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Na Assembléia Legislativa
Presidente: � Sr. deputado SU1�- este sr. deputado enviou à Mesu a

lo Ramos - P. T. B. seguinte "Declaração de Voto".

Secretários: - Srs., deputados DECLARAÇÃO DE VOTO
Pinto de Arruda- e Alfredo Campos Apoio a proposição do deputado
- P. S. D. Biase Faraco, consignando na ata

dos trabalhos da Casa, de que a

Havendo número regunental, f,!i bancada Trabalhista, por ocasiâo

aberta a sessão e lida a ata da an- da Constituição do Estado propôs
terior que foi aprovada. A leitura que' se incluísse um artigo ao Ato

do expediente foi curta. das Disposições Transitórias, insti-
- Sr. deputado Biase Faraco ,- tuindo-se a vacinação 'B. C. G.' nos

P. S. D. estabelecimentos hospitalares sub-
Na hora do expediente, US'Od :J vencionados pelo Estado.

palavra o deputado Biase Faraco, No momento em que uma lei fe
do P. S� D., para referir-se à recen- 'oeral procura regularisar no terr-i
te sanção, .por parte do Presidente tório nacional essa vacinação, apoio
Outra, da lei. que institui, em t00,0 a proposição em aprêço, porque ra,

o território nacional, a vacinação iões tinha a Bancada Trabalhista

pelo B. C. G, procurando beneficiar o povo cata-
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fi depoimento do 'pai de Ivo Borcioni C�rIOs.o illCldellt.e
Porto Alegre, 17 (V. A.) � Ivo meu filho estava envolvido em con- históriCo•••Borcioni' acaba de ser desmascara- trabando de peneus e que fôra pre- Atenas, 18 CC. P.) _ Prestou ju

do pelo próprio pai. Falando à re- so nJ Município de São Borja ou ramento hoje, perante o Rei, o no
portagem do "Diário da Manhã", de Ijui, Devo confessar que Ivo não vo Gabinete Grego, chefiado ainda medida seria posta ;m prática pelo
Passo Fundo" o sr. Fidélis Borcioni, ocultava seu negócio de contraban- pelo

-

Sr. Sofoulis. A cerimônia foi Serviço Nacional de Tuberculose,
modesto carpinteiro. em Vila Ser- dista de pneus, quando acusado de atrasada poi'. um contratempo tal- em colaboração com os Estados,
tão, retrata, com impiedosa síncerí- furto de pneus da firma do sr, João vez único na história. l� que faltou com meios educativos e perSU<1S0-
dade, o autor da denúncia contra o de CoI, estabelecida com negócio de eletricidade em Atenas; e devido a rios e não com objetivos dracóni�-
Ministro Clóvis Pestana. São as se- madeira neste Distrito. isso, não puderam ser passadas a nos.
guintes, entre outras, as declarações A seguir, o sr. Fidélis Borcioni re- tempo as calças e os fraques de al- Reportou-se também a uma i ndi-
do progenitor de Ivo Borcioni: "Ou- vela todo o trabalho que teve para guns ministros.
vi os comentários - e depois li no criar o filho. Ivo nasceu em Gua
"Correio do Povo" as -declarações
que teria feito no Rio de Janeiro, ao
ministro da Guerra. Posso afirmar
que meu filho -nunca foi -industria
lista de coisa nenhuma nem comer

ciante, principalmente nesta Vila
do Sertão, onde nunca residiu, pois
aqui aparece dé tempos a tempos,
demorando-se poucos dias. Ivo, que
tem vinte e seis anos, sempre foi
rapaz estrabulega e, por tal motivo,
deixou de morar comigo. Há mais
de cinco anos, isto é, pouco antes
de minha mudança de Guaporé pa
ra êste município, realizamos um

negócio de corte de pinheiros e dei
oito mil cruzeiros a Ivo, tendo êle
ido embora para Santa Catarina ou

SãO' Paulo, isto no ano de 1943.
Oito mil cruzeiros era tôda a sua

fortuna. Todo mundo falava que

Vitória dos
.

'nacionalistas
Nanquim, 18 (U. P.) - O cornu

nicado especial de hoje afirma que
as tropas do Govêrno obtiveram
uma retumbante vitória, contra as

cinco colunas comunistas que ata
cavam Suchow pelo sueste. Depois
duma batalha que durou tôda a

noite, os atacantes foram derrota
dos, perdendo vinte' mil baixas,
além de milhares de prisioneiros.
----.---------------------------

Desastre f,errov,iário
Cidade do Salvador, 18 (],l. P.)

- Ocorreu um desastre ferroviário
no Ramal de Jacobina, (gIando des
carrilhou a locomotiva dum trem

que corria de Bo_rn-Fim para Pin
dobassú. O maquinista, um sub-ins
petor e mais três passageiros more

reram no desastre, que é atribuido
ao excesso de velocídade.

'

A sêca DO Ceará
Terezina, 18 (R. P.) _ O interior bancada, déra inteiro apôio, no scn- sunto ocupou a atenção da Casa,

do Estado está sofrendo as conse-
tido de instituir-se essa vacínaçâo Disse que o pedido de d. Maria 1.0-

preventiva nos estabelecimentos bo devia ir à Comissão Permanente
assistenciais do Estado ou sqbven-I Achava, todavia, 'O orador que o já
cionados por ele. citado pedido devia ser levado ao

Revelou os grandes beneficiov Chefe do Poder' Executivo, visto que
oriundos dessa prática e documen- lhe parece evidente a incomperen
ton-o com um texto de um número cia do Poder Legislativo para oní
recente do The Journal of the Ame-l nar sôbre o assunto .. Chamada a

rican MedicalAssociation".
•

Casa para opinar sobre o caso em

Finalmente justificou seu requeri- foco, decidiu-se a mesma para que
mento solicitando o aplauso da As- o requerido, fôsse levado à Comis
sembléia por essa medida e a cornu- são Permanente.

nista.

poré, cm 25 de fevereiro de 1922. Até
os 20 anos viveu à custa do pai, de
pois foi processado, C0l110 contra

bandista de pneus e. por furto, es

teve envolvido com a polícia de Boa

Esperança, preso em 1946 por furto
de pneus, e, em Santa Catarina fêz
"sujeira" com negócio de porcos.

quências da sêca que o vem assolan
do .iá há algum tempo, levan__do a

prejuizo a lavoura e a criação de
gado. Ainda agora, no município de

Floriano, segundo noticias particu
lares, ;;e presencia a morte do gado,
por falta de pastagem e água, cal
culando-se em mais de quatro mil
cabeças de gado vacum e cavalar os

A imagem
teria chorado

Belém, 18 (U. P.) - Já começou
a romaria para a segunda casa, on
de se encontra uma imagem de
Nossa Senhora das Graças, que
também teria chorado. Um cordão
de guardas civis isolou a residência,
contepdo a custo a multidão. E to-
1110 não bastasse isso, as lágrimas já
acabam de aparecer numa terceira
imagem, sempre de Nossa Senhora
das Graças, pertencente' a outro ci
dadão' de Belém.

prejuízos registrados na região.

Continuam
avau�ando

Na-nquim, 18 (O. P.) - O Govêrno
publicou um comunicado especial,
anunciando que cinco colunas co

munista; com Ull1 total de cem mil

homens, estão marchando sôbre
Suchow pelo sueste. Uma );onta de
lança comunista chegou a onze qui
lômetros daquêle baluarte gover-

T�r!�w�J.�.�m F�J�t��!� OS' marujos tiveram,
1110to abalou, às, três e trinta da ma- aomento apenas dedrugada de hoje, a parte norte da • _

Cidade do -pôrto. À população cor- cinquenta cruzeiros
reu para as ruas aos gritos de pa-

_ Numerosa co-Rio, 18 (H. P.) �

vor, mas parece não ter havido vi- missão de marujos da n-ossa Mari-
timas.

I' d G f"n la e uerra cz entrega de um

memorial ao Presidente da Câma
ra dos Deputados, pleiteando a re

visão' da tabela do aumento, pois
sua classe no recente aumento ob
teve somente cinquenta cruzeiros,
considerando isso afronta à conti
nuidade da miséria e privações deToshihiko Okamura anuncia a des

coberta de um novo Ouropel, quase
impossivel de se distinguir do ouro

verdadeiro. Trata-se duma liga de.
cobre, alumínio, zinco, manganes,
estanho, dmmpo e ,cadmio.

suas familias.

Tremendo desastre
Bombaim, 18 (U. P.) - Notícias

aqui chegadas dão conta dmil tre-
mendo desastre ocorridG perto de

B' é
. ,Patna, na província de Biha'r. Ali,

enem ritos os '

Ulll vapor superlotado virou nas
,

f b
águas do IUo Ganges, mor_rendp afo-

, ". OU' aD' 9-10S' 'gadas pelo menos quinhentas pes-

'IUo, 18 (A.' N.) _' Esteve I� As- sôas. Também se pcrdeu um grande
sociação Comercial d'o Hio de 'Ja- 'carregamento de animaís, com mais

neil:o o Ministro da Agricultlll'a, que de uma centena de cavalos, carhei
ali foi agradecer as homen'agens 1'os e búfalos.

--�----------------.----------
que lhe foram tributadas por oca7 I t df-sjão do aniversário de sua ad;l1Ínis- IIOmeD o o ODeiO ..

tração. I· d O- t -tPalestrando, com os diretores da na 18mo o IS r. o
Associação, o Ministro Daniel de F d ICarvalho ,i'e�saltou a situação pro- e era
missora da cultura do trigo nacio- Rio, 18 (A. N.) - Foram entre-
naI. gues ao Prefeito do Distrito Fede-
Assinalou o fato invulgar de os

i
'raI os autógrafos da Câmara de

gafanhotos deten�1Ínarem .0 aumen- Vereadores, referentes � majoraçã.o
to da safra do trIgo no HIO Grande de vencimentos dos serVIdores I1lUlll

do Sul, por terem levado a efeito a!,ciPais e à reforma da Super.Ínten
poda natural dos trigai�, pro\'ocan.- dência de Tra�spo�tes ,�e do Depar-
do o aumento da colheIta. '

tamento de Flscahzaçao. .

Acrescentou o ora-Ior que

cação apresentada naquela Assem
bléia, no ano passado, a qual e]p,
manifestando o pensamento de sus

nícação do mesmo !los sr�, Presiden.
te da Hepública e Ministro da Edu
cação e Saúde, o que foi aprovado.
Sr. �Ieputado Saulo Ramos ,- P,

T, B. - Apoiando as palavras do
seu colega sr. deputado Biase Fa

raco, ilustre componente da banca
da do Partido Social Democrático,

rinense contra êsse: flagelo, respos
sável por prejuizos sociais e econô
micos, indignos da nossa condição,
de povo civilizado.

Saulo Ramos
Sr. deputado Nunes Varella _ Li

der do Partilo Social Democrático
� D. Maria Lobo pede a Assem
bléia Legislativa do Estado de St".
Catar-ina reentegração, para efeito
de aposentadoria. Sôbre este as-

..... "
..

Projeto de Lei de "Procedência
Governamental'.' 103/48,' que anta ..

riza a anulação de verba e abre
crédito suplementar de Cr$ 6.000,00
Discussuo e aprovação da reda ..

ção final deste Projeto de Lei. Foi
aprovado unânimemente,

Ecos das comemorações do
Dia das 'Nacões 'Unidas

"

A conferência' do desemcarqador Alcebiades Valério
Silveira de Sousa,

'

mo às armas.

A mais recente tentativa nesse
sentido é a atual Org, das N. U., que
está aparelhada de organismos téc
nicos para alcançar todos os seus

objetivos, dentro da sua finalidade
primordial, que é a manutenção da
paz e da segurança internacional.
Aqueles elevados objetivos, con

forme tem sido constantemente di
vulgado, embora sigam caminhos di
virsos, tendem para finalidades co':'
muns, isto é, conquistar para os
homens .e para os povos um regime
de justiça, em que sejam assegura
dos os direitos humanos, sejam fi
nalmente observadas as obrigações
Internacionais, seja garantido o res

peito mutuo entre os povos, para
que todos possam viver em paz e

prOIÍlover o progresso social.
Para alcançar êsses objetivos, é

necessário estabelecer, em bases se

guras, garantidas por todos os paí
ses, a seg-urança coletiva, a que só
pode caber a ut-na organização in
ternacional, sustentada e prestigia
da por tôdas as nações.
Sem ess� segurança de vida pací

fica, livre de preocupaçãd de confli
tos armados, livre do temor das
guerras, a comunidade internacio
nal viverá em perturbações constan
tes, deséonfiando os povos uns doS'
outros e tratando cada qual de se'

armar para afrontar os perigos' que
possam surgir de um dia paTa' outro.,.
cI'eando essa situação chamada de
"paz armada", que não, passa de um

plano inclinado, por onde. qllase
sempre" resvalam as nações para a'

guerra. ,

Entretanto, como tem sido ta1Itas'
vezes proclamado, as guerras nada
resolvem, meslllQ as vitoriosas, con
forme presenciamos nas duas recen

tes conflagrações.
Povos dos mais ci\'ilizados proru

l'aram resolver as suas queslôps 1,0-

Para que soe mante- DescoiJerta dumnba 'O plano .

cientista japonêsBeroardotte Tóquio, 18 (U. P.) � O, cientista
Paris, 18 (U. P.) - O delegado

britânico Hector McNel pediu, hoje,
na Comissão de Polícia das Nações
Unidas, que o plano do Conde Ber
nardotte seja imposto integralmen
te aos judeus.e árabes. McNel adver
tiu que as Nações Unidas não po
dem aband()nar agora o caso, C{ln

vidando as partes a se entend�rem
-diretamente; pois isso significaria
permitir que o mais forte impusesse
SUa vontade ao mais .fraco. Atac'ou
fortemente os judeus, dizendo que
êstes exigem a entrega das áreas
que lhes foral11 atribuidas no plano
de Partilha; mas ao mesmo tempo
pretendem ,manter os territórios que
conquistaram à fôrça.

Por ocasião das comemorações do
Dia das Nações Unidas, o sr. desern
barsador Alcebiades Valério Silvei
ra de Sousa, professor' de

'

Direito
Internacional, pronunciou a convite
do Diretório Acadêmico XI de Fe
vereiro, promotor daquelas celebra
-ções, a seguinte oração durante a

sessão cívica realizada na Faculdade
de Direito:

'

'''Comemora-se hoje, em todos os

países ,civiliiados do mundo, o Dia
das Nações Unidas, ou .a data em

que entrou em vigôr a Carta de S;
Francisco e cuja comemoração fOI
sugerida pelo 'Brasil e Est. Unidos.
Neste dia 24 de outubro, em 1945,

os rapresentantes da China, França,
Grã-Bretanha, Est. Unidos e da
maioria dos Estados S'ignatarios de
posiLaram no Departamento do Es

tado, em \Vashington, os instrumen
tos de ratificação da Carta das Na
côes Unidas e foi assinado o proto
éQl0 que determinava a sua entrada
em vigôr.
É oportuno, pois, neste dia memo

rá,vel, relembrar os ob.i�tivos 'eleva
dos e os progressos ate agora al

cançados pelas Nações Unidas.
A Organização das N. U. é mais

uma te.ntativa gellerosa para a crea

ção de um, organismo internacional
que centralise os esforços de tôdas
as nações para estabelecer no nmn

do uma vida pacífica, em ([ue todos
os povos possam prosperar em paz
e segurança" livres do temqr da'
guena.
Em várias épocas da História

houve tentativas semelhantes, com

o objetivo de proscrever as guerras
da face da terra e fundar uma or

dem internacional em que os direi�
tos fundamentais do� POV?S p�des
sem coexistir, em que os mteresses

politicos e econômico� .
pudessem

se harmonizar em beneflcIO da tran

quilidade comum e em que as_diver
gências entre as nações pudessem,
ser resolvidas sem o recurso extre- Continua na 3a. p,ag
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FEITO. MUNICIPAL

festividade de Sla. Catarina Dr. Alcides Acíoli de Vasconcellos
•

Avenida Rio Branco n. 103, 10 andar, sala 3. .

VI rgem' e M t· NEGOCIANTES DA CAPITAL E DO IJ'iTERIOR
� r I r O ESCRITóItIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRIOS do

, U Dr. Alcides Acciolí de Vasconcellos, instalado à Avenida Rio

P d d A
Branco n. 103, 10 andar, sala 3, no Rio de Janeiro ,encarrega-

a rneira a rauidíocese se da defesa dos seus interesses junto às Repar-tições Públi-
... cas Federais e todo o serviço de advocacia relativa aos Insti-

. Edi'a I de Convocação tutos de Aposentadorias e Pensões, assim como do Registro
de Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de

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

.

•

Extrangeiros.anta e Apostólica, Arcebispo Metropolitano, Prelado doméstico, .�s-;
sístente ao Sólio Pontifício, etc. Oferece, outrossim, os seus serviços como intermediário

entre Exportadores e o Conselho Federal do Comércio Exte
Aos que o presente edital virem, saudação, paz e bênção em Jesús

Cristo.
.

Fazemos saber que, de acôrdo com a praxe estabelecida e piedade
dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corrente, feriado estadual, por de
ereto lJi de 12 de' julho de 1938,' a festividade de Santa Catarina, Vir
gem. e Martir, Padroeira da Arquidiocese " do Estado, pelo modo que
seque:

10 Às 10 horas, solene Missa de Pontifical, a que teremos a honra de
presidir.

.

20 Às 16 horas,. prOcissão· com a Padroeira Santa Catarina, para a

qual convocamog todas as entidades e instituições católicas desta Ca
pital, que nela deverão tomar parte, designadamente pela , seguinte
forma � nesta mesma ordem:

Cruz Processional, Grupo de Anjinhos, Colégio. Coração de Jesús,
Asilo de Orfãs, Congregação da Imaculada Conceição, Congregação de
Na. Sra. das Dores, Associação de Santa Terezinha, Damas de Caridade,
Apostolado do Monte Serrare, Apostolado de São Lu.z, Apostolado de
São Sebastião, Apostolado de Na. Sra. do Parto, Apostolado da Cate
dral, Ordem Terceira (senhoras), Ação Católica, Abrigo de Menores.
Colégio Catarínense, Congregação Na. Sra. do Bom Conselho, Congre
gação de Na. Sra; do' Desterro, Irmandade de Na. Sra. do Monte Serra
te, Irmandade de: Na. Sra. da Conceição, Irmandade de Na. Sra. do

Parte, Irmandade de Na. Sra. do Rosário, Irmandade do Espirito
Santo, f.'mandade do S. Bom Jesus dos Passos, Irmandade do SSmd.
Sacramento, Ordem Terceira (homens), Carro triunfal de Santa Cata
rina, rvmo. clero, pálio, cantores, bandas de música e povo.

:\.,1cs da su •. ra-mencionad \ hora as referidas asscciacões e enti
dades se reunirão dentro e no adro da catedral, aguardando cada uma

o lugar que lhe fôr reservado e competir no préstito.
.

l :adá associação deverá ap: csentar-se com 'j� respectivos estandar
tes e distintivos. São permitidas crianças na procissão, se vestidas de

anjos, I ara abrir o préstito, que destilará contínua, lenta e ininterrup
tamente, i. é, sem quaisquer paradas na marcha.

Os fiéis e famílias que não puderem acornuanhar a procissão de
",'1';10 ;: -star-sê nos passeios das ruas. do �raj('tl) 1':;:'" assistirem a sua

passagem.
O préstito obedecerá à direção do rvmo. cônego Frederico Hobold,·

.
'noxs« rcpre-entante, e seus auxiliares to obscrvarn o �eguilltc .tinerário:
volta da Praça 15; ruas. Visconde de Ouro Preto, Artista Bittencourt,
Saldanha Marinho, Praça Getúlio Vargas, Visconde Ouro Preto, Praça
Pereira Oliveira, rua Arcipreste Paiva, Catedral.

.\3 '. ares do Pálio serão carregadas T,,'Jas ruerelrssunns autoridades,
especialmente .convídadas.

I'úa a solene procissão couvida.n-se Lod,)!; os f'iéis e a população
em geral.

•.";." ·0 costume, alias muito iouvave- e pied.:« '. enfeitarem e orun

nH'.')farcm 'os fiéis ruas e praças ell� ,·1[' r.ist-urcia s semelhantes. o �:H'S- .

mo 'Sl' pede e espera Dor ocasià : .1'1 P'·"l,.��"l) de Sanhl Catarina, glo
riosa Padroeira da Arquidiocese e do Estado.

Desde já, hipotecamos bençãos a todos quantos,
concorrerem para o brilho da procissão da excelsa

T- .cr umópolis, 12 (e noveu.hro ,k IlHR.
�(: ordem e comissão esp·�.:'" .�,� ... E� �'.\ R' ;1111

Cônego Frederico Hobold

Pró-Vigário Geral

DAT'I LOGRA FI.A
Elelro Técnica·

dor.

Curso de Admissão
do

Prof. José Warkeu, lente elo Colégio' Catarmense.

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

Liceu Industrial.
Inicio das aulas: 6 de Dezembro, às H horas, no Grupo São José

Matrícula: Desde 10 de Dezembro, das 13,30 às 15 horas, no Grupo
Escolar São José.

Despesa: Cr$ 250,00, para o curso comrpieto, pagáveis
matrícula.

no ato

.I\'DTA,: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão às 8 horas da manhã
Haverá um repouso por ocasião das festas.

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

VENDE-SE· por motivo de mudança
Grande área de terreno ià cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casqs eie madeira e uma de material.
. TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 hor�

RIDIO TUOÁ' ZYO 9
1530 kilocielos ondas. médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

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

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, Iivre ou ofi-
cial.

de qualquer modo,
Padroeira. BUREAU UNIVERSITARIO

Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. AIte. Barros 11 -

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

A
Tem o prazer de comunicar à sua distinta freguesia e ao público em geral \ que

transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveíra, quase esquina da Trajano,
onde espera merecer a preferência de todos, contínuandõ sempre à sua inteira dís

posição e agradecendo-lhes a visita.
, r

METODO:
Moderno e Eficiente

Corresrfondencl ,
Comerciai

(onfere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia N, Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO,65
-_._- ----------_._----

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, :liOOos, bríns, etc. precisa-se <representante.

6fertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

regia:

o Sahi.�
1

"VI'RCiEM ESPECIALIDADE"
elA WETZEL� INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA A ROUPA· BRANQUISSlMA

•.. reune som ... acabamento ••

solidez... no piano· perfeito!

Além de vários modêlos para '

pronta entrega .. � êste maravi- /'

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Schwartzmann
.

REFRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
ex. 134 - TeJ. KNOT

Florianópolis
da

\. amla••,' Gravata.,· Pijam' I,
Meia•.d•• melhore" peloI me

nores preçel e6 na CASA MIS
CELANEA - RuaO. Malra.

Procistos
Escritório reêem organizada"

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 15 de .No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1�

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

DR. RAFAEL C;, .CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis

SRS. ASSINANTES
Reciamem imediata

mente qualquer irre
Aularidade na entre,a
de seus iornee«.

Se ricos quereis ficai
De modo tacil elegal:
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia
• • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••• '. t"

,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE

ANIVERSÁRIOS:

.Barbosa Marçal, inteligente gina

.síana do colégio "Coração de .Te

_'5US", filba do sr. João Marçal, .ofi
.cial da Secretaria do Tribunal He-

�ional Eleitoral e sua exma. esposa
:.professora Altair Barbosa Márçal.

IVO BANDEIRA CôRTE
Faz anos, hoje, o sr. Ivo Bandeira

-Côrte, destacado funcionário da Pe
.aritenciária do Estado e nosso dis-
':il:into amigo e coestaduano.

Extra.ordinariamente benquisto,
-pelas suas virtudes de caráter e pe;
.Ia sua elevação espir-itual, o aniver
esariante será, hoje, alvo de justas
.e expressivas manifestações de

.aprêço,: ás quais "O Estado" se as-

esocie.

SRITA. HELIETE ROSA
Natalícia-se, hoje, a prendada se-

.nhot-inha Helietc : Rosa, fi lha r!0
'\)10SS0 prezado conterrâneo Ro,d(jlfo
Rosa, dedicado Comissário de Po
licia.

PAZEM ANOS HOJE:

- a exma. sra. 4,. Adelaide F':ei

tas, viúva 'do saudoso sr, Hercuhno
,de Freitas;

- a ,exma. sra. d. Verginia Po ..

,.sito, digna espôsa do sr, Paulo P��i-

to, do alto comércio;
- o intelgente menino Milton Gc-

-vaerd, filho do sr. Álvaro Gevaerd;
- o interessante menino Wilmar,

:filho dileto do sr. Pedro José Me-

VIAJANTES
NELSON CA1VnSÁO

Depois de alguns dias de perma
nencia nestfl Capital, e mvisita às

pessôas de sua familia, regres50u

Dntem, em avião da TABA, o nosso

conterraneo Nelson Camisã'o C')'l-

ferente da Alfandega de Santos l'á

'longos anos.

O ilustre visitante se fez acorn"

panhar da exma. senhora d, Olga
�olentino Camisão e ae sua gentUis-
5ima filha, sta, Nilza Camisão.
"O 'Estado" formula votos

, felici,dades,

-0-
eLUBE DOZE DE AGóSrrO

•

DE
'-1'

GOSTO'
'

A
.

"

lêm o l1raZi'r de participar aos seus parentes e pessôas de suas

l'ela('õe" o conlrato �de casamento de seus filhos
�

E:lclora '

'

e Alfredo
Florianópolis,11 de novrmbro de i948,

Rua Yi..;c. de Ouro Preto, 123 Rua Bocaiuva, i51

DOZE
PROGRAMA PARA 'O MÊS DE NOVEMBRO

DIAS 21 E 28 DOMINGUEIRAS COM INíCIO ÀS 21 HORAS

PASTA DENTAJ�
ROBINSON

4) -à missão consiliatóriaenvia- bro
-

de 1946, o Fundo

tnrernaCionallda aos Balkans, para observar a ele Socôrro à Infância, �ue recebe
situação existente entre a Grécia e auxilio de todos os governos e. de

concJueção da la pagina os paisés setentrionais, conseguin- institui7ões p�r,ticuI,a�'es e distribue
líLicas e econômicas desencadeando elo evitar a guerra aberta nessa 'Te- os generos alimentícios pelas re-
a luta armada contra outros, mas ziâo.. giões necessitaelas.
acabaram esfacelados e elestruielos,

"

5) os esforços dispendidos pela Essas contribuiçõ�s e donativos
per�ida a sua independência, sacri- ONU na questão da Plestina.: acar- alcançaram a q�anha de 57.300.000

, ficada a sua mocidade; arruinadas retando o sacrificio recente do me- dólares, até abril elo corrente ano,ELCí IRENE BARBOSA MARÇAL as suas f'inanças, de modo ir-repa- díador CONDE BERNADOTTE es- tendo sido distribuida uma ração
Transcorre, hoje, o aniversário rá vel, forças êsses

'

que conseguiram �sta- alimentícia supleI�lental' às .cri�nças
: natalício da senhorinha Elcí Irene

'

Terminadas essas duas guerras, belecer uma trégua na luta entre da Alb�l1l�, Austn,a,. Bulgar'ia, I'che
a restauraçâo da paz tornou-se uma árabes e judeus e que continuam coSlOvaqlll�" .' Itália,

'

.
'
Finlandia,

tarefa sobrehumana, porque os pro- para alcançar uma paz duradoura Mranç�, Grécia, Hungr-ia, PO�'Ü�lla,blemas ressurgiram mais complicá- na Terra Santa. ,
Ruruania e Iugoslávia, e beneficiandos do que antes, e outros novos No setor da produção mundial de do um total, de 4.100.000 crianças,

apareceram no plano internacional, alimentos não têm sido menores os mulheres grávidas e latentes.
a desafiarem a argúcia e a paciência serviços prestados pela ONU, . pai' Além da alimentação, Iorarn tarn
dos estadistas. intermédio de sua Org, de Alimen- bérn adquiridos roupas e calçados
Ora, "as Nações Unidas lutam tação e Agricultura, para remediar para as cnanç:as da Europa e da

por evitar ou eliminar as ameaças à a escassez de géneros de primeira (ASIa,. e de _vacll1� contr_:'l a. tubercu-
paz. Empenham-se em impedir, por necessidade, causada pela última lose infantil �a importância de ..

'

., .. , ,. . _ ••

meios pacíficos, a prática de atos rmer-ra influindo diretamente [unto 4.000.000 de doiares.
de agressão e outras violações da �os Es'tados-Membros _]Jara o incre- Promoveram-se aind� campanhas
paz, Empenham-se, outrossim, em, menta da produção agricola e sal- naC_lOnals eIT� varres parses, para an
harmonizar e resolver, na solução vando elas "arras da fome milhãões gariar donativos em favor do Fundo
ou conciliação, de acôrdo com os de criatura�, nas áreas devastadas 11nternacional d,e Socôr�o à Infância,
princípios da justiça e do ' direito da Europa, em 1946. • apurando-se ate 30 ele Junl�o do cor
internacionais, as controvérsias p Im 'dos objetivos da ONU é asse- rente ano 16.000.000 de dólares, re
dissenções .que possam' degenerar f.(urar o respeito aos Direitos Fun- lati vo� ,à contrihuiçâo de 2� nações.
em conflito armado." darncntais do Homem, em todo 'o, Verifica-se, aSSIm, das informa-
Essa organização, 'portanto, é uma L'n.i verso, sem distinção de raça, se- cões colhidas em _publicaçõt;s da

grande esperança da humanidade,:\.o idioma e religião tarefa essa a ONU, uma das quais me serviu para
para o estabelecituento definitivo caruo 'da Comissão d�s Direitos Hu- esta palestra, quão grandioso é o
de lima paz internacional, que não Il\a�os de acôrdo com o art. 68 da I programa das Nações Unidas, para
se interrompa por qualquer di ver- Cfl1'ta.' 'a obtenção de melhores condições
gência entre as Ilações do globo. Essa comissão iá formulou um

I
de vida para a Humanidade, pro

Para isso, as Nações Unidas pos- projeto (1(' Declaração Internaoio- grama êS,se que �ão �çvia ser i,n.tersúern uma organização. completa. na l dós Direitos (lo Homem, a ser nao o seja, por
í

nterêsses políticos
atuando por intermédio de seus V<Í- submetido à aprovação da Assem- I rompido, esperamos em Deus que
rios organismos técnicos e recebcn- hlóia Gr-ral. contendo os direitos cÍ- desta ou daquela nação. ,do lluxilio dos governos e das insti- vis. sociais e econômicos, considera- A ocasião não é própria, nesta Ia-
tuicões privadas de todo o mundo, dos fundamentais. se de organização da paz, para a
Assim, o Conselho Econômico c Subordinadas à Comissão dos Di- propaganda .de 'regimes politicos,

Social realiza consulta com mais de reitos do Homem. funcionam duas para a imposição de govêrnos a po-
70 organizações não governamcnta is sub-cornissões, a de liberdade de in- vos mais fracos, para a intervençãoÀ distinta natalícia.nte, que reune que funcionam em "ádos paises, formações e a de libel'd�de de iJ11- armaela em países arruinados pela

<em nossa sociedade, numerosas :lm;- como a Federação Americana do prensa, refllizando-se uma conre-I guerra, para o atentado contra a

;,guinhas, será, hoje, alvo de exp'ressi. Trabalho, Associação Intel'l1aeio- rência Plll Genebra. no corrente ano. independência ele outr�s_ naçõe.s; �o-nal de Advogados, Comissão Inter- na qual foi traçado um progl'3ma mo vem fazendo a Umao SovlCÍlcavas e carinhosas demonstrações de nacional ela Cruz Vermelha, Comis- para garantir, no plano ínternacio- em relação aos povos da Europa·.:simpat�a, às quais, nos associamos são elas Org'anizações Femininas "ln- nal, o direito rle todos os povos de Oriental. Glen Langan.
<com prazer. ternaeionais, Associação Cristã receberem notícias e informações, o Não fôra essa política imperialis- _ Tôda a cidade vaiMundial de Moças, Alia'nça Mundial

que envolve a condenação ii chama- ta da Rússia Soviétic�, intervindo
de amôres por MARGIE.de Associações Cristãs de Moçôs e da CORT�NA DE FEHHO, mantida na vida interna dêsses países para •

'

a Organização Mundial do Magisté- pela União Soviética, na Europa I
lhes impor o regime eomunista, tal- , .. , , .. , ...••

rio. '

Oriental. \
vez jil entivesse pacificada tôda a

Dêsse moela, os povos influem di- Em 1946, a Assembléia Gera 1. cl�s- Europa é não surgissem outros 'pro-retamente, por intermédio de suas sificou como crise perânte o DIreIto blemas gl'aves, como o da Corea, o
instituições econômicas e cu.ltul'ais, Internacional o GENOCID lO, isto da Gré('ia e o da Pa lc<tina.
na pI'ópria '''atividade das Nações é, lÍegação do direito de existência Confiemos em -que 'êsse, pesadê1o'
Unidas, auxiliando o êxito, de seus .a grupos humanos. recomendando a que atemorisa a Humamdade, na
objetivos e prestigianao as suas ati- promulgação dc leis para a puni- hora presente, seja áfastado pela
vidades, em benefício de todos êles. ção dêsse crime. hem assim um pro- resistência dos paises ocidentais, em

I:: necessário, pois, que os povos leto de convenção internacional a benefício da nossa civilização cris-
conheçam melhor a O. N. Ú. e por j'espeito.

. _

I
ta, ameaçada por essa nova invasão

ela se interessem mais, pôr inter- Foi creada também a COllllSS3'O dc bárbaros.
médio de suas associações culturais da Condição Social c Jurídica da Deyemos, port�ll.to, divulga:r, os
e suas élites dirigentes, p�ra que Q'S :rt1ulher, para forlnu]ar .rec0rr:ten.da- objetivos (' as atIVIdades da o�y, r &. •• ..0·0...... . ..

govêrnos se sintam amparados pela ções sôbre, o progresso r,lo.s dIrel.tos para que ela cresça em prestIgIO IMPERIAL � Hoje às 7,30 horasti'ízio, alto comerciante em BrusQue. ,,-

'bl' 'I' esc 11 1 I d t K t T 1 D' D l'
- Opll1taO pu Ica, no aUX110 cr e -

femininos, no campo po ltJCO, SOCla, perante todos os povos a erra, en ay ar e ons ow lngte que devem dispensar as N( U. civil, econômico e ea�lc_a�i\,6,_ . aparelhada como �s�á para asse�u- em:Uma recente proclamação,;emana- Sôbre os povos de clvlhzaçao'mals rar em futuro prOXIIl10, a paz In-
da da Secretal'ia da O. N. U., enca- atl'azadà, que habitam os Territó- ter�acional, em um mundo. discireee a necessidade dêsse interêsse, rios mio Autonômos, ors paíse;; que plinad9 pelo Direito Interna�lO,?-al.por parte do" Estadc1s-Mlembros, os administram aceitaram o COJl1- Essa divulgação cabe, prIncIpalacentúando que "se os povos mani- promisso de promover o progresso mente, aos estabelecimentos de en
festarem um entusiástico interêsse social, político e econômico dêsses sino e aos centros culturais, em cu
pelos objetivos e atividades das _Na- povos, em;rando ao Secretariado Ge- jos programas deve figurar a propa-
çiies Unidas e se insistirem em que ral elados estatísticos e informações "anda dos princípios básico!,\, dos Preço único: Cr$ 3,00.
os seus governos participem, inte- técnicas'sôbre o progresso tlêsses �bjetivos e das atividades dá ONU. "Imp. 14 anos".
gral e efetivamente, em suas ativida- Territórios.

,_ A salvação da Humanidaele e�tá ••. , , . ...•.... , ...•des, 'logicamente a Organização O problema da f-alta ,d� 11abltaçao, entregue à ONU, neste momento hIS
Mundial poderá funcionar com per- decorrente das destrlllçoes call.sa- tórico em que vivenws: se ela fa
feição e eficácia."

.

das pela guer�'a passad�" te�l ,SIdo lhar, os DOVOS mergulharão na
Também a Assemblêia Geral, em obi'eto"de várIas provlclenCIas da maior catástrofe de todos os tempo:,proclamação de 1946, declarou que ONU relati vamehte à obtenção do p não sl'rá exagerado vatici nar a

"As Na(,."5es Unielas não podem rea- 111atc;'ial de construção, projetos de destruiçã'O .do genero humano, Se
lizal' os objetivos com que foram 01'- lIrba[Íizaç�o. refl,or,est}mento, . ets·, forem empregadas ás armas atômi

, ganizadas, a menos que a opinião tudo por Il1terme,d,o _da COIl1ISS�O cas, como poderá acontecer.:1!'. pública mundial esteja plenamente Técnica de Habltaçao e PlaneJa- Que Deus Ínspü'e e fortaleça. nes-informada de scus objetivos e ativi- menta Urbano e Hural, tendo se 1'ea- ta hora cruciante da vida da Huma
dades," •

,liz<Jrlo lima conferência em C�racas nidade, os povos que estão ao ladoDai a dleaessidacle de divulgação (Venezuela) e outra em Mananske da Razão e do Direito."
dêsses objetivos P atividades. pa'ra Lazne (Tchecoslov{1qlfia), para o

A "soirée" programada' para o.
conhecimento geral, mormente por estudo do problema nas regiões troo,
parte das escolas, associações cllltu- picais e na Europa,.<)i,a 27, no Clube "12 de Agôsto", rais e impl'cnsa de cada país, pa'ra Outro problema premente da

não será realizada, em visla, de que essa magnifica realização, em atualidade é o das pessoas desloea-
haver nêsse dia a "Festa de Be- que descansam as esperançf)S "ela das em conseqllêncía da guerra. NEM SE DISCUTE!
f'.

.

'C 1 P ." HlIn\anidade para lima paz, interna- A ONU creoll a Organização ln-
Em minha casa só se bebe o delicioso CAFÉne ICenCla a arnpan La ,j'OmUl, cional justa e dura<joura, possa cr'es- ternacional dos Refugiados, com o
MIMI. ainda mais agora que está distribuindonos salões do Lira Tenis Clube. ceI' em Drestigio e autoridade. ob,l'etl'vO, de repatriar ou reinstalar'

como brinde, valiosas BATERIAS DE ALUHi1\'erá assit'n no elia 28, uma Não são pequenos, aliás, os servi- os refugiados e pessoas deslo,cadas, MIJ.\'IO,
domingueira 110 'arislocrático ços já !)['estados pela ONU à huma- em número superior a 1.000.000 de .. r....._...'IIX_= _

Clnbe da rua João Pinto. nidade, intervindo all1i�tosal11ente individuos. -------------- _

em várias oportunidades e evitan- Outra instituição creada pela
do a deflagração de conflitos desas- ONU é a Organização Mundial de
tT'()�os. Saúde, que realiza trabalhos para
Entre êsses serviços� podem ser I debelar enfermidades epidêmicas,

enumerados os seguintes: endcmicas e de c[ualquer outra nattl-
1) a retirada das tropas das gran- reza, tendo atuado eficazmente �o

des potencias dos territórios da Sí- Egito, por ocasião de uma epidenna lria, Líhano e Irão, em 194G, I de cólera, de setembro <J novembro
2) a inlf'rvençãn con('iliat<\ria, cm de 1947, dominando o surto epidêmi-

1947 nas Jndias Orientais Holande- I co 'Clll menos ele seis semanas, ape
<n,",,'e\'itanrlo a gLlena civil elll'()- � sal' ele se propagar à razão de 111il
curnnrlo uma solução pacífica para,' casos novos por dia.. _ '

as divergências entre a Holanda c
-

A mcsma Orgamz.açao r.eah�a
n Indonesia. também campanhas ll1ternac1011aIS
3) a mediação do Conselho de Se- contra o impallldislllO e a tt�béTcu
guranca nas recentes dissenções en- Jose.
11'<' a "[nd,ia e '0 Paqllistão, p\'i[all- A proteção � infância tem sido
rio a r(ll1flagl'nçi\o ela g'IlPl'I'a reli- tamhém un ...a das preocupaçQes da
gill'::1 (;'11ll'(' '�s dois ll(l\'llS. O:\'L', que instituiu, a 11 de oezem-

Ewaldo Scbaefer
e

Maria José �amns
8chaeler

•

,

�'. ',', ,R:IT�
�,Ines'-" ...
"',"," , "ROVW'r:J r!�/.,:" ,".-,,' I "':.' 'J _ A:, �;,
\RITZ - Hoje às 7,30 horas

última exibÍção
TRES SEMANAS DE AMOR

com

Alfred Draké.
No Programa:

1) - A Marcha da Vida - Nac.

2) - Noticiário Universal
Atualidades.

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
"Imp. 14 anos".

ROXY - hoje às 7,30 horas
- A mais deliciosa anedota do>

Cinema!
- Situações engraçadíssimas e

um romance encantador:
'

MUITO DINHEIRO ATRAPALHA

com

Dane Clark - Martha Vickers -

Alan Hale e Sydney Greenstreet.
No Programa :

1) - Jornal da,Téla - Nac.

,,2)
•
- Atualidades Warner Pa

thé - Jornal.

Preço único: Cr$ 3,00.
"lmp. 14 anos".

••.. , •.. 1 ...•.••••••• , •••••••••• _

3a Feira:
\RITZ - ODEON .e ROXY

Sessões das �oças
Jeanne Crain - em:

MARGIE

Technicolor)
com

se encheI:"

•

ODEON •

"Não haverá sessão

cinematográfica"

ACHAVE DE SANGUE
No Programa:

1) - A Marcha da Vida - Nac.

2)" - A Voz do Mundo - Atua
lidades.

D,omingo:
RITZ - ODEON - ROXY -

IMPERIAL

Gregory Peck - Dorothy ,Mac Gui
re e John Garfield - em:

A LUZ É PARA TODOS

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão du Tempo, até 14 horas

do dia 19:

Tempo - lstáyel;
Temperatura, - Estavel;
Ventos - Váriaveis, frescos;
Temperatllras extremas de hl)j�

foram: Máx�hla 23,6, Mínima 18,1.

Ernesto Meyer
e

BaQuel Liberato
Meyer

'/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não per tempo!
Telefone para a Ltiip! a Graiaú Lide: (telefone

manual 767), e o nosso 8&' o procurará 'para receber

_ ,sua e.ncomenda tipográfic,.serviço Esmerado. Entrega

itnediata, Preços sem con-$ia.

Com êsle nlVI tipo de pneu

SEU CRRRO fLUTUA
Sôbre as irregularidades da estrada!

,

.

Proclamado pelos engenheiros auto
mobilísticos, nos EE. DU., "o maior

aperfeiçoamento na indústria de

pneus nos últimos 15 anos", Super
Cushion é um novo tipo de pneu -

o prir:êiro que absorve os choques
laterais! Adotado como equipamento
original por vanos dos mais

.

Impor-:
tantes fabricantes de automóveis

Super-Cushion está agora sendo fa�
bricado também no 'Brasil, um dos

primeiros países no mundo -a apre
ciar esta revolucionária criação
Goodyear! Maiores, mais largos,
contendo- maior voluma d'e"C ar, com

menor pressão,' os pneus Super
Cushion proporcionam um confôrto

de marcha inteiramente novo e ini

gualado - � maior proteção para o

carro! Calce o' seu carro com .Super
Cushion e goze de novo confôrto

. w
.'

nova proteção e nova segurança!

Pressão extra.baixa : primeira pneu
,poro corras_de possogeircs construido

poro pressao extra-baixa - 24 libras.

Maiõr volurn maior e mais

largo, c on r
é
m umé de ar -

"tlutuo" sôbre los e mantém
se mel'hor no

Nova construção: primeiro pneu

para �arros oe passageiros construi do

especl?lmente para absorver choques
laterais, reduzindo os cortes e rn�h'1s
nas paredes.

Menor aqll propo'rciona
pro r çõ o e xt i:ortes, racha
cu/ s e esto tando em maior

quibmetrage

Novo, desenho: do t o.d o de r o n h ur a s

especrors, poro m e rh Jr tro
ç ão, e sj e cro l-

mente 'nos curveis.
P "''leis bela ia: aspecto me

.r e roo e imp
CHOQUE
VERTICAL

CHOQUE
LATERAL

Até que GoódyelJr produzisse o

Super-Cushion, os choques late
rais - provenientes de irregula
ridades do solo - permaneceram
um dos 'poucos problemas sem

solução para os fab1·icantes de

pneus e automóveis, O Super.
Cushion absorve ambos os cho

ques: laterais e verticais, torna
a marcha incomparàvelmente
mais suave e facilita a direção.

PNEU COMUM SUPER-CUSHION

liMA CRIAÇÃO

Os pneus Super-Cushion sãomaiores
do que os pneus comuns, Por isto

comportam 26% mais de volume d�
ar, com ape"1as 24 libras de pressão. GOO

,

'

Arvores Irutileras

I �:::•.:e
"•••••••••••"

.

" .

OlHEN'fE caciOnalID'nlo sua publicidade, lorn,ndo'a inlma' i
DR.

' '.,
- proficua

Um veioulo OI, grande utilidad, e ao seu alcance Ih' é ol",,'do pela i A. DAMASCENO DA SILVA I
onda da ZYH -6·

•

RADIO DIFUSORA' DE LAGUNA : A D V O G ADO:

_ 970 kilociclos _ 309 metros_,.
1 ,! •

, pol", pagiu", do Jornal "Sul do E,tado"
I AÇõES CiVEIS E COMERCIAIS I

__--------------,--------------------------------------'1.
�, :.

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando

MINISTÉRIO DA AERONÁUTléA I l
�i " I

Quinta Zona Aérea • (Edifício Pérola) •

DESTACAMENTO DA BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS : \
:

EDITAL : Fones: 1.324 e 1.388 :'

O Sl:. Comandante do Destacamento da Base Aérea de Florianópo· •
•

li" pelo p""nl' Edit.I,
intimo o Extranum,,'rio Di,,;,t. - ANTO- i Florianapolis - Santa Catarina, :

NIO FRANCISCO FAGUNDES, a ,omp"ew ao S,mço; ,que para.
'

' :

tal "tabel'" o prazo de 8 di" a contar d. data da publ'icaçâo do pre- ---
..�.!•••!•••-

sente.
' suaI

\
'

.._.,

A não apresentação do Extranumerário acima, implicará na

......

demissão por abandono do serviço.
'.

1 10/11/1948
Ru. M.",h.1 IJeo40'D, 341, 1,'0.00' '.

Destacamento da Base Aérea de Florianópo is, "
.

CURJTl""
ssixc« .. ",. p"OS.-BRAS "'_'

PA"ANÁ �

CARLOS DA COSTA DANTAS - 1° Ten. Ajúdante

r QUER VESTlR·SE COM �RT' E ELECiAMCIA 1

i PR�RE A
,

ftlfaiatam Mello
PRONTA ENTREGA

Tipo:
T D 14 .�
o 7,
D 8

H D\10

Marca
Internõtional
Cc terpillar
Idem

Allis chalmers

de lomina
de lamina

·«Bull�doser»
«Angledosr»

Rua Felíp�'Schmidt 48sistema

sisterna

Idem
sistema de Iam na «Angledo�;»

Pe�idos a Caixa Postal 139'
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o �rande Estabelecimento de

Flori e P�tnlcultura '

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá _ Estad� de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitaJllente.

Fpolis.

.0 r..�.tleo !fILO LAU8

B." 111 ..ri • na .ref�.

VrepII _ca.aab r.....ru - a ,ü1u - ......

...riu - .rtifl- te n.aea...

tiara....... es* eIIMn".
- ...-trirle ......

fi e •••••••e •• e. na • • '

ta. nem

PELA

\'

A indústria do petróleo teve
. , .

ll1ICIO Cinquenta anos

depois, apenas uma dúzia de derivados era extr;-.ida do petróleo

crú. Hoje, graças � pesquisa incessante, cerca de 5400 produ

tos diferentes são fabricados à base do 'ouro negro d I terra".

O baton e o roluol para o TNT, a vela e o nylon, as tmtis e

-os réxteis, os insecticidas e os anestésicos, os p\:ísticos, o celoiane

e a glicerina, tudo isso é apenas uma peq,uena parcela de uma, longa

série de produtoS, resultado da pesquisa petrolífera para o prC':::ress')

e o cor:fortO do homem

Com seus grande_; labor.etórios em continua actividade, Shell' ve.n con-

tribuindo poderosamente para que cada dia seja maior o nÚ:�le o desses

produtos e cada vez melh6res os já existentes.

Sí�lbo\o vicoroso dos mais avancados emoreendilTlcntm no carn>o

�
.).1.

....

da, pesquisas pct: o.Heras, o em'oIe:11J. Shell destaca-se, on.ie

quer que se e:lContre, como um, garantia da alta qtlllídade

dOS seus pro Juros: g,lsolinas, óleos lubrificantes,

querosene,
ó le o Diesel, insecti'cida> e untos

outro; que 1 epresentam .nOVJS modali-

dades de conforto e bem-estar 'criados

pe:a Cíência em ben�fíci� de; todos!

�\
�,}�f,

SHELL.MEX BRAZIL LIMITED
. ,

PRtltlRESSO 'ELA 'ESQUISIt, UMA T'R�D/CA(J CIENTIFICA .,'

Pedidos

�. ,",r'\IYIA�IA t:SPERANÇA
AVISO AOS lVIARCINEIROS

já estão à venda os

ALBUN'S DE MóVEIS MODERNOS E DE ESTILO

N. 2- Cr$ 130,00 - (sem Plantas)

N. 3 - Cr$ l70,o�-, (com Plantas)

Manual dos Marcineiros Cr$ 100,00 - �ncad.

pelo REEMBOLSO, à Caixa postal, 5.851 - São Paulo

• \,

I
�,
!·III
I

•
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Paula liam.os "versus" Figueirense
Domingo, n» estádio da, F.C.D .. a pugn� que decidirá a sorte dos dois adversários
PAULA RAMOS X FIGUEIRENSE laudo-se as esquadras do Paula Ra- prélio decidir-á a sorte de ambos de desportos da nossa "mater", 'terá que disputar .o titulo em me-

:;lerá disputada domingo

próxi-I
mos .« do Figueirense.", ''-os quadros na tabela de classif'i- Para ambos os c-ontendores o lhO!'.de três com o Avaí, se êste

mo o penúltimo encontro do cer- Dado o enorme interesse do pú- cação, grande será a afluencia de 1 triunfo será {Ia máxima importan- porventura passar pelo Bocaiuva.

tame citadino de futebol, def'rou- blico pela disputa, de vez que tal, afeiçoados do esporte-rei à rraca cia, senão vejamos 'pelos pontos Os dois 'adversários de depois

perdidos: Paula Ramos, 3; Avai, de amanhã 'já deram por encer-

5 e Pigueirense" e Bocaiuva, 6. Ca- l'�Clos os prnparabivos, estando

da concorrenfe tem apenas' um ambos, em excelentes condições
comprornisso, que quer dizer que

.bastará ao líder um empale para
.obter o honroso titulo de bi-cam

peão com credenciais para disputar

1.0 certame máximo do Estado. No
,

caso de uma vitória do alvi-n e-

Direção �e PEDRO PAULO MACHADO
����������������������������������������������, gfo sôbl'e o Uonze� paulaíno,.êste

O «Ipiranga» quer conhecer o Campeão do Estado ::,�/'::���::,�::�::::m em

Diante do estrondoso sucesso quem' se deve a realização da in-' gurada, trazendo desta feita o po- 10,.30 - MUZAK
de segunda-feira última, quando teressan te peleja, está disposto a clier0/5üilsimo "team" do . campeão t_ verá dirigir1se aos mentores do 11,00 - Bazar de músicas

mais uma vez vimos em ação o contemplar os aficionados com estadual de 47, 'o América, de g+êmin de Zabot, para consultar 12,00 - Oferecimenotos musicais

categorizado "onze" do Palmeiras um novo e gigantesco embate em Joinvile. Ao ,que sabemos, dentro às possibilidades da vinda a esta 114,00 - INTERVALO
de Blumenau, o Ipiranga F. C., a sua praça desportiva, recem inau- de breves dias a diretoria do capital daquele. valoroso conjunto 16,00 - Em tempo' de. valsa

•
'

•
_ grémio do Saco dos Limões . de- que há muito não nos visita. 16,30 - Cantores do Brasil

O Ubiratan em S. FranCISco dI Sul �P;i�g�-;-�--:U;iv;;srfáfj-;; !;:�� = �:�;�����;:�n�\;��ocô ...
Conforme noticiamos, excursio- bens Lange .naquela CIdade, fren-' ,

, 18,00 - Carta Sonora

nou sábado último a cidade de te ao ·C. N. Cruzeiro do sei. Sába- C t
, .. .-, 18,15 - Linda Batista

São Francisco do Sul, gentilmente do à noite jogou com o' seu con- a 3flnenses 18,30 - Carlos Gardel (Galeria dos

convidado pelo Clube Náutico junto de, basquete, perdendo pelo ,Deverá ter lugar, sábado pr-ó- móves)
Orhzeiro ,da Sul, o simpatíco Ubi- escore de' 28 x 23, Domingo pela xirno, a realizacão do primeiro em disputa dos las. Jogos Uni- 18,45 - Momento Esportivo
ratan Esporte Clube, desta capital, manhã o triunfo pertenceu ao prélío de füteb'ol da série "me- versitáríos Catarinenses prorno- \

19,00 - A:rco Iris musical

Duas pelejas de voleibol' e bas- Uhí.ratan, am vojeihol, vencendo lhor de três" entre 'as Associa- vido pela Federação Atlél.ica Ca- 19,30 - Noticiário da Agência Na-

.quete efetouou o grêmio de Ru- por 2 x O (15 x 3 e 15 :ir 12)· ç'õe!; Atléticas das Faculdades de tarinense de Estudantes (F. A.,I cional

Direito e de, Ciências Econômicas, C. E.).' 20,30 - Francisco Alves

20,45 - Sólos de acordeon

e Ferrevianc pretendem i�!:�� = ��:��=' D!�ir���do (!�êllÔ�
,

.

.

, ! RENNER)
o concu rs� de Jair, 'do F Igu.e,�rense ;;;'�� = ���il��::h:l:1����nicas

Estamos seguramente Informa- 'I'arnbérn o Ferroviar io, vice-Ii- 'O B' 't" ENCERR\. " ' '23° - oa no! e ,-; ;
.

-

dos ,.que, .impress ioriadn com - a der do campeonato co.rilibaiflo,.' J
ao 'fi "nerf "d J' I'

,', , I MENTO.
m onl;.l.ca 'per omance " e a 1 r a 1 menta o desejo de engajar nas

nos jogos que (I Figueirense efe-I suas fileiras o valovoso centro- _

,

x
. " .

tuou em (ÍLl'l'iliJ}a, o Conitiba ,:F. mérl in. Em palestra com a nossa Outro�s:m, comnmca.que a SOCle-

C., bi-campeão paranaerise e .átual I reportagem, Jair declarou 'ser ve-
dade RadIO GUARUJÁ irradiará"

I' I d t
. . no dia 19 de novembro, alocuçõesl[ er o cer ame curitibano,

seI
rid lca. a 'noticia, mas que, entre-

-,. alusivas à data, na seguinte ordem r
IIIos Ll'a. inte,I'eSS�,d� no" �,'co,llburso _l,anto, nenhum,',a proIJost,a haVia,

. ,

do esplen d ido Pl\'O[ alvi-negr-o recebido ainda, e, se tal aconte- Às 14 horas - Rrepresentante à;JS

para formar no conjunto ao lado cer, o. alvi-negro a e.stud�rá hem Forças Armadas, Capitão' Mário,

de Sanford e 'fonico aLI .Adâo- antes de dar a necessária resposta. Fernandes Guedes, da Policia. Mi
litar.

..

As 15 horas _:_ Representantes do

Centro Acadêmico "11 de -Feverei-

1'0", acadêmico Lídio Martinha

Callado,

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE
9,0'0 - ABERTURA - Bom �ia.

para' vencer.

.'

A propósito da ameaça de morte j Há tempos, o mesmo Gentil Car
'feita pelo técnico Gentil Cardoso' doso ameaçou ele morte o locutor e

ao' cronista Geraldo Romualdo da jornaíista Antônio Cordeiro. Natll-

gra, como costumacvam fazer os ,da
"maffia", quaildo marcavam suas

•

futuras v,itimas ...
�
Êsses maus ele-

mentos devem. ser expulsos do fu

teboJ, a hem da moralidade."
O fato fói levado ao conhecimen-

,FLA-FLU, O CLAS,S[CO DA

I
CONTINUAM EM GREVE OS CRA·

PROXIMA RODADA QUES ARGENTINOS
BUENOS AIRES - Os presi-

A p,eleja mai� importante do dentes dos clubes da Primeira Di-
próxima rodada em disputa do visão resolveram recomendar que
campeonato cariflca de fLtlebol, prossiga o Campeonato ele Futebol

ralmente, agora, Slla lista allmenta.- s,el'á a que travarão domingo os; da Assoc.iação Argentina de Futebol.

rú, porque os nomes dos integran- clássje�s r�\'ajs �-'lamengo e �h�-1 'H�SoJveral1l, ao mesmo' ,tempo, Às 17 horas _ Representantes do.-

tes da secção esportiva do DIÁIUO
mmen:"e, I e;;peetlvamente, téI C81- ,pedir ao ConseHw ExecutIvo da Instituto Históri!co e Geográfico.

DE NOTíCIAS a estas, horas já es-
�'O colocado e "ice-lider. Os jogos

" "AFA" suspenda os, jogos elas \divi- Às 18 horas _ Representante til'"'

tão assinalados com uma cruz ne-
da rodada sãq os seguin!ps,,: fla- sões' inferiores, l)�i; que os clubes Centro Acadêmico. da Faculdade de
mengo x FlullYJn,ense, Vasco' x_ ]Jossam usar OS elementos rlas mes- acade1rrll'�{,Ciências Econômicas, ' •

Canto do. Rio, Botafogo X. Ola- mas na Primeira I Divisão. Arí Kardec de Melo.
,ria, Madureira x Amérie,a E' Ran- Os presidentes dos clubes pedi-
gú x Bonsucesso. ram iguálrne,nte que lhes seja per-

• . • • • • • • . • •. ..,..
... mítido reduzir de três pesos para

:\A PROX1.MA RODADA
.

O S_W

I'
u;n peso o preço das entracl.as co-

PAULO
I ESTARÁ DE FOLGA muns, alegando que fllturamente

...........
'

' '
.

,
não terão mais o encargo ele' pagar

.

�ão Pa1.1lo, 18 (V. A,) - -: ]1ro- los alto.s salarios dos atuais grevis-
'

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

noa dad c r} i ar' rle Cirurgião-DendistaXI, 1'0, c a que os""

I
tas da Primeira Divisão.

t�'ês,' ,.p�,lItj das�, :pl',�porcii on al:á ',t,ã o A"AFA" deverá reunir-s,e a,inda
Curso de especialização em

someI) te o seo llndo c 9S tel cen os esta semana para resolver se cance,-
dentaduras

colocados· ,em ,luta, desde. qu.e' o � lará os restantes jogos da Primeira
Raios X - Infra-Vermelho-

São Paulo, lider da tabe�.a, dPS-' Divisão, ou se concordará em que .

Diatermia
"

cansará para, em segui'da, \e�fJ:e)l- ,o Campeonato prossiga, com os clu- Excluslv�mente co� hora marcarut

lA r o Palmeiras.,' Assim, no '5aba- '

bes apresentando em campo os jo-'
Rua ArCIpreste PaIva n. i? - Te-

do, jogarão 00 Pacaembú TI"i'eaJ,1-
I

gadores que puderem apresentar. ,1efoDp. 1.427
.

ga e Palmeirás. No me�mo local ,
I .

'domingo de_ft'on trar-se-ão Corin-
..

NOVIDADE SENSACIONAL

tians P Portuguesa' de De:<porLos. Qualquer pesso� pode ga';har uma BATERIA
DE ALUilHl\IO, comprando Ó saboroso cafe

na
Em Santos, no ,estádio de Vila

MIMI.

de Belmiro, o clube que tem o. ·nome
I -'

a da cidade receberá a yjsila do I REAPARECEU VITORIOSO

JLlvenlLls. : 'MACON, Georgia, 16 (A. P.)
.... .. I' Billy Con, (190 libras) 'fêz um re- i

MARCOS DEMETRI gress0 sensàcio.nal ao'ringue deITO,
tando, por K. O. técnico, Mike Odo
'wel, (201 libras).

.'

.Hemenagem á delegação do
Figueirense

Ante-ontem, à noite, em sua se-,
'

de social, a diretoria do Figueirense jogadores, associados e convidados.
homenageou os componentes de sua bem, como elementos' (la imprensa
delegação que realizou uma bri- escrita e falada, compareceram à
Ihante temporada em Curitiba, ofe- festa. Vários oradores foram ouvi
recendo aos mesmos uma Iauta me- dos, transcorrendo a festa em um

sa de cervejas. Grande número de .ambiente de alegria e cordialidade.

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

Ameaçado de" morte um cronista
Gesto condenável de um técní

fracassado
Às 16 horas - Representante da

Associaçã'o. do.s -Ex-combatentes, re
servista Gerson Bosco dos Santos.

"

CO

Silva, escreveu o "Diário' de Notí

cias", do Rio:
"O treinador Gentil Cardoso, ho�

je fracassado definitivamente, ilu
diu a crônica esportiva segunda'
feira, fornecendo-lhe errada esca

lação da equipe do Olaria, que de

'Veria, pouco depois, ser derrotado,
por 7, x 2 pelo, Flu�ninens{(. O 10c1.1-
tor Luiz Mendes censurou, em sua

I irradiação, a conduta desleal; da

quêle treinador. Depois o confrade
Geraldo Romualdo da Silva teve de

repelir uma atitude insolente de

Gentil, que se pôs a atacar os jor
nalistas e locutores esportivos em

têrmos de baixo calão. Foi imedia
ta a repulsa daquêle colega. Diante
disso, Gentil Cardoso diss�-Ú;e que

, lhe dará um tirÓ na bôca quando o

encontrar na rua! Cafagestada!

Às 19 horas - Representante lia

Imprensa, jornalista Osvaldo Melo.

Florianópolis, 17 de nnvembro rle

1948.
to do D. r. E., que comunicou a ocor

rência à todos os seus associados.
A PolIcia fica, portanto, avisada de

que Gentil Cardoso ou qualquer pa
rente seu será �esponsável por qual
quel' "acidente" que vier a sofrer
um de nós, jornalistas, ou qualquer
do.s confrades. ou .locutores esporti
vos que c'ensuraram sua feia

I ação".

S/ubida' da, Tíjuca-
Rio, 17 (V. A.), - Promowido

pelo Autol11ovel Clube do Brasil te
ve lugar domingo último, a tradi
cional automobilística"Subida da
Tijllca", que foi vencida pelo volan-

te Antôn.io Fernandes da Silva,
cate$oria de carrps especiais
cornda. O segundo ,lugar coube
Henrique Casini. _

'

Vitória, �� T�,radentes f� C,_. 1 ,PassOl� �egunda:feira última a da-
No gramado do ColeglO catan-I

F. C. e do I Cretumutuo Atlehco ta' natalIcla do Herculeo "pla:i'er" Bill�' Conn espera encontrar-se

nen,se, defrontaram-se seg�md'a-fei- Clube, vencendo o primeiro pela' Marcos Demetri, zagueiro direito do ele novo co.m o campeão Joe Louiz,
,

Ta ultulla os quadros do TIradentes contagem de 8x(i. 'd -

t't I d F'
.

,

I esqua rao 1 u ar o Iguelrense que duas vezes o pôs tO., dépois
-----------------�-------------- ol'lde vem se destacaudo "'"m,c ",m ele quase perder o seu' titnlo, por

Tesouro 4 x Colegial'3 ����1ento ele ine\gaVei� Jules t�cni-

\ ��:l.t��: l�� .S.L�� .l:ri����i.r�. ��lt�.: .....
Sábado último, realizou-se, no

I
Tesouro e do Colegial, triunfando Embora com atrazo, enviamos ao GARAGEM '

campo do Colcgio Catarinen,se, a aqllelc pelo esc.ore de 4 x 3. O se- futuroso craque as nossas fe,liC'ita-1 Alugá-se uma, fecha,da, com lug'lr
primeira partida da série de tFês gundo jogQ da série' terá lugar
em disimta ele, um .artistico., troféu. possivelmente no próximo' sábado ções muito sinceras, com voios de

f' para
dois canos, à Avenida Mau['o

Foram degladwntes as eqmpes do no rneSllHl local. ' prosperidades. ,Ramos 131. Tratar no local.

ÇA A ,.

VENIJE-SE a casa sito a rua

Major' Costa S/No Tratar na

Rua General Bittencourt 79.
•••••••••••••••••••

1
••••••

'PASTA nENTAL
ROBINSON ,f'

..

•
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Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consú'ltas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

Clínica Médica 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
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. PLORIAN()POLIS

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. Milton Simone,Pereíra -

'

Clínica Cirurgica
Mo)estias de Senhoras

Dr. Mário Wendhauelll
f"1!nica médica de adulto. e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

TeIef. M. 769
Consulta das 4 às 6 liora.

Itetidência: Felipe Schmidt n. J8.
Telef. 812

CIRURGIA GERAL

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA, PARTOS

Diagnóstico, controle' 'e tratamento

especializado da gravidês. Distnr
bios da adolescência e da menopau
sa. Pertubações 'menstruais, !:I�1�.

mações e tumores do aparelho geui
ta] feminino.

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

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OI'E-

RAÇõES ')BSTÉTRICAS
Doenças'glandulares, tiroide, ová
rios, hipopíse, etc.)
Disfurbios nervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,

1.$61
Besíd, R. 7 de Setembro - Edif,

Cruz e Souza - Tel. 846.

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

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

Federal
Ex-Interno dr Hospital Pstquíâ
trlco e ManicOmio Judlciario

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI·
serlcórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉ.QICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Álvaro de oàr

valhõ, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1,208.
Residência - L305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI
RURGA -r-' MOL�STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade üe Medi

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e víaa circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi.
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Vartcocele, hidre
cele, varizes e hernas,

Consultas: Das 3 á. 5 horas, à l"1UI
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

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

Telef. M. 764

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e �asos

Doenças, da tiroide e demais glan
.

duIas internas
Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ás 12

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Conlultório: Rua Vitor Meirele.. 26,
Telefone: 1.4<15

Conlulta. das 10 á. 12 e da. 14 l.
15 hra. Residê_ncia: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor. Meireles D. 18

IFone manual 1 ..702
RESID:BNCIA:

ATeDida Trompowsk! 62
Fone manual 766

Dr. M. S. Cauleantl
Clinica .

exclusivamente de criançaa
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 733

OOMPAN�� (D)lE��·� �O§ CO�TRA'
�_ ACCIDENTES DO TRABALHO -&

s e o e SOCIA\,.:

POliTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA P.Á.TRIA N.· 68 1.0 ANDAR

""VA POSTAL, 583 - TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

4genca 8eral para Sta. Cataroa
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob. ,

Caixil Postal, 69 . Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

lexta .."el". 19 ae ovembro de, '94

representante no interior, do Estede.
Caixa Postal J 39 - Florianópolis.

CartasAceite-se pa.ra

Nome

Artigos' de uso

doméstico

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

preencher o

completarmo!'>

, Você poderá ganhar de Cr$Rua Est. Civil D. Nasc.
50,00 à Cr$ 100;00 diários, vendeu-

•••••••••••••

I

do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No-

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

Mãe

Emprego ou Cargo . .

A :'URTE;
está batendo á sua porta; .prefira o café MI-

MI, que está distribuirido, como presente'
aos consumidores, finíssimas BATERIAS DF;

AI.U14INIO.

Cargo do Pai (mãe) :. . ; .

Observo • • • • • • • • • • •• o ••••••• o. ••••••• • ••••••• • ... ,. .. •••••••••••••••

Tr�nsporte. regulares de cargos do pôrto de

SÃO FRANCISCO. DO SUL para NOVA fORI
Informaçõe. como. Agent••

Florien6po " - Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( lEndo t eleg.
'Hio Frenei.co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Telelon� Ij MO)�S;�A.CK

1.1�,''
.......

'A-'----A-,,-',,-"-,I--r---'-A'"-',t.---,.-,..-rObrlca-nt•• -d
.....

istrib-uidore-IIda. ---afama-da.co---!n.
I;'11'11 f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po.sue um Qran.

d••oJ't1mento d. oatlerniroa. 'i,certo.. briDI

I
borul • ba.l'oto., olgodõ••. mol'1n. • oyia:rn.nto ..

pal"a o!fe.I!Íotilllli. Que ft'ceb. dh·.tornent. do.
,

m.lhor.. fcfbrtca.. A eo..a- '"A CAPITAL- Ghamo CI CltlUtO&o doe Snre. COnllil'f'"a.llilot.1I do int.;riol' no GI.ntjdo d. Ih" fosltr"rr. 'Ime Ivl.ita ant•• d...fetuorem .ua." aompl'o.: MATRIZ .nt Flol'torrbpo!Ja, !:'TLIAIS �m BI<�-ro@not) • Loje .. ,

..................................................� - --..-- --�..� .
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o DIA DE HOJE É DE FESTA 'NACIONAL. CONSAGR!\DA AO CULTO CíVICO' DO PAVILIUO DA PÁTRiA, A DATA DE 19 DE NOVEMBRO ASSINALA, PELAS SU·:
<GESTÕES DE UMA REUQUIA GLORIOSA, BRAVURAS INDôMITAS, ESTOICISMOS ENEXCEDlVEIS, A SERVIÇO DE UMA VOCAÇÃO CIVILIZADORA NO CONTi
NENTE SUL�AMERICANO. O DIA DA BANDEIRA É, NO CALENDÁRIO PATRIÓTICO DO BRASIL, UMA ESTAÇÃO DE CONFRATERNIZADOR ENCONTRO DE TODOS,
OS ESPíRITOS, PARA A REAFIRMAÇÃO SOLENE DA DEFESA DA PÁTRIA, - CONTRA QUALQUER,INIMIGO EXTERNO E CONTRA QUALQUER IDEOLOGIA PO·,
!LíTICA QUE SE NÃO CONFORME ÀS TRADIÇÕES MORAIS QUE JUSTIFICARAM TôDAS AS LUTAS E TODOS OS SACRIFíCIOS DO PASSADO.

"'�-----------�----';_'-------------

Florlan6poll" 19 ele Novembro de 194.8

de pouco tempo" teremos agregadas,
numa Unive,rsidade, os educandá
rios de ensino superior )desta cida
de. Finl}lizando, disse: "O apôio
que cada um ele nós dispensar a ês
se feliz empreendimento dispensa
encômios. Assim procedendo, nada ,I!revemais faremos que um dever, parte U
integrante de wna das quatro gran-
des finalidades de Rotary".
Outros oradores abrilhanta'ram a

reunião: Ylmar de Almeida Corrêa,
na sua saudação à 'Proclamação de
,nossa República; cujo aniversário
. transcorreu à 15 do corrente; Mar
cílio Motta, rememorando as datas
nacionais das repúblicas da Letônia
e do Libano, respectivamente a 18 e

22 do corrente, congratulou-se com

os povos dêsses países; e, nas fun
ções de Presidente da Sub-Comis.
são de Frequência, João Eduardo

res.

DOS' Estados
Doidos

,
.

Hoje no passadu H'a'
.\ DATA DE HOJE HECOHI)A-

sentes 14 srs, vereadores.
Não lfavendo orador para a ho

ra do expediente, passou-se à

ordem-do-dia, quando a Câmara

aprovou a proposta do sr. Hamil

ton Ferreira, do P. S. D., no sen

Lido de ser remetida à Assembléia

Legislativa, a titulo de colabora

ção, o expediente sóbre lei orgâ
nica, qu.é ao Legislativo Municipal
encam in hou a Câmara de Vereá

dores de Vitória, Estado do .Wspi-
iito Santo, .

APóIO A CAMPA�HA PRó-ANIS
TIA émRAL DOS PRE:-imrARIOS

Apreoiando o pedido dos ,�en

tenciados da Penitenciária do Es

tado, sôbre o enviar a Càmara

telegrama ao sr, Presidente da

República, apelando no sentido agrado e regosijo entre nós.

de ser decretada a a;listia geral O Brigadeiro Epaminondas Gomes'

dos presidiários, fic'ou resolvido 'dos Santos desempenhou" ultima-c

atendê-los nessa solicitação de- mente, importante missão como ·Adi-·

pois de falarem, sôbre o assunto, do da Aeronáutlcaià 'Embaixada do

os srs. Oswaldo Machado, Hamil- Brasil no Chile, para onde seguira,
todas as fôrças brasileiras em opc-

ton Ferreira e Vitor Fontes. ao deixar o comando. da nossa Ba=-
rações de guerra contra o ditador

- em 1889, por Decreto n, 4, do
Govêrno Provisório, foi adotada a

atual Bandeira Brasileira;
.

- em 1889, surgiu na antiga D��·

t�rro o jornal diário"A República",
órgão oficial; Plácido Gomes.
- em 1892, faleceu Raimundo An-

tônio de Faria; um dos mais desta
cados propagandistas da República,

- em 1893, o General Lima é Si l
va. atacou' as' tropas federalistas de
Gumercindo Saraiva, junto ao Hic
das Canô'as ;

- em 1895, tomou posse do Go
vêrno deste Estado, eleito pelo vo-

to .dir éto, o Engenheiro Hercilio Procure ou escreva á firma M. L. ARAUJO - Emprêsa Intermediá-

Pedro da Luz; ria - que, promoverá, com rapidez e efieiência. a deviaa retificação dEi·,
- em '1933; fói 'organiiado o 20 Iseu registro (Cart. mod·. 19) á sua legítima nacionalidade - AUSTRíACA_

Batalhão Hodoviário, com séde na ESCHITóRIO: - Praça 15 de Novembro, 23 - 1° andar - sala 4"

cidade de Lajes, neste Estado, in;- Caíxa Postal, 195 - Ender�ço Telegráfico: INTER

ciando a construção de estradas ,[].c FLORIANóPOUS - SANTA CATARINA

rodagem que tem pre'stado relev::m
tes serviços;
- em 1940, o 13° Batalhão de -Ca

çadores, em comemoràção solene,
recebeu do povo de Joinvile, ')nde
está aquartelado, uma Bandeira
Nacional;

PASTA DENTAL,
ROBINSON

A DONA DE CASA
prefere uma BATERIA DE ALUMINIO?
Pode recebe-la de' presente, preferindo o CA
FÊ MIMI. E COmo é deIiC_ioso o café MIMI.

:\TOS Q'CE:

)0 Paraguai e publicou a sua pri-

neira ordem do dia;
•

- em 1881, foi promovido ai'

posto de Brigadeir-o o bravo catarí,
nense Carlos Resin Filho;
- em 1886, iniciou-se nesta capi

tal a canalização do cor-rego do Fa-

gundes ;' i

!IIIRI[DII �:R�CC�:�U::'I
�

!

Câma,a
Rápida a sessão de ante-ontem, - Campanha pró-anistia

, dos presidiários,
.

O sr· Balista Pereira presidiu cerrados e convocada outra ses-�- em 1614,- verificou-se o cornbu

te de Guareneluga, ganho pelo C;;;

pitão-mór Jerônimo ele Albuquerque
sôbre os francezes que ocupavam 8

ilha do :Maranhão;
- em, f807; nesta então Desterro,

A Rotary Clu,be de�Florl·anO'·pnlll'S.�:�ec�:in�b!�i���eei��i ��:�:�d���I�
W �

do Regimento de Linha da' Ilha de

A nota importante da reunião que Moritz, que fez referências aos as- Santa Catarina (os denodados bar

hoje realizou o Rotary Clube de suntos de sua atribuição, cornuni- riga-verdes), Governador da Capi

Florianópolis, foi o ter dedicado cauda que a porcentagem atingida tania e construtor do antigo Quar
grande parte dos seus trabalhos a nesta reunião foi de 89,65%, fazen- tel do Campo do Manejo;
importantes obras de benemerên- do votos para que melhore cada vez

- em 1833, faleceu no Rio, .),)::10

cia, a primeira das quais lançada e ruais. Severiano Maciel da Costa, Senado!'

patrocinada pelo mesmo c a segun- Durante os trabalhos, que con- do Império, Marquês de Queluz,
da pelos alunos da Faculdade de taram com a presença dos rotaria- nascido em Mariana, Minas Gerni«,
Odontologia e Farmácia, sob a nos visitantes José L. de San Fili em 1769;
orientação de seu Reitor. Tratam- Bottini, de Lajes, Ricarte de Frei- - em 1838, o Barão de Jacuby
se, respectivamente, das Campa- tas, de Videira, Aniello Pierri, dê (então Major Francisco' Pedro 'lo:

nhas pelo "Promirn" e "Contra a Curitiba, Siqueira Belo e Zany Gon- Abreu), dera-otou os insurgentes de

Tuberculose". O presidente Adul- zaga, de Caçador, êste último, em Santo Amaro;
berto Tolentino de Carvalho, ao se nome de seu Clube fez a entrega .de - em 1849, foi nomeado Vrce
referir ao assunto, pediu o apôio de significativa flâmula, que constitui- presidente desta Província, o Dr,
tôdos os rotarianos da Capital no rá vínculo do companheirismo que }oã'o 'J. Coutinho, sendo empossado
.sentido de que as mesmas obte- deve presidir nossas relações, O Pre- em 24 de Janeiro de 1850;
nharn o maior êldto, lembrando que, sidente. agradeceu em nome do Ro- _ em 1866, o Marquês de Caxias
quanto ao "Promim", será realiza- tai-y Clube de Florianópolis. assumiu o Comando em Chefe de
da no dia 27 uma "soirée" henef'í- Como convidado de Charles Ed
cente no Lira Tenis Clube, à qual 'gar Moritz, compareceu o ecoriomis
devem comparecer. A êste respeito, ta Dr. José Octávio Knaack de Sou
abrimos um parêntesis para louvar za, da Confederação Nacional da
a atitude dos funcionários da COIll- Indústria, que, vindo 'do Rio de .Ja
panhia Telefônica Catarinense que, neiro, encontra-se em nossa Capital
reunindo quotas mensais deduzidas em importante serviço patrocinado
de seus vencimentos, ainda no do- pela Missão Ahbink. Ao mesmo fo

mingo transato, por intermédio de ram dados votos de bôas vindas pe
seu Diretor-Gerente, o rotariano los rotarianos de Florianópolis, os

Norberto Ríhl, fizeram a entrega de quais agradeceu.
valiosas quotas dêsse produto ma- Os agradecimentos do Presidente
ravilhoso aos abrigados da' Colônia aos oradores e presentes e o descer

Santa Izabel. Gestos como êsse me- rar do Pavilhão Nacional, pelo 1'0-

recem vênia da parte de quantos tariano Zany Gonzaga, deram por
não poupam esfôrços no intuito de

I
concluidos os trabalhos.

'

"servir" e devem ser imitados por
iodos aquêles cujo coração não per- f1levados OS subsl·manece insensível diante da 'infeli- � .-

cidade alheia, que sempre dev�mos ·d'i.os· dO$
,

deputadosamparar na medida de nossas poso
sibilidac!es,'

,'.

e .' s' e'n'a'dore's'
.

Ainda nessa oportunidade, Adal-
berto' T. de Carvalho declarou que,

-

Rio, 18 (R. P,) - A Comissão de
dentro em breve, graças à iniciati

Finanças da Câmara dos Deputados,
va de uma plêiade de alunos das . _ .

,

I
".

FI
. .. .em, sua reumao de ontem, apos vee-

nossas esco as, pOSSUIra OrIano-

I' "C d E t d t" t-'
men.tes debates proJongados até aI-

po IS a asa o s u an e ao ,

necessária à classe que repres'enta'
tas, horas da .noIte" aprovou por, tI;�-.

't t b' d t
'
se contra sete votos o projeto Ne-

mormen e porque, am em en 1'0. _

greIros Falcao, aumentando os sub-
sidias parlamentares.
Àssim foi aumentado de quinze

para vinte e quab'o mil cruzeiros o

sub�ídio dos Deputados e Senado-

os trabalhos da sessão ordinária são ordinária para o dia imndia->

de ante-ontem, às 19,30 horas, da to, com a seguinte ordem-do-dia c

Câmara Municipal, estando pre- - za discussão do Código Tribu--
tário.

Brlg. Epaminondas
. dos Santos

Por ato recente 'do· sr. Presid=nte.:

da República, foi' promovido aú,'

pôs to de Brigadeíro.o ex-cornandan .. ··

te da Base Aérea 'de -Flortanópolis.
Epaminondas Gomes' -dos Santos. O

ilustre aviador militar, enquanto
aqui residia no exercício de sua.,

comissão, soube grangear uma es-'

tima excepcional' emitodos os dr

culos sociais desta Capital, motivo
por que a merecida promoção que

agora lhe é conferida 'não poderia,'
deixar de -repercutir com geral

Após, foram 'Os trabalhos CID- se Aérea.

Daqui, da terra catarinense, de"

onde os seus _ numerosos amigos lhe

acompanham li meritória ascenção

capital, na carreira em que já tantos servi-.

é urna ços vem prestando ao país, �'O Esta->

destina- do" lhe envia efusivas felicitações.

«Trân,sifo))
Circulará, hoje, nesta

a revista "Tránsi to ", que

puhl icação especializada.
da a 'preencller .inegúvel
entre nós.

lacunu

€omulta das 10 ás 12. e rIas'·

1'6,30 ás 19 horas,

DR. SAlTLO RAMOS

Avisa a mudança de seu coe-"Trânsito" .conta com a colabo

ração de diversos íntelectuais c[:

tarinenses e trará abundante ma

téria de ínterêsse geral, ten-í I)

como diretor o nosso confrade
I

sultório e resíoência, para a:l

Rua Trajano 41. Telefone
1,009.

Aviso importante aos senhores Austriacos;
que se acbu,m Registrados como

de nacionalidade !I�mã

Coqu�iros Praia
AVISO

O encarregado tem o prazeI' de avisar aos senhores associados que::
continua fornece'ndo refeições e bebidas geladas,

- em todo o território nacional
Nova, York, 18 (U. P.) - Seiscen- I"

. _

comemora·se laje o dia consasra·
tos e quarenta � sete navIOS estao do à Bandeira do Brasil, símbol() ,

,

parados e 143 nul trabalhadores pa- de l1111a raç' 'd .

, 'A •
•

• a lmpavI a e Imagem re.
rahzados em consequencla da, gre-' presentat' d P 't' L', ,

' lva e uma a na IVI'('.
ve dos portuarIOs, nas costas do Ad' N'l T dP 'f' d A IA

, . ,
n re I O a a<;,;o

aCI ICO e o t anhco. O preJUlzo
para a economia norte-americana
está sendo, avaliado em cinquenta
milhões de dólares diàriamente,' e
várias indústrias que dependem da
importação de matérias primas es

tão ameaçadas de fechar as portas.

I 1 1 O g r a· f a
Importante organização necessita de uma com bastante prá

tica na profissã.o,' As interessa'das poderão se didgir à The Te

xas Co. (South América Ltd'. Praça 15 de Novembro n. 9, 1°

andar - Florianópolis.,

Da

Ê inutiT aprese�tàr!se sem aptidão.

FRECHAM·DO· •••
Ao que informam os círcuh:is geralmente bem inl'ormados.

o sr. Ferry, enterrado vivo ha uma semana, não está conseguin
do, nesta Capital, o êxito obtid'ó e)11 outros centros. A prova a

que se submete, entretantb; é sensacional. Porque, então essa'

falta de éuriosidade em tôrno do' sepultado em vida?
'

A explicação é fácif:' EiItérrado& vivos éxibel�l-se perma
nentemente em Florianópolis'... ali mi redação do órgão que'

ainda não arranjou quem llie assumisse, com a direção, as res-

ponsabilidades a que não foge um jornal de verdadG!
A praça, nesse,' fakirisillo em que é mestre ú sr. Ferry•.

está muito explorada... pel'ós udenistas que, em vida, já eu-

terraram o nome ...

Guilherme ·Tal.

'.
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