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Aos mandatários do povo, apercebidos da própria. responsabilida
de, o mínimo a se exigir será, no desempenho do mandato, 'absoluta ho-'

'nestidacle de propósitos.
Que um membro do legislativo, por lapso de -p.nLendimento, seja

conduz ido a uma decisão contrár-ia a solicitações públicas, compreen

de-se, justifica-se ou, até, perdôa-se l O errar está na contigência hu
mana, Essa benevolência julgadora, ontretanto, não poderá tutelar

aquele que, recidivamente, revista suas atitudes ,da capa negra da má-

•

! MAJB ...NTH�O OU.R!O D� 8.ANTA C.ATARINA fr. O que, vez por outra,' erra por engano, não pode ser averbado de

'''''''IUl'tetárI9 ti D. Q.,r�ntfl: SItNEI NOCETI _ Diretor Dr. 'RnR�N� UE ARRunA RAMOS incoreção.,O que erra sempre por engano, comprova incapacidade e de-

Otretor li .. Re4açle A. IM.MA.SCENO DA SILVA ve, pelo 111(']10S, salier afastar do caminho a sua ignorãnci a. Já o que
'-----,---- .

I
._.,.-._'- ---- erra para errar, êsse f\ sempre 11m deshonesto. É o obstrucionista re-

Ano XXXIV Florianópolis Quarta-feira, 17 dI Dezembro de 1947 I M. 10.140 pulsivo e irresponsável, que não respeita nem a dignidade própr-ia ('>

________'____
faz papel higiênico do rnandato. Neste caso, - é melancólica a, confis-

.são _. está .um dos rel)resentanf,es udenistas em nossa Assembléia.

Instalada a CaAmara' Muni"c·l·pal Jorn�li\\1. ta B�fjf:lt!!
Em br-ilhante B explícita Mensagem ao Legislativo eatar-inense,

I.' li U .... \l {I submeteu o honrado Governador do Estado um projeto de lei, que au-

P
'toriza o Govêrno 'a contrair com a Caixa Econômica local, um ernpres-

d FI
· ,
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ereU8

grata satisfação ';�:� e�� ��::s::����'��I���'is�rnortiZlÍvel em 20 anos, aos jmos de 8% ao'

f e orianopu IS d:r;:�:�r:;j:, el:ição para Pre- Esse empréstimo será integralmente aplicado na mecanização dos

•
sidente da Câmara d'e Vereadores serviços rodoviários do Estado. Como, garantia subsidiár-ia do contrato

_ da Capital, do nosso eminente e a ser assinado, o Estado caucionará 20.000 apólices de 1.000,00, nomí-
As 15 horas de ontem, assim pré- 1° S t" 1:7 ilt V I t

•
'

ecre ano: .rarm on a en e. querido colega de imprensa, sr, Ba- na.Liya;s,aos juro de 8% ao ano, e transfer íveis. por endôsso.
viamente marcado por s. exa. sr, ')0 S tá M I D d- ecre ano: .1 anoe anato a tista Pereira.

.

O projeto foi deviclamenle encaminhado à Comissão de F'inanças;
dr. Arno HoeschI, digno juiz elei- Luz.
t I f,

tendo o deputado Oswaldo Rodrigues Cabral, da U. D. N" epi voto ven-

ora, no edi leio em que funciona Após a eleição, o dr. Arno Hoeschl,
I

. ciclo, opinado pela sua rejeição, sob o fundamente de oneroso aos co-
Q nstítuto de Educação de Floria- pronunciando curta oração passou

..

,

I'
1'1"'e5 públicos. Analisando êsse projeto, de maneira capciosa, o repre-

nopo IS, instalou-se a Câmara de a presidência aó presidente eleito
V d

sentante udenista apadrinha metodes e conceitos que, por sôbre lhe
erea ores do nosso município. - Batista Pereira. O dr. João Ba'-
T d

-rovelarem a dolorosa e 'crassa ignorância em assuntos financeiros, ain-
en O o sr. dr. Arno Hoeschl as- tista Bonassis, "Ieader " pessedista
id

da uma vez ,evidenciam a sua apodrecida e odiosa má-fé. Ao citar, P01'
sumi o a presidência dos trabalhos, na Câmara Municipal, discursou em

'

'exemplo, um trecho da Mensagem governamental, não se eximiu o de-
que eram o de instalar a Câmara nome do seu partido. De entre as l

d V
putado uden ista ele sua ireesistivel vocação para a fraude: amputou

e ereadores, dando posse aos suas, palavras, ouvimos o seguinte: palavras para, com êsse expediente torpe, isolar e contrafazer o con-
srs. vereadores eleitos no último "Todos nós compreendemos que es-

Ieit d 'l,'> d'
teúdo de um conceito, Asseverou o sr. Oswaldo Cabral que o Governa-

p er o e = e novembro próximo te local é para tratarmos dos inte-
d

dor, ,em sua Mensagem, sustentara que "o automooei, ceicuio de luxo
passa o, convidou para tomarem' resses do povo e dos nossos muni-

.
até há bem pouco tempo. está lioje ao alcance das mais modestas bol-

assunto a Mesa os seguintes srs.: cípios, nunca, porém, para retalia
'Almirante Antão Barata, Comandan- ções pessoais".
t d 50

No documento que o ilustre Chefe elo Executivo enviou it Assem-
e o Distrito Naval; Dr. José O Sr. Gersino Silva falou pelos
Bb'd' bléia, o que se lê é o segu inte :

�a ai - presidente da Assem- seus colegas de partido, defenindo
hléi L 'I

.
"A rápida expansão verif'icada na indústria de veículos motoriza-

ma egrs ativa Estadual,.,.. repre- o ponto de vista da U. D. N. Assim
sentando s. exa. o sr. General de que t�'minou de falar o "Ieader "

'

I
dos e o seu assombroso progresso téC1ÜCO vieram colocar OS SERVI-

Divisão Eurico Dutra, presidente udenista, falou o sr. José do Valle
. ÇOS DO AUTOMOVEL - veículo de luxo até há bem pouco tempo -

1 R iblí D D
São nossos, nesta apressada nota 'ao alcance das mais modestas bolsas. , ..

"

( � epu lC�.. r. avid Ferreira Pereira. "

I t d Fdos aplausos calorosos com que, on-] Aí está, para que o povo julgue, a quanto -Lem descido o deputado
.ama, secre ano a <azen a; repre-j O Sr. Manoel Donato da Luz, com I

sentante do SI'. Governador do Es- a palavra, declarou que O voto para tem: a escolha de seu nome foi re�(udenista,. Fala-se em sel'.viços do automouel, em um representação que

t d d b I 1\{ 11 S cehido pela enorme assistência, que pede meios para mccarnzar o aparelho de assistência rodoviária. e o
a o esem argar OI' c, Ü er alIes, a eleição da Mesa era um votopar-'

'

presidente do Tribunal de Justiça. tidúrio, pelo que não aceitar o car-
-Iotava o s,:'lão no�e do 'Instituto!1

sr. Gá.beal: -- que por c('rto cOl�pr:(,lldru na designação de u'Utómovel

Dr. ,Patrocínio Ga:llotti, Juiz de go de seg�ndo secretário pa Câma-
de, Educaçao. ' a gel1JcralIdade de moto-mecamzaçao (cammhõ,es, tratares, cscavadei

Direito da Segunda Vara e s. exa. 1'3' Municipal de Florianópolis.
Ao valoroso pessedista e nobre ras, britadores, etc.,.) - puda palavras, desvirtua sentidos e con8e-

companheiro de imprensa, o abraço
1
gl1e, assim, s,atisfazer a sua incüerciv,el d010sidade.

Arcebispo de Florianópolis. O sr. Presidente, antes de encer-

Estiveram presentes à solenida- rar a sessão, agredeceu a presença
amigo de. quantos aqui trabalham. Como se es·sa demonstração amoral não bastasse, a ela o deputado

d I' d ,1 d
' minol'ista alia provas irrefutáveis de sria lameIitavel ig'l1'0rância. Sm-

e, a em e aVluta, o nUI1,lero de das autoridades e a sua eleição pa-
h 1

.

l' AI f I
henla, por 'exemplo, ainda, que "o Eslado contrai com a Caixà um em-

sen oras e sen lorm las, os segum- ra a presidência da Câmara. Fi- t t
'

tes senhores: nalmente, o sr. Gercino Silva, da OS- a an es 'présfimo de 12 milhões" ele cruzeiros para a garantia do qual entrega

Dr. Orty de Magalhães Machado, 1.::. D. N. levantou uma questão de Rio, 16 (A, N.) _ De acôrdo com à. cedente 20.000 a�)ó.Iice,s dI c Cr$ 1'tOOO,.oo Garantia real, não subsidiá-

deputado estadual, CeI. Cantídio 'ordem sôbre o local das sessões. A o parecer do Consultor Geral da Re- l'l.�, ao nosso ver, pOlS nen luma ou Ta é apr,ese.ntada, nem o Executi\'o

Itegis _ comanda,nte Qeral da For- d" d
- .

'bl'
, . .

llna emJlenbar as rendas do ESUldo})ara garantIa do contrato."
. � proce enCIa essa questao, aceIta pu lca, o nlll1lstro da .JustIça as- .., .

"'a Policial Milita, r, Capitão de Fr'a- 1 'd" f" I 'd'
," O amontoado de asneIras e hereSIaS que aI fICa, bem dispensaria

'>' pe a ,presl encIa, 01 reso VI a pe- smou ontem portana revoO'ando ' .

gata Paes Leme', Capitão-Tenente I "7 d d
. d'

'" comentanos, A ,estranha presença da palavra cedente, ao invés de rn'U-
" os srs. ,erea ores, contra OIS vo- tuna outra o seu antecessor que - .,. ,

Orlando Cruzeiro, Cel.' Lopes Viei- tos incompreensiveis dos srs. Do- fazia depender de' licença �révia ,tuante, se nao demonstra 00 trlconvemente. al.JIxl]Jo d eum espírito-santO'

ra, deputado estadual, Dr. Rodri- nato Luz e Vitor Fontes. a instalação de alto-falantes.
cle orelha, CO�1�1'ova, pelo menos, o abtllslsmo do voto vencido e a abe-

gues Cabral, deputado estadual, Dr.
'

' lhllela lmpertmencla de seu autor em se meter em assunbos -de que nã()

.cid Loures' Ribas, deputado esta-
cuida. Pa:ra o sr, Cabral a garantia subsidiária é a real e é a única, pe-

dual, Dr. Alfredo Barbosa Born,
. Ia Isimpl-es razão de que nenhum.a outra é apresentada. Para a igno-

promotor de S. José, Capitão dos O
·

t d
-

P P P rância aguda e incuravel ,desse representante, o c(mtrato que' o Estado·

Portos de Florianópolis, Dr, Patro- re9 IS ro o "/
.

II '. ass<Íl1urú e pelo qual oonfessa a ,dívida, não val,e nada. Não é uma g'a-

dnio Gallotti, Sidney Nocetti, pr.
ranLia r,eal! É um pedaço de papel, um farra,po .' .

Carlos Gomes, Acary Silva, Tenen- RIO, 16 (A. N.) - O procurador geral da República, Luiz GalIotti. São desse porte e têm sua base em aliceroes como 'os que l'apirla-

le Linhares, Walter Lange, Tte. antes de emitir seu parecer. resolveu baixar o proce�s,o de registro do menLe fotogl'af'amos, muitas, senão.a totalidade, das críticas opostas fi

a Coronel João Marinho, José Gus- Partido Popular Progressista à secretar,ia 10 Tribunal Superior Elei- ação administrativa do nosso Govêrl10.

mão de Andrada, Coronel Nilo toraI, a fim de se pr,onunciarem as partes interessadas. E é precisamente por isso, ,é em funçi10 da conduta desmoralizada

Chaves, Heitor Santos, Arthur Car� Só d,epois o procurador emitirá s'eu parecer e rará conClusos os au- de certos estrábicos mentais, que a U. D. N., ,em Santa Catarina está,

reirão, deputados estaduais Pinto tos ao relator, drsembargador Saboia Lima, para julg·amento. sendo relegada para um plano de api,ecladora inferinI'idade'.

de Arruda, Protogenes Vieira, Ruy O Parlldo Populae Progressista, como se sabe, é pl'esiditio pelo ex- I

g�:g;:�;��fi;���:lfi p�:�r·a-doOII:bAbl_edl aChsermÜantsc teamsCsomeO mViCbe-Plle'e�l:daenste LsUil:nCdarll"OcS a�rl�Se- Permitido o uso de fichas
Simone.Pereira, Gustavo Neves, Dr. Rio, 16 (A. N,) - O ministro dozação de fichas numeradas e preen-

José Tenes, Alvaro Bonzou, Dr. An- RIO, 16 (A, �.) _ O Ministério do :rl'abalho tomou conhecimento Trabalho resolveu .facultar às em- chidas ctonológicamente, em lugar
tenor Tavares, Ivo Montenegro, Dr. cIe que elementos comunistas estavam pl'ocuralldo convocar assem- �resas cujos s�r:iços exijam mobi-j d.o atual quadro de horário. Essas

I\ub�ns de Arruda Ramos, Dr. T�-' bléias sin,dicais, visanrlo di�cl1tir. matéria política,' Assim, no Sindicato lIdade nos horarlOs .�e t;'abal�l.? dos
I f�c�as, par� �s quais .dev:rá ser so

lelltlllo de Carvalho, Ildefonso LI- cios Bancanos, na sext3J-fell'a, as autorIdades traballustas ,informaran'. seus empregados, seja em razao do lICItada preVIa autorIzapao, serão

11ha:es, Adão Miranda, I?r. ,José Be- que

',es,
se's elemenLos havi'an1

lr'n, ta,
do subnrter a ol'dem elo, dia, a fim

I
número, destes, seja pela peculiari- rubricadas pelas autoridades regio

nechcto Salgado de OlIveIra, Dr: de discut,ir a cassação de mandatos. Por outro lado, às comunistas con- dade da atividade exercida, a utili- nais competentes em matéria de

Abel Cabral, -Dr, David da Luz Fon- vocaram três assembléias nos Sindicatos dos 'Trabalhadores da Tf'Íefô- trabalho - Divisão de Fiscalização
tes, Dr: Paulo ,Fontes, .prof. João nica, nas Emprêsas de Carris Urbanos ,e na Industria de Energia E!é- Para o nresl·deot'e do Departamento Nacional do Tra-

Belarnllno, Jose Tolentlllo de Sou- trica, Considerando essrus convocações ilegais, a Divisão de Organiza- P balho no Distrito Federal; Delega-
sa, Dr. Thiers Fleming, Deusdeflict .ção e Assistência P,indical vedou a sua reulização, 8S sI-na r cias Regionais nos Estados e Ter-

Vargas, Octávio Oliveira, Moacyr ,I ritórios; repartições estaduais de

Jguatemy da Silveira e muitas ou-

C. �' .

d
Washmgton, 16 (U. P:) - O pro- que trata a lei. A portaria ministe-

tras pessoas cujos nomes não con- ontlnua aesapareCl, 'O jeto de lei, que concede um auxílio rial aprova, também o modelo dai

seguimos' apanhar. ' de emergência de 597.000,000 de dó- referida ficha.

O presidente Dr. Arno Hoeschl BEI;ÉM, 16 (A. N.) - Conlinllam' incessantps as pesquizas terres- lares à Itália, Austria e França, foi

após '-os trabalhos preliminares, tres, a fim de se desoobrir o par:xdeiro do Catalina des'aparecido, Três remetido ao presidente Truman. O

procedeu a eleição da mesa segl.ln- turmas de 110mens dirigidas, cada uma por um oficial da aeronáutica projeto foi aprovado definitivamen- O Batalhão Barriga"':Verde·
do o estabelecido em lei. A. mesal

eslão per�orl'eÍldo a extensa, zOl�a do mu.nicíPio de Porto-lVloz, en�re�; te pelo Senado, esta tarde, pelo que loi ('onstituiflo de catal'inenses
ficou assim constituida: nos Quall ,e Peturu. Ess:a zona c mata vU'grm e panlanos. Os aVloPs ,p basta [I assinatura do presidente destemidos e o "Colég'io Bar-

Presidente: João Baptista Pereira. I sobrevoaram a margem direita do Xing'ú, porém a crença grral é de para que o plano de emergência eu- riga-Verde'\ usará' a ,
mesmli

;;
Vice-Presidente: Guida Bott. I que o Oatalina caiu na refer-idà reg'ião. tre em vigor. � bandeira •

Má fé e iemoremcto

INSTALADA SOlENEMENTE A CÂMARA DE VEREADO
lISTA PEREIRA; VICE GUIDO nÓTT; r' SECRETÁR'

DOr

I.

sas."

•
1
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Farmácias de plantão
MÊS DE DEZEMBRO

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 João Pinto.

20 Sábado - Farmácia Catari
nense - Rua Trajano.

21 Domingo - Farmácia Cata
rinese - Rua Trajano.

25 Quinta-Feir-a Farmácia
Baulíveira (Feriado) Rua 'I'rajano,

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

28 Domingo - Farmácia Santo
Agostínho - Rua Conselheiro MI9.
-fra, .

O serviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

Tem dinheiro ?
Muito ou Pouco. Não Importa!
o leitor deseja obter uma

\ re�:::n. mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?

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

B04 OPORTUNIDADE!
para quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o'
Departamento Imohiliárín dr
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãr
Pinto n? 5 (anexo a redação
de "O Estado" ), que tra
balhando em .combinação com
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁIU(
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poder� ofe�

. recer-Ihe a máxima garantia
e eficiência nos negócios que
lhes forem confiados.

A "DEMOCRACIA" RUSSA �A
POLONIA

BERNA '\ (S. I. P.) - Sob o U
tulo de "Siugular métodos da Dt3-
mocracia Soviética Oriental". o

"Le BulIetin d' Information", es

creve que "a Rúss-ia vem introdu
zindo na Polónia os seus méto-
dos "dernocráticos", como já teve
oportunidade de empr·eg'ar den ..

iro de seu próprio território. A
primeira demonstração- da "liber
dade" russa, tivemos no decorrer
das assim denominadas "eleições",
onde a opo-sição foi afastada pela
f'orça das armas vermelhas,

.

e os
candidatos do governo subiram ao

poder. Depois, com continuação,
do regime vermelho; ou tros ân
gulos da curiosa "democracia,

•
russa foram passando aos olhos
dos polonesa e do mundo. Hoje
em dias, fala-se "aberLamente na
Polónia de um regime de força,
pois os próprios membros do
pseudo governo, não escondem a

realidade dos fatos. Torna-se dia
apôs dai mais cruente a luta. que os
comunistas estão levando a efeIto
contra a liberdade polonesa, e a.':;

inscr-ições obrjgatér ias ae partidos
comunistas são agora em carater

- ----.-.------- -_ ------

oficial, Até bem pouco tpmpo, a Funcionários Públicos Esta- 1 T
.

oficina de informações elo governo duais e Munincipais, do maJisl. erreno
fantoche, abstinha-se em falar de graduado ao mais modesto ser- V d it

'

obrigatoriedade. Entretanto, agora ld 'b!"
•

I
en e-se um, SI o a Avenida ..

estão sendo Ior.iadas circunstán-
VI OI' 'pu _

ICO; llli�creVeI-vos na Hercilio Luz, distante 5 minu-
cías, tais, que nenhum I individuo As!'oClaçao Bene Ieente e. esta-j tos da Praça 15. Tratar a RUfb
poder-á escapar a inscrição a reve reis _preparando? um pecubo pa- Feli e Schmidt 33.lia nos nartirios do governo. 011 ra vossa iamilIa P,

melhor dizendo, no único partido
,.

.

j....
.. ...... .. .. o o ..

,pxlstente na Polonia: o Comunista daIí retirará suas tropas. Duv ](18,- UM ANALFABETO
Internacional. Os metodos de M08- se porém que a União Soviét ica J é um cego. Não deixes teu amiga.
cou vão se introduzindo paulatina- de liberdade aos poloneses, pors na cegueira da ignorância. Dá-lhe

Dlpr:_f,e na vi;Ia interna da Polónia. sab� que. estes jamais se conve�'-, a luz da iIlJstruç�o, �evaJIlJdo-o a um.
e nao faltara muiín romno que aLi J terao ao credo de Moscou. Sabr'm curso de a1fabetIzaçao de adultos.
o nome da nação, seia CSqUf\CidO,'p 1

OR russos qne os pOlone8, es �o

f.l,e- I .. o - ' ••

'.'
••••••

desprezaçlo. A RUSSl'fl confr.Q:,qr!H- ram dUl'ante largos 'anos a e;;rra-! t '!]"A��l f. rp"'�1cr""AmentE' não deixarn. () jpl'l'ilório 1)0- vidão dos seus antes-passados. (' �.i 1f 1\ lU'J'V 0.1.
Jonê�. r sr pretpnelr fazê-lo. S'01ll811� que .jainais eS'que0erão os m,;to-I .

AJt.P a�wnrlo rOll\'P;'tpl' a nação ri ,I I dos Ql'ulas com qne os ve1'111l'111os' O VALE, DO IT Al
t9tailelade de .adeptos seus, é que. adotam em relaçao ao's po,loneslls.

Curitiba

para

Joinvile

Locomóvel,Tubarão

sômente a màquina,Completo ou

100 a 150 HP ..

Curitiba

Ofertas

,

aerea

TELEFONE - 1.358

NOBREZA DO AR

AGENTES - OLIVEIRA & CIA. - RUA JOÃO PINTO - 18

END. TELEG. VIAREAL

Joinvile

Caixa Postal 139 ou nesta Redação

............. ••••••••••••• o-

'RACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

UID�I freasotatl
"SILVEIRA"
Gr.ndo T6nl.. .

I cas"à "NfcENiR"O
Vende-ae á rua Jeronimo,

Co el o o , proximo à rua Felipe'
Schmior, solida e ampla casa,

I
res ider cial. edificada em ter

reno que mede aproximada
rr en te 400 m2. Otimo ponto,
de c vm er cio. Tratar pelo tele
fone 1.368

'Moraria

NOVO

Auto-Vtação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasüeíeo - Joinvile -

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

- 7 horas.
Auto-Viação Catarínense - Tubarão

- 6 horas.
Expresso SãO' Cristovão - Laguna

7 horas.
Confie então os seus negõ- Expresso Brusquense - Brusque
i 14 horas.

C OS ao Crediário KNOT, á ru:; Auto-Viação Itaja! - rtajaí - 13 ho-
João Pinto n. 5, que, em com

raso

-Expresso Brusquensa - Nova Trento
binação com (\ ES('l.'Ítório Imo - 9,30 horas.

biliário A. L. ALVES o em-
Expresso Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda. anual, se-' • - •• •• -. •••• •••• •••• • •••

gurs, de o-s 120,00 por o-s .. VI"aca-O1.000,00 empregado. •

Melhores informações e de,
talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta reda
ção.

11
- RL

Serviço
SEGÚRANCA-LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

a. bordo atendido por COMISSÁRIAS
_

HORARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RI()·

QUARTAS-FEIRAS ÀS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO - RI()'
SEXTAS-FEIRAS ÀS 16,00 HOHAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO'

"VOE PELA "REAL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL"
AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PARA 22 PASSAGEIROS

PELOS CÉUS DO BI}ASIL HÁ SEMPRE UM AVIÃO DA REAL - A

SEGNiDA·FEliRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S..A. - ás 16 horas - Norte.
Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
Real .8. A. - 1l,30 horas - SuL
Panadr- - 9,5'0 horas - Norte,

TERÇA-FEIRA
Varig -. 12,50 horas - SuL
'Panak - 13,07 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul 1,2;00 horas

Norte.
QUARTA-FE[RA

Cruzeiro do Sul 11,00 horas -

Norte.
Heal S. A. - ás 16 horas � Norte.
Varig - 13,0'0 horas - Norte.
Real S. A. - 1l,30 horas - Sul.

QUINTIA-F'EIRA
Pan�ir - 12,17 horas - Sul.
Panâír - 9.50 horas - Norte.
Var íg' - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 10.00 hs. - Norte,

SEXT'A-FEIRA
Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 ns. - Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SABADO
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair ..:.... 9,50 horas - Norte..

..)OMTNGO
Panair - '13,07 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Nocte.
Cruzeiro do �ul - 11,00 hs. - Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FRTAPC-Quarta feira 17 de Dezembro de "., 3

tLUBE DOZE de AGOSTO-Programa para o mês de· dezembro
DIA 20 GRANDIOSO BAILE DE FORMATURft DOS BACHARELANDOS DA FACULDADE DE CiÊNCIAS ECONôMICAS

mA 25 -. NATAL DAS CREANÇAS. DAS '15' ÁS .20· HORAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS
DIA 31 - SUNTUOSO BAILE DE SÃO SILVESTRE.'

,·...,...-."._..-.__.._._._.,_............................�---_...-.·_�........--....,...........--_w_.�__�......-J-.-_...........,..,........;._... '!lt.-_._......_-........-_._-......._-,..._-_..,_�--................-_...........-.---..-...-........_._-_-...-_-...-_._••••-_-_-.-_._.......-.-.---.-......_-_-_-_._._-_-_-_-,
. .

Porque .... I
Encerramento do Ano Letivo

sem norte, pelo noticiário dos ior-. Ab -g de Menoresnais. o sr. Salgado Filho, uma das
I rI ti

maiores expressões do PTB, ��s: Domingo, dia 14, com um apri- de desenho e trabalhos manuais e

que ocupa nos seus quadros posi- morado- programa de festejos o da expontâuea colaboração dos

ção secundária, também não foi in- Ahrigo de Menores encerrou; pe- .alunos .

formado de nada. Não foi ouvido
I
r íodo escolar de 19/17. À noite, como fêcho de ouro de

nem consultado.
_ .

" Às 9 horas, teve lugar a procla- tão belo dia. os menores levaram

q�anto ao sr. Joao Alberto,. �J.:'--I mação das notas e premiação dos a efeito de festas uma magnífica

Ih.aIS l?e deram cargos na comissao
I alunos que mais s edisLiguiram sessão teatral. Uma comédia e um

executiva, talvez pelo medo de sua, nos trabalhos escolares. Finali- drama interpretados com perfei
sombra, talvez por instinto de de-I zando esta sessão falou o aluno ção, canto orf'eõnico e números va.,

fesa
.. :

. .Toão Alberto, tant� quanto
I
Arão Tito de Sousa que, em pala- riados. Durante a sessão fez-se ou-'

?U, so soube do
.

caso �auhsta pela i vras repassadas de gratidão, inter
lmpren�a. Por

Tal s,e ve que a d:- pretou os sentimen.tos de seus co-
mocracia no P B e mera questao, .

.

d b 1
. " . legas ,e concitou-os a aproveita-

e u a... A essenccia e mesmo di-«
rem o "T id b fT G

tatorial e por causa dela sairam. I .: leh
ai

etá efne I

dlO que o 0-

.

I
verno es es azen o.

Marcondes FIlho, Huao Borghi, D 1- d f L
.

B
. .

F
'

Ot 'I'
�

N
- dosa ao e es a.'; san-am os

enjarmn < ara, aCI 10 eOTao e· ,.

L· t "I convidados para, em companhia
lma e ou ros.

•

..

E I
" -

T h
de mestt'e,s ·e alunos, visitarem o sica dos menores, que Locou finas

a f,'1.111S mais san-ao, .en am pa- C
' '. Q'.. .

d O N
- I lube Agrfcola Altamiro Guirna- e variadas ·peGas. uem ouviu e·

CIenCla e esperai'. sr. egrao de - r ..

.

I·
.

d
.,

I PTB 'b'
raes. Tudo muito lmdo. Todos os admirou a banda elo Abrigo .'10 dia

�lma, IH eseJave no
"

com a-
,

.
,

.

tid I' d I feit
presentes muito admiraram tanto 7 de setembro devia ouví-la agora

I o e ca un�a o, e egeu-se pre ei o
as hortas como a criação de aves para ver como progrediram os pe-'

Concluíu hrilhantemente o curso de Belo Horizonte, com larga mar-
d.

. e e coelhos, quenos músicos.
ginasial do Colégio Catarinense, ° gern de votos, mesmo sem o concur- .'

I Às 11 horas fOI aberta a magní O Abrigo ele Menores aprcsen-
jovem conterrâneo Osni Lisbôa, fi- so da DDN, do PSD e do próprio f'

.

. _. " -

ica exposiçao de trabalhos de of'i teu-se, no Domingo. corno êle ti: a
lho do sr. Jovitá Lisbôa, jornalista, PTB. I.

. c c ' -

.

emas e artes escolares Balas tr casa ele educação, de ,disciplIna e
e de sua exma. espôsa d. Maríazí- O PTB desejava ver-me comoum'

,. J.' a-

nha Ortlga Lisbôa. inocente, útil na linha de oposição
balhos que bem denotam o gráu de trabalho que deixa sempre uma

O jovem Osni, que sempre se sistemática, como ponta de lança
de aproveitamento que vêm tii-an- impressão profunda em quem a vê

destacou pela sua inteligência e bravia nas ilharcas do govêrno, pa-
elo os menores dos ensinamentos _d...e�p_e"':'r�to�.���_"'!'_--_...._-.

amôr aos livros, foi muito cumpri- ra destruir o que o prefeito Mendes que rec�bem no Abrigo. Aqui 80- O "Colégio Barriga-V!erde"
mentado pelos seus colegas e amí- ele Morais vem realizando dentro I mos �brlga�os a, salientar a parte' está c.o�struido o s�u majesto
:;os. de um programa de governo hones-:

das ar t�s e:co!aI es, fr�lto ela gran-I so prédio e necesstta de sua

"O Estado" felicita-o e deseja-lhe to e progressista.' I de dedl,caçao cio Irmao Professor valiosa colabora()ão,
constantes êxitos no futuro. Não tendo medo de caretas e não

SRTAS. HEDi E HELí ROSA

Entra alegria de seus venturosos
pais, vê passarem hoje, as sua"

datas natalícias, as seutís senho
r-inhas Hedí e Helí Rosa, estremo
sab filhas do nosso prezado conter
râneo, sr. João Teixeira da Rosa
Júnior, alto funcionário da F'azen
ela do Estado e de sua exma. espô
sa, d. Olgn Luz Rosa, e inteligentes
alunas do Instituto de Educação,
desta Capital.
Por tão grata efeméride, serão

por certo as gentis nataláciantes
muito cumprímentadas por suas

filhl- colegas e amigurnhas e pessoas de

Lino, suas relações de amizade.

t Entre as inúmeras felicitacões
.

que hão de receber por tão grato
Da firma Silveira Filhos, produ- evento, juntamos as nossas, com

'tora do afamado depurativa Elixir votos de crescentes felicidades, ex-
-de Nogueira, recebemos diversas tensivos a seus dignos progenito-
!folhinhas para 1948. res.

Gratos.

FAZEM ANOS H.OJE
Sr. Wilson Leal Moura, estudante

..:e desportista.
Senhora Eiridite Andrade C t
se' .

os a.
r. élio Ferrari, Func. Público

.Federal.
Sr. Paulo Almendros.
Senhora Djanirn Tavares.
Sargento Olavo Spalding de Sou-

.sa.

Sr. Hélio Carreirão.
Menino Murilo José Lino

uho do sr. Dorival da Sil�a
"telegrafista.

BRINDES

**""

OsniLisboaARLINDO CORREIA
Pelo avião da Cruzeiro do Sul,

<chegará hoje á ésta capital o jovem
.Arlindo Correia, filho do sr. David
'Correia, procer e vereado,' ptsse ..

-dísta em Bíguaçu.
O jovem conterraneo que serviu

no Batalhão de Guardas, no Rio,
.será aguardado pela sua família e

�migos.

ENFERMA:
Guarda' o leito em estado melin

droso, no Hospital de Caridade a
.

,

unenrna Ori, dileta filha do sr. ·.To.
vitá Lisbôa, que há tempos foi vÍ-
�l:il1Ja de uma queda.

'

Desejfjmos-lhe melhoras e prontos
',estabelecimento para voltar a ser

'.0 consolo de' seus bons pais.

AGRADECIMENTO
O abaixo assinado S,fPeriol' dos

Padres Franciscanos, desta cidade,
:igradece muito jlenh.0radó, a toelos

que tão generosamente concorre'

ram com suas dádivas c préstimos
valiosos lJara a realização da festa
cm pról cios Famintos ela Europa.
O feliz resultado da festa, na ini

portancia de Cr$ 19.000, foi ime
diatamente apl�cado em benefício
ele quatro paizes da Europa famin
ta.

Que N. Sr. que considera como

feito a Si o que fizermos ao mínimo
dos Seus irmão'i, recompense com

as suas bençãos divinas, a quantos
pelo seu trabalho e generoso auxí
lio patentearam uma larga com

preensão do Seu mandamento de

Caridade.
Aproveitando o ensejo, a todos

almeja um abençoado Natal e Feliz
Ano Novo.

Florianópolis, dia 15 €le dezembro

de 1947.
Frei Ambrósio Joanning O. F. M.

'SERVICO DE
,

METEOROLOGIA
Previaã" do tempo. até àlt 14

llora& do dia 17 na Capital.
Tempo: initQvel. agravando 8e

ccom chu"a" e trova d lS

Temperatura: entrará' em decli
enio
Vento.: vad wei.. com rajadaa

:tortes. .

Tempara tural extrema. de o \tem:
:Maxima 25.7. Minima 21 7.

(o pleito de 23 em 8.
Pedro de 41cantara

s. Pedro de Alcântara, (por cor
::respondência) - Neste Distrito a

'vitória do P. S. D. foi tão expressi
-va que talvez, entre localidades de
iigual número de eleitores, não foi
jgualada por nenhuma. Embora o

:autor destas linhas não seja nas

,-cido aqui, contudo tem observado
.desde que aqui se estabtleceu, o es

_1)Írito de união e solidariedade des
�ta boa gente, quando se trata do
',bem estar da coletividade. Tanto

Para 09 pessoas de fino
paladar ""afé Otto é

sem par.
........... !._ ........

faleceu Lord
Baldwin:assim que, interpretando o dever

,de gratidão ao eminentt catarinen- LONDRES, 16 (O. P.) - Fale

;se Nerêu Ramos, que tanto já fez ceu Lord Baldwin. antigo lideI' do

r.por êste pedaço da sua terra, não Partido Consc.rvador. O óbito se dBu

,deixou que seu nome fosse 'cons- na sua residencia em AsUey Hall.

purcado pela calunia de certos in- proximo a Southport.
.dividuos sem consciência. Contra A carrcjra política dessa gran

:as manobras dos inimigos do gran- d'e figura do cenário político in

de estadista, protestou' o povo de glês for das mais brilhantes e so

:S. Pedro de Alcântara, acompa- bretudo assinalada. por dois acon

nhando sinceramente a orientação tecimentos que a Histór,ia l'egis
do preclaro governador At:lerbal R. tou: em primeiro lugar, a. grav�
-da Silva e sufragando os candida- cr-ise social consequente á greve

tos pessedistas. Enquanto os pesse- geral de 1928, que Lord Baldwin,
distas elegiam o prefeito sr. Ar-' como Primeiro Ministro, teve de

noldo Sousa e dois vereadores, os' resolver; e depois o dificil pro
adversários não conseguiram nem blema constitucional que teve co

o quarto da votação para um só mo final a abdicação do rei Eelu

candidato. údo VIII. O €xtinto solucionou
Aos nossos correligionários, as ambos' os casos com tal

. dignida-
nossas felicitações. de que mereceu o elogio unânime
·Um membro da Diretoria. do povo ·inglês.

com o povo que me elegeu. No caso EDrrAL

Hildebrando de Góis a coisa foi di-
"

De acôrdo com o § 2° ar. 120, do C. N. T., ficam os responsá-
ferente: enquanto eu combatia e veis pelos veíeul'Üs abaixo intimados a ef.etuar o pagamento das multas
lutava para li�rar o povo de tão qu·c lhes forain impostas, dentro do prazo de 3 'dias, a conta:r desta daLa.

antipático administrador, os maio- Caminhão placa 3-10-46 Art. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25,00.
rais do PTB iam buscar com ele Caminhão placa 1-45-23 ad. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25,00.
empregos e favores. All !:omóvel placa 1-42-74 art. 222 letra b do R. G. 'I';' CrS 25,00

Desejo servir a lim partido de .Automóv,el placa 32-51 art. 222 letra b do R. G. 'r. Cr$ 25,00
atitudes firmes e coeren'tes, capaz Automóvel placa 2-66-02 art. 222. letra b do R. G. T. Cr$ 25,00
de resolver os angustiante's proble- Automóvel placa 3-35-11 art. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25,00
mas da época. Caminhão placa 1-=48-10 art. 222 letra' b do R. G. '1'. Cr$ 25,00
Meu senso de brasileiro, patriota Caminhão placa 1-45-05 art. 222 J.etra b cio R. G. T. Cr$ 25,00

e cidadão equilibrado leva-me a ca- Automóvel placa 1-47-11 .art. 222 J.etra b d; R. G. T. Cr$ 25,01:)
minhos diferentes daquele por on- Automóvel plaea 11-68-27 art. 222 letra'b do R. G. T. Cr$ 25,00
de envereda, ás c.egas, o Partido Cam.inhão placa 1-:-/18-11 art. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25,00
Trabalhista. Irei para a entidaq,c Caminh�o placa 1-46-82 art. 222 letra b do R. G, 1'. Cr$ 25.00

.

aonde estão convergindo ás verM- Automóv'el plaoa 1-40-57 fiel. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25,00
deiras forças políticas do Distrit<\l. Caminhão placa 1-47-75 art. 222 retra b

-

do R. G. T. Cr$ 25,00
Sou homem de. ação e não fujo aI Automóv,el plê1Jca 1-41-71 art. 222 letra'b do R. G. '1'. Cr$ 25,00
iutas. Nas hostes pessedistas, serei Camionete-Experi,encia 80 art. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25.00
um trabalhista, porque' trabalhismo Automovel placa 1-68-27 art. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25,00
é um programa' de luta.em prol do Autómóvel-Licença 1-26 art. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25,00
trabalhador. As expressões nQvas Automóvel placa 1-40-57 art. 222 J.etra b do R. G. T. Cr$ 25,00
do, PSD, aO lado dos valores que la . CamioneLe placa 1-48-80 art. 222 letra. b do R. G. T. Cr$ 25,00
se encontram, saberão fazer polí-I Automóvel placa 30-47 art. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25.00
tica trabalhista no mais alto senti-

i
Automóvel placa 4-25-52 art. 222 letra b do R. G. '1'. Cr$ 25,00

do. E venceremos sempre ,...... con- Automóvel placa 1-/12-35 aTt. 222 letr·a. b do R. G. T. Cr$ 25,00.
cluiu o vereador Levi Neves". Automóvel plaoa 3-10-46 aTt. 222 letra b.do R. G. T. Cr$ 25,00

-'--'-'__ ., - Aut.omóvel placa 1-58-27 art. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25,00
� Automóvel placa 35-96 art. 222 let.ra b do R. G. T. Cr$ 25,00

Ganhará 15- Automóv'cl placa 1-41-71 art. 222 l,evra b 'do R. G. T. Cr$ 25,00
Automóvel placa 1-80-21 art. 222 letra b do R. G. T. Cr$ 25.00
Automóvel placa 1-H-34 art. 123 letra i do C. N. T. Cr$ 50,00
Caminhão placa 1-45-05 art. 123 letra i do C. N. T. Cr$' 50.00
Automóvel placa 49-;47 art. 123 letra i do C. N. T. Cr$ 50,00
Caminhão placa 3-54-41 art, 123 letra. a do C. N. T. Cr$ 200,00
Automóvel placa 1-42-67 art. 123 letra e do C. N. T. Cr$ 20.00
AuLomóv>el,placa 1-/12-44 art. -123 letra e do C. N. T. Cr$ 50,00
Automóv,el placa 1-41-71 art. 222 letra d do R. G. T. Cr$ 50.00
Automóvel placa 1-40-01 art. 123 J,etra a do C. N. T. Cr$ 20,00
Automóvel placa 1-42-44 art. 123 letra e do C. N. T. Cr$ 20,00
Automóvel placa 1-42-73 art. 123 letra e do C. N. T. Cr$ 20,00
Autom.óvel placa 1-40--75 art. 123 letra e do C. N. T. Cr$ 20,00
Caminhão placa 3-54-40 art. 156 Cap. n. 224 R. G. T. Cr$ 30,00
Automóvel placa 1-42-28 art. 156 Cap, n. 224 R. G. T. Cr$ 30,00-
Automóvel placa 1-47-49 art. 156 Cap. n. 224 R. G. T. Cr$ 30,00
Caminhão placa 2-55-28 art. 156 Cap. n. 224 R. G. T. Cr$ 30,00
Automóvel placa 4-24-01 art. 156 Cap. n. 2t4 R. G. T. Cr$ 30,00
Geep . placa 3-35-52 'art. 156 Cap. n. 224 R. G. T. Cr$ 50,00

AWSO
A Inspetoria de Veículos' e Trânsito Público comunica. aos inte�

res::ados que, qualquer cobrança excessiva pelos motoristas de auto
móveis de' aluguel 'e caminhõês de c-arga, deve ser comunicada á Secção
de �ulta6 da referida Inspetoria.

-

Cordi!ais Saudações.

sendo nenhum "pau mandado",
permaneci, intransigentemente, com
o prefeito da Cidade, ficando assim

Toda pessqa que {izer suas

compras a dinhez'ro durante
o mês de Dezembro na casa

PERRONE ganhará 15% de
desconto especial de Natal
que a mais antiga e conhe
cidtt Sapataria de Florianó
polis ofér ecs aos seus dis
tintosfr eguezes.

Vende-se

no

Por nlotivo de mudança I "en

de-.e à rua Almirante Lamego n·.
SOo o .aguinte.
Uma bateira com "ela e domeia

pertencea
Uma e.tanta. Um armário de

cozinha. Uma aara d. jantar com
pl.ta' Duaa Camo.l, Uma geladeira
para colocar gelo, marca Steigle'
der no"a

. . . . . . .. . .

VENDE-SE
CASA E TERREhO

RU'a Nova. Trento• .51.

vir pela primeira vez a orquestra
"Santa Cecília", do Abrigo, que sob

a direção elo maestro Fonseca, sou-
be arrancar da assistência os mais

vivos aplausos.
As restividades elo Ma foram

abrilhantadas com a banda de rnú-

wJetoria de
.

Veículos

.. ..,; i ;

Nu,no da Ga.ma Lobo d'Eça
In.spetor Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sede: Avenida Rio Branco n. g( __ ,; 5.° andar
• RIO Df; JANt:IRO

6
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo TesOliro Nacional
Plano Federal do Brasil KX», «Y(C e «Z.

e "Plano Alicmcc" .

Resultado do Sorteio rea lízado no dia 29 de Novembro
de 1947, pela Loteria Federal do Brasil de acôrno com li

artigo 90 110 Decreto Lei n. 7930 de 3 de Setembro de
1945, revigorado pelo de D. 8.953. de 26 de Jaopiro de
;946 conforme li circular n. 2 d� Direturla de Rendas
Interna .... 11 .. '8 fie Ja-l1êiro de 194-6

Plano Especial. Premiado o n°. 7450
7456-Mi!hur-PrimeJro prêmio no valor de Cr.s lO.OtlO 00
.j.56 - Centena - Premlo no valor de

.

Cr.$ 1.200.00
Inversãn - Pr-m.e no valor OP Cr.$ 300 DO
Plano Popular. Premiado o n;. 7456

'

7456 -Milbl'lr-Prímelro Prêmio no valor de Cr.s 500U,00
456-Centeil8 - Premio no valor de Cr.$ 600,00

Inversão - Premío 1.iO valor de Cr IS 200,00
.Plano AlianC8» 7456 - Série 3

Série 3 n. 7.456. no valor de Cr$ 50.000.00 - Tipo liberal
.

Milhar de qualquer série Cr$ 2.500.00 II Jl

�:::;:�: do milhar ��� �gg:g� � : ; f. TEM A MEMóRIA FRACA? Importados diretamente dos E. E. Unidos
Inversao da centena Cr$ 60.00 - » ,

1) Pois um conhecido pesquisador .

'd' t t· h ltal
S'

.
.

americano _ Bruno Furst _:. afir- Aos srs. me ICOS e armaceu ICOS e aos .OSpl ais
erre 3 n. 7456. no valor de Cr$ 25.000,00 - Tipo Clássico Comunicamo. qu� e.tamo. recebendo uma importação direta.

Mílhar de qualquer série Cr$ 1.250.00 _» » lua .que a memória de uma pessoa, dos E.tado. Unido•• do• .aguint.8 artigos:
Centena, Cr$ 300,00 - Jl !) é básicamente, tão bôa quanto a de Filme. para Ráio. X, em diverso. tamanho•.

Inversão. do milhar Cr$ 100,00 _» lt qualquer outra, sendo errôneo o Almofados e trave••eiros de c&mara de ar, de borrocha -- Dedeira. e

I
-

d $ conceito de que a natureza deu boa capotinho. higiênicos· de borracha .

. nversao a centena ,Cr 30,00 -:- lt »
. . .

-. Luva. para cirurgia.
Adaptado ao Decreto n. 7,930 memor-ia a uns e ma a outros. .Cubas, cQmadres, irrigadore•• caneca. graduada., compadre., funi••

Tipo liberal Em um interessante artigo pnbli- em ferro batido. e'smaItado,

Gr$ 40000.00 cada em Seleções
.

de Novembro, .
.

E díveracs outros artigo.. .

,

. Bru�lO Furst divulga alguns dos re- Demonstrações e pedidos à _
SOM A T E C

Cr$ 5.000,00 . Sociedade Mate�iaillt e In.trumento. Técnico. -- Cientifico. Ltda.
Cr$ r. 200,00 sultados de suas pesquisas sôbre a

Rua Canaelheiro Mafra, 54 -- Caixa Po.ta!, 148.

Cr$ 2.000,00 memória. Esta, diz êle, assemelha- Telegr�ma.: «Somatec» FLORIANOPOLIS.
se a um músculo - e: se não a for

Tipo clássico
:Série 3 numero 7 456 no valor de Cr$ 20.000,00 talecermos pelo exercicio constan-

Milhar de qualquer série no valor de Cr$ 2.500,00 te, fica sujeita a se enfraquecer por
Centena 110 valor de Cr$ 600,00 falta de uso.

.

I A 110.
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AV S .r.

Milhar na ordem jnversa I Cr$ 1.000.00 A capacidade que o espírito pos-
TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA

OBScRVAÇOES- O próximo sorteio realízar-se-á DO
sui de adquirir e reter conhecimen-

REGULARIZAR SEUS TITUiLOS:::::>E ACORDO COM O DE-
dia 27 de Dezembro (Sábado). pela -Loterta Federal do tos é ilimitada. E a suposição de

LSA nu'" lO CRETõ-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBO DOS .Il'

Brasil. de conformidade com o Decreto-lei n, 1.930, de que quanto mais se enche a mente

3 de Setembro de 19�5. . (lé conhecimentos, menos lugar ires- ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. .

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
Rio de Janeiro. 29 de Novembro de 1947. ta para outras coisas, é meramente

PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI.
R. PessAa Ramalho =-Ftscal Federal. uma desculpa para "não se sobre- !FI:v, , DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. ED •

VISTO: Eduardo F. Lo·b·o -Diretor Tesoureiro carregar a cabeça com 'fatos ínú-

f CIO AMÉLIA NETO.
. O. Peçanha -Díretol',Gerente. teis". Aprender e lembrar são un- -'--_

Convidamos o" senhores contemplados, que estejam ções associadas: quanto maior: fôr .

com os seus titulos_. em dia. a virem à nossa serle , para o número de fatos guardado na me- Tenha
receberem seus psêmlos de acôrdo com o nosso Regu- mória, mais abundantes são as

lamento. idéias com as quais se 'produzem
associações. E tôda lembrança é ba

seada numa associação de idéias.

"Todos nós podemos aperfeiçoar
B b· Ó Inossa memória, desde que esteja- om

.

10 CU O
mos dispostos ao esforço nccessá-

Gr�nderio" - afirma Furst no referido \li
artigo de Seleções de Novembro, ex-

plicando as. razões por que certas

pessoas 'parecem ter excelente me

mória e outras se recusam termi

nantemente a usar a cabeça. E, a�re
sentando três sugestúes simples e

práticas para se desenvolver e ad

quirir confiança na memória, I) au

tor argumenta:
"Quem quiser ter uma memórta

ágil, rápida,' bem organizada, preci
sa treiná-la".

Relação dos telegramas retinas na

estação local:
Gustavo Joaquim Aqão, Teresinha

Maria Sabata, Laura Vieira, Armin
do Trefling. João Alencar Machado,
Ilda Ivo de Souza, José Simões, Ril
da Maia, Nifda Neitzke, Floria�o
Vieira, Adelino Vieira, José Antônio

Silva, Odair AIvino é Marleni Men
donça Silva.

ALIANCA DO
,

LAR· (LTDA,)

I

Série 3 numero 7.456 no valor de
Milhar de qualquer série no valor de
c.entena no valor de
Milhar na ordem inversa DO valor de

,Cia. Continental· de Seguros
.

Rio de Janeiro .

, Fundado em 1.924
'

INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS
C?l-Pi tal Realizado e Reservas ,.. Cr$ 5.140.440,50
SI!llstros Pagns até .31/12/46 Cr$ 18.162.621.:�1)
S�DE (Rio de Janeiro) ,. SUCURSAl.. (São Paulo)

.

Av, RIO Branco, 91 - 3° and; Lgo. da Misericordia, 23 - 100 ando
Teleg. "CONTINENTAL" T'eleg: "CONTAI.."

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 ..

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

de de FLORIANóPOLIS com a nomeação de §'eus Agentes Gerais Se-
nhores.

.

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

�,��--aR� �..� ma ..

:ii

COMPANHIA -AUANÇA DA Im"
'_dada .. 1171 - lU.: I A.I A
OCBDIOI II I'JUJI'IiPO:aH"

Cifra. do Balanco di 19441-

CAPITAL E RESERVAS
RespontJabilidede.
Recete

/

Ativo

CI'. 80.900.606,30
Cr$ 5.978:401 ;755,97
c �67.o53.245j30
·e 142".176.603,80

SiniltrOI pagol no.· últilllol I\) anol

Re.po�lIabi1idadel
98�687.816,3o

e :76.736,401.306,20

Diretorel:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr: Fràncilco
de Sé, Anílio Mallorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e JOI� Abreu.

........�'.._._---------------------

·'Balanço$
Próprios para jardins ou áreas,

-8,rmados e.m sala es-paçosa.
. PREÇO: CR$ 30Q,00

ótimo presente de Natal. Fábdca
-loão Pinto n. 44 - Fone 1.134

de
.,

crianças
podendo, também,

Reinisch - Rua

Te c na o •.:.. regular-dS de cargas do pôrto ato

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA rOBI
Informações com os Aqe:n.tes

Florianópolis - Oarlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212 ( End. teleg,
São Prancisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

7

"

V,ISO'

sempre em casa uma garrafinha

BPERITIVO «KNOT»'
da

visão

lEMBRA-TE!
Inúmeros seres humuos,

qne já foram felizes com.

tu, aguardam teu aU11io ,a
ra qúe possam voltar á lO

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimeai.
da Saude do Lúaro.

Jardineiro

·���r.. ��'��o�;: A. G. -,
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.t-ituição de .ociedade•.
Plano. contabei••• Organizo
gõe. -- Pareceres

.

e .erviçol
correlato••

Rua Gal.13ittencourt nO. 122
Florian6poli.

Da. 17 hora. em diante·

ser

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
inetrução. Trabalhando tambem em

Bons Jivros, sobre todol Oli bortas e quintaes oferece
assuntos: seus serviços cobrando por

LIVRARIA ROSA dia CR$ 3n,OO.
Rua.I?eodoro, 33 � Florianópolis I Enviar recado pelo tela
........................... fone 1536.
Inscreve-te na Associação. . ..

. ..•

Beneficiente. dos Funcioná- .

na Associação rios, Públicos Estaduais e Mu-i Atenção - O Governador d(i.

nicipais de Santa Catarina. 'Estado dr. Aderbal Ramos da

Trê.s cruzeiros mensaes - Silva inscreveu-se na Associa

voei' PREÓSA
.

coi..ABóiúd· dez centavos diários e estarás �ão Beneficente do.s Funcio�á-
na Campanha Pró Reda- II preparando um peculio para rios Públicos Estaduais e Mu-

tua família.
.

nicipais de_ Santa CatarinBt
belecimento da Saude· dtl . . . . . . . . . .. sendo reg'istado sob o n. 1.

Lázaro. Aumente o Capital do Colé- O primeiro magistrado dQ
. ... .... .... .... p;io Barriga-Verde, aiim deI Estado, democrá�i�mente, i��

Aproxime-se mais de seUl, que 'possamos construi.lo, ins-l gressa na As.soc18çao Beneil'"

amigos e . parente� envlando·l c:revendo-se, hoje mesmo, no r cente, com os me's!,lOs direi�s
,lhes um nlÍmero da r�vf<Qtl't Oi seu. qUBldro social de compo-l e deveres que. terao o� ,malS
VALE DO IT.AJ�t, edição, de- . nentes.

.

-

. __ :,_
.

JIlodeiS:tos serVIdore.s publicos•.

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

/
..

}�uncionário p'úblico
Lembra-te - descontando déz
centavos diários de teu venci
mento, salário ou remunera

ção poderás deixar para tua

rã,milia, um peculio até ' Cr$
3.0.000,0'0.
Inscreve-te

Ben�ficellte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO;...Qua,la telr. 17 de Dezembro' de 'M7 5

rLIRA TENIS CLUBE .- PROGRAMA PARA' O MÊS DÉ DEZEMBRO DIA -20 (SABADO)J SOIRÉE DE NATAL; DIA 25

(QUINTA-FEIRA),MANTINÉE INFANTIL, ÀS 15 HORAS; DIA 3I' (QUARTA-FEIRA), BAILE DE SÃO SILVESTRE •

... ··l. '�.;·:,:w?�, l'lnspetorla de Veír,ulos
.J..... '--

]illITAL Largo da Alfândega: lado direi-

�
"';': I PL"NO DE SI'NALIUÇãO to. ptnta de ônibus da" Imhas

·'-\�ti.�...L.:
JIAventude -

·
�

:::�!d���:r�:::;nd:: :::: eC:l�l'�l�:.��f�����Ít?:�:::e,l'�:�",,\'0
:::.:� Avenida Hercílio Luz: dois sen- u.

ii.\'� ,

-�=.",.T Lidos _ Via preíerenoial. H.na Luiz Delfino : dois sentidos
.....,,:.:.:.?,:�/����::... .

I
Rua Alvaro de Carvalho: sobe Rua ,Marechal Guilherme: dois

pata EsLeves Júnior e des·ce para sentidos.
;' l/II!It ·''''0 o Cais Fredel'ico ,Rola, com ponto Rua Major Costa : dois .sentidos .

. "

',:...:.---:-<>') de divisão á rua Felipe Schrnidt. Rua Menino Deus: dois sen.Lidos.
�

••/.\/�r-//' J.í:iíJJ1. Neste último trecho será proibido Rua Nerêu IRamos: dois senti-

I' o esLacionameno de caminhões e dos:
carroças, depois 18 horas.

Rua Pedro Ivo: sentidoRua Arcipreste Paiva: dois sen-
um

Lidos _- Via nrrrei-oncíal. (dr-scendo) .

Ponto de ônibus das linhas 2-3-4. Rua Presidente Coutinho: dois
Rua Almirante Alvim: dois S8n-

sentidos.
tidos _ Yia opl',e,ferencial. Praça Etelvina Luz: circula.

Avenida Mauro Ramos: dois sen-
Rua Padre Roma: dois sentidos.

tidos _ Via preferencial. Praça General 'Osório: circula.

Avenirla 'I'rcrnpowsky : dois Praça da Bandeira: circula

tidos.
seu- Gar-age a céu aberLo. Dois senti-

Alameda Adolfo Konder: dois
dos. Ponto de, ônibus - linha (j .

sentidos. Praça 15 ele Novembro: a) lado
Avenida Rio Branóo : dois

do Palácio - Proibido para carni-
tidos.

sen- nhões e carroças depois das 11 ho-

Rua Artista Bitencourt: dois
ras.. Domingos e feriados, proihido

sentidos. depois das 7. Estacionamento de

Rua Bocaiuva : dois sentidos
antemoveis particulares junto ao

Via ]JI'efel'encial. meio fio da calçada do jardim Olí-
Rua Blumenau: dois sentidos

veira Belo <e 'privativo de carros

Via pl'ef.Ol'ellcial. oJkiais junto ao ela calçada do Pa-
Rua Brusqns . dois sentidos.

lácio. No trecho (junto ao meio
Rua Beul o Goncalves : um sen-

fio) entre rua F. Schmidt e Con-
ticlo. (descendo): selheirn Mafra - Estacionamento
R livre..

.

'

ua Cons·eU1Pit·o Mafra: um sen-
tido. (descendo).

. h) lado dos Correios e Telegra-
EstacionamenLo .� permitido só-

fos - dois sentidos. Estaciona-
menLe no trecho .compl'.eencliclo

monto de automoveis de aluguel
entre as ruas Jerônimo Coelho' ,e

junto ao meio-fio da calçada de
jardirl' Oliveira Belo.Trajano. - Via preferencial. C) Jardim Fernando Machado _

Cais Predorieo Rola: dois sen- Ponto de ônibus _ linha 1.tidos.'
d) Miramar - ponto de ônibusCais Guarda Mor ia : dois senti-

_ linha 5.

:f��;:e 7;;;;:: �: �::�: '1' dO�'ais Líbei-dade : dois sentidos. Praça Pereira e Oliveira : Esta-
Rua Camboriú: dois is.entidos.

cíonameuto automoveis de aluguel.
I Rua C'

. Circula.
.

·1 Ql, .r'rsprrn Mira: dois senti-

I
dos,
Rua Deodoro: um sentido (des-

I
cendo).

, Rua Duarte .Sohutel: dois sen-
tidos.
Rua. Rstc\'cs Jl'.: dois sentidos

para alltomóveis. 11m senlido -( des
cendo) pOl'a caminhões no tr-ocho
COml)l'eendiclo entre a rua Alvaro
de Carvalho até a rua Joi.nvile.
Dois sentidos para oaminhões ne
IreC!ho compreendi'clo entre a rua
Joinvj].e alé a rúa AI. ;Lamego. _

Via preferencial.
Rua Emílio Blum: dois' sentidos
Rua l:<'elipc -Se'hmidtt: dois s,enti

dos. Eslaci:onamento á dir.eila nos
dias 'Pares e' á

.

esquerda, nos
'

dia,s
lInpar.es. Trânsito proibido para
q'ualquel' veículo no treoho com
preendido ,enLre Praça 15 de No
vem;bro até a rua Trajano, das
22,00 até. ás 7 ,horas. Aos cami-

METODO: nhões, carroças e cami'nhonetes, se-
Moderno e Eflciente rá permitido penetrar,. sómente

nos dias úteis, das 6 ás 11 horas,
para carregar. e descarregar.
Hua Fernando Machado: um

sentido. (descendo) .

Rua Francisco Tolmüino: dois
sentidos. '

.

.

Rua Frei Ganéca: dois se.ntÚJos
Rua General Bitencourt: dois

. /
- Via preferencial. ."

Rua Ge�eral Buleão Viana: dois
sentidos-

oRua Germano \Vendhausen: dois
senLidos .

IRna João Pinto: um sentido.
Rumo á Praça da Bmldeira Esta
cionamen[Q pi'oibido das 7 ás 18
horas. - Via preferencial.
Rua .Terúnimo ,Coelho: um sen

tido (subindo).
:Rua Joinvilr:;: dois sentidos.

. .NOVO AG.ENTE TERA.PÊUTICO

_A imporuincui de um dos com.pos
tos ele gel'mânio que acabam de

. ser reuelados á Sociedade Ameri- i
. cana de Química I

SOHENillC'l'ADY - (.8. r. J.)
.. Do is novos compostos do incomum
elemenLo g'ermânio,' um dos quais
pode ter aplicações' medi'Cinais no

tratamento das doenças do sangue,
.acaham de ser revelados á Socie

.-dade Americana de Quimica pelo

.dr. Eugene G. Rochow,' quimioc do
Laboratói-io de Pesquisas da Gene
ral ElecLric. Esses compostos são
A) sulfureto dimetilico de gerrna
nio e o óxido d'imetílico de germâ
nio.

O dr. tHOOllOw nestes últimos
.anos tem prestado ímoortautcs
.contrtliuiçõcs á índústría dos si
Iiconcs, dos quais são feitos óleos
-esmaltes, borracha �intéÜca e uu

'1.1'08 materiasis de largo uSQ indus
trial. Estes coi-respondem até cer
to ponto aos compostos de carbo-
-no, uma vez que o sihció e o car

.bouo estão estreitamente relacio-
nados na tabela �)eriódica dos ele
menLos quimicos. O germânio, em

'hora menos largamente distrjhuido
na terra, é outro membro da mes

-ma familia. O dr. Hochow tem-se
-dedicado ao estudo dos seus com-

-'[lostos, parLicularmente daqueles
>€m que o átomo do germâhiÔ e um

.grupo. contendo carbono estão
-combínados com ainda outro elo
.mento.

Como se verificou que um dos
-sílíconcs serve para tornar mate

riais impermeaveis, pensou-se que
os compostos de germânio cones

pondentes ·podiam ter também essa

·propriedade. O referido qUlTDlCO
"'Verificou que .eles não possuem tal

J>ropriedade, de vez que são solu
'veis nngua. Isto, entretanto, indica
'va uma possivel aplicação medici

-.nal
Ná cerca de 15 anos foi desco

berto que compostos de germânio'
1P0diam estimular a ,produção cios

glóblllos1vcrmel'l10s do sangue nos

mamHeros e fOl'am feitas experi
;êneias >com 'eles no tratamento da

:anemia. O dr. lRoc.how declara qtW

,os compost.os de germânio então

<conhecidos não ,eram· senão ligei-
1'ampn1p so'llweis nág'ua, ü Que tor

-rw.va elilficil dar 'quam[.idade brrs

tante ao paciente para sp consgnir
uma e.ficie:nte conc,entração no san

·gue. Por ser inteiramente soluvej�
I!() óxido dimetilico de germanio
(rue o elr. Roc.how preparou, acha

.ele que ,está vencida esSa di,fieul-

'da:de.
. -

.

lWlnisterio da
4eroD8utlca

QUINTA ZONA AÉREA
. lJestacamento de Base Aérea de

Florianópolis

_AVISO AOS CANDIDATOS A ES·
COLA DE AEHONÁU'l'ICA

O sr. Comandante do DesLélca-
· mento (].c Base Aérea de Floiall'J-
· polis, avisa aos candidatos i�sel'i.
'los no Concurso de Admlssaü no

'<Cl1l'SO Prévio da Esco.]a de Aero-

náutica, que baverá para_ os mes

mos uma prova de s·eleçao. :l S(,l'

i['·eaJizada nesLe Destac?-l11cnto- d,�
·

Base Aérea, ás, 09,00 horas do dia
-'3 ele Janeiro próximo.

João Cm'los Gomes de Oliveim ._

'20 T'en. Av. Res. Conv. - Ajud:mt,Q
,do D�stacamento.

"VIR<iEM ESPECIAU ADE"
WE'IZEL J:ND'U8'fEIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA A ROUPA' BRANCUISSIMA

"

DE TODO O BRASIL. •.
'OS trajos VALENTIM fozemfelizes os pois e

.encantam os crianças
_

Peçam católpgo i lustrado.
00 DEPARTAMENTO DE
INTERIOR - Ruo 7 de
Setembro n. 128 - Ri:'
CASA VALENTIM

lIEéSTllJ/#/fO& '

um sentido
Via Pre.feren�
proibido das

*

Alenóemos pelo Reembólso Postat

João 'Egydio da Silveira
e Maria AugustaMoreira

5-12-1947

ts.m v prazer de participar
o contrato de cluamento
de �ua filha MAR IA DE
LOURDES 'com 0"111". dr.

Francisco de Aisit.

têm- o prazer de participar
o con.trato de ca.amento de
seu filho FRANCISCO c em

a .rita. Maria de Lourdell
Moreira da Silveira'

Fpoli•.•Fpolie '",
5-121947

Francisco e Maria de
Lourdes
Confirmam

DATI'LOGRAFIA

DIREÇXO:
Amélia M PigoZZi

Confere
Diploma

Correspondencia
Comercial

RU� AlVARO OI: CARVALHO. 65
----

VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1QUER
PROCURE

Ilfaiataria
A

Mello
Rue Felippe Schmidt 48

BOM ,NEGOcr;IO
para quem possue de Cr$' 10.000,00 até Cr$ 100 000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de luros mensais.

Informações nesta redação.

Para repida entrega
que difipomos. .

procure conhecer os tipos e preços

JURANDIR LlNHARES & ClA.·
Rua Tiradentes, 18·A'

.

Telefone 1344'

o Sabão

� lA

Praça Getúlio Vargas: circula.
Rua H ui Barbosa: dois sentidos.
nua Rita Maria: dois sentidos.
Rua Saldanha MarinhJ: dois

sentidos.
Rua Sele ele SeLembro: dois sen

lidos - Eslacionamento de ônibus
elas 'linhas S. P·edro e Angelina.
Rúa Trajano: um ,sentido

(subindO) - Estacionamento proi
bido no trecho entre Cons. Mafra
e F. Sc.hmidt.
Rua Tiradentes:

(vindo á Praça 15).
cia. Esta.cionamento
7 ás 18 horas.
H,ua TellcnL'e Silveira: um s·enti

do (subindo) - Via preoferencial.
Dois sentidos no lrecho entre Pra
('a 15 e rua '.rrajano.
Rua Vidal Ramos: um sentido

(descendo) - Via pref.erencial.
H,na Vi�conct.e de Qur,o Preto:

dois sentidos até o 'l1eatro Alva.ro
de Carvalho, Um sen,tido (subin�
do) da praça 1'5 ate ao relf·erido
Teatro.
.Rua Vitor Meireles: um sentido

(rumo ·ao Grupo mas Velho).
Rua Padre Mig'uelirrho: um sen

lido (descendo) .

Hua Almirante Lame,g'o: dois
seMidos .

Rua 2q de Maio: Estreito - dois
sentidos. - Via preferencial.
IPonto das linhas 7 e 8.
As bases de Trânsito interrom

pido do l.['e�110 entre Praça 15 e
r\1ll Trajano, ela rua Felipe 8ch
midt, devem ser e.llco"tadas pelo
prontidiío noturno ás 10,00 da nol.
te e recolocadas ás 7 horas da ma
nhã.
,Rua José Jaques: dois sentidos.
Rua ,Silva Jardim: dois sentidos.

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

junta é plenamente eficaz.
A ACao Social Catarinense

destina-se a coordenar esfor
ços' em prol dos d'esprotegidos
da sorte.

'

Envie ao seu amigo àlsta••
u.m número da revista O VA·
LE DO ITAJA1, edlçio dedJ
cada a Florianópolis, e &881l1li

estarã contrlbnl&do para
maio" difusão cultul'a)

"'" nO!il>l" f.f!ft1'.

refftsl
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

,LVO Paula Ramos venceu o torneio

infanto-juvenil
Expr'essivo triunfo do Bocaiuva' no

préljo 'principal t
Conforme estava anunciado, rea- do Colegial, vencendo o Bocaiuva,

Iizou-se, na tarde do último dornin- por 3 x 1, "goals" assinalados por
go, o festival futebolistico promo- Testa (2) e Moacir, para o vence

vido pelo Bocaiuva, em homenagem dor, e Paulinho, para o vencido.
á Marinha Brasileira. lOs, quadros foram estes:
Preliminarmente foi realizado um

�orl1e�o entre oS quadros infanto-,I Bocaiuva: Hélio, Romeu e Tere

J uvems do Paula Ramos, Colegial, ta; 'rrilha, Frederico e Danda; Tes
Bocaiuva e Avaí, vencendo o "on-I ta, Ibio, Moacir, Jaime e Careca.

=: paulaíno que assim conquistou J Colegial: Brognoli, Osni e Rat
a taça "Celso Ramos". � ClpIS; Bitinho, Pedro e Nazareno;
Após realizou-se o jogo entre os i Renato, Belinho, Dihnor, Lauro e

"teams" principais do Bocaiuva e
I
Paulinho. /'

Ti o
Nos dias 13 e 14 do corrente rea

lizaram-se, no- estande da Inspeto
ria de Educação Física, várias com

petições de tiro ao alvo, promovi
das pelo clube de Caça e Tiro
"Couto de Magalhães", com o con

curso dos melhores atiradores lo
cais.
As provas acusaram os seguintes

resultados:
1a Prova _ Em homenagem ao

exmo. sr. Governador do Estado -

Carabina _ V�ncedor: Hélio Gar- (1a Prova Em homenagem ao

cia; 2° lugar: Antônio Miranda; 3° Jornal "A Gazeta" _ Carabina de
lugar: José Elias. precísão - Vencedor: Agenor Ma-

2,a Prova - Em homenagem ao noel Alves; 2.° lugar: Silvio Silva;
exmo, sr, comandante do 5° Distri- 3° lugar: Aristeu Carminatti.
to Naval - Fuzil de guerra - Ven- 7a Prova _:_ Em homenage�n ao

ceder: Antônio Miranda; 2° lugar: Clube, 12 'de Agôsto - Revolver ou

Dilton Salomoni; 3° lugar: Tte. pistola - Vencedor: Dr. Rubens de
Teodorico Potier, Arruda Ramos; 2° lugar: Tte, Teo-

3a Prova - Em homenagem ao doríco . Potier ; 3° lugar: Sgto. An
€xmo. sr. comandante da Guarnição drélino Natividade da Costa.
Militar _ Fuzil de' Guerra - Ven- Á competição estiveram presentes
cedor: Dr. Antônio Modesto; 2° lu- grande número de aficionados do

.gar: An�ônio Mendes; 3° lugar: sub- linteres�ante. esporte. Os três �rimei�l �m São Jos,é, a agren,lÍação, l�cal, 'antagonista pela dilatada contagem
il:te. Jose Marcos Rosal'. ros colocados das provas fizeram Ipiranga, recebeu, domingo último de (1 x O. Destacaram-se no quadro

4a Prova' - Em homenagem ao juiz a valiosos premies. _ I a visita do Guarani, desta capital. vencedor : Luiz, Biguá, Nenem e

A luta foi assistida por grande Pedro. Os melhores do vencido fo-

Ve nC id fi Pe Io cnmb· d
número de esportistas, entre 01 ram : Manara, Sanford e Acioli.

; li
.

,U' I Ina o o qU;!�n o g�:��!todif��l����� �ou:I:be cu��ár���o��:ce�o� ���:���� ps��

campeão· de aspirantes ':::::..:::.=..:..:.::��...............

co�b:��,t��c::m!�u,:,FfO;· d�;: "��i�::��o, estavam assim cons- f inos pnse n tes dé Na tal
putada a peleja entre o Colegial, tituidos:

campeão de aspirantes, e o combí- Combinado _ Tonico, Abreu e

nado da mesma divisão. Erasmo; Gerson, Ari e Itamar; Da-
O 1° tempo finalizou sem abertu- miani, Denizart, Joel, Laudares e

ra do escore. Aos 30 minutos da Carlos.
fase final, Paulinho decretou o 1° I Colegial - Caminha, Osni e Car
"goal" para o campeão, conseguiu- los; Getulio, Jarbas e Pereira; Os
do Erasmo empatar e desempatar man, Ari, Dihnor, Ernani e PallÚ
aos 40 e 43 minuttos, respectiva- nho.

mente, garantindo a vitória para o Juiz: João Fernandes dos Santos.

exn;-0: sr',�el. comandante Geral da

IPolícia Militar - Revolver ou pis
tola - Vencedor: Tte. Teodorico
Potier ; 2° luga�': Antônio Miranda; I3° lugar: Egbert Moellmann.

53 Prova _ Em homenagem ao

exmo. sr. Profeito da Capital _ Ca
rabina de precisão - Vencedor:
Tte. Teodorico Potier; 2° lugar: Hé
lio Garcia; 3° lugar: Dr. Antônio
Modesto.

umae Ipíranga
vitoria

obteve mais
íacll

Chamamos a atenção de nossos leitores, para a' exposiçao de hr in ..

quedes e presentes de natal que a. "Gráfica 43 S. A, Indústria e Com,SI"
cio" á rua João Pinto 9A, está apr-esentando aos seus fr-egueses Nota
se na "Gráfica 4.3", um, maravilhoso mundo de finos brinquedos c um

variado sortimento de bons, livros, que estão sendo vendidos pelos
melhores preços da praça.

'

"

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

PASSOS
protoxido de' azoto, eter, carbqgêneo e oxigêneo-Joe Louis X Joe Walcott Ciclopropane,

terapia.
Moderníssimo aparelho Heidbrinck. Já em esplêndido

mento.
Anestesias completas a Cr$ 250,00. e 150,00.

funciona-

_ Nova York, 1,6 (U. P.) - Poucas Louis, campeão mundial de peso
horas depois da entrevista conce- 'pesado, declarou aqui ainda não se

dida por Joe 'Louis à imprensa, Joe decidira sôbre se lutaria contra

\Valcott convocou os reporteres, Joe Walcott, em junho próximo, na

anunciando que não pretendia re-, luta de revide, mas poderia defron
ceber menos de 30 por cento da ta r-se com Gus Lesnevitch, cam

renda da luta de revide, pelo Cam-' eão mundial de peso meio pesado.
peonato Mundial de Peso-pesado' Louis que falava á imprensa, con

com Joe Louis. firmou que lutaria apenas mais

Walcott, revelando despreso pe- uma vez, deixando, então, definiti
la declaração de Louis, dando a vamente, o ring. "Minha próxima
-entender que considerava Lesnevi- luta será a última, empenho minha

tch um adversário mais perigoso do palavra de honra em como o será".

que êle, Walcott, disse que o cam- - acrescentou Louis.

peão poderia estar tentando evitar

um encontro com êle. "Pratica-

mente, o 'mundo todo sabe que eu

derrotei Joe Louis" _ declarou
Walcott.

Ttnturarte Cruzeiro
Dispondo de profissional competente e tendo por lema servir sem

pre melhor a sua distinta freguezia, a TINTURARIA CRUZEIRO agnra
com novo' pr-opr ietár io, está devidamente aparelhada para executar com

rapidês e perrerção todo e qualquer serviço concerneute ao ramo, tanto
para reforma de chapeos, como para lavar e tingir. roupas em geral.

AGUARDE
a visita do corretor da TINTURARIA CRUZEIRO, exija dele I) cal'

tão da casa, assinado pelo propr-ietár-io, e ficará bem servido.

TIN'J'URARIA CRUZEIRO Tiradentes, 44

Nova York, 1.6 (U. P.) Joe

OISTRIIUIOO 'OR

'LEvy-fRANCK S/A.
Joalheiros Importadores

""pÓRTO ALEGRE

'OMEGA * � -te dA!

�,
,

Durma, sossegado!
1

.

,

,...-.__-.-...·.-_·_·_-.·.-..-_-.....
- ...

• .._-_-.....f

o DESPERTADOR DE CONFIANÇA!

Figueirense F. C.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁHL\
De ordem do Senhor Presidente

e de conformidade com a letra P
-do artigo 78 dos Estatutos, convoco
todos os sócios no gozo de todos ('�

seus direitos ,estatutários, para a

Assembléia Geral Ordinária que se

realízará no próximo dia 28 dn
corrente ás 14,30 na séde sociul
sita à rua Araújo Figueiredo (lado
do Teatro Alvaro de Carvalho) ,

afim de serem eleitos os nO\'03
membros do Conselho Deliberativo,
na forma dos artigos 48 e 49 e seus

parágrafos.
F!orianópoI.is, 15 de Dezembro

de 1947.
José Gusmão de Andrade -- Se-

cretário Geral.

1/(
." .E ACOIIDEÀ NORA COM

lO" "

l

RITZ _:_ Hoje às 5 e 7,30 horas
Randolph Scoot - Ann Hichards

e Lawrence Tierney _ em:

A TERRA DOS HOMENS MAUS
Censura até 10 anos.
No programa: _ Brasil em Fóco

n. 6 - Nac.

Preços: - Cr$ 4;40 e 3,00.

ROXY -, Hoje às 7,30 horas
Robert Walker e June Allyson -
E O MARINHEIRO CASOU

Censura até 14 anos.

JNo programa: _ Brasil em Fóco
nO 23 - Nac.

Preços: _ Cr$ 3,00 e 2,40.

....

ODEON - Hoje às S e 7,30 horas.
O JUDEU ERRANTE

-O HOMEM QUE NÃO PODIA
MORRER

de

CONRAD VEIDT.
No Programa:

1) _ O ESPORTEEM MARCHA
N. 115 _ Nac. Imp, Filmes.

2) _ CÃES VENCEDORES DA
NEVE - Short.

Preços:
Cr$ 4,00 - 3,00 e 2,00 - às 7,36

- Cr$ 4,00 (único).
"LIVRE" _ Creanças maiores de

5 anos poderão entrar na sessão de
S horas.
IMPBRIAL _ Hoje às 7,30 horas

_ última Exibição -

SOB O MANTO TENEBROSO
com:

Alan LADD e

G€raldine FITZGERALD.
No Programa:

1) _ IMAGENS DE AMANHÃ 88
- Nac. Imp, Filmes.
2) _ OCUPAÇÕES INUSITADAS

'_ Short Colorido.

3) _ FOX AIRPLAN NEWS
29 x 94 - Atualidades.

Preços:
Cr$ 4,00 e 3,00.
"Imp. 14 anos".

CIA CATARIHEHSl
DE TRANSPORTES AÉP.E"S LTDA

FECULARIA
LOCOMOVEL WOLF

Vende-se, juntos ou sepa.
rodos, uma instalação eorn

pleta poro fécularit\ e um

IccoO"ovel WOLF de 34 H.P •.

Informacões com Procapio
Lima - Içara. - Mtlnicipio
.e CreFciumo.

I

"
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Cadastro Socia-I do «O Estado»
Pedlbnóa � DOUOa diatinto. ldtol'els o oItMquio h "l'MllcbAtr Ci

l� �o • remete-lo • DOUa Retlaçlo 1lIiIII.. eompltetarJDoe
�..,.to antea. o nouo aovo eadutio�.
' ....... ••••••••••••• ••••••••• ô ••••••••••• _ •••••••••••••••• -. ....... '

...

� "

'

.

DR. MARIO WENDHAUSliN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

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

Residência:
Felip'3 Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. 'A. SANTAELLA
�_lomado �la Faculdade Na.
,tIIIul d. Meulcina da Unlyer.ldIP
...... Bru1I). Médico por coneue
• - Iervlço Nt'clonal de Doa.
'_ Mentais. Ex interno dia Sal7.:tAI

. � de M1l1el"lc6rd1a, '. HOQlltaJ
-,,1IIAtrico do Rio 'na capital r..

deral
....CA IbIIDICA, - DOIlNÇJUt

lnlBVi)SAlI
- ecm.uItóJrlo: EdifIclo �

NETO
- IIIU rel1pe Schm1dt. eon.w_

nu 115 tI 18 horu -

Residencia :

Largo Benjamin Con.tant n, 6

... POLYDORO S. THIAGO
� 40 Hospital de Oaridade

de Florianópolis
.. �nt� da Maternidade

iII!IIDO:OA MlIDIOA - DISTmI-
1H0IlI DA GESTAÇAO E DO

PARTO

_... 4011 orgãos mternoe...

peolalmente do coração
__OU da tlrolde e demal.l

&JAndulas Internas

� - ELEC'I'ROCABo

_� - ME!I1ABOLISMO
-

BASAL
'

;IIiIDlUal1lU CI1�r1amente d'Ba �1I ia

18 horas

,� ChamadoR a qualquer
� lnclUJllve durante a noite.

1III1l!'''''ULTORIO: Rua Vitor MeU.

lell, 18. Pene 'lOL
, �OIA: A v" n 1 ela 'rrOln·

powskl. 152, Pone 71!J8

II. II. S. CAV..A..LCANTI
anates exclusivamente de C1'lalI4lU

a1i& 8aManl:, Marlnb,), 1.
Telefone 1(. 'l�

. DI. 8AVAS LACElDA
-- �-c1J'Qr.1ca de O�
- filmc'lOL· Num - Gara'UlC&.
P,••eriçao d. lent•• d.

contato, -
Reiniciou sua clinica

Conaultorio: Felipe Schm idt 8
Da. 10 ã. 12 h•. e das

14 às 18 hora.
TELEFONE 1418

DI. ROLDÃO CONSOlO
"-'tlBGlA GERAL - ALTA t-'ll
I1IIt1l1&GlA.,... 1II0LibSTIAA, DD ....
.... lfHOBAB -DPABT08 ...
l!enu4o pela Faculdaele de .ltll$.
ldmIa da Unl"ersldade de l!lAo

ft'sio, onde foi assistente por' ."..
... _08 do Serviço Cir11Qrloo 4.

!'rot. Allplo Correla Neto
D1iz'1r1a do estômago e Y1q III!.
--. 1ntestinos delgado e 81'0."

, �1C1.. rins, próstata, bexls'a,
avo, o'Vllrlo,8 e trompu. VU'!ctI.
-. A1CIrocele. var�8 • bwua

CONSULT.AS:
4Iirmi » U, II horas, à Rua .r.!,ge
�t, 21 ('altOB da vaaa t"1I'

raíso). Tel. 1.I!98.
�.II.N()Ll: Rua Estevea oi.

I .. __

mor. 178; Tel. li 7M

I
DI. NEwtON D'AVIU
� - -v1a'ii UrlnArlu -
Doan9u d08 linitestin08 r6to •
- - Hemorroidas. Tra.t..uJHe,.

to GIl colite ameblana.
II"III1oterapla - .l1ltra yemn..lho.ConRlta: Vitor Melrele., 28.
&� d.larlamente. U 11,30 _
!Ia , ta."'C1e. das 16' hs. em d1&Ji.te

Re81d:'Vldal Ramoa, N.
ron. 1007 .

--- ...-

._---.---------

DI. LINS NEVE!
l(ol�lIt1as de senhora

ConIftlltór1o - Rua Jol1o Pinto L ,
- Sobrad9. - Telefone 1.461

lIteIidtnela - Rua Sete deSetembro
- (�Ic1o l. A. P. da ElJt;1Y&)

Telefone Mo 834

.. PAULO FONTES
Clfn100 e operador

CoeniItéIrlo: Rua Vitor MeIrel-. •
Telefone: 1.-i05

,OOlUUI:tU du 10 ls 12 e dali 14 "�Il
i'\uIdbcla; Rua Blumenau. U '

, Telefone: 1.Ma '

I
F'ARMACIA ESPERANÇA

do F.r��1Itfeo NILO LAUS
Hoje e amanhA ..ri a ....referU.

Drocu ucloam e estraqelru - Bemeopátiu - p.m..

••ri.. - Artta.. ti. .onult..
Gar••t.-h • oata ,.lMIerTlaeta' •• reeeU.árlo .Wea.

TINTURARIA CRUZEIRO,
Tirad-entes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma' chapeoi

Profissional competente - Ser vi�o rapido e garantido.

V. S. quer o prCigresso dà
11()S'Sa Juventude � Dê-lhe ins

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

TEUS FILHOS
aplaudirão te. leito,

quando souberem que col.
boraste pró Restabelecimella
to da Saude do Lbar•.

a mais moderna- creação em

refrigerante é o
,

IlIUGt. __ x.t.' CtTiJ • �............ D. M .

..�
� " .

·�o 011 Car,., � ., •••• ., ., ••••••

}!ilrao fio Pai (mie)-_ •••••••••••••• ., '- • ., � •••••• " .

••••••••••••• ••••••••••• o ••••••• �. __ ••••••• � •••••••••••••• w •••••••••••

qradeo!rtamo.. t.amWm,.� 40 Dottc1u .........._
�ntoa • ootru. de ,JltU"e._ ou ••� amipa. KNOT

Em garrafas grandes
(xperimente-o. F �elicioso

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

Relojoaria Proqresso

-""'

I"

I"I '

1 ....1h·..•

..------..---.----�------------_.---- =a__m. � ... _

Fabricante e distribuidoree dali afamada.'·,:con
fecçõe.,"·DISTINTA" e RIVETi POI.ue um gran';
de lortlmento de caaemira... rllcadol.( brinl
bQnl' e bal'atol� algo�el, merin. e aY!amentol
para alfalate'ii que recebe. diretamente da.

fcfbrlca.: A Cala eA CAPITAL- ahama a' :"atengÍ!ol .401 Snrl�l, Comeral••te. do Interior no ..ntido d<e�lhe faaeum 'Imo
vllita an.tiJlt'de efetuorem lua. aompra.�, MATRIZ �em 'Florlan6poUli' 3 FILIAIS em Blumenau .!Lajea.

! /

A

Os «Krups» DO banco I'dos reDS '.
Nurenberg�, (U. P.) - A Casa

Krupp, que durante quase cento e

cinquenta anos foi a principal ma
nufatureira de armamentos para a

Alemanha, entra em julgamento
amanhã-perante o Tribunal norte

americano de Crimes de Guerra.
Os "Krupp " são acusados de te

rem cooperado com os nazistas no

desenrolar da guerra de agressão e

de terem assim criminosamente,
procurado dominar a Europa.
A acusação recua até os tempos

que' se seguiram à Primeira Guer

ra Mundial, sendo a Casa Krupp
acusada de ter violado as estipala
ções de desarmamento da Alema

nha, previstas no Tratado de Versa
lhes, constando do libelo que os

próprios membros da Comissão de

Investigações dos Aliados
'

foram

então vitimas das fraudes do chefe

da firma, o velho Gustav Krupp
Von Buphlen Und Herbach, o mes

mo que construiu os grandes ca

nhões- "Bertha".
� acusação será ,pelo promotor

norte-americano Rushell Thayér e

à primeira testemunha será (> gene-

1'41 de Brigada reformado John

I CONTA CORRENTE POPULARl\lorgan, que representou 'a Ingla-
terra ·no Conselho de Contrôle Alia- JurOI 511t a.�. --- Limite. Cr$ 30,000,00

Movimentação com cheque.40, depois .da Primeira Guerra Mun-

dr��stav Krupp não será julgado, Banco do Distrito Federal S. A•

por havei' sido declarado "invalido CAPITAL: CR$ 60.000,.000,00
por senilidade e enfermidade". Seu RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
filho Alfred Krupp, que desde 1943 Rua Trajano, 23 • Florlanõpolls
vem sendo o chefe da dinastia dos r ...

Krupps/será o ,réu principal. ,

É t:f.MA, DOENQA,
MUITO PERIG;OSA
PARA Â FAMILll
E PARA .A. RAÇA

de JUGEND & FILHO
COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIço DE

REEMBOLSO POSTAL
Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague

sómente quando receber.

I
I

N. 3 o-s 180.00 N, 4 Cr$ 220,00
Marca Condor

Caixa de niqueI, fab",cação
Italiana

Altura 9 cm.

N. 4.A Cr$ 240,00

Fabricação italiana

Caixa de niquel

Altura 16 cm. O me_mo com repetição
Nono. relógic••ãa acompaDhado. dali respectivo. certt:Ücado8

de garantia,
PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMoSG�ITIS

JOCEND & FILHO
Caritibil'- PrClça Tiradente., 26C·· Paraná

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PERANTE O JUIZ DA 24a• ZONA ELEITORAL, TOMOU POSSE� ONTEM. DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE BOM�
RETillO, O SR. ARNO OSCAR MEYER, ELEITO PELO P. S. D.:

E!!�:�!Çl�a!,'!Im���t��J Porque abandonou. n P. 1 B.
.

ção de 'óleos e aquarelas do consa- Ri?, 16 (A., �.). -.0 Partido Tra-I destaque' e brilho, mas pela própria'

grado pintor Emrnerich. balhista Brasileiro acaba de per-j comissão executiva. Lamento a de-

E explica-se esse interesse dos der mais um elemento no Distrito sorganízação do. PTB, que bem po

nossos meios sociais e culturais Federal. Trata-sc\do vereador Levi d.eda re?resentar, no cenário poli
pela mostra de' quadros instalado, Neves, que se passou com armas e tico 'nacional, os tràbalhsdores bra

no Clube 12, porque há neles aque-] bagagens para o PSD, assim expli- sileiros. Entretanto, os vícios de .

le enlevo que só a art� póde pro- i cando, hoje, à imprensa sua ati" um personalismo inadaptável ao

T f d B·
, porcionar. I

tude : "Não encontrei o clima po- atual ambiente político indicaram a

ornou. posse o pre e Iguaçu Pelo que nos foi dado observar, lítico partidário que esperava, nas l essa v organização um caminho que

•

.

serão várias a telas que ficarão em I hostes cio PTB. Faço política por I a levará ao abismo, de oposição sis-

Tomou posse. ontem, perante a rim, Heitor Santos e Hugo Amo- Florianópolis, adquiridas pelos que! idealismo, pelo desejo de trabalhar temática, no momento em que o

Câmara de Vereadores; o. sr. Or- rim, que com suas palavras entusi- sabem compreender o valor de um
I pelo povo, defendendo os pequenos Brasil pelo desejo unanime de seus :

lando Romão de Faria, eleito Pre- ásticas provocaram gerais aplausos trabalho artistico no' verdadeiro
I e alertando o egoísmo dos podere- filhos exige paz e trabalho,

feito do Município de Biguaçu, por da enorme assistência, tel}do pror- sentido de palavra. ; sos. .

I
Para falar a verdade, não sei.

elevada maioria. O ato que foi so- rompido em vivas ao Partido So- A exposição encerrar-se-á ama- Deixo o Partido Trabalhísta.: re- quem manda no PTJ3. A comissão-
Iene, contou com a presença do dr. dai Democrático, aos srs. Pre- nhã à noite. conhecendo que a sua organização executiva, sê é que se reune, nin-

Aderbal Ramos da Silva, D. D. Go- sidente e Vice-Presidente da Repú- é a menos democrática possível

I
guém 0_ sabe.

vernador do Estado, que esteve re- blica, Governador do Estado, An- OS'"ar R da Nova e que se estrutura, em verdade, em As ordens surgem, invariavel-

presentado pelo Professor Barrei- tônio de Pádua Pereira e dr. José". bases personalistas, vão

pro�noven-I ment�, pela boca das mesmas fjgu-
ros Filho, dr. Juiz de Direito da Born, respectivamente Presidente Após assistir a solenidade da for- do o desmoramento do partido. Na ras, e surgem para se-rem cumpri

Comarca, demais autoridades locais, de honra e presidente efetivo do matura de sua' filha Raquel, honrou- fogueira inglória das conveniências I das sem discussão. " O caso de São"

senhores, senhorinhas e crescido diretório do Parti cio Social Demo- nos com sua visita o Sr. Oscar Ro- particulares e exclusivistas, que Paulo é típico. Só vim a saber que

número de amigos e corrcligloná- crático de Biguaçu, dr igues da Nova para apresentar- arde, perenemente, no PTB, queí- o PTB se destacou nele por uma-

rios.
nos os seus agradecimentos e des- rua-se impatrióticamente sua han- oposição de barricada, sem nexo e"

O H A· id t pedidas. I
.

tidr
.

Csr. ugo morim, prCSI en e
n BD.

( cu-a, par 1 ana. ( onclue na oãginA 3)
da Câmara, após proferir ligeiro [Im om �etlro Acompanhado pela Exma, Sra. D. Ingressei no PTB atraido. por ----------------

discurso alusivo ao, acontecimento,
Alicia Antunes da Nova e gentis um programa capaz de conduzir a 50 vapores' paraEm virtude de a Câmara de .

.

designou uma comissão de Verea- senhoritas Regina Raquel e Maria destino seguro as massas trabalha-
.

Vereadores desse município já L'
.

S· P Idores para introduzir o Prefeito no
urza da Nova, S. S. regressou on- doras. Dele me retiro dcsiludido_e I ·õ.n .

ao B .haver encerr-ado os seus tra- II!n -

recinto, que ao chegar foi recebido
tem para Joaçaba onde será em- cançado de esperar por uma açao _

balbos, o sr. Arno Meyer, pre-
. S P 1 16 (A N) S d

por estrondosa salva de palmas. possado no alto cargo de prefeito conjunta de dirigentes e dirigidos, .inf an o, . 1 •

dor
egun o-

Jeito eleito pelo Partido Social A I
Convidado a fazer o compromisso

nos primeiros dias de Janeiro. no sentido de' realizar em favor do I se m orma o .governa 01' uemar-

Democrático, tomou .posse, on- "O I d B ab d torí
legal o fez, falando a seguir aos seus

Ao ilustre e distinto casal, povo uma campanha de sinceras e I
e arros:rc a e au orrzar o'

tem, do cargo, perante o exmo. E d" d ."
' B d E t d f'

.

municípios delineando o seu
sta o eseja-lhe feliz viagem, patrióticas reivindicações SOC13IS.

anco o < s a o a manciar a com--

pro- Juiz Eleitoral da 24a Zona. d 50 E U
grama de govêrno, afirmando que

fazendo votos que o ano de 1948 Como vereador, conduzi-me, na Câ- pra e vapores nos stados ni-

Na instalação da Mesa, cstan- d d ti d E t d I
estava disposto a receber todos os seja para eles coroado de inúme- mara do Distrito Federal, pelo que os, es ma os ao s a o, no va 01'

do ausente, por motivo de doeh- t I de 200 milhões d-e cruzeiros.
biguassuenses bem intencionados

ras
_
ven uras re traga ao va oroso ditava a mim mesmo, porque o par-

ça em pessoa de sua família, o do'
que com êle quizessem colaborar povo daquela prospera cidade tido sempre se manteve à margem

vereador. pessedista Luiz Ni- .

no interesse e engrandecimento da
oeste catarinense o maior progresso dos interesses do povo, jamais ori-

echues, registrou-se um empate
comuna. Terminou. dizendo que,

e desenvolvimento com, a adminis- entando e esclarecendo sua repre-

durante o seu govêrno as portas da
na eleição. Sendo o candidato tração honesta, consciente e SErena sentação municipal..
udenísta mais idoso, foi eleito. do novo edil.Prefeitura estavam abertas para to O próprio lider, o ilustre verea-

,
-

Os- vereadores pessedista, aten- _

dos, sem distinção de côr partidá- dendo á presença do Exmo. Sr.
. dor Alencastro Guimarães, poucas

ria. A seguir o sr. representante do Juiz Eleitoral da 24a Zona, não A udt· "a-O de Dall·la
vezes teve contato com a comissão

exmo. sr. dr. Governador do Esta- quiseram retirar-se do recinto. ,
" � executiva do PTB, não por ele, que

do s d I dí d AI t sempre se esforçou piara que sua
u ou a pa avra para izer a Se o fizessem, a instalação fica- C!In arasua satisfação em estar ali repre- ria adiada. No Inicio da sessão

. li bancada representasse o povo com

sentando o bonrado governante ca- Ultimamente, os meios artísticos
legislativa, em fevereiro pr óxi-

tarínense, que, tinha a certeza, de musicais de nossa terra tomaram
mo, será eleita a Mesa, conforme

afirmar que sua excia. sentia gran- dispõe- a Lei Orgânica dos Mu-
novas feições; impelindo os apaixo-

de satisfação em ver Biguaçu re- nados da arte betoviana a se exi-
v nicípios.

tornar ao regimem .lezal. birem de público, ora em conjunto
v É inexato, co-mo propalam os

Não havendo quem mais quizesse ora em audições isoladas.
udenistas, que tivesse havido

usar da palavra, o sr. Presidente da adesão de vereador ou vereado-
Desta vez, já se anuncia para o

Câmara, deu por encerrada a sessão res pêssedístas à U. D. N. f:
dia 19 do corrente, sexta-feira, no

que tinha a finalidade de dar povse Teatro "Álvaro de Carvalho", a F.
mais uma mentira .. ·. a menos.

ao Prefeito Orlando Romão de Fa- apresentação da eximia pianista
ria e agradeceu a todos os presen-

srta. Dalila Alcântara, ornamento

tes.vf) Prefeito recebeu cumprímen- I f''olbl·nha uden,·sta de admiráveis qualidades e mereci-

tos e abraços de quantos ali se II do destaque em nosso mundo ar-

achavam. Notamos a presenpa dos tistico.

5rs. dr. Elpidio Barbosa, D. D. Di
retor dô Departamento de Educa

pão, dr. José Nicolau Born, D. D.
Diretor de Terras, Sálvio Narciso....
D .. D. Delegado do Instíttuo do Pi
nho, Heitor Dantos, alto funcioná
rio dos Correios e Telégrafos, sr ..

Newton da Luz 'Macuco, D. D. Pre
sidente' da Caixa Econômica Fede-I
I-al, srs. Ari Mafra, .J oão Gonzaga,

I

Antônio de Pádua Pereira, .João Ba
tista Gonçalves e Egídio Amorim,
funcionários da referida institui

ção, e 'muitas outras pessoas cujos
nomes nos escaparam. Foi servido
profusos copos de cerveja e frios,
tendo nesta ocasião falad.o sôbre o

acontecimento, os srs. Egídio Amo-

florlanópol"� 17 de dezembro de 1947

Sem dúvida alguma, o espetáculo
atrairá seleta platéia que se delicia
rá nas interpretações de magnificas
músicas, como "Sonata Patética"
de Beethoven; "Polonaisc" e "Fan�
taisie", de Chopin, além de várias
outras interpretapões.
Na verdade, a própria intuição

nos diz, que para, revivermos um

Beethoven, é mister que o exe-

.1 cutante possua talento para imitar

'as
expressões do autor, assimilhan

do-lhe, o tom, a sensibilidade, o

processo íntimo, que nos põe em
---------------- contacto com o gênero de música
Era constitucional que tanto admiramos.
De Bom-Retiro o prefeito!
f: inconstitucional
O que de fato está eleito r

Encbenfes
Salvador, 16 (A. N.) - Anuncia

se que as enchentes que flagelaram
a cidade de Nazaré causou a des

truição de 240 casas, ficando ao de

sabrigo cerca de 90D pessoas. Um
menino de oito anos de idade, pe
receu soterrado sob os d�stroços de
uma casa tlestruida pelas águas.

NOVEMBRO

DOMINGO

1947 - Nova derrota
udenb,ta, em Santa
Catalina.

Se o torto já é direito,
Nas doutrinas do anzol,
Antes da causa, o efeito';
À noite deve haver sol!

D'essa ·teoria restulta
Se nutre a turma udenista,
E daí só lhe resulta

Repetir forfait na pista!

A compra foi contratada com o

representante de uma companhia \

norte-americana, sr. ·Sauber. Trata�'
se que unidades que serviram du

rante a guerra e que agora foram,'

convertidas em navios mercantes.'

Povoará o PlanaHo
GOIÂ�IA, 16 (A. N.) - Noticia

um jornal, que o govêrno elo Es-
--------------- 1 fado está iniciando entendimentos;

Diplomados com o govêr-nq federal e com auto

r-Idades americanas, no sentido ele

98 oficiais colocar uma grande massa huinana
,

R I·
I
no Planalto Central de Goiás, abrin-·

Rio, 16 (A. N.) - ea rzou-se,d'
-

t
A dite dEI d E t d

o para iSSO a navegaçao to aI no'
no 11 1 ano a < sco a o s a o . .

I'l0 Tocantms. Já foram iniciados
Maior do Exército, com a presença
do presidente da República, dos

os levantamentos aerofotogramétri-
cos do Planalto e do rio Tocan�

ministros da Guerra, da Marinha e .

da Aeronáutica e outras altas auto- tms, sendo providenciados outros.'

ridades civis e militares, a cerimô-1
estudos necessários.

Dia
. d� entrega dos,. diplomas aos, Co fe' O d '..1 d f,'

OfICIaU; que conchuram o curso, I tto tra uz quab l;1.a e.·

em número de 98.
Peca-o ao seu fornecedor.

Seja um élo a mais na ca

deira que ha de unir. esforç!os·'
em favor dos que ·sofrem. .

Você não pode, .sem prevÍo"
exáme, conhecer os verdadei
ros necessitados entre os que
lhe estendem a mão.

Paraninfou a turma o general
Tristão Alencar Araripe, diretor da

Escola, tendo sidQ orador oficial o

coronel Milton Cezimbra. Entre os Idiplomados figuram dois oficiais ,do IExército Boliviano, coronéis Rama-
lho Qu�iroga e Gabriel Arcce. .1
Os dIplomas foram entregues ----------------

pessoalmente pelo 2:eneral Eurico; ARNOLDO SUAIREZ CUNEO
v Clinlea Odontologia

Gàspar Dutra .. A seguir, verificou-
I

NOTURNA
se a entrega das insignias da Ordem Das 18 ás 22 horas, Clom hor&<'

do Mérito Militar, com que foi (lis- n:a:r:cada, a cargo de abalizado pro-'

f .'d
,.

E
fl'SSlOnal

mgm a a propna scola. .

Rua· Arcipreste Paiva f7

Pois bem, a exínlia 'pianista Da
lila Alcântara, através' de se� ta
lento 111llsical, re.alçará com brilho
e maestria os imortais dos sons,
cujas partituras constituem o seu

apresentado programa.
O �roduto da audição em apreço

redundará 'em beneficio da "Cam
panha de Amparo aos Lázaros", na

aquisição do PROMIN.
A talentosa pianista Dalila Al

cântara, desejamos compensadores
exilos.

Temporal inedito no· Brasif'
BELÉM, 16 (A. N.) - O comerciante AnLonio Bastos, Que reside em

Vila lVIosque�l'"o, descrcNeu o temporal verifica·do na últim� semana na

quela cidade. Disse que às 16 horas de sexl;a-feira come(.\aJ:am a apfll'C

ceI' umas nuvens escura-s, vindas do norle e do sul, que cerraram com

pletamenLe o sol qua.nelo ês[e já ·declinava. Em seguida, caiu rrgulaI"
aguaceiro, enquanLo -o astro rei se transformava totalmente, tornando
se um veI'daderro disco de fogo. Entrementes, violenta ventania vinda

da direção de SOlwe passou por certa parte da ilha, arrasando ludo. Es

.se N>moinho durou cerca de 30 minutos.

O tempol'al de Vila M-osqueil'o, segund,o êste e outros relatos de

te1stemunba's locais, ap-resentou particu,laridádes curiosas e inóditas nl}'

Brasil.

..

FRECHANDO •••

Um dos colabora·cionistas do Diáj'io escreveu, ontem. o

seguinte: "Um eleitorado consciente, que saiba separar o j-oio
do lrigo, 'dará bons dirigentes a Florianópolis."

De duas, uma: ou os aluais dir:igente·s si'io bons e o ele i to

rado é consciente ou os dirig'clltes sàà maus e o eleit01'ado é

inco115'C i en te.

Qual é a saída?
Gúilhe1'1ne Tal•.

I :I
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