
desde ontem, "O <;ê·mí.nénfe cénterranee dr. Nerêu Ramos,
da Republicá e",. pFesiden�e" .rdJ) Partido Socíal Demecrátíce.
votos de bóas..:'�indas, apresentamos a S. Excía ..

de feliz e�t�da entre ItóS'.
.

Está em

insigne
Flcrlanépelís,

Vice-Presidente
Com es nossos

•

HIll

os

11M' Aii"iUlIl

o Papa a favor de um comunisfa
PARIS, 23 CU. P.) _ o Papa concordou em interce�er para salvar a:

vida do líder comunista espanhol Augustin Zorda, condenado á morte

por uma corte marcial franquista, segundo revelou a nunciatura apos
tólica dr Paiís. A decisão do Papa foi tornada depois de um apêlo tele

fônico que llie foi feito pelo nuncio apostólico em París, monsenhor'

Ango-Joseph Itoncall i. Não se sabe como se fará a intervenção de Sua
Santidade.

Sanfa Catarina na batalha do trigo V:tildO o projeto-lei
Importaate entrevista d) Dr. Leobert a Leal Secretario da d salario dos
Viação, O

',Publicas e .�griclíltul'a, a A NOITE. do Rio jornalistasde JaneIro. - �uXtllO aos lavradores. - A peste Rio 2.3 (A. N;) _ O presidente
SUloa. - Os gafanhotos.

•

da Republica vetou, ontem, o pro-
O governo ,do I!;.st�d� d_e sant.a, nUlVen,s de rgafa'llhotü8, qU€ Ilzera'I? jeto de lei que fixava o salário mi

'Ca;I;arina, no ��tor produção agr-i- postut as sucessivas em metade dê- nimo dos jornalistas e dava outras
cola daquele Estado, rtraJbaLha em leso Comunas iuteneaments agr icul- . , ..

,regIme de acordo com o Mirustér.ío tadas, como- Concórdia e Jouçaua proV!deJl�Ias. '.
da AlgTlclll-tura e! rd�ss'a, forma" de- 1'o1'am. tão artirngl'Qas p.elas.

invasões

I
As �azoes do ve�o fora�n lidas no

lSen_volve essa a�J.VJdade oo� a es- de acrídios, que se'fl}QJ;!,e dizer, sem expediente da sessao -do Senado, ra- Rio, 23 (A. N.) - Confirma-se mau parecer favorável à venda, com

tl'erta. colaJb?'ra<;ao dos técnícos es- exager-o, ser a totwHda�os seus

I mo do Legislativo que. remeteu a que o govêrno brasileiro vendeu ar-I! base nas regras internacionais, es-
.tadtraís e rederais, Eese' regune, Lerrbtór+os "uma só postura:' ..! -

-

T "II d R t b I d di
-

d
cujos resultados podem 'S,eI) consta-, Tortos os agrôncrnos do MiniS'lmate:la

a s�nçao do general Dutra mas ao governo rUJI o, a epu-j a e ecen o a con içao e' que as

tados
_

nas demais unidades da Fe- tério, como os seus, colegas dos e CUJO pres�dente con�ocou ? Con- blica Dominicana. As negociações. armas brasileiras não seriam utili

deração que o adotaram, tarnoém serviços estaduais, vem coiaooran- gresso, a fim de decidir sobre o realizaram-se sigilosamente,

sendO)1
zadas pelo govêrno Trujillo contra

'produziu .exoe-lentes. 1'1'1.1'[015 no ím- 'do no combate á prãga. 'I'ranalhos ato do chefe do govêrno, para Q consultado a respeito o sr. Raul país americano sob pena da anu-

portante Estado strlino. de menor premência cedem-lhe lu-I ,.

di 10
�

Fernandes. O nosso chanceler fir- Iação da transação.
Encont.ramdo-se 'nesta ,crupitaJ o gar. O Mínistér!o carrega para o

'proXI1l10 la .

L h
' . A venda se Iês, aceitando o go-

ST. eOlJ�rt� ILeaJl) .eecnetàrro das sul, todo o material de combate que iObras Públicas e Agríoultura de aqui se produz ou consegue írn-
-------------------. vêrno dominicano a, condição Ie-

.:::lanta Catar-ina, j'ul,!;,ámo,s íníeres- portar. Inseticidas, talco, v,eiculO,s.1 vantada pelo sr. Raul Fernandes.
santa ouvi-lo sôbre o assunto, bem polvijhadorss, são remetídos POI; Em Florianópolis. o Vice- Encontra-se presentemente. em nos-
"oomo sõbre outros aspectos que via, aérea OH marítima até Flol'la-' ,.

so pôrto a corveta Presidente Tru-
evidenciam as possíbítidades agro- .nópolis, de onde são transportados P tde t d::. Republ.-capecuárias c.a.larincnses através dos em caminhões e "jeep'S" para as reSJ Deu . jillo, carregando as armas que' de-

excelentes incfiüe,s da sua ,eüOl1:0Imla zonas ele combate ,

verão ser usadas pela policia domi-
..tg.ri,cola, A.tendend'o-nos pT'onta- O pessoal se idel1t.iúca 'tão bem' Chegoll ontem, via aérea, procedente da Capita-l do país, S. Excia. nicana.
mente e re;;.pond�ndo as pcrrguntws com o meio e a lar0J"a, LraJJa'JIJa o SI'. dr. Nrl'êu Ramos, vice-jH·csi.denl.e da República. O govêrno de Venezuela, todavia,
llll:e '!-he [,oram, j �lt::lS, dIsse-nos o }�o ,i rmanad,o, qU,e, deJIuem. �Ia,s I Ao' desembarque de R. exa., que viajou em avião eSI�ecial da Fõrça Aérea Brasi- suspeitoso dO' estar o. general Tru--di. LeobeI to Leal, a� \ e2e.,. ele atl\ ]dalle .conJ,1ll1La

, leira. compareceram os srs. Governador Adel'baJ R. da SIlva, acompanhado ele Secre.
,,_ Santa, Catarina, .l!:sLado em antes' que um agTôn01nC? c;l:)egl1·e .a tários d'Estado, magistrados, os presidentes da Assembléia Legislativa e ela Câmara jillo armando, com material brasi

que prC'pol1'de'l'U a peq.uena Pi'ü�)l'le- "abel: se o se"u colGga e íunelOna-' Municipal, prefeito da capital, deputados estaduais e vereadores e outras altas auto. Jeiro, tuna expedição, em território
;:l'ade votada à .poli,cult.ura, não no ,I ("clera,l' ,ou rstald.ua 1. Os r,e-sul- riclac1es civis e militares, além de crescido número de c1il'etores de repartições e 8er- da Republica de São DOll1ingos, de
aprese-n"La ,no :seu Ij,la,norama ,e:conõ- tarjas já são ,liso�jekos e dão JLm-; viços pÚb!Íl;os, funCionário,", ;lmi ....f)S e u.Jmil'adores, que lhe foram levar votos de refugiados venezuelanos contra a
milco, ·nem os tons <berrantes cfa des- damento amplo a nossa CSíper'a,nça boas vindas.

. '. . .'
U1erl1'd'" I'I',CjUeza nem o "orIO,l'ldo de VC'I'nlOS ,enl Cell'tO pl'�ZO' con1-1 "O·

. , sua autOrIdade, envIOU o sr. Raul
\l ai ," '-

.,
•

u.,. E�t.ado' apresentando as boas vmdas ao Exmo, ,Sr. Dr. �rl'(;ll

r
!Sombrio das 'cri,ses élJg,udas ,que lan- !IJI�tamenl,e Jurgulac[n, a ameaça, se,

'
.

'.'
de Morales, ex-chanceler da Vene-

to af,J-i,g'em a's 'col,eth'idades em que o

co�nb. ate.
fôr .,�a.nl!id.? ()om _o I.ne.

5- ARamoBs e exma, ,esposa, sanda-o ,com voLos de felIzes festas de Natal,'

.zuela.
e chefe da Delegação Vene-

tpmdomina o latilfún.dio. 'Sua eco, 'mo lmpeto e Iclen�lCo� meIO�.· no om, .

. zuelana á Conferência do Rio de
nomia se desenvolv,e sem pros'J)e- Outro mal gTaVlS.Slmo que v'em ..

.

J:'ida{les élJci,clentwcfa,s ou derpr.eiSsões f;cndo eut'reu La,cI o cOl"rajosamen!Je' JaneIro, ao RIO para protestar con-

iPflYfU11;cl"as, Não exi,stem grandes é a peste suína, Xum progr.ed-ir ira a transa,ção e conseguir do go-
for.tunas nem pobreza ,extTOIl11a. cons·Lan le ruíno ao .,s'II,I\ á dervasta, i �os ·col-e�gas. O possi\"el vem senclo

150 I b vêrno brasileiro a suspensão.
Com -IJôas ,telTas, llüIlulaç50 tra- clOJla zoonosc (jue, (llZI,llJO'Ll os re�_a-I fello, nesse par,tl?ula'r, m�s mUltos 80va-E amas Informa-se agora que, de volta á

ba1ha,dora, governa'l1te's bem inlen- nllos de :\ifJ.na,s, Estado 'do !tIO, I::)ao I' e ,grandes S1!JCl'lÍl<ClOS �l'rao ne,ces- R' ':13 (A N) O
.

d
{lionados e côncios da, rearlldac[e Paulo P, Para'uá. Reslam ainda in- s<.i.rios, .para que 's,e rConrs,iga ahguma 10, �

.

•

.. -, _presI ente Venezuela, o sr: Raul de Morales

.ambien(.e, '11.50 é Isunpresa o ,equi-- denl's os de Sanla ICatarina e Rir 11lrababi'liclade ele êxito na LentaLi- da RepublIca envIOU a camara dos prestou esclarecllnentos ao seu go
líbrio swdio ,da rsua situação fi.nan- Grande cio Sul _ üi,to milhões de r ya de sfl!lvaçüo da sLli'11Ü'0ultUl'a su- Deputados, acompanhado de men-! vêrno, transmitindo o ponto de vis-
ceira, a!j.cerçada que é em uma r,e, crubeça,s qll-C const.ilmcm o rmeltJOl(1 Iina. sa"em um anteprojeto de lei con-' ta e as "arantias por êle recebidas
lSi,s'tellte balse econômica. das nossas reserva". Cm 1"o:co Ü'- Nem tndo, por'ém, são eSlpinhos d nd .

n'-
'.
i'

'"

_<\/pesar, 'Porém, da sua ,eoonomia rom,peu, há a.1guns meses, em Dio- no Tlleu Estaclo,
ce e o Ise çao de dlre tos de 1111- de parte do s�. Raul Fernandes, se-

resta:vel e da sua'população em!pl'e- nísi·o Cel',queira, junto à 1"ronteira 'O Fomento da Produção Vege- portação.e demais taxas aduaneiras, gundo as quaIS as armas eram de

-endedora e ajustada a·o meio, a di- da Argentina, na lillha divisória tal, outro se,rviço ex;ecutado em re- inclusive imposto de consumo, pa- porte policial e não de uso militai',
luição da, riqueza em granel,e nú- com [) Paraná, e os esforça:cfos ve- gime de aCÚJ'do, mmea. produziu ra 30 Junca-chamas encomendados e em quantidade limitada .

.anero de mãos impõe aos pOd,eres .terinúrios ,do I::)erviço de De.fesa

I
tanln. Os seis mil S3JCOS de semeu- 1St.' d' A.

.

lt do O Cf v'· brasileiro a esar da
lJúiblicos a necessidade ,ele asrsI-stên- Sm1iltál'ül Animal cio- Mini,sLério da tes de I.r1igo, por exemrplo, disLri. p� a ,ecre alia e gncu ura "o

_

eI no , p

eira CO'l1rstante a tôc!as as aüvidades. Agl'i,c;ultura, oom Lanto desapêg'o ,e buídos,- no co1'1'ent.o ano, ao", triti- RIO Grande do Sul.

I
suspensao levantada pelo da Vene-

Um latií'und'ário pode J"àrcilmente desvelo se at.iraram
_

ao comlbale cultores 'calwdnenses, as trilhadel- Os referidos lança-chamas desti- zuela, não suspendeu embarque das
com seus próprios meios, variar de na·quela remota re,g'wo de 1routeI- ra-s, 81,los, mOH1!l1os e outro·s 1mp!e- nam-se 'ao combate aos gafanhotos. armas.

cult.uras, meca'nizar l.avoruras, ado ra, que controlaram a situação. 01.1'- .me·ntos, vêm l'es'ulta11<clo na nossa

qui'rir semen Les seleci'onadas, con- l,ros foco8", que \',êm .sendo assina- meMJOr ,e ma.is farta colheita d!l
t1'a·La1' els,peciali·sl.as que lhe ganm- lados, ,encontram s·empre a !postos. vrecioso grão. A produção de t.rigo
t.a111 mais produtivos p1'oc,es:sos ele rpara .comibatê-los e lutar pe,la pre-! catrari·uens,e, já co-lhida em ·parle
:tralbalrllO. Já 11:10 a!contece tal .com sel'vação dos reo1:lanlhos ai,nda imu- a,f,illgir,á, Ipro'YàvelmenLe, seS!iienta
um col!orIlo, prOlPr,ieLário de 25 llec- nes; as a'uLorida:des 'sani,tária,s do mirl_ tone'laclas, 'ulü'aípa·ssando rJ,
;t3ll'e's ,de t.erra,s, nos quais culüva IvHnisLério e do Estado, que agem vinte mil o C0I1s'umo anua'! de tôdl1

(lom a famí'lia, s·em o concurso de em regime de il!côrdo. a população cio Estado. E os lavra

-assailarj'ados, o trigo, o Jei,jão, o Tõda a vélJOina clisponível é em-. claros, estimulu'dos pelo sucesso e

milUlo, a alfafa, a manC\ióca, o ar- pregada na fOI'mação de f;üx;as de animados pelo 3Jpôi[) oficial, prrp:}·
jl'üZ, rcria e ceva 'Um p.equeno l'eba- :prot,eção de quilômotros de la,rgo I rmn�se para d\lJlIJi:ear .as 8"menlP;'-

. nho de S'l1Í<110S ou mantém e explo- ·em tôrno aos 1'O'cos, em as quai,s, raso
.

rar a]lg'uma,s ,cal,Jeças de gado l,eItei- tüclo [) gaclo ,é vrucirnado. Guar'CIam-1 As persp,ectivas de me·Lhora. do
1'0 Êss·e -colono que r,epres,e-rlita a se as ostrada,g para evi>Lar a disse- i nosso rebanho bovi�lO, são pron1i';-
m;ioria d'a população rura,! do meu mj,nação do unI. E' tarnada obri- soras. .

Estado, em 1"31ce -do pequeno âmbi- g-atóri'a a desinfecção dos veírcrulos O cooperati-vismo. eXípande-se
to de c-ada um dos selores cfa, sua prnceden.tes das l',egiões rcolltami- acel1turum-se as possibilidades ([e
.atividade prodl1L01'a, ;pr,ecisa, maÍls nadas. V.elerirnários, va,cinarcfor.es e inol'emento da 'colüni'zação.
do que ninguém, do concurso do soldados 'da Fôrça PoHcial do Es- Pwdronrzmp-se ,produtos de ex

'Poder pÚlb!.i<co para prügredir (l pa- tado, passam meses a fio empenl1a- ,pDrtação com pal'páNel mel<llol'ia

ra defender-se. .cIos na luta, nessa,s· pa,l'ag-ens di's- na cota'ção ·dos mesmos nos me'l'ca-

.o Minis!t'no é a Secretaria ([e tant,es, antes de valt.arem às sedes dos estrangeiros.
.AlgrirouHura, em colaboração que, dos s·eus ,s·erviços. Lnjustiça f,la.grante cometeria se

de Uio estreita, po�e ser rJefíniaa Esúá sendo· eonstrufrdo, a,celera- não mani,festasse o meu J'eCOQ1hCl

como total, têm procurado ,ir ao eu- dament,e, um Il'aboratório ,pa,ra a ,-Cimento pe,lo aipôi,o ,s·emrpre v'allOso

CÜ"lltl'O do lavrador cataTine1nse, produção da varcina cont.ra a ter- r oporLuno que tem prestado à Ba.n

amparando-o, orientando-o e de- rível virose, 'no esLabelecim,ento do Ila Gatar,ina o mil.listro Daniel de
fendendo-o. Só ,êsse entendimento E.stado ,em que, [)-Ol' fôrç.a do acôr- Carvaliho. S, excia. tem sabido ser

l))Crfei to, o estoi·ci:smo dos Lé�l1icos do, funci,ona a .Insp€toria Regional' um decidi,do pa'ladinü do reerguI·.
federais Ü' estaduai's e a SOI'lCltude do Serv'iço de Defesa ,Sanitárw mento da nossa produção agríco-
dos di:rigentes de ambas as ,e,sf.el'as AnimaL la, a.mrpa1'ando, pre�U.giando, orien-

31d:ministraLivas, t,êJm permitido en- Para, minorar a caDência _de téc- tando e aux-Hiarndo, tudo o que se

frentar ,com algum su,ce,s,so, a,s t1'e- ni,cos, acabam de ser contratados, tenta nu ,se pratirca com ês,se IH/)
mel1JClas di-fireuldacles ,que ora ·se nos pelo l\Iinistéri,o, os s.eI'viços de vá- A êJ.e e aos seus di,g'nos co-Ia;b0-

a,nte1pã-em. rios estudantes de veterinaria, que, I radores honro-me ([e manifestar a

O E.stado teve 100dos os s,e'us mu- dUJ'aill!Je as sua,s ,férias, irão lutar, gra,tidão e o 'arpl3luso dos rurralig,

ni-cí'Pios sobrevoados. por imensas ombro a, ombro, com 0S seus futu-; tas ca larinenses."

o HA18 ANTIGO DUIUO DH SANTA CATAJUNA

D. Gerenter SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUJH;NS
Otr.&or ti. "'a<l. A. D.ülA8CENO D.l SILVA

OE ARRUlU RAMOS
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Uma estranha atitude russa
BERLIM, 23 (U. -r.) - Foram subitamente reforçados todos os

postos. militares russos limites ela zona soviética e no setor soviét.>
co de Be-rlim. 'Podas 'as sentinelas foram duplicadas recebendo armas

poderosas.
A inesperada ordem do marechal Sokolovski, comandante do exér

cito de ocupação russo, mandanclo reforçar êsses postos, causou sensa

çãb em todos os círculos, prinoipalmente nos meios militares aliados

na Alemanha, porque essa ordem vem apenas 4 dias após o fraca-sso da

conferência de Londres,
.

A venda de armas á Republica
Dominicana

Mais um tesouro achado
no IDar

\
.

GIDADE DO SALVADOR, 23 (A. N.) -- Os 64 tripulantes do vapor
"Comandante Capela", compareceram incorporádos á,_ Basílica de Nosso

Senhor do Bonfim, dando graças ao padroeiro da Bahia pelo encontro

de grande quantidade de âmbar-griso O precioso achado, perfaz cêrca' dr

20 toneladas, av.aliadas em 90 milhões de cruz€il'os, de modo que cada:

membro da tripulação receberá cêrca de 1 milhão e meio .

Rocambolesco rapto
--<, RIO, 23 (A. N.) - Continuam as autoridades policiais emp-enhad'as'
rem 'elucidar o ·extraordinário e .rocambolesco rapto do funcionário do'

Banco do Brasil, Ricardo .Pinpo Vale, que diz ter sido amordaçarlo. e sob,

ameaça de -revólver obrigada a assinar uma promissória de 200.000 eru

zeiros num apartamento de Copacabana, pelo capitalista paraense Aloidio·

Carvalhal que se fazia acompanha1' de um indivíduo. mawaJ'ado. Diver

sos inv,estigadores estão realizando lmporLantes diigências no', subúr

bio de Campo Grande, onde se presume esteja escondido. o, capitalista.
O deleg'ado do 2.0 distrito de,verá falar á imprensa, esperando não, só<

I�elatar tôdas as diligências efetuadas pela polícia como dar a 'v.erda.

deil'a versão dos misteriosos, acontecimentos.

no Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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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 Doming'o - Farmácia Sto.
A,ntônio - Rua Joã-ü Pinto.

20 Sábado - Farmácia Catari
nense - Rua Trajano.

21 Domingo - Farmácia Cata
rinese - Rua Trajano.!

25 Quinta-Feira Farmãcia
Rauliveira (Feri.aao) Rua Trajano.

27 Sábado - Farmácia Santo
Agostinho - Rua Cons'elheirc Ma
fra.

28 Domingo - Farmácia Santo
Agosotinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

O serviçü notur,no s�r.á. efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
á rua João Pinto.

Tem dinheif'o ?

ção.

CIA CATAR,INENSE
DE TRANSPORTES AÉP.EOS lTDA

FunciQnáriQ público
Lembra-te _..:. descoutando déz
centavos diários de teu venci
mento, salário ou remunera

ção poderás deixar para tua
f8imilia, um peculio até Cr$
30.000,00.
Inscreve-te na Associação

Beneficente.
. . . . .. . � .• .

'

.

o VALE D8 ITA.�A1
Procnrem n,. A.gêDela

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARU

�:" ...;..:;.._-._-- '� .loo.l.-.'

utei- I
Horari'o das empre.

l

sas rodoviarias
SEGUNDA-FEIRA

-

Expresso São Cistóvão - Laguna
7 horas,
16 horas.
Auto-Viação. Haja! - Itajai - 15 ho
Expresso Brusquense

:

- Brusque -

raso I

Expresso Brusquense - Nova' Trento
- 1-6,30 horas.
,Auto-Viação Catarinense - Joinvile
- 7 horas.
Auto-Viação Catarul'ense':_ Curitiba

- 5 horas,
ROdoviária Sul-Brastl - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Rapido Sul-Brasileiro _ .Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
. TEiRQA-FELRA

Auto-Viação Catarinense - Pôrto Ale
gre - 6 horas.
Auto-Víaçâo Catarinenge - Curttíba

- 5 horas
Auto-Vlação Catarinense

- 7 horas,
Auto-Viação Catarinense - Tubarão

- 6 horas,
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Empr-êsa Glória - Laguna - 7'h

e 6'h horas. •

Expresso Brusquense -'. Brusque -

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

raso

Rápido Sul Brasileiro - 'Joinvile - às
5 e 14 horas.

.

QUARTA-F'ERA
Auto.víacão Catarinense

--5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense Laguna

- 6,30 horas.
Rápido Sul Brasileiro - Joinvile - às

I 5".e 14 horas. .

I. Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
'

I
Expresso B-rusquense -:- Brusque -

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

raso
Expresso Brusquense

- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - Pôrto Alegre

- 3 horas.

Jolnvile

Curitiba

JGinvile

Nova Trento

QUINTA-FEIRA
Auto--Viação CataI'inense

Alegre - 6 horas.
Auto-VIação Catarinense

- 5 hora's.
A1',to-Viação Catarinense

-- 7 horas.
Auto-Viação Catarinens�

- 6 horas.
Auto-Viação' Catarinense - La,guna

- 6,30 horas.
Expresso São CrIstovão - Laguna -

7 hora,s.
Emprêsa GJÓrI�. - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas. ,

'Exp'resso Bru�quense - Brusque -

16 horas.
Auto-Viação Itaja! - ltaja! - 15 ho-

ras.
.

Rápido Sul Brasileiro - J-oinvlle - às
5 e 14 horas.

.

SEXTA-FEIRA ,

Rodoviária' Sul Brasil - Pô;rto Alegre
- 3 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
'Auto-Viação Catari'nense - Joinvile
- 7 horas.
Auto-Viação Ca,tarinense - Laguna

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

7 horas.
Auto-Viação Hajai - Itaja! - 15 ho

ras.

E:l.:1preSSo Brusquense
16 horas.

,

Rápido Sul Brasilel'ro
às 5 e 14 horas.

SABADO
Catarinense - Curitiba

Pôrto

Curitiba

Joinvile

Tubarão

Curitiba

Brusque

Viação . aérea
Moraria

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul BrasHeÍ>I'o � Joinvile -

Muito ou Pouco. Não Importa! às lut�_�la�ão�as. catarinense _ Joinvile
O leitor deseja obter uma - 7 horas.
_, Auto-Viação Catarmense - Tubarã-ü

re� ... t.. mensal, semestral ou - 6 horas.

itnual, á razão de 12% ao ano? Expresso São Cristovão - Laguna -

!( 7 horas.
Confie então os seus negó.. Expresso Brusquense - Brusque -

.

C d'á á 14 horas,·
CIOS ao re 1 rio KNOT, ru� Auto-Viação Itajaf - Itaja! - 13 ho-
João Pinto n. 5, que, em com raso

EX_Pl'esso Brusquense - No,Va Trento
binação com (1 Escritório' Imo - 9,30 horas.

biliário A. L. ALVES o em- 'e �xfJ�Stoor�;.ória - Laguna - 6 1/2

pu'egará, proporcionando - lhe
.

com isto uma renda anual, se.' •..• ...• •.•. • ó •• •••• • •••

gur:>, de Cr$ 120,00 por C1'$ .•

1.000,00\ empregado.
Melhores informações e de,

talhes nos escritórios do Cre-
diário KNOT, ou n'esta recia- SEGN>DA-FEliRA

Varig - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

·Cruzeiro do Sul - Norte - 10 horas.
Rea,l S. A. - 11,30 hora's - Sul.
panair - 9,50 horas ,.- '�.

TEiR:ÇA-FF.lÍRA
Varig - 1,2,150 hora/; - Sul.
lPanaior - 1'3,07 hora,s - Sul.
Cruz·eiro do Sul 112;00 horas

.Norte.
QUARTA-FEffRA

No���.zeirO do Sul 11,00 horas
CONTA CORRENTE POPULAR

Real S. A. - ás 16 horas - Norte. Jurol 51f, a. 8. ;.... Limite' Cr$ 30.000,00
Varig - 13,00 horas - Norte.

MOVl'menta�ão com chequeiReal S. A. - 11.30 TIoras - Sul. .,

��g�l� = !����gsIR:��ie. Banco do Distrito Federal S. A.
Va-rig - 10,20 horas - Sul,
Cruzeiro do Sul - 15,3-0 horas -

SU1.1
CAPITAL: CR$ 60.000,"000,00

Cruzeiro d(�;E��Á_FJi� hs.-Norte. RESERVAS: CR$ 15.000.000,09
Varig - 10,40 horas - Norte.

R
-

2� FI I Ó 011Real S. A. - ás 16 horas - Norte. ua TraJano, <iii. or 8ft p S
Real S. A. - 7,30 horas - Sul. ----...;;.;;....;;;..��....::--.;..;;...--�---·---.....--------I
Cruze�ro do Sul - 7,20 hs. - Norte.
Panair' - 13,07 horas - Sul.

SABAlDO
Cruzeiro do Sul - 1-0,00 hs ..- Norte.

� Varig - 12,30 horas - Sul.
.

Panair - 9,50 hora,s - No't"te.
JOMTNOO

Panair - 13,07 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do �u,l - 11,QO hs. - Sul.

�_".dlll .. nn -_.. W.� • A e t
'f"Clfr(lHO�

\

1\ 1"fiU,J«!I\�OIiW""'��

Cif"•• do BqlelYCO ·d� .1944·

CAPITAL .E RESE:FV.AS

Responaabilidadee
Recete
Ativo

CI.
o-s

õo .. !1oo.o06,30
5,978.401.755.97

67.053.24;,30
142.] 76.603,80

•

•

Siniatrol pagai no. (lltíl.OOIll li';) ....o.

Responeabilidades
Y8.687.8i 6,30

7(\. 7.�6,4o' 301j.20

Diretcreai
Dr. Pamphílo d'Utra Fretre
de Sá, Anisio Mallorra. Dr.
e Jos� Abreu•.

de Cervalno, Dr. FraDcll!lco

Joaquim Barr eto de Araujo

-Pocker - não é' jogo de azar
Pôrto Alegre - .A 11 do 'CO!'l'('f1- sim, das possibilidades de' cornb i

te, nesta capital, foi preso em i'l:\-· nações da capacidade de observa
grante contravenção de jogo (}(' cão dos parceirns que podem filA
azar, o sr. Fernando Coimbra, pre- calcular, com grande exatidão, a"

sidente do Carioca Futeból Clube, possibilidades para ganhar o jogo.
sito à rua Fernandes Vieira. 'como acentuam os peritos do Ga-
Logo depois de lavrado o f'la- binete de Pesquisas Cientificas.

grante, foi êle recolhido à Casa ti" Nesse parecer, os peritos. men ..

Correção, enquanto que os demais cíonaram quais os jogos de azar.
participantes do jogn de "pocker". exclu indo, expressamení.e, o ";)0-
depois de assinarem o têrmo, fo- oker ", "st.ick pocker-" ,e outros, ma':

ram postos em liberdade. acentuaram: "Há, portanto, CjIlC
Agora, o dr. Serafim Machado considerar .tamhém o ambiente ern

impetrou uma ordem de "habeas- que serão realizados tais jogos. ];:
co-rpus" a favor do paciente, sus- evidente que o jogo em uma SOCié\
tentando que o jogo de "pocker " dade recreat iva. entre sócios, indi
não é de azar e que, por conse- víduos relacionados entre, si e de
guinte, estava o mesmo sofr'end, mesmas condições sociais, não :, n

constrangimento ilegal. , mesmo que jogar em loca.is---adl'(�rt-r
Esse advogado ilustrou seu P'3- preparados, onde uma- mesa de jOgO

dido com uma cert.ídão de que a é posta à disposição de qualquer
sociedade estava devidamente re-. grupo de individuas, mediante 11111

gistrada, assim como com um pa- pagamento ,à hora, ou a· cobran(,�l
rec·eI' dos peritos do GabineU:J de de um "barato". Neste últim') ,3:1-

Pesqu.izas Cientificas do Di,1.l'ij,r. so, s,&rá ,sempre passiveI a indl1"
F'ederal, publicada no "Diário Oli- são, na mesa, de jogador prnfi;·
cial" da União, a 2-1 ele. agôsLo .-]e sional que, levando contra 0'\ dp ..

19i3, já na vigência da Lei da� mais a vantagem de perfeito e,)

Contravenções Penais'. nheciment,o e absoluto dominio no
Coube ao dr. Ciro Pestana, jllj� jogo, transformá lo-á em jog:) fI("

de dIreilo da 8a. Vara, pronunci;lr- azar, no qual contra a sua l1al.lili
se sôbl'e o "habeas-corpus,. Em dade de profissi-onal. concorrf"!'� a
data de ontem. esse magistrado') sorte elos demais .jogadores".
cQnceclen a arriem e mandou qUi) A decisão do juiz dI' direito dn
fosse o paciente pôsto em liberd�- sa. Vara. enlret.anto, não p d('fini
de.

.

, tiva. po,is, -os autos' deverãn Sllhi!'
:'Esclar-e'ceu o juiz Que o "poeke(' a,o Tribunal de Jnstiça do E�t:ttln,
não é umjovo que depende exc]ü- andEi u.ma de suas eamaras crim.l
s'Í-va 011' pr.incipa1inerlte da sort.� e nais dará a última palavra.

Relojoaria' Progresso
d� JUGEND & FILHO
SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

COMPRE

Faça seu pedido por carta, ou telegrama e pague
sómente quando receber.

N, 4 Cr$ 220,00
Marco Condor

:Caixa de niqueI, fabr;,caçéio
Italiana

. Altura 9 cm_

N. 4.A Cr$ 240,00
Altura 16 cm. O i-Reamo c.om repetição

Nono. relógio••ão acompanhado. do. respectivo'. cel'tificadoll
.

da garantia. .

PEÇAM-NOS OATALO.GOS - ENVIAS!õSêml'l'i§'
JUCEND & FILHO -

Curitiba-- Praça Tirodente•• 26C·- Paraná

N. 3 Cr$ 180.00

Caixa àe niquei

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.00J,OO. atê Cr$ 100.000,00 renda

certa de 10'/. ao -ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

I:.-;.\.i.
tIf�

O TE�S�O�U�R�O�------'
Da instrução está ao alcanee

de todos. Dá esse tesouro ao teu;
amigo analfabeto, l-evando-o a um..

curso de alfabetização no Grupo"
Escolar- São José, na J!;scola Indus-·
trial de Florianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

SNRS.
ASSI�ANTES
Reclamem 'imediata

mente qualquer irre

gularidade na en trega
de seus [ornaes:

............................. � , ..

FRACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

UID�I er2usotitl
"SILVEIRA"
-

Gr.nde T6",..
� ...

Sen'_orital
Ao, escolher seu perfume .,erifI..

tue se tris a marca d. pedRa.r.'
•Johan Maria lFarina" _ que j6 e.rII;

,referida pela corte Imperial 41.
D. Peclro II

...... ., ..

\

o Batalhão Barríga-Verd&
foi eonstítufdo de eatarínenses
destemidos e ° "Colégio Bar
'riga.Ver�e", usará a

.

mesma"

bandeira.

A.proxlme-se mais de 8e1l"
amigos e parentes enviando
-lhes um número da revista �
---VA.LE

. DO ITAJAt, ediç�o de-

I
QUEiXAR.E REr.LÃ�AÇOE!il

. ��:�:�:��;a�::;:':::e:p:;�!n::
,1Il'll que al�mJ" falta alo me repita:. j
NAO o e.e!ÍldaJo· que .. "11& reclamaç"
•• IIUeiM poder' 'rir II C&UAl'. enCIUIII.
ue-.. , SlCCÇAO RlCCI.AMACO.S,

f�.· ,
!lo O JtSTADO. que O caeo ler' lC'<!'w
.em demo.,. "0 conhecimento de qUI. ! i
". djr�to. recebendo Tt••� ama bdofllUl- l�tio do relultado. embora em alp'u A'

tito. Il1o lejam pnhUcadOI "em a -"-:tIa,

tI:: ".,u'llM ...... OI '"'0'""...... '10 �
�

LEMBRA-TE!
Inúmeros seres humanos,

que já foram felizes come

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar' ••
ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimeat.
da Saude do Lázaro.

Atenção - O Governador dOi'
Estado dr. AderJ)al Ua,mos dm"
Silva inscreveu-se na Associar
<;Ião Benefi�ente dos Funcioná
rios Públicos J<jstaduais e 1\Iu·
DIClpais de Santa Catarina, ..
s.endo registado sob o n. 1.

O l)rimeiro magistrado do"
Estado, democráticamente, in�
gressa na Associação Benefi...
cente, com os IDeosmos direitQw·
e ,deveres que terão os maif'
mode'Stos servidores públicos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

o fSTAfO- Quarta fel'. 24 tfe DezEmbro de '.67 3

Agencia Progresso de, Artur Beck
Deseia aos .

. Seus amIgos e Ireg ueeee
e feliz ANO NOvO

BOAS FESTAS

25-12-947 1-1-94fJ

LIRA TENIS
A

CLUBE
Diretoria almeia para todos os nobres associados
muito BOAS FESTAS ,e um próspero e feliz

ANO NOVO.
Pela Diretoria, JOSE' AlItTONIO DE S. THIAGO

Secretário Ger-al

A Compànhia Telejonice Catarinense,

l Lembra o Fonograma a seu serviço para:

Felicitações de Natal e Ano Novo.

Estimule seu fi�ho a ter personalidade desde pequeno,
confiando-lhe uma caderneta da

(aixa Economlca Federal de Santa Catarina
o melhor presente de Ano Novo, para que saiba

compreender o valor da Economia.

fe�'a de Natal
IDO Clube 12

Realiza-se amanhã, a Festa ... de
Natai, nos aríatocrátícos salões do
Clube "12 de Agosto", com um bai
le infantil e farta distribuição de
bombons, naquêle ambiente agra
dabi lissimo e seléto, que já nos ha-

D E SES P E R O bítuam os a apreciar.
Censura: Proibido até 14 anos. Será assim uma tarde de ruidosa
No Programa: alegria, no sempre desejado convi-

Brasil em Fóco - nacional.
.

vio infantil, entre risos sádios e

Atualidades Warner Pathé _. isentos de malícia humana ...

.Jornal. Os queridos rebentos dos asso-

Preços: ciados do brilhante Clube �'12" te-

Cr$ G,oo e 3,00. rão oportunidade de passar horas

'" ,
......•...•...•

agradáveis, tão necessárias à Ju-

HOXY -;- Hoje às 7,30 horas ventude ...

John Carrol - Ruth Hussey e Ann '"

�uthford - em: 't "("'3�-"'""'--"''_'''-'''-'''-'''_'''-'''''J'·'''_·''''''
..._-..._"'._""...".-"'_.....-;....""._"'...""

.."'_-..."....-....

ASSIM SÃO ELAS anhara 15
Censura: Proibido até' 14 anos.

HITZ - Hoje às 7,30 horas
Susan Hayward - Lee Bowmann

- Marsha Hunt e Eddie Albert
.em:

Toda pessoa que fizer suas

compras a dinheiro durante
o mês de Dezembro na casa

PERRONE ganhará 15% de
desconto especial de Natal
que a mais antiga e conhe
cidR Sapataria de -Florianó
polis ofer eee _ aos seus dis
tintos/r egueze�.

No Programa:
Reportagens Cinédia.
Preços:

Cr$ 2;40 único.

Telegramas retidos..

IÜDEON - Hoje às 5 e 7,30 horas
Sessões Populares -

MULHER PERIGOSA
com:

ADELE MARA e

Kane RICHMOND.
No Programa:

1) _:_ Imagens do Brasil - Nac.

'Imp. Filmes.
2) - Fox Airplan News 29 x 96

.- Atualidades.
Preços:

Cr$ 3,00 (único).
"Imp. 10 anos".

xxx
:iMPERIAL - 'Hoje às

ReIação dos telegramas retidos
na estação local:
Antônio Cunha, Raul Alandreti,

Comércio . e Industrià Emilio $011-
mÍdt S. A., Diva Guebau Antunes,
Hermes �ebem, Impressora Grajau
Ltda., Esternato S. Clarair, Fábri- -

ca Caixas S. A., Nair Miranda Sa

les, Antônio dos Santos, Francisca

Vargas, José C. Costa, Waldemar

Igidio Silva, Zilda Barredo, José
Esmeraldo, Maria .José Fernandl's,
Melchiades Laus, Salvio Moreira,
Lourenço Ferreira, Pedro F. da Sil

va, Lourdes Rocha, Maurílio Olivei

ra. Amancio Jeremi-as Machado,
Zilda de Aquino Lima, Alvaro Pi.
res de Castro, Indústria Comérch

Madeiras, Livraria Indiapin e Sil
vestre Bzaszcyk.

COMPRA-SE

7,30 horas

AS CRUZADAS
No Programa:

Promulga-se a Constituição
�'são Paulo.

- Nac. Imp. Filmes.
Preços:

'Cr$ 4,00 e 3,00.
'''Imp. 14 anos".
•

FILMES DA SEMANA
Amanhã

.
' .

Icão entre amigos
Por motivo superior flcs,

aáiada para . dia 14 de Ja
neiro, a rifa de uma moto
cicleta "MlELE" 'que deveria
correr dia 24 pela Loteria

Federal,

NATAL
Odean - Imperial

José MO.TICA e

Anita CAMPILLO - em:

ENTRE A- CRUZ E A ESPADA

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

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

ODEON Umá ,casa até o valor de

Cr$ 100.000,00. Loca/isada em

I ponto central e de constru-

IÇãO recente. Oferta por es

crito para esta redação.

Domingo
IMPERIAL

Domingo
-LUZ DOS MEUS OLHOS

10 Natal dos {(�!����or!�liàap��:;em do
Impressionante pro�

I prestdlartos lO!> aniver-sário de fundação do C. gresso cientifico
. Con-{o nos anos anteriores, a C. Bola Preta, foi edidato em La- Nova York, 23, (U: P.) ,_ O· co·

União Espírita "Discípulos de. Je- guna, um maravilhoso documentá- ronel Gilkie, comandante do campo

sus", no dia 21 do corre nte, pro- rio da atualidade social, comercial de aviação militar de Muroc, local

moveu várias solenidades na Peni- e política da histórica cidade' catarí- das experiênciás do avião-foguete
tenciária de "Pedra Grande", em nense. "Bell X S 1", declinou de coní'ir

comemoração ao Natal de Jesus. O volume apareceu sob o titulp] mar as noticias de que o referido

A primeira cerimônia teve lugar "Cidade Juliana" e vale POI' uma avião tinha voado a uma velocidade

na. sala onde se reune o Redil Es- vitória de apurado gosto artistíco.l superior a do som. Disse o .coronel

pirita "A Caminho da Luz". Vários Impresso em" excelente papel, far� Gilkie: "S� tivessem efetuado tais

frequentadores das aulas de Espirí-' ta e caprichosamefJ.te ilustrada, a vôos, eu deveria saber. Parece-me

tismo, ministradas pela precitada publicação nas suas 44 págs. cons- outra história de pires voadores".

instituição, foram contemplados,' titui um perfumoso ramalhete de Salientou, todavia, que só exercia

com úteis prêmios, tendo sido ob-I colaborações, notas, dados e infor- uma superintendência indireta dos

servado a melhor frequência, me- mes históricos, que a tornam uma vôos de provas e que a confirma

lhor aplicação e comportamento, leitura' agradabilíssima.
, I ção final dos vôo� mais rápidos do

assim como maior número de 'cOn- É pena que já na capa vinha esta que o som dever-ia, provavelmente,
sultas à biblioteca. Dois foram os advertência: "Edição única". i vir d� comando da fôrç.a aérea: em
detentos que usaram da palavra, Como 'seria interessante c ex-' ,Washll1gton ou em Wright Field,

pronunciando comovedoras ora- pressivo para a nossa cultura, se Dayton, Ohio.

ções, e quatro das componentes da a iniciativa a transformasse numa I .

A revista "Aviation We.ek" noti

caravana espírita, que em eloquen-] revista mensal. ela em 'seu numero de hoje que o

tes alocuções, falaram sôbre oj Infelizmente sabemos o quanto "Bell X S 1", tendo decolado da

"Maior Dia da Cristandade". terá sido difícil lançar obra
. tão! �ase secreta. de. pesquis�s aeronáu-

O almoço confraternativo, em: hahilrnente confeccionada. I tícas do exército americano em

que tomou parte acrescido número I Ela será, de qualquer forma, um! Muroc, na Califórnia, tinha trans-
J .

I t
.. A

dde detentos, foi honrado com a I documento eloquente da inteligên- pos o varras vezes, no mes passa o,

presença do Dr. Antônio Gomes de � cia, da cultura e do progresso de a "barreira transonica" - uma pa

Almeida, dignissimo Sub-Diretor da
I

Laguna. I
rede de ar comprírrgdo que se for

Penitenciária. .' I Agradecendo a oferta de 11m ma à frente de um avião, quando
Durante o transcorrer do almo-' exemplar, aproveitamos o ensejo está voando à velocidade do SODl.

ço, diversos discursos foram pro-' para congratularmos com seus ,or-
Declara a citada revista que os

nunciados. O Dr. Almeida, em opor- ganizadores por tão completo tra- vôos controlados pelo radar foram

tunissimo improviso arrebatou a balho, e ao mesmo tempo enviar efetuados a altitudes que variam de

assistência com as suas palavras ao "C. C. Bola Preta", as' nossas 40.000 a 70.000 pés, muito além do

vibrantes. Também, muito felizes felicitações pelo transcurso do 100 recorde mundial de altitude. Um

em suas orações; foram os rerire-. aniversário de sua fundação, detalhe interessante - diz a mes-

sentantes da União Espírita "DiscÍ-' ma revista - foi a ausência de di-

pulos de Jesus", C. E: .

Seara doi" Q���: �st��I��' á.·��it�·�· �\.·d·q�j: ficuldades que tinham sido previs

�ll10�', J�ventude EspirIta de Flo-I"ft. urna aeão do "C.olégi.o Bar. tas, quando fôsse ultrapassada a ve-

rianópolis, C. C. Bezerra de Mene-l rig'a-Verde" "locidade do som".

A E" I
'

zes, . �. Fe e Caridade, C. E. Amor .•..•... .•.... .". A. t C Ital d C I'
e Humildade do Apóstolo e o Sr. . .Apressando-se em dar seu

• umBen ei o VaPd fi.o.o de-
J;- F r' AI I gro arr ga- er e, a m 8

°A30, e IClalllO ves.
A

nome para delegado da A.çjol; que possamos construi-lo, Ins-
pos o a moço, de acordo com Socíal Catarinense no seu quar- d h

. .

"

f f
.

I d f
. loreven o-se, oje mesmo, no

o programa, 01 eva o a e eíto um teírão, v,s, já estará fazendo al- . d "1 d
.

ato de: variedades. E assim, com! O de util
.

.

t
seu qU8/ ro SOCIa e compo-

b Cf' d
.

t
,. Ig. , nentes. -

uma �m orgamza a ses a artIsh-I ,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

��;.::����õ:�.ral1l encerradas . as,

t Norberta Pe
·

d M Ih-CAS'Á-MISCELANEA diltri.j relra e aga aes
bui�ot'. dOI Rádio� R: c: A , (Bertinha)Vtetor, Válvulal e DilCOI. .

RUI) Conselheiro 1\Krfr., ., _

MIS�A DO 7°. DIA

-Q'
Jose Magalhães, Dalcíza Nunes e família, Walda Ortiga Fedr ico

tuerdem.os qdue t.odo.s. J,façdam e filho, Osni Ortiga e família, _Érico Couto e família Teodoro
par e . O qU8 ro soem os e f 'I'. M I L

.

o: _ • .

" Ligochi

te d "C I' •

B
amr Ia, manoe LlIZ olmo-es Lopes e f'arn ília Edio F'edrigo e Iamí-

('omuonen \JS o o eglO ar I' d ', .. ,

� ,. ,

V· d" P
•

la e ernais par entes, presentes e ausentes consternados com o de-
ga- er e. 01' ISSO. o paga. .' l d

. . c.
ment.o da ação é feito em li saparec�men o e �ua quer-ida es�osa, sobrmha, prima cunhada e. tia,

t
,-

NOl horta Pereira de Magalhaes convidam seus parentes e ami-
pres aç.oes. o' ,.

•

t'
.

______ .

"os pala assls lI·.em a missa. de 7° dia, que pelo descanso de sua alma,
FALECIMENTO: ,

mandam celebrar na Catedral Metl'opolitana, no altu de Santa Cata-
Deu-se, ante-ontem, o falecimento

j
1'ina, ás 7lh horas do dia 26, sexta-feira. .

do '.sr. Américo Moreira Almeida" Confessam-se desde já agradecidos aos que comparecerem á esse

residente à Rua Duarte .Schutel. ato de caridade cristã.

Clube Doze de AgÇ)slo
CONVITE •

A DIR.ETORIA DO CLUBE "12 DE AGóSTO" TEM O PRA
ZER DE CONVIDAR SEUS ASSOCIADOS E EXMAS. FAMILIAS
PARA O "BAILE DE SÃO SILVESTRE" A SE REALIZAR NA
NOITE DE 31 DO FLUENTE, AS 22 HORAS.

FLORIANóPOLIS - DEZEMBRO - 19!17
NE'LSON NUNES

Vice-Presidente -e Dir.etor de Festas

o oficial CODU
DD�rá preso
Rio, 23 (A. N,) - o Superior Tri

bunal Militar recebeu, ontem, cotnu
nicação do Supremo Tribunal Fe
deral,· firmada pelo seu presidente,
ministro José Linhares, de have'r
essa alta Côrte de Justiça concedi
do "habeas-c?rpus" a Tulio Régis
do Nascimento, sem prejuizo de ser

novamente processado, com a as

sistência de advogado,' e conserva
do preso, determinan,do a remessa
dos papéis' apresentados pelo pa
ciente ao procurador geral; sendo
que, nesta "ultima arte, a medida
foi concedida unanimemente e, na

primeira parte, contra os votos dos
ministros Hahnemann Guimarães
Edgar Costa e Goulart de Oliveira.

'

Em face desse comunicado, o p'
neral Silva Junior, ministro presi
dente do Tribunal Militar, oficiou,
imediatamente, ao diretor do Presi.
dio Central do Distrito Federal,
apenas para conheciínen.to do re

médio de, "habeas-cm'pus", por isso
que o paciente foi mandado conti
nuar preso.
Esse ex-oficial do Exército foi

'1
condenado á pena de trinta an'os de
prisão pelo extinto Tribunal de Se-

I gurança Nacional, por crime de

I
traição, .a� temJ10 da segunda guer

.

ra mun?ial.

P,enitenciaria. do ,Estado
, AVISO

De ordem do Sr. Diretor da P.enitenciária do Estado aviso ao co

mércio B produt.ores interessados que esta Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

,

Flo,rianópols, 18 de Dez.emhro de 1947.
IVO C6RTE

Sub-Diretor Ind. Inl.

Francisco Theodoro da
Silva e d. Tereza O. Siiva
levam ao conhecim.nto da.
pelloal de lual relaçasl, o

contrato d. cal<lmantG d.
,.eu filho OSVALDQ. com a

lanhorita E'li:1 EutaliCl
FarreirCl

Caetano . José Ferreira e

d. Julia (. Ferreira
têm o prazer de comunicar

. 001 amigo. e pelloal d. lual
r.eiaçõe., o contrato de COlCi

mento de lua filha E'LIA
EUTALIA, com o sr. Oavaldo -

F. S!lva

\I�----IÉUa EutalJa e Osvaldo I

"'1 I
éonfirnlcim

São ]Olé' 23 de Dez:embro da 1947
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LivrJls e Autores
- Um Casal Ilustre - Nuno

d'Eça - Editora "Atualidades"
- Fpolis. - 1947.

A vida literária em Santa Catari
na é escassissima. Está muito aquem
das reais possibilidades intelectuais
de nossa gente.
Temo-las em número expressivo

as culturas sólidas e as penas bri

lhantes. Guardam, entretanto, um

repouso condenável, um comodis
mo que não se explica.
A não ser um ou outro ensaio

'dos novos, num verdadeiro arrojo
de' idealismo, tudo é esse sono eter

no de que é exemplo "vivo" a Aca
demia Catarinense de Letras.
Mas parece que vamos reagir. Já

surgiu uma editora. Já temos o seu

primeiro lançamento.
Deve-se este passo promissor ao

plano hercúleo de João Kühne que

'nos quis dai' uma prova de quanto
___________________--___ é possível fazer com vontade per-

sistência.
Com efeito, "Atuulidades", a re-

vista que João Külme fundou e

obrigou a vencer apezar do indife
rentismo do meio-ambiente, desdo
brou se programa de ação e trans

formou-se em editora.
Para iniciar suas atividades, II

Editora "Atualidades" escolheu um

trabalho do sr. Nuno d'Eça, sob o

título "Um Casal Ilustre".
Trata-se de um estudo biográfico

do venerando catarinensc CeI. Vi

daI de Oliveira Ramos c da sua

pranteada espôsa _ admirável per-
sonificação da 'bondade - d. Tere

za Ramos.
Nas 125 páginas do seu livro Nu

no d'Eça revela esforço e dedicação
de historiador, enriquecendo a obra
com entusiasmos belelristas.
Na essência é uma oportuna ho-

,

menagem àqueles que, por sua vi

da, car-áter e coração, souberam

honrar, e engrandecer o Estado c

enobrecer a familia barr-iga-verde.
É justo esperar que o jovem en-

saista prossiga na jornada e com

ela se exaltem as tradições de Luiz

Delfina.

Quanto á parle gráfica. todos os

louvores são poucos. O volume é

bem apresentado, a impressão nuti

da, a disposição capr-ichada.
Com essas credenciais podemos

de antemão assegurar que a "Edi

tora'Atualidades vem preencher
uma grande lacuna na vida Iiterá-

, j, ria de Santa Catarina.

SEGURANÇA- LUXO - CONFORTO � RAPIDEZ
Serviço a bordo atendido por COMISSÁRIAS

NOVO HORARIO «REAL»
PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS

3EGUNDAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURI'fIBA - S. PAULO .': RIO
QUARTAS-FEIRAS AS 16,00 lIORAS - CURITIBA - S. PAULO - RIO
SEXTAS-FEIRAS AS 16,00 HOHAs - CURITIBA - S. PAULO - RIO

"VOE PELA "HEAL"" PEllFEIÇÃO SEM IGU.Ü,"
AVIõES "DOUGLAS" DC 3 PAHA 22 PASSAGEIROS

PELOS CÉUS DO BRASIL HÁ:SEMPRE UM AVIÃO DA HEAL - A
,

NOBREZA DO ÀR '
'

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

QUU VESTIR·SE 'COM CONfORTO E EI.EGAHCIA 1
,

PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmídt 48

A U 'T O M O V E I S
Para rapida entrega .procure conhecer os tipos e preços

que dispomos.
JURANDIR, LINHARES &

Rua 'I'iradentes, 18,A
Telefone 1344

CIA.

D'ATI LOGRA FIA
Correspondenda
Comerciai

Confere
Diploma

DIREçAO:
Amélia M PigOZ2iÍ

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA, ALVARO DE CARVALHO. 65

Cia. Continenfal de Senuros
Rio de Janeíro

Fundado em 1.92q

o TOSSE o BRONQUiTE

Tenha desempre em casa uma garrafinha

aPERITIVO « KN o I»
QUANDO TEUS RLHOS
te perguntarem o que é

.m lázaro, dize-lhes que ,
um enfênoo que poderá re

cuperar a .&ude com • te.
.uibo.

'

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE
40 ANOS

MAIS DE

INão ouve bém
por causa do

catarro 1
:mXPRIMENTE ESTE

REMÉ}DIO

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
aborrecida afecção desaparece
prontamente com o simples
tratamente, durante alguns
dias, de PARMINT, o qual po
derá adquirir em qualquer fai"
mácía ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora

'logo no primeiro dia. A res

piração se torna mais fácial e
desaparecem, gradualmente, os
zumbidos dos ouvidos, a dôr de
'cabeça, a sonolência e a obs

trução nasal.
,

A perda do olfato e do pa
ladar, a àificuldade de ouvir e
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.

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

Não receie em comprar
ações do "Colégio Barriga
Verde" por que ésta organiza
�:ão está sendo zelada por ver
dadeiros idealistas.

o trabalho isolado é dísper
sivo; a ação ordenada' e con

junta é plenamente eficaz.
A Ação Social Catarinense

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

. . . . . . .. . .

\

JOSE' OLIVEIRA
ENCERADOR

-

Te.tf, ne 1447

Pará os Rins e a Bexiga'
EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.

CaPi��lc�����dJ�A��:e���E�. � .��������� ���S0A,,��40.440,50 �������� �. < ••••••••••••••••• f
.) GRANDE É MAl'" "CONOMICOJ

Sinistros Pagos até 31/12/46 " .. ,. Cr$ 18.162.621,30 Vende se
..

F''un'c'l:':',�r'l:o's ·P6bli���· E�ia�SÉDE (Rio de Janeiro) srJCURSAL (São Paulo) _ "'..,..,

Av. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da Miser ícordia, 23 - 100aud.· f duais e Munincipais, do moo!'
Teleg. "80NTINENTAL" Toelego "CONTAI�" Uma mela' para 8"31[1 de jantar graduado ao mais modesto ser-

AG1l:NOIAS: \ em estilo antigo e algumC1' cama. vidol' público; inscrevei-vos na
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJú - de ,.olteiro. f· t tSALVADOR - CURITIBA - POHTO ALEGRE - PELOTAS - Tratar à Avenida Mauro Ra- Associação Bene lceu e e es a·

RIO GRANDE. mo•. 64 reis"prepara.ncto um pecnlio pa-
Comissár-ios de Avaeías nas Principais Cidades do País e do Exte-' ••••••••••••••••••'

••••• .-....
ra vossa famllía,r ior', ,

, . .,

d

'

-

C d A noS'sa Capital vai ser dota ' , .. , ,
.

Tem a satisfação de comunicar o 1D1ClO e suas operaçoes na i a-
da de mals um estabeleelmente - TINTURARIA�de de FLOllIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Gerais Se·-

nhores. .

'

de ensino e este será o "CoIé- Só a "CRUZEIRO"
EDUARDO HORN & CIA. gio Barriga-Verde". dentes, «

Rua JoãoPinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Florianópolis.

Diz-se que o organismo muda

completamente de sete em sete

anos. O certo ê que com o passar
do tempo a saúde se modifica e

em muitas pessoas de mais de

40 anos começam a aparecer dis

turbios, muitas vezes de natureza

séria. Entre estes o principal é o

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

nifestam principalmente á noite

'quando se está bem quente na

cama. são muito irritantes. Essa

debilidade da bexiga é um resul
tado de disturbios renais e si fÔr

desprezada, poderá tornar-se pe

rigosa. transformando-se em cal,

culos, pedras ou cistite (inflama
ção crônica da bexiga),
Não ha meiomais rapido e eficaz

de conseguir alivio desses perigos
do que uma série das afam,adas
pilulas De Witt para os Rms c

Bexiga, conhecidas em todo O

mundo.
PILULAS

DE WaTT

Só seremos fortes, quando
formoso todos instruidos este 6

Tira- o lema do Colégio Barriga-V9l'
.,de.

,
I

wa.-....._-_-.-...••-.,-_._-_._w_._-_-_._......_-...-_-..........J".-....-.-_...,....'!.-........_....._-••••_.,

o caso da carne
enlatada

SÃO PAULO, (A. N.) _ COD- Vende-se, juntos 'Ou sep er-

firmou-se a denuncia feita a A'" rodos, uma instalação com,

semhléia Legislativa em torno da pleta para fécula ria e um
acumulação de carne enlatada, par.i 'locomoveI WOLF de 34 H.P.
uma posterior tg�tativa no_semi" Informações com Procopiodo de ser levada a exportação. ,\,., . . . .

sim é que ao que se sabe, uma co-I LIma
- Içara, -'- M1\nlClplo

missão de pecuar-istas e i-epueseu- dê, Cresciuma.
tantes dos frigorificos deverá se --------------

guír, hoje para oRio de Janeiro, r,
.

UM AN�F�ETO .

fim de fazer um apelo ao Govêrnn e um e.eg.o. Não de�xes. teu a�IlLgO
Federal. na ceguerra da ignorancia. Da-lhe
Grandes estoques, retidos em a luz da mstI'uç�O, !evamdo-o a um

consequência da proibição de e\-' curso de -alfabetlzacao de adultos.
portação, estão ameaçados de �,'

perderem. Sabe-se que, em d l\"','Y'
sos armazéns da Companhia Docas
de Santos, existem mais de cem
mil caixas de latas "oorued l1"d'
destinadas, principalmente, a In
glaterra. O total da carne rn';iLarja
que estaria ameaçado de perda, sr!
não for expor-tado, eleva-se ao qW\
se afirma a 180 milhões de 'W\.1'·

FECULARIA
LOCOMoVEL WOLF'

Terreno
Transportei>' regulards de carg Uo""..10 pôrta ae

s10, FRANCISCO DO SUL para NOVJl ·fORI
,Vende-se o tirno terreno com

lOx38.. sito à Rua Irmão
J'Oaquim, nesta capitel. por
preço favoravel. Tratar na

Alfaiataria Cs rione.
RUa Tiradentes

Informações com 09 Agente.
,

FlcrieDól0)is Cerlos HoepckeS/A -CI- Telefone 1.212 ( End. teleg,
Eão Francieco 00 Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

".�-'--------zeiros.

I
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CLUBE DOZE de AGOSTO-Programa para o mês de dezembro
,

DIA 2S - NATAL DAS CREANÇAS. DAS IS' ÁS 20 HORAS, COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS '

.

\ DIA 31 - SUNTUOSO BAILE DE SÃO SILVESTRE.

__ .... �_� .... _

Abrilhantado pelo quartete típico do « 17 », de Perto Al����� u '_....._,• ..i:P_ '" • - • - • - - - - - _·_._._-_._._-_._w_-_-_-_._._....-_-....._w_-_.....- .......- .........- ...._..._....__.._...._.� P'....._._._w_-.-_._._.......� ._-_._-_.. ._._-_._._.._._...-_-_._-_._ ..
_
. .:_....._._-_-_-_... - - - - . - - . - . - - - . - -� .. -

..tIRA TEN�S CLUBE PROGRAMA PARA o MÊS DE DEZEMBRO, -- DIA 25 (QUINTA.FEIRA)�MANTINÉE INFANTIL, ÀS

15 HORAS; DIA 31 (QUARTA-FEIRA), BAILE DE SÃO SILVESTRE.
--._�------------._.._.---

NATALr--------f-------
I _

SELECOES
, ,

de Dezembro

I
I
•
,

27 artigos' :
da maior I

atualidade I
I

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO I

Custa só Cr$ 3,00:
- ... --- J

Pont,u final' e único
,

Sou dos quemão tem hábitos de horas despresíveis para responder':_á literatura deselegante, e barata dos que baratamenta procuram aí.a
-car.

Se no ardor de minha sadia mocidade, ou seja há cinco anos, e le
-vado! como lodos os brasileiros, por' sentimentos dt' naoíonalidade, pro
,curei as. hostes de um par-tido extremista, foi a inexperiência pollt.lcn
: dessa minha vida, que Ylqha embriagando civicamente o tucip ientr'modo _9a mO�ld,�c1,� ele então. Nesse ardor mal orientado, de que, sO'Z;

,

nho ,nao chefiei f'ile iras, fui, ás vezes, também, ingr-ato para com a
Tgreja Universal.

Não me 'estou retratando diante ele representantes dI' uma classe
laboriosa, por quem muito' me interesso, no sentido de corresponder ;í
"confiança'pc ,S. Exoia., o Sr. Governador .do Estado, amigo incondicio
nal da proprra' classe, e pela qual êle procur-a irmanar, como, sabido ó
-de todos os catarinense.

Conf'io á

exper-iência dos grandes vultos catar iuenses a ação dI'
'meus propósitos desde que, 'em 1944, depois de larga meditação e sem

'�a:ror a quem quer que fosse, compreendi a minha falha, porque não
"lU! o que prrmerro Iovantou a pedra.

Sou amigo. dos governantes da situação: se os admiro, é porque.
.. .eatarínense e brasileiro" sigo passo a passo', os esforços dos que rli!'I
-gem o meu Estado natal, assim como o fil',eram outros que boje estão
'fóra do âmbito político.

Motiva-me essa nota a publicação de um "BILHRTE Á' INSPETO-
-RIA DE ,VEíCULOS" no jornal "DTADIO DA TARDE" dr 22 do corrvn
te, publicação essa que me mais não atinge, visto que, de longo trmpo,
já fiz declaração pessoal e pública de haver' abandonade o pai-tido ex
tremista a que me filiará e mesmo, em artigo- na Imprensa catarineuse
'{l.'Xternado os meus nronóaitos.

SeTU tempo para maiores delongas, faço ponto f'iaal a essa l'XPJ.i
-cação, visto que as incumbências das funções que desempenhou 111."

absorvem a favor de meus trabalhos as horas dr que disponho.
Nuno da Gama Lobo D'Eçn,

NASCIMENTO
ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO

Nascido ria Casa de Saúde São Sebastião em 21-12-47.
Filho de Esperidião Amin Helo u e de ID. Elza Marini
Amin Helou.

Natal dos Comerciarios
,

Dia 25 - às 9 110ms - no Teatro Alvaro de Carvalho, sessões
cinematográficas aos 'filhos dos comerciários, havendo distribuí

ção de bonbons e sorteio ele premias.
Dia 28 - no Lira Tenis Clube, com inicio às 15 horas, tarde

dansante, com grandioso "show" organizado pela Sociedade Rá

dio Guarujá, havendo distribuição de sorvetes, doces, guaraná,
'etc. e sorteio de premios entre os comerciários. Distribuição de

sorvete aos filhos dos comerciários no páteo do clube.

,
"

Com respeito ao Filho de Deus,;
muito foi escrito, posteriormente à I
sua vinda. É .Éle objéto da Escri-,

tura Sagrada para a salvação pela i
fé. Sua pessoa vem filetando os

'livros do Cânen. Desde o pr ímeiro
'

sacr ifício cruento que o homem rea

lizou a Deus na face da terra, re

gistado pelo livro de Genesis, já
Ele, o Cristo Prometido das Nações,
é relembrado, é vivido e é crido. E,
o que é mais importante, é a ma

neira singular de como é anuncia
da a sua vinda à terra desde eras

a se perderem nos cilindros . do r

tempo...
. . I

Ao perpassar dos Iivros da Escr i- I'tura Sagrada, vem Éle como ve.io de

ouro para a inspiração, de 'reis, }I�o-Ifetas, sacerdotes e videntes. ,

A Arcada incólume por sôbre a

vastidão das águas; A Sarça arden
te sem se consumir ; A Rocha feri
da ii dessedentar multidões; O Ma
ná do deserto; A Serpente de bron
ze; A Visão do Vale de Ossos Sê
cos; tantos outros acontecimentos
de antes da vinda do Filho de Deus
falam altisonantes de sua passage,m '

entre os homens. Éle, no lar de Ma- ,

ria e de Marta disse: EU SOU A

RESURREIÇA E A VIDA.
x x

Neste+diarBenhor 'meu, recebe
meus votos de Triunfo teu. Triunfo
sobre toda a maldade, Triunfo da
Tua própria Glória': TEU É O PO
DER, TUA É A GLóRIA.

Policarpo

•••••••••••••••••

,
,

'MUSICA: uma amiga
'-... �ara tôda, a vida r

V. também pode tocar um ins
trumento - e gozar a música!
Em Seleções de Dezembro, um
amante da música conta como
a participação na música' traz
satisfação e consôlo .• _e como

ouvi-Ia pode encher e enrique
tier a vida de qualquer um.

Compre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:

UM SOLDADO ERRANTE. Ainfân-
cía, adolescência. mocidade. e
a vida arriscada de soldado e

correspondente de guerra de
Cnurchíü, o grande estadista
que, quando estudante, foi taxa
do de "obtuso".
••••• o • � •••

'

•••••••••

DOENÇAS "À LA CARTE". Muitas
doenças graves podem ser-lhe

�servldas em pratos nos restau
rantes. Leia êste artigo sôbre
estas espantosas condições e

qUE' medidas pode tomar para
sua, proteção.

Chamatnos a atenção de nossos leitores, para a exposição de brin
quedos f_, nresent.es de natal que a "Gráfica 43 S. A. Indústria 'Ü Comér
cio" á .rua João Pinto 9A, está apresentando aos seus fregueses Nota
se l!a "Gráfi�a 4.3", um maravilhoso mundo de finos brinquedos c um
var-iado sortimento de bons, livros, que estão sendo vendidos pelosmelhores preços da praça,

TIN'rURARIA CRUZEIRO-

Faça sua caridade por in
termédio da Acão S. Cata
rínense, que tem um cadastro
especial dos que realmente
precisam de auxilio.

••• 4- ..... +'•••••••••••

QUANDO ANA TINHA 8 ANOS.
A tocante e terna epopéia da
coragem de uma garôta de 8
anos ante a dupla tragédia que
atíngíu a pequena familiasueca.
Leia esta condensação de um
novo livro.

São ao todo 27 artigos de grande
interêsse, mais a condensação
de um interessante livro, neste
novo número de Seleções, a

revista lida pelas pessoas bem
informadas em todo o 'mundo,
COMPRE

SELEÇÕES
DE DEZEMBRO

Agora a venda
A REVISTA INTERNACION�
PUBLICADA EM�l IDIOMAS
···�······5······

Finos presentes de Natal

Tio.uraria , Cruzeiro
Dispondo de profissional competente e tendo por le{na servir sem,

pre melhor a sU,a dj�,tinta fregu�zia, a TINTURARIA CRUZEIRO agora
com novo propríetarío, está devidamente aparelhada para €xecutar com
rapidês e perfeição todo e qualquer slerviço ooncernente 3!O 'ramo, t.anto
,para l'eforma de chapeos, como par'a Iavar e tingir roupas em geral.

:1
�.....-------.....---------.....

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

'Desen ho T é c'n i C (,

Comerciários!
Procurai, à Rua João Pinto, 32, ingressos para assistil'tles as

festividades do Natal do Comerciário, organizado pelo Serviço
Social do ComéTcio - SESC.

CURSOS INTENSlyOS POR CORRESPONDÊNCIA
Desenho de Arquitetu�a - Desenho de P,rop�g�nda - Desenho de

Máquma - Desenho 'l'opograflCo

INSTITUTO TÉCNICO OBERG
'Rua 7 de Setembro H-A - Cx, Postal n. 3.45'5 - Rio - O Est: F-12

Envie êst� anúncio e terá urna mensalidade Gratis

Importados d�retaú1eDte _

dos E. E. ��ido8
Aos srs. médiCOS e farmaceutlcos e aos hospitais
Comunicamo. que e.tamo. recebendo uma importação direto

,dali E.tado. Unido•• do. leguinto.,. artigo li : IFilme. para. Ráiol X. em diverSiol tamanhoe.

Almofad.oll e traveli.eiros d,e camara de ar. de bort'ocha -- Dedeira. e

capotinhos higiênicos de borracha.
Luva. para cirurgia.

Cubo., 'c.omadres. irrigad.ore., caneca. graduado •• compadre., funil,
,

em lerro batido. esmaltado,
E divorlos outrell artigol. ,

Demonstrações e pedidos à SOM A T E C

Sociedade Materiail e ln.trumento. Téc.nico. -- CientificoI Ltda.
_ Rua Co:illelheiro Mafra. 54 -- CaIxa �o!lta1. 148.

,

Te:"grc.moll; «Somatecl> FLORIANOPOLIS,

AGUARDE
a vi"ita do corretor da TINTURARIA CRUZEIRO, ,exija dele I) car,

tão da casa, assinado pelo prop,rietári-o, oe ficará bem servido.
,

Tiradentes, 44

AVISO,
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIV:IDRSAL, AVISA p

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-Llm 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI
CIO AMÉLIA NETO.

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

PASSOS
protoxido de azoto, eter, carbogêneo e oxigêneo-Ciclopropane,

terapia.
Moderníssimo aparelho Heidbrinck. Já em esplêndido

mento.
Anestesias completas a Cr$ 250,00 e 15D,00.

funciona·-

C'A_(ATAflINENSl ,

DE TI>ANSP{)RTES AEREOS tTOA

SI CONSEGUIRES
Que um teu amigo ou conhe-

! cido aoolfaibeto frequente um CUT-
50 noturno �ra aorender a ler e
a escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral M�.
tropolítana ou GrUIPo Escolae São

I José,

";n vltl .0 I'I�U "migo �UstBB,*\
um número da revlst" O VA
,LE DO JTA..JAf, edlçio dfJd.l
N.d" ti Ftortanopolís, e aSBhli

estará cOlürfbnlndo para
mator d1íusão cultural

Cllfl D"""1I1l terra

SENHORITA!
A ul t itne creeção ec.p refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM G4RRAFAS GRANDES

Preferindo-o ·está
acompanhando a moda.
..............

"

, .

Terreno
Vende se um. sito à Avenida

Hercilio Luz, distante 5 minu
tos da Praça 15. Tratar a Rua
Felipe Schmidt, 33.

Vende-se
Por !notivo de mudança, ven

de·ae à rua Almirante Lamego n'.
50. o ••guinte.
Uma bateil'a cem nla e demeil

pertences
Uma eltante. Um armário d•

cozinha UmCl laia da jantar com
pleta' DUQ8 carnal, Uma geladeira
para colocar gelo. marco Steigle
der nova.
... " . " . . .. . .

VENDE-SE
CASA E TERREI'vO

Rua Nova Trento, 51 .

. . . . . . . " � . " ...

Empregada
Precisa-se de uma para ser-

'

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

" ... " ..... "
.....

Empregue bem o seu dinhei
ro, comprando ações do "Colé
gio Barriga-Verde".

I Dr. lindolfo .A. G. I
Pereira

I\dvogado e CDotabilista
Conotltuição de aociedade••
Plal\Ol contobaia •• Orllaniza
gÕeI - POl'ecerea e lerviço.

correlatoa.
Ruo Gal. B1:ttencourt nO. 122

Florian6polili
Do. 17 hora, em dionte

DOE.NÇA� NERV9"t&.b
Ce. 00 in0lrr<ll8lllO. 4. •...el!utt

...'e, .. e1oenÇ'811 llervos.., fII••••'
'l'8tal1.. eaa tempo, do Dal.. �
feita_elite remellibe'" O e.m•.&.
IÚmo, trRt9 d. lporllllela, .. •..
'I'(jJutilear oe lndivftl.oll afe&d.. 114
• eBfermlliacl... O 8erri�. lf..
dOllal tle Doene.. .eJltaH diII,..
i. a. "'b1l,lat'rt•• ,•• ab•••�
;sibUlaente 88 cooat.. nOrTo", aa.
�..o.t.. ala II•• D...." a. ... 8

j
•••(� .

Inscreve-te na AssociaÇião
Beneficiente .}os Funcioná
rios Públicos Estaduais e Mu
nicipais de Santa Catarina.
Três cruzeiros mensaes

dez centavos diários e estarás
preparando' am peeulio para
"tua famiUa.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NA VARZEA

Eis o genuíno

A VENDA NAS BOAS RELOJOARIAS

6 n ESTADO- Quarta f�'." '4 �- T"\ezemb"'-!t, ale �g1.l7

__-- � ���--------------�Dk�e�çã=o-d=e�PE=D=R=O�P�A�U:LO�MA�.�C�HADO��__��
OS COMPROMISSOS DO ESPORTE ASSEGURADA A IDA DO AMÉRICA

PARA 1948. A CURITIBA

E�por�ista !
'

Adquira. �� titulo ,ró-construção do· esládit. do . glorioso
figueirense f.· C. Iuxlllar essa· nobre ,iniciativa é elevar mais para o

���..!�!��JI�[�-._�Jr.ç_�,� o nome do, desporto insular.
.

. '.

. - ..�- .. - . - �. - ... - . - ....-,.,._....-_._.._-_-_-_-_.......-.---...._.._---.-_._.--_......_.�--�-.....---",...-----......._-.-.---_................----.-.-_-.-.-.....-..-.-.-�-.-_....-..-_-.....-_.....

TeDsa� as relações
franco-russas
Paris, 23 (U. P.) - o'Ministéíro

do Exterior refere que os russos:

estão retendo cidadãos franceses

na Russía, Assim, os cidadãos rus

sos só terão permissão para deixar
a França quando os nacionais fran
ceses receberem os. vistos de saída.
Foi recebida uma nota J de Bogono
lov, embaixador russo, pedindo à

França que permita o repatriamen
to de armênias com cidadania rus-

PROVÁVEL EXCURSÃO DO
CAMPEÃO MINEIRO A

'PORTO ALEGRE

contrários articulando melhor
suas linhas e impuseram sobremo
do a sua maior experiência. Termi
nado o pr-imeir-o tempo venciam
por 2 x 1.
Veiu a segunda fase e verificou

se, então, que o "team" da Caixa
já "dera a que tinha que dar .. ,"
Pregaram no gramado os da Cai
xa e não ofereceram mais obstácu
los para o SATMA, que dominou
ampla e territorialmente até o

apito 'final.

sa.

Os nacionais franceses na Hussía
são na maior parte alsacianos que
tiveram de lutar ao lado dos ale
mães.

.Ioinvile, 23 - Está' definitiva
mente marcada a data de 28 do cor

rente' para' a realísar-ão do festival
da Associação dos Cronistas Espor
tivos do visinho Estado do Paraná,
quando o América F. C. campeão
joinvilense fará. o prelio principal

sa representação, mais ou menos enfrentando o C. A. Ferroviário.
hipotética visto não se saber se há Dentro de alguns dias daremos o

dinheiro, se há auxilio do govêrno programa completo das festividades

"" se o pró?�io esport,e ,vai arra�-I promovidas pelos nossos colegas da
jar o numerarro necessarro a? envio Cidade Sorriso, bem assim como
de atlétas brasileiros a: Londres. impressões fornecidas pelos dirí-
Outros compromissos mais pre- gentes e jogadores do América F. C.

mentes do' que as Olimpiadas, terá �""""' .••...•..... _ ....

o esporte nacional a cumprir. O O BOTAFOGO CONQUISTOU NO
primeiro dêles é o Campeonato VAMENTE O VICE-CAMPEONATO
Sul-Americano de Remo, a realizar

se em abril, em Montevidéu, certa- O Botafogo de Futebol e regatas
me que só pode proporcionar gló- conseguiu derrotar, sábado, o Ma

cias e ... despesas. Já se sabe, por dureira, na penúltima rodada do

exemplo, que a C. B. D. não está certame carioca de futebol, venceu

muito propensa a realizar as eli- .do pela 2a vez consecutiva o cam

minatórias, que seriam realizadas peonato. 3 x 2 (oi o resultado, o Fla
no certame nacional de remo, em mengo, foi derrotado pelo América,
março, nesta capital. E não está por 2 x O e o São Cristóvão triunfou

propensa porque não há recursos.
sobre o Bonsucesso por 6 x 2. Vasco

Depois do remo terá a C. B. D. as: e Fluminense empataram por, 1

duas "Copas", a "Rio Branco", e a I tento. O Ba,ngú logrou vencer - o

"Roca", ambas a serem disputadas Canto do RIO por 5 x 4,

no estrangeiro e, de acôrdo com osl A classificação dos clnbes con

respectivos regulamentos, as cotas corr�ntes, por pontos perdidos é a

atribuidas á entidade que se deslo- seguinte:
I .

ca, são muito inferiores aos gastos 1° Vasco (Campeão), 3.

com as delegações. Não teve, a'en-. 2°. Botafogo (Vice-Campeão), 8.

tidade máxima este ano quem lhe 3° América, 11.

proporcionasse' uma idéia para a I 4: fluminense, 12.

obtenção de dinheiro para os seus 5 Flamengo, 14.

gastos com os esportes amadores, e 6. Madureira, 21. "FOI P'RA CABEÇA.,."
a situação não se apresenta mais A próxima rodada encerrará o Escreveu Luiz Jota

promissora no ano próximo. Campeonato com os seguintes . eu- Obedecendo ao anunciado, de

O govêrno, que havia solicitado contros: equipe da Caixa Econômica fez a

no ano passado, ao congresso, re- Vascox Madureira. sua estréia nas lides pebolisticas,
cursos para as subvenções ás Co_n- Botaf'ogo x América. sfl'arlo, Ú tarde, enf'."cllt.lIHl.. a ,·rt··

federações, inclui este ano, na pro- Flamengo e Bangú, denciada falange rJo SA'fMA, no gra-

posta orçamentária, as subvenções. São Cristóvão x Olaria. mado do 14° B. C.

Sabe-se, somente, que os universi- Canto do Rio x Bonsucesso. Contrariando os prognósticos e,

tários obtiveram aprovação. Quanto
. . .. . .. , ...• .•.• • ••.••.. principalmente, e otimismo de que

ao esporte em geral, não há quem PROJETADO UM TORNEIO I se achavam possuídos os principi-
se interesse por êle, pois os "carto- ENTRE CAMPEõES j antes, os sul-americanos não tive-]
las" têm muito o que fazer .. ,

São Paulo, 21 - Em declarações ram dificuldade em consignar ex-Í
Resta-nos, somente, a boa vontade a, um matutino .desta capital, refe- pressiva vitória pela dilatada conta" Ido sr. Rivadavia Corrêa Meyer, que

rindo-se ao projetado Torneio dos gem de 6 tentos a 2.

é um homem á altura do posto que Campeões, pela CBD, que reuniria: O onze da Caixa Econômica Só

ocupa. Isto não é tudo, mas :já é os campeões carioca, paulista, mi- foi adversário á altura nos 10 pri-!
alguma coisa.,

neiro, baiano e gancho, respecti-. meiros minutos, em que se apro-"
(Do Correio da Manhã). vamente, Vasco da Gama, Atlético' veitando do descontrole inicial dos

�==�====���==================����

Estamos as portas do ano novo,
e não se fala nos compromissos
que o esporte nacional terá que
cumprir em 1948, a não ser nos

jogos olimpicos, que o Comité .o

Iirnpico Brasileiro teve a excelente
idéia de' agitar a preparação da nos-

Mineiro, Internacional e, provavel
mente, Palmeiras e E, C. Bahia, em
grandes disputas exclusivamente no

Rio o alto procer do Atlético Minei
ro, sr. Alberto Pinheiro, ora entre
nós, disse que discorda da preteri
são de que todos os jogos sejam rea

lizados na capital da Hepublíca, bem
como que as rendas proporcionem
maiores quotas aos campeões cario
ca e naulista.

.......... � ... " ...... , " .. " . " ......

Vende-se
E adiantou que, certamente, as

sim também l)ensarão os responsá
veis

.. pelo Bahia, e Internacional, e

em parte' os paulistas, no que se

refere ao "campo único".
Para tr-atar de assuntos reteren-

Os seis tentos do SATMA foram
consignados por Lapassege (2),
Henrique, Paulinho, Berreta e 'Bar
bato; Rui e Bernardino marcaram

Um bar bem afreguezado.
no centro da cidade. Tratar
nesta Redação. à tarde.

tes a este grande torneio, que po
derá apontar o "Campeão dos Cam

peões", título conquistado há anos

pelo alvi-negro montanhês, segui
rá por estes dias para o .Rio aquele
destacado esportista mineiro.

Fábrica de Artefa
tos de Couro

Porto Alegre, 21 - Encontra-se
nesta capital, o sr, Felix Mágno,
treinador do Atlético Mineiro que
veio rever parentes e amigos, de
vendo aproveitar a oportunidade
para assentar uma excursão do .seu

clube a esta capital, para uma sé
rie de jogos com os principais clu
bes locais. Essa excursão do Atlé
tico, se estenderia à Montevidéu e

Buenos Aires, para onde seguirá
daqui o preparador mineiro.

Econômica, que deram especial
realce á tarde esportiva.
As duas equipes formaram com:

Moacir, Romeu e Pimpão; Daniel,
Moritz e Dionísio; Paulinho, Berre
ta, Henrique, Lapagesse e Barbato,
para o SATMA; Rubinho, Ap01ô
nio e João; Jacques, Osmar Silva e

Aproveite
Jovem culto e conhecido em

todo Estado lara vie ier pa
ra sua firma,'
Ofertas para «Safira" nes

te iornal.
Savis; Aris, Rui, Vaz, Pederneiras, ...--------------

e Cunha, pelo CAIXA ECDNóMI- Café Otto troduz qualidade!
CA.

• Peço-o 00 seu fr.>rnec",dbr.

Destacaram-se Lapagesse, Berre- que' não foram' aproveitadas pelos

ta, Pimpão, Moritz, Daniel, Romeu avantes do vencedor.

e o goleiro estreante Moacir, como O
.

"team" da Sul América terres

os melhores do gramado e do SAT- tres "foi p'ra cabeça", venceu brí

MA; no bando vencido, não houve lhante e arrazadoramente, anumen

elementos que tenham atuado com tando o seu plantel de vitórias já

destaque, aparecendo melhor Rui, expressivo,
Pederneiras e Rubinho. Ao Exmo. Sr. Tte. CeI. Nilo Cha-

A vitória do SATMA foi espeta- ves, Comandante do 14° B. C., agra

cular e merecida e o escore pode- decem as duas equipes a rmma

ria ainda ter sido mais elevado, gentileza de ter colocado o estádio

dadas as excelentes oportunidades á disposição das mesmas.

distancia. I
I

Bõas Festas, Feliz Natal e ft nOI Novo

Faça uso do Braço de Longa
-,

Companhia Telefonica Catarinense

...................... � .

No campo da Vila Operária do

Saco dos Limões defrontaram-se,
domingo último, os conjuntos ju
venis do Esperança e do Fluminen- ,

se, saindo vencedor êste último pe

lo escore de 4 x O, tentos assinala

dos por Ildefonso, Anastácio e Ader

sono O: quadro vencedor jogou as

.sim constituido: Janga, João Rosa

e Danga; José, Enisio e Ildefonso;
João, Baca, Anastácio, Eoli e Ader
sono

MAIS CINCO ESTÁDIOS EM S�
PA!ULO

São Paulo, 21 - A prefeitura des-
S. Paulo, 21 - A prefeitura desta ca

pital iniciará brevemente a constru

ção de 5 estádios distritais, deven
zeiros na remodelação do campo
existente no Parque Ihirapuera,

,

DISTRIBUiDO POR LEVY-FRANCK S/A. JOALHEIROS'IMPORTADORES. PORTO ALEGRE

OMEGA * lNi1tiI- * dAZ'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cadastro Socia-I do ('0 Estado»
.Pedimo. aos Dooo. diRintoe Wtorea, o �o b pl'MDchM S

8IN!IIIOn abaixo • !'.mete-lo • noua RMaçlo ..... eom�
..-to IUltea. o..nouo aovo eactutro lotUA.
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Dr. (LARNO G.
GALLETTi

ADVOGADO
Crirne e cível,

Constituição. de Sociedod..
NATURALIZAÇÕES
Título. Dealarat6rioll

Escrit. -- Praça IS de No•• 23.

I
10. andar,

, Re.id. - �ua Tiradente. 47.
. FONE -- 1468

- " .. " e ,. " "" " « "

• Oo

.� OU ea.reo " " " " e o ..

Censurallo pelo
seu gOVf1rno
MONTEVIDEU,. (U. P.) - O

govêrno uruguaio censuroLl_ a ali

tude assumida pela delegaçao do

Uruguai a Conferência da UNE3�

CO, na Citlade do México, nã»

apoiando a proposta para que a

língua espanbola fosse reconheoi
ria como idioma oficial da FNE8-
CO. .'

° ministro elas Relações E 'i: [.'.) ..

dores interino Giürelano Ecohor,
comunicou ao ministro da Educacão
do México, Manuel Gual Vidal, in
formando-o que a atitude do ((,;1('.

gado uruguaio Julian Noguclra.
negando seu apoio a, proposta me

xicana, "não interpreta' os senti
mentes do povo é elo gnvêrno uru

gua i o" acrescentando. que o go·
vêrno "lamentava prorundamente o

que ocorrera.
A censura oficial feita ao del,,

gado uruguaio, seguiu-se ao pro
testo feito por vários . senadores.
entre os quais o ex-ministro das

Relações Exteriores, Eduardo lto

drignes Larreta.

� do Pai (mie) _ ••••••••••••••• " .

... <> � 0 •••••••••••

•..................... ".� : ...•...•.•.•...•

A4P"adeeeriamoa, tamb6m.,. 8IMlt1leH de Dotle1u .. •......toe.
tuamotoa • outru. de para_ OU .. ..-ou am:Ipa.

DR: MARIO WENDHAUSIiN
Clínica médica de adultoa

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Tell'lf. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felipe Schmidt n. 38

Tel. 812

DI. A. SANTAELLA
!{elplomado pela Faculdade N.�

ii
de lIIeó1clna da UI!I1Tenld60
Brasil). l\o{édlco por coneue
lerv1ço NIt'c1onai de IloeJl

.. Mental!!. Ex interno dJ& Santa
fi!IIJIIII de liD8eIrlc6rdla,'e HODPltal
IJIalílCdtrico do Rlo'na capital r..

_
deral

IIHIIWA W��W DOJIlNÇ&8

_ (Io:uult6frlo: Edlflclo .&meia
/

NETO
-- ftwA l'ellpe Schm1dt. CODnltul

ou 111 AI 18 horu' -
Re.ideneia:

Largo Benjarnin C�n.tant n. 6

..

.

..tL POLYDORO S. THIAGO
� d.o Hospital de OarldaCle

de Plorlanópolis
A;iIlÍIJGente da Maternidade

�OA moICA - DIST'O'JI.

aIOII DA GESTA.ÇAO I!l DO

PARTO

........,.. liloa orgãos mternoa, _

X*Olalmcnte do coraçl!.o
__ças da tirolde e demll1l!

IllUldulas Internas

�BA.PIA - ELECTKOCAB

�IU.JI'I.A - METAJilOLISMO
BASAL

�.. 41àriamente du �1I ta

18 horas

a..-ce Chamados .. qualquer
!II,*",,,, tnohl1!lve d,uante a noIte.

piI!lInULToruO: Rua Vitor Mell'8-

le!l, 18. Pane 702.

'1Jd\CmOlOU: A v e n I da Trom·

powsJtl, 112. Pane 768

'-.:-ii-oS-.CAVALCAN'I'I
lI!llIlB1ca exclusivamente de crla)lÇIUI
__ 8aldanl: 1 Martnb.,J, 1.

Telefone M. '7�

II. SAVAS LACElDA
.... 1dIHco-clrdrltica de Olbol
- 0IrI1ct0II. Nuls - Garp:!1àl.
PI••criçlío de lente. de

oontato,
Reiniciou sua clinico

Consultorio: Felipe Bchm idt 8
Da. 10 ã. 12 h •. e das

14 à. 18 hora.
TELEFONE 1418

DI • .ROLDÃO CONSONa
�:sGIA. G:ilBAL - ALTA {.,'&
ilm&GIA - MOL1!I8TIAJJ DU ...
.••• l'fl[ORAB -oPARTOe ...
lelrala40 pela Faculdaae oe .0.$.
.... da UnlTersldade de atio

,.wIo. onde foI assIstente por- "a·
.. 111108 do ServIço Clr11irtrtco «o

Prof. .Al1plo Correia N ..to
� do estômago e Vlal 101<..
.I.U.'W, Intestinos delgado e gro-,
tirt614... ríns, prõstata, bexIc&,

AWo. oTtrloJ. e trompu. VU_
Mie, llddrocele, varll!e. e beru

CONSULTAS:
CU • .." II horas, l Rua rttllMl
�t, 21 (-alto8 � C.. r•.

rallo). Tel. 1.698.
IBUJD1IlfCIA: Rua Estevea ,,-.

mor. 178:- TeJ.. JI 7M

. DI. NEWTON D'AVILA
�.. ...: \Tí.àil Ur!núiU -

� doa llIltesttnoa, réto ii
iMtI - Hemorroidas. TratII.m_

kI da colite arneblana.
I'!sioterapla - l1lfra vemne!no,
CozI,iu,lta: Vitor Melrelell, lIg.

l.t9ladc diarIamente àa ll,aO ru..
\, 1'1 �e.. das 16' hs. em dlta.nw

a'iNl1Q: Vldal Ramo•• M.
J'0llAI 1()67

DR. LINS NEVES
Jlol�st1as de senhora

Otm"/Jult6rto - Rua João Pinto II. ,
- Sobrado -- Telefone 1.461

Jau1d4n.cla - Rua .Sete de Setembro
- (lIldIfl'c1o l. A. P. da E8t1n)

Telefone :M.. 834

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

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

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

Procure hoje mesmo o
.

Departamento Imobiliário dr
CREDIÁRIO KNOT, á rua Joãr
Pinto n? 5 (anexo a redação
de "O Estado"), que tra

balhando em combinação com

C) ESCRITÓRIO IMOBILIÁRH
:'\.. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de

orattca no ramo, poderá ore
recer-Ihe a máxima gas:antia
� eficiência nos negócios que
lhes fórem confiados.
. . .. .. .. .. � .

Presa ii quadrilba
.

RIO, __ (A. N.) - A policia 1.';\'8
conbecimento de que estavam sen

rio derramadas nesta capital, cédll"
las falsas de- doIares no·de ampl'i,)a
nos. Iniciadas as diligencias, a3 ali·

toridades prenderam Olois 80d10\"
Otabar Colul1an e Jarofiler BO!l(!a,
em poder dos quais apreenrlflram
elevada quantidade daquelas cédu
las falsas. rrrala-sc, Coamo já está·
evidenGe, ele uma quadrilba qUI!
passou a agtr nesLa capital.

.. PAULO FONTES
C1fni1oo e operador

�t6:rl.o: Rua Vitor Me1nlu, li
Telefone: 1.4()6

�tu das 10 às 12 ti dae H ul!!!
".eetd�cla: Rua Blumcnau. :u

Telefone: 1.�2a

FARMACIA ESPERANÇA
do F...macêutleo NILO LAUS
Hoje e amanhi ••ri .... ,referiãa

Drocu ueloll&i. e ..traDa_ir.. - Bemeopátiu - P.rhI
.arl.. - "�e••• 'h.nula..

Gar••te-•• a Gata ."..nl.da •• r••tún. .6411.....

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
Reforma chapeos .

Profissional competente - Servi�o rapido e garantido.

V. s. quer o pr6gresso dà
h.oSga Juventnde� Dê-lhe ins

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

Serra Pery para
Toras

-

,

,

Empreza de navegação
C REM

TEUS' FILHOS
aplaudirão te. ,edo,

q.ando souberem q.e cola
boraste pró Restabeledmean
to d. Sande do Lázare.

Vende-se urna de fabricação in
glesa, extra reforcada. .ln 8. tado
de nova. para' pronta entrega.
Capacidade para tO=" até 110
cen timetros de diomEt·o corn

quadro. para trinta, lamino. cu

mais. Preço de base· Cr$ 120,00000
Oferta. para «Pery», Caixá Po.tal
no. -- 208 Florian6poli.

Abono �os aposenta
dos dos Institutos.
RIO, (A. N.) - ° ministro do

Trabalho, de acôrdo com o pareeer
do diretor geral do Departamento
Soda I, autol'·izou o paga.mento, por
todos institulos e caixas de apo
senLa.dorias e pensões, de um aba ..

no natal, :i\OS aposentados e pen
s�nistas, na base de impo.rtancHl
correspon(iente às ['espectivas apo
sentael�r:.fá e pensões.

I

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para transporte de auas mercadoria.

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

...- .. _--_ __•.•.•............................. - - _ .. - _ _ .......................• -

.
.

Compra-se

Locomóvel,
Completo ou sômente a môqumo.

a 150 HP.100

Ofertas para I

ICaixa Postal 139 ou nesta Redação

TECNICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnicos

em todas as

profissões

Livros Técnicos
em geral

. LIVRARIA ROSA
_ Rua Deodoro, 33 - Fpoli .....

Atende pelo Serviço
Reem bolso Posta).

Balanços
Próprios paI'a· jardins ou áreas,

armados em sala espaçosa.
PREÇO :

. CR$ �OO,oo
ótimo presente de Natal. - Fábrica

João Pinto n. 44: - Fone 1.134

de
•

crianças
podendo,- também, ser

Reinis�h - Rua.

Fabricante e distribuidores das afamada.,�con
fecçõe.,"·DISTINTA- e RIVETiI Po••ue·um IIran"
de sortimento d. aasemira... ·1'1.aado• .r·.'brlzil
bon.' e baratol.' algodões, mo.rin. e' a..lameatol
pal'a alfalate.i que I'ecebe diretamente dai

8nr.:\. Comeroitl.te. 'do Interior no .enUdo de:lhe faurem 'JQla

'Florlan6poU.i :! FILIAIS em Bhlmenau e�Laies.I ",olho...

_____________� -- -. -- ......�. .. a&..

Icfbrlca.; A Ca�a -A CAPITAL- aham.a a' ",atengllo! �Ol
visita ant.. de efetual'lm lua. aompl'a.� MATRIZ '�em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tííucas, 23, (EII)-Iadiscritivel paníco reina em Tíjucas, onde caiu pavorosa ehuva
de- pedras, durante quarenta minutos, Foram' pesados alguns 'granizos, a'tingindo�

varios deles ·450 gramas. Todos os telhados e vidraças ficaram partidas.
�

,Co-lllra!.l, S'OV-letl·Z'a·' ça- O _dos
.

o"
-.:

Ento'-rpece'ntes
.

.D_
o .. POV S México, 23 (U. P.) - o Ministé�

LONDRES, 23 (U. P.) - Revelou-se que ,o conselho geral do con- rio da Justiça anuncia que foi des-

grE'SSO dos sindicatos trabalhistas britânicos expedirá novamente, den- truida uma rêde empenhada no"

(.1'0 de algumas semanas, a sua famosa circular negra contra O·S cornu- tráfego -clandestino de narcóticos

nístas e fascistas. A circular em questão fará um apôlo aos trabalha- entre o México e os Estados Unidos•.

dores sindicalizados da Grã-Bretanha para realisarem tudo quando As autoridades descobriram um la-·

puderem para impedir a penet.ração dos comunistas e fascistas nos sino. boratório de drogas estupefacien
dicatos. I tes,

em Guanalajara, e detiveram-

onee pessoas.

i
I
,/ .,.tCM

i

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

Flor'anópOn,. 74 de dezemb.ro de '947

I· Camara dos Deputados realiz� o rele
vantes trabalhos em 1947

Negada a concessão
PANAMÁ, 23 (U. P.) .; A AssembléÚt Nacional negou a rut.if'icacão

do acordo que estabelecia a ce-ssão de bases panamenhas aos Estudos
Unidos.

Ponha o seu dinreiro a ren

der juros, comprando ações do,
Colégfo Barrtga-Yerde.

Rio (Asapress) - Em seu mag- cord que há mu íl.os anos não se A votação foi por unanimidade.
;nilfi.co relatório das at,vl,[;yleiJ da .registrava na vida orçamentária do Varsóvia, 23 (U. 'P.) -:- O Tribu--
Camara nu periodo 1,�p:i:;Jal.!V0 r in- Bra·si!. Mas a t,a·refa de prover o

ExpoSI- "8-0 de PI-ntnra-,Boas-Festas nal Supremo em Cracóvia conde-·
do a Mesa salienta que p jlJ.'. h t;:"11- governo de meios não se cifrouá" _ nou à morte 2 mulheres e 2.1 ho-poradas legislattvas Let 6.0 sido elaboração do Orçamento, esten-
mais proveitosas para a uaçün co- dendo-se a uma série de íníciatívas 4carl· Margarida ! Recebemos gentis cartões de bôas meus, ex-guardas alemães e funcio--
mo a -q'l1e findou, rp'J,liz:wLl'), obra paralelas, corno a modificação, no" festas das seguintes pessoas e fir- nários de um acampamento de eon·-
sem precedente em tiO anos dv re- sentido de oportuno e índispensa- Prestes a ser encerrada a 20a ex-

mas: Diretor Irmãs funcionários e centração em Oscicien, por crimes;
gtime repunlicano. Foram Ieitas vel reajustamento da Iegíslação do posição de pintura do, noss? conter-

doentes do Hospital Nerêu Ramos,' de guerra e delitos contra a huma--20lí sessões ordinárias c extruordi- Imposto de Renda, do estabeleci- A M d
-

d
ruir-ias, sendo julgndos objeto de mente ela taxa de 5% sobre a re-

raneo cary. argari a, nao po e-
da Rea(Cia de Transportes Aéreos: nidade .

• I ih
-

109°
.

l d f d' t
- riamos deixar de nos referir, em- Li

. R' S I A' "

C ita- L- - ........ - - - .. - _ .... - .... _ _ -

(d'; I ·el'a-çao n pro.)e (b e Up::fl- messa e. un os para o ex erlor e Jlvrana asa; u . merlca apI a-
- r••�ov••• �- •• or._ OV�� or _ ..

sentados 591 cequerímento-, 420 de várias outras medidas igual- bóra sem pretenções de critica, por li
-

S A. S A--- M
.

I R· I
POl'O 011 pessoas de hno

. . izaçao , ., .. 01ll10S 10-
1 d C f' O t :.:pa·r·oceres, 27 projetos de rl�,;I)JIJ- mente va liosas, A Comissão de FI- nos faltarem idoneidades. G d C· d S U

.- I pa a OI' o e- to..,
cão e 34 índicaeôes. 110 !HojP,tos nanças, aliás, deu desernpenno sa- E A

ran enses; la. e eguros llJaoj m r
de lei' foram apr.rvndos pelas tinas l.isf'atór io á sua missão, no ano le- ntr�tanto nos parece ql�e caryr do Comércio e Indústria; Organiza-

.e pa ,

Casas do Cong're;"fo, sanc.onau.is gislativo que rínda, como f'íca de-. Margand.a, c.�ns�grado artista �e ção Comercial Catarinense; S. A. I R b d
•.

pelo presidente ria Repubhoa e II li monstrado : noossos dias, ja firmou o seu concei- Cruzeiro do Sul Ltda.; RelOjOaria) ,00 O ,e ]018S
, ,

_prornul�ados peloj.residente do :;e· Processos protocolados e com t .

Labes; The Western Telegraph Co. Nova York, 23 (U. P.) - Trêssnado. Entre as leis elaooradas '� ,i'-t andamento: mensagens 338, pro- S t 'I tecni t t b Ihuas e as, ecmcamen e ra a a- Ltda. e do respectivo superinten- homens armados levaram [óías no"em pleno vigor, estão a que í'ixou jl"f-iY'i.l;1 1, projetos de resolução 4, LV

.

° critérío .1)·ara os vencimentos dos oficios remetidos 159. Allém dísso das, hem atestam a sua grande ca- dente nesta Capital, Sr. B. Acid; II valor de 100.000 dólares de uma joa�'
magisbrado, e dispõe sõbre a crt- '1 Corníssâo de Fmanças -êllp-reciou pacidade de trabalho e a sua febril Eduardo Horn & Cia.; C. Ramos S. lheria da Quinta Avenida, depois de:
ação do Tri.bunal _F,ederal de !te- 104 pedidos de abertura de crédi- ancia de produzir cada vez mais, A.; Comandante e Guarnição da entrarem no estabelecimento ao la--
cursos; a que abri·u o cre.'dito de :! tu�, assim discrimina·clos: 129 crê- aurnentando assI'm os sellS 'a' l'nume '

,J' -

Escola de Aprelldl'zageru Marl'nhCI' _ do de dois proprietarios, que iam:'milhões para atender as desp·esas ditos espe'ciais 'Cr$ 1.952,712.139,0'0
. - - -

d ('
- -

1"
.

d'" 135 'd-t I t
ros quadros, muitos dos quais fo-

ros', CI·a. LamI·nadora Catarl'nense,' guardar a cal'xa COIn as pedras pre--llllClalS ·a �oml·ssao ·ecn-rca e ,6'S- e . cre I. os sup ,emen ,ares ....

il.udas da nO'va Ca;pital da R8[lúbli- Cr$ 127.939.269,20. O deHcit que a ram adquiridos p'or exigentes co- Escritório Imobiliário A. L. Alves; ciosas.
•

ca, a Lei Organica do Distrito Fe- P'I'QPosta emenda a�)l'.es·entou e que lecionadores.
Cia. Melhoramentos de S. Paulo;nora,l, a que dis·põe sõbre a coope- dcve.ri,a ser enrviada á üutra Gama- Com a sua exposição, nos amplos ,ARNOLDO Sl.t&.iREIZ CUNEO

"",ça-o f·l-nan.cel-l'a com os Estado p
- -

C >li!
I Santos e Santos Publicidade S. A., Cll'nina Odontologia� < . u! • � s � ra, ·se e:x;p-nnlla ;por . r.y> .... ,... salões do "Democra,ta Clube", deu- "

Municípios e Partioul3ll'Bs, no o5e"n- 1.-240.ti84.591,üo foi, afinal elimina- do Rio. NOTURNA
tido de mübhoI'ia e ampliação do do e Ü'ansfol'mado, pela adoção de nos o ensejo e o prazer de admirar- Profundamense sensibilizados, a-I

Das 18 ás 22 horas, �()tn hora.,
si,stema esúola_I' primário, -secundá- . novás font,es de renda, no supe·ravH mos quadro como "O banho de Ja- gradecemos e retr'buirmos os v()- n;a-r:cada, a cargo de abalIzado pro-
l'io e normal nas zonas rura'is, a já citado. .cira", de uma le.nda Tupi; "Beleza A

I ,.

i fISSlOual
ql'le concede 'I

-

í'
-

D
-

d -i'" t J tos de .boas festas. ..- Ru,a ArCÍ'nreste Paiva f7.. u aUXI- 10 aos r·e' ugla- . WJOIS e e_iYpeCI lôa-r os ra )a- Catarinense" que o autor dedicou .. \dos da guerra c'ÍvÍil do Para;gua.i, lhos das Comiilsões, que produzi.- ao Exmo. Sr. Governador do Esta-a que .ct1s-põe sô'br·e adilcionais do ram sempre resu1twdos os mais
impo-sto de renda, a que conced·eu pro'Veito·sos, a .resenha info-rma que do; "O primem'o colono do Esta
crédito para o combate á malária, estudou a C3Jmara prOlblemas se- do"; "Recanto de Aririú"; "A Can
a que deu normas eleito�ai·s de cu lares, como o do aproveitamen- denada", um belíssimo nú;. "Dormeemergencia, a que restabeleceu me- t.o do Vale do Rio São Francisco
dida.s para ,3 3!ssi·ste-nci-a economica lo .-la Valorização Economica de que eu velo por ti"; "Praia de Por
á borracha. natural bra,gilei.ra, a Amazonas, o da 'Compa,nhia do J-tío to-Bélo"; "Recanto Tranquilo"; Re
que deu r·ecursos para o f'Uooiona- Doce, e da Empr·es,a Hidro-El-étri- canto dos Ratones"; "Vento Sul";
menLo da Escola 11é.cn1ca de Avia- ca int·eressando-se j)ela r-eestrutu- "Evocação", e tantos outros dos 41
lião ·de .8. Paulo, a que ol'lganrízou ração em a-mplo-s moldes mo-rJ.ernos quadros expostos.a diretori·a de armamento da Mari- da previdencia S()lc�a.l e dos Tribu'- .

11ha, a que sLlIbordínou ao Ministé- na.is Eleitoral SUlperi.or e R-ég'ionUil, Não poderemos deixar de fazer
no do l'ra])albo os contratos entre da estl'utur·ação dos Tri.bunai.s d'e alusão ao "Almirante Tamandaré" tI" -.- _- _-••_ _

- - .........••••••- _••-_••-.- ...

.t.r3Jbal,ha:d·ores de tBa·tro, cinema. Recursos ·e dos qll3'd;l'Ü's -dos 'l'ribu- homenagem a gloriosa Marinh� d�
l·ádi.Q e eiil'CO e o-s res,pectivos em- nais de Contas. Foi mai·s longe e Guerra e dedicado a E

.

Spreg·ador·es, a que IUSlpõe so,bre a fixou os term06 'para a r.egUllari;' .

o xm? .

r.

car.rei.ra do Ministério Pubüco J!'e- zação da situação dos funcionários C?ntra-Almlrante Cmt. do ;)0 DIS

derCl:I, a- que rest-rubelElceu o· �,alão ·civis e milirtar'es .atpos;entados 'PelO I tl'lto Naval. O personagem sublime
NaelOnal de Bel,as Artes, a que (1Is- artigo 177 da Carta de 1937, dan- de nossa História Naval éra mes
põe sobre o Mini.stjri,o Pulblilc.o. do do-lrh·es wlução humana e .equita- mo uma figura quasi raq it' f'-Dls.tl'lto ..[_eclera1 e dos l'erl'ltorlOs, tiva. .,

u Ica, 1

a CJue ·concedeu crédito Ipara a J-te- sIcamente, como o-era o grande Ruy
finaria, N.a,ci-onal cio Petró'leo, a que Barbosa, mas que, com. a sua -vida
Hspec_i,fiüou os mu.ui,cirpio.s

_

que toda dedicada ao serviço da Pátria,constItuem bases ou portos ill'l.!Jt-a- nos legou pá'ginas marchetadas dres de ·excepc()lJ].al ImpO-I'LanCIa_ pa- .

o

ra a defesa 'exberna do ,país (§ 20 se�l grande e devotado amor a car-

do art 28 da Constituição), a 'que relra que abraçou, elevando bem
r·estauro'Ll os quadros efetivos de alto o nome de nosso Brasil.
E!.éI'cito, a q-ue alte·rou a Legi·sla- Outro quadro nos mereceu espe-çao do Im'POIsto de Renda e a que ci I t ;-.... 1 .

provide'IlIcia sobre o aprorveitamen-
a

.

a ençao. r. aque e .que focahzou
to do funcionalismo· do ·extinto De- a fIgura esbelta, faceua, sorriden-
pa.l'taJInento- N.wcional do GaM. Há te e espressiva de uma de nossas

a. s_omar a ê.sse numero d·e pr.op<?- festejadas poetisas e que adota o
SIçoes traoofoI'madals. ·em I-el', mallS pseudonimo d M ·1' O t· t f·30 outras ir.ElIIlet.id1lis ao Senad:o e .'. � I an u. ar IS a OI

pen.dentes do voto dessa Gasa Le- mmÍlssImo felIz na sua interpreta- - Não· l1á ele ser nada. O Silveira Bueno vai
gislaLi,va., 254 }}rojetos em discus- Os QemeJos sl·ame�es ção... - }�... é mesmo? você és um bicho,'AIUnó!
são na Camara·e 4188 em estutios na's � Foi, pois, um e'xpressivo aconte- E o artigue�e' nasceu, 'in solindurrI.
Comissões l'écni,cas ou Especiais.

_

Indianópolis, Indiana, 23 (U. P.) cimento de _arte a exposição de , . . . . . .. . , ....• _.A principal tarefa constitucional -
.. , , . , . . .. . ..• , ,. . .

das CamaTas - a .e'l'abo.ração do
--- Os médicos submeteram à cura Acary Margarida, e aqui fica, em- Cá da estante retiro uni livro:A l1:nguagem usual e a com-

Orç·amen-to GemI da Re.pubJi,ca foi do oxigênio os gêmeos siameses bora modestamente, os nossos mais posição, de Julio Nog'ueira. Mestre de mestres. E as lições que
convenie-ntement.e atendida, s·endo nascidos neste Estado há três sema- calorosos aplausos de felicitações me deram .Sá Nunes, Odilon F-e,rnandes e Barreiros Filho es-
tllprovada 'uma cIes'Pesa que s·e fixou nas. Até amanhã não se saberá se com os votos ardentes de que con- 1·,a-.o a,ll". "Não obstante se referirem à pessoa a quem nos diri-em Cr$ 14.596.041.044,00 para uma
r.ecei-La estimaDa em Cr$ ,

poderão melhorar ou se continua- tinue a produzir suás bélas e' va- .gimo-s, as formas você, V. Mcê., V. S., V.Exc" V. Revma. etc .•
14.597.320.000,00, evidenci1lindo des- rão 'perdendo vigor. Os gêmeos nas- riadas telas, atestados insofismá- exigem a concordância em terceira, por causa dos substanti-
de logo, no balamço de um e outro ceram unidos por um osso da base veis de suas altas qualidades artis- vos menê, senhoria, excelência, etc., que delas fazem parte.
orçamento, :-rIm surpemvi,t de .... , do crânio. Vêm se enfraquecendo ticas e de seu grande entusiasmo e L-evam o verbo .à terceira pessôa e cabem· lhes os possessivosCr$ 1.278.956,00, ·esse' result-ad'o, em I ,.. .

que não há .e:x;rugero va.le por um
ha �lguns dla� � a�ora respIram com amor pela sublime arte.

seu, sua., seus, suas 'e as variações pronomimais o, a, os, asp
g.rlj;n()·e esforço- e constitue um re.l baloes de oXIgemo. .. André Nilo Tadasco (quando objeto direto) e lh.e, lhes, (quando indireto)." ..

Depois retiro outro livro: Questões de português, do prof.
Francisco Ribeiro Sampaio. Sob ·este titulo o seguinte: Repa
ros aos erros de gramática do profess01' Silveira Bueno. Em

seguida, cêrca de duz·ent.as páginas de restrições à autoridade

do professor citado pelos filólogos do Diário,

Aí fica a lição. De graça, para provocar outras. Com ês

:ses pülíticos só mesmo discutindo portuguêS. É mais engra-

çado e, talvez, mais pra-veitosci para eles.
.

Sirvo-me do ensejo para apres·enfiar' os' meus maIS secre

tos votos majoritários ·e natalinos a08' ilustres próeere" dia- •

ristas. E ao espírito-santo também.

l

,

Condenados

Um exercito de funcionarios russos:
WASHINGTON, 23 (u. P.) - O senador Tydings declarou que se-

gundo os dados dos arquivos do Deparlamento da Justiça, há' nos Es
tados Unidos 33.370' funcionários elo govórno soviético em missões di--
versas. Além disso, existem outros cidadãos soviéticos em viag'em par-
ticular ou a negócios, além de 219 quilificados como. funcionál'ios d.as:':
o-rg'anizações internacionais com a ONU.

I

FRECHANDO • ••

Pürejando vaidades, aquele personagem rotundo e faisean

te de sabedorias, dessovaqueou sua automática, fitou c�entifi
camente o této e, sem um só lamento, começou a, pensar ...

Depois, em gesto rápido e austero, escreveu o título: Não·
suba o sopateiro. Depois, aint':la sem qualqner gemido, conti
nuou a riensal�. Depois gritou para o servente:

- Me compra, alí no Faria, um envelope cIe Cafia.spiri--
na!?

E depois voltou à meditação. Cafiaspirinizou-se.
E como o Espírito Santo de verdade não baixasse, re-

correu ao de orelha:
- ó Altirio! Vê se me aalva da enrascada! Escrevi (J

.raio- de um telegrama lá na. Assembléia e preciso de defesa.

Concordei V. Exa. com vosso!
- É o diabo! V. Exa.. sois um .... distraido!
- Defeito de sabias...

ajudar.

Guilherme Tal'
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