d t d
- Ouarteirâo n. 25 - (ruas: Btusrenau; praça Etelvma Luz, rua Fer- ..

Rodov íârta Sul Brastl Pôr to Alegre rapr O aumen O a vas a, pro uçao ,. "

,

. _

' '. -

d b h d '1 di H I d I reira LIma e Avenida Mauro Ramos). - (juarü:nrao n. 26 - (rua TI'mão'"- 3 horas, e orrac a as n Lâ S . o an esas, '. •. .Rapido Sul-Brasneíro - Joinvile -
.

di I t d Joaquim, Avenida Mauro Ilamoà e rua :Ri1'0' G,r.ande do Snl)ás 5 e 14 horas. se as diversas me H as, orna as
..,. .

TEIR1QA·FELRA , I -id: d r tí f it SI'ta. Mar-ia Enríqueta D Avüa.
Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale- pe as autori a es rveram os e elos

Snra CBCILtA MACEDO SIMOESgre - 6 horas. (desejados. Q t
-

did
.

M h I G
.

Auto-Viaçâo Catarrnense - Curitiba ..
ua 1'0 quarteirões compreen I -os entre. as· ruas: .arec a U1-

- ,) horas Nos prunerros' meses do corrente lhermo, Deodoro, Tte. Silveira e Arcineste paiva.Au to-Vlaçâo Catarinense Joinvile
ano as Indias Holandesas compra- Sta. ETELVINA rifELLO'- 7 horas.

Auto-Viação Catartnense Tubarão. rarn, por intermédio do Fundo de Dois quarteirões, compreendidos entre as- ruas H. Luz, Fernando"
- 6 horas.

B -'1' d 3000 I d Machado, General Bitencourt, e Saldanha l\irarinho.
, �. Expresso São Cristóvão - Laguna - orrac la, cerca e. tone a as Snra. MARIA COSTA SOUZA7 Ehora� Gló

.

T.ft_ •.� 7"
de borracha de Palembang, 723 to- QuarLeião compreendido 'entre huas An,ita' Garthaldi, F. Machado.,l11'P,,,sa na - """"6w.a - 7'� -

e 6% horas. neladas da Ilha de Pangka, 19,000 General Bittencourt e Av. H. Luz.
Expresso Brusquense - Brusqus -

toneladas de �orneo Ocidental e Snra. AGNE,IjE FAFl:ACO16A�����'iação Itajaí _ Itajaí _ 15 ho- 8.000 toneladas de Borne. do sul e
Quarteirão das ruas Felipe Schmidt, Geronimo Coelho, Tte. Sil-

raso
v veira e Alvaro de Carvalho .

. Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às Or-iental, perfazendo um total de SR. MANOEL FETJ'ó,
5 e 14 horas. 3{}'723 toneladas. Observa-se quê Av. Mauro Ramos - rua Silveira de Sousa' - rua Campos No-QUARTA·FERA

LA uto-Víação Catar'Inense - Currtíba houve contrabando ele uuantídades vos - rua ages.
- 5 horas.

.

Auto-Viaçâo Catarinense
- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- 6,30 horas.
Rápido Sul. B.asil€iro - Joinvile - às

5 e 14 horas.
Expresso São. Cristovão - Laguna ,

7 horas. .

I Expresso Brusuuense - Brusque -

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

raso

Expresso Brusquense - Nova 'L'rerito
- 16,30 ,horas .

Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre
- 3 horas.

11tei�
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IlIU." " .....••••• C:r'
"'••ro avulso .. Cr' .......

No Interior
'

'b. Crt 1",'"
ha.alr. .,... .. CTt 1I,"'«Ii
Trimestre Cr' 11.00 I
"'.ero &Yulsc .. CrI ..... I

I....
41."
21.(H
••••

Oe orlcinals, meam. ai"
publicados, não serlo

.

devolvidos.
:& tlireção nã� se r_110.

•sblliz"" pelos coneeitoll
Ilmitid.os nos arU.OI

1l88lnado.

Farmácias de plantão
MÊS DE DEZEMBRO

6 Sábado - Farmácia Moder.na

Tem dinheir'o ?
Muito ou Pouco. Não impo-rta!
o leitor deseja obter uma

re�1õ. mensal, semestral . ou
anual, á razã(') de 12% ao ano?
Confie então os seus negõ ..

cios ao Crediário KNOT� á ru'i'
João Pinto n. 5; qUê, em com
binação com (l ESC't"itório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando'-lhe
com isto uma renda anual, se-
gur.?_ de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

,

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de,

talhes nos e.scritórios do Cre-
diário KNOT, ou nesta reda
ção.

804 OPOBTUNID41j!f
para quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imob.iliário d<
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joã(
Pinto nO 5 (anex.oJa red,ação
de "O Estado" ), que tra
balhando em combinação com
o IDSeRITÓRIO IMOBILIÁRT(
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 c{)nfiad�. _..::�_�2'

G. Delegados da Ação S. CalarinenseDr. CLARNO
GALLET-TI

Joinvile desconhecidas para Singapura, _
e

outros destinos no estrangeiro. As

exportações de Palembang, na Su
mutra do Sul, sob. supervisão da

Republica da Indonésia, montavam,

�TA· CARMEN BARBOSA
Ruas: Visconde de Ouro Preto - AIl>if:a' Garibaldi - Fernandes

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

.

Ruas: Deodoro - Tte. Silveira, - Vidal Ramos - Je:pUnimo Coelho.
SR. LEODEGÁRIO BONSON

Ruas: Felipe Schmidt - Largo Fagundes - Tte. Silveira - Álvaro'
de Ca-rvalho.

Curitiba

Joinvile

QUINTA·FEIRA
Auto .. Viação Catar!n€nse

Alegre - (} horas:
Al)to-Viação CataTinense

� 5 horas.
A1.lto·Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto·VIação Catarinense - Tubarão

- Rua João Pinto. - 6 horas.
7 Domingo - Farmácia Moderna Auto·Viação CatarinenS'€ - Laguna
R J

-

p' t
.
- 6,30 horas.

- tla. oao ln ·0. . Expresso São Cristovão. - Laguna _

13 Sábado - Farmácia Sto An- 1 11ora-s,
tônio - Rua João Pinto. Emprêsa GI6ri". - Laguna - 6 1/2

ir. D '. F
.'

St
e 7 1/2 horas,

.. ! ommgo - armlaCla O, 'Exp1'�sso Brmquense _ Brusque _

Ant.ânio - Rua João Pinto. 16 horas.
20 Sábado - FarmáJcia Cátari- Auto·Viação Itaja! - Itaja! - 15 ho·

n R T
. rasoense - ua ·raJano. Rápido Sul Brasileiro - Joinvile _ às21 Domingo - Farmácia Cata- 5 e :h4 ho.ras.

ri.nese - Rua TraJano. . , SEXTA.F�IRA •

25. Q�1ÍnCa-F,e!ra Farmácia
_ R�d��:��a Sul Hrasll - pôrto. Alegre

Rallhvell�a (Fenado) Rua Trajano. Auto·Viação Cata'rinense Curitiba
27 Sábado - Farmácia Santo - 5' horas.

Agostinho - 'Rua Cons,elheiro Ma-
_ A�lt�;;;:���ão. êatarinense

fra.
. Auto·Viação Catarinense - Laguna

28 Domingo - Farmácia Santo - 6,30 horas� .

AgosünbCf - Rua Conselheiro Ma- 7 ��l?:S�sso Sao Onstovão - Laguna -

fra.. Auto·Viação. Itaja! - Haja! - 15 ho.
O serviço noLur,no seI1á efetuado raso

pela Farmácia Sanlo Antônio sita EX1pTesso Brusquense Brusque
á J

-

p. t
I }6 11m"as.

. rua oao Ino.. Rápido Sul Brasilei'ro _ Joinvile _

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
Cata'!'in�mse - Curiti'ba

Joinvile

Auto·Viação
- 5 horas.
Rápido Sill BrasileLro - Joinvile _

às 5 e 19 horas.
Auto·Viação Catarinense

- 7 horas,
Auto·Viação Catarmense

- 6 hOTas.
Expresso São Oristovão - Laguna

7 horas.
E},,"j)resso Brusquense - Brusque

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

raso , .

Expresso Brusqu·ense - Nova Trento.
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

Joinvile

Tubarão.

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

Viacão
•

,

aerea
Moraria
SEGNJDA·FELRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S, A. - ás 16 hora.s - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
Reall S. A. - 11,3'0 horas - Sul.
Panai'!' - 9,5'0 horas - Norte.

TEiRÇA·FElRA
Va'rig - 12,50 horas - Sul.
'Panak - 1'3,07 ho.ras - Sul.
Cruzeiro do Sul 12,00 horàs

Norte.
QUARTA·FE[RA
do Sul 11',00 horas _Cruzeiro

No.rte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Varig - 13,00 horas - Norte.
Real S. A. - 11,30 horas - :,?ul.

QUrN'l1A·FEIRA
Panair - 12,17 horas - Sul.
J?anair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,30 hO'l'a,s - Sul.
Cruzeiro do. Sul - 1'0:00 hs. - Norte,

SEXTÁ·FEfRA
Varig � 1-0,40 horas - Narre.
Real S. A. - ás 1(J. horas - Norte.
Real S. A - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro. dp Sul �. 7.20 hs. - Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SABA!DO
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs, - Norte.
Varig - 12,30 horas - SuL IPanair - 9,50 horas - Norte.

JO�NGO

jPanair - 13,07 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - No.rte.
Cruzeiro do. ,Sul - 11,00 hs. - SuL

Pôrto

nos primeiros seis meses do corren

te ano, a 6.000 toneladas, segundo
ealculos dignos de confiança.
A impressão geral é a de que a

produção em potencial d.a borracha
nativa não sofreu muito, Como re

sultado de repercussões
.

naturais
em tempos de guerra, entretanto, a

produção não tem sido inteiramente
saitsfatória até o presertte.
A PHILIPS DA HOLANDA FABRI-

Fpolis., 5·121941

�

Afdnso Ligaria de Assis
e Alice Carpes de )!ssis

João Egydio da Silveira
e Maria AugustaMoreira
t�m u prazer de participar
o contrato de calamento
de suo filha MARIA tiE
LOURDES com o .r. dr.

Francisco de Assis.

�êm o praZ9r de participar
o contrato de ca.amento de
seu filho FRANCISCO com
a arita. Mhria de Lourdes

Moreira da Silveira'

Fpolis" 5-12-1947

._--_/_-

Quer estudar á, noite1 Adqui
ra uma açã,o do "Colégio Ba.ro
riga-Verde" ,

Francisco e Maria dê
Lourdes
fionfirmam

Balanços
Próprios para jardins ou áreas,

31'ma(los em sala espaçosa,..
PRECO: CR$ 300;00

ótimo presente de Natal. - Fátiric3\
João Pinto n. 44 - Fone 1.134

•

de crianças
podendO, também, ser-

. . . .
..

�

.

Alfaiates
Precisa.-se oliéiaI de alfaiate,
cbstureiras e caIceiras,
Industria manufatureira

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

•

AN·
• o •••••••••••••••••• ' •••

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 1'00,000,00 renda-�C DQOUCSICLOSTRONS PARA PES-
certa de 10'/: ao ano' com recebimento de Furos mensais.I AS NUCLEARES _ _

.

Informaçoes nesta redaçao.
-----------------------------

Reiniscll -.Rua'\)

BOM NEGOCIO

S. H. I. - Comunicam de Eindho-
ven, Holanda, que a construção de
um ciclotron para pesquisas nuclea
res, a ser utilisado pela própria
Fábrica Philips, cuja sede á naque
la cidade, vem sendo feita com

grande exito. Foram empregados
duzentas toneladas de-material mag
nético, para a construção do mag
néto, recentemente instalado. O mag
neto foi construido no' Laboratório
de Pesquisas Nucleares, em Ams
terdam. Durante a montagem do
magnéto, observaram-se fatos in
teressantes, entre os quais ressalta
o de que cigarreiras, chaves de pa
rafusos e outros objetos de metal
encontrados nos bolsos dos operá
rios eram frequentemente arran

cados(�ela força do aparelho, algu
mas vezes mesmo atravel!: dos ma

cacões' que usavam. Dois des rolos
elétricos do magnéto tem aln;� de
ferro. Quando a corrente passa atra
véz dos rolos, o ferro tambem se

torna magnetico, criando um mag
néto mais forte do que se poderia
obter pelo carretel apenas ou por
um magnéto 'perm:;.nente.

Importados diretamente dns E. E. UDidos�
Aos srs. médicos e farmaceutícos e aos hospitais
Comunicamos que e.tamo. recebend:o uma importação direte.

dos E.tado. Unido., dOI .eguinte.' artigos:
Filme. para Róio. X, em di'U'erso. tamanhoe.

Almofadas e travalleiroB de câmara de ar, de borrocha -- Dedeira. f!l;>
.

capotinholl higiênicos de borracho.
Luva. poro cirurgia.

Cuba., comadres, irrigadora.. caneca. graduada•• compadre., funi.�,
em ferro batido, esma.ltado.
E divenos outros artigo.. I ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C
Sociedade Materiai. e Inltrumentoll Técnico. -- Cier:>tifico. Ltdo..

Rua Conlelheiro Mafra, 54 -- Caixa Postal, 148,
Telegrc>ma.: «Somotec» i FLORIANOPOLIS.

Natal das
.

crianeas pobres
Estão sendo O1'ganizadas Ba'I'1'aquinhas' pelo'Grêmio Vim pam os

dias 6, 7' e 8 de Dezembro, Sábaclo Domingo e,2a feim. C'tfJf! lnC'r�
será todo êle 1'evertido .}lam o Natal' das .crii1;nças pobres. J?o.ltc'tta-se a'

todas as famílias de Florianópolis a soltdaru!dade benef�cw.ndo emrt·

p1'endas que pode1'ão 'ser 1'emetidas á nua T1'ajanQ 49, até dia. 3, (11Ilo
seimas dias 6, 7 e 8. neferidas prendas e comestíveis pod�m amda .�el�
remetidos 0,0 Lim. Se1"Vtlço de cozinha e ba7', tudo ao ar lwre, se'rvUlO'

pelas moças do Grêmio Lira. As barraquin.has s.erão nos terrenos rl0 �

Lira Tênis Club, das 19 ás 22 horas e' 30 mmntos.

DOENÇA.S NIEBV'I)"JAbl ,Funcionário p,úblico 7.
Com 08 proruuoe da .Mlcw I' Lembra-te

- descontando de21-'
,,,,,je, ali doeoÇ1lfl nervo..., q'8"lI.j•. centavos diários de teu venci-·
'","d.. era tem1to, alo .aI.....r. \ mento salário ou remunera-fcltamente remedUvei8. o earud\Úo ',. .

f.lBII!IO, trato da iporilleia, lIé JlN14 ção poderas deIxar par� tum:
·'l'.JlI"iear os in&iivf...o.·afeb....�.4 familia, um peculio ate Cr$�
laIII .nt.rmi..a..... O 8elWl�. R� 30.000,00.d.llaI ele Doen�.. a.atala cD.,..
i••• ADbalatórl...... at..... !IOf I t n Associapãe>'ilGUa1lllente •• dOfifttu nanoMII i!D< nscre.ve- e a :li

up•• sa a.a D"".� .., dai e Beneficente.

o trabalho isolado é disper
sivo; a ação ordenada e con

junta é plenamente eficaz.
A Ação Social Catarinense

destina-se a coordenar esfor
ços em prol dos desprotegidos
da sorte.

-

,<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pianista ftlexandre Orlowski I��!?mlà,��Oo ��p;��mH�n�,� m���,!�!Pm�}�:
,

Sucupira Mar-rocos, e o Jovem

I
mo, eIS a obra em que sernpr e me

_-�m' ""3WmrrIIQa;:[iF:I?Imm Cláudio valdomiro ela SIlva, este ompenhare i. Conheço por �xpe-
,

,
' ",

..

ii'i

:}:Mi:II!:::I!:i:Ii!:::::::!iliif:!i:::!:::: em nome da população de Bar rer- r íéncia pr-ópr-ia as reais possíníu-
:} 1'0 sendo ambos muito ap laud idus. elades elas rendas mUDlCIIJalS de

'Usanclo da palav ra em nome cio São José, e, pocleis ficar certos que
Diretório Municipal ele Ploríauó- se alguma cou�a digna de no�a
polis do P. S, D" falou o dr. Othun l'ealizar em

_

minha administração
Gama Lobo d'Eça, cujo hi-ilhantc l - ver-ei então concreLI�ado o ,ve�
Irababho adiante publicamos na lho ieleal para o qual nao medirei

ín tegra, osfnrçus nem sacr íffcios.

Em nome de 8, excia. o sr, Go- / O Município é a pedra funda-

\ amador elo Estado, falou o' prof mental ela estr-utura econômico-

I Francisco Bal'l'eir?s Filho, em ra- administrativa elo Estado, É a cé

Vicio e hclíss imo irnprovrso, mere- lula geradora do toelo Pátria, Bem

I
cendo o mesmo fados aplausos, artministrú-Io, oriental' sua ror

Par úlLimo falou o sr, Arnoldo mação polttico-social é gerar a Na-

Souza, que assim se expr,es'Sou: ção poderosa, é fazer obra merító-

I Ao assumir a Ghefia elo Poder Exe .ria e patriótica.
cutívo Mun ioipa l p01' \Yol1'tade de 'ú; o que, sem orgulho, mais con

povo, declaro envidar os máximos .f'iante em si, no povo que o elegeu,
esforços para bem servir a minha " na mercê de Deus irá fazer o

terra P á minha gente, Vindo piei, Pruf'o i!o de São José. Tenho dito,

leal' n ca rgn em q ue acabo ele 'ser 'I RA .\'SMfSiS,\O DO G:\JW:O
ernpussudo, fi-lo na ccrt eza de que Tpl'minacla a solenidade (Ia posse
minha candirlatu ra encontrar ia P c!rlpois ele o sr, Arnoldo Souza

apõ io no eleitorado honrado e h'J' I'Al't'biclo os efusivos cumpri-
concientc deste município, I

mvnl os de Iodos os presentes, rea-

j� que bem me conhece o eleito- l'_'on-sp: no gahinee ,d,o executivo
rarlo que me elegeu e a sua con- <;':J,Io,:"r[pnse, a cer imonia da trans-

fiança em minha pessoa decorr e ,
11llS8<lO do cargo,

, "

da l'PCl.l1roca conf'iança 'que nele PI',('"."nLe� Lodos os Iuncionários
deposito. 111l1lnlr,JP8T�, vcreador-es e autorída-

Gover-narei esta tradicional co-' "1'<, f�lc\l () SI', Pedro Mayvorrne.
muna consoante a or-ientação ema-

nrf'i'rlln I'm f'XP"cício, o qual, em

nada rio Governo do Estado, con-
Ilplas pa lavrns disse da satisfação

viclo de que encontrarei na perso-.
com que !)a�,ava o cargo ao eleito

nalidarle moça, empreeudedoru c i �l(l J,)f)\,�; ,I' "acpnt\�ou "auo l?doS os

progressista cle Ade rhal Ramos da ,�Ii1( ](lnd1IO� prestar Iam ...::Ibnega
Silva. ampuro ÚS aspiracões deste ',Ic111H'llte completa cnoperaçao para

município,
"

I
que n governo de s. s. fosse de real

A S, Exõia. quero deixar paten-: f', OT:1I1(1l' prngTesso 'para ° muni
le a sal ísraoão que tenho por, ain- CJ�t),
da que pnjidament«. poder pres- , .' rrcnadas a� palmas, com que
lar meu concurso, dentro elo àrn- :'11 onvido o dl"Cll,l'SO do sr, Pedro
bito municipal, á gr-ande realiza-I :wa�7vo,I:llE', o prefeito -Ar-nold« SOli:

cão social-pulít.ico-adminisl r-ativa �,n ,a�l ael�ceu em smgelas � c�mo
que '5P esboça em todo o ter-rítór io

irias palavras, sendo, ao f'inallzar,
Reina grande inlerêsse nus nossos meios SOCHllS f' eulturais pelo barr ign-verde, fl'uto ela ol'ien1.açãc, ahl'a(.'aelo por todos,

,

concerto de piano que, sob a denominação de Recital Chopin - 1'e:l- pondl'l'ada e fecunela imprimida 1 ' Durantf', iodas as sole'llldades
lizará hoje no Teatro Alvar'o de Carvalho, o c(Jn�agTarJn pianista .\lp· p010 Governador aos negócios p(1-1 1rl'z-:-:r. JOU\'l: a Banda de Música
xanelre Orlowski. lJlicüs.! nwo os�tense, que ex,ecutou nu-

O programa consLa r:.í dl':
'

A :]l"[lua tarefa imposta aos ho-I mer�-s Yal'lados, do seu reip'eJ'tór�o."1 - Polonaise em lá l1laior - op, 110; MaZlll'ka PrD �i }l(>mol flWI[Oi'; mrflS l)úblicos ele Santa Catarina I As, festas pela pos,se do prefeIto
1'1'(;,8 plyeludios e Balada ('m lá bf'mol maiOl'; "- clllmmaram por t

2 _ Cinco ,esLudos: Notul'l1o em fú Sll sLenido maiO!': Va ba rl11 dr)
hem C011l0, aos (]o, toda Federaçã'J i rrdo;' . un:a passea a ao

• _}LIRIO BúRIGO BEES F ALOISIO sustenido l1lC'nOl' () Polonaise em lá bl'mol maior, op, 5:'1, ,Brasileira, pplo granel'e plano de I rjd� Rda d praca p,u,�ada pela refe-

DE OLIVEIRA Preve-se, PÇlis, que será gl'ande a assistôllci;; p:t'l'a tão aLl'wu!,' recJP'lllocl'atizar;ãn naüional e SO-1 h 't s

an la de _MUSICa e soo cons-

Entre os que hoje recebem seu' programa, lll�'ão dos prohlemas gerados pelr I �I:\ Pid ,acSamaçoe.s :ao s,r, �l:efeit�
____�__---- -___ e;8tndo ele post-,g-u,cna, tem ('n-' �1'I? o ouza c�'JO p,resttglO fOI

),djploma de contadores da Acadê- eonlrnrlo na JWRsOa ,de S.
,

Excj;] ,cJaêh� llma vez eVIdenCIado nessa

'mia de Comércio em nossa capital, A ,. � t t V EI T I
e,!t'llwn t os cu pazps a autol'lzar a .

,<lestacam-se os jovens Lirio Búrigo ure loBro � Uãl e va. vira I) entino previls1ío de um porvir de mailJr .

PublIcaremos ama.nhã o

_Bees e Aloisio de- Oliveira, cuja Senhora de Souza cllgl'andecimenLo e pl'ogresso. I dtscursn d., dr. Gama d'Eca.

dedicação aos estudos lhes tem' participam oo� parentes.. pa:rticipa' a.OI p:Jl'sntu e ,Santa Catarina f em ,:;na prosp,'"

EICe••"'" dA 5U"'. raloçêe" oue penoa. de suas relações o l'iclane assl'gllJ'ada na ação eficaz!:' xames de_'grangeado a estima de seus superio- lt J 1 faua Hlha ON'ELJA contratou contrato de Call11mento de I'lI ,a ('I.' ,:e\l di eto ilho ,o Vice- '

_res e colegas. callomento o' m o n, .eu hlho MILTON com a Prps idt'llie ela Rel)úhlica� sr. Ne- E �ne ,Inteligentes e diligentes,. soube- Milton Tolentino de Souz 1 Stc Onelia Stuar:. I'PU RaIllOS, para fcliz sollwão .-le ,�, rnn O
:Tam tirar o máximo aproveitamento __

f'eu,:; magnos pr?'blema,,, "

-

I Os alunos do V Curso de Espe-
• .dos anos letivos, sendo por isto f I AmIgo c admJrador que S011 dft ranto para Principiantes submete-

I Miiton e Onélia obl'a e personalreladr> do grande . -

,muito cumprimentados por seus
, , / Caiarinf'llSf'. que é Nerêu Ramos

Iam-se a e:-ames para a obençao do
,numerosos amigos.

I
confirmem �l"proveito a oportmnidade para C011-

"Atesto pn lernado", a 6' do corren-

, .liRA
' fl'ssm'-rne se'\1 soldado leal e convie te. Foram aprovados 8 alunos: 3,

A eles os nossos parabens . pelo' FlorianópoJi. 4/12147 Itojaí. 4/12'47 f o, I' ]1l'Oelan:lUl'-I,h e minha irr'cs- professores do Grupo Escolar "Lau-
\.termino do -curso. I

tl'1f � so!Jdarled�fle, certo que São 1'0 Müller", 1 professor de G'J - ,------ .Tosp, eerra flle11'as na grande le- , " "

1 upo
_ ••.. - - , ••. , ., ..... ,.. -�'''"'! �,' gi50 dp agl'acle'Cidos pelo muitc

Escolar em l11UmdplO vlsmho, 2

,NA IGR�� ��:C�i�1oSENHÕRÃ Hospital de Queriam realiz.ar �1�11� ���tJ'{:, fez ao seu Estado e .á
I
::�;�:. de curso cientifico e 2 gina-

·naT��!e��g�e a;t��ãd:s iê3o�1����� CAftOS' rI'niddI.,,,cre'?teds, edurante o mes deI06SãoCpOamtIloi'C1i_')O(SA. � ;�:��������:���l:�:�:{rqS���O?�, tin����V; �/���i�o ;�;:rdec�;�t��::
-missa em ação de graças por todos".· N.) - O ve- com ele governarei _ Seus postu� fUnCIOnarIa de lllstitnto para-esta�
.os que de qualquer forma contribui- novembro próximo passado foram reador comunista eleito pela legen- la:do� e'sLatatutarios serão as prin- tal.

'ram para a grande impornencia com feitas, gratllita_mente, as seguilltes da do P. S. T" Armando Pastrelli CllpalS normas de minha ação go-: Dos 8 alnnos aprovados, 4 assisti

'-que decorreu a festividade da Vir- aplicações: Raios X, ti1; Ondas

I
requereu a realização de 3,6 comi- vel'lwmental Certo de que gover-' ram à totalidade de aulas (18 teó-

'''''em Imaculada, realizada ,segunda- curtas 53; Infra-vermelho 40; UI- cios 'para hoje ás 20 horas, em di- nar com � P�rtido m�joritário que ricas c 11 práticas). A menor nota
" ,elegeu o mchto PreSIdente da Re- ,.

'

-feira, última. tra-violeta 21; Corrente el�trica 9; versos pontos da cidade. nÚ'bHca, General EurilCO Gaspar I (51) fOI confenda a aluno com

A Irmandade convida por nos- Diatermia 1?; Metabolismo basal

31 ' O, de�ega�o ,da OI·de.m Politica e Dutra, a quem rendemos pleitos de apenas 21 aulas assistidas. PrQva
,7S0 intermédio aos devotos de Marial e 78 operaçoes. SOCIal IndeferIU o pedIdo declaran- hom�nagens, é Lazer demôcraeia ,e isso de que o Esperanto é eminen-

�S. S. para assistirem a referida ce- Também, gratuitamente, foram i do que o .fazia de acordo com o ar- SaTITClOn,ar � Ivorrta!let do povo, I temente fácil. Os alunos aprovados
feitos 4.037 curativos, aviadas na' ligo 141 da Constituição, paragra- ,e,re_I ll11D.1a,� VI,S as voliadas aOP' estão capacitados a eSCl'evel' a le�::rimônia. ansel.O;:; do eleItorado que mE' eJ.e- _

' •

farmacia 1.971 formulas e procedi- fo 13, e frisando: g:f'U, poi� q'ue efeti,ramenle niio ha
c a manter conversaçoes sobre as-

dqs, no laboratório, 83 exames. É notorio que a infiltração' dos democracia sem que prevaleça a i suntos quotidianos.

elell1e,nt�s comunistas ,no P. S. T: vontade po.p,ulal'. . I Requereram, após a aprovação, 7

ea rgas rell"tI' a-s conshttu uma verdadeIra manobra ,Bem serVIr o p.oVO - eIs a má-, alunos, ii: admissão ao quadro social
, politica - o que a direção desse Xlma que ,adotareI �m ,quanto pe1'-' do Esperantista Klubo de Floriano-

V•I partido reconhece. Permitir a pro-
elurar mJl�hl� gestao � testa dos

l'
.

d d d t'l'd d
'

na ar g , ,lnc.g'ocIOS publJ.Cos JoseJenses. I p� IS,. S?CIe a e e UI 1 a e p�-paganda do P. C. B. atraves desses Quando da eampanha eleitoral ,bhca; sao em numero de 63 os so-
Hdação de cargas retidas na I

'

d
.,

b Ie ementos e a nlltIr que se UI' e' o minha candidat.ura surgiu pela in- cios desse Clube atualmente, sendo
agência, da VARIG. Pr.15 de noyem- acordão do Supremo Tribunal' Fe- 'dicação dos s1's, membros compo- \ que 15 do sexo feminino.
bro La Porta. Fone 1.325. dera I que lhe cassou o registro e, nentes elos direLórios "Mmücipal € i>.UBLICAÇÃO OFICIAL EM
Sr. Edmundo Eduardo Seit - 1

consequentemente' na forma da Dl�ll'ltals d_o PartIdo ;:,oclal Demo- .

ESPERANTO
volume procedente de Pôrto Alegre.. .' eratlCo, razao pela qual cumpre-me

f
'

leI,
..

lhe prIVOU essa p"ropaganda, agT,ad, ece.r, a êsses esforçados cor- Está sendo distribuida pelo IBGE
Sr, José Vintimiglia - 1 volume Of, ICle-se ao .requerente . ,! l:elIg']I):;tarlOS, a, quem devo a v:tó-

I
a SI,'nopse Estatistica do Brasil -

procedente de Pôrto Alegre. J

Ontem fOI tambem requel'lda!la tao hom 08am,0nte alcança�a 1946, com 267 páginas c versando
Sra. Olga Luiza Peixoto - 1 vo-

na Ordem Politica e Social pelo
I

lll_aS urnas, num cll�la ele tl'anqUl- sob're população produção trans-
lume procedente de Porto Alegre. b"

' I Idade e completa lIberdade rlemo- '.' .

Oscar Pinto de Oliveira _ 1 vo- ver�ado,r Hur Ides Serra, a

:ealI-\ ül'áLica, o apóio que me prestar�m, porte, moeda, preços assistencIa so-

zaçao, �s, 20 hor�s de amanha, de Q,uero ainda externar me'us agra-
,

cial, educação, finanças públicas, pe-
tume procedente de São Paulo. '

23 eomlClOS em dIVersos pontos da de,CImentO's ao dr. Léo P,ereira Oli- nitenciárias, eleições etc.
Sr. Haul B�stos - 1 ,volume pro- cidade. Outro pedido foi feito pelo, veil'a,_ d�. Juiz, EJ.eitor:al, a ,c_uja O volume, que contém os dados

cedente de ElO de .Ja�lelro. vereador Raimundo Diamantino
I alnaçao l111'parc:al, sabia e eflcleIl- mais recentes da estatística o (iciaI

Sr. Oswaldo OlIveIra - reem-I t b d P. S l' I'
I te, deve-se o brIlho com que trans- , , ., - .'

d d S P 1 Iam
em o . . ., para rea Izar

correu o ))lpilo de 93 de Novembro fOI edItado eom especIflcaçoes tn-
bolso - proce ente e , au o. 39

' .

d' 13 ,�-, , A' A

, ., .

comIcIos no la . e os demaIS consequen[.es traba- hngues: em portugues, em lllgles c
PedImos o espeCIal obseqUIO dos lho� ele i torai� e TI Es t P f' t b 11

srs. destinatarios de comprarecerem I CASA'
,

'M''I'S'C'E'L''AN'-E''A'
.... -'.. I\{eus Senh�;'es' 01 d ,PHer,�n o'B

re

tacia bO t'trat a dlO• A • diatri: r. eILor race, su s 1 U o o
o mais breve passIVei nesta agenCIa buidOT8 dOI Rádl'OI R C A E�cre\'e-se maIs uma pá.gina da E b "d M d S

,
•• 'I t" t I N- d

'm alxa 01' ace o oares na pre-
para ser efetuada a reÍlrada das I V' t Vál 1 " O'

mll1lU et I a na a, ao escon o a " ' , , ,

,

I le ar, vu ai e IICO.. sal i"iadío de t,o!, meu nome ligado sIdenela do InstItuto BrasIleiro de
respectIvas encomendas. I Ru'9 Conselheiro Mafra a' 1

. ' , .

G ".' _, E, t " t' ,

\
f' a, . ,eOI",'TLII1a e s aüs lea.

Con tin tza O ESTADO Ieeen
"do distribuições de valiosos Ii
wros, inclusive romances mo-
dernos, entre as pessoas que

.. constam de seu cadastro so
oial.

As pessoe« que ainda não
,ha;am preenchido o coupon
"que diariamente publicamos
"poderão faze-lo agora habi-
litando-se, assim, a co�corre
l,lram a tão interessante inicia
:ttiva realizada sob o patroci
Alio, da LIVRARIA ROSA, à
.!Deodoro rt. 33, nesta Capital.
'. . .

..

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE:

- Sra. Hilda Athaide Wagner,
!Esposa do sr. João Batista Wagner

- Sra. Luiza de Carvalho Costa
- Estudante Manoel Machado i
- Estudante .Taimira Peluso Car- i

. .noso, filhado sr. Job'el Cardoso
- Sr. AIiatar Dutra, funcionário

-público municipal
- Sra. Emeríta Souza
- Sta. Maria L. Regis, Caixa da

:'Livraria Central

:MANOEL MACHADO
Faz anos hoje o jovem Manoel

_"'Machado, filho do sr. Antônio Viei
_>l'a Machado e de s. exma. esposa d.
.Alvlna 'Schroeder Machado.

JOÃO\SILVEIRA DE SOUZA
Tl'anscorre hoje o aniversário

: natalício do sr . João Silveira de
: Souza, sub-diretor do Tesoul'o do
_Estado e pessoa gra'ndemente esti
�::mada entre' nós,

I..

·Boas festas
Recebemos e agradecemos, gentil

"cartão de Boas Festas, da 1'he Syd-
'llley Ross Company.

:lIoveis a preço de
ocasião

Vendem-se alguns moveis
por motivo de,:quãsi novos,

,mudança,
Vêr nos dias 15 e 16 sómen

-;te,' à Rua Rui Barbosa 112,
II{Pedr� Grande).

........... 'O o_o .

·Quem acbou?
Gratifica.se a quem entregar

no I.A;P,I.. Ejificio eo IPASE,
,46 f;'1d�r. uma pasta preta de

.cOU1·O perdida no Correio ou

-no Circular às 11 horas do di!)

:3.1 d J :corrente,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-rábado 13 de Dezembro a. 1947

DIA 25 (QUINTA-FEIRA).
SILVESTRE.

LIRA TENIS CLUBE PROGRAMA' PARA O MÊS DE DEZEMBRO, -- DIA 13 (SÁBADO), SOIRÉE DOS CONTADORES; DIA
15 '(SEGUNDA-FEIRA), SOIRÉE DOS GINASIANOS; DIA 20 (SÁBADO)� S()IRÉE DE NATAL;

,MANTINÉE INFANTIL, AS 15 HORAS; DIA 31 (QUARTA-FEIRA), BAILE' �E SÃO

--A�Semana do--Marinheiro�-'o,,-,
- ....-.- .. -. .-

SE1\M.NA �o l\MIRliNHEJiRG
'A m�is moderna· c're�ça-ode 7 a 13 de Dezembro JI II I U

Dia '13 - Sábado - Dia do Mar inhe ia-o. \

f
·

t"Ás 11,00 horas - Beeepção ás autoridades Civis e Militares, nall re rlger�n e e oSédeÁ�o 1��0�'h��'a,s _ Tarde Espor-tiva _ EsLádi.o da Polícia Mi lidar. I,
'

U
'I'orne in de Voleibol, Corr-ida ele estafetas e cora-ida de 1.4.00 me-

tro,s entre praças de convés-Máqmnas el Ciyis do 5° D. N. Mcdalhus aos
vencedores,

Jõgo de Voleibol e,nLrJ� of'iciuis da Polícia Militar e 5° D. N.
ÁS 20,00 horas -- Sessão solene - 'I'eatro Álvaro de Carvalho.

, Oradores: Sargento do Exército Andrelino Costa, Dr. Osvaldo Melo
e Cmg. Antão Alvares Barata.

ÁS 22,00 horas - Festa dansanle Praças - Salão do. Democrata'
Clube.

'

Diáriamente dos dias 7 á 13 serão distrfbuidos
'

30 entradas para
o cinema "Roxy".

Inspetoria
EDITAL

I PL�NO DE SI1NALTZAÇÃO
DA. ICliDADE

Rua Araujo Figueiredo: um sen

tido (descendo).
Rua Anita Gar ibaldi ; dois sen-

tidos. .

Awmida Hercílio Luz: dois sen
tidos - Via preferencial.
Rua Alvaro de Carvalho: sobe

para Esteves Júnior e- desce para
o Cais Erederico Rola, com ponto
de divisão á rua Felipe Sc.hmidt.
Neste último trecho será proíoido
o estacicnameno de caminhões e

carroças, depois 18 horas.
Rua Arcipreste Paiva: dois sen-

tidos - Via preferencial.
.

Ponto de ônibus das linhas 2-3-4,
Rua Almirante Alvim: dois scn

tidos - Via preferenc ial. '

Avenida Mauro Hamos : dois sen
tidos - Via preferencial,
Aveniela T'rompowsky : dois sen

tidos.
Alameda Adolfo Konder: dois

sentidos.
Avenida Rio Branco: dois sen

tidos.
Rua Artista Bitencourt: dois

sentidos.
Rua Bocaiuva: dois sentidos

Via preíerencial.
- 'Rua Blurnenau : dois sentidos
Via preferencial.
flua Brusque : dois' sentidos.
Rua Benito Gonçalves: um sen

tido. (descendo).
.

Rua Conselheirn Mafra : um sen
tido. (descendo),
Estacionamento permitido só

mente no trecho- compreendido
entre as ruas Jerônimo Coelhn e

Trajano. - Via preferencial.
Cais Frederioo Rola: dois sen-

tidos.
.

Cais Guarda Moria:
_
dois. senti-

dos.
Cais Libcrdade : dois sentidos.
Rua Carrrboriú : dois sentidos.
Rua Cris.pim Mira: dois senti-

dos.
.

Rua Deodoro: um sentido (des- Praça Getúlio Vargas : circula.

cendo). Rua ,Hui Barbosa: riais sentielos
Rua Duarte Sohutel : dois Rua Ríta Maria: dois sent idos.

tidos.
.

. sen-
Rua Sald::Ll1ha' Marinho: dois

Rua Esteves Jr.: dois sentidos sentidos.
Rua Sete de Se,lembro: dois sou

para automóveis, Um sentido (des-
cendo) para caminhões no trecho Lidos - Esl.aciona.mento ele ônibus

cornpt-eendido entre a rua Alvaro das linhas 8. Pedro e Angelina.
cle Carvabho até a rua Joi.nvile. Rua Trajano: um sentido
Dois sentidos para caminhões ne (subindo) - Estacionamento pro i

j,re0ho compreendido .entre a rua
bido no trecho entre Cons. Mafra

, e P. Schmidt.Joinvile até a rua AI. Lamego. - Rua "I'iradentes : um sentidoVia preferencial. .

.

Rua Emílio Blum: dois sentidos '(vindo á Praça 15). Via Preferen-

A U TOM O' V E I SRua Felipe Sohmídt : dois senti-
cia. Estacionamento proibido das

.

'

.

d E t
. 7 ás 18 horas.os. s acionamento à direita nos Rua Teueute Silveira : um senti- P

,

iddias pares e ,á esquerda, nos
'

dias
L ara rapi a entrega

ímpares. Trânsito !proibido para
do (subindo) - Via preí'erenoial. que dispomos.

qualquer veículo no trecho com-
Dois sentidos no trecho entre pra-Ipreendido entre Praça ,1,5 ele N ça 15 e rua Trajano.

1 0- , Rua Vidal .Ramos: um sentido
vembro até a rua 'I'rajano, das (des'cendo) _ Via pre'f,erencial.22,00 até ás 7 .horas. Aos 'cami- Rua· Visconde de Ourü Preto:
nhões, carroças e c�minhonetes, se- rlois sentidos até o 'Deatro Alvaro

• rá permitido penetrar, . sómente de Carvalho. Um sentido (subin
nos dias úteis, das 6 ás 11 horas, do) da praça 1'5 ate ao re.f.eeido
para carregar e descarr.egar. Teatro. !

Rua Fernando Machado: um Rua Vilar Meireles: um sentidosell!tido. (descenda). (rumo -ao Grupo Dias Velho).' QUINTA ZONA AÉREA
Rna Prancisco Tolentilllo: dois Rua Paelr,e Miguelirrho: um sen-

BASE AÉREA DE PLORIANóPOLIS
senLidos. . f' I (d

' EDITAL CONCORRÊNCIA
R

,IC o - ei'ce.ndo). r D'd ' ,. d I E o S M" t d Ana Frei Canéca: dois sentidos Rua Almirante Larnegü: doi�
eVI amenue .au"orlza o pc ü 1 xm: nr. mIs TO a ero-

Rua General Bitencourt: dois sentidos. náutica, fraço público, para conhecimento dos interessados, que se acha
- Via preferencial. RLla 24 de Maio: Estreito _ dois aberta,.ao partir da presente data, a inscrição à concorrência para a ven-

,R"I'" 'General J3ulocão Viana: elois t'd V' da, de uma lancha a gazolina 'equipada com moto.r "Torni,croff", com ca-
LU. sen Ias. - la preferencial. pacidade 'paTa 12 toneladas ..sentidos- Ponto d'as linhas 7 e 8. II ..,- O encelrramento dar-se-à no dia 10 de Dezembro às 14,00 ho-,Rua Germano Wend'haus,en: dois As bas·es de Trânsito iIlterrom- ra8, devendo as inscricões serem dirigidas ao Snr, Cmt. da Base, devida-senti elos.

_
. pido do tresho entre Praça 15 ,e mente sellaoos e assinadas.:Hua �oao Pmto: um. sen"tido .. ru.a Trajano, ela rua Pelipe Sí�h- III _ A .abertura das propostas s,erá procedida, no dia 12 de De·

R.umo a P,raça .d� BandeIra, Esta- m;ldf. elevem seI' encostadas p·elo 7.embro próximo. às 14,00 horas, na pres·ença dos interessados, na Sellre
clOnamento proIbldo çlas 7 as 18 prontielão noturno ,ás 1000 da noi. taria da Base Aérea.
horas. - Via pref.erencial. te e recolocadas ás 7 hO;'as da ma- lV - A lancha em aprêço poderá s·er vista no trapiche desta Unidali<>.
Rua J,erônimo Coelho: um sen- nhã.

.
.

Quartel na Base Aérea de Plori'anópolis, 25 de Novembro (le 1947.
tido (subindo). 'Rua José Jaqu,es: dois sentidos. (a) - NELSON DA SILVA PONS�CA
Rua JoinvilF,: dois sentidos. Rua Silva Jarãim;. dois sentidos. Cap. Av. Fiscal Administrativo.

de
'

Vei�ulos
Largo da ALfândega: 'lado direi

lo. Ponta de 'ônibus das linhas
7, 8, s. 10, J 1, 12 ·e J3.
Largo Fagundes : ponto de ôni

bus das Iinhas 14, Sta. Luzia, 'I'iju
cus e Paulo Lopes.
Largo \ Benjamim Constant: cir

cula.
Rua Luiz Delfina: dois sentidos
Rua Marechal Guilherme: dois 1 ,

sentidos. '

Rua Major, Costa: dois sentidos
Rua Menino Deus: dois sentidos.
Ruu Nerôu Ramos : dois senti-

dos..

Rua, Pedro Ivo: um sentido
(rlescr-ndo) .

flua Presidente Coutinho : dois
sentidos,

Pr-aça Etelviua Luz: circula.
Rua Padre Roma: dois sentidos.
Praça General Osório: circula.
Praça ela Bandeira: circula

Gar-age a céu aberto. Dois sení.i
dos. Ponto de ônibus - linha G.

. Praça 15 de Novembro: a) lado
cio Palácio - Projhido para cami
nhões e carroças depois das 11 ho
ras. Domingos e feriados, proibido
depois das 7. Estaoionarnento de
automoveis particulares junto ao
meio fio da calçada elo jardim Ol i
"eira Belo ,e ptival ivo de carros
of'iciais junto ao ela calçada do Pa
lácio. No trecho (junto no meio
fio) enlre rua P. SchmidL e Con-I
sebheiro Mafra - Estacionamento I
livre .

b) lado dos Correios e 'I'elegra
íos - dois sentidos, Estaciona
mento de autornove is de aluguel
junto ao meio-tio da calçada dr
jardir;, Oliveira Belo.
e) Jardim Fernando Machado -

Ponto rle ônibus - linha 1.
d ) Miramar - ponto ele ônibus

- linha 5.
Praça Pereira e Oliveiru : Esla

cionarnento automoveis ele aluguel
Circula.

-,

em

,

KNOT

Em gar.rafas grandes
Experimente-o. r �elicioso

..

.I

Relojoariá Progresso
de JUGEND & FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
." REEMBOLSO POSTAL

"

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
s6mente quando <�eceber.

o CONTROLE DE UMPORTAÇõES

I FEITO PELA ÚNIÁO ALFANDE
GARIA BERNELUX

S. H. I. - Informam de Bruxe

las que o Conselho Administrativo
da Benelux (União Alfandegaria da

Belgica, Holanda e Luxemburgo),
tem estado ativamente empenhado
em preparar uma lista ele produtos
que gozarão ele livre entrada nos

paises membros da União Alf'ande

.garía, A relação dos artigos será

oportunamente apresentada a cada
um dos trcs Govêrnos para aprova
ção.

('

EnnrN>!!'lle hem o seu dinhei
ro, comprando ações do "Colé
gio Barriga-Verde".

�. 3 Cr$ 180.00 N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor �

'Caixa de niquei, fabricação
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4·A Cr$ 240,00

Numeração das
linhas de onibul

E, D.I T A L
I - De ordem do sr. Inspe

tor Geral, a começar de 10 de
Janeiro próximo vindouro, as

linhas de auto-ônibus, terão a

numeração abaixo.
1 - Circular - 2 __;: Agrô

nomica - 2 -, Trindade - 4·
- Canasvieiras - 5 - Saco
dos Limões - 6 - Caiacanga
7 - Canto - 8 Matadouro -

9 - Coqueiros - 10 Barreiros
-11 Biguaçú - 12 - São Jo
sé - 1 - Palhoça - 14 Santo
Amaro 15 São Pedro de Alcan
tara.
I! - Os auto-ônibus, a co

meçar da data acima referida,
deverão 'ter, I obrigatoriamente,
sôbre a faixa indicadora de lo
calidade, número da respectiva
linha, de tamanho visivel a 50
metros de distância e ilumina
do á noite.

CASA NO CENTRO
Vende -se ·á rua Jeronimo

Coelbo, proximo à rua Feltpe
Sc'hmiat, so lida e ampla co sa

residencial. edificada em ter

reno que mede aproxImada
mente '400 m2. Olimo ponto
de comercio. Tratar pelo tele
fone 1.368
• ........ o·" -

.•••

Fabrlcaç.ão italiQila

Caixa de niquel
j

AltuÍ!a 16 cm , O meamo coro repe,tição
Nonoa relógios .ôo acompanhado. do. re.apectivos certificadoI

de garantia.
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMoSG1UTIS

. .

JUCEND & FILHO
Curitiba •• Praça Tiradentes. 26e -- Paraná

procure conhecer ,?S tipos e preços

JURANDI R LINHARES & crs.
Rua Tiradentes, 18·A

Telefone 1344

Ministerio da Aeronáutica

,
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o .ESTADO- Sábado 13 de Dezembro de 'u'''7 5

,cLUBE· DQZE de AGOSTO-Programa para o mês de dezembro
. ..monha uOMli'H.iU, INICiU AS 21 HOl{A=S. SUJ.REE 1.h:. .'ORMATURA )JuS DlPLOMANDOS DA ESCOLA INDUSTRIAL
DIA 20 - GRANDIOSO BAILE DE FORMATURft 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.

�����'��'���I�
,Pereira

A.dvogado e CClntabilista
Conatituição de lIociedade•.
Planos contabei. -- Organiza';
gõea - Parecere. e .erviço.

, correlato••
Rua Gol. Bittencourt· nO. 122

, Florian6poU.
Da. 17 hora. em diant••

A 'I'Intnraría Cruzeiro é a que
melhor me ser:v€ - Tiradentes,.

44-
��-����.,-�,���",.�-,,�
SERÃO REDUZIDOS OS PRE

ÇOS' DE TECIDOS
S. H. I. - Informam de

Amsterdam, que os preços de
todos os tecídos serão reduzi
dos de 5 a 18 �;{, partir de 1. de

dezembro, em' virtude da cam

panha do Govêrno em prol de
uma baixa geral de preços. As
reduções de preços serão atrí
buidas nrincipalmente á coope

ração das índustrlas texteis
atacadistas e varejistas, no

sentido de proporcionar com
pleto exito á politica de sala
rios e preços do Govêrno'. To
das as fazendas de algodão li
n ho, lã.. e malha estão, incluí
dos na medida, assim como

roupas prontas e artigos de al
raiates. As margens de lucro do
comércio atacadista. e vare

jista serão reduzidos. Os legu
mes também custarão menos

ao povo holandes neste inver
no. QUutorze grandes 'associa-

.

ções cooperativas de venda re-

A EM.PRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA} presentando 90% dos agri9u1-
1'.0])018 OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA tores da Província do Nortada,
REGULARIZAR SEUS TITUlLOS DE ACORDO COM O DE. Holanda, decidiram fornecer

CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE legumes baratos ás cidades
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. grandes, de acordo co mo ape-

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES 10 feito pelo 'Govêrno em favor

PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI de reduções de preços.
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI
CIO AMÉLIA NETO.

alCINCE EM CURITIBA

:t

•

Aos passageiros do avião

noturno a Real oferece um

jantar completo no aeroporto
de Congonhos.

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 �xtraordinárias
dos yôos 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

13 5 8 • verá como tudo é

rápido, cômodo e económico,
tratando-se da REAL.

!
.[
<

..

.

Rua João Pinto, 18 - Florianópolis

�-- -- ._---- --. -------

AV I 50lA VIDA DOS LIVROS

(sob os auspicios da Livraria Rosa _ Rua Deodoro, 33)
"O GENERAL DO REI"

Daphne du Marurier. á autora ele m'iBEC:\, (> boje em d in um n-i

.. -rrre largamente conhecidc em iodo (l Brasil, pelas indiscut íveis quuli-
-dades demonstradas nesse belo romance, que. tanto SLlCE'S'SO conquís
tono Estamns certos, porém, (i,c que' o público brasile iro irá Ler urna

grande surpr-esa com o novo livr-o da conhecida r-omancista inglesa
- O OFl::'lER\L DO REI - Lraduz ido por Lia Cavalcanti para a Livra
'.rifa José Olymp io Editora (!Golcção' FOg'08 Cruzados). Esse romance

. supera rlr\ ni'uito a bela hístór ia (].e REBEleA, a rmrllic r ln�!SqllE'Chl('1. e

nas suas páginas os leitor-es brasileiros enconh-acão urn mundo f81'
-vílhante de emoções, ele amor e ,de' ,emlpqlgantes acoutecimentos his
tÓlI1ilco,s. Passado 11:1 Inglaterra ele tempo ele Cromwell. O GJ1',::'IE:Ji.AJ_,
.DO nEr é, porém, um rornanre som os dCj05 que g,pralrnenl.f> alnmdam
-em liVTOS dessa natureza, pois que nele Lucia f'ala diretamente á scn

_f>ilbillid,�cle c aos sentimentos eternos do homem. Esse- notável best
seller, cuja ill! edição americana foi. ele 350,000 exernplares (a. de RE
BECA at.ingiu apenas 300,000), rendou á autora, só pelos dire itos d"

f'ílmagem, a míeabudante quantia de Cr$ 8.000.00,00 (oito mitlhões), I

'I"eSl)eitável ci,fra mesmo nos Estados Unidos e em Hollywood, No fil- � I

-me que esta sendo preparado por um produtor americano, James

Mason, o' in!LérQwet.e -de "Mandona elas sete luas" e "Sétimo Véu", . de

-semoonhará o papel de Si1:' Richard Grenville, rlosconhecendn-sa ain-
-da o nome de sua panteua.ire. O GENERAL DO RJ9T, 0U1jO êxido será
'fáicil V'De'Vffi', estará em todas as Iívraeias do Brasií em Dezembro do

,,-Col\rerlte ano.

FILMES a C�$ 8,50
Gevaert. Lumiêre e Ideal - Maquinas fJ Material
Fotográfico - GALERIA IMPERIAL - Avenida 28 de

Setembro n.e 9 - Distrito Federal - Atende-se
pelo Reembolso Postal

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAMel .. 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 48

PRECARIA A SITUAÇÃO DOS O Batalhão Barriga-Verde
ABASTECIMENTOS I foi constituido de eatartnenses

S. H. L - Informam de Ba-l destemidos e o "Colégio Bar
tavía. que em vista das condí-l riga-Verde", usará a mesma

ções climaticas, as safras em bandeira.
geral foram fracas, e que em i

•.•...•• '. .•.••.•. • •••••••

virtude das chuvas, tcrtes em I SI CONSEGUI.RES
setembro as colheitas de algo- ,Que, um teu amigo ou cenhe

à
-

d
.

f
. I cído analfabeto frequente um CUT

. ao e . e palna oram magras, so notur,no para aprender a ler e
ao que revela um recente estudo' a escrever, prestUirás um grande
das condições economicas em

I
serviçç> á tua Pátria. Catedral Me

Java Oriental e Madura. Foi trollOlttana ou GrUIPo Escolrur São

d· t 'b 'd
- Jose,

IS 1'1 UI O entre a populaçao
do territóriO' ocupado. pelos ho- i Ills����e�t�" n�" A�s·o·c.iaÇJãolandeses em Java Onental, em I Bellefieiente dos FUllcioná
sete�bro, um total ,de 4.0?O,OOO i rios Pyblicos Estaduais e Mu
de clg?-rros e 3.500.�00 Jardas I nicipais (le Santa Catarina.
d_: teCIdos. As autorIdades es-I Trê.s cruze:iJros mensaes
tao fazendo todo, o passiveI pa-I dez centavos diários e estarás
ra ,manter os .preços em. ní \'ell preparando um peculio parabaIXO. Os habüan1:€s da Ilha de

I tua familia.
Madura encontram-se geral- •..................•............
me�te em m:á situação, e as aU-1 O VALE D0 ITAJAt
tondades con:eç�ra�n _

a fazer a: Procurem na Agência
remessa e �Istr.IbUlçao de ge- \ Pl'OV��o.

�:�OS 4e pJ:lmelra neceSSida-l. �RIA���:l'

Camillal, Gravatal, Pijame.,

I
A primeira Agua de ColôDla f...

'Meia. da. melhorei, pelOI
.

me- no mu�d? foi fabricada .a el4a"

':Dores preço. 16 ns·,CASA MIS de Colônia pela Fábrica 4. iJeIa..

CELANEA ....; RuoC. Mafra. Maria Farin&. .

• ' ............,_w pg

COMPANHIA .�G\ DA lAIA-
,_.... _ 117. - .�f:l III i
OC.lfDIOI • nlUlP01Inl

Cifra. do Balanco di 19441

� CAPITAL E RESERVAS
.' 'lResPoDllabilidadel .

Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978:40L755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

•

Sinistrai pagaI DOII últimolD I\) anal

Relpo1uabilidadel
..

98.687.816,30
• Y76.736,40! .3o!5,20

Diretorel:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr: Francisco
de Sá. Anisio Ma••orra. Dr. Joaquim B.arreto de Ar8'Q.io
e J01lé Abr:eul

........... ,; .

ESTA -,
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE MAIS Di

40 ANOS 1
r

.

Diz-se que o organismo muda.
completamente de sete em sete �
anos, O certo é que com o passar :,
do tempo a saúde se modifica e'.

em muitas pessoas de'mais de

40 anos começam a aparecer dis

turbios, muitas vezes de natureza -

séria. Entre estes o principal é o

disturbio da bexiga, uma fraque
za cujas exigencias, que se ma

nifestam principalmente á noite

quando se está bem quente na

cama. são muito irritantes. Essa

debilidade da bexiga é um resul
tado de disturbios renais e si fór !
despreljada, poderá tornar-se pe- I
rigosa, transformando-se em cal- ;

culos, pedras ou cistite (inflama- .:
ção crônica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e efica.t :
de conseguir alív_io desse� perigos :

do que uma série das afamadas :
Pílulas De Witt para os Rins e

Bexiga, conhecidas em �odo o·
mundo.

�

!
PILULAS j

DE WITTt
Parca 05 Rins.a a Bexigo

EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.

() ORANDE e MA/� "CONOMICOj

........... :, "."" .

DISrNNGUIUO POR UMA Ul\'1-
VERSIDADE BELGÀ ()'CAlRDEÁL

DE U'l1RlE.cHT
S. H. 1. - Comunicam de Haia

':1ue o cardeal ele Jong, arcebispo
de Ubrec.ht, Holanda, foi nompado
,doutor "honoris causa" ela rni
vrrsidnrle C" Lnuvain. J1a BMglc.'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ti

o FSTADO-,->' #t'aC'o 13 de Dezembro"- '947
..
----------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------

....

Hoje, no campo da leU, o 'Colegial, que com grande. brilho levantou o

;, campeonato da Divisão de Bspirantes, terá oportunidade. de dem,onstrar
� _8 sua classe, enfrentando o combinado de aspirantes. .

RITZ hoje ás 4,15 e 7,30 boras

Frederic March _ Myrna Loy _
Região Militar, são convocados para

Teresa Wrigth _ Dana Andrews o serviço do Exercito, todos os bra

A VELA CATARINENSE ESTARÁ1 to equilibrado, COIU ligeiras vanta- BILLY COHN QUER REVANCHE OS MELHORES ANOS DE NOSSA sileiros nascidos nos anos de 1928;

PRESENTE ÁS REGATAS INTER- geris para os aIvi-negros, Rio 12 (V. A.) _ Talvez animado
.

VIDA I e 1929, e residentes nos Municípios.

NACION;\IS DE PORTO ALEGRE Para o domingo, os três encon- pelo feito de Walcott, o pugilista _ Nacional _ Metro Jornal _ A- tributários, devendo, se apr-esenta-

Por iniciativa da Confederação tros restantes, são: Billy Cohn que lia tempos, foi tualídades rem ás respectivas Unidades (14<>'
, Brasileira de Vela e Motor, serão Botafogo x Fluminense - Em Ge- f'ragor-osamentc derrotado .p e I o Preços: Cr$ 7,00 4,00 'B. C. - 32° B. C. - 13° B. C. - 2°

realizadas em Pôrto Alegre, de 2 a neral Severiano. Este jogo, que é "demolidor", acaba de solicitar da Censura livre. Btl, Ferv. - 5° B. Eng. - 6a B. A�

10 de fevereiro próximo, grandio- o mais antigo classico do futebol bomissão de Nova York, uma data
................•........

C.:_ ou Contigentes) entre 2 e 15

sas internacionais de vela, com o promete ser dos mais interessan- para novamente enfrentar o cam- l{.oXY hoje ás 4,30. horas de janeiro de 1948, sob pena de se

concurso do iatismo brasileiro, ar- tes deste -fim de temporada. peão mundial. Estando no entanto 10 Cine jornal n. 2.4 _ Nacional rem declarados INSUBMISSOS no

gentino e uruguaio. Os alvi negros desejam manter assentada a revanche de Joe Luois 20 Bob Steele _ Hoot Gibson dia 16-1-1948.

Diversas provas serão disputadas a posição em que se enquanto que com Walcott para junho, terá ao, A J_;EI DA PISTOLA • II - São igualmente convocados

na raia de Humaitá, todas fadadas os tricolores mantem vontade de que parece Billy que aguardar a '. 30 Esther Williams _ William
I para incorporação em 1948, o�

a alcançar o mais estrondoso su- vencer, para não se descolarem vez ... de ser derrotado. Powell· I cidadãos das classes de 1926 e

;�;:�. d�a�iOun��a:�� ad!o���sas;:� m���ria x Bonsucesso _. No g�a-I"" F�STivÁ'L
.

D'Ó
.

B'óc�iúvi
. . . .

40 Con�i���ã:�O���o ·:::�r;::açO::,iV:;�� c�����snt;roc��
palco de uma regata que reunirá madoda Rua Bariri. Os dois clu- A diretoria da F. C. D. concedeu O -RAIO DESTRUIDOR dentes de outros Estados que te-

a força máxima' do iatismo sul-a- bes da zona leopoldinense deverão o seu campo ao Bocaiuva para a PC'" 3 60 2 40
nham mudado .seus domicilios para

reços: r"" ,

realizar uma partida renhida, para realização de um festival, amanhã, Censura até 10 anos.
o Estado de Santa Catarina depois

decidir desta vez a supremacia do á tarde. á da convocação de sua classe nesta.

futebol nos referidcs, suburbios. ROX): 'llOj�' 'á's' '7',3Ô' h';r';s'
..

: .....

'( Região Militar e hajam comunic�do
Madureira x Flamengo - No CAMPEONATO INFANTO JUVENIL, 10 Cine Jornal n. 24 _ Nacional' essa mudança, na forma do artigo

campo de Conselheiro Galvão, No O Campeonato Infanto Juvenil 2.') _ A LEI DA PISTOLA ,
i 113 da Lei do Serviço Militar.

1° turno, o rubro-negro venceu com de Futebol, que terminou empatado 30 Chester-' Morris _ Jeff Donelll III - Avisa-se aos convocados"

dificuldade, e agora os suburbanos com todos os concorrentes em 1° O SEGREDO DE ANN DUNCAN que deverão se apresentar munidos

conlam na certa com a vitória do lugar, ao que nos informou a dire- 40 _ O RAIO DESTRUIDOR do CERTIFICA;PO DE ALISTAMEN-

seu quadro, uma vez que não re- toria da F. C. D. não será dedicido, Preço: Cr$ 3,60 único I TO MILITAR, e que, terão prefe-

conhecem superioridade no team em vista da impraticabilidade desse Censura até 14 anos.
rência para dispensa de incorpora-

visitante. O Vasco não atuará, esporte na citada categoria na épo- ção os cidadâos ,que primeiro �e:

pela folga que a tabela concede se-, ca presente. apresentarem, observando-se o II.

manalmente a um dos concorren- Tanto melhor. 9 das CONDIÇõES GERAIS do ci-

tes ao certame da Federação. tado PLANO.

Direcâo de PEDRO PAULO MACHADO

São Paulo, 12 (A. N.) - Falando
á imprensa, o delegado Ribeiro da
Cl'UZ. da Ordem Pulítica e Social.
revelou o fato dos comunistas,
u l.ravés de seus vereadores eleitos

pelo' PST, insistirem em realizar,
nos dias de hoje, amanhã e 13 do
corrente, nada menos de 93 oorní-
cios. Queremos que todos façam
Tal. pretensão - aC81.lIuoll aquela parte do quadro social dos

autorinane - e descabida. E acres-] componentes do "Colégio Bar
c:>utoü: "Os c?munista'S podem, as-

I

ga-Verde" Por isso o paga-
SIm, prosseguir em sua campanha

•

_ ,'. Id+\ propaganda por intermédio doi
mento da 8J�ao e feIto em S

PST". prestações•.

do cotinente.

mericano.

Os catarinenses, segundo apura

mos, estarão presentes ao grandioso
certame. O, nosso Estado' será re

presentado pelos melhores veleja
dores que já vimos rasgar as aguas
das nossas baías.
Conseguimos ainda apurar que

nos dias 14, 2-1 e 28 do corrente

serão feitas as eliminatórias para
a escolha da' equipe que defenderá
o prestigio do iatismo barriga-ver
de frente aos maiores "iachtmens"

'x

São, as seguintes as provas que
. . . . . .. . .

constituirão a regata internacional: COLEGIAL X SCRATCH de ASPI-
Bronze "Amizade" - Entre cata- RANTES

rínenses e gauchos - Equipes de 4 Promovido pela F. C. D., reali-

velejadores. za-se hoje, no campo da rua Bo-

Prova "Veleiros do Brasil" - caiuva, sensacional cotejo êntre o

Entre catarinenses, gauchos, cario- Colegial, campeão da Divisão de

cas, paulistas, baianos e capicha- aspirantes, e U111 selecionado for

bas. Equipes de 2 velejadores. mado pelos melhores "players"
Prova o" Intercidades" - Entre que disputaram o certame de As

uruguaios, .argentinos e rcpresen- pirantes.
tações de cada cidade que se com- A organização do Scratch eSÚI a

poem as federações. cargo dos srs. Manoel Paixão Tou-
Prova "Internacional" - Entre rinho e Osvaldo- Gonçalves dos

equipes celecionadas do Brasil, Santos.

Argentina e Uruguai. Equipes de 4 O jogo está com inicio marcado

velejadores. para ás 16 horas e será arbitro o

Os esforços mentores ela Fe- sr João Fernandes dos Santos.

deraçâo de Vela e Motor de Santa

Catarina estão trabalhando ativa

mente, afim de que o' nosso Estado

possa enviar a Pôrto Alegre uma

seleção capaz de grandes proesas.
Dado o adiantamento técnico da

EM PORTO ALEGRE

Porto Alegre, 12 (E.) - Perante

enorme assistência, extreiou ontem

nesta Capital o Coríntians," vice-li
der do certame bandeirante. Foi

vela local, certamente a nossa pre- adversário do "Campeão do Cen

scnça no sul será um verdadeiro tcnário" o forte conjunto do Grê-

sucesso. mio. campeão local de 1946. A vi-

o o
. . .. . .. ' tória sorriu aos visitantes, pelo es-

o CAMPEÃO JOINVILENSE JO
GA,RÁ EM CURITIBA

Segundo informes que recebe-

mos, o América, campeão de Join

vile e candidato ao cetro máximo do

Estado, excursionará no dia 28 do

corrente
á Curitiba ondé enfrenta

rá um grande clube local, possi
velmente o Coritiba.

core minimo, tendo' de Rui.
. Amanhã o grêmio paulista fina
lizará sua temporada no sul" en

frentando o "onze" do Fôrça e

Luz que a partir desse dia passará
a se chamar S.' C. Corintians.

WALCOTT VIRÁ A AMÉRICA DO
SUL

. . ..
.. o . Rio, 12 (V. A.) - Segundo decla-

CAMPEONATO CARIOCA DE rações feitas em Nova York pelo
FUTEBOL "manager" de Joe Wacott, Webster,

Rio, 12 (V. Ao - Para domingo seu pupilo depois de moralmente

próximo a tabela oficial do Cam- derrotar Joe Luis, o campeão mun-

,peonato Carioca de Futebol, mar- dial encetará como p 'fez ha tempos
cava cinco partidas, entretanto, aquele, uma viagem a América do

por interesse dos clubes, dois des- Sul.
'

ses jogos foram antecipados, fican- . Walcott, disse, aqui estará em

do assim distribuida no sábado, á março pronto para depois de um

1arde. periodo de descanso preparar-se
América x Canto do Rio - No es- para mais uma vez cruzar luvas

tádio de S. Januário. Partida que com o campeão. Espero porem que
tem o clube rubro como favorito, desta vez haja mais justiça por
:mas os niteroienses podem fazer parte dos juizes.
força, alterando o resultado espe- 'Resta saber se Walcott efetiva-
rado. mente viajará pelos paise� da Amé-

Bangu x S. Cristóvão _ Em con-I rica do Sul, oU fará como Louis.
selheiro GaIvão. Encontro de aspec- que nem perto daqui passou.

!:.1�?€oS
TOMEM

- UIB�I freDsDta�1
"SILVEIRA"

Grand. T6ftlc.

Gánhará
Toda pessoa que fizer suas,

compras a dinheiro durante
o. mês de Dezembro na casa

PERRONE ganhará 15% de

desconto especial de Natal

que a mais antiga e corihe
ciân Sapataria de Florianó

polis oferece' aos seus dis
Untasfr eguezes.

Faça sua caridade por in
termédio da A.ção S. Cata

rinense, que tem um cadastro

especial dos que realmente
precisam de auxilio.

lEdital de convocavão
.

para o Exército
I - De acôrdo com o PLANO RE

GIONAL DE CONVOCAÇÃO PARA

1948 do Exmo. Sr. Gen, Cmt. da !}a

Imp,ertinencia
vermelha

"

..

[MPERIAL hoje ás 4 e 7,30 horas

1° _ SUA ULTIMA CORTADA Trabalhamlo tambem em

COM: Chester Mor-ris - Russel bortas e quintaes oferec"
Hayden - Nancy Kellv seus serviços cobrando por

2° - JESSE JAMES tia CR$ 3D,OO. '

,

COM: Tyrone Power - H<'nry! Enviar recado pelo tele
Fonda - Hadolph Scott - Nancy fone 1536.
Kelly - John Carradine I' e •• •••• •••• •••••• ••••• • •• o

3° .: OS DEMO,NroS DO CIRCULO JOSE', OLIVEIRA
VERl"1E�O ENCERADOR

.

COM: Herman Brix (Bruce Ben- T t f 1447
�

nett) _ Carole Landis
ti t (. ne

Preço: Cr$ 3,00 único
. . . . . . . . . �

Censura até 1{)1 anos. 10 exercito agira
Roma, 12 (U. P.) - Esta noite

forças de infantaria da marinha
foram distribuidas secretamente

hora perto dos pontos estratégicos de
pro-

,Roma e, conquanto o govêrno man-

tenha o maior segredo sobre todos
. . . . . . .. . o

os movimentos da Defesa, Mário

"Quem extraviar ou lnllttUzar I

eertíflcado de alistamento pacad
multa de 10 a 50 crllzeirOll. o.troe
sim incorrer' em multa de 21 • I.

cruzeiros aquele que extraviar ••

Inutiliur o Certificado de R__ ·

dat....
(Ar&. IH .. Lei tio Serviço MUI

&ar).

Fpolis, 6 de Dezembro de 19·i7
João Pedro .Gay - Ecn. CeI. Che

fe da 16a C. R.
•

ODEON - hoje não haverá sessões! • o o o O' o o ....

Cinematográficas. Jardineiro

15

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

Não receie I em comprar
ações do "Colégio Barrtga
Verde" por que ésta orgamza
eão está sendo zelada por ver
dadeiros idealistas.

ARNOLDO SU:\.REZ CUNEO
Clinlca Odontologia

NOTURNA
Das 18 às 22 horas, com

marcada, a cargo de abalizado
fissional

Rua Arcipreste Paiva :17

Empregada
Precisa-se de uma para ser

viços domesticos leves. Paga
se bem.
Tratar' à Rua Bccaiuva, 1.

Cinpolani informou ao ,"premier"
Alcide De Gasperi que com as forças
que dispõe atualmente em Roma»
está em condições de enfrentar

qualquer emergncia,
s.vot
..... ; ' -

de R. Aldo Luz Terreno,c.
................:.. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .......... � ..

Veode-se otimo terreno com:

10xS-8, sito à Rua Irm ãn

Joaquim, nesta cap ital, rOr"
preço favoravel. Tratar na

Alfaiataria C ... rione.
RUa Tiradentes.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1a convocação

De ordem do sr. Presidente, .couvido todos os ses. SOCIOS para a

ass,embléia gel'al ordinária a realiZar-se terça-feira, dia 17 do corren

te, ás 20 horas, na sed'e social, com a seguinte ordem do dia:
"

Eleição da nova diretoria;'
.

A8,l1nt05 de int-erfqsp do (',111be.
FloI'ianópoli�, 10 de clez.embro de 1947.

Hélio Pôrto, secretário.

I
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7Sébado 13 de Dezembro de 'M7

Cadas'ro Social do ('0· Estado»
Ped!imlj)1 ao. Di)U()fJ datinto. leitor... o �o .. .!'MD.elwr •

,� àaixo • remete-lo 'Doua RMaçlo alba th�
i·�to alitea, o DOUO IItOVO eadatio Ieeta!
I

'..... .
- _ .

.... _............. .1. C1� ; D. N.... . •••••••.••••

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

� (a) _ ••• �., ••••••••••• : "' •••••••••.� ••

-..reao 00 ea:r.. .
9 ..

� do Pai, (mie) _ � •••••••••••••••••••••••••••
a-n lO •••••••••••••• '� _'•• 0.'••••••••••

........................................... _ ....................•..•..

�adeceriamoa. bmb6m. a� de llotlc1u .. lIiIIIIGbIIa_
_otoa • o_u... de ....._ ou .. .-ou�

DR. MARIO .WENDHAUSBN
Clínica médica de adulto.•

e crianças
Consultório - Trajano, 29

.

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

Residência:
I"eliyn Schm idt n. 38

Tel. 812

IR. SAV.M LACElDA
... ..uco�lca de OlbOlll'
- Grf:IdoL NarIlI - Gar.lIDta.
P"Hariçao d. lente. de

oontato,
Reiniciou aua clinico

Con.ultorio: Felipe Schro idt 8
Da. 10 à. 12 h•. e das

14 à. 18 hora.
TELEFONE 1418

Dlt A. SANTAELLA
!I�o pela Faculdade Na·

,,!IIÍiIHI de Keúlclna da Unlvenl.,.
iii ., Brasil). Médico por coneue
l)1I .. lerv1ço Nt'clonal de DoeJl·
.!lIU Mentais. 'Ex interno da San·ta
.... de ll18erlcórd1a, ,e Hospital
�trico do Rlo'mI C&pttal lf.·

dera!
....0.& JIlIIDI<4\ - D(l81!1'ÇAII

lOlR\t()S,U
- «»uultófrlo: Ed1flc1o ..a.m.ua

NETO
- a.a reupe Scbm1dt. con.ul1Ul

DU 115 ti 18 horu -

Reaidaneia:
Largo Benjamit;t,Conatant n. 6
... POLYDORO S. THIAGn
-.o 40 Hospital d. cartela"

de Plor1anópol1s
.....iiente da Maternidade

.�O'" M!:DICA - DISTOa

� DA GESTAÇAO E DO

Dl. ROLDÃO CONSONI
�IA. G1IlRAL - ALTA 1)11
M1JlIG1A. ,- 1I0LlIlSTJA.III D. ...
• ... lflIOBAS -o PARTOS .. .

ftnIIa40 pela Faculda<1e de' 11&$
elJIDa da Universidade de tlAo

teDo, onde foi assistente por' .,.,•.
... Ulo.tl do Serviço Clr1lrglco «.

Prat. ..I.lfpl0 Correia Neto
� do estômago e Tia. ...
__ intestinos delgado e p�

, i1I'Ol4.., l'lnB, prós1\Ilta, bexlca,
fiero, oYirlo,a e troinpu. VUlCe
.. .lldclrocele, varize. • h-.e

.' CONSULTAS:
........ li horas, à Rua rel:pe
llciUDic1t, 21 raítoa da t-..... r.'.

r.lso). Tel. 1.698.
�NCIA: Rua EsteveJI J&

1II1or. ,178: -Telrll 7M '

DI., NEWTON D'AVILA
� - -viii Urln4r1u -

� dOll"- IintestLnoa rito "
... - Hemorroidas. TratluJloa,

to da coUte amebian...
rtstote!'aplá - I1lfra -YemneJho.
COniulta: Vitor Mefrele., :iI�.

..UII4. d1ar1amente b 11,10 ha.
", l tarde, du 16' hll. em d1&nte

a.!d: VidJal RamOl, M.
rOJ1. 1067

PARTO

_... <doa orgãos Internos. _

peo1alm�nte do coração
.

19MD000s da tl.rolde e demei.

B}f.ndulas .Internas
�IA - ELEC'J1KOCAJI.

....JU.nA -. ME!I!ABOLI8MO
BASAL

,�" cUt.r1amente dila 15 ta

18 horas

ilII..... chamados a QualquM
� lI1ClU&lve durante a none.

�TOBIO: Rua V1tor MeU.

lelt. 18. pone '101.

!iilPllIUHDIOLt.: A 'f e n 1 d a Trom·

powsltl. 112. Pone 761

DI. UNS NEVES
lIol�stlaB de senhora

Ciaouultórlo .._ Rua Jollo Pinto L 'J
- Sobrado - Telefone 1.461

a-ldtncla - Rua Sete de �embro
- (lld!If1cio 1. A. P. da EIIt1".)

TelefOIie M. �

I" PAULO FONTES
CIm1co e operador

COIanJ,t6r1o: Rua Vitor Melnl-. ..
Télefone: 1.4011

0iIanI1iu dali 10 às 1.2 ti! dali 14 blll
Ji!.ealdbcia: Rua Blumenau. H

T�: 1.621

... •• S. CAVJ.�CAm
ftllalea uclu�vamente de crlançU

lIuD Saldanl: 1 Marlnb. ..J, 1.
Telefone )l. 73�

t

-'rARM'AcjA-E'SP-ERA�fçA
do F.rma�ê.tleo NILO LAUS
Hoje fi .manhl ••ri •••••releri4.

or.ca. aac:ioilaU • eetraqeiru - 'Hemeopátiu - P.rhI�
••ri.. --- Artiloa •• Itonaeba.

Gara.&e-.. ,a exata ....."..da .. receUlIárle _'jfc..

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e' TINGE ROUPAS
Reforma chapeo�

Profissional competente - Ser viço rapido e garantido.

TEUS FILHOS
aplaudirão te. resto,

quando souberem' que col.
boraste pró Restabelecimeaa
to d. Saude do Lázar..

.

V. S. quer o pr6gresso da

I1.oS'S3 Juventude � Dê-lhe ins�
tru ..ão e isto só se conseg'ue!li , •

dacompanhando os orgamza o'
.

res do "Colégio Barriga-Ver·
de".

S. H. J. _: Tnrformam de Am�ter.:.
dam, -que o julgamento do PJ.llt.o� Innlandês van .Mleegeren, qu� to:
condenado a um ano de prisao, 'paI
.h avrr imitado quadros de antigos I
ml'�tl'es hola.ndeses, cal:sou muíta !
sensação . .No início do J�,llg'amento I
van MeE'geren era acusado de ha

'yel' vendido Cil1ÜO ou seis telas por
milhões de Ilotíns, todas, com as

sinaturas/ falsas do famoso mestre

holandês,' Vcrmeer. A 'descoberta
de ,qUI' não se tratavam de obras

do mestres antigos.. despertou atne-

cão inlernacional ,há meses. To?ai" PAR'l'IDAS DE FLORIANóPOLIS
haviam sido executadas com im-

SEGUNDAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS __ CURITlBA - S. PAULO - RIO
pecável perícia, pelo p intor, perf-
cia que enganou alguns do" mais QUAR'rAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO

repulados técnicos de arte da Ho- SEXTAS-FEIRAS AS 16,00 HORA8 - CURITIBA - S. PAULO - RIO
landa. O caso era complexo, uma "VOE PELÀ "HJ�AL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL"
vez que o acusado não era simples AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIROS
falsificador. Ele creou obras se-

PELOS CE"US DO BRASIL HA SEMPRE UM AVIÃO DA REAL - A
gundo o estilo dos mestres do sé-
culo 17, sem de fato copiar ne-

.

NOBREZA DO AR

I nhum quadro dos �wsm�s. _puran- AGENTES - OLIVEIRA & CIA. - RUA JOÃo. PINTO - 18·
te o julgamonlo fOI rr-alizado uma TELEFONE ,_ 1.358 END. TELEG. VIAREAL
venda de trabathos de van Mee.ge
ren, atingindo altos preços: Urna
tela "Jo'ilo, o Evangelista", foi
vendida por 5 ..600 f'lor ins, cerca de
Cr$ 39.200,00. Duas outras, "Os
comedoi-cs de cerejas" e, "O jovem
casal", foram vendidas por 875 e

,2.500 florins,
NOMEADO UM 'PROFESSOR 110-
LA�J).f;R P,All,A A UNIVERJSI.DADE
DE GUTIENBERG, ALEMANHA
S. H. T. - Informam de Haia que

as autor idades militares Francesas
da zona ocuparla nomearam um

holandõs, . o Dr. Zimmerrnan, para
a cadeira de c iências econõmícas:
da Universidade de (in I enberg, em

Maycnça, Alernanha.

Uma ms.a pora. sola de jantar,

Iem estilo antigo e olgumcu camas

de solteiro. , ------------------------------�
Trator à Avenida Mauro Ra·

mos. 64.
.'

.

EGOS DO JULGAllVIENTO DO·
PT:\iTOR V_<\';'I! :vlEEGEiREN

. "' '" .

LEMBRA-TE! .

Inúmeroj le�es humanos,·
que já foram felizes come

tu,
.

aguardam teu auxílio pa
ra que pOisam voltar á lO

eiedade, Colabora n. Cam
panha Pró Restabeleciment.
d. Saude do Lázaro.

. Vende-se

I
A HOLANDA EJSTA CONS1lHUIN
DO DRACi-AR PARA A FRANÇA
S. lI. L - ·Comunicam de Haia

que llma grande empr·esa fl'ance�a
enca,rr·rgnu algu,l1s estaleiros na

vais ria Holanda ele 'construirem 5
drag'{lS :providas de I1mterial de
transport.e ca'paz de deslocar a
uma dista.ncia de 200 metros a ter
ra d'ragadR. Essas embarcações es

p'ecializadas. que serão transporta
das para a França. em partes sepa
radas, e enviadas por trem, serãc
montadas no local por téünicos 110- .

landesps. Serão utilizadas nos tra
ib:ühos dr cannlização do �Rhoda-

. no, r terão a seu cargo a remoção
ele 80 milhões de metros oÚlbi·cos de
terra. Os trabalhos deslinam-se a
melhorar as condições 'de nwvega.
ibilidade do rio e elevar as barra
gens para a produção de energia
hidrálica e il'l'ilgação elas terras. A
capacidade elas dnugas monta a
25.000 melros cúbi,cos por hora.. A
primeira será 'posta em ação den-
tro de um ano.
.....

'sENHORiTA'!
....

A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM Gt4.RRAFAS GRANDES

Prelerindo-o
acompanhando

está
a moda.

······ÓüÁeTO·······!
Senhor solteiro, dando de si

as melhores
.

referencias, deseja
alugar um quarto com entrada
iRdependente em casa. de femi·
lia. Prefere entre a praça 15 e

rua Esteves Junior.
Propostas por obsequio ao

Gerente deste i·ornaI.

SEGURA�ÇA - LUXO :___ CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço a bordo atendido por C0M.ISSARIAS

NOVO, HORARIÓ, �(REAL» �

Termo s empre em coser- uma garrafinha 'de

APERITIVO «KMOT» .

-_ _ "
_ _ -

Compra-se

Locomóvel,
Completo ou sômen:e a màquino, de

100 a 150 HP.
Ofertas

ICaixa Pos'crl 139 ou nesta' Redccõo '

(Rua

.cONTA CORRENTE POPULAR
Jurai 51{; a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheque.

RÚDeO do Distrito Federal S. 4.
CAPIT�L: CR$ 60.000,$)()0,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

. /

Trajano. 23 • Florlan6polls

tia. Continental de Seguros-

Rio de Janeiro .

Fundado em '1.924-
INC:ÊNDIO, TRANSPORTES É ACIDENTES PESSOAIS

Capital Realizado e Reservas Cr$ 5.140.44.0,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 , Cr$ 18.162.621,3Ü'
SÉDE (Riü de Janeiro) j

SUCURSAL (São Paulo)
Av. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da Misericordia, 23 - 10° ando
1'eleg. "CONTINENTAL" Te1eg. "CONTAI,"

• AG:ÊNGIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ
SALVADOR � CURITIBA -- PORTO ALEGRE -.., PELOTAS -

IUO GRANDE.' I

Comissários de Avarias nas Principais Cidades � País e do Exte··
rior. .

Tem a sati.sfaoão de comunicar o inicio de suas operações lla Cida
de· de FLORIANóPOLIS com a nomeação. de ·s'eus Agentes Ge.rais Se-:
nho.res.

EDUARDO HORN & CIA.
Rua João Pinto< n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Flori·anópolis.

D TILOGRAFIA
Correspondencia
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:
.

Moderno e Eflciente

,RUA DE .CARVALHO. 65ALVARO

I ,,' A
!iii iiIII Fabricante e distribuidores da. afamadaa..'"':con- I1J '1'1 fecçõ••?'·DI�TINTA· e RIVET. POI.ue u� gran.

I d. aortimanto, de aasemiral II- I'i.cado.�: lirin.
bon.. barato., alqodõe., mcrinl • aylam.nto.

II . . para alfaiat.'i que recebe dir.tament. �a•
. m.lh,ol'ea fdbrlca.; A Cala ·A CAPITAL- ohama a' ",at.ngllo! ;ao. Snl"�i Com.ro....t•• do int.rlor no ••ntido d.·:lh. faz.r.m, 'Ima

vi.lta ant•• d••f.tuar.m aual compra.' MATRIZ ·�.m 'Florian6poU'i ::; FILIAIS .m Blumenau .�Laie••
·

..aEms __� _·..ma..__ __ __ __ __• � ..
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Agradecendo o amavel convite'

Está de viajem para o l\1éxico, o' chefe comunista Luiz Carlos Prestes. Peja vontade
dos udenístas, ele ficaria no Brasil a comandar greves e a mandar arrancar trilhos'

para que os trens matassem.••

· mtJlheres e crianças_I

COMUNICAÇÃO
o preço do açúcar

A Comissão Estadual de Preços faz cientes os 51'S. varejistas �

consumidores de todo o tcrr itórfo estadual que permanecem em vigor
os j)J'PÇO!:' UI) açúcar. Lixados anteriormente pela OE)J e que são:

ci-istal moido ,. Cr$ 3.80 o quilo
ref'inado .extr-a . Cr$ 1,00 o quilo

:f�sLes preços, válidos uura lodo" os muuieípios ela orla litorânea ou

prortutorcs -da mercador-ia -- poderão ser acrescidos, nos muníc íp ios
do ulaualto, das despesas relativas ao transporte. .

. O montanle dêste ucrósr.imo será fixado pelas Comissões ele Pr-e-
ços locais.

'

•

Qualquer transgressão deverá ser comunicada à GEP ou às Comis
SÕ(''_; Munioipnis, afim dt' que sejam apuradas as I'ef;pon_§abilidadcs i'

apl icadas as penalidades juevietas rm lei.
.

Floríanópolis, I O de dezr-rnln-o dI' 194.7.
.

Leoberto Leal, presidente.

'lorl.n6polb� '3 cte dezembro de 1947
�----------------------.\-----------------------------------

Comissão Estadual de Preços

Acidentado um avião brasileiro D08
EstldflS Unidos

um avião militar.

DESPEDAÇADO
Memphis, Tenn. 12 (D. P.)

Policia Estadual manifestou udel1ista

(flrC'UE' ?a pi!,ira

Abrign d� Menores
Amànhã será dia festivo no Abri

go de Menores, pelo encerramento
do ano letivo.

A folhinha

Para comemorar o fato, foi orga- ,

nizado o seguinte programa:
'.

_-\s 9 horas - proclarnaçâo das
notas; visita ao Clube. Agrícola AI
tamíro Guimarães e abertura da'
Exposição. Ás 20 horas, sessã� tea
tral.

Armindo Cardozo NOVE1VJ.BRO

com que fomos distinguidos, con-··

gratulamo-nos com a importante"
instituição pelo .exíto alcançado

I durante o ano em sua benemérita,'
missão e auguramos-lhe constantes;

prosperidades nas pe-ssoas de seus:

abnegados professores.

I�

Festejando a passagem. do prí- São Paulo, 12 )A. N.) .._ Foram

meiro aniversário de sua formatu-
postos em liberdade, ontem, os ve-
readores comunistas eleitos pelo

ra, os Contadores de 1.946, da Aca- PIS�, sr§- Mario de Sousa, Sanches
dêrnia de' 'Comércio de Santa Catari- Caim, Chaves Meina e Antônio Do

na, levarão a efeito, hoje, ás 19 ho- 119E'0, presos no último dia 26, em

ras, no restaurante do Lira Tenis nagrallt�, por desacato ás autor-i

Clube, um jantar em regosí]o, I dades. Esses vereadores pagaram
3 mil cruzeiros de fiança.

'

nos livros.

FRECHANDO •••

Associamo-nos, assim, á sua ale

gria e á alegria ele seus progenito
res, a uma e a outros enviando nos

sas efusivas felicitações pelo acon

tecimento, e aqui deixamos nossos

votos para que a srta. Arita colha

sempre mais louros na continuação
de seus .estorços.

Em Imaruí, além cio prefeito, o P. S: D. elegeu todos o"

vereadores. Por miüto que nos mereça esse extraoi-d inái-Io

chefe, que P o sr. Pedro Bittencourt, queremos .discordar dose,

resultados das urnas.

Assim como na justiça são necessárias a acusação e a de
fesa. na Democracia o regime exige situação e oposição. ]!� ur

gente, pois, que se corrija a anomalia de Imaru í. O resultado
{lo pleito é absolutamente inconstitucional. Anular votos pes
sedistas e transportá-los para a U .. D. N., seria uma solução.
Acontece que o precedente é muito per igoso. Aguardar quo o

acórdo inter-partidário traga a solução, é esperar atôa, ele vez

que, no Imaruí, tudo é uni-partidário. Deixar como está, para,
ver como fica, será aceitar um principio estadonovista, 11'OS
mais Depelidos pela Democracia. Que fazer? Cremos que a. so-'

lucão é faci!' Na Inglaterra, quando acontecem essas unan i-

midades, cabe ao ftei nomear "h is: Majesty's loyal opposíf íon"..
Esse o remédio para o caso imaruiense.

A Câmara de vereadores daquele município, tão logo se

instale, deve aprovar um projeto ele lei, conferindo ao chefe'

cio executivo a autorização para nomear a oposição "a muf
leal oposição ao sr. capitão Pedro Bittencourt",

E com isso salva-se o regime.
GUILHERME TAL .

.
'
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