
.Presidente" Snr. Deputado colega Nunes Varela. Em dís

Ruy Cesar F'eürchutte __:_ P, . S. cussão todos os srs. deputadosI "

D., comentaram o assunto em fo"
Secretarias: Snrs. Deputados, co. "

_____ ,_______ Pinto de Arruda e Alfredo O presidente paz em votação
Campos - P. S. D. a consulta se a Comissão de
Aberta a sessão pelo Snr. Legislação

_

e Justiça é compe
Presidente por haver numero tente ou nao para estabelecer o
legal, foi lida a ata da anterior' quantun da subvenção a ser

que foi aprovada unanimemen- concedida. Votaram pela in

te, passando-se à leitura do ex- competencia 5 srs.· deputados
pediente do dia, que fOI breve. e pela competencia apenas 1. .

O,sR DEPUTADO ARMANDO ICOMISSÃO DE IJEGIlSLA-
Tôda a populaçã:o católica CALIL FALA SÔBRE O COM- :ÇÃO E JUSTIÇA

de Florianópolis é do Estado BATE AOS ACRIDEOS Foram estudados e aprova.
PAIUS, 3 (U. P.) - Robert Schuman, ministro do Exterior, defla- se rejubila em a data de hoje, Sr. deputado Armando Calil ' dos, nesta Comissão, o seguín-

rou perante a Assembléia Nacional que não se poderá concertar ne.. pois que ela regista o natalí- -l? S. D. _ Sendo o primeiro te:
.

'

.

nhum acôrdo' final sóbre o problema do Ruhr sem a aceitação da Fran- cio de S. Excia. Revma. D. Joa- orador, este ilustre parlamen- ProJet?-�,e-lel 72/48 (Estabe
ça. Schurnan falou no encerramento do debate a respeito do problema quím. Domingues de Oliveira, tar eleito pelo P. S.' D., que lec� o mimmo de. Cr$ 15,00APor
do Ruhr. Os deputados de tôdas as tendências politicas, desde os comu- virtuoso Arcebispo Metropolí- destacou a ação do Governo no quinzena, do. lm:eosto sobre
Distas até a extrema I direita,uniram-se para denunciar ,a recente de- tano. combate às nuvens de gata- vendas e consignaçoes para o

cisão anglo-americana de pôr em mãos de sindicas alemães as minas Justas, pois, as homenagens nhotos que deceram sobre o livro "Registro de Vendas á Vis-
e a indústria pesada do Ruhr. que lhe serão prestadas. munícípío de Araranguá. O ta", distribuid? ao sr. deputado

Disse Schuman que a França a miudo está em desacôrdo com as Sua vida, entre nós, têm Si- brilhante e eloquente orador Cardoso da V�lga. Idem 145/43
outras potências ocidentais a respeito da politica a .seguir em face do não só a de evangelizador SEl reportou aos apartes que lhe (Desanexação' do Ca�to!io I de
da Alemanha e acrescentou que "é possível que isso resulte do fato de almas, mas, ainda, a de ba- dirigiu o sr. Barros Lemos em Urussanga) A Comissão, por
de a França ter melhor concepção do que significa o problema ger-

talhador tenaz do progresso sessões anteriores, e pass�u a maioria de votos, l:ejeitou as 3
mânico". Schuman rejeitou a acusação cómunista de que a França e moral, social :e cultural. da comentar as acertadas provi- emendas apresentadas em PIe·
os aliados ocidentais estão se preparando para uma guerra de agressão gente catarinense, que sempre dencías das autoridase catarí- nário.

'

contr-a a Russia, com a ajuda do Plano Marshall. Disse que êste país
viu no culto prelado o guia es-

nenses. Apoiando-se em dados Projeto-de-lei 46/48. (Qua·
pediu aos Estados Unidos 'e à Grã-Bretanha que .suspendessern tem- píritual de todos os momentos. oficiais, que solicítára à Che- dro dQs Funcionáríos do 'I'ríbu-

poráriamente cf desmantelamento das indústrias alemãs na zona de S. Excia. Revma., alia à sua fia da Campanha, o deputado nal) Discutido em Plenário,
ocupação francesa, mas acrescentou que essa suspensão era apenas grande nobreza de alma e cul- Armando Calil esclareceu ple
paar perimitir a revisão 63. lista de fábricas; que serão desmontadas e

tura, qualidades primorosas de namente o assunto, desfez' du
durará apenas algumas semanas.

orador sacro, sentindo-se em vidas, respondeu apartes com
Declarou Schuman que "é indubitável que a França não rcnun-

seus sermões O amor da Igreja, elegancia e brilho, e encerrou o
da Pátria e do Cidadão.ciará ao programa de desmantelamento. A França jamais consentir-ia seu brilhante improviso decla-

em abandonar êsse plano". Antes, 'o ministro do Exterior demitiu a necessi
..As saudações que hoie, lhe rando que os drs. Leoberto

d d serão dirigidas, nos associamos, L I tarí
_

a e da reconstrução econômica da Alemanha para participar 110 progra- ea , secre ano de Viacao, Ar-
ma geral de reabilitação da Europa, e disse: "Que lições podemos tirar do respeitosamente, implorando a mando Ferreira Lima, Chefe O presidente concordo

d ? Deus votos de prolongada vida d' C h tã t bpassa 'O. A Alemanha e a sua econômia são indispensáveis. Devemos pre- a ampan a, es ao ra a- com a entrevista

parar-nos para �dl1litir a Alemanha na organização européia democrática
a S. Excia. R'evma. Ihando r de modo a merecer a Washington, 3 (U. P.)

e pacifica. O retôrno da Alemanha ao grupo de nações produtoras contrt- T t á al�� co�side�ação da Assem- A sra. Chiang :Kai-Shek' soli-
buirá para a econômia européia. Esses são os princípios que inspiram a rumso mau er o bléia Legislativa d� Estado.

I citou audiêncía na Casa Bran-
nossa adesão aos acôrdos de Londres. .

mO�mo Secrü)tarl·ado sr�eputado Guilherme Ur� I ca, para �edir !l Tr?-man que
JAMAIS VOLTE 'O" U ban P. ,S. D. - Com a pala conceda ajuda a China nacio-

PARIS, 3 CU: P.) - Os deputados votaram de modo a que a Ale. "Washington, 3 (U. P. ) vra, e respondendo ao seu

CO-I nalista contra os comunistas
manha jamais volte a ter contrôle completo sôbre o "arsenal do Rnhr". O preside�te Trum�n declar01�, lega udenista Max Coli�, este chineses. Disseram fontes au
A moção votada pede ao govôrno que in(rme àô"s governos dos Est�- .em entr,�v:sta�cOletlV,a conce.dl,- parlamentar �onte�tou um� I toriz�d�s que a. espôsa ,da ge
dos Unidos e Gr-ã-Bretànha que "o' povo Francês unânirnemcnto '

,'e- 13 aos jor nalistas. que pedirá por �ma. as afirmações daque neralíssírno pediu tambem en

pudia qualquer esfôrço anglo-americano destinado a devolver o Ruhr ii a p�rmanencia. de todos os
I 1::',;,. Ir�j_}�l'lst�. ·Na su� br�ve or�- I trevísta à sra. Truman, par_?;

propriedade alemã. A vitória da moção na Assembléia Nacional foi de a!l:a!s sec�'etanos do seu go- çao,. I eferíndo-se a aflr�aça� I aEresentar-lhe as suas saudá-
377 votos contra 1&1 (comunistas).

. v.erno .. U�tlmamente tem cor- d? cItado. representante �de . çces. Acrescentaram aIS. íon-
A moção votada atacou o preâmbulo da recente declaração anglo- rido, lllsls�ente�ente, boatos n.ls�a, nego� gue o

IGove.rno I tes que os pedidos serão conce

americana sôbre o porque da devolução temporária à Alemanha da di- s?bre a resignaçao do Secret�- VIsasse a cna�a� de s�rvlços! didos, embora ainda não se te
reção das indústrias de carvão e aço do' Ruhr, dizendo que os proles- no de Estado e do

. �ecretG�.n.o pa�a colocar afllhad�s, mas I nham realizado preparativos
tos franceses à decisão do 10 de novembro trouxe alguns resultados d.a Defesa, por �caslao d� im- umc:amen�e � boa marcha dos

I para a visita da sra< Chiang à
mas que o preâmbulo ]Jermaneceu intacto. Dizia a moção que "as dis- c�o do n�vo penado preslden- serVIços publlcos.

I Casa Branca.

posições esboçadas no preâmbulo volt::jram as costas à europeização ela}, em JaneIro. Sr. Waldemar Rupp - U. D. A visitante não pediu entre-
do· carvão waço do Ruhr". E�ta "europeização é apenas um meio de

N. - Usando d� palavra, CO-li v-ista oficial com,o secretário de
conciliar as exigências da segurança européia e' a' necessidade de per ..

, TreAs PI"ngos mento� a man:elra_pela qu�l Estado Marshall. Presume-se
'DÚtir que a econômia aleni.ã' gradualmente recupere o equiJibri'O" O

'

•••. deter�lnad°teS .

cldadoes, tCaI?-dtl-j oue tal coisa ocorrerá quando
.

b 1 . - .

' . datas a car Ira de mo ons a , M-" h II
.

d h ·t I dpream u o em causa fala da deterJIl1lnaçao dos destulos do Ruhr entre.. ,

t
_ A._

ars a saIr o oSJiH.a, on .e

gne ao futuro !!Qvêrn'O alemão.
Os anônimos que esc"evem (le{.e- de velcu. los de raç�o mecam

se acha por exame medICO. Des_
� . sa com z, e que ninguem sabe' q:,lp'\'h h d

A,Assembléia derrotou em seguida 1Jor 43 votos a 181 a propos'ta
I

ca,

t'
aVla� tc�nsegm f? �s r�s- de a sua chegada, quarta-feira,

" . _

� , ,são, apesar de e"es mesmos se pro-
pec lvas car eIras' pro lsslonals. Ch' t d ,_

comUnIsta cnando uma C0I111SSao parlamentar de investigação pam () clamarem, à falta de quem os úro-
,

' I a sra. ,!ang encor: ::a-s:e es

RU]lr, e por 314 a 62 a moção de um degaulista censurando o 2'ov(�rno clame, os individuas mais virtuosos PROJETO-DE-LEI ESTA,:: "cans:ando nl',t TeSIdencla. d.e
, � do globo - auferiram pela própr;a DUAL E APROVADOS UNA M h 11 L b V"por permitir que nossos aliad'Os' ,sigam .um caminho muito perigoso a pos,i.ção de um duzentão. Concor. .

' •
- , aroS, a ;. em ees urg, lrgl-

para o futuro do mundo". daram, pois, quanto à. valia. Náo NIMEMENTE. ," nia, aCredItando-se que perma·
Ql,lanto ao voto comunista contra a primeira !ilação citada não deviam, por isso, sacrifica,r o res- 154/48: (p,rocedencia Legis- necerá alí até depois do f�m d.a

�ll'er dizer que os comunistas aprovem a politica ànglo-american: to da 'frase, que o duzentão caiu lativa) Crra a carreira 'de Ins.�) semana�.' Mar,sha11 devera salr
para em pé, obrando verda.deiro mila- t E 1 Q d U d h t 1 b d;li Alemanha, mas simplesmente um gesto anti-governamental, sendo gre de equilibrio ... Tal qual de�, pe ar sco ar, no

,

ua ro nl- o osp� a sa a 'O.

�e f'Oi ela redigida por socialistas, radical-socialis'tas, direitistas, in- quando, durante a tenebrosa dita- co do Estado.
.. l Was��ngton, 3 (U. P.) -

-depeIl:dentes 'e católicos, componentes do gabinete Queuille. dura, viviam de quatro,' mendigan- 155/48. (Idem) Cna dIretor O preSIdente T;uman declar?u
do favores dó sr. Nerêu Hamos, :.t de Grupo Escolar, no QP'ADRO que concordara em entrevlS
quem turibulavam sem descanso. .. Unico do Estado. tar-se pessoalmente com a sra.

Democracia

.

:x�ell1ocratas. .. e,
, 158/48. (Procedencia' ,Legis- . Chiang' Kai-'shek sôbre O seu

mais, um pouco mais. A retirada .do lativa) Regula a, Esc01a Pro-, pedido para que os', Estados
livro negro, no mo, da Galeria fissional,Femininal Unidos emvi,em maior ajuda a

Cruzeiro, foi obra do sr. Nerêu -Ra- Indicação nO 5�2. China, para deter o perigo co-
rnos. O Diário de Noticias, trans- REUNIÃO· CONJUNTA DAS munista. gl:Ítretanto, Truman
crUa acrui pela confreira A ,Gazeta. Ccontou a história verdadeira,' i:�\ COMISSõES DE JUSTI

�
A e recusou-se a falar sôbre a pos·

muitos dias. Os deputados federai�. FINANÇAS, ORÇAMENTO E I sibllidade <ta sra. Chiang Kai·
tão logo conheceram a atitude enér: CONTAS do' ESTADO· I Shek conseguir, a ajuda que
�jca do Presidente da Câmara, aliús Estiveram' presentes os srs., pretende e para a qual realí·
ap'Oiada - a atitude - pelo' Presi- deputados Nunes Varela - P. : zou a sua viagem especi.al aosdente do Senado, hipotecaram Ir- I -

restrita solidariedade ao sr. Sa- S. D., - Armando Calil- P. Estados Unidds, em aVIa0. O,
IllÍ1el Duarte. Entre os que usaram S. D. - Raul Schaefer - P. presidente também ?es!llenti21,
da palavra traduzindo o apbnso S. D. - EstivaIlet Pires - p;'I categàricamente a msmuaçao
udenista à conduta do Presidente S. D:, Ribas Ramos P. S. D. - de 'que o general Douglas Mac
da Câ_rl1ara, estão os srs. Gabriel •

Passos e Flores da Cunha. Se \)
Antenor Tavares - P. S. D. - Arthur seria enviado a ChIna

o gesto foi golpe anti-democrático Cardoso da Veiga_- P. R. P. - para re?wanizar os exérc:it��
como explicar o aplauso que lhe e Braz Alves' - P. T. B. Nesta n.ac�onclI]lstas do. gleneral!s;Sl'1
Mram êsses deputados e mais o:, reunião tratou-sé da' constitu- mo Chiang Kai-Shek e para di·
li deres de todas as bancadas? d

.

·t dcionalidade do quantun ", a rigir a campanha mIl! 'ar a

Alude o Órgã:x�nônimo. no caso subvencão a ser concedida às China contra os comunistas.
da. criação da Faculdade de Filoso- Associl',tções Rurais e Fe�era- A DON� DE' CASA
fia, a votantes que "não são profes- cão das AssociaçÇjes RuralS. O

prefere uma BATERIA DE ALU:-U:\Jü?
sares de coisa alguma". A alusão sr. Armanrlo Calil p._assou a Pode recebe.la de presente, preferindo oCA·
deve de ser ao dr. Osvaldo Cab!'al, T - f' IIIlMl

presl'dencia da reunlao ao seu FÉ MIMI. E como, é delicioso o ca e !.

que pree�che bem aquele cargo.

\'�'\�J:;t'Ii,;�'SI�, ."
O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARINA. •

Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA)tAJ-'{OS'
.

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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Nenhum acêrdo
eceuacêo da

,
,

,

o problema do Ruhr agita a Assembléia Nacional.�ImportaYlt
discurso de Roberto Schuman, ministro do Exterior.

final sem

franca
'"

a D. Joaquim Domin
gues de Oliveira

,

Saber poupar é a maior herança que pode deixar a seu filho.
Ofereça-lhe uma caderneta da CAIXA ECONôMICA FEDE
RAL DE SANTA CATARINA o melhor presente de Natal e
.seu filho compreenderá desd� pequeno) o valor da Econô�ia.

.

Chegou a Li�boa o
chanceler Raul

'

Fernandes

Entrou ontem em
vigor o Pacto
Internacional

Lisbôa,.3 (U. P.) - o minis- Washington, 3 (Por Vicent
tro do Exterior do Brasil, sr. WHper, da U. P.) - A União
Raul Fernandes, viajando no Pan-Americana' preparou ce
"Sud Express", chegou à esta rimônias extraordinárias para
capital às 1'7,30 hora$ de hoje. amanhã, ao meio-dia, data em
Na "gafe", o cha:nceler brasi- que ehtra Oficialmente 'em vi
leiro foi saudado pelos srs. Ca- gor o Pacto Interamericano de
eira da lYIata, ministro do Ex- Defesa, pois Costa Rica depo
terior, Pires Lima, da Educa- sitará o documento de ratifi
ção e Samuel Leão Gracie, em- cação de seu govêrno.
baixador brasileiro. Acompa- O Tratado dispõe que todos
nharam o sr. Raul Fernandes os países signatários acudam

�té os aposentos que lhe foram I em defesa de qualquer dêles
r,eservados. que seja atacado.

"

o Si'. Armando (aljl tece elogiosas referências ao

combate à praga do gafanhoto no Estado.--O sr.

GUilherme Urban temb ern ocupa a tribuna.
.

.

A sra. ChiaDo Kai
sbek pediu audiên
cia a Trumau

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE OOZE
.

PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO �"

DIA 4 SÁBADO. "SOIRÉE DO INSTlT(j[O DE EDUCAÇÃO' (DIAS VELHO"). DIA 8 QUARTA-FEIRA, ÀS 16 HORAS, CHÁ DAS GINASIANAS DO
"COLÉGIO CORAÇÃO JESUS". DIA. II SÁBADO. "SOIRÉE" EM HOMENAGEM AO DIA DO ENGENHEIRO E DIA 19. DOMINCUEIRA. INICIO ÀS 21

HORAS. DIA 25. NATAL. FESTA PARA OS FILHOS DOS ASSOÇIADOS COM FARTA D1STRIBUlÇAO DE BOM-BONS, DAS 15 ÀS 19 HORAS., DAS 22

HORAS EM DIANTE, "SOIRÉE-MIGNON". DIA 31 GRANDE BAItE DE SÃO' SILVESTRE; COM A PARTICIPA'ÇÃO DE UM CONJUNTO MUSICA� DE
PôRTO ALEGRE.

'

I.
�_ I

Curso de Admissão
do .

Despesa: Cr$ 250,00, para o curso completo, pagáveis no ato da

matrícula.
;

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

Prof. José Warkeu, lente do Colégio Catarmense,
Curso que apresentou a máxima percentagem de aprovação.

Prepara candidatos de ambos sexos ao exame de admissão nos giná
sios masculinos e femininos, Escola Normal, Academia de Comércio,

Liceu Industrial.
.

Início das aulas: 6 de Dezembro, às H horas, no Grupo São José Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 �lém da

Mat1'Ícula: Desde 10 de Dezembro, das 13,30 às 15 horas, no Grupo Inicial de Cr$ 111,00 apenas.

Escolar São José. Participação DOS lacros

- .".J".- .._.._ ..-•••• •••..•••..• ••••• ·.w.·.-.-.-.·.·�

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$
Ative _. . . . .. . ,........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

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

80.900.606,30
5.978.401.755,97

. 67.053,245,30
142.176.603,80
98.687 816,.30

76.736.40Ú06,20

Arvores frulileras
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e PGmicultura' .....

H. J. Cipper,
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Aviso importiote aos senhores Austriacos
que

.

se acbam Registrados como
de nacionalidade 41"mã

Procure ou escreva á firma M. L. ÀRAUJO - Emprêsa Interrnediá

,ria _::_ que, promoverá, com rapidez e eficiência. a devida retificação de

seu registro (Cart, modo 19) á sua legítima nacionalidade - AUSTRíACA.

ESCRITóRIO: - Praça 15 de Novembro, 23 - 10 andar - sala 4

Caixa Postal, 195 -'- Enderêço Telegráfico: INTER

FLORIANó�OLIS - SANTA CATARINA

QUU VESTlR·SE COM CONFOITI E ELEGAMCIA 1
PROCURE A .

.

Alfaiataria· Mello
. �u, ·lI'elipp�. S�limidt 48

.

P\:..dim(ls aos nossos q,jstinlos leitores, o obséquio de . preencher o

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

'Nome '

:: :
Rua Est. Civil D. Nasc .

Mãe ; ó.

Pai '"

" Emprego ou Carga .. " :::::..: "::.:�.. � :.:: .�::: . :::. .'. :::::.::. ::::�'.":':
Cargo do Pai (mãe)' .

,.Observo .

'� C A P I T A L A R II Atenção, Contadores
Sociedade de .sorteíos e' seguros contra acidentes pessoaiS: conce- de 1945

dendo mais outros beneficios de carater assistencial. Temos o grato prazer de convi- ..

Representante em Florianópolis: dar o distinto calega para parttcb-
'par do

.

.

BEDRO NUNES ,JANTAR DE CONFRATER-
Rua 24 de Maio 801 (Estreito) ; NIZAÇÃ.O

Jóia' comemorativo do terceiro aniver-·
sário de formatura dos Contadores.
de 1945, da Acàdêmia de Comércio",
de Santa Catarina, a se realizar no

dia 22 do corrente, ás 20 horas"
nos ar-istográticos salões do Lira
Tenis Clube.
A lista de adesões encontra-se'

com o Sr. Constantino Aterino, na

Agência da Panair, à rua Conse
lhenro Mafra, até o dia 18 do andap..
te.
Florianópolis, IOde dezembro-

de 1948.

AVó! MÃE! FILIIA! TODAS DEVEM USAR A

(O REGULADOR VIEIRA).
A mulher evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem para com

bater as irregularidades das funções pe
riódicas das senhoras. É calmante e re

gulador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. Deve

ser usada' com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

A COMISSÃO.

• .. reune som ... acabamento z, ,

solidez ... no piano perfeito!:'
Além de vários rnodêíos para
pronta entrega ... êste m-ravr
Ihoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaUD'
'REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A

Produtos' ·Veterinarios
o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal,.163 - Florianópolis) ..

lem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, 'Fazendeiros

e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série

dêsses produtos.
.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 1\l e vidros de 100 comprimidos de

e,60 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lOú çm3.
SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos:

de 100 cm3.
. VACINA ANTI-MEICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos.

de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívaraen
te curtos, o Instituto Pi�heiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assím, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerjna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. •••• •• • ••••••• � ••

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sóbre as doença.
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

contrados na localidade de residência do solícítante.

CX. V4 - Tel. KNOT
Florianópolis

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

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Curso . de especialização em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te
lefone 1.'42'1',

Coqueiros «Ór, p"ia
.

Clube
.

AVISO'

i

TOME, t:,tl/II'(Y
;

�.Il
..

B.� O'T·...•.
·

t "N.. I

O encarregado tem o prazer de'avisar'aos senhores assocíedes que : ' . -
", .

.,

continua fornecendo refeições e bebida� geladas. h·
....·�····_··..···.....

I "A'" DIVULG ·�·,crA-"" ;: Da'!16grafa
'" ." :1 diplomada

Revisia do Parani· para o Sul do Brasil ::
Intercâmbio CuUural

'

iI:
Economico Fin(I�.E!!t0 l' ':.:Publicidade mensal. - Assinaturas e Amíncios. . :'

CAIXA POST�L,S77 _' CURITIBA :
.'
.. .

" .�.
. .. .. .. . .. .. .. .. ..

.. ..

Agradeceríamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
casamentos e outras,' de. parentes ou de pessoas amigas.

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira:

Cãixa Postal. ·55.

o 8ahioj
. "VI;R'CiEM ES-PECIALIDADE"

(JA WETZEL� INDUSTRIAL-JOINVILLE (MareJa,

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

l
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o i!STAOJ Sábado 3�. Dez!!mbro Cle "·48

; Hoje no p,assadó S�'rã� fabricados ja-
II' A uata �e hoje tecorda-nos qll,e: mlnboe� e. lrü teres

_ em 1;:>96, procedentes de S;lJ
u tJ

I Vicente chegaram ern L.agu�a, l�l'�"1 no B r g � 1"1te Estado, dOIS padres jesuitus Ul} ,

afim de ca tcquisarern os ind i oe-I
NICOLAU F. DE MOUHA ! nas;

=

I O sr. William B,owers, gran-
Transcorre amanhã o anivcrsú- em 1632, o forte holandês de de industrial qmeTicano, pre-

'_:rio natalicio do nosso distinto con- Orange, na Ilha de Itamaracá, co- t d b I
.

en e esta e ecer fabricas
terraneo e prezado correHgionú- meçou a ser bombardeado pela ar-

rio sr. Nicolau Francisco de Moura tilhari a do Conde de Bagnuoli ;
no Brasii,

..residente em Tijuquinhas, onde ex e r .v-r--: em 163-1, uma. expedição ho- RI' h', C
.

.ce criteriosarnente as espinhosas landeza que foi atacar' pela segunda'
a eic - arolína do N_or-

funções de Sub-delegado de Poli.- vez a Paraíba, apresentou-se dian- te, 3 (U. P.) - Um grande in

,ela.,. �e do taba Branco. Saira de Heci- dustrial desta cidade pretende
? al1lversar��nte que cont� comi

te em 25 de Novembro, compunha- estabelecer fábricas de seu p'ro-
1111. vasto circulo de annzades"se de 29 navros e estava sob o 'co- duto-no Brasil
_grange�das pelos n?bre:; predica- 'lllando do Coronel Sigernundt VI.(JJ A t d'

"

tid
.dos de coraça:o, .sera por certo mu- Schkoppe ; '.

n es e s�a par � � para o

tissimo felicitado, recebendo assim r:- �m 18Hl por carta-régia do RIO de' Janeíro, William "Bo

.as l11anifestaç?e� de aprê?o por Príncipe-regente D. VI, foi criada, wers, presidente do "Corbitt

.:-parte de seus mumeros amigos. I �o"Rio de Janeir-o a Acadêmia Mi .. Company" de Henderson disse
"O �stado." felicita-o com votos litar, n�a.is tarde convertida em E -

.

ti: d ""'1 "
'

_

-de muita saude, bem como seu fi- ,cola Militar ; • .q�� ym ·es u ar in oc? .a 'po�
.Iho sr. Eni Moura, alto funcionário _ em 1816, na Banda Oriental (lo síbílidade de construir camI-

.-da firma Hoepcke S. A. Uruguai, no arr ôio de Pabl'O-Paéz,' nhões ,e outros produtos no

'!�.1Ii l!�ll do? 'ál'l,uent,es do Tacnareruhó, Brasil. A'crescentou que sua

'CAP. RUI STOCKLEH DE SOUS,\ �I avou:se, l.e.n�Hlo combale entre viagem se deve a um convite
A data de hoje assinala o dni- ��O br asilei i os comandados nelo I ,. '.

-versario do sr. Capitão Hui Stockler
r enentc-cor-onn! Manuel AntÓni,) I

do propno presidente Gaspar
..de Sousa, hrflhante oficial da �eçanha e 800 orientais cio Coronel Dutra.

nossa Policia Militar e que exer-
Fernando Otorgués que retirou- O mesmo' industrial dísse --------------

cc.' ,atualmente, a chefia da C:t�:,II'
se com gr�ndes perdas: ", mais que a nova indústria do A :>uRTE

Militar ��_ Gov�rnador. da-; C��S�it��'ç/�od�1ara" j.o� jura- aço no Brasil oferece possibi-' está batendo á sua porta; prefira o cafe MI·

O capi ao RUI Stockl�r de_ SOl�S':I.,: _ em 1829 <i .,I:l'1?eno" lidades favoráveis para a ma- MI. que está distribuindo,' como presente

«IUe tem' o curso de Educaçao FiSI- r ,."., eve IniCIO o segnn- I' aos consumidores finissimas BATERIAS DE

,ea,. tem ainda a seu cargo a Inspc- (, o n!ll�.Ist�rl'O do. Marquês de P'I" nufa�u:a daqu�le? artigos, �m . ·ALUMINIO.
tona de Educação Física do Esta ..

I anagua, sendo dissolvido em HlJrle condicões eCOnOilllCaS supeno-I
..' d

.

d Março de 1831'
�.-

''\.10, e um os mars ar orosos pro- .
'

. res às vigentes na exportação
--------_.-------

'Jl�lgnadres da cultura física da 1110-1
r ,-;; e.m :836, nasceu. na VII� ,r.I' dos mesmos

" I DR. SAULO RAMOS

•cIdade, causa a que vem dedical1-!' ta"ual, Estado. cio HlO, QUI 111 1110 .,'. ,

.. d'O, desde há muito com tôda abne-' ele Sousa HocaJllva, ,republicano Acrescentou o SI.
I WIllul,m Avisa a mudança de seu co,'-

;.gação.
.

.' .' I fervoro.so que expandi II suas ,icléi�.> Bowers que o emb�iKador do sultório e resi'uência, para a

Folgamos enl regJstar a passa-
pela �nbl�na popular l' as delendta Brasil em WashIngton, sr. Hua Trajano 41. Telef'One

.gem da data, de seu' aniversário, �ae�ael'rllonPI en1s1a. rlFaJlelcleu rlno 19R11,? de Maurício Nabuco lhe diss�ra 1.009,

'.para lhe c'Onslgnaqnos aqui as

!1()S-!"
.

em e, u 10 e -; .

'
, -

,sas sinceras felicitações.
_ ,em 1840, fOl rlespachacl'O (:;'I!- que o BrasIl espera que possam Conwlta das 10 ás 12 e das

FAZEM ANOS HOJE' tador da Fazenrla Pública o IIOSS,) ser manufaturados com o seu '16.30 ás 19 horas.

,

_

o, sr.. Antônio Joaq�lim 00:., n�ui' ?isti��to c?nterrâneo COJllen� próprio aço, não sq caminhões, • .

Santos,' major reformado da FO·.l,'ç.·'t! d�dOl. Joco() Fl anClSCO de SOUS,l como tambe'm tratores e de-
'MT d E d' CoutInho' ,

..

. 1 I Itar' o' sta o, I' 8' . :' ..

" aI's qUI'pam.ehto mecanI'zado CASA E Cu 'CARA
_ o estudante Aula Vasc'Oncel05

_ 1 43, em Lncruzllhacla. um �)2'
m e. _, - na. . •••••....••.•. , •.•.•••••

'•.•••

i'ilho do sr. Álvaro A. de Vásco!lce�' (Jueno corpo de revolucloÍliÍrios r:c para flns a;gncolas. Vende-se uma bem confort�vel, Se ricos quereis ficar

1'Os e de sua exma. espôsa d. Ceci! Bento G?nçal"es foi d1spersarlo JWl' A "Corbitt ca." passou, 1'e-' sita a rua Lauro Linhares, n. (H De modo tacil eleQ"!ll

:S. de Vasc'Oncelos;
.

. 180 ltegal)Jstas comanda elos pelo Te· centemente, a manufaturar (perto da Penitenciária) ver e tra-I Fazei hoje I1ma inscriç�oa exma sra d OI' nda S P llen e ,0aqul11l Lacerda' . .

lt \
.

-:- .' de
..

B 11. T' '�-I' _ cm 1843 em )aO'lI�ri OrI'elJt�1 tratores par.a a agncu ura. tar na mesma. Nn ('reditn M"�1J(l Pred f'I

] eIra, esposa o sr. e 1111ro.",
" " c " •

•

:perei.�a',e��;�.ers��:.riâ: Maria Ar�ia.�.II�;�t��adctl���� ��;?;�loet;.�I�.\�o ��.']:� Na-O se -cu rl1a diante t�
----..

p.".·rJ'-o---f
....

·e··""'-s·""'--
.....

sJ'
....

·o·
....

··OJ·r-OJ
..

OJ··""··""J'''''-O·''''··''''·-d�
...

··..,..,l:-l-o·-nJ'�··"-"·F·-"e···r···n·
..

·a···n····d
....

-e....-s·
ela SIlva, consorte d'O sr. Licinia' bosa fOI d�spersada pelo CapJlaf).

. ,

'Tedoro da Silva, comerciário; l"'Ianuel Jose_,?e Albernaz; I da Uir hl-to
_ a srta. Marina Pereira, filhel

_ en,l 18;) I" llas�'eu e JllN�Orrcto's D' .! i
.

,da exma'. vva. Maria Pereira. (Parana). (I hlstorIador Jose Fran- I MIS·S A O" �ETIMO DIA
.

'-i'�
C1SCO da Hocha Pombo; Todas as pessoas devem' " lü u. II

A.GHADECDU<:NTO:'
:J., .

-:- e J1l� 8(i4, nas Pfoximillades de estar no mesmo niv'eI
Palssanc!u dllt>embarcol! o 1° de In-

Do ·exUlO. sr .. dr. Armando dI'

Alencar, Ministro do Supremo T!.jc I;:nta�·ia. (,()ll1p�st_o .de. 200 h?nWflS Tóquio) 3 (U. P.) - Jiichiro

bunal Federal, resiclente 11a ca.'J)it."1
e lllalS 200 fuz!lelro,s ,J111p�r!�llS, �o- M'atsumoto continua inflexivel

, mançlados pelo Caprlao (1l1lll1aj"iH'�
.

•

ele República, recebemos aten('io- Peixo['O. reuninclo-se por 6rr!.-]\] na sua recusa de se curvar
. -so cartã-o de agrarlecimento pe1:1., do Almirante. Tamandaré ao peq'-I::- di,ante do imperadtlr Hirohito.
justas I'eferências CJue fizcmos:1 ,.

I G
'

.

. mcmória de seu saudoso pai, [) ..\1.
\lO ex�rcJt('; (e eneral Flores; Quando o imperador Inaugu-

.

AI d '.:J
- �1l1 ]891,. naufragou na baiTa r'ou a qllarta sessa-o regular d'"

Illlrante exan rll10 ue Ale'nC<ll', ri S' F E "t
�

.

e ,ao ranclsco. neste .

� stado J,). 00 d br
p'Or ocaSIão elo tranSCllrso do (·,:n· hiate naci'Oual "Santo Antônio" DIeta, 5. os seus mem os

·'tenário rI'e seu nascimento. ,
.

. ren"emente
que procedia de. Santos. se curvaram reve L

André Nilo Tadasco ,_ mas não Matsumoto, que'se
CASAMENTOS: t

'

d t
ENLACE SCPOGANICZ,CORHl�A manteve erec o aos pes o ro-

Constituirá nota elegante nos no de ouro, olhando friamente

anais, s'Ociais da sociedade floria- Ao tcmar aperitivo para Hirohito.
nopolitana, o. enlace' matrimo!1ial, Matsumoto,. vice-presidente

.

hoje, da gentilissima e eneanta(\o- Peça. Bitte� da Câmara dos:Conselheiros, é
ra senhorinha, Lygia ScpoganlCz,
filJO ornamento do nosso set social, Aguia também lideI' da "Sociedade

.. filha dileta do sr: Eugênio ScplJga- / pU ro Horizontal", que afirma que

nicz, do alto comércio local, e de O to�das a's' pessoas devem, estar..
• Aperítivo cornr)eto

sua exma. esposa, d. Eh'ira Sp'O!.la-, no mesmo nível. .

niez, C011l o sr. Harry {;olT('a, à lt,) . t
funcionário do Instituto de Apo\en-

---------------, Já antes da guerra Ma su�
t::Icloria e Pensões dos üOl1lerdá- Elo,·l'o- IlS nH Aruou moto era cOhtrario' á reverên-

rios, filho do acatado induslria,l � \J O
.

JI {}
-

cia 'mas era forçado a fazê-la.

na cidade de Brusque, sr, Manoel

t· h- A��ra Matsumoto não somente

C�rrêa e de SLl� exma. es�ôsa d. Ina ama0 a se recusa a reverência - nem

Alice Bel11 Cor:rca. •
.

.

O átó 'Civil, Cjue terá lugar ás 17 . Bu.enos AI;-e?, 3 (U. P.) mesmo usa gravata.
horas, na residência dos pais da Dommgo proXlmo os votantes
nniv::!, � Avenida He�'cilio Luz n. da capital federal e das quator-

: 68, sf,ra, testemunhada, por p�r!e ze províncias elegerão 158 de-'
da nOIva, pelo sr. Germano MRrIo' ,

b
.. .

de Oliveira e a senhorinha Maria de putados a Assem l,em ConstI-

Lourdes Spoganicz; sr. CarJos tuinte que reforthará a Cons

Pô:to e exma. espôsa; por parte do tttuição de 1853. Ao mesmo

no�vo o sr. 01', Osvaldo Pereir!l tempo as províncias de Cordo
B?IXO, � exma. consorte. - l' o :�r. ba Mendonza e Corrientes
CIro Muller e exma. senhora VllI- '

_

"a Gertrudes Müller. elegerao O seus novos gov.erna-
A c'erimônia religiosa terá lU,'iar dores. Cordoba e Corrientes es

ás 17,30 horas, na Catedral Metro- colherão os m,embros das suas

]101itana, no altar-mor ser"in�l!) (le próximas câmaras legislativas,
testemunhas, por parte da nOl V�!, r, . :

-

sr. Eugênio Spoganicz e exma. es- Men?-oza efet�ara a renovaç�o
pôsa; sr. Estamislau Ligocki l: parCIal da legIslatura. Havera,
çxma. senhora, e por parte do Doi- ademais, nesta última provín
V? o sr. Manoel Corrêa e exma. ('S- cia eleicões municipais em

posa e sr. Hoberto Corrêa e eXllla. alg'�mas� reaiões
consorte,

. b
.

An� distintos nubentes, (fue npl)s
---------

() enlace matrimonial sei'llir::io :'\ 11 FALEC lMENTU:
"iiH!;f'J11 de nllpcias, "O Estadt'l" f:;;; JOÁO ..HOMUALDO XAVIEH
"otos de percne llla de m('l. Na Capital Federal. anele resi-

dia, faleceu. há dias, o nosso �()n

terrr:l1eo Joiio HOlllllaldo Xayier,
funcionúrio' aposentado.
O extinto deixou viúva a sra, d.

:\farieta Delayte Ii. Xa\'ier e L'ra
('lIn hado do Capitão Romeu Deb}
te e do 1'1'. Humberto Delayte.

\ h 11'; I; q enlllta(�[! ns rondo lt;n
das de "ü Estado".

PROGRAMA PARA HOJE
9 00 _ ABERTURA _ Bom dia

,

para você,':·.
9 30 _ Grande Artistas

10:00 _ MúS'icas brasileiras em

gravações
1Ii 30 _ MUZAK
11'00 _ Bazar de músicas

i�:oo - Oferecimentos musicai,

F��:�� ����;���g�B����f '" a�mác_nJie',SadesDezemdbo1.eO plantão
17.00 _ Minha Visita
17,30 _ JlIyentudc Estudantil Ca-

tólica,
-

j'1R,Ofi _ Variedades
18,4fi _ Huy Be)' (Café Amélia)
19.00 - :\10mento Esportivo

Iln.15 _ O Esperanto em mard'1'l

19.30 _ N-otic;iário da 'Agencia �a
cional

�fl,OO - :yrúsicas Italianas (ótica
1IIodêlo)

20;15 _ Sólos de pian'o
20,ClO _ Audições ele Jose Soares
21,.30 _ Grande Diário do Ar
21,3.() _ R:ídio Baile Gllarujú
22.3[, ,- (·!timas melodias
'2?OO - 811'1 ,'7'flite EXCERnA-1

:\IEX'lO. f
j

ANIVERSÁRIOS:

VIAJA:\'TE:
ANIBAL }!IILAXEZ

E�t-eve alguns dias em nossa cn

pital. já tencl"o regressado à S:;;o
.Marc"�, munic[nÍo ele CrescitU'!�t.
Ol!rjp ,� abastndo c()J1lprcinn!e. ()

111"" �still1arJ() c'lllterrân['() sr.' .l.,'4i
hal :\�ilanez.

Rádio Guarujá

i
vOCÊ SABIA QUE ...

Compilação e diatr ibu ição da, Li..

v rar ia Rosa '_ Rua Deodoro, 3:l -

Florianópolis.
7 ... as estrelas cadentes, no mo

mento da incandescência se acham

numa altura de 10n a 130 quilô-.
metros, apagando-se a 70 ou 80
quilômetros acima da terra?

S .' .. Ronald Reagan e Alexis
Schrnith, são os principais inter

pretes de "Razões do Coração"
da 'Werner Bras?

9 ." o ,nome completo de Rui

Costa, o compositor de. "Aconte
ce que s�u baiano" é Jaime Hui
da Costa Abole Mertinez ?

10 ," Ghandi têm um filhó, cha

mado Mani lal, veterano de diver
sas .campanhas de resistência

passiva, o qual é redator chefe
do semanário '''Opinião Indú"
fundado I em 1903, pelo próprío
Ghandi? '

..

11 �.. em dezembro de 1946. <;C

noticiou haver sido descoberto,
nas proximidades de Cairo (Egi
to) um túmulo 'pertencente aos

monarcas ela la dinastia dos fa

raós, que reinaram há 5 mil
anos �

12 ... anareceu, em português, um
novo livro de Pearl S. Euck, in
titulado "Hoje e Sempre"? '.'

:••.,'MlI"·II·,,rtI�·'!'!·II'I'.i;'111�·.1flI

VOCÊ'
tambem usará

KOLVNOS

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO 'CREOSOTADO
"SILVEIRA"

diz

McC

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

eami.a., Gravat•• , Pijamel •
Meia.' da. melhore., pelol me

oor�1 preço. 16 n. CASI\ MIS
CJ?LANEA - Ru.,r. Mqfra

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

. NEM SE DISCUTE I

Em minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ

I"IIMI, 'ainda mais agora que está distribuindo

cotr1O brinde. valiosas .BATERIAS DE ALUo

MINIO.

A viuva do Professor Odilon Fernandes, filhos e parentes,
ausentes e presentes, convidam às

. pessôas de suas relações,
para assistirem à missa de 70 dia de seu falecimentÇl, que será

celebrada na Catedral M-etropolitana, no altar de. São José, às

7 horas, do prÇix1mo. dia 7, agradecendo, des já, a todos os

que comparecerem a êsse ato de piedade cristã.

União American� de
, (.

Capitalização SIA
Capital Cr$ 9..100.000,QO _ .

Sorteio de Nov�mbro de 1948. Títulos contemplados:

YSF
FZL

Sde PÔ tJ Aleg,,� •• Av. Julio de C.istilhos 48 - 4) and.

IPL
RSQ

YBL
OPG,

GIF
HTK

,

LIVRARIA ROSA
I (RUA' �EODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERV,ICOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇio IMPECÁVEL _-- ENTR'EGA
RÃPIDA

.
-

"

/[' -- Sábado _ Fal'mácia Slo. Antônio _ Rua João Pinto,
5 - Domingo - Faemáéia 8io, Antônio _ Rua Joãü Pinto.

,11 - Súharlo ..,- Farrnácia Calal'inense - Rua Trajano.
12 _ Doming:o _ Farmá:cia Catal'inen,se _ Rua 'l'rajano.
iH _ 8úbatlo _ P,Il'mácia NoLllrna _ Rua Trajano,
19 --.; Domingo _ Farmê�cia Nolufna � Rua Trajano.
25 _ ('\atal) _ :Farmácia Bto. Agostinho - J'l.Uél' Cons, Mafra.

26 _ Doming'o _ Farm�ia Esperança _ Rua Conselheiro Mafra.

Ü sel"\'iç:o notul'l1O será efduadb pelas Farmácias Sto. Antônio e

'\olllrna sitas Ü� Tll�S João Pinto p Trajan6 na 17..

A ]Jr,e;sente lahClfl não porlcrá ,ser alterada sem "Prévia autoriza-

ção (ll-sle Depal'tiln}ento.
'

DepartamJ.'nln cip �aúdp Púllllca: em ?G rle novembro de 19�8.

Lllj;:, ()scuÍlio li'.4.C(lJ!1pOJ'U, farmacêutico-fiscal.
J
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o E�l'I\OO-Séb.dO 4 Cle Dezembro Cle '9A8

DR. NEWTON d'AVILA
Hospital de Caridade

Cirurgia geral _ Doenças de Senho-
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS
ras - Proctologia

. ..
Eletricidade Médica

Diagnóstico, controleoe tratamento
C Itório : R Vitor M' I.

li d d -'d' D'
onsu orro : ua 1 OI erre es n.

especta iza o a gravi es.
_ Istur-. 28 _ T. I f 1 307

.

b' d dolescê d
eie one .

lOS a a, o escencia e a menopau- Con�ultas: Á� 11,30 horas e à tar-
.a. Pertubações menstruais, i:rl.:1,\,-

de das 15 horas em diante
mações e tumores do aparelho geni-
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérni-as, varizes, etc.

Cirurgia 'Plástica do!perineo (ru
fturas)
iASSISTENCIA AO PARTO E OJ:'E�

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças

�

glandulares, tiroide, ová

eíos, hipopise, etc.)
.

Vhrturbios lIlervosos - Esterilidade
.._ Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel, 846.

Dr. Milton
_ SimonejPereira '

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras \

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

DR. POLYDOR0 ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiro
Do Hospital de Cari�ade de Flo-T

"rianópolís. Assistente .da
Maternidade

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

Doenças da tiróide e demais .gían-
duIas internas

.

CIinlca e cirurgia de, senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã- das 10,30 ás t:a
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO ;

Rua Vitor Meireles D. 18

1
Fone 'manual 1.702

RESIDÉNCIA;
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 ' .

Rua .: � Est. Civil : � D. Nasc , .

26, J

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia � Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões' - Estomago - 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. PLORIAN<')POLIS,
----------- - --_.-

Residência: Rua Vidai Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade NaC'io
nal de Medicina da Universidade

do Brasil) .

1

Médico por concurso da Assistên
cia li Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-interno dr Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judicíât-ío

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
oonsultnrio: Edifício Amélia

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

vallio, 70,
'

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório' -' 1.208.
Residência - 1.305.

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

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 estómago e vias circula.
res, intestinos delgado e grosso tirai
de, rins, próstata, bexiga, ';tero,

ovários e trompas. Varicocele hidro
ceIe, varizes e hernas:

Consultas: Das 3 á. 5 hora. à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Ca.a

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

,

•
_ Telef. M. 764

------------�---------

Dr. Paulo Fonte.
Clinico e operador

0>n.ultório: Rua Vitor Meireles,
Telefone: 1.405

Consulta. das 10 á. 12 e das 14 i.
15 hrs_ Residência: Rua Blumenaa.

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhauell
'''Inica médica de adultos e crianeat
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769 ,

Consulta da. 4 á. 6. hor".
Ite.idência: Felipe Scbmidt n. JS,

Telei. 812
---

Dr. M. S. Cavalcanti
Clínica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho. 10
Telefone M, 732

��P.CCIDENTES DO
SEDE &OCIAL:-

PO�ro AUEGRE

I

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.0 ANDAR

e"1(A POSTAL. 583 - TELEFONE 68"'0 - TELEGRAMAS: ,PROTECTORA.

4genca Geral pa.ra 8ta. Vatarna
,

Rua Felipe Schmidt 22 - Sob.
Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" F.LORIÃNOPOLIS

r

Casas·Pré-Fabricadas
. '

Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Corisu lte-aos s em compromisso

Reinisch S/A' - Rua· Jnão Pinto, 44
T p, I�g rama. K E I" 15 (j n F J c.' r J a ti Ó �o li�

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

-

Aceita-se representonte no interior do Estado.
Caixa Postal 139 - Florianópolis

Cartas para
.'

Artrgos de uso

doméstico
Mã.e ,...... . ·c··········· Você poderá ganhar de Cr$
PaI . . . . .. . . . . .. . � 50,00 à Cr$ 100,00- diários, vendeu-
Emprego ou .Carg� ·········1 do artigos de consumo domestico.
Cargo do PaI (mae) ,... Informações na Praça 1 de No-
Observo . . . . . .. . . . . .. . < • • •• •••••••• ••••••• ••••• •

vembro n. 22.:__ 2<l andar.
....................................................... ··········1 '

..•

,

I
i
II

I;
lransportes regUlares de cargos do p

ô
r to de

SÃO FRANCISCO no SUL para NUV! VORK
Informações com os Aqente.

- Carlos HoepckeS/A - CI- Telelone 1.H2
do 5u1- Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloa � ') (En i. te eg

\1')) � � 'v1 \CK
F'e r ranôpo "

�Êo Frencisco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de

Escritório Técnico
Cid Rocha' Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.

tendu regressado de sua viajem aO:J

Estados Unidos da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr. 'Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escrttórto

(Rua Presidente. Coutinho n. '22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe-

,1

Infor IDações utets Econômica federal
Sônta Catarina
EDITAL,

Caixa

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

Ca;arlnense JOinT1lM I
-

•. !
Auto-Viação Catarlnense r -1'1lbarlo

I- 6 horas. ,

Expresso SAo Cr1atóTAo - L&«UJl& -

7 horas.
Emprêsa Glória - l.A&1m& - 71A1

e 6'h horas.
Expresso Brusquense -- Brusque -

16 horas. .

,A-\to-Viaçl'lo ItaJa! - lta:)aJ. - 115 no-
n� I
Rãpldo Sul Brasileiro - JolnT1l. - "I5: e 14 horas.

QUARTA-F'ERA
Auto-'viaçAo Catarlnense - Curitiba

r'- 5 horas. .

Auto-Viação catartnense - Joinv1le
- 6 horas. .

Auto-Viação Catarln-enH Laguna
.- 6,3'0 he-ras.

'Rápido
Sul Brasileiro - Jol.nvil. - .,.

5 e 14 horas.
" Expresso São Crístovão -- La,gu,na -

� 7 horas.

I
Expresao Brusquense - Brusque -

• 16 horas. .

Anúncios mediante contráto. � ra::ut'.o-v,açAo Itajat - Itaiai - 1�

b.��
I

Expresso" Brusquénse - NOva Trento
-I - 16,30 horas",

"

Os originais, mesmo não }. Rodoviária Sul Brasil _ POrto Alegre
Ipublicados, não serão

I
,- 3 horas.

QUINTA-FEIRA
devolvidos. Auto-\II\ação Catartnense - POrto \A di
- - Alegre - 6 horas,

ireçao nao se respon- Auto-Viação Catarmense Curitiba
sabiliza pelos conceitos - 5 horas.

. . .

�
Auto-Viação Catarmense JoinT1le

emitidos nos arttzos _ S horas.

assinados.
!

Auto-Víação Catárl.nens,e TubarAo
.

-a��

.�"'_
_ A�,1�V�����. Catarinense - Laguna

Expresso SAo Crtstovão - Laguna -
,

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas:
Expresso Brusquense - Brueque -

16 horas.
Auto-Viação ltajaf - Itajal - II! ho

ras.

Rãpido Sul Brasííeíro - JoinTlle - ...
I! e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda � Xapecó - as

_ ti horas.

_ R����:e. S���!n� POrto .l�
IEspecíelízade em artigos'para

Auto-Vl.ação Catarlnense' - Curitiba

I- 5,horas., homens
.

.

Auto-Viaç!l.o Catarinense·_ JoinvUe
.

- II horas. ,

Auto-Viação Catartnénse Úllr\llD.ll RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-
-

E���e�s�rasà.o Cristovão _ Laguna :._ ClONAIS E INGLESAS PARA .HOMENS E SENHORAS.
7 horas. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS. FEITAS
ra�uto-VlaçAo Itajaí - !taJa! - UI no- PARA HOMENS
Expresso Brusquense Brusque ARMARINHO EM GERAL - CAPAS CAMISAS GRAVA-

16 horas. ' ,

Rápido Sul Brasileiro _ JOl.nvill TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

:i:��1;2;'��;=n: :,::": Tugo pelo menor preço· da praça
� L!��;::::a··�atar1nense Jolnvil� Façá uma visita à nossa üasa ev eriUque
:=��:rt�A-O Catarmense '-- Tubarão nossos preços' e artigos

.

ExorAsso São Orrstovão - Laguna
7 horas. ••••1•• 911 ' 1.:0••••••••••

14:�ft:�:ç�r::::n: I:a1e:�:· ho. REEMBOLSO· POSTAL
ras.

Expresso Brusquense _ No.... Trento Para casemiras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.
-

E���es��r�iór1a _ Laguna _ 8 1/2
Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.

e 7 1/2 horu. I Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

o ESTADO

-J

1

Redação e Oficinas à rua

João Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

Chefe de Paginação:
FRANCISCO LAMARQUE

Chefe de Impressão:
.TOAQUIM CABRAL DA SILVA

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

Tel.: 22-5924 -'Rio de Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo>

ASSINATURAS
.

Na Capital
Ano. _ Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês .........•... Cr$
Número avulso . _ Cr$

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

No Interior
Ano c-s 100,00
Semestre' Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
,;Número avulso .. Cr$ 0,60

Viacão Aérea
.li

Horário
Segunda-feira

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

"i'iorte
Terça-feira

.
- III 10,40 - Norte

", I.h.IHU I.J() ::;UL - 12,00
'li'orte
VARIG - i2.3ú - Sul

PANAlR - 1::1,50 - Sul

(!uaria-feim
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

!NÜ'rte
VâRIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinto,-feita
,PANAIR - 10,40 - Norte
'PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

eul
Sexta-feira

CRUZEIRO J)O SUL - 7,20
.:Norte

PANAIR - 10,40 - NDrte
, VARIG - 11,40 - Nprte

•

PANAIR - 13,50 - Sul
Sábado

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

'Norte

Domingo
PAN<\IR - 10,40 - Norte
CRP7.EIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

13,55

!5,30

.
'

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

De ordem do sr. Presidente do Inquérito Administrativo mandado 'FABRICA DE FOSFOROS (PRON-
instaurar para apurar Irregularidades na Agência' da Caixa Econômica TA P. FABRICAR)
Federal de Santa Catarina em Blumenau, (Portaria de 28 de outubro de Vende-se
1948) fica citado, o sr. CARLOS J'oSÉ MORITZ DE SOUZA, caixa de Maq'Jinário Cr$ 250,000,00
3a classe da referida Agência, que se acha em lugar incerto ou não �a- Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
bido;: nos 'termos do artigo 174, do Regimento Interno provisório desta Situada em Campo Alegre - S. C.

Expresso SIlo Clstovlo - Lacun. C E
' f' d

7 horas. aixa conomica, para apresentar a de esa que tiver, dentro 'O prazo Vende-se tb. só maquinário
Auto-ViaçAo ltajal - ltaJa! - II! ho- de dez dias a contar do oitavo dia' após a publicação do presente edi- Informações com A. Wehmut�

raso

Expresso Bru,squenu - BruIllU. - tal. Brusque _ Santa Catarina".
16 E����SO Bruaquense _ NOTa �to

I Florianópolis, 19 de novembro de 1948. _

- 16,30 hor-as,
Auto-VlaçAo CatarlIiense - JoinvUe

- " boras.

Auto-Vlapão. Catarl.nenH - CUrtttba
- 5 horas.

. Rodovíãrta Sul-Bruil - porto Ale&TI
- 3 horas.
Rapldo . Sul-Brasileiro - Jol.nT1le -

às fi e 14 horas.

I TERCA-FEIRA
Auto-VlaçAo Catarl.nellBe - Parto Ale

gre - 6 noras.
Auto-Vlaçã'Q Catarmense - Curitiba

- 5 noras
Auto-Viação

_ S horas.

BO,M NEGOCIO
para: quem poss�e de Cr$ 10.000,00 a�é Cr$ 100.00000 renda I Div,e�sas louças de vidr?, diversos

.

'
.' I relog'lOs de parlid.e ,antIgo,) uma

oerta de 10'/ .. 80 ano com recebimento de furos me,nS81S. penteadeira, um guarda-roupa, uma

Informações nesta redação. I cristaleira, mesas de jantar, eadei-
W-

(julã-·_
....

·êIõ·--··��···P·ãr-a�na
.

��:r�S, �:r!���:�!!::�:�!. :�j��

I
T
..ra.t.a.r.. à..R.u.a.. B.oe.a.i.u.v.a_ n.... 1.3.. fun..d.o.sPublica relação dos come·rciantes e industriais com seus ende·

reços. I CA SA MISCELANEA diltri-

I
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

f
buí dora dOI sRádiol R.":;C. A'

Paraná e Santa Ca.tarin·a. V'ctofj Válvula. e Di.cOli
____...... Redação: Rua Prudente de Moraes, n,. 626. - �U1"Ítibà. _,L�_' Rua Conselheiro Mafra

Horario das empre
sas rodoviarias

dais atenções úe seus amigos
cliente!'>'.

Pedr8 Medeiros: Aux�liar

e

BEGUNDA-FElRA

Arí Maf,ra

Secretário Geral

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

I
I

RBDIO TU8a� ZVO 9
1530 kilocieloe osuiee, médias. de 196 metros

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

Casa Recem
construida

.
\

DESOCUPADA
RUA FELIPE l'vEVES

.6xl0 metros, toda de
material.

TRATAR NESTA REDAÇÃO
NOVIDADE SENSACIONAL

Qualquer pessoa pode bdnhar uma BATERIA

DE ALUMINIO, 'comprando o saboroso café
MIMI.

f(U", VOLUNTARIOS o... PÁTRIA N.- 68 _ I .• ANOAR
CAIU f"O!.lAL, �1- fE.t.EF�6"G . TELtGilJ'MAS. ·NOJECIOIta.

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

•

FLORIANOPfJLIS
.........

'

0· o. 0"0 .

SENHORITA!
A uIt ima creação em reiri
geran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preierindo-o
acompanhando

está
a moda.

TUBARÃO -- S. CATARINA

(J VALE D(i) ITAJAl
Procurem na A.��.fJI8

Progresso,
LIVRARlA 43, LIVR.A.R.U:

ROSA .

Muitas felicidades pelo .nascim••
to de seu filhinho!

- Mas, não esqueça. que o melhol

presente para 8 seu "P1MPOLHO�
é uma caderneta do CRll:DITCJ
MUTUO PREDIAL.

o TESOURO"
Da instrução está ao aleaDel

de todos. Dá esse tesouro ao teQ
amigo analfabeto, 'levando-o a UDi
curso de alfabetização no GrupQ
Escolar São José, na, Escola Indu,",
trial de FlorianópoliB ou na Cate..
,irai Metrvpolitan&.

. \

Relojoaria Progre1so
de ]UGEND f1P FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
hEEMBOL�O POSTAL

Foça seu pediào por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

N. 31 cr$ 100,00 N 9 cr$ 26000

"

Urna maquina fotografica
. americana de focil

Despertador de bolse
ilumina a noite

Sui••o de qualidademanejo

Nono. relogió. .ao a lOmpa :nheado. dos respectivos certificado•
• de garantia.
FEÇAM-N03 CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS.

JUCEND & FILHO
Curitiba - Praça Tiradent... 260 - Paraná

LOJA DaS CftSEMIRRS

Dr. (LARNO G.
�ALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociodad••
NATURALIZAÇÕES
Título. D.alarat6rio.

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

Elcrit6rio e Rellidencia
Rua Tirad,mt... 4l

FONE •• 1468- ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COQUEIROS' PRAI.A ClU BE - INAUGURARA COM GRANDES FESTAS, SOLENIDADES,� REGATAS A
•

VELA, DESFILES' NAUTICOS, BAILE E SARAUS, SUA MA�NíFICA SEDE SOCIAL NOS DIAS 11 E '12 no CORRE N TE.
OS ASSOCIADOS QUEIRAM RESERVAR 'SUAS MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.

I

rústica do dia .12 do corrente
I

Grande' . entusiasma
.

pela', corri�a
•

Nesta capital, os preparativos
estão sendo feitos com intensi

dade, visando dar à rustica do

dia 12 um cunho todo especial.
À Associação Atlética Barri

ga-V�rde e o Lira Tenis Clube

já se manifestaram interessa

dos na grande maratona, deven
do concorrerem com avultado

numero de atletas.

Vem despertando grande in

terêsse nos meios esportivos da

ca.pital, a corrida preliminar de

São Silvestre, que a Federação
Atlética Catarinense em coope
racão com "A Gazeta Esporti
va;' de São Paulo, fará. realizar, ,

,

na ma.nhã. do dia 12.
Como já noticiamos, em todas

as capitais dos Estados serão

realizadas, naquele dia, corridas

preliminares, que indicarão, os

representantes de cada Estado

à Corridá de São Silvesr�e a ter

, Prooramado' 11m en'contro entre o Campeão 'e o 4 "aí ���a� ��t���i�i1� �� !��sP�=�
dignamente _n'Ü dia 12, pela pleto jornal esportivo do Brasil. Catarinense.

mynerosa família paulaína, já,- _.. ------

tendo sido, elaborado o pro- 'Fedür3Ca-n Aílêt'ca Caíarinense
grama festivo, que tem como "{'''. '

I

atração principal, o jogo a ser EDITAL DE CONVOCAÇÃO - deres nesta Federação que de:'

disputado em carater amisto- De acôrdo com o que estabe- verão reger os seus destinos.

s'o, entre o bi-campeão e o lecem os Estatutos desta Fede- durante o próximo ano de 1949.

Avaí, bi-vice-campeão, á tar- ração, convoco os representan- Não havendo número legal-
de no estádio da F. C. D. Nes- tes, devidamente credenciados, àquela hora, a referida eleição
sa ocasião, possivelmente; �se- de tódas as associações despor- será efetuada um� hora depois.
rão colocadas nos jogadores 'tivas filiadas para a Assembléia, com qualquer número de repre-

Crescíuma, a prospera cidade Segundo informações oríun- paularamenses as faixas de Geral que será realizada no sentantes credenciados.
.carbontrera, uma das riquezas das de Cresciuma, é enorme o bi campeões próximo di'a 7 do corrente, às F'Io'rianópol ls, 30 de novem"'l'
de Santa Catarina, vibrará de I'llter'e'sse reinante, 'entre os es- .

- ,
.

,:_------,--------DE 10 horas e trinta 'minutos, na bro de 1948.
entusiasmo hoje, á tarde, com portistas pela presença dos CAMPEONATO CARIOCA

sua séde social à rua. João Pin- Osmar Cunha _ Presidente
a extréia do esquadrão profissi- "zéquinhas'" naquela cidade. A, FUTEBOL

to nO 32, nesta cidade, para elei- José Gusmão de Andrade:__
onal do São José, vice- campe-j Liga Atlética da Região Minei- A próxima rodada a ser reali- ,

t
- .

l. ção da Diretoria e demais po- 1° Secre ano.

ão gaucho de 48, o qual defron- ra está dispendendo todos os zada amanhã em disputa ao _

tar-se-á com um forte selecio- esforços no sentido de orerecer Campeonato Carioca de Fute

nado local, devendo amanhã dois espetáculos fora do comum bol.- constará dos seguintes en-

.realízar nova partida frente a e ao mesmo tempo dar aos gau-'l,contros: ,

outro combinado. chos uma recepção condigna. América x Botarogo, Flumi-

nense x Vasco, São Cristovão x

Madureira, Olaria x Bangú e Publicamos abaixo a relação participando os mais consagra-

.

da em .

·

d Flamengo x Bonsucesso. Este elos vencedores da "Corrida de dos campeões de todos os Esta-

Ato a imo nreve o,s. Joga _oroes
\

Ul)'lot�emOnJa'OgGOa,fvOeia.anteci�adO, para São Silvestre", desde a sua ins- dos do Brasil, da" Argentina"
F-

_ J . tttuição, em 19�5, pela "Gaze-, Chile, Uruguai, Perú., e BO,livia.
BUENÜ'S AIR S, 2 (V. A.) I vanas semanas, nao mtegram t "

,

"ta Esportiva", de São Paulo: É realizada a �ela, n?lte de-

O' Conselho Deliberativo
I
se,us qua�ros, ,

'
, r }j:EGÃjjo'

..

PRo'VIMEi-r''To' .•
,

AO 1925,- Alfredo Gome,s _ Clú- 31 de dezembro e e asststída por

d� �. F. A., aprovou) por una- I O Racmg, que enqu�nto o; RECURSO DO GREMIO 1926 _ Jorge Mancebo _ C.' um avultado público calculado
lllml?ade, o desp�cho da �o- I certame 'p�rte�ho era Jogado O Supremo Tribunal de Jus- be Espéria.

• aproximadamente em 300,000
missão das Relaçoes Exteno- por profissionais, se encontra-

tiça Desportiva da C. B. Do, reu- R, Tieté. pessoas.. '

res, que aconselhava a desís-
I

va na liderança da tabela'de'd t f' 1927 _ HeI·tor BIasi '_ Clube Numerosos e valioso o pre-
tencía da' excursão do selecío- I, pontos, ao que tambem sie

ru o quar a- eira, ,negou pro-
"� vímento ao recurso interposto Espéria. mios são conferidos: 500 meda-

nado argentino á Italia, Es- anunciá, não mais disputará pelo Grêmio Porto Alegrense 1928 t=, Slin Maluf _ A. A. lhas e 20 troféus oferecidos pe

panha e França, I as rodadas restantes,' caso não
que pleiteou a anulação de seu Palmeiras, la '''A Gazeta Esportiva", de

A'Ü cancelar
I
esses compro-, sejam anuladas as qVe foram

jogo com o Internacíonal, fea- 1929 _ Heitor Blasí _ J'ales- São Paulo.
missos, ficava ainda pendente \ disputadas com players da ter-

lizado há alguns meses em dis- tra Itália;'. Possue moderna organização
a questão da participação ao ceírae da quarta divisão. puta do Campeonato Gaucho. 1930 _ Murilo de Araujo _ técnica, de saída, percurso e

Campeonato Sul Americano, a; Falá-$e tambem que todos os A decisão da mais' alta cÔrte Voluntários da Pátria F. C. I chegada, bem como ��s�stência"
ser realizado no Brasil. I certames deste ano serão

disciplinar tesportiva foi unam- 1931' _ José Agnelo _ C. A.' médica a todos os partictpantes.
, Todas essas decisões roram : extintos, não havendo, por- I',

d me, Paulistano.
tomadas ainda em consequen-j tanto, campeão da tempora a .

G C CI-NCIAS ECONO-... '. o. 0 •• '........... ,........... 1932 - Nestor omes _

. i DIREITO x E -

cia da greve dos jogadores pro- de)a nem nehuma das catego- AMÉRICA x RIO BRANCO A, Paulistano. MICAS
fissionais argentinos, que, há rias. Em Coqueiros será 'realizado ' 1933 _ Nestor Gomes:__ C, ,

amanhã um "match" amistoso A, Paulistano. Amanhã no gramado da

entre as equipes do América e ·1934 _ Alfredo Carfetti _ A, Penitenciária

elo Rio Branco, local. O jogo es- C, Franco Brasileiro, Terá lugar', amanhã, com íní -

tá marcado para ter inicio às 1935 _ Nestor Gomes _ C. cio às 9,30 horas da manhã, no

9 horas da 'manhã. '

A, Paulistano. I "gramado" da Penitenciária:

,.,."""""" ,.,........... 1936 _ Mário d€ Olíveira -/ elo Estado, o esperado choque

TROFÉU' "ANGELO MENDES A A. Guarulhense. \ em dis�ta do titulo máximo

DE MORAIS" 1937 _ Mário de Oliveira I do certame de futebol' dos lOs.

Rio, 3 (V, A,) _ O Conselho' A, A, Guarulhense. I Jogos Universitários Catarínen.,

Nacional de Desportos acaba de 1938 _ Armando Martins _; ses, entre as equipes das Asso-:

instituir o troféu "Aagelo Men-. A. A. Guarani. ciações Atléticas Acadêmicas

des de Morais,", para ser dispu- 1939 _ Luiz Del Grecco _
das Faculdades de Direito e de

tado nos mesmos moldes da ta- A,' A, Ramenzoni. \ Citrr:cias Ec�nômic,�s, precede�
ça "Padilha" e do troféu "Go- 1940 _ Antônio Alves _ A.I do. a grandIOs�: _ ChUrraS?a�a.
vernador Benedito Valadares". A Guarani. ,

de Co:nfratermzaçao Acadêmt-

A primeira disputa desse no- '1941 _ Jos'é Tiburcio Santos I ca".
.

'_
VJ troféu será realizada em fe- -- Estado de Minas Gerais. I?S dOIS quadros formarão

vereíro do ano vindouro, em 10- 1942 L... Joaquim Gonçalves: assI�:, .

cal a ser designado. Esta compe_ 'Silva _ Fôr�a Polici�1. 1_ D.zr�zto: FulvIO, Hamilton Co'

tição servirá também de sele- 1943 _ Joaquim Gonçalves I HelIO, Dalmo, �oos e �ales;,
çâ.o para os nadadores brasilei- Silva _ Pôrça PÓlicial. I Carmelo,' CaldeIra, ,JaIm?r,
ros para o próximo Campeona- '1944 _ Joaquim Gonçalves Eduardo e �el�on (Erwm).,
to Sulamericano de Natação, Silva - Fôrça Policfal.

, .,.�. Econo:nzc�s: Athermo,

marcado para fins de fevereiro 1945 - Sebastmo Alves Mon-, ... üao e Lou�lVal, Er.a�mo, Nel
ou começo de marco em Monte- teiro _ Fôrça Policial. son e TamOlo; AlbI, Bausch,
vidéu.

- -, '

'19'46 _ Sebastião Alves Mon- Rui, Saulsinho e Murilo (Be-,
.

, .. _ ,.. teiro _ S. Paulo F. C. duschi) .•
=����--

•

Direcio de PEDRO PAULO' MACHADO
. ,

Será festejado o aniversário' do p� R�mos
Dia 15 do corrente comple- vencer novamente o campeo

tará onze anos de existência nato citadino de futebol.
o. Paula Ramos Esporte Clube, Pelo, que soubemos, o ani
a vitoriosa e simpática agre- versário do clube de Oswal

miação tricolor que vem .de ' Baixo será comemorado' con-

Espera-se ainda o compareci
mento dos clubes Caravana do

Ar, Figueirense, Clube Atlético.

R.eceativo Olimpico, Bócaiuva,
Paula Ramos e Clube Atlético

"

Esta' tarde .a extreia do S� José

08 vencedores do cor

rida de São S.�lve�ire

o P.1lmeiras voltará a ser Palestra Italla
". , seja: Palestra Itália, Ainda a

Noticia-s€ em São Paulo

quej
noticia,' a' decisão dependerá

existe um movimento no

's.enti-
'de um plebiscito a ser feito en

dei de que o. Palmeiras volte a tre os associados do clube alví
ter o seu primitivo nome, ou verde.

'

,

,

Translerida novamente a cenpetíçãn
alví-celeste, marcada para a-

Em palestra que tivemos manhã, (será transferid.a para
ontem com alto procer' do 'O domingo seguinte Espera o
Taubaté Esporte Clube, vie- Taubaté um numero bem van
mos a saber que, devido difi- tajoso de atletas, afim de que
culdades, a competiçoo nata- seu 10 aniversário seja come
tória promovipa pelo grêmio j morado com grande brilho.

Truosfereocia do Sul Americano de Futebnf
Rio, 3 (V. A,) _ Altos proce- Entretanto, tudo está depen-

res da Confederação Brasileira dendo db encontro do espürtis
de Desportos mantem a opinião ta dr. Rivàdav{a Correia Meyer
de que o próximo certame sul- 'com o presidente da Confedera
americano de futebol, a ser rea- ção Sul-Americaria de Futebol,
lizado no Brasil, em princípios sr. Luiz Valenzuela, 'a ter lugar
de janeiro próximo, terá que na. capital uruguaia, como ta,m
ser. transferido para mais tarde, ! bém das greves em que se en

ou seja no mês de março, tam- I contram üs futebolistas do Uru-
,bén eleste ano, I guai e da Argentina.

�

CAMPEONATO BRASILEIRO
DE ATLETISMO

Rio, 3 (V. A.) _ O Conselho
Técnico de Atletismo da C. B.
Do propôs à diretoria as datas
de 18, 19 e 20 de março. para a:

.

realização db. Campeonato Bra
sileiro de At'letismo.'

1947 .... Oscar Moreira _:_Mon-

tevidéu (Uruguai).
'

Foi realizada e organizada pe-
' /

la primeira vez no Brasil em .... o , . . . . .. ., .. , .. , � . ,. ., .. o . o ,

1925, pelo dr. Casper ,Líbero, di- GARAGEM

retor de "A Gazeta".

'I' Aluga-sE'
uma, fechada, com ll]g�L

A Cürrida de São Silvestre é para dois carros, à Avenida Mauro
de caráter internacional, nela Ramos 131. Tratar no local.

rASTA J).l!;N'1'AL
ROBINSON

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r', BSTADO-Sàbado " de Dezr,mbro de "48 7

�••I$· ex."88
PROGRAMA, P�RA o MÊS DE DEZEMBRO -- DIA' 18 (SÁBADO), GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE
DIREITO; DIA 25 (SÁBADO), GRANDIOsA "SOIRÊE" DE NATAL; DIA 26 (DOMINGO), COM INíCIO ÀS 16 HORAS, GRÂN

, DE, "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA-FEIRA) TRADICIONAL
BAILE DE SÃO SILVESTRE.

'

---------=�==============�============� UN����HI.;a.����;a._.N��� UN� ������������\ :
• •

! DR. !
! A. DAMASCENO DA SILVA ! '

: ADVOGADO :
• •
• •

: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS : I
• •
• •

I Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando

!
: (Edifício Pérola) :
• •

: Fones: 1.324 e 1.388 :
• •

: I :
• Florianópolis - Santa Catarina • �3ijjii!iiiiijiiiiiiiii,-: - , -:
.....................................................

V'ENDE-SE por motivo de mud'ança
______------�, 6rãnde área de terreno ià cultivada

I (Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiro s

Area de 142 metros de frente por, 1.850 de fundos, incluindo
6' casas de madeira e uma de material.

TRATAR:

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

,

Tem o prazer de, comunicar à sua distinta freg'.l(.sia e ao público em geral que'
,----- - _�sua�L.instalações..,paJ:a-_a_1:ua-Tenent.e.. Sllveira.-quase..e.squina, da.,_Tra;iano.l _

onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira digo
_

posição � agradecendo-lhes a visita.
'

, - Carros para', o "interior do:: Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
BAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente -'Curitiba
1UP1DO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile - 13 horas

EXPRE�SO BRUSQUENSE Diariamente _, Brusque
cf excessão de -sábado

f;XPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6&. feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e {ia. feiras

Viage com conforto
. pelo

«RAPIDO SUL BRASilEIRO»
Diariamente entre

.

\ �

Fpolis. .,. Itajaí=Jeíuvíle-Eurltíba
..

AGENTES "

Fiuza Lima & Irmão

_- -"

r:'ARMACIA, ESPERANÇA
do I'.rlll.�.tleo lftLO LA.U8
R.,. • "1 ..ri • ....relerlAla �_

R t-;• .,..... _d....b uu...:U - a••_pAtt.. - r.ri<e· epresen açoes
a.rt.. - "rUe.. •• lJ.n.aéru..

p
·

t"1-........_••••'I'�" -'-"I.eI.....Meltúrt••�-
- ou faelS a

--------------------- oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Postal nO. 109

_ Laguna - Sta. Catarina

FERIDAS, REUMATIS MO 'E
PLACAS -SIF:ILITlCAS

, Elixir" de ":Nogoeira
-Madloaçao GUZu.... ao tratam•••

d� .iffJi.

J' DR;".,RAFAEL-G. CRUZLIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
.

DA LUZ

ADVOGADOS
•

Eac-ritÓlio: Rua João Pinto>
n.O 18 - Florianópplis

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

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, liv-re ou of'i
cial.

BUREAU UNIVERSITARIO

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

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

Leia, Divulgue e Assine
f.Jornal de Joinvile"

I

o mais completo Orgam de
Santa' Catarina

'fmpeza de

C"-Fr-I ' _

, -

navegaçao 9

R,EM-

'Dr. Liodolfo 4.6.
Pe'reira

Advogado-Coo tabUista
Civel -- Co�ercial

Con.tituiçõea d••oei.dad••
e .erviçoÍl eorel::atol, em geral.
�,Organizaçõ... eontabei•.

Regilltro. e marea., di.pondo,
no Rio, oe eorrelpondente.
Elcritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Da. 8 à. 12 hora••

Tel.fone 1494

... -

-

Procístos
Escrítérío reêem organízado,

precisa dê "pracístas" para traba..

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

boa margem de lucro.

Informações á .praça 15 de No

vembro 22. 20 andar, das 8 ás 11
....... , ,." �

'

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

ORiENTE' racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua SRS. ASSINANTES
(Im veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela (R�meqa ial#Jdiata-,

onda da ZYH - 6
mente qualquer irre-

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA gularidade na .n trep
- 970 kilociclos - 309 metros - .

________________________ 1'
de seus

10rnaas,'e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

8a410$ iagl.ae$ 4'.•�eO�4
Da Fábrica ao consumidor. -- Grande estoque recebeu a fIrma distribUidora -

«Fiuza Lima & 'Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565 - Fpolis. J

, I

I
�------------------------..------......----

DAT,I,LOGRA'FIA
(or\respondenCI t
<oaterd4t1

METODO:
MCJdarao, a Ellciaate

Confere
Diploma

DIREClOI
...111 M Pigo!zi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

· Rep reséntações '.
FIRMA,. lDóN�A, ESTABELE,CIDA EM �ÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS',ANOS, E QUE DISP�E DE, tlEl?0Srao, 'ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS Á CAIXA POSTAL, 245 - SA,O PAULO.

_ NAVIO-MOTOR "ESTELA·
mBXlma rapidez e garantia pafa transporte de luas mercadoria.

-

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A, -

, ..

A Eletro Técnica

--------------------'---,_._._---�-

6 horas

- 16 horas
- 14 horas
16,30 bor�

..:... 12,10 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alardeando lU11 mérito que 05

l'epresentantes da U. D., N., na

Assembléia Legislativa, não têm
senão em relati vissima proporção,
c' "Diário da Tarde", em sua edi

ção de ôntem, estampa uma nota

em que pretende reduzir a operosi
dade dos componentes -da maioria
da Casa, durante os debates do pro

jeto. E assim é que, enquanto .itri
bue à bancada udenista um papel
que seria relevante no estudo :dc,
trabalho da Comissão Especial,
concedê _ vá lá ... _ que seja "de
se registar, também, a colaboraçãoFal- valiosa elas demais bancadas", iri-
clusive a do P. S. D.
O autor da nota do "Diário"

cheza a ser gaiato, no querer
Estiveram presentes à .última ses- mara Municipal, I?ara tributar tore� a pêta de' uma suposta infll�

são 'Ordinária, realizada ante-ô n- agradecimentos. aos represent�l1 t�s impingir aos. seus possrveis lei
tem 14 srs. Veredores, sendo os do Povo pela vísita que lhe fOI f�;- tores a pêta de uma suposta

í

nlIa

trabalhos presididos pelo sr.. Batis-. t�, quando de su� chegada.

Hece-I ênc�a ativa .dos compol,lenles.�a m!
h Pereira. ! broa pelo sr. Presidente e el.emen- nona udenista, na Assembleia, so-

Aprovada, sem emendas, a ata da tos das duas bancadas,_ o ilustre hre os deputados da maioria, no

sessão precedente, foi lida a ma-: militar' manteve c?rd13l palestra sentido Oé conferir ao Puncionalis-
tér ia do expediente. na sa.la da Secretaria, retir-ando- mo um Estatuto à altura dos seus

.

_

" se apos. direitos to necessidades.
O LTDEH DA MIKOHIA )/:\.0 E')TA Em seguida a sessão foi encerr�- Não hã, porém, quem ignor-e, por

SATISFEITO: . -

. .

.

da, e outra convocada, extracrdi- aí que o projeto do Estatuto, devi-
K�io houve orad�.res �nscnt:-s

I n�riam'ente, .para o dia i_n�ediáto, r�;-n d� ao trabalho de uma Comissão
para a hora do expediente. Esta a úl- virtude de haver matéria a ser Especial __ de que se ausenta-
tima sessão of(hn�rJa, no al1.'O q�lC; apreciada. •

ram deliberadamente os deputados
está a findar

..
O lLde.r da 111ll1('n.�,.·

d udeni stas _ é e será; em última
sr. Gercino S.llva, nua p()derJ�. (I-!Semana ,O análise, obra dos representantes .io
car sem um. discurso. Perli u a pala- _.'. P. S. D. Estes o elaboraéam e, (]I:-
vra e .. - dIs�e l.lI11 amontoado de U'::'rlohetro ,'1 . r-ante os debates, tudo tem feito para
coisas, para d� Im_P0s.sl vels:_ a a�- I"'Iu . tovná-Io melhor, quanto à Iórrua e
rninistraçào (�(íS distr-itos .nao po- Recebemos do sr. almirante'] quanto ao fundo, num peH\)SO cui
de, de .. manel:a algU�l�a, f icar c':= Antão Alvares Barata. coman- dado por _C[ue se lhe nã�o. quebrcr.t
mo esta. O SI. Prefeito deve verr

°
. . as condiçoes de exequibi.lidade sob

ficar a.s irregularidad,�s dos s.�us I
dante do 5. Distrito Naval, u�,a avalanche de emendas, inó

subordinados de confiança. Essai honroso convite para os fes-
cuas umas e capciosas muitas, apre

situação não pôde perl11a�ecer. I?"- têjos da "Semana do Marinhei- sentadas pelos representantes urlc- Natal! A festa das festas se aproxima. Mais uma vez, den
,vem haver _ .s�gun.do all1d�. _ �lp ro", que se realizarão de 7 a 13 nistas, Algumas emendas, no en- tro em breve, será anunciado o nascimento Daquele que, num
illesmo _ ll!.0dlflcaçoe�poIs -

d fI nt ês II tatno, por coincidirem com o es-
rou-se contra o �'lercado '(to Est+ct- O ue e me .

,. pirita de ampla assistência ás rei-
arroubo de amor e de piedade, à terra desceu, na luz de uma

to. As informações qu� lhe P;,(,,;- O prog.rama dos Iestêjos co-
vindicações elos servidores púhli- estrêla, no alegre bimbalhar dos sinos.

tou,:o Chefe_do Exec�lhvo, nesse

I
memorativos da "Semana do cos que i: inspira.do as delibera-, Enfeitam-se as lojas com as árvores tradicíonais, os pi

particular,. I_Hl? lhe sahsfaz�1l1.' .. O Marinheiro", elaborado por ções da bancada do P. .S, D., vã» nheiros cobertos de neve e com as tentadoras prendas para osMercado 101 inaugurado . Já est�v,l.l, aquele comando é o 'seguinte: incorporar-se, pelo voto Da maior!s, grandes e pequeninos, a fim de serem trocadas de mistura com osocupado por comerclante� do �s-'. •

15 00 h T "D' ao projeto que será lei em breve, -

treit_? Não está certo! voclf.er�u. () I DIa 8 ---:- as . '"
r. aça. la

Cumpre, dess'arte, .ressaltat a
votos eternos renovadores das. eternas esperanças humanas ..•

(;overno Municipal na'O podIa mal], I do Marmhelro - TorneIO d circunstânda de os deputados urlc- Para o Natal dêste ano, o Serviço Social da Juventude Ca
gura-Io já ocupado. E a, �arolage11l1 futebol entre: 14° B. C., Base nistas, desinteressados que foram tóliCa reserva uma excelente surprêsa às Casas Comerciais de
�:l tomando vulto, os' amm'Os

.

se Aérea Polícia Militar e 5° Dis- filaS trabalhos da Comissão, só :'lll Florianópolis, lançando um interessante "Concurso de Vitri-
1am exaltando, quando o sr. �alr'.) t·t N' 1 L c l' Camp da plenário haverem acorrido ao d�b3-
(;allado, da sua b�ncada, _fulnunoul

n O ava., o. a.. o
te, num claro e vão propósito ele nes" para, o qual solicita o mais caloroso apôio. Para concorrei"

toda a _argumentaça'�, udel1l�ta, .com FlCD - Pr,emlO do vencedor
prática r a demagogia à sombra elas a tão original certame bastará a apresentação, em vitrine de um

o .s�gull1te. aparte: O �IeJ ca?lllho - medalhas dê prata. lícitas aspirações do funcionalismo. presépio completo ou da imagem do Menino Jesús tão sómente,
fOI ll1augurado. Estava la, no ato, o Dia 10 às 20.00 hs. Hora de Pesa-lhes sôbre os OlT\bros _ is- não devendo, contudo, ser esquecida a legenda: "UMA LUZ
sr. Hoberto da Luz C'Os��, .seu .colc- Arte _ Local: Teatro Alvaro to sim ._ a culpa de haver-se n:- NAS TREVAS" que constitue o elemento idel;ltificador dos can-ga de bancadfl.. .. N. I?xcla. recla-

'Ih P Tt tardado a conclusão d'Os trabalho�
ma contra os cOlnercI�ntes que de Ca�va o - a�a �l I ares de discussão e votação da Cartl.] correntes.

.
. '. .'

ocupam, aquele Mercad1l1ho. ;_VIas, - UnIforme do dIa desarma- (los Funcionários. A 5 de janeiro do ano víndouro, uma comissão julgadora
há, ainda, uma vaga para verdu- do. Dia 13 � às 11 . .00 hs. das mais aútorizadas composta de representantes da, imprensa,.reü,? .. "Está a disposição ele V. "Dia do Marinheiro" - Recep- Churrascada da Rádio Guarujá e de figuras de relêvo do nosso mundo artís-
E��a 't'ô'das as palavras do líder ção às auto!idades civis e mi- tico dentre as quais ,sobressaem: Martinho de Raro, insígne
Hc1enista chegou-se à UJ1la conclu- litares - Local: Sede dd 5°

acadeAml'ca pintor catarinense, Eduardo Rosa, Gompetente vitrinista e das
são: s. excia. não poderia' mesmo Distrito Naval (Edificio do exmas. sras. D. Ida Filomeno Simon� e D. Maria José Gonçal-ficar �e11l lllna' conf!ssã'o, .C[ue, . ag�- IPASE), Para militares - Uni - ,

ves, escolherá a vitrine mais b,onita e original. A emprêsa co-

lt'oa, .f.'OI a de que nao esta satIsfel- formes' do dl'a ar-rnado _ .a's Terá lugar, amanhã', ás 12 horas, •

..,..> na chácara da Penitenciária de mercial vencedora será conferido o magnífico prêmio de Un:1a
.

OHDEM DO DIA 22.00 hs. F�sta Dançante para Estado (Trindade),' fl graneliosa propaganda intensiva, durante quinze ,dias', da especialidade de
A Casa aprovou os projetos de sub-oficiais,. s:argentos e pra- "Churrascada de Confraternizaçã:)

seu ramo mercantil, pela mas pop 1.11ar· das nossas emissôras;
lei nrs. 61 e 62, que dizem respeit(l, ças _ Loc.ql: Democrata Clu· Acadêmica", promovida pelo Ccil-

Rádio GuaruJ' á. '
o primeiro à abertura de crédito tro Acadêmico. "XI de Fevereiro" "'

suplementar de Cr$ 78.054,20 e ()
be. da Faculdade de Direito, para (J� É de se esperar, podinto, em face de tão compensadóra.

segundo, � pensão de Cr$ 400,00,
d U· tÓ·

acadêmicos dessa Faculdade e ela:; oportunidade que as vitrines de Florianópolis espalhem encau-·-
1lH'I1S;li<, ii partir. de janeiro je Vultos a IS ria oe Ciências Econômicas, Fal"lm'lci>l, tamento e beleZa pelo resto dêste 1948!
1949, ., viuvas de :vranoel� Espiri- e Odontologia..

.
,

di:io -da Silva e João Paulo ele Mo-
-

Pátrl·!I Antecedel1clo à "Churraséada",
rais, ex-funcionário!i 11l11I1lCl1J3ís. U será realizado, C:QJll inicio ás 9,30
Foi aprovado, também, o projeto Quintino' Bocaiuva horas u mprélio de futebol entr� ns
ele lei que abr0 o credito de '21 I) �o dia de hoje, no ano de 1836, equipes das Associações Atléticgs
mil cruzeiros, sllplerriental1flo vá-

em Vila de Ita�mai, Estado do Ri,.) Acadêmicas das Faculdades de Di-
rias verbas. � reito e de Ciências Econômicas, em

HETRIBUIÇÁO DE VISITA
de Janeiro, nasceu Quinlino de

disputa do titulo dessa modalid>l'Sousa Bocaiu va.O sr. GaL Olímpia Falc0niérc tia Dedicando-se a carreira das le- de esportiva nos las Jogos Univer-
Cunha, ilustre conterrâneo que- ora sitários Catarinenses.
h

. tras iniciou sua vida como tipó.lp'afoonra. a sua terra, esteve, em cOrrJ- e especiaJisando-se no jornalismo, .

Tomará parte na festividade o

pa:lhia d,e seu irmão, Vereador onde se dest"acou comI:> um dms mais ':D-epartalll'en't? Pemhlino" do'.c. A.
Joao Alcantara da Cunha, na Ca�. ilustres. XI �e Fevere�ro que, formaod p.or

P bl·' - Por motivos particulares 11ã'o POll-., g\nhs Senh?I'll1h�s de nossa. socle-

U lCaçOeS'� de concluir o Curso de Direi'tns,. dade, �padrll1har� o n'Ovo l�mforn'e
na Faculdade de São Paulo. Poi' esportIvo da eq�lp� da A. A. A. da

. M'
.

t PI
.

t
... .

. Faculdade de DireItoAcusamos o recebimento de llllS ro emp'O enCIano, em :rns-, p. t t d � .

d".. são. esp�cial na República À'r"en- aI a :ranspor e os aca emi�(I:;,
exemplares do EX-COMBA- tina a-{in'l-de resolver a 'an7tio'a cO!Terão dois ônibus especiais, com
TENTE CATARINENSE, or- qlle�tão das Missões. ,

'" salda .marcada para ás. 9 hnra� da
,gão da Associação dos Ex-c'om- Foi Senador pelo Distrite Feele- lllanl��, d,a Praça .�e�elra e <?liv��
batentes do Brasil _ Secção ral e Presidente do Estado. do Hiv,

ra (1lente �o ?dl�IClO do IPASl�J,
d S t C t· b

.

'. após a vitória dos ideais republiC'l- fazendo uma so VIagem.

II� an a a arma, so a dl�e- nos, do qual foi. adepto fervor,;s�, M'ETEOROLO
.

�ao dos srs ..P�UI? G. FerreIra tend'o dado expansão pela tl'!'bun:1 . GIA
e Nestor P. OllV€lra; JORNAL popul;l.r e as defendido peJa impn�ll-i
l)A SEMANA, de Rio do Sul, sa,. �en.do, após a proclall1a�ão da_ Previsão- do Tempo, até 14
que obedece à esclarecida ori- Hepubhca, ch�11ado para ocupar a- horas do 'd'

.

4 .

t
-

d d M" pasta do ExterlOr. _

la .

en açao o sr .. r._ ano Mafr_a, Deixou uma varÍedade de artigos Tempo': Bom.
e FOLHA ACADEMICA, orgao e cartas notáveis, manancial exem- Temperatura: Estave1.
central do ·Centro Academico p�ar para a nossa Mocidatle estu-: Ven'tos: Variaveis frescos
XI d F

.. dIosa ,.,.e everelro. I •

r Temperaturas extremas de
Somos gratos à gentileza dos Fal.eceu em. 1� de Julho de 1912,: h' f . M'

. .

, "no RIO de .JaneIro. ; oJe oram. aXlma. 24,5, MI-
eolegas. .

André Nilo Tadasco nima 21.,6.

Pêta Velhaca ...
-,

-

'Florlan6polli , de 194·84 oezembro

Na Câmara Mun·,icipal
d líder da minoria não está satisfeito .. ,

- O sr. General

coniére da Cunha retríbue a visita dos vereadores.
- Sessão extraordinaria.

Normalistàs do curso JDiplQmandos
(Carmen Liobares
ColônÍiI», de Biguauú

Para as solenidades do tér

miro do Curso Norrnal Regi-o
nal "Carmen LÍnhares' Colô
nia", que se realizarão a 11 do
corrente mês, as diplomandas
Dilza Godinho, Dirce Godinho,
Eloisa Maria Prazeres, Guilma
Julíeta dos Reis, Ligia Maria
Cidrã:o e Elza Parrela Silveira
nos endereçaram atencioso
convite que agradecemos.
Ás 8 horas será celebrada,

missa em ação de graças na

matriz.
ÁS 20 horas as normalistas

que serão paraninfadas ]:ieloO
sr. Orlando Romão de Faria,
Prefeito Municipal, receberão,
solenemente, nos salões do Clu
be Recreativo "17 de Maio", os

diplomas.

do SENt\C
Realizar-se-ão no dia 7 dG�

corrente mês as solenidades de'
formatura dos alunos dos CUR
SOS do S. E. N. A. C., do Es

treito, constando de missa, às.
7 horas, na Igreja Matriz do

Estreito, e às 20 horas, nos sa
lões do "C. R. 6 de Janeíro=..
entrega solene' dos diplomas.
O sr. Prof. Flávio Ferrari.

paraninfará os diplomandos ·e

o aluno José Avelino da Silva;
será o orador da turma.

Destrnid,(J a Fa'culda-
de de Medicina
de SantiaGo

Santiago "do Chile, 3 {U_.
P. - Violento incêndio des
truiu, na madrugada de hoje,
a Faculdade de Medicina da.
Universidade do Chile.

O. íôgo consumiu todos os' .

pavilhões da Faculdade, a bi-
bliot,eca e parte do ínstrumen-:
tal cíentífíco.
Os danos são incalculáveis.

SENHOR DE RESPONSABI
LIDAD-E precisa alugar um ou

dois comodos.em casa de fami
lia, com ou sem refeição.
Resposta para a Caixa Pos-

tal n. 237, nesta.
'.

Concurso de 'rVitrines

FRECHANDO ••••

A 30 de novembro último, da tribllna da Assembléia, o de

putado Cid Hibas, em discurso sereno e objetivo, reduziu a ôsso

de'minhoca umas explorações- levianas que o sr. Barros Lemos

perpretára no mesmo local. O .representante, xapecàense, fun··

damentadamente, assistido por númhos de expressão· irrecusá
vel e por dados técnicos também ele aceitação obrigatória, re-·

moveu do Govêrno do Estado para a Prefeitura de Ararangná.
,0 inteiro teôr das acusações do sr.' Barros 'Lemos. Na verdade, O>

Sl'. Cid Ribas com provas na mão, ll'an.sferiü o libelo que o repre

sentante udenista articulára com palavras, ao desamparo de qual
quer elemento probatól·jo. JUl'ldicamente pocleríamo::; dizer que

o sr. Cid Hibas venceu a reconvenção. J;<:Jl lingua'gem clínica, po
,derfamos afirmar que o sr. Barl'os Lemos de .médi,co passou a

,
. .

doente. Em linguagem de imprensa, poderíamos garantir que o-

'chun...'Jo virou sôbre a cortiça. Em linguagem matemática, podería-
n';o.s asseverar qU.e a equação do sr. Bál'ros Lemos teve os seus, t,êl'
mos in,veÍ-tidos. Em linguagem cinegética; poderíamos acrescén

'ta�: que ao deputádo udenísta o tiro lhe saiu pela culatra. O fato-

é que, boladas as· trocas ou trocadas as bolas; o sr. Barros Lemos,.
em linguagem futebolística, metelt um "goal" .no pI'óprio "team'"

'que 'defende: a U. D. N.

por hoje não iremos muito a fundo na questão. Volveremos,.
maiíana, com· alguns pequeninos' números, em confronto que.

'mais 'uma ver., deixará o sr. Barros Leí110S em trajcs ainda mais

resumidos que os de Barreto .Pinto frente à incrível foto-máqui
na de Jean Mazon. O sr. Barros Lemos, ainda desta vez, ficou

-reduzido a um escândalo ambulante em busca. de públicidade. Se

'não fôsse. assim, �umpria-lhe, tão logo o sr. Cid Hibas proferiu:
o s-eu discurso, ir à tribuna e revidar as provas exibidas em ple
:nário-. O representante uden'ista tartamudeou, enguiçou, engas-'

gou e entregou ao ánonimato do jornal do partido, a defesa da

PreféiLura, já então no banco dos reus. Essa defesa. está cal

·cada·.em argumentos que o sr. Barros Lemos não teve coragem

,de levar para a tribuna da Assembléia. Faltou-lhe coragem para:

endossar' tanta patranha junta. Daí a resposta ser confiada a um

jornal que nem responsável p.Qssue.· O sr. Barro.s Lemos, �11l re
sumo .lião quís aceitar o' paDel que o papel do .1orl1:ll aceltou!

"
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