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Rio, 27 (V. A.) - Há, na Câmara,
um projeto oficializando a gorgeta
aos garçons. O assunto vai ser apre
ciado pelos proprietários dos hotcís,
no congresso instalado em Santos. O
sr. Araújo Mota, diretor da asso

ciação da classe, elaborou uma tese
nesse particular, na qual pretende
mostrar a impraticabilidade da
gorgeta obrigatória aos consumido
res dos hoteis, pensões, café, res

taurantes, etc., como também :10S

proprietários dêsses estabelecimen
tos. Considera que a aprovação Jv
aludido projeto poderá dar causa ao
desinter êsse dos empregados em

servir bem, .além de haver possíveis
reçusas-, dos- consumidores em na
gi ,. 'a 1)\!'1'Q�llt�>!m relativa ir .gor
geta, o que criaria incidentes, ti-

o
Será inauqurado a 5 de" dezembro proxvmo

' cando os negociantes obrigados ,)
Será inaugurado oficialmente no próximo' dia 5 de de- j)f.lgá-lo e instituindo-se assim um

zembro O Grupo Escolar "Mont'Alverne", na vila de Ituporan- pfi;'ilégio inexplicável. Os inferr,�-
g''a, município de Bom Retiro. O sr. Governador em exercício, sados vão dirigir um apêlo ir Câ

.mara 3' êsse respeito.dr. José Boabaid, presidirá a solenidade, que terá a presença
de outras autoridades.

Fica, assim, o nosso Estado contando com um novo edu
candárío, nos moldes dos demais, que têm sido elogiados por
todos quantos visitam a nossa terra e lhe admiram os pro
-gressos, nos setores da educação e da saúde pública, como
em outros.

Serviço de Fomento Agro
Pecuário de Ibirama

O sr. dr. José Boabaíd, Presidente da Assembléia Legisla
tiva no exercício do 'cargo de Governador do Estado, recebeu o

seguinte telegrama:
"Ibirama, 12 - Tenho a satisfação de comunicar a V.

Excía. a aprovação, pela Câmara Municipal, de projeto de íni
dativa dêste Executivo criando o Serviço de Fomento Agro
Pecuário, tornado lei n. 39. Estão previstas a aquisição de má-
.quínas agrícolas e assistência técnica rural gratuita aos di
versos rfúcleos em organização, filiados á Associação Rural.

\ Respeitosas saudações, (a) Ivo Müller, Prefeito Municipal",

Faleceu subitamente o dep. Leopoldo Pires
o representante amazonense foi vítima de um insulto cerebral

,
'durante os seus trabalhos parlamentares,

RIO, 27 (A. N.) - Pouco de- recuperação da Amazônia" pe
pais (ias 22 horas.. ontem, a Me- (Pndo fôsse consignado em ata.
sa da Câmara dos Deputadas um voto de profundo pesar pelo
transmitiu ao plenário a notícia acontecímento e que a sessão
do falecimento, no Hospital dos fôsse suspensa em homenagem
Servidores Públicos, do deputado ao parlamentar amazonense.
Leopoldo Pires, pertencente à .Nesse requerimento foi soltei
bancada amazonense, vítima de tado à Íamília do morto permís
um insulto cerebral durante a SRO para que a Câmara realizas-

\ sessão vespertina, da Comis- se às suas expensas os funerais.
são. da Justiça, quando desem-' Foram aprovados os reouerí
penhava suas funções naquele mentes e designada uma Comi
órgão téeníço. �20 composta de dez membros,
Vários requerimentos foram para representar a Câmara no

encaminhados à Mesa, dois dos sepultamento do deputado Leo
quais formulados pelas comis- poldo Pires, sôbre cuja persona
sões de Justiça e do plano de lídade

\
hlaram vários oradore-s

Nova Grupo, Escolar

,frente sólid'a eemra o comunismo na Asia
Paris, 27 (V. A.) - Diplomatas ocidentais declararam

que as principais potências anti-comunistas, com importan
tes interêsses no Pacífico, começarão a trabalhar, em breve,
'num plano para sustar' a expansão comunista no extremo
Oriente.

Os Estados Unidos, a Grá-Bretanha, a França e a Holan
<ia têm ínterêsses vital e estratégicos e coloniais, rtessa área.

Os ,estadistas de tôdas as nações interessadas compreen
dem que, a menos ,que' tomem medidas coordenadas e conjun
tas, uma grande crisé ;pode se desenvolver em tôda á Ásia. Um
diplomata americano citou as insurreições na Birmânia" na

Malaia e na Indonésia como prova de que a revolução comu
nista no Extremo Oriente já está em curso.

Uma contra�parte oriental do Cominform estabe}eceu a

,f:ua sé<ie em Bangkok (Sião) e realiza confer.ências interna
,cionai's, periódtcamente. Uma dessas conferências, realizada
em Calcutá (India.), em março passado, foi seguida por uma

série de rebeliões em vários pa:íses do Pacífico.

Na Câmara M-un·,icipal
.Duas indicações. - Entrará, amanhã, em primeira discussão, a

proposta orçamentária para 1949.

construção, n'O Mercado Público, de
um tanque para preparo do pesca
do, Em vot-ação, ambas fôram apro
vadas.

A sessão de .ante-ôntem, que con·

tou com a presença de tod0s 'Os srs.

Vereadores, foi, presidida, como
,

S'l'mpre, pelo sr. Batistà Pereira.
Aprovada, sern restrições, a ata

da últin1a sessão, foi lida a matéria
00 expediente que constou de um

único 'Ofício .do sr. Prefeito Munici
pal, enviando ir Câmara o indice
remissivo do Código ,Tributário.

ORDEM DO DIA
Foi aprovada a redaçã0 final d'O

Código Tr-ibutário e a prestação de
contas do sr. Prefeito Municipal,
referente a outubro último.
A' seguir, não havendo mais 1113.-

, DUAS INDICAÇõES téria, f'Oi convocada outra sess�o
O sr. Manoel Claudino da Rosa, para amanhã, cOlil a seguinte or

que há mêses não falava, resolvel} dem do dia: la discussão do or'.'a
-entrar com duas indieações: I1m;l menta da Prefeitura Municipal ciG
referente à cobertura dos caminl1õ('� Florianópolis para o exercicio fi
�ol('t'Ores de lixo, e, outra, sôhre a, nanceiro de 1949.

Tóquio, 27, CV. A.) Nenhum
cidadão japonês terá permissão pa
ra assistir ás execuções do ex-pri
meiro ministro Hideki Tojo e dos
outros seis lideres .japoneses con-

«Vigia de raio» n_o topo do mais alto edificio do mundodenados à morte na forca pelo tri-
bunal de crimes de guerra do Ex- Nova York, (S. I. ,.) - Sem ferida área, protegendo, assim,
tremo Oriente . dúvida a' mais invulgar função já do o "Ernpire State Building" e os

Apenas cinco americanos pode- confiada a um' estudante foi a de edifícios circunvizinhos.
rã'o assistir ás execuções - o co- 1 tã t t

'

"vigia de raio", de que se íncum- A ger mostrou-se ao a en o amandante do 8° Exército de ocupa- .

Idi d
. -

d biu John, Alger, de 2,0 anos de ida- sua função que o ruido do camm 10ção, o íretor a prrsao e Sugamo
um médico e ,dois outros. de, aluno do Im,tituto de Tecnolo- de ferro subterrâneo sob o seu ho-
-------------:'- gia de Massachusetts, onde segue o tel vária)', vezes fê-lo pular da ca-

'

Revisa-O do sa!árl·o curso para engenheiros-eletricistas. ma e olhar para o céu para ver se
•

Encarregado do sensível equipa- se estava aproximando alguma

mínifDo menta de regi5tro de raio que a tempestade.
General Electric instalou 110 topo Como se passam vários dias sem

R' ? (V -=- ;-
do "Elllj)ire State Building", o a' menor ameaça de tempestade, êle

10, _7 • A.) A Confederaç,,()
I

'

I I"" d d AleI se veA de vez ern quando COI1l ba<Nac,ional dos, Trabalhadores na
lllaIs a to ec J1I,ClO o mun o, oer, �-

Indústria, através de sua comissilo durante o penado das tempestades, tante tempo de folga depois dbs
de estudos

socia�' ,
iniciou estudos conserva-5e alerta as 24 horas do cuidados rotineiros de examinar (}

para apurar o Cl sto da vida dos dia. equipamento e ajustar as câmeras.
operários da in ústria, tomando Os dados colhid05 por êle duran- O fato de serem, as tempestades
como base os saláríos percebidos, t '" ste io'ilan- �pouco frequentes permite-lhe ir
os preços das utili,dades, vestuário, e o verao em q�lC e ve v b

moradia, instrução dos filhos, de" te foram aproveltados pelos pes-, rernever as estante5 das livrarias OlT

pendentes, etc. O sr. Deocleciano quisadores de raio e de altas vol- ver um jogo de bola, mas sempre
Holanda Cavalcanti, presidente da tagens da G. E., para melhorar o com um olho no céu a ver se des

entidade,. tamb�m dirigiu um ap�lo equipamento elétrico em relação ir �;obre nuvens ide ;tempestad:e" ou
aos demaIS 'Orgaos de classe no sen-

t
-

t - dan05 ausados com um telefone ao seu alcance.tido de que apoiem a campanha so- pro eç�o con 1 a os ,c ,

bre a completação dos direitos tra- pelos Impactos dos ralOS. Sua namorada não pode contar com
halhistas constantes d,a Constituiçiio Atualmente no "Empire State êle para uma tarde em sua com-

bem como para a revisão do sal:'l- Buildin'g", onde estão os aparelhos panhia, pois logo que surge uma
rio minimo. Para êsse fim, sed de registro confiados ir observação nuvem de tempestade ou reboa um
elàborado um plauo pela Confcr:!e-

d AI I" d t d 15 trovão, Alger corre para a sua câ-raçã'o. Ontem, o presidente desta e ger, a em a an ena e

t
.

li lt e' t en 'n1ara, à 5a Avenida, 521, a fim de'última esteve 'nó Ministro do T'-8-- me r05 e mela e aura p r enc -

halha, onde expôs ao sr. Honório te à estação de televisão e fre- esperar que os raios caiam ,sôbre
Monteiro a situação da c1a�se. quência modulada' da "National o mais alto edifício do nlundo.
Por sna vêz a Confederação Na- Broadcasting Company", há Ulll Alger está trabalhando em pes·cional .dos Trabalhadores no Co-

f dT' quísas sôbre o' raio num programamércio deliberou dirigir-se ao Se- para-raio que de ende os e I IClOS

nado pedi'ndo a aprovação urgente que se acham �té cêrca de 600 me- <le 1cooperação entre a General
do ills,positivo, sôbre descanso tros em torno. A estrutura de aço Electric e a M. I. T. e se prepara
semanal remunerado. Nesse senti- do grande edifício constitui um para a sua formatura, que se veri
do o sr. Calixto Ribeiro Duarte já fácil trajeto para o solo das car- ficará no próxinío mês de feverei-
Sf' ehhondf'U com os ãemais sinJi- '.

forlllal.ll rocatos filiados. gas elétncas quase na re- .

M. 10.402

Concretizando justa
. -

aspiraçae

Uma nota do Minis
tério da, Marinha

Rodovia liga.neLo o litoral sulino ao planalto.
O sr. dr. José Boabaid, Presidente -da Assembléia Legisla

Uva no exercício do cargo de Governador do Estado, recebeu o

seguinte telegrama:
"Urussanga, 17 � A Câmara Municipal de Urussanga, em

sessão realizada a 12 do corrente, resolveu apoiar unanime

mente o requerimento apresentado pelo vereador Adolfo José
Martins á Câmara Municipal, de São Joaquim em 12 de maio
último com referência à ligação rodoviária do litoral com o

planalto, entre os muncípíos de Orleans e Sã� Joaquim, pres
tando ao eminente e operoso Governador catarmense os nossos

aplausos e irrestrita solidariedade pela notável: iniciativa em

prol da grandeza de Santa Catarina, 'e f�licidad� �e, sua ge::te,
com a concretização dessa justa aspiraçao. Cordiais saudaçoes.
(a) Rosalíno Damiani, Presidente da Câmara Municipal".

dos
.

líderes
RIO, 27 (A. N.) - ° gabinete

do Ministro da Marinha forne
ceu à imprensa a seguinte nota:
"São inteiramente destituídas

de fundamento as notícias vei
culadas nas edições de 25 do
corrente pelas jornais "Van:'
guarda." e "Díárío da Noite", da
expulsão de oito marinheiros,
pois o inquérito instaurado para
apurar os acontecimentos do dia
22 aínda não foi concluido".

_

•

Contra a gorge!a
obrigatória

Não poderão aS'sistir
às ex cuções

Sucedem ..se, as prisões
, polítiCOS venezuelilDos .'

Caracas, 26 (U. P.) - O govêr- presidência Gonzalo Barrios e o ex

no -r-evolucionário continuou as secretário geral do Palácio Miraf'lo

diligências contra lideres da Ação res, Raul Nass. Os ex-ministros

Democrática, partido' que levou ao Jovagam Dominó, quando foram

poder o presidente Romulo GaJle� vistos por rep'orteres do "Nacional".

gos, derrubado terça-feira ultima O comando militar, ao assumir

pelo golpe militar, Anunciou-se ofi- o poder, ordenou fossem postos em

cialmente que vários dêles foram liberdade os presos politicos que

detidos, mas as autçridades não s'e encontravam no Presidio Modê

quiseram revelar os seus nomes. lo. Eni numero de cinco essas pes-

Quanto à situação de Gallegos, a 5MS foram detidas há quinze dias

junta militar disse que o ex-presi- por assinarem convites para o se

dente continua detido em sua re- pultarnentó de Victor Batista, lider
sidência, mas ignora-se o paradeiro do Partido Capei. Batista foi mor

do ex-presidente Betaucourt e o go- to pelo �ex-secretário do Interior

vêrno militar nada revelou ir res- do Estalo de Miranda,

peito. Fontes autorizadas dizem que em

A junta militar dedicou-se hoje várias embaixadas americanas es

a pôr em vigor a suspensão de ou- tão asilados elementos politicos,
tras garantias constitucional, con- embora até o momento nada se sai

forme decreto da noite passada. Tal ba concretamente sôbre o assunto,
suspensão, que amplia a declarada pois '0 corpd diplomático aguarda
imediatamente após o golpe revolu- resposta a urna nota enviada ao

cicnário, dei;';'a sem efeito as seguiu- Ministério do Exterior. Diz-se que

tes garantias: inviolabilidade da há refugiados nas embaixadas da

correspondência e do domicílio, Ii- Guatemala, Panamá, Equador, Ar

berdade de pensamento, de transito, gentina, Colombia e México.
de mudar de domicilio: de ausen- Chegou a Caracas o major Car
tar-se do país e regressar :;10 mesmo, los Maldonado Pena, antigo chefe
de reunião publica e segurança pes- da Aviação Militar, cujo nome este

soaI. Foi também reafirmada a proi- ve ligado em várias oportunidades
bição de transito ou reunião nas a movimentos subversivos contra

ruas de grupos de mais de três pes- o govêrno anterior. Maldonado fi

soas, bem como a manutenção do cou no exílio desde a subida ao

toque de recolher 'das, ,18 ás 6 ho- poder do partido Ação Dernocrá-
raso liça. _._

Quatro ministros do govêrno der- Caracas, 26 (U. P.) - Vai se

rubado encontram-se detidos no Pa- acentuando a normalização da vi

lácio Mi raf'lores. São êles o ex-minis- da comercial desta cidade. Aos es

tro do Fomento, Juan Pablo Perez \ tabelecimentos reabertos ontem

Alfonso; o ex-ministro da Educa- uniram-se hoje várias outras, fir

cão, Luis Beltran Prieto; o ex-titular mas. As tropas ainda ocupam lu
das Comunicações, Leonardo Ruiz gares estratégicos da capital e

Pineda, e o ex-governador federal montam .guarda em edificios pu
Alberto Lopes Gallegos. Acham-se hlicos e jornais, corno medida de

também' detidos o ex-secretár-io da precaução.

Singular tarefa confiada a um estu�aute
to-

,
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N' � íiovos \,..",o()pera rvos
Dia a dia cresce, no Estado,' gre Limitada e Cooperativa Mix-

o interêsse pelo cooperativismo ta Rui Barbosa Limitada, ambas

em todas as suas formas. Ontem sediadas em localidades do mu

era, apenas, um movimento de nicipio de Çoncórdia, registra
parca e diminuta repercussão. das respectivamente sob os nú-

Hoje, quando as vantagens se meros 3.280, de 21 de outubro e,

patenteiam, quando as vistas se 3.293, de 11 de novembro do cor

aclaram e estudam o' fenômeno rente ano.

dos preços e do abastecimento Finalmente a Cooperativa de

com os olhos da objetividade, o Consumo' dos Oficiais e Praças
sistema deixa de ser teórico pa- da Policia Militar Limitada, re
ra incorporar-se às realidades gistada sob o número 3.289, em

catarinenses. 9 de novembro. Funcionará esta
Temos com a presente nota o Cooperativa nesta, Capital e ad

intuito de de divulgar o regis- mite como associados todos ofi

to, no Sesviço de Economia Ru- cíàís e praças que q desejarem
ral, de mais quatro entidades abrangendo a sua área de ação
cooperativas de Santa Catari- as cidades' onde se sediam Cor

na. pos da nossa brava Polícia Mili-

São as seguintes as socíeda- taro
des que viram deferidos os seus As cooperativas acima referi

requerimentos de registo: das tiveram ria fase de organi-
Cooperativa de Consumo dos zação, a assistência direta da

Bancáríos de Florianópolis Li- Diretoria de Economia e Assis

mítada, registada sob o número tência ao Cooperativismo que,

3.251, em 28 de setembro findo. no momento, cuida da função
Esta associação se encontra em de outras tantas associações, in
pleno rúncíonamento e mantém I clusive de uma Cinematográfica,
um armazem aberto aos seus

aS-l
no distrito de Ascurra, municí

socíados, com, resultados apre- pio de Indaial.

ciaveis. Não há dúvida, o cooperatívís-
.

Cooperativa Mixta Alto Ale- mo é uma força em marcha.

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM;

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

r-:�������l� PILULAS DO ABRADE MOSS
•

Agem directamente sôbre o ap-

parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestiogam o FIGADO, regu-

• larizam as funções digestivas, e fa
zem desapparecer as enfermidades
do ESTOMAGO, FIGADO e 'INTES
TINOS.

.

JI g.solina parao seucarro

I
.,.......-.-_....-.-.-_-_-.-_-_..

- .._.....- .....-_-_-_-_._-.-.- -_-_-_M -_-.-_-_-.-.-_.__- - -_-_-_

roda sôbre

O transporte pesado sôbre estradas ásperas e em mar

chas puxadas exige um pneu à altura - FIRESTONE

"Hiçh Speed" Reforçado! A sua empresa de trans
portes terá mais lucro com menos despesa se utilizar

pneus FIRESTONE para caminhôes - fabricados
no

- Brasil para satisfazer às condições brcsíleiros. ..

Anti-derrapante cientüicamente desenha

do para mais segurança e proteção às

cargas.

Carcassa reforçada que previne os estou

ros provocados pelo aquecimento das

longas marchas.

••. e a melhor borracha do mundo _ "
brasileira. para mais resistêncill I

,.

o caminhão leva cargas de poria a

porta - evita baldeações que prejudicam
o produto. Para o' bem da economia Da

cional e das suas mercadorias - Envie por
Caminhão! - estimule o PiaDO RodoyiáJj�
Nacional.

Yãre$tone
. .

lND(}ST.RIA B.RASILEI.RA
-

....I�'

O MELHOR HOJE... AINDA MELHOR AMANHÃ'

Curso de AdIDissão
do

Prof. José Warkeu, lente do Colégio Catarinense ..

Curso que apresentou a máxima percentagem de aprovação.
Prepara candidatos de. ambos sexos' ao exame de admissão nos giná:'"
síos masculinos e femininos, Escola Normal, Academia' de' Comércio;

Agencia.Geral pa�a S. Catarina I
-

Liceu In�ustrial. I _ •Rua Felipe Schmidt, 22--Sob. Inicio das aulas: 6 de Dez.embro, as 14 horas, no Grupo Sao Jose
C. Postal, 69· Te!. «Protetora» IMatrícula: Desde 10 de Dezembro, das 13,30 às 1:5 horas, no -Grupo-

FLORIANOPOLIS .

Escolar São José:
. . Despesa: Cr$ 250,00, para o curso completo; pagávels no ato dl1l

matr-ícula:

NOTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão às 8 horas da manhã
• Haverá um repouso por ocasíão- das festas.

PASTA DENTAL
ROBINSON

1
I

o
-

GINÁSIO EM UM OU DOIS ANOS Dec.Le;n�'�.�}4.rle1Pfl
SECÇÃO ESPECIALIZADA POR CORRESPONDÊNCIA

Pontos estritamente de ecôrdo com o programa oficial. Peça, sem compromisso, prospetos e a última Portaria87 % de aprovações nos
ú ltimos exames - Estamos Ministerial contendo os pontos para os exames deiniciando novas turmas - Mensalidade; Cr $ 8 O, O O. madureza (Art. 91) _ Preparat6rio por Correspondência,

PREPARATÓRIO POR CORRESPONDÊN- ,.r----------------------------------- �

CIA À ESCOLA TÊCNICA DE AVIAÇÃO CURSO DE MIDUREZa ".ost BOIIIFíCID"
EM 3 MESES APENAS PEClI INFORMlICÕES Proça da Sé n.' 28. C. P. n.' 6374. São. Paulo

Programa integral com sôbre o Colégio em l' ano _

I
- Direlor: Prof. Anlonlo R. Rollo ,

,D,umerosos exerctc
í

os Ctássico ou Cienlifjco. Tezovr.Jra: ProJa. Gilda Rodrigues
Ternos hVfO$ especialmente editados para o curso de Madureza contendo tôda a matéria de exame.

Desc:ontos especieis par-a livrarias e .c:ursos.

ClubeCoqueiros Praia
,

A V I S O'
A diretoria do Coqueiros' Praia Clube; recomenda aos senhores só

.cios que não se façam acompanhar de pessôas que não pertençam 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

.

f
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I CINEMAS Uma mensaqem às
OlJbvi', aUJ'" '-� - Uv"a:s M·,

.

a-es de Flor'l-Q'nópoliSMatruee Da;; ú'J,,:as
1° Noticias da Semana Nacional JUVENTUDE OPERÁRIA DE Dezembro se aproxima e com.

2° Dezi Arnaz e sua Orquestra -- FLORIANóPOLIS � J. O. C. êles . a nossa grande festa de farni-

Short Musical "Uma iuz nas trevas" lia _ O NATAL.
3° _ Uma história sublime que Campanha do BRINQUEDO USA- Nêsse dia todos- estão felizes e em

nos faz recordar OS bons tempos DO para a criança pobre. do nos- quasi todos se vê o sorriso da ale

que 'longe vâo e nunca mais hão J.e so morro, oferecido pelas mães de gria,.
voltar \ Florianópolis. .

E êsse sorriso é tão lindo quan.,
Toda a cidade vai ie encher. de ---..:;.----- , do se estampa no rosto da orian-

amôr por:
MÀRGIE Jusuça do' '1'rabalno çaM·;s, nem toda a criança sorri

(Technícoloi-) Dia 29, ás 14 horas: nêste -dia. Não sorri a criança do

A garota que símbolizà toda a . PROCESSO N. JSJ -87/48 morro que olha com tristeza e qui-

Mocidade do Mundo Reclamante: Maria Conceição de ça despeito a criança da cidade --:

COM: Jeanne- Crain _ Glen-i Oliveira Rosa que passa abraçada à sua' boneca

Langan _ Barbara Lawrence _ Âl- Reclamada: Fábrica de Rendas e
ou ao seu cavalinho.

lan Young Bordados Hoepcke S. A.
E como é bom. despertar o sor-

40
riso na criança,

_ A mais complicada' e goza- Objeto: Suspensão. E tú, mãe de família, mãe, bra-
dissima comédia dos "anjinhos"

, Dia 30, ás 13,30 horas: sileira que és conhecida em todo
UM INVENTO ENGENHOSO PROCESSO N. JCJ-152/48 o mundo como anjo de caridade;
COM: Os Anjos da Cara Suja Reclamante: Valmira Ramos não te sentirás mais feliz se no

Preço: Cr$ 3,00 único .
Reclamado: Ary Silveira "teu Natal, ao lado de teus filhi-

Censura livre. Creanças maiores Objeto: Aviso-prévio, salários, e nhos, souberes que no casebre do
de cinco anos poderão entrar. diferença de salários. morro há uma criança feliz que

........ ..

,.........
MÊS DE DEZEMBRO sorri e cujo sorriso foi despertado

IMPERIAL, hoje ás 2 horas' Dia 1°, ás 14 oras: pelo brinquedo que lhe deste?
.

Matinée do Barulho PROCESSO N. JCJ-15.3/48 Coopera conosco na campanha do

1° O Esporte em Marcha Nacio- Reclamante: Pedro José de Sou. BRINQUEDO USADO, pois esta

nal 2° Turbilhão Musical _ Dese- za campanha é muito tua e como é

nho 3° Feijoada Completa _ De-
.

Reclamado: Eleutério Duarte tua também, criança da cidade, a

senha Colorido 40 Um movimenta- Objeto: Salários. quem a JUVENTUDE OPERÁRIA

do filme de aventuras no Oeste' Dia 1°, ás 14,30 horas: CATóLICA faz umavapêlo tddo es-

NOSTALGIA VAQUEIRA PROCESSO N. JC,T-161/48 pecial.
�

COM: Ken Curtis Reclamante: ioão Euf'rásio de Vejam, os brinquedos que não in-

Lutas. Sensações Miranda
. teressarn mais à vocês, einbora

50 AI
. n I 1

'.

N mesmo 'um tanto gastos, pois a J.

,
..

U v,em .. ' Johnny Me Brown n"C amar o: Instituto acional do �

'O rer dos /cow-boys" _ em: Pinho
' O. C. se propõe a arrumá-los para

MINA DE GADO,
' \ Objcto: Salários e Aviso-prévio. depois oferecê-los à criança pobre

E
do morro. Assim pedimos também

moções Violentas. Áção' Inintor- Dia 2, ás 13,30 horas: retalhos para confeccionarmos
rupta I PROCESSO N. JC,T-12::l/4S vestidos de bonecas, restos de tín-

6°
.

Final do mais' misterioso de Reclamante: Antonieta Corr-êa ta para pintarmos brinquedos de
todos 'Os seriados:

I
Reclamado irJosé Nolasco madeira, etc.

O CAVALEIRO FANTASMA ()bje!o: Diferença de salários e :t no contacto quasi diário com

COM: Robert Kent férias. essa gente que nós vemos como es-.

11/12° Episódios DiR 3. ás 14 horas: tão revoltados contra o habitante

Preços: Cr$ 4,00 e 3 00 PROCE�SO N . .TCJ-154/4S da cidade, pois são vuns inconfor-

Censura até 10 anos.
'

Reclamante: Isaías Brasil mados da sorte.

..... , .. ..
Reclarnado : Quinicio Silva E, é levando êste- brinquedo que

ROXY, hoje ás 2' '1��I:��
. . .. ....

Ob ieto : Aviso-prévio, dif'erencn tú, mãe da cidade, mandas à mãe

Colossal Matinée de salários e horas extraordínárlus. 'do morro, que a JUVENTUDE

1° !'- Marcha da Vida Nacional 20 Flm-lanópólis, 27 de novembr-o OPERÁRIA CATóLICA provará ao

Continuação dCia seriado das mil c'
ele 1948.

,

povo do morro que 'O povo da ci-

lima emoções:
.

I Antônio Adolfo Lisbôa, Chefe (la dade é bom e tem caridade para

O VINGADOR DESCONHECIDO I Secretaria.
' com os desajustados sociais.

R
COM R b

Bôas festas de NataJ. mãe da

a'dI·o Guaru)-a'
l: o ert Kent . •. .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . .

id d desei JUVENTUDE
6(70 Episódios

.

'ARNOLDO SUAREZ CUNEO
CI a e, eseja-te a.

L
OPERÁRIA CATóLICA DE FLO-

utas e torcidas num filnlC ro- Cirurgião-Dendista RIANóPOLIS, Bôas Festas deseja-te
PROGRAMA PARA HOJE I pleto de aventuras:

.

• MINA DE GADO
Curso de especialização em também o sorriso da rcriança po-

d bre do morro.

9,00 _ ABERTUHA _ Bom dia C:OM: Johnny Mc Brown
denta aras

NOTA: _ Por êstes dias ir5 uma
. para você. ..

4° Um filme cheio de mlstér+o-, ' Raios X '_ Infra-Vermelho- comissão .da .T. O. C, � .JUVENTU�
9,30 _ G.randes. Artistas ! in�cmd�veis"e 'Il'l"0�1turas se'nsa�io-I . , Diatermia DE OPER<\RIA CATóLICA à tua

10,00 _ .M'Úsic_as brasileiras em gra- nais ".... Exclusivarkente com hora marcada .casa para recolher I)S brinquedos e

vaçoes I A RONDA DOS PAVORES .. se quízercs dar tarnbém roupa usa-

10,30 _ }lUZA1\. COM: Jack Ralev Rua Arcipreste Paiva n, 17 +: Te-, .la de criança ou bombons e balas,
11,00 - Frank Sinatra Terror. "Suspense" lefone 1.427 . ludo isso será bem aceito.

11,15 _ Namorados da Lua (Ser- Preços: Crx 4,00 e 300 ••..•• '.' .... " . . . .. . •••

raria UnÇão) Censura até- 14 anos:
11,30 - Bazar �e músicas . . . . . . .. "

12,00 _ A Voz Evangélica RITZ, hoje 'â� 'úi '1��1:�� 'd� '1;;a'l�l�ã
12,15 _ PrQg..da Dl'Og. c farmácia Grandiosa Matina,d-a

sultório e resi.uêllcia, para a

Catarinense Atraente' Espetáculo dr Téla (' Rua, Trajano 41. Telef'One

12,30 _ Abertura do Prog. Durval Progralna Variado 1.009.
Silva 1° A Marcha da Vida Nacional 2° ,Comulta das 10 ás 12 e clas

.

12,35 _ Oferecimentos musicai!;' Palco:
15,30 _ Sólos de' piano e órgão Na Téla: 16,30 ás 19 hora�

Hl,OO -'- Chá dansante Ninharias _ Coménia 3°"'Cabo ria
17,00 _ Peça o que quizer... Bôa Esnerau('a _ Short Colorirlo Os'motores JOHNSON Sea Ho1rse
17,55 _ Encerramento do Prog. 4° Turhilhiío Músical _ Desenho :-," sã,o c'Onstruidos em fábrica moder-

Durval Silva Feijoada Completa _ Desenho 1,0- na sob todos os pontos de vista e

18,00 _ Pep!l Carrera ao piano lorido fiO B"nfpitores involunt:'!r:o:,
18,15 _ Orlando Silva Comédia Sintética por operários especializados, Sr\·

18,30 _ Conjuntos vocais . No P�lco
\ mente são utiliza<das l'{J.áquinas mú·

19,00 _ Vózes do México Apresentação, dos "nlaiorais" na d�rnas em preci�ão e rapidez. O,;

19,30 _ Momento Esportivo gaita .de Bôca... engenheiros da Johnson sã'O reputa-
20,00 '- Músicas populares varÍ<l.- ·Henato Hangel em sensacional ele· dos como os melhcJres do ram'O: Dis-

das saficio com Mário Souza O popuiar
.

I

� -i;jlii� 20,30 _ Orquestra Vienense Bohe- "Bola 7" \
tril'uidores: Comércio & Transpor-

NOIVADO
mia. Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 tes C. Ramos S. A. _ Joã'O Pinto,

Ajustal'am nupCÍU!!'.,( ônf'em cm
20,45 _ Dick Haymes e Helen For.. Censura livre. Creanças maiores 9.

·fiju('as, o· Sr. José AJ11'o,rim,
,

aHo , rest, ,
de 5 anos poderão entrar.

f'unci'Onário da Prefeitura daCjllP- P,OO. _ Col,ar de 1 an�os lUTZ, boje ás 211'Oras

]e Municipio, e filho do SI'. Do- 21,30 � Últimas melodIas \' Matinée Eleo-ante

mingos Corrêa de Amorim .Tor. e de
22,00 _ Bôa noite _ ENCEHRA- A menina que tod�s adoram-a

D. Maria José de Amorim" com a
;\fENTO. nova namorada do mundo _ apa-

�.xl1la. srta. Zoly ,rlos Anjos, dilct:l
rece em outro bonito filme que to-

,fIlha do Sr. José Nicolau dos Anjo, 'PrelirP ESCOVaS das as plateiás verão deliciadas

'-e de D
..Jo.senna Santos dos An:los. Margaret O'Brien _ em:

fos dl�tll1tOS _nOivos que pe!'tPl1- 14 k TRBS TOLOS ;SABIDOS

cem. a fIna socle"lade tijuquen�(', e COM: Edward Arnold _ Thoma:;

'enVIamos nossos sinceros pal'ab'! r,:;
Mitchell _ Lewis Stone _ Liol1cl

e votos de felicidades. Barrymore
A garota revelaçã:o ás voltas com

três solteirões metidos a sabidos
No Programa: 1° Leopoldina --

Nacional.
'

Preço: Cr$ 3,00
Censura livre. Creanças maiores

i1e 5 anos poderão entrar.

Simultaneamente
RITZ, hoje ás 4, 6,30 e 8,45 hora:>
ODEON, hoje ás 7 horas
HOXY, hoje ás 7,30 horas
IMPERIAL, hoje ás 7 j5 horag

Sessões 'Elegantes
Uma história impressionante e

diterente. Romantico, sim mas tam
bém realista, Cínico e calculista, am
bicioso, para ele as. 1nulhere.s n:1o
eram senão degraus que o levavam

6xl0 metros toda de

lao
topo d'O mundo. Até que encon-

ma te,.'ial. trou uma tão f_?rte quanto êle t que

TRATAR NESTA REDAÇÃO
o usou como ele usara as. outra"

'. 20TH CFN'TURY FOX ftvrese'11a:
.. .. \Tyrone 'Power _ .Toa,} Blón,_leJ!

ANIVERSÁRIOS:
JORNALISTA JOSÉ FREITAS
Defluo, hoje a data natalícia 'do

nosso brilhante colega de 'impt-en
-sa José Freitas, alto funcionário da

'. Prefeitura de Laguna.
, O distinto aniversariante que,
não só naquela cidade, como nesta

capital} conta crescido' número de

.amigos e admiradores, na data de

hoje há de receber, sem dúvida, ex
pressivas e múltiplas manifesta

<&ões de aprêço e simpatia, às quais
.

'''0 Estado" se associa com prazer,

SRITA. IVONE RAMOS

Natalícia-se, boje, a gentil srita.
.Ivone Ramos, filha do nosso preza
-do conterrâneo Maestro Álvaro Ra

mos, cirut-gião dentista, .e aprecia
-do musicista.

A 'jovem nataliciante receberá

.hoie, sem dúvida, do grande circu
lo de amizades que cultiva em nos

.sa sociedade as mais expressivas
Iiomenagens , às quass, .prazerosa-

.mente nos associamos.

SRITA. MARICH� DAUX/
A efeméride de amanhã assinala

.a data natalícia da prendada se

. .nhorinba Mariche Daux, filha di

_'ela do srí. José Daux, abastado

capitalista.
A distinta aniversariante de ama

nhã, cujos <dotes de coração, lhe

grangearam em nossa sociedade,
lugar' de destaque, terá em razão

do .auspicioso evento, na
\ data' de

amanhã, a prova do elevado concei
. to em que é tida, através às signi
ficativas homenagens de que será

.alvo e às quais êste diário se as

.socla jubilosnmente.

ARNO KREPSKY

Ocorre, na data de amanhã; o

: aniversário natalício do SI:. .Arno
Krepsky, dirigente gerente' da "Ca
sa 43",
Aos votos de felicidades dos inú

'meros amigos do aniversariante de

amanhã, '''O Estado" antecipa os

-seus.

Fazem anos hoje:
_ o j'Ovem Fernando 'Luz, filho

'do sr. Abelard_o Luz, delegad'O de
:.Policia na Capital da República';

('
o sr . .T�có ,R�beiro, ativo e. des

tacado funclOnano da DelegacIa de
Saúde.

.

� * * *

Fazem' anos amqnhã:
_ o sr. João Batista Berreta, há-

bil construtor civil, muito bem-

quisto em nossa Capital;
� 'a gentil senhorinha Sueli Ma

ria, aplicada aluna do Colé'giQ Co
ração de .Tesús e fillu;' dileta do dis
tinto casal Maria Llliza e Jorge de
Melo.

"FôLHA ACAD:e:MICA
• '''''''1':'1:

Está em circulaçã'O o nÚJneI'O 2G
-da
..

"Fôlha Acadêmica" _ órgão
'ofIclal do Centro Acadêmico XI dl
Féverell'O" da Faculdade ,de Direi
'to, sob a direção dos acadêmicos
Abelardo Arantes e Héli'O Milbn
Pereira.

I

'sEfAFli\f FAUSTO FAUCZ
e

ZENATDE BRUGGE.MANN
FAUCZ

participam aos parentes e pessoas
'flf' Slla amizade, o nascimento de
seu fjlho FREDDY. ocorrido dia
�2-11-"8, na Casa ele Saúde São
Schas:iiío.

A beleza é
obrigaçao
A mulher tem obrigação de ser

bonita -. Hoje em dia só é feio quem
'quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele" se aperfei
çoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alfa-
ce "Brilhante" ultra-concentrado
que se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.

.

Depois de aplicar este creme,' ob
serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista.
A pele que não' respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhanié per
míte á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação.
O viço, 'O brilho d.e uma pele ví

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface "Brilhao-

- Helen 'Valker e a IlOya descober
ta: Coleen Gray _� elO:

O BPCO DAS, ALMAS PERDIDAS
Tyrone _ O Príncipe do Roman

CP _ prova sua versatilidade e sua

capacidade no papel absorvente,
num herói dúbio de mafuá que é
salvo da suprema degradação. pelo
anôr puro de uma mulher sincera.
Irripr�sionante. 'Inesquecivel. In-'

finitamen�e gi'ande
No programa: 1° Noticias da Se

mana NacÍ'onal 2° Fax Ail'plan,
Ne'ws 30 x 90 _ Atualidades (Odec']}

.

e Imperial) _ Metro .TornaI (Ritz A DbNA DE CASA

e Roxy) prefere uma BATERIA DE ALUlI1fNIU?

,

_ Prê\os: _. .

Pode recebe·la de jl1'esente, preferindo o CA·

RITZ: AS 4 hs.: 6,00 _ 3,00. FÉ MIMI. E Como é lIelicioso ° café MIMI;

As 6,30 _ Or8 6,00 (único).
ÁS 83/4 _ Cr$ 6.'00 _ 3,60.
ODEON _ Cr$ 6,00 (único)
ROXY _ IMPERIAL Cr$ 1,80

('l'nico) .

Censura at4 anos.

DR. SAULq RAMOS

Avisa a mudanç.!l. de seu COlO-

Ao tomai' aperitivo

Peça Bitte�
/ Agui'a puro

PASTA DENTAL
ROBINSON

NOVIDADE SENSAClONAL

Qua1quer pessoa pode ganhar uma BATERIA

DE ALUMINIO, éomprand� o 'saboroso caí..,

MIMI.

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

Iheii'o da ilustraoAo ......ima.�

lhe. em lUD&vel gesto. um ·oâIloe do

."celehte ..peritivo KNOT. lem�

... V. Sia. de lICt'escentar. ao�
oer .. geotileza:ESTEÉ TAi1-
BFl'1 O NEli APEiUTIVO

PI'lED/!.ET(I!

.1?J!1iii )I�(�I1 (IH j){)ODUTO DA Kf/orU./IfO••C(Jr.. t ifGlIIU)$
' ITAdAI-- �-�

.}

te". Experímeute-c.
Ê um produto dos Laboratório!

\Jvim & Freitas, S./A.

As

VERDADEiRAS

PASTILHAS

VALOA
evitem o

, ,

Casa IRecem
construida
DESOCUPADA

lJ.UA FELIPE lvEVES

-.

o Aperitivo completo

"

.

'

CASA M·ISCELANEA diatri
buidora dOI �Rádiol R.!'Ca A
V'ictOfõ. Válvwál e Di.co••
Rua COdlclheiro:lt Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GARAGEM Se ricos quereis ficar

[Aluga-se uma, fec�ada, com lugar
para dois carr� Avenida Mauro
Ramos 131. Tratãr no)ocal.

..

• < "'••

A mais. alta qualidade!
O mais variado estoque!

<:
.. ·I

f
'I

,1'

.'

Veja nesta lista os artigos
de que necessita e procure
conhecer. os nossos preços.

PARA A AGRICULTURA. Amplo e mo

derno sortimento de máquinas e ferramentas

agrícolas: tratores especiais para hortas. ara
dos. grades' de disco e dentes.

Máquinas e veneno para extinção
de gafanhotos. formigas e outras

pragas. Mangueiras Goodyear.

PRODUTOS DOMÉSTICOS - Desde fogões d e todos
os tipos e equipamento para cozinha até produtos para
toucador, drogaria, perfumaria e um variad! .sirno es-

PREÇOS CONVENIENTES
PARA ATACADO E VAREJOtoque de artigos finos para presente�. F'il-ros.

geladeiras. máquinas e rádios das melhores

marcas. Secção de fazendas e artigos de ccn

fecção, capas para chuva. capotes, encera

dos. etc .. Mangueiras Gcodyear para jardim. CARLOS NOEPCKE S. A�
.

PARA TRANSPORTES - Automóveis. caminhões,
camionetes. Possuímos um completo estoque de pneus

• Goodyear especiais para cada tipo de serviço.
Câmaras de ar, correias de venttlador e

baterias GÓodyear. Ferramentas e .macac:s
até 5 toneladas ..

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Matr:z: Ho rio nó ooli s � �Uiajs: 81umenou -Joaçaba
.Jotnvtlle -- Lages - Laguna - São Fec oclscc do Sul -

Tubarão. - AGÊNCIA EM SANTOS - ESCRIT(?RIOS
EM SÃO PAULO, CUKITIBA E RIO DE JANflRO

DKMAOORES ·'COMERCIANTES ·INDUSTRIAIS

I
I

----;

.7ronspcrfe de cargas e p.assogeircs entre os portos da
Laguna e R:o d e .Jcnelro. - Fábrica de Pontos °Rlta

Moria" - (Prego, d� Ferro)

IMPORTADORES E AUCADlSTAS
fczendas - Ferragens - Máquinas - Produtos Ouimt

cos e Fcrrnc cêuttc es - Telegramas IIHOEPCKE"

Coqueiros Praiá
Â VI SO

Clube
o encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que

continua fornecendo. refeições e bebidas; geladas.

GRIPE o TOSSE o BRONQUITt
LABORATÓRIOS PRIMÁ: C. P. 1344. RIO

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
FIGri e Pomícultura

H. J. Cipper.
Corupá, .

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente!

De modo tacil elegei
Fazei hoje uma inscrição
N o Credito Mutuo Predia

,

"�i

l·, .4!

I

A facilidade no bar-
..

bear não depende de

jeito, mas da lâmina.

Com Gillette Azul, por
. mais forte que seja
a barba; é fácil fazê-la

com satisfação.

barbeado ...

adorado'

GilletteAZUL

-

I.) TESOURO
Da instrução está ao aícanoe

de todos. Dá esse tesouro ao teu

amigo analfabeto, levando-o a UDt
curso de alfabetizacão no I Grupe
Esooíar- São José, na Esoola Indusc
trial de Florianópolis ou na Ca�
dral MetroPolitana .

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

Muitas felicidades pelo naseime•.
to de seu filhinho I

Mas. não esqueça, que o melhor.

presente para 9 seu "PIMPOLHO"l
é uma caderneta do CR1l:DITa
MUTUO PREDIAL.

SENHORITAl
A ultima creação em retri

geran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda; 41

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

Camisall, Gravata.j Pilam.: ••
Meia, da. melhore'i pelo.,. me
oorea prece••6 n. CASA 'MIS
CELANEA ..:... RuaC. Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o RS rADQ DomIngo 28 de Novembro a. '9&8 5

8a4io$ ialle_ee ��8aico��
· ,Da Fábrica ao consumidor. -- Grande estoque recebeu' a firma distribuidora

"

«Fíuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565' - Fpelís.
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De acordo com os imperafivos da
razõo, da ciência e do bom senso:.

• r "'.

l
r

Larga-me.;
Deixa-me grilar!

.�
'rf' \

. !J.
"

.)' I �,'l',,- ""

,

,XAROPE
'S•. JOÃO

Combate a tosse, a

bronquite e os resfria-.
dos. João O Xal'ope S.
éefic·az no tratramento'
das afecções gripais e

das vias respiratórias.
O Xarope São João
90Ita o catarro e faz

expectoro,.. fàcilrn�ntê.

'VAEAORIO?

END. TELEGR."ARGENOTEL"
TEL. 25-7233

RUA CRUZ LIMA, 30 /
PRAIA DO FLAMENGO

•

reersa-se
De nr-a Erupt-egada à Rua Tiradentes

Jlo 16 Sobrado.

Nervo$,D.ebm:
tadõs

�

Provocam
a Heurasthenia! D".

.

r.
NAO DEIXE QUE o EX-
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o nu OR-
GANISMO, 'PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO.
E INTELlECTUAL o
lEVARA', FATAlMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

CASA E CHÁCARA
Vende-se uma bem confortável

I
DIREÇAo:

s,ita a rua L�lro Linhares, n. 61 Amélia M PigozZi
.

(perto da Penitenciária) ver e tra-
'

lar na mesma, RUA ALVARO DE

N. o 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidos, bemorragias
e suas consequências.
N.:o 2: Falta de regras, regras
atrazadas suspensas. dernlnuido s

e suas consequências.

VAUMART
,

Os primeiros I symptomas da
neurasthenià são geralmente a
insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatarnen
te, com um remedio de effeito
positivo e immediato. Não
.

orne drogas perigosas. VigonaI
é o remedio indicado para

q:.Jalque'i' caso de r;eurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
resti tuindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás pessôas exhauridas.

�\f'--;:.� � �
, i\WOf1eLlUl'�
-.

.

rtCHnSFI.CA f1 DÁ SAÚDE
."bo,alo,.os ALVIM & FREITAS - S. Paulo

. \

Co CARTER DUPLO,
de nível constante,

para assegurar per,
feita uniformidade
na lubrificação, evi
tando fa tas ou ex

cessas, prej i.dici is ao

��r&
r.�

• CILIl'IDROS maiores, para
assegure r maior prcdução com

menor número de rotações.
• PISTÕES automotivos,

ligeiramente cônicos, com

4 mói as de segmento.
, • MANCAIS de rolamento

"Tirnkern"; com regulagem
lateral.

• VALVULAS do cabeçote de
ação instantânea, de fácil •

acesso e desmontáveis.
• SERPENTINAS de resfria

mento,maisl:ngas e na tr jetó
ria dir. ta do ar do ventilador.

• EXTRATOR automático,
para mai cr facilidade de pur

gação da água de condensa ão
do tanque. E, �,em de tudo isso,

• Uma eficiência volumétrica,
garantida, de 75 %

• Peças de recãmbio e assistência
mecânica em toda parte.

.. � Peçam maiores detalhes a:,. ..

Matriz: Rua das Marrecas, 21 • Rio de Janeiro

Agente neste Estado:

MACHADO & CIA.
Rua Conselheiro Malra. 54 - C. rOSla(: 37 - End. fel. PRIMUS - Tel. 1658 - flORir NjpOLlS - Sla. Calarina

Alcides Acioli de Vasconcellos E�critório Técnico
Cid Rocha Ama'ral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.

teuJo regressado de sua viajem a09

E4Kados Unidos da América do Nor

-te e países visinhos, .0 Dr. Cid Ro
'I cha Amaral reabrirá seu escritório

(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos' e

clientes'.

Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3.
NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO INTERIOR

O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do
Dr. Alcides .L\ccioli de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio
Branco n. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de Janeiro ,encarrega
se 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

o VALE D$ ITAJAJ
Procurem na A.�êllela

Progresso,
LiVRARIA 43, LIVRARIA:

ROSA

'FÁBRr(�A DE FOSFOROS (PRON·
TA P. FABRICAR)

Vende-se
.

Maqninário Cr$ .250.000,00
'

Prédio, Imoveis Cr� 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. c.

Vende-se tb. só maquinár-ib
lnformações com A. Wehrnut't

Brusque - Santa Catarina"

Extt-angeiros.
Oferece, outrossim, os seus serviços corno intermediário

entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte
rior. Pedro Medeiros, Auxiliar

IP R E Foi R A O 5 L E G I TIM O S

lINHosDALVY
GENUINO PRODUTO DO BRASIL

IND. DE ,LINHO E AlG. "DALVY" S. A.

FIAATIL
(orrespondencl J

Comercial
Confere
Diploma

METOOO:
Moderno e. Elícients

CARVALHO. 6S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bocaiuva lutarão pelo seguIndo posto
"

,

o Avai ser o vencedor da rejre- tar uma nova surpresa neste realmente _e�tivesse dia�te �e
ga. Essa conclusão tiramos a- fim do campeonato de profissio-! um compromisso de máxima im

pós a derrota do quadro boquen- naís promovido pela entida,de; portãncia. .'
..

se diante do Figueirense, por "mater", como' sucedeu no

pri-I'
Assim teremos logo a tarde

contagem dilatada. Contudo, o meiro turno quando �ogrou 1evar um espetáculo �letriza�te, ��da
Bocaiuva bem poderá apresen- de vencida o Figueirense e o do a agradar at ao mais exigen-

próprio Avaí, seu antagonista te expectador.
,

desta tarde, Quadros prováveis:
Os aficionados estão dando . Avaí - Adolfinho, Fatéco e

grande importancia á peleja 'I'avínho; Verzola, Boos e Iva

naturalmente por' estar em jogo ni; Felipinho, Nizeta, Póvoas,
o segundo posto do certame, Bráulio.e Raul.

/

pelo que é de se _esperar uma . Bocaiuva - Luiz, Andorinha'
grande massa de torcedores no e Dinarte ; Getúlio, Mafra e Pa

cmpo da rua Bocaiuva. checo; Niltinhó, Medinho, Amé-
O Bocatuva, em seus nove rico, Arí e Caréca.

anos de existência nunca con- Dverá dirigir o prélio' o sr,

quístou um título. A oportuni- Waldemiro Melo.

be de Agapito Velosotudo enví- A partida preliminar reuni

dade se apresenta agora e o clu- iá no gramado, com Início às

dará para não perde-la e temos .1'3,30 horas os quadros de aspi
certeza de que QS rapazes' da fai- ràntes. Será árbitro do embíen
xa amarela correspanderá á con- te o sr. Manoel Tourinho.

fiança néies depositada.
.O Avai foi o único clube a ven

cer o campeão que é o Paula Ra
mos no certame que hoje termi
na. O clube de Paulo .Lange em

bora atue hoje como franco' fa
vorito irá á liça com todos os

seus valores e pelejará como se

Avaí e
Com a derrota do Figueirense

.rrente á homogenea esquadra
do Paula Ramos, perdeu o Avaí
as .últímas esperanças de, ser

campeão da cidade. Entretanto
o titulo de vice-campeão está

vago e' o Avaí irá hoje ao gra
mado para obte-Io. Antes, po
rém, terá que'passar pelo Bo

caíuva, no embate que hoje as

sistiremos no estádio da F.C.D.
Muitas são as probabilidades de

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Estatutos QUATRO VEZES CAMPEÁ
OLIMPICA

,

«mater»da catarinense
Federação Catarinense de Despor-

Noticias chegadas da Capital Fe- tos, mas que a mesma deve creden
deral informam-nos que o Conse- I ciar um representante para se eu
lho Nacional de Desportos COIl1Ll- tender com aquele orgão sôbre as
nicou à C. B. D. que aprovou em emendas a serem feitas no' do
principio o projeto de estatuto da cumento.

Realiza-se boje a regatà Internacional
,

de Porto 4leg're ,

,\ I menos de 19 clubes sulamericanos,
Será realizada hoje em Pórto I dos quais 7 dos países do Prata, fl3

lAlegre a grandiosa regata intern;J-1 tripulações e 411 remadores torna
cional do remo, promovida peja rão parte na sensacional regata
Federação Aquática do Rio Gran-le que, pelo visto, - deverá ultrapassar
do Sul Informes chegados da ca- em brilho e concorrência a regata
!pital gaúcha revelam que nada do ano passado.

CAMPEONATO CARIOCA DE
FUTEBOL

Tendo andamento ao certame ca

rroca de profissionais, serão efe
tuados hoje no Rio os seguintes
encontros: .

Botalogo x Flamengo,
Vasco x Madureira,
Olaria x Bonsucesso,

..

Será decidido hoje o campeonato' mineiro
,

I
do América e Atlético, decidindo o

Sob as ordens do árbitro britàni- titulo máximo do futebol mineiro.
co MI'. Barrick, jogarão hoje em Calcula-se uma renda de 200 mil
Belo Horizonte as equipes rlvais cruzeiros.

AiVJÉRICA E ÍPIRANGA EM DISPU- O CAMPEONATO CITADINO

TA DO TROFÉU AMIZADE PUTEBOL EM NúMEROS
América do Hio e Ipiranga de SU(J PROFISSIONAIS _ MISTO

Paulo assentaram a -rcàlizaçâo ce Jogos realizados
uma "melhor de três" em disputa Paula Ramos (j xBocaíuva 1
do troféu "Amizade". A primcirn
partida da série deverá ter lugar
hoje no estádio do Pacaembú, na

capital paulista.

Apresentamos aos nossos leito
res a sra. Fanny Blankers Koen, de
Holanda, quatro vezes laureada
nos Jogos Olimpicos recentemente
realizados em Londres: Trata-se da
maior atJéta feminina mundial, de
todos os tempos. (Foto gentilmen
té ofertada pela Vaz Dias Agency
Inter-national, da Holanda).

'\

A Argentina ausente do SUl Americano
Buenos Aires, (Via Aérea) _ (De simbólica de um minuto em todos

H. R. Valdovínos, correspondente os campos. Antes da greve sirnbó
da U. P.) _ Poucos homens na Ar- lica, a Associação Iêz a advertên
gentina chegaram a despertar Ier- cia ele que, se ela se realizasse, se

vor popular comparável 'ao de no- ria suspenso o Torneio Prof'issio
ines como René Pontoni, Rináldo paI do ano, com o que ficaria
Martino, Félix Loustau, J. Moreno ameaçado o prof'isiona lismo. A AFA
e alguns dos seus companheiros. cumúriu a ameaça, mas recuou, de
Êstes foram os homens que deram pois. Contudo, disse que' chamara
a Argentina o seu maior orgulho o os jogadores <aos campos ao mesmo

título inconteste de campeõés 5ulá- tempo em que declarou que con

mericanos de futebol e o direito siderava inexistentes todos os seus

de reclamar _ talvez com razão _ compromissos anteriores. Em vis-
o titulo de campeões mundiais. ta deta última dccião, os [ogadores
Agora, todos êsses homens não compareceram às partidas rc-

UINa das mais brilhantes consteIa- guiares, que se realizaram com qua-

, ições
'

de futebolistas reunidas no tiros de divisões inferiores. A ,AFA,
mundo por um só país _ terão em represália" resolveu cancelar, os

de "guardar as chuteiras". COt1lO contratos de. todos os que se nega

culminação da súa prolongada dis- ram a cumprir as suas obrigações.
puta com as autoridades 'da Asso- Como a Associação si ndical dos _io
ciação de Futebol da Argentina, gadorés não é 'reconhecida pelas
esta resolveu expulsá-los dos cam- autoridades, a greve era considera

pos, 539 jogadores _ 301 da pri- da ilegal e a expulsão de todos eles,
1U(\ira divisãó, titulares e reservas, "por não Clúl1primento dos contra

e 238 da segunda divisão - tiveram tos, perfeitamente legal".
os seus contratos cancelados. Du- Isso significa que o selecionado
rante dois anos, não poderão atuar não irá à Europa, como estava pro
em nenhum jogo oficial argentino g)-amado, e que a Argentina nuo
nem tão pouco, de acôrdo com os pa rticipará do próximo campeona

regulamentos da Federação Inter- to sulamericano do Rio de Janeiro,

�:�!���a\�i�i�u�:o�u:��l\�:nh���:: para' d::;�: ; ;:�::;R::11peão..Palmeiras e Carlos Renanx rotarão bOje
membro da Federação. Para 'mui- ,Rio,27 (V. A.) _ Os. ([uadros de

I

pelo t-,tulo máx·,mn Ido Vale da Itl.Íl·�I·tos dêssçs jogadores a suspensão profissionais .do Vasco da Gama. ]i- ", .'
r. O. II

por dois anos pode significar a de- der do campeonato carioca de t\lte- •

,Palmeiras, local e C. A. Carlos ne
�aparição definitiva dos campos de boI e do' Palmeiras, de. São Paulo, Em partida decisiva do campe'O- naux, de Brusque, lideres do certa

'futebol. deverão' pelejar amistosamente no nato, da Liga Blumenauense rle me.' Convlflado plllos dois clllhe

A história cdmeçou há d�is ou
dia 22 de clezembro próximo, no es-j Desportos deverão pelejar hoje ii para dirigi)' o prélio, seguiu unten
tàdio do Pacaembú. 'tarde em Blulllenau os quadros (lo o ároitro Newton Monguilhot.três anos, quando os jogadores for-

maram Ul�1a espécie de sindicato - BAR F IGUE I RENSE � C As águas do mar não 'constituen1
�'Footba1lishl,s Argentinos Agl'e- ,''- • • I perigo para a C'onservação dos Mv-
miados" _ para combater algumas ABERTO DIARIAMENTE I tores JOHNSON Sea Borse pois to

práticas de seus próprios clubes, 'dos ê1es, antes de sair da fábrica
óTIMO, PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES I'que, costumavam u ar os seus jo- CAFE:', SAM,: _

s�o tratados por um pro,cesso espe,
, CHOCOLATE, LEITE, SORVET�S, FRIOS, 1?ASTEIS, ,�

gadores eomo peças de seu, l110bi- "

cial, idealizado e executapo paraDUICHES, CACHORRO QUENTE.li-ál'io, vendendo-os, negociando-os, proteger as partes metálicas contr:lJOGOS DE PING-PONG ...trocando-os e, segundo os, próprios os efeitos corrosivos da água salga-
"players", pagando-lhes salários BAILES da. Distribuidores Comércio �:
miseráveis. As condições memora- 5a.s FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS Transportes C. Ramos S'. A. _ Joiin
ram, muitas vezes em consequên- 5as FEIRAS, S-,\BADOS E DOMINGOS- DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

I Pinto 9
ela de greves. Quando os clubes , MATlNÉE ·INFANTIL I,

'.

atrasaram os pagamentos de somas BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS... I
. .

devidas a poucos dos seus, jogado- CADA úLTIMO DOMINGO DO Mf:S, RECEBERÁ UM PRf:�IIO A CRIAN- PA�"'.\ nF,N'!J'f\L
1'('S, t'stes, realizaram uma grcve, ÇA QUE TIVER MAIS FllEQU.ÉNCIA NAS MATINÉES I·y ROBINSON

� ,�

SUL AMERICANO DE �OX
SANTIAGO, 24' (V. A.)-

i Até agora só á Argentina e o

SINDICATO DAS ENTIDADES E Chile retificaram suas ínscrí-

ASSOCIAÇõES DESPORTIVAS! ções no campeonato Latino-Ame
Por sugestão do Fluminense' ricanode Box que será realizado

F. C., será fundado no Hio o Sin-; nesta capital-a partir de 10 de
dicato das Entidades e Associações dezembro proximo, aguardem-se
;DesP9rltiv�s para melhor ser de- i as retificações por. parte da fe
fendidos os -interêsses dos clubes

I derações
similares do Perú, do

em 'assuntos trabalhistas. Equador e do Uruguai. ,

...-_._-_-_-.-_-_.....-.-.-.-,...-.-_-.-.-_._-.._-.-_�__._.._....-_-_-....- .......-.-_ ........_-. .-._"M. _ W"t

Clube H,lético Cetarmense
Recebemos e agradecemos li se- Silva; 2° tesoureiro _ Léon El1Ii-

guinte circular: llio Portella; Diretor Técnico
"111110. Sr. Diretor esportivo de 1.lplIo Pedro Nunes; Diretor de Fu

"O Estado" _ Nesta. ; teból _ Arsaldo Viana e João Fcr
- Apraz-me comunicar a v. s. uuc Inandes dos Santos (auxiliar); Di
em data de 30 ,do mês p. findo retor de Bas(�uetebol e Voleibol _

foi empossada a diretoria \ eleita .Tosé R.odrigues Nunes; Diretor oe
Dara reger 'Os destinos deste' clube, Atletismo _ .T osé Aurélio Malta;
durante o periodo social de 194,8- Diretor Social _ Raul Dias da Sil-
194-9 e que 'ficou assim constitui- va; Diretor de Propaganda _ Aro�
da: Cabral Teive; Orador _ Pompilio
Presidente de honra _ Tte.-Cel. Costa; Guarda Esporte _ Ari Egi,-

P:::ulo Gonçalves Weber Vieira da dio Gil. "

Hosa; Presidente - Alberto do')
Santos Lima Fa]ardo; Vice-presi
dente _ Paulo Mendonça; 1° se

cretáriu _ Bruno i\'Iári9 Cechinel;
2° seol'etário _ Acelino Assonirl)
Cardoso; 1° tesourciro _ AtaJiha

'\Talho-me do ensejo para aprr
sentar cO)'(]iais saudações esporti
vas. ALBEHTO DOS SANTOS UM �
FAJAHDO. D)·esidente. BRUNO M,\
RIO CECHINEL, 1° secretáário'·.

f

DE

A va í�3 x Figueirense 2,

BocaiuvaB x Figueirense 2

Paula Ramos 2_x Avaí 1

Paula Ramos .2 x Figueirense 2
Bocaíuva 5 x Ava

í

2

Paula Ramos 5 x Bocaiuva : 3
Ava í 3 x Figueirense 3

Fjgueircnse (j x Bocaiuva O
Avaí 5 x Paula Ramos 4.

Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Classificação dos clubes

Campeão' _" Paula Bamos, - fi
jogos, 1, derpota, 4 vítórías.. 1 em

pate, 22 goals pró e 13 contra. Sal
do 9 goals.

'

20 lugar _ Avaí _ 5 jogos, 2'
vi Iótias, 2 derrotas, 1 empate, 1!�

goa Is pró e 16 contra- Deffcit : 2

goals.
30 lugar _ Bocaiuva _ 5 jog'os,

2 vítórias, 3 der-retas, 12 goals pró
e 21 cOl;tra. Deficit: 9 goals.
4° lugar _ Figueirense _' 6 j.:>

gos, 1 vitória, 3 derrotas, 2 ernpa
tes,- 16 goals pró e 14 ontra. Salrlo ;
2 goals.

..

Artilhei1'os
i\.Jandico CP. Ramos) .

. Caréca / (Bocaiuva) .

Hélio (Figueirense) .

Lim:ll-o (P. Ramos) .

Salrl (Avaí) .

Niçácio (P. Ramos) .. , .

Gasliio (Figueirense) ti'
:-\izC'la (A"aí) .

Rrául.io (;haí) .

Fl'lipe (A\'aí) .. '" -

Bente\l (P. Ramos) , _ 2

Carioni (P. Ramos) _ _ 2

FOl'nerolli (P. Ramos) 2

Aug'\lsLo
'

(Figueirense)' 2"

:\It-'dinho (Bocaitwa) •
2

C:etúlio (Bocaiuva), .

Américo (Bocaiuva)
Nrr!r (Figueirense) .

Hamilton (Figueirense),:...... Z

Capeta (Figueirense) 1

Ad (Bocaiuva) 1

Nicolau (Figueirense) 1

Pinto (Avaí! �{
A1'qtteÍl'os vasados

Luiz (Bocaiuva) .. . 21

Adolfinho (AvaO 1&

Mafra (Figueirense) 14

Brog'nõlli (Paula Ra�os) 11

.Tonico (Paula Ramos) 2:

Jllizes que apitaram
Josr Ribeiro 3 vezes,
Waldemira Mello , .. 2 vezes

Manoel Tourinho ., _. 2 ,vezes

Aldo Fernandes 2 vezes

'\c,\·tOl1 :\I(�n.�"l;I:1. t .,. .. 2 vele:>:

8
5
5c

4.
'"

4
3
3
3 '

3

2
2
2
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.,.$erv;c.o melh-o.r •.••
..pelo mesme preço!

avôos semanais para a Europa,
Buenos Aires e Montevidéu,

linhas aéreas ��
escandinavas ��
Av. Rio Branco, 277 - Loja l-BD •

Tel. 22-2870 - Rio de Janeiro
Em todo o Brasil:

� agências de Turismo e naS' agências
dos HServiços Aéreos Cruzeiro do SulN_

Vabelos'Brancos!

,I

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz vol.

tal' o Cal' natural primitiva
(cu.tanha i l.ura, doirada ou

negra) em pouso tempo. Não
, tintura .. Não mancha e não
auja. O .eu ueo é limpo.
facil e agradável.
A Loção Brilhante extingue

o. co.pa•. ° prurido, a .ebor
rhéa e tadae a. afe.cçõe. pa
raeitária. do cabelo, a..im
como combate a cal9icie, re

vitalizando a. raize. copila
I"'. Foi aprovada pelo Depar-
a.mento Nacional de Saúde
Pública.

CUTIS
CANSADA

"i •.

. fij' �s S��d�I��
gas t\a testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, mano

chas, cravos e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fi� nas virtudes do Creme Rugo].
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noi tes
em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam 'nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor é mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar-ma

cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

�UGdL
Alvim & Freitas, ltda.·C.P. 1379·5. Paulo

(

Representações
80 Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul. do

Estado, ofertas com detalhes à
�aixa Postal na. :1.09

Laguna - Sta. Catarina

CASA

"t:iquei deveras ,surpreendido
com a efi'ciência do motor e

a resistência' do chassis "�I

7

- declara o Sr. Samuel Pereir� do

Lago, de Penápolis, S. Paulo, pro

prietário de Um caminhão Super
Construído Ford 1948, modê/o

F-7, para transporte pes�do.

As leves cargas de cana

de oçuccr. ou os pesados
carregamentos de ma-

. deira, são o mesmo para
o caminhão Ford.

em .serviço e maior duração. Conheça êsses gigarrtes
do trabalho, que lhe oferec_em: 145 cavalos de fôrça •.•
transmissão de 5 velocidades ... eixo-traseiro de dupla
velocidade (na série F -8) ... freios hidráulicos extra

grandes, com freiagem auxiliar a vácuo ••• cabines

maiores, isoladas das vibrações do chassis •.• e inú

meros outros aperfeiçoamentos.
FORD M O TO R COMPANY.

o ESTADO-Oomlngo 28 118 Novembro Cla '948
�---------------------------------------------------

CDMINHOES� FORD 1948 ..

Diz aInda o S1:. Lago, que o seu super-carrrirrhão F-7

of�rece a mesma facilidade de manobra dos cami

nhões menores, nas estradas da sua região. Há uma

razão para isso: os super-construídos Ford· são o re

sultado da maior experiência da Ford, na construção
de caminhões. Além disso, êsses novos caminhões

possuem fôrça e, resistência superiores às necessida

des habituais. O resultado é claro: menos desgaste

Econômica Federal
Santa Catarina
EDITAL

deCaixa

De ordem do sr. Presidente do Inquérito Administrativo mandado
instaurar para apurar irregularidades na Agência da Caixa Econômica

Federal de Santa Catarina em Blumenau, (Portaria de 28 de outubro de

1948) fica citado; o sr. CARLOS JOSÉ MORITZ DE SOUZA, caixa de

3a classe da referida Agêpcia, que se' acha em lugar incerto ou não sa

bido, nos termos do artigo 174, do Regimento Interno provisório desta

Caixa Econômica, para apresentar a defesa que tiver, dentr-o do prazo •

de dez dias a contar do oitavo dia após a publicação do presente edi
tal.

Florianópolis, 19 de novembro de 1948.

I

LOJA DAS CASEMIRAS
EspeCializada em artigos para

'homens'
.

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
'ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço da praça
Faça uma visita à aessa Cala everifique

nossos prevos e artigos
•........................ ,....

VENDE-SE a casa sito a rua

Major Costa S/No Tratar na IRua General Bittencourt 79. � J

Ar.í Mafra
Secretário .Geral

Leia, Divulgue e Assine
rrJornal de Joinvile fr

o completo Ornam
Catarina

de

II C A P I T A 'L A R!'
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

inicial de Cr$ 1ú,00 apenas.
Participação nos lucros

pessoais, conce-

mais
Sauta

Cr$ 20,00 além da }ói:a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ontem e boje
DO passado

27 de Novembro

IA DATA DE 'HOJE RECOHD.\-
NOS QUE: ,

,

- em 1614, Daniel de la Ponche,
senhor de La Ravardiêre, comandau
te dos franceses que ocuparam <l

ilha do Maranhão, e Jerônimo de

Albuquerque e Diogo de Campo s

Moreno, comandantes das fôrças
brasileiras, assinaram um tratado c:e

'paz;
_

- em 1688, uma "provlsào " proi
biu que os governadores consentis

sem na colocação de I seus retratos,

las Câmaras ou outros estabeleci
mentos púb�icos;

- em 1807, no Sêrro, Minas Ge

rais, nasceu Teófilo Carlos Berre

dito Otoni. filho de Jorge Benedito
Otoni e' D. Rosalia ,Benedito Otoni
vindo a f'alecer )10 Rio de Janeiro,
em 17 de Outubro de 1869;

- em 1844, o Tenente-coronel ,I,)

sé Antônio Pessôa de Melo destroçou
'os 'insurgentes de Pernambuco, nas

imediações de Una;
- em 1868, o Marechal Duque ele

Caxias mudou o seu Quartel Gene

ral para o Chaco;
- em 1903, no Rio de Janeiro,

faleceu o ilustre catarinense Al.ui

rante José Pinto da Luz;
- em 1907, a Companhia Car-ris

Urbanos e Suburbanos desta Capi
tal iniciou o assentamento dos tri

lhos, começando da Rua Padre Ro-
.

ma;
- em 1935, os adeptos do, C01UÜ

nismo, com ordens de' Moscou, ?s

creveram páginas negras na HIsto
ria do Brasil. Em Hecife e' no Rio
de Janeiro deram-se as cenas infa

mes que ainda hoje relembramos
com repulsa. Militares com "a von

tade firme de bem cunprir a sua

missão" foram bárbara e covarde
mente assassinados. Eis porque o dia
de hoje ficou assinalado no calen
dário cívico como 'o "Dia da infâ
mia".

- em 1946, em ,os salões do Cln
be "12 de, Agôsto" realizou-se im

ponente sessão solene em homena

gem a memória das vítimas do co

munismo c após uma empolgante'
passeata cívica ao redor da Praca
"15 do Novembro".

"

Florlan6polls, 28 ele 'Novembro de 194,8

Grande Companhía Nair ferreira
,

Espetéculos mustcedos -

,

Dentro' de alguns dias d-everá blíco e selecionado entre os ori

estreiar nesta capital, no Teatro gina is dos mais célebres autores.

Alvaro de Carv:}lho,.a grande Entre êsLes se encontra .Paulo
Companhia de- espetáculos musi- Magalhães,' Luiz Jglézias, Dario

I
Nicodemi, Eurico Silva e outros.

_-\ peça para a estréia sierá
"Uma dama cm apuros", da auto

ria de Paulo Magalhães.
�o elenco da Companhia figu

ram Olinda Dias, corno' diretor

artístico, que adaptou para o íea

Iro o conhecido drama "Canção
de Bernadette"; Gilda Camargo,
a gt-aoiosa soprano da "Rádio Re

cord" que tanto sucesso alcançou
no programa "Só para mulheres";
Cartucío Medeiros, Raul Levi e

outros.

Em 'nossa redação esteve ontem
'o sr- Alberto Marques, que nos

veio antecipar a notícia da pró
xima chegada dessa grande Com

panhia, a qual proporcionará ao

nosso público noitadas de arte e

ele alegria.
Acha-se aberta a asslnatnra pa

ra 5 espetáculos, ao .preço de

Cr$ 40,00, sendo a poltrona avul
sa de Cr:ii 10,00. As assinaturas

podem ser feitas na gerência do

Cine Ritz.

. '

A tor Raul Leci
cados Nair Ferreira, que realiza
vitoriosa excursão pelo sul do

país.
A Companbia Nair Ferreíra

traz a Florianópolis um reper
tório desconhecido do nosso pú-

�_._,,_._._- - - -_w_-_-_-_-_-_-_-."._._p_-_-_-_-_,.-_-_.,_-JA_-_- -_-.-.-_-_- -_-.-_-_-_-_-_-_-_

AO TQOVADOR Encontram-se. atualmente em USCl,

em todos os recantos do mundo,
centenas de milhares de 'Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano,
um SEHVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C.

Ramos S. A. - João Pinto.i â.

Nas quadrinhas' ontem
publicadas pelo'DIÁRIO, o

TROVADOR meteu 8 pés
no 4.,0 verso da 1.a delas.

Em verso bom e seleto
Digo já o que tu és:
Trovador analfabeto,
Com. quatro pares de. pés!

G. T.

A :;URTE

'1
está batendo. á sua porta;' prefira o caf

é

MI

MI, que está distribuindo, como presente
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE

ALUMINIO. Dia 28
A DATA Dh fiUJE HECOHDA

NOS·QUE:
- em 1630, um corpo de holandc- •

�es foi derrotado em Salinas (Hcci
te), pelas tropas de Matias de Albu
querque;
- em 1632, caiu prisioneiro dos

holandeses o então Capitão Fran
cisco Rebelo, em uma embuscada
na ponte de. Hecife, conseguindo
libertar-se em 14 pe Abril de 1633;
- em 1635, fundeou junto de J2.

raguá .(Alagôas) a esquadra qne
.condUZIa o novo governador-geral
do Brasil, Pedro ,da Silva, bem co

mo o General Hojas nomeado uara
o exército de Pernãmbuco'

'

- em 1834, seguiram pa'ra a Pa
raiba as fôrças da Confederação rio
Equador, vencidas pelo General
Francisco de Lima e Silva no Re-
cife;

,
'

,

- em 1821, foi fuzilado Frei
Caneca, patrióta republicano;
.- em 1838, nasceu em Campos,_

RIO de Janeiro, Tomaz J'Osé Coelho
de Almei,da, filho de Custódio Jo-

I •
sé Coelho de Almeida e d. Maria T.

Pelo Ipresente, ,e na iórma do ar.t. ,19 dos Estatutos são do R. Almeida, falecendo no Rio

c?nvidados os senhores acionistas da Maquinária Sul Cata- em 2,0 rIe Setembro de 1893, ([uano')
S/A C

,. '

d
' .' PreslcJeilte do Banco do Brasil'

l'lllense .' • ornerClO & In ustna - para a assembléia ge- - e,m 1841, Bento Gonçalves,' chc ..

ral €�raordinária que !Se realizará no próximo dia ,2 de dezem- fe foarrupiJha, e o General Fmttlo
bro, �s 9 horas, na séde social à rua CeI. Mar.cos Rovaris, em so Rivera, então Presi,dente dà Rc
Crescluma, neste Estado, afim de deliberar sobre a seguinte pública Oriental do Uruguai, cIÍ.la-
ordem do dia: bolaram a segunda convençã'o se-

1)
. . -

d
creta de auxílios mutuos'

aqmslçao e prédios e terrenos para 'instalação da
-:- �11l 1844, o. Coron�l Joaquim

$éde social e pfic.inas; TeIxeIra Nunes, um dos mais bra-

2) relação da sociedade cOm .os seus acionistas. vos cumandantes ,do Exército far-

3) outros assuntos gerais de interesse da sociedade, roupilha foi derrotado e' mortó P(:'-

Cresciuma, 22 de novembro de 1948.'
lo Tenente-coronel Francisco Pe- ,I

. dro
-

dc Abreu;
___�_e_ls_o_�_a_m�o_s,_�_I_r_e_to__r-_P_r_e_s_i_d_e_n_t_e_. � ��n 1848. Nazaré, apesar da

�==������--
PARA

.... FER'IDAS> •

E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
C O C· E I R A 5 I

r R I E I R A S,

l6a. Circunscrição de' R. Militar

Comércio &: Indústria

. pê ord�m do Senhor Diretor, convido aos senhores pen
\SIOnIstas que percebem ,pela 16a Circunscrição de Recrutamen
to, e que ainda não receberam seus vencimentos até o mês de
novemlbro (inc1usiv;e) do éorrente ano, bem como t�d�s aque
les com quem Aest� Repartição se acha em débito, a comparece
rem com ur.gencla ao Gabinete do Sr. Fiscal Administrativo
desta C. R., d� 13 ás.16 horas.

'

,

'

Luiz Napoleão de Azambuja,; 1° Tenente FiiScal Admdnis-
trativo. ,

'

Maquinaria Sul Catarinense

Convocação ,de Assembléia Geral Extraordinária
\

. \
I

Nazira Mansur I Noticias acadêmic8t
I FACULDADE DE FIlJOSOFIA

,

CI1tNCIAS E LETRAS
'

! 1 eve lugar, em a noite dê quarpo_
I feira última, no Salão Nobre ,rÍ;[

I �"'acul.dade de J?_ire. lia de S,. Catari,,n,a, !l0va reuruao para tratar 'do

I
funcionamento .da recem-1'unda<!;\
Faculdade de Fil�sofia, Ciências e

I Letras de S. Catarina.
Nessa sessão, que teve .comparên.

cia numerosa, foi concluida, :.l,pus
inúmeros debates, a elaboração dos
Estatutos da nova reunião para a
semana próxima entrante.

CAMPANHA PRÓ-CASA DO ESTe
DANTE"

Sob a orientação do ilustre facul.
tativo rlr. Agripa de Castro Filri�
d.d. Diretor da Faculdade de Far:
macia-Odontologia de S. Catarina
prossegue a campanha humanit:íri;
em benefício da construção da Casa

Atendendo a solicitações par-
do Estudante Catarinense e aquisi.

tidas dos meios artisticos e so- ���Il���nl�;,�dutos "Promim" e S�ff,

ciais desta capital, o consagrado I Ontem. às 15 horas, na -séde j.
soprano senhorita Nazira Man- I Faculdade . !,eferida f�i., _reâlizada
SUl" está preparando para dias nova reumao das corrussoes dessa
da segunda quinzena do mês campanha, tendo sido tratad�s "a,

"

.
nos assuntos, entre os quaIS a

vindouro,
. u� concerto, em que' grande festa social-beneficente qUI

se despedirá, por algum tempo, será realizada sexta-feira próxima
de sua terra. É que a festejada dia 3, com a exibição em "av3nt:
cantora catarrnense vai casar-se premiére" da grande película "S�.

ainda êste ano tendo de fixar
nata �e Amôr", em' bel�efí�io 'la

.•. '. . supracitada Campanha, cujos Ingres.
residêncía na Capital da Repu- sos já estão à venda. '

blica. li'
Muito nos apraz antecipar, as- CPlURRASCADA ACAD1tMIOA'

sim, a notícia desua nova audí- x

ção cuia data será fixada opor-
Promovida pelo Centro Acarlê.

mico "XI de Fevereiro" da Facu;
tunamente. dade de Direito, será realizada r]c

mingo próximo, na chácara da Pe
nitenciária I do Estado (distr-ito da

energica defesa dos liberais per- Trindade), uma grandiosa e inédi!a
nambucanos, foi atacada e tomada churrascada com a comparência de
pelas fôrças do Tenente-coronel acadêmicos e professores das Fa,
José Maria Ildefonso da Veiga Pes- culdades de Direito, Ciências Eco·
sôa; . nôrnicas e Farmácia-Odontologia.

- em 1864, deu-se a capitulação P. ntp� da clnu-rasoada, terá ltU(3,
do Salto, no Uruguai; !Js 9,;W hl11'as da manhã uma pele

- em 1869, 110 Jejui-Guaçú, a ,i" f'ut-botistica entre as equines rla�
guarda

. avanç�d� do

Tenente-con'-j
Assor-iacôes Atléticas Acadêmicz

nel Quintaria fOI derrotada, pelas (1,,< F<1C'1l1,,-1aof's de Direito e Ciê�
t�opas do Co ITl'l1el FideJis Pais e

I
das E.conômicas. snb o patrocinj

SIlva. . n'l �f'rlpqlf'ão Atlética Catarínens
André Nilo Tadasco de Estudantes;

FREC,HANDO •••
I

No Egito, anunciam os jornais, o véu que des-:
de priscas eras encobria o rosto das mulheres.' foi abo- -

Iído.
'

Parece que o tradicional fallahaeen emigrou das'
margens do Nilo para esta risonha ilha de Santá Cata
rina. A:qui, os jornalistas da oposição, usam e abusam
da; máscara. a que as gentís egípcias renuncià:ram.,

Ainda ontem, lendo a revista �areta, do Rio, nO.

2.108, encontrei uma -carta daqui remetida e publi
cada sob a assinatura de uma: pessoa que informa Te..: -

I

sidir bem no centro da �apital e chama:r-se Alaor Jo- '

nas Corrêa! Por via das dúvidas a revista carioca, em
seguida ao nome de seu missivista; acrescenta, entre'
parêntesis, o 'seguinte detalhe: "Firma nãó reconhe
cida". A epistola trata da luz! A resposta' poderia fi- '

car por aqui, à vista daquele esclarecimento sôore a.

firma do' ex-egípcio escrevente. Há, entretanto,
'.

na
'

aludida carta, dois pequeninos tópicos que' comple
tam, à maravilha, o reconhecimento da firma do ilus- '

tre missivista. �iz êle, àis tantas:
"Todo mundo sabe (pelo menos por ,aqui), que ao

invés do govêrno do sr. Nerêu Ramos adquidi um

matar QU alp3.\fêliho de ·quaUdaJd!e ind!iscuthlleJmer1,te
pati'sfatória para o fornecimento dessa" indispensável
utilidade pública, comprou, por intermédio de uma.

companhia cujos proprietários são membros da sua
família, Un;l motor que, após 2 anos de uso;- já .deu" 0-'

prego". O ,sr. Jonas, ao que parece, viveu os anos de'
1945 e 1946 no ventre de aLguma baleia. 0'motór nãO.
foi compra do sr, Nerêu Ramos ou de seu Govêrno_
'Adquiriu-o êlsse renomado engenheiro 'catarinense, dr..
Udo Deeke, exemplo dignificante de honradez ,e cuja
competência até hoje ninguém pode' pÔr em -dúvida r

• O sr. Jonas, se ,não sabe disso, é que andava a 'catar

esperII}acete para as suas velas, no ventre.' de ba
leIas ...

,

Mais adiante vem o segundo tÓpico: "Com o que
,foi despendido no referido' motor, podia-se ter cons

truido nova usina elétriea ... "

A maneira de confundir eSoSa exploração é Jacil �

Se o sr. Alaor se apresentar ao Govêrno do Estado COIÍI
uma proposta de construção de uma' nova'usiria 'Pelo'
preço DEZ vezes maior que o do .custo do motor, e se

puder dar garantias de idoneidade para êsse negócio' f
da China, nós nos comprometemos a obrigar o Go

vêrho a aceitar a proposta! Se, entretanto, nos fal

tar fôrça, como órgão da opinião púbEca-, a 'obrigar.o '

Govêrno a aceitar essa proposta, DEZ vezes maiS

onerosa do que o motor, o sr. Jonas fi:ca autorizado a

reformá-la e tra;7Jê-Ia a esta redação, que, imediata

mente, encontraremos quem
I a financie.

Nessa reforma, o sr. Jonas pode aumentar o prê
ço da nova usina: ,pode pôr até Quarenta vezes mais',

o preço do motOr. Que venha o sr. Cetáceo. . . ,

, Guilherme Tal .

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


