
A ma'nifestação de regosijo do funcionalismo público pelo
.

-aumento de vencimentos'
_

� .
.

\
Rio, 6 (V. A.) - Como de:"

I
no dia 31 de dezembro. Pensam

monstracão de reconhecimento ainda dar, a essa cerimônia brí
ao presidente da Republica, lhantismo excepcional, com o

pela sua atitude favorável ao .convite feito a todos os' esta
aumento dos vencimentos, está belecimentos de ensino, asso

sendo organizada uma signifi- ciações de classe e compareci
cativa homenagem, com a par- menta, em massa, pela primei
ticipação do funcionalismo pu- ra vez no Rio, dos colégios e

blico federal e municipal. .

institutos de proteção á íntan-
A homenagem projetada cia desvalida.

'

constará de missa solene cam- Haverá distribuição de dona-

r pal, oüícíada pelo cardeal d. tivos .

....... ,

.

Od.' Ih
Jaime Camara, em ação de Todos os colégios, institui

allere. 10 ve O I
graças 'pelos beneficios, receb.i- ç�s e demais pessoas, que, de-

.

. dos e em homenagem ao presi- sejarem colaborar nessa festa,
.
'.

dente Eurico Dutra e membros podem-mandar às suas adesões

fé
Sôbre o "caso do livro negro) do Congresso. para a Av. Churchill, 109

Negociações de boa com a URSS criado no Rio, o Diário da Ttir- É pensamento dos prometo- 90 andar, dirigida à Comissão

BERLIM, 6 (V. A.) - Segundo o general Lucius Clay, go- de, de sexta-feira condenou res da manifest.ação, realizá-la organizadora.
vernador militar norte-americano na Alemanha, as potências asperamente a providência ofi
ocidentais possivelmente reconhecerão' o govêrno comunista cial, atribuida ao sr. Samuel

títere. do seto� soviétic;_o de Berli�, se se chegar a.:_Im ac��d?-j D.ua�·te, mas, na reali,dade pro
respeito da disputa sobre esta CIdade com a Umao Soviétical, movida pelo sr. Nereu Ra)l1Ó3
Acrescentou 'O general Clay que "amanhã, serão realizadas

.

- de ser o mesmo retirado da

eleições nos setores ocidentais' para a 'escolha do nosso go- .Galeria Cruzeiro.
vêrno". O jornal udenísta verbera

,

Esta. de,�lar�çii.(). w.e.c�deu à primeira resístêneia organiza- essa provi?�ncia, ta�hando-a
da contra o governo 'títere por parte de quase 5.000 trabalhado- de atentatória' da liberdade.
.res da fábrica de material elétrico, os quais exigiram que se Como o que está em tela é, a

ponha fim às medidas policiais que afetam essa fábrica. providênçia em si, e não o seu

Disse o governador norte-americano, que "mesmo com a autor, transcrevemos, a seguir,
cidade dividida, ainda é possível negociar algum acôrdo a I alguns tópicos.a ele referentes
respeito da implantação da moeda única pára Berlim, se am-

I
e que, pela origem, dispensam

bas as partes em disputa, entrarem em negociações de boa.fé". comentaríos: .

MOEDA ÚNICA' O Diário de Noticias, autor
O problema monetário tem sido o fator principal do pro- do livro negro, em sua edição

gressivo distanciamento 130m a Rússia a respeito do problema de 28 de novembro último, es

de Eerlim.-A União Soviética exigiu que o marco oriental, Iôs- . crevia:
.se a única moeda de curso em tôda a cidade, incluindo os se-

.

"Todas as bancadas, de �odos
tores norte-americano, britânico e francês. os partidos, foram ao gabinete

Disse Clay que a instauração do govêrno títere apoiado pe- do Presidente da Câmara, afim
Ia União Soviética no setor russo "tornou mais difícil um de manifestar sua soiuiarieâa
acôrdo, embora não impossível." "Dizer que a atitude assumi- I de e apresentar congratula
da esta semana pela União Soviética (a aprovação do govêrno I ções, desconhecendo esses ma

municipal independente no setor soviético) torna imposs!íve11 nifestantes ?- ação que teve, eín
um acôrdo, seria pura expressão de derrotismo". Acrescentou! toda a questão, o sr. Nerêu Ra

Cíay. Entretanto, o governador mífítar norte-americano salien-I mos, aliás tão interessado
tou que o reconhecimento doregime títere não podia ser con- I quanto o sr. Samuel Duarte
siderado. "A menos que isso significasse resolver o problema de j nesse caso, como presidente,
Berlim". I que é, da outra casa do Poder

-1'{AO ABANDONARÃO BERLIM .

-

'. ..

- Legislativo-" �O jo�nal é da�.
BERLIM, 6 (V. A.) - O general Clay, comandante militar I D., N. e 0$ gnf'ós soo nossos);

americano, assegurou aos berlinensesvque 'os Estados Unido.s
'

SÇibte .0-,- mesmo caso",o ,E!s
serão levados a abandonar a cidade. tado de Sao Paulo, também 01'-

,

Em resposta à imprensa e ao rádio comunistas de Be-rlim o gão udenista, em sua edição de
comandante americano afirmou: 25 de novembro último, escre .;

"Representantes responsaveis do govêrno americano de- I via:
c1araram que os Estados Unidos não serão forçados a sair de

I

"O ponto-de-vista do sr. Sa
Berlim. O meu quartel general continuará em Berlim e não muel Duarte era o mais logíco
haverá partida das nossas famílias, exceto em rotina normal, possível, pois se a policia não
'.li medida 'que o pessoal fôr sendo .substítuído". permitia 'comícios sem licença
___________'-- '_'_�_____ previa nem admitia manítes-

tações subversivas contra o Po
der Executivo, como presencia
va impassivelmente a agitação
organizada contra o Congresso,
cuja dissolução era reclamada
na praça publica pelos orado
res maís.anonímos. e suspeitos?
Compreendendo a gravidade

da situação e as repercussões
que teria a suspensão 'dos tra
balhos da Câmara por iniciati-

PARIS, 6 (De Robert Manning, correspondente-da United
va do seu propi-io presidente, o

Press) - O Comité Político da ONU aprovou, por 25 votos çon- sr. Nerêu Ramos, na qualida
tra 21 e 9 abstenções, o plano de conciliação anglo-norte-ame- de de vice-presidente da �epu-.
ric.ano para a Palestina, destinado a pftz entre árabes e judeus blica, -comunicou-se imediata
na �erra Santa. O Plano, tal como ficQu aprovado; constitui mente com o chefe de Policia:,
uma das piores derrotas sofridas pelos Estados Unidos e Grã-

a quem ordenou que fizesse
Bretanha na ONU, pois constituiu uma versão radicalmente

cessar com a maxima urgen
modific.ada Q.a proposta original dessas duas potências, as quais cia- as manisfestações e provo
se· esforçaram para fazer do �lano Bernadota 'a' base principal cacões de hostilidade ao Poder
para a solução do problema da Palestina. . Legislativo. Os jornalistas que

Agora, o plano deverá ser aprovado por uma maioria Ide
se encontravam no gabinete do

duas terças partes dos votos da Assembléia Geral para entrar.
sr. Samuel Duarte acompanha- V

r

47em vigor.'
.. ,'_ ..

ram odesenrolar dos aconteci-
.

ão ser extintos. cargos no
o aspecto maIS Importante do plano e a nomeaçao de uma mentos e fixaram bem os ter-

'

C:0�issão <20ncilia�ora co�posta d� três países, cujas faculdad�s mos energicos em que o sr. 'Mt-ol"sterl"o da Agrt"culturalImlt!lr-�e-ao ,a e�tlmular ara?es_e Ju�eus a resolverem ?u�s �I� Nerêu 'RamQs se dirigiu â po-
. .

'

:ergendcl�sd' "med�a�tel dnegoEcltaçdoes udI�edtas, GO guBe etstahmUlto licia, determinando medidas de Rio, 6 (V. A.) - O mmlstr?

I
fo 2 de ,contador 2 de dese�

longe a 1 ela ongma os s a os m os e lia- re an a, que

I carater urgente. da Agricultura submeteu a '.
t 2 d h' d M'

quer.iam tivesse a Comissão Faculdade, até certo modo, de im- ,
, ,apreciação do presidente da nhls a,

.

e enge� eIra e 1-

}iôr a árabes e judeus as soluções que considerasse necessárias. O fato � que, m.inutos �p,os a Republica projetas de decretos, nas, ,��a l��etQ��e �lfn?&t 1O Comité aprovou, ao mesmo tempo, a proposta para que intervençao do VIce-presIdente -suprimindo ou extinguindo os
de me ICO, : e me eoro agIs a,

_. -

bl" 3 de naturalista, 1 de técnico
os "c�nco grandes" elejam as naçoes que deverao, .formar essa da Répu Ica, compareCIa �es- s�g�i�tes cargo� vagos no Mi- a:gricola, 1 de auxiliar de ensi-Comissão. Fóntes bem informadas disseram, a respeito, que os 1>oalmente ao local das agüa- n�sb�no d� Agr:rcultura,.. 2 d� no, 8 de <continuo, 2 de obser'Estados Unidos e a Grã-Bretanha procurarão fazer com que a ções o sr. Adauto Es��ardo, blbllOtecano, 20 de dactllogra l,.vador meteorologico, e 1 deC"omissão seja integrada pela França; Bélgica e Estados Unidos, '. delegado de Ordem ,polltIca e

I

que são os países que formam a atual Comissão de Tréguas Social, que dissolvia os agru- gia com qUe defendeu a digni- prático de laboratório, no total

para a Palestina, a qual, pOJ;tanto, seria l;tbsorvida 'pelo novo pamentos sediciosos., dade da Câmara". de'" 47, dêsse total, 27 são do"

<rganismo.' -, , Hoje os lideres de todos os Com quem à razão? Com os Quadro Permanente e 20 do

O Corrlité Político rejeitou também por 33 votos contra 7 partidos estiverl;\.m no gabinete lideres da U. D. N., ou càm os Quadro Suplementar .. A pro
.

e 8 abstenções, a proposta russ,� que pedia a retirada dos exér- do sr. Samuel Duarte hipot�- ·que por aqui, ainda cultivam posta do ministro foi feita em

citas árabes e do pessoal militar das potências ocidentais que cand'o-lhe solidariedade·e fell- um' adio velho, .sem resultado obedi,ência ao que estabelece

$e encontram na Palestina. çitando-o pela firmeza e ener- e sem consequência? a legislação em vigor.
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Reconbec,erão O govêrno
de Berlim

/

Estimule seu filho a ter personalídade'rdesde pequno, confían
do-lhe uma caderneta da ,cAIXA ECONôMlJCA FEDERAL DE
SANTA CATARINA, o melhor presente de Ano Novo, para que

saiba compreender o valor da Econômia. •

Iprovado O plano de conCiliação 80010-
americano para a Palestina

Será homenageado o presidente,

Mantido o 'veto preSidencial
Rio, 6 (V. A.) - Foi sim- Rui de Almeida e, finalmente,

ples e sem qualquer incidente o sr. Tristão da Cunha. ,

a sessão do Congresso, realiza- Todos se estenderam em con

da no Palácio 'I'íradentes, para siderações gerais, às vezes fora
decidir sôbre os vetos opostos do assunto em deb.ate, e ana

pelo Presidente da República,' Iísaram as razões do veto, pro
a sete dispositivos da lei que curando demonstrar que a Ca

reajustou o.s vencimentos do sa deveria..>r.ejeitá-Ios.
funcionalismo civil e militar. A votaçao se fez, em- uma

O sr. Melo Viana assumiu a única urna,' com sete cédulas
direção dos trabalhos e, explí- diferentes, cada qual corres

cando os motivos da reunião pendendo a 'um OOS díspositt..
das duas Casas do Legislativo, vás vetados. Por isso, a apura
determinou fôsse feita a leítu- ção foi penosa e deu como re

ra da mataria vetada e dos res- sultado a manutenção de to
pectivos pareceres da Comissão dos os, vetos. Mesmo aqueles em

Especial. .

I
que a votação contrária ao

Seguiram-se, então, os ora-· veto foi superior foram manti
dores. Inicialmente, o sr. pO-1 'dos, pois só se dá a rejeição por
mar, depois o sr. Jurandír Pi- dois terços, nq mínimo, contra
res, em terceiro lugar, o sr. o veto.

«H'in de,vemos subestimar a Rússia))
Declarações do almirante Raymúnd Spruance

-'Montere� (CaliFórni{l),� G- (U. P.) nós e a Eur-opa Ocidental-estivésse-
- Na opinião' do 'almir-ante ref'or- 'mos muito mais poderosos".
mado Haymond Spruancc, coinau- Ao comentar o podériç da mar-i
dante, da 59 esquadra ncrte-amer i- nha so viética, Spruance disse que
cana durante a última guerra, 05 a "única .coisa a temer" é a sua ar

Estados Unidos não devem suhes- ma submarina. Explicou o decla
timar o poderio militar soviético. rante que o .submarino moderno

suscita um problema inteiramente
novo na guerra naval, pois têm alta
velocidade quando submerso e po
de permanecer imerso por período
muito mais longo, dificultando ter
rivelmente a sua localisação.

Disse Spruance : "Não devemos
subestimar a Russia. O seu exerci
to é grande e preparado. E não gos
taria de enfrentar as suas fôrças nc

campo de batalha, a não ser que

Morto o cheJe de policia do Cairo
Disturbios da capital egípcia·

Cairo, 6 (V. A.) - Manifestantes Nokrashy Pasha, que estava conte
estudantis, que gritavam "Palesti- renciando com Bunche na ocasião
na! Palestina", e "slogans" anti-co- das desordens, declarou=aos [or-na
vernamentais, mataram o -chef'e -de listas: "Estes são elementos da des
Policia Selim Zaki Pasha, com truição. Usaremos de tôda a autorr
uma -g;anada de mão. Fontes ofi- dade em nossas mãos".
dais revelaram que três outros po
liciais forarI} mortos e dezoito fi
caram feridos na batalha dá Escola
de Medicina da Universidade, Euad
I.

.

As manifestações ocorreram en

quanto 'O dr. Ralph Bunche, medta
dor interino da O. N. U. na Pa,lesti
na, visitava o Cairo. O mediador I'

seus assistentes foram protegidos
por uma escolta de 12 policiais e

oito secretas.
O "premier:' M�hamoud Fahm\'

O incidente também coincidiu
corri a noticia da queda do "pre
mier Jamil Mardam Bey, na Sirh,
depois de -váfios dias de greves e

agitação na Palestina foi a origem
dos distúrbios. Tambéni no Iraque,
os partido democl,'áta e liberal sus·
penderam suas atividades em vir·
.tudes das restrições impostas pelo
govêrno. Apenas o Partido da ln·
dependência está agóra funcionan..
do no Iraque.

'.

,
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Estado))Informações
28 - Dmingo. Enquanto a Associação dos Proprietários de Hoteis

e Pensões se mostrava contra a nova modalidade da gorgeta obrigató
ria, sucediam-se, por questões politicas, na Venezuela, as prisões, porém
o grande caso é que nenhum cidadão [aponês poderá apreciar a .exc

cução de Tojo, que foi recentemente condenado a morte por crimes de

guerra, pois a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria,
já iniciou estudos para uma revisão do salário minimo e a campanha

Expresso São Clst6vlo - Laa'una Pró-Casa do Estudante, em Florianópolis, prossegue.'7 horas. �

Auto-Vtação Itaja! - Itaja! - 111 !lo- 29 - Segunda-feira: A "festa" passou, mas os cartazes ficaram I
l"alI•.

Expresso Bruaquenae _ BruIIqu. _ Quem mata esta?
16��so Brusquense _ NOTa 'l\l:enlto

30 - Terça-feira: }..pesar. de ter sido sancionada a lei que altera
- 16,30 horas,

.

o imposto de consumo, Berlim será dividida em duas cidades, pois as
Auto'Viação Catadnense - JoinvUe

_ fi horas. tropas comunistas estão ás .portas da capital chinesa e o Papa Pio XII

Auto--ViaçAo Catu-lnenH - Cur1�ba regressou a Santa Sé. Tudo isso, entretanto, não impediu que um jor-
- 5 horas.

-

Rodovíâría Sul-BruU - POrto AleiTe nal soviético anunciasse que o mundo está a beira de uma nova guerra
- 3 horas.

.

I t
.

P P
Rapldo Sul-Brasileiro _ JoInv1l. _

e que possive men e o ex- apa io X será beatificado muito em hre-

I
é.s 5 e 14 horas. ve,

TERÇA-FEIRA .

Auto-VlaçAo CatarlneIUle - POrto Ale- 10 - Dezembro ---; Quarta-feira: Enquanto o Prefeito de Lagôa

gr�uto_.J!la���asCa.tarlllense Cux<ltiba Vermelha (R. G. S.) visitava o seu colega de Campos Novos, afim-de
- 5 horas

Jo'-,--"e
tratar da possibilidade de ligar esta última cidade à Capital Gaúcha,

Auto-Viação Catarinense .....a

_ «I horas: por estrada de rodagem, o Sindicato dos Professores do Distrito Fe-
Auto-Viação Catar1nense Tllba�o deral, enviava ao Ministro da Educação, um oficio C0111 referência au

- 6 horas.
Expresso Silo CrlatóTAo - Lquna - repouso semana I remunerado,. pois a Assembléia Legislativa' de Santa

7 �,:;�sa Glória _ lACUna _ 7". Catarina, acabava de conceder mais três meses de licença ao Governador
e 6'h heras. Aderbal Ramos da Silva, e em Resende, onde funciona a Escola Militar,
Expre-sso Brusquense - Brusque -

16 horas. '.

chocaram-se violentamente dois caminhões, causando a morte .dé 1I.H

ra:"1to-Viação Itaja! - ltajal - 111 no- capitão e ferimentos graves em um tenente, um sargento e dois solda-
Rãpido Sul Brasileiro - Jom..-u. - la dos, -

5 e 14 horas.

AUto-ViaçA�U��!:m� CUrloUbf
2 - Quinta-feira: Apesar de estar anunciada a venda, em hasta

_ 5 horas. pública, do maior navio de guerra da esquadra italiana, os aviões da
Auto-Viação Catarlnsnse Joinvili! d

- A

_ fi horas. TABA, a partir do próximo dia sete, esten erao vôos até Porto Alegre,
Auto-Viação Catar1nenH - LaguIlll pois O Banco do Brasil resolveu conceder um empréstimo de dez mi-

�'
,- 6,30 horas.

I
Rápído Sul Bra.IIUeiro - JolnvUw - li lhões de cruzeiros à Emprêsa Fôrça e Luz de .santa Catraina, para con-

5 li 14 horas. '

clusão e ampliação da sua rêde elétrica, mas já se fala na transferncia
" Expresso Silo Crlstovllo - LacWn- -

I'
7 horas. da capital chinesa, em vista das últimas vitórias do exército comunista.
Expreseo Brusquense

'

- Brusque
16 horas. 3 - Sexta-Ieira: De, Manaus informam que vinte e quatro macacos

Anúncioamediante contráto. AUlto-Via.;ão Uaja! - ItajaJ - 18 no-
amazonenses vão ser embarcados para um Zoo de New York, pois 'O Se-

ras.

� Expresso Brusquen.se - Nova �nto nado Federal aprovou, em primeira discussão, 'O projeto que abre um

'I - 16,30 horas.
I Rodovlárta Sul Bra,sll ....:. PO«-to Alegre crédito de sete milhões de cruzeiros pára auxilio dos municipios do Sul

- :!l horas. Q�A-FEIRA Catarinense, vitimas das enchentes em principias dêste ano, entretan-

Auto--Vtação cataetnense POrto to na Africa, segundo informa a Universidade da Califórnia, foi desco-
Alegre - 6 horas.

..

Auto-Viação Catarlnen.se Curitiba berto um nosso antepassado que viveu há mais de cinco milhões de
- A�t!OJ�ÇIl.O C!itar1n.enH Jolnv1le, anos e que media quasi t�ês metros de altura, pois já se diz, aqui no

- II horas. Brasil, em que 1949 estaremos completamente livre do trigo estrangeiro.

'-Agt�,!�AO Catarlnen.se TUJbario

I Que' os anjos dizem AMEN!
.

_. -_ __ "".......
Auto-ViaçAo C'atarlnense Laguna

I 4 - Sábado: Enquanto a Sra. Chiang Kaishek pedia uma audiõn-
- E�;�es�r�o CrlstoTll.o _ Laguna cia a Truman, afim-de ver se conseguia daquele chefe de estado -

uma
"FABRICA DE FOSFOROS (PRON..

7 �:;�êsa Glória _ Laguna _ ti 1/2 ajuda mais positiva à China, chegava a Lisbôa o Sr. Raul Fernandes, TA P. �ABRICAR)
e 7 1/2 horas. pois acabava de ertrar em vigôr o Pacto Internacional, que diz respoi- Vende-se

18�::.SO Brusquense - Bruaqu. -
to ao auxilio múfuo entre os países americanos 'quando atacados e ii

Maquinário Cr$ 250.000,00 .

ra!uto-ViaÇAo Itajal - Ita,al - 111 ho- Faculdade de Medicina de Santi"ago, prêsa de violento incêndio, ficava PrédiO', Imoveis Cr$ 90.000,00'

Rápido Sul Brasileiro _ Jolnvlle _ ati completamente destruida, Situada em Campo Alegre - S. C�

II e 14 horas. I'
Vende--se tb. só maquinário

Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - is

_. horas.
lnform.ações com A. Wehmut�

SEXTA-FEIRA I ,Brusque - Santa Catarina".
RodoviAria Sul Brasil - PO«-to Alecn

- li horas.
Auto-VlaçAo C&tarlnense - Curitiba

- 5 horas.
Auto-Viação Catarinense

- fi horas.

Auto-ViaçAo CatN"menN -�
- 6,'30 horas.
Expresso São Or1stovlo - Laguna -

7 horas.
A.uto-ViaçAo Jitaja! - ltalll1 - 111 ho-

,ra·IJ, "!'II!IIlI'"
Expresso Brusquens. Brusqu.

16 horas.
RApl.do SUl Br&lIilelro' - Joln'Vil. -

àe 5 e a hora.l.
.

SA.BADC
C&tarlnen.. - CUrltliba

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - H.OO
ftorte
VARIG - fiA0 - Norte
PANAIR - iS,5O - Sul

(pLinta-feira
PANAIR - ,10,40 - Norte

PANAIR .:._, 13;50 ....:.. Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55

Ror,te
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

eul
Se:cta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,211
"orte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 :- Norte
PANAIR - 13,50 - Sul'

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

.fiorte
Dqmingo DIREÇAo:Eacrit6l'io • R••id.ncla

PANAIR - 10,40 - Narte Rua Tlradent•• 47.

I
Amélia M PigozZi

CRUZEIRO DO SUL - 11,90 FONE -� 1468

_P_A_N_A_iR_._1_3�,50_SU_I_._�__:.====:::::!===�==�
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Horario das empre
sas' rodoviarias
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Datilógrafa
diplomada
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Oferece seus serviços_

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55_

Escritório Técnict,·
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 escritório"

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

rando continuar a l}lerecer as espe->

ciais . .atenções óe seus amigos e-

clientes.
Pedro Medeiros. Auxiliar

De pessoas têm usado

•••• CI'. •
• • • • • • • • • • •• • •••••••••••• 0.-

,

R"e-vil�lii'e
's2Jus Rins

E se Sentirá e Poreeer é Mo's Jovem'

Xurla envelhece tanto as pesscas-:
como o íuucionumen to deficiente dos
rins. Fnz sofrer de Ir-aquen tes leY:l.n-·

tad;:t� noturnas, nervosismo. tontciras ,

re-unatismo, dónes HRS costas P nas

pe-rnas, olhos empapucados. tornoze�os-�·
inr-hadcs, perda de apetite, de energia ..

etc. A razão está em que os rins' de

vem eliminar os ácidos e toxinas e se--'

Hão realizam esta função permitem qu e
::

êssee ácidos e toxinas se actrmulem-.
em seu organismo. Em pouco tempn;
Cystex elimina os germes dos rrns;' .

fortalecendo-os. Peça cystex em qual- -

quer farmácia sob nossa garantia de que'
o aliviará rapidamente. Experimente-o .

boje mesmo e verá corno se sentirá melhor;
Nossa garantia é sua mai= ... proteção.

C::ystex 'Ou trataniento de:
.

CISTITES, P ELITES E URICEMI,.

. . . . .. . . . . . .. .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . "'"

resultado o

••• lO••••••••• -. ..

Casa Recem
construida
DESOCUPADA

RUA FELIPE' JliEVeS
": .;.,

6xl0 metros, toda :de
material, .

TRATAl!- NESTA REDAÇÃO
lO '" :10-

com bom

popUlar def»uratlvo
Auu>-Vlasao

- 5 horas.
RApido SUl Braetlelro -

II li e 19 hotu.
-.fI horas_
Auto'ViaCAo

.- 8 hora..
Auto-VlaçAo

Jo1nv1le -

I I

Exnr�990
7- horas.

,

�reS80 Bl'uIlQU_ - BrwIclue -
H horas. I

Âutc,V�o"ltajll1 ._ Itald - la h0-
ras. , !

. EXpreuo" BrusQu_ - No.. "l'rGto
- 9,30 boru.
Expresso Glón. - LacuDa - • 1/1

• 7 1/2 hora..

-------------'-- .•_---_....-. __ .._------_....._-_._-----

I DATILOGRAFIADr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• cf".1

Coaatlt�o de Socledad..
NA'roR,ALIZAÇÕES
Tit:uloa Deolarat6rloa

Correspondenelt
Comerciai

Confere
Diploma

METaDO:
Moderno e Eficiente

CARVALHO, 65

Arvores 'frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidade's oferece O' grande Estabelecimento de
FlQ.ri e P0mioultura

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

I
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(' E�TADO- rerca feira 7 de Df!zembro a. 1948

V·d1 a eocial Ontem e hoj e
no passado

J' DE DEZEMBROANIVERSÁRIOS.:
'Faz anos hoje,. a .gractosa

.menína Júlia Adelaide Pinter
� filha do sr. Antônio .Pintsr �
dedicado 1° piloto do Itapuca.
e de sua exma. sra -; .d. Lelita
Costa Pint.er.

A

A gentil aniversariante por
esse motivo receberá de suas
amiguinhas inúmeras felicita
ções, às quais nos .assocíamos
_prazerosamente.

,

t r a n s f e 1; i r seu .anunciado
"show", a cargo dos cantores
do Teatro do Estudante,' para
o dia 11 do corrente mês.

Além río "show", o aludi
do clube promoverá um sarau

dánsante. Os convites poderão
ser procurados desde já com a
diretoria' do clube ou com a do
Teatro do Estudante.

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1582, em aguas catarin�n

ses, o navegador inglês Edward
Fenton aprisíonou (umu ernbarca-.
ção castelhana que se dirigia para
o Rio da' Prata;
- em 1631, morreram no com ..

bate travado junto a Fortaleza de
Cabedelo, entre 'tropas brasileiras

. \
e holandesas, 'os Capitães André da

CONCÊRTO: RocJ;a e Jerônimo de Albuquerque
A Orquestra Sinfônica" sob Maranhão;

_

a .regêncía do Pr�f. ,E'rnano;-l - em 1632, chegaram reforçosPaulo Peluso, realizará no pro- ao Forte holandês de Orange.

di 17 T t
- , na

ximo la ,no ea ro Alvaro Ilha de Itamaracá que se enco ." _

de Carvalho, o 22° concêrto da I va siÍiado desde � dia 4 p 1 nC" aO t Si f
A , , e o on-

rques ra m omca. de, de Bagnuoli;O programa elaborado para
a noite artística é o seguinte:

la parte
Cocknei Suite n? 1, de Katel

bey
Humoreske, Op. 101' n? 7 de

Dvorak
• Morte de Ase, para cordas,
de Grieg

,

Vozes da Primavera, de
Strauss

- em 1634, um corpo de holandeses
foi destruido completamente, em

Apipucos, por brasileiros' comanda
dos pelo Capitão Pedro de Almei
da Cabral, destacado do Arraial
por Luiz Barhaiho. Muito se dis
tinguiu nesta ação o preto Heliri-
que Dias; .

� em 1827, um piquete de cava-

laria argentina, comandado pelo
2a parte, Alferes José Venceslau Paunero.

Bellet, composição de Car- 10i' disper-sado nós arredores de

melo Prisco ,(Montevidéu pelas tropas avançadas
�ria para cordas, ((2 Bach hrasileiras;
Meditatíon de Thais, de Mas-

- em 1864, Paissandú foi ataca-
senet co pelo General Flores, com (i{);)
Dama Branca, Si:h.fÔnia

, I infantes .

e
:
7 canhõ� argentinos,

•
. 40U brasileiros e 3 canhões, estes

Cômodos ��:a;��o��;P�lO Capitão Guima-
Senhor de responsabilidade, - em 1868, os paraguaios, apezarprecisa alugar um ou dois cô- de fortemente e tni 1

.

d,

'

.. ,
n rJnc leIra os emmodos em casa de família com ponto verdad

.

t
ou sem refeição

'

I,
erramen e estratecí ,

R t
.

•

C' P
co, foram derrotados pelo Marechal

t 1 esp02s37a parat a aixa

OS-/I Caxias, no célebre combate da Pon.a n. ,nes a. L d Itororc ,

( e 01'01'0, onde �aleceu� glorio-
NEM SE DLSCUTE: samente o bravo catarinense Coro-

hrin des os' seguintes senhores:
",n minha casa 50 se bebe o delicioso CAFE 1 F 10 prêmio - ALTI:olO MACHADOnc ernando Machado de Sousa,';,lBll, ainda mais agora que está distribuindo PEREIRA, um belissTmo faqueiro
como brinde. valiosas BATERIAS DE AI,U

- em 1905, algumas casas de na- c- d doferecido pelo ;:ir. Governa 01' o
MINIO. jai. foram invadidas por Oficiais e Eslado;

..

iMPERiÁi:
.

hoje 'ã;
.

7,30' 'h!ÓI:��
, _

O b leR
marinheiros da canhoneira alemã 2° prêmio - DR. ZULMAR LINS

I
�a�ç.ameno Excepcional

_C anos er aDi Fer- "Pa'nther,", que procuravam um :olE\'E� um linelissimo candelabro A história da alucinante pan:ur>
individuo chamado Steinhoff; ',.

S
de uma mulher por um h'Omem

oandeft em Port'uoal ele �labastro,. �lel'eCldo pelo r'i Quand'o. se ama assim, que im-
�

�

- em 1911, o municipio de Cano- Pref.eIto MUlllclpal; porta a VIda, o mundo, os outros.,.
Lisboa, 6 (U. P.) - O chan- inhas 'foi instala.do. 30 prêmio - AR:'i'ÜLDO MES-j ACÓRDOS DO CORAÇÃO

celer FJaul Fernandes, acompa- Dia 'I QUITA, um rádio BRILIPS, ofere- C<;?M: .Joan Crawford - JOhil
7 DE DEZEMBRO' , ,,' D'

• ,Garfleld - Oscar Levantnhado do sr. Camil'O de Olivei- A d d

'

cHIo pelo SI'. 11lg'l,lel aux.
_: I A hI'sto'I'l'a de tr'eAs amoAres

'

qll�,

. ", ata e hoje recorda-nos qtH': ..
v

r� � do emba�xador brasIleIro, ._ em 1634, ao amanhecer, as
Agl'aclecemos, ainda, a colabola-, transformou-se no tormento de t,r�s

VISItOU O preSIdente Cm'mona" LI'opas ho]anoesas dos Coronels çào da� genLis senhoritas: Maria almas
no paláci'O de Belém, on'de con- SchkoPJ?e e Arciszewsky tinham ele Lomdes Boabaicl, Lia Pinlo da I No programa: 10 Complemento
ferenciou com o mesmo, du- �onstnlldo' três p.o.stos fortificad')� Luz Nadil' Carion'i Yolanda Al- Nacional,- Natural

d t' d F .' ,
' Preços: Cr$ 4,80 e 3,00rante meia hora. O presidente �e P���:�:lO.lS aneJa a ortale7a mmda, Hulela, Paula e Celeste Con- Censurá até 14 ands.

Carmona agraci'Ou o chanceler - em 1822, no Rio de Janeiro. ao ceiçào, Vera Gorijó e Jussi Cabral. Suspensas todas, as, entradas :le
brasileir'O c'Om a,.-"Gra-Cruz de chegar de �1inas Gerais, onde fônl As senhoritas Ir,eoe GalloUi, que favól'es e permanentes excéptb im-

Cristo". Em seguida, o sr. Raul el:l c9mis,sã'0 da Mafonaria P,]:' I interpretou "ROSAS DE l\1AIO", prensa e autoridades. '

Fernandes visitou 'O sr. Oliveira pi �mover a aclama,çao do Impera- e Sll,ely Veig'a, que executou ao'
. . . . . . . . . . . . . .. . .

,. ,
d'Ol D. Pedro 1, fOI, pre,so o padl'e, O DCIO"'"

ODEON - "Fechado para insta�
Salazar, no palaclO na Assem- .Ianuário da Cunha Barbosa'

- piano "ESTUDO REV L,," -

lações dos novos aparelhos, devcn-
FESTIVAL

,

tléia Nacional, conferenciando - em 1825, no arroio de é�nYCll- RIO"; de Chopin e "FANTASIA DO do ser reaberto amanhã com o

A diretoria d'O Barriga Ver- durante quarenta minutos, sô- t�s, o, Coronel B,ento Gonçalves da HINO NACIONAL" de Gottschalk. grande filme:

,de, em combinação com o Tea- bre assuntos de p'Olítica inter- S/jl:,a com o ,T,enent�-coron�l B'O�ni- As firmas: J. Brausperg.er, Ir-! RUTH QU_E.R.I.D.A.. __
ira do Estudante- resolveu! nacional J, CJO Ça�d�ron, at�coll .e dIsper"ou m.ãos.. M,endes, Orlando Damiani,, -,'

uma diVIsa0 de OrIentaIS do COJ'o-

�
---.----,-

ncl Inácio Oribe, ([ue perde'ranl 4(1 Sr. Miguel Fª-f'ia, r·epres-entante da I
-

l'Ilortos e prisioneiros e uma ban- '�Bl'ahma" \ e ao SI'. Rôàolfo Schei-
'

deira;, 'demantel, da firma Carlos Rope-

�(\.
c._ \�RI.TA �

b,r II- em 1828, partiram de Montevi- cke S. A. Com�r-cio 'e Indústria. ' .'\)., "ucJ� 4.é�1 �s F,�'agatà "Piran!?a''', Corveta Ao Sr. Es'pel;idião Amin e Sra

�'�'", 'Canoca e outros navIOS menores" .
'
,""-

conduzindo para o Rio de .Taneiro 'Güettc Caldeira, pelas CIuantl,as
o Batalhão do Imperador; oferecidas e, finalmente, ao comer:- � /,/

833 f �?.:..� .-;1' 6.,--:- em 1
A

' 'oi ins1alado o mnui- cio em g'el'al. r , V',,(r
.vC'lplO de Porto Belo; Fldrianópolis 3 de dezembro de COl\·...� � .

- em 1840, 'o Presidente do Rio ," (!_�
Grande, do Sul, Alvares -Machado 191j8. ,,', ....'41
rompeu relações com o chefe da (a) Antol1leta de Casll'o Medel-

j�D �\..ii?su�rei.ção separatista daqúela Pro-' ros, Presidente. Zoraielc Boabaicl, "" URa vVIllCla; . Tesoureira .

- em 18�0, _no Rio d.e Janein;" , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nasceu J'Ose RIcardo Pires de AI-

I'lIl�ida, que faleceu �in 24 de Setem- , Dec araça�O
'

bro de 1913; ,

- em 1848, faleceu em Lisbôa, .'

Luiz Carlos Martins Pena, o cria� ,

dor ela comédia nacional, nasC'i(� ')
110 Rio de Janeiro em 5 de N'Ovcw
bro de 1815;

- em 1866, um decreto imperial
abriu à navegação estrangeira torto
o cur.so. brasileiro de navegação
fluvial, com, inicio em- 7 de setem
bro elo ano seguinte;

- em 1870, no Rio de Janeiro,
faleceu UI'bal1'o Sabino Pessôa de
Melo, nascido em Pernambuco em
1811. ..

André Nilo Tadasco

FAZEoM ANOS HOJE:
-- a exma. sra, d. Alda Go

mes da Silva, espôsa do sr.
Oscar Damasceno da'Silva. co-
.mercíárto;

,

- 'O sr. Oswaldo Ribas fun
cionário do Laboratório Wan
der;
- a srta. Miriam Jorge Ja

:-:pur, filha do sr. Elias Japur,
comerciário; .

- a srta, Nicléa Veloso, fi
Iha do sr. Agapito Veloso, tun
cíonárío do Serviço do Patrí
rnônío Nacional.

'

NASCIMENTO:
.» ,LUrZ,.;A_LaERTO

Acha-se em festas o lar do
'nosso prezado amigo sr. Age
'nor Povoas Junior dedicado
telegrafista dos Co�rei,os e Te
-Iégratos e de sua exma. sra.
'..d. Rnbélía Silveira Póvoas com

. o' nascimento de um robusto
garoto que na pia batismal
receberá o nome Luiz Alberto.

A'Os ditosos pais nossas feli
citações.

VIAJANTES:
JAIME MENDES

-

Procedente de Rio do Sul,
'Onde exerce o cargo de fiscal do
Serviço de Fiscalização da Fa
zenda, chegou a esta cidade o

nosso distinto conterrâneo sr.
.Jaime Mendes.

DÁRIO GARCIA
Acha-se entre nós o sr. Dá-,

Tio Garcia operoso fiscal do·
�erviço de Fiscalização da F�.
zenda, em rtajaí.

OTACíLIO MACEDO
Cheg'Ou a , Florianópolis o

,conceituado industrial sr. Ota-
'cílio Macedo, de Rio do Sul, in
fluente politic'O e destacado
membro do Diretório Muni�
pal do PSD naquele Muni<'í'
pio. \

:,;

\1ffii\@ m &f\
(g 8$1]Jltiíb
\J � ;llHb � ii]à

R1IRHOO Il_M-UiM"if'!i!'@!"3rllii;!""Mii,iiWf" A DONA DE CA�A
prefere uma BATERIA DE ALUMINIO?
Potle recebe-la de presente, preferindo oCA.
FÉ MIMI. E ,como é delicioso o cafe Mbu.

'

3

"

Preparada a primeira
emas contra a peste suína

,

o DR. Altamir Azevedo, Inspecor 'Chefe da Inspetoria Re

gional da Divisão de Defesa Sanitária Animal em Florianópolis,
com a colaboração do Biolbgista Cid Távora, efetuou) dia 2

•

deste mês 'O preparo da .primeira partida 'de vacina contra a

Peste Suína por aquela Inspetoria, num total de 3.000 doses.
Já foi inoculado o segundo lote de porcos para preparar a se�

gund'a partida do referido imunisante.
Estão sendo tomadas as providências nede�sárias para que

se inicie com a maior brevidade possível a fabricação de vacina
contra a febre afetosa e' outras mais.

•

j .

J

dose de va-

A-V _I' S O
Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de

Fógos fundada' por seu saudoso pai JOÃO
'

BATISTA DE

AGUIAR.', situada no distrito de Saco dos Limões; avisa a sua

distinta freguesia que está aparelhado para atender com

prestesa qualquer encomenda,
Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á, Fábrica em

Saco dos Limões 'Ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga, da
Cia. Costeira.

' •

os
V. S. erÍcontrará na GRÁFICÁ 43 S. A. à rua Joâo Pinto 9-A.
o mais variado sortimento de bri'nquedos e livres infantis.

. Presentes de Natal,
com as maiores e rnelhores vantagens.

,-------

Grêmio Lira CINEMASPor meio desl e expressamos siri-

coros ngradecimenl os . aos Senho- RITZ, hoje, ás 5 e '7,30 horas
res UO\�l'l1ador' do Estado, Pre tei- ROXY, hoje ás ,7,45 horas
to Mun icipa l e'Miguel Daux, pelos Simultaneamente

hel iss imos brindes oferecirios pa- Uma maravilhosa história de
arnôr emoldurada por suaves melo-

i-a a Campanha do "PROMIN", dias.
.

promovida pelo Grêmio Lyra, cujo 20TH CENTURY FOX apresenta:
produto rendeu a quantia de .... 1 Esther Fernandez (Santa) Antô

Cr$ 16.17140 (dezesseis mil ccn- nio Badú .- em:

, .' '

,

'

, 'I ROSANGELAlo e setenta e um cruzen os e qua-
S bli I

.

I Dif t' U rme. nesquecrvei, 1 erenre,
ienta centavos).

,

No programa: 1" O Esporte' em
Foram comtemplacl-os com os Marcha Nacional

Preços:
Sras. e Srtas. .

.

Estudantes . � .

Cavalheiros .

Cr$ 1,20
Cr$ 2,0(')
Cr$ �,()O

Pela p"resente venho tornar' publico o meu des
mentido às declarações do sr. Walderriar Ferreira Lopes,
à imprensa da Çapital de encontrar-me eu embriagado
quando lhe fui cobrar uma (conta, e segundo' a qual o

abordei sem a devida compostura.
Venho deste modo ressalvar a minha idoneida

de, moral e de comerciante ha muito estabelecido em Flo

rianópolis, contra as afirmações do supra dito senhor.

Florianópolis, � deznmbro de 1948
, ruOOfW.� Y'.-OWfa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(". ttRTA J�U- Ter�B-fel,. 7 ue gen;mbro ele ''''# 8
---------------------------------------------------------------

..

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

�mE�am..&m&m�,ÊD� I
--�-,

A cha,Dlagem Bo�cioni I
Viage com conforto R��.���a o�,��:���ç?o. ,��!�p����I"m'.' T.l,'.n.149<

teu ao dr. Procurador Geral da Ju�tiça' do Distrito Federal, uma r,epre-! ':... '

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

sentação, com fundamento no artigo 145, parágrafo único, combinado

J d l' b Ihcom o artigo t41, n. 11, tudo do Código Penal, juntando sete documentos

f' US 11VH .. r3 a' o
(inclusive uma carta do seu colega da pasta da Guerra, datada de 13-11-

S EM PAUTA
1948), afim-de que seja instaurado processo criminal contra os indivi- PROCESSO

-

.", .

duas Ivo Borcioni, Antônio Antunes de Siqueira e Frederico Diniz Mar- PARA JULGAMENTO
tins, bem como quaisquer outras pessoas cuios nomes constem do rela- MÊS-DE DEZEMBRO
tório fornecido_pela, poli�ia, também incluso, c�mo est�ndo envolvidos Dia 6 às 14 horas
na falsa acusaçao a ele feita, no caso da pretendida cessao de vagoes da

o·'
'

Rêde Viação Paraná-Santa Catarina, fato divulgado pelos jornais "A PROCESSO N JC� � �55/48
Noticia" e "Diário de Noticias", desta Capital. Reclamante: Jose VIeIra .

HOJE NO RIO Reclamada: Leocádio Vieira .

.
S, PAULO, 4 (Asapl:es5).- O sr. �vo Bor,cion.i chegou ontem a esta Objeto: Salários e Aviso pré-

capital, tendo comparecido a Assembléia Legislativa. Nessa ocasião, fa- ..

land_? a reportagem, declarou que ao chegar á casa de seus pais, em,
vio.

Sertão, mUI1lCIplO de P�5S0 Fundo, H. 9-. do Sul, foi convidado por dois
inspetores a acompanha-los. numa canuonete até á delegacia da cidade
onde ficou das 20 horas ás.10 horas do dia seguinte, ,",

'

Alegar,am os pnliciais que precisavam fazer uma ligação telefônica
c,on� auton�a?es superiores. Naquela hora, quando saiu para fazer uma

Iigeira refeição, num restaurante local, foram-lhe oferecidos dois "ha
beas-corpus": um dos capitão Telmo Azambuja e outro do advogado
Ney Mena Barreto, ambos de Passo Fundo. O sr. Ivo Borcioni recebeu
então, _po delegado de' Pas50 Fundo; uma intimação para comparecer �
Delegacia de Economia Popular do Distrito Federal, afim-de prestar de
clarações em inquérito mandado instaurar por determinação do' chefe
de Polícia do Hio de Janeiro. '

Acrescentou o entrevistado que seguirá para a capital da Repúbli-
ca no próximo sábado e que está preparado para apresentar tôdas as

provas necessárias para corroborar as acusações que fêz sôbre o mer-

Carro.s p'ara o
. interior do Estado cadOp::�::s aos nossos distintos leitores, o obséquio de' preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada quanto antes, o nosso Cadastro Social.

firma Fiuza Lima '& Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba 6 horas Nome . , .

RAPIDO SUL BRASILEIRO' - Diariamente _ Joinvile 13 horas Rua , Est. Civil D. Nasc .

!EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas Mãe . .. .. . .

et excessão de sábado 14 horas Pai . . . . .. . . . . .. .•.. • .

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e' 6a• .Ieiras 16,30 horas Emprego ou Cargo '," ', . . . . . . .. ..............•... . .

Nova-Trento Cargo do Paí (mãe) "." . .. . .

E. A. VIAÇÃO ANITAl'OLIS - 3a• e 6a• feiras _ 12,10 horas
Observo

;._..
.. .. ,.�... . ..

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

Publica retação dos comerciantes e industriais com ,seus ende- Om veiculo

recoso
Cada guia e veadido : acompanhado de um mapa rodoviário

!paraná e- Santa Catarina:
Redação: Rua Prudenta de Moraes, n. 626. - Curitiba.

pelo

«RAPIDO S'OL BRASilEIRO»
•

Diariamente entre

Advogado-Contabllisla
Civel -- Comercial

Constituições de sociedade.
e .ervi;:oa corebto., em geral.
�Orgonizações contahei•.

Regilltroa e marca., di..pondo,
no Rio, de corra.pondente.
Eacritório: Ruo Alvaro da'

Carvalho n. 43,
Da. 8 à. 12 hora••

Dia, 6 às 14,10 horas
PROCESSO N°. JCJ -- 156/48
'Reclamante: Agenor Bitten

court.
Reclamada: Leocádio Vieira.

Objeto: Salários e Aviso pré-

Fpolis .. - Ita]aí ..Joinvíle-Curitiba

A6ENTES
\

Fiuza Lima & Irmão
vio.
PROCESSO N° JCJ -- 157/48
Reclamante: Eugênio Fer

't,eira.
Reclamada: Leocádio Vieira .

Objeto: Salários e Aviso pré-

Leia, Divulgue e Assine
fIJornal 'de Joinvile'f

o mais completo
Santa

Orgam
Catarina

de

vio .:

• • • • • • • • • • •• •• •••••••••• • •••••••• � • • •• • •••••• o" ••
- .

-

Dia, 7, às 13,30 horas '

-PROCESSO N° JCJ -- 158/48:
Reclamante: Marcílio João

Bittencourt.
Reclamada: Meyer & Cia.

Objeto: Indenização, aviso

prévio e salários .

Dia 9, às 13,30 horas

PROCESSO N° J'CJ -- 133/48
Reclamante: João Tnomé

Machado.
F.:eclamada: Tecoa Stei�est

Simão.
.

I

Objeto: Indenização, aviso

prévio.
Dia 10, às 14 horas

PROCESSO N° JCJ -- 159/4S
Reclamante: Benta Joaqui

na de Oliveira.
Reclamada: A Eletrotecnica,

Objeto: Aviso prévio e. diíe
rença de salários.

Dia n,-àS 9 horas
PROCESSO NO JCJ - 153/4&
Reclamante: Pedro José de

Sousa,
Reclamada: Eleutérío Duar

te.
Objeto :��alári{).

Curso 'de
,

.........

Admissôo

Agradeceriamos, também, a gentileza. de .notícias de nascimentos,
casamentos e outras; de parentes ou de pessoas amigas.
-- -----------------------------------------------------

Coqueiros Praiã 'CI"be
AVI SO

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

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.
---------------._-------

do
Prof. José Warkeu, lente do Colégio Caladnense.

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

Liceu Industrial.
Início 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.

'Despesa: Cr$ 25D,oo, para o curso com-pleto, pagáveis no ato da
matrícula,

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

Guia do Paraná

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

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

BUREAU UNIVERSITARIO

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

1° andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro. FERW".. ReUMATISMO E
PLACAS SIFlüITICAS ,

Elixir de, ,NogUeira
M.diQQçiio ou�Jhll' nl,) botomento

do .W1;.·

Representações
'

FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

.

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

.

Empresa- ,Ao-to,ViaCH:-,,
Caiarineose 8 ..1•.

R'ecebemos
�

do sr. Altino de
Oliveira, gerente da Emprêsa
Auto-Viação Catarinense S. A.�
a seguinte comunicação:
. "Vimos comunicar, com a.

maior satisfação, a êsse distin
to orgão, que, _ a começar de
segunda-feira próxima, dia (

esta Emprêsa fará trafegar.
além do veiculo já existente
em a mesma linha, mais um

micro-ônibus, diàriamente, des
ta Capital a Blumenau e vice
versa.

Assim sendo, todos os dias.

úteis, teremos:
•

De Florianópolis a Blume
nau: ônibus, ás 6 horas, micro-
ônibus, ás 14,30 horas.

.

De Blumenau a Florianópo
lis: Micro-ônibus, ás 6 horas,
ônibus, ás 13 horas.
Valhemo-nos da oportunida

de, para apresentar a seguran
ça do nosso mais elevado apre
ço e particular consideração,
firmando-nos.
Cordialmente de V, S. Alti

'tino de Oliveira, gerente.

VENDE ..SE por motivo de mudança
Grande área 'de terreno jà ,cultivada

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

6 casas àe madeira e uma de material.
THATAR:

'

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietár-io Mathias lha.

Blume::_7 com o sr. Christiano KnoII, no Hotel Cruzeiro,

QUU VESTlR·SE COM CONFORTI E ElEGAMCIA 7
A

Mello
PROCUR«

Alfaiataria
Ru. Felippe Schmidt 48

r
'

ORIENTE racionalmente sua publicidade, {ornando-a intensa e

profícua
de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido peja

onda da ZYH +r- 6

RADIO DIFUSORA DE ,LAGUNA
. --91-0 kilooiolos-s-> 3B9-,metr-os -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

dO

lOJ8 OIS CaSEMIRaS
Especializada em' artigos para

homens
VARIADO SORTIMENTO DE CA$EMIRAS NA
E INGLESAS PARA

.

HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL -- CAPAS, CAMISAS, GRAV4-

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nessa Casa. everifique

.

nossos preços e artigns

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

"

;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MULHERES

D,STRITO FEDERAL

i'
,

Anesia A. Lourenção Rio de JaneiTo
Belmira R. de Mello
Ber tha Ms ia Aguírre .

Carmen L. nar. eíros .

Clyméne A. M. Gomes

DeryPmto deMen donça
Eliane de C. Azevedo ..

Gloria Corrêa de Araujo
Ilka Pinta' .

Joserina P. Machado .

Julia F. Guimarães .

Luciana O. Fernandes
Luiz. Armando .

Marja das Dôres Gomes
de Carvalho , .

Maria Giacomo Falei..
Maria Ignez Pontes de
Mesquita .

Maria MadalenaWuerth
'I'eíxeíra

Narcyl de S. Albernaz
Nina Ter za Alves ..

Nise de Oliveira Hersen
O. Formei .

Wanda de AbreuWebler
Whas y da ::;i1va .

Zuleika Carreira de B.
Zuleika V. de Castro ..

�c i

�.. :.
;
i
1

MAT.) GRO>SO

"Luiz" Matta Machado
l Dias , Campo Grande

MIN.AS GUAIS

í
\:..
'I

I: Lazarina Cunha Lemos
Silva .

, Cyren",AlbertinaGuerra
mocha .

Gloria Lima .

Ma'ia de V. Valadão .

Carolina Divina '" .

Olyl11ph Cerri. .

Ana Antta Arbex .

Marta G. Mazochi. .

Ivon� Ribeiro Pignataro
Arleta uIvares Cordeiro
e Silva .

Alayde Laender de C.
•

PARo\NÃ
Maria Luiza Charvet ..

Yvet1e Camargo Rego
Natalin.a R. Krueger ...

RIO DE JANEIRO

Arancaría
CUl'ltlba

Paranaguá

Araguarí

B. 'Horizonte

cara'';gola
Juiz de Fora

Lavras

Pará deMinas
Teófilo Otoni

Maria J. Ferreira Bal;rOS Nilópolis'
RIO GRANOE DO SUL '.

Maria de LourCtes Soares Montenegro'.
Joaquina de AssisBrasil, j edl'as Altas

Lim; Dinkel Abel I' . Rio Grande
Em;!ia Flores "

•
Sa,n!a Maria

Olga Quadrado Monaial:
SANTA CATARINA

Alzira Maria' da Silva.. BIHmenau
Irene Kreillng.......... Floriani)pol s

�ÃO P'&'UlO
Teresa Gioia Planet ....
Maria do l armo Coelho
Arantes ', .

Alcina Arruda Ribeiro
dos Santos (Prof.) .

Aurora ·Nogueira .

Ana A • .Toshima .

-Olinda Xavier Gil .

.Maria J. Lerro Barretto
RUda Gomes Leonordi
Rercolina Verri Alonso
,Gilberta Fonseca
Abigail de A. Simone
Alice G. de Siqueira .

Celinà panico Greco .

Daisy Germek de S .

Dulce de Mello Amaral
Costa .

Elody Bacellar N.
Ferreira .

Elza Garcia Lepper .

Helena Borge; Tedesco
Helena stangenhaus .

Jéssy votta Falcão .

Lidia Maria M. Rocha
Maria Tereza Leme N.

Norma Castelo Branco
Sebastiana Xavier de
Mendonça

Sonia Shiino : ..

,Zor�iida F. Pinto .

Diaulas de A. Castro ..

São"Vice'�te
Taubaté

Amraquara

Assis

Baurú·
Campos do
Jord"o

Est. de Cal los
Gonl·..!�

Itapeva
Mococ'•
Pirajui

Ribeirão Pr_to
Santo"

São PaulQ

• DISTRiTO FEDERAL

Alzira B. IVioraes.... .. Rio de Janeiro
A.ntonia Ealec.. . .

Beatriz Osorio·..
Carmen Veiga,
Ce il ia Loureiro ..

CEl .ste . Al ber.raz G. de
Mt>deiros, .

Clél a Amaral 11"':: Suuza
Vl..L:e de l", aOIÍ.lo'..i"::.:i
Edith \..lulla.s L0lJ.;;..,.
Helena de Luna ..\l,;;!'.,n:i
Heloi'sa .déHJ,� a

Hefoisa VCt � c U fi C é 11 0S
Gerrn.rn. ".

Lrene 1. .. unes de �a .....
Jeanette Brl:.o6er
Jvl ..a Paulo d , r-a v a .

Laura Manzano doRego
�\...onte, .. v.

Lêda Santos rrnerda
Leny de LiIna Prres
Maria Alvar ez .

Marta Cet.n u Goul.art
do Amaral .

Mana ue P. C. Dia., ..

Marra Lumce lV1.�._�Liv
(vlencles ...

Mar.a íl',::rreira v ar �a.5
Marra Gê.lrão Cas ..."0.

Marta )Z,J bel de AI j li .a

c�roençlh ...
. Marta Joaqu.na M. Gepi)
!'vlarla Luzia Noguctra

v.ala ......•..........

1'..1ar lu E . .t..t..iflzel:nann
Neusa Olive'it'a Rosa.

'

..

Nlldd Rib�iI·o .

Nydia de Castro e Costa
Odelle da Costa e Souza
Regina Ndly PereIra
Vianna " .

Sylvia Aqour da Camara
Vcnus Andrada Stockl r
de Lima .

Yvone Nunes Viana.

Rio de Janeiro

1.°
ELIANA MUNiC FERREIRA

S. Sebastião do Paraíso, E. de Minas Gerais
...

2.0 PREMIO
BENEDITA BATISTA DE SOUZA

Lins, Est. de S. Paulo.

I HOMENS

CR$ 20.000,00
I

ANH.�Al DE SOUZA
Rio de Joneiro, D. F.

CR$
I

MULHERES

PRÊMIO

... '

-

DIHIUTO HDE�AL

5 PR[MIO� OE CR$ 2.000,00
Rio de Janeiro

5.000,00
OSCAR TRANI

Campinas, Est. de S. Paulo
,

5 PR[MIOS ln CRS 2.000,00
MI-,TO GROSSO

Deodato Gomes Monteiro ......•......

RIO D� JANEIRO
J. F. Daltoz .

RIO GRANDE DO SUL

Cuiabá

Niterói

Nels�n Guilherme Boeck
SÃO PAULO

Luiz Amaral (Prol.). São Paulo

Miguel Antônio elos Santos B. Vista (Capital)

5 PRÊMIOS DE CR$ 1.000,00
DISTRITO FEDERAL

Pôrto .Alegr..

Giiueppe Palermo .

Paulo de Tarso Montenegro.
MINAS GERAIS

Paschoal Silva....... . .

SÃO PAULO
David Pacheco .

Jacintho Prado . .- .

Rio de Janeiro
"

Juiz de ForQ

Salto
São Paulo

10 PRÊMIOS DE CR$ 500,00
MINAS GERAIS

Adão'F. de Almeida, 20
Sgto •• ,"'. • • . • . . ... �ôr:to .ê.legre

Ido ."_;J nesta v- 1 en"ín-�r
-

" '"

Phidias Alt BOl'�v'..vski.. II "

Pedro A. Bom bom .. . Santa Maria
Ernesto Mencíes . Santiago

SANTA CATARINA

âete Horizonte
I' II

Gualanésia

Petrópolis
São Gonçalo

Campinol
Canelielo Roclrl
gu"_ (Est.}

São Paulo
Taqu-aritinga

Colônia Sta.

I Jol��{I��
Baurú

Cam,I?inas
,

1\�irassol
M . .P-. prazi.\·.el
pjraeicaba
Pirapitinguí

Santos

São Caetano'
São Paulo

"

Antonio ::V:. d:=l. SJva... Rio de Janeiro
l\llt(lTIio '. �n!ues CiciEi
<.P.:.) ............•......

.A�lion:() d.;'! P�dua Reis
�.; 11.', CO:-itn ...

B rn;3nh) Gonçalves
e �rejr:1 .

calI 's r>�;_;lo de Paiva·
Ertson .s·lfl�S
EV'llddo Bec lara .

], <"];p'''' Alve!i de Souza
17'·:1ho •..•. : ..•..

F1�andscr) I\laÍ-r�i .

.J. ",a1'i7. (Dr.) .

J (6é :Heho O!1 Silva .. � .

José ·Ma,dins.
LlÜg"l Pell cano.
p,lanol1 l ....:!'l'ell'a PauHno
ui vo ctt Sú PI1"':S",
( sn .ar L "SS'-l d·� CarvêJlho
Petran:a lV[ara'1hão .....
R,Llb',ns de Andrade Filho
il:to R. cios Santos .

vV6Ler Alberto. E� ler .

MATO GROSSO
Benedicto V. F�gl.1eiredo
Antonio d'Oliveira
Paredes..

\

Cuiabá

Herculanea
(ex Coxim)

MINAS GERAIS
',euro A. de S. (3argento) Araxá
Achilles Paz... B. Horizonte
A !oysio ,1-. 'l'os.tes .

C_Irlos AI berto Rocha. � .

Geraldo Amaral (Dr.) .

Hélio de C. QLleiroz .

. ���ts?�;á�a�' :' ..

Orie yr Bs rauda .

Luiz Rodrigues .

José Rjbeiro .

Orlando de M. Belisário
B. CyrilJo d'·, Oliveira .

Natanael Vieir3 .

Edmundo de A. Moreira

.B, .·Horizon'fi!

"Diam;;ntina
Gua.xur.é

P. L. opoldo
P. de Cal u s

Respfenuoc
Sta. Rita do

Sapucal

IEstá. terminado o árduo trabalho de julgamento das dezenas
, de milhares de respostas enviadas ao conCUT,�O de "Seleções".
É com satisfação que ap esentamos a seguir a lista, dos

concorrentes premuulos. Felicitando os vencedores, "Seleções"
agradece a todos os que a distinguiTam com sue. valiosa

participação nest � concurso, que permitiu verificar, como

nunca, a medida da opinião brasileira sôbre a revista de maior

circulação no país, ao mesmo tempo que trouxe apreciáveis
sugestões para o contínuo aperjeiçoamento desta 1 ublicação.
Eis, afinal, os vencedores do grande concurso de "Seleções".

'"

EsplRITO SANTO

Lucilla Araujo Moreira Cac!l"eiro do
lLéq.1e"I};r ln

Amelia Braga Luciano J.\oIil.l.i.u.:.u uu Sul

GOI,'S
Gilda Machadó Pimenta

MINAS GERAIS
,

OrdaliaFernandesNaves
Terezlnha de C. Dia, ..
Ina Rosi .

·Julieta Aguiar Naves ..

Maria Rosa de Mac�d() I

MOllra .

Muriel MonteiroMendes
M randa .

Helena Carneiro .

Terez'nha C. d'Agostini
MaJ,ia A. Tepedjno .....
Maria José Urbanav!clUS

Al'ugu<lrí
Bf1rbacena

B. Hor,Lonie

Passrl. Q�ta1TO
Piun'hi

Fôl.'to.!'-.:o .... ,

Santa'1Wa do
SalJ-.cai

Maur-a Negrão ·Hi!d.zbr.llnd
cs. g !TO �AfIITO

Mari-a Nery Valladêio
..

� ... � -':'dV.!S
Efigênia Maria de Lourdes

\ � ... ; IA CIlIH\nINA
R05aJina Cardoso de I.)íiv�ir:t

53,.' '�IJL()
Maria de Lourdes (=.uimarã.zs.

L! ST ,)'0 HOd!AL

Guaçuí

delo Horizonte

Joinville

Sumaré (Capjtal)

1.Doa,00

sÃO P;ltULO

Cueee Montenegro Abr?1J Rio de Janeiro
RIO GR>\ND,; D.) SUL

Maria II-ga Segu?sfo. Pôrto Alegre

Mario da Cence lcêc r.

Jo-.n-f�'l F;t.tr"J.
S.::!.:iia Ar..,ujo Senna

10 PNii\;lo.�

uui.:;lO São Carlos
São Paulo
/I /I

Df CR$ 500,00
t 15T�!TO HDt-Rl\L

Irene Gom ....·s a�;�9a. ,� . , .

Maria T. J, A':;n"':(H de MolI.

MyrtiUa Llber c tc a· rrcso

ESi'Í;( 'TO SANTO

Dimas Pinto Paiva , .

João Carlos T�ixeirCl .

J05é Rebello de Albuquerque
Batista José Zerbini , .

RIO DE JANEIRO

Witson Herzog de Oliveira ......•.....
Ántenor Vieira de Oliveira ....

SÃO PAULO

Geraldo G. Delgado .

Mario Stranghetti ,
.

Aratonio Lesse Filho ................•..
Walter José Moua Campos ·

Edmundo de P. Moreira
(Dr.) .

PARANÁ
Markian Iwanki.w _

J. N. X«vier' da C:;ílva .

Brasilino Moura Cardoso
Jo�é Casezn1ro Otto .

"dib Laidane .

Victor Grein Filho .

RIO DE JANEIR,O

",

PAltANÁ
Estanislava Cholnski. ..

RIO DE JANEIRO

'Cw'itiba

!gna:cia Ferreira.
JuHce de Afln�jda

Rio de Janeiro

Vitória

Augusta.Erna Ccrre « .,. Belo Horir.onte
Heioi5C1 Villas.8ôQs S u'ldy ltopecerte e

RIO L 1)E .:; ,) stn
Maria Teresa Iro L. Sol,:dQd�.. Caxias do Sul

SANTA �A ,a.>t N
Sibylla Von Moers............ Florianópolis

.

SÃO PAULO
Marina lUI ...••••••••••••••••••...... Sõp Paulo

Nilza Ru t'ino .... s�o' José do
Ri J =rêto
S;IO Paulo

Nad"ir NBscLmt'(\!-o �'elTa
ACides Pol, FiLiO .

El as l\<ligllel S lo ::ão ..

c)\.Jsé Barb Hi.1 d� Britto
J-uilo Barbosa .

José Nune.s DÜi_.l� .

Celso OllvEjirô Bueno ..

\..lUiPlerm:! Zoéga .

lb,,!"'rtu Augusto.
Alt':-1.mit' G. Dh.s Bozon"
JOF"Ó .'lunes ..

\'v";:H yr P. Meti ros ....

lVianuel C'13udio Novaes
A.:."lOsto Paloml)(J ..

Arthlll' VaLfll. .

IJinoral1 Paulo Ribeiro
Loming0s Rocha .

Fetnando Bessa Lima ..

Hendric'ls Nadolskis .

1',i",:u S I "eira Petry .

Jose D:.iarte Hosa .

Júlio Roc1'::gups Bueno.
Lucio ·�l1clo.
R:·::dmwulo ct� lVle.lezes Dr.
Roch.a l;-e"iTeir3 ....• � ...

Vlcenü' p·�1.xoto �Túniol"
H::untro Sgaro.l.. T��bí
c,,,raldo �!. de Sal1,e"... ;ratuí
Hoberto JOIW�t /vlliCli.Hr· ,}., Tr�eJ!.l"bé.

ml!ltJIlJ�&jM;I]'

Hercilio V. l\]<icnado ....

Aníbal Silva ..

SÃO PAULO

DIST"ITO �EOê�AL

Apucaraná
Curitiba

Lapa
Palmas

Ponta Grossa

Antônio B. Lomardo.... Niterói
Gelson de Sá Rego .

Luiz Herdy Garchet .

Raul R. Gomes Horta.. "

. Epitácio Motta Delgado Rezende
E. V. Curty S. José de Ubá

RIO GRANDE DO SUL

pauliii.o Coimbra Filho ltaquí
'Arnaldo V. Hentschel.. Pôrto Alegre
ClovIs Domingues .....•.
Licinio A. di! Mordes·...
ataviano· L. Lima Dias
Raul Wingist ...... , .....

SANTA CATAltlttA
Luiz Raymundo Rotta.. Florianópolis
Victor Zimmermann.... Serra A:lta

SÃO PAULO,
Helio Máchaçlo Bastps
'Geraldo' Cl.inhà 'B,,h'fós

,.

José Ferdinando R.é .

Arnadeu Hf'nriques .

Alcides C r\'sJho ..

Joaquim CUJ Y 1"i1110 .

Pedro Beraldo (Sargento)
Toshiko K ..;n1adi-! .

AparecidO N. Cervi .

Ivo Boch,ini .

Oswaldo deVasconcellos
Leme , 'Poá

Jorge rrado Teixeira '.' Ri'DeitãoPrêtl>
Venielo. �uréllo Onofri
Antonio Roncoletta ....
Diocleciano F.Cavalcanti.
Rubens G. Mamberti ..

L. G. Teixeira Leite ....

Ampal'O
Allbaía

Botucatú
Gaçapava
Campinas

Gu�imbê
Icaturama

Itú

S�to
Santos

M. de Araujo lfelzener ..
Adr'I'no Augusto Rocha
Antonio Baldon .... , .

Arnaldo 'Penteado M .

Augusto Gomes Pinto ..

Cassio José de Toledo
(Prof.) .

Darcy Fausto L. da Silva
Enrico Clerici. .

Flavio Lapàte : ..

Francisco d 'Angelo.: .

Ilineu Viana Diniz .

Januario Spa!afora .

J. H. Soares Martins ..

José P. Strasburg Neto ..

Màrio Mattos .

Matheus Panighel .

'Nilton de Lara Graça .

Ramiro M. de Araujo ...
Ruy Cesar Silveira .

Sotero Jurkevicz .

St....�no Santo Stazio .

Takeo Hirai .

Wddemar Carlos Matt ..
José Del'Arco ... , .......

s. J'osé'dos
Campos

São Manoel
São Paulo

Carmem Escobar Bueno Marquês de
V,·] nç"
Nitt:r'õi

ii, ida B. };'. .ie Cama rgo
p.t -';I. Urban! Pires ..

Ana .\.\11 ,·i I d . Ca rve Iuo
. I';.C�· N. M··lrc\.Jnues ...
1 ma K. f!·�,ll·lg
Flo en in, l' .resa Prad o
GuionulI' �L ue Bc.rros
(F 1:1a' .

I au. a C··.srl"\) .

l\i';l!g-!rl" a T..Jnet r'ela ..

1Vl'-:; ir-l l\l c! P S11v�"ira
Muda A. e Silva .

fi1ar ':. Lti:(a d-= Brito .

Nairde .'\ndrad� Olívelra
Niedja Sllva .

Paulina f 1uel'ti .

Tt-.:'cezinl"la P��]e .. : .

]\:"1.1 ia de L. �"'I ··rlandF!s
�Iichol B. vonDocilinger

S.:� S1;;,ã"
SOl'ocaba

."

Augusta Ald;ng�r .

Natalina Emil a 'la nier
Hosallna S. G. Morais ...

Haydé<! Pcgorim :::.ouza

Ruth �occo .. .

Yole de Moura Pimenta
Bastos ' .

P,Úa
São .Gon ,ai"

Volta Redonda

RI') GRI<NI)E DO SUL

Terezinha de A. Ped.:-oso
Delf.inn Hres Reis.

Marganda ei:l.:?n.

J\1aria de Gra a Cu; a

Natel'c.a Cõmh:l V, 1 )80

Sylvia .l\tariB. r.r. Castro
Aura S. Teixeira.

'5ÃO fAUlO

Lídia Pe'Ti Barbosa.
Dirce Colesanti.
Marina P. L ma (ProL)
Salma I'.ssis ...
Malia de L. Moreira
Melo........

.

Passo Fundo
l't.:!lol;.'c;

Pôrlo .("�lt.::bl"e

,,'

Araçatuba
Ara 'flqLla1'3

EaLal�:is
Baurú

Bragança
. Paulis'!a

Joana Creuza Lencioni
Zanetti. .

l\'�afi;) dr: Lourdes L .rna

e Souz� ...

Mar a .Tosé de Aln1elda
521"a P and�.ira de l\-1e 1 o
e � il·.;a

Adib A bdalla .

Lucia C�rvalho Mello ..

Sellna Junia Giddjngs
Vassão .

Cyrene da Silva .

DomitilaMenezesFerraz
Carlota Malohlava .

Celia Fontoura .

"Vanda possebon .....••

Caçapava

"

Campinas

rtapetininga
!tapeva

'Juquiá
Limeira

Piracióaba
Sé.nto André

Santos
São José do
Rio Pardo

HOMENS

If';M:rmJIijlm
OISTaITO FEDERAL

.A�"nnldo Ancot'a aa Lt'z Rio de Janeiro
Cá"dido .Iuca lJ'o (Prof.)
D&vd� ..Tal)olji"" ......•...
Fràncisco Corrêa da
Sllva ...... : ...

Hll;on �Ieln:ll;!$ ...
J03() Bapii�ta Eras:mo
José da Solva Leite ....
:, "o:-:rez õe Sant\\�.,. .J.

1....1a rcelino de J'es LI"
,�):!1·1·I...;.IJ·O"-'; ••

Marcos A1ves ...
:;)'lario R. Mar1!n5 ..

(.)rlandu Arru.da.
I-'é:l;nh, Du:.rte F('. i'cir&-
Ruy i-�u·ii.l .

S. Sn"õ"s ,

l.l::s...c;es . S1ntQ3 Jansefl
(it': l·!;1!·i".

Vin (:io S:'��leira ..

V·/Hson· Rodr;�ues ..

N.I:>lAS G RAIS

Jacinto pnl'l'no de Sá
�laj\-o ;\lvt's Pt-r�ira.
!v'an;t('l Can1p{)�:.
1:'i1nüno L. dl'� �:'anto3
Italo Vi�-!l.tl.!t :a

Angçl.) C:)lTê·:t ·\ij';n3.
Bcz '-'fiS Cllnblcrls .

O�'m��l' .Tose LljU .

A'. ldo P. Parreiras ...

AI J Inio de B. Martins

B. HOl'i"',onte

JOf.e ;-'''"3�idã!)
J Li, li' F Oj.-<=I

":J"� lh F(,
No\'�·: L.;nYd
OI ,'rI) Pr·ê�.(}

-P. d,;.� . ld?-;
!--�' b� !'á

São G,,('�ldo

PARAI\Á
Waldemar Bucl-�en ..

Jorge Diácono Teixeira
Curitiba

S. Campos

IUO DE JA'oiEIRO

José RevE'll�s Castanho
João Pf-�r d'�1 L{·ite .

Luiz bic'lle"- .P..r-:.,_,õ .

J u� �!"s aV.?.lc·4D te
.

EVê ido S. ele Souza .

Osny Lopes '

Campos
Niterói

Petrópolis
Três Rios

V. Redonda

RIO GRANDE DO SUL

Alceu E. de Souza .

Manoel Alves Filho .

ThomazAdalberto Falus

Ijuí
Pelotas
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A corrida rús·tica -preliminar de domingo
,

Verde, Caravana do Ar,' Lira Tenls Clube
.nense ..
- Designadas as autoridadés .. -

As inscrições foram encerradas Clube Atlético Catarinense.
sábado, mas é pensamento da Disputarão a rustica do próxí
entidade eclética prorrogar o mo domingo os maiores marato

prazo até' hoje, afim de nistas catarínenses: Francis
facilitar a inscrição de clubes e co Assis Guimarães e Oldenei
atletas do interior' do Estado. Lima dos Santos, cujo duelo se,
Até o momento se inscreve- rá sensacional.

ram os seguintes clubes, segun-
do uma informação que rece- Comissão Executiva
bemos da F. A. C.: Lira Tenis

I
Dr. Osmar Cunha - Presi-

Clube, Caravana do Ar, Associa- dente da FAC.
.

ção Atlética Barriga-Verde e
,
Jorri.' Aribaldo POViOas _

Inscritos' Barriga
Faltam apenas cinco dias

para a realização em todas as

capitais dos Estados, da corrida
rustica preliminar de São Sil

vestre, promovida pela "'A Gaze
ta Esportiva", de São Paulo.
Nesta capital a organízaçãp e

controle foram entregues à Fe
deração Atlética·Catarinenese,
a qual está realizando os neces

sários preparativos para que a

prova alcanfe o maior êxito.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

3 x Brancos 2
Venciam os brancos por 2 x 0.-A08 89 minutos Mandico
decidiu a partida. --..,Preliminar: Solteiros 7 x Casados 5

Não tivemos que passar o

I seja
a Nízeta para, na corrida, em favor do antigo jogador

domingo "em branco", como razer balançar as redes dos "Ceará", que se encontra in
era de se esperar. o. sr Walde- coloreds. ternado na Colonia Santa Te
mar Fornerolli, auxiliado por o. jogo prossegue no mesmo reza, atacado do mal de Han-
um grupo de esportistas e jo- ritmo. Os brancos entendem- seno

•

gadores que militam nos prin- se perfeitamente, o que não
cipais clube da cidade, promo- se dá no conjunto contrário, CAMPEONATO CARIOCA DE

veu interessante espetáculo. onde combinação não existe e
FUTEBOL

futebolístíco, no estádio da sim entusiasmo e ardor supe- A penultíma rodada do cer-.

F. C. D., havendo o comér_cio riores ao adversário. Aos 31 tame car-ioca de futebol de 48

local auxiliado a iniciativa, minutos a. contagem foi au- foi d).sputaqa ante-ontem. Vas

ofertando 'valiosos prêmios." mentada para dois. Atacam os co da Gama e Botafogo, os dois

Pretos x Brancos, eis a par- brancos; Bentevi corre C'Bm a lideres conseguiram passar pe-'

tida que ante-ontem presencia- pelota, invade a área perigo- lo Fluminense e Botafogo, res-

mos. Não foi bem um grande sa e encontrando forte barrei- pectivamente, .devendo domingo - Juizes de Chegada
Próximo ser decidido o campeo-! Jorn. Moacir .Schutel�e,táculo, mas agradou em ra atraza para Forneroli que

'cheio a quantos o assistiram. fulmina, vencendo o quardião nato, com a partida entre am-I Jorn. Waldir G-risard.

Cada um dos componentes "colo ed". bos. Tenente Paulo Sami - Eri-

dos dois quadros um luta deu Aumentada a diferença no Os resultados da rodada. de co Stratz Junior - Helio M.

'Ü .que poude para a vitória, placard, os comandados de ante-ontem foram os seguintes: Pereira.

não havendo o minimo íncí- Bentevi mostram-se anima- Botafogo 2 x 1, Vasco 2 x Flu- Cronometrístas
dente a registrar, o que quer dos, enquanto o quadro "colo- minense O, Bangú 2 x Olaria 1, José Gusmão de Andrade'

dizer que o embate foi dispu- red" inicia a reação e assim, São Crstovão 3 x Madureira 2 Waldir' Ouriques
.

- Haroldo

tado num ambiente da maior 1 minuto após, consegue ti- é Flamengo 3 x Bonsucesso 1 Pessi - Dirceu Gomes - Eu

cordialidade.. Torna-se difícil rar o zero do marcador, por
apontar um elemento falho, é intermédio de Hélio.
bem verdade. Todos atuaram o. segundo tempo foi com

dentro das suas. possibilidades. pletamente diferente. Decaín
O que mais nos surpreendeu do os brancos na produção,
foi a performance do guardião passaram os pretos á ofensiva,
Querido, p�rt:encente ao .qua-I dominando leve�ent,e o gra
dro secundárío do Boeaíuva, mado. Aos 6 mmutos

-

dessa
considerado um elemento nulo fase surgiu o empate com a

na espinhosa posição de guar- conquista do mais belo tento
la-valas. Ante-ontem o goleiro 'da tarde de autoria de Mandi
"colored", verdade seja dita, co, o qual aos 43 minutos nu

"abafou", defendendo entre ma conãusão frente ao. arco

aplausos gerais a sua cidadela de Mafra desempatou a,par
'e constituindo um dos esteios tida, dando a vitória para os

da defesa dos pretos. seus. Resultado final: Pretos
o. cotejo foi disputado com 3 x Brancos 2.

muíto ardor pelas duas .equí- Os quadros atuaram assim

pes, apezar do calor reinante, constituídos:
Técnicamente jogou melhor o Preto - Querido, Fatéco e

conjunto de Nizetâ. POI1ém, os Diamantino (depois Moracl) ;
"coloreds" foram mais rápidos Ivan, Chocolate e Gastão; Ca
e mais oportunistas e assim peta (depois Djalma) , Nicácio,
[�grar� ttransformar uma Hélio Bráulio e Mandico.
derrota quasi certa numa bri- Branco - Mafra, Marco e

lhante vitória, pelo escore de Chinês; Minela, Jair e' Boos
3 x 2. (depois Nenem); Lázaro, Ni-

o. prélio foi iniciado ás 16 zeta, Bentevi, Fornerolli (de
horas precisamente. Os bran- pois Nicolau) e Saul.
cos realizaram diversas tramas, Dirigiu o jogo o sr. Libório
tendo Nizeta e Fornerolli co- Silva, que atuou a contento.

,

mo coordenadores eficazes, A partida preliminar, trava-
mas a luta equilibra-se com os

I
da entre solteiros

.

e casados CAFÉ,

pretos atacando e defendendo do Paula Ramos, foi vencida
como podem. 20 minutos de .pelos primeiros pelo escore de

jogo' são decorridos quando 7 x 5., Bento Carioni funcio
surgiu o tento inicial, prove- nau' na arbitraJgem, com re

mente de uma boa combina- gular atuação.
ção de passe da linha de fren- Antes do jogo principal
te dos brancos. Be_ntevi atirou uma bandeira, conduzida pe
forte de fora da area atingin- los jogadores, percorreu o es-

(10

� trav:J'
no que deu en- tádio, angariando donativos

TORNEIO SUL AMERICANO IN

F'ANTO-JUVENIL DE FUTEBOL..

. Segundo se inforrma no Rio

em janeiro próximo será efe

tuado, no Balneário .de Vila deI

Mar em Santiago do' Chilê, o

1 o Tornei� Sul Americano de

Futebol mranto-ruvenu; deven
do participar os paises Brasíl;
Argentina, Uruguai, Perú e

Chile.
.......,.",.=

É:MPATE DE 3 x 3 NO PRÉLIO

DIREITO CIÊNCIAS ECONÔ-
MICAS

Como divulgamos, realizou

se na manhã de domingo últi

mo, no "gramado" da Peniten

ciáriá do Estado, o esperado
choque entre as Associações
Atléticas Acadêmicas das Facul-
dades de Direito e de Ciências

Econômicas, em disputa do ti

tulo máximo do certame de fu

tebol. dos lOs. Jogos Universi

tários Catarínenses, promovidos
pela operosa

.

Federação Atlé
tica Catarinense de Estudantes

(F. A. G. E.»
•

No primeiro periodo, os aca

dêmicos de direito atuando me

lhor construiram o "placard"
de 3 x 1.
Na segunda fase os "econo

mistas" empreendendo vigoro
sa atuação, conduzidos pelo en

tusiasmo de Saulsinho, .conse

guiram empatar a pugna.
Os quadros. formaram assim:
Direito - Fulvio, Hamilton e

Helio Milton; Dalmo, Boos e

Tales; Carmelo, Caldeira, Jai

mor, Eduardo e Waldir.
Economistas Atheríno,

João e Lourival; Altair, Eugê-·
nío e Zimmer; Erasmo, Murüo,
Saulsinho, Rui e Tamoio.
Conquistaram os tentos: Wal

dir, Carmelo e Bduardo para
Direito; Saulsinho (penal), Lou
rival e Erasmo' para Ciências,
Econômicas. Saulsinho cobrou
outra penalidade máxima que:
Fulvio defendeu brilhantemen
te.
O árbitro, cujo nome não

apuramos, agiu com certa rigo
rosidade contra os rapazes da A.
A. A. da Faculdade de Diréito.
Sábado próximo, no ?:ramado.

SA:'i- do Colégio Catarmens» com

I'
inicio às 16 horas, será disputa
da a peleja-desempate.

e

'li

Rep. da Gazeta Esportiva - S.
Paulo.
Tenente Alberto Fajardo -

Preso C. A. Catarinense.
Helio Sales - Preso Carava

na do Ar E. Clube.
<Dr. Oswaldo Bulcão - Preso

Lira Tenis Clube.
Tte. CeI. Antônio Lara Ri

bas - preso da A. A. Barr-iga
Verde.
Juizes Honorarios de Partida
Dr. José Boabaid - Gover

nador do Estado.
Dr. Saulo Ramos - Presi

dente Assembléia Legislativa.
Dr. Adalberto Tolentino Car

valho - Prefeito Municipal.
Dr. João Batista Pereira -

Preso Camara de Vereadores
Almirànt'e Antão Barata -

5° Distrito Naval.
Tte. CeI. pauio Vieira Rosa

- 14 B. C.
Coronel João Alves Mari

nho - Policia Militar.
Charles E. Moritz - Preso

Federação Comercio S. Cata
rina.
8010n Vieira - Preso Conse

lho R: Desportos.
Prof. Flavio Ferrari - Pre

sido Federação C. Desportos.
Major Eloy Mendes - Co

modoro Federação Vela S. Ca
tarina.
Jrn. Jau Guedes, Fonseca -_.

Federação Aquática S. Cata-
rina.
Renato Ramos Silva - Pres,

da FACE.
Juiz de partida

Tenente 'I'eseu Muniz:

Atlético Catarí-

.

Adiado o iogo BocaiuVR x 'piranoa
t va marcado para domingo úl

O encontro amistoso entre: timo, por motivo de força m!lior
Bocaiuva e Ipíranga, que esta-' foi adiado "sine-die".

Palmei a) 4 x ,Olnnpico". 2
nhã pela contagem de 4x2. Com

procíamado campeão ínvícto da

liga Blumenaunense de Despor
tos e deverá tomar parte na dis

puta do cetro máximo do Es

tado, Arbitrou a peleja Newton

Manguilhot, com boa atuação.
\

Em Blumenau realizou-se,
ante-ontem, o classico cotejo
da rivalidade, travado entre
Palmeiras e Olímpico. A vitória
êste triunfo o Palmeiras foi
sorriu ao "onze" de Teixeiri-

Ipiranga X Selecionado Joiovilens e
Segundo apurou a nossa re- do Selecionado de Joinvile para

portagem,a diretoria do Ipíran- a realzação de um prélío amís

ga, ao Saco dos Limões, assen- toso no gramado' do alvi-verde,
tou com a Liga Joinvilense de localizado na Vila Operária, em
Desportos, a vinda a esta capital data de 19 do corrente.

BAR FIGUEIRENSE F. C.
.

ABERTO DIARIAMENTE
óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES

CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS,
DUICHES, CACHORRO QUENTE.

JOGOS DE PING-PONG ...
BAILES

53s FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS

53s FEIRAS, SÁBADOS E DOi\lINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

MATINÉE INFANTIL
BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS, ..

CA1>A úLTIMO DOMINGO DO MÉS, RECEBERÁ UM PRÊMIO A CRL-\N

ÇA QUE TIVER MAl� FREQUBNCIA NAS MATINÉES

t

genio :tV1üller - Milton Lehrn-
kuhl., '

Juizes de percurso
Dr. João B: Bonassis - Dr,

Paulo O. Scheidemantel
.Prof. Sinval Cruz,..- Pedro
Pauo Ma-chado e Waldir O�
Santos.

1° Posto:. - P. 15 Novembro

(Catedral) - Rubens Lange
- Marcos Rachewski e Edi

Campos.
2° Posto: - P. 15 Esquina.

João Pinto - Agapito Veloso
- üsni Barbato e oswaído •

Silveira.
30 Posto: - Cons. Mafra

(Esquina Sete Setembro) �us
tavo Zimmer - Rubens VIlar

Helio Lange ..
40 Posto: - Esquina F.

Schmidt - Sete Setembro

José Rebelo - Eurico Hoster
no e Capitão Mauricio Spal
ding de Souza.

'Vende-se
I

Uma Garapeira nova com
carretínha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127
Palhoça.

_ ... _ ._ . .1
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� BSTAlü':':"arca·'elr. 7 ele Dezembro de '.48 7
-

Dr. Milton 8imonejPereíra
Clínica 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

Hospital de Caridade
CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

.Díagnóstíco, controle-.e tratamento

especializado da gravidês, Distur
bios da adolescência e da menopau
fi. Pertubações menstruais, i:I1.:1'l'

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino,
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérni-as, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
luras)
ASSISTENCIA AO PARTO E OIT·

RAÇÕES 0BSTÊTRICAS
Doenças

r

glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
�murbios aJervosos - Esterfliríaríe
- Regimes.
Consultúrío R. João Pinto, 7 - TEJ.
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza _:. Tel. 846.

DR. POLYDOR-O--ERNA-Nr DE 'S
THIAGO

Médico e parteíze
Do Hospital de Carídade de Flct

rtanópôlis. Assistente da
Maternidade

..

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
duIas internas

ClínIca e cirurgia doe senhoras -,
Partos

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSUlTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 � 12
. horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n, 18

FOIl� manual 1.702
RESIDÊNCIA:

Anaida Trompo",�h 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 n0SSO Cadastro Social.

•

Nome . .

Clínico e operador Rua �. Est. Civil ........•..•.. D. Nasc. . .. , , ....•

Çonlultório: Rua Vitor Meirelea, 36
o Telefone: 1.405

•

Mãe
Con.ultas ,das 10 ãs 12 e da. 14 i.
15 hrl.· Residência: Rua Blum_,

22. - Telefone: 1.620
'

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças .Internas dê Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose I

Raios X - Eletrocardiografia IPraça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. PLORIAt�0POLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

65 - Telefone 1.422.

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

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

Federal
Ex·lnterno de Hospital Psiquiá
trico e Manícôrnio .rudícíárto

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de MI·
ser ícótdía <lo Rio dê .Janpfro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
oonsultõrto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.

Rl:&idência: Rua Alvaro de', Caro
...alHo, 70. .

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoni
ClRURGIA GERAL -- ALTÁ CIo
.RURGA - MOLESTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade tie Medi

cHIa da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e :vias circula
res, intestinos delgado e grosso tirai.

de, rins, próstata, bexiga, ,Itero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

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

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

Telef. M. 764

Dr. Paulo Fonte.

Dr. Mário Wendhaue.
""nica 'médica de adulto. e criaDca.
Consultório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulta das • 4. ;6 hora.

Reaidência: Felipe Schmidt D. lI.
Telel. 812

I Dr. M. S. Canlcutl
C1inica, exclusjvamente de criauçu

Rua Salcllnlha Marinho, 10'
Telefone M. 733

PORTO AUEGRE

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

c; .. � A POSTAL, 583 • TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Ageneu Geral '. para 8ta. Catarn8
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa' Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

IUasas .Pré-,Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$

metro quadrado
Consulte·.lOS sem compromisso c<

Reinisch s/a' - Rua João Pinto, 44
T« I ,--A,g r� iJm a K E I � ISGnru H� � a i! Ó � O Ils

500,00 O

Aceita-lIe representante no' interior do Estado.
Caixa Postal 139 - FloriaJi\ópolis .

partas para ,

.....
,

.

Artigos de uso

.demêstíce
. Você poderá ganhar de Cr$ ..•

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.

Infqrmações na. Praça 1 de No..

vembro n., 22 - ,2° andar"

Pai '

e ••••••• O' .

•••••••• ,., o· ••.• ,
••••••••••_. ,. •••••• "f

Emprego ou Cargo . ;.. . .

Cargo do Pai (mãe) .. '. . . . . .. . .

Observo =.... . : .'.. ..,...... , .

/

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YOHK
Informaçõe, com os Agente.

FJori8D6po"� - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212
São FraDciaco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloa � 5 (En d, t ereg.

MO')��M\�K

I " III �,tt ���;:!�!:�LA'�.:if�f:Qp:.::���·t�:; IIJ
• o i'" bonlll e bafo,to .. , olqodõe,lII, mOl'in. • o.!cmentolf

paro aHo:lot6111. que ,eceb. dir�tQment.' da.
al""n�oP'''''' fdbJ:'1ca... fi,. Uo. a ·A CAPITAL- ahORtO c otiIJl!:t"ao d«U!i' 8nl·.. Cl()n••,.,'i�il:lt"' .. &.0 t ... t"'l'ii!t,. '''' UIlH'>Il<10 d. ll,. fox.r .. ro �Jme I.

v1 ..1'·'1 <'lIJI"'t>l!'1I dllt �f9tU01l'l/iIlTI .. 0.0.$ compro.: MATRIZ «IW FIClIl!'iol1'lbpoOHIli. _. PTLHUS eH'C �;"'�"n"'u II L01f!1". :
.... Bm�..le_..ma.!n a..__ _ � -- ;..-- .
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Falência de partido � O Censo dos Co�erciilr!os para o levan-�
1Jr:nc�:::S. éN�:ca·��rt::Ze �:: I tamento do 'padrao de vida dos segurados, .

nunca os terá
.. Su� or�entação"1 Representa, sem dúvida, feliz 'iniciativa a que acaba de

nacional, para zngl�s ver, der-. ser tomada pelo Ministério do Trabalho, determinando a
ruiu logo. Ou, m_az� acerta�Ci-l realização de um censo de todos os segurados e beneficiários
mente, nunca existiu, Partuio I dos .Institutos e Caixas de Previdência Social, tais como co

infeliz dês o na�ciment�. �eus
I

merciários, índustriarios, bancarias e empregados em trans
homens de chefia, egocentncos, portes e carga.
com olhos na nuca, como � ho.-I O empreendimento censitário visa .objetivo altamente'
mem metiriocre de Lnçenieros, prático, como seja o de proporcionar ao govêrno subsídios ao.

sempre enfeitiçados - aqui se
I
estudo das condições em que se processam os serviços de pre

viu muito disto - pelos sau�o- vidência social no país, permitindo, inclusive, a possível ado
lias tempos de antes de 30, ?a.- cão de medidas destinadas a reajustar o padrão de vida dessas
mais pensaram em se agremwr, classes de trabalhadores.

' ., .

preocupados na destruição mú-
I O censo será feito primeiramente entre os comerciários.

tua, não sobreviven�o .ninguém· e de mais profissionais que se incluem entre os segurados do
à catástrofe que assistimos. I L A. P. C, e Caixas.

.

Anularam-se Completamente.' Embora possa considerar-se assegurado o êxito do inqué-
Hoje, para a direção do ((Diá- rito. cuja execução ficará a cargo do Instituto Brasileiro' de
rio" não se lhes depara um 11.0- Geografia e Estatística, que para isso dispõe de bem articula
me siquer . Nem a título de em- da rêde de agências municipais, vale acentuar que o seu resul
préstimo, ao m�no!. O ca_be_ça- i

tado completo e in�egral depende do espírito de colaboração e:

lho daquele orgao anonimo da boa vontade reciproca de empregados e empregadores, pre
continüa tarjado pelos sucessi- enchendo rigorosarnerrte .o :liarmulário que será distribuída
'Vos nomes eclipsados. E isso é pelo r. B. G. E.

_

sintomático. É a falência inso- CENSO DE SEGURADOS NOS INSTITUTOS DE
tismáuet da UDN do ss, Irineú PREVIUÊNCIA SOCIAL
Bornhausen que se coloca à 'Conquanto não se possam desconhecer os bons resultados:
frente do préstito fúnebre sô- entre nós obtidos, nestes últimos dez anos, com o Iuncíonamen
[reça por arriar a carcassa em to das instituições de previdência social, contra as 'mesmaa;
decomposição. Atrás dela outras não raro, tem-se arguido a acusação de que, atualmente, já não
vêm vindo . Lúçubre e intinâá- satisfazem plenamente, sob certos aspectos, a finalidade que
veZ o coriéio udenista. ditou a sua criação.
E é pena que tal esteja acon- A conjuntura econômica de após-guerra, com a desabalada

tecendo. Gostaríamos que os elevação do custo da vida, estaria a sugerir a revisão de certos
elementos que a compunham critérios, notadamente no que se relacíona à melhoria das con
,tivessem terçado armas conos- dições de vida de importantes setores sociais.
co mais âemoraâamenie. ve- Indo ao encontro, em parte, dessa possibilidade, o Minis
riam, com certeza, e com os seus térío do Trabalho determinou a realização de um censo de
oliios invejosos, a suprema con- toda a massa de segurados dos Institutos e Caixas, operação
sagração dos homens do nosso que terá início em dezembro, com o levantamento pr�meira.:_
partido. mente dos comerciários e dos segurados nas diversas Caixas de
Dos homens de bem, Dos. ver- todo o pais.

.

dadeiros amigos do Povo. Dos O inquérito, conforme sugestão do Ministério ficará a

democratas cem por cento. cargo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que"
I

para a sua. consecução, conta hoje com extens.a, r�de de �g�n-
�--------,,__-- cias de estatística, uma em cada sede de murucipio brasileiro.

S·
_

d Natal Para o bom êxito do empreendimento censitárto, necessá-.

InOS e . rio se torna a colaboração e boa vontade dos empregados.'

e empregadores, no preenchimento dos questionários a serem.
distribaídos pelo r. B. G. E.

AgradeCimento

FlorianópoliS I 1 dia uezembro de 194.&

RIJO Morcc�GI Deede-e , 341. J." onJol �...

CURITIBA TCUCR""M•. PROSEBRAS

•
PARANA

O J MOMENTO I

I Rádio Guarujá.
/

. i, PROGRAMA PARA HOJE
o sr, Mi�istro, Honór!o .

Montei- RESENHA DE PROGRAMAS
rI? pronuncrou, sa��do ultImo, uml DO DIA 7 DE DEZEMBRO DEdiscurso, por ocasrao de .1 ma

hO-,
'

menagem prestada ao ilustre chefe 1948
de seu Gabinete, sr. professor Can- 9 00 -, ABERTURA -

d ido M()�a Filho, cuja import�n('ia é Bom' dia para você. . .

.

'I'erdadelramente excepcIOna.,. nes-I 9 3'0 _ Grandes Artistas
te mstante, A palavra do '�lUInen-'

, . . .

te titular da pasta do Trabalho re-i 10,00, - _MUSIcas brasíleíras
veste-se, então, do caráter de uma: em gravaçoes.
mensagem a 'todos os homens a 10,30 _ MUZAK.
'quem seja conferid�,. llel'!a. hora e

11 00 :_ Bazar de musicas.
'1110 panorama po lit.ico-social do, '

Ofereci t mu-país, uma I?arcel� de responsabil.i-! 12,00 - erecimen os

dane na onentaçao do pensamento I sicais .

.

'nacir-nal. Pendo em relêvo a per- i
.

14,00 - INTERVALO.
s()':l�lidade �a'l?�le �eu digno aU-1
axiltar e a significação da (wmena-,

gem, aludiu o Ministro do Traba
lho à missão .da im p r e nsa. Fê-lo
cem inegável oportunidade. no de
curso das referências que lhe ocor

reram a propósito da atuacão [or-
nalistica

\
do professor Mota Filho, voce...

,

18 00 Carta Sonóra (Ir-que têm sido, .indubHáveíllle;.te,1 _'
-

.

das mais construtivas e nobres, no-, maos Rosa Ltda).
dendo bem ser evocada como a con-' 18 15 - Gleen Miller é sua
duta modelar do bom jornalismo,

ar
'

no co�ceito do lVrinis\ro Honório q18' 30 _ Trio de Ouro.Monteiro.. '

Não só, porém, para o 'regl""," 18,45 - Pedro Vargas (Ca-
merecido pela expressão da ho n.e-- fé Amélia).
"agem e pelo porte intelectual <! 19 00 _ Momento Esporti-
moral do homenageado, mas tarn- '

bém para frisar, a palavra autori-
/

VOo
•... 1zada .do honrado titular do Traba- 19,15 --:- Arco Irís mUSIca.

Iho em assunto 'de tal magnitude é 19,30 - Noticiaria da Agen-
q-lte 'estamos aludindo ao subsbn-, cia Nacional.
cioso discur.so de s. exci�., cujos 20,00 ',-- Zé e Zllda.
ter"!os precrsam ser. subhn�ad.o�.. I 20 15 _ M' rio Sousa.Toda a· peca, lapidar e mCISIVa'

a

na fórma e ponderosa e Iimpída no: 20,30 - Orlando e seu re-

'intuito, constitue sugestiva adv.er-I gional (Telhas Aranha).
tência aos que têm na consciência 21 00 _ Grande Diário do
iluminada a visão dos imperativos' A

' .

.

do momento presente, em que" ao
r.

Brasil cabem dias de penosa defi- 21,30 - Orquestras sinfoni
nição de seu esoirito, infenso a caso
qualquer transplantação ideológi- 22,00 _ Rumbas € boléros.
ca, sobretudo contra a, sua índole 'lt· I d'eminente radicada nos fundamentos 22,30 - U. imas me o las., A comissão organizadora dos
cr istâos da sua sociedade. quis o 23,00 - Bôa noite � EN-

"SINOS DE NATAL" vem deMinistro chamar a atenção do,> jor- CERRAMENTO.
llalistas hrasileiros para a ronda dos público externar o seu agrade-
3yentureiros internacionlistas que 'rac-asso do p!ano' cimento profundo a todos
intentam descaracterizar o país a quantos que de alguma forma
instilando na alma desprevenida

M b II ,. contribuiram para bom êxitodos tItabalhadóres a linfa da des- ars . a f da referida' quermesse pró-Na-crença. para afinal apresar-lhes a
consciênc.ia em desespêro. Citemos VASHINGTON, 5 (U. P.) tal dos pobres da paróquia. A
um tópico da oração do Minist.ro O Plano Marshall nao conse- todos um fel�z Natal e um aben-
Honório Mo,.{teiro: O'uiu a unificação econômica da çoado Ano Novo, e um sincero"TT •

I
b

\lIrge. "OIS, aca?te .ar. a classe Europa Ocidental, devido a va- "Deus lhe pague".dos, trabalhadores mdlstIntos, de . _
.

_. . ,
.

que tf'l'1l sido vitima ou pode vir a cllaçoes da �ra-Bre�anha e �' Pela Comissão:'
ser "i"ma de aventureiros. Urge li- falta de aUXIlio latmo-amen- Cônego Fredérico Hobold
b�rt�_l� do seu. "<lmplexo de ii1fe-' Cano' para 'a consecução de em- Pró-Vigário Geral e Cura da
rlOrIdade. med�ante a. i�struçã() e préstimos a paises da Europa _Catedral.melhor �ormaf"o prOfISSional: dall- __:_ diz um relatório preparadO --_' =- _do-lhe slmultant'amente a mais

am-l' . , . . _
. A �v.t{'l'.t<;

pIa assistência e tórnando-a consci- pelo Comlte de Flscallzaçao do .está batendo ii sua porta; prefira o cafe MI.
ente da sua dignidade humana auxilio ao Exterior. . MI. que está distribuindo, como presente
e cristã. Urge, por outro lado

hu-l
aos consumidores, finissimas BATERlkS DE

manizar, cada vez mais, o capital e '. DR. SAULO RAMOS AI.UMINIO.

fazê-I� con�ribuir �ão. I!penas par3 Avisa a mudança de s�u co,�-
o enrIqueCImento mdIVldual den- sultório e res:i.uência par'l a SERViÇO DEtro das nQrmas da justiça distribu- ..

"

tiva, mas a·inda' para a

prosperilla-l
Rua Trajano 41. Telefone METEOROLOGfAde coletiva, que também é fruto de 1.009.

suores e canseiras dos que traha- Coni>ulta das 10 ás 12 e n.as.. Previsão do tempo, até 14 ho-
lham". .

16.30 ás 19 horas. ras do dia7:
, Ê, como se vê, um apêlo veemen- Tempo: Instável, . sujeito àte em favor .do equilibtio soei.al, que se plasmou a vida brasileira; ,chuvas.
que não se encontrará sem a COI·.- •

d I
-

atraves e sua evo uçao, Temperatura: Estável.vergência de um sentido humano Ainda bem que, apontando 'a di· Vdas partes' para as harmôni- reção das' atividades votadas ao
entos' Variáveis, 'predomi

c�" relacões de produção e bem-estar social e, ,pois, também nando, o� do quadrante sul,rIqueza. Naquelas palavras d.o Mi- politioo dc Brasil, o sr. Ministro, frescos.nistro está um programa de edifi- Honório MonteirQ tranq.uiliza o .!lo-
.

Temperaturas extr'emas decação social, visando a formar um;t f t d d'A me,m comum, a or e' pros'pen a- ho' e f '. M" 27 'conscIencia al�rtada contra as vá- dI' coletiva e não ápenas de enri-
.

J oram. aXlma ,6 e ml-
rias formas de dissolução da ;,(}- qnecimento de alguns indivioduQs.

I
nrma 20,4.

ciedade brasileira..Forçoso, sim, é Sabem os trabalhadores brasilei- r=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;..,...que ao trabalhador não escassei::tm ros que têm agóra a seu lado o ho-
os suprimep.tos· ás conhecidas res- mem conhecedor das realidades quet

. -

d d ' Ao tomar aperitivorrçoes e or em nem so econômi- lhes são peculiares e das restrkões
ca, senão ainda ,de ordem social po- que reclamam preenchidas.

>

titica e cultural.
'

Os homens de imprensa, por snaCumpre tratá-lo como a uma vez não se furtarão ao desempenhod.i;gni'dad.e h'umaria, tanto mais do que lhes compete, numa tarefaapercebida de sua função em so- em que se propugnam raZÕes vitaisciedade quanto mais fiel "eja para a civilização, além de supreaos principios de unidade moral 2I:l mos interêsses na�ionais.

16,00 i.: Em tempo de vals�.
1630 - Cantores do Brasil.

.

17:00 - Orquestra de JAZ.

17,30 - Um programa para

FRE'CHAND,O •••

Pingamos, hoj.e, ponto final na resposta às inven
cionices do órgão encapuçado" referentes ao que,
em Araranguá, vem sucedendo com duas estradas. O
silêncio do sr. Barros Lemos, sotnado ao silêncio do
jornaléco sem responsáveis, evidência que o assunto
está esclarecido. Para o município sulino mandamos,
nestes últimos dias, número maior de exemplares de'
nosso jornal.

.

E há quem diga, por aí, que o Diário do dia 2 do,
corrente, não foi ,destribuido por aquela zona!

Voltemos, entretanto, à estradinha municipal: pa
ra que alguns afilhados do Prefeito joguem por sôbre
o seu �eito irregularissimo alguns centímetros de seixo,
a Prefeitura paga 14 mil cruzeiros por quilometro. Nos
lugares em que o seixo está à beira da tal rodoviazi-'
'nha, o serviço já foi feito. Onde, todavia, o seixo está

I mais longe, ficou o trabalho. por fazer! E isso não é
tudo: nos primeiros lugares já seixolados, as rodas do�
veículos atiram a maior parte desse seixo para as mar

gens, uma vez que não foi feita, no leito da estrada,..
a necessária caixa para fixar o macadame: Dessa for
ma, quando o serviço chegar ao fim, será de mister

começa-lo outra vez ...

Enquanto isso o sr. Artur Campos passeia de jeep
oficial. Mas 'essa já é putra história.

Acontece que, há tempos, o sr. Artur Campos pos
suiu um jeep. Vendeu-o, mais tarde. Ficou, entretanto,
com o mania de dirigir jeéps. Vai lá então o Prefeito

. e, sem concorrência, compra um jeep e o entrega para
o sr. Campos. ,

A Prefeitura, aliás, não estava em. condições de'
nomear mais um motorista e de construir mais uma

garagem para o veícu,lo caprino. Nada mais .natural

que o sr. Presidente do Conselho (que C.onselho?) -
como diz o Diário - fôsse promovido a chautfeur. O
sr. ,Campos é o único a dirigir o jeep. E como o jeep
não tem casa. própria, o sr. Campos, sempre disposto a

todos os sacrifíCios pelo povo, leva o jeep para casa..

Ora, se o jeep só ahda com o sr. Campos, onde o sr.

Cªmpos vai, vai também o jeep. .

O sr, Campos vai a Cresciuma ? O jeep vai junto!
O sr. Campos vai a Mel.eiro? O jeep o acom�anha ! 9'
sr. Campos vai passear? O jeep também. Sena imper
tinência estadonovista 1SS0 de p sr. Campos deixar O�'

jeep encarcerado, incomunicável, enquanto, mesmo

aos domingos, anda pelo municípioO' a serviço.
E depois, dizem lá os nossos assanhados filósofos': :

o acessório sempre segue o principal.
, Guilherme T,al. '

\. '

i
,

O Aperitivo completo

,

Peça Bitter
Aguia

•

puro

I R AS,
ESPINHAS, ETC.)

PARA, FERIDAS,
E _C Z E M .A S,
II;'JFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E

NUNC� EXIST!U IGU�L
.

I
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