
Realiza-se 'hoje, às 15 horas, solenemente, no Instituto de Educaçl�v�;7{��P!'fII/�
readores d� ,Florianópolis. Podemo_s �deant�r que para Hd�r da maioria

. 1\"' ><".",\�do,
por escrutlDIO secreto, <) sr. dr., Joao Benassís, e para sub-líder o sr .. Osvaldo IVlacnad�
=�N�w��-�����'�-��iieliOS�és

'de Fioriallópolis
Do exmo. sr. dr. Juiz Arno Hoesch 1, presidente das Juntas :El·ei�ol'ais

do município recebemos atencioso telegrama de convite para assistirmos
à posse dos �rs. Vereadores de Florianópolis, ,eleitos a 23 de novemhro
último.

Agradecemos a pref'erencia, prometendo fazermos representa:' em

ato de tanta significação para a vida do município.

o dia de hoje é dedicado aos Re-

'"0 XXXIV I Florianópolis Terçe-Felre, 16 d 1 Dezémbro de 1947 J N •. 10.139
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i�.Jif't�t;'rl-9 IIJ D. f}�rente: SIllNEI NOCI�TI - Dtretor Dr. RUBENt-l
otr.,aor Ii_ RH�çb A-. OA.MASCENO DA SILVA Energica atitude da França

Paris, 15 (U. P.) - Segundo um foi notificada tanto à embaixada d�
comunicado do Secretário de Es- União Soviética em Paris, como ao

tado .à Presidência do Conselho, a' próprio governo soviético,

NA A5 fi!EMBl E'-, I,A·... LEGilSL T,IVA embaixada soviética distribuiu es-" Sua presença em território tran

:::sJ
_ I I ta manhã pela imprensa, antes de' cês, é, além do mais, contrária à

informar ao Quai d'Orsay, uma no-. decisão tomada em 9 de dezembro

Prorrogada ai-e' 23 _ do corrente a s ess_ao legi,slati- ta protestando contra as prisões I pelo próprio govêrno soviético e

ti dos refugiados soviéticos, perten-I comunicada ao encarregado dos.

O P.. d R I
-

emi{}.ndas lo'ram centes à Missão Militar de Repa- negócios franceses em Moscou, nas

rejeto e eso uçao e ljJ U U triação Soviética. têrmos da qual a Missão Soviética
Em resposta a essa nota, André. de Repatriação, na pessoa de cada

aprovados por uuanímídade. Outras notas. Marie, ministro da Justiça, na au- udm dedseusdmembro�'dtedria rec.e,bti�-
,

.

sência de Bidault, fez chegar; ainda o 01' em as autcri a es SOVie -

Na sessão extraordinária de ou- missões, há ainda vários

prOjetos!
A emenda apresentada também esta tarde, à embaixada soviética," cas de deixar imediatamente o so-

tem a Assembléia Estadual votou I. de- lei, processos e indicações a se- em Plenário, respeito ao assunto é
uma nota, nos têrmos seguintes: lo francês".em regime de urgência um Projeto rem votados. a seguinte:

de Hesolução, do deputado Nunes O art. 22 do Ato das Disposições, "Propomos ao Proj�to de Reso- "Pelas notas de 12 a 13 de de-

Varella, lider da maioria, tendo si- Constitucionais Transitórias, da lução apresentado, hoje, a ,esta AS", zembro, a embaixada das- Repúbli- D d O Vi tado apresentada urna emenda pela Constituição Estadual, dipõe que' sembléia, que prorroga ate 23 de
cas Socialistas Soviéticas dirigiu ao ,ta 0.0 ��eSAr N8

banc�da_da UD�, que também teve "3: prim�ira sessão legislativa ter- D_ezemb�'o d,e 19'47, a p:ese-nte

ses'I' ministro do Exterior protest� C0Il"
aprovaçao unamme da Casa. mina a 1b de Dezembro de 1947", ou sao legislativa, a seguinte Emen

". _ ,

� projeto de Resolução é do se- seja, nesta data. Entretan�?, na f'a- da:
.., .

tra a
..
prrsao �� .certo numero de servistas do Exército Nacional.

guinte teor: se' legislativa a Assembléia. elabo- � 1° - A Assembléia poderá, SI refugiados soviéticos, membros da É, portanto, uma data cara ás
"Os deputados que este subscrevem rou a Lei Or'gânica dos Municípios u.ecessário, reunir-se !xtrao�'dina-I Missão Soviética de Repatr-iamento, tradições militares da nossa Pátria,
vem propar à consideração do Ple- e o Regimento Interno, votando riamente, em tres sessoes, afim de

F O' ist d E teri POI'S tributa homenagem a todos, .
. -, d t d

.

tina
rança. rmrns 1'0 o x error

nano, para . discussão urgente, o ainda, numerosos processos quer apressar o an amen o os projeos. _

seguinte: de procedência governament.al cC!- em estudo.. _

tem a h�lll a de c�a�ar a atencao aqueles que, ou no Exército ou nas

PROJETO DE RESOLUÇÃO mo os oriundos de todas as Pref'ei- � 2° - !enmnadas as votações da embaixada soviética para o ca- Escolas de Guerra, ou na Marinha

,Art. 1° - A Assembléia Legisla- turas Municipais, em obediência a antes do dia 23 de Dezembro .�el rater inadmissível de que se reves- e na Aeronáutica, envergaram or

tíva do Estado de Santa Catarina dispositivo constitucional num pra- 1947, o Presidente da Assembleial t Ih d
A

f
A

aulhcsos a farda alor iosa de Ca-'
,

... _ , '.. d
. .

t d e aos o os o aoverno rance!'; � �

no uso das atr-ibuições que lhe zo relatívarnente curto, Isto' e ai c eterrní narú ? eI_lcerramen o os.'
,

A

" ,

são c<?rif.el'idas pelo art. 60, § 10 da partir de 11 de Agôsto do corrente trab�lhos Iegislativos da presente' ce:tos termos empregados pela em- xías ou de Tamandaré.

Constituição de 23 de julho, prorr-o- ano. sessao.
.

_ I baixada na nota de 13 de dezembro, Destina-se, ainda, a comemoração,
ga � presente sessão legislativa, até Nessas condições ju�tifica-se ple- "Sal� das, Sessões, em 15 de De'lO governo francês tem fundadas a manter bem vivo em todos os
o dia 23 de- Dezembro de 1947. namente a apresentação 00 Prole- zernbro de 1947. '. razões de queixa pois os refuziados brasileiros o amôr à Pátria de queArt. 2° - Revogam-se 'as disposi- to supra. Os.valdo H.. Ca�ral, Konder Rel�.,

-

',.;- ;-'
, "'.

' ,

ções CIp contrário, ,

1
Sala das 0essQes, em 15 de De- Ramiro Emercncíano, pela UDN;, em quest�o nao foram presos, ma�1 todos somos defensores natos e

JUSTIFICAÇÃ,O
-.- Apesar dos es- zcrnnro de '1941�

,
'. �unes. Yan�lh), pelo rsu c C,ardosof expulsos. Essas expulsões

tO,rnar31,n-1
cuja honra f> integridade deve en-

forços dispcndidos pela Assembléia (ass.) Nunes Varela, pelo PSD; da Veiga, pelo _ PR�), II se necessárias pelo fato de que as centrar-nos fiéis e leais aos sa-
em torno à, discussão e votação de Osvaldo R. �abral, l2e1a UDN e Car Após o sr. :r(,�sIaente ha�7c.r con

referidas pessoas deveriam ter deí- crosantos deveres de cidadãos
toda a matena em curso, nas Co- doso da Veiga, pejo PRP. sultado a Casa sobre a matéria em, , . , A'

•

., '.

debate e em virtude de ter sido' xado o terrítórío francês; Junta- prontos a oferecer a própria vida
aprovada por todas as bancadas, a' mente com o coronel Silatov e ou- pela soberânia nacion:tt
Hesolllção foi remetida para a Im tros membros da Missão Soviétic!l Honra a todos quantos neste dia,

ao prensa Oficial, ficando, dessarte
prorrogada a sessão legislativa. de Hepatriação, a 9 de dezembro. se podem sentir felizes de. possuir
Na sessão extraordinária de on- Ora, os indigitados refugiados per

tem, 15-12-47, foram aprovados em maneceram na França, sem a mi
�eglmda e. últ.ima discussão os

P!O"lnima consideração á decisão que.]etos scglUntes, todos de proceden
cia governamental: 130 - 128 -;"

131 - 132 _ 133 - 134 - 139 --

140 :.._ 141 e 185 - Na sessão ordiná
ria, foram aprovadas as redações fi
nais dos projetos: 131 - 132 - 133
-- 134 -- 139 -- 140 __ 141 e 185.
Foi marcada para amanhã, à�

9% horas da manhã, nova sessão
extraordinária.

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

V8.

...

Não
,

e considerado

seu certificado de reservistas, por
que nele tem um título de nobresa
e de dignidade .

�oção de aplausos
sr .. Nerêu Rar.aos

1'\a sessão de ontem, ·em qne o Senado enc-errou seus trabalho2. (l

senador Carlos Saboir, eIJ1 brilhanLe 'O>l'ação, propôs fo,ssp aprovarIa uma

significativa moção de aplausos ao sr. Nerêu Ramos, pela maneir�t no
bre o culta com que presidira as S(�.ss&es. Solidários com o J'Plll'psentall
te cearcnse, rli�Clll'S,a'aD1 os t;l'�. Drrnar'r1es Filbo, velo P. 11., Ivo
d'Aquino, pelo P. S. D., e Forreira de Sousa, pela D. D. N.

Craodenacão de estudantes
MADRID, 15 (D, P�) - O conselho de guerra de Madrid profer'iu

sentenr:a conLra 144 estudantes e 1 gllarda acus'ado's de atividad'es sub
y,ersivas nas faculdades.

Esse veredito ,excede Isensi\r.elmente em severidade o pedido do re

quisitório.
,

Nessas condições, dois estudantes foram condenados a 8 anos de
prisão, outro estudante foi condenado a 2 anos d·e prisão e os eleinai�
estudantes foram condenados a i ,ano do prisão. O guarda do Lioeu Fran
cê.s foi condenado a 4 anos de prisão.

A severidad;e ela sentença foi atribuida às manifestações realizadas
por um grupo de ·estudantes depois da aydiência.

A posi'ção do PSD
A Comissão Executiva do p, S. D. distribuiu ontem à imprenScl a

seguinte nota:
"Das declarações do sr. Novelli ,Tunior/de que tivemos co'nheci

me,nto pelos jornais, ve.l'ific'a-s·e que a di'ssidencia, por s, ex, aberta llU

P. S. D., consiste, ag'O'ra, apenas no, fato' de que o ilust.re vice"g-oVel'lla
dor e seus amigos fazem, da colabOl'a(;ão ao §i ,verno do :Estado, ponto
es'sencial de seu programa, a'Ü' passo que a Comissão Executiva ,"cm en

tendendo dev·er o partido, nes'se partic1l1lar, manter linha de completa
.:indepencJ.enciq, apoi_9.ndo os atos que lhe parecei'em orientados cm bpnefi
cio< de Rão Paulo e combatendo aqueles não condizentes com os legiti
mos inleresses da coletividade. Aliás, como é notorio, essa é ,a liJ;,hfl. de
condnta da maioria dos partidos domocrúticos em São Paulo.

":Em relaçao à atitude do parti.cJo, perante o governo federal, ne
nlmma divergencila exi,ste, visto como a seção paulisLa do P. S. D. sem
pre prestou, aliás em consonancia com a orientação do seu Conselbo
Nacional, solidariedade ao bourado SI'. presidente da República."

em
Um juizo insuspeito
"O Jornal", de 12 do corrente pu

blica interessante comentário polí
tico sôbre' a atitude dos deputados

,A 5sembleia aprovou

ud�;��t:s;e::n�:�;��:n�Ob��:�:�: O nosso enib!8l·xador em Washl·ngtonrista, a .sua autoridade para a crí- I U
tica está à margem de qualquer Washington, 15 (U. P.) - O De-' sentou credenciais ao falecido
suspeição_ partamento de Estado informou presidente Roosevelt em 8 de mar-

O final do comentário é o seguin- não ter notificáção oficial pelo go- ço de 1939 é o mais antigo embai-
te: vêrno brasileiro sôbre a n�lllleação xador nesta capital.
"Mas o Brasil acaba de ver, no do sr. Ciro de Freitas Vale para

episódio da cassação dos mandatos embaixador do Brasil nesta capital.
vermelhos e pelo empe.rlho de tan- O sr. Freitas Vale, como diplo
tos udenistas da Câmarl;l e no Se- mata de carreira, é muito conside
nado em defender Prestes e os seus rado nesta capital, onde prestou ser

asséclas manobrados por Moscou, e viços duas vezes na Embaixada bra
agora nesta votação facciosa do pro- sileira, uma vez como conselheiro, I Hamburgo, 15 (U. P.) - Um ex

jeto comunista de favoritismo aosl quando seu primo, sr. Oswaldo I soldado de "SS" declarou à corte

empregados em jornais, que anda· I Aranha, era embaixador. de Bieléfeld, na Prússia, que teste

r�� certos 'muitos dos padres bra-I As noticias sôbre o próximo afas- munhara a morte de Martin Bop
SI leuos que conhecedores dos hO', tamento do embaixador brasileiro mann, ex-lugar tenente de Hitler,
mens e mais experimentados da

Vi'l
nesta capital, senhor Carlos Mar- e cujo paradeiro se ignora dos rus

da, ou ainda advertidos pela pró· tins Pereira de Souza, causaram sos na cidade.
ria sabe,doria, divina, aconselharam

I
consternação nas esferas oficiais. Trata-se do ex-praça OUo Beh

o eleitorado a não votar na UDN, Um porta-voz da Embaixada do rens, presente ao drama final no

pelas afinidades de numerosos de I
Brasil manifestou que o sr. Carlos abrigo anti-aéreo da Chancelaria

seus líderes com o credo moscovi-j Marfins Pereira de Souza nao fará, de Berlim, antes da entrada dos
ta. I por ora, declarações alguma sôbre. russos a cidade.
Deputados e senadores udenistas, as noticias jornalísticas proceden- Behrens afirmou ter visto um:

comprometeram-se grayemente com' tes do'Rio no sentido de que foi carro de combate "Tiger", em que
os inimigos do Brasil. Estão traba-! substituido como embaixador jun- Bormann tentava fugir, receber dois
lhan,do por eles e não será demais to ao govêrno americailO, já que dois tiros diretos, ince,ndiando-se, e'

que um dia sejam também chàma-' não recebeu qllalquer notificação destruindo-se com a guarnição, in
dos, com justiça, a responder taIll-' oficial. f'lusive, o próprio :Martin Bor-
bém pelos seus crimes". O sr. Carlos Martins que apre- mann .

A morte de Martin
BormaUD

Fracassaram lambem em Roma
ROMA, 15 (D. P.) - A gr·ev·o geral em Roma t.erminou - como pela

madrugada informamos.
Diante do fracasso parcial na' ação que havia des,encadea.do (lU inlll

feira. à noite, a Bolsa do Trabalho s'e pronunciou em f.avor do reinício
das atividades, ombora nenhum acôrdo tenha ocorrido formalmente com

{) go"êrno. cuja firmeza nas circunstâncias presentes contribuiu para ê3te
rJesenvo,lvimento.

GENEBRA. 15 (U. P.) - A Comissão dos Direitos do Homem, 1)1'0-
sinida pela senhora J'to-os'ev.elt, rejeitou formalmente, ontem, o texto so

viético propondo particularmrnte (lU0 ,se consirle.rasse como 'crimp, l'U
lli\'el por lei, .a di,gcrimnação racial ou r:eligiosa.

ROl\lA. 15 (D. P.) - A Assrmbléia Nacional aprovou esta noite a

forma eJ1f1rgica pel'a qual De GasfJPI'i desbaratou a greve geral de Roma:
c!írigic1a pelo� comunistas ao repl'lü', por "otação de quasi dois cor:ln
qlm a moç1ío ·esquerdista para que ,e investigassem os suvostos pxce��f): ..

ela polícia, rlur-ante a gre\'c ineficienlr quI' terminou à meia 110ifr- pas·
.sa�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informàções• ute i� Delegados da Ação S. Catarinense Nn�eração das.
A Ação Sooíaa Cataeínense, para boa execução de seu plano de llnb!� I�eA�nlbDS,

assistência ao verdadeiro necessitado, precisa em cada quarteirão de
nossa cidade, de um ou uma representante, no minimo, podendo cada I - De ordem do sr. Inspe-

80rarl·0 da m quaeteirãe ter até cinco representantes, tor Geral, a começar de 10 de"
. S e pre- Desejando o prezado leitor ou leitora colaborar em tão grandiosa Janeiro próximo vindouro, as;

S·as rodovl·arleas obra, dê hoje mesmo a sua adesão por intermédio dêste jornal ou da linhas de auto-ônibus, terão a

Rád.i,o Guarujá. numeração abaixo.
SEGUNDA·FEIRA

Pessoas que J'á s'e inscreveram :
1 - Circular - 2 - Agrô- �

Expresso São Cistóvão - Laguna v> •

T
.

d d'.7 horas. Ouarteirão n. 18 _ (ruas: Almirante Alvim, Orispim Mira, Av. nomlCa - 2 - rm a e - 4-
16A�����iação Itaja! _ Itajaí _ 15 ho- Mauro Ramos e Ferr-eira Lima).

- Canasvieiras - 5 - Saco,
Expresso Brusquense - Brusque -

Srs. Bento Aguído Vieira fi Heitor Fada. dos Limões - 6 - Caíacanga,
ra�xpresso Brusquense - Nova ',l'rento Quarteirão n. 4 _ (ruas: .F1eliipe Schmídt, Pedro Ivo, Sete de Se- 7 - Canto - 8 Matadouro -
- A��o�ti��I;s., Catarmense _ Jolnvile Lembro e Conselheiro Mafra). 9 � Coqueiros - 10 Barreiros,
- 7 horas.

-

Sra. St€lita Garcia e sr. Sidnei Nooetí,
- 11 Biguaçú - 12 - São )0-

Auto-Viação Catar-íriénse - CuriUba •

1 P Ih 14 S t
- 5 horas. Quarteirão ,D. 25 - (ruas: Blurnennu, praça Etelvina Luz, rua Fer- se -' '.- !! oça - an o-

_ Rgd��:!��a Sul-Brasil - Pôrto Alegre
reira Lima e Avenida Mauro Ramos). _ Quarteirão n. 26 _ (rua Irmão' Amaro 15 Sao Pedro de Alcan-

Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile -

Joaquim, Avenida Mauro Ramos e rua Rio Grande do Snl)
,

!
tara.

� ibás 5' e 14 horas. II O t m us a o
TElRÇA-FELRA 'Srta. Maria Enríqueta D'Avila.

- s au o-� '.c
-

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale.
Snra. CECILtA M�CEDO 'SIMOES I meçal�

da data aC.lma !eferIda.
.gre - 6 horas. d

-

t b t tAuto-Vtação Catarínense �--� Quatro quarteirões compreendidos entre as ruas: Marechal Gui- everao er, o riga oriamen e"
- 5 horas lhsrme, Deodoro, TLe. Silveira e Arcipeste paiva. sôbre a faixa indicadora de 10-
_ A�t��;'!��ão Çatarlnense - Joinvile

. . _

Sta. ;ETEI:VINA MELLO calidade, número da respectiva
Auto-Viação Catarlnerise - Tubarão DOIS quarteirões, compreendidos entre as ruas H. Luz, Fernando .

h d
.

'h '

.,

1 5""
- 6 horas. Machado, General Bitencourt, e Saldanha Marinho. lín a, e ta�!l � VlsI:ve � IJ"

Expresso São Cristóvão - Laguna - Snra. MARIA COSTA SOUZA metros de dístãncía e Ilumina-
7 horas. .

Emprêsa Glória ---, Laguna - 7lh Quarteião compreendido entre huas Anita Garibaldi, F. Machado, do á noite.
e 6% horas.' General Bittencourt e Av. H. Luz,
Expresso Brusquense - Brusque - Snra. AGNESE FARACO

1GA�����iação Itajaí - Itajaí - 15 ho- Quarteirão das ruas Felipe Schmidt, Geronimo Coelho, Tte. su-

iCASn NO CENTRO."ras. veira e Alvaro de Carvalho .

Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às '8R. MANOEL FEIJó
5 e 14 horas. Av. Mauro Ramos - rua Silv·eira de Sousa' - rua Campos No-

QUARTA-FERA
Auto-Viação CataeInense Cur1tiba VOS - rua Lages.

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas,
Auto-Viação Catarinense

- 6,30 horas,
Rápido Su l- Brasileiro - Joinvile - às

5 e 14 horas. li

Expresso São Cristovão - Lagunav-s-
7 horas,
Expresso Brusquense - Brusque - de

16 horas.
,

Auto-Viação Itajaí - Itajaí - 15 ho
ras,

ExpreEso Brusquense - Nova Trento
- 16,30 horas.
RodoviárIa 'Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.

I �.•'::���P,�
1
Dlletor: RUBENS A. RAMOS
Pn.netúio • Dlr.-Ger.....

SIDNEI NOCETl
. Dlr.ta..r d. Reda..":
.. DAMASCENO DA SILVA

1
Chet. d. Palinaçlo:

J'UNCISCO LAMA) QUI!
, Citei. d. blpr..... :

IOAQ'"1M CABRAl. DA SILVA
Ravresentante:

.

A. S. LAM
au Senador Dantas, 40 - ..

anelar
r.I· 12-1924 - Rio lIe Jan",.

'

RAUL CASAMAYOR
••• "eUpe de Oliveir.. 11 -

8- andar
TeL 2-'873 - Sio P..I.
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Farmácias de plantão
MÊS DE DEZ'EMBRO

6 Sábado - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

7 Domingo - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.

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

14 Domingo - Farmácia Sto,
Antônio - Rua Joi1o Pinto.

20 Sábado - FarmáJcia Catari
nense - R,ua T.rajano.

21 Domingo - Farmácia Cata
rinese - Rua T·rajano.

25 Quinta-F·eira Farmácia
Rauliveira (Feriado) Rua Trajano.

27 Sábado - Farmácia Santo
Agostinho - Rua Conselheiro Ma!..
fra.

28 Domingo - Farmácia Santo
Agostinho - Rua Conselheiro Má
fra.

O serviço notlmno serrá efetuado
pela Fa·rmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

Tem dinheir'o ?
Muito ou Pouco. Não lmpo.rta!

O leitor deseja obter uma
I'e��t.. mensal, semestral ou

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

cios ao Crediário KNOT, á rUI;
João Pinto n. 5, que, em com

binação com (l. Escritório· Imo
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se·'
gtW', de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhor�s informações e de

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ,ou nesta re(i1a
Cão.
_______,--------------

004 OPORTUNIDADE!
para quem tem muito
ou pouco (linheiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros eompel1sadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁRIO KNOrr, á rua Joãe
Pinto nO 5 (anexo a red.ação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRTf
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ore
recer-lhe a máxima ga,.antia
e eficiência nos negócios que
lhes forem �onflados.

Homenagem postoma a uma grande artista Empregue bem s seu diuhe�
.' _ ,. ro compraudo aeoes do "Cole-

RIO, (A. N.) - Amanha as 15 Brasil", representante da "Casa dos I .'
B

•

V d"
horas, sairá da "Casa dos Artistas", Artistas" ·e da "Casa do Estudante glO arnga- er e •

... � . . . . . . . . .. .. ...-

á rua Senador Dantas n. 103, 10 do Brasil", o jornalista Guima-I

andar, para o Aeroporto Santos rães Martins, que tanto tem traba

Dumont, a urna contendo os des- lhado pela restituição dos despojos
pojos de Apollonia Pinto, que segui- de Apollonia Pinto ao seu Estado

ra, de avião, na manhã de 16, para natal, viajará acompanhando-lhe a

São Luiz, onde será colocada na urna.

QUINTA"FEIRA
Auto--Viação Catarlnense

Aleg.re - 6 horas .

Auto-Viação CataTinense
- 5 hor",s.
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas,
Auto-Vjação Catarlnense - Tubarão

- ,13 horas.
Auto-Viação Catarinense - La.guna

- 6,30 horas.
Expre.sso São CrIstovão - Laguna - base do monumento que o povo

O
'

d M 1
-

d t
7 hora.s. maranhese mandou lev!lntar em governo o r aran lao ,ecre a-

Emprêsa Glóri'l - Laguna - 6 1/2
ge.nI'al rá

feriado estadual á chegada da
e 7 1/2, horas. homenagem á memória da
'Exp'resso Brur.quense - Brusque - i urna, .preparando-se grandes home··

16 horas. atriz.
i nagens á memória da inolvidável

,Auto,viação Itaja! - Itajaí - 15 ho- Não há convites especiais para ;

ra�ápido Sul Brasileiro _ J'oinvile _ às essa cerimonia, esperando-se a pre-
atrIz. '

_ •• .... ' ..•

5 e 14 horas.
sença de artistas, intelectuais, estu-I Espera-se' no cortejo de segünda- Inscreve-te na AssociaMO>

SEXTA-FEIRA ,I
",...

Rodoviária Sul BrasH - Pôrto A1egre dantes e do povo em geral. I
feira a presença de todos os ele- Bene,ficiente dos Funcioná--

-

A�t�_�fasÇão Catarinense, Curitiba Uma comissão presidida pelo se-
I
mentos do nosso teatro profissio- rios Públicos Estaduais e Mu-'

- 5 horas.
JOl'nvile

nadar Vitorino Freire, um dos nal, Teatro do Estudante, Teatro; nicipais, de Santa Catarina. _f
Auto-Viação Catarinense "

- 7 horas. promotores das homenagens e inte- Universitário. Teatro do Trabalha- Trê.s cruzei/ros mensaes-

_.���V���!.�. Ca1arinense - Laguna grada pelo escritor, diplomata e' dor, Teatro Experimental do Ne.gro, (fez centaivos diários e estarás.
Expresso São Oristovão - Laguna - critico-teatral do "Correio da Ma- Circos, alunos dos Institutos e das preparando um peculio parÍf7

7 horas. .,.,:

Auto-Viação Itaja! - Itajal _ 16 ho- nhã" Paschoal Carlos Magno, dire- nossas escolas superiores e primá- tua familia. }l
raso tal' do "Teatro. do Estudante do rias e o povo em geral.
EXlpresso Brusquense Brusque

1\3 horas.
Rápido Sul Br'dJsileiTo - Join:vile -

às 5 e 14 horas.
SÁBADO
CataTinense - Curitiba

Horario
SEGNIDA-FELRA

Varig -- 10,40 horas - Norte.
Real S. A.' - ás 16 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
Real S. A. - 11,3'0 horas - Sul.
Panair - 9.5<0 horas - Norte.

TIDRÇA-FEIRA
Varig - 12,50 horas - Sul.
Panai'r - 13.07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 12,00 horas

Norte.
QUARTA-FE[RA

Cruzeiró do Sul 11,00 horas _

Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

Varig - 13,00 horas - Norte.
Real S. 4. - 11,30 horas - Sul.

QUINTiA-F'EIRA
Panair - 12,17 horas - Sul.

fJ>anair - 9,50 horas - Norte.
Varig - 10,20 horas - Sul. Curitibn Pracn Tirad!>nte., 26C·· Paran-f
Cruzeiro' do Sul - 15,30 ho-ra,s - Sul. :-----.;;;,;:.:.:�;;,;,;.....;......::..;.;;;;.;;..;;:.;,;.;;;.;;;.;.;.;,-;,:,..;-�--�--------_;
Cruzeiro d�E��A_F:iI�� hs. - Norte,

II CONTA CORRENTE POPULAR
Varig - 10,40 horas - Norte. -

Juro" 51/� 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00Real S. A, - ás 1G horas - Norte. •
-

Real S. A. - 7,30 horas - 'Sul. Movimentação 'com chequeI

�:::�:��::3,!���0��:.:0����:::::: I Banco do Distrito federal S.4.
'Varig - 1'2.30 horas - SuL 1 CAPITAL: CR$ 60.000,900,00
Panair - 9,50 horas - Norte.

I RESERVAS: CR$ 15.000.000,00.,JOMTNGO
Panair - 13,07 horas - Sul. '3 FI !J! .r.. liPanair - 9,50 horas - Norte. 'Rua Trajano, 2 • .@!f'dilnupo s
Cruzeiro do $ul - 11,.00 hs. - Sul. r .;;.;;,.;;;;.;;;....;;;.;;.,;;,::...-..;.,;...-------·-----·-----

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

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

Ruas: Deodoro - Tte. Silveira -- Vidal Ramos - Jej,lÔnimo Coelho.
SR. LEODEGARIO BONSON

Ruas: Felipe Schmidt - Largo Fagundes - "I'Ie. Silveira - Alvaro
Carvalho.

.

Relojoaria Progresso

. .l ......

,

aerea

COMPRE
de JUGEND & FILHO

SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

pedido por; carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

�

Joinvile

Laguna

POrto

Cuxitiba

Joinvile

Auto-VIação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasHeko - Joinvile -

às 5 e 19 horas.
Auto-Viação Catarinense - Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação Ca·tarlnense - Tubarão

- 6 horas.
Expresso São Oristovão - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense' -

-

Brusque
14 horas,
Auto-Viação Itaja! - Itaja! - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - 6 112

e 7 1/2.horas.

. . .. . ...

Viação

Faça seu

i,

N. 3 Cr$ 180.00 \

Fabrlcoção italitl.\a

N. 4 Cr$ 220,00
Marca CondOI'

Coixtl de niqueI, f<lb�,cação
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4·A Cr$ 240,00
Caixa de -niquei

Altura 16 cm. O mesmo com repetição
Nonos relógic••õo acompanhado. doo respectivo. certificados

de garantia.
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMoSõRK'fiS

JUCENI;> & FILHO

Vende -se á rU9 Jeronimo.
Oo eloo, proxirno à rua Felipe
Schmiur , solida e ampla casa,

residencial. edificada em ter

reno que mede aproximada
mente 400 m2. Olimo ponto,
de comercio. Tratar pelo tele- ,

fone 1.368
'

.

É UlU. DOENQA
MUITO PEIUG:0SA.
PARA Á F.ilULIA.
E PARA .! RAÇA

Nã{) ouve
por causa

cátarro 1
IDXPRIMENTE ESTE

REMÉDIO
Se V. S. sofre de aturdimen

to catarral ou de zumbidos,
nos ouvidos, ou se o catarrO'
obstrói a parte posterior da sua

garganta, certamente se ale

gará ao saber que essa tão'

II aborrecida afecção desaparecer
prontamente com o simples
tratamente,

-

durante alguns..
dias, de PARMINT, o qual po-
derá adquirir eI'n qualquer far
mácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhoraJ

jlogo no primeiro dia. A res- ';
piração se t0rna mais fácial e

desaparecem, gradualmente, oS

zumbidos dos .ouvidos, a dôr de

cabeça, a so.nolência e a obs

trução nasal.
A perda do olfato e do pa

ladar, a dificuldade de ouvir 6-

o desprendimento do muCO na

sal na garganta são outros sin
tomas que indicam a presen·
ça de catarro, o qual deve-se

combater com o tratamento de

PARMINT.
---.-------

Funcionários Públicos Esta'
duais e lUunlncipais, do mais
g'l'aduado ao mais modesto ser·

vidol' público; inscrevei-vos na, I

As.sociacão Beneficente e esfa- t(
l'eis prepa,ranl1o um peculio pa-
ra vossa familia. Il

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P,�TA00-Terca tel,a 16 de Dezembro de .....1 3

CLUBE DOZE de AGOSTO-Programa para o mês �e· dezembroDIA 20 - GRANDIOSO BAILE DE FORMATURft DOS 'BACHARELANDOS DA FACULDADE DE CiÊNCIAS ECONoMICAS
mA 25 - NATAL DAS CREANÇAS. DAS ! 5 ÁS 20 HORAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS
DIA 31 - SUNTUOSO BAILE DE SÃO SILVEST tE.

pi�;;;Id;;··""""'---p�-�·""""'i;---cIôb;de���o-�0-;;Ii��Sáb;rof
� domi�go ultimes, interessantes competições de tiro no "st md" da l!lspet�ria de
Educação Flsjca., Übtiveram primeiros lugal·e� os srs, Helio Gal"cia, A J1tonio MIranda,

,dr .. Antonio Mode1sto; ten .. Teodorico Pastier (2 provas), Agenor Manoel Alves
e dr!" Rubens de Arruha Ramn�"

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

-==

wwse=b sr !MNe. EM

No programa: - Brasil em Fó
co - nacional.

Preços: 1,20 _ 2,00 - 3,00 .

.. . . . . . . . . . . i ; .

ROXY - Hoje às 7,30 horas.
1 Os meios tenistas de Florianópo- Usou da palavra, também, o Sr. última exibição
.lis assistiram durante os dias 6, 7 Blumenau por 3 a 2 e Itaiaí venceu tenis deveria ser representado. Solon Vieira (IUe brindou o Sr. AI- "VINTE ANOS E UMA NOITE"

"'f .e 8 do corrente, importante com- Florianópolis por 3 a 2.
'

As equipes vencedoras, feminina varo Pereira elo Cabo, pelas mag- 20 _ Chester Morris _ Jeff Don-
'Petição ele tenis entre 4 municípios Florianópolis venceu a equipe e masculina receberam medalhas. nif'icas realizações que vem fazen- nel _ em:
-do Estado que desejam obter o tí- feminina por 3 a O, não tendo com- de "vermeil", tendo o Sr. Abdon ] do no campo esortivo de Santa O SEGREDO DE ANN DUNCAN
tulo de Campeão Catarinense de parecido a equipe de Blumenau. Fóes, em nome da equipe de ltajaí, Catarina. Censura até 14 anos.'
'Tênis, por Equipe. Após os jogos foi oferecido um recebido das mãos do Sr. Almiran- Estiveram presentes, além dos No programa: Brasil em Fóco n,
Entre eles, o municíio de Itaiai cocktail aos componentes das dele- te Antão Barata a taça "Walter membros do Departamento de Te- .6 _ nacional.

'logrou a conquista do título na gações e pessoas presentes, durante Lange " que ficará em seu. poder até nis, os Srs. Almirante Antão Bara- Preço único Cr$ 3,60.
,e/�.tipe masculina, com bela e rnere- o qual foram saudados pelo Sr. AI- a próxima competição das equipes, ta, CeI. João Marinho, Cpt. Tte. 01'-
,��dora vitória sôbr e as delegações varo Accloli de Vasconcellos, pre- em 1948. 'Ilando Cruzeiro, Solon Vieira, presi
.de Blumenau e Florianópolis. j sidente do Departamento, falando Ainda em nome de Itajaí, agra- dente do Conselho Regional de

Os jogos foram vivamente dís- depois do Sr. Cmte. Alvaro Pereira deceu o Sr. Abdon Fóes que desta- Esportes, Dr. Bulcão Viana, presi
:putados e a vitória somente pen-, do Cabo, presidente da F. C. D., cou em sua oração o elevado espí- dente do Lira Tenis Clube, Cpt.
deu para as cores itajaienses nos' que salientou o desejo que tinha de rito de justiça Que orientou a ação Elo)' Mendes, Cpt, Spalding de Sou
-,50s jogos; isto é, quando as equipes: organizar. o Campeonato Sul do desportista do Departamento de Te- za e numerosas Senhoras de nossa

,estav.a.n,\ empatadas por, dois "ontos,' Brasil, já em negociação, e onde o nis. . alta sociedade.
� dOlS. ---------------------------------------------------------------------------------------

�sa situação demonstra que, em Fígneírense F C-con iunto, as equipes são homogê-!
�,� �, ",.;;i" •. '

• I
neas. I A:":"NVIBLEL\. vERAL O){DIl'ié\[U \. IFlorianópolis venceu a Equipe, De ordem do Senhnr Pl'esirJl'nlr, "

,
..

, 1 nt o-em sô-
I e de ccntormidade com a 1('1.[':1. f:'.

felpl1una, com r.c�u ar va a"., '

rio artigo 78 dos Estatutos, convoco
:1re a sua competidora de Itajaí. liOdOS os sócios no gozo rir todos (\�

Ê digno de especial relevo o com- seus dir,��tos estatutário,s" para a

"parecimcnto da equipe de Lajes" Ass""mbl�l� Geral 9r'.dlQarl� qUI; SI!

�
" ,.- -ist ue i realizara no nroxtmo dia 2� ,jn

,�em como sua at.u�,ç.ao" o � .' correnío ás H.30 na séde sociul
'sem grandes possibi lidades de eXI- sita à rua Araújo Figueiredo (lado
rto por possuir elementos na maio- dn T'eatrn Alvaro rlp Carvalho),
cria iniciantes no tenis, não deixou afim de serem eleHos os nOV03

,

, ti ia . rnernbr-os rlo Conselho Daliheratrvo-de empreender uma exaus iva v -

na forma dos artigos 48 fi 49 e seu',
.gern para atender ao convite �o De- parágrafos, I

partamento de Tenis da F. C. D., e, Florianópolis, 15 de Dezembro

-que, depois de tres derrotas, estan- de 19�7.
_

'

.

À' •

1" d lt ampo 1
Jose Gusmão de Andrade -- Se-

. rUO pOIS e imma a, vo ou a c
cretário Geral.

:para seu último jogo, dentro do
.

:n�ai� e,'�evado espírito _esportivo, de IID�p8�a-O da produ'tos-discíplina e colaboraçao. " (j Y li "

Balemos pa�n:as à sua ati�ude ele-! de ofl·gem animalRante de Iegitímos esportIstas. , •
. . _

Outra nota digna de realce 110: Rio, 15 (A. N.) - A DIVIsa0. de

,. f
.

taça-o do' amador ' Inspeção de- Produtos de Or-igem,·cer...ame OI a au· "

.

.A M" H
.

que sem favor' Animal, exercendo sua' atividade
rno ano eusI,,' . ,.

f
. .

1 nt em campo' nos matadouros fr-igor-íficos, nos
OI o maIor e eme o , '

não só pela sua combatividade, coo' matadouros, nas xarqueadas, nas

"1\1 1 enerzía que não arrefeceu I fábricas
de conservas e gorduras,o pe a õ ,.

1 t'
, .

t q er durante as 5 nas fabrIcas de a IClmos, nos pos-,um momen o se u
_,

Jlartidas que jogou, sendo 2 contra I tos d� refrigeraç.�o ,.e recebImento

�'Blumenau e 3 contra Florianópolis. \ de leIte, nas q�eIJ�nas, nos entre-

1\ Podemos dizer, sem erro, que foi postos .e. nas !abncas de. pr?dutos
"o fator que deu ganho de causa à

I industr�aIs,. alem das fmahdades
,

.

d It··' enlbora fosse ela que privatIvamente lhe competem,
"eqUIpe e aJaI,

I
.

i10da aguerrida e entusiasmada.
• estuda, observa e apreCIa,. � �csen-

O t merece destaque volvimento e o estado samtano dos
u 1'0 nome que .' , .

,é o de Walter Wanderley pela atua- rebanhos naCIOnaIs,. atrav�s da I�-
roa-o, que te,re sontra Rubens Bosco dustrialização e da lllspeçao veten-
'" Maiores esclarecimentos escrevam:

:na terceira partida do dia 8, quan- nana.
_ A Caixa Postal 3.661 - Rio QUINTA ZONA AÉR:EM.

,do Hajaí vencia Florianópolis' por I Presentemente, estao �ob contro-
Destacamento de Base Aé1�a ele

':2 1 O 'Cf f' decidido no 5° le da DIFOA cêrca de 4;>0 estabele- .,..,._ _ _
ft -.. �-........

Flor"Íanópolis"a. JO"o Dl
.

d
.

d "'�
'''set'' 'e esteve, por momentos, com- CImentos �e' carne� e erIva os e

Julgamento I
AVISO AOS CANDIDA,TOS A J�;s',:

, 1 t t 'mão de Bosco que 2.450 de leIte e derivados, que rea- COLA DE AERONÁUTICA
'

p,e a�en e n,1

d I'do á forç'a de lizam comércio interestadual (ou in-

d _._. .
O tsr'dComB'·andante do DesUtca-

'50 nao a venceu ev
. ,

. - e mi I �res '\ men o e ase Aérea de FloIau,)-
vontade e energia do jogador de I tel'l1�c�?n�l. Sua mlssao, �e nature- U _'

. _ polis, avisa aos candidatos inseri.-
F r m reação magnífica; za luglemca sobretudo, nao se res- Lisboa, 15 (U. P.) - Uma declsao) tos no Concurso de Admissão aopo I� .que,

f
e

1 obrepujar seu. tringe, entretanto, aos trabalhos ele I do ministro da Guerra, publicada
I
C�n's�) Prévio da �scnJ.a de Ael'o-

,conse"UlU � I,na s

d 3 a
I
inspeção sanítária. Em face do ontem confirma o próximo julga- nautIca, que havera para os me,,-'

leal adversano pelo escore e, .
. .

'
.' . mos uma pt'Ova de seleção, a ser

I.

2. I contato I�anhdo co� a ma�o:la dos menta pera�te o Tnbunal Mlht�r, reali.zada neste Destacamento ri,:>
O lt d fI'nal das equipes foi: estabeleCImentos mdustnals do do vice-almIrante Cabeçadas e trll1- Base Aérea, ás 09,00 horas do dia 'I resu a o I '

b' t'd d ., . .

l' d 3" J' ó
.

� l' LaJ'es venceu Join- paIS, atua tam em no sen I o e ta e um milItares e CIVIS Imp lca os "e anelro pr Xlmo.
- mascu ma -

'. J
-

C l G dO". FI
. ,

!is ven- propugnar pelo desenvolVImento e na tentativa subverSIva de 10 de' ,

nao ar os om.es e ltvetra-
"IIle por W. O.; onanopo

.'
J ;- • • • 20 'T'P11. Av. Re�. Conv. - Ajudante

ceu Lajes por ·4 a 1; Ua.,iaí venceu aperfeIçoamento da prod.lç'30. abnl ultImo. 'do Destacamento.

('CDS do Primeiro Campeonato Catarinense de Jenis

Aureliano 'Stuart e

Senhora
participam 0011 parentes e

pes.oas de suas relações que
sua filha ONELIA contratou

Elvira Toientino
de Souza

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 horas.

Sessões das Moças
Robert Walker - June Allyson

- em:

E O MARINHEIRO CASOU
Censura LIVrtE.

casamento com o sr.

Milton Tolentino de Souza.

--,
Miiton e Onélia

Iconfirmam

Vva.

participo ao. parantn e

pesaoaa de suaa relaçõell o

contrato de caa.mento de
aeu filho MILTON com a

Sta. 'Onelio Stuar:.
-

Florian6polill, 4/12/47 Itajaí. 4/12/47

MOLESTlAS DO CEREBRO
E DOS NERVOS

Doenças Nervosa e

Doenças Mental
Ambas começam, com as con

trariedades, pela irritabilidade
que se agravam. quando não
tratada a tempo. Na doença
nervosa o doente conserva sua

inteligencia e .ucidez. Na doen

ça mental, ha necessidade de

isolamento, o doente não pode
cuidar de si, pode aprEsentar
momentos de furia. Previna-se
contra a fraquesa nervosa com:

'"

ODEON

Espetáculo dé Tela Palco.
Na Téla

SOB O MANTO TENEBROSO

(O. S. S.)
com:

Alan LADD e

Geraldine FITZGERALD.
No Palco

CONDE HERMAN

For:r-FosFaJos
lOBito da M(MORIA e SISTEMA NERVOSO

Produto do Laboralorio da

"EPATlNA H. 'S. DA PENHA
A Vida do Fígado

Relaçãn dos telegramas �et.jdos
na estação local:
Pedro F. da Silva, Maly RapP�8,

Izoldi, Cons. Mafra, Consicionúi-io
Dezoito, Ten. João Donato Pacheco.
Carlos Esperança, 'I'eresínha Gar.:
cia, Maria Conceição Veníura, An
tônio 'I'reerviller, Vergf lio BeLol1<J,
Luiz Anteniuttí, Werner Sprmg
mann, Adolfo, Bocaiuva 18, ])1'.
Carlos Bastos Gomes, Benedita ;vrc
eleiros, Euclides Dutra, Distrihui
dora Catarinense de Tecidos 8. A ..

Dilmo Pra, Antônio M. Pereira, ,1)
Paulo Clas·en.

PaTa os pessoas de fino
paladar (. afé Otto é

·,Jod was

Ministerio da
4eron8utica

Apresentando a

A CRIANÇA MISTE�IOSA

Recem-aplaudida em Pôrto Ale ..

gre por 15.200 pessôas.
ASSOMBRO ... SUCESSO ...
Abre o Programa - IMA-GENS

DO BRASIL 88 - Nac. Imp. Fíl-
mes.

- Preço: (Cr$ 8,00 (único).
_ Geral - Cr$ 5,00.
Jmp. 14 anos.

Suspensas todas as entradas de
favor.
Estudante sem codernetas não

gozará do devido abatimento.
IMPERIAL

- ÁS 7% horas -

SEGURA ESTA MULHER
No Programa:
- O Esporte em Marcha n, 126

Nac. Imp. Filmes.

2) - Cães Vencedores da Neve -

Short.
Preços:

Cr$ 3,00 (único).
"Imp. 14 anos".

C ASA E TERREf'vO
Rua Nova Trento, 51.

elA CATARINEMSl

Df;.,TRAN$PORTES AÉP.E6S LTDA

................... 'I.
.

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

.m lázaro, dize-lhes q.e í
IIID enfêrmo que poderá re

cup ..rar , ande com • l_
.do. ,�.,' )., _ , ,., Ilj�:
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I l1RT� 'l' rel'ca fel:ra I� ele Dezembro �e "<a(\"1
......--------------------..--------------------------------------------------------------------�-------------------------------------------�

TECNICOS
o Brasil poro seu

desenvolvimento

necessito de técnico.

em todos ali!

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua. Deodoro, 33 - Fpoli'l1.
Atende pelo Serviço
Reembolso Postal.

A mais
�

moderna' creação em

refrigerante é o

, i

,

Pelos direitos do homem !

DA'TllOG AFIA
(orrespondencla
(omercial .

DIREÇAo:
Amélia 'M PigozZi

METODO:

Moderno - e Eficiente

randem arraIa

[xperimente-o. r �elicioso
Importados diretamente dos E. E. Unidos

Aos srs. médicos e tarmeceutkcs e aos hospitais
Comunicamos qUQ estamo. rec"bf!ndo uma importação direta

dOIl E.todo. Unidos. dos soguintes artigcs:
Filme. para Ráioli X, E'm diversos tamanhoe.

Almofadoll e travBlluiro8 de câmara de ar. de borrocha -- Dedeiras e

capotinholi higiênicos de borracho .

Luvae para cirurgia.
Cubas, cQmadres. irrigadores, caneca. graduada., compadre., funÚl.

em lerro batido. esmaltado.
E diversos outroll artigo.. ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C
Sociedade Materiai. e Instrumento. Técnico. -- Ciel'ltificolI Ltda.

Rua Conselheiro Mafra, 54 -- Caixa Po.to!, 148,
TelegrClmas: «Somatec»· FLORIANOPOLIS.

Genebra,
r- (U, P,) - O sr, Rene entre os Estados e destinadas a

Cassíní, representante da França' precisar seus compromissos e 1'0-

na 'Comissão das Nações Unidas dea-Ios de garantías.
encarr-egado de preparar a nova, A líberdaue deve ser prole-
Declaração dos Direitos elo Homem, I gida ao mesmo tempo con Lra o IDúmeros seres humaaos.,
fez á France Presse a seguinte

eX-I
abuso dos que dela se utilizam

pa-I qDe já foram felizes com.
posição: ra matá-Ia e mais ainda contra a

"A última -guerra roí- cououzrda tira-nia tota.litária.
I

tu, aguardam teu auxilio ,.-
em nome dos direitos do homem: Por isso, é preciso no dommío ra que possam voltar á 10-
<era impossivel terminá-la sem en- ria alfJ<hcação prática conjugar ain-
carar de frente, ao mesmo tempo, da uma vez dois metados: o que s,e ciedade. Colabora Da Cam·
o castigo dos responsaveis pelos apoia no progresso legislativo e panhe Pró Resfabelecimellte
maiores cr.imes 'cometidos contra na educação d'ísica ,de cada nação
o homem e sem :preparar medidas p o que abre a porta da cornunida- da Saade do �aro.
destinadas a evitar a volta de tais de humana ao controle ínternacío- •. -, .. , ., ..

atentados 'contra a raça humana. nal, em caso grave. V dDesde acríacão do Trfbunal ue Nu- '.
. .

-., en e-se'
re'l11herg 'que venho. me consagran- .10 dir-eito de pellçao. aos OI ga-

. -

d l' d -n rsrnos das Nacões Unidas constí- .

do a questão da e esa e 'O re5,pel- t
'

t d .. t-d t Uma mua para s",lo de ]antat'
t direit do homem Sô'b're UI um pon o e par I a mas am-

-'1 . louri
•

.

o aos Ire! �s '. . _" � bem' é uma arma de' dois gumes,
em BIt! o antigo III Q gumo. camas

esse ponto a-Carta das Nações Ul1l-, ,
..

, " ,.
de .olteiro,

das é mais precisa 'que o pacto da .}'?_n�nto.: é I�l(�C:S? criar ,n�a sede, Tratar à Avenida MaU%'0 Ra-
Sociedade das Nações mas dever-ia das Nações Unidas um orgao com-; 64
se!' completada por u�a declaração posto" de persOn�!d��e� lI1deven-1 �o.: '.' ... ... .... ... ..... .. ..

internacional que constituiria um d(;l�Leb qL�e �_evelao ag.I�/, depois '�� SENHORITA 1
prolongamento. d_:vlcla se,leçdo, junto as

, aso,cla .

.

_ •.

Es.sa declaração, que há um

anolçoes.
internacionais

.mals
represen- A ultIma, creaçao ez:t refri

vem sendo 'pr0parada pela comís- taLlvas; ,_ gerante e CI Guarana KNOT
são prasídida pela senhora Fran- Os recu:-sos Sl:;pr�m?s, dos ?tJl1� EM GARRAFAS GRANDES
klin Roosevelt não pode ser uma rnídos dev cD? 'Poder sel. 10\ ades

. ,

í''Ü�Ogr,a,ha arn,pliada das declara- perante a COl'�e Internacioual de Preterindo-o esta

çõe nacionais dos dircítos do 110- J.usÍlça mas somente depois que acompanhando a moda.

mem, mesmo as mais célcnres co- todos _os c1e�lals: meros, o ele >(':on- fi...,.U Jl nyn
1 a de 17089 '1)01' exemplo por cil.iação por exemplo, sstrver em U 1-11.K U
110 c , ..' _ esgotados
que a comunidade internacional � "

ltem l'esponsabifi.dades lógicas que Sou de ol)inião que çfev·e ser
não ·se ·coadunam com declarações cl'ia,do o Millisl,él'io Publi'Co das

na:ci,onais Lomadas i,soladamenLe. Nações Unidas que fará ouvir im-

Uma declaração dos direitos do paI'ci"ümenLe a voz da comundade
homem pode servil' de guia ao bnma'na ,pel'anLe os juizes de ma

ideal dos povos' e á políti,ca elos go-· neil'a a pl'oLeg·pr não só os oprimi
vernos: isso .não pode baslar para' dos 'Conlm as revelias mas também

. garantil' um respeito eJetivo..
'

de modo a a'pa l'al' as mano:bra.;; dos

É ��so que a França, no seio que deSejariam se servir das mino

-� Comissllo, Ij)reconiwu a, con,in- rias para comprometer a solielez

g(JIção da ,declaração uni,vers·al com das nações respeitadoras dos direi
,uma série cI e convenções coletivas tos do homem",

,

Confere
Diploma

RUA ALVARO DE CAAVALHO� 65

Empregada A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA �
TODOtS OS PORTADORES DE TITULOS DmSTA EMPRESA

Precisa-se de uma para ser- REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O DE}
viços domesticas leveir.-Paga-

_ LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DR
se bem.

-

r·.."A
....

C.....,O
.....

RD�-O COM ESTE REGULAMENTO.
•

.. !.�����... �..�.u.� ..I!?��.i'!.��,. /: PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI:

DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI·
CIO .AMÉLIA NETO.

Vt'.,de-�e otimo terreno com

lOx38', sito à' Rua . Irmão

Joaquim, nesta capital, ror cami..... Gravata., Pijamel,

1
A primeira Agua de ColiDia f.l..

pre-çó favoravel. Tratar na Meia. dai melhoreI, pelol me- no mundo foi fabricada na cl....

l\Jfaiataria C, done. \ norel preçoa 16 na"iCASA MIS de Col6.nia pela Fábrica ale I.Ia..

RUa "Tiradentes
.

CELANEA - RuoC. Mafra. Maria -Fart� - ... - _.

.

AU .. TOMOVEIS

QUER VESTIR-SE COAf COHFO'RTO E ELECiANCIA'

LEMBRA-TE!

Senhor solteiro, dando de si
as melhores referencias. deseja
alugar um quárto com entrada

independente em casa de fami-
11a. Prefere entre a praça 15 e

rua Esteves Junior,
Propostas por obsequio ao

Gerente deste 10 ..na1.

Para rspida entrega
que dispomos.

procure conhecer os tipos e preços

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

Trabalhando lambem em
hortas e quintaes oferece
seus serviços cobrando por
dia CR$, 30,00.
Enviar. recado pelo' tele

fone 1536.

Terzeno

JURANDIR LINHARES & ClA.
Rua Tlradeo te ..

, 18-A
Te íefone 1344

Rua �elippe Schmidt 48

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

Informações nesta redação.

•

o "Colég'io Barliga-Vlerde"
está construido o seu majesto
so prédio e necessita de sua

valiosa colaboração.

l

A Pomada Maa Zaa lIte dar, o afi'rio deaejado,
combatendo M ci&'a e 011 pnaHdoeo deacongee
tiOllando as di1ata� � 6s IUbstanciaa
de real efeito antiséPtic:o-bactericida que entram
em sua f6nnula, a Pomada MaIl z.n previne ..
infccçõea e oaparecim_tode outrosmales ain
da mail gnl'9'e8, dec:urCDtee das hemorroidea.
A 'VeIlda em todas -as F&l'ID&cias em bimagu
com c:áDula� pIII'a facilitar a aplicação.

(Via� De JVUt)

o

Tenha 8e�pre em cosa uma garrafinha

ft'P(·RIIIVO « KN O I»
de

,
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PARTE PAiRA '0 ,POL'Ü SUL O BA
LEEIRO HOLANDÊS "WILiLEM

BAiRIDNDZ"

.

S. H. r. - Informam de Yrnuiden,
Holanda, que o baleeiro holandês
�"Willem Barendz", navio-fabrica
tornou a 'partir para o polo Sul,
acompanhado õe diversos barcos de
-pesca, ondo Já se encontra, aguar
dando a abertura da estação de pes- .

ca, o que ocorr-erá a 8 do corrente
No ano passado o "Willem Baren-!Alz" voltou a Ymuiden com 84.000
banis rle óleo. Espera-se êste ano

· a lingi I' o loLal de 100.000 barris
isto é, 1G.000 toneladas.

I

Quem ·achou? I
\.;rratlfica -s e li quem en tr eg.ar

cno 1. A.,.p.L, EdiflClO eo IP,>"SE
40 • d

J

· Sol ar, uma pasta pre ta Gt

.couro perdida no C rreio ou

no Circular às 11 hora l d o di:"
,:11 do : corrente.
.................................

,CASA MISCELANEA oistrl
buidora dOI Rádioa R. C. A
Victor, Válvulas "e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

·

EM EXPER['F�NCLA. NA HOLANDA
A J!Jl\"J'RErtA DE CA,RT,\JS POR

H ffiLTCOPTElRO

8. H. 1. - Informam dI' Haia que
· 'Pela pr-imeira "ez. o Departamento

. de Correios e 'I'elégi-af'os da Holan
da, empregou um hcU,copLel'o para
a entrega ele cartas. Foi realizado
receutemente o voo de expericn
-cia, entre o campo de aviação de

Ypenburg, e o pari a-aviões "Ka
r-el-Dourmau". Nessa ocasião as

-cartas l'pcebenim um carimbo I'S

i))P'Üial, contendo a menção relati
'va à exper iência então f'eita.

QUflremos que todos façam
'parte' do quadro social dos
-eomponentes do "Colégio Bar
,ga-Verde". Por isso, o paga
ménto da aeão é feito em i)
prestações.

.

Ir' veis a preco de
ocasião

Vendem-se alguns moveis

,�quasi novos, por motivo de
znu'Jança,
Vêr nos dias 15 e 16 sómen

te, à Rua Rui Barbosa 112,
··(Pedra Grande).
·10 • ,. lO. • .

AS M.uT_;HERTIiS CA<Su\,DAlS NÃO
· PODEM .smR FUNtCliONÁRIAiS Pú

BLWkS NA HOLAiNDA

S. H. J. - Comunicam de Ha Ià,

.que embora o emprego de mulhe

·res· casadas no serviço público de

va' ser restringido o mais possí
vel, o Gov.êrno acaba de deoidi r

fazer certas exceções à regra, se

gundo a .qual as funcionárias pú
blicas devem ser demitidas ao ea

\'3arem-se. 'Será 'permitklu reler-se

funcionárias no 'seniço "se hou-

"verem motivos urgentes no inte

resse do. Govêrno". E, tais casos

entretunlo, o emprego não deverá
·

u ll raipussar 10 de janeiro rie 1950.

._ �. .. .. ..
............" ..

"Quem extraviar cnl inuti'lh:ar •

certificado de alistamento papr6
,:multa de 10 a 50 cruzeiros. out�

:;sim incorrerá em multa de 20 • I"

cruzeiros aquele que extraviar ..

,Inutilizar o Certificado d. Rerler-

deta".
(Art. 121 4. Lei tIe Serviço lIIUo

,-tar).

rOlO.'; •••• \ •••• lO ••• lO •••••••••

CIA CATARJI'IENSl
DE TRANSPORTES AÉRE0S lTOA

III ••••••••••••••••• ". •••• " ••••

O TESOURO
Da instrução está ao alcance

· de todos. Dá esse tesouro ao teu

amigo analfabeto, levando-o a um

· curso de alfabetização no Grupo
Escol:1r São José, na Escola Indus

_.:.tr.iaJ .de Florianópolis ou na Cate
-dral Metropolitana.

INAUGURADA EM LONDflJE6 UMA

EXPOSIÇÃO DE MES'DR.EiS DA

PlLNTlURA HOUND])SA
8. H. L - Informam de Londres

que em presença do Principe Ber-

I
nnard da Holanda e do embaixador
dos Paises-Baixns, foi inaugurada

II em Lon9ras, no Circulo Aliado, uma
exposicao de telas holandesas dos

j mestres do século 18 e 19.

I �\' ;.ri�tu���ia· c�u��i�o' ., que
1 melhor-me serve - Tiradentes,
i 44

.).', . .'..

,1,.-',",

Pelo talhe do vestido,

conhece-se o gosto feminino.

Essa a razão de um

invariavel ponto alto

dos vestidos; Êíecê :

suas linhas modernas

e anatômicas.

AS5im, Éfecê reune ao

seu afamado acabamento,

a tradição de gosto,

que o torna o vestido

ideal do nosso tempo.

As jovens e senhoras brasileiras

encontram em Éfecê

a criação ideal para seu

guarda-roupa, pOIS as criações

Éfecê são a resposta

para sua necessidade de

elegancia, comodidade

e tambem economia.

fiA C A ! A 5 .� e
'

.i

c
c:
a
U

�

5

. {

Fusern sucesso em Paris pintores e

escultores holandeses
S. H. L - Informam de Paris,

que vem despertando 'grande inte

resse entre' o público culto daqueda
capital as expos ições de diversos

pintores e escultores holandeses eJS

tabelecidos 'naquela cidade. Eles

iniciaram com grande briLhantismo
a estação elegante de Paris. O pfn
toe .Jos Oroin expôs, de 3 a 18 de

outubro último, na Galerie das Arts
du Fauhourg. O pintor Domela. ex

pôs na 'Casa Denise Bené, pinturas,
objetos e guaohes de 15 de outu
bro a 12 de novembro. No Salão de

Outono tomam parte os pintores
Hooykaas, 'B Geer van Velde, bem
como o escultor Keeu Schrikker
Nos "Super-Independentes", os pin
tores, Mesa Loopuvt, Boars, vau

Eck, e Fr its Klein expõem algumas
telas novas.

. '. regulares cargás do pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA VORI
tnformaçeé. com 08 Agentes

- Carlos HoepckeS/A -Cl- Teletone 1.212
do Sul - Carlos Hoepcke S/A - Cl - Telelone 6 ( End. teleg,

MOOREMACK
Florianópolis
São Francilco

PITlaLll1
1�III[aIR

COMTHA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELeS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Realiza-se hoje, às 9,30 horas na

residência dos pais da noiva, à rua

Saldanha Marinho 1, o enlace ma

trimonial da srta. Maria Salomé

Costa, filha do sr. Lauro Francisco

��s�a�s�:I� �es�o��;;t�i�����l';� FI-nos presentes d'e Natal
;�� ����o�: s:�;�:�oo�m�:�1��;:i

'.

Prado e senhora e do noivo o sr. Chamamos a atenção de nossos leitores, p.ara a exposição de hrin-

.

. quedes e presentes de natal que a "Gráfica 43 S. A. Indústria '8 Comér-

Orlando SIlva e. � srita. Matilde cio" á rua João Pinto 9A, está apresentando aos seus fregueses Nota

Longo. No ato CIVIl, por parte da "":s·e na "Gráfica 43", um maravilhoso mundo de finos brinquedos c um

noiva, o sr. Hélio Rosa e a srita. var-iado sortimento de bons, livros, que estão sendo vendidos pelos

Maria de Lourdes Ferreira, e do melhores preços da praça.--------------------------------�-------------------------

noivo, o sr. Lothar Paul e a srita.

Lucy Costa. Após a cerimônia os

noivos partirão, por via aérea, pa

.ra Curitiba.

ENLACE MATRIMONIAL:

.
Realiza-se hoje, na cidade .de

Curitiba, na residência dos pais da

noiva, o enlace matrimonial da

prendada senhorinha Maria tia Gra

ça Silveira, fino ornamento da so

ciedade' local e diléta filha de nos

:;0 presado conterraneo Heitor Bi

tencourt da Silveira, alto funcioná

rio do Banco do Brasil, ali e de d.

Otilia Doner da Silveira - com o

jovem Tenente do C. P. O. H. Hipó
Iito Arzua, industrial naquela ca

pital.
Aos jovens nubentes, os cordiais

cumprimentos de "O ESTADO".

SRITA. YOLANDA ALMEIDA

Festeja hoje mais uma primave

ra, a distinta srita. Yolanda Almei

da, filha do sr. Lourival Almeida, I
Diretor do Banco Agrícola e orga

ni��dor de Hora Literária da Gua-Iruja.

A gentil .anivet-sar-iente, que' é ele

mento de destaque na sociedade

local, receberá, por certo, as home

nagens de carinho de seu grande

círculo de relações, as quais nos

.assocíamos,

FAZEM ANOS HOJE:

Senhor Henrique Bruggmann,

professor e farmacêutico.

Senhora Ida Moura Coelho, espô

.sa do sr. Antônio. Coelho, funCiona-Irio da Contadoria Geral do Esta-

do. I

Sr. Agripino Souza, funcionário

<la Diretoria Regional cios Correios

'e Telegrafas.
Dr. Anisio Dutra, Juiz de Direito.

Senhora Alcla Luz Costa.

Senhora Lelita Pires de Oliveira.
I

II professora.
Tenente Virgulino

chado.
VIAJANTE:

Senhorita Dalva Lebarbenchon,

Furquirn Ma-
)

ii
I JULIO DOIN VIEIRA

Chegou de Curitiba, onde vinha

cursando a Universidade do Para

ná, o jovem .Júlio Doín Vieira, que,

lá concluiu o 3° ano de Medicina.

NOIVADO:

Com a distinta e gentil senhorita

Irani, filha do sr. Arlindo de Oli

veira e de su� éxma. espôsa (i. Zul

mira de Oliveira, residente nesta

cidade, contratou nupcias o jovem

Américo Afonso da Luz, do nosso

comércio.

O jovem par bem como os res

pectivos progenitores, tem recebido

efusivos cumprimentos de seu gran

de circulo de relações.
ENLACE:

,I

I
.!

..

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

Qualquer movimento lhe dá corda 1

Com um novo e mais

avançado sistema automático!

.. , e é combinado com a precisão máxima

-

a famosa PRECISA0
OJfEGA!

OMEGA Autornàtíco foi considerado corno verdadeira

obra-prima por parte dos melhores relojoeiros do

mundo, Essa s ensação se deve a êste Iato : com o

m2.1S engenhoso e avançado sistema automático para

renovação da corda, combinou-se' êsse ponto culmi

nante da .indústria relojoeira, que é a famosa Precisão

Omega! E a Precisão Omega é a mesma que oficial

n-ie,1te detém inúmeros sensacionais recordes nos gran

des concursos de precisão de Teddington, na Inglaterra;

e de Genebra, na Suíça. Ouça também a opinião de

qualquer uma das milhares e milhares de pessoas que

ostentam com orgulho êste surpreendente relógio!

E visite um bom relojoeiro para admirrâ- os ele

gantes e exclusivos modelos do Omega Automático.

, I

COMO FUNCIONA O SiSTEMA AUTO

MÁ fiCO OMEGA: Ao merior movimento

Ido seu pulso, a peça A, conforme indicam

os setas, põe,se o esc.ler, ind� e vindo en

tre a melo B e o mol a C. Lse simples, mos

engenhoso dispositivo, move o engrenagem

da corda D, renovando-a incessantemente,

sem afetor, no entretanto, o prsclsõo rigo

rosa da marcha do seu Omega Automático.

Em repouso, rese rva d.
marcha ató 40 horas

•
Corda automática e

manual indepenc:llllntes

Antimagnético

Inc>xidáveJ

Amortecedor de choques

O automático de menor

espessura

Vidro inquebrável I
I

(2
OMEGA AUTOMATIUO

,

OMEGA P R o o U T'O o Â 5 o C I � T � 5 U ISS E P o U R L' I N D U S T R I E H o R L o G t R E - G E N E B R Â - sul ç Â

Reflorestamento
Hio, 15 (A. N.) - A Secretaria

de Agricultura do. Estado do Rio

Rio, 15 (A. N.) - O ministro Da- está elaborando um plano no sen

niel de Carvalho determinou a re- tido de promover o plantio em lar- ,

messa desta capital para o Estado ga -escala, de essenciais florestais.

do Paraná, do seguinte material: I Entre as medidas que estão sendo

máquina de beneficiar arroz marca
i

projetadas, figura a da isenção de

"Zacarias" tipo E, para 90 e 120 sa-
. impostos, criados e a serem cria

cas diárias - custo de Cr$ 86.000,00;
.

dos, para as empresas que se orga-

2 ventiladores manuais para cere-: nízarem com o fim precípuo do re

ais; 2 batedeiras manuais para ce- i florestarnento e provem haver efe

reais; 2 conjuntos para beneficia- tuado o plantio de pelo menos 500

e oxígêneo- menta de cereais, marca "Santa
I
mil árvores. O número de essenciais

Rosa", capacidade de 30 sacas por plantadas diretamente ou por inter

funciona'-I dia; 2{) extintores de formiga; 3: médio da Secretaria, nestes últimos

semeadeiras Oliver; 1 mula l11eCâ-j seis anos, não atinge a oito milhões.

nica; 1 jeep. Essa quantidade é insignificante se

Vende-se
.

Além dêsse material, foram en-I apreciada
em fa�e das .necessi�lades

tregues à Secção de Fomento no 1 crescentes das industrías, do con-

L�:COM{)VEL WOLF Por n,10tiVO de mudança, ven- Paraná, importados dos Estados' sumo em lenha e carvão, que estão

Vende-se, juntos ou sepa-
de-•• à. rua Almirante Lamego'n', Unidos; 1 trator Oliver 80 KD, 1'0- destruindo as reservas 'florestaís

50. Ó ••Quinte. das de pneus; 1 trator Internacional fluminenses.

rados, uma instalação com- Uma bahíra cem vela e demei.
.

pJeta para fécularia e um

I
pertences

WD 9: com rodas de pneus; 1 ara- Nos próximos três anos, segundo

Iecomovel WOLF de 34 H.P.. Uma e.tante. Um armário de d� Oliver n. 143, de 3 dISCOS; 1 ara- se espera, serão plantadas pela re

Inform ações com Procopio cozin�a Uma 'aia d. iantar com- do Internacional de 4 discos; 1 gra- férida dependência da administra-

Lima - Il"ara M
'" l}.l�ta

Duo. C;JmaJ, Uma gala:ie.l'<l de Internacional n. 9 A, com 32 eão-públíca do Est-ado vinte milhões;

'Y llnlClplO po ra colocar gelo, marca Steigle-l .

.

de Cresciumo. der nova.
dISCOS.

dessas essências .

Mbquin8s agrarias

anestesia pelos gases
NO HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE DO SENHOR DOS

PASSOS

protoxido de azo lo, eter, carbogêneoCiclopropane,
terapia.

Moderníssimo

mente.
Anestesias completas a Cr$

aparelho Heidbrinck. Já em espléndído

250,00 e 150,00.

FECULARIA

.
'
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o ESTAOO-Terca-Ielra 16 ele Dezembro de '.47 7

. Cadasfro Social do «O Estado) Não terão auxilio
Washington, (U. P.) - A Ca-

mara dos Representantes dos. Es
tados Unidos aprovou por 7.8 vo

tos contra 37 a suspensão de todo

auxilio, de conformidade com a

__
" lei de ajuda prov;sana, a todo

..... _ ••••••••••• " � ct.U ..

J) 8..a· , "
• • • ••• • •••• • •• • --... ••• •• • • •• • .... paIS cuj b governo caisse debaixo

.... do dominio da Russia ou do Parti-.� � :.._ .

do Comunista.

PMImoe ao. DOUM� le1toree. O IR'MBcUr •
--.on .abmo • remete-Jo 'iIlOIH Re!laclo �
....-o _"'0 nouo ..... c.dutio .....
- .......•....•...... � -

\

.......................................................... A Camara aprovou tambem, por I

109 votos contra 57 a emenda exi

gindo provas de não filiação ao

partido comunista, por parte dos

funcionários, nos países beneficia- . PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

dos, que fariam a distribuição dos SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO

suprimentos de auxilio. QUAR'I'AS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO

Por outro lado, as esperanças SEXTAS-FEiRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
de que o Congresso alcançaria uma "VOE PELA "REAL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL"
decisão final sobre a lei de auxilio AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIROS

provisório - para a Itália, a Fran- PELOS CÉUS DO BRASIL HÁ SEMPRE UM AVIÃO DA REAL __:_ A

ça e a Austria - á noite passada, NOBREZA DO AR

esvanesceram-se, ao ser anunciado AGENTES - OLIVEIRA & CIA. - RUA JOÃO PINTO - 18

que 15 emendas á médida estavam TELEFONE - 1,358 END. TELEG. VIAREAL
ainda aguardando consideração. �_._---_ � _. __ - _ -

%1"-0 OU c.r '.
. .. ., � ...

.._, do Pai (mie) .. • •••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••

................•.............•.......... : � � .. , ..

..-.-

,

-- :. . - . ". .

DR. MARIO WENDHAUSBN
Clínica médica de adultos

e crianças'
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felipe Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. A. SANTAELLA
o pela Faculdad. Na.
Meó.1c1na da Um.,....Id&

BruJI). Médico por concur·
GIII • lIerv1ço NtrcionaI de Doa
lU .atais. "Ex Interno da santa
.. de Kaerlc6rdla, '. HoapttaJ
� do Rlo'u capital Jf.

dera!
....,,. KillDIQ;\ - DOJalIfO.u

NIlR\fbSAJI
- eouuJ.tóIrlo: Edlflcl0 AmtiiII

NETO
- Bu hl1pe Schmidt. Couul1Ul

OU 16 ii 18 hOru' .....

Relliciencia:
Largo Benjamin Con.tant/n. 6

H. POLYDORO S. THIAGO
.-:IiIIIIteo do Hospital de Oarldadl'

de Florianópolis
Ao.aOi.IWilente da Maternidade

!Jl\IMJIIOA. MEDICA - DISTO:s. .

1U0t5 DA GESTAÇAO E DO

PARTO
J

�... 4011 orgãos mternos, ...

pooIalmente do coraçâo
--OU da tirolde e demlUa

gl&ndulas Internas

iII'lIiIIIIOnBAPlA - ELEC\I1I1'.OCA"

Ii\lMKlBAnA - MEl1A110LI8MO

BASAL

�IIU 41l1rlamente dllll �!i aa

18 horas

,�. chamados .. qualquer
'.� tncíusive durante a noite.

'_IIilIU1LTOBIO: Rua Vitor Metre>
100, 18. Pone '101.

��: Avenida Trom·

powski. 62. Pone 761

JI. II. S. CAVALCANTI
i'i!bl!ea . exclusivamente de cdu«:u

.ue 8aldan.t. Marinha, 1.
Telefone l[. 732

II. ·IAVAS LACERDA
-=i�lca de Olhctl
- Narls - Gcr:rmta.

IPNlcriç50 d. lent•• de
oontato,

Reiniciou sua clinico
Conaultorio: Felipe Schmidt 8

Doa 10 à. 12 h.. e das
14 à. 18 hora.

TELEFONE 1418

DI. ROLDAO CONSOM.
4111!A.11aGIA. GWlRAL - .&II.rA Vi>
avasIA. ,,,_ l[OLMTIA1I ». _
• ••• lfRORAB -Q PARTOfJ .• .

illlraa40 pela Faculda<1e de Itam
lIImla da Universidade de 111&0

1"eUo, onde foi assistente por 1'a.
.... BOI do Serviço CJ.rtú'gicO 6a

Prot. Ãlfpio COlTeia lIIeto
� do estêmago II viu �).
iIIIInI, lntQtlnoB delgado e «I'OIII»,

112r6ide, rms, próstata, be:J:lca,
boro, O'VirlOJII e trompaG. ·Vacwo.

I eGlal, áidrocele, V8rWeS I h�
CONSULTAS:

__ • ..
..

15 horas, ii· RUII ••11)8
�t, 21 ('IIltoB da c... �"'"

ralso). TeJ. 1.598.
IlIII!iIJlD:fINCIA.: Rua Esteves I.

Il1or. 17': Tel. Il 7M

DI. NEWTON D'A.VIU
� - 'Via"á Urlnúlu -

I DoR,aa dOlJ !JIlItestInOIl, 1'6to e
__ - Hemorroidas. Tra�

� dA colite amebfana..
ilI'ls1oY!rapla - lllIra yer.melho,
CozIJNlti: Vitor Meirele., 23.
�� 4larlamente la l1,aO 1iIII.
� Il\ tardo, das 16' ha, em I1iaJ!lte

&es1d: Vida! Ramoa, 88.
rcu.. .1067

DI. LINS NEVE!
Mol�st1as de senhora

Cio1I3Ultól'!O - Rua João Pinto L .,
- Sobrado - Telefone 104M.

lItNidancla - Rua Sete de Setembl'o
..,.- (mdlf!fc1o I. A. P. da EBIl1"ifa)

Telefone M. 834

PAULO FONTES'
ClInico li .operador .

�t6r1o: Rua V·ltor Menlea, ..
Telefone: 1.400

OounltiUI das 10 às 12 e dq 1. la li! 1
iP.uidbc1a: Rua Blumenau. IS

Telefone: 1.828
-

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê1iltleo lflLO LAUS
Hoje e amanhi ••ri II a.. ,referida

Droc.....eloAafl • eetraqelru - Bcuueopátiu - "_mm
_arlú - Anq•• ti. ItOIT-'l.CIta.

Sara.ce-a. a exata .bll,e"laela 5. reeeitaArl. .ftUce.

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

.

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chap,::.o-.

Profissional competente - Ser viço rapido e garantido.

V. S. quer o prGgresso da
lt()s-sa Juventude 1 Dê-lhe ins

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

TEUS fiLHOS
aplaudirão teu (edo,

quando souberem que cola
boraste pró Restabelecime.�
to dz Saude do Lázare.

f
I

Santos
I

i

RECLAMADA: Cia. Telefônica I ti!:tarinense
OBJETO: Suspensão. IDIA 18, ás 16,30 horas: 1 CAPITAL E RESERVAS

PROCESSO n. JCJ-249/47 'j' RespoollabiJidedp'1iI
Recetll'

RECLAMANTE: Estanislau Men- :

II
Ativo

��� - Comércio e Indu:tria l .

'OBJETO: Diferença de

SaláriOS.. .1 ,i..
Sinistrol pagos nOll úiti.ínOil· W I.UlOiO)

DIA 19, ás 16,30 horas: (ReepOfleabilida<:iet
PROCESSO n. JCJ-250/47 !
RECLAMANTE: Ivo Pedro Alves

1

Diretorea:
OBJETO:' Aviso prévio e folgas : Dr� Pamphilo d'Utra Freire de Caf.valho. Dr: Frenei.co

semanais. I de Sá; Anisio Malilorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

� «l José Abreu.

Funcionário p,úblico
Lembra-te - descontando dêz

Icentavos diários de teu. venci- � �nIJ!l'lASmento, salário ou l'emunel'a-
�

..

O . �V
ção poderás deixar para tua. Próprios para jardins ou área.s,
'fa,milia, um peculio até Cr$ armados em sala espaçosa.
30.000,00.

.
I PREÇO: CR$ 300,00

Inscreve-te na Associação ótimo presente de Natal. - Fábrica
Beneficente. ·João Pintó n. 44 - Fone 1.134

JDsti�a do Trabalho
DIA 1-5, ás 16,30 horas:

PROCESSO n. JCJ-256/47
RECLAMANTE: Osmar Santos
RBCLAiMADO: Alfredo Knarblack
OBJETO: Aviso prévio.
'DIA 16, ás 16,30 horas:

PROCESSO n. J·CJ-247/47
RECLAMANTE: Nascimento Se-

rapião Vasco
RECLAMADA: Cia. Telefônia ]

Catarinense
OBJETO: Diferença de salários.
DIA 17, ás 16,30 horas:

PROCESSO n, JCJ-2,48/47
RECLAMANTE: -Francisco dos

J' RL.
SEGURANÇA-LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

Serviço a bordo atendido por COMISSÁRIAS

NOVO HORARIO «REAL»

Compra-se

Locomóvel,
Completo sômente a môqumo, deou

100 150 HP.
Ofertas para

ICaixa Postal 139 ou nesta Redação

Cia. Continental de Seguros
Rio de Janeiro

Fundado em 1.924-
INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

Capital Realizado e Reservas Cr$ 5.140.440,50
Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$

.

18.162.621,30
SÉDE (Rio de Janeiro) SUCURSAL (São Paulo)

Av. Rio Branco, 91 - SO ando Lgo. da Misertcordia, 23 - 10° ando
Teleg. "CONTINENTAL" Tdeg. "CONTAL"

AGÊNOIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú -

SALVADOR - CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

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

rior.
Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Cida

de de FLORIANóPOLIS com a nomeação. de seus Agentes Gerais Se
nhores.

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

DA
'_�QrJA � Urle �- IY�: I A � oi
�JHlllilB'DlIO� l\l 'i'�Ã:I"8FOJl,TJ.!liII

Cifnu do Baianco de 1944!

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978Aol.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

98.687.816,30
76.736,40 t .306,20

de crIanças
podendo, também, ser

Reinisch Bum
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DO NORTE DO ESTADO, REGRESSOU ANTE-ONTEM À NOITE� O EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO. EM SUA VIw,
SITA A DIVERSOS MUNICtPIOS� RECEBEU S. EXA. CONSAGRADORAS PROVAS DE APRÊÇO E SIMPATIA DO POVO.

O ,TESOURO QUE O ftnaxn' RECO[HEU
1'razidas ti Floria.nópoUs. amos Iras do prec.ioso\

Tendo chegado a este pórto o vapor Araxá, (.11.1'·: ultímarnente concentrou bs comentários do povo,
pelo Jabuloso 'tesouro encontrado no mar, a 100 mi lhas de Paranaguá, a nosaa reportagem procurou
entender-se com a respectiva tripulação, afim de colher alguns dados sõbre o venturoso encontro,

O acaso aproximou-nos do sr. Arnaldo Francisco da Silva, foguista. do barco em referência e quo é,
um dos felizardos "co-proprietários" do tesouro.

.

Informou-nos êle que o Araxá navegava norrn
'

avistava à distância, um dorso extranho. A pt-inctp io
ou de uma baleia morta, mas como o volume I) :l
liberado que o Araxá s,e aproximasse rio mesmo .

. O bloco causou surpresa pois à bordo ninguém
Houve então, lembrança ele um achado por JJa

de caso idêntico.
Contra a especlativa de ter pela frente um Le"

isto não desanimou os mais entusiasmados, DI�J)t)H
e depositado no vapor.

.

,Notavam então que dele escorria um liquido
te como acontecera com o tesouro encontrado pele

Como foi posteriormente positivado, trata-se de
Segundo nos ínforrnou o sr. Arnaldo F. da ;3ilv:.\.

milhões ele cruzeiros - sendo recusada porque o va
O mesmo sr. Arnaldo Silva abriu urna latinha

na ocasião do encontro:
É de côr amarelada e de cheiro df'sagl'nd:i VI'1.
Do mesmo bloco recolhe-se outro óleo, ela ch«

aplicação em perfumaria.
A parte sólida do bloco presta-se para iíILe�'p':,

etc., e é de côr transparente e inquehrával.
Apurou mais a nossa reportagem que a Lr ipul.;

seus direitos de. propriedade.
A amostra de óleo trazida pelo sr'. Arnaldo Pra

derno, à Rua Felipe Schmidt.

-

r

fi

•

- -----_._-------�-

a

'lorlan6polb� 1\l cie dezembro de 1947
almenLe, quando o piloto e mais 'um da tripulação,
julgavam tratar-se ele alguma embarcação vi l'ada.
imohilidade do corpo deixassem duvidas, ficou. de ..

sabia explicá-lo.
rco americano e admitiu-se a hipóf ese d-e se tratai-

ouro zombaram alguns ,homens, da trtpulação, mas·
ele algumas hesitações, o estranho bloco foi alçado

olenso, ele cheiro um tanto desagr-adável, jusklmen··
navio americano.
ambar cinzento, de valor inestimável, .

já foi oferec.ida pelo mesmo, a impor-lância de '27'
lar .do achado é muiLo superior.
que trazia consigo, e mostrou-nos o óleo recolh ido..

•

Com o f'rio sol'idif'ica-se e dilui-se com o calor.
ire agradável, justamente o de grande valor ]lela sua

antes utilidades, como piteiras, cach imbns, bengalas,..

ção do Araxá já constituiu advogado 'para def'ender

ncisco da Silva acha-se em exposição no Salão Mo-

Voode Hermano
Será hoje. à noite, o anunciado

festival do Conde Herrnaun, no
Teatro Alvaro de Carvalho.

O grande ventríloquo humorista
dará um espetáculo de íneeavel
atração, com numeras interessan
tíssímos, alguns inéditos.
Prove-se, assim, que apanhará

uma casa cheia.

Só seremos iodes, quando
formoso todos Instruldos este é
o lema do Colégio Barriga-Ver
de.

Exposição Acarl
Foi inaugurada, ontem à tarde, a.

20a Exposição de Pintura do sr.
Acarí Margarida, instalada no De
mocrata Clube.
Consta. a mesma de 60 quadros a

óleo entre os quais, segundo no
informou o pintor conterrâneo.
destacam-se os ns. 1, 3 e 5, res
pectivamente intitulados "O, banho
de Jacyra", "O 1° colono do·Est.arln
de Santa Catarina Juan Hernandez"
e o retrato do "Almirante Taman
daré".
A exposição está sendo muito 'Ji

sitada, por. pessoas de todas a"
classes sociais, tendo o se. Acart
Margarida sido muito cumprimen
tado por todos,

leria Iomecído
o veneno

Atmosfer.a polvora

Nuremherg, 15 (U. P.) - Arthur:
Axmann, ex-chefe da Juventude do

Reich, declarou ontem ao magistra»
do norte-americano Robert Kem- .

pher, ter sido ele que, no mês de

março de 1945, havia presenteado
a senhora Magda Goebbels com- o-.

veneno, do qua se utilizaria depois
a família Goebbels para dar fim .aos..

seus dias - anuncia a Agência Da
na.

Acrescentou Axmann que a dís-
tribuição de veneno ás altas perso-
nalidades nazistas fôra iniciada vá
rIos meses antes da derrocada fi
nal. Essas empolas eram fornecidas'

pelos médicos e muitas vezes o ve

neno ficava oculto em certos obje-
tos, particularmente nos isquei-:
ros,

Em março de 1945 Axmann acen-

deu um cigarro com um daqueles
isqueiros, diante da senhora Goeh
bels, que ficou espantada com m

forma bizarra do mesmo aparelho..

I Axmann revelou então que o is-'

queiro continha um veneno fulmi-·

h
;
nante e, a pedido da senhora Goeb� ..

p�� bels, deu-lhe o isqueiro na presen�"

: ça d.o seu marido.

o caso do novo
cometa

São Paulo, 15 (A. N.) - Falando
à imprensa sôbre o aparecimento
de um novo' astro, o sr. Alípio L. de
Oliveira, diretor do Instituto As
tronômico, declarou que. ao que
parece, trata-se de um mateoro lu-

! minoso ou de um bolido, mas não
de um novo astro. Acrescentou que
se' pode mesmo admitir à possibi
lidade de uma confusão com o co-

Seja um élo a mais na ca

deira. que ha de unir esforços
em favor dos que 'sofrem.
Você não pode, .sem previo

exame, conhecer ÓS verdadeí
ros necessitados entre os que
lhe estendem a mão.

meta de Ence.

Q e bo ! Rio, 15 (A. N.) - Encontram-se M f f'lhu rou O - atualmente nesta capital, todos os a 'l.oU o t o
Genova, 15 (U. P.) - Foi rouba- chefes da Divisão de Maternidade Cruz Alta, 15 (A. N.) _ Bárbaro

da �or desconhe�.idos a }ncora do e I�lf�nci.a da Legi�o Brasileira �e I
crime ocorreu na cidade de Getú

navio norte-amer-icano Reb Orn" Assistência, os quais, sob a presi- lio Vargas, tendo Palrrríra de Souza
que se encontra atracado no porto dência do sr. Muniz de Aragão, di- assassinado friamente, sua própriadesta cidade.

, I retor do DMI, da Comissão Central,
I
filha, Abigail, de apenai' 4 meses

O roubo da a�cora,. que pesava vêm diariamente se reunindo, a de idade, simplesmente pelo fato
uma tonelad_a, fOI realIzado duran-, fim de conjuntamente resolverem de não ter encontrado quem a qui
te as o�eraçoes de descarga do

mes-,
os mel!lO:'es .m�dos de i�tensific��ão sesse ter em companhia da menor.

mo navIO. d,a a�slstencla a matern�d��e e a

�n-I A polícia, em poucas horas es-

A b
• fanCla, em todo o terntono nacIO- clareceu o crime, alegando a ccimi-

S ases amerlca... nal.
. i

nosa que a pequenina vítima tivera
.

p
Ontem, mesmo, segmndo um pro-' morte natural.

DaS no 8namà grama preestabelecido, os delegados --------------'-

Washington, 15 (U. P.) - O De- estaduais e 'territoriais, debateram A . folhinha IIdeuista
partamento de Estado deu a públi- diversos assuntos, entre esses está

.

co o texto, de duas mil palavras, do o orçamento para 1948, ou seja a

acôrdo sôbre ,as bases, mostrando distribuição de verba para cada De

(!ue os Estados Unidos concordaram partamento de maternidade e in-
fância.em pagar ao Panamá 180.500 dóIa-

res, anualmente, para uso de qua
torze estabelecimentos militares que
protegem o Canal.
As cláusulas gerais do paelo fo

ram anunciadas em começos' desta
semana. Acompanha o texto um Ouro verde
documento de 800 palavras descre- \ I
vendo os pontos defensivos e esti- São Luiz, 1·5 (A. N.) - O diretor I
pulando o periodo de sua ocupação. técnico da Associação Comercial.
Pejo acàrdo os EE. UU. pagarão divulgou um artigo sàbre o valor i

137.500 dólares para reparação e da folha da palmeira de babacú.!--------------
manutenção de estradas usadas pe'- Citou os nomes de várias firmas

1 Assim vamos muito mal.

10 Exército e a Marinha norte-ame- estranaeiras que desejam importar
Três elei9?es - três derrotas.

. ", . Antes Ja do Carnaval
ricanos para pôr em funcioIlamen- essas folhas, ate com o tamanho de Nosso fim são. cambalhoLa",
to as bases. As despesas com obras dois metros. Acrescentou o profes
de emergência feitas pelas forçass Sal' Alfredo Bena, que se o Mara
militares dos EE. UU. serão dedú.-, nhão desenvolver esse comércio,
zidas daquele total. ,poderá ficar nadando em ouro.

de
Damasco, 15 (U. P.) - Tudo le-. Também anuncia que o Ministério

va a crer que a batalha "pela li- da Defesa sírio ordenou que unida

hertação da Palestina" se avizinha des blindadas se rennàm nas fron

a passos agigantados, Sente-se at- teiras, prontas à primeira ordem

atmosfera de pólvora. Não é apenas de marcha.
a luta entre árabes e judeus; é o Em todas as Mesquitas, o tema

desdobramento de providências mi-
1

da pregação de' sexta-feira foi a

Iítares dos Estados Arabes, apesar i "Guerra Santa". Nesta capital, a

dos desmentidos oficiais e oficiosos multidão de crentes deixou a grau

apesar das garantias do governo li de mesquita aos gritos de "Á morte,
britanico. os judeus".
Corista que Faouzi Kuakji terá o i Os jornais "AI Mana�a" e "Ba

comando das "forças de libertação' rada" informan que negociações
da Palestina", com quartel-general, com a Indía e O·Oriente foram Iei

aqui, e que desde quinta-feira as-: tas. O transporte de armas ligeiras
sumiu efetivamente o comando indo e munições será por intermédio de
em excursão de inspeção aos cen-

j
empresas árabes de aviação, e a ex

'tros de treino de "voluntários". O I pedição do armamento pesado por

jornal "Alkabas" diz que à of'ensi- comboios automóveis. Essas nego
va árabe será lançada no inicio da; dações foram preparadas logo após
próxima semana e que a distriblli-' o embargo americano á expedição
ção de armas e uniformes começou, de armas.

ARNOLDO SUA,REZ CUNEO
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 horas, com

marca.da, a cargo de abalizado
fissional

Rua Arcipreste Paiva 17

AudiCão de piano
Realizar�se-á hoje a audição de

piano da professora Gilda Ligocki
Lopes.
A elegante reunião de arLe s8ní

no Clube 12 de Agàsto, com inJeiG
às 20 horas.
Como dos anos anteriores a [\11-

dição dos alunos da consagTClfla
pianista terá 11 presença de uma

grande e culta platéa, visto ser um
dos mais atraentes é fino o progra
ma organizado.
Agradecendo o convite, anteei

pamo-nos em felicitações pelo se
guro o pleno êxi'tô que ser;:\, alcan
çarlo em tão eneantadora festa ele
arLe.

Eleições sindicais
Rio, 15 (A. N.) - Já foi publi-·

cado, para receber sugestões, o pro-'
j.eto organizado pelo Ministério

.

do'
Trabalho, no sentido da realização'
das eleições sindicais. Foram in
troduzidas várias inovações, inclu�"
sive a que prevê em certos casos, �'

votação pelo eorreio. Áquele Mi-·
nistério já começaram a chegar su
gestões das entidades interessadas�
,as quais são estudadas pessoalmen-·
te pelo ministro Morvan Dias de'

Figueiredo.

"�cn. Ia Industr,Oal
As Federações de Trabalhadores

nO �, de São Paulo apresentaram as se-'

de Flor·,l.Jnõpnllo�. guintes: poderá votar todo aquele
n ., i\) que, até trinta dias antes da rea-'

Rio, 15 (A. N.) -·0 ministro da lização do pleito, for maior de 21

Fazenda enviou à Câmara dos De- anos, possuindo titulo de eleitor;;'
pulados, acompanhada de exposição não poderão votar os que não se

de motivos a mensagem do presi- houverem quitado até um mês an-'

dente da República, referente à tes do pleito; não serão eleitos pa-

abertura do crédito de Cr$ .ra os cargos de admimsfração, ou

60'.000,00, em reforço à verba 2-II,

I d�
representa?ão sin�ic�l, _os que'

do vigente Orçamento Geral da Re- nao forem eleItores smdlcals.

pública, para despesas com alimen- . Do projeto consta um item pelo"
tação de alunos da Escola Indus-I qual é vedada a candidatura de e]e

trial de Florianópolis, até o fim do I mentos reconhecidamente anti-de-

ano letivo. I mocráticos.

NOVEMBRO

23
DOMINGO

1947 - Nova' derrota
udeni::,ta, em Santa
Catarina.

. Pllrder, p'erder po'r de'stino,
P'erder sempre, :::em descanso.

É COrTeI' a sol a pino
Sempre em corrida de ganso!

PÁGINA LITERÁRIA

PA R A-'- F E R IDA S,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
C O' C E I R AS,
'F R I E I R A S,
ESPINHAS,.ETC.NUNCR EXISTIU "GURL

ExoosiVão Ernmvrich
Foi oficialmente inaugurada, on

tem, a exposição de pintura do ad
mirável paisagista Emerich, e ins
talado no Clube 12 sob o patrocí
nio do sr. Governador do Estado.
Os trabalhos, embora em número

pequeno, são de uma encantadora
felicidade, reconhecendo-se através
de cada um deles, o fulgurante ta

lento do pintor.
São telas de técnica por assim.

dizer impecável e onde as tonali-
dades das cores e a sugestão dos

L
. ..

B
II i ·

motivos impressionam á primeira egulo' raSheUa
vista. Por isto Ernmerich tem sido'

de i1SSIOstenltl·�muito cumprimentado. . li U ti

"O Estado" recomeçará a pu

blicação de uma "Página Lite

rária", 'aos Domingos.
Para a mesma aceitamos

colaboração dos mossos. inte-

.
lectuais, bem como dos "no

vos", a qual deve ser entre

gue. nesta redação até quarta
feira, de cada semana.

Os originais, mesmo não pu-
blicados, não serão devolvi-
dos.

Devemos esclarecer, que é a1 pri
meira vez que se reunem no Rio,·
os chefes de Divisão de Materni
dade e Infância,- da L. B. A.

Em Bom-Retiro, à instalação rla Mesa. faltou 11m rino "e1'''''-

dores eleitos pelo P. S. D .. Em virtude disso, Q p�sii:Ie�� gm i:�1l 1
dos quadros da minoria. Vencpu pejo criténo. em vellllÜP, lWU

vez que houve empate. Parabens à U. D. N ..

.
GUILHERME TAL

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


