
o SENADO� EM SUA SESSÃO DE ANTE-ONTEM, APROVüU� EM PRIMEIRA DISCUSSÃO� O PROJETO Q U

CRÉDITO DE SETE MILHÕES DE CRUZ,EIROS PARA AUXíLIO DOS MUNICíPIOS DO 'SUL CATARINENSE1 VíTIMAS DE

ENCHENTES EM PRINClPIOS DÊSTE ANO.

Os moinhos instalados em terri
tório nacional vão moer o

nosso triqo
Riõ, 2 (A. X) - ° grande volu

me de compras de trigo de prur-e
dê ncia norte-americana levou o.

Banco do Brasil, através a' sua Car
teira de Exportação e Irnportação,
a suspender as licenças para a sua

importaçâo.
•

A medida foi tomada no justo
momento. pois que a grande quan
tidade cio produto existente pode-
ria originar a sua deterioração COJlJ Uma lei que será uma definição de princlpws
evidentes prejuízos para todos. constitucional, mas envolven-
Não obstânte, sabe-se que a fati- ,

nha americana e também a de 1)1'0' Rio, 2 (V. A.) - A questão do materia complexa e que
cedência argentina existente "no relativa aos abusos do poder abrange consideravel volume
pais é sufieiente para garantir o econômico r�elos "trusts" e de interesses de tôda ordem. A
nosso abastecimento que orça cevcu monopólios voltou novamente matéria, como se vê, unia vez
de 100.000 'toneladas mensais, ate

ao cartaz, o pro]'eto que regula ,.f,,�lrovada, limporlará, afinal,
julho de 1949. '

Ao mesmo tempo uma grata no- O assunto, o qual está em an- em verdadeira definição de
ticia é. trazida à divulgação. Os damento na Câmara Federal. príncipíos no campo da econô
moinhos instalados em território Trata-se em sintese da re- mia política e da política eco
nacional vã? traba�har os grãos d.a I gUlamenta'ção de' um preceito nômica.
safra de trigo nacional- que as ÇS- .:..... _

timativas o í'iciais situam entre

de Amazeni:50.000 e 500.00 toneladas, ou �p., 24 macacos e mazuDla
Ia, quase a metade do cansamo '.

anual do país. N Y k'Merece registro espec�al o _fn- ova or
menta da lavonrn do trigo. obtido
llO Br-asil. iá agora )JI·otegida 1)')r
medidas oficiais eficazes. Certos 1'ambem 4
do apôio governamental 'os lavra
-Iores exnrimem com os esplêndi
rios resultarias obtidos na presenta
safra de trigo a confiança, prorne
tendo os trigais do sul do país alar
garem-se pelas, suas campinas, rli�
brando-se. talvez" a produção na
safra vindoura.

Desse modo. os brasileiros irão
ter ás suas mesas. num determí na
elo neriodo de 1949, pão 100'70 hr;1-
<ilcirn.
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Os direitos' do homem Tere�os pão brási-
PREÂMBULO DA DECLARAÇÃO APROVADO NA O. N. u. letro em 1949
Paris, 2 (V. A.) - Ê o seguinte o social e melhorar as considerações

texto, já aprovado, do Preâmbulo de vida em maior liberdade;
da Declaração dos Direitos do Ho-

considerando, que os Estados
membros prometeram promover,
em cooperação com' esta Organí
zação, o respeito e ii observancia
universais dos direitos do' homem
e das liberdades fundamentais;
considerando que o entendimen

to comum dêsses direitos e liber
dades é da maior importância pa
ra o completo cumprimento desta
promessa;
considerando que é essencial

promover o desenvolvimento de
relações amistosas entre as na-

mem:

'''Considerando que o reconheci-,
ruento da inerente dignidade e cios
direitos iguais e inalienáveis de
todos os membros da família hu

mana é o fundamento da liberdade,
da justiça e da "paz do mundo;
considerando que o desrespeito

e o desacato aos direitos do homem

resultaram em atos de barbaria

que tem indignado a consciência do

mundo;
considerando que o advento de

um mundo em que o sêr humano

goze da liberdade de palavra e de

crença e esteja liberto do receio e

da necessidade foi proclamado co

mo a mais' alta aspiração do ho-

ções.

A Assembléia Geral proclurua,
agora, esta declaração dos direi
tos do Homem como, modêlo co-'

ruem comum; I1lUIll de realização para todos os

considerando que é essencial, se POYOS e todas as nações, a fim

o homem não deseja ser compeli- de que todo indivíduo e todo ór-
do a se valer, como último recur

so, da rebelião contra a tirania e

a opressão, que os direitos do ho

mem sejam protegidos pela norma
da lei;' .;_

considerando que os povos elas

Nações Unidas decidiram, na Car

ta, reafirmar a sua fé nos direitos
fundamentais do homem, na dig
nidade � no valor da pessoa hu-

gão ela sociedade, tendo esta De

claração constantemente em men

te, se esforce, pelo ensino e pela
educação, por promover o respci
to n esses direi tos e liberdades e,

por meio de medidas progressistas
nacionais e internacionais, garan
tir o seu reconhecimento e obser
vância universais efetivos, tanto

entre os povos dos Estados ruem-

mana, no direito igual de homens bros entre si COÍl10' entre os povos
e mulheres e promover o programa dos territórios sob sua iurisdiçâo ".

serviço da paz, ,

as indústrias Krupp Enfraquecido
Hamburgo, 2 (U. P.) O aproveita�do-se as suas. peças marocbal�govêrno militar britânico a- em benefíclo da economia ale- U

nunciou .que as 127 fábricas mão Além 'disso, ·22 fábricas re

Krupp, em Essen, serão utili- lacionadas com a manufatura
.zadas para as indústria de paz. de armamentos serão destruí
Referindo-se ao aproveitamen- das, a menes que o govêrno
to das famosas fábricas de ar- alemão, dentro de um prazo de,
mamento, diz o comunicado tempo razoável, não apresente
britânico que as 127 fábricas planos detalhados para conver
em questão não, têm relação tê-las para a produção de artí
alguma com arabrícação de ar" gos de paz. Acrescenta-se que,
mamentos. Anunciou-se, tam- de acôrdo com as normas es

ibém, que setenta e três fabri·
I tabelecidas,

a:s fábricas não se

cas avariadas, ou sejam mais
I
rão devolvidas a seus donos

de 60%, serão desmontadas, originais,

o
o
Péiain

Paris, 1° (V, A.) - As condições
f'isicas do velho marechal Pe'tain
enfraqueceram considerávelmenta
nos últimos dias, ao que anuncia n

sr. François . Mitterand, ministro
de Informações. Em alguns circu
las admite-se que o Gabinete, em
sua reunião de hoje, talvez resolva
transferir o velho marechal de sua
atual prisão na Ilha d'.Jeu, ao Iarao
da bahia de Biscaia para Víllene�l
ve Loubet, no sul da França, onde
Petain têm uma propriedade.
° sr. i\fitterand, porém,' infor.

mau que nada ainda está resolYiJo
nêsse sentido.

Nosso antep&ssado
: prehistÕrtco ...

Berkley" Califgrnia, 2 (U.
P.) - Foi hoje conhecida a
descoberta de um outro ante-
!passado pré-histórico do ho
mem: um homem-macaco de
mais de 3 metros de altura,
'que viveu na Africa, há uns 5
milhões de anos atrás. A expe
dição à África, patrocinada pe
la Univ�rsidade da Califórnia,
ahunciou hoje o achado dos
restos fossilizados do maior dos
"elos" perdidos na ,evolução do
homem. O gigantesco homem
macaco era, possivelmente,
duas e meia vêzes maior que o

homem moderno, maior e mais
forte qu,e um gorila, porém
com um cérebro comparativa
mente pequeno,'

Tôda criança sente um grande prazer ao receber al1gum di
nheiro. Dê es,se prazer a seu filho, por meio de uma caderneta
da CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE SANTA CAT.ARINA)

o melhor presente de Natal. .

Na ComissãO' Central de Preços
4 posse do novo Vice-PTesidente. - DiscuTsou o Ministro

.

do TTabalho
Rio, 2 (A. N.) - Foi empossado, e caminha ainda numa 'econômia

ôptem, o novo Vicc.p,residente d'a primária. ° novo Vice-Presidente
Comissão Central de Preços, sr. pronunciou um discurso fris'anilo
Luiz Dias Rolemberg. ° ministro que no momento atllal, como de
Honório Monteiro disse que a rere.. currência do reajustamento d'us
rida comissã'o têm os flanc'eis mui - vencimentos e salários, o contrõk
to largos, sofrendo por isso criti· de preços é fundamenta] para o

caso Elogiou a capacidade do sr. equilibrio da nossa econômia. Ter,
Luiz Dias liolenberg como técnH") minando o seu di�cnrso, o sr. H,)
em questões econônlÍcas e a at.ua- lenberg declarou caber à Comissão
cão dos seus anteceSSOl'es. Accr- Central de 'Preços conseguir arti
tnou que -reconhece as dificuld::lc]e5 cular uma politica enérgica e jw
dos problemas entregues à r.o" ta de contrôle de preços, estudan
missão Central dt> Preços, de vez do com a máxima dedicação e ,elll

que ela joga c:om fatores flutllant:!s medir esforçns todos os problemas.

Na assembléia· Legislativa
Presidente: Sr. Deputado Ruy Cesar Feurschütte -- P .. S. D.

Secretários: Srs.' Deputados Pinto de, Arruda e Alfredo Campos
- P. S. D.

•

Aberta a sessão e lida a ata da anterior, que foi unanimemente

aprovada, passou-se à leitura do expediente do dia.

"PROJETO DO ESTATUTOS DOS FUNCIONARIOS PúBLICOS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA"

,Vêm sendo estudados com particular, atenção e cuidado, os Esta

tutos dos Funcionários Públicos de Santa Catarina. Tendo em vista

unicamente os sérios interêsse dos J;OSSOS servidores públicos, 'Os depu
tados catarinenses muito têm feito pelJ que de fato e verdade cons

titui as aspirações dos mesmos servidores. Airida ôntem, longa foi a

sessão, sendo nela cuidadosamente estudados tudo aquilo que se acha

.va marcado para" ser ventilado na mesma.

:Antes, porém: de se entrar nos estudos dêsse momentoso trabalho,
foral� discutidos e aprovados por unanimidade os seguintes projetos
de-lei:

10) Votação dá redação final do projeto-de-lei n. 92/48;
20) Votação da 'redação final do projeto-de-lei n. 93/48;
30) Votação da redação final do projeto-de-lei n. 118/48;

. 4°) Votação da redação final do projeto-delei n. 135/48;
50) Votação da redação final do projeto-de-lei n. 138/48;
60) Votação da redação final do projetode-Iei n. 120/48.

Terminada a sessão, Ó sr. Presidente deputado Rui César Feurchütto

marcou sessão extraordinária para amanhã', precisamente às 9 horas da

manhã.

,

«trusts» e monopóliosContra os

para

arapongas
-

e um casai de onças'- em -viágeii't aena
.

para o estrangeiro' .

A bordo ele um cliper da Pan I
Amerrcan \Vorld Airways, Ioram

_________

'

-----.- embarcados, ôntem, para o Bro nx

T t d Com r"·lal Zoo, de Nova York, �4 macacos da

ra ..8 O J e \J região amazônica, que sofreram um

B ·1
estagio de oito meses, para adap-

eu tre O raSI taçâo ao meio novaiorquino, no

pequeno jardim zoológico particu-

e O Urugua I• lar mantido pelo antigo diretor do
,Iardim Zoológico de Lodz, dr, Rvs
zard Tornski, no Sitio dos Eucalip-

Chegou a Missão Comerciai tos, em Miguel Couto. Nessa �';ta-

Uruguaia ção de treinamento e adaptação, dé'

Rio, 2 (A. N.) _ O Embai- animais silvestres, estabelecida 'PC7
lo zoólogo polonês e \ sua éSPÔSIl,xador -do Brasil' no Uruguai' e encontram-se bichos de várias pro

sra. José Roberto de Macedo cedências, de cujos grupos foram
Soares, ofereceram, no Palacio destacados, com o mesmo destine,
do Boulevard Artígas um al- quatro arapongas do interi?r llall-

, . _ '. Iista, e um casal de onças pintádas,
moç_o a Mlssao ComercI�1 Uru- adult�s, de.,�.ato Grosso, que segui
guaia que vem ao Brasil parai rão sábado, ém outro avião, par.i o

negociar o novo Tratado do Zoo de Amsterdam.

C.omercio e Navegação entre o

Brasil e o Uruguai.
'

,Estiveram I presentes o 'mi
nistro da Pecuaría e Agricul
tura, d sr. Luiz Alberto Brause;
ministro de Industria e Co
mercíoe sr. Fernando Farina;
sr. Nilo Berchessi, sub-secretá
rio da Fazenda; ministro Ple

nipotenciário
'

Arigosto Gonza
lez e sra.;, Daniel Rey Vercessi
e sra.; sr. Miguel Rognoni e

sra.; engenheiro Alfredo Weiss

Oe sra.; diretor do "EI Mundo S jornalistas' vão
Uruguaio" e sra. Julio Capora-

ter 3um'en'to dele Scota; dr. Newt.on da Silva

Carneiro, presidente da Asso-Iciação
, Comercial.do Esta_do do Sa I ar iOS

parana; sr. AgostlI1ho Leao Ju

nior; senhorinha Mary'Castro
e Silva; sr. Miguel Jauregui
berry; sra. Roberto de Macedo
Scares, secr.etario da ,Embai
xada do Brasil € sra. Ruy Bar
bosa.
Ao "éhampa;gne" falou o

embaixador Macedo Soares que
desejou o mais completo êxito
da Missão, tendo O· ministro

Arigosto Gonzalez, a;gradecido
as palavras do embaixador br�
sileiro enaltecendo ,a atença(#
daqueÍe representante dipl?n;a
tico do Brasil em MontevIdeu.

Novas tarifas postais
e telegráficas

Rio, 2 (V. A.) - O "Diário
Oficial" de ontem, publicou na

íntegra o texto da lei sanciona
da pelo Presid�hte da Republi
ca sôbre () reajustamento das.
tartfas postais e tegráficas.

li[o, 2 (A. N.) - ° Sindicato rios
Jornalistas Profissionais distri 'JlI i�l
lima nota à imprensa informando
que juntamente com o Sindic3,t()
dos Proprietários de Hedação e

jornais, foi realizado uma reunião
para examinar o pr'Oblema do au
mento de vencimentos dos jorna
li stas. Em llrincipio foram I'!'':'-'
nhecidas a necessidade e urgência
do referido aumento, sendo slJa

percentagem minima· assunto de
outra reunião, dentro de alg'Uls:
dias. Ambos os sindicatos estão in
teressados em solucionar o proble
ma rápidamente, achando-se eJl!

penhados num resultado satisf::tlo,
rio para a classe d'Os profissioll:1ís
rTa imprensa. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO \ - c

DIA 4 SABADO. "SOIREE DO INSTITUTO DE' EDUC.AÇÃO' (DIAS VELHO") .. DIA 8 QUARTA-FEIR� ÀS 16 HORAS CHÁ DAS GINASIANAS Du
".COLÉGIO CORAÇÃO JESUS". DIA, 11 SÁBADD:. "SOlRÉE'" EM HOMENAGEM AO DIA DO ENGENHEIRO E DIA 19. DOMINGUEIRA. INICIO ÀS 21 '

:'HQRAS. DIA 25. NATAL. F�STA PARA OS FILHOS DOS ASSOCIADOS C_!)M FARTA DlSTRlBpIÇÃ_O DE BOM-BONS, DAS 15 ÀS 19 HORAS. DAS 22,
HORAS EM DIANTE, "SOIREE-MIGNON". DIA 31 GRANDE BAILE DE SAO SILVESTRE: COM A PARTICIPAÇÃO DE. UM CONJUNTO MUSICAL DE

PôRTO ALEGRE.
. ,

, '

.
-.

Plano Aliança "Tipo Extra"
41705 Milhar -

do 1° prêmio e final do 2° . ; r .•••...•• , 60.ÓOO,OO
65504 Milhar do 2° prêmio e final do 3° � . . . . . .. 50.000,00
14096 Milhar do 3° prêmio e final do 4° . . . . . . . . . . . . . . .. 49.000,00

* * * _ 61705 Milhar dó 1° prêmio e final do 3° ..... ",' . . . . . . .. 30.000,00
LEOPOLDO BACK 15504 Milhar doi 2° prêmio e final do 4° ?5 OO� 00

Faz anos, hoje, o sr.' Leopoldo Milhar prêmio e final do 5<)
" , . .. -. (,

-

Back conceituado comerciante
44096 do 3° . . . . . . . . . . . . . . ..

- 20.000.00

-nesta' praça e pessôa de grande cir- 11705 Milhar d-o 1� prêmio c final do 40 •.........•..... 15.000,00'
.curIo de estima. \ 45504 Milhar do 2° prêmao e final do 5° . . . . . . . . . . . . . . .. 10.000,00

ÁS manifestações de simpatia: que *1705 Milhar 'ao '1° prêmio c final do 5° '.'"''' 1.0 01)0 O')
.Ihe serão prestadas "fJOJ--êssit í1i'6�i: 54096 Milhar final do 10 , I

.. ,I

b..
do 3°- prêmio e

"

, . . . . . .. 10.000,01)
-VO, tam em nos associamos.

_ o _

Cada inversão da dezena cle milhar da direita para a esquerda, dDS

FAZEM ANOS HOJE: comb�nações cio "Tipo Extra", está premiada com o valor de C�$5.00.oo.
_ O -sr. Agenor Cardoso, che-

' Observação: - O �róximo sorteio realizar-se-à no dia 29 de dezem

fe dos guardas da Penitenciá-: bro de 1_9�8,., pela Loteria Federal do Brasil, de conformidade com u De-

Tia do Estado'
" er-eto-Lei /.930, de 3 de setembro cle 1948. JI -

_:_ a exma,'sra. d. Lídia de ' _

EDUARDO F. LOBO - Diretor Tesoureiro

Lourdes Cláudio; " 9· PEÇANHA ,::::_ Diretor Geren�te'
___:_ a srta. Ema Mancelos, Visto --ALEXANDRE DA PAZ, --'--- Fiscal Federal'

:professora normãlísta; Convidamos os senhores contemplados, que, 'estejam com os srti-

_ a exma. sra. d. Carmen tulos em dia, a virem à nossa séde para receberem seus, prêmios de

Figu�1redo Fontoura' digna es- acôrdo com o n/Regulamento.
'

pôsa do sr, Mércio Sabino Fon
toura, funcionário da 5a R. M.

_ o aplicado estudante Sta

vros Kotzias, filho do concei
tuado comerciante Anástacio
Kotzias.

-0-

NASCIMENTO, ,

O lar do nqsso )-hstinto e,onterr:1':
neu sr, dr. Hau] ,Schaeffer, depnta
-do estadual e vice-lider da banea-

da do P. S. D, na Assembléia I,cc
.gislativa cio Estado e de sua exm:'.

. ,espôsa d. Lúcia Schaeffer ac11a-se

-enriquecido com o naSCImento,
(lC'orrido ôntem, de uma -robusta

DfiE!
ANIVERSÁRIOS:

'SENHORI'!'A SUELY GOUVÊA
Faz anos, hoje, a gentilíssl

.rna senhorinha Suely Gouvêa,
_ funrãonárta do Departamen
to Estadual de Estatística e

.düeta filha do 2° tenente elo

.Exército José Valéria Gouvêa
e sua exma. espôsa d. Orlan-
.dina Jacques Gouvêa. ,

A aniversariante conta nu

merosas amizades,. que lhe �e
Tão, boje, mais uma vez ma

.níréstadas por votos de felící

.dades, os quais serão também

.os que 'lhe fazemos.

MENINO GERALDO-JOSÉ
Graldo-José, filhinho do sr.

..José Ligocki Carvalho, faz ho

. [e o seu primeiro aniversário.
Por esse motivo o lar de seus

:pais, onde 'sua dígnissíma ge
.nttora, exma. sra. d. Cecilia
_L. C.arvalho, ,lhe dispensa ca

rinhos especiais, está em f'es-

'1;a.8, que traduzem os votos de
todas as pessoas' amigas pela
felicidade do 'pequeno Geral

, do-Jose. ,

Esses são também os votos
.de "O Estado":

, menina.
Ao distinto casal, nossos

bens.

VIAJANTES
Chegou ontem, pelo aVlliO Ih'

, VARIG, o Dl'. Dagoberto Silva, ('on
,

sultor juridico da firma Calvy-ie
Souza

.

Tavares e conceituaeio :1(1-
-

vogaeio no foro de Curitiba, ([Ué'
veio li FlorianópoI'is a serviços pro_
fissionais.

ALI!\NAÇ�O BR'!�, 9���ND�TUA. IS!}��á�O�S
CAHTA PATENTE 113 - EXPEDIENTE PELO TESOURO NACror-;-AL Avante Premiére de Gala'
'.

Resultado do sor-teio realizado no dia '27 'de. novembro de 1948, (Em Beneficio da Campanha elo
Promin, estreptomicina. Pró Cons

pela Loteria Federal do Brasil, de acôrd:o com o artigo 9 do Decretu-' trução chi Casa do Estudante)
Lei "n, 7.930, de 3 de setembro de 1945, revigorado pelo n. 8.953, de:W - Uma história de arnôr tão H/1-
de janeiro do pp. conforme circul�r n: 2 da Diretoria de Rendas In- da ... que foi escrita cm música. FI;
terrias de 8 de janeiro de 1946.

.

c!esprezou todas as glórias .Io

Plano Federal do Brasil _ XYX e Plano Aliança mundo, pela ventura de ser espôsa
. daquele homem bom que poucos

compreendiam .mas cujo- grande co-

ração êle bem conhecia. ISONATA DE AMóR
COM: Paul Henreid - Katheri

ne Hepburn - Robert Walker
O grande amôr e a musica de

.Schurnann .

Músicas de ; Lizt - Schumann -

Brahms , •

Interpretações do famoso pianis
ta Arthur Rul:Jinstein
No programa: 1° Noticias da Se

mana Nacional 2° Noticiário Uni
ver-sal" - Short
Preço: Cr$ 30,00 único
Censura até 14 anos.

Especial . Popular
10.000,00 c-s 5.000,00
1.200,00 Cr$ 600,c:,
.300,00 crs 200{UD

Liberal Clássico

50,000,00 Cr$ 25.000,00
2.500,00 c-s 1.250,00
600,00 c-s 300,00
200,00 Cr$ 100,0(;
�

60,00 Crq' 30,00
7.930

1.705 Prêmio .maior' Cr$
705 Centénas " Cr$

Milhar ,invertido . . . . . . ..

';'"
Cr$

Série 4, número 1.705 Cr$
Milhar de qualquer série " Cr$
Centena .. '.' 1.... Cr$
Inversão do �ilhU'r : 'Cr$
Inversão da Centena , . . . . . . .. Cr$

.
. Adaptado ao _Óecret� n.

Plano Aliança
\ Liberal

Série 4, número 1.705 '.. Cv$ 40.000,00 Cr$
Milhar de quaíquer série r. .. Cr$ . 5.000,00 Cr$,
Centena .. __ .. " Cr$ '1.200,00 Cr$
Milhílr . na. ordem' inversa . . . . .. Cr$ 2.000,00 Cr$

Re�ultado da Loteria Federal do Brasil
.

Clássico

20.000,00 .............. " .. '. � ..

12.500,GO
60,OD

"' 1.000,uo

43 Feira dia 8.ODEON
Inaugur-ação da Nova Aparelha

gem - Perfeição - Nitidez.
.

A "últim'\;,palavFa" em equipa
mento sonóro

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

. 1705
5504
24096

45lt
5784

FRAQUEZAS EM GERAL,
VINHO CREOSOTABO
" S -I L V 'E I R A "

prêmio
prêmio
prêmio
prêmio ...................................

5° prêmio .........•..
;

o···

---, --- '_

.......................�

:
.

'

I
': Datilógrafa- I:

.

diplomada·
I Oferece seus serviços. '1• •

: Cartas a Maria Inês, ..

: Ferreira.
•

: Caixa Postal 55. •
• •
••••••••••�••••••••••••••t

C()MPANHIA
I :"JTERNACIONAL

,

DF,

qi\ PITALT7.ACAo
IAmortizacão de Nc vetnbro

No �ortl'llll't'ali?otr1n em 30 de
I Noyembro de 91t8 to arn sortea

� da!' 'l� seguint .... cornbínaçõee j

w
,e
D'
R
G
o
B
-f

R
'Q
·E
H
S
B
y
L

-H
Y
E'
B
K
I
C
K

I
Escritório à Rua Conse-
lheiro Malra, 122. Nesta,
Inspetorias e agenci�s .nas

principais cidades do
Estado

I,

�Curso ,de Admissdo
do

Prof. José Warkeu, lel1te do Colégio Catarinense.
Curso que. apresentou a máxima percentagem de aprovação.

P.repara' candidatos de ambos sexos ao' exame de admissão nos giná
sios 'masculinos e femininos, Escola Normal, Academia de Comércio,

.Liceu Industrial.
lnício das aulas: 6 de Dezembro, às 14 horas, no Grupo São José·

Matricula: Desde 1°' de Dezembro, das 13,30 às '15 horas, no Grupo
,

Escolar São José.

Desp'esa: Cr$ 250,00, PQj·'a_·o curso completo, pagáveis no ato da

.

malrícula.'
NOTA: Desde 15 ge Dezembro, as ,aulas com.ecarão às 8 horas da manhã

Haverá um repouso por oC,asião_ das festas. ,

.���
COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"

.Fundada em 1870 - Séde: BAHIA'
INCÊNDIOS E TRANSPORTES

'. Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL- E RESERVAS _Cr$
.Responsabildades . .. '. .. 'Cr$
Receita . .. ,.. .. .: �. Cr$
Ativo :.� : 'Cr$
Sinistros pagos nos últimos ,10 al1'os .. ,. Cr$ I 98.687.816,30

!
ResponsabiÚdades. -. . . .. Cr$ 76.736.4()1.306,20

- Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire d� 'Carvalho, Dr. Francisco de Sá
Ãnísio Massorra, Dr .. Joaquim Barreto de _,;\:raújo e José Abreu:

, �

......_..._. w__,.,..t-_._��-_-_-_·_-.·J".,._,._.;._.._·._.-.-.·.·..-.-_-.·_-_-.-_-_-.-.-_-_-..

"

lviso importante aos SenbOff.S 4ustriac08
que se acbam Registrados como

de nacionalidade ll�mã
.

Procure ou .escreva á firma M. L. ARAUJO. - Emprêsa Intern;edlá-'
ri� - que, promoverá, com rapidez e eficiência, a devida retificacãf) de
seu regi�tro (Cart. modo 19) á sua legítima nacionalidadt!' - AUSTRíAÇA.

ESCRITóRIO: - Prqça 15 dê Novembro, 23 - 1° ándar - sala <1
Caixa Postal, 195 - Enderêço Telegráfico: INTER

FLORIANóPOLIS -' SANTA CATARINA,
•

Pedimos aos nossos distintos -leitores, o obséquio de preencher o

COllpOIl abaixo.. e remetê-lo à nossa Redação, afim /de completarmos
quanto antes; o nosso Cadastro Social.

,-
.

,

,

NOlue _
.

Rua ,. Est. Civil '
.. " ...•... '. D. Nas�:.·.·.·;·:::

"

:

..

:.:
Mãe ._•.•.•. _. •••• , ••••.••••••••.•••••••••••••.••••••••.••..• l ••

Pai -

'; ...•...

Emprego ou Cargo . .. :::: .,

..

: : . : :
..

:.:
.

Cargo do Pai (Iuãe) ,.

Observo

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80

.0.0 o ••••••• 0 ••• 0.0 ••••••••••• O_!O ••••••

.

Arvores frutileras
,

.

Arvores: Frutiferas enxertadas, e plantas orn:a.mf;niais nas

melhores qualidades oferece o graqde Estabelecimento de.
FIQ.ri, e PO)llÍc1Jltura

H. J. Ci�per.
Corupá. \

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

BOM NEGOCIO
,

. ,

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
�.tta de 10'/. 80 ano com recebimento de Turos mensa.is.

Inlormações-' nesta rsdaç8.o.

, . . . . . . . . . .. � .

Agradeceriamos, também, a gentileza de notíqias de nascimentos.

\
casamentos e outras, de parentes ou cle pessoas amigas.

� _

-

\ I i
OUER VESTlR·SE COM CONFORTO f ELEGAMCIA J

\ 1\ ftlfaiatãriaRE
A

Mello
II .

"'11" F'e]iopl" Schmüt' 48

/

•

"
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Informaçoes uter- ICaixa deEconômica 'federal
I

Santa Catarina
EDITAL

Uorario das empre
sas rodoviarias

, .

..........->.w...._--_.._-.-_..._·.-• .,.,.,._._.._.

De ordem do sr. Presidente do Inquérito Administrativo mandado

instaurar para apurar írregúlarldades na Agência da Caixa Econômica

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

J948) fica citado, o sr. CARLOS JOSÉ, MOOITZ DE SOUZA, caixa de

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

bido, nos termos do artigo 174, do Regimento Interno provisório desta
ErprealO 810 Olstóvlo - LatruDa

7 horas. Caixa' Econômica" para apresentar a defesa que tiver, dentro do prazo

ru�uto-V!a9Ao Itajal - Itajai - II )to. de dez dias a contar do oitavo dia após a publicação do presente edi

ExpresSo BruBClUenH - Bruclu. - tal.
16 hora.. I
Exvresso Brusquens. ...;.. NOTa 'I't'ento

- 16,30 hora.. :
Auto-VlaçAo' Catar1nellM - Jo1DT!le '

,

- • horas. I
Â1tto-Vlaç40 -- -ortarlnenae-- Ow1Uba

- ti horas.
RodoviArJa Sul·Brufi. - Pôt'to Alecr.

- 3 horas. .

'

RapIdo Sul-Brasüetro ...: JolnTUt -
Ú ti e 14 horas.

TERCA·FEmA ZYHAuto-VIaçAo Catarlne1llle - PÔl'to Ale-
gre - 6 horaa, :

Auto:Vtaç� Cat.armenH - Curitiba II- 5 horas
'

Auto-VlaçAo CatarlnenH - JOlnY1l1
- II horas.' I
Auto-Viação Catarlnen.. _' 'TI,bu'to:

1
- 6 horas.
Expresso São Crl8tóTAo - Lquna -

7 horas.
Emprêsa Glória - LtCuna - 1'Ji

e 6>,2' horas. di
Expresso Brusquenes - BrusquI -

16 horas.
,A-,to-Vlaçll.o ltajaJ - lta:Ja1 - 111 no-

�L
. I

Rápido Sul Brasileiro - JolnY1le - "IS e 14 horas.
QUARTA-FERA ,

Auto-ViaçAo Catarlnense - Cilrltiba,
- li horas.
Auto-Viação Ca�se

- II horas.

Auto-ViaçAo Catar!n-enH
� - 6,30 horas.

'Rápido
Sul Brasileiro' - Jolnvile - ,.

5 e 14 horas.

.; Expresso São Oristovao -- Laguna -

.. 7 horas.

"1'
Expresao Brusquense - Brusque :

� 16 horas..

Anúncios mediante contráto. � Auto-Viação Itajal - 'naJa! - 111 no-
• raso

>

I
Expresso Brusquense - Nova �to

� -R����iá�f:asiIl Brasil _ PÔl'to Alegre',
RECEBEU VARIADO. SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

. ". horas ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.- U •

QUINTA-FEIRA.
'

Auto--Viação Catartnense POrto 1 MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
Alegre - 6 horas, I PARA HOMENS
Auto-Viação Catarinense CUritiba

- 5 horas.
'

I ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
_ �u���!��1I0 Catai"lneIltle - JolnY1le

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

___-.-___::.s�:a.d:�.-.-.-.._-_._ l=:�,��t�l��. �:::1::: ��::: Tudo pelo menor preço, da ·praça
17 �:i;:: ::rl�1:0V::g\:aL:u:a1� Faça uma visita ii Dessa Casa everifiqu6--
" 7 1/2 horas.

'

..

16E:�:::.so Brusquen.... - Brusque -.. nossos nre"os e artigosAuto-Vlaçllo Itajaí - ltajal - lA! no- P \I
raso

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvile - la I
15 e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - XapecO - Is J I-, II horas. I

SEXTA-FEIRA

IRodoviárIa Sul Brasil - PÔl'to AI� I
- 3 horas. '

Auto-Vi<>ç1ío Catartnense - durltib&

'I- 5 horas.
'

,

Auto-Viação Catarlnense·- JolnvUe
- II horas.
Auto-Viação CatlU'!JnenlMl - t..a.cuna

- 6,3'0 horas.
Expresso São ertstovAo - LIgtma -!.

7 horas. •

Auto-Viação Haja! - rtaja! - 18 ho
ras

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro

às 5 e 14 horas.
8ÁB�

Auto-Vla.çAo Catarlnense - CUrIUba
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JolnTUe _

às' 5 e 19 horas,
- II horas,

Aut,o·Vlacão Catarlnense - J.otnvUe.
- 6 horas.
AIHo-VlaçAo' CatarLnense -- Tu'barão

- 6, horas.
Exor�sso São CrlstovAo - Laguna _

7 horas.
ExpreSllO Brusquense - Bruaque _

14 horas.
Autc Viação ltajaf - ltajal - UI ho-

ra·s. .

Expresso Brusquense - No" Trento
- 9,30 horas.
Exoressn Glória - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 hora

o ESTADO
Redação .e Oficinas à rua

João Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS

Proprietário e Dír--Gerente
SIDNEI NOCETI

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEyES .

Chefe de Paginação:
FRANCISCO LAMARQUE'
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

l\ua Senador Dantas, 40 - 50
, andar

TeI.: 22-5924 - Rio de Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

• 80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano ;1".. .', Cr$
Semestre ...•••. _ Cr$
Trimestre Cr$
Mês .... _ . _ .. _ . .. Cr$
Número avulso .. Cr$

90,00
45,00
25,00

No Interior

Ano __ . _ Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,60
Trimestre .. _ . . . .. Cr$ 35,00
Número avulso _. Cr$ 0,60

Os origiolUs, mesmo não

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não' se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

Viacão Aérea
_"

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

CRUZElHO DO SUL - 13:55
Norte

Terça-feira
.

- til - 10,40 - N.orte
I 'ZEIHO DO- ::5UL - 12,00

N,orte
VARIG - t2,3(J -: Sul

PANAIR - 13,50 - Sul

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

Norte
VARIG - H,40 - Norte,
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR -:- 13,50 - Sul
,VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 1.5,30

.sul

Se:eta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 10,40 ..L Norte
VARIG - 11,40 -jNorte
PANAIH -; 13,50 - Sul

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

Norte

Dqmingo
PANAIR - 10;40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL � 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

__/
\

'

Muitas felicidades pelo nascime.

to de seu filhinho I

Mas, não esqueça" que o melbOI

presente para 9 seu "PfMPOLHO�

1
é uma caderneta do CRJ!:DITO
MUTUO PREDIAL.
�

.

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

TERRENO
�----------------------------------------------------�'--

SEGUNDA-FEIRA

Florianópolis, 19 de novembro de 1948.

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 paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá, seu escritória

(Rua Presidente Coutinh<. n. '22).
nos primeiros dias de agôsio, espe

rando continuar a merecer as espe-

o VALE DO ITAiAJ
Procurem na A�êlRf3l&

Progre88�,
LIVRARIA 43, LIVRJ.lRLA

ROSA

Arí Mafra'

Secretário Geral

Ouçam, diàriamente, das 10 às [II horas, às euâiçõe« da

., 6, Radio Difusora de- LagoD�,
970 kilociclos onda de 3()0 metros.

Laguna Santa Catarina - Brasil

•

Ouçam diariamente, das 9 àsvIJ e dás 17 às 22 hore«

ciais atenções ée seus amigos
clientes.

Pedro Medeiros. Auxiliar

e

9,00
0,50

Laguna LOJa DAS CnSEMIRftS

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

, .

. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. �.

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq-.1inário Cr$ 250,000,00
Prédio, Imoveis' Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S_ c.

Vende-se tb.· só maquinário
Informações com A. Wehmut�

Brusque - Santa Catarina".

RBOIO, TUBa� ZYO 9

. . ..
.

Casa'Retem
construída
DESOCUPADA

FELIPE lvEVES

1530 kilocielos ondas médias de 196 metros,

TUBÁRAO -- S. CATARINA

RUA

6x10 metros, toda de
material.

TRATAR NESTA REDAÇÃO
,NOVIDADE SENSACIO)fAL

Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA.

DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

MIMI.
..... �

� - � ..

.'

Jolnvlle

�UA VOLUNTARtOS o... PÁTRIA N.- 68 • To" ANDAR

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

FLORIANOPOLIS
" " � t ..

SENHORITA!
A u/t lp:la creaçâo em relri

geran te é o GUBraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
eccmpenhendo

está
a moda.

Especializada em, artigos para
homens

Vende-se um à rua Irmão Joa

quim, nesta Capital, medindo 10x4(}"
por Cr$ 25.000,00..
Tratar à rua Vital' Meireles, ll.

dr

-

A DIVULGACAO
Revisla do Parâná' pard O Sul do Brasil

Intercânibio Cultural
,

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios':"

CAIXA POST�L,577 CURITIBA

........... o"" 0.0"'''

VENDE-SE
Diversas loucas de vidro, diversas'

relógios de "pared,e antigo,' uma

penteadeira, um guarda-roupa, uma
cristaleira, . mesas de jantar, cadei
ras um fogão a carvão, um rádio;
vitrola, grande e mais outros obje.-

tos, por preço de ocasião_
T 'atar à Rua Bocaiuva n. 13 funoos
............ 0

..

CASA, MISCELANEA diltrí
ruidora dOI "Rádiol R,ClCI A

Victrr. VÁh",ln, e Dilco,.
Rua Conselhe ro Malrs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�----------�.--------�

,Não perca '�empo !Brusque

Jolnvile

Telefone pa{B a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone
manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
sua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata, Preços sem cancorrencie,

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

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

Coqueiros. Praia
A VI 50

Clube
Dr. (L"ANO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e cível
Conatituição d. Soci.dad..

NATURALIZACÕES
Título. Doalarat6riol'

O' encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que

continua fornecendo refeições e bebida!': geladas.

___ - - . - .....___-_........_M_-_._-_-_.,...... -_M.....- ....._.."..-_- ...-_......- ..........- .._.........,..

Guia -do Para,ná' -

I Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

1 reços_
,

'Cada
guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina_

_______________ Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

E.crit61'io e Reaidencia
Rua Tiradent... c,

FONE -- 1468

!
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I DR.
. i Dr. Lindolfo A.6•

II A. DAMASCENO 'DA SILVA I Pereira
i ADVO�GADO. � I.·. Advogado-Contabilista

Civel -- Com,ercialI . I AÇõES CÍV�IS E ,COMERCIAIS I, .

Cozutituiç5e. de .ociedadeit
• • • e.!'Viço. corelato�, em geral.

i Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando .1. �Organizaçõe. contabei•.
Regi.troe. _arceM, di.pondo,

I ln. Rio, de cOl'zo..pondenta.(Edifício Pérola) E.erit6I'io: Rua Alvaro de• •

I \ ••
Carvalho n, 4-3,

Fones: 1.324 e 1.388 Da. 8 à. 12 hora••
• • .

Tal.fOR. 1·494

I ' Elorfanõpolfs - Santa Catarina i -�_iiiiiiiiiiiiiiiiI . .•
•

•
.....................................................

. '
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%-laA "'••1$'�Ct.t18.
iPROGRAMA PARA O MÊS DE, DEZEMBRO DIA 18 (SÁBADO), GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE
DIREITO; DIA 25 (SÁBADO), GRANDIO SA "SOIRÉE" DE NATAL; DIA 26. (DOMINGO), COM INtC:IO ÀS 16 HORAS, GRAN
,:DE "MATINÉE" INFANTIL C,OM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA-FEIRA) TRADICIONAL

.

BAILE DE SÃO SILVESTRE.'
.

AGENTES

Fiuza, Lima & Irmão
\ / VENDE-SE por motivó de mudança
::==.---==========-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-�- Grande á rea de terreno ià cultivada .

I (Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

. Viage com conforto
.
pel,g

«RAPIOO
-

SUL QRftSI'LEIRO»

"

'.,

L
\

\_ Biar}amente entre

/ Fpolis .. -Itajaí_.Joinvíle-Curitiba
I
{
f

Leia, Divulgue e Assine

," Jornal de· Joinvile"
o mais completo,' Orgam .

Santa Catarina
de-

''_

,,'DATI LOGRA FIA
\r(orrespondenclt

.

"Comercial
Confere
Diploma

DIREÇAo:
j'Amélia M PigoZZi

METODO:
M,oderno e Eftcienta

R�. ALVARO DE CARVALHO. ss

Rep resentações
FIRMA IDÓNEA; ESTABELECIDA EM �ÃO PÁ.U�O (CA�ITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSI10, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 '_ SAO PAULO.
_. -- -------

A Eletro Técnica
Tem o prazer de comunicar à sua distinta freg'.tLsia e ao público em geral

que'l,transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina d,a Trajano,
onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dís-
posição e agradecendo-lhes a visita:

.

,. ,

-------------------�

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

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

cl excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE _ 2a., 4a• e 6a• feiras

, Nova-Trento
dE. A. VIAçÃO ANITAPOLIS _ 3a• e 6a• feiras

'- -

6 horas

13 horas

16 horas
14 horas

16,30 horas

_ 12,10 horas

:8_410$ iA-gle_e$ ��.�CO'�
Da Fábrica ao consumidor. -- Oraode estoque recebell '8 firma distribUidora

«Fíuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra, 35 - Fone' 1565 Fpelis.

REGISTROS DE DIPLOMAS
.

TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livA ou ofi
ciaL

BUREAU UNIVEJlSITARIO-,

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

1° andar. Cx. Postal 39'32 - Rio de Janeiro.

Florianópolis - nesta redação ou Escritório 1. ele A L. Alves.
.

Barreiros _ com o proprietário Mathías Iha.

Blumenau - com o sr. Chrístiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

..
fARMACIA ESPERANC'A

.

-""'" \i '.' '0 "aJ'm.�.tJeo IfILO LAUS -�I�;"*llHi(!l.1P-
BeJe _ •••a'" ..ri • na ,rel.rt4. -"�<ll;�

,

JIlNItIU _el.sall _ ..&r....l - R."_lJitlu - ,..rtwt-
••ri.. - Ârtlc �. �.rr.ull.-

fh.rs.... . aIaa. ....."I.ela •• ".e4tIllIirt. 0'.0_

Representações
ou Pracista
-Oferece-se para Laguna e Sul do

Est�io, ofertas com detalhes à

Caixa Postal nO. 109

Laguna _ Sta. Catarina
Fmpeza de navegação

C t-t E'� E M Pracistas
Escritório reêem organizado,

precisa de "praoistas" para traba

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

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 2° andar, das 8 ás UI

.................. o. o. o. .. o. •• o.

NAVIO-MOTOR "ESTELA" "v

maxima rapidez' e garantia para transporte de I!lUBS mercadoria,

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE . S. A.

FERlD�S. REtJMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir' de Nogueira
Medicação ClwdUar no tratamento

da .iflli..

DR.
-

RAFAEL G: CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O '18 -- Florianópolis
-_-."._-.-..-.-_•••_-_...-_............-.,,-..-..._-..-_- .-_-_-."._- - -.�_..._-...r.__ ..... '...,........

.

.....,.._..............,

, ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua
(Im veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

onda da ZYH - 6
RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente' qualquer irre

gularidade na entrega
- 970 kilociclos - 309 metros -

I
de seus iorneee,

e pelas páginas do Jo�nal "Sul do Estado" ,
•

.

�_____________________

.a..

,
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CO,QUEIROS' PRAfA CL,UBE - INAUGURARÁ COM GRANDES ,FESTAS, SOLENIQADES, REGATAS A
VELA, DESFILES NÁUTICOS, J;:AILE E SARAUS, SUA MAGNIFICA: SEDE SOCIAL NOS DIAS II E 12' DO CORRENTE.

I
' I

OS ASSOCIADOS QUEIRAM RESERVAR SUAS MESAS NA RELOJOARIA MORITZo

- I
•

EM COMEMORAÇÃO AO SEU 10 ANIVERSÁRIO DE
PRÓXIMO, NA "PRAIA DO MüLLER", UMA

FUNDAÇÃO, OCORRIDO NA ÚLTIMA
GRANDIOSA COMPETIÇÃO NArATÓRIA. AS
� RIAS MüLLER E GALLUFF

SEMANA, O TAUBATÉ - LEVARÁ A EFEITO DOMINGO

INSCRiÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS' NAS JOALHE-

.-

Porque Sanlurd

pela «maters
Notícias vindas de Curitiba I nova geração

nos dão ciencia da escolha pela síleíra.

'Federação Paranaense de Fute- Que falem os gauchos do Ren-

pirecão de PEDRO 'AULP MACHADO boI' dos jogadores por ela [ul- ner, do Floriano, do Grêmio 6-

-----

gados em condições de partici- do Corintians; os cariocàs -dc

FI'guelorense e Doca'J·UV t- o SÃO JOSÉ RUMO A parem dos treinos da seleção Vasco e do Olaria e os mineiros

" D a es ao CRESCIUMA nacional que disputará o pró- do Atlético. O Coritiba entren- .

,

t d
"., Segundo um telegrama

.

que xímo Sul Americano de ;Futebol. tçu tais conjuntos ,e teve em

emp a a os no p rtm�lro pOSt_O recebemos 'de Porto Alegre, o Atendendo ao pedido formu- Sanford o seu mais destacado

Não está em poder do P iuia Ramos
São José> acha-se de malas.pron- lado pela Confederaçãp Brasi- defensor, conforme os comeu-

o certame tas para seguir para a cidade de letra de Desportos, a entidade táríos que dispomos em nossos

de infanto juvenis
Terminou domingo o certa- de três'< Cresciuma, neste Estado, onde do' vizinho Estado julgou aptos arquivos.

me de infanto-juvenis .da cida- Por um lapso, terça-feira' está comprometi�o .'Pflra . um� quatro grandes "ases" do tute-}: Não duvidamos do valor dos

de, estando 'empatados no 10 notícíamos t tit -1 I temporada de dOIS Jogos frente bol araucariano,a saber:
.

Pia- 'craques escolhidos pela Federa-

y ., es ar o 1 u o em
doí f tes selecí d d'

. .. . 'C h

posto os quadros do Figueiren- pode d P 1 R' I
a OIS or es se eciona os a CI- noski, guardião do FerrovIano; cão' Pltranaense. on ecemos

,
r Q, au a amos, pe o que dade do c'arvão amanhá e do oíreno, extrema esquerda do b"em todos os quatro e deles ti:"

se e do Bocaíuva, os. uuais deve- fazemos aqui á" tí
,

-

'i
. 1 a necess na re 1- .

, •.

C
. .

t·
. Ih

.

rão decidir o titulo em "melhor ficacão" rnmgo próximo. omo ja no 1- Atlético; Baby, extrema díreí- vemos sempre a me or impres-

,__ __

"
.

ciamos, a temporada dos vice- ta e Fedato, zagueiro direito, são. Fedato,' Baby, Cireno ,e Pia-

BACHALERANDO ARTUR O RIACHUELO PROJETA UMA campeões de futebol de Porto êstes pertencentes ao esqua- noski fazem jus ao enorme con-

BOOS REGATA PARA FEVEREffiO Alegre será patrocinada' pela drão do Coritiba. ceito que vgosam na, terra dos

Com notas distintas acaba de
., Podemos informar aos nos- esforçada Liga Atlética da Re- Inexplicavelmente não foi' Pinheirais. Entretanto, Sanford

concluir o curso pela Faculda- sos leitores que, quebrando .a gíão Mineira, que tem como seu apontado o médio esquerdo ca- não é ínreríor a nenhum deles

ele de Direito de Santa Catarí- monotonia que impera no es-' primeiro mandatário o destaca- tarinense Sanford, militante do e sua não indicação para a con

na 0- nossoJovem conterrâneo porte do remo, nesta capital, o dC1 esportista Tolentino Dias. O Coritiba, cuja (conduta tem sido centração de PoÇ9S de Caldas.

e particular amigo Artur Boos, veterano e valoroso Clube Náu- S§.o José deixará hoje a capi- das mais brilhantes e louváveis, deve ter extranhado não só aos

alto funcionário do Departa- tico Riachuelo realizará, em tal gaúcha rumo a Cresciuma, a ponto de ser considerado pelá catarinenses como aos .vízínnos,

mento Estadual de Estatística. fevereiro, 'uma grande regata, sob a chefia do sr. Eugenio Sen- critica a figura de maior atra- do Paraná.

Esportista popularmente co- para a qual vai dirigir convites ger e deverá atuar completo, cão do certame' curitibano, Um dos mais conceituados

nhecido nas rodas futebolisti- ct todos os clubes estaduais. ' , -..

-

O· categorizado médio constí- diários esportivos, do Brasil fri-

cas da capital, míütando há al-
4 ,..

FELIX MAGNO IRA PARA O tue o maior presente. que San- sou em brilhante artigo,' a ne-

guris anos no esquadrão efeti- OS INGLESES REGRESSARÃO INTERNACIONAL? ta Catarina enviou ao Parará, I
cessidade do aproveitamento �€

vo do Avai, onde soube ser um n'IA 8 De São Paulo chega-nos a na expressão de um jornal pa- elementos novos, capazes de rí-

dos valores mais' queridos, da Rio, 2 (V, A.) _ Segundo se noticia de que o preparador do ranaense o mais experimentado gurar com relevo em pugnas co-

grande' . ','.toIcitJ,.a;" _
alví-celeste, informa aqui, os árbitros ingle- Palmeiras, Felix Magno, que craque que lá surgiu nestes ul- I

mo as que terão lugar no Rio e

dada a sua grande ê1asse'e ca- ses que estão .apítarido os j,dgos já dirigiu o esquadrão do i\vaí, I,timos anos. Como profissional em São Paulo., em janeiro pró

valheír'ísmo, sem nunca haver do certame carioca regressarão desta capital e do Atlético Mi- modelo, digno do grande pres- xímo. E Sanford não pode s�r,
sofrido a mais leve punição dís- .à Inglaterra no dia 8 do corren- neiro, logo que termine. o'. seu tigio que desfruta em Santa uma excepção, porque qualida

cíplínar, Boos sempre �e diri- te, 'Dia 6 o Departamento' de contrato com os alvi-verdes, o Catarina e no Paraná, e dotado des êle as possue em grande

giu ao gramado para lutar como Imprensa dá Associação Brasí- que se dará' a 31 do corrente, de elogíavef força de vontade, número, como já teve ocasiao

um esportista na verdadeira leira de Imprensa oferecerá vi}jará para o Rio Grande do vem chamando as atenções do

I
de demonstrar, em pelejas de

acepção do termo. e suas per- aos mesmos um coquetel de des- Sul,. onde, segundo adiantam publico como uma das expres- responsabiltdade, dentro ou fo

fomances têm sido' as me- pedida, as informações, treinará o In- sões mais! jovens e robustas' da ra do. ambiente a que pertence,

Ihores possiveis na dificil posí- .'.......... ternacionaÍ, bicampeão gaucho

â�� :oent�esn!��osm;:i:�l��� u�� NAO' SE ��������g:M COM de fu�eb�L,......... .... ...... Federação Atlética Cararmense
versítáría catarinense que dís- De Belo Horizonte vem a no- A PRESENÇA DO CAMPEÃO EDITAL DE CONVOCAÇAO I Geres nesta Federação que de-

putou Jogos Uníversttáríos Bra-;- titia de que os torcedores do '.JLPVÍPIéo NA CORRIDA DE De acôrdo com o 'que estabe- verão reger os seus destinos

sileiros realizados em Curitiba. Atlético Mineiro estão realízan- SILVESTRE lecem os Estatutos desta Fede� durante o próximo ano de 1949.

Inteligência vígorósa, Boos elo passetatas e' comicios em Rio, 2 (V. A.) - A "A Gazeta ração, convoco os representan- Não havendo número legal

foi sempre um estudante exem- vários cantos .daquela cidade, Esportiva": de São Paulo, está tes, devidamente credenciados, áquela hora, a referida eleição

plar, obtendo as melhores notas, em sinal de protesto contra a dispendendo todos os esfôrços de tôdas as associações despor- será efetuada uma hora depois

graças .ao seu esfôrço e sua pro- atuação do árbitro inglês Mr. para que Delfo Cabrera, o sen- tívas filiadas para a Assembléia com qualquer número de repre-
funda dedicação aos estudos. Barrick, dirigente do, clássico sacional rundísta > argentino, Geral que será realizada no sentantes credenciados.

O "O Estado Esportivo" sen- decisivo entre os atléticanos e vencedor da Mo.ratona na� próximo dia 7 do. corrente, às Flórianópolis, 30 de' novem-

te-se jubiloso com o aconteci": os americanos, vencido por ês- ui;mpiadas de Londres. POSS,l, 10 horas, e trinta minutos, na bro de 1948:

mento e aproveita-se do ensejo teso participar 'da Corrida de ,qà.p" sua sédé'\��CiaJ à"i-ua João Pin- Osmar -Cunha - Presidente

para endereçar ao Artur Boos .,.,.

Si),vestre, a realizar-se dia·,3�, to nv 32, nesta cidade, para eleí- José Gusmão de Anâraae:-:

os sinceros parabens, extensi- O VASCO ENFRENTARA O sob o patrocínio daquele 1111por- ção da Diretoria e demais po- 1° Secretário.

vos aos seus distintos pais e ir-
- S tante diário esportivo bandei- .- •••

--------.--.--------.-.------.-�.-.---.--��--

mãos. C��o�!�� �A�ef;T�:�iZ��- runte. Tudo indica que Càbrera
-.i ';

-

;,C;�;
-

;';:.':�';,�'�:;:;:�::.;"'.-
-

-1 ;(�� ·(J�'�i�iv�
-

ct���;t;l;.;' �d�C- rllt,:lJ�\f

São os seguintes os novos ba- te revelam q1�' o América, cam- virá, a menos que s<?brevenham I._;AIA.Kll'H�;l'l;:;��","_' 'iP
. dos lOs Jogos Umversltan(>s, e'11

charelandos de direito, os quais peão mineiro de 48, está dispos- impecilhos inespeqhtJ,os. Port,tn- Campeã e�. basquete a :Fa�.,�<'"e que serâo contendor�s ?s qll::�I�GS
1

- . to, a "São Silvestfe;� ganhará,
de Farmacla e OdontololH�� das Faculdade5 de DIreito f' :,_Ien

CO .arao grau dia 18 do cOl:ren,te, to a enfrentar o Vasco da Gama,
t"

'-

I'_'1',',P-_ Domingo, próximo o prélio de das Econômicas, que' jogarâo (»m ,

às 20 horas, no Salão Nobre da do Rio,_ naquela cidade, e para
com a sua par IClpa,<:, 0, -

,
futebol as segl1intes formações:

Faculdade de Direito de Santa tanto já assentou as demarches rêsse ainda maior. porque toei,os \ .

'

CatarI·na.' Art.ur Boos, 0" demais c�ncorrentes hão de
Teve ll1gar em a nOlte- de ante- Direito: Fulvio. Hamilton � Hé-

Acácio com :Os dirigentes do líder do t I 'I
. l' l\,r'lt D 1'1 B 'T 1

Zelnio da Rosa, Almir Rosa, certame carioca' bem como J'á querer tér ahonca de ganhar afoll,lr�JlI, ,n,� ?anCH\ ,I,l1,�l�nad� ...do 10 1'11 '(ln; a 110, oos e aes;;

Hamilton José Hildebrand, Ha- se dirig'iu à entidad.a mineI'ra importante compl.:!ti.ç.ii.ü, derro-
.1 cI TeDIs Clube, o ineho deCISIVO Carrílelo, Caldeira, Jaimor, Eduar-

....

Lando o maior .�..ln!J.j.'i{;a do mun-
do certame de basquete dos lOs do e .Nelson (ou E�'wiD).

milton Abade Valente Ferrei- sülici,tando a devida. licença. Jogos Univel'sitilrios Catarinel�es. C. Econômicas: Atherino, Louri-

Ta (Orador), José Antônio de "S. O J'ogo em referência esta' 'ma,r'- dü, na atualidade, lssb, porém" \'al e .T()a�o·, Erasll1'0, Nelson e Ta,
promovHlos Pela F«;:dcração Atléti-

Tiago, José Medeiros Vieira,' Jo- cado' para o dia 14. não cpnstituirá tal'�l<l fácil,
ca Catarinense de Estudantes: ) moio; Albi, Boasch, Rui, Saul e

sé Tito Silva; Lídio Martinho - ............•.. porque Cabrera é um cOrTedor Tendo ,atuado com' melhor 'dc- Ml1l'iJo '(ou Bedus�11i).
Callado OII've'rI'o Jose' G O VASCO JOGARA NO de largos recursos. capaz, por

, . ornes,
" sen I'oltnl'a a eqllÍpe da Associação ,... .:

_.

Otávio da Costa Pereira e Ró- MÉXICO conseguinte!. de confirmar slÍas Atlética Acadêmica, da Faculdade
_ _

_ - ...•

berto Mundel Lacerda. Divulga"se no Rio que o Vas- notáveis' qualidades de atleta, de FarmilCia-Odontologia, levou a VASCO E SÃO PAULO EH

Para as solenidades que cons- co da Gama, líder do campeo-
tão bem ev-idenciadas nas Olim- 111<',11101' por 21 x 1� niesmo di;::'T�(' I "MELHOR DE TRÊS"

tarão de missa em ação de gra- nato carioca de futebol junta- piadas. de fOl'te reação emp,'cendid,l l;e:, !
ças, colação de gráu e baile de mente com o Botafogo, já se .NEM SE DISCUT�! equipe da A. A. A. d" l<;;cu!dad,; de Os dirigentes do Vasco da.

gala no� salões do Lira' Tenis entendeu com diversos clubes em minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ clêi'lcias Econômica-. Gama, do Rio, e do São Paula"

Clube, teve 'Boos a fineza de nos do México para uma temporada
r.IDll,. ainda mais agora que está distribuindo Assim a equipe vDl1ce,lon lau-' da capital paulista, assen't�ram

enVI'al' um atencI'oso ··t
,como brinde, valiosas BATER1AS DE�ALU' d f' ·t· l'

-

d
conVI e. de dez jogos na terra azteca, N

['eou-se campeã em ha�qude. dOI em ,e, mI IVO a re� IZ"açao e,'
Gratos.

MI! 'lO, ..

em janeiro próximo, Para tanto .

certame magno do (";l)"n�' 11l1lVer- uma melhor!ie tres entre os

o, grêmi<;) da Cruz de '�alta ini- PASTA DENTAL sib1l'io catarinense, laelo com a da; seus esquadrões profissionais. O

ciará às preparativos tão logo,
.

'
ROBINSON' Faculrlade de CH'nclas Econômicasl primeiro jogo será no Pacaem-

termine o certame guanabarino.
.

C'A'S'A'
.

'E'
.

c'H"A:c'-A'R-'A
.•.... ,. que yenceu o cerb:il':! de voleibol. bú, a 22 do corrente, e o segundo

, x x x

'

em São..-r'Januário, a 26. Na hi-

Co lJO já divu1<:('lll1,S, '�rrfi lll;;:'f potese de um terceiro jogo que
domingo 1)l'oxiI110, ,'()!1l inici() [,<; será o decisivo, ao que se infor-

9.30 horas dH manhi, nc- �"':ldjo I ma, terá por,lo:::al a capital pau
da Peniteneiftria do E�tflll::.\. o t'()- � lista.

nao foi indicado
?pflranaense II

futebolística bra-

Vende-se uma heÍÜ confortável,
sita a rua Lauro Linhares, n. (i 'I

(perto da Penitenciária) ver e tra-

SENHOR DE RESPONSABI
LIDADE precisa alugar um ou
dois comodos em casa, de farni
lia, com ou sem refeição.
Resposta para a Caixa Pos

tal 11. 237, ne.s�J

Se riCOS quereis HCà,

De modo tacil eleg'1l1
Fezei hoje u1ma inscrição
No Credito Mutuo Predia tal' 11< mesma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

Dr. 'Milton SimOnejPereira
CIinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

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

guerra (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

.

Rua Fernando Machado, 10

D"R. LINS NEVES
.

;Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Cari9ade
CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

especializado da gravidês, Distur
bios da adolescência e 'da menopau
tia. Pertubações menstruais, i;l�l,\ •.

mações e tumores do, aparelho geni
tal feminino.

Operações' do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia. plástica do perineo (ru-.
turas)
ASSISTENCIA AO' PARTO E Ol'E-

RAÇÕES 0BSTÉTRICAS'

Doenças
.'

glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
l!murbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1,461

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANt DE S.
THIAGO

Médico e parteu-o
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

aoenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e 'demais gían-
.

dula� internas
CJinlea e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
BOIURIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30..h lJ
horas

.

Á. tarde 'lelas 15 ás. 19- horas"
CONSULTÓRIO:

RBa· Vitor Meircle! it.. 18

.

Fone manual 1.702-
RESIÍ)�NCIA:

. A�n�a Trompcwskt 12
'.;: ,.; Fôri'e manual 7ti6� ;>

ACCIDENTES

I
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher I)

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

Dr. r••lo Fó.te. Nome... '.' .

(lea.Ultório�Ii��O� evi:.ra��re'", I'. ��a Est. Civil ., .:•....... " '. Di Nasc, . ..........•.

Telefone: 1.405 -, r ae ". . ,. ..•.. . ...•........

fj':�!�& �:�.J2c�� lia: �� ,Pai .. ", . " ..,. .. .

- 22. - Teleloae: 1.620 Emprego ou Cargo . ..• :.... .
' '

.

Dr Mino W�Aa.... Cargo do Pai �(mãe) .. , .. _.. : .

.....laica.· médica clt> a�ulfD. • eria-oa. Observ. . ' : ....••.... .. . . . .• . ..

ConsuJtóIio - Rua João Pinto, 16 •• • • • • • • • • •• •• • � �. • • • ... •••••••••••••• ••.•••••••••••••• • •••••••••

• Telef: M. 769
. Ccm.oulta das • la , IaDru

ItHidêltcla: .Felipe SeluBi4lt a. li .
Telef. 41;2

-_,....--_.,. . .,..•.

Clínica Mêdi�a 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 - Estornago - Figado

Tratamento, da Tuberculose
Raios 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-. PLORIANóPOLIS

.DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologi'a '

Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante
Residência: 'Rua Vidal Ramos D.

65 - Telefone 1.422.

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno de Hospital Pslquíá
trtco e Manicômio Judiciarlo

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de lI(l.
serfcórdla do Rio de Janeiro

"cL:lNICA MÉDICA - DOENÇAS
Nl!:RVOSAS

Oonsultõr-ío : Edifício Amélia
Neto - Sala 3.

�idência: Rua Alvaro de Caro
Talno, 70.

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consom.
CIRURGIA GERAL -- ÃLTA CIo
'RURGA - MOLl!;STIAS' DF; S�

NHORAS -' PARTOS
Formado pela Faculdade de' M�i.

tina da Univeraídade de São Paulo.
onde fei assisteete- por vàrios' anos do

'" Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio
Corrêia Neto

Cirurgia do estômagc e vias circula·
rei, 'intestinos delgado e grosso, tiroi·
de, rins, próstata, bexiga, utere,

oTbios e trompas, Varicocele. bidro
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 às 5 borae, , rua

I'elipe/ Scbmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Relidêm.cia: Rqa F;steYe. Junior. 170;
Telef. M.. 764

SEOE Soe".... \.:

PORTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 1.· ANDAR

C.. ,X .. POST."L. 589 • TIiLEF$)NE 6640· TELEGRAMAS: _OTECTOR".

AgeocQ Geral para .Sta. Cataroa
Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

Çaixà Postal. 69 - Tel. "Protectora- - FLORIANOPOLIS

- Casas.Pré-Fabricadas
Des'de 'CR$ 30Ó,OO a CR$ 500,00' o

, metro quadrado
Consulte-acs sem compromisso

Reinisch -S/8 - Rua João Pinto, 44
·T.�lrlgrama KEIl' ISGn Fior�aríó�olis

,

�.----------------------�-----------------------------------------

Aceita-se' representante no interior do ·Estado.
Caixa Postal 139 - FlcI'ian6polis

Cartas para

............ -.-

Artigos de uso
.r

doméstico
Você poderá 'g�nhar' de Cr$ •••

50,00 à' Cr� 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.
Informações na Praça 1 de No

vembro n. 22 _.2<' andar.
.............. ',' .

SÃO 'fRIN,C,IS·CO DO SUL para NOVA fORIl
InformciÇõe. com os A<fent••

,

-- C.rlos HoepckeS/A- c�- Teletone 1.212 ( En:!. te'eg.
do Sul -- C.rlOIl Hoepcke S/A -CI - Telelooe 6 . MO:) � � M: 'Clt

cargo.

I.

F lui.'nópo·'P
São PraDciaco

�.--------- ---------------------�-----------------------

Fà.brioant•.• distrlbuidOl'ell do. atomoda. con

'facçõ•• -DISTINTA- • RIVET. PO.llue um gl'on.
da sortimento d. oOlfemircu. I'hacodo.. brins
bons • barClto�, olqodõec, mOl'1n•• a.. iamsnto.

paro a}f<iiut•• , Que recehe dh�tornent. da.
Slua. C:n:n ol...t•• do tnt."io.:t (00. ...atIdo d. Ih. fOlullr.m "Im'"

FlolI"ln:n6poH ·.� rnJIA1S em 'R,.�rtIE'n�J\' • Loja-.

I
I.
IA Co�a .'"' CAf'ITJlU.I-hfb"\t:u ... cthoma a- CIl1:eJr!Cl50 daa

v�".Hn o.nl:"'lI\ de efetul'''.m ••,10. oompl'o.·: MATRIZ em

/

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Câmara Municip'�1
. A data de hoje recorda-nos' Pesar pelo falecimento do prof. Odilon Fernandes,

que: I -:- Indicações ai.roixuias.
- em 1.535 em uma das Estivéram os trabalhos da riga-verde, requereu a inser-'

praias da baia' de Guanabara i sessão de ante-ontem sob a ção, na ata, de voto de pesar'

os Capitães Juan de Ayolas � I presidência do sr. Batista Pe .. pelo desaparecimento de tão

Galaz de Medrano executaram i re�ra e secre�arià dos, srs. Ha- .

expressivo r€presentan�e �e
'

-, a sentença de D. Pedro de I milton.Ferreira e Jose do Vale nossa cultura, o que fOi una-'

,

" · - .

P f·· I dE'" d Mendoza, proferida na véspera
I Pereira.

. ..

nímemente apr?vado, devendo'
liSSOma�ao, ro ISSlonB as

\ mpreS3S e' de sua chegada aquela baia; I Aprovada� sem re�tnç�es a se! .tele�raf�?o a sua e�ma. fa-'

Tr!lDsporte ,de Passagel·ros de S. Catarl·n3
o Mestre de Campo de Infan-I' �ta da,==. �ntenor, toram mílía, cIentl�lcando;a dessa ho-

U taría de sua expedição Juan lídos vanos OfICIOS. menagem postuma.
Do sr. Mário Moura, secretário da

I
que se relacionem com a sua ela;- Osório teve a sentença de mor- PESAR PELO FALECIMENTO INDICAVÃO APROVADAS

:Associação Profissional das Em- se. te por um sumário feito em DO PRJOF. ODILON FER· Na ordem-da-dia foram apro-
prêsas de Transporte de passagei-I Foi a seguinte, a primeira dire- segredo e à sua revelia e se- NANDES vadas as Indfcações nrs. 41 e

ros de Santa Catarina, recebemos tória aclamada: ...

e agradecemos o seguinte oficio nos 'Altino de Oliveira _ Presidente gundo a qual deveria ser mor- Em nome da Câmara, o sr. 42, do sr. João Claudino da,

comunicando a fundação desta no- Mário Moura _ Secretário to a punhaladas qp estocadas �erc�n.o Sil,va, líder ud�nista, �osa, udenis�a. Re�er�m-se.
vél entidade: Etelvino Vieira - Tesoureiro. "até que a alma lhe saisse das cíentífícou a Casa o falecímen- elas a adatação dos veículos

"De ordem do Senhor Presidente, Conselho Fiscal: Celso Ramos -', carnes",' to, na manhã daquele dia, nes- empregados na limpêsa públi-:
venho comunicar a êsse Digno Aldo Rocha - Manoel Cantalicio t ít d

.'

d
Orgarn. que, no dia 28 do mês f in- 'I Vidal.

- em 1.615, partiu do Ma- a Capí al, o nosso Ilustra o ca aos fins a que se destinam e

do, foi fundada, com séde e foro Suplentes: Arnoldo Sell _ Zelin- ranhão afim de fundar um es- conterrâneo, sr. Prof Odilon construção de um tanque pa-
• nesta Capital, a "Associação Profis- dro Zapelini _ João Vieira. tabel'ecimento no Pará e que Fernandes, figura de projeção ra escamar e desviar 'peixe
sional das Enrprêsas de

Transpor-,
Aproveito a oportunidade; para hoje é a cidade de Belém, nos, meios c�lturais do Estado. desti?ado a restaurante 8 bo-·

le de Passageiros do Estado de apresentar a segurança do 111Pll Francisco Caldeira 'Castelo Apos falar sobre o trabalho do tequins.
�2.nta Catarina", cuja finalidade é maior apreço, firmando-me.
'3. de colaborar com o Estado, no" Atenciosamente de VV. SS. Má- Branco' extinto, todo ele em benefício Em seguida a sessão foi en-

estudo e solução dos problemas rio Moura _ Secretário. - em 1.63,6� a missão jesui- da coletividade, na formação cerrada e outra convocada pa-,

ti tíca de Jesus-Maria, em: Jequé cultural' da atual geração bar- ra o dia seguinte.

'Relacões do B�asil Rádio Guarujá b��:�:��tes�i), P���Oto�a���
"om O novo g verno

após violento combate. de 6

" O PROG�AMA PARA HOJE' horas, pelos paulistas que obe-

do Peru
r 9,00 - ABERTUHA - Bom di« decíam a direção de Antonio

para você... Raposa Tavares;
!.I,30 - Grandes Artistas 1 638 d

.

d h
10,00 _ Músicas brasileiras eni

- em . , epOls e . a-

gravações ver destruido vários engenhos
10,00 - MUZAK no Reconcavo zarpou da Bahia
11,00 - Bazar de músicas a Esquadra holandesa;
12,00 - Oferecimentos musicais _ em 1.735, quando a Colo-
14,00 - INTERVALO.
lG,OO _ Em tempo de valsa

nia do Sacramento, de cuja
16,30 - Cantores do Brasil praça éra Governador o Gene-

17,QO - Orquestras de JAZZ ral Antonio Pedro de Vascon-

17,30 - Um programa para você., celas, sofria constantes bom-
VO·q� SABIA QUE... 18,00 - Carta Sonóra bardeíos do Governador de

Conp ilação e distribuição da Livra- 18,15 _ Orlando Silva (Galeria rIns
'V

ria Rosa - Rua Deodoro. 33 _. Móveis) Buenos Aires, Salcedo, foi mor-
Florianópolis 1&,30 - Teatro SINGER to um de seus auxiliares, o

1 ... o clarão da lua cheia iguala 19,3() - Momento Esportivo jesuita bavaro 'Tomáz, Werle
ao brilho de 130.000 astros de 19,15 _ Arco Iris m(]sI'cal'

'

..

deza ? que dirigia os Guarànís das
prrmerra gran eza. 19,30 - Noticiário da Agência N

.2 ". chama-se "silepse" a discor- cional
l a- Missões, no Exército de Salce-

dância aparente entre os termos 2(J,OO - Transmissão do Teatro do;
da oração? Álvaro de Carvalho (FOI'- -_ em 1.808, chegou a baia

S . �. no filme "Mousier Verdoux",
a última cr-iação de Charlie Cha-

matura das Magistrandas do. Oíanpock a expedição saída

I· d
do C. C. de Jesus) do Pará contra' a Guiana íran ....

P 111, esempenha importante pa- 2(1,30 - Orlando Dutra e seu 1'1'-
•

pel a nova e encantadora estrela gional (Telhas Aranha) cesa;
.'

Marylin Nash? 21,00 - Grande Diário do Ar
- em 1.822, nas lmhas a-

-4 ... se estendeu de 12 de outu- 21,30 - Prenda Minha (A!:!ência

I
vança:das da Bahia travaram-

bro a 7 de novembro do ano lo RE
�

1845, a permanência de D. Pedro 22 O'° _ "I NN'?IR)
,

se renhidos combates entre os

] r
' r_ a e e e ití t b '1' t

e D. Tereza Cristina, na visita 22,15 _ Tito Schipa _
SI lan es raSl erros e as ro-

que fizeram à Provincia de Santa 22,30 - ÚI.timas, Melodia� 1 pas p.ortuguesas do General
Catarina? 23 00

"

I' d "L'
,

- Boa noIte, .:_ ENCERR1,. MadeIra; ,

'5 ". Camões, a em os UZla- 'MENTO '. 1 828 t b"
das", escreveu três, autos ("El

.

,.- ,em. ,as rapas raSI-

Rei, Sel,?I?co",. "Anfitri:ão" e "Fi-

r
" lelr�s .

evacuaram a Praça qa
lodemo ), mUltas elegJas, satira� .

b
,A ;>vRIE Coloma do Sacramento, cum-

Poesias J' ,

•

J'
, esta atendo a sua porta' pref' f J.Ii<I··

-

,

JIle(J lcas, e ,encantadores ' . . "

Ira o ca e "- prmdo aSSIm a convençao pre-
sonetos'? MI, que esta dlstl'lbumdo. como presente .•

' .

6 : .. O livro "Até que surja a AI.'
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE llmInar de paz, aSSInada em 28

varada", recem publicado J)Dl'
ALUMINlO. de Agosto de 1.828;

Zeda!' Perfeito da Silva, festêja- • - em 1.852, o Hospício D.

d.o aulor catadllense, têm mere- ReCOmeDdaço-e� d-o Pedro II foi inaugurado cujos
eldo fOI'tes· aplausos?

" � trabalho� tiveram inicio em

Elevada pára um Presidente da '

7 de ��e�:�g, ��/:!;is, f�le-
cruze',.ero a'" 't'a'1"8, RepoPbll· ceu o Dr. eaetano Lopes de

ca Moura, um dos veteranos da

fed'eral de EdDca�'a'·o' Ri?,? (A. N.) - o Presidente da guerra peninsular, nascido na:

"
RepublIca acaba de fazer nova rc Bahia em 1.780;

S d
comendação a respeito do recol!li-

- em 1.865, o Almirante Ta-
e au e· menta das rendas da União e da,

,

"

a�lta,r(�uias, determinando ao i\íi-' mandaré tomou posição e ata-

Ria, 2 (A. N.)' 'A�ompanhI.Hlo msterro d.a _

Fazenda que aprecias- cou a praça de Paissandú; ,

da :ne�sagem do Presidente da s� .na reVIsao do Código de Conta- - em 1.875, em Nice, fale
B�pubhca, o Executivo remeteu ii bIh.dade e o Reg�llall!ento Geral o ceu Aur�liano Cândido Tava
Ca�ara dos Deputados um ante- regIme de recolhimento das"refed
pr?Jeto de lei, fixando em um cru- das re�das ás Caixas Econômicns

res Bast�, nascido em Alagôas
z.eIro a taxa de Educação e Saúfle. Fed_e�aIs em suas agências, quan- em 20 de Abril de 1.839;
De�sa taxa, vinte ce�9V'ús serão do Dao houver no lncal agênci� do - em 1.902, faleceu o repu-
apl�c�do .

ao custeio da despesa de Banco do Brasil. 'blicano Dr. Prudente de Mo·
assIstencIa social e médico-hospita-

'

Jar, � carso do Instituto de P'revi- rais; que foi Presidente da Re-

dencIa e Assistência aos Servidores
PASTA DENTAL pública e que, por varias vez'es,

Id�'��A��O��"""''''
••••••••� ••••• MSEERTVE',loÇ�ROoB:LEOSOGN IA� I ��;t��ul���T�::u :::::::.li-

tomar aperitivo

I
Peça Bitte� doP���i��o do Tempo,laté 14 horas I TOm3Dd� Bitter

Agu1a puro Tempo. pom c:oI1l nebulosidacle; IgUe'8 pur',o,, Temperatura: Estável;, "
O Aperitivo completo I Ventos: Variáveis, frescos; I

.

,
.
Temperaturas: extremas de ho- Nã" terá iridisgestão

Je foram: Máxima 25,2 Minima 19,8.

Florlan6polb I 3 ele uezeníbro de '948

Rio, 2 (A. N.) - Luiz Faro Jú
nior, embaixador do Brasil' em

Lima, passou nota ao Ministério das
Relações Exteriores do Peru ('0-

municando que o Govêr rro do Bru
sil continuará a manter relações
diplmoáticas com o novo governo
estabelécido naquele país.
nnadefacferentes

Guilherme, Tal. .

Uma menscqem às
Mães de Floríanópolis
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, embora

DO para a criança pobre do nos- mesmo um tanto gastos, pois- a J�

so morro, oferecido pelas mães de O. C. se, propóe a arrumá-los para

Florianópolis. i depois oferecê-los à criança pobre-
Dezembro se aproxima e com, do 11l01":0. Assim pedimos também

êles a nossa grande festa de fami-,' retalhos para, confeccionarmos,

lia - O NATAL 'vestidos de bonecas, restos de tin

Nêsse dia todos estão felizes e em, ta para pintarmos brinquedos .de-
quasi todos se vê o sorriso da ale- i madeira, etc. ,

gría. ,I É no contacto quasi diário com

E êsse sonriso é tão lindo quan-' essa gente que nós vemos com,o es

do se estampa no rosto da crian- i tão �'evoltados. co�tra o �1abitante
ça. . .

' ,

� . ; da CIdade, pOIS sao uns ll1confor-·

Mas, nem toda a criança sorrr mados da sorte.

nêste dia. Não sorri a criança do I E, é levando êste brinquedo que

morro que olha com tristeza e qui- tú, mãe da cidade, mandas à mãe'

ça despeito a criança da cidade - i,,::!c morro, que a JUVENTUDE

que passa abraçada à sua' boneca
I
OPERÁRIA- CAT6LICA provará ao

ou ao seu cavalinho. I povo do morro que o povo da ci-

E como é bom despertar o sor-' dade é hom e tem caridade para

riso na criança. . com os desajustados sociais;
E tú, mãe de família, mãe bra-' Bôas festas de NataJ, mãe da

sileira que és conhecida em todo cidade, deseja-te a JUVENTUDK'

o mundo como anjo de caridade, OPERÁRIA CATó.LICA DE FLO
não te sentirás mais feliz se no 'RIANóPOl,TS, Bôas Festas deseja-te-i
teu Natal, ao làdo de teus filhi- também o sorriso da criança po-'

nhos, souberes que no casebre do bre do morro.

morro há uma criança feliz que
sorri e çuio sorriso foi despertado NOTA: - Por êstes dias irá uma,

pelo brinquedo que lhe deste?

fcomissão
da J. O. C. � JUVENTU-

Coopera conosco na call1panha do DE OPERÁRIA CATóLICA à tua;,

BRINQUEDO USADO, pois esta casa para recolher os brinquedos e

campanha é muito tua e corno é

I:;e
(ijuizeres dar também noupa, usatua também, criança da cidade, a ja de ériança ou bombons e balas,

quem a JUVENTUDE OPERÁRIA tudo isso será bem aceito:
....................•............�..............••••

I teDç��. C:9��dores IClube 12 �e Agôsllt'
Temos o grafo prazer de COI1YI- �' �VI�"

dar"o disti'nto c6leg.a para par1.i.ci- A Diretoria do Clube "12 de

par do
JANTAR DE CONFRATER-

NIZAÇÃ,O
comemorativo" do terceiro aniver
sário de formatura dos Contad'ore:;
de 1945, da Acadêmia' de Comércio
de Santa Catarina, 'a se realizar no

dia. 22 do cOrl'ente, ás 20 horas,
nos aristográticos salões do Lira
Tenis Clube.
A lista de adesões encontra-se

com o Sr. 'Constantino Aterino, '�a
Agência da Panair, à rUl\ Conse
Ihenro Mafra, até o dia 18 do andar!-
te.

'

"

Fl'Orianoj:)Qlis,' 1° de dezembro
de 1948.

•

Agôsto" avisa aos seus associa

dos que os pedIdos de Uconvites"
.

serão atendidos sõmenM até às,
19 horas do dia, em que se rea

lizar a reunião dansante.

Estes pedidos deverão ser fei
tos exclusivamente por escrito�

DR. SAULO RAMOS
Avisa' a mudânça de seu co,�·

sultório e res.i,Ltência, para a

'Rua Trajano 41. Telefl()ne
1.0ü9.

A COMISSÃO
Comulta das 10 ás 12 e

1,6.30 ás ,19 horas.
fIas

Cami••• , Gra"lIta., Pijamea.
Meia. da. 'melhorei; pelo. me

oorel preço. a6 na CASA MIS
CELANEA - R"aC: MII'r•.

A DONA DE CASA
prefere uma 'BATERIA DE ALUMINIO?

Pode recebe·la de presenl(. preferindo oCA·

FÉ; MIMI. E como é delicioso o café MIMI.

FRECHANDO •••

Na local, de ontem, do Diário, sob o título Sururú

político, o cronista da U. D. N., �oi mal informado. O

que houve foi o seguinte: O sr: Leoberto Leal defehdeu
.brilhantemente a candidatura do sr. Wanderley Ju
nior 'para sucessor do sr. Aderbal R. da ,silva. O sr.

Celso Ramos, não concordando, apresentou o nome dO'
sr. Oswaldo Rodrigues Cabral. Em virtude do impasse,
e para que os candidatos não ficassem em má situa

ção, foi o assunto decidido com um cara ou corôa. Jo

gada a moedinha aJO ar, com espanto de todos, não
deu nem cara e nem corôa. O duzentão caiu em pé�
obrando verdadeiro milagre de equilíbrio.

Essa a verdade, sôbre a reunião de ante-ontem .

O resto são intrigas da oposição. No ,sentido de evitá
las, em março de 1949, o sr. Governador Aderbal Ra

mos da Silva reassumirá o govêrno.
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