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Na Assembléia Legislativa

A

Importante discurso do deputado Orty
· Mbcbado.-Apêlo ao executivo em .pról

f

do oecessario amparo a ·«Cital»
Transportes Aéreos.

o deputado Orty· Machado OCUp0U, ontem, a tribuna
pronunciando o seguinte discurso:

"Sr. Presidente. Srs. Deputados,
As conquistas do engenho huma

no, fru lo' -das suas extraordinártas
invenções, vêm impondo ao mundo
.moderno urna série imensa de
necessidades novas, muitas das

quais completamenle desconheci
das ainda ao homem do começo
dêste século.
Rem dúvida, uín dos maiores

saltos da civilização foi a conquis
ta do espaço, que o gênio creador
do nosso imortal patrício Santos
Dumont <leu aos seus contemporá
neos, ganhando para o Brasil a

glória de ter descoberto o vôo' di

rigido do mais pesado que o ar,

Desde logo, a aviação entrou para
a vida da humanidade, na paz e

,guerra como um imperativo do
momento.

sas unidades
como ratos.

federativas,

vagarosos.

quase

Os oconíecímentcs de'
cmte-ontem no Rio

A intervenção dos fuzileiros Navais,-Ferídos,-Prisões,-Nota
do Ministerio da Marinha,

Praficamente feita
cão do PSD
,

nro, 24 (V, A,) - Ontem, cêrca QUERIAM ENTRAR A F9RÇA NO

das 17 horas, nas imediações do SENADO
edificio do Senado, verificou-se um Um gTUpO de aproximadamente
incidente que, graças à intervencão 800 marinileiros, tendo à frente uma

pronta de um choque do Corpo de bandeira b -asiteíra, apontou na Pra

Fuzileiros Navais, nã» teve maiores ça Floriano, em direção �o Senado,

consequências. A..o chegarem à porta princux: '.

um guarda civil, fez-lheS ver (fue"

não el'a possível o ingresso naquela
Casa, ocasião em que os mcsnros �e

puseram' a cantar o Hino Nacional.

ao mesmo tempo que forçavam a

entrad�o Nessa ocasião, então, SUl'

giu, uma patrulha do Corpo de Fu-

zí leiros Navais, que imediatamente
SALVADOR, 24 (A. N.) - Na residência do diretor da Leste Brasi-, entrou, em ação, pois segundo o rc

leira, engenheiro Lauro Freitas, deputado pelo PSD da Bahia, este par- gularuento militar é-lhes vedado a '

tido promoveu um jantar ao presidente a que esteve presente todo o
reunião 'em praças públicas sem I}

�eio, polít�eo baiano, inclusive o ,g,�verna�or �angabeira, Depois' do
prévia' consentimento das autorrda-

jantar, o líder do PSD na Assembléia Legislativa do Estado, <i�putarlo des. Prete1'idi.ani os marinheiros I a'

Antôn�o,Ba�b�no,_ dirigiu um� saudação �o presidente em nOl:1e dc}l "seus
zer com que g�',enadores conheces

ccrreligionários das horas Incertas". Disse que o seu Partido . se sentia I
sem suas pretensões .sôbre reaius

feliz de ter cooperado �,ara a êleição de u� presidente, �e/�e revel_Oll lamento de salário��.
capaz de merecer o apoio de todos os Partidos democráticos da naçao. BO:\<lBAS DE GÁIS �E DISPER�Al)
Se ,o objetivo dos partidos era fazer a prosperidade da c�Jetividade, o COMPLETA'
PSD podia ufanar-se de ter atingido o seu objetivo com � elevação de Julgou-se a princípio que os

seu �andidato à supren:a magistratura, onde
o

se vinha com�rtando com estampidos ouvidos
'

nessa ccasrao,
'as Virtudes de um varao de Plutarco. Terminou declarand�·que o pre- partissem de armas de fogo. Trata
sidente Dutra sempre contou e contará com 0S seus c6nsta'tes amigos vam-se, todavia, de granadas de
do PSD da Bahia. \ !rés lançadas pela patrulha com

'-' , . i
intuito de dispersar os manitestan-

tes, o que foi conseguido com cor-.

rcrias, sem que, porém, se registasse
qualquer incidente:
TAJ1BElvl NA PRAÇA DA REPú

BdcA.
A maior parte da marujada; com

preendendo o erro em que havia

ilncidido, resolveu abandonar os

mais recalcitrantes 'que, num peque
no grupo dirigiu-se à Praça da 11::

pública,
Nesse local, entretanto, ou tro cho

que do Corpo de Fuzileiros perma

necia e daí, a debandada geral, pois
o mesmo, embora agisse com calma,
dispersou tambem os manifestantes,
aconselhando-os para que recolhes-

Recebido pele P. S. D. baiano
o Presidente Dutra'

'

� Evas yiagens aéreas que, há bem
pouco ainda, eram quase uma

aventura, tornaram-se, nos dias
que correm, um acontecimento de
rotina, tão comuns e tão banais co

mo uma simples viagem de trem

ou de ônibus, à cidade maios pró
xima do 110SS0' domicílio. Entre

tanto, nêsse particular, San I a Ca

tarína, infelizmente, à exceção das

companhias aéreas que fazem es

calas nesta Capital, ligando-a aos

Estados vizinhos, a fóra -uma ou

ou lra Emprêsa, rccem-inaugura
da que, liga quatro ou cinco cida
des do Iitoral barr-iga-vede, pou
co ou quase nada têm progredido-

O interior do Estado contínua
abandonado pelas companhias fie

transportes aéreos, talvez mesmo

em consequência da Ialt» de maior
interêsse do próprio Estado. Uma
das nossas 'Companhias Aéreas
(a CT1'AL) ou talvez a ún ica, que
se propunha ligar o mterior do

Estado com a nossa Capital, inicia-
Uva arrojada e louvável de um O Gabinete demitiu-se coletivamente
grupo de catarinenses abnegados, Caracas, 9.1. (U. P,) - Dern itiu- 1'" d f ilit

•

I_T vos cargos, a irn e aCI I ar qua -

vive aí despresada, esquecida, sem
se- coletivamente 'o gabinete vene-

.

d
o - ,

I
o menor estímulo do govêtno que

quer ecrsao que JU gue convenien-
zuelano. A Secretaria da Presidên- te ádotar para reforçar a autorí

devia, por que é uma Emprêsa cía da República expediu o seguin- Jade e o prestígio do governo.
destinada a servir a coletividade, te comunicado.sôbre a demissão: "O presidente ag-radeceu as ex
dar-lhe a necessária e indíspensá- "Os membros do Executivo Na- pressões dos seus colaboradcres,
vel subvenção para inlcinr suas cionaí dirigíram-se ao presidente que permanecerão à frente dos
atividades, que estão sendo diária- d·a Repu'bll'ca a qtle'm hl'pote·caI'am t t'

,-

seus pos os a e a org'alllzaçao do
mar, �ente reclamadas pp.'lc) público. adesão pessoal e ·disseram-Ihe que, no"o gabinete."
Viagens que duravam até bem Realmente, é dolol'oSO c lamantá-

em vista das circGJlstâncias rei- Caracas, 24 �'U, P.) _ Um porta-
]Jouco, cêrca de 20 dias, hoJe se vel mesmo �sse desil1lerl!s:,:,e do Po� nantes, consideram, oportuno por voz do pal4cio presidencial, neg'ou
faz·em em poucas horas. deI' ExecutIvo, Entretanto, amda c; à sua disposição· os seus resp.ecti- a veracidade da noticia vinda de
Essa incontida ânsia de veloci- lempo de se corrig-ir essa il1justi-! .

WiJlemstad, Curaç..ao, dando o
dade. c�mo não podia deixar de ça. Faço daqui um apl�!o sinr..cro

presi'denle Romulo GaUegos como
!Ser, assaltou também o_Brasil e os ao Govêrno do Eslado no sentido verdes, E é nêsse sentüJo que venho detido, Acr·escentou que o presi-
brasileiros, E o melhOF atestado de que dê à únic� cOl1lpanbi!l de apelaI' para esla Casa EO sentido dente esLá em Caracas, e que pas-
da minha tése, é o extraordinário Lransportes aéreos que Demos pre- de ,er endereçado àquela Comp::>- sou parte do dia no Palácio de
desenvolvimento que �omou a avia- scntemente, o auxílio maí ürial ín- nhia, o seguin{;e de,spaeh,) telegrá- ,Miraflôres.

'

c.,ão ,comercial no País que, no con- disp,ensável para qll:::1 mesma fico .que, espero mere(!il a aprova- Camcas, 2f[ (Uo -Ji>.) - O presi-
eerto das nações civilizadaS, ocupa, cl:lmpra as suas aU ,�s finalida'les. ção unânime dos me:_�s ilustre,;; ,

dente Romulo GalJ.egos esteve, du
-sem favor, um dos primeiros lu- Todavia, o que me trouXE' :1 essa pares: ran te a lloilte, procurando formar
�'ares. tribuna, foi a alviçareira nol.ícia "Assembléia Legislativ1 Santa

• o novo g'abinele, por fôrça de um
Inúmeras cidades onde, alé ho- que venho de tomar <lonhcrfmen- Catarina, tomando cOllheéimento,

, ultímatum do Exército, forçou a

J'e, não havi.am cheO'ado ainda, as to de que uma Em.prêsa gaúcha, a alravés exposição deputado Ol'ty" renúncia do Ministério anterior.
paralel.as civilizadoras das estra- Arco-Iris Viação Aérea :::. A., pre- de Mag'alhães Machado q',l�, essa Todos os indícios são de que a cri-
,oas de ferro, estão ligadas às gran- tende iniciar, dentro t:nl hr'cve; Companhia pretende extender a!·é

se políLica foi soluciônada. O pre-
des capitais do país, diretamente uma linha. regular de transporLes êsle Estado serviço regular de sidente Gallegos passou a tarde
;pela. aviação, Aragarçàs, Foz da aéreas neste Estado, Jig[UlrlO a nos- transportes aéreos ligando entre

,de ontem no. Palácio Miraflôres,
'Iguaçú, Pôrto Velho e muitas outras sa Capital à várias d'ls 1l0S5tLS prin- si algumas das nossas principais cpnferenciando com vários mili- Do Gabinete do Ministro da Ma-
são exemplos concretos e objetivos cipais cidades do inle,iqr, enlre cidades, apela VV. SS. seJÚido se,'

tares.e chefes militares. rinha recebemos u ,seguinte comuni-

que Confirmam plenamente a no�- f as quais posso .Citar: Lajl�s, rôrto- incluido plane)" escalas obrigatórias cado:
sa assertiva. Uniiio, 'Mafra, Joinvile, Tuuarão e aviões passag'eiros cidade Canoi- Encontrám"se atualmente em uso, C

'

d I�)lno e o con lecimento geh,l",
O interior de Minas ·e de Silo ArarangLiá., Extranhei; cnirC'tullto, nhas, uma das unidades mais em todos os recantos du mundo, alguns marinheiros comparecer';Ul1

Palllo, es'" .cortado em tôdas as

1
que no l)lano de escahs da comJ)fl·- prÓSI)eraS planalto norte catari- centepa's de milhares de Motores '

d' CLu. ll1corpora os, a âmara dos Depu-
dire"ões por linhas comerciais de nhia em aprê"o não fôss:! incluida nense com excelente campo .de pou- de' popa JOHNSON, proporeiunando t d ' .

'f. 'f a os, com aproposito dé pleiteaI'"
aviação, a minha cidade natal - Gano:nhas. so, dilstanLe ap,enas 10 quilômetros aos seus possuidores a1).O àpós, ano, mellmria das tabelas de vencimen-
ComlJanhías de "taxis aét-eos" Ca!)1tal da herva mate ,) da l11ildei- respectiva séde, lig'ando assim um SERVIÇO SEGURO. Distribui- tos, recentemente sancionadas pelo

'Pl'olifel'am ,e· se improvisam, DlI!'; ra, e que P, sem dúvi à�, I1m;:t das aquele importante município di- dores: Comércio & Transportes C.

oonfros mais adianlados daB nos-j mais prósperas ComUD'I� brtrriga- rctamente capital Eslado." Ramos S. A. - João Pinto, 9.

Rio, 2* (V, A.) Diz "A Manhã": Con- ele relêvo <lo P, S. D, ortodoxo. Decla

firma\1c10 o que temos noticiado .relati- rou que o ampieute em Minas é ele cor

vamente à situação politica de Minas, elialielade cada vez maior entre, liberais

podemos adiantar, que, segundo a maio- e ortodoxos,
ria do., parlamentares do P, S, D, mi-

neiro, a pacificação está

praticamente"
Em outras fontes soubemos que, uma

feita, isto é, estão novamente unidos or-: vez completado o· acordo TIO P, S, D" o

todoxos e liberais. deputado Gustavo Capanema, que está
A proposlto, ouvimos o deputado Jus- desempenhando papel saliente nos en

cel ino Kubitschek, que acaba de chegar tenclimentos para a pacificação, iria pa
de Belo Horizonte e é uma das figuras ra a vice-presidencia cio partido,

.

Grave crise política na Venezuela

vice-presidencia para' o

O progresso vertiginoso dos
nossos tempos, está a exigir cada
vez mais, movimento, rapidez e

velocidade crescentes.
As estradas de ferro, as compa

nhias de navegação e o própr-io
automóvel já constituem, nos dias

que correm, meios de transporte,
senão obsoletos e aní.iquados, ao

menos excessivamente lentos e

Dos "Zepelíns., passamos aos

"Constelations", com a' preocupa

ção única de aproximar do nosso,
Q velho Mundo, e de' conseguinte,
.da nossa, a civilização de além-

... ,.

fi pacifica
mineiro

sr. Gustavo Capanema.

•

sem aos seus lares.

QUATRO MARINHEIROS
.

FERlIDOS
As bombas de gás fizeram algu-

mas vitimas, quatro marujos que se

encontravam mais perto quando as

granadas foram deflagradas. Foram
éles: José Airton Fali Frota, de 19

anos, solteiro, morador no navio ou

de serve, o contratorpedeiro "Bra

cui"; .Benedito Vieira Ferro, de 20

anos, solteiro, residente na rua Ma

rambaia, 481, em Irajà; Walter San

tos, de 23 anos, resid'ente no qllar
tel de sua 'corporaçãu e Orlaw:b

Vito� da Silva, de 23 anos, solteiro.
domiciliado na rua .do Ouvidor, 28.
O primeiro sofreu contusões na re-

gião glutea e· o .segundo ferimenÍ'>
110 pé. direito, Quanto au tere'.)!r.)

teve contusão na coxa esquerda e ,�

último ferida na perna direita. De
pois de socorridos, retiraram-s':!.

A POLíCIA POUTICA FEZ
PRISõES

Uma turma da Divisão de Polí"
cia Politica e Social esteve no local,
não intervindu, entretanto, si não>

paraprender elementos suspeito� do

gesto ,dos marillheiros,todos comu

nistas fichados, que ,foram recolhi

dos àquela dependência policial.
COMUNICADO DO' MINISTRO' DA

MARINHA

Contiil:u(i/: n 3a. PliL9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENGENHEIRO CIVIL
Curso que apresenlou a máxima percent,agem de aprovação. Aviso aos srs. interessados queo.,

Prepara candidatos de ambos seXiOS ao exame de admissão rios giná- tendo regressado de sua viajem ao5P'

sios masculinos e femininos, Escola Normal, Academia de Comércio, E&tados Unidos ,da América do Nor�

Liceu Industrial. te e paises visinhos, � Dr. Cid. Ro-
In'Ício das aulas: 6 de Dezembro, às 1li horas, no Grupo São José cha Amaral reabrirá seu e&critóriGJ"

Matrícula: Desde 1° de Dezembro, das 13,30 às 15 horas, no Grupo' (Rua' Presidente Coutinhn n. 22)""
Escolar São José. ,nos primeiros dias de agôsto, espe-'

Despesa: Cr$ 250,00, para o curso' completo, pagáveis no ato da r��do conti_nuar a merecer �s espe-'
matrícula. / CIaIS atençfles de seus amIgos C'

NOTA: Desde. 15 de Dezembro, as aulas comecarãQ às 8 horas da manhã Icliente&,. . ..

Haverá um repouso por ocasião das fes!as.. Pedro Médenos, AUXIlIar
. . . . . . . . . .

R #'>I O VALE D0 ITAJAJ

epresentaroes Proeurem na A�.e!&
. � Pro��

FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL) LIVRARIA 43 .. LIVR.ARIA
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA ROSA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS Â CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Festividade· de Sta. Catarina
,

Virgem· e Martir
Padroeira da Arquidiocese

,
/

,

Edital de Convocecão
:.

..

Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de Deus e ,da

Santa, Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano, Prelado doméstico; As-

sistente ao Sólio Pontif'icio, etc.
.

Aos que ó presente edital virem, saudação, paz e bênção ('111 Jesús
Ulstó.

Fazemos saber que, de- acôrdo com a praxe estabelecida e piedade
dos fieis, celebrar-se-á no. dia 25 dó corrente, feriado. estadual, por de
ereto lei de 12 de julho de 1938, a festividade de Santa Catarina, Vir

, �em e Martir, Padroeira da Arquidiocese e do Estado, pelo modo que
·segue:· .

1 ° Às 10 horas, solene Missa de Pontirícal.ja que terernqs a honra de

presidir.
'

2° Às 16 horas, procissão com a Padroeira Santa Catarina, para a

qual convocamos todas as entidades e instituições católica" desta Ca
pital, que nela deverão tornar parte, designadamente pela seguinte
forma e nesta mesma ordem:

Cruz Processio.nal,' Grupo. de Anjinhos, Colégio Coração de Jesús,
'Asilo de' Orfãs, Congregação da Imaculada Conceição, Congregação de
Na. Sra. das Dores, Associação de Santa Terezinha, Damas de Caridade;
Apostolado do MQ.l1'te Serrate, Apostolll-do de São. LUiz, Apostolado de
São Sebastião" Apostolado de Na. Sra. do. Parto, Apostolado da Cate

dral, Ordem Terceira (senhoras), Ação Católica, Abrigo de Menores,
Colégio Catarinense, Congregação Na. Sra. do Bom Conselho, Congre
gação de -Na. Sra. do Desterro, Irmandade de Na. Sra. do Monte Serra

te, Irmandade de Na. Sra. da Conceição, "Irmandade de Na. Sra. do

Parte, Irmandade de Na: Sra. do Rosário, Irmandade do Espirita
Santo, [-'mandade do S. Bom Jesus dos Passos, Irrunndade do SSmo.

Sacramento, Ordem ·Terceira (homens), Carro triunfal de Santa Cala

rina, rvmo. clero, pálio, cantores, bandas de música e povo.
:\;,tcs da sur.ra-mencíouad-, hora as' referidas associações e entí

dades se reunirao. dentro. e no adro da catedral, aguardando cada uma

o lugar que lhe fôr 'reservado e competir no préstito.
(:ad:, associação deverá ap: csentar-se com U� respectivos estarrdar

tes e distintivos: São permitidas crianças na procissão, se vestidas de

anjos, I ará abrir o préstito, que desfilará contínua, lenta e iní nte rrup

tamente, i.t;é, sem quaisquer paradas na marcha.

Os fiéis e f'amiliaa que não. puderem acornu.tnhar a procissão de

"c'J':lO ;: .rstar' se 'nos passeios das ruas-do .rajet» 1':1,1':, ussistirem a sua

passagem. ,

O préstito obedecerá à direção do rvmo. cônego Frederico Hobold,
noxs« rcpre-entante, e seus auxiliares;; i)b';I'I\':lJ':l o �e�uinte .tinerário ;
volta da Praça 1,5, ruas Visconde' de Ouro Preto, Artista Bittencourt,
Saldanha Marinho, Praça Getúlio Vargas, Visconde Ouro Preto, Praça
Pereira' Oliveira, rua Arcipreste Paiva, CatedraL

As v ars s do Pálio serão carregadas pdas mereussunns autoridades,
especialmente convidadas.

Para a solene procissão convida.n-se lodos os fiéis e a população
'.
em geral,

'';.'' 'c costume, alias muito rouvavei e pied. "i >, enfeitarem e orna

nlP')!:'1 cm, os fiéis ruas P praças em cir',).lsF\J1cias semelhantes. o ml's

mo ';l' pede e espera aor ocasião da P"fI\.'.��i1) de Santa Catarina, glo
rtosa Padroeira da Arquidiocese e do. Estado.

Desde já, hipotecamos bençãos a todos quantos, de qualquer modo,
concorrerem para o brilho da procissão da excelsa Padroeira.

f ,,;f i cnópolis, 12 (e noveu.'u-c ,!c:. 1 �HS.'
C(: ordem e comissão esp'�,�',1I ,t.� "�o Ex �I.' R' ;011

Cônego Fr,deriço Hobold

Pró-Vigário Geral

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGANCIA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rqa Felippe Scbmidt 48

"

Coqueiros Praia
AVISO.

Clube
A diretoria do. Co.queiros Praia Clube, recomenda aos senhores só

cios que não se façam acompanhar de pessôas que não pertença:n:'J. ao

Quadro Social do Clube, pois a diretoria não, permitirá entrada de pes
sôas extranhas em sua séde, dando assim, cumprimento aos seus esta

tutos.
A diretoria

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, linho.s, brins, etc. precisa-se representante.,

Of,ertas d,ando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-s.e sigilo. I,'lJaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

1
'__/

. _ RU_" ALVARO DE' CARVALHO. 65
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�;
••• IlII.p•• III. Representa�õ 38Irmandade do �enhor Jes�s dos

ou Pracista
Passos e HospItal' de Caridade 0ferece-� para Laguna e Sul da,

Estadô, ofertas com detalhes à;;
FESTIVIDADE DE SANTA .CATARINA Caixa Postal nv. 109

Realizando-se no próximo dia 25, às 16 horas, a Soleníssima Pro-
Laguna _ Sta. C:atarina

cissão de SANTA CATARINA, venho solicitar, de ordem do -sr. Irmão
,Pro.vedor, a presença dos Irmãos e Irmãs, na Sacristia dâ Catedral Me
tropolitana, às 15,30 horas, a fim de revestidos das insigneas da nessa

Irmandade, e à esta encorporados fazerem parte do préstito em honra
à, Nossa ,eadroeira.

Consistório, ,20 de novembro de 1948.
Luiz S. B. da Trindade - Secretário.

LOJIDftS'cnSEMIRDS
,

Espectehzede em artigos para
.homens

.'
\

VARIADO SORTIMENTO DE' CASEMIRAS NA-
E INGLESAS PARA HOMENS.E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS' FEITAS

pARA HOMENS
ARMARINHO EM -GERAL .; CAPAS, CAMISAS, GRAVA..�

,

-

TAS, P[JAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da p,raça
Faça uma visita à nossa Casa e verifique

n0880S ,preços e artigos
'

RECEBEU
ClONAIS
·MANTEM

,

TILD R FIA
Correspondencll
Comercial

Confere
Diploma

OIREÇAo:
Amélia M P1Qozzi

METODO:

.Moderno e EfIciente

Não perca tempe ]
Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

manua'l 767), e o noeeo agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Estr}erado. En trega
imediata. Preços sem cancorrencia,

...-.-_-_-.-.-_-_... -_._..._......_-_-_._..._-_-.-_._w_M -_..-_w_-......-.-__-.-_w_-_-.-_-_w.-_w_....-,..

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES /

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
.Besponsabildades Cr$
Receita . ; :........ Cr$
Ativo .•.... ....•.. Cr$,
Sinistros pagos nos últimos 10 anos �Cr$
Responsabihdades . :.. Cr$

Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80.
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Pamphi!o d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Masson;a, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

Curso de Admissão
I do

\ Prof. José Warkeu, lente do Colégio Catarinense.

I

Faleceu ,o.decano doS/'
farmacêutico s

Rio, 23 (R. P.) - Faleceu ontem

aqui o sr. João Daudt Filho, consi
derado o decano dos farmaceuticos :

brasileiros e um dos primeiros 1'e-'

publicanos, nascido 'em Santa Ma-'

ria, Rio Grande do SuL Desapare-,
ceu com noventa anos, deslac'ando-'
se que possuía sessenta e sete anos,'

de exercício efetivo da prof'issão
Jarmacêuticá. Abohcíonista e 1'e-'

publicano de f ibra, pertenceu ao

gTUpO de Julio de Castilhos, Assis.

Brasil, Germano Hassolocher e'

outros- É um dos fundadores da

Faculdade de Medicina de Porto'

Alegre, presidente de honra da

Associação Brasileira de Farma-·

cêuticos, membro honorário da,
Academia Nacional de Farmácia...
professor honorário da Faculdade'

de Farmácia e Odontologia de Pe

lotas e sócio honorário. da Facnl-
dade de Medicina da Bahia.

O seu nome sempre esLeve liga-·
do a empreendimentos de alto al-·

cance social e filantrópico. O sem

enlêrro realizou-se, com grjlnde '

acompanhamento.

I'I!UA VOLUNTARros DA. PÁTRIA N.· 66 . P ANDAR

Agencia Geral para S. Catarina)
Rua Feiipe Schmidt , 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetoras-

FLORIANOPOLIS \

4 senteuva contra
os japoneses
Toquio, 23 (U. P.) --"-. Foi anun

ciado que o general Mac Arthur

espera terminar hoje à noite a re-'

visão das sentenças contra Tojo e '

outros '211 líderes - japoneses, anun-:

ciando sua decisão final ama.nhã,.,
pela manhã, Não foi revelada qual.
será essa decisão. Os diplomatas:
aliados que COnferenciaram ontem.
com Mal'; Arthur, deram a entender"

que apenas o r.epresentante indú:
.aconselhou uma modificação das,'
sentenoas.

E$critório Técnico
Cid Rocha Amaral

-
_

' .

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON;·
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq'.linário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C;,
Vende-lle tb. só �aquinário
fnfo.rmações com A. Wehmut�
Brusque - Santa Catarina"�

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: PRENDAS - JOGOS
�.��- , .. __ .. _._-

Transcorre, hoje, o aniversário
:.nalalício do engenheiro Vilar
.Fontes, funcionário da Diretoria
-de Obras Públicas e vereador da
'Câmara Municipal desta capital,
-eleito pela U. D. N.

FAZEM ANOS SOJE:

- a graciosa senborínha Lama
':Gar'doso, filha dileta; do nosso es

timado conterrâneo sr. Manoel Fe-
.Iix Cardoso;

-

.
o distinto jovem

.Xavier Medeiros, prof.
mia de Comércio;

- o sr. Alexandrino Selva, açou-
-gueiro, resielente no Estreito,

FALECIMENTO
,

ERNESTO RICHTER

Faleceu, ontem, no Hospital de

<Caridade, o sr. Ernesto Richter,
funcionáriu elo 'I'r ihunal Eleito

.

ral, deixando viúva e sete filhos.
O seu sepultamento foi efetua

do à tarde, no Cemitério do Ita
-corobí.

-Cese Recem
-construlda
DESOCUPADA

RUA FELIPE lvEVES

6xlO metros, toda de
material.

:TRATAR NESTA REDAÇÃO

C'ASA MISCELANEA diltn
',buidora do. !Rádio. R. C. A

Victor. Válvula. e Di.cOI"
Rua'Conlelbeiro Mafra

� ••••••••••••••••••••••• 0••••••••

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Curso de especialização em

•
dentaduras

Raios X - Infra-Vermelho-

os

Diatermia estranhos à classe, que procurul1l,
. 'Exclusivamente com hora marcada a todo transe, subverter a ord€li1
t:Rua ·Arcipreste Paiva n. 17 - Te- e pJ:omovcr a intranquilidade pú-

.lefone 1.427 ')lica.

D8 'U

_ -

4viso importante aos senhores 4'ustriacos
que se acham Regi·strados como

de nacionalidade 41�mã
Procure ou escreva á firma M. L. ARAUJO - Emprêsa Intermediá

ria - que, promoverá, com rapidez e eficiência, a devida retificação' de
seu registro (Cart. modo 19) á sua legítima nacionalidade - AUSTRíACA.

ESCRITóRIO: - Praça 15 de Novembro, 23 - 1° andar - sala 4
Caixa Postal, 195 - Enderêço Telegráficu: INTER

FLORIANóPOLIS - SANTA CATARINA

seguida a vitória f'inal.".
Como soaram bem aquelas pala

'Tas que locaram no íntimo dê to

dose nós!
E agora, lá na Itália, à sombra

das oliveiras do cemitério militar

de P istóia, várias centenas de cru

zes brancas erguem-se numa afir

mação incontestável de que os nos

sos ioldados souberam honrar o

nome desta Pátria que lhes ser

viu de berço. Morreram para que

podessernos viver num mundo me

lhor. Morreram para que, com a

vítória final, os povos se congre-

Os iicontecimeoÍOs•.•

nas Delegacias desta Capitania
. com

em Itajai e São Fracísco do Sul Claudette COLBERT - Orson Wel

e na Agência de Laguna, no
LES - George BRENT

prazo acima citado e as entre-
- 'I'rês grandes" astros" num fil-

garão em identicas condições; me maravilhoso!

d) - conforme vem sendo ob-
- II -

servado os reservistas navais Impagáveis! - Super-Impagáveis I

empregados, não precisarão ... eis que voltam:

comparecer na Capitania dos Stan LAUREL (O Magro)
Portos, competindo às Entida- Oliver HARDY (O Gordo)

des, Emprêsas ou Companhias
- em -

o recebimento das referidas FRA-DIAVOLO

GUIAS, que as restituirão em
com

relação especifidada em duas Dennis KING

vias, passando a Repartição re-
- Uma verdadeira tempestade de

cebedora o competente recibo; riso com músicas á granel!
e) - os reservistas navais de 1) - Programa' - Noticias da

outros Estados,' em trânsito, Semana - Nac.

procederão da mesma forma,
- Prêços : .-

sendo que a entrega da GUIA Cr$ 4,00 - 3,00
DE INFORMAÇÕES DO RESER- "Imp. até J4 anos" .

VISTAS, será feita pelo próprio, ROXY - ÁS 2 hs.

que apresentará o documento - Espetacular Matinée -

militar para o competente VIS- - I -

TO; assim como as fotografias - Uma verdadeira explosão 'de

acima referidas; gargalhadas
f) - os que não posssuirem "atômicas"!

caderneta, certidão ou certifi- - O filme mais famoso da m�lis

cado (por não terem recebido, famosa "dupla" cômica!

por terem extraviado Ou não ,com
terem em mão o documento Stan LAUREL (O Magro).
que lhes foi entregue) deverão, Oliver HARDY (O Gordo).
tambem apresentar-se. As suas - e -

GUIAS receberão o VISTO e Dermis KING

A1'eão Junior

gassern num só pensamenLo!
:\Ja� quanta ironia!
Veio então a paz, essa paz tão

decantada e que é simbolizada pe
la pureza de uma pomba branca!
;Vla� que paz? Onde o mundo me

lhor? Onde a congregação univer
sal'?
Lutou-se no Paraguai, na Bolí

via, nó Perú, em Colombia, na In
donésía, elc. Luta-se na Grécia, na

China, na Paleseina e na Índia.
]';0 cenário político. a guerra f ria,
segundo Trurnan, manLém em sus

penso a América do Norte; a In

glaterra, a França e a Rússia. As

greves abalam quase todos os pai
ses do mundo e os povos protes
tam cada vez mais alto!

E a miséria? Desapareceu?
Que Deus guarde vocês, heróis

que dormem em Pistóia e nos de

mais G,emitérios militares do mun

do, poí tenho a certeza de que lá

vocês não sentirão a miséria, o

ódio e as dif'iouldades que os povos
enf.rentam.
Durmam' em paz, amigos que

não mais volverão, mas' saibam

que, infelizmente, a vitória não

va leu o preço das. suas vidas tão

queridas e tão preciosas.
....................... a a .. oo .

,

MINIST�O DA MARINHA
CAPITANIA DOS PORTOS DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL

..

GRANDIOSA QUERMESSE EM' BENEFtCIO_ DO NATAL DOS POB�ES - DIAS 25,26,27 E 28

BA�_=����O ��E��ANO S�OW - PRAÇA PEREI�A E OLlVEIR�E�IFjCI� IPASE)

ixb�!��;
O SEU BARBEIR USA E IIfCOMENDA

- a gentil senhorinha Helga
.Bursí, filha do distinto casal Olga I.>e Edmundo Brust.;

- o jovem José Alfredo Beirão,
-estudante:

- o sr. Francisco Barreto, f'ai=
.macêutico ;

- a encantadora menina Heloi

sa, dileta filhinha elo nosso prezado
-eonterrâneo, sr. Zenon Bonassis, w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ., • _

-alto funcionár-io da Peni lenciá ria

I
- -� - - - - - - - - � .- _ - _ -� _" .. - - ." - - - .- ... .- .�or_-..

-__.·_·.-_-.._-___

4iOF�����;ANOS AMANHÃ: VITORIA AMARGA- a gentil senhorinha Naelir Sil- . ..

va, filha do distinto casal Maria
-e Raul Tito da Silva; Ainda hoje me recordo das pala-

- o distinto jovem Estefano I
vras d: meu ex-comandante ra-

Morais Savas, filho do sr. Nicolau lanelo a tropa em março de 1943.

Estaf'ano Savas: Disse-nos êle : "Meus comanda-

elos, a guerra, agora, para nós, é
uma realidade, pois nossas tropas
se aprestam para atravessar o

Allântico e lutar na Europa ou na

Francisco África, mas seja lá onde for, só

da Acade-. desejo que cada um saiba cumprir
com o seu dever aLé que seja con-

exmo. sr. Presidente da República.
Essa atitude constituiu transgres

são do Regulamento Disciplinar pa
ra a Armada, pois é taxativamente

proibida qualquer manifestação pú
blica por parte de militares, as al

tas autoridades navais tomaram pro

vidências, fazendo sentir aos mari

nheiros, TI'OS navios, corpos e esta

belecimcritos, a falta que incorre

ram, aelvertindo-lhcs de que não
devcram incidir nessa transgres
são elos regulamentos militares.

Apesar disso, hoje, à tarde, um

grupo de marinheiros insistiu em

comparecer ,dessa vez ao Senado

Federal, com os mesmos propósitos
com que já haviam comparecido :i

Câmara dos Deputados.
Unia vez que já estavam suficien

temente esclarecidos de que tal ati

tude, que constitui transgressão dis

ciplinar, não deveria se reprodueiv,
as autoridades navais tomaram em

tempo, as providências necessárias

à manutenção da ordem e respeito
à disciplina, fazendo dispersar t os

mar-inheiros, que chegaram às pro

ximidades daquela Casa do Ccngre
so Nacional, e prendendo os ele

mentes recalcitrantes· ou desobe+i

entes às ordens. Outras providên-
cias estão sendo. tomadas.

Os detalhes técnicos da organiza
cão do movimento, caracter-ísticos

das ações coletivas de orientação
comnnista, ressaltam, claramente, il

influência de elt!mentos agitadores,

SERAFIM FAUSTO FAUCZ
e

ZENAlDE BRU_GGEi'I'IANN
FAUCZ

parí.icipam aos' parentes e pessoas

ele sua amizade, o nascimento ,de
seu filho FHEDDY, ocorrido dia

22-11-lt8, na Casa ele Saúde São

Sebastião,

De ordem do Senhor Capitão
de Fragata da R. Rm., Plínio da
Fonseca Mendonça Cabral, Ca

pitão dos Portos do Estado de
Santa Catarina, faço chegar ao

conhecimento dos interessados,
que:
a) - todos os reservistas na

vais das classes de 18 a 45 anos,
isto é, os nascidos de 1° de ja
neiro de 1903 a 31 de dezembro
de 1936, residentes nêste Estado
deverão receper de lc a 16 de
dezembro, "GUIAS DE INFOR
MAÇõES DO RESERVISTA" na
Capitania dos Portos em Floria
nópolis e as entregarão de 16 a

30' de dezembro no mesmo local
devidamente preenchidas e

acompanhadas de 3 fotografias
3 x 4, de frente e sem chapéu
do reservista e sua carteira, cer
tificado ou certidão, para que se

ja apôsto o competente "VISTO"
e de acórdo com o seguinte horá
rio: dias úteis, das lO as 12 e

das 14 as 16 horas, exceto 'aos
sábados.
b) - As Emprêsas e Compa

nhias de Navegação com séde
nesta Capital, receberão "GUI
AS :OE INFORMAÇÕES DO RE
SERVISTA" (tantas quantas fo
rem 'necessarías) para seus em

pregados, reservistas navais, na
Capitania dos Portos em Flo
rianópolis e as restituirão devi
damente preenchidas .acompa
nhadas de 3 fotografias 3x4, de
frente e ,sem Chapéu do reser

vista, com' caderneta, certifica
do ou certidão para o fim já in-
dicado;

..

c) - os reservistas poderão,
também, receber GUIAS DE IN
FORMAÇÕES DO RESERVISTA

.............. ••••••••••••• "lO •••• � •

GARAGEM

Aluga-se -uma, fechada, com lugar
para dois carros, à Avenida Mauro

Ramos 131. Tratar no local.
. . . . . . . . . . . . . . .. . �

.

NOVIDADE SENSACIONAL

Qualquer pessoa pode ganhar uma .BATERIA

DE ALUMINIO, comprando o saboroso caêé

MIMI.

Se ricos quereis ficar
De modo facil elegel:i
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

CINEMAS
�ITZ .

- .ODEON
- Simultanecrnente -

RITZ -.ÁS 5, 7 e 83/4hs.
ODEON � Ás 7,30 hs, .

- Sessões Chies -

..:.... Lançamento Excepcional
- Um drama gigantesco. .. llnt:.\

história de intensa vibração dra

mática!
- Ela foi. espesinhada com os

murmúrios elo escândalo... Arras

taram-na pelas sargetas da calúnia!
- Que segredo guardava aquele

coração tão fraco e desamparado?
A CRUZ DE UM PECADO

com

Ann SHERlDAN - Lew AIRES

Zaehary SCOTT - Eve ARDEN
- Um romance fugaz ... mas l[U!.l

deixou na vida daquela pobre mu

lher a marca infamente de um pe-
cada!
Sublime! -

Inesquecível!
- No Programa -

1) - A Marcha da Vida 208
Nac.

2) - A Voz do Mundo - Atuali

dades.
- Prêços: -

Atenção: - Em virtude do eleva

dissimo aluguel dêste filme, lança
do EXCEPCIONALMENTE no dia

de Hoje, vigorarão os prêços de Do-

Enternecedor!

mingos.
Cr$ 6,00 - 3,00

"lmp. até" 14 anos".
ROXY - ÁS 7,30 hs,
::._ Colossal Programa Duplo ._

-I-
_: Uma história de amôr, que vo

cê recordará hoje, amanhã e eterna

mente!
Humano ... Comovente ...
É o drama de todas as espôsas l

O AMANHA É ETERNO
/

uma nota explicativa;
g) - no corrente ano não ha

verá "A COMEMORAÇAO DO
está batendo á sua porta; prefira o cafe MI· DIA �O RESER(VISTA_" com as
MI, que está distribuindo, como presente solenidades que lhe sao pecu
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE

ALU1VllNlO. liares.

. . . . . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . Capitania dos Portos do Esta-

Cami.as, Gravata.! Pijamf!l.
do de Santa Catarina, em Flo

Meia. dai Qlelhorel; pelol, me. rianópolis, 23 de novembro de

obres preço. .6 na CASA'MIS'11948, .

CELANEA _ RuaC. Ma;r" Nelson do Lzvramento Couti-

.......

'PAST�' "DE�Ã.i:·
.... , ���"'�'á'iO classe "O" Se-

, 'ROBINSON I
cretário. 5

.'

A " ....Rl'E

- a voz de' ouro -

-11-

Os "Anjinhos" na sua melhoc

aventura!
UM INVENTO ENGENHOSO

com

OS ANJOS DA CARA SUJA
Comédia e Aventuras!

- No Programa -

1) - A Marcha da Vida - Nac..-
- Prêços: -

Cr$ 3,00 (único) .

"LIVRE" - Crianças maiore.i de'
anos poderão entrar.

_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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An? ' Cr$
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Mês Cr$
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Ano Cr$ 100,00
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Viacão' Aérea
". ,

.

Horário
Segunda,.feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - UI,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte

Terça-feira
-,IH 10,40 - Norte

'll:lo;IRO DO SUL - {'2.00
Norte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 1Q,40 - Norte
CRUZEIRO DO, SU.L - 11,00

. No-rte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR L 13.50 - Sul

Ou�nta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55\

Norte
CRUZEIRO, 0,0 SUL

Bul
1.5,30

Se:cta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,59 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

�orte
DQmingo

PANAIR - 10,40 - Norte
CRtJZEIRe DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

o 8STAOO':'::"Qulnta·;elr. 25 �e Novembro ele 11148

utei-

90,00
45,00
25,00

Joln,,1le

SEGUNDA-F'EIRA'
.

JolnTile

9,00
0,50

Cur1Uba

Auto·V,ia.çAo
- 5 horas.
Rápido Sul Brasilel.ro - JolnTU. -

às 5 e 19 hora•.
- ti ho:t:as.
Auto-Viacão Catarlnense -

JOlnvile.1- 6 horas.
.

AutQ'Ylaçl1o Catarlnense TubarAo
- 6 horlfs.
Exorp,sso São CrlstovAo - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquense - Bnlaqu.

14 horas.
Autc Viaç.llo naja! - Itaja! - ia ho.

ras,

Expresso BrusquenH - No". Trento
- 9,&0 horas.
Expresso GIÓrI.

e 7 1/2 horu.
Lagun. - ti 1/2

._

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

COl1.tituição de Sociedad..
NATURALIZAÇÕES
Títulos Deolarat6rio.I

-I
E.crit6rio e Raaidencia
Rua Tiradel1t.. tl

FONE .� 1468

-_._--�-,--.,....---_._---

I
---- .. "...:w_...--......,.iõIW:I� ,._r� ....._,.

PRONTA ENTREGA

Infornlações'
'�·&�Õ�"ES·TA·ÕÕ- Uorario das empre ..

sas rodoviarias

Expresso São Oist6vAo - Laguna
7 horas,
Auto-VIaçAo Itajal - lta1a1 - 18 h0-

ras.
. Expresso Brusquense - BrullQu. _

16 horas.
Expresso Brusquense - Nova 'lNnto

- 16,30 horas.
Auto-VIaçAo CatarlnenH - JolnvUe

- ti noras,

Auto·Viação, CatarlnenH - Our1�ba
- 5 horas.
Rodovíâría 'Sul-BruU - POrto Ã1egre

- 3 horas.
Rap!do Sul-Brasíteíro -' Jol:nT1l4o -

ãs 5 e 14 horas.
. I

I TERÇA-FEIRA IAuto-Viaç-llo Catarlnerute - POrto Ã1e-
gre - 6 horas. '

Auto-Via'çAlo Cat.arlnell� _ Curitiba
� 5 horas
Auto-ViaçAo Catarlnense

- II horas.

Auto-VIação CatarlnenH
- 6 horas.
Expresso São Cri8t6"..o - Lacuna -

7 horas.
Emprêsa .

Glória - Lquna _. 7'Ji
e 6% horae.
ExpresSo Brusquense _ Brusqu. -!

16 horas. '

À·\to.VIaçAo ltaja! - lta;Ja1 - Ui no-.
raso .' I

Rápido Sul BrasUel.ro - Jotll'rU. - IN
5 e 14 horas.

QUARTA·P'ERA
Auto·VIação Catarlnense

- 5 horas.
Auto·Viação Cat�

- ti horas.

Auto·Viação Catarln1!llH
,- 6,30 heras, '

., Rápido Sul Brasüetro - JolnvU. - la

I5 e 14 horas.
( Expresso Silo Crlstovao -- Laguna -

,. 7 horas. ' :. .. ....__

�� 1116E:gr7s�
E!rnsquenH - Brusque -IA P

-

Anúncios roediante contráto, ra�ut().ViaçAo ltajal '_ ItaJaf - 1ft I hO-I SSOcie ção loFissional das Emprêsas de Tran'porte

I
Expresso Brusquense _ Nov., Trento C I' d P .' d E d d S'� -' 16,30 horas.. O etlvo e asslgelros O sta O e Catarina

� Rodoviária Sul Brasíl - POrto �e '

•

,- ;>I noras.
QUINTA.FEIRA

. \ I' (SINDICATO' DE CLASSE)
Auto--Viação Catarlnense POrto

Alegre - 6horas.' E f
Auto-Viação Catarinense _ Curitiba I '.

; m undação
- 5 horas. -

,
FICam convidadas todas as Empresas de Transporte Coletivo de

Auto-ViaçAo CatarIn_ JolnTlle I P;_ ti horas. assageirus du Estado de Santa Catarina, devidamente Iegalisádas
Auto-Viação GaUU:inenH Tubarlo i no Departamcntn de' Trânsito do Eslado ,a participarem da grande

1-
'8 horas.

� -.-.-.-.-&- ""' J'J' ;.... Auto-Viação Catar1ne� - Laguna Assembléia Lleral, á realisar-se em Florianópolis, ás DEZESSEIS RO-

,,-E���es�rgsão 'Crlsto"l!.o _ Laguna _
RAS do dia 27 do corrente mês, nos amplos salões do Club 15 de Outu-

7 horas. . hro, pura a leitura, aprovação dos Estatutos e 'eleição da primeira
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2 r t

.

d "

e 7 1/2 .horas.. ,.

ore orla a Associação Profissional das Empr êsas de Transporte Co-
Expresso Br'usquense ..: Brusquê - leLivo de Passagui ros do Estado de Santa Catarina" '(Sindicato de

16 horas.
Autó·Vlaçl1o IUja! - ltalal - 18 ho- Classe).

rasRápidO Sul Brasileiro _ Jou:.TiI. _ lA 1 À todas as Empresas legalisadas no Departamento de Trânsito
II e 14 horas. . ; do Estado, jêí foram enviadas Clrculares-convítes. Todavia as Em-
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - iii i. _

'

_ II horas.
'

I presas. que nao as receberam, quer por extravio das mesmas ou pOl'

SEXTA-FEmA I esquecImento de nossa parte, ficqm, pelo presen�e, convidadas á par-'
RodoTiârIa Sul BrS9U - PftFto .&lere, ticiparem do g-rande concláye.

- li horas. '

l_Auto-Viação CatarlnenH Curitiba Empresario! ALendei ao nosso convite! Fazei Lodo o .possivel e ü
- 5 horas. :.'. ,. ,

Auto-VlaçAo Catarmenae JoInT1l4I' ImpossIvel ate, de frgurar no rol da.queles que assinarão a memora-

.....

- � horas.

CartB1'l:neÍl.- I Yel atá de fundaçãÇ> do NOSSO QRGAM CLASSISTA! Fazei questão
I

_ A���-V���!�. cww
- Lacuaa; cerrada, Çle p.ertencer ao nurnero daqueles que .desejam, que trabalham

7 ��I:s�sSO São Cristovão - l.A&'tmII � 'c se esforçam pelo engrandecimenlo, pelo presLig'io �, sobretudo, pela
Auto-Viação ltajaJ - lUla! - 111 ho- Llnião da nüssa classe ,e pela defêsa Gle seus legitimas dir.eitos!

raExpr'esso Brt1squens8 Brullque .FlorianÓ})olis, 16 d� Novembro' de 19<18.
16 horas. Emprêsa Auto-Viação Santa CaLarina·
Ráptdo Sul Bra.s!le!.ro - JolnvU. .

Ali 5 e'14 horas. Emprêsa AuLo-Viação Florianópolis Ltda.
SABAD(' Emprêsa Auto-Viação Véras
CatarInenH - Curltiba·

. .

Emprêsa Aulo-Viação Brasil.

Empl'l'sa Al1to-Viaeão GIór'ia.
Eml1rêsa Auto-Viaeão São Pedro.

Emprêsa Aulo-Viaçl\o Pàlhocense:,
Rmprêsa Auto-Viação Ooqueiros.
Emprêsa AuLo-Viação Santo Amaro.

Emprêsa Anto-Viação Big'uaçú·
.

Allino de Oliveira, presidente provisório.

Tipo;
T O 14

O 1
O 8

H D 10

Marca
International shtema

CaterpilJãr
Idem

Allis chalmers

lamina
lamina-_

de
sistema de

Idem'

l

«Bulludoser»
«AngledoH»

sistema de IBm na «Angledosi»

Pedidos. a Caixa. Postal139 - Fpolis.
Leia, Divulgue
"Jorna'l

O

e Assine

-

A DIVULGACAO
Revísia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

PublicidacJe-, . mensal. - Assinaturãs e Al1ú-;;;ios�
CAIXA POST AL,577 CURITIBA

.... m..•• .a am

I ColégiQ Catarinense
Itealizar-se-ão no dia 12 de de-

-

O TESOURO
Da instrução estã ao al�M

,1,e todos. Dá esse tesouro 'ao taU

Econômica federal' de amigo analfabeto, levando-o a um
.mrs.o de alfabetização no Grupo

S�'D"'a. C!lItar.-na &scolar São José, na Escola Indus..

U I lU ',rla! qe Florianópolis ou Da Qate;.

EDIT L
,I VJ'>t!"'mnlitan&.

I'
I' .A Muitas felicidades pelo nascimea. I

De ordem do sr. Presidente do Inquérito Adminis�rativo mandado to de seu filhinho I

instaurar para apmar irregularidades na Agência da Caixa Econômica Mas, não esqueça, que o melho(

Federal de Santa Catarina em Blumenau, (Portaria de 28 de outubro de presente para o seu "PIMPOLHO'"

1948) fica citado, o sr. CARLOS JOSÉ MORITZ DE So.UZA,- caixa de é lIma caderneta do CR11:DITG

13a
classe da referida Agência, que se acha em lugar incerto ou nã'O sa-

MUTUO PREDIAL.

bido, nos trJ'mos cio artigo 174, cio Regimento' Interno provisório desta Os flnmun,·stasCaixa Econômica, para apresentar a defesa que tiver, ,dentro do prazo UU _

i !�. dez dias a contar do oitavo dia �pós ,a publicação do presente edi- pp"adem tprreno
I Floriallópo!is, 19 de novembro de 1948. 'Portland, 23 (U. P.) - Os fun-·

cionários anti-comunisLas rio Con

gresso de Organização 'Tndllstrial
receberam com grande a,tenção OI

ataque' do PresidenLc des�a Gonfe

dpração Sindical, sr. P'llilip MUrt'ay,
conlra os comunistas. Pl'evêm êles

que fosse discurso marca o inJ:cio
duma c1rpuração interna nos g-ran

des sindicatos rle tendência esquer

di�ta, .E' do expurgo dos chefe&

rSClUf'rdistas cli' \'CÍrios sindicatos.

pequeno.::.

de Joinvile"
mais completo

Santa
Orgam

Catarina
de

·.-.-.-.-.-.---.-..-.-.-.-...-1.,....-.-.-.-.---.-.-.-.-..-•...,..-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-_._-.-_-_- -.-.-..-.,.,.

Caixa

Ari Mafra

Secretário Geral

Ouçam, diàriamente, das 10 às I" horas, as Bud�f}ões da

ZYH , 6 R3d,fo Difusora de LagDDa�
, 970 kilociclos ondá. de 300 mei·ros.

Catarina BrasilSanta

._----�-.�

t

zembro vindouro, as festividades
do lérmino do curso g-inasial dos:

Cl uartanistas do Colégio Cataríneu

se, que terão por paràninfo o pro
f'essor José Warken.
Do programa das solenidades

•
consta o seguinte :

Às 7,30' 1101'3oS - Missa em ação
ele graças na Capela do Colégio.
As 9,00 horas - Sessão solene

no salão nobre com entrega de cer-

ti ficado.
.

Às 12,00 horas - Chl�rrascadlt.
em Barreiros para os fnrmandos.

A turma de ginasianos é compos
ta dos seguintes jovens: AI Iredo

Gustavo Bort, Arno M· Veiga, Ar
tu!' M. Moreira, Augusto Gonzaga,
Carlos Adauto Vieira, Carlos A.

Pinío da Luz, Carlos C. Pereira Fi
lho; Décio, José do Lago, Dunstano,
Martins Lima, Enio Cesar Pereira

(orador), E.dú Rosa: Erico Spo
gan icz, Erasmo Spoganicz, Edio

Faria, Fausi J. Miguêl, Helcio Mo

reira Silveira, Hugo Mun d Junior;
Hamillon D'Alascio, Jndio Jorge
Zavarizi, Joan Matos Luz, Joaquim
Oliveira, Joaquim Pereira de

Abreu, .João José R. Schaefer, João
ArLnl" Vasconcellos, JarI Paladino.
Joe Kersten, Johedy Dau, José Bar

baLo, José Brog-noli, José Mauro,

Ortig'a, Juarez Philipi, Julio B. Du

tra, Kal iI Boabaid, Léo l\1eyer
Coulinh{), Luiz Fernando Sabino,

•

Luiz Acastro Gonçalves, Mário>
Moreira Leite, Max Blasch 8-, Nor
ton Oliveira Silva, Sady C. Berber.
Sanl Damiani, 'Sebastião Ramos e

Silvio do Vale Pereira.
r

C f\-S A
, VENDE-SE a casa sito a rua

Majo?' Costa S/No
.

Tratar na.

Rua General Bittencourt 79.

.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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0$ lA.B'e_� [$ ��.
Da Fábrica ao consumidor. -- Grande estoque recebeu ,,8 firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua' Conselheire Mafr(i 35 - Fone 1565 -' Fpeli« ..

Produtos Veterinarios
o INSTITUTO PINHEIFiOS - (Caixa Postal, 163 � Floriailópolis).

ie.m o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
oe Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
.dêsses produtos. .

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos de

,,(J,GO 'g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

"100 cm3.
SORO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: 'Ampolas de 20 cm3 e frascos

. .de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÃBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

<de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívarnen.

'te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
" -do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo neces�arlO

· .ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre f('lrnecidbs com ahso-
· 1uta garantia de atividade máxima.

, Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

'terinários de grande eficácia, como: Ternerfna (Buco-Vacina contrs
· .diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra _

,

.Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína;' etc, .. _

-

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as dôençae
� -dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária. .

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten.
-derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

.".<contrados na localidade de residência do solicitante,

f,
,

I

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA!

Não é sua culpa I
Ê anemia que o deixa cansado,

aumenta os glóbulos sanguíneos e
,

pálido, com moleza no corpo e olhos
sem brilho.

.
A anemia atrasa a vida porque

rouba as forças para o trabalho.
VANÁDIOL

VITALIZA o sangue .enfraquecido. Ê de gôsto delicioso e póde
ser usado em todas as idades.

,

'.,

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

-coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de' completarmos
.quanto 'antes, o nosso Cadastro �ocial.

'

Nome
, .

Rua Est. Civil D. Nasc. . ,

Mãe •••••••••••••••••••• 0 •

•••••••••••••.•••• o •• 0 .

Pai' .
..

Emprego ou Cargo . :. . a , • ••••••••

"Cargo do Pai (mãe) ' : .

-Observ, . . . . . . . . . . .. . _ . ..

_0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••• ,_ •••••••

Agradeceriamos, também, a .gentileza de notícias de nascimentos,
,casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.
� -

Gulã--·-·-·aÕ.----��P-ãr·ã�nãA
I

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-'
reços.

Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário
Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitlba.

BOM NEGOCIO
,paUl
1!t;;(ta

quem possue de Cr$ 10.000,00 até Gr$-100.000,OO tenda
de 10,/. 80 a110 com recp,bime"'nto da furos mensais.
Informações nesta redação.

,
'

«Atualidades»
Em número especial, consagra

do às ccmemorações do bí-cente
.nário da colonização açoriana, te

mos sôbre
,

a mesa a vitor iósa re

vista Atualidades, Som cêrc a de

uma centena de páginas, de apc
nas escritores vivos, catarínenses

ou 'es'treiLamerite ligados à nossa

terra, alcançou esplendidamente
a finalidade de Io í.ogt-a rar o pane
rama em que se demora a vida

cultural de Santa Catarina, De

aberLúra a essa edição, v.emos ho

menagens ao Exrno. Sr. General
Eur-ico Gaspar Dutra, eminente

Cher" ela Xaçâo, ao Exmo. Sr. Ne

iêu Ramos, preclaro Vice-ucesi
denl e d a República, a S. Eminên

cia, D, Jaime, Cardeal Cãmarn, �,

S, F.xa. Revmü. D. Joaquim Domin

gues de Oliveira, Arcebispo Metro

po litano, a S. Exa.' o sr. Governado]'
Adcrbal R, da Silvá, a S, Exa. o sr,

Go\,pl'na,clor José Boa1.Jaid. Presi

dente da Assembléia Legislativa,
de S. Ex a. o sr. des. l�rbano ?lWl

'ler Sales, Presidente do 'I'rinunat

de Justiça, dos exrrros. srs. Sel'retá
rios d'Estado, das altas a II Ior id:i-

'des civis e mi litraes da União,
do Estado e do Municípi o.
A matér-ia divulgada, com f'irle-

li da de, expõe .0 elevado padrão
mental da atualidade barriga-ver
de. Da eloquência trlbunícia con

tem exemplos nas orações lapida
res de Nerêu Ramos, 'D. Dornin-'

gues de Oliveira, 1\'0 d'Aquino,
. "

Hennique Fontes, An Ionieta de

Barros, Adolfo Konder Henrique
'Stodieck 'B outros; da sensibilidade

, literária, páginas de opulento ,eri-
canto, de Altino F'lõres, Joe Colaçu,

l' Luz Pinto, Manfredo Leite, Othon
'

I d;Eça e tantos mais; de estudos

I conoienciosos, de Afonso 'I'aunay,
I Lucas Alexandre Boí teux, Carlos

I da Costa Pereira, Rubem Ulys�éa,
Nunes Varela, Egon Schaden e ain

da tantos; ,e, a par dessa exube

r-ante exposição de • cultura, as

ousadias literárias do Circulo de

Arte Moderna.
Pelo magnifico documentário que

Atualidades. com felicidade e gós-
,

,

to, soube reunir, os nossos cum

pi-imen Los ao prezado colega João

Kuehne, que acaba de prestar,
assim, valioso serviço ao nosso Es

Lado.

• o •••••••••• 0 ••• •• .

SENHORITA!
A ultima creeção em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preierindo-o
acompanhando

está
a moda.

SE A SRA. GOSTA DE'

'FIZER' PÃO EM CISI ...
'- --

Pão é alimento de l,' importância.
Se prefere fazê-lo em casa, torne
nota: o Fermento Sêco Fleischmann
assegurá a alta qualidade do pão,
no volume, na aparência, na textura.
da massa e no sabor. Dispensa a re

frig,êração, pois, para' conservar suas
grandes qualidades, basta

que seja mantido em lugar
sêco r. fresco. Veja a receita
nos dizeres da latinha

FERMENTO SÊCO

FlEISCHMi)�N
\ Produto da Standard Brands "I ilroxil, 'nc.

, ,

RIO eH JANEIPO

.do ••••••••••••••• o. o ••• - •••••••••••

Dr e Alcides Acioli de Vasconcellos
Avenid'a Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.

NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR
O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS 'do

Dr, Alcides Accioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio

Branco n. 103, 1° andar, sala 3, no Rio de Janeiro .encarrega
SEl da defesa dos seus interesses junto às Repartições Públi

cas Federais e todo o serviço de advocacia relativa aos Insti

tutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

Exirangeiros.
Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

entr e Exportadores e '0 Conselho Federal do Comércio Exte

rior.

Coqu.ei'ros Praia
A VI SO

Clube

Acusa as autorida
des soviéticas

Pa.r is, 3 (F. P,) � 'Cm porta-voz
da delegação norte-americana J�a'
Nações Tnidas acusou hoje as au

toridades soviéticas em Berlim.
Numa declaNH;1\o escrita, o pnr ta

voz disse que a atitude daquelas
autoridades impede o govúrn o le

gal de Beilim, cada YG'l mais, de
exercer suas funções.
Tais atos, acrescentou, eviden

'temente não conlrihuem para a

solução qlle' o 'Presidente do Conse
lho de Rcgl11'nn(,'a está procurando
consegui!'.

O encarregado te111. o prazer de avisar aos senhores associados que

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

navegação
R t:. M

FlDpeza de

OI-l'E

maxirna rapidez
Agente:l em

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
e garentia para tr snsporte de luas mercadpr;91
Florianó_.;o1is CARLOS HOEPCKE S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A 12 DE DEZEMBRO SERÁ REALIZADA EM FLORIANóPOLIS BEM COMO EM TODAS AS CAPITAIS DOS ESTADOS DO PAíS A CORRIDA ELIMINATó
RIA PARA A ESCOLHA DOS ATLÉTAS QUE INTERVIRÃO NA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE A SER DISPUTADA A 31 'DE DEZEMBRO, EM SÃO PAULO, SOB

.

O PATROCtNIO DO MAIS COMPLETO JORNAL ESPORTIVO DO BRASIL "A ,GAZETA ESPORTIVA".
"

Favorito o ftvaí para a partida, decisiva do vice-campeonato da cidade
.. P�,rém o. BOC8_inva 'poderá surpreender como fez no p l'imeiro turnR

.

,

o c,amp�onalo Cl,LadlOo de pr011S·' 1 lo de vice-campeao, da qual se�ão Esle enc�ntl'o deverá S8T' renhi- A fibra e o entusiasmo do qua- no neutro? Par.a· ter em seu po.dei·
sronais rníxto sera encerrado no; contendores os quadros do AVal e damente disputado pelas duas dro boquense foram conhecidos o titulo o Bocaiuva tera que evitar-

próximo domingo com a partida I do Bocaíuva, separados na tabela equipes, muito embora o Ava [ se através suas vitórias no i o turno a derrota e o empate-
'

dec.isiva para a co,nquista do, titu�
I
pela diferença mini roa. apresente como franco favorito. sôbre os pelotões do Eigue irense t�

do Avaí, o primeiro já se vingou
derrotando-o por 6 x O. Consegui
rá o Aval dar ao Bocaiuva a ies

posta dos 5 x 2 que s-if'reu no íur-

Oirecão de PEDRO PAULO MACHADO

a esta capital o Santos F. C.
lider do certatne bondeírcnte

V·
,

Ira',
•

VIce
Ao que nos inf.ormou o nosso

co-,
famosa equipe do Santos F. C., que

Ioga Arybaldo Póvoas .representan- ocupa a ,vice-liderança do campeo
tc, nesta capital, do matutino "A nato paulista pretende se exibir em

Gazeta FrsPol'tiva" de São Paulo, a Florianópolis, logo que termine

Departamento de Tenis da F.C.D ..

,Resoluções tomadas na

últi-I
duplas numeradas, e 1 dupla.

ma reunião: De a.corda ,com o Os jogadores da simples poderão
:Art. 18 das Disposições do Regu- fazer uma dobra nos jogos de

lamento dos Campeonatos, se

rão finalistas do Campeonato
Estadual de 1948, as seguintes
equipes: Masculina _ Itajaí e

Florianópolis; Feminina _ Flo

rianopolis e Itaj aí.
As preliminares serão realiza

das no dia 17 e as finais no dia

18 de Dezembro, em Floriano

polis. Se o número de inscrições
for superior a 4, ás prelimina
res serão iniciadas nos diãs '·11

e 12 de Dezembro.
Os Campeonatos constarão

das sego1ntes provas:' Masculi
no, 3 simples numerados e 2 du

plas numeradas e feminino, 2

REGATA INTERNACIONAL DE

PORTO ALEGRE

Está polarizando as atenções
do público gaucho a grande Re

gata Internacional de Porto

Alegre, que a Federação Aquá
tica do Rio Grande do Sul fará

realizar, no próximo domingo,
com o Concurso dos mais espe
rimentados remadores de diver

sos Estados do Brasil, da Argen
tina, do Uruguai e de Portugal.
A competição remista interna

cional será composta de 7 em

polgantes páreos ou sejam: out
riggers a 2 e' 4 com e sem pa

trão, Stitf, Double-Stiff e ou-ri

rígger a 8 remos patrão.
_':_o-

'Está assim elaborado o pro

grama da regata internacional

a realizar-se dia 28 do corrente,
sob o patrocinio da Federação
Aquática do Rio Grande do Sul

� com o concurso de remadores

11acionais e extrangeiros:
1.0 pareo _ four com timonei

ro, seniors, 2.000 metros _ de

tentor, Montevidéu R. C.;
2.0 pareo _ pair oar sem ti

moneiro, seniors, 2.000 metros
-_ detentor, G. P. A,;

3.0 pareo "- single skiffs, sa,
niors, 2.000 metros _ detentor,
,La Marina, ae Buenos Aires;

4.0 pareo'- pair oar corri ti":
nloneiro, seniors, 2.000 metros
-- detentor, G. P. A.;

5,0 pareo _ four sem timonei

ro, 'seniors, 2.000 metros _ de

tentor, Nacional, de Montevidéu;
6.0 pareo _ double skiffs, se

niors, 2.000 metros _ detentor,
Clube San Fernando, de Buenos

Aires;
7.0 pareo _ eight, seniors,

2.000 metros _ detentor, C. R.
Rosario. �

duplas. .'

De acordo com o art. 10 do

Regulamento as equipes com

por-se-ão de 4 elementos mas

culínos e 2 femininos para efei
to do art. 8; que limita lts des

pesas da F. C. D. Essas despe:
sas serão constítuídas até o li

mite que, oportunamente, será
fixado pela P.residência da F.C.
D,
Para controle do Departarnen

to os Clubes deverão enviar até
o dia 30, juntamente com os pe
didos de inscrição, a classifica

ção dos seis (6) primeiros tenis
tas masculinos e 4 femininos.

Os clubes inscritos deverão
indicar representantes para as

sistir no dia 3 de Dezembro o

sorteio das equipes para os jo
gos preliminares, sem onus pa
ra a F. C. D.

BENTEVI CONTRATOU CASA
MENTO

O excelente dianteiro Anísio
Melo, mais conhecido nas rodas
futebolisticas por Bentevi, . ao

que soubemos, em data de 22 do
corrente contratou casamento
com a graciosa senhorinha Ieda
Alves, filha da exma Vva. Ira
cema Alves. Bentevi é gaucho,
filho do casal Armando' Melo e

Balbina Melo, residente em Uru-

eatego ri a de prof'issionais, dispu- ••••••••••••••••• ii fi••••••• n

tando, desla forma, o titulo máxi- O RACING ABANDONARA A-

mo no próximo ano. ENTIDADE ARGENTINA
TraL�-se' dó C. IA. Guaraní, co- BUENOS AIRES, 24. (V. A.)

nhecida agremiação esportiva desLa _ Afirma-se, em circulas do

capital, e ao que tudo indica, cons- Racing, que o prísídente desse

tituirá um sério concorrenle ao club resolveu convocar uma •

certame de 1t9, pois contará em suas Assembléia Geral de seus ossoci- ODEON - Ás 2 11s.

I'i le iras com diversos dos
'

melho- ados para que essa assembleia '- Grandiosa Matinée
res "cracks, da cidade, • deu la sobre o caminho que o I

- [

l\1Ui!O emb>ora ;IL�isessoemos co- c!ube _deve. tomar, diante da,
.

_ Mais uma sensacional e goza-

nhecer a 1 eleção dos futuros situação criada pela greve dos. dissirna aventura dos "anjinhos,"!
"players

" tricolores, o informante seus jogadores profissionais de I UM INVENTO ENGENHOSO

negou-se' à apontá-los, pois é de- futebol. com

sejo do clube guardar o maior si- Desde o início da crise
.

que i OS ANJOS DA CARA SUJA.

gilo sõbre os integrantes do "es- agora chega a seu auge, o F-a- Lutas! _ Torcidas! - Sansaçôes l
........ . cing insistiu em que não fosse - n __:

suspenso o Campeonato, SÓ por _ A história da linda e Iaseinan-
causa daquele incidente de "um 'te CHIHOAHUA por quem os h(t
minuto" de paralização de to-: mens matavam e morriam; embrra
àos os jogos de uma rodada, I gando-sc com suas canções e enlou
num gesto que considerou ape- i quecendo com seus beijos!
nas "simbólico", e que não per-I PAIXÃO DOS FORTES
turbou o andamento normal das com

respectivas partidas.
:

LINDA DARNELL - Henry FON-,
A AFA, porém, resolveu' sus- DA _ Victor MATURE

.

pender o Campeonato e, depois, Impressionante!
disso, continuá-lo,' com todos os!
jogadores disponíveis para ca-Ida clube eliminando os "grevís- 1)
tas", declarados.' ,

O Racing considera-se preju- I
dicado, pois, estava à frente do

Campeonato, e não dispõe de
bons jogadores das divisões in
feriores.
Considera-se - passiveI que o

com
Racing decida, por sua Assem- L' d DARNELL _ V· t . u'AT"_
bl" G . I dA' d

ln a 1 IC OI m, .. ti
_ela era • e sS_OCla os, a; RE _ Henr FONDA
abandonar o ,futebol, caso a

I

1) _ JOn;al da Téla _ Naco
AFA não revogue sua decisão
de rescisão compulsória dos
j ogadores profi�ionais. ,

Uma decisão nesse sentido,
por parte do Racing, equivale- •• ,...... o o . . •. . o -

ria a uma cisão na AFA.

seus compromissos no certame han

deira.nle, à convite do Paula Ra

mos E. C" bi-campeão florianopoli
tano.

O clube paulista provavelmenle
enfrentará nesta capital, além do
clube promotor de sua excursão,
o Figue irense e o Avaí. Nós desta

folha, louvamos a grande íniciati
va do grêmio da Praia de Feira.

Minas �ouhAcerá domingo o s�u campeão
Belo Horlzonte. 24 (1/. A.) - corrente; :w certal!1e por ponto;;

Com a pe:eja final do cumpe::m3lo perdIdos�,
mineiro, será ronhe0idIJ flomingo 1° - A:.ollco/ com fi; 2'! - ,Am,s
o campeão do Estado. Serão ad- rica, com 'i, �;( ,- Cruzeir.), l'.(·Ir.. to;
"ersál'Í(),> os clásS1CO:'; riv,)i,; AIl1?- !t') -,- '\ tia �;,) Ia, CPU, 2(.'; 5°
r ica e Atlético. Esper,1-se um

ver-, �i derUl'f;ia, ::0 lJ. 23' (\C ,- Sei!' ,Ú�
dadeiro '�r�'orcl de ;)ii�J'�',f:['i<l. ....etem.br'-' <;1.'1 ::I j '.. o

_ Met'l:'I-
]� a se��"tinLc a si wlr;flJ (];;5 f:an- sina, C{)". '!:.

.

MaiS um
Nossa reportagem conseguiu

apurar, que -mais um clube mili

tante no foot-hall varzeano da ilha,
acaba de requerer íiliacão: á Fede

ração Catarinense de Desportos, na

FLAVIO COSTA, O TÉCNICO

RIO, 24 (V. A,) _ Segundo
se divulga aqui, o técnico Flá

vio Costa foi convidado para
ser o técnico da seleção brasi
leira que disputará o próximo
campeonato sul americano.

o FIGUEIRENSE JOGARA EM
CRESCIUMA

guaiana. Segundo apuramos, o Figuei-
Ao esperimentado defensor do rense apresentar-se-á nos gra

Paula 'Ramos, bi-campeão da cí- mados de Cresciuma, onde efett
dade e sua futura consorte os vará dois jogos nos dias 4 e5

parabens de "O Estado Espor-I de dezembro vindouro, frente
tivo". aos dois maiores grêmios locais.

A peleja está sendo aguardada
com ansiedade pelos- entusiastas

d� esporte-rei, prevendo-se uma.

bôa renda.

do Taubaté E. c.

,Tesouro x Colegial
Sábado a últimO jogo da série melhor de trê�'

Eslá marcada para depois de
amanhã, sábado, a llltirna pe:eja "a, "islo haver o Tesouro vencido
da série de três entre os quadros Da pl'imeil'a partida e o Colegial
do TeSOUl'O e do Colegi'al, em dis� na segunda, é de se esperar urna

pula de uma rica �a,;a or'Tecicla luta· aLl'aenle e ardorosamente dis
pelo sr. Ota"io de ?liveica, dire-l putada.

O local será o gramado do
tOl' do Tesouro do J�stad') Colégio Catarinense. com inicio à,
Tratando-se da partida deci.si- 15 horas.

'

Prlmelro\ aniversário
Grata para os esportes da ca- prichado programa esportivo, do

pila'! é a data de hoje que assinala qual constam os torneios tr íaugu-
o transcurso de 1° aniversário da lar de voleibol e quadrangular de

.fundação do Taubaté Esporte Olu- basquetebol, a Lerem, inicio nos

be. primeiros dias do próximo mês

Fundada e dir ig ida por uma de dezembro, e uma grandiosa e

pleiade de jovens que amam os' interessante competição natatória

desportos, entre os quais é de se a realizar-se no próximo domingo,
destacar a figura de Eugenio Al- pela manhã, na Praia do Müller-

�

fredo Müller, seu primeiro manda-

tário, a novel agremiação tem sa- "O Estado Esportivo" se regosi
bido cativar a.s simpatias do mundo I ja em noticiar, o .íato, aproveitan
espcr-tivo ilhéu, através uma sér ie do o ensejo para felicitar os dire

de hrilhantes triunfos que a colo- tores do Taubaté pela magnifica.
cam entre as mais robustas do vas- orientação que vêm dando ao po

to território barriga-verde. pular grêmio. Que o 'Taubaté con-

Para comemorar o acontecimen- linue honrando as tradições espar

to, a esforçada di�,etorià do Tau- tivas catarinenses, são .os nossos

baLé E. C. elaborou 1,1Jl1 bem ca-
I votos.

,

'clube F.filiado à c.

I

Parece que nosso próximo campeo

nato ganhará mais brilho, pois
mais três clubes que requereram

filiação à Entidade máxima do.

foot-ball catarinense.

quadrão" da praça Quinze. Toda

via,
.

o
í

nquir ido alegou estarem

eles. na categoria dos m.elhores jo
gadores cio "Association" ilhéu.

Movimentaóíssimo
- No Programa-

- Jornal rla Téla - Nac_
-

'

Prêços: -

Cr$ 3,00 « único)
"Imp. 10 (DEZ) anos".

,IMPERIAL - Ás 7,30 bs.
- última Exibição -

PAIXÃO DOS FORTES

-. Prêços: -

Cr$ 3,00 «único)
�'Imp. 14 anos".

TERRENO
Vende-se um à rua Irmão Joa

quim, neslra Capital, medindo 10x4G.
por Cr$ 25.000,00.
Tratar à rua Vitor Meireles. n.

. . . ... . �. ... . . .:..

Os motores JOHNSON Sea Hor�e
são c'Ollstruidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista c

por operários especializados.

S(I-Iment\! são utiliza,das máquinas mo·

dernas em precisão e rapidez. O',

engenheiros da Johnson ,sã'O reputa

,dos como os melhores do ramo. Dis
tribuidores: Comércio & Transpor- I
tes C. Ramos S. A. - Joã'O Pinto, I
9.

Tom�ndo Hitter
,�4guia poro
Nãt' fer:í

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Clínica Cirurgica Crianças
Molestias de Senhoras Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

CIRURGIA GERAL Doenças de Senhoras - Partos -

'.
ç

. Vias Urinárias - Rins - CoraçãoVos Serviços dos Professores Bene- Pulmões v- E t F' d
.

- - s omago - Iga o Idicto Montenegro e Piragibe No T I
-

ratamento da Tuberculose '

guelra (São Paulo) Raios X - Eletrocardiografia
Consultas: Das 14 ás 17 horas Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Rua Fernandó Machado, 10 Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. PLORIAN(>POLIS

Dr. Milton SimOnejPereira .

I

DR. LINS NEVES'
Diretor da Maternidade e médico do

, Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' .e tratamcnto

especializado da gravidês. Distnr
bios da adolescência e da menopau
M. Pertubações menstruais, iat:1'l'
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do ntero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, 'etc.
Cirurgia plástica do perineo .(ru
turas)
ASSISTENCIA AO' PARTO E Ol'E-

RAÇõES üBSTÊTRICAS
Doenças

.0

glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
f':Murbios !llervosos - Esterilidade

- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - TEl.
1.461

.,.

Resid. R. 7 de Setembro - EdU.
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
_, �__ ,' .THIAGO _';::"'-'__ .. _o�o _o _

Mé<1ico e parteíze
Do Hospital de Caridade de F1G

rtanópolís. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es _)e
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas 'internas

Clíníca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - 'ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 Ú 12
horas

,Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles 111. 18

I
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA: . )
Annida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
ela a Psicopatas do Distrito.

Federal
Ex·interno de Hospital Ps iqu iá
trico e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de MI·
sericõrdla do Rio de .raneíro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultl5rlo: EdIfício Amélia

Neto - Sala 3,
R�idência: Rua Alvaro de Caro

TaIno, 70,
Das 15 às 18 horas

Telefone: -

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA .,.... MOLÉSTIAS DE SF;

NHORAS - :PARTOS
Formado pela Faculdade úe Medi.

cina da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�
Se�v�ço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso tirei

de! rins, próstata. bexiga, ';tero,
ovános e trompas. Varicocele, bidro

cele, varizes e hernas.
Cons.ultas: Das 3 ás 5 horas, i rua
Fehpe Schmidt, 21 (altos da Cas.

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua .Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e 'operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 á. 12 e das 14 iI
l! hrs, Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendba1lle.
�Inica médica de adultos e ·criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Te1ef. M. 769
Consulta das 4 ás (; hor••

aeaidência: Felipe Schmidt D. JII.
Telei. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

SEoe SOCIAl.:

aos COU>JJ1�
DO TRABALHO fi

POIRTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.. ANDAR

e"x" POSTAL. 583 - TELEFONE 6A&Q • TELEGRAMAS: .PRO�ECTORA.

Casas Pré�Fabricadas
CR$ 300,00 a CR$

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch s/a - Rua João Pinto, 44
Te: ..�grama REI � ISGta

Desde 500,00 o

Aceita-lIe representante no interior do ,Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, .aíím de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome

..

Rua , ; Est. Civil .� D. Nasc .

Mãe
'

'

.

.

.. ....... , ......

Artigos de 'USO
doméstico

Você poderá ganhar de Cr$
50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No

vembro n. 22 - 2° andar.
.........................................................

Pai

Emprego ou Cargo ,..... . .

Cargo do Pai (mãe) __o • • • • • •• •••••••••••• ••••••••• • •••••••••

'

••

Observo . :. . . .. . � . .'. " ..

Transpor �es regulares de cargas dapôrfó i::ie

'SÃO· FRANCISCO DO SUL' para NOVA fORI
Informaçõe. comos Agente•.

FlcrieD6p(\1i� - Carlos HoepckeS/A - CI- Telefone 1.212 ( End. te ego

São Prenciaco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Telelone 6 MOOR&MACK4genca Geral para 8t8. Catarna
Rua Felipe schmídt, 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS.-:-------·--
..

I"
li molho...

.fabricante li distribuidores dali afamada. con

facçõe.. -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um gran
d. lIartim.nto d. caa.mira, I ri.cadom.' brin.
bana I baratoe, algodõo•• "morina e aylam.nto8

•
. pCI'O alfaiato.,.' Que recebe dir.tomont. do.

fdhr1co.ao, A Cal a •A CAPITAL" Clheut1Q' a otsDg60 dou 8nre. Com.I'(!I�lI!!ltCi'lIlli do lntlli!'iol' no ••ntido dI Ih. faaerem 'ama

vioJiita l:mbit1l de chtuQ!"am aUQI\I oompra.: MATRIZ em Flc!!'lc!lI:lbpoU ... ...:. FILIAIS em 8lem.nau • Laje••

I

,

I
I
I
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/ Florlan6polls, 25 de Novembro

Na Câmara Municipal
A .sessao 'Ele ante-untem

Vereadores.

Aprovada a ata foi cornunícad.i em regime de urgência, a presta
não haver expediente a ser lido. ção de contas do Executivo Ml1�j
VISITA DO VEREADOR ALFRE1)O cipal referente ao mês de agôsto úl-

SELL timo" sendo a sessão encerrada em

Não houve orador inscrito para a seguida e outra convocada par-i 49

hora do expediente, .tendo o sr. próxima.
Gercino Silva, líder minorttáriv, -------------

saudado o sr. Alfredo Sell, Verca- Dr. Horta Barbosa
dor à Câmara de São .J osé, que se

O Sr, Batista Pereira presidiu a

sessão d� ante-ontem da Câmara

Municipal estando presentes 15 srs.

acha va presente à sessão, no re

cinto destinado à assistência. Cem

a palavra o sr. Oswaldo Machado,
líder maj-oritário, associou-se às

palavras' do seu colega, dizendo que

o sr. Alfredo SeU, velho política mi

litante, honra o mandato que o po-
, vo josefense 'lhe confiou, elegendo-r,
para seu representante no Legisla
tivo Municipal.
Temiinadas as palavras do i lus r '

lider pessedista, o sr. PrcsHIt:'IlIi'

designou os' lideres das bancadas,
srs. Oswaldo Machado e Gerciu-i

Silva.spara acompanhareni o Ilustre

visitante até à Mêsa dos trabalhos,
o que ·foi feito.
O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA

ELEIÇÃO DOS VEREADORES
Referiu-se em seguida, o sr, Os

waldo Machado à passagem, naque-
la data, do primeiro aniversário da

eleição dos Vereadores, dizendo
lembrar a efeméride um ano de ca

minho percor-rido na longa cami
nhada democrática. Afirma que . a

sua bancada não tem arrependi
mentos nessa trajetoria já vencida
de Irahalho realizado em 01'01 dos
destinos do município, em cumpri
mento ao mandatq que lhe deposi
tou nas mãos' o povo livre de Flo

rianóp'OIis. E prossegue: "� Cân'ara
tem trabalhado e tem procura,rIo
6er digna do mandato. Si nessa tra

jetoria tivemos alguns tropeço
não os tivemos' sem vencer. Temos

,pTocurad-o tr,abalhar, sr. Presidente,
algo realizando em benefício do ]10-
vo que nos elegeu. A data é, pois,
de congratulações e que ,sejamos,
sempre, exemplo, aos pósteros,. 1e
que vimos servindo à causa públi
�a".
Em seguida, o sr. (i-er'cino Silva,

,

As águas do mar não constituem

perigo para a cnnservação dos Mo
tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes' de sair da' fábrica,
são tràtados por um processo esp('·

fiaI, idealizado e executado para

prot.eger as partes metálicas contra
os efeitos corrosivos da ái5tla salga
da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. 4. _ João

Pinto,9.

SERViÇO DE
METEOROlOG,IA

_ em 1532, Martim Afonso deu o

nome de Santa Catarina à prim iti torizadas"! em, Berlim segundo as
va Ilha dos Patos ; , quais agravou-se de tal forma que

- em 1549, fundearam barra do
os esforços de mediação de Braruu

sul de nossa ilha 2 dos 3 navios de
glia estão "fadados ao fracasso". Os

Juan ele Sanabria, nomeado pelo goo delegados norte-americanos na O"íU
vêrno hespanhól (C:ai:los V) para neconhecera-que a situaçãc de Bcr-
governar o Paraguai ; '. lim piorou nestas últimas semanas

_ em 1641, entrou no põrto. de

I porém
não acreditam que os es"or�

São Luiz do Maranhã uma esquadri- ços de 1 di
-

tã .

" ne açao es ao nccessaria-
lha holandesa, 'de 19 navros, COm�11l- ment d d

.

e con ena os ao fracasso. ,

dada pelo Almirante Lichthardt ; \ B'ERLIM ')4 (UI P ) '_ O sistern.r
- em 1643, trezentos franceses ' - ..

com a missão de estabelecerem a

s('-Igunda Companhia do Cabo Norte,
desembarcaram em Caiena;

- em 1823,' f�JÍ nomeado Prcs.»
dente .desta Provincia o Desernbar

gador João Antônio Rodrigues de

Carvalho;
_ em 1838, foram "apresentados

os estatutos do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, sendo apre

vados;
- em 1841, setecentos homens

de cavalaria e infantaria, sob o ClI

marido dos Tenentes-coronéis João

líder udenista, teve palavras alusi

vas à data.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Na ordem do dia, foi aprovado,

Regressa hoje, de São Paulo, via ae·

rea, o Sr. dr, .José Carlos de Matos
Horta Barbosa, digno engenheiro agro
Domo,' Excutor do Acôrdo Florestal com

o Estado, que, 'na capital paulista, fôra
à serviço da repartição que dirige,

E,l1 Sua companhia

esp?sa.•
viaja, sua exma,

Bar e Churras
caria (Ideal))
Por motivo de fôrça maior não

pode ser efeluada hoje, como fôra

anunciada, a inaugueação do "Bar
e Churrascaria Ideal", sito 11 Praça
15 de Novembro nO 17.
Para comunicar-nos o falo este

ve; on tem, em nossa redaçã-o o sr·

José Ribeiro esforçado proprietá
rio daquele estabelecimento, que
'nos disse pref'er i r adiar a abertu
ra do referi do Bar, a ter de inau

gurá-lo sem tôdas as condições
de confôrto e elegância, que serão
elementos com que proporcionará
ao público um estabelecimento
condigno. '

Nelson O. Moreira'
Encontra-se há diás, em Floria

nopolis, o sr. N<:;!son 0, )lorefra, As
sistente da Diretoria da Cia. Bra·
sileira Comissaria e Expbrta(tora
CIBREX", importante organizaC;�L)
comercial de S. Paulo.

P'elo seu cavalheirismo ,e fino tra:

to, soube, o sr. Nelson, durante ()

curto espaço de temp'O que pen:l,l ';
neceu em nossa cidade, transformar
em amigos, todos aqueles que tive

ram o pmzer de -com êle tratar.

,S. s. que está hospedado no ho.teI
Laporta deverá seg'uir hoje para o

Norte,' afim de conhecei" o parque
indu'strial de nosso Esta.do, no vale
do Itajai.
Nós de "O Estado"" que muita

folgamos em thmbém fazer parte do
vast'o, circu�o de amigos, que deix,l
em Florianópolis, almejamos-Ih� fe·,
liz viagem.

Exposição de traba-
Ibos da Escola 'IProlissiooal
€Olll a presença de altas autor,ida'

des, inaugurar-se-á hoje, às 14 ho ..

ras, a tradicional exposição de tra
balhos da Escola Profissional Fi>.-

Previsão do Tempo, até 14 horas minina, à ftua General Bittencoul't,
do dia 25: n. 72.

Tempo: Instável;
Temperatura: Estável;
Ventos: Variáveis, moderados;
Temperaturas extremas de hoje

foram:
Máxima 24,6. Minima 20.8.

Para assistirmDs a êsse ato, tive-
• mos óntem convite especial, que à
nossà re.dação trouxe a exma. Prof.
Cora Bratalha da Silveira, dign.l
diretora daquele modelar es-tabeIp-
('illlento de ensino profíssional

A CRISE"DE BERLIM:
OS Russos são acusados de impegir as atividades

do qouêrno alemão ,

PARiS, 24 (lJ.P.) - Os Estados ferroviário desta cidade, sob CO\l'"

Cnidos acusaram' a Rússia de Íl�lPC' tro le soviético, está ulti�11aildo seus:'

dir a solução .da crise de Ber-lim planos para suspender o tráfc"D.
dificultando as atividades' do gO\'êr, ferroviário dos "elevados" dos se

no alemão da capital, ocupada pc- tores ocupados pelas potências oci

las quatro grande� potêrrcias. 1) na dentais. É esta a notícia que foi pu
declaraçâo oficial emitida pela de- blicada pela Agência Alemã de N(;

legação norte-!lmericana �s Nações

IUcias DP�: a qual. é. li.cenciada pc-"

Unidas diz que "a atuação das nu- las autoridades hritãnicas de ocn-

toridades soviéticas em Berlim im- paçâo,
pede cada vez mais aos -govêrno IIII2_;= IIIIMilIli4!11EIIII&IlII... _

A DONA DE CASA
lega I da cidade exercer su as lun- I

'

prefere uma BATERIA DE ALUMINIO?'
ções. Tais atos não contribuem, cvi- Pode recebe-la de' presente, preferindo o CA- .

denternente, par,a a solução que o FÉ 11L\IL E como e delicioso o cale MIMI. ,.

presidente do .Conselho de Seguran-
ça chanceler Bramuglia, da kr��l'll
tina), e outros cinco membros asxo

ciados a êle estão procurando al

cançar" .

A declaração dos Estados Unidos

LEITOR AMIG'O
Propício Mcnna Barreto e Francisco J <'I11b':1 se V

•

d f ti id d dI' .

.

'.
- 1 - oce « as es IVI a es e la um ano, mais ou- menos p01'"Pedro de Abreu, atacaram e -derro- esta época? '

taram, no Rincão Bonito, 400 revo I' Lembra-se da alegria, que _ envolveu Seu coração, na(Jl�êle ambiente'
!ucionários farroupilhas do Coronel I festivo, onde a sua contríbuição servm para dar mais conforto ao nosso"

. 'P��Agostinho de Melo; onde a sua esmola deu ao desprotegido' da sorte, um Natal melhor?'
-em 1848, um corpo de guardas- Sim, prezado Leitor.

nacionais, comandados pelo Coro- Estamos nesta niesma época.
l1cl .José Antônio Pessôa de j\>Ie1u, Os briaquedos, há muito que chegaram para ornar as vitrines, 3..,

despertar nas crianças a idéia de escrever suas cartinhas pedindo pre
sentes,

os doces deliciosos se a111ontoam nos bares e confeitarias;
as lojas estão eheinhas de novidades.

X
Pois bem, meu Amigo, tudo isto faz parte do' Natal!
E Florianópolis vai compartilhar do Natal de 48, distribuindo, tam�'

bém, um presente aos Pobres da nossa Cidade.
Você irá, também, êste ano, visitar os Sin'os de Natal, lá deixando.',

seu óbulo generoso. _
\

Sinos de Natal erguerão suas t�ndas à Praça Pereira e Oliveira, as. '

quais funcionarão em as noites de 25 a 28 do corrente.
E, I do presépio de Belém, Jesus-Menino abençoará sua alma cari-'

dosa, Leitor Amigo, e acolherá com carinho,.o bimbalhar festivo dos,
Sinos nêste Natal tão promissor!

Tojo será
executado

TóKIO, 24 (lJ.P.) - O general
Mac Arthll{ confirmou as penas di)

morte ditadas contra o ex-chefe do

governo japonês, Hideki Tojo, e' ou
tros seis líderes japoneses, pelo Tr i

buna! Militar Internacional do Ex

tremo Oriente.

DR. SAULO RAMOS

Avisa a mudança de seu cor'

"sultório e resiuência, para a

Rua Trajano ,-H. Telefone

1.009.
Comulta das 10 ás 12 e

16,30 'ás 19 horas.
(las

'Hoje 110 passado
A DATA DE HOJE RECORD ..\

NOS QUE:

atacaram e derrotaram os insurgcn
t\:s de Pernambuco;
_ em 1857, Luiz Alves de Uma

e Silva chegou á Colônia do Sacra�
mento, com o exército de 20.i)()O
brasileiros;

- em 1876, foi in�taJada a com;:;r

CGl de Tubarão;
, - em 1889, foi nomeado Governa

dor dêste EstadO: sendo empossadJ
a 2 de Dezembro e governando 'lté
24 de Agôsto de iS90, o -Dr. Laurc
Sev>eriano Muller, tendo como Vice
govema.dor Haulino Júlio AdoUu
Horn.

André Nilo Tadasco

Quem perdeu 1
Encontra-se nesta' redação

,
para

ser entregue ao seu verdadeiro (10-
no, [lma corl'entinha ,de senhora.

Ao tomar aperitivo

Peça Bitte!'
Aguia puro

o Aperitivo 'completo

NEM SE DISCUTE I

Em minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ
MIMI, ainda mais agora que está distribuindo
como brinde, valiosas BATERIAS DE ALUo

MINIO.

PASTA DENTAL
ROBINSON

PA R A,"'" F E R I OAS;
E'CZEMAS,
INflAMAÇOES.
COCEIRAS,

E

foi emitida em consequência fias

declarações feitas por"esferas' au-

F R R A S,

SEU RElOGiO PRECISA' DE :,
,.. . ':REVISAO? '

.

' ,e"

NÔSSA ó�,é'NA'i ESPÊêlALlíÁOÂ.

"',".' .

NoSsos concertos são
. .,:;' ,

"

," ".
'., ,,',' garantid,os 100%

ÓT'ICA,;M()D�Ld,
JÓAO PINTQ)�5 (F,r,.�tê ao JeSo�ro

'dó'i:E8tado;'::�. 'i/:i;i).'

Industruis de Madeiras
Nacionais S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINARIA

São convidados os SI'S. acionlstass

a comparecerem à séde social, á rua,

Felipe Schmidt, (sobrado), no dia;

30 do andante, ás 16 horas, afim de,
�eunidos em assembléia, geral ex

traordinária, deliberarem sôbre:

a) - aumento do capital da so

ciedade;
b) _ alteração dos estatutos

sociedade;
,

c) - assuntos de ordem geral.
Florianópolis, 2� de novembro de

1948.
José \Elias - Diretor-Presidente.

CASA E CHÁCARA
Vende-se uma bem confortável, ..

sita. a rua Lauro Unhares: n. 6;f:

(perto da Penitenciária) ver c tri1-'

tar na mesma.

FRECHANDO •••

E 5 P I,N H A 5, E T C,

i

O último número de Atualidades deu amplo noticiário da

imprensa catarinense. Citemos alguns' jornais, de algumas cida
des: Barriga-Verde, de Canoinhas, diretor Albino R. Budant;
Jornal ,de Mafra, dessa cidade, diretor Alberto Luiz de Olivei

ra; A Imprensa, dé Tubarão, diretor Mànoel Aguiar; O Rebate.
de Brusque, diretor Albino Graf; progresso, jornal escolar de

Itajaí, dir�tol'a, Nadir Siqueira; O Colegial, de Florianóp'Olis, di
�etor Cid Gomes; Boletim Esp�rita, também desta capital, dire
tor Jobe1 S. Cardoso... etc.

Como se vê, a cada órgão corresponde um diretor, que, na

fon�a da lei, é o responsável. Vejamos, agora, a referência ao

Diário da Tarde, órgão' de, um partido e veiculo de ataques a

to.dos os que não soletram pela cartilha da eterna vigilância:
"Em' circulação desde 30 de julho de 1935. Fundador e proprie
tário: Dr. Adolfo Konder, Chefe das oficinas: José Camilo da

Silva. Tem a redação e oficinas em prédio próprio, ài Rua Con-

,selheiro Mafra, n. 82".

Onde o résp6nsável? Nas costas de quem seus escribas fal
seiam e mentem, caluniam e entram pela vida privada daque
les a quem não podem contraditar? Do. sr. Adolfo Konder? Mas

êsse, residindo no Rio, pode ser testa-de-ferro em Florianópo
lis? Será, então, o honesto operário José Camilo da Silva? Mas

êsse, obviamente, apenas cumpre as determinaçlões dos velados

patranheiros' udenistas.
E é um jornal dêsse jeito, anônimQ e clandestino,. sem as

sumir responsabilidades do que divulga, que vive a pregar mo-
'

ral! Até os pequeninos órgãos dos grupos escolares. têm os' seus

diretores. Só o Diário é que vive cuntra a lei; cujo rigor; na proi
bição do anonimato� segundo os que não tem coragem para as

sumir responsabilidades, somente se aplica aos que p'oss'llem
êsse predicado.

Até as' crianças ensinam os professores da U. D. N.T Até as

meninas ,das escolas primárias dão liç'ões aos juristas eminentes <

e aos notáv�is publicistas do Diário da Tarde!
Guilherme Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


