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NÃO FOSSE MAIS DO QUE O BASTANTE PARA MEELEVAR A UM MUNDO QUE NÃO É O MEU; () �ATq'DE SiR}YpS§O INTÉRPRf.YfE O SR. ·VICE-PRESIDEN
TE DA REPÚBLICA - DR. NEREU RAMOS - ESSEORADOR INSIGNE, ESSE POLITICO DA VEL1:IA\E'SCO-LA'QUHi�IND'� COMPREENDE O EXERCICIO DA PO
LITICA DENTRO DOS CANONES DA HONRA E DALEALDADE E QUE SE ALINHA, DESTACADAMENT&,EN'fRE: 11 G�NDES VULTOS DE NOSSA HISTÓRIA
REPUBLICANA, PRESTANDO SEMPRE À PÁTRIA E AOATUAL GOVERNO, EM TODOS OS TRANSES, Os...MAISAS����", �iPSERVIÇOS,
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Rio, 3 (A. No) - Os ladrões rou
baram os carneiros perLenoentes
ao medico Dario Moreira Os, aní
mais estavam inoculados com o

virus da dísentaria. O médico avi
sou aos ladrões de que no caso de

, , que tenham comido os animais o
Honrou-nos com sua vísíta on- procurem, pois promete trata-tos

Iem, s. excia, O 51'. dr. Ivo d'AqUl-1 de graça, pois sentese ínvotunta-
no, senador '])pl,o nosso Estado e riamente responsável pelo rato.
q ue aqui se 'pncontra em visita a

pessoas de sua família.

F d d IO ,clllio parlamentar, sem faVal' rau e eNCHO a osa
uma rias í'iguras exponenciais da
pnl íl.icu ].l!'u"i!IJira,\ veiu lral�:r-pciE Rio, 3 (A. N.) _. Os resultados
suas despedídus pOI' ter que seguir do úll inio pleito em Uberaba JV'
amanhã, via aérea, para a caorta: ram desconcertantes, em vista d'o

elo país.' dernota sofrida pelo P. S. D. naque-
Agradecendo a honrosa deterên- le imporlante muníoípío, onde en

cia, acompanhamos s. excia. c0IY.i
tretan lo, em 19 de janeiro sua Ie

os nossos votos de felicidade peso geuda reuniu larga maioria de SUo

soal e com os nossos aplausos á ['rã,gios. Agor-a, porém, num recur-

Ib 'II
- so apresentado ao T. R. E. de Mi-sua I'I ianbe atuação no Oongres-

nas o P. S. D� revelou a fraude eieí-so Nacional. �

tora! de que o P T. B, lançou mão
para obter a prefeitura e a maioria
de lugares na Câmara dos Vereado
res. Nada menos d'e dois mil trtu
los eleitorais foram slubtrairlos dr
cartório e distribuidas entre seus Roma, 3 (U. P.) - Ontem, entrou
pai-l.irtár-ios, consumando-se, assim em vigor a nova Constituição pe,
um escaudalo sem precedentes na Ia qual é criada a nova Repunlioa
vigênc ia da atual leí eleitoral. As Italiana e, autoraaticamente, o sr,
per-ícias realizadas. por solicitação Enrico De Nícola assume a titulo
do P. S. D., revelaram que houve de presidente da República.
eleitores que chegaram a votar 40 O sr. De Nicola havia desemps
vezes, percorrendo diversas seções n:hado o cargo de chefe provisór-io
para rlospitar e utilizando-se dos de Estado desde junho de 1946,
títulos subtraídos. Ontem foi efetuada uma breve ce-
Em vista do que ficou apurado Irimonia militar, para celebrar a'

o P. S. D. solicitou ao T. H. K g entrada em vigor da nova Constí-
anulação do pl-eito em Uberaha, tuição.

o governo luso DO
mandatos cambio negro
Rio, 3 (A. N.) - Em virtude

dei
Lisboa,3 (U. P.) -A grande pro

ter fracassado a reunião da Comis- dução de óleo oliva de 1947, cau

são de Justiça, por falta de numero, sou uma situação paradoxal, pois o

esta tarde, não pode ser aprovado I azeite português está sendo vendi
o parecer do relator das emendas do no "câmbio-branco" por preço
ao projeto de cassação. A comis-I mais baixo que o previsto na ta

são de Justiça 'Voltará a reunir-se bela oficial. Compra-se ,pela tabela

segunda-feira, á tarde, para ,discutir,
a 9 cruzeiros e 20 centavos, en-

o projeto de cassação. quanto no "câmbio-branco" o litro

Contudo, o presidente. da Comís- do óleo não vai além de 7 cruzei
são de Justiça autorizou a publica- ros e 70 centavos.

ção das emendas, a fim de. facilitar I �m virtude da grande. safra de
os trabalhos, poupando a leitura das azeitonas, o governo esta procuran
mesmas. I do resolver o problema de guardar
A impressão predominante é a reservas para 1949. A fim de pro- Rio, 3 (A. N.) - Prosseguem os

de que. terça-feira será aprovado o' teger o produtor contra os especu- entedimentos entre os lideres do P.

projeto de cassação, estando todos' ladores, o governo decidiu comprar S. D. local, no sentido de reestru

os deputados do P. S. D. convoca- � todo o azeite disponível para ven- tura-lo, O coronel Gilberto Mari-
dos para não faltarem ás sessões, dê-lo a preço de tabela. nho; palestrando com a imprensa
a partir de segunda-feir-a. A Co- Assim, já' foram adquiridas afirmou:

missão de Justiça não se, pode reu- 25.000 toneladas de azeite na região "Tudo vai bem. O nosso partido
'Rir devido á abstenção dos adversá- de Santarem. Ao mesmo tempo au- se fortalece e tudo indica que seu

rios da cassação e ao fato da au- torizou-se a exportação de um mi- prestigio só tende a se canso

sência de alguns deputados do P. lhão �e litros para as colônias por-
lidar. Ainda neste começo do ano

s. D. tuguesas. serão escolhidos os novos mem-

bros do orgão diretor".' LONDRES, 3 (U. P.) - Pareoe iminente um golpe de Estado co-
A respeito do critério a adotar- munista na Hungria, s,emclhanLe ao que forçou a abdicaçã'o do rei Mi

se na reestruturação, declarou: I g'uel ,e resultou na ljroclamação da república popular da Rumania.
"Deverão ser ,escolhidos politicos

de revelo no cenário politico local LONDRES, 3 (U. P,) - A pl'óxima demons�ração de força volítica
para presidente dos diretórios dis- dos elementos da ,extrema ,esquerda, agora que' já conquistaram a pro
tritais". clamação da república popular' na Rumania, será na Hungria, opinam

os circulas autorizados daqui.
A Europa oentral será teatro, brev,e, de grave,s aconlecimentos

-essa: é a impressão generalizada.

o MA18 .ANTIGO DUllIO DII 8.lNTA CATARINA,

IPI'G"rletárltQ • D. Gerente: SIIlS'EI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRU�A RAMOS
"

Dir.tor i. lte4llad� A. DAlUSCENO D" SILVA,

Como fazem a propaganda
RIO, 3 (A. N.) - ,0 em�aixador Pi'menLel Brandão, chefe da re

presentação diplomática brasileir-a. há pouco retirada de Moscou, já
concedeu á imprensa n�cional várias entrevistas nelas transmitindo
suas impressões sôbre a União- Soviética.

Os jornais daqui publicam, hoje, mais uma dessas entrevistas, da

qual destacamos o seguinte:
"No Dia da Aviação", houve grande parada. Foi exibido para o

co-rpo diplomático um avião a jato, que fez grande sucesso. Fez evolu

ções e passou com velocidade incrível. É verdade que era um só, mas

os próprios adidos aeronáuticos norte-amer-icanos ficaram maravilha
dos. Dum moela geral, en tretanto, acredito que êles não têm uma mas

sa de aviadores competentes, especialmente para bombardeeiros. Voam

sempre muito baixo e não revelam muita confiança". E adiante: A

propaganda ele guerra na Rússuia está sendo feita de forma a fazer o

povo ecreditar que os Estados Unidos se estão mobilizando e que em

breve 'atacarão a Rússia.

Sempre' desordeiros 1
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RIO, 3 (A. N.) - ÜS comunistas tentaram realizar um comício em

Nilopolis, no Estado do Rio, com a fInalidade de atacar o govôrno e per

turbarem a ordem em diversas cidades ligadas áquele município. Pre

paravam 11m comício, onde falariam um deputado estadual e um, ve-
'

reador, mas a polícia o impediu:

PLANEJANDO PERTURBAÇõES EM S . .\.O PAULO

8. PAULO, 3 (A. N,) - As policias civil e militar estão de pronti
dão, desde ante-ontem, para evitar perturbações que estar-iam sendo

planejados pelos comunistas, 'em revide aos últimos acontecimentos

políticos.
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Os subsidios dos militares I Senador Ivo d'Aquino

Na ourela ou etiqueta
exija a marca "LAPA�

RIO, 3 (A. N,) - Foi aprovado um requerimento de urgência pa
.ra o projeto de aumento dos subsídios dos militares, que acaba de vol
tar ao Senado. A mesa iniciou a discussã-o, esperando-se que fale o re

latório da Comissão de Finanças. ° sr. Souza Costa, presidente da Co
missão de Finanças explicou que as emendas ainda não chegaram ao

seu poder, acrescentando que a Comis-são tratará do assunto logo que
o receba.

RIO, 3 (A. 'N.) - Vai s;er acelerada na Câmara a discussão e vota-
f

ção do projeto que reestr-utura os vencimentos do pessoal militar, esten-
'

dcndo-se também, ás vár-ias regalias e vantagens aos servidores civis,

Segundo se noticia, o substitutivo apresentado pelo general Eucl ides

Figueiredo ao. projeto ele sua autoria, que representa rca lrnente o pon
to ele vista do gnvêrno, devendo para êle ser requerida urgêneia. Confor
me informamos, a apresentação do, substitutivo será resolvida em reu

nião realizada no Catete, na presença dOI chefe do governo, ministro da

Guerra, general Euclides F'igueiredo e outras autoridades.

v.

Constituição
italiana

A
-

extinção dos

I proxima vitima dos comunistas

Portentosa' manifestação de fé
RIO, 3, (A. N.) - A cidade amanheceu, oferecendo aspecto anor

mal, com grande massas ele povo deslocadas para as ruas, desde ás pr-i
me-iras horas da madrugada. Os veículos trafegavam superlotados, sen

do íncaleulavel a multidão que se agitava nas ruas, a caminho ela Ba

.silica ele, São Sebastião, dos Barbadinhos, a fim de receber a primeira
benção, na primeira sexl.a-Ieira do ano.

EnteDdím�ntos
políticos

P-resos OS ex -vereadores paulistas
s. PAULO, 3 (A. N.) - Na tarde de on�em, enquanto se instalava,

s'olenemente, a CâmaTa Municipal, verificaram-se disturbios na frent,f)
do- eelifieio, com entr-e-choques da pOlicia contra populares que protes

\ tavam contra a cassação do,s mandatos dos vereadores eleitos sol) ,a le
genda do PST. Voluntarios

arrojados
Cl1itcago, 3 (U P.) - Div.er·sos

y.olunLários já se apresentaram pa
ra voar num foguele V-2 a 160
quilômeti'os de altitude, "no inte
r,esse da ciência. F-oi o, que revelou
o dr. T,homas Ki.lian, dir,etor cien
tífilco da Divisã,o de Pes,quisas Na·
vais. Disse entretanto que um ta!
vôo era perfeitamente pos'8JV1el, (

tanto ass-im que os vo,luntárlOE
querem Ler a certeza de descer com
seg'U1'ança, .Jusiament'e ai é que
está o "x" do problema, diss'e KI'
lian: em permitir que o passageirc
saia do foguete· antes dêste cho·
car-s,e c'onlra o solo. Há meios de
l'eduzir a velocidade .de queda da
bomba. de forma a .petmitil' que o

pasageiro salte em par�uedas.

LONDRES, 3 (U. P.) - Corre que os comunistas hungaros, insa
tisfeitos com o desapaJ'ticimento do partido dos Pequenos Proprieta
rios vão ,agora faz'eI' pl'cssão sobre o Partido Socialisla.

Como pano de ensaio, o orgão do Kominforn publicou, há dias, uma
nota denunciando a ",existência de' direitistas' reacionárIos no Partido
Socialista Hungaro. Es'ses elemento.s devem s'er eliminados". Receia-se
que dentro em pOlico tempo o comunismo hungaro venha a dar o golpe
de Estado.

Ullla' frota de petroleiros
RIO, 3 (A. N.) - O presidente da República autorizou o Conselho

Nacional do Petroleo a adquirir uma frota de petroleiros e a adotar ou
tras providencias que asse'gurem o abastecimento definitivo do país de
combustív,el, afastando-se, ele uma vez por todas, a possibilidade de
faltar gasolina ou óleo para nossas necessidades.

Por solicitação dos v,ereadores, o edifício da Prefeitura foi cercario
de elementos das forças armadas. como medida de precaução. Solda
dos elas forças públicas e da guarda civil, depois r,eforçados pelos bom
beiros e Escola TéGnica, dissolviam os manifestantes que, em altos bra
dos, ,exprimiam o seu desconlentamento.

A policia interveiu, a prinCipio, no sentido ·de afa,star a multidão.
Mas esta resistia e continuava a resistir. Registrararr;t-se, 4 então, nu
merosas prisõe,s e as autoridades passaram a dispersa'r viol,entamente
(JS manif'estantes. Dentre os; presos incluiram-se os vereadores, que ti
veram seus diplomas cassados.

Ovacionado pelo povo
RIO, 3 (A. N.) - O presidente Dutra esteve na manhã de hOje na

alfaiataria localizada nQ largo da Carioca, tirando medidas para con

fecção de um fardamento militar. Depois de atendido, saiu ,o chefe do
govêrno, caminhando a pé, quando foi reconhecido, sendo alvo de ma

nifestaçõ'es populares.
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Presentes o sr. Doutor Nerêu Ra- ram, uma por uma, a mesma sal.1(1a-1 Os srs. drs. Nerêu Ramos e Ader
mos, Vice-Presidente da República ção entusiasta do fiàaig-ü s_ alto I bal Ramos da Silva e suas exmas.

e sua exma. Senhora, da. Beatriz mundo' social .ali presente. I familias,
viram-se envolvidos numa

Pederneiras Ramos; sr. doutor Uma cêna realmente

excepcl()!Jallonda
enorme de cumprimentos e

Aderhal Ramos da Silva, 'Governador aquela, quando daquêle agrupamen- foi certamente com muito custo, que
do Estado e sua exma. Senhora, da. to de mêsas se levantava uma deli- conseguimos abraçar os dois grau
Ruth Hoepcke da Silva; Secretários cada silhueta feminina, de preciosa des catarinenses, expoentes máximos
de Estado e suas exmas. senhoras, mocidade e com a vivacidade sadia de nossa geração e que honram ex

representantes da indústria, comer- c imperturbável reinante na mulher, cepcionalmente a gleba 'barriga
cio, magistratura, educação, etc.,

e!
c111 seus momentos de imensa ale- verde.

todo o alto mundo social desta Ca- gria. As dansas continuaram sob o as-

pital - precisamente às 23 horas, Terminada a apresentação das pécto carnavalesco.
teve início o grandioso baile. I DEBUTANTES reiniciaram-se as

Í'

Formaram-se grandes cordões e

o salão de festas apresentava-se dansas, já agora ao som do QUAR- a hmsic.a batalhou longo tempo, pa
cintilantemente engalanado e fe- TETO TíPICO gaúcho, C[ue desfilou recendo que não se acabaria ,ja
ericamente iluminado, estando ar- uma seqüência primorosa de músi- mais aquela sarabanda viva e co

mada uma enorme e linda árvore- cas envolventes, notamente de tan- Ioriua,
de-natal, logo á entrada, com miria-, gos argentinos, que o QUARTETO OS TItAJES DO GRA1�DE BAILE
des de pequeninos globos e atavios mostrou-se de particular pendor Os amplos e ricos vestidos de
brilhantes e multícôres, dando as-I para êsse gênero de músicas, exe- baile, das damas, foi a visão mais
pécto deslumbrante e encantador a curando, no entretanto, com raro, saliente que as nossas retinas pu-,I ,

todos os que pisavam o amplo

sa-I
brilhantismo, seu vasto repertório. I deram gravar. De todos os matizes,

150.
Reuniões de pequenos balões, de l

várias côres, pendiam. do této pro
fusamente iluminado.
Sôbre as mêsas ornamentadas

com arte, pacotes de confetis, ser

pentinas e uma variedade infinita

de reco-recos, para deleito elos ocu-]
pantes. I
Em determinados momentos, os I

reco-recos entravam enl ação, pro
duzindo um barulho fórtc e cntu

siastico, tomando de assalto os

ouvidos da requintada assistência.
Ao som da' orquestra exclusiva do

Clube "12", 'Jls dansas prosseguiam,
até que foi feita apresentação do

esplêndido e mui notável QUARTE
TO TíPICO, do "17" de Pôrto Ale-

Ao aproximarem-se as doze ha
contra-

daladas, que marcam a passagem

ricamente ataviados ou simples, só

brios, lisos, encantaram-nos sobre
modo.

. Era nossa intenção detalhar in
dividualmente as "toileUes". Mas
como fazer isso, com aquêle imen
so mundo em nossa frente? E não
detalhando todas, a tarefa _se tor-

gre, composto de violino,
baixo, piano e concertista.
A apresentação do QUARTETO

TíPICO despertou curiosidade em

tôda a elegante assistência, tendo

o conjunto tocado' de início, uma

marcha vibrante, para logo após o
e lança-perfumes.incansável e cavalheiresco Presi-

dente do Clube, sr. SOLON VIEIRA,
ao microfone, fazer as chamadas I

das

do ano, os reco-recos entraram nu

ma vibração tremenda, enquanto
serpentinas varavam o amplo salã<),
em todas as direções, travando-se
uma eletrisante batalha de confétis

DEBUTANTES DE 1947

,

Foi feita a primeira chamada:
senhorinha ALICE ELIAS. A assis

tência prorrompeu em vibrante sal

va de palmas, sendo a silhueta da
linda jovem, banhada com um ja
to vivo de luz, de um refletor, já
que as luzes do salão se achavam

amortecidas a propósito.
A jovem agradeceu, com seu mais

belo sorriso e seguiu-se a chamada
das outras Debutantes: TEREZINHA
HORN - bORÁ LOPES :l\1AFRA -

DORIS BOOS DUTRA -- GESSEY
CHEREM - LENIRA WANDA DU
TRA _ NISIA ANITA SPOGANITZ
LÉA MARIA VIEIRA - WANDA
IRENE SPOGANITZ - MARIA ALI

CE SANTOS - NILZ'A MENDES -

iNADIR FERREIRA' - MAURICI assistência. Predominaram os trajes de côres

HOOG - RAQUEL TAULOIS - RE- Seguiram-se os abraços ruidosos claras, rosa, branco e vermelho Ié

GINA TAULOIS - ROSITA MüL- de BOAS ENTRADAS. ve. Dêsde os vestidos estilo-século

LER - ZOEMAR GARCIA VIEIHA. Um delírio sensacional reinou na- passado,' beirando para o amplo
Todas as DEI?UTANTES recebe- quêle momento. I "balão", de anquinhas dessimula-

Á meia noite, precisamente, a 01'-, naria injusta e intolerável, já que,

questra executou uma

.conhecida!
dentro de seu tipo feminino, nenhu

marcha carnavalesta, quando a ale- ma dama deixou de ter seu brilho

gria tomou de assalto a brilhante encantador.

das. com esmerado gosto, até os I sistência, o máximo de conforto e"

vestidos um tanto justos, caindo' alegria.
com suprema elegancia, sôbre os 'Não devemos esquecer que a cen-«

sapatinhos dou.rados
-

_ a mulher tralisação deste brilhante movimen->

catarinense, se fez representar com to social, muito se deve também ao'

o máximo brilhantismo no inesque- Secretário Geral do Clube, Major'
cível baile de 31 no Clube "12 de Elpídio Fragoso, operoso e dinâmi-

Agôsto" e a visão que tivemos, po- co.

deriamos colhê-la também em Pa- OUTRAS NOTAS

ris, New York e Rio, sendo que Devemos prestar também a nossa'

nêsses grandes centros, não seria, homenagem á Orquestra exclusiva'

por certo; melhor. do Clube, que, como. sempre, este-

COMISSÃO ORGANISADORA ve em grande forma e viva atívida-

Não devemos deixar de registrar de.
com especial carinho, a incansável Ao iniciar seu repertório de mú

ação desenvolvida pela Comissão sicas de dansas, o esplêndido QUAR-

Organisadora do baile, composta I TETO TíPICO, do "17", de Pôrto
das elegantes senhorinhhs LILAI Alegre, que aqui chegou especial
FREISLEBEN, NICE FARIAS e mente contratado pelo Clube, -

NILZA SPOGANITZ, tendo á frente começou com a valsa de STRAUSS
o nosso conterrâneo NELSON NU- - "NOS BOSQUES DE VIENA" -

NES, Vice-Presidente do Clube e quando os pares rodopiaram no

Diretor do Departamento Social e salão e as - saias rodadas das da

Recreativo, que reunidos, tudo fi- mas, deram-nos a sublime írnpres
zeram para que o baile de 31 ficas- são dos grandes bailes do século,
se gravado com fulgôr, nos anais

I passado.
das reuniões sociais desta capital.j Os cavalheiros, em traje de rigor
A Diretoria do Clube, desdobrou- e smook ing-sumer, completaram O'

se no afan de atender ao que fôsse I brilhantismo daquela noite, que'
necessário providenciar e noite to- jamais esqueceremos.

da admiramos a ação segura de seu: Todos os aspectos foram filma
Presidente SOLON VIEIRA, e dos � dos pelo cinegrafista HODOLFO
Viees MAN'OEL GONÇALV7ES e UNHARES, sendo batidas várias
NELSON NUNES. I chapas, como demonsti-arn os eu-

Tres figuras que foram incansá-' chés que ora apresentamos nesta,

veis em proporcionar á fidalga as- reportagem.

F'lncjollários Públfeos Esta
duais e l\luni'ncipais, do ma:iSllll
graduado ao mais modesto ser

"MoI' núhlíco r inscrevei-vos na'il'
Associacão Beneficente e esta
reis preparando um peculio pa-.
ra vossa famllía,

Contra Os clan
destinos.
Hamburgo, Alemanha, 2 (U. P.)

- FOJ'te8 precauções foram toma
das contra clandestinos, durante o

embarque de, cerca de 900 brasueí-
•.•.....••.•. . .•...•......•

ros que estão sendo repatrdarlos da
Alemanha pelo navio "Santal'em"
Cm cor-dão í'ormado por Iuncio

nários Ibrasileiros, ingleses e ale
mães isolou o navio, Os r('I)OI'le
res, ainda que possuindo permissão
rio gOVêl'110 militar briLanico tive- São Paulo, 2 (A. N,) - O delega
ram grande dificuldade -de ir a do Enzio Julio 'I'r ípo li enviou á

.hordo. Um :funcionário hrasüerrc Justiça Orirninal' os autos do pro

(':.'!jplicon que Das duas viagens :111- cesso para apurar o rumoroso caso,

terinres, com repatrlados, houve de mercado_ negro de automoveis,
uma quantirlade ele aborrecimentos, no qual estao en;'01v](10S OLaClIH) e

com clandestino," que lentavam sair: Emílio PIedade Gonçalves e outros•.

da Europa para a América.
O embarque '1'icolt qU<lse compt«- •...•..•.• ..•..... . .

to esta noite, esperando-se que c

navio largue em 1° ele janeiro.

Cambio negro de
anfomoveis

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

Para que sejam
promOVidos .......,.'•....... 0: -o .

Queremos -que todos façam'
parte- do quadro _

social dos

componentes do "Colégio Bar

ga-Verde", Por isso, o paga.. ·

mento da ação é feito em. tif·
prestações.

Belém, 2 (A, �,) - O comandan
te da Zona Aérea pediu ao minis
tro ela Aeronáudica a promoção de
todos os mortos no Cataüna da
FAB. A" cerimônias fúnebres rea

lizadas nesta capital toram emo

cíonantes. �ó hoje, os despojos se

guirãn para o Rio.
...... ";

� .

UM ANALFABETO
é um cego ...Não deíxes teu nmlge«

na cegueira da ignorância. Dá-Jh6>'
a luz da instrução, levando-o a um'

curse de '811fa'beiização de adultos.

As eleições em
Pernambuco

Senhorita!Recife, 2 (A. N,) - Segunda da
dos fornecidos pelo T'RE é o se- Ao escolher seu perfllme lIt'erlfto

guinte O resultado da apuração qu.e 8� tris ai marca da perfamari.
parcial do pleito neste Bsiado: "lof!an Maria Fa.,.f1lfl" QU"

I Ji e.r1t'
PSD - 91.049; UDN, PDC e (PL -

- bn ri I ti
77,599; _ P'fB _ 5,627; em bran_l,refenda pelá corte pe l!I �H

co - 11.965; nulos - 8,368. D. Pedro :u
.f
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CLUBE 12 DE AGOSTO--Programa para o .mês de Janeiro
-UIA II -- DOMINGUEIRA. INICIA ÀS 21 HORAS. DIA 18. DOMINGUEIRA. 'INíCIA ÀS 21 HORAS. DIA 24. S Á�B ADO.

.

,

SOIRÉE CARNAVALESCA.. INíCIO A.S 22 HORÁS.'

",:{De A. Ab1'eu� - Distribuiao pela menos avisadas. 'I'ratassern os cm
.Diretoria de Economia e Assistên- 1P·l'esarios de delimitar os lucros

cio. \CW 'CooJpe1'ativi'smo) ser-vindo-se na medida justa e da
A utüidade de qualquer íníciatí- remuneração consentânea aos i-is-

.

va de caráter privado 'Ou público é cos, distrmuíndo o quanto restasse
medida na conformi.dade da sua em benefício aos que o servem e

.amportância para o todo social. U com 'êl'e trabalham, e não estaria
-organismo social não pode permitir mos a braço com uma crise perrna-
-que cresçam dentro de sua atribui- nente e com a insegurança domí-
'Cão quistos ou quaisquer outros nando as índústrías, E, nem have
-engastamentos que venham, mais ria oportun idade para que medras-
-cedo ou mais tarde, operar no sen- se mos antagonismos de classe e

.tído contrário dos interesses e an- deles surgissem os conflitos san

.seios coletivos. A sociedade não é grentos em que se esvaem as ener
-nenhuma vetusta í'igueira onde se gias da humanidade - tão pouco
.nutram epIHtas e outros parasitas uleis nestas, carmticínas quantc
.anírnaís ou vegetais. O dinamismo ci-ímínosas e aviltantes.
,.,é sua essência. A: transformação- a O cooperativismo quer saldar de
.sua segurança, A continuidade o uma vez para sempre as dívidas
seu mérito. O apenteiçoamento é entre capital e trabalho e amoldá-

. sua garantia. los dentro de uma limitação- que
O movimento cooperativista a· valha por justiça e equidade.

.presenta-se não como um snquís- A importância social do coope-
tamento, uma sangue-suga, mas rativismo reside aí, no fato de
.diversamente, como um elemento grangear as simpatias das rorças
pleno de vigor que junta as suas coletívas e orientá-las, através da
-energias aos esforços da coletíví- cooperação ,para um rumo nove

.dade, no sentido de melhorar a si- que conduza ás madrugas de uma
tuação das populações e garantir- éra nova, de um mundo novo. 'O
.Ihes a preservação e á oontínuída- seu trabalho se desenvolve no rtt
-de de direitos. mo das coisas que crescem devagar

Ao, cooperatlvismo não ínteres- para não assoberbar-se e destruir-
-sarn manobras e política. A doutrí- se a si próprias, 'com as violências Exnemísras BOM NEGOCI\Q'na versa em torno da integridade e os desrorcos das arremetidas f _.

-,pessoal e da razão, abstraindo os impulsos. .. dsucessos momentaneos e os reque- A paz social, a harmonia das elas- execu.ft OS para queC!' possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
bras que possam conduzir a uma ses ,a abastança, a prosper-idade, a

'Madrid, 3 (U. P.) -::__

AnunlClou_lcerta
de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

-situação privilegiada. Dentro do un ião e a cultura, -eis quanto quer I f
-coooeratívísmo sadio não fermen- conseguir e alcançará o cooperatí-

se oficialmente que Agustín Zo- niorrneçõen nesta redação.
-tam intrigas .nern há lugar para vismo. (

resbanchez considerado o Iider co-

dissenções aborrecímentos e entra- mNuni'staBn.1 da Espanha, -e Lucas ReloJ·oarl-a Progressoves.
unez oas, também acusado ete

Uma sociedade organizada em comunista, foram executados on-

bases cooperativas que paute as João Amenâio da Costa tem. Zores e Nunez BO!HS toram de JUGEND & FILHO

suas atitudes no espírito da dou- e Senhora condenados á morte juntamente COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
com três outros líderes comunistas

'

trina consc,guirá a a-gregação rle p:articipom ao. parante." e " v.. REEMBOLSO POSTAL
pessoas que operam sózin:has na penoa. amiqa. o contra to de após o' j,ulgamenlo de 23 peS30as

,-consecução de um o.bj'eti-vo que casamento de ••u filho Jaime na prisão de Ocana, a 19 de de Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague

,!Verte,Hce a todos e lhes' marcará e com Q ••nhorita Cecilia Luz zembno. sómente quando receber.
rumo com resultados mais eJicu-

- Zoroá era secretário.,geral de

.'zes e mais e.Hcientes. Partido Comunista Espanhol e

O mal da nossa época (não só da membro do Comité Nacional do

�nossa; foi de todos os tempos) é Viuva Edite Cunha Partido Comunista. Espanhol na

. a vj.ciosidade na ciroulação lAct ri· L uz França. Ammci,ou-se que os trêE

,.queza. Neste ponto é que se g·e· portiClpa aoe parente. a pe.- I outros condenado.s. José L. Fernan-
ram as luta se a tão a.pl'cgoarla 11008 amiga. o contrato de dea:, Alberto Eladie Amador e Ma-

"queslão social. Houv:era, uma clis· ca.lamento de .ua filha ' nnel Hernande'z Leal, tiv·eram suas

:.lrilbuição ra'cional e razoáv,e.J. dai Cecilía com o ..nhor Jaime I
sent'enças oomutadas para a prí�ãe

:riquezas produzidas 'e lião tería.. Co�ta. perpétua.
mos a doutrina marxista firmandc Ftorian6pcli., 31/12/47 ,Presume-se que Nunez e Zoroa

: pé e dominando
.

is consciênCIas' =--______________
Lenham sido executados por um

- pe;],otão de fuzilamento em Dcana
Z01'O:1 foi areusado ·entr,e outraE

c·oisas de possuir uma carta do
Comité Na,cional do P!artido Comu
nista Franoês, da posse de explo
siv,os e da dir,eção das atividacles
comunistas na EspaUlha,., como' se

cretári01ger:a1 cio par.ti do.

:Realidades
• •

'catarlnenses

ImportaDcia social do cooperativismo

.,

) .

. Grafis/! Uma surpresa!

,_',_:_�:,,:: Mande 20 nomes co iI) endereços de pes 90as sus's conhe.
cida� e receberá de volta uma oportunidaàe � obter
otimo rendimento memral. Caixa Postal 3717 S. Paulo.

o'i
.

...::.

, Curso de Guarda· Livros por
correspondenda

,.:1":",.,,.
Feito em sua Cf)S8, em 12 mezes, mensalidade de Cr$ 30,00.

Curso otimo e rapido. Para ambos os aexos.

Peçam informações 80 INSTITUTO DE ENSINO
Rua de São Bento. 260 - São Paulo

-' ,
,

if

o Giná'Sio em UIn ano
Para .m�iores da 16 anos

(Art. 9! - Decreto-Lei -- nO 4,244 de 1942)
CU�SO DE MADUREZA ({pA TR I A 'R C A»

Secçã 1 especializada por CORRESPONDENCIA
Pontos e!!tritamen te de acordo com o programa ofieiaI

Mensalidade Cr$ 60,00 - Peça programa gratis
.Exames em Outubro e Jane ro

l�ua São Bento nO 201 - Te!. 3-5539 - São P3uloI

PLACIDO ALVES e

SENHORA

participam aos parentes
e pessoas ami�as o con

trato de casamento de
sua filha IVONE com' o
er . Frederico Botelho

........

ICia .. Teleleníca
WElvCESLAU JOSE'

F.ONO<GiRA'MA,s RETlDOO
BOTELHO e SENHORA João Pereira, Gerda Martins,
participam aos parentes Laurita Vieira, Maria soares Dan-

e pessoas amigas o cori- dei, Alfreclo Moreira, Vpldivia i:3íl-

tra to de casamen to de va, Nene Soares, Francisco Silva,

seu filho FREDERICO
Antônio Rodrigues Daniel, Miguel
Mandaly, Beatriz, Manoel l:todri.

com a srita. Ivone Alves gues Moraes, 'Raul Gonçalves, An
tônio Sá, Catap is, Maria V.aleria
Ruhick, Pedro Bruno de Li'ffiJ1.
Nazareno C'o i rnIbra, Sev,ero Simões,
Maria Francisca Medeiros, 'I'erezi
nha li:3antos, Pedro Werner, .Jj'rede
rico de Oliveira Sampaio, Plaoído
Gomes ,8 Betrnrro Ernesto de Jesus,

-0-

JUVENTUDE :E1SPlrR'1TiA. DE
F1LORIANóPOLÜ:;

Dando início as ·suas atividades
no ano de mil novecentos '.e qua
renta e oito, a J. E. F" no seu pro
grama que visa, a difusão da moral
e filosofia espiritista, fará realizar
na sede do C. E. "Amor e Humilda
de do Apóstolo", uma das costu
meiras reuniões de estudos, quando
usará da palavra o confrade Carlos
Büchele Júnior', para discorrer em

f'orma de palestua e troca' de porl"
los ele vista, sõbre o tema "A Dou
trina de Oristo e o Espiritismo".
Para essa reunião, a se realiza

da ·amanhã, domin.go ás 9,30 horas
ficam convidadas todas as pessoas,
interessadas.

IVONE e FREDERICO
confirmam

Saco doa Limõee. 31 de D6�ernbro de 1947

VVA� ANTôNIO CHEREM

-,

par tlcípa aos parentes � peSS08S
de suas relações, que seu filho José.
contratou casamento com a srta

Alba Maria Gallotti Peixoto .

ALBA MARIA e JOSÉ
confirmam

Tijucas, 31/12/47.

Representao,tes DO Inferior Ir
..

Pessoas que trabalham ou trl'lbalharam com Capitalização, SERRARIA DELAMBERT

:5 Sorteios, Club de Mercadorias, Seguros e queiram obter FONES .1;199 e 1.479

i! boa representa�ão, fecil e r�ndosa. escrevam para a QUANTIDADE CERTA E PREÇO
�. «EDI FICADORA» -,.- Rua de S. BeAto, 260 - S. Paulo, úNICO

�. onde obterão informes sem compromisso.
--- .. -,- - .. -- : �

- -- Cafeeiros existentes

JOÃo PEIXOTO
e

MARIA GALLOTTI PEIXOTO

participam aos seus parentes, e

pessoas de suas relações, o COl1-

trato de casamento de sua filha
Alba Mal'ia com o sr. José Cherem

N. 4 Cr$ 220.00
Marca Condor

Caixa d. niqueI, fab",caçéio
Italiana

Altura 9 cm ..

N. '4.A Cr$ 240,00
Altura 16 cm. O me.mo com repetição

No.co. re16llio. .ão acompanhadOll doe r••pectivó. certificado.
,

da gQ1'ontia.
.

PEÇAM-NOS OATALOGOS - ENVIAMoScmX'fiS
JUCEND & FILHO

C"ritiba·· Praça 'l'iradente•• 260·. Paraná .

N. 3 Cr$ 180.00

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

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinica. Odontologia

NOTURNA
Das 1.8 ás 22 horas, 'oom hora

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua Arcipreste Paiva 1.7

Fabricação italiana

Caixa de niqueI

OOMPANmA �AlJA.NÇA DA lillw
f/mmf!ad. AI U171 - lWo � I) A S A
Ul€'Jiifi:fDJOg; Il 'l'BURFOB'!'Jllt

Cifrlllll do Bstaoco da 19441

CAPITAL E RESERVAS
Respoollabilidad�!ll
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80,,900.6'06,30
5.978.401;755.97

67.053.245;30
H2.116.�o3.80

AGENTES NO INTERIOR
Preciso em toda. a. cidade.'

do Brasil
facil. para ambo.
mesmo na. hora.
Escrever à Caixa
3717 -- São Paulo

•

Negpcio
os .exo••

vagas.
po.laI.

Sini*trol pGgolI nOll último. 10 ano.

Re.polusbilidadeli .t

98.687.816,30
76. n6,401.306,20São Paulo, 3 (A. N.) - O sr, Jo

sé Queiroz Teles, diretor da Car
teira do ClIédito Agri'cola do Ban
co do Estado, deU' á pub.Jircidad·e
dados estatíst1cos sô:bre o número
de üaJfeeiros 'existent,es em i:3ão .Pau
lo, P·el.o pU1b!i;ca;do, o numero de
,ca,r'eeiros em São Paulo, em pro
dução, atinge a 1.004.488.000, ha
vendo ainda mais 88 milhões de
cafeeiros nov,os.

.o total de ca t'e,eiros produzinctc
em tudo ü Brasil é de 2.075.25.5.528
e {) de novos ca.r,eeiros, de .

17r3.750.000. num total geral de
..... 2.25/,,005.528 caIe,eiros.

Diretore!:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire de Can7ldho. Dr. Frrmci!lco
de Sá, Anisio Ma.aorra,; Dr.' Joaquim Barreto de Aralllo
e José Abreu.

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

o VALE DO ITAJA1
Procu.rem na Agêncllltl

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRAR.IA

'

ROSA
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Inform (ições lltei_�
\
(\
� 9edaç1o���!�PJ�1 PiDto III. 5

,1.
'Diretor: RUBENS A. RAMOS

'. r,_.rtetirio. Dir.-Ger....
SIDNEI NOCETI

DiretGr de Reda!:lo:
A. DAMASCENO DA SILVA

;",:
Chefe de Paxina!:lo:

ftANClSCO L.AMAl.QU.
Chefe de l:mpl'eulo:

IOAQrm CABRAl· DA 8ILVj
RI\{)resentante:

b
A. S. LARA

�
-.•., Senador Dantas, 40 - ao

andar
;. Tel· 22-5924 - Rio de Janelr.

i:�,,'.·
RAUL CASAMAYOR

II.,.. Felipe de Oliveir.. 21 _,
8- andar

Tel. 2-'873 - .São PilaI.

ASSINATURA5

� Na C"pit-õ •;i ::�..t;� . . . . . . . . C;.
it.' C "

� i'riDlelltre •••.•• r.

�"
/IIl&l............ Cr$

I "_ero a.,ulso .. Cri
i No Interior
;� AlI. . . . . . . • . . • . Ctt li'.Of
h••tre . _

- .. ," Crt
Trimestre Crt
"taero avulso ..Cr'

'1.-
41,'.
ZS.-:J.
',.e
�.'8

",.00
I',oe
....

ul.elo. mediante e.at,ralll

o. orlclnals. ..e.... - ai.
.1lblicados, nio ••1'1.

devolvidos.
• cUreção não se reQI••-

aabiliza pelos conceito.
.JIlitid.os n08 arU••

autnado.

;
"

li
'f
--------------------------

farmácias de plantão
1 Quinta-feira (feriado) - Far

-mácia Esperança - Rua Conselhei
:TO Mafra.

3 Sábado - Farmácia Da Fé -

'Rua Felipe Sclunidt.
4 Domingo - Farmácia Da Fé -

'Rua Felipe Schmidt.
10 Sábado - Farmácia Moderna
- Rua João Pinto.
11 Domingo Farmácia Modern�
-- Rua João Pinto.
17 Sábado _ Farmácia Santo An

tônio - RrUJa João Pinto.
18 Domingo - Farmácia Santo An

tônio - RUJa João Pinto.

24 Sábado - Farmácia Catarinen
'se - Rua Trajano.
25 Domingo - Farmácia Catari
nense - Ru_a Trajano.

O serviço noturno será efetuado

pela Farmácia Santo Antônio sita á

rua João Pinto.

,.

CIA CATAR,INENSl
DE TRANSPORTES,AÉP.EOS LTDA

Funcionário público
Lembra-te - descontando déz
centavos diários de teu venci
mento, salário ou remunera

,ção poderás deixar para tua
f8J1Dilia, um p�culio até Cr$
30.000,00.
Inscreve-te na Associação

B�neficente.

Horario das empre
sas rodovial1ias

SEGUNDA-FEIRA
'Expresso São Oistóvão - Laguna

7 horas.
16 horas.
Auto-Viação Haja! - Itajaí - 15 ho
Expresso Brusquense - Brusque -

raso

Expresso Brusquerise -' Nova Trento
- 16,30 horas.
Auto-Víaçâo Catar ínense - Joilltvile

- 7 horas.
Auto-Viação Catarfnense - Curtttba

- 5 horas.
Rodoviária Sul-Brastl - Pôrto !Alegre

- 3 horas,
Rapido Sul-Brasileiro - Joinvile -

ás 5 e 14 horas.
TEIRÇA-FELRA

Auto-Viacão Catarinense - Pôrto Ale·
gre - 6 horas.

Auto-Víaçâo Catarínense - Cur<itiba
- 5 horas
Auto-Viação Catarinense Joinvile

- 7 horas.
Auto-Viação Catartnense Tubarão.

- 6 horas.
Expresso São Cristóvão - Laguna -

7 horas.
Empresa Glória - Laguna - 7'1..

e 61,1, horas.
Expresso Brusquense - Brusque, -

16 horas.
.

Auto-Viação Haja! - Itajaí - 15 ho
raso

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

QUARTA-FERA
Auto-Viação Catarínense Curitiba

- 5 horas,
Auto-V iaçáo Catarinense Joinvi1e

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense Laguna

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

5 e 14 horas.
Expresso São' Cristovão - Laguna

7 horas,
Expresso Brusquense - Brusque

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

ras,

Expresso Brusquense - Neva Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brastl - Pôrto Alegre

- 3 horas.

Põrto

Curitiba

JoinvjJe

Tubarão

Curitiba

Joinvile

Joinvile

Tubarão

Universidade para Extrangeíros
em Perugía [ltalía]

Leva-se ao conhecimento dos interessados que no Consulado Ge
ral da ltalia para os Estados de Paraná e Santa Catarina, à Rua Mare
ehal Deodoro n. 20 - Curitiba - pode-se tomar, visão dos programas
dos cursos que serão desenvolvidos pela

UNIVERSIDADE PARA EXTRANGEIROS, em PERUGIA
nos seguintes periodos:
de' 10 de Abril a 30 de junho
de 10 de julho a 30 de Setembro
de 10 de Outubro' a 23 de Dezembro.

R irvó�s'"D.e611i=
tedes

G)

Provocam
a Neurasfhenia

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E IttTElLECTUAl o
LEVARA'. FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

....��....------------

Trate das vias
respiratorias

A. Bronquit:es (Asmaticas.
Cronicos ou Agudas) e as

.uas manifestações (Tos.eli.
Rouquidão, Catarros, etc•. ,).
a.sim corno a. GRIT E3, .ão
moleatia. que atacam o apa
relho respiratorio e devem
ser tratadas com um medi· ,

comento energico que com

bata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elementoll antislle-

.

tico•• peitorais, tonico., recal
cificante. e modificadores do

organismo é o remedio
indicado.

Vabeios Brancos!

Auto-Viação
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileko - Joinvile -

às 5 e 19 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 6 horas.
Expresso São Oristóvão - Laguna

Tem dinheir'o? :4��!���0 Brusquense - Ikusque
Auto-Viação Itaja! - Haja! - 13 ho·

Muito ou Pouco. Não Importa.I raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
O leitor deseja obter uma

_ 9,30 hora�_

re�::!t.. mensal, semestral ou Expresso Glória - Laguna - 6 1/2
e 7 1/2 horas.

anual, á razãe de 12% ao ano?
Confie então os seus negó

cios ao Crediário KNOT, á rUI;

João Pinto n. 5, que, em com

binação com <' ES<'l'itó'rio Imo
biliário A., L. ALVES o em

pregará, proporcionando - l'h�
,com isto uma renda anual, se

gllT?J de Cr$ 12.0,00 por C'r$ .:.

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de·

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT. ou nesta reda
�o.

ft prOdução de -trigo no Brasil !
Rio, (A. N.) - Segundo dados I O maior rendimento- médio [ler Iestatísticos fornecidos pelo Servi- hectare foi registado em Minas (lf

co Nacional de Pesquisas Agronô- rais, ,8110 Paulo e GOIás, isto t, 800
Imicas do Ministério da Agr icu ltu- quilos por hectare, enquanto lia,

ra, dentro em pouco o país conhe- Sul a média é de 75D quilos '(Rio
cerá resultados surpreendentes em Grande e Santa Catarina) e 600
relação á produção do trigo nos li- (Paraná). As variedades do Lrigo
m ites de nossas fronteiras. Acre- mais plantados são as seguintes :

ditam, mesmo, alguns técnicos, que Rio Negro. FronLana, Sinvalocbo e

daqui a dez anos o Brasil estará in- Lageaninho, nos Estados do Sul;
teiramente emancipado do trigo es- Minas e Goiás dão preferência ao

trangeirn, o que resultaria numa I Kenia, 155, Sales, Bandeirantes; e
economia anual 1S)·e cerca de cinco São Paulo aos Pusas 11 e 12. Bau-
bilhões de. cruzeiros, deirantes e Frontana.
Da safra de 1947, sómente o Rio. O preço de custo do trigo, para

Grande do Sul colherá 175 tonela- o nosso produtor, é significativo
das do cereal, cuja qualidade é para a lavoura nacional. Êle é de
considerada . excelente. Em Santa Cr$ 1,00 o quilo, em São Paulo 8

Catarina, a safra de 1948 deverá Paraná; de Cr$ 0,85, no Rio Gl'an
àlcançar 80 mil toneladas, haven- de do Sul e Santa Catarina, ,5 de
do municipios, como o de Concór- Cr$ 0,70, apenas, em Minas Gerais
dia, que produziram, durante o e Goiás. Já o trigo importado da
ano que termina, três mil tonela- Argentina custa-nos,' atualmente,
das. No Paraná, onde se colhiam C. I. F. Rio, Cr$ 3,90 o quilo, .ha
apenas mil toneladas anuais, a pro- vendo como, se ver-ifica, larga ('

dução poderá atingir, já neste ano, I vantajosa margem para o produto.
7.000 toneladas. Em São Paulo, nacional. Até 30 de novembro \úl
Minas e Goiás, os lavradores, ani- I timo, o Brasil importou far inha e
mados pelo preço compensador do grão de trigo equivalente a 977,978
produto, também se lançam à cam- toneladas, insuficientes ao nosso

panha do trigo, havendo alguns, consumo. E, lembrando ao laitor
no primeiro Estado, que plantarão que pagamos Cr$ 3,90 por quilo de
200 alqueires. trigo que importamos, deixamos-

O total da produção brasileira é lhe o trabalho de 'f'azer a conta do
estimada pelo' MInistério dà Agr-í- dinheirão que enviamos nara f'ora

Icultura em 228.306 toneladas. sen- relo pão nosso de cada dia. A pra
do a área plantada de 3011.833 hec- dução brasileira de trigo repre
tares, cios quais 233.000 no Rio senta, ainda, apenas 18,9 por CelitO
Grande do Sul. do que consumimos,

Os primeiros symptomas da
neurasthenia s�o geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao $entir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se immediatamen
te, com um remedia de- effeito
positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás ,pessôas exhauridas.

FOR.r!FICA E DÁ SAÚDE
lcboratorio$ ALVIM'" fREITAS - S. Paulo

Vende-se
Por nlotivo de mudança« ven

de-.e à rUQ Almirante Lama;ro n'

50, o "Quinte;
Uma bateira cem vela e demeis

pertencell,
Uma elltante. Um armário de

cozinha'. Uma solá de jantar com
pleta' Duo. cama., Uma geladeira
pára colocar gelo, marca Steigle·
der nova.

Vende-se
Um bar tem afreguezado,

no centro da cidade. Tratar
nesta Redação, à tarde.

Procure hoje O seu

Vidro de SATOSIN
nas bôas farmaclas

e drogarias.

Sinal de velhice

QUINTA-FEIRA
Auto-·Viação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação' Cataxinense

- 5 horas.
Auto-Viação Catarlnense

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

- e,3G horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Emp.rêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 ho'1'as.
Expresso Brusquense - Brusque -

16 horas.
Auto·Viqção Haja! - najai - 15 ha

ras.

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

SEXTA-FEIRA
Rodoviária Sul Br3Jsil - Pôrto Alegre

- 3 horas.
Auto-Viação Cata'l'inense

- 5 horas,
Auto-Viação Catarinen,se

- 7 horas.
Auto-Viação Catarinense - Laguna

� 6,30 hora·s.
. Expresso São Ca-istovão
7 horas.
Auto.Viação rtaja! - Itajaí - 15 he·

raso

Eh"Presso. Brusquense - ,Brusque
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas.
SABADO
Catarinense - Curitiba

Laguna -

Jolnvlle

4s greves na Bahia

A Loçao Brilhante faz. vol
tar a côr natural primiti9G
(castanha. loura. doirada ou

neqra) em "OUSO tempo, Não
é tintura. Nãomancha e não
.uja. O .eu ueo é limpo,
facil e agradável. .

A Loção Brilhants extingue
a. caspall. o prurido, a .ebo1-
rhéa e t6da. as afecçõe. pa
rasitdria. do cabelo, a.sim
eomo combate a calvicie, re

"it&lizando 011 raizes capilct
reli. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Sa6de
P6blica.

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

Viação aérea
Morario
SEGNiDA·FE1RA

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

Cruzeiro do Sul - Norte - 10 hflras.
Rea'l S. A. - ll,30 horas - Sul.
Panair - 9,00 horas - Norte.

TERÇA-FEIRA
Varig - 12,50 horas - Sul.
'Panair - 13,07 horas - Sul.
Cruz·eiro do Sul 12;00 horas

Norte.
QUARTA-FE[RA

Cruz'eiro do Sul n,oo horas
Norte.
Real S. A. - ás 16- horas - Norte.

Varig' - 13,aO horas - Norte ..

Real S. A. - 11,30 horas - Sul.
QUINTA·FEIRA

Pana!.r - 12,17 horas - Sul.
Panair - [f,50 horas - Norte,
Varig - 10,20 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 15,3'0 hO'l'als - SuL
Cruzeiro do Sul - 10,00 hs. - NQrte,

SEXTA-FEIRA
Varig - l{J,40 horas - Norte.'
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7,20 hs. - Norte,
Panair - 13,'07 horas -'- Sul.

SABADO
Cruzeiro do Sul - l'G,00 hs, - Norte.
Varig - 12,30 horas - Sul.
Panair - 9,50 horas - Norte.

..JOMrNGO
Panair - 13_07 horas - Rul
Panair -, 9,50 horas - Norte.
Cruzeiro do §lu} - 11,00 hs. - SuL

Salvador, (A. N.) - o. delegacl(
regional do Ministério do Traiballíé
neste Eslado falando á Asapress
de,clarou que' empregará todes o�·
meios para desarli.cular a onda de
gl'ENeS ,em que os agitadores comu.

nistas pro.curam envolver váriaE
atividades trabaLhistas, concitandc
os Lrabal'hadores ao a!bandono de

serviço sob pretexLo de protestaI
contra o não reüebimento do abono
de Natal. o. EJ.e.!Çlgado aconselhou
ll),esmo aos el11lPre-gaclores não

tra.nssigirem com os grevistas, só
mente a,elmiti·ndo a volta ao traba
lho sem a satisfação da referida
pretensão. -. '

o.s presidente dos sindic3:los tra
balhistas decidiram tornar pUlblicc
em not� ofi'cial ,que s�� contrárIOS
a tais movimentos e que nenhuma
responsabilidade assumem pelar
gre"es que se processam pela cida
ele. Alfirmul'am também que nãc
consentirão na realitzação de asser;n
bléias anunciadas para as sedeE
dos sindica tos.

FECULARIA
LOCOMOVEL WOLF

Vende.se, juntos ou sepa
rados, uma instalação com

pleto. pará fécularia e um.

locomoveI WOLF de 34 H.P._
Informações com Procopio
Lima - Içara - M11nicipio.
de Cresciumo.

Dr. LindolFo A. G. r
"

Terreno
Vende-se otimo terreno com

1 Cx38, sito à Rua Irmão

Joaqum. nesta cspital. por
preço favOJavel. Tratar na

A lfaiataria CE rioor.
RUa !iradenteli

Pereira
Advogado e Contabilista
C01l8tituição de .ociedad•• ,

PIGlno. contabeia •• Organizo
gõe. -- Parecere. e .erviço.

correlato••
Rua Gal. Bittencourt na. 122

Florian6poli.
'Da. 17 hora. em diante-

VFNDE-SE
Uma sala de jantar, 1 sofá

e duas poltronas.
Ver e tratar a Avenida Ria

Branco 99.

JOSE' - OLIVEIRA
ENCERADOR
Telcflne 1447

o "Colégio Barriga."Vlerde"
está construido ° seu majesto
so prédio e necessita de sua
valiosa colabora_ção.

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM G4RRAFAS GR4.NDES

Preferindo-o
acompanhando

está
a moda.

........... -e •••••
�

") ••••••••••••••

Café Otto traduz qualidad.�
Peço-o 00 seu fornecedor.
.............. ... "l ..

Inscreve-te na AssociaçjÕ..o
Beneficiente (lOs Funcioná
rios Públicos Estaduais e M"u
nicipais de Santa Catarina.

. Três cruzeilros meusaes
dez centaJvos diários e estarás
preparando 11m peculio para
tua familia.

fERID�B, REUMATISMO E
PLP CAS SIFILITICAS

Elixir,� de Nogueira'
Medicação auxiliar no tratamento

da .iflli.

Serraria Delambert
Quantidade certa e 'Preço ulllico:

Metro Cubico CR$ 75,00
FONES 1199 e 1479

I�---'" -,

[ACHEI!
A Tinturaria Cruzeiro é a que
melhor me serve - Tiradentes�

44
(f
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.LIRA TENIS CLUBE: -- PROGRAMA PARA O .MÊS DE JANEIRO. DIA 4 (DOMINGO) ÀS 19,30, SOIRÉE MIGNON; DIA

10 (SÁBADO)� SOIRÉE COM INICIO. ÀS 21 HORAS; DIA 17 (SÁBADO), GRANDE SOIRÉE CARNAVALESCA, COM INICIO

ÀS 22 HQRAS; DIA 25 (DOMINGO)� SOIRÉE MIGNON ÀS 19,30.

Transcorreu com singular bri-, parecimento
do Sr. Nelson Nunes,

,'lhantismo, no dia 24 do corrente, que representava a esposa do Go

..ás 15 horas, 110S salões do simpáti- vernador, bem como a dádiva ofe

.cO Clube 15 de Outubro, gentilmen- recída pela primeira dama do Es

te cedidos pela sua diretoria, o Na- tado.

til dos Filhos dos Inspetores de O sr. Nelson Nunes agradeceu e, í
-1fransito, primeira dessas festas (em sua oração, disse do entusiasmo l
-que se faz em Santa Catarina

paraI
que se lhe apoderava pelo magni-

I',:;üs filhos 'de nossos policiais do fico esp.e�áculo de congraçamento

'ol!SU�Jl das famílias dos Inspetores.
, .

................................................................................................................................................................................ ::
..

··�·:···::
..

· .. ·······I· 'Ú:MBRÂ�TE i
.

I Darcy Linhares da Silva Urbano AfTa Vieira e
Inúmeros seres bUmalloa,

l' e Maria Antonieta Carolina Gnrroz i que já foram felizes come

i da Silva Vieira tu, aguardam teu auílio pa-
I participam ao. amigo. e comunicam' aos porentes e ra que possam voltar á a.

I :?�k;i.�l��!ij,f.;� :�:;E�:. :j�rr.;1.i��;;� ;:::·PróCd�:L::��I:!:;
:";,.1:,,.,

«J_ Saude o úaro.
ALDO AFONSO e LILIA' MARIA

cordirsnern
F.�orian6poli•• ' 31 de Dez9mh�o d9 1941

f _

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

�Natal' dos filhos de los,pelores de Transito

I
...

;�;�;�:"�;;'�,;;;:::;: ;;;;<�:;;���;;��;;-j I
.eu filho ACELINO contratou contrat9 de caSGlmento de I
c:asamento com Q, sen.horita lua filha LAURY com o snr. !Laury Li.boa Acelino Medeiro. I

I

Deveu esta iniviativa a Nuno d'- Após a distribuição dos doces,

"Eça, que recebeu a colaboração ex- servidos pelas funcionárias da Ins

.:pollÍanea de alguns elementos do petoria, o Sr. Nelson Nunes, fez

.cornércio local e da Exma. Sra. D. entrega dos prêmios ás famílias dos

Ruth Hocpeke da Silva, dignissi- guardas. .

;:ma esposa do Governador Aderball Agradecendo .em nome dos fun

.
Ramos da Silva. cionários falou o Inspetor Chefe

Apraz-nos registar o que foi o Antônio Vieira Machado que teve

'Natal dos Filhos dos Inspetores, palavras de agradecimento 'para

pots; além de proporcionar aos mes- com a Exma. Sra. D. Ruth Hoepeke
:mos um dia mais festivo, teve, por da Silva c o Inspetor Geral Sr. Nuno
::alto padrão, reunir a familia dos d'Eça a êste, pela feliz realização,
.servidores da r. V. T. P., num am- a primeira que promove a Caixa -do

])Íente de cordialidade e camara- Natal e aquela dama, pelo auxilio

'coagem. prestado.

ÁS 15 horas, chegou ao local, o I A esposa do Inspetor Geral, foi

$1'. Nelson Nunes, secretário do Sr. oferecido lindo apanhado dei flores

'Governador do Estado, que foi re- I naturais, pela referida CAixa.

-presentar a Exma. Sra. D. Ruth

.Hoepeke da Silva.
ÁS crianças; em grande numero,

'foram servidos doces, guaranás e

':bombons, e as mesas formavam in-

Compareceram á festa, além dos
inspetores e representante da Exrna ,

Sra. D. Ruth Hoepeke da Silva, os

Srs. Nuno d'Eça, dr. Madeira Ne

ves, médico da I. V. T. P., e João

LAURY e tACELINO
confIrmam

Florian6poli.. 24-12-47

Cr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tituição d. Sociodad..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.alarat6riolll

E.crit. -- Praça 15 d. NoY. ag,
lo. andar,

R••ld. - Rua Tiradente. 47. IFO'NE -- 1468

"deressantc r. V., iniciais de nossa

:repartição de transito. de' Deus Mchado Filho, encarregado
Iniciando os festejos, fez uso da do do Expediente, todos acornpa

]Jalavra o Inspetor Geral Nuno d'- de Deus Machado Filho encarrega
.Eça, a fim de agradecer o com-: nhados de sus filhos.

'

Ilnestesia pelos gases
'NO HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE DO SENHOR DOS

PASSOS

Ciclopropane, protoxido de azoto, eter, carbogêneo e oxigôneo-
If,t'rapia.

Moderníssimo aparelho He idhr inck. Já em esplêndido funciona
mento.

Anestesias completas a Cr$ 250,00 e :1.50,00.

A nossa Capital vai ser .dota 1 Camisal, Gravatal, Pijame.,
(Ia ii!' mais um p.stabelecimento Meial da.1 melhorea, pelai me.

d� ('r' síno e este será o "Colé- i Dores preçol 116 na·'CASA MIS
glO Barriga-Verde'''.. CELANEA .;... RuaC, Mafra, .

Caetano José Ferreira e

Julla . Constantina Ferreira
tÉlm o prazer de comuniear
à. pe••OQ. de sua.' relaçõe., o

contrato de casamento de sua
filha MARIA IRACEMA. com

o senhor Jamill E:lial

Antonio Was e

Elias
levam 00 conhecimento da.
pel.oal de .uafl relaçõe •. o

contr,�to de casamento de
.eu filho JAMILL ELIAS. com
a lirlta. Maria I Ferrerra I' Y í 'I '""

� c...�
,

XAROPE
S•. J'OAO

Combate a tosse, a

bronquite e os resfria
do s. João O Xarope S.
éeficaz no tratramento

das afecções gripais' e
das vias respiratórh/s.
O Xarope São João

," .,..� �

solta o catarro e faz

expectorar fàcilrnente.

Atenção - O Governador dq
Estado dr. A,derbaI Ramos da
Silva inscreveu-se na Associa
�ão Beneficente dos Funcioná.
rios Públicos Estaduais e Mu
nicipais de Santa Catarina,
sendo registado sob o n, 1.

O primeiro magistrado d..
Estado, demoerâtleamente, in..

gressa na As'socia,ção Benefi"
eente, com os mesmos direito$
e deveres que terão os mais
modestos servidores públicos.
..........................�.

Vende-se
Urna meea para sala de jantar,

em eltilo antigo e alguma. cama.
de lolteiro.
Tratar à Avenida Mauro Ra

me•. 64
. . .. .... .... .... .... . ...

VENDE-SE
CASA E TERREflvO

Rua Nova Trento, 51.
... ' " " " " .

"I'erreno
Vende-se um. sito à Avenida

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

.. ..

�O�jPRA'-SE
Uma casa até o valor de

Cr$ 100.0QO,OO. Loca1isada em

ponto central e de constru

ção recen te. Oferta por es

critO para esta redação.

SI CONSEGUIRES
Que um teu amigo ou conhe

cido analf'abeto frequente um cur
so. noturno para aprender a ler e
a escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátr-ia. Cátedra I I\k ..
tronoti+ana ou G':'UI)O Escolar São
José.

FlarionQpoU.. 31 de Dezembro de 1941

Cia� Continental 'de Seguros\ Rio de Janeiro
Fundado em 1.924

INCÊNDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES ·"�SSSOAIS
Capital Realizado e Reservas Cr$ 0.140.44050
Sinistros Pagos até 31/12/46 Cr$ 18.162.621'3'0
SÉDE (Rio de. Janeiro) STJCURSAL (São Paulo)

,

Av. Rio Branco, 91 - 30 ando Lgo. da LVIif't-rlcordia, 23 - 100 ando
Teleg. "CONTINENTAL" Teleg. "CONTAL"

AGÊNGIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE - MACEIó - ARACAJÚ _

SALVADOR � CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS -

RIO GRANDE.
Comissários de Avarias nas Principais Cidades do País e do Exte-

rior.
'

Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Cida
de de E'LORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Geeaís Se
nhcres,

EDUARDO HORN & elA.
Rua João Pinto n. 10.
Caixa Postal, 39/40.
Plorfanépolís.

-

.'"
CONTA CORRENTE POPULAR

g. �) Jurai 51/1 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00
Q Movimentação com chequei

��i')_19 ,J.� Banco do Distrito federal S. A.
CAPITAL : CR$ 60.000�900,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Traja'no, 23 • FlorlanópóUs

B'alanços
Próprios para jardins ou áreas,

armados em sala espaçosa.
PREÇO: CR$ 300,00

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

de
•

crianças
podendo, também, ser

Reinisch Rua

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

\

A' U TOM, O V E I S
Para repida entrega procure conhecer os t ipos e preços

que dispomos.
JURANDIR LINHARES &; CrA.

Rua Tiradentes. 18·A
Telefone 1344

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA 1,
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmídt 48

\
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- O ultimo julga
mento

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

BRANCOS X PRETOS
0_ jogo de boje DO campo da FCD

SeTá realizado, .ho.ie, com início Brancos - Adolfo (Tatú}: Lá-
ás 16 horas, no estádio da rua Bo- zaro (Lebetínha e F'Ilip inho) , Ni
cai uva, um sensacional prélio en- zeta (Carioni), Niltinho,: Fornerol
tre os selecionados da primeira di- li (Nicolau) e Abelardo (Lauro e

visão de amadores, formados por Paulinho).
"players" brancos e pretos. Pretos - Luiz, Fatéco e Noral)!;,

Sem dúvida alguma o encontro Chocolate, Haroldo e Ivan; Leàri;;
de hoje está destinado. a agr-adar das, Ibis, Braulio (Augusto), Mi
aos amantes do futebol, pois reu- rinho (Tião) e Mandico.
nirá no gramado os maiores "ases" O produto do- Jogo será reverti-
da cidade. do em beneficio do Asilo de Mendí-
Provavelmente as duas equipes cidade Irmão "Joaquim",

.

preliarão assim constituidas-; Preço único: Cr$ 2.00.

CAJMPEQNA'110 SUL-AM�:j{WIANO
, DE .F10'liEBOL

Guayaquill, 3 (U. P.) - 'I'ermí- .. .

nado o XV Campeonato ISul-iAme- R I T Z
ricano de Foobball, ficou sendo a

seguinte a taoeía final dos concor

rentes, cada um dos quais disputou
sete partidas:
Argentina : - (Campeão) :_ Jo

go ganhos, 6; empatados, 1; pecdi
dos, zéro ; Goals a favor, 28; goals
contra 4: pontos, tr·ez'e.· 30 James Warren o novo' galã2° ;- Paraguai - Ganhos, -5; em-

O .r,PASSO DA MORTEpatos 1; perdidos 1; gnals a tavor,
16; goals contra, 11; pont.os, 11.
3° Uruguai - Ganhos, 5; empa

lados, O; perdidos, 2; goals a favor',
21; goals contra, fi; pon tos, 10.

..

R i T �
.

11° - Ohile - Ganhos, 4; empa
tados, -1; l)erdidos, 2; goals a favor,
H; goals contra, 13; pontos, 9.
5° - Perú - Ganhos, 2; empa-

tados, 2; perdidos, 3; goals a fa
vor, 12; goais contra, 2; pontos, 6.
6° - Equador - Ganhos, O; em

paLados, 3; perdidos, fi; goals a ta ... ,
\'01', 3; goals contra. 17; pontos, 3.S
7° - Boiivia - Ganhos, O; em-

'palados, 2; 'Perdidos, 5; goals a fa
vor, 6; goals contra, 21; pontos, 2.
8° - Oolombia - Ganhos, O; em- jornal.

patados, 2; perdidos, 5; goals a ra- Preços:
vor, _2; goals contra, 19; pontos, 2.

ÁS 4,15 e 8,30 horas _ Cr$ 6,00 3,60
S.Á.TMA ESPORTE CLOBE ÁS 6,30 htras - unico cr$ 6,00

Reci>ibemos: I"Florianópolis, 31 de dezembro' '�'õ'x y'
, .

de 1947.
rimo. Sr.
Pedro Paulo Machado,
Diretor de "O Estado Esport.ívo",

-

N;nJSTA.
Prezado Senhor: Tenho o prazer

de levar ao conhecimento de- V. 1::).
de ordem do sr. 'Presidente, ter si
do eleita a diretor-ia deste Clube
para o ano de 1948 que ncou as

sim constituida : Presidente de Hon
ra - Wilson Alves Perpetuo, reelei
to; Presidente - Walson Simões
Bídigaray, reeleiLo; Vice-<presiden
te - Manoel Hoíf'mann St.rernel ;
'I'esoureiro Prospero Leónidas La

pagesse; iSc·tretario - José Esme
rnldo da ISil\'a; de Publicidade e

Oradpr - João Luiz NeY'\ls; '!1écllI
co - José Mariano Vi·eil'a; Guarda
ei'lporte - Custódio

-

.-Gonçalves;
Caipitão do quadro - Neudls Dias

Pimpão.
Com elevados protestos de ,consi

deração e al)l�êço subscrevo-me, pe
lo ISATMA ESPOIR'f.E OLUBE

,Secret.ál'io João Luiz Neves

Sanlord vai inqrp.ssar DO Curitiba F. Cs
G excelente dianteiro José Ahiho

I
do Coritiba e _que presentemente

Machado, mais conhecido porSan- se acha entre nós foi incumhtno
f'ord, que vinha integrando. o (onze) 'pelos paredros do gremio �ur!:.ti
titular do üarevana do Ar, desta bano para realizar as negnciaçoes
capital, ao que oonsegu imos :JP�-

!
para a ida de Sanford a aquela ci

rar foi convidado pela d irecüo dade.
técnica do CoriLiba F.C. da capi- Sanford acedeu ao convite, ten
tal do Parana para integrar o "on- I do já telegrafado ao clube da 'Gi
ze" do campeão da terra dos piu .. f dade �orriso", comunicando que
II e i ra is.

. segurra �erça-fel.ra próxima era

Há muito que o clube de CI1l'l-1 companhia de Nivaldo.
tiba vinha se interessando uelo Tr-atando-se de um dos melho
concurso do magnítico atacante que -I' res dianteiros que o nosso Estarja
substituiu Teixeirinha num dos so POSSll c considerando-se que

ctogos da taça "Amizade" entee os' ainda melhor como, médio. dirr-i
selecionados Catarineses_ parana-I to, estamos �ert.os q.e que �anford
ense realizado em Blumenau. convencerá a dll'eçao técnica do

Ni�aldo, o já famoso gnard ião
:

Ooritiba,
. ?emonsLrando, assim, a

conterrâneo que milita nas hostes sua lUveJaveI classe.

OS GRANDES TITULOS DO UBIRATAN X AVENTUREIRO
FUTEBOL CARIOCA Mais um grandioso encontro de

Sob o titulo acima, a "A Manhã", voleibol disputarão Aventureiro e

do Rio, publica o seguinte: Ubiratan. Ao que conseguímos apu-

Após a implantação do profis-l rar os dois clubes já entraram em

síonalísmo, alguns dos nossos cha- entendimentos para a realização. de

mados "grandes" clubes tiraram um sensacional prélio nesta Capi
aoque parece, patente dara os gran- ta, a realizar-se em fins de fevej'ei
des feitos. Títulos que, diga-se _

de 1'0 -do corrente ano. A partida -entre

passagem, honram sobremodo aque- o quadro de Rubinho e o forte sex

les que os conquistaram. teto de São Ludgero, campeão ca-

O Fluminense, por outro lado, é tarinense de 47, será- em homena-

o único quadro, além do tri-cam- gem ao dr. Osmar Cunha, esforçado
peonato 3ô-'37-38 e ainda da me- presidente da F. A. C.

moravel J'ornada de 46, quando 10- - .-- -- ------

JOE LOUIS AO'IDl'.DOU.
grou o pomposo título de super- São Luiz, Missouri, 3 (U. P.)

- O cam1)eão mundial de pêso pe
sado, Jo.e Louis, de.clarOll hoje, nes

ta �idade, qu-e sua próxima luta
no verão vindouro, seria contra
Joe \Va'lcott, o homem que

-

quase
l,he a.õ'r8lhaLou o titulo, e não con

tra Gus L'esnevit:ch, que ja fôra
mencionado como possivel adver
sário de Louis.

campeão.
O Flamengo, por outro lado, é o

único quadro, além do tricolor, que
obteve um tri�call1'peonato. Fe�to�
sem dúvida, brilhante, pois o obte

ve justamente quando todos os clu

bes cariocas já se achavam reuni

dos sob uma mesma federação.
O Vasco da Gama tem, sem dúvi

da, razões de sobre para orgulhar
se, pois é o único conjunto futebo

listico carioca que logrou levantar

dois campeonatos sem uma única

derrota. Foram façanhas espetacu
lares e que honram sobremodo as

suas cores.

Ai estão, portanto, os maiores fei

tos do futebol metropolitano, após
-o advento do profissionalismo.

.

O

título de simples campeão, também
de grande mérito, não foi aqui con
siderado, pois o nosso intuito foi

o de registrar, apenas, os super-

títulos.

A F. V. M. S. C. CUMPRIMENTA
E AGRADECE

Recebemos e agradecemos o se

euinte telegrama: "Pedro Paulo Ma-
b

d »

chado - Redação do "O Esta o -

Nesta - A Federação de Vela - e

Motor de Santa Catarina \ cumpri
menta V. S. agradecendo os serviços
prestados pela inprensa local, fa

zendo votos ano decorrente seja-lhe
extensivo seus colaboradores esse

grande matutino. Os nossos agra

decimentos ficam de Higino Gon

zaga, Comodoro. (ass.) Moacir Schu-
te,l, secr·etário".

'

SATMA X IAPETC
Conforme noticiamos, terá lugar

hoje com início ás 9 horas, um in

tere�sante prélio' entre os qua&os
IAPETe e do SATMA, em disputa
de um lindo jogo

-

de medalha.

O. estádio da F. C. D. será o local
do jogo.

W'V'_•••_. w_._..._. ..-_._._-_......_......._......_..

IRMÃOS DELAMBER'!'
LENHA A 'DOMICILIO
FONES 1.199 e 1.479

.,.,._._-_-_-.....-_._-_._-_._- -_..._-.-...._-.-_-_-_-......_-_._._._-.1'_-.-....._......._-_- . .-_-_...

2° James Warren o novo cow-boy
O PASSO DA MORTE

gemann
3° Robert Walker - Keenan Wynnj OBJETO: Aviso prévio.'
UM EXPEDICIONARIO EM

DIA 7, ÁS 14 HORAS:
PARIS

PROCESSO N. JCJ-262/47
"1 40 Contl'nuaça-o do seriado

RECLAMANTE: João Gonçalves
.... O RAIO DESTRUIDOR ....

Neto
RECLAMADO: Virgilio Moura

OBJETO : Aviso prévio.
.................. DIA 7, ÁS·14,15 HORAS:

R O X Y
, PROCESSO N: JCJ-269/47

Hoje ás 7,30 horas
RECLAMANTE: Eduardo Simões:

Ultimas exibições da Silva
1° Brasil atualidades - nacional

OBJETO: Indenização, aviso pré-.
2° James Mason - Ann Todd .

f"VlO e erlas.

.

O SETIMO VEU
T DIA 8, ÁS 14 HORAS:

�o Robert Walker - Keenan

"ynnl
PROCESSO N. JCJ-2ô1/47

UM ÉXPEDICIONARIO EM
RECLAMANTE: Hamilton

-

Jo�éo
PARIS .

.

, .1 orge Slgwalt
Censura .proibido ate 14 anos

RECLAMADA: Sociedade Expor-
Preço unico: cr$ 4,00 tadora de -Madeiras Ltda.

OBJETO: I�denização, av�so pré
vio, férias e salários.

DIA 9, ÁS 14 HORAS:

PROCESSO N. JCJ-263/47
RECLAMANTE: Maria de Lour

des Costa
RECLAMADA: F�brica de Rendas.

e Bordados Hoepcke S./A.
OBJETO: In"denização, aviso pré....

vio, férias e salários.
Florianópolis, 3 de janeiro de 1948.
Ivone Bonnassis Haviaras - Secre:-:
tário-Substituto.

RIT Z

Hoje ás 10 horas da manhã
Jornaes _ desenhos - shorts
Censura Livre
Preços: Cr$ 1,00 - 2,00

Hoje á 1,45 horas
Matinée Chie

10. Brasil' atualidades - nacional
2<> Robert Walker - Jean Portel'
UM EXPEDICIONARIO EM

PARIS

Censura até 10 anos

Preço unico : Cr$ 3,00

Hoje ás 4,15, 6,30, 8,30 horas
Sessões elegantes

Errol Flynn - Eleanor Parker
Patti Brady _ S. Z. Sakall í

NUNCA ME DIGAS -ADEUS
Censura Livre
No programa:

Brasil atualidades nacional
Atualidades Warner Pathé 14

Hoje ás 2 horas _

Brasil em Fóco - nacional

Censura até 10 anos

Preços - Cr$ 3,60 - 2,40

SIMULTANEAMENTE
ODEON ás 2, 4,30, 6,30 e 8,45 hs.

IMPERIAL ás 7,30 boras

LUZ DOS MEUS OLHOS
COM: Celso Guimarães -- Grande

Othel0 - Cacilda Becker
'No programa: _ O Esporte em

Marcha n. 102 - Nacional Imp. Fil
mes - Fox Airplan News 29 x 100
- Atualidades

PREÇOS ESPECIAIS _;_ (Para
que todos possam assistir)
_ODEON Cr$ 5,00 3,00 2,00 ás 6,30

horas Cr� 5,00 único

IMPERIAL ás 7;30 Cr$ 3,00 único

Livre Creanças maiores de 5 anos

poderão entrar nas sessões diurnas

Suspensas todas as entradas de

favores. - Estudantes sem cader

netas não pod�rão gozar dos aba

timentos.
.

.

IMPERIAL ás 2 horas

Matinée do Barulho
Imagens do Brasil n. 86 - Nacio

nal - Imp. Filmes - Uma Costa

Estratégica _ Short Colorido - A

Voz do Mun'do - Atualidades
LAGRIMAS E SORRISOS

COM; John ArGher - Mary Lee

PRECIPICIO DA MORTE
COM: Don Rcd Barry - Punhos

de Aço
O FALCÁO DA FLORESTA

COM: Herman Brix - 1/2(1 Epi
sódio

Preço: Cr$ 3,00 único

Censura até 10 anos.

Daehau, 3 (O. P.) - Hans Moe
ser, oomandante nazísta do campo
de ooncentracão de Nordhausen, to i
condenado a morte pelo Tribuna!
norte-amer-icano d e Crimes ue

Guerra, o qual impôs também sen

tenças de 5 anos de prisão 'á pr-isão
perpétua, a 14 OULTOS companhei
ros seus.
- I<.: êste o último caso de crimes
de guerra a ser ju�gado por este
Tribunal, terminando assim os dOIS
anos de julgamentos, nos quais
1.649 pessoas foram julgadas. e

1.399 condenadas. .

ISete dos 19 acusados foram con
denados a pr-isão perpétua, um a
2,5 anos de prisão, três a 20 anos
um a 7 e dois a 5 anos. Quatro. fo
ram absolvidos.
Todos os réus foram acusados de

sujeitarem povos europeus a tra
balho escravo e de assassinarem e

torturarem prisioneiros.
Nordhausen é o local da fábrica

subterrânea al-emã de bombas V-f
e V.:2

Justiça dtt Trabalho
PROCBSSOS EM PAUTA PARA

JULGAMENTO
�S DE JANEIRO

PROCESSO N. JCJ-260/47
RECLAMANTE: Nicanor . Vicente

dos Santos
RECLAMADO: Calvy de

Tavares
OBJETO : Aviso prévio.
""

DIA 5, ÁS 14,30 HORAS:
PROCESSO N. JCJ-258/47
RECLAMANTES: Altair Alves de-

Andrade -

e Outros
RECLAMADO: Theodoro Brüg-

SOUZa!

DATI LOGRA FI·A.
Correspondenda
Comercial

DIREÇAo:
Amélia til PigozZi

RUA ALVARO

Confere
Diplomá

ME'1'ODO:
Moderno e Ellcienta

DE CARVALHO. 65

LENHA A DOMICILIO
.

QUANTIDADE CERTA E PREÇO
úNICO

FONES 1.199 e 1.479

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

'

Aumento de
impostos
Madrid, 3 (tI .. P.) - Por decreto'

a ser publicado na próxima ter

ça-f.eira no órgão ofi'cial, são Im

postas elevadas contri;buições a.
nLlmel'OSOS artigos de u, o comum
deyendo o decreto entrar em vigor
no dia 1° de janeiro. Vinhos em

barris serão gTavados em 15 cen

t.avos, sabões ordinários, fi ce'nt.avos
papel e papelão, 12 centavos, veí

culos, 12 cenlavos. A gasolma. de
LISO c.orrenle se elfvará d·e 0,225
pesetas por liLro, en{{uanto a gaso
lina I'acionada aumentará de uma

peseta pOI' litro. As viag>ens por via.
findaI e tcrl'ostr-e aumenlarão c

de aulomoveis e de 10-6ais publicos"
as licenças de rádios partiüulares.
d eautomovcis e de locais publicos.
,;o1'1'.e]'ão um àllmento .que oscila
en lre 37 e 200 peset.as.
•••••••••• o. •.•.•••• • ...

ponha o seu dinreiro a- ren

der juros. comprando ações. d�
Colégio Barriga--Verde.

Penitenciaria .do Estado
AVISO

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

mércio e produtores inter·essados que esta Repartição aceita propostas
para fornecimento de SORGO.

Flo.rianópols, 18 de Dez·embro de 194.7. -

IVO G6RTE
Sub-Diretor Ind. Int.

AVISO'
,

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA P
TODOiS OS PORTADORES DE TITULaS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITU1LOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LEI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSApOS· DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. MARIO WENDHAUSBN

Clínica médica de adultos
e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef� M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residência;

Felip'3 Schmí dt n. 38
Tel. 812

DR. A. SANTAELLA
�'_lomado }?t!la Faculdade Na·
� de Meulcina da Uru...er.ld&
·10 de Bru!l). Médico por concue

b 40 tJerv1ço Nlfcional de Doa·
mJaf Mentals. 'Ex interno dia santa
� M K1seric6rdla, '9 Hoapttal
.&iJd4Iútl1OO do Rlo'na capital ".

dera!
fMHlIWA IUDI.CA - DOIJlII'O..u

nltVt)SU
- E:IODRltóIrio: Ediflcto ADUWII

NETO
- eu reupe Scbm1dt. COUUl�

nu 16 Ali 18 hOra" -
Residen"lia:

Largo Benjamin Constant n. 6

.. POLYDORO S. THIAGO
� 40 Hosp1tal de OaridaCIII

de FlorIanópolis
A.uriíente. da Matern1dade

'!MIIIDfiOA Ml!:DICA -'-' DIBT'OlIIo

lIUOII DA GESTAÇAO E DO

PARTO

tlM<l!.III.pa 11015 orgãos mternoe, ...

p001ahh<!nte do coração
�oas' da tiro1de e demell

Il&ndulas internas

'MI!NmtAPIA - i'lLEC'I'KOCAIlI!o

<,�unA - ME�AJ&OLI8MO
BASAL

�... cUt.riamente eSaa �5 b

18 horas

llMl!UI.o Chamados a qUalQuer
�. tnnluaive durante a no!te.

�'Oll.t'OmO: Rua V1tor Meu.

lea, IS:· Pone '701.

�"0lA: ATenteSa Trem·

powsk1, 112. Pone 701

.-:-�.. S. CAVALCANTI
B!Im5ea llXclus1vamente de crlançU

_1m BaManlll Marinha, 1.
Teletone M. 73::'

,. �.!!!�L!�D��
1-
� Num - GuI'IUlta.
Plo'alJorição de lentas de

contato,
Reiniciou sua clinica

Conlultorio: Felipe Schrr. idt 8
Daa 10 à. 12 h•. e das

14 à. 18 horas
TELEFONE 1418

DI.. ROLDÃO CONSONI
�{]:BGIA G'ilRAL - AL'l'A Gil
iLllífaGLI\. - )10�8TIAJ!1 D:dl 16&
.... .NHORAB -DPARTOS ...

�o pela Faculda<ie <lI> Mecl';;·
GililU'Ja da Un1versldade de 810

I'I!Imo, onde foi assistente por �a·
,� _011 do Serviço ClrOr«1co 4'11

Prof. ./illplo Correia Neto .

� do estômago e v1&l fj>,.
iIiIlil!llli, Intutinos delgado e grOQt;,
nro1d... rins. próstata, be%1ca,

�o. oV!ír1ol. e trompiU. VUldI
-. .Is1drocele, varlze. e 1l&l'lUl

CONSULT.A8:
_ II lU. II horas, à Rua re!,98
�dt. 21 (altos da c.... >c ...

raíso), Te!. Uí98.
�I!IMCLli.: Rua Esteve. JiI<

I!IJor. 171it; '1'el. K 784
-_._-_._------

.

DI. NEWTON D'AVILA
�u - f1a'j Ur1nAr1a.e -

� doa InteBt1nOll, �to e
� - Hemorroidas. Tre't.am1lmo

to d!Il coUte amebíaua,
�()terap1a - Wra ...e.rmelho.
Cl>nlfu.lta: Vitor Meireles, �.

�tu.dIG d1utru:nente b 11,30 hlJ.
ilo iii tarde, du 16' hs, em <11antoil

B<M1d: Vidal Ramo.s, N.
rOirul 1067

I-····---_·_�-01. LINS NEVES
ii:o�lIt1a8 de senhora

C>DNru!tórlo - Rua Jo!lo Pinto .. 'I
- Sobrado - Telefone 1.481

Jltmd&!l.cla - Rua Sete de Setembro
- (l!ld!fic1o I. A. P. da Estl....)

Telefone Mo 884

.. PAULO FONTES
CImico e operador

CGeIll1lt6r1o: Rua Vitor Melrelell. II
Telefone: 1.405

OiIU!!ltu das 10 iII 12 e dai 14 &alI
2oe!d1nc1a: Rua Blumenau. U .

Telefon.: 1.�

ZENITH :/nteJutat1mta/.

O N O V O R Á D I O ·/F O N Ó G R A F O

Distribuidor Exclusivo Z. S. BArTISTOTTI
Ruo. Felipe Schmidt, 31. - Caixa Postal 173.

.

Florianopó1is. - Santa Catarina

/

SEGURANÇA-LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ
Serviço .Ii bo_rdo atendido por COMI�SARIAS

.

NOVO HORARIO «REAL»

\

------------------�--�--------------�-

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêlltleo NILO LA.US
Boje El amanhi ..ri a .u preferl4a

Dreca aaeto.ilm e eotraBCelru - BOJlleopitl.. - P.rhl-.
••rI.. - ..rtltrQ. i. ltO"ulta.

Garaate-.. .. uata .bee"'.eIa .. rfleeltúrle .itiee.

TINTURARIA CRUZ-EIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUP,';'S
Reforma chàpeos

Profissional competente - Serviço rapido e garantido.

v. S. quer o pr6gTesso dà
nossa Juventude� Dê-lhe ins
trução, e isto só se consegue
acompanhando os orgft!nizado.
res do "Colégio Barriga-Ver·
ie".

\

\

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
.

A

com I BRA(O SONORO "COBRA" RADIONICO e

Trocador· de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
e umidade. Proporciona excelente recep

ção de onda média e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

O �ovo Braço Sonoro "Cobra" supri!Ile o

roidodesagradavel de raspaduraou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen

tos dê vezes mais.
-------------------------_.

\ o MIIlor FohricClllle .uWItIW• .Apcnliol háiôDi_ F,zclu.l_at.
-,

.RECEIOS PELA ;::'ORTE DE :\IISSIONAIUOt\ HOLANDESES i'\A CHlKA

S. H. L - Informam de Haia que existe haquela capital receio 'pela
sorte de 7 í'reiras holandesas na China, em vista das recentes noticias

de que 2 missionários católicos haviam sido mortos e que outros se ell

contravam en perigo, proxírno aos locais em que se registravam ChOqLl'.'S
entre tropas comunistas e nacionalistas em Kianehow. Sabe-se que li.

elas freiras haviam 'sido presas juntamente com os míssíonaríos e qU0 3
delas 'estavam trabalhando a 12 milhas ao sul do local em que ocorre

ram os assassinantes. O Govêrno holandês está tomando medirias par»

proteger os seus ciríadàõs ao que informa o Ministér-io das Relações Ex
terrores, da Holanda.

110 interior

- ,

\

I

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

3]/, segundos cada um.

, O Braço Sonoro "Co·
bra" pode se deixar
eair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

TEUS FILHOS
aplaudirão teu lesto,

quando souberem' q.e cola
boraste pró Re.tabeledmeJIa
to da Saade do Lázar••

Preciuarnos em todas as cidades. Negocio facil e lucrativo
Para ornbos os sexos, me.mo nas horas vaga.. E.crever

à Caixa PoetaI 3717 -- SÃO PAULO

VAI A LONDRES O PRIMEIRO MINISTRO DA .HOLANDA
S. H. L -= Informam de Haia que o Premi·er, Luiz Beel, e outro·s doi.,

]\l,cmbros elo Gabinete partiram para Indonésia, a fim de estudar uma
revisão da politica holandesa local. Essa decisão foi tomada na reunião
do Gabinele realizada a 11 do correnle. Dias depois da partida elo Dr.
Beel seguiram de avião a Indonesia, o· MinisLro dos Territórios de UIL]'u
mar, Jah }... Jonlkman, e O'Ministro dos Negócios Sociais, \ViHcm Dl'e'i. E
esse muior gl'UpO de ministros holandeses que já visitou em conjun
to, a Indoésia,

CANSADA
e sem viço
As pérfidas ruo

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man
chas, cravos e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando. nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugai corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro'
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto:
pe'Scoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

põros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e 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
•

RUGOL
Alvim & Freitas, Llda.·C.P. 1379·5. Poulo

Jardineiro
Trabalhando la'mbem em

horlas e quintaes oferece
seus serviços cobrando por
dia .CR$ 30,00. I

Enviar recado pelo lele
fone 1536.
........ ·················-iIi

fi
+ ,:;'RL

o Batalhão Barriga-Verd�
foi constituido de catru-iu&nses.
destemidos e o "Colégio Bar..

riga-Verde", usará a. m�ma
bandeira.

F�bricant. ti distribuidores das afamadall'!con';
fecçõ..�·DISTINTA- • RIVETr Po••Utl um gl'an�
d. eOl'tlm.ntol de oasemirtu; }1'1.aado.; 81'1n.
bon.". barato.; algodõee, morin••t·aylam.nto.
pal'a alfalat"iI que receb.· dlr.tamente da.

:8nr.:i. Oom.l'altl.t.e :do Int.l'lol' ao ••ntldo d.�lh. faurem 'Imo

Tlorlan6poUei � FILIAIS.m Bhunenau .�Laie••
·

fdbrica.; A Caea •A CAPITAL- ahoma a-'t.0t.nglloi .;cIo.
vi.lto onfH ·d. et.tua..m eua. aompl'ae� MATRIZ '.m

'IR.
TRRNS'PO'RTES RE:REO.S i

PARTIDAS DE FLORIANóPOLIS
SEGUNDAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S, PAULO - RIO
QUARTAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S. PAULO _:. RIO
SEXTAS-FEIRAS AS 16,00 HORAS - CURITIBA - S, PAULO - mo

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

PELOS CÉUS DO BRASIL HA SEMPRE UM AVIÃO DA REAL - A

NOBREZA DO AR

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

I molho...

..mm adWD� � -= �
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Espera-se que depois de amanhã o povo brasileiro, pelos seus representantes na

Camara Federal, expurgue (J parlamento de elementos nocivos à ordem, ao pregresso
e à defesa da nossa Patrla,

iIf'_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_..-J"'_-_-_-_-_-_-__._.__-.-_-...-.-.-.-_-.-..._-_-.."!'_w.-....-.-_-.-.-_-.-__.-••-.-�.-_._-.-_-_-.-,,;- -_._-_-.-•••-_-.-.-.-•.�-_••••-_-.-_-_-_-_-,,,-.-_-....-_-.-.-.....-.-.-.-.-. - ...-.-.-.-.-.-.-.....".-.-.1'.

Rubens de
Ramos

Irrteligencie brilhante e

vasta culture, beletrista pri
moroso e fornalista de escol,
o dr. Rubens de Arruda
Ramos é, indiscutivelmente,

.

uma. das figuras de mais
relevo nos riosso s meios so

ciais e intelectuais.
Por isto foram expressive»

as homenagens que ao esti
mado Diretor da Peniten-
ciaria da Pedra Grande e

tambem Diretor deste diario,
ont.em torem prestadas por
motivo do seu aniversario
ne telieio.
A ele, embora tardiamante,

o nosso cordial abraço com

votos de contin uas Ielicide- 3. Lugar
des,

Dr.
Arruda

FlorlanÓDolb . .4 �e Janeiro de 1948
----------- . ....._.._--....-------

Valorização moral do trabalhador
JOÃO FHAINER

Houve e há muita demagogia, quando se fazem ref'erências á. ques
tão social em nosso- país. Mas houve 'e há, tembém, a êsse respeito.
muita iníciativa digna de louvor, capaz de contribuir decisivamente
para a solução do delicado problema. <,

Com 'efeito, ninguém mais do que o trabalhador merece amparo e

derosa.
É êle quem, em última análise, construi a grandesa da pátria. Es

tá, por isto, mais do que credenciado a salários compensadores, a uma

assistência real e continuada por parte do Estado tanto no campo eco

nômico como no inteleclual e social, afim de lhe ser garantida a êle e

á família, uma vida sem privações e sem apreensões,
Existe, .entretanto, um aspecto elo problema, que pouco tem sido

examinado e menos estudado.
É o da valor-izacão moral do trabalhador.
Infelizmente é muito comum ver-ificar-se uma ironia entre o no

me de "trahahador" e a real irlar'» do trabalho por êle executado.
Tomando a palavra "trabalhador" em sentido mais amplo, com

preendendo não 'apenas o operár-io propriamente dito, mas tôda a clas
se rios que vivem do seu esforço físico, e passando em revista a manei
ra como a maioria corresponde ás ohr-igações profissionais, chegamos a

uma conclusão desoladora.
.

Por diversas vezes tivemos ensejo de discorrer sôbre : êste porme
nor com vár-ios empr-egadores, tõdos êles pessoas sinceras, bem inten
cionadas e que lte'l'Íam verdadeira satisfação em proporcionar a seus

trabalhadores um futuro cada vez melhor.
Foram unânimes, entretanto, em acentuar que, grande número de

empregados não corresponde a essa boa vontade, Ou não são assíduos,
ou não são diligentes ou não são honestos ..

Trabalham displicentemente, morosamente, sobretudo quando se

encontram fora ·da,s vistas dos patrões ou chefes.
Não compreendem que os interêsses da casa onde trabalham são

seus próprios interêsses e que defendendo-as def'endem a si mesmo·s.

Não são poucos os casüs em que trabalhadores não perdem oportu
nidade de prejudicar os patrões, quer materi,almente, pelo desvio ou

-estrago de artigos, quer moralmente, por r,eferências injustas � até ca

luniosas.
É não só imporLante mas urgente que a própria classe tome a peito

êste especto do problema e procure po·r todos os meios, a valorização
moral do operário.

.

Isto \"ale mais do que um simples aumento de salário ou de uma

lei de reflexos puramente ,econômicos.

Os trabalhador·es devem sempre ter ·em mente ·esh. grande verda
de: Nenhum patrão ,s'e desfaz de- um bom ·empr,egado. Não querendo
perde-lo, lhe dará um ordenado ou um salário cada vez melhor e lhe

dispensará outros favores capazes de promover-lhe uma situação eco·

nômica cada vez mais folgada.
Sabemos que, para honra da classe, a equip.e dos trabalhadores

conscientes, honestos, cumpridores escrupulosos de seus dcveres, é nu

merosa. Mas isto não chega. Mister que a maioria, a grande maiori� seja
assim, para que a questão social se resolva dentro de um ambiente de

justiça e de harmonia, e possamos ver os nossos trabalhadores vivendo
uma vida de· paz e de conforto.

Novamente
no cartaz
Rio, 3 (A. N.) - Segundo se no

ticia, o automovel de propriedade
do sr. Benjamin Vargas atropelou
e matou uma menina, hoje, em Co
pacabana.

. Objeto . perdido
Sexta· feira. á. 18 hora. foi es

quecida na meza do centro do
Correio urna caneta tinteiro tra
tando-Ie .:le urna lembrança. uerá
bem gratificado quem a entreg'ar
á Rua Con.elheiro Mafra, 144.

Deputados em luta
S. Paulo 3 (A. N.) - Verií"icou

se na Assembléia Legislativa uma

violenLa c,ena ·e.nLre os d·eputadoF
Ari Falconi do P. T. N. e Porfirio
Dias, do P. T. B.

.

. Ambos os deputados, de;pois de
uma troca de 'renhida luta ante o,s 9.
ol,hos estai'r·ecidos de seus col'egas

JA muito custo, os dois deputados
foram s·eparados.

Inauguração da Cruz do Morro
Um acontecimento que l'icará nos anais da nossa vida religio�a e.

cívica, será a inauguração, hoJe, da nova Cruz erguida no Morro do
Antão.

A tocante cerimônia será á tarde, devendo. o prestito sair da Ca
tedr,al M'etrüpolitana, com a participação de tôdas as organizações ca

tólicas e do povo em geral.

ATIVIDADES DO S.E.N.A.C.,
Resultado do grande Concurso CuHural
O i-'El'k\.C é uma entidade mantí-j E·conômica.

da pela contr-ihuição do comércio 10. Lugar-Doyêelo de Gormeia Lins-
para amparar os comei-ciàrtos dan- com grau 3,4,0Ibteve il

cio-lhes a oportunidade de se de- caderneta com .. . ...

senvolverem no estudo comerciai. Cr$ 100,00 na Caixa"
Seria uma injustiça e ingralidão l!!conômi-ca.. �

da parte dos empregados do cornér As escolas onde se r-ealíearam o:

cio se Dão viessem a aproveitar o t "Torneio ,CuILural" foram contem
estudo que 1'11e8 é oferecido gratuí- piadas cdm a seguinte classüt"ica-
Lamente pelos comerciantes e mi çâo :

nístrado por professores de reco- 1. Lugar - Escola 'I'écnica de
nhcida capacidade.

.

Comércio :;;anto António de Blume-
Atendendo as instruções que lhe nau com grau 7,1, obteve 1 diploma:'

toram enviadas cio Ilio rle Janen:o I e Cr$ 5.000,00 de matertal
'

escolar.

pela Artrnirustraçân Nacional, há 2. Lugar - Acadernia ele Comér->
pouco tempo o professor Flávie cio de Florianópolis com gráu 4,4·
l"·enm·i, deiegauo do Sb:1H\.C cm obteve 1 diploma e CJ'$ 2.000,00 de
nosso Est.ado realizou 11m grano: material escolar.
"Tui-neto Cu I t.ural ", nêle lendo-se Os dados acima, que bem demons-·
inscrito vários canc.ue 'u,;. tram o carinho com que a Admi-
Rernelfdas as provas para o Hío uistraoão Nacional do Hio de Ja-

de Janeiro aí'im-de serem -classrfi neiro vem atendendo os comerciá-
cadas, o professor Flávio Fet-rarí rios de Santa Catarina, serão mo-«

recebeu ela Admínistração Nacional Iivo de animar cada vez mais a'

a agradável notícia que muito nossa mocidade, a camínnar desas
vêm alentar as esperanças dos .que sombradamente com a cabeç-a le-·
se interessam pela cultura elos co vantada olhando resoluta para o .

mercíái-ios catar inenses. destino que a espera.
Dos candidatos inscritos 10 con- Ao dr. João Daudt d'Oliveira e a:'

seguiram a se.guinte classid icação : seus dignos auxiliares que tantas
:

Da Escola Técnica de Comércio atenções Lem dispensado em tavor
Santo Anlchúo na cidade de Btume- das nobres causas ela classe comer-v

nau: ciáría, deixamos aqui os nossos
:

1. Lugar - Nelson Vieira Pam profundos sentimentos ele estima e .

:plana com grau 7,8 oh- <consideração, úni-ca retr-ibuição que'
teve bôlsa de estudo díspórnos para recompensá-los.
para 3 anos e i cader- E-ssas manifestações à Ss. Ss. são'
neva com Cr$ 500.00 na bem merecidas, porque esses atos:
IUaixa Eonnõmica, de benemerência harmonizam .06;

2. Lugar - Roberto Germano Do- cornerciantes com os comercíártos,
plseide com grau 7,8. evitando atritos ínoonvenientes, que'
obteve 1 bõ lsa ele estu- prejudicam os interesses recíprocos.
do para 3 anos e 1 ca- corno sejam as costumeiras carrsas«

derneta com Cr$ 500,00 processuais 'que 'po.l1JCO recomendarn .

na Oaixa Econôrníea. autores e autuados.
- ..smar Klus com grau Mister se torna que os comerciá-,

7,7, obteve 1 hõlsa de dos se compenetrem do verdadeiro'
estudo para 1 ano e 1 sentido que se emana da organiza
caderneta da Caixa ç:iío rIo Sena'c., pois, os reais bene-
Econômica com .. fíocios qlle recCl])em dessa insLitui-

. Cr$200,00. ção, del)endem tão sàmente de se

4. Lugar - Alésio Bênio com grau dcdicar,em ao ·estudo para o pro-
7,6,

.

obteve 1 bôlsa de gresso próprio e o progresso co-

·estudo para 1 ano e 1 mercia!.'
caderneta com .... ..

Cr$ 200,00 na. CalXf
Econônüca

p I·t� I- t'5. \Lugar
-.

{c';'erhard .K.oJ.t!Inaier, I O I WH PUU IS II
com grau.6,9, obtelv,e 1.

J • ,.

bôlsa de esLudo para 1 RIO, 3 (A. N.) -, Os srs. Novelll'

ano e 1 caderneta com JUl1Jor e Macedo Soares mantlve-··

Gr$ 200,00 na Calxa ram ontem. impo.rtante conterêl1cia:

Flconônüca. com o l\ümstro da Justlça, nada·

6. Lugar � Despina Albanazio com transpirando a reS'pei�o do que ne

,grau 6�2, obteve 1 ea· la se trat.ou. �eu o tato, en�retan-·

derneta com Cr$ 100,oe 1.0, .motIvo a varIaS ,conjecturas re-

na Caixa Econômica. la,cJOnadas com as demanc.hes para;
7. Lugar -- Osmar Ganozi com a r8'oonciliação do PSD paulista.

Igrau 5,7, obbeve 1 ca- Nos círcu,los politicas observa-s8"
del'neta com Cr$ 100,00 que este e um problema que apre�-

.na Caixa .EconômlCa, I
senta !,nnda mUltas ellvergênClaE

Da Acadernw de Corne1'cto de. Santa conheCIdas.
Catarina em Florianópolis. I O sr. Novelli, co�forme nos de-

8. Lugar - ·Nilson EL1)ídio da Sil- clarou, re�'essará. a capItal rpau--
va com ,grau 5,5, Olbteve llsta no proxJmo, dIa 2. O .,sr. Ma-ce-·

1 caderJOleta com ....

do Soares tambem voltara por es-·

.cr$ WO,oo na Cana [es dÜ:ls. Até lá esper.a-se que al-

EconômIca. gum.a luz "e taça no rumo cIos·::

Lugar � Mesmanü Marinho Pe- Ülcontecimentos.
reira com grau ![,3," 0])-
le.ve. 1 caderneta com

Cr$ 100,00 na Caixa

Rio, 3 (A. N.) - A respeito

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

Dois 5uspeitos
Rio, 3 (A. N.J - O "Diário da

Perfumes
falsificados,

Noite" revela que a policia deteve

A
..

d D I d d P I
dois suspeitos de autores da explo-

ssasslna O O e ega o e o icia· ;:�. ��i:n��r�:e �:c!��::c:se d�o;��
de Campos Novos licia do Estado do Rio estão. incli-

.

nados a aceitar a hipotese d€ sabo-
Campos Novos, 3 (K) - Faleceu ontem em Capinzal, o Delegado tagem, frisando que a policia possui

de Policia sr. Agenor Farias, em consequência de ferimentos recebidos elementos decisivos que apontam a

� bala de Francisco Nova, num conflito havido dia ·31 de dezembro respo.nsabilidade criminal dos dois
ültimo. suspeitos, aguardando a qualquer

O delegado Agenor Farias foi sempre uma autoridade cumpridora momento a completa confissão dos
de seus deveres; tendo sua'morte causado profundo pezar em toda a mesmos. Os prejuizos da fabrica se

população. I elevam a 300 mil cruzeiros.

j
I· •

.
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POR ExctUN"qA"

COITRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

.;

mercadorias ditas como de contra-·

bando, vendidas aqui como de pro-·
cedência francesa, segundo um jor-·
nal local informa, a embaixada da,

França forneceu nota, advertindo ll!

população nos seguintes termos:·

"Alegando a falsa qualidade de ma-·

rinheiros mercantes, de passagem
pelo porto, 'vários individuas tem

procurado vender a domicilio, sob>'

falsificação, perfumes que dizem

ser franceses, acentuando que, pa-·
ra melhor ludibriar os comprado
res, declaram-se. recomendados por
membros da missão diplomátiCa!
francesa, aqui. A embaixada da-

França, no intuito de evitar burlas,..".
elerta, assim, o publico. contra eSSfll

modalidade de abuso da boa fé.

Chuva e frio
Nova York, 3 (U. P.) - As co

municaçõ·es e os ser·viços de trans
mi.ssão de força e luz foram nova

mente afetados, hoje, pela chuva e

p·elo frio. A,firma-se mesmo· que a

situação do trwfego, na zona nr'ba

na, é a ,pior nestes ultimas trinta
anos.

FRECHANDO • ••

",.. "
nO/s conversa ...Depois

GUILHERME TAL
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