
Presidente: Sr. Saulo Ramos importância de Cr$. 343.000,00.
- P. T. B. Idem. 147/48,e 147/48 Aurori-

o .MAIS ANTIGO PIÁRIO DE SANTA CATARINA Secretaríos Srs. Pinto de Ar- zação de credito que monta a

Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS ruda e Alfredo Campos - P. Cr$ 300.000,00. Idem. 148/48
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES S. D. Abre credito, por conta do da

----,-----
----- - Aberta a sessão, foi lida a ata presente arrecadação de Cr$ ..

Ano I XXXV Florianópolis Terça-feira, 30 de Hovem\bro de 1948 I M. 10.403 da anterior que logrou aprova- 95.000,00. Idem, 149/48 Idem

_�__ _ --'-._ :.__ ,__ _

ção, passando-se após à leitu- de Cr$. 140.000,00 ,para compra
-- -------

ra do expediente do dia. de um terreno e a edificação

T b r.. '- Sr. Arthur Muller - U. D. nele existente, à rua Victor
am ljm vao ser N. - Falou sobre o falecimen-, ·Meirelles. Idem. 1'50/48 Idem

�lument�slot' to, na cidade de Brusque,' do de Cr$ 1.800,00 em suplemen-
u U U U II nosso conterrâneo Sr. Arthur tação à verba 2-075. Idem.

Gevaerd, solícitando, uma vez 152/48 Credito de Cr$ .

li, Rio, 29 (V. A.) - O sr. Ed- consultada à Casa, fosse ínser- 480.000,00 suplementação àA, partida da senhora Chiang Kai-shek para os Es-tados Unidos tmundo de Miranda Jordão, a na ata da sessão do dia, vo- verba 4-161. Idem. 153/48 Au-

Nanquim, 28 (U. P.) - Na nalístas foram enviados para. o presidente do Conselho Supe- to de pezar, dele se dando co- toriza a aquisição por desapro
-Vés:pera d:a partida da sra. sul, desde Pengpu, e para o ríor das Caixas Eccnómicas Fe- nhecímento à familia do ílus- príação, de uma aréa de terras
Cluanrg Kaí-Shek para os Esta- norte; a partir de Pukow, atra- derais, estêve, ontem, em con- tre extinto. pela importância de Cr$.....
dos Unidos, a f,im de pedir aju- Viés do rio Yangtzé, diante de ferênc\ia com o ministro da Sr. RAUL SCHAEFER - Vi- 17.000,00. Idem. 108/48 Anu
-da norte-americana para o Nanquim. Informa-se que êsses Fazenda, que fêz sentir ao pre- ce-líder dO P. S. D. - Enalte- lando verbas, abre credito de
cambaleante govêrno do gene-. reforços entraram em contacto sidente do Conselho Superior cendo a pessoa do ilustre con- Cr$. 4.000,00, suplementar à
:ralíssimo, as tropas comunistas com os comunistas numa fren- a intenção do presidente da Re- terrâneo, a quem assegurou ser verba 1-037. Idem. 145/48 Visá

,avança�am at� 55 quilômetros te que se, estende de Ching- pública de aumentar, também, um caracter digno e honrado, desanexação do Cartorio na

na. capital chinesa, A sra. Paling até Tingyuan. ,

os funcionários das Caixas em tudo inatacaveI, apoiou Comarca de Urussanga. crian
Ohiang pretendia partir, hoje, OgeneraI Lou Po Chen está Econômicas Federais e do Con- as palavras do seu eolega ude- do o Registro de Imoveis. Reti�
de Ohangai, em avião fretado à frente das fôrças comunistas selho Superior, nas mesmas nista. rado do Plenário por ter rece

na Companhia Nacional Chi- em Ching-Paling. Duzentos e condições estabelecidas pela Sr. Braz Alves - P. T. B. - bido emendas. 151/47 Cria a

nesa de Aviação, porém, o mau cinquenta quilômetros ao nor- lei que concedeu aumento aos Em 'o seu nome e no do seu Consultoria Juridica do Esta
tempo abrigou-a a adiar a par- te de Nanquim, outras fôrças funcionários públicos, desde Partido, disse ser solídario com do de Santa Catarina e dá ou

tida até à noite de amanhã. comunistas e nacionalistas tra- que as rendas das Caixas com- as homenagens prestadas à tras providências. Idem.
O seu avião fará escalas em vam luta numa frente de 70 portem o aumento concedido. memoria daquele saudoso pa-
Guan e Honolulu. quilômetros, desde o centro Determinou, ainda, o sr. Cor- tricio. '

G d t' t
O avanço das tropas comu- ferroviário de Sushien até Lin- reia e Castro que o presidente O sr. deputado Orty Macha- reve e rouspor.,es

.nístas até Chíng-Paling, loca- pi. Anuncia-se que a batalha do Conselho Superior tomasse do, da bancada do 'P. S. D., M t "dê• li:dade ferroviária a 55 quílô- se trava com maior violência providência no sentido de que pronuncínu; hdj!e), liongo dis- em ou eln o
metros de Nanquim, significa 16 quilômetros ao 'Sul e suleste as tabelas sejam remetidas o curso, que é o segundo-de uma Montevideu" 28 (U. P.)
·outra interrupção nas cornuní- de Sushíen. mais breve possível ao seu ga- série em que de .propõe reivín- Desde as 4 horas da madruga
cações ferroviárias do govêrno O g e n e r a I Chiu Ching binete, a fim de que as mesmas dicar maior assistência oficial da, encontra-se em greve, por
eorr: ?l baluarte' de Suchow. Chuan, comandante do segun- sejam submetidas a aprovação para os ervateiros. I tempo indeterminado, o opera-
Notícias- de origem oficial di- do grupo de exército nacíona- do govêrno. Ordem do dia: riado do AMT. Administração
zem que a situação em Ohing- lista, declarou que os verme- 'b pagamento será feito a 54/48. Cria o MUS'EO HIS-. Municipal de Transporte, que
Paling é "obscura", mas que, lhos estão utilizando 600.000 partir de 1° de agôsto. TORIC.O E AR"r-ISTICO DE até a pouco tempo, era uma

p_?r enquanto, não constitui pe- . homens na batalha para cer- SANTA CATARINA. Aprovado emprêsa privada. A greve foi
rigo real para Nanquim. Cal- car o importante centro fer- A uv\<TE por unanimidade. 125/48. Anu- decidida em assembléia, realí-

'.C1!-la-se qye _os soldados cornu- roviário de Suchow, a 72 quilô- está batendo á sua porta; prefira o cafe MI· la diversas dotacões de orca- zada ontem à noite.
DIstas alí nao passam de vinte metros de Sushien, e isolá-lo

MI, que esdtá distfr.ib�indo, como pr�sente menta e abre credito de c-s ..

'1 Pd' I
aos consumi ores, missunas BATERIAS DE

600000 Id 140 '48 Ab'mi. o erosos reforços nacío- de Nanquim e do Yangtzé. ALUMINlO. ,
. ,00. em. /. re

.

creditas suplementares, resul-

I tantes de anulações de dotações
. orçamentarias. Idem. 142/48.

Cadetes argen'inos no Rio I
Albre cr�dito, por conta da a:-

.'

..

recadaçao do presente exerCI-

E:lO, 2'8 (V. A.) - Desde, on- receberam os cadetes do ar ar- cio, e especial, de Cr.v 60.000,00
tem, se encontram nesta capi- genti�os os cumprimentos do Idem. 147/48 e 147/48 Autori
tal cento e P?uc:.0s c��etes da e�balxador e m.embros da Em- à verba 3-144, na importância
Esco�a de Avíaçâo Militar Ar- baixada A�gentI?a, chefe d.o de c-s 60.000,00. Idem. 144/48.
gentma, q_ue procedem dos Estado MaIOr, diretor do Ensí- Suplementação à verba 1-030
Estados U!udos, r,�grespa�do de

no, comandante da 3a Zona Da importância de pr.$ ....

um cru�elro de l�struçao.. A Aérea e demais brigadeiros da 480.000,00. Idem. 146/48 Suple
Delegação Argentina, que via- Guarnição do Rio. A Banda oe mentacão a diversas verbas na

jou em quatro aviões DC-4, sob musica da Escola de Aeronáu-'
,

a chefia do comodoro Roberto tica executou marchas milita- --------------------------
'Antônio Gi1bert, diretor da Es-

res durante, e recepção.
cola de Aviação Militar de seu

país, foi recebida no Galeão, Por motivo de ordem técnica

pelos comandantes dá Escola um dos ruparelhos em que vi�
de Aeronáutica da Base Aérea _iam os cadetes argentinos, o

do Galeão e da Escola de Es- "DC-4", n'. T-42, ficou em Vi

peéialistas e oficiaj,s. Transpor- tória devendo chegar, hoje, a

tados para o Calabouço, alí esta capital.

,

Cidade do Vaticano, 28 (U. ta, cujos'milagres foram apro

P.) - Certos jornais anunc�am vados pela Congregação dos

que Pio X p'oderá ser 'beatifica- Ritos no começo de novembro;,
do no transcurso do Ano Santo; 2) a da venerável Marie Jav��
mas na realidade o respectivo hay, fundadôra das Irmãs de

processo de beatificação não Saint Joseph de Cluny, cujos
poderá estar ultimado nessa milagres serão aprovadOS no

Berlím será dividida em duas cidades �;o�:�t��c�t:o��er��ma�;�;a� ;:�n���r�� �:a��:r�e;�ç:�����
Paris, 28 (U. P.) - O chance� sendo estudada definitivamente dos em 1940 pela Congregação de dezembro; 3) à da bemaven

ler argentino, sr. Juan Bramu- pelos chamados seis neutros do dos Ritos, que iniciou a causa turada BartoloIÍes Capitania,

glia que terça-feira ,próxima Conselho de Segurança. 'As po- no dia 12 de fevereiro de 1945. ex-fundadôra das Irmãs de Ca

deixará de ser presidente do tências ocidentais anunciáram Apenas quatro causas estarão ridade; 4) a da bemaventurada

Conselho de Segurança das �a- já que não negociarão com os I prontas, possivelmente, para o Giuseppa Rosselio, fundadôra

ções Unidas, iniciou esta noite Ano Santo: 1) - a da bemaven - das Filhas de N. S. da Miseri-

f-I'
russos enquanto êstes não ces- turada Jeanne de Valois rhi cordia. Os milagres propostosn.ovos es orços para so UClOnar

,
,"

'
-

a crise de Berlim. O sr. Bramu�
sar.em o bl�qUelO, de Berhm e nha da França, filha de Louis para essas duas últimas cano-

glia conferenciou durante o dia I
enquanto nao e�c�r:arem seus XI, espôsa de Louis XII e fun� nizações já foram examinados

e a noite' com os delegadOS das PI.lanos para a �IvIsao de �er- dadôra da Ordem da Anuncia- pela Cpngregação 'dos Ritos.

t t·· J
lm em duas CIdades, pratlca-

qua ro po encIas, srs. essup, m t
Vishinsky, Cadogan e Parodi.

en e.
.

Entretanto, os círculos autori- A crise de Berlim terá de en-

zados de Paris afirmam que os contrar solução muito em bre2
novos esforços conciliàtórios do ve, ou então não mais a encon

sr. Bramuglia também estão trará num futuro previsível.
destinados a um fracasso com- Essa advertência foi' feita hoje Um grupo de brasileiros re

pleto. E os próprios representan- por uma alta fonte norte-ame- sidentes em Santos e em São
tes das potências assim tam� ricana. Acrescentou que na opi- Vicente organizou, a "Fundação
bém pensam. nião das potências ocidentais" Pró-Monumento a Martim A-

Il'!-formou-se contudo, que o a situação está sendo agravada fonso de ,Souza em 'São Vicente",
sr. Bramuglia tem em mente tão rapidamente qüe só um com a finalidade de angariar
uma nova formula conciliató- acôrdo imediato impedirá a fundos para re�atar a dívida
ria entre os quatro grandes de dfvisão permanente de Berlim

I que
nossa Pátria tem com' o

Berlim. Essa fórmula já está em duas cidades. grande Almirante Português,

As tropas comunistas estão

portas da capital chinesa
,

as

Pio XII r_egressou
a Santa Sé
Vaticano, 28 (U. P.) - Sua

Santidade regressou à Santa
Sé, depois de passar quatro
meses de férias em' sua resi
dência de verão instalada em

Castel Gandolfo. Fazia rrro

quando o carro em que viajou
o Sumo Pontífice p.assava sob
a ala esquerda da Basílica de
.são Pedro. Atrás do carro pa
_paI vinha outro com I) médico
pessoal. de Pio XII, professor
Ricardo Galeazzi Lisi e o chéfe
da Câmara Papa!., TIJoasenhor
Alberto Mella di Santella.

'

Sua Santidade assistidí ama
nhã aJas exercício preliminares
espirituais para .a celebração
do Natal que, de acôrdo com a

tradição, será realizada em

lUna das capelas da igreja de
São Pedro. Os exercíci� que
durarão uma semana, dúrante
a quàl o papÇl n�o .,concederá
audiências serão didgidos pe
lo jesuíta Vitoria Genovesi.

.

8aQcio�a�a a lei que
altera o impôsto -

de consumo
Rio, 28 (V. A.f - O' presi

dente da Republica saflcioriou
a lei do Congresso que altera
a lei de imposto de dmsumo,
.elevando a tributação sobre as

joias, fumo e as bebidas. A lei
\ entrará em vigor a partir de
1 (1 de Janeiro de 194� .e sua

finalidade é aumehtar( a recei
ta da União e cobrir fi) deficit
.Qrçamentario.

I
/

I Na fts,sembléia, Legislativa
Voto de pesar. -, O sr, Orty Macbad.o na
tribuna.- Ordem do dia. -- Outras notas.

o papel Ife imprensa
Buenos' Aires, 28 (V. A.) -

O Tribunal Federal de Recur
sos rejeitou, pela segunda vez

em cinco semanas, a apelação
de "La Prensa",· alegando que
o decreto góvernamental, ex

propriando dez por cento de
todo o papel. de imprensa en

trado no país, é ínsconstítucío
nal. O tribunal disse que a

expropriação é permissível, de
acôrdo com a Constituição.

Beati ficação de Pio x

Fundôcão Pró-Monumento a
...

Martim �fonso de Sousa
fundador da "CeluIa Mater" da
nacionalidade.
A "Fundação" vem conse

guindo grande éxito não só no

terreno material mas também
no inoral, aSSÍm tem ela mere ...

cido o apôío das autoridades,
do povo e de nossos amigos por
tugueses.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 _ Norte
VARIG _ 10,40 _ Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

CRUZEIRO DO SUL _ 13,55
Norte

",>'" " ....�. Terça-feira
I

' <, - IR ,... 10,40 - Norte
• \', "f.EIRO DO SUL _ �2;OO -

Norte
, VARIG - t2,3ú _ Sul

PA!'-.AIR- - 13.50 _ Sul

(Juarí:a-feira
PANAIR - 10;40 _ Norte

CRUZEIRO DO SUL _ H,OO
Norte
VARIG � H ..*O _ Norte

PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR,- 10,40 _ Norte
PANAIR _ 13,50 _ Sul

VARIG - 12,36 _ Sul

CRUZEIRO DO SUL
.

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

i5,30
8ul

Sexta-feira
. CRUZEIRO- DO SUL _ 7,20
.Norte
PANAIR _ 10,40 -- Norte

VARIG - 11,40 _ Norte
PANAIR _ 13,50 _ Sul

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

"arte
Df!mingo

PANAIR'- 10,40 _ Norte

CRUZEIR6 00 SUL - 11,00
PANAIR _ f3,SO Sul.

Auto·Vla.çAo
-.5 hora-s.
Rápido Sul Brasileiro - JolnTil. -

às 5 e 19 horae.
- II horas.

Auto-Viação Catarinense _

JOlnvlle.1- 6 horas.
Auto·ViaçAo C8tul!ne-nse Tub&rlo

- 6 heras.

EX1>rp.s� SAo OrlstoTAo - Laguna
7 hOTaS.

EJq)reSl!lO Br'\lsquense - Bruequ.
14 horas.

•

Aute-vlação Itajai - Itajal - la ho·
raso

,Expresso BrusquenH _ NOTa 'J.'rento Inicio das aulas: 6 ele Dezembro, às 111 horas, no Grupo São José
_ 9,80 horas. ,.

Expresso Glória _ Laguna - • l/III Mat1'ícula: Desde 10,de Dezembro, das 13,30 às 15 horas, no Grupo
e 7 1/2 har... Escolar São José.

SEGUNDA·FE.IRA.

Expresso SAo CistóvAo -- Laa'tm&
7 horas.

.

Auto·Vlação ltajal - ltajal _ UI ho
ras.

Expresso Brusquenae _ Bnaqu. -

16 horas.
Expresso Brusquense - NOTa Trento

_ 16,30 boras,
Auto:Vlação CatarlnenH - JolnvUe

- e horas.

Auto-Viação Catu'lnenH _ CUr1t�ba
- 15 horas.
Rodoviária Sul-BruU _ P6rto .Alecre

_. 3 horas.
"

Rapldo SUl-Brasileiro _ Jolnnt. -

lás II e 14 horas. .

ITERCA-FEmA.
Auto-Viação Catarlnenae - POrto .Ale.

gre -. 6 noeae,
Auto-Vraç§lo Catarmense Curl·tiba

_ 5 hóras
Auto·Vlação catarlnenH

- II horas.

Auto-Viação Catal'lnenH
- 6 horas.
Expresso SAo CrI8tóTAo - Lquna -

7 ·h.'Ora,s.
Emp�sa Glória _ LacuIla - 7'A1

e 6'h horas.
Expresso Brusqu__ _ BrusquI -

16 horas.
Â'\to-VlaçAo Itaja! _ ltaj.a1 - II! ho-

ras.

Rápido Sul Brasileiro _ JolnT11. - ia
15 e 14 horas.

QUARTA-FElU.
Auto-VLaçAo catarlnenH

- 15 horas. •

Auto-ViaçAo Catarln$llH
- II· horas.

Auto-ViaçAo Catllr'lnenN Larruna
.- 6,30 heras.

�,
Rápido Sul BraaUelro _ Jol!nvlle - ..

.. 5 e 14 horas.

� Expresso SAo CristOTto -- Laguna -

• 7 horas.

"I ExpreSllO Brusquenlll! _ Brusque -

': 116
horas.

I, Auto-ViaçAo ttajal _ Itaja! - 18 no-

I, raso

> Expresso Brusque:nse - Nova Trento

I- - 16,30 horas.

� Rodoviária Sul Brasll _ POit'to
•

- II horas .

QUINTA-FEIRA
� Auto··VlaçAo Catarlnense
Alegre _ 6 horas.
Amo-ViaçAo Catarinense

- 5 horas.
Aurto-ViaçAo Catarlnenae

- II horas.

I
Auto-VlaçAo Clltarlnen.se - TubarAo

•
- ii horas.
At:to·VlaçAo C'atf.r!nen.se - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso SAo Crl.stoTlIo - L'aguna -

7 horas.
Empr4!sa Glória - Lsguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas. ,

Expresso BrusquelllM - BrusqU. -

18 horas,
Auto.Vlaç!!.o Itaja! _ Itaja! - 18 no

raso

Rálpldo Sul Brasileiro _ J-olnTlle - te
I e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapecõ - lU

- 6 horas.
SEXTA·FEIRA

RodO'Y1Arla Sul Brasil - POrto Álegre
_ 3 horas.

Auto-V!.aç!!.() C&tarlnense' - Curitiba
- 5 horas.
Auto·VlaçAo Catarl!nen.se·_ Joln'\'tle

- ., horas .

Auto·Viação Cattlrl!nenH - Ui&'Una
- 6,30 horas,
Expresso SAo CrlstovAo - � -

7 horas.
Auto·VlaçAo ltaj.a1 - Itajai - 18 no

Iras.

Expresso, Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro

à. 5 e 14 horas,
SABADC'
ptM'lnense - Curlttba

Jomnle

Curitiba

Alegre

IPOrto
,

Curitiba

JolnTile

Brusque

Joln'\'tl•.

J Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlml I ciVIl

COD.tltuiçào dI Socledad••
NATURALIZAçOES
Titulai Dlalarat6rioa

• e' ,

o melhor

para
.tA

"ELE" ..• ,

•..e para v. tambéml

Quanto prazer po1er 'acariciar
o rosto de um ente que

.rído -- Seja 'seu noivo, seu

espôso, seu irmão ou seu

filho _ sempre bem barbeado,

com uma apârência distinta e

que a todos agrada! Pois aqui

tem ° presente ideal, que 'torna isso

possível durante ° ano inteiro, e

que proporciona a�nda dupla satis

fação: a quem o dá e a quem o recebe! "Con.iuruo Especial" - um apa
relho Gillette TECH e 15 láminas

Gil.lette Azul - em linda emba

lagem de Natal, com espaço reser
vado aos votos de Boas Fest.u.50 láminas Gillette AZUl.

em vistosa embalagem de

Natal, corri espaço para a

mensagem de Boas Festas.

iii te
VENDA EM TÔDA PARTi;

Curso de Admíssõc
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
sios masculinos e femininos, Escola Normal, Academia de Comércio,

Liceu Industrial.

CASA

�UA VOlUNTARIOS OA PÂTRIA N.- 158 • t."ANOl\"
c"u; ... po�, ...�. �IU • TE.LEFOWE 6640 . 'ut:GIIAMA� _orEClOa.a.

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe· Schrnidt , 22--Sob.
C. Postal, 69 - Tel, «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Despesa: Cr$ 250,00, para o cw'so completo, pagáveis no ato da

matrícula .

l\'OTA: Desde 15 de D-ezembro, as aulas começarão às 8 horas da manhã

Haverá um repouso por ocasião das festas.

PASTA DENTAL
ROBINSON

CI be Represe�taçõesU OU PracistaCoqueiros Praia
AVISO . Oferece-se para Laguna e Sul dlll'

Estado, ofertas com detalhes li!.
Caixa Postal .0. 109

Laguna _ Sta. Catarina
Elcrit6l'io I. Re.id.ncia
Rua Tiradlnt•• 47.'

FONE .; 1468

A diretoria do Coqueiros Praia Clube, recomenda aos senhores só

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

I 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 DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do" Brasil

Intercâmbio Cultural
.

Economico Financeiro IPublicidade ménsal. - Assinaturas e Artúncio;:O-
CAIXA POSTAL,577

•

CURITIBA
j

,.---------�'/....,.'------------------�--

, ( A diretoria

..

VENDE-SE a casa sito a rua.

Major Costa S/No Tratar na:..

Rua General Bittencourt 79.

..

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grandç, Estabelecimento de
Plori e Pemícultura

SENHO'RITA!
A ultima creação em reIri

lerante é a Guaraná KNOT'
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhand'O a moda·.

H. J. Cipper,
Corupá. •

Mun. de Jaraguá _ Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

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

Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() ESTADO-Ter<a·'elr· 30 �. Novembro' dtl'l '948 3

'DIA 3, SEXTA.FEIRA, ÀS 20 HORAS, NO ·CINE RITZ, "AVANT-PREMIERE" -DE_ GALA DO MAJESTOSO FILME "SONATA
DE AMOR" '(SÔBRE A .VIDA GLORIOSA DE SCHUMAN), EM BENEFíCIO DA CAMPANHA DA CASA DO ESTUDANTE,

,PROMIN E, STREPTOMICINA. INGRESS OS À VENDA: CR$ 3Q,OO.

ANIVERSARIOS

JOÃO EDUARDO NUNES
VARELA

.

Faz anos hoje o interessante
"menino' João Eduardo Varella,
'.lilho do nosso ilustre coestadua
_TIO dr. Antônio Nunes Varella.
.e de d. Itamar de Souza varel-!.Ia. Na residência de seus pais,
à rua José Jacques nO 4, o aní->

-versaríante espera' receber a

'visita de seus inúmeros ami

'guinhas parar um cordial abra

-ço, oferecendo-lhes nessa oca-

",O Estado", compartilhando
.síão, uma mêsa de finos doces.
com a alegria do casal ilustre,
deseja ao pequeno aniversarian
·te um futuro próspero e feliz.

D. ESTER-DE,MELO LENTZ
A efeméride de hoj e assinala

: a data natalícia da exma. sra.

-d. Ester de Melo Lentz, digna
consorte do nosso prezado coes

.taduano sr. Oswaldo Lentz, com
_ petente telegrafista do Telé-

grafo Nacional.
A distinta nataliciante que é

funcionária destacada da As
;sembléia Legislativa do Estado,
onde tem recebido inúmeros

.elogíos, pela invulgar capacida
de de, trabalho e maneiras dis

tintas, se impôs no conceito de
todos, desfruta' em nossos meios
.socíaís de largo círculo de amí

zades, que nesta data lhe tríbu
'tarão, sem dúvida, as.rnaís afe
tuosas' e significativas homena-

-gens, às quais "O Estado" [ubi
.Iosa e respeitosamente se asso

cia.

Transcorre, nesta data, o

aniversário natalício do sr. Pau-
.. 10' Schlemper, próspero

indUS-1,trial em Itajaí:_) ,

Ocorre, hoje, a data natalí
cia do sr. Haroldo Barba.to, des
tacado elemento do esporte da
vela e alto funcionário do Te-

,;,sourq do Estado.
FAZEM ANOS HOJE:
- o sr. Mário Wiethorn, com

petente é dedicado i::>iretor do

Grupo Escolar Eliseu Guílher
me, de Ibirama.

- a exma. sra. d. Olívia An-
-dreza Carvalho Rosa, digna es-

:põsa do, sr. Fridolino X. Rosa;
- o sr. João Opuszka, nosso

:prestimoso correligionário;
.

- o sr. Manoel Rosa Alves,
-competente enrermeíro.,

MENINO ANTôNIO
,

GANDRA
Festejou, ontem, seu primeiro

aniversário natalício o interes
sante menino Antônio Gandra,
encanto do lar do distinto ca
sal Rui le Castro Gandra-Ma
ria de Lourdes Machado Gan:'

, dra.

f

, A MÁXIMA GARAf(tIA: CONTRA A PESTE SUíNA

CO"\lP_L\�IIl� om\\lC\ RHODL\ RRASILEIRJ\4:
O{Pi\D-[V,f[N 10 �GHOP[CU.\'RIO RUd llOtElO S.tV"\RÓ.IN <4'olInd. Cuixe Postar 1329, 5.\0 P�Ul()

Perjumcrío d$ renome
Deseja confiar a venda .dos seus produtos nesta praça e no E�
tados vizinhos à uma firma idônea e dinâmica ou à um vende
dor viajante bem introduzido nas melhores casas do ramo. Es
erever à Caixa Postal 4.201, Rio de Janeiro, indicando referência.

JOSÉ NICOLAU DOS AN.fOS
e

JOSEFINA SANTOS DOS
A�JOS

DOMINGOS COHHf:A DE
AMORIM JOR.

e

MARIA JOSÉ DE

participam aos

p.essôas de sua'

MIORür,
parentes e

am isad e o

participam aos parente; e

amisade opessôas de sua-

contrato de casamento de sua

filha, Zol�! com o Sr. José
Amorim

contrato de casamento'de seu

.

filho J.,.o§.é __Al11oJ;im,_ com a

Srta. Zoly dos Anjos

JOSÉ e ZOLY
confirmam

Tijucas, 27/11/948

TERRENO
'Vende-se um à rua Irmão Joa

quim, nesta Capital, medindo 10x40,
por Cr$ 25.000,00.

Aviso importante aos senhores llustriacos
que se acham Registrados como

de nacionalidade, ilrlmã
Procure ou escreva á firma M. L. ARAUJO _:_ Emprêsa Inter-mediá

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

f
ESCRITóRIO:,- Praça 15 de Novembro, 23 - 1° andar - sala 4:

- Caixa Postal, 195 - Enderêço' Telegráfico : INTER
" FLORIANóPOLIS - SANTA CATARINA \

-------------------. ,------------------

\
�----------------------------�--�

�AIS,SCOS"'�/- fA OU{lAIfTE TODO OlA

/ I"" nos VAP{JOS .

�•
.Jt'

-<-D,�'r'" /.�f�� ,,'o- t" ,

-;; '"
-

»...,. �� �
- _, �

. � 'lI .?, , é

/'

,/

,
,

--'-------------------------------------�------.----------

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
O Bf:CO DAS AI�MAS PERDIDAS Maqainárie Cr$ 250.000,00
COM: Tyroue Power - Culen Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00

Gray - Joan Blondell - Helen Situada em Campo Alegre - S. c.
\Valker V d tb'

. , .

N t 10 N ti d S
en e-se . so maqumarto

o programa: o lCIaS a, c- _'

mana Nacional 2° Fax Alrpla.i Informações com A. �eh�ut�
News 30 x'90 - Jornal Brusque - Santa Catarina .

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
.

Censura: até 14 anos. .. . . . . . . . . .. . ......• '

Cínemos ,Escritório Técnico
ODEON (TEATRO ÁLVARO DF Cid Rocha Amaral

CARVALHO, hoje ás 20,30 hor a-,
Estréia da grande Companhia de ENGENHEIRO CIVIL

Comédias e Variedades
,

Aviso aos srs. interessados' que.

I
NAIR FERREIRA tendo regressado de sua viajem àOIJl

,

•
COM: a grande peça: Estados Unidos da América do NorA'

A DAiVIA EM APUROS te e países visinhos, oDr. Cid Ro•
3 átos de Paulo Magalhães cha Amaral reabrirá seu escrítórleFinaliza o Espetáculo: Um co-

_______________--' --.:. lossal ato-revista por toda a Com- (Rua Presidente Coutinhc n. 22).
panhia. ,

'nos p'timeiros dias de' agôsto, espé..
Arte. 'Luxo. Música. Graça. rando -continuar a merecer as espe- -

Preços: ciais atenções de seus amigos e
Cads .. avulsas Cr$ 10,00 clientes.Assinaturas para 5

.

espetáculos': :. Cr$ 40,00 }
Pedro Medeiros. Auxiliar

Censura: até 14 anos.

Aguardem: Matei, Um Amôr em

Cada Vida, La Cumparcita, etc,

Um JII(�rn�1 Si;l�l;it�n���l;��t�"""'"_, ... ,....
RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas

nômíca na zona 'de ocupação HO)\Y, hoje ás 7,45 horas
russa. Sessões das MoçasTratar à rua Vitor Meireles, n. . .

1" dChegou' a esta: capital André A queridinha .,,0 mun o, a en-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•

F
.

p cantadora garotinha que todos adç- \.rançOls' oncet, assessor polí- ram aparece em outro filme ines, \

tíco do general francês Pierre queci vel e feito para deliciar pla-
Koeníg, O qual visita Berlim, teias

'

a fim. de efetuar conferências TRf:S TOJ�OS SABIDOS
com funcionários 'britânicos e

COM: Margaret ,O Brien - Ed-
warrl Arnold - Lewis Stone ,-

norte-americanos. Fontes fran- Thomaz Mitchell - Lioriel Barrv-
cesas dizem que a viagem de morc. - Jane Darwell - Rov Col
Poncet pode estar relacionada' Uns _/'

com a oposição· francesa ao
- Venham. rir com l\1Iargarcl :"5

programa angto-nortc-am .,_ yoltas c:.om t,:E'S vell:lOs tolos que SE'
'5

.

. en
Julgavam ll1111t'O sabidos

cano para o Ruhr.
• _ O mais suaestivo desernpcnho

,A Assembléia, Municipal, ela' "SARAH BERNADT DE PAL,

cuja maioria é partidária das MO E ·MEIO".

-ja �aioria é partidária das N? prOgr�llla� X Atllal�da,des Cl; ,

,

. potencias ocidentais, ordenou Revl�ta. D..
,0 NaclO�al 2

.

Dansas
......

' - '

'I C bh - M
..

I
Profissionais - S1101t Musical

.

. . ,

ao, 0l_lselJ o. unicipa que Preços:A notícia de seu prematuro
I despedisse o inspetor escolar Sras. e Srtas. Cr$ 1,20

passamento �COOtl dOlorosam�n-1 Ernest. Píldanger e o chefe dos EsJtolldan�es : Cr� 2,00
te ,nesta capital, onde o_

extm-I bombelros, ambos filo'comunis- Cavialhel-IJ-?s 'Cr$. 3,0�
to gosava de geraiS simpatias tas Censura livre. Creallças maIOres

, • •

' • I de 5 anos pooepão entrar' na sessão
pelo seu belo carater, fldalgUla Revelou'se que um oficial oe 5 horas

'

e lhaneza no trato, predicados russo, que fugia do regime so- . .

FALECIMENTO que aliava a um coração bondo- viético, foi caçado à bala, no, FILMES DA SEMANA
ARTUR GEVAERD , 80 e bem formado. setor norte-amerkano de Ber- Amanhã RITZ

Por telegrama particular· l'a-
'

Deixa viúva a exma. sra. d. lim, pela poUcia secreta sovl'e' _
.

0NCON.TRO DE AMôR '

53 yeira RITZ' .

. bemos ter sucumbido repenti- Isaura Ç3-ouvêa Gevaerd, prtt-' tica. I STELT�A -,-' DALLAS
namente, domingo à tarde, na

I
fessora aposentada do Grupo 63 Fçira RTTZ

cidade de Brusque, onde resi-! Esco.lar "Feliciano Pires", da- SONATA DE A::vróR

dl'a ha' 1 di' Muitas felicidades pelo nascimu 58 Feira IMPERIAL
- '

ongos anos e on e, 'go-.. quela cidade. '
' MILHõES PERIGOSOS

s� va de g d t· t I t to de seu filhinho Ia ran. � es lma em ôdas Seu sepultamen o, que efe- I::VIPERTAL sÁbado
as rodas SOCIaIS e comerci�ls, o tuoü-se segunda-feira à tarde Mas, não esqueç�, que o melhoJ O HOMEM DE AÇO
'acatado industr' r t·

'

A t I ·t·· I I f
.

d .presente para 9 seu "PIMPOLHO· .. .

..

la IS a, sr...
r �r (110 ceml ena �ca, 01 gran e-

é uma caderneta' do- CRl1:D_ITO NF,M SE DISCUTE!
Gevaerd, membro de tradlclOnal mente concorndo, estando re-

MUTUO PREDIAL. Em minha casa só se bebe o delicioso CAEf
família catarinense, e que ulti': presentadas tôdas as classes MnE, ainda mais agora que está distribuindo

mamente, com grande' profi- sociais daquela florescente ci- C01110 brinde, valiosas BATERIAS DE ALU

ciência e devotamento ao tra- dade.

.

amillal, Gravata'l Piiamel, MI!�IO.·
,

b Ih
. Meia! dai �elhoreli pelai, ror·. • •••

.

a o servia aO,fom da comarca À família enlutada as nossas 'cres. preçol !6 Da CASA Mn PASTA DENTAL
local. • sen�idas condolências. CELANEA'- RuaC: Ma ra ROBINSON

'FÁBRrCA DE FOSFOROS (PRON4
TA P.· FABRICAR)

Vende-se

,Quando Alguém, tal aomo a .....
Iheiro da iltUltraQlo a-oiDI,a.�

,

lhe. em l>lIlé.veJ gesto. um oAliGe cio
ucelente AperitiVO .s;NO'l'. 1Bm_
"" V. Sia. de a.crescentar. ao�
oer ,. gentil"",,:ESTEE TA11-
aEi'1 O I1EU APEillTIVfJ

I'RED/!.EllJ!

1íD8i:i��1
• iiI'! Pf)/)/Juro DAKI10rU.III"I� f fl:'GVROS
t I�AdAB _.

........ ',. . . . . ..

As águas do mar não constituem

perigo para a conservação dos 'Mo-
,

tores JOHNSON, Sea Horse pois to,

dos êles, antes de sair da fábricn,
são ti-áoi:ados por um processo e!'lpe

daI, id.ealizado e 'executado' para
proteger as partes metálicas contra
os efeitos cor;'osivos da água salga
da.1 Distribuidores Comércio �

Tr:msportes C. Ramqs S. A. - João

l?il1to; 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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riiI rida fabrlcan"tl> t! d18tribuidoreb dtu cton.C:à:' c.on.w--I'1111 fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET, PC••UI$ ....m gran.
d••ortlma.lCltQ d. cagemira.. �lI1Ccci(;·. }nina
oon•• ba.roto., o19odõto4. m�f'ln" ,,'f.ii.loln.nto� Iparo aU'3��t�l!i. que r t;c<sl.'i di ",,1'(1 "lente da.

Idbl'ica.. A Oata ·A CAPITAL- ahama a Oi.fiCaO dOIl Snr.. COIm.�·oi.at .... do loh"io" n() � .... t .o o '''If- I f, ... I,.,,. ..... 1]), 'Im" I
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Dr. Milton Simone
I\ Pereira .

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da'Tuberculose

IRaios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tríbunal) Rua Santos Dumont, n. 8 •

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
_ Fone 841. FLORIANéPOLIS

Clínica Cirurgíca
Molestias de Senhoras

Dr. PaDlo Fontes
.

Clínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles, �6.

Telefone: 1.405
Consulta, das 10 ás' 12 e das 14 ii
15 hrs. Residência: Rua Blumenau.

22. - Telefone: 1.620

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10
.,..----------- ----

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do'

Hospital de Car idadês,
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-te tratamento

especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
sa, Pertubações menstruais, i.:1�1'l'

mações. e tumores do aparelho geui
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
lASSISTENCIA AO PARTO E 01'E-

RAÇõES üBSTÉTRICAS
Doenças'glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
1:!'hrturbios nervosos � Esterilidade
.� Regimes.

. Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - EdiC

Cruz e Souza - Tel. 846.

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. ·Á. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do DistrIto

Federa-l
Ex-Interno de Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judiciaria

da Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de Mi
ser icórdta do Rio de .raneíro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

•

N.I!:RVOSAS
ConsultórIo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3,

R�idência: Rua Alvaro 'de Car
vallio, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305_

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI,
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE

t'moRAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e via! circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroí
de, rins, próstata, bexiga, útero,

ovários e trompas. Varicocele, hidra
ceIe, varizes e herrias.

Consultas: Das 3 á, 5 horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

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

Telef. M. 764

DR. POLYDOR0 ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Do Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da'
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esoe

cialmente do coração e vasos

, Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clímea e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 is 12
. I

horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 18

Fone manual 1.702
RESIDÉNCIA:

Avenida Trompowski 62

• Fone manual 766

Dr. Mário Wendhansell
f''1tnica médica de adultos e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta da, 4 á, 6 horas

Iitesidência: Felipe Schmidt n. 18_
,Telef. 812

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

.
Rua Saldanha M arinho, 10

Telefone M. 732'

SEDE SOCIAl.:

POIR10 ALEGRE
- I

RUA VOLUNTÁRIOS DA PJ\TRIA N.· 68 ' I.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agenca Geral para 8ta., Catárna
Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

.1

Casas Pré-Fabricadas
-Desde CR$ 300,00 a CR$

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, 44
Tetegr-ama REI'" IS(�11 ,FlorialiÓPOUS

500,00 o
•

..

Aceita-se 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, afim de completarmos
quanto antes, Q .nosso 'Cadastro Social.
Nome _. . .

Rua Est. Civil :............. D. Nasc. . .

l\<1ãe . . . . . . .. . 1..
••••••.•.•••

•.••• ••..•...•••.• Você poderá ganhar de Cr$ .. �

Pai . . . . .. . - . . . . .. .. ! 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-
Emprego ou ,Carg� do artigos de consumo domestico.

Co�rgo do PaI (mae) Informações na-Praça 1 de No-
servo . . . . . . .. . .. . '........ . .. -. .

vembro n. 22 _ 20 andar.

Artigos de uso

doméstico

.. . .... ! .....
........

'

.

i

I
I
I
"

•

I
I,

Transpor tes regulor�s de cargos d,c pérto de

sIo FRANCISCO DO SUL para NOVA rOBI
Informações cfom 011 Agente.

- Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.H2
do Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelon � 6

F I( rtanôpott
Bão FUIldlco (En 1. te eg

M'))��'.i\;K
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COM MÉTODOS APROVADOS PELA' fÁ�RI-CA 9

, .

Somente nós podemos oferecer, aos proprietários de Ford, Mercury
e Liricoln, tôdas as

-

vantagens de um serviço especializado, executado,
por mecânicos que os conhecem a fundo. Porque somos seus reven

dedores, é natural que tenhamos maiores facilidades e estejamos
melhor preparados para prestar a espécie de serviço que o seu carro

,

requer. Quando fazemos qualquer substituição, só usamos peças legí
timas Ford, Mercury e Lincoln - tal e qual as que foram colocadas

originalmente na fábrica .

Venha conhecer o nosso Departamento de Serviço. Ao lado da

cortezia e presteza, o senhor encontrará as .vantagens de um mate

rial feito especialmente para proteger o seu carro, manejado por
mecânicos especializados. Nossos métodos são aprovados pela fábrica...

e o senhor ap�ovará os resultados!

•

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU CARRO
--------------------- Revendedores nesta Capital; --------------------

�"-IRMÃOS' kMIN'- <

Rua Duarte Schuldt, 11

,�,Maquina·ria S�I Catarinense S.A.
Comércio & Indústria

Convocação de Assembléia Geral Extraordináriq
. Pelo presente, e na fórma do art. 19 dos Estatutos são
'õC?nvidados os senhores acionistas da Maquinária Sul catá
.rmense S/A. Comércio & Indústria - para a assembléia

ge-I�.'
aI e�traordinária qu� se re3;liza,r:á no próximo dia 2 de dezem
bro, as 9 horas, na sede SOCIal a rua CeI. Marcos Rovaris em

Crescíuma, neste Estado, afim de delíberar sobre a se.g�inte
ordem do dia:

'

1) aquisição de prédios e terrenos para instalação da
.séde social e oficinas;

"

2) relação da sociedade com os seus acionistas.
3) outros assuntos gerais de interesse da sociedade.
Cresciuma, 22 de novembro .de 1948.
Celso Ramos, Diretor-Presidente.

Circúnscricão de R. Militar
De ordem do Senhor Diretor, convido aos senhores pen

eionístas que percebem pela l6a Circunscrição de Recrutamen
to, e que ainda não receberam seus vencimentos até o mês de
novembro (Inclusive) do corrente ano, bem como todos aque
'1es com quem esta Repartição se acha em débito, a comparece-
rem com urgência ao Gabinéte do Sr. Fiscal- Administrativo
desta C. R., das 13 ás 16 horas.

,

, ,

.

Luiz Napoleão de Azambuja, 10 Tenente Fiscal Admlnís-'
, trativo.

.�I C R II

...---·-----·cóMPANliíA
..

,�LfrNÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCÊNDios E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS c-s

ResPOllsabildade�> . . . . .. Cr$
Receita Cr$
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos tO anos ..•. Cr$
Responsabilidades CP$

,

Diretores:
Dr. Pamplrilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

..._._.�_._._._._._-_.___·_...,._�_._. ��._,._._.........• • ..,..·.-.-.-_-.....,....;._v

80.90(606,30
5.978.401.755,97

67.0,53,245,30 '

142.176.603,80
98.687.816,30

76.7360401.306,20

Ouçam, âiériemente, das 10. às l4 horas, as eudiçõe« da

ZYH '
.. 6 Radio Difusora de Laguna,
970 kilocic1os onda de 300 metros.

Laguna Santa Catarina - Brasil

Ouçam diariamente, da� 9 àsv13 e das 17 às 22.horas

RaDIO TUBA'· ZYO g
Precisa-se 1530 kiloéidq_s ondaS; médias de I9_,6 metros

I

'TUBARÃO -- S. CATARJNADe uma Empregada à Rua Tiradentes
nO 16 Sobrado,

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

REEMBOLSO POSTALCASA E CHÁCARA
Vende-se uma bem confortável,

sita a rua Lauro Linhares, n. 64

(perto da Penitcnciária) ver e tra
{

Para casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se <representante.
Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.

Caixa Postal, 539 � S. Paulo - Capital.tal' na mesma.
pessoais, conce-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 Cr$ 20,ôo além da Jóia

-Inícial de Cr$ tlo,oo apenas.

Participação nos lucros

Coqueiros Pra·a
A VI 50

·Clubeo TESOURO
Da instrução está ao aleanee

1e todos. Dá esse tesouro ao teu

amigo analfabeto. Isvando-o a urr

eurso de alfabetização no Grupo
li]�cnlf1T' São José. na Escola Indus
trial oe Florianópolis ou na Cat&
íral Metropolitana.

o encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que

continua fornecendo' refeições e bebidas geladas.

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JÁ FOR�M ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A PRELIMINAR DA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE A REALIZAR·SE ,NES
TA E EM roDAS AS ,CAPITAIS DOS ESTADOS A 12 DE 'UEZEMBRO VINDOURO. O VENCEDOR DISPUTARÁ A RUSTICA
DO DIA 31' EM SÃO PAULO COM TÔDAS' AS DESPESAS POR CONTA DA "A GAZETA ESPORTIVA", PROMOTORA DA

PROVA.

Ficou título deo . -Avaí'com o

Eis os resultados � ,

gar - Barroso; 2° lugar - Vas
co (RGS); 3° lugar - Tieté (S.
Paulo); 4° lugar - Mercedes

(Uruguai) .

t

2° páreo - pair oar sem ti-
moneiro - 2.000 metros, seniors
,_. 10 G. P. A.; 20 - Montevi
déu; 3° - Duque de Caxias.

3° páreo - Single-skiff
2.000 metros, seniors - 10

Surpreendente .feito do Palmeiras' F.C.
.

Gnleado o Carlos Rflnaux:· tt fi 1
Blumenau, 29 (E.) -

Travou-, Liga
Blumenauense de Despor

se ontem, nesta cidade, a parti- tos entre Palmeiras, local, e, C.
da decisiva do Campeonato da A. Carlos Renaux, de Brusque.

Com surpresa -te todos, os pal
meiristas lograram abater o ad
versário pelo dilatado escore de
11 x 1, conquistando, pela 5a
vez consecutiva, o titulo de

campeão.o Tesouro F. V-
Os "teams" do Tesouro F,C'I e digno de ser apreciado. O qua- .llK'O;-; DO· SOL fnmFtrCA'iO m.1

e do Colegial dísputaram.jna tar I dro vencedor o seu melhor tra- BELO I-IOHTZOXTE.
de de sábado último, no gramado balho desde que foi fundado há f'egundo se íntorma,: os rriento-
do Colégio Catarinense, perante alguns meses. O conjunto posto i-es do rutebol mineiro estão di�
boa assistencia, a partida final' em campo na peleja da sabatina po�to" a realizar um movi meu!o
da, série de três pela posse de um estava assim organizado:' LJiz, no sentido (ir serem d ispuf ados
rico troféu, levando a melhor o Hugo e Dinarte, Coutinho, Ma- jogos do Campeonalo Sul Amori
primeiro pelo escore de 5 x 4. tos e Lima; Piraguaí, Unibú, cano em Belo Horizonte, alegando
As duas equipes' empregaram ro Acímar, Vivinho e Galego. Mar. qUE' o estádio do Cruzeiro reune

máximo esforço pela vitória, daí. caram os tentos do vencedor: Pi- condições para os referidos cn-

surgindo um espetáculo atraente raguai 4 e UrubÚ. I cllnlms.
"

a ,esta capital
O São José, um dos fortes I dias 4 e 5 de dezembro próximo,

f
nírera. É bem possível que o

concorrentes ao campeonato frente a dois selectonados da clube gaúcho extenda sua ex-

gaucho de futebol virá mesmo Liga Atlética da região carbo- cursão até esta capital.
a Santa Catarina, onde prelía- ,-__,... ---� _ _ ••_ - __ '__ _•••••_ - •••-_

rã pela primeira vez: A' tempo
rada do vice-campeão gaucho
de 48 será em Cresciuma nos

vinda do Sào Jusé

Depois de 23 anos levantou ,0 campeonato'
.

I
posse do titulo de campeão. Ven-

Belo Horizonte, 29 (V. ��.) - Os ccu o América pela expressiva C01J-

ChíS.'SiCOS�
ri vais do ,f��tebol minei- t�gem de 3 � 1. Os ?n:erican�s as-

1'0,. Amér-ica e Atlético, havararn prravam o titulo maXlmo ha 23

óntern o encontro decisivo pela anos.
.

BWL'Á ABANDONARÁ O FUTEBOL
])0 Rio informam que o médio

ti tular elo Flamengo, Biguá,' dei
-xará o futebol 'em cara ter irrevo
gável, para. se estabelecer com

Llmâ casa comercial em Curitíba-
Ceritíba e Ferroviario na líderanca

,

Curitiba, 29 (V. A.) - O es:- a liderança juntamente com o

quadrão do Ferroviário, que Coi:itiba. Faltam ainda duas 1'0-

vem realizando brilhante "per- dadas para o encerramento do
mance" no certame de profissio- campeonato, sendo a de maior
nais, conseguiu ontem derrotar importancia a partida finai que
por 3 x 1 O Atlétíco, subindo para reunirá Atlético e Coritiba.

- Ei-'POIlÇA-SE O BOTAFOGO PA
RA �rRAZEH O ARSEXAL

O Botaf'ogo de Futebol e Rega
tas que há alguns meses patrocinou
à tr-mporada do Soutnampton, da

Inglatcrt'a, ·pm canchas brasileiras,
está truhalhan do agora para íra
zer o Arsenal, várias vezes campeão
do Império Britânico. É pensa
mento dos paredes boíafoguenses,
<em caso de adiantamento do Sul
.vmcr ieano, traLar da vinda do clu
hr ing'lês para Janeiro ou feverei-

, Teixeirinha Irá para a Portuguesa
Divulga a "A Gazeta, Esportiva" t.presidente "da PnrLugucsa, João

de �ão Paulo: "O ex-avante do Hamalho, assentou em difinilivo
Bota rogo r que atuou na Portu- C'om' os proceres de Sanla Oatari

guesa contra, o Torino, Tei'xeil'i- na as bases vara a compra do ates
n11a. atllalmente em Rlnmenau, de- tado liberalório do eJicienl'e joga-
[.eÍ1derá o 1'llbro- v�rde ,em 49· O l dor.

. �' c,i "-' .(J. �
1'0 11]'(')"':; llll JS.

. ).
__/ ,

vice-campeão da cidade,
Em disputa tia última partida pela posse. do vice-campeona

do campeonato de profissionais to, o qual saiu tavorável ao con

da cidade, Avaí e Bocaiuva tra- junto azurra, pela contagem de

varam ante-ontem no estádio 5 x 1. Amanhã daremos maio

da F. C. D., sensacional duelo res detalhes sôbre o cotejo.

• r

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óT1i\10 PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES

CAFÉ, CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FHIOS, PASTEIS, SA:'i-
•

-DUICHES, CACHOHRO QUENTE.,
JOGOS .DE PING-PONG ...

BAILES
5"s FEInAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS

5"s FEIRAS, SÁBfDOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

MATINÉE INFANTIL
BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...

CADA (;LTIMO DO:YITNGO DO MÊS, RECEBERÁ UM PRÊi\UO A CRL\N

ÇA QUE TIVER MAIS FREQUÊNCIA NAS 'l\1ATINÉES

CAMPEONATO PAULISTA DE
FUTEBOL

Em continuação ao campeona
to paulista de futebol foram dis

putados ante-ontem /4 jogos
constantes da rodada, sendo es

tes os resultados: S. Paulo 3 x

Palmeiras 3, Portuguesa 4 x Ja

baquara ;')., Ipiranga 2 x Comer

cial O e Juventus 2 x Nacional 1.

O São Paulo ainda se encontra
na liderança com um ponto de

diferença sóbre o Santos,_ vice
líder.

CAMPEONATO CARIOCA DE
FUTEBOL

O Botafogo, lider da tabela do

Campeonato 'carioca de futebol

com o Vasco, enfrentando o Fla

mengo no clássico da rodada de.
ante-ante, logrou vencffr pelo es

core de 5 x 3. O Vasco derrotou
o Madureira por 4 x 1, o Bonsu

cesso caiu diante do Olaria por
3 x 1 e o São Cristovão foi batido

pelo Canto do Rio por 1 x O. A

surpresa da rodada foi a derrota
sofrida pela Fluminense diante
do América por 3 x 2, na partida
realizada' sábado.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

CdSü ,ReCt:m
COlistruida
DESOCUPADA

RUA FELIPE l'vEVES'

6x70 metros, toda de
material.

TRATAR NESTA ReDAçÃe

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE;

9,00 - ABERTURA - Bom dia,
para você ...

.

9,30 - Grandes Artistas

10,00 - Músicas brasileiras em

gravações'
10,30 - :NIUZAK
11,00 - Bazar de músicas
12,00 - Oferecimentos musicais
14,00 - INTERVALO
16,00 _:_ Em tempo de valsa
1(i,30 - Cantores elo Brasil
17,00 - Orquestra de JAZZ
17,00 - Um programa para vocc .. _

18,00 - Carta Sonora
18,15 - Conjuntos vocais
18.45 - Emilinha Borba (Café".

Amélia)
19,00 - Momento Esportivo
19,15 - Arco-Ir-is musical
19,30 - Noticiário da Agência Na-

cional
.

20 - Músicas populares do Brasil
20,30 - Nos Batidores do Mundo
20,35 - Músicas portenhas
21,00 - Grande Diário do Ar
21,00 - Orquestra sinfônica
22,00 - Músicas .do carnaval que..

.'

Direçio de' PEDRO PAULO MACHADO
_

.

O P"aula Ramos tamb�m ram,ppão .infantil
/ ..' quadrão da Praia de Fóra pro-

Brilhante feito da canoagem
.

gaucha deC�����:��d�lt����a�e��o���= g:m��oa;rao�pe!�t:V�mcer!�:;;
Em 'Porto Alegre teve lugar União; 20 G. P. A.; 30 Paisan- Barroso; 20 Tieté; 30 Nacional raro-se, pelo Campeonato In- constituídos: Paula =»:

ante-ontem, a gígantesca re- dú (Uruguai) i 40 Tieté (São de Regatas (Uruguai) ; 40 União. fanto-Juvenil de Futebol, os Kalil, Alcindo e Darcí ; Lívra

gata internacional promovida Paulo). 60 páreo - double-skítr, se- quadros do Paula Ramos e do menta, onoootate e .Lú?iO; �u
pela Federação Aquática do Rio 40 páreo - pair oar com ti- níors - 2.000 metros - 10 Bar- Clube Atlético Recreativo Olim- lia, Hercilio e Damíaní. Olim-«

Grande do Sul, com o concurso moneíro - 2.ÇOO metros, seniors rosa; 20 Montevidéu. pico, cujo desfecho foi dos mais pico - san�ana, 'J?ilson e Hi��
de clubes do Brasil, Argentina - 10 G. P. A.; 20 Montevidéu. 70 páreo - eíght - 2.000 me- renhidos, terminando empatado via; Campolmo, WIlson e Aící:
e Uruguai. Como demonstra, os 50 páreo - four sem timonei- 'tros, seniors - 1° Barroso; 2° por O x O, embora atuasse o Pau- Luiz, pjalma, Chuco, Onias. e

resultados abaixo, a canoagem 1'0 - 2.000 metros, seniors - 10 Tieté; 30 G. P. A.; 40 Vasco. la Ramos com apenas 9 jogado- Pessôa. Juiz: Acary Margarida,
gaucha conseguiu brilhante fa- res. Com tal resultado foi o es-I regular.
çanha, vencendo todos os sete O Olimpíc» obteve o 2- posto'páreos programados.

O esquadrão do Clube Atlé- Lito e Didi; Zé Am'rico, Ita-

Ntíco Recreativo Olímpico, do mar e Inicio; Longa, Eduardo,
.

(;Va vitÓria
Estreito, despediu-se, sábado 'ÚI- Nerí, Gentil e IAilio. Paula Ra-1° páreo - four com timo-

neiro _ 2.000 metros _ 10 lu- timo, do Campeonato Citadino mos - DDante, Luiz e Olivério;
de Aspirantes, abatendo o Pau
la Ramos pela dilatada conta
gem deõ x 1, tentos de Nerí (2),
Gentil, Eduardo e Abilio. Pau
linho conquistou o tento de
honra dos vencidos. Com êsse
resultado o C. A. R. Olimpico ob
teve o titulo de vice-campeão go originou-se sério conflito en

do referido certame.
'

·tre os jogadores dos dois ban-
Os quadros jogaram assim dos, sem maiores consequên

formados: Olimpico - Helio, cías, relízmente.

do Bangu na Bahia
.

Salvador, 29 (V.A.) - O qua-

J
colheu ontem novo triunfo, aba

.

dro do Bangú, do Rio, que estre- tendo o Esporte Clube Baia por
Bebê, Manara e Machado; Sabi- o� vencendo quarta-feira última 2 x 1. ,

no, Paulinho e Alexandre(9 jo-
gadores). Na arbitragem funcio
nou Acary Margarida, com de
sompenho fraco. Anormalida
des: Nos últimos minutos do [o-

NOVIDADE SENSACIONAL
Qualquer pessoa. pode ganhar uma HA'l;ERIA
DE ALUJ\'lINlO, comprando O saboroso caf,

J\IJ:\II.
•

f

passou
22,30 - últimas melodias
23,00 - Bôa noite - ENCERRA.

.,MENTO.
iii_ ..

PASTA, DENTAL
ROBINSON

CASA MISCEL-ANEA di.tri-'
':luidora dOI Râdioi R.·�Ca· A
Victor. Vá1vuh. e Dilco••
Rua Conseice 10' Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

CLUB DOZE
PROGRAMA PARA O' MÊS DE DEZEMBRO' DIA 18 (SÁBADO'), GRANDE BAILE A RIGO'R, DO'S BACHARELANDO'SDE
DIREITO; DlA 25 (SÁBADO'), GRANDIOSA' "SOIRÉE" DE NATAL; DIA 26 (DOM INGO), COM INíCIO' ÀS 16 HORAS, GRAN
DE "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BOMBO�S; DIA 31 (SEXTA-FEIRA) TRADICIO'NAL

.

.'

BAILE DE SÃO SILVESTRE� •.
'

,

, ,

------------�==================================------�----�----�--------�--------------------�======�==���====�

Relojoaria.

------------------------------��--------�----- , :
• •
• DR :•

••
•: A. DAMASCENO' 'DA SILVA :-------

__ A D V o G A b o ,: FRAQUEZAS EM GERAL

: : VINHO CREOSOTADO
: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :" S I L V E I R A"

,

• •

i Praça 15 de Novembro,' �2 - 2° ando i
Tem o prazer de comunicar à

sua distinta freguesia e ao público em geral que : (Edifício Pérola) :ttansferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano, • •
onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua-Inteíra dís- • •

• • Fones: 1.324 e 1.388 •
• •
•• •

: Florianópolis - Santa Catarina :
·

' .

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

ORIENTEI:acionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

. proficua
Um veiculo de grande uti lídade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

Ionda da ZYH - 6 -
.

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA

,_:_ 970 kilociclos � 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

Viage com conforto
pelo

«RAPIDO SUL BRftSllEIRO»
Diariamente entre

Fpolis .. -Ita]aí•.Jeinvíle-Curitiba
� AGENTES

Fiuza Li'm,a & Irmão
.,)

Dr. Alcides Acíelí de Vasconcelles
Avenida 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
se da defesa dos seus interesses junto às Repar-tições 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
Extrangeir-os.

Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário
entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte-

<>.

rior.

DATILOGRAFIA
(orrespondencl I
Comercial

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélíil M PigozZi

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

Representações
F MA IDóNEA, ESTABELECI,pA EM .sÃO PAULO (CAPITÁL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DiSPõE DE DEPóSITO, ACEITA

'

, NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

A Eletro� Técnica
posição ç agradecendo-lhes a visita.
-------------�--_._---'-,._._--_.__ ..

Carros para o. interior do Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cl excessão de sábado

6 horas
13 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras
Nova-Trento

E. ,A. VIAÇÃO ANITAPOLIS, - 3a• e 6a. feiras

16 horas
14 horas

16,30 horas

- 12,10 horas

Progre'iSO
de JUGEND' {!i> FILHO

CÔMPRE 'SEURELOGIO PELO SERVIÇO DE
�EEMBOLSO POSTAL

Faça seu pe d ido por carta ou telegrama e pague
sórnente quando receber.

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ 260.00

Urna maquina fotografica /

cmericana tie focí l

manejo'

Despertador de bolse
ilumina a noite

Suíno de qualidade

Nono. relogio. .ao a lompanhado. do. re.pectivo. certificado.
,

oe garantia.
fEÇAM-N03 CATALOGOS •• ENVIAMOS. GRATIS

JUCEND & FILHO
Curitiba "". Praça Tiradeab•• 260 - Pcraná

REGiSTROS DE DIPLOMAS
TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi-
ciaI.

'
.

BUREAU UNIVERSITARIO
Direção dé"'Vr. Pedro Olavo de Mene�es. - Av. Alte. Barros 11 -

10 andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.
'

VENDE-SE por motivo de ;mudança
6r"a�ndé

--

areã-�-o�eleireúo -Jà --cultivada-
(Distante cerca de seis' quilometras da capital-Bairro-Barrecro s

A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incliiuulo
6 casas de madeira e'uma de material.

TRATAR:
.

Florianópolis - nesta redação ou Eséritório 1. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

Blumenau .:::_ com o sr. Christiano Knoll, no Hotel 'C'.'lIzeiro.

FARMACIA ESPERANÇA
40 l'armaeê.t1ee IfILO LAUS
B.J. e 1 ..ri a IIU ,refHl4.

!»........cl.1I&11 'r iru - B....'üIu -- r�

..rtu - ..rtta.. •. MrNClta. ,

hraa'" • .x........,...... _ r.eeltaán. .......

- Dr. Lindolfo 4.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comereint'

Conlltituiçõea de .cciedade.
e .erviço. corel:1to., em geral.
�Orgcnizaçõ.. contabei•.

Regilltr.o. e marca•• di ..pondo.
no Rio, de COl'J'••pondente.
E.erit6rio: .Rua Alval'o de

.

Carvalho n. 43. '

Dali 8 à. 12 hora••
Telefone 1494

•• o •• o o •••••• 0'0. o. o ••

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira··
Medicação auxilieI' no trotamento

da .iflJi.

•..reune som ... acabamento ••

solidez••. no piano -perf'eitn!
Além de vários modêlos para ,

pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, 'através 'ao plano 'da
pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaUD
REPRESENTANTE.
para Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

Procístcs
Escritório recem organizado,

precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, ,e com

.

boa margem de lucro.
Informações á Praça f5 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás f!

----,
-

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
#

e
"-

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Ruà : João Pinto

.
n.O 18 -. Florianópolis

SRS. ASSINANTES
Reci�mem iinediata

mente qualquer irre

gularidade na entre4a
de' seus [ornaes,

8_410$ ialle_oe ��. CO��
, Da Fábrica ao ooDsumidofG -- Grande estoque recebeu a firma distribuidora
«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolís ..

/
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Ontem e boje
no passado .

29 DE NOVEMBRO
_ em 1637, as .tropas do exér

cito de. Pernambuco, .Idas de

Sergipe, acamparam .
Junto à

Tôrre de Garcia d'Avila, sob o

comando dOo p�neral Bagnuoli;
_ em 1642, afim de povoar a

vila onde seria fundada São

Francisco do Sul, Antônio Fer

nandes obteve uma sesmaria;
- em 1731, .sebasüão Rodri

gues Bragança, - sargento da

praça de' Santos, foi reconduzi
do por mais 3 anos, no pôsto de

Capitão-mór da então vila do

Desterro;
- em 1763, os fortes "Santa

Cruz ", "Ratones" e "Ponta

Grossa", entraram em azafama

pela chegada de 2 navios es

trangeiros, franceses;
- em 1791, d. Maria!, por

interferência do Irmão Joaquim,
concedeu uma pensão anual de

300$000 ao nosso Hospital de

Caridade;
- em 1803, na então fazenda

do Cônego Seco, hoje Petrópo-
A DONA DE CASA lis, nasceu Sarturrino de Souza

prefere uma BATERIA DE ALUlIIINlO? e Oliveira Coutinho, falecendo
Pode recebe-Ia de. presente, preferindo o CA- em 18 de abril de 184.8;
F� MIMI. E como é delicioso ° café )llMI.

_ em 1806, em R:io Pardo,

M
•

t d d
R.io Grande do S1.J.I, nasceu Ma-

agis ran as o noel. de Araujo Pôrto-Alegre,

C.olegl·o Cor'lça-o vindo a falecer em Lisboa a 30

U de dezembro de 1849;

d J
- em 1807, a família impe-

e esus . rial portuguesa partiu do Tejo
Realizar-se-á no prOXllTIO ,dia 13 com destino ao Rio de Janeiro;

de dezembro, a festa do término ·do
_ em 1832, o então Ministro

Curso ,das Magistrandas do COlégio
"Coração de Jesus", desta capital. da Justiça, Honório Hermeto

'Do programa conta, além, de Carneiro Lefio, assinou a :lei
missa de ação de graças, na Capela promulgando o Código do Pro
do Colégio, tÜ11a solenidad.e, ás 20 cesso Criminal de la instância;
horas, no Teátro Alvaro de Car':a
lho, para il qual foi organizado um

!
- em 1868, Àssunção, capi-

grande programa, tendo, a palavrH, tal do Paraguai, foi bombardea
ne!isa ocasião, o Paraninfo da tur- da por navios de nOSSa Ejsqua-
ma, Exmo. Sr. almirante Antão dra.
Barata, d.d. comandante d'O 50 Dis
trito Naval, e as magistrandas M. de
Lourdes Damiani, para o "A,d(-us

- em 1535, p. Pedro de Men
das cole�s",· e Olga Terezinha Ai- doza, adiantado do Rio da Pra
ves, oradora da turma. que têm ta, chegou ao Rio de Janeiro;
como patrono S. Excia. Rev. O. hJoaquim Domingues de Oliveira e

- em 1635, a armada ispa-
que é composta oas seguintes se- fIo-portuguesa, que fundéár:::.
nhorinhas: em Jaraguá (Alagôas), em 28
Ad"r oe Araúj'O e Silva, Alcíri..l de novembro, compunha-se de

Div.ersas louças de vidro, diversos Matilele Primo Almira Savi Ca';re- 30
.

b d d G
relógios de par�d.e antigo,) uma lan, Amelia' Maria Vieira Bianchí-

navIOS so o coman o o e

pcnteadeil:a, um guarda-roupa, uma ni, Ana Amélia do& Anjos, Auréli� neral D. Lope de Hocer y Cor

cristaleira, mesas de jantar, cadei.- T:lIlcreelo ele Oliviera, Carolina A dova, que. neste dia assumiu o

ras um fogão a carvão, um rádio ·Silva, Climene Careloso, Dalva Ma- comando do exército de Per
vitrola, grande e mais outros obje- cha,do. Doris Boos Dutra, Elite ';U- nambuco;

tos, por preço de ocasião. va, Gessy Cherem, Jurema Jacv .

Tra,tar à Rua Bocaiuva n. 13 fundos f:ardOM, -Lygia de Souza Sack Ma- \
- em 1646, quase rep(;')ntma-

,....,.,. .-.-.-.-''''.-''''.- -._••••__.-••01'•••- '''' ...,.•••-.___._ -. __ ,.. ria An!!"ela Tancredo de Oli�eira I rnente, faleceu um dos mais

V I S·
.

(')
Nilda Vieir:l o� R��a. Ojga Den�' briosos marinheiro§ da Repú-

...
che_r. Olgil. Mana Hl!bbe. Olga. Thc-l blica das Provincias Unidas o
rpzl�ha Alves, Oscanna Stuart, .Ruth, •

'

A Prefeitu�'a Municipal comunica aos seus contribuintes que hoje, '\!fana Kraemer, SoaIda oa Go!'ta
AlmIrante holandes Jan Cor-

.Itimo dia de cobrança do impôsto predial, sem muIta, a Tesourada' Oiás. SulamHa Levv, 'Fherezinh'l j ,

funcionará nos seguintes horários: da Costa, ':iJma Reis da Silva,
-------------------------------

Das 8,30 ás 11,30 e das 12,30 ás.18 horas.. Wanda ele Lllna Dutra, Zenaide Ro-
__________,_ �I�ll.:::e:n::::.sl:.:.{:.:.y_e ZUela Zipperer.

Um jornal sovtêtlcn
nova guerra

.;1
anuuc:

.. '

bala soinéti

Entre quantos, na voz dos povos,
possam merecer os maiores tituios
e a mais concentrada e sincera s()

ma de gratidão pelos serviços ii
causá das Nações Unidas, Winston
Churchill é primus inter pares. As-

pqL;ciais russos,

que fug:a
àCaçado um

Wins too Vbnrcbill

por

Florlan6polls, 30 ele Novembro de 194,8
Berlim, .28 (Por John Mc

Dermott, correspondente da U.

P,) - O jornal do exército so

viético "Taegliche Rundschau"

assegurou que, a menos que
seja modificada a política ex

terna norte-americana, "ela

inevitàv.elmente, conduzirá a

uma nova guerra". Passando
em revista a história da polí
tica externa dos Estados Uni

dos durante e desde a termi

nadão da guerra, o jornal diz
perceber "uma mudança ex-

traordinária" após a cessaçã
das hostilidades. Isto, diz, é
razão do fracasso da coopera
cão aliada. Acusa wan Stree
a:e mrigir a política norte-ame
ricana contra a União Sovtétí
ca. O jornal, escrito em alem
e que expressa os pontos de vis
ta oficiais soviéticos, diz qu
a cooperação com os russos f()'
somente um episódio tempo
rário.
Acrêscenta o editorial qu€

Wall street sempre foi "inimi
ga implacável" dá Rússia,

.

O marechal Sokolovsky
deu ordens para que sejam au

mentados para 101 os 36 me
bros do mais alto órgão admí
nístrativo alemão nessa zona
_:__ a Comissão Econômica Ale
mã. Os observadores acreditam

que a medida se destina a con

solidar o contróle comunista
alemão da vida política e eco-

Continua -n 3a. pag
,

J

Pela ,.
.

Vitimas

comunista
memória das
intentona

da

---------------------------�

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista

Curso de especialização em.

dentaduras

Raios X - Infra-Vermelho
Diatermia

Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427

ueneral OHlllpio'
F. da Cunha

Expressívas cor.neTI1oraçÕes do
nesta cdpitaL

corrente

30 DE NOVEMBRO

Encontra-se nesta capital, desde
ôntem, o nosso ilustre coestaduano
sr. General Olímpio Falconiére da

Cunha, figura de merecido relê vo ?O
Exér-cito Nacional, onde se tem dIS

tinguido pelas suas grandes virtu
des de caráter e de espirito.
Na carreira das armas, o nobre

Catárinense há sabido honrar a sua

terra e os seus conterrâneos, que
lhe acompanaaram, com or-gulho, a

escalada vitoriosa aos postos de
maior destaqüe e que lhe óbserva
ram, com admiração, a brilhante e

meritória atuaç3'O no" front" da

Itália, elllrante as operações de
guerra da nossa gloriosa Fôrça Ex

pedicionária
Achando-se hospe,dado na resi

dência de seu irmão, SI' João :\1-
d\nta,ra ela Cunha, o sr. General
Olímpio Falconiére da Cunha, llá-!k
ali receber a visita de cumprimen
tos ne seus numerosos amigos.
"O Estado" que·o saúda como a·

um Catarinense dos mais ilustr2s
e COlllO a Ullla rIas mais elignas (I",;'
pressões ,el'o Exército. aquí -lhe crmj':·

signa os votos de feliz permanência
em seu Estado natal.

dia 27 doas

Conforme \ vinhamos antecipada
mente noticiando, foi assina
lado nesta capital, de maneira ex

pressiva, o dia '27 de novembro, em

que transcórreu o 130 aniversário
da brutal intentona comunista, ·'lue
vitimou uma pleiade, de bravos pa
trícios, alguns deles por processos
de requintada perversidade.
Pcla manhã dêsse dia (sábado

houve, na Catedral Metropolitana,
solenes exéquias, oficiadas por S.
Exa. Revma. D. Joaquim Dornin

,ues 'de Oliveira, Arcebispo Metro

politano. tendo comparer-ido, além
do sr. Governador José Boabaid , e

seu secretaria elo, muitas autorida
des civis e militares, numeroso pú-
blico que lutava o vasto e belo tem- O enferramento .doplo.

.Ás 20 horas, teve lugar uma sessão dAo. 'enDoido PI·rn,�.eívica, organizada pelo sr. tenente- IJ r:.
coronel Paulo G. W. Vieir-a na Rosa, Rio, 2 8 (V. A.) - Realizou-
dignissímo Comandante da Guarni- ,

ção Federal e do 140 B. C:. e .a 1I!];1] se, ontem as 16 horas, o enter-
teve grande brilhantismo e e n lu- I ramento do deputado Leopoldo
siasmo, Peres, representante amazo-

Após a. e�ecução do Hirro Nacio- nense pelo. PSD, falecido na
nal Brasileiro, usaram da p�ln:"�1 véspera depois' de sofrer um
os representantes da Aeronán tica

d b I derrarne cere ra quan O se

,
encontrava na Comissão de

TelegramJls retido.s ����iça da Camara dos Deputa-
No Telégrafo Nacional estão re- Com a presença do represen-

tidos telegramas para: tante do presidente da R!epú-Edí Rua Duarte Schutel, Aurino
bli d N

A

R
Miranda, f:r'nestinf\' Siãva, IAristo-l' .Ica,

O sr. ereu amos, pre-
feles. Silva, Domingos Tomázio, sídente do Senad?, do sr. S�
Enedina Fidelis, Alvino Tor-ine lli, muel Duarte, presidente da Câ
Nelv Batista, Adelina Linhares, mara, dos ministros da Justí
Luiz Carlos Silva. Osvald? Morei-

ça, Agri.cultura e Trabalho, de
ra. Anselmo Vargas, Mercina Cha-

d t d d
gas. Felicia Rua Blumenau, Evory numerosos eP!l � os e e ele-

Schmirlt e Emanôel Souza. mentes da coloma amazonen-
.

se, saiu o féretro da capela: da

Tournée arttsnea rua Real Grandeza para o ce-
. II mítérío de São João Batista,.

Sábado passado, pela ·onda
com grandé acompanhamento.,

.
tia P. Y. J. 7, Rádio Guarujá de Ao descer o corpo à sepultu-
Ji'Iôri�nópolis, tivemos o ensejo ra, falaram os srs. Lameira Bi
de ouvir magnifica audição do tencourt, em nome da Câmara
aplaudido cantor patríCiO José dos Deputadas, Pereira da Sil
Soares, artista exclusivo da Rá- va, João Botelho, Fernando
dio Cultura de São Paulo, .

em Azevedo, em nome do governa
várias e belíssimas canções, em dor amazonense, Araújo Lima,
homepagem ao Exmo. Sr. Dr. pelos advoga'Qos criminalistas
José Boabaid, Governador do do Rio, um representante do
Estado em exercício, e ao sr. Pen Clube e outro dos jorna
Prefeito da Gapital, dr. Adal- Jistas da Amazônia.
berto Tolentino de Carvalho.
Do seu ex��ndido

repertó_,rio ressaltamos a bela canção T d B·
'

de sua autoria, intitulada "Mi- omao O Itter
nha terra". II •

Em prosseguimento a essa vi- �g'UUI puro
sita que realiza ao nosso Esta-·I N- _.

d'ac:- tera ln lsgestãodo, O laureado artista patricfo,
percorrerá os seus mais adian-
tados centros de cujas emissô
ras far-se-á ouvir.
Ao apaixonado e fiel intérpre

te da nossa música, formulá
mos OS melhores votos de que,
como aqui, sejam, nas demais
cidades catarinenses, as suas

próximas audições, coroadas do
mais completo êxito.

.

Militar, do Exército e da Marinha
de Guerra respectivamente, 10 '1'0-
nente dr. Tito, Livio J�P, 20 Tenen
te José Figueiredo de Albuquerque
e Capitão de' Corveta Alvaro Gnr-
çalves .

Gomes Filho. Pela Policia
Militar do Estado usou da pala
vra o Major Demerval Cordeiro.
Todos OS- oradores, multisslmo

aplaudidos renderam justas homena
gens à memória das vítimas do (�L)

munisrno e salientaram a signifi
cação ele sacrificio desses heróicos
brasileiros, na defesa das institui
ções democráticas e da civilização
cristã.

'

I

sumindo as responsabilidades do gu
vêrno inglês, quando a vitória na

zista parecia indiscutivel, a
.

sua

atuação foi, decisiva para transfor
mar o curso dos acontecimentos e

modificar por in teíro o final. <ia
última guerra. Ao comando de sua

energia, de sua intrepidez e de 'sua
visão de estadista e de guerreiro, a

Inglaterra, sob "suor, sangue e lá
gr imas"; deu ao mundo aquele
exemplo que a . palavra de Guer-ra
Junqueiro exaltou na Bélgica, du
rante o guerra anterior: a de mar

tirizar-se, "olhos em Deus, escorren
do estrelas que alumiaram o mun

do".
Churchill com Roosevelt foram os

artífices da vitória aliada, a que,
também nós, demos. o nosso qui
nhão de sangue e., de bravura. Re
cordar, hoje, a figura de Chur'chill,
já denominado de o maior homem
do mundo, é evocar o ,drama'que a

humanidade vivem até a vitória
das forças aliadas. Essa evocação,
obvianíente, não cabe na pressa de
mil registro, como êste, destinado a

noticiar o aniversário ele Winston
Churchill. Que a Providência lhe
abençõe os dias e o faça ainda
mais venturoso.

DR. SAULO RAMOS

Avisa' a mudan(''l de seu co;"

sultório e resi..uência, para a·

Rua Trajano 41. Télef'Oue

1.009.•
COl15lllta das 10 ás 12 e rIas

16,30 ás 19 horas.
--_._-----

nelisyoon Lickthardt;
- em 1848, perto de Goiânia,.

travou-se o combate de Mari

cota, no qual os revolucioná

rios de Pernambuco foram der

rotados pelo Coronel José Vicen-'

te de Amorim Bezerra;
- em 1849, deu-se �

como Presidente desta

Provincia, o dr. Severo

rim do Vale.
,André Nilo Tadasco

posse,.
então
Amo-

FRECHANDO •••

VENDE:-SE

O Trovador do Diário entende que, cronista marca Fa

funcio, êlc os arran'ja ás dúzias, a. trôco de comida.·O moço 'deve

falar de cadeira. Quanto ao seu ordenado, se acha que os pi-
i:ões que Ihe dão sã'O magros, que 'procure a Justiça do Traba�

lho. Quanto áo seu analfabetismo, que se matricule em algu
ma escola supletiva. É o remédio, uma vez que aiuda nà'o sabe·

a diferença entre taxar e tachar e ainda escreve versos assim:

"Não tens mãos, usa dos pés ... " Que volte à escola e rccome- '

. ce: eu uso, tú usas... Conselho amigo de
GUILHEHME TAL

, .

CONTRA CUPA,
QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

•
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