
Voto de pesar. - TrabaLhos .Legislativos. - Visita honrosa.

Presidente: - Sr. Saulo Ra- Municipio de Pôrto União.
mos - P. T. B. 129/48 Idem do Municipio de
Secretarios: - Srs. Pinto de Jaraguá do Sul. 130/48 Idem,

Arruda e Alfredo Campos Idem. 131/48 Idem em Nova-
P. S. D.

"

Trento. 132/48 Idem em Blu-
Sr. Ilmar Corrêa - P. S. D. menau.

- Deu conhecimento à Casa Indicação n. 423 (Autoria do
do falecimento, nesta cidade, sr. deputado Pinto de Arruda)
na manhã de ontem, do nosso Aprovada por unanimidade.
ilustrado conterrâneo sr. pro- ESTATUTOS DOS FUNCIO�
fessor Odilon Fernandes, que NARIOS PUBLICOS DO ES-.

zegía no Instituto de Educa- TADO DE SANTA CATARINA

Pro' testo dos comandantes o�emo"rát·IC08 S ção e no Colegio Catarinense, Continuam os trabalhos re

I' .tI uspensas as cadeiras das mais importantes. ferentes a esse Estatuto. Ama-

gar'�n'l-as Pedia, porisso, uma vez se ma- nhã talvez seja .termínada a
tU I nifestasse a Casa, um voto de discussão do projeto.

Guatemala, 1 (V. A.) -. O profundd pezar por este in-
presidente Juan José Arevaldo fausto acontecimento' dando Vl'SITA À ASSEMBLÉIA
e seu gabinete determinaram a de tanto conhecimento à fami- LEGISLATIVA DO ESTADO
suspensão das garantias cons- lia do ilustre extinto. Chegando ao Palacio da As
titucíonaís, depois da policia Em abono de suas palavras, sembléía do Estado, o nosso

ter apreendido armas em poder falaram os srs. deputados.Car- ilustre e digno conterrâneo snr.
de particulares _ doso-da Veiga - P. R. P., Sau- General de Divisão Olympio

O decreto de suspensão das lo Ramos - P. T. B. e Ferrei- Falconiéri da Cunha, sem du
garantias constitucionais faz ra de Mello - U. D. N. vida nenhuma uma das gran
alusão ao auxílio de "regimes As homenagens solicitadas des figuras do EXE�CITO NA
estrangeiros de natureza dita- 'foi'am aprovadas por toda a CIONAL foi levado ao salão no
torial", aos conspiradores. O Casa. bre do mesmo "alacio onde se

decreto vigorará por 30 dias, PROJETO-DE-LEI DISCUTI- achavam os Srs. Deputados
podendo ser prorrogado. O Con- DOS E APROVADOS UNANI- com os quaes o digno,soldado
gresso foi convocado para uma MENTE manteve viva palestra.
sessão extraordinária. 89/48 Autoriza a aquisição, .. Retirando-se S. Excia. foi

Ser'a' transfer·lda a capl·tal ch·,nesa -- por doação gratuita, de uma acompanhado por toda a ca-

Nanquin, 30 (U. P.) .; Soube-se A mesma fonte disse qU; o go- Dinheiro que vai ��:r:�s����sS.n�2:;���J�� �� I �:cf;.é a porta principal do Pa�

-que Chiang 1<.ai Shek decidiu, fi- vêrno está requisitando grande nú- perder o valornalmente, transferir o govêrno de mero de navios fluviais para trans- .

•

Nanquin, parte do m�smo p,,,"a l�<;>rtar-se, rio acima, para Chung Rio 1 (V. A.) - O Conselho
Cantão � parte para Chung Kín«, King pela' segunda vez em 10 anos, S :. da Caixas Econômi-enquanto os comunistas movem-se upenor. .s. .

rápidamente até perto do Yanzt- cas Federais avisa a todas as

ze.
. ,

' "Para a coilstrucão pessoas do interior do Brasil
. o, primeiro passo do plano co n- que tiverem guardado notas do

sl�tJr� em tr�nslada� o pessoal que do oleoduto entre' Tesouro do padrão mil réis .até
na'O e essencial aqlll, porem o gu- , .

vêrno continuará funcionando em S t � P I
as de um conto de reis que as

Nanquin com um grupo reduzido de an OS e�., ao o mesmas vão ser recolhidas a co-

funcionários, enquanto seja possi- mecar de IOde dezembro, mas
I O

'

d l • Rio, 1 .(V. A.) - O Conselho '

ve . ,gover,�� 01' enou, t�m,)�m, Nacional -:Jo Petroleo atribuiu que poderão troca-las, quanto
<rue seja proibido aos navios f'lu- ti

t
-

d ·seuviais de qualquer classe ancorar no á E. F. Santos a Jundiaí a íní- an es, para nao p�r er�m �
lado sententríonal do Yangtze, .co- ciativa da construção e explo- valor nas DelegacIas Fiscais do
mo medida de previsão ante a P(J·'- ração de um oleoduto entre o

'I'esouro Nacional nos Estados,
sibilidade de que os comunistas podendo para esse fim remeter-
procurem cruzar O rio. porto.de Santos e a Capital do C

.

Uma fonte fidedigna inf'orruou Estado de S. Paulo. las pelo Correio para as ai-

que Chiang Kai Shek decidiu que Sendo entretanto, considera- xas Econornicas Federais, com

todas as organizações não rnilitn- dos insuficientes os recursos séde principal nas Capitais de
res saiam de Nanquin, O genera lis- previstos no 'Plano Salte para

todos os Estados. Avis.a tam
simo e as org�nizaçõ'es rnílitarr-s vt:

b t d Banco do
-

N'
'

a execução do importante ser-
em que as no as o,

.

permanecer-ao em I anqum enquan- . ,

tã d t dto seja possivel. viço, O Ministro Clovis Pestana Brasil ja es ao sen o roca as

acha conveniente assegurar-se desde IOde llovembro_. _

T·.. · desde já o financiamento ime-

O I 'I
...

0.10 nao esCaDaria diato das respectivas obras, in- genera a contere Missão cumprida. - Agradecimento ao sr. Diretor da Imprensa
Washington, 1 (U. P.) _ depen�ente, de aprovação do

p.
r • OfidaL - Aprovado o arçamento para 1949.

Os meio� juridicos desta capi- \ requ�ndo plano pelo _Congres- em -a�aclo Presidiu os trabalhos da sessão AGRADECIMENTOS AO SR.
tal mamfestam suas duvidas' so, ficando as dotaçoes nele Esteve, ôntem, pela manhã, em de ante-ontem o sr. Batista Perei- DIRETOR DA r. O. E.

.de que a Suprema Corte dos
i consideradas reservadas para Palácio onde foi retribuir a visita

ra, estando presentes 15 srs. Verea- Com a palavra o sr. Gercino Sil-

Estados Unidos tome conheci- constituírem real e segura ga- que o sr. dr. José Boabaid, Gover- dores. va, Iider minoritário, referindo-se
nador em exercicio, lhe fizera por Aprovada a ata da sessão anle .. à encadernação luxuosa do Código

menta do caso dos condenados rantia suplementar aos finan-
interm�d,io ,do sr. dr. Oton .d'r;:ç[l, rior, sem emendas, foi lido o ex- de Posturas, entregue aos srs. Vc-

japoneses. ciadores e oferecer a possibili- Secretario da- S,e?ur�nça P.ubl:�[l, pediente., readores, solicitou constasse da l.ta
Acentuam que tradicional- dade de antecipar os prazos de o sr. General OlunplO Falcomere MISSÃO CUMPRIDA o agradecimento dos seus coleg8s

mente, aquele alto tribunal se resgate. do -empréstimo á medi- da Cunha, CJ�le ali foi. acompanha- O sr. Osvaldo l"lachado lideI' de bancada à gentileza do sr. Dire-
do de seu irmã?, sr. José. Alc�1".ta- majoritário, comunicou hav'er a tor da Imprensa Oficial do Esh-tem recus.ado a anular a con- da que as p.arcelas do mesmo
ra da. Cunha, D.u'etor RegIOnal dos I Comissão designada visitado,. na do, pelo trabalho digno ,de 10uv0r

denação de criminosos de guer- prano forem sendo postas a dis- CorrelOS e Telegrafos.' manhã daquêle ,clia, o sr: Gal. Olill1- executado por aquela repartição
ra. posição da E. F. Santos a Jun- pro Falconiére da Cunha, que wÍl técnica. O sr. Osvalqo Machado,
Em fevereiro de 1946 a Su- diaí conforme sugere o Engo. Es-t,.vadores' S80t,·S-

se acha nesta Capital. Declarou [jW, secundou-o nêsse particular.

prema Cor,te, por seis �otos a Renato Feio diretor da antiga o ilustre militar, que no dia se�iin- APROVADO O ORÇAMENTO
P R te, retornará ao Rio de Janêiro, es- A Câmara aprovou, em últilT',::t

dois, confirmou a condenação S. . .

., tas DO MI"n,·sterl·o tará breve de regresso, quando, discussão, o Orçamento da Prefei-
dos antigos generais japonê-ses I Com e_ssas prOVIdenCIas a então, fará, p'essoalmente, visita à tura Municipal de Florianópolis,
Tomoyuki Yamashita e Masa-j constr'l:lçao do oleoduto, q.u� do Trabalho Câmara, para agradecer a homenél.. para o exercicio financeiro de 1949.

haru Homma, por um tribunal tanto. mteress.a ao parqu,e ln- gem de que fôra alvo por part" A Receita foi estimada em 6 mi-
t d dêsse Pode Ihões e 500 mil cruzeiros e a De�-

norte-americano. Desde então, dustnal paulls a po era ser Rio, 1 (V. A.) � O mmlS-
l'.

pêsa, em i,dêntica qllantia. A Rccei�
tem se recusado a intervir em atacada dentro de um prazo tro Honório Monteiro recebeu ta resulta do seguinte:
numerosos casos de julgamen- menor. ontem em seu Gabinete os re- PASTA DENTAL Impostos '. 4.640.000,00
tos de criminosos de guerra; na I presentantes da Sindicato dos ROBINSON Taxas '.. 620.000,00

Patrimonial 165.000.00

;;T:::���a�ez���� iO����e��! Vora�ado italiano �osrt!�d;��: ��ú���;o�� iYt�l�: ��������inâ�i�""" ��g:�g�:��
Corte fo� !,olicitada a

.

rever I em ha·SI'a pu"blt·CH da pàsta uma resposta 'ao pe- Condenado por Em seguida, foi a sessão encerra-

uma declsao de um tnbunal dido de aumento de salários re- .I' _
da � oL!..Íra convocada para o dia

internacional. Homa, 30 (U. P.) - Fontes che- centemente levado ao conheci- assas�1010 seguinte com a seguinte ordem nl}

p:adas ao Ministério da Marinlu di:;!: inrlicações.
�. menta de s. excia. Campos Novos 30 (O E t --------------(!i2iem que "será feito todo o pos�i-

'
, ' s ,a-

d) d J M· t P SENHOR DE RESPONSABI-
I vel para evitar que o encouraça- O O r. orge alsone e, ro-

'do "Vittório Veneto" seja' vendirlú motor Público da Comarca, LIDADE precisa. alugar um ou

I pelo credor que o confiscou". fi DONA DE CASA
em sua mag'istral acusaça-o on- dois camadas em casa de fami-

prefere uma BATERIA DE ALU:\llN lO?
f

. -

Admitem entretanto que o e:-;t<1- .

d CA tem fel·ta no TrI'bunal do Jurl', lia, com ou sem 1'e ,elçao.Poàe recebe,la de presente, prefenn o o .

1€iro tem pleno direito de vendei' Resposta para a Caixa Pos.
O maior navio da esquadra italia-

FÉ 'MIMI. E como é delicioso o café·MIMI. conseguiu a condenação do in-
na nos próximos quatro dias, se o divíduo Ernesto Bazoti pelo tal n., 237, nesta.
ministério .nã'o pagar a divida. crime de morte pr�ticado con- SERViÇO DE

O
r_

d T 4BA
tra Carlos Prueran, em Barra

Encontram-se atualmente em USl'.' ,8 aVloes 2 II, Fria. O ré� havia sido m�nda- METEOROLOGIA
em todos os recantos do munjo,

até P., Alegre
do pelo TrIbunal de JustIça a I P

. -

d T
.

14 J
.

revIsao o empo, ate 101'3<;
centenas de milhares de Motores novo julgamento, tendo agora do dia -3:
de popa JOHNSON, proporci'Onando COlllunica-nos a firma Z. L. Steiner a sentença causado ótima im- Tempo: Bom, passando a insU.-
aos seus possuidores ano após ano, Cia. que, a partir de 7 do correr..- pressão nesta cidade, dadas as vel;

.

um SERVIÇO SEGURO. Distribui- te, os avipes da linha regular da circunstâncias em que o crime Tcmperatura:. Es!avel; ,

TABA (Transportes Aéreos Ban- .' - Ventos: Vanavels 1110deraHos;
dores: Comércio & Transportes C. deirantes Ltda.) irão até Pôr to fOl pratIcado e a repercussao Temppraturas extremas de hoje
Ramos S. A. - João Pinto, 9. Alegre. que teve. foram: ;VIáxima 2-1,5 Mínima 2n.3�

O MAIS ANTIGO DIÃRIO DE SANTA CATARINA ,.

Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

I 10.405Ano xxxv OlJin:ª- feira, 2 de Dezembro de 1948Florianópolis

Berlim, 30 (U. P.) - Os gover
nadores militares aliados na A1e-

. manhã, reagiram, indignamente, es
ta noite, ante a ação unilateral
dos comunistas do setor russo, ao
estabelecer o govêrno municipal
separado.

Os generais Clay e Hobertson,
reunidos em sessão ordinária '�1l1

Franckfurt, enviaram a Berlim
cartas textualmente idênti�as para
serem entregues ao marechal So
.kolovsky.

Se bem que as cartas tenham si
-do feitas em respostas ao protesto
enviado ôntem pelo marechal rus

.so, pela celebração das eleições em

.5 de dezembro nos setores ociden
tais, nas mesmas atacou-se os 1'[1<-

sos por permitirem que "elemen
tos 'perniciosos destruam o govêr
no de Berlim devidamente eleito".

O comandante norte-americano
em Berlim, corone.l Frank How ley,
anunciou que não reconhecera o

govêrno do setor oriental, e asse

gurou aos berlinenses ocidentais
que não' serão regidos pela admi
nistração comunista.
Howley garantiu que terão di

reito a votar livremente nas clei
,ções de domingo e que as discus
sões no teatro Opera carecem d<>
legalidade. Essa arrogante atuação)
constitui uma flagrante violação da
atual constituição de Berlim e de
todos os acôrdos quadripartidos
sôhre a cidade.

Marshilll e Austin
b08pitalizado�
Washington, 1 (U. P.) -

Foi reveladQ que o secretário
de Estado Marshall está inter
nado no "Walter Reed Hospi
tal" para "testes e exames". Es
tá também no mesmo hospital
Warren Austin, de 71 anos e

delegado norte-americano á
UN, operado da manhã de ho-
1e, sem que fôsse dada a públi-

.

co a espécie de operação que
-sofreu.

'

Na Assembléia Legislativa

Seu filho ficará satisfeito se receber como presente de Natal,
uma caderneta da CAIXA :mCONÔMl!CA FEDERAL DE

SANTA CATARINA

Para conclusão e ampliavão das obras da
Empresa Fô "V� e Luz 8t8. Catarina

O sr. dr. José Boabaid, Presiden
te da Assembléia Legislativa, no

exercício do cargo de Governador,
recebeu o telegrama seguinte:

pelo Banco do Brasil com a Emprê
sa Fôrça e Luz de Santa Catarina,
para conclusão e ampliação das
obras que beneficiarão injportan
tc zona industrial do nosso Esta
'do. Atenciosas saudações. (as) .r GS'é
Pedro Gil', Inspetor; Hermes BIt
chele, gerente da Agência do 8<)1\
co do Brasil".

"Blumenau, 29. Temgs a satísrn
ção de comunicar a V. Excia, :1 113-

sinatura do contrato do financia
mento ele dez milhões de eruzciros

Na Câmara .Municipal
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAI)I,� QuClIla ..telra 2 ue Dez ',mbro de ,.48 3

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

PROMIN STREPTOMICINA. INGRESSOS À VENDA: ,CR$ 30',00.E

Companhia Nair Ferreira
A Conpanhia de Comédias e VH�, que saberá levar em conta as grau

rredades "Nair Fererira" estrelou des dificuldades que temos para
ANIVERSARIOS. ante-ôutem, no Teátro "Álvaro de trazer a Florianópolis um grupo

_ MENINA ASTRID TOLENTI- Carvalho", com a comédia ernS átos dr artistas que nos ofereçam cspe
NO DE CARVALHO "Joaninha busca-pé". Trata-se du- táculos mais pomposos.

Em anseio à tumultuária ma 'excelente comédia, que teve, Temos, porisso, que a Companhia
por todos os artistas, magnifira de Comédias "Nair Ferreira" não

.calegrla de suas numerosas ami- interpretação. sairá desta capital sem a. mais li-
Iguinhas 'vê defluir hoj-e, o seu O público saiu muito bem im- sonjeira impressão da nossa b0�1

;;:aniversário, a encantadora _As- pressionado com o conjunto tea- hospitalidade 'e apêlo . aos que Sé

. trid, dileta filhinha do sr. dr. trai que se propõe dar-lhe horas de dedicam à vulgarização do teatro
agradável arte. 'nacional._Adalberto Tolentino de Carva- Sem que se apresente como 11111,.

;,J.ho, operoso Prefeito da Capí- grande Companhia, essa que ora óntem, a Companhia realizou o

i�tal.
'

nos visita é, entretanto, merecedo- seu segundo espetáculo e para ho-

Da alacridade com que será ra dos aplausos da nossa platéia, [e está anunciado o terceiro:
"comemorada à sua festiva da- •

·ta, compartilha [ubilosamente ..

"'O Estado", formulando-lhe os

.seus melhores votos de felici
, -dades,

FAZEM ANOS HOJE.
- O sr. Manoel Dias, zeloso

'.iunc1onário municipal;
- o sr. Herondino da Silva

"Brasínha dedicado funcioná
Tio da Fazenda;
- a exma, sra. d. Enní Szpo

"ganicz Menezes Stranoh. vir
- tuosa espôsa do sr. Otomar

Stranch, Delegado Regional do Procure ou escreva á firma M. L. ARAUJO - Emprêsa Intermediá

'Imposto de Renda em Joínvile.s ria _ que, promoverá, com rapidez e eficiência, a devida retificação de
- O íntelígente menino Vi� seu registro (Cart. modo 19) á sua legítima nacionalidade - AUSTRíACA.

tor J.ason Coelho, aplicado es- ESCRITóRIO: _ Praça 15 de Novembro, 23 _ 1° andar _ sala 4

tudante, filho do distinto ca- Caixa Postal, 195 _. Enderêço Telegráfico: INTER
sal Ibrantina e Gentil Coelho; FLORIANóPOLIS _ SANTA CATARINA
- a graciosa 'menina Edí,

.

dileta filhinha da exma. vva.

.Edite Camisão Avila.
FALECIMENTO:

PROF. ODILON FERNANDES
Na madrugada I de ôntem,

. f�1t,
-ceu nesta capital, em sua residên
cia à rua Tiradentes n. 14, após

-

longa qnfcrmidade, o nosso i: us
tre conterrâneo sr. professor 0(:1-
Jon Fernandes, ex-lente de Litern
tura do Instituto de Educação de

Florianópolis c nosso distinto 0C1n-

frade do "Boletim Comerciar', de
-, que era diretor,

'

Figura das mais representati vas
dos nossos meios intelectuais, o

professor Odilon Fernandes era cs

timadissimo na sociedade local, mo
tivo pOI' que a noticia do seu f'ale-

, cimento causou geral consternaçâo.
O extinto deixa viúva a eXllla.' •

sra. d. Coseta Avila Fernandes. I
I

O sepultamento se realizou ôn-
,·-tem, à tarde, com, grande acompa- Ma'qum, 't'a Sul.nhamento. ' j ar

. Á familia enlutada as nossas s i n-
o..-ceras condolências. Comércio
CINEMAS

CURITIBA. TU,LCR"",,,: PROSE'BRAS PAPtANÁ -

Uma mensagelll às
Mães. de

'

Florianópolis
JUVENTUDE OPERÁRIA DE CATóLICA faz uma apêlo todo es-

FLORIANóPOLIS _ J. O. C. pecial.
.

"Uma luz nas trevas" Vejam os brinquedos que não in-

Campanha do BRINQUEDO USA- teressam mais a vocês, �n;iliora
DO para a criança pobre do nos- I mesmo um ta'?to gastos, 'pOIS a J.
so morro oferecido pelas mães de O. C. se propoe a arruma-los para
Florianópolis. depois oferecê-los à c;riança pobre

Dezembro se aproxima e com do morvo. ASSim pedimos tambem
êles a nossa grande festa de famí- retalhos para confeccionarmos
lia - O NATAL. vestidos de bonecas. restos de tín
Nêsse dia todos estão felizes e em ,'ta para pintarmos brinquedos de

quasi todos se vê o sorriso da ale- madeira, etc.
gria. _ É no contacto quasi diário com

E êssc sorriso é tão lindo quan- essa gente que nós vemos como es

do se estampa no rosto da crian- tão revoltados contra o habitante
ça. , .

'

da cidade, pois são uns inconíor-
Mas, nem toda a criança sorri mados da, sorte.

.

nêste dia. Não sorri a criança do E, é levando êste bnnqued,o q�e
morro que olha com tristeza e qui- tú, mãe da cidade, mandas a mae

ça despeito a criança da Cidade _

I
do m?rro, que

.

a JUVENTllDE
que passa abraçada à sua boneca OPERARIA CAToLICA provara a.o
ou ao seu cavalinho. I povo do morro -que o povo da CI-

E como é bom despertar o sor- dade é bom e tem caridade para
riso .na criança. . com os desajustados sociais.
E tú, mãe de família, mãe bra-I Bôas fesll:.as de Natal, mãe da

sileira que és conl?-ecida em. todo cida<:le,. deseja-te .

a JUVENTUDE
o mundo como al1]0 de caridade, OPERÁRIA CAToLICA DE F.LO
não te sentirás mais feliz se no RIANóPOLlS, Bôas Festas deseja-te
teu Natal, ao lado de teus filhi- também o sorriso da criança po
nhos, souberes que no casebre do bre . do mono.

morro há uma criança feliz que.
sorri e enio sorriso foi despertado' NOTA: - Por êstes dias irá uma

pelo brinquedo que lhe deste?

r
r-omissão do .T. O, C. _ JUVENTU-

Coopera conosco na campanha do DE OPERÁRIA CATóLICA à tua

BRINQUEDO USADO, pois esta casa para recolher os brinquedos e

campanha é muito tua e como é

13e
quizeres dar também roupa usa

tua também. criança da cidade, a da de criança ou bombons e balas,
quem a JUVENTUDE OPERi\RIA tudo isso será bem aceito. ,

PROCURE

Alfaiataria
VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGANCIA 7

A

Mello
QUER

Rua Pelipoe Schmldr 48

Arvores Ifutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper,
Corupá.

.

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

BO,M NEGOCIO
"a roa quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
o.rta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros ·men�ais .

Informações nesta redação.
GARAGEM

Aluga-se uma, fechada, com lugar
para dois carros, à Avenida Mauro
Ramos 131. Tratar no local.

Clube 12 de Igôstlt
Ávi�o

A Diretoria do Clube "12 de

Agôsto" avisa aos seus associa
elos que os pedidos de "convites"
serão atendidos somente até às
19 horas do día em que se rea

lizar a reunião dansante.
Estes pedidos deverão ser fei

tos exclusivamente por escrito,

Convocacão de Assembléia Geral Ezctraoriiuuiria
Pelo presente, e na fórma do art. 19 dos Estatutos sãoSimultaneamente '

RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas convidados os senhores acionistas dá Maquinária Sul Cata-
ROX\', irojc ás 7,t!5 horas I"inense S/A. Comércio & Indústria - para a assembléia ge-

Sessões Elegantes
' ral extraordinária que se realizará no próximo dia 2 de dezem-

_ Um dos maiores d�?-ma senti-I bro, ás 9 horas, na séde social à rua CeI. Marcos Rovaris, em-

111enta�s que H.ol1ywood ja produziu Cresciuma neste Estado afim de deliberar sobre a seguinte- Uma 'lllstona que val ao fund ,
'.' '

,cio "coraçãn e que por isso HleSl11., ordem do dia:
,jamais será esquecida

,
1) aquisiçao de prédios e terrenos para instalação da

STELLA DALLAS séde social e oficinas;
.

,COM: John Boles -- Barbar., 2) relação da sociedade com os seus acionistas.
St�I�;i�I���. Enternecedor. Inolvidá 3) 0:utros assuntos gerais de interesse da sociedade.
vel. Crescíuma, 22 de novembro de 1948.

No programa: 1° O Esporte ern Celso Ramos, Diretor-Presidente.
Marcha - Nacional 2°0 Atualida

". d e s Wa rn c r Pat h é - A tu a li d a li c s
......--....- ..--................-_,.-.........�-............-.....".--.............----....- ....-.-.-.- -'-'-"-'-J"\J""'.-.-.,r.r.-,..

Preços: RITZ c-s 4,80 e 3,00 _. COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
ROXY Cr$ 4,00 e 3,00

.

Censura livre. Creanças maiores
-' de 5 anos poderão entrar na sessão
-de 5 horas

Aviso importante aos senhores Austriacos
que se acbam Registrados como

de nacionalidade �I�mã

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

/'I� 1105 VA1)CJOS

..

iÚPERTÃr.:
.

h,�j�
.

��. 7;30' 'l;����'
,

Uma história eletrizante qUI' I- mantem o espectador em ,"SUSPNi
se" des.de o inicio até o seu senS3-

I

cional e inesperado desfecho. I'MILHõES PERIGOSOS
COM: Kent Taylor - Doris Dg,w- !ling

IAção, iVIis térÍ(\)s,
No programa: 10 .TornaI da Té!a

Nacional 2° A Vpz elo Mundo At1l8- !w
li cf·a rics, .-_._._,._,._,._._._• ..I- ._._..,.. ....�......___._.__............-•• ._-••.-_-•• ....._._....._-_-_-...

Preços: Cr,� 4.0� e 3,00
Censura até 14 anos.

�-_II' ""'uw
�- -o I:' •• ....... •• a ...... • .... _ • .. •• ...

DR. SAlTLO RAMOS·
Avisa a mudança de seu co,� ..

sllltório e resi.L;�ncia, para a

Rua· Trajano 41. Telef'Ol1e
1.009.

CO!l5ulta das 10 á, 12 e

16,301 ás 19 ·horas.
r1as

Catannense
&: Indústria

Fundada em .1870 - Sêde: BAHIA
INCÊNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.606,30
5.978.401. 755,97

67.053,245.30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.30G.20

then-o da ilustraolloo a.-oima,�
lhe, em lUllável gesto. QUI oáIiat do
e.,celente ..peribvo KNOT, Iam_
... v, Sia. de a.crescentar. ao�
oe, .. gentileza:ElíEE '-41"1-
13Fl'1 (} NEY APERITIVO

pnEDI!ETtJ!
�[fII!

Responsabildades ..:... . .

Receita .

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

oi t/.HMOouro DA KI10TfA.IIfO.,(0I"':. f fl..:'GUIiO$
I nT.....41 ....

Ativo .

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .

Responsabilidades ., .

Diretores:

I NEM SE DISCUTE!
Em minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ
I�IE\il, ainda mais agora que está distribuindo

I como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU·
MINIO,

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho; Dr. Francisco de Sá.
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

CASA E CHÁCARA
Vende-se uma bem confortável,

sita a rua Lauro Linhares, n. 61
(r('1'to dn PenitE'nciária) ver e tra
tar na mesma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

Ecouõmlca federal de
Santa Catarina

I EDITAL'
Borario das embre- De ordem do sr. Presidente do Inquérito Administrativo mandado ::::::::::: '::.�"::�::::: . ::::��::

,

"
•• instaurar para apurar irregularidades na Agência da Caixa Econômica 'FÁBRICA. DE FOSFOROS (PRON:-

, sas rOdOVlarl8S .Federal de Santa Catarina em Blumenau, (Portada de 28 de outubro de TA P. FABRICAR)

11948) fica citado, o sr. CARLOS JOSÉ MORITZ DE SOUZA, caixa de Vende-;>e
; 3a classe da referida Agência, que se acha em lugar incerto ou nâo sa-' Maq".liliário Cr$ 250.000,00
[bido, nos termos do artigo 174, do Regimento Interno provisório desta Prédio "Imoveis Cr$ 90.00000

ExpreslO Slo OI.stovlo - lAC1ma - C' E' ,.

.t d f ti d t d
'

" .

1
'

S C7 horas.
I
arxa C0l1Ol111Ca, para apresen ar a c esa que iver, .en 1'0 'o prazo Situada em Campo A egre �

• •

ra:uto-V1açAo ltaJa! - Ita,.. - 11 »>. de dez dias a contar do oitavo dia após a publicação do presente edi- Vende�s� tb. só maquinário
Expresso BI-uIQUenH - �u.

-,
tal. Informâções com A. I Wehmut':l

16 horas. ' ,

Expre6S0 Brusquell8. _ No.... Trento Florianópolis, 19 'de novembro ' de 1948. Brusque - Santa Catarina".
_ 16.M horas..'

I'
I, ;-1«' Arl' Mafra

Auto-VlaçAo C&tarinente - lo1D.v1le,' •••••• " •••••••••••••••••

_ • horas. Secretário Geral

CA,sa R,ec'em,ÁUto-ViaçAo Ca'l:&r1lMll.. "'"l" Cur1�ba . \
U _

- 15 horas.. '

ROOoviárla Sul·Bruil - P6rto .Alecr.:
•

truld_

�ptt�as�!ul.Brasile1ro _ .Jo1D.Y1l, _I. Ouçam, diêriernen te, das 10 às [.ti horas, as audi�ões da CODS rUI a
b iS e 14 horas.

TERÇA-FEIRA
Allf.O.Vla�o Cata.rlneIae - POI"to ..&.1e-

gre - 6 '®ras.
'

,

Auto-ViaçAJo Catar1neIl!le - CUrlt1b1
- iS horas
Auto-Viação C&tarlnen.. - .1o!:n.ue

- (I horas.

Auto-Viação Cat.arinen.. - TlJbUto
_ 6 horas.
Expresso Sllo Cr1etóylo - La,guna _

7 horas.
Empl'êsa Glória - lACUna - '1�

fi 6* horaa,
Expresso Brusquenee - 'Brusqu. -

I16 horas.
A '1tO,vtacão ltaja.1 -- ltajat - �a h0-

ras,

Rá,PidO'Sul Brasileiro
- ,.JolnY1l, - ",Iii e 14 horas.

l'QUARTA·FERA
Auto·Yiação GatarlnenN _ curWba'

- 5 horas.
Auto-Viação catarrinsnse JolnvUe , �_. �_, _

� i�ti�I.7=:?�:::.� LOJA DnS CA,SEMIRDS
fl7 ���a;�seo Bl"usquense - BruSqu. - E,speciôlizada. em artigos paraI 16 horas,

Anúncios mediante contráto. � Auto-Viação ltajal - Italll1 _ 18 ho-

h.. ras.,' omeos
>!

Expresso Brusquense :
- Nova TMmto

,

'

Os origiD.l�, mesmo não �
_ R��'��1á�f:�;'_1' Brasil _ .P6rto Alegre RECEBEU VAR/Aba SORTIMENTO DE; CASEMIRAS NA-

publicados, não serão

l
,- 11 horas,'· :. \ . ClONAIS -e" INGLESAS PARA HOMENS E �.sENHORAS:.

QUINTA·FEIRA
devolvidos. Auto-Víação Catarfnense parto MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS A ult ima creeçâo em reiri-

A direção não se respon-' Al�(o_Vlaç�obort�taTlnense CuTltiba PARA HOMENS geran te é o GtJ[J18ná KNOT
sabilizapelosconceitos � -,5hora.s, ARMARINHO EM GERAL-CAPAS, CAMISAS, GRAVA- EM GARRAFAS GRANDES
emitidos nos artigos

. a; _ AI!U���!��ãO catarin_ .JolnY1le
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS., ETC. Pteieriruio-o está

�___::::�d::���_J :::i��E;'� :::= -=-=: Tudo pelo menor preço da praça
7 �:i;:: ::::i:OV::g;:'L::-U�., Fa�a 'uma visita ii nessa Ua�a everifique
� 7 1í2 horas. ..

,�E?ci::�o Brusquen.... - Brusqu. _

,nossos pre"os e arUgO'sAuto-Viação ltala! - ,ltaja1 _ la bo- \I
ras.

Rápido Sul Brasíjeíro .
Lo Jo1nT11� - AI

o e 14 horas.
.

Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - ú
.:. II horas.

SEXTA-FEm,A
Rodovíãría Sul Brasil - POrto ,.Alegre

- li horas.,
Auto-Vk\ção C&tarlnense - OurlUbe

I
_ 5 horas.'
Auto-Viação catarlneIlM'� JoInvUe

- (I horas.

Auto-Viação CatMlnense - t.aJruna
- 6,30 horas,
Expresso São Cristovlio _ Lng'llUl

� horas.
Auto-vtação Itajaí - najal - 111 no-

utet- 'Caixa

O' ESTADO.
Redação � Oficinas à ,rua

. João Pinto n. 5

Dir�tor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOÇETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
,

Chefe de Impressão:
JOAQUIM CABRAL DA SILVA

Representante: '

A. S� LARA
Rua Senador Dantas, 40 - 50

andar
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro

RAUL CA$AMAYOR
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre ...•.... Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$ 9,00
Número àvulso ..

'

Cr$ 0,50
No Interior

Ano Cr$ 100,00
Semestre I '

• • • • • • •• Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
NÍlmero avulso .. Cr$ 0,60

(

90,00
4.5,00
25,00

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

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

Norte

Terça-feira
--IH - 10,4.0 - Norte

, I ':lEtRO DO SUL - 12,00 _
Norte
VARIG - 12,3ú - Sul
PANAIR - i3,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

Norte
VÁilIG - 11,40 - Norte

.
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

.1.5,30
ftlul

Se�ta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

iNorte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte

,
.PANAIR - 13,50 - Sul

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

!Norte

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

ZYH .. fi Radio Di(usora de. Laguna,
970 kiJociclos onda de 300 metros.

Laguna .

S�nta Catarina '--. Brasil

'Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e' das 17 às 22 horas
I ,

RftDIO TUO'I' IVO 9 ,

1530 kilocielos 'ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

DIVUlGACÃO 'I
Revisia do Par�ná para o Sul do Brasil \

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Azi'ú;-ci�;:""
CAIXA POSTAL,577 �URITIBA

,Escritório Técnico·
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que..
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor

te e países visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral' reabrirá seu' e&critóri(])

(Rua Presidente Coutinho n. 22)"
nos primeiros dias de agôsro, espe

rando continuar a merecer as espe

ciais atenções áe seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros. Auxiliar

DESOCUPADA
F:ELIPE lttEVESRUA

6x10 metros, toda de
ma terial.

TRATAR NESTA REDÀÇÃO
NOVIDADE SENSACIONAL

Qualquer pessoa pode ganhar uma BATElUA

DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

MIMI.

.1

..

AUA VOLUNTARJOS DA PATRJA N.� 68 • \.'" ANDAR

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe' Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»'

FLORIANOPOLIS

SENHORITA!

acompanhando a moda!

. . . . .. .. . . .. .; .

o VALE D«iP ITAJAl
Proearem na Atr�lIilelDi

. Progresso,
LIVRARIA, 43, LJVRPl.Rl�,

R08A

Muitas felicidades pelo nascimea
to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que, o melhOl

presente para 9 seu "PiMPOLHO"!
é uma caderneta do CReDITO
MUTUO PREDIAL. \

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

TERRENO
I Vende-se um à rua Irmão Joa-

-,

t 'I quim, nesta Capital, medindo 10x40�

pe'rca I emp_o III 'por Cr$ 25.000,00.

Telefone pàta a Imp�essora Graiaú Ltrda. (telefone Tratar à rua Vitor Meireles, n.

manual 767), e o nosso agente o procl.lrará para receber
..

sua encomenda tipográfica, Sel,V iço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia.

! Guia
do Para,ná.

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

'ecos. ! CASA MISCELANEA diltri�

l
Cada, guia e vendido acompao'hado d,e um Jmap, a' rodoviário do j' L'd d IPR'á.l.! R fI:lC AcUl ora OI tUO' ,- I '

araná e Santa Catarina. 1 Victor, Vplvn��. e Di.co••
_____.................__...........__..... Redação: Rua\Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba. i Rua Cons,elhe ro Mafra

'a s

Expresso Brusqueri.se
16 horas,'
RápIdo Sul BrasUeiro

às 5 e 14 hora8., ,
,

,sABAD<"
Auto-Vla,ção Cat.arlnense - CurIt1ba

- 5 horas.
Rápido Sul Bras1letro _ .101nvU. _

às 5 e J9 horas .

- fl horas.

Auto�Vlação Catarln.ense - JolnYile.
_ 6 horas.
Auto-Viaç!lo ea,tartnense -- Tuba.rã{)

- 6 horas.
EXDr�sso São Cristovão _:_ Laguna _

7 horas.
EJlCpresso Brusquense

- 14 horas.
Autr Viação ,Itajai - ttaJa! _ 13 ho,

raso
'

ll)xpresso Bru9Quense '_ Noya Trento
- 9,30 horas,
Expresso Glória - Laguna _ II 112

e 7 1/2 baru.

NãoBrusque

Jolnv1l.

REEMBOLSO' POSTAL
Para casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.

- Bru8qU'iP -

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo,
Gaixa P,ostal, 539 - S. Paulo _:_ Capital.

Coqueiros Praiõ
,

,.
AVISO

o encarregado tem o prazer de avisar aos senhores, associados
continua fornecendo refeiç�es 'e bebida� geladas.

Dr� CLriRN:' ;;:-
GALLETTI

ADVOGADO
Crimo , cível

Conlltituição d. Sociedad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.alal'at�riolJ

� - - - .._-...._-_-----_,,-_._- ._-------.:-..._-....."._,.......-:........-._-....._-.---. ...,.--------_......_--...,�

E.critÓr�o e Rellid8ncia
Rua TiI"Cld,n't..", 42

FONE •• 1468

l

\

que Diversas louças de vidro, diverS&$
,relógios de parad,e antigo,) uma

penteadeira, um guardd�roupa, urna

cristaleira, mesas de �a'ntar, cadei
ras um fogão a carv�, um rádio
,vitrola, grande e mais outros obje-
,

tos, por preço di ocasião.
Tratar à Rua Bocaiuva n. 13 fundos;

r 1 .
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('\ ESTADO-Q·ulnla·'elr. 2 ca. Dezembro cte t948

"

PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DIA 18 (SÁBADO), GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE
DIREITO; DIA 25 (SABADO), GRANDIO SA "SOIRÉE" DE NATAL; DIA 26 (DOMINGO), 'CO'M INíCIO ÀS 16 HORAS, GRAN
.DE "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA' DISTRIBUIÇÃO 'DE DOCES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA-F�IRA) TRADICIONAL

.

BAILE DE SÃO SILVESTRE.
-

-----------=�==========================��=========.��-=_===_=.. _-=._=_===._.=_.._=-==---=.. _=_=.====_.=_._=._._=..=--�=-����============�
." .t

VENDE-SE por motivo de mudança
,,---;----------. Grande área de terren.o ià cultivada

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

.

6 casas de nuuleira e uma de 'materiai.
.

TRATAR: ,

,
Tem o prazer de comunicar à 'sua distinta rragucsía e ao público em, geral que

·'·!transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano,
!

,-,onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dís-
posição e agr�decendo.lhes. a. visita. .

.

Carios, para o· interiofd01Si8ilo
. o horáriio' dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

\

)·firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
.' RAPIDO SUL\ BRASILEIRO - Diariamente. - Curitiba
,RAPIDO SUL\BRASILEIRO - Diariamente _ Joinvile

_ EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque
cf excessão de 'Sábado

EXPRES'SO BRU.SQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras
Nova-Trento

)·E. A. VIAÇÃO �NITAPOtIS � 3a• e 6a• feiras _ 12,10 horas
,
__•__0.- _

í

«ce (/ [$ ift>. 'o_e$ "8

Viage COI conforto
pelo

«RaPI'DO SUL 'BR'ASILEIRO»
Diariamente entre

I�: '

}, Fpolis •..-Itajaf-Jemvíle-Curitiba:�j -(

,

AGENTES

Fiuza Lima &. Irmão
'c '

:;

Leia, Divulgue e Assine
fIJornal' de Joinvile"

o mais
,

S,anta
completo Orgam

Catarina
de

D Til G AFIA
Correspondencll
Comercial

(onfere
Diploma

DrREçKo:
., Amélia M Pigozzi

METODO: '

Moderno e Etu:!ente

RUA ALVARO DE
.----------------------------------�----���----

ep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM .:..ÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEP6SI1 O, AO:E;ITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 _ SÃO PAULO.
\

A Eletro Técnica

6 horas
13 horas
;16 .horas

- 14 horas

16,30 horas

-

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

É indicado nos casos de fraque- .Io
za, palidez, magreza e fastio, por

que em sua fórmula entram suhs-.
tãncias tais como Vanadato de só-.'
díó,' Licitina, GHcerofosfatos, pep
sina, noz de' cola, etc., de ação'

. pronta e eficaz nós casos de Ira

queza e neurastenias. Vanadiol, é
indicado para homens, mulheres,
críanças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes, médicos e está
lieenciado pela Saúde Pública.

.'�.

Dr. Liudolfo 4.G.·
Pereira

.,

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe.' d. soci.dade.
• Hl'riçoS cor.blt�••m .!f.ral"
�Organizaçõea contabeÚl.

- R4I9Ú1tro.. _arca., diapondo.
no Rio, de c:orn.pon4ent."
Eeeritório: Rua Alvaro d.

Carvalho o. 43.
Das 8 à. 12 horas.

T.l.foR. 1494

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

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

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

\ BUREAU UNIVERSITARIO

Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. _ Av. Alte. Barros 11 -

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

NAO·f·4ÇA
CONFUSOES!

. ,

FlorianópoJis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barreiros _ com. o proprietário Mathía» lha.

Blumenau ,- com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,
_. . -- . __._ ._--_.

FARM.ACIA ESPERAN.ÇA.,
'0 "ltrllllA�.t1eo BlLO LÃU�

-

li.,. • alUllllA ri 8 8U '1'.,....0
�,,�Jt _dillllJab e ....,.1' - a..._.átlll. - "'..,..

IUn.. - Anta.. d. It.n.:ulta.

hrsa... Ia oa. elilMnl...Ja .....eelblirte m'�_

.

Fmpeze de. navegação
Ct-I' EM

Trate a sua Bronqu-ite e ficará
livre da losse e do Catarro
A bronqutte começa muitas

vêzes com um simples resfrtado.,
sobreveem, então. a tosse rouca

sêea ou sibilante. o cansativo
chiado no peito e a obstrução
das vias respiratórias pelo ca

tarro mucoso ou mucopurutento ,

:Estes são os sintomas da bron
quite .. E muitos procuram. com
bate-los. E' um êrro. o que deve
ser combatida é a bronquíje -

causa e origem daqueles males
- porque' quando os bronquíos
estão inflamados podem surgir
graves, complicações' nas vias
respiratórias.
Para tratar acertadamente/'::l

inflamação dos bronquíos existe,
agora, um eficaz preparado. E'
o Parrnlnt, que .age direta
mente sóbre as mucosas inter
nas dos bronquíos, ·descongestio_ I

nando-as completamente. Tra

tada, assim, na sua. ·órigem. a •

bronquite desaparece e desapa- I
recem também a tosse, o catar-
ro E:" a opressão do peito. Par..

j ....

xnjnt tem proporcionado alívio
a muitos sofredores. Se O Sr..
sofre de bl'onquite ou traqueo
bronquite, peça .na sua farmá-
cia um vidro de Parmint.

'

P-Il)

Escritório recem organizado,
precisa de "pracistas" para trabe

lharem .nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem 'de lucro.
Informações á Praça 15 de No

ve'mbro '22. 20' andar, das 8 ás 13

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

FERIDI\3., REUMI\TIS MO E
•

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicaçiio auxiliar no tratamento

da .mB.
._ C'_

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS'NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxirna rapidez e garantia para transporte de suas mercadoriae Escritório: Rua João. Pinto

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A. n.o.18 _. Florianópolis
---_._---•.-.-..-_._...._-.-_._.-...- ...._-_......._- ....-----�- -...-..---_,.._--�..-."...-......-...

ORIENfl'E racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e
,

proficua
.

\,

Um v.eiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela
onda da ZYH _ 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos _' 309 metros _

·e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

'SRS. ASSINANTES
Reclamem imediate

mente qualquer irre

gularidade na en trega
de seus iornaes,

.

1. D� Fábrica ao consumidor: -- Grande estoque �ecebell' a
.

firma distribuidora
{(Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 15'5 .-: Fpolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 r HSTADO- Qcllnla.telr. 2 Sla Dezembro a. t948

COQUEIROS' PR'AIA CL'U SE .. INAUGURARÁ COM GRANDES' FESTAS, SOLENIDADES, REGATAS A

VELA, DESFILES NÁUTICOS, BAILE E SARAUS, SUA MAGNíFICA SEDE 'SOCIAL NOS DIAS II E 12 no CORRENTE.
OS ASSOCIADOS QUEIRAM RESERVAR SUAS MESAS_ NA RELOJOARIA MORITZ.

EM COMEMORAÇÃO AO SEU 10 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, OCORRIDO NA úLTlMA
PRÓXIMO, NA "PRAIA DO MüLLER", UMA GRANDIOSA COMPETIÇÃO NATATÓRIA� AS

� RIAS MüLLER E GALLUFF

SEMANA, O TAUBAT,t LEVARÁ A EFEITO DOMINGO

INSCRIÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS NAS JOALHE-

Embora tivesse perdido um

ponto, resultado do empate de

domingo frente ao Palmeiras,
o São Pali.lo ainda mantem o.

posto de líder do certame pau
lista de futebol. A classificação

.Prorronado O p'razo p�ra a -escolha d�:r�?:acs�i�e�t��gufn�:: f�n���
9 II III Paulo, 6; 20 Santos, 7; 30 Ipi-

Foi prorrogado até 15 do cor- namento do scratch nacional ranga, 12; 40 Corintians, 13; 50
Tente o prazo para a indicação. que intervirá no próximo Cam- Portuguesa de Desportos, 16; 6'0
dos elementos que -tomarão peonato Sul Americano de Fu- Palmeiras e Portuguesa Santis
parte na concentração de Po- tebol, a realizar-se em nosso ta, 19; 70 Juventus, 20; 80 Co
ços de Caldas para o selecio- país em janeiro de 1949. mercíal, 26; 90 Nacional e Ja-
...,.....,._,.._·.-..-.WwI".....-_..w..-_.......-�_..._.-... ..-. ..... •• �....,. baquara 29 ,-

Federacão Atlética Catarinen�e \.
A próxima rodada constará

,. de quatro Jogos, a saber: Ipí-
'EDIT:AL DE CONVOCAÇÃO deres nesta Federação qu� de- ranga x Portuguesa Santista
De acôrdo com o que estabe- verão reger os seus destinOS! Comercial x Santos, Portugue�

lec:m os Estatutos desta Fede- durante o próximo ano de 1949. sa de Desportos x Nacional e

raçao, convoco os representan- Não havendo número legal Palmeiras x Jabaquara.
tes, ,devidamente credenciados, áquela hora, a' referida eleicão . . . . . . . . .. . .

de tôdas as associações despor- será efetuada uma hora depois FUTEBOL CARIOCA E
tivas filiadas para a Assembléia com qualquer número de repre- PAULISTA
Geral que será realizada no sentantes credenciados. Segundo se informa em Belo
próximo dia 7 do corrente, às Floríanópolis, 30 de novem- Horizonte, os craques mineiros Noticia-se na capital federal
10 horas e trinta minu.tos, na bro de 1948. Carlyle, Mexicano e Nivio esta- que os jogadores do América,
sua séde social à rua João Pin- Osmar Cunha - Presidente riam' comprometidos para in- pela brilhante vitória sôbre o

t� nO 32, �esta �ida9!e, par� eleí- José Gusttuio de Andrade _ gressar no Fluminense, Corin- I Fluminense, receberam cada
çao da Dlretor@.A demais po- I 10 Secretário. tinas e Vasco, respectívamente.] um 500 cruzeiros de "bicho".

Direcão de PEDRO PAULO MACHADO

o vice�campeão porloalegrense
exlreará sábado em Cresciuma

Porto Alegre, 1 (V. A.) Foram Liga local, que é por sinal quem novo zagueíro, procedente de
concretizadas, .rínalmente, as patrocina esta "gira" do clube Santana do Livramento, inte-
negociações para a ida. do es- do Ifasso da Areia. l grern a delegação zéquinha.
quadrão principal do, S. C. São Para esta excursão à "terra 'Chefiará avmíssão santa o

José à cidade catarinense de do carvão", o São José estará' esportista Eugenio Sengear, de
Cresciuma. integrado por todos os seus ti- vendo o seu embarque ser na

Nesta .próspera localidade do tulares, isto é, o quadro que próxima sexta-feira, por ônibus
vizinho Estado, os zéquínhas te- brilhantemente se sagrou vice- especial. O jogo de apresenta
rão oportunidade de se defran- campeão citadino. Também é ção do clube porto-alegrense
tarem com dois fortes selecio- possivel que novos �leineJ,tos, será sábado, à tarde, e o seu

Dados
.

integrados por jogado- que estãovinteressando os men- segundo compromisso no do
res dos seis clubes filiados à' tores alvos, entre os quais um mingo.

CAN1PEOJ.'-JATO CARIOCA' DE
FUTEBOLCopà��do Mundo e .S,ul Bmerlcano Realizada a última rodada a

de que o futebol da América classificação dos concorrentes
Na edição vespertina. de "A do Sul é o melhor do mundo, é ao. certame carioca de futebol

Gazeta", de São Paulo, o cate- o mais precioso 'tecnícamente, é a seguirtte, por pontos perdi
gorizado cronista bandeirante mas em relação à organização, dos:
"Olimptcus", escreve o seguín- à seriedade, à disciplina, à étí- 10 Botafogo e Vasco, 4.
te comentário:

\
ca, etc., o futebol sularriericano 20 F

T

luminense, 10.
"Curioso, muito curioso é o não sal nunca da bagunça l.; 30 Flamengo, 12.

fat� aeCse terernt'jáM inds,crlitdos Onde está o .senso de, responsa- � 40 Bangú e América, 19.
para, o ampeona o un la e bílídade desses dirigentes, que 50 São Cristovão, 24.
1950 cinco ou seis países dos até agora não tomaram conhe- 60 Canto do Rio, 25.
principais da Europa, entre os I cimento de que o campeonato 7C? Bonsucesso,. 26.
quais a Itália, campeã mundial' continental é em [arieiro ? Pela 80 Olaria, 27.
de 1938, e a Suécia, campeã sua ausência, desta vez, já se 90 Madureira, 29.
olimpica de Londres. Isso é sabe, poderá ser o único preju- . . . . . . . . . . . . . . .. .

.

fruto de organização e de .serie- di.cado o Brasil. Mas futura- CRAQUES MINEIROS PARA O
dade das entidades européias. mente? Si no Brasil o campeo- � NO RIO E EM SÃO PAULO
Agora, em chocante contraste, nato espera 26' anos para se' Os jogos do Campeonato Sul
vejamos o que se· passa por real�zar, nos outros paises se Americano de Futebol, a realí
estes lados, em relação ao cam- realiza todos os anos.. Logo, zar-se em janeiro do próximo
peonato sularnerícano. Faltam si êles não vêm, nós não iremos ano, terão lugar no Rio e em
apenas 50 dias e os países aín- futuramente. E saberemos ar- São Paulo.
da não se inscreveram e não ranjar boas desculpas, salvo si
temos noticias de ter aderido n0S faltar vergonha na cara ...

pelo. menos uma minoria! De modo que, si a politica do
As entidades do Velho Mundo, não comparecimento for ado
com a sua proverbial seriedade, t8da por todos, dentro de al
já estão enviando suas Inseri- guns anos o clássico certame
ções com 19 meses de antece- estará extinto ... Verdade ver

dencía para a "Taça do Mun- dadeira e bem exemplar para
do". Pois bem, falta apenas nós, deste continente, a re

mês e meio para o Sulamerica- messa de inscrições de cinco ou '''LEADER'' AINDA O SÃO
no de 49 e nada se sabe ainda seis países da Europg para a PAULO
acêrca dos que virão! Precisa"Copa do Mundo" de 1950, en-
agora mesmo o presidente da quanto que falta apenas mês e

C. B. D. ir conferenciar em meio para o Sulamericano e

Buenos Aires, para saber em não se sabe quais os países que
que pé estamos! Qual o quê, ainda se inscreverão! Que con
isso é mais uma demonstração traste! Que lástima!"

'"Tom:'ndll Hitler
i 4guia puro

I 1
Nãto terá in diegee t ão

Corrida de São Silvestre·
REGULAMENTO DAS PROVAS PRELIMINARES DA XXIva CORR.IDA

DE SÁO SILVESTRE, QUE A "GAZETA ESPORTIVA", DE SÁO

PAULO, FARÁ REALIZAR EM TODAS AS CAPiTAIS DOS

ESTADOS, EM 12 DE DEZEMBRO,

1° - No seu programa de difusão de todos os esportes no Bras il, "A .

GAZETA ESPORTIVA" - o mais completo jornal esportivo de' Brnsil, -

vem realizando desde 1925, a grande corrida de São Silvestre que nestes

':'l!imos anos passou a ter caráter internacional, nela intervindo «s inais
destacados atletas sularnericarros. A prova é realizada na noite de 31 de

dezembro, com partida do Estádio do Pacaembú e chegada. na Po 1 e: ri, �

S:;Il'.:eiras, com um percurso de 7.10(J metros aprox cu.utameutc.
.

Neste ano, ou seja em sua XXIV reanz .çj'J, "A (,AZETA ESPOHTl

VA", dará maior brilhantismo à magna competição, convidando um re

presentante de cada Estado do Brasil, que aqui partic.par.i ao Indo dos

atletas paulistas, argentinos, chilenos e uruguaios.

2° - Assim, por intermédio dos seus amigos esportistas em Manaus.
Belém; Salvador, São Luiz, Terezina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Re

cife, Maceió, Aracajú, Vitória, Distrito Federal, Niterói, Belo' Horizonte,
Goiania, Curitiba', Florianópolis e

I Porto Alegre, fará realizar no dia �2
de dezembro, às 9 horas, nessas capitais, uma prova preliminar de sele

çâo, para a escolha do atleta que virá representar o seu Estado na XXIV

Corrida d� "SÃO SILVESTRE". Esta prova seleção obedecerá a êste Re

guiamento:
3° - A "PRELIMINAR DE S.�O 'SILVESTRE", será realizada no dia.

12 de dezembro (domingo), com qualquer tempo, com partida às 9 horas

e terá uin percurso de 5.000 metros aproximadamente, controlada e di

rigida pelos representantes de "A GAZETA ESPORTIVA" fá devida

mente credenciados;
4° - Nas Capitais onde houver entidades atléticas (federações, asso

ciações, Iigas, etc.), filiadas à Confederação Brasileira de Despórtos, os

representantes de "A GAZETA ESPORTIVA" solicitarão a cooperação
. das mesmas para uma melhor organização técnica;

5° - Na "PRELIMINAR DA S.�O SILVESTRE" poderão participar
atletas amadores, civis e militares, maiores de 16 anos, filiados ou não

a qualquer entidade amadora e que não estejam cumprindo penas dis

ciplinares. As inscrições são gratuitas;
6° - O local da partida, o percurso (ruas, avenidas) e chegada se

rão designados pelos representantes da. "A GAZETA ESPORTIVA", em

suas respectivas Capitais, devendo ser de preft-rê ncia no perímetro cen

trai;
7° - As .inscrições serão aceitas até a data designada 'pela direção

da prova, devendo as mesmas serem enviadas ao representante de "A
GAZETA ESPORTIVA", acompanhada de um atestado médico, certifi
cando de que o inscrito ou inscritos estão aptos a participarem ela "PRE
LIMINAR DA SÃO SILVESTRE", que é ele caráter individual;

8° - O vencedor da "PRELIMINAH. DA SÃO SILVESTRE" será (1

representante de -S ...'\l Estado na XXIV" CORRIDA DE SÃO SILVESTRE
em São Paulo, com passagem de ida e volta em avião, hospedagem tudo
por conta de" GAZETA ESPOIlTIVA", o mais 'completo jornal espor
tivo do Brasil;

9° - No caso de o vencedor em qualquer Estado, pOI' motivo de
fôrça maior, não puder embarcar para São Pau lo na data estabelecida,
os representantes de "A GAZETA ESPORTIVA", designarão o 2° (segun
do) colocado e assim sucessivamente;

10° - Entrarão em disputa vinte e cinco (25) medalhas, oferecidas.
pela "A GAZETA ESPOIlTIVA", para cada preliminar em cada Estado,
obedecendo à seguinte classificação:

·1 ° colocado - Medalha de prata.
2° e 3° colocados - 'Medalhas de bronze e prata.
Dei 4° ao 25° colocados - Medalhas de bronze;
11° - Não serão aceitas reclamações de espécie alguma, prevale

cendo sempre a decisão final dos representantes de "A GAZETA ESPOR
TIVA";

.

12° - O participante -que incorrer em falta será imediatamente des-

classificado;
.

13° - "A GAZETA ESPORTIVA" não se responsabilizará por danos

que venham, porventura, a 'sofrer os participantes ou pessoas ligadas à,

organização da prova. Também "nenhuma responsabilidade caberá a "<\
GAZETA ESPORTIVA" por quaisquer prejuízos ou acidentes, que os re

presentantes dos Estados venham a sofrer quando em viagem ou durante
sua estada em São Paulo;

14° - Logo após o final da prova será remetido à "A GAZETA ES
PORTIVA" um relatório demonstrativo do transcorrer da competição e

detalhes à respeito;
15° - Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos.

pelos .representantes de "A GAZETA ESPonTIVA" nos vários Estados.

Premíodos os jogadores.
O Botatogo foi além, ofer:ecen

do aos seus defensores, pela.
magnífica vitória sôbre o Fla

mengo, nada menos de 3.00IJ
cruzeiros.

!
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Dr. Milton Simone I'Pereíra
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

I

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

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

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA -DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' 'e tratamento
especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
sa, Pertubações menstruais, .i;I�l·,\v
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
'Operações do utero, ovários, trC11"'

pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
luras)
ASSISTENCIA AO PARTO E OI'E-

RAÇõES DBSTETRICAS
Doenças' glandulares, tiroide, ová-

J

rios, hipopise, etc.)
�hrturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.

.

Consul�ório R. João Pinto, 7 - TeJ.
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
IfHIAGO

Médico .e partev-a
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

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

Doeaças da tiróide e demais gían
dulas internas

Clínica e cirurgia de s�.nhorai -
Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
D�OGRÁFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: -,

"Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CÇ)NSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

IFone manual 1.702
RESIDENCrA: -

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

Clinico e operador Rua' ...............• Est. Civil D. Nasé. . .

Consultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Mãe

I
,

Consultas dIselei8nl� i2�O� das 14 ii Pai
. . . . . . .. Vo,cê poderá ganhar de Cr$

15 hre. Residência: Rua Blumenau, . • •• .• ••••...• • . . . .• •...•• •••• ••.• ..••.• • 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-22. - Telefone: 1.620 Emprego ou Cargo do artigos de consumo domestico.
Dr. Mário Wendha elll· Cargo do Pai (mãe) :....

Informações 'na Praça 1 de No-
Observo

vemhro n, 22 - 2° andar.

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. - Éstomago - 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. PLORIAN6POLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctnlogia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422. '

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

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

Federal'
Ex-Interno de Hospital Psíqulâ
trtco e Manicômio Judici'árlo

da oapítal Federal
.

Ex-interno dá Santa Casa de l\lI
sericórd!a do Rio de ,Taneiro

• CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS
.

N}!;RVOSAS
Consult15rlo: Edifício Amélja

Neto - Sala 3.
R�idência: Rua Alvaro de oar

"allió, 70,
Das 15 ás 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208. '

Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoni
.

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
'>. RURGA -_ MOLÉSTIAS DE Slt

NHORAS - PARTOS
.

Formado
.

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

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

de, rins, próstata, bexiga, u'tero,
ovários' e trompas. Varícocele, hidro

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas. à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

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

Telef. M. 764

Dr. Paulo Fontes

"ltn;ca médica de adulto. e criança.
Consultório' - Rua João finto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6' bar..

Itelidência: Felipe Schmidt D. 'JII.
Telef. 812

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

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

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733

[R{ 01flE cro �A
OOMJld!��� [O)
__

ACCIDENTES DO
$ÊOE SOCIAL:

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA' PÁTRIA N.O 68 1.0 ANDAR

().,� ... POSTAL, 5.83 • TELEFONE 6Me • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Jlgenca Beral para 8t8. Catarn8
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

taixa Postal. 69 Tel. '''Protectora'' FLORIANOPOLIS

7
--------- ---_._ ..-._------'

Casas Pré-Fabricadas
300,00 a CR$
metro quadrado

Consulte-,l0s· sem compromisso

Reinisch S/R - Rua João Pinto, 44
T(.J:I ...-1gr�ama KEI � ISG�1

500,0.0CR$Desde o

j

---,-, .. ,

Aceita-se representante no interior do Estado.
.
Caixa Postal 139' - Flcrianópolis

Cartas pára,.

Artigos de uso

doméstico

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

·i
•

i:
..

. . . . . . . .. . .. .. . � ..

... � /

Tral1lipOI tes reguiores de cargas dopôrto de

SÃO FRANCISCO .00 ,SUL 'para NOVA .YORIl
Informaçõe. com 08 Agente.

FlorillD6po!!t - Carlos HoepckeSIA - CI- Teletone 10212 ( En d, t eteg.
São Frenci.co do 8ul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Telelooe 6 MOO R & Yf �CK

---_._-----------

f I
I

,

Fabricant•• distribuldorell da. afamadas een
feeçõ•• '"DISTINTA" 1'1 l'tIVET. Po••ue um grera
d. floll't:!m,l!J.nto de oa�,.,mira.,. fifl;codo.. brirae
bonif .. bn:t'o.totll, ·::dO'odõ4liIl, mor4nlt iii aviomentos

,
\ paiõ.'O aJ�ul':'!ht;i, ctue ,.�ceb., dh-"'CI'rlente, da,

fdbli"\r.;r..." "UthQ el! CAf'rrAL"· ahomo a, ottllmeao do" Snra. Cel'rtolllll'<:l#II!II.hljl d(). i�t$Ir:lOJ IH) .... t"\f1do d.. lh� fazerem 'Im.,.

v�",r<tQ <3r.tI!!!Ji d. ôIItllltU<'HIU!t) sueI» oompl'(uJ: MATRIZ em· Flol'ioI'l6f.toH�. �. �TLIAlS tlm t:hRV"ZIelli)U " Lajes.
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CHURRASCADA DE CONFRATERNIZAÇÁO ACADEMICA

Promovida pelo Diretório Acadêmico "XI de Fevereiro" da Fa
culdade de Direito de Santa Catarina, será levU"d'a a efeito domin "O, "

próximo, na chácara da Penitenciária do Estado (no distrito da Trin-

dade), uma grandiosa churrascada de confraternização. dos'acadêmi
cos das Faculdades supracitada, de Ciências Econômicas, e de Farmá
cia e Odontologia.

Precedendo à churrascada terá lugar ás 9,30 horas, no "estádio"
da Penitenciária, o esperado prélio decisivo da posse do tit�fo máxi
mo do certame de futebol dos lOs Jogos Universitários Catarinenses,
promovidos pela Federação Atlética Catarinense de Estudantes (F.
A. C. A.), sendo contendores os esquadrões das Associações Atléti�as
Acadêmicas das Faculdades de Direito e de Ciências Econômicas.

Nessa peleja a equipe dos acadêmicos de direito estreará seu nr-

vo iniforme esportivo.
Entrando �m ação pela primeira vez, estará presente a es�a' festa

de confraternização dos acadêmicos, o Departamento Feminino do
Centro Acadêmico "XI de Fevereiro", formado por senhorinhas da �

alta sociedade florianopolitana.
As listas de adesão à churrascada encontram-se.em poder dos di

rigentes dos centros acadêmicos das Faculdades supracitadas.

Associação '8. dos Funcionários Publicos
Estadu �is e Monicipais de Sta. Catarina
A Administração da Associa-I Ataíde, ex-runcíonrío aposen

çãq dos .Funcionári?s.. �blicos I tado do Estado, recentemente
EstaduaIs oe Munícípaís, ao \ falecido.
transcorrer seu primeiro ano I Florianópolis 30 de Novem
de fundação, tem o prazer de bro de 1.948.

'

comu.nicar aos seus associados, (Ass.) Maria Nair Ataiâe.
que fixou em Cr$ 1.500,00; (um Lembra-se aos funcionários
mil ,e. quinhentos cruze�ros), o estaduais e municipais que
pecúlio rererente ao trimestre ainda não se inscreveram nes

de Outubro a Dezembro do cor- ta Associação, que o pagamen
rente ano.. .,

to das contribuições daqueles
Neste trimestre ja efetuou o que já eram funcionários será

pagamento de três. (3)' pecú- a partir da fundacão-N�vem-
lios, cujas declarações de paga- bro de 1.947.

. ,

mento transcreve-se:,' A À contríbuíçâo é apenas de

, �claro ql!-e recebi da As�o- Cr$. 3,00 mensais ou Cr$ 36,00
( eraçao Beneficente dos Funcío- anuais;
náríos Públicos EStaduais e

Municipais de Santa Catarina,
a importância de Cr$ 1.500,00
(um mil e quinhentos cruzei

ros), proveniente de pecúlio a

que tive direito por falecimen-,
/to de meu esposo Armando
\Santana, ex-funcionário da

'Jmprensa Oficial do Estado e

que era inscrito naquela Asso

eiação sob n? 33'7.
Florianóf'')lis, 8 de novem-

Ibro de 1.943.
/

(Ass.) Maria da Silva Santa
na.
Declaro que recebi da Asso

ciação Benefioente dos Funcio
nários Públicos Estaduais e I

Municipais de Santa Catarina,
a importância de Cr$ 1.500,00
(um mil e quinhentos cruzei

ros), proveniente de pecúlio a

que tive direito de.conformída
de com o Estatuto da Associa

ção, como beneficiada de meu

filho Jairo Silveíra de Matos,
ex-funcionário da Diretoria de

Obras públicas, recentemente
falecido em acidente.
Florianópolis, 23 de Novem

Ibro de 1.948.
(Ass.) Maria Madalena de

Matos.
Declaro que recebí da Asso

eíação Benefícente dos Funcio
nários Públicos Estaduais e

Municipais de Santa Catarina,
a. importância de Cr$ ·1.500,00
(um mil e quinhentos cruzei

ros), proveniente de pecúlio a

que tive direito de cornormida

de com o Estatuto da Al'(s;ocia

ção acima, como beneficiada
de meu pai Bento Augusto de

Os motores JOHNSON Sea Horse

são construidos em fábrica moder-

O A
· na sob todos os pontos e vista e

r. rmando Simone por operários especializados- SÓ-

P
. ."',� I mente são' utilizadas máquinas mo-

erelra ,.�,�<ii\}1í! dernas em precisão e rapidez. O',;

I engenheiros
da Johnson são reputa

dos como os melhores do ramo. Di s

tribuidores: Comércio & Transpor

tes C. Ramos S. A. - João Pinto.

9. -

Senador Francisco
Gallotti

Componente da bancada ca

tarinense no Senado da Repú-
-blica, o senador Francisco Ben

jamin Gallotti tem sido um:
dos mais diligentes e-brilhan
tes defensores dos ínterêsses do

PETIDLIIR
;11111[OIR
�

�
1

De sua viagem à Capital da He
pública, onde esteve a

_ serviço do
Estado, regressou, ôntem, via aé
rea, o sr. dr. Armando Simone Pe
reira, ilustre Secretário da Justiça,
Educação e Saúde.
óntem mesmo, s. exa. compare

ceu' ao seu' Gabinete, havendo re"

tomado suas atividades da sua nas-

ta.
-

A ;:,vRTE
está batendo á sua porta; prefira o cafe MI·

MI, que ·está flistribuindo, como presente
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE

-

ALUMINIO.
.

povo e da grandeza nacionaL
Desde que, por honroso manda
to do eleitorado pessedista de

Santa Catarina, foi o ilustre
coestaduano levado áquela Ca

sa do Congresso Federal, não
tem ele descurado os compro
missos que assumiu com a sua

terra, que vem honrando com

inteira desambiçâo pessoal e

alto espírito público. .

O senador Francisco Ga,llotti
faz anos hoje. Os seus amigos,
correligionários políticos e ad
miradores aprov,eitarão o ensê

jo para lhe renderem justas h?
menagens. A estas se aSSOCIa

"O Estado;' com tôda sinceri

dade, ehvia�do ao nobre parla
mentar catarmense votos de

f.elicidades.

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

9,00 - ABERTU�A - Bom dia

para voce ...

9.30 - Grande Artista

10;00 - Músicas brasileiras em

gravações
10,30 - MUZAK
11,00 - Bazar de músicas
12,00 - Oferecimentos musicais
14,00 - INTERVALO:
16,00 - Em tempo de valsa
16,30 - Cantores do Brasil
17,00 - Orquestra de JAZZ
17,30 - Um programa para VOCl' ...
18,00 - Carta Sonóra (Irmãos Ro-

sa Ltda.)
18,15 - Ratinho e Jararaca
18,30 - Marek 'Weber e sua or-

questra
18,45 - Lecuona Cuban Boys (C�Je

Amélia)
19,00 - Momento Esportivo
19,45 - Arco Iris musical
19;30, - Noticiário da Agência Na-

cional
20,00 - Músicas populares variadas
20,00 - Dr. Alfonso Ortiz Tirado
20,45 - Instituto de Cultura Rcll-

giosa
21,00 - Grande Diário do Ar
21,30 - Orquestras sinfônicas
22,00 - Ritmos das Américas
22,00 - últimas melo,dias
23,00 - Bôa noite ENCERHA-

MENTO.

CUlRA' CASpa,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CaOELUDO.

!

HO·J·e "O passadO D�p. OtacUio Costa'
II É com intensa satisracãos

A data de hoje recorda-nos' ,que registramos o aniversário"
que:

_

na data de hoje, do nosso ilus--
- em 1631, uma esquadra tre coestaduano, sr. Otacilio.

bolandêsa composta de 16 na- Costa, representante catan-.

víos, partiu de Recife, conduzin- nense na Câmara Federal.
do um destacamento de 1.600

bomens sob. o comando do Te

nente-coronel Steyn-Gallenfels,
com o propósito de atacar a

Fortaleza. de Cabedelo, na Pa

raíba;
- em 1777, foi suspenso das

funções na junta governativa
da Capitánia do Piauí, sendo re

metido preso para o Maranhão,
-

o ouvidor Antônio José de Mo

rais Durão;
- em 1808, uma carta régia

dirigida ao Governador do Es

pírrto Santo determinava que
fosse assegurada a liberdade de

navegação do Rio Doce a que
se opunham os indios

,
Botocu

dos;
- em 1825, no palácio da

Bôa Vista, no Rio de Janeiro,
nasceu o W1cipe imperial do

Brasil, Pedro de Alcantara, mais

tarde b. Pedro II. Seu nome

completo era D. Pedro de Alcan

tara João Carlos Leopoldo Sal

vador Bibiano Francisco Xa
vier de Paula Leocadio Miguel
Rafael Gonzaga, filho de D. Pe
dro I e da Imperatriz D. Maria

Leopoldina,. tendo contra.ido

nupcias em 30 de maio de 1343

com a Princesa Imperial D. Te
reza Chistina Maria de Bourbon

e das D'uas Cecílías.. em Napo
les, que veíu a ser cognomínada
a "Mãe dos Brasileiros" -Ó, D. Pe

dro II faleceu em um modesto

hotel de Paris em 5 de> dezern-
brc de 1891; de Niterói, faleceu um dos gran- .

- em 1837, por decreto do des oradores sacros brasileiros,'.

Regente -Araujo Lima, (Marquês Frei Francisco de Monte Alver

de Olinda) foi criado no Rio de ne, nascido no Rio de Janeiro'

Janeiro o Imperial Co.égio de em 9 de agosto de 1784;
Pedro II, sendo inaugurado no - em 1858, foram inaugura- .

dia 25 de março de 18,; 3 tendo dos os trabalhos de reconstru-'
suas aula J abertas em 2 de ção da nova Casa da Moeda, no"

maio; . Rio de Janeiro;
- em 1841, em Laguna, nes- - em 1861, no edifício da Es-·

tI' Estado, faleceu UIr'. :1'::; mais cola politécnica do Rio de Ja

::est<1f'acLs de seus filhos, o z: neíro, foi aberta a primeira Ex__:.·

Tenente da Armada José de posição Nacional;
Jesus; .' em 1861, deu-se a inaugu-·

- em 1848, um ataque dos ração da última secção do Ca

insurgentes de. Pernambuco foi nal de Macaé a Campos;
repelido pelo Capitão João dos - em 1867, cairam em uma.

Passos Nepomuceno; cilada feita' pelos paraguaíos;
- em 1853, no Rio de Janei- alguns elementos do 26° Bata-

1'0, onde nascera aõ de julho de lhão de Voluntários da Pátria,
1785, faleceu o General Fran-. inclusive . o Major Sebastião'
cisco de Lima e Si.lva, filho do Tamborim.que foi morto comba->

Marechal José Joaquim de Li- tendo;
ma e Silva e genitor do General - em 1868, o Marechal Lima.:

Luiz Alves de Lima e Silva, Du- e Silva, Duque de Caxias, pas=

que de Caxias. Em 1841' o Im- sou em revista o Exército Bra+

perador quiz agrao.ã-Io com o silelro, reunido no acampamen-··
titulo de Barão da Barra Gran- to de Reducción-Cuê;.
de, mas Lima e-Silva recusou

.

- em 1869, em Alagoas, foL

por não ser o titulo acompa- Inaugurado o Instituto Arqueo->
nhado das honras de grandeza; lógico.

- em 1858, em São Domingos

Eleito pela zona: serrana.,
com o nucleo centrar 'Ide seu.

prestigio 'em Lajes, de' que é

filho, o sr. Otacilio Costa, no
parlamento, tem sido vigilan
te defensor dos mais -altos in
teresses de Santa Catarina..
sendo de salientar, em suas ati-·
vidades tribunais, os miJ.gnifi-·
cos discursos -proteridos em de-

fesa dos municipios.
-

Associando-nos ao júbilo
de seus amigos, pela datá de

hoje, endereçamos ao distinto
conterrâneo nossas hoinena-'

geris cordialissimas.

André Nilo Tadasco

PRECISAMOS DE AGENTES EM TODAS AS CIDADES DO

INTERIOR - NÁO PRECISA PRÁTICA

Grande Cia. Nacional precisa de agentes, representantes e cala

boradores eu/todas as cidades do interior. Servem moços, moças,

homens, senhores, militares, funcionários públicos, bancários, ns-
cais, para terem ótimo 'rendimento mensal mesmo nas horas vagas.

Também admitimos pessoas que já tenham colaborado) com .

Cias. de Capitalização, Sorteios, Seguros, etc. Não precisa ter

prática. Ensinamos o trabalho e garantimos ótimo ordenado
mensal. - Escrevam sem compromissos para BRASIL LTDA. :-
Caixa Postal, 3.717 - Rua São Bento, 260 - SÃO 'PAULO�'

.....�................•........•........•.........••

FRECHANDO ..•

Como ôntem, persistamos hoje na cOlll!j)anhia dos sábios:

"Amigo,s e inimigos estão, a miude, em posições trocadas.
Uns querem mal, e fazem bem. Outros almejam o bem,.e nos

trazem o mal. Nâ'o poucas .vez,es, pois, razão é lastimar o zêlo dos

amigos, e agradecer a malevolência dos opositores. Estes nos sal

vam, quando aqueles nos estraviam. De sorte que, no perdoar aos
inimigos, muita vez não vai sómenle caridade cristã, senão tam-'

bém justiça ordinária e reconhecimento humano. E, ainda quan

do, aos olhos ,do mundo, como aos do' 110SS0 juizo descamirihado,.
teIl:ham logrado a nossa desgraçà, l:lem póde ser que, aos olhos d3!

filosofia, �os da crença e aos da verdade suprema, não ha.iam con

tribuido senã'o para a nossa felicidade".

. (Rui - Oração aos moços).
GUILHER.ME TAL
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