
BEM ANDOU O GOVÊRNO DA REPÚBLICA, AO INSTITUIR O "DIA DA JUSTIÇA", QUE HO
INDICA AO RESPEITO DOS BRASILEIROS O PODER JUDICIÁRIO, EXPRESSÃO MAIS ALTA DAS GARANTIAS
SAUDANDO, A \ JUSTIÇA, NA PESSOA DO íNTEGRO MAGISTRADO QUE PRESIDE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA- D() ,

ESTA FôLHA SE CONGRATULA COM TôDA A MAGISTRATURA ESTADUAL PELO· TRANSCURSO DE TÃO EXPRESSIVA
DATA.

Presidente: Sr. Saulo Ramos - altamente significativa para Itaiai. cioú que Pio XII transmi-
r. T. B. Marca 'ela, de um Jado, o dia sole- tirá ao mundo, pelo rádio,

.

Secretários: Srs. Pinto de ArrL\l1.1 ne e festivo da sua padroeira,
� Alfredo Campos P. S. D. Nossa Senhora da Conceição ves-

a tradicional mensagem de

Aberta a sessão por haver núme- 'lindo-se a cidade de pompa� e a véspera de Natal. A men-

1'0 legal, foi lida e aprovada a" ata população de gajas para solenizar sagem ·-papal por • motivo
da an!erior, e, depois disto, lido o condignamente, com a refigiosirla- do Natal é uma das mais
expediente do dia, de peculiar ao espirito cristão dn

CO:\IISS_,,-O PARLAME:\'TAR DE seu povo, a Virgem protetora de importantes que o Sumo

INQUÉRITO SIJas crenças e de sua fé. Poniijice dirige ao mundo,
(Sessão de 6-12-48) De outro, assinal a o primeiro anualmente. A mesma se-

Sr. Armando Calil - P. S. D. - aniversário de administração do rá lida perante o Sagrado
O primeiro orador na tribuna 1'0; seu ilustre Pxefeito Municipal, Se- Colégio dos. Cardiais quan-
o deputado Armando Calil, presi- nhor Arno Bauer, cuja atuação
dcnte da Comissão de Inquérito dinâmica, honrada e fecunda têm do êste estiver reunido nq

que � Assembléia lll�ndol� ao )(u- sido por todos apreciada, grangean- Sala do Consistório para
.mciprr, de Ararangua. ° Ilustre re- do pelo s,eu proceder digno e cor-I transmitir à Sua Santidade

. presentante lagunense, ap�s. da:' reto, o� apla�lsos de seus rnunicipcs, suas féUcitações de Natal.
contas a Casa sôbre as a.tIVldarlclS,5l'llJ distlnção de classes nem de
.daquela Comissão, encaminhou o partidos. .

.

A mensagem será transmi-

.inquérito iI Mêsa, acompanhado deI São dois acontecimentos 1),,1"- tida pela emissôra da San-

[udiciosas consid�r�çõ�s sôbre un?!tanto que enchem de júhi ln, � gen- ta Sé. O Papa falará às 10
despacho da presidência desta. FOI te honrada, crente e hôa da mini r.} noras da manhã (hora de
um gesto altamente democrático terra, pelo i·lue i:ogo a Vossa Ex- Greenwich) do dia 24 de.-êsse que 'O deputado. Arrrlando rCall, cc lê ncia consulte a Casa sôbre 'se
teve na. sessão de ôntern. Os se- permite q_ envio do seguinte tele- dezembro,

-

em- italiano, A
nhores deputados udenistas, po- grama àquele Ilustre edil.: mensagem será transmiti-
Têm, tinham ponto de vista dife- "Prefeito Arno Bauer da ·mais tarde em outros
rente e porisso se verificou .:1('- I Jtajaí. idiomas provavelmente em
morado debate, no dec-orrer do qual A Assembléia Legislativa, pl'l
o deputado Armando Calil. sempre proposta do Deputado Heitor Libe- inglês, espanhol, francês,
elegante e sorridente,

A
respondia rato, que na data de manhã em que

alemão e polonês.
aos seus aparteadores. Sobre o as- transcor-rem as so.lenidades do dia O discurso será transmi- Em data de l0·'de Dezembro corrente, o progressista e laborioso povo

sunto em aprêço, falaram, ainda, consagrado à Santa padroeira dessa tido por onda curta de 10,4 de Videira, em memorável reunião convocada para êste fim, procedeu a

os srs, Waldemar Rupp, Barros Lp.- cidade e .bem assim, a passagem do 31 d
mos e Alfredo Campos, tendo êste primeiro aniversário da adrninis-]

e ,6 metros. fundação do. Aéro Clube daquela cida e.
,

produzido ex�elente improvis'O no tração de Vossa Excelência, apre-
--------------

I Para elaborar os es.tatutos da novél entidade foi designada lima

explicar a atitude da Mesa. senta-lhe votos de consratulacões .«0 ESTADO» Icomissã'O composta dos Srs. Mário Lopes, Emílio Germani, e Ewaldo.

O deputado Armando CaIiI vol- e felicidades.
".

t
' .

trê
.

tribuna S I
Richert..

. .

ou mais rcs vezes a I'l una, para 'ala das Sessões 7 de Dezembrc O pessoal de nossas ·of';-
.. ,. .

f'] d f '

debater a questão e em tôdas o de 1948.
'

• I A Diretor ia provl�ona que OI ogo emp.ossa a,. icou assim C�I�:�-.
fêz com raro br ilhantisrno. Heitor Liberato

cinas e redação não traba- tituida: Presidente - Alfredo O. Taborda Ribas; VIce - Dr. Pelágio-

Anulando, completamente, a ar- Sr. Estivallet Pires _ P. S. D. _, lhará hoje, por ser dia Parígot de Souza; Secretário ..
� Emílio Germani ; Tesoureiro - Arcan-

gumentação - dos srs. Waldernar Após haver pronunciado um discnr- santificado. Por êsse mo- gelo Damo; Conselho Fiscal - Saul Branda'lise, Mário Granzziotin e

Rupp, Barrns Lemos, Konder Rei:; so que esclarece á triste situaçi'!:J tivo "O Estado" não cir- Tte. Pira!.may Tavares; Comandante de Colaboraçã'o e Propaganda .. -
. e Fernando Mello que sustentaram da nossa tricllltura, o nobre 1)ar-

�

a. Tese absurda .de que a um inqué- lamentar propôs, e foi aprovadô o
culará amanhã, dcv.endo Mário L'Opes, Ewaldo Richert, Euclides Brandalise, Domingos. For;..

lyo devem ser juntds quaisquer d'O- seguinte telegrama: 'reaparecer sextf1-feira. lin, e Sebastião Andrade.
.

cUJ;nentos, mesmo os estra!1hos ao. E�n�o. Sr.. ..
. /

,. .
, .. 1 "O Estado" felicita \los que tiveram a lembranç.a e colaborarl),m.cI11.'

objeto do processo. Essa e de pas- Munstro Agricultura ,quanÍl�ade _fallnha safl a an�enol. _ ...
.

,.,.
....

.

mal'
.

. .

. •. nlO Fa.ce SJtuaçao de alarme· "reInanle tao uhl e patIlohca InICl,aÍlva.

0. deputado
•

Alfredo Campos, Assembléia Legislativa Santa Ca- S,�lO prod�t'Ores esta Asse�plé�lll ---.---.-------.---------:-.----:------apOIado pela Mesa, rC1conheceu que tarina, sem embarao de reconhe "
,cm en�aJecer vC!.ssa excelenCl:t Mais um banhel·ro O-Ia ·da'· JUStl-C8'êste havia eOl1le�ido equivoco qú.an- patriótica e eficie;te atividade V�,��. que se .dlgnl'! reexan�II�an?() assu::J.to

..1'10. (�e�pachára. o recrueri.mento que �a excelência sentido increlllent�r d;termII1ando pro.vldcnc�as senh.d') I ..
·ongmar::j. aquele debate. Os srs, h.lvou!'a triticula êsse Estado "r�_

nao causen� .desalllmo Sei? labol'Io-

I- -d\Valdemar Rupp e Banos Lenio�, ças ao que sua produção co;'r;!�t,� sa_ class� tl'ltJcll�tores e.afI� de qUê l'arra08 lei afragorosamente derrota.dos, bai.xa- ano atingiu nivel jámais a]cançudo
nao sof� a soluça0 contmmrlade <le- b '

ram a c_abeça...
. safras anteriores, vem manifesta-�' a s:.n:l'olvlll�ento se�:npre crescente da Acaba de -ser concluído mais

SESSÃO DE ôNTEM vossa excelê ncia suas justific::!rJas tJl,tIcu lt�l a cataJl nel�se. .' ,

Sr. Orty Maga.lhães }Iachado _'- apreensões 'fl'ente alarmante si- AtencI?sas saudaçees... um banheIro carrapatlC,Ida, dos
P. S. D. - Continuando a sua sé� tuação caracteriza mer.cado tl'it" _ . PreSidente da Assembleia Le- que vem sendo constrUIdo pela
rie de comiderações e de comentã- cuIa corrente ano. Produtores FL gls!atIva.. verba do Acôrdo Único existen
rios sôbre a vida dos nossos erVfl- tado em sua ·quasi totalidade lo(.�- ct Ellt1. daboEno. dalsl· pp�lavrafsl do sr. te entre o Estado de Santa·Ca-
teI·ros e enl I f d . I' 'd· ,O I C t

. epu a o stIva et Ires a aram os .

, . ,; .

"

.

(e �sa o� mesmos, Isa os zona es.e a annense, fa- 1 o· S W·
,

tarina e o MInlsteno da Agn-
produz!u, na ses.sa'O d'e ontem, mais cc tabelamento que estabelece se:�s co eoas r�. . aIdemar Rl�PP, .

um br!.lhante dISCurSO que bem () preço Cr$ 17000 fob ··,.t
BI3Z A.lves e Cardoso da VeIga, cultura, para defesa e fomento

inculca como parlamentar cioso de se vênl contigê'nc,ia vend�:\�l� ��es�ectJpamente 1a U. D. ·N., P. vegetal e animal. O novo ba-
seus deveres de legislador no cu sessenta qui.los apenas Cr[, ·S: eB I' �. Pv·· '. nheiro fica situádo em Mafra
cons'tante ClII·dar � cf f d 130 o ··t d

_
-. I. li cao Ianna - VIce-hcler .

-

- ,

" e en el' ,o, VII u e operaçao vend:! d
.

t J tT d e sua mauguraçao sera efetua-
aqueles que mais deserdados sã'o ele ser feita fonte produção que Eca

u :n�s a - ,us � lcan o vot'O de
. , .

melh'Or fortuna. Vendo 10I}ge i:) siluada muito distante moinhos zo-
pezal pelo f�l�cllllento d'o noss.)! da dIa 19 proxI!ll0' com a pr.e

muit.? ace!'t!ldamente o que de si- na produtora e dos pontos de em- h�!�ado. patn_clO sr." Gener!l-l d.e sença d� autofl�a?es. fe9-eraI�,
h!açlJO afhtIv.a e angustiosa 'ha ·na. búrque ferroviário. Agentes Ilwi- �l���ad� Estevao de Soyza Lima, .f�- estaduaIS e mUUlcIpaIS. E maIS
VIda dos h�lllll.ldes hervateiros apOll- nhos e esportadores adquirem pro- ";l ;J .e.lo)ueFte r�lev� !lo Exel-

um melhoramento devido à
t� el�ros e mdlca remédios indispen- duto fonte prod�çã'o,. ·descontando 6;lfCl�1 a;:1O�a "taioF �C?l [Ido ante� Secretária da Agricultura e aos
s�veIs 'para cr�le essa mesma Sl�lla- despesa frete ate momho ou pOD-'

a apl a e .el a , p�onun .. ',_"

çao se,la vencldll e a vida de mah to embarque, despesas de emhah- C!'OlI. o ,ne:putado udemsta u_!11a seu- efICIentes orgaos tecnlOOs que
claros h?r!z-onles surja )JaJ'a os pj()') gem, despesas de carregamento <e· ��a (leI açao ll?�ndo el� ,�e��vo. as a ela se subordinam, e que
sos patnclOS oeupados na extraçüo ainda o impôsto, de vencias e �()n- i 'C"J! a.Jl eSd ([lia Idades P]ldOfdJsSIOOnaIs e muito virá beneficiar por cer-·
b f· I

.. _ .

,
-

I vlca o sau oso so a 'o seu '

e

A�net������l��.t� � aalJ:erva DJ�te. s�_gl1adçoes C[dlle ecsta slljeictta �

opeI.'a-1 r.eqllerimento
foi unani'meme;lte to, os criadores daquele muni-

. u_ ImpreSSlOn�n- \,a'O e ven a. on�o po era cons- aprovado 'C'
.

t� e op'Ortl�na. oraça'o, o digno 1e·-· t�tàr vossa excelêneia atual, tabeh- '_
. IplO.

gls.lador fOI vIvamente aplaüdido mento trigo em nada veio favore('er
por toda� as b�ncadas. pr�dlltores, os quais. na safra an-'I •

Mão que economiza é mão que nao perde.Sr;. HeItor Llberato - P. S. D. tenor alcançaram maIOr preço seu E' f'lh
. . .. ,

---: Na t�'ibuna, 'o !I0bre deputado prodflto. Ressalta. ainda esta :A.S-I
mme seu l o a economIzar, �b�mdo desde Ja, uma cade,;r-

pI on�lI1cloll Q s(:,�Ulnte discurso: , sembléia, a circunstância de existi:' ne�ta de depOSIto na
Senhor PreSIdente, ainda f'111 estoque moinho zonas' CAIXA ECONOMICA DE SANTA CATARINA

A 'data que' ama.nhã transcorrL' � produtoras toste Esta.t"lo, ;;�gtllal)l O melhor presente de Natal.

,
O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e D. Gerente: S�DNEI NOCETl- Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAJtIOS
Dketor·de Redação GUSTAVO NEVES

Ano 10.410

Na AssembléJa Legislativa Mensagem de Nbtal
do papa Pio XII .

�eputado Armando CaW na tribuna. - O deputado Orty Ma
chado prossegue sua série de defesas do ervateiro catarinenÍ>e.
O sr. Heitor Lioeraio- fala sôbre a data de 1:J:oje, expressiva para

Itajaí.-O sr, Estioalet Pires defende a lavoura
triticula. - Outras notas.

Falará às 10 horas da manhã
de ?4 do corrente

, Cidade do 'vaticano, 7

(U. P_) - A Secretaria de
Estado do Vaticano anun-

.

Entra,' lajeaDO !-Esta terra é tua -f'
Foi com essa legenda, inscrita em seus pórticos, ol]ue, de

uma feita, Lajes, galhardamente, tôda ela vestida de flâmu
las, recepcíonou seu grande filho - o Senador Vídal Ramos.

Bem que a Princesa planaltina andou adereçando-se
de louçanias e enchendo-se de alegria para essa festa votiva
ao seu visitante, que tanto a exalçou com a sua presença
ilustre.

•
•

Já cedo não era êsse tempo para os gabos e ufanias dos

lajeanos pelas luzentes insígnias morais e civicas que sempre
realçaram a individualidade do seu eminente e diléto filho.

Depois disso, quantos postos ascendidos, quantos provi
mentos de si emanados ao encontro do bem público?

Tais e muitos que se perpetuam e formam rosário de con-

tas custosas. •

Porque, deveras, nêsse sereno e longo esponsal contráido
entre o Lajeano ilustre e a Vida, esta jámais o arguiu, porque
nenhum leve desconcerto nunca o desaprumou.

Caminho limpo fôra, sempre estendal de seu andamento

ditoso, visto assim por quantoscom animo integro e olhos de
suficiência o espreitaram. ,

Nem mesmo nunca ouvimos que alguem blasohasse a seu

mal, tão pouco maldíssésse dos seus bons costumes. •

Manancial de tradições tão boas, flue de seus, veios agua
pura para a sêde de quem queira haurir exemplo de boa ve

reda.
Os anos da sua existência, todos êles, cheios de trabalhos

rneritórips ao publico, em. nenhum tempo se alfaiaram com as

pérolas falsas das horas vazias.
Itinerário de bendizéntes etap.as para trás deixou do seu

avanço á frente êsse. venerando varão catarinense, que, com:

isso vinculou seu nome. prestigioso ás honorífícêncías do por"

vir. x x x

Por tudo isso, que são fragmentos de copioso tomo de

maior valia, a aprêço de seu biógrafo futuro, lhe concedamos,
desde já, o direito de, pelas arestas da sua onímoda atividade,
enxergar a imagem visual da sua própria perpetuidade no fu-
turo.

'

Na fluencia dêste tempo, de ouvido escutamos que se te

ria constituido -em florianópGllis, um "Comité pró monumen
to Vidal Ramos", a ser erigido em uma das praças dessa ca-

I pital.Que tão boa idéia estime. a gente conterrânea, porque

preitos de veneração &0 mérito, são éstos de dignidade ímã

nes de peitos justos.
Em se lhe antecipar a posteridade teremos nós, já e não

'depois" acendido uma luz. a clarear. espaços.
Continentino de Cardava
Pôrto Alegre, 1-12-48.

Fundado. o Aéro Clube . de Videira\ ·

O dia de hoje é consagradO
li Justiça. Foi instit"uido pelo
Decreto-Lei n° 8.292, de 5 de de
zembro de 1945 que considerou:
o dia 8· de de�embro feriado em

todo o, territóho nacional, para·
efeitos forenses.
Com essa providência� o GcJ-'

vêrn,o Federal deu aos brasilei

ros uma oportunidade para ren-·

derem seu culto de Je$peito e'

confiança. na Justiça:
E a Justiça catarinense, que'

é a que mais diretàmente nos'

interessa, pela .serenidade, in
dependência ,e cultura de seus·

servidores 1iem merece o res-·

peito e a, confiança do rmsSOI

povo. I

As repartições da Justiça não·

funcionarão hoje, mas o exmo •.

sr desembargador Urbano Sa

les, Presidente do Tribunal de'
Apelação e Ch.efe do Po.der Ju
diciário em Santa Catarina re

ceberá no Palácio da Justiça, as
pessoas que o quizerem cumpri�
rnentar pela passagem do "Dia,
da Justiça".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CRU�IRO DO SUL_ - 7,20
J(0I'té
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11.40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

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

ftorte

Dqmi1lO0
PANAIR '-- 10,40 - Norte
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PANAIR - 13,5Ó Sul.

<U1DADO com os inseticidas de

ação lenta! Êles não
matam os

insetos com a rapidez n�ces
sária 'a uma proteção efIcaz

Expresso São CistovAo - Lacuna
7 horas.
Auto-Viação ltajlÚ ltajIÚ - 1.11 bo-

1'88'4, '

.

EJbpresso BrusquenM - BnYqu. -

16 horas.
,

Expresso Brusquense - NOTa �t()
- 16,30 boras,
Auto-Viação Catar:lnense - JoinvUe

- '·horas.
Auto-Viação Catarinenn - Cur1�ba,

- I) horas. .

.

RodoviáPa Sul-BruU - POrto .Alegre
- 3 horaê.
R{lpldo Sul-Brasíjeíro - JoinT1le -

lãs 1), e. 14 horas. '

TERCA·FEmA
Auto-V!ação Catarinenae - POrto .Ale-

gre - 6 horas.
Auto-Vlaçâlo Catarlllense

� I) horas
Auto·Viação Catarinense

- li horas.

Auto-Viação Catarinense
- 6 horas.
Expresso São Crlató't'Ao - Laguna -

7 horas.

A ONU
·

e�ihPr:;:a8. Glória - � - 7'Ji
. r,eleita o plan« Hernauuue

Expresso Brusquense - Brusqu. -

16l�����i.açllo ltajlÚ _ lta,jal _ 16 bo- Arqui'wdo O pedido de Israel para ingessar nas Nações Unidas
l"as.' PARIS, 4 (U. P.) - O Comité Politico da ONU rejeitou, por 26 vo

Rtipido Sul BrIl>SUelro - JomT1l. - ,la tos contra 18 e 12 abstenções, a recomendação feita pelos Estados Uni-
S e' 14 horas. dos e Grã-Bretanha para unir a parte árabe da Palestina com a Trans-

Auto-Vlaçã�U�'f�'= Curitiba [ordania, conforme propôs originalmente o falecido mediador das Na-
_ I) horas. ções Unidas na Terra Santa, Conde Folke Bernadotte.
kuto·ViaçAo Catarinsnse Joinvlle Ao mesmo tempo, êsse Comité aprovou, por 34 votos contra

ô

e 14
- li horas. abstenções, a proposta anglo-norte-americana que pede a internacioha- Os ataques-s desesperadores e violen-.

� Auto-Viação Catar�IlH Laguna Ii
-

d J I' b Ih
A •

d el 'C' tos, da asma e bronquite." envenenam
._ 6,30 horas. Izaçao e. erusa em, tra a o ei>se que sena encomen a o a omissão.

-

a' organismo, minam a energia, arruí-

_" Rápido Sul BrasUeiro - JomvU. - li Conciliadora, a qual, depois ele cumprir essa recomendação, apresenta- nam a saúde e debilitam o coração, Em. .

.. I) e 14 horas. ria um relatório á Assembléia Geral elas Nações Unielas do próximo ano. 3' minutos, ,Mendaco, nova fórmula,

�. Expresso São Crtstovlo -- Lactma -:- Na sessão noturna, o Co.mité sancionou, por 19 votos contra 17 e 7, médioa, começa, a 'circular no ea ngue., .

7 horas. dominando rapidamente os at.aques�.

EJCpreSllO Brusquense _ B!'usque abstenções, a cláusula pertencente ao Plano Bernadotte para tornar J Dêsde o primeira dia começa a desapa-.

� 16 horas. Haifa um pôrto livre e Lydda U111 aeroporto livre. r-ecer e avdifiouldade .ern respirar, e volta,

Auto-Vla....o ltajal - Itaja!, - 115 no- A'd d d H 'f' t' d d
.

d 'U
.. o sono- reparador. Ttido o que s'e faz ne-

AnúnciÓIIlllediante contráto.,.... CI a e e ai a es a em po er os JU eus. ma 'pequena maioria cessãrio é tdma� 2 pastilhas de Mend<lc�
.. ra�xpresso Brusquenae Nova 'l1rento considera duvidoso que a Assembléia Geral aprove ? cláusula pela ás -refeicõee-e .ficm completamente livre-
('

h maioria ele eluas terças-partes, quando a mesma consielerar a proposta: .da asma.rour bnenquite, A ação é muito-

. �
- �'��!árf:���l Brasil - POrto Alegre sob a Palestina para a decisão final.

.

:!6�fde�,��,:�����e M�n���o e, c�f3;:
.

- IIhoras.. ESTRANHA ALIANÇA santoêxito que se- oferece com a garantia.

Auto-VI.e.Çâ���lj!� POrto Por meio de uma estranha aliança, os países árabes uniram-se ao de da""»", paeienterreepiração livre e fácil:

.Alegre ..,.... 6 horas. bloco soviético e aos países que apoiam Israel para votar contra: a pr,o,- ::����md:t:;���,:,,;:le��u��;idi�� p!�i�
Auto-Vie.çAo CaUll"mell.8e Curit1ba posta, a exemplo do que fizeram ontem, ao rejeitarem a tentativa

anglo-l
Mendaco, hdjevrnesmo, em qualquer ,.

- I) horas.
Joln-"e norte-americana de introduzir o Plano Bernadotte sôbre a fronteira da farmácia. A nossa garantia é a sua maior r

Áuto-Viação Catar1D_ ou

_ e horas. Palestina, num novo projeto de conciliação da ONU. proteção.

Auto-vtação Catarinense - Tuibario Dêsse. modo, o Comité Politico eliminou tôdas as partes impm:tan- HenJlac o A�a::m��nt·
\ - a thoras. tes da proposta anglo-norte-americana p<lra fazer do Plano Bernadotte

.

�"'-----.-.-",",:"••""'."&'&""� -;���:���o ��::"_=- :ab�!�t��r� � SOIUÇã� definitiva. dopleito entre árabes e ju�eus da Ter� Jasuce do Trab' lho
V- ç

-

O ...' 7 boras. A re.te1çao da clausula destinada a colocar sob a autoridade do rei l' a
1ft a Pler�a Emprêsa GlÓria - Lag\ma - II 1/2 da Transjordania a parte árabe da Terra Santa constitui uma tática rea-} PROCESSOS EM ,PAUTA

Horário
• �!s�r�rusquellM - Brusqu. - firmação da decisão que adotou o ano passado a Assembléia Geral. de Dia 9, às 13,30 horas
18 horas, fazer da Palestina árabe um estado independente. PROCESSO:-::N0 JCJ. - 133/48'.;Segund(qofeira Auto-Vlação ltaja! - Itaja! - 18 ho- O debate, que terminou com a rejeição da dita cláusula, veio por I

Reclamante' Joa- Th
r

PANAIR - 10,40 - Norte
ru. ás claras a dIvisão existente entre a Transjordania e os outros seis Es- 'M h d

. . O orne

II �!d�o��!.Brasileiro
- JoinY1l. - li

tados .da Liga Arabe. Esses seis E�tados Arabes e mais outras seis na- ac a o.
VARIG - 10,40 - Norte

Empresa Sul Oeste J.tda - Xapec6 -.. ções parcial ou totalmente muçulmana votaram contra a cláusula. A F':cclamada: :Técoa Steinest.
PANAIR - 13,60 - Sul - • horall.

'

Trans,iordania, por não ser membro ela ONU, não pôde votaI'. SiinãO '.

CRUZEmO DO SUL _ 13,55 SErrA·FEIRA A úNICA EXCEÇÃO . Ob' 't . I d"
- .

Norte .;tfi
RodoTtAria Sul Bras1l - POrto .Ale«" A única parte importante da proposta anglo-norte-americana que o'

,.
Je o. n enrzaçao,· aVIso>

i�. - A�t!Vr:Ça()- C&tar1nenH eunUbe Comité aprovou e a que se refere á criação ele lima Comissão Concilia-' prevIO.
Terça-feiro _ II horas. dora de três membros com amplas instruções para procurar persuadir, Dia 10, às "14 horas

t \ � :'\U\ - 10,40 _. Norte
"

"

Auto-Viação C8tarln_ ,_ Jol.nT1l. árabes e ,iud.eus a. resolv�rem "entre êle� suas di:v�rgências pende!ltes".
'

PROCESSQ"iN0' JOJ _ 159/4&
,.r,I'.I. .i:tO 00 SUL _ 12.00

- • hora.
_ t.uuDa

Entretanto, Isto dIsta II?UltO do que desejavam onglllalmente a Gra-Bre-
R clamante'" Be taoJ' u'-Auto·Viação catN1llen.. tanha e os Estados UnuJos. I e. . _

. n "�o oaq 1
IU'orte

T

- E����:a�� CrlItOTlo .J. x,..une _ Embora ainda falte submeter a votação várias cláusulas da propos- na de OliveIra:.
VARln-;;;.. t2,3{,' - Sul 7 horas.· ,ta anglo-norte-americana, pode-se assegurar, desde já que fracassaram Reclamada::. 'A "EFetliotécnica.,
PANAl6 -'já;i>o - Sul �u�·V1açlo ltaja! - lUla! - 11 .Ia� �s esforços do Reino Unido e dos Estados Ur:idos, no sentido de utili- Objeto: Aviso' prévio e dife:"

.

=
. ,...�,.ta-leirQ'

'

. . �Xpresso Bru,.guen.. - Bnuqu. IlZar o Plano BernadoUe como base de soluça0 do problema da Terra
d" . sal-

.'..
.

- ..,...., 18 horu. Santa.
• rença e arros.s,

PANAUf':_ 10;40 - Norte IUpfdo SUl BruUefrG' - Jolll� - Outras das razões que levaram os países árabes e muçulmanos a Dia 11, àS 9 horas
cRUZEIRO 00 SUlo - 11,00

b � ! H boI'a"u.� votarem cOll.tra as demais partes da proposta é que ela os obrigaria a PROCESSO N0 JCJ' - 153/48;:
.-orte :A.uro-VI.I.(:lo' Catat1D... - Cur1.t1_ rec!!n�ec�r a exis�ência de um EstaM Judáico na Palestina c entrar em Reclamante:, : Pedro José.' de
VlUli(i'�;o" U.IÕ ....:::_ Nort,e' -�p�as.Su� Brudielre - Jola't'Ue - neg�lmf:oc�:ié!f�a se opÔs a essas cláusulas por pensar que a sua Sousa-..
PAN:AlR ....", 13,68 _. Sul � :' :'o:.�or:u. aprovação destruiria'o plano de divisão do ano passado que estabelece 'Reclamadà: 'Efeutétio Duar--

"-""nla../rir. '

.Auto--Vlaclô -, Caf�'-:';;' JolllYl1e. . a - formação de estados' independentes árabes e jU'dáico na Palestina. ut
- • lIo1'J& Ademais, se opôs á fusão da parte árabe da Terra Santa com a Trans- . 'ObJ'eto' SaláriO.'"

, PANAIR - 1'0,.0 _ Norte ,,.,:�uJ,Q-vl,aça� oatan1!.� "":."Tu� jQrdania p(J1:que o ploco soviético sustenta que o rei Abdullah é. um,
,

�
"

�'; ,'\,fe�:: :-�':;:O--s:r' \. ::r�:i.o;:cr�$"��i';:' '�'tite��:s:a��:i�:B:e����é fêz desvanecer a esperança da Grã-B��tanh�';BOiR ··':':b1D,óCUltl
,

CRUZEIRO 00 SUL 13,1r;
Expre., Brulll'*'- - aru.av. - de reforçar sua própria posição ao Oriente Médio por intermédio da n' d

.-

1.4A�':fa�O naja! _ naja! _ J' ... <?NU, e, assim, contrabalançar a perda de seu mandato sôbre a Pales- ufaU e'� IISa8'IIorte .. ' ra•.:',,, ,':, l, ,flna ..

,I·ORUZEIRO 00 SUL 11$.30' '.2 1;"·��íic,,�u__.,""';;;N9n'.n.lto
- 9,30 hor...

1101 EzprelllO Glória - Lquna - • l/I
• 7 1/� Iloru.

90,00
45,00
25,00

Horario das eanre
sas rodoviarias

, M,ATA.
"

ISEGUNDA·FEIRA

INSTANTANEAMENTE
MOSCAS E MOSQUITOS"

MORTE CERTA PARA BARATAS E DEMAIS

INSETOS CASEIROS.

Os mosquitos e môscas morrem, ins

tantâneamente, sob a eficiente pul
veriz,ação do FUT, que mata, de

tato, as baratas e demais ins,etos
caseiros. Recuse os inseticidas fra

eos e de ação lenta - que servem

a p e;' a s para desperdiçar o seu

dinheiro. Exija FUT.

Curit1bB

Joln'Y11e

IJ,oo
0,50

O: Mucus da
Asma, Dissolvido�
Rop'Í'd:amente <

,. ARQUIVADO O PEDIDO DE ISRAEL
.

PARIS, 4 (R.) - A Comissão de MelJlbrf,ls do Conselho de Seguran
ça resolveu arquivar a solicitação do Estado de Israel para ingresso' na
Organização das Nações Unidas até que a Comissão Politica tenha eoh

cluielo suas discuS'Sõcs sôbre' a questão da Palestina.
COMISSÃO CONCILIADORA _

PARIS, 4 (U. P.) - O Comitê Politico das Nações Unidas aprovou
em principio a resolução britanica estabelecendo uma comissão de eon

cili:;l.ção para a Palestina composta de três nações, sendo a votação final
da íntegra da proposta adiada para amanhã.

A sessão foi levantada ás 23,40, devendo ser reiniciada ás 10,30 da

manhã, quando os delegados esperam completar os trabalhos elo comitê

quanto ao caso ualestino.
Está ainda pendente de decisão a proposta canadense para que Es

tados UQtdos, Grã-Bretanha, França e Rússia selecionem as três nações
que fO('marão a comissão, que será votada amanhã. Já .aprovada, no en

tanto, foi a cláusula da proposta que sugere Jerusalem para sede da
comissão de conciliação.

I ·Dr. eLARNO G.
GALLETTI.

ADVOGADO
, CrIm•• cf••1

Coaatltulção ele 8ocledad..
NA'l'tlRALlZACOES
Tftuloa DealaI'Gt61'lol

Ettcritório • Relid.ncia
Rua TlI'Gd.ntel 41.

FONE .� 1468 I

Visão maior e mais perfeita •

que a de um bom binóculo
alcança quem" tem sólida

in!1trução'.
Bons· livros, sobre todo.' o�'

allsuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianópolie.

SOLUÇÃO
�t3e·

GRIPE o TffSSE o BRONQUITi
LABORATÓRIOS PRIMÁ: C. P. 1344· .. RIO

A DIVULGA(AO
Ravisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio CultuFal
.

.

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e AI1ú;;Cic;;-"

�� ..�. CAIXA_.POST \L,577 CURITIBA

I

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAtO aÚárta.felr. -8 ele Dezembro d. '.41 3

Engenheiro Militar'
---------------------------- -------_.

Tenente Siiueira
-' Edificio Romanos

Estabe7ecimento especialisado de TINTAS, ESMALTES, VERNIZES

Distinção a um zoven catarinense

Depois de Um curso brilhante
ANIVERSÁRIOS: na Escola Millitar de Resende,

JORN. JOÃO FRAINER o nosso jovem conterrâneo
A efeméride .. de hoje regista Elias Paladino, rüho do sr.

o natalício do nosso' distinto Italo Paladino, .runcíonárto da
,conterrâneo' jornalista João Alfândega de Floríanópolís,
Frainer, diretor da revista acaba de concluir os seus estu

"Leia-me", redator da nossa dos, devendo ser declarado. as
contreíra "A Gazeta", exercen- pirante a oficial da arma de
do, ainda, com proficiência o engenharia no próximo dia 17.
.cargo de diretor da Secretaria O jovem engenheiro militar
da Câmara Municipal de F'lo- fêz o curso ginasial no· Colégió
.rianópolís. Catarinense, desta capital, on-

O aniversariante que, de há de obteve, em 1942, o prímeíro
muito, pôs seu talento a servi- lugar dentre os. de SUa turma.
ço das causas nobres, fazendo- O general Cyro Cardoso, ilus
se credor da simpatia da gen- tre Comandante da Escola Mi
'te florianopolitana, será muito litar de Resende, telegrafou ao
felicitado por mais êste nata- pai daquele jovem aspirante
lício. nos seguintes termos:

.

Homenageando-o, a direção "Italo Paladino. - Florianó-
do Teatro do Estudante, por polis. - 1578 O. de' 30/11(48. _:_
seus incansáveis esforços, fê- Elogiando quatro cadetes que
]0 diretor artístico da socieda- não cometeram faltas de qual-

.. de, organizando, para hoje, quer natureza durante todo o
uma festa íntima, no clube 15 seu cursa, tive o prazer de con-

o de Outubro, às 20 horas, p�ra I
sígnar o nome de. Elias Paladi

.a qual nos endereçou atencio- no, vosso filho. (a), General
. so convite. Cyro Cardoso, Combe. E. M. Re-

Os que labutam em "O Esta- sende."
.

-

d?", que já,o tiver�m como de-j Felicitamos daqui o nosso
-dícado c.omp�nhell1o _de lut!Ls, distíntíssímo e jovem conterrâ

. se assocIaI? as man�festaçoes 1
neo, ben: como o seu feliz pai,

.de que. sera alvo, enviando-lhe por motivo dessa expressiva vi- S
.

d SI C t
·

Icumprimentos com votos de
j corta.

I
. olnos e raça para a a arlnafelicidades.

-M-A-R-IO-'P-O-R-TO-LO-,P-ES- Do Doutor Francisco Alves' "N° 841 de -3-12-48 - Comu-
Faz anos, hoje a exma. sra. Encontra-se em nossa Capi- Rocha, digno Inspetor Chefe da

-d. Hilda Gentil Ríbeíro, dedí- tal o sr. Mario Parto Lopes, Fazenda de Criação de Bagé,
cada funcionária do Departa- abalisado farmaceutico na Cí- no Rio Grande do Sul, o Dr.
.mento de Saúde Pública. dade de Videira, e membro Leoberto Leal, Scretário da

"O Estado" felicita-a por esse destacado do Diretorio do Par- Viação, Obras Públicas .� Agri-
motivo. tido Social Democrático daque- cultura, recebeu o seguinte

FAZEM ANOS HOJE: de próspero municipio. despacho telegráfigo:
- o estudante FlávioMárcio \ ------------------

Ferrari. filho do Prof. Flávio
Ferrari e de sua exma. sra. d.
..Nadir Amaral Ferrari;

,

- a srta. Maria da Concei ..

-,

ção Guimarães, dedicada Iun-
cíonária da Livraria Central;

- o sr. Adão' Sobierajski,
iuncionário da Agência do I.
.A. P. 1.;

- a srta. Glaucia -María

Corte, filha do sr. José Corte,
lnspetor Escolar;
- a srta. Lúcia Maria, filha

do sr. Rolando Perico, comer

ciário em Lauro Müller e .de
.sua exma. sra. d. Mafalda Pe-

PiO dutos dd
lO-NDOROIL

·õFam·da marca. YPI R A N G Í",

TINTAS -- S .A. RIO

CERA MARVf.t
PARA' SOALHOS,

MARMORES E PISOS,

Em pasta
liquida

e

A melhor e a mais economica
do Brasii

. pela sua alta den

sidade, maximo rendimento,
gmnde resistencia e brilho.

A LOJA YPIRAN(!;A, a ser

inaufiJurada em Janeiro proxi
mo venderá a preços de fabrica,
em' latas qrandes de 5 kilos e

.

latas de 2/3 de kilo.
.

NA LOJA YPIR4N6A
Rua

Filiais em São Paulo, Santos, Curitiba, Porto Alegre e aqor« em Florianópolis

\

:Ao tcmar epetitivo

Peça Bitte�
Aguia puro

nuico-vos que se' acham á vos

sa disposição nesta Fazenda de
Criação dois. terno de suinos
de raça Berkshire, dois da raça
Duroc Jersey, aguardarão vos-

sas 'providências para serem Vende seembarcados. Saudações". .

-
-

Destinam-se mais êste suí- Uma Garapeira nova com

nos à melhoria e recomposí- carretínha e latão.

ção do rebanho catarinense re- Tratar com João Duarte. à
duzido corri a peste suína que rua Capitão Augusto Vidal 127

. flag��a o oeste do Est_ad�:_ Palhoça., � _
_

Â�-;�� :-��-�-;;:f;::��-;.
..

;i-·d::·-f;;-;::·;
..

d·;T;:-;;;���
de Passageiros de Sanúa Catarina

'

ASSEMBLÉIA GERAL
De ordem do Senhor Presidente, ficam convocadas todas as Em-'

prêsas devidamente inscritas neste Orgarn de Classe, para a Assembléia

Geral Ordinária à realisar-se sábado próximo, dia 11, ás 15 horas, em a

sua séde social, à Rua Gerônímo Coelho 11. 3, nesta Capital, para a esco

lha e nomeação dos funcionários desta Associação.
Para o ingrésso a referida Assembléia, exige-se o talão de mensali

dade do mês de Dezembro corrente e bem assim procuração legal, à repre
sentantes, das Emprêsas, cujos diretores-gerentes ou proprietárdos não pos-·

. Telhas marca «ARINHI»
Senhores construtores: - Usem sempre. em suas' construções as afa

madas telhas MARCA'AMNHA.
As telhas ARANHA - tipos "Colonial" e "Marselha" � distiu-

guern-se das demais concorrentes pela sua

- Classificação rigorosa
- Absoluta impermiabilidade

_ ,

Facilidade e perfeição na cobertura

o Aperitivo completo

:rico.
NASCIMENTO:

/ O lar do sr. José Casimira
. :Grams, operador da Empr. Cí
.nematograüca José Daux, e de
sua exma. sra. d. Ericà Fener

-Grams, acha-se enriquecido
com o nascimento de um ro-

busto pimpolho. I

BODAS DE PRATA _I
Por motivo de transcurso do

.250 aniversário de seu casa-,.!imento, o sr. Waldemiro Dias;
competente ., eletricista, e sua '(
.exma. espôsa d. Clotilde Dias, Com a redução considerável comprador. Depois de ínúme-
foram, ontem, alvo' de signífí- dos rebanhos suínos -dos muni- ras providências, o assunto roí;
cativas manifestações de amí- i cípios do.oeste.rdevída à peste afinal, satisfatoriamente resol
zade, tendo recebido em sua i suína, e também 'em conse- vido, obtendo o sr. Daniel de
resídêncía, á rua Arcipreste \ quência da dificuldade de es- Carvalho, junto ao Governador
Paíva n. 11,- as pessoas ítÍti-' coamento, resultante da escas- Adernar de Barros, que a Soro
mas, que lhe foram levar cum- sez de vagões na Rede Viação cabana fornecesse, dentro das

-primentos.-, I Paraná Santa Catarina, a avul- possibilidades, os carros neces-

"O Estado", noticiando em- tada safra de milho daquela sários à' imediata remoção do
\_bora com atraso êsse evento' região ficou retida nos depó- precioso" cereal, afim de� q1llie' Oi
.socíal, apresenta ao distinto sitos, causando prejuízos aos mesmo seja aproveitado e ao

.casal também as suas felicita- produtores, correndo o risco da, mesmo-tempo, deixe espaço ao

""ções. deterioração e ocupando os grão de trigo a ser armazenado.
.

VIAJANTES: armazens destinados à safra do Dando ciência da solução do, .

EMILIO GERMANI trigo que já se inicia, com pers- assunto" o Dr, Leoberto Leal'
Procedente 'de Videira, en- pectivas sobremodo favoráveis. recebeu. do Dr. Daniel de Car- , Pela presente venho torno publico o meu des-

contra.:.s��á dias nes.ta capita� Visando =. solução f�vor.áve� va��ooo se�uinte telegrama: ,?l�ntido às declarações do sr. Waldemar Ferreira. Lopes
o sr. EmIll? Germam, de,staca ao assunto,. u�teressou se, jun N GM 3246 de 3-I�-48 -

a Imprensa da Capital de encontrar-me cu embria \fado
do Industrial naquele, prospero to ao sr. Ministro Da�Iel de Respondendo meu pedido; o'

d Ih f' b ,..

.

d :'
municipio. Carvalho, telegràficamente e Governador de São Paulo co- quan � e ut co :ar uma con ta, e segun o a qual O

JOSÉ GRAZZIOTIN durante sua recente viajem à municou 'que foram tomadas abordeI sem a deVIda compostura.
Visita Florianópolis o sr, Jo- Capital Federal, afim de que a providências junto à E"strada , Venho deste modo ressalvar a minha idoneida-

sé GrazziÇltin, do alto comer- Estrada de Ferro Sorocabana: de Ferro Sbrocabana, como de' moral' e' de comerciante ha muito -estabelecido em Fio.
c�o de Videira e ?-e.stac.a�o Pre- for�ecesse, à Red� Viação �a- mai�r .. i�terêsse,· dentr? das :rianépolis·" contra as afirmações do supra dito senhor:
sIden!e. do PartIdo SOCIal De- rana S�:r:-ta c.atarma os va�oes pOSSIbIlIdades, _no &en.tI�o da "Flor.ianópdis 6 deznmbro de 1948
mocratIco daquela comuna, necessanos ao transPorte do remessa de vagoes da lml'la' ge:. n:� tO
onde também exerce o manda- milhb, principalmente par� o ral de Rede .Viação Par�ná - l!ÂÁ;a,n,o..It ,f.,{J..U/.J"a
to de vereador. Estado de Sao Paulo, o malOr Santa Catarma: Saudaçoes".

-�

.""4'

sam comparecer.

Florianópolis, 6 de Dezembro de 1948. \"

MÁRIO MOURA) Secretário

Atenção" senhores ceastruteres
Já se encontram à venda' as TELHAS COLONIAIS da afamada

marca "ARANHA", Sim Vv. Ss. poderão agóra resolver fácilmente o

problema das suas construções estilo calonial, porque sob a garantia
da. marca: "ARANHA", acaba de ser lançada no mercado a mais per

feita telha par êsse fim.
TELHAS ARANHA COBREM MELHOR

Resistência no manejo e transporte
- Queimação em fornos de alta temperatur-a c' por

processo privilegiado.
TELHAS ARANHA COBREM MELHOR

Vagõ�s, para transportarmilhp.
,

do Oeste Catarinense
llRMlAND:ADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

E HOSPITAL DE CARIDADE
EI),ITAL DE FORNECIMENTO

De ordem. da Mêsa Administrativa da Irmandade do Senhor Je-
sus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos in

teressados que, até o dia 20 dêste mês, as 12 horas, receberá esta Ir

mandade' e: Hospital; na, sua ,Secretaria, propostas em cartas fechadas,
de todos os artigos necessários ao sem, COUSllIIIW, durante a semestre de
.Janeiro a Junho· do próximo ano de 1949

.

Conststórío em Florianópolis; 4 de Dezembro de 1948.
LUIZ' S. B; TRINDADE � Secretário

'Declaração

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

,

o ESTADO-:-Quarta.;el'. 8 ele Dezembro Cle '9"8 �

•

%alaA

'Curso de Admíssõo

. ....

Presentes de Nata,l,
com as maiores e melhores vanta,gens.

REEMBOLSO POStAL
Para oasemfras, linhos, brins, etc. precisa-se representante •

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo..
8àixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0••••••••••

r ARMACIA' ESPERANÇA
.0 F.�.tleo lfILO ,LAU8

',H.... _..eU M1'i .... ,r�
-HtiU u:d•..d1l • _r...IU - 'B••;",..... - ..�

.

aartu - � li....n.-r.e....

....,...&.4e • asMII �..... - "...'-'...........

.. arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades' oferece o grande Estabelecimento'de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper,
·Corupá.' .

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa CatarIna .

Pecam catala�ó gratuitamente.

8 Sahão

PROGRAMA, PARA O MÊS DE 'DEZEMBRO DIA 18 (SÁBADO),. GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE
DIREITO; DIA 25 (SÁBADO),' ,GR�NDIOSA "SOIRÉE" DE :N'ATAL; DIA 26' (DOl\'I1NGO)�!�COM INíCIO ÀS 16 HORAS, GRAN- '

DE "MATINÉE" INFANTIL C�M FARTA DISTRICPIÇÃO DE ,DOCES E BOMBONS; DIA)Il (SEXTA.FEIRA) TRADICIONAL
I '

' -,' -. BAILE DE SÃO SILVESTRE.' ' .:
, /, " .

Abono, pa�a os I.Produtos Veterinarios'
Prof. José Warkeu, lente do Colégio Catarínense, se.oorados· 'I O INSTITUTO PINHElFiOS - (Caixa Postal, 163 - Flonianópolís},

Curso que apresentou a máxima percentagem de aprovação. .
-"

-Ó,

tem o prazer de comunicar' aos senhores Veterinários, Fazendeiros
Prepara candidatos de ambos sexos. ao exame de admissão nos giná- Rio, 6' (V. A.) - O presiden- I

e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande séeie
síos masculinos e f'emininos, Escola Normal, -Acadernía de Comércio, te da Confederação, Nacional! dêsses produtos,

.

Liceu Industrial. dos Trabalhadores, sr. Calíxto
'

Os primeiros. já a venda, são:
Inicio das aulas: 6 de Dezembro, às 1'4.horas, no Grupo São José Ribeiro Duarte, oficiou ao SULFAGUANIDINk': Tubos de Hl e: vidros de 109 comprimidos de'

Matrícula: Desde 10 de Dezembro" dàs 13,30 às 15 horas, no' Grupo presidente da Republica, ao e,fiO g.
.

-

. .

Escolar São José.
. ministro do Trabalho e ao pre- VACINA éONTRA MANQUEiRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos .de

no ato da sidente do Instituto de Aposen- lOu cm3.
tadorías e Pensões dos Comer- SÓRO XNTI-TETÂl'IHCO: ampolas de 20' cm3.
cíaríos. solicitando a concessão VACINA CONTRA' BRUCELOSE: .' Ampolas de 20 cm3 e frascosNOTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão às 8 horas da manhã

Haverá um repouso por ocasião das festas. de pagamento de beneficios em de 1,00 cm3.
dobro aos .segurados do�IAPC, VACINA ANTI-RÁ&I:CA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
no corrente mês, a exemplo de 100 cm3.

"
.

do que se fez em/anos anterio- Dos dois últimos, .por serem os seus .prazos de validez �elativamen.
res, a titulo de Abono de Natal. te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden..
. , .. . .

:
...•......,.....

do, ,entretanto, a qualquer pedido dentro. do, prazo mínimo necessária>
.............................. " " , ,""

ao preparo dos mesmos qU.e, assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima. .,.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de .grande eficácia, como: Terner'ina (Buco-Vacína coutra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra.

R
Bouba

\

Aviáil'ia, Vacina Contra a Peste Suína, etc .

ep resentaro"'"es Quaisquer consultas. s'ôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
:

'

�'
.

dos animais, domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
FIRMA IDôNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL) nento de Veterinária,
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS ateU:.,
NOVAS REPRI;:SENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM. derá diretamente a todos 'os pedidos de seus produtos, quando .não en

RESPOSTAS À CÀIXA POSTAL, 245 - SÃO PAÚLO. ..; centrados na localidade de residência do solicitante.

VENDE-SE, ..

por mólivo dé mudaóça ::r�!:e:�:e,- Eliseu Ag��Y.sJidD �-dir:.--eç�-?a-Fáb-rica-'de

Grande área de terreno l-à cultl'vada
.

Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE
.

"

Rio, 6 (V (' A.) - A fim de AGUIAR situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua
facilitar ao pessoal a requerer distinta '�reguesia que está aparelhado para atender com(Distante, cerca de seis quiiometros da capital-Bairro-Barreiros' c'ontribuícão 'para Q montepio '

dAd 142 d f 1 85 d f d
.

lui d - prestesa qualquer eneomen a:. , , .rea e metros e rente por . O e un os, mc um o militar, o Ministério da Aero- Os nedídos podem ser feitos: DIretamente a Fábrica em6 casas ·de madeira e uma de material.
'

sr>

TRATAR: náutica vem de divulgar .o se- Saco dos Limões oui ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da,
guinte modelo de requerímen- Cia. Costeira. "I

to:
.

t d F' •••••••••••.••••••••••••••.••••••••••
_

••• �•••• r
"Ao sr. sub;,dI�e 01' oe 1-

nanças da Aeronáutica, Nome,
_ _ _ pôsto ou graduação, da reser-

LOJa 'OnS cftSEM IR ftS
va remunerada ou reformado,

"

.

. requer autdrízação para contri-
buir para o montepio militar V. S. encontrará na GRÁFICA 43 S. A. à Tua João Pinto 9-A.�

_
,
ti

. pela tabela em vigor para os o mais variado soitimen to de brinquedos e livros inteuitie:

Especializad.a em artigos pa. ra. militares da ativa, na forma do
"r § 30 do artigo 29 da Lei n. 488,

homens de 15 de novembro de 194�; E'
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- �.�:.i��!�·�. ,���. �.��, �':��er . '{..
ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS. FERID�S REUMATISM9 E
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS PLACAS SIFILlTICAS

ARMARINHO EM G::ARf_Hg::X:' CAMISAS, GRAVA- Elixir d.e Nogueira,

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.' M.di9açõ,o QuxUiar no trotamenu

. ; Tu'o pel�.me.Dor" preço da pr�ça 'Teiegra·��·;·gretldii:s"Faça uma visita a nossa Casa everlflQu8' 'ElVira Aguiar, Maria Cardoso, Os-

00.S08 pre"os artl"g,RS' mar Dalavem, Marleta Corrêa Can-
•

.

11 "e· " demil, Manoel Soares Maia, Flore�-
..........._••••••••••••••••••••••,................ nal Amaral, Laboratório São .TO�f�,

C·
} pu pc CI b

Waldemar Santos,' Luiz Dutra, Cf.S-

',oque'Iro� , rai� U
'

a fina Rebelo, Catarina Rosas, Elvi-,
U � ra Ribeiro Macedo, Rubens Dàrro,

_ Bertoldo Jacobsen, Joaquim Gon-
.: ".' A V' I SO'

.

calves Dario Carvalho,' AlfrGI.'h)
,

.' I.
"

! Costa,' Sideral Dal Boh, Comandan-
,

O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que I tt; ?amp�iO,
..
0,lindin.a GOllv�ia, An

icontinua fornecendo refeições e bebidas geladas. t<:nlO Ohve_lra, ,�Qse Ferrelr�, Dr.
w_· ••·..·.·._ - w.·.."".-.-.- -.-.- _.- :..-.-.- __-.- __.-,...._..r.I'V Ricartc Freitas, Empresa "Varig .1)<1'

A EI T
' - I·ra Helmuth Stege, Constantino 110-

eIro ecnlca' sa, Alme�inclo_ Silva, Protásio Pau-
. , '1 lo ele Guimarães, Hermogenes Son-

Tem o prazer de comunicar à, sua distinta fregu<.s.ia e ao público em g�ral que I za Sarmento, Elai ne Dutr.a, Eliza
transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esq4illa da Trajano, heth Cruz e Elpidi'O Souza.

.
onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à. sua inteira dis· : Darcy Linhares da Silva - Chefe
posição e agradecendo-llles a visi .

. !
do tráfego Telégrafico.

do

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

I

1·

Guia 'do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de 'Um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

do

Florianópolis - nesta reâa-ão
,
ou Eecritorio I. de A L. Al'l:es.

Barreiros' - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

"
I

_

''VIRCiEM 'ESPECIALIDADE'"
(lA WETZEL tNDUSTRIAL-JOINVILLE (Marc� '�W!":

TORNA A �OUPA BRANQUISSlMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Ous,la lelr. 8 ... Dezembro cae 1948
"

, ,

I
I

s

safra AVISO Impurtaote aos senhores llustriacos
que se acbam 6eglstrados como

de nacionalidade 41�mã'
Procure ou escreva á firma M, L ARAUJO - Emprêsa Intermediá

ria - que, promoverá, com rapidez e eficiência. a devida' retificação de

seu registro (Cart. modo 19) 'á sua legítima nacionalidade - AUSTR'íXCA.
ESCRITóRIO: - Praça 15 de-Novembro.i

ãâ
- 1° andar - sala"4

---,- Caixa Postal, 195 - Enderêço Telegráfico: INTER
FLORIANóPOLIS -, SANTA CATARINA

1°) Fica mantida a liberdade de comércio, em todo o pais, do trigo
r <de produção nacional;

:!2?)' Os preços minimos dó trigo de produção nacional, a' serem pa

gos .obrigatóriamente pelos moinhos existentes no país, serão os cons

"{antes da tabela abaixo, a -partir da data da publicação da presente Por
'"iaria:

Pêso hactolitrieo Prêço minimo
82 (ou mais) ' Cr$ 175,10
81 :..... Cr$ 174,30
80 .. .. .. ..'.......... .. Cr$173,4u
79 ;'... . .. , Cr$171,70
78 . . . . . . . . .. . .. . .. Cr$170,00 '

77 . . . . .. Cr$168,50 ,

76 ,.... "". � .. I. Cr$166,60
75 "....... Cr$164,90
74 \ Cr$163,20 N0111e...... .. 1;.

3°) Havendo fração no pêso hactolitrico, êste deverá ser considerado Rua Est. Civil ': D. Nasc. . .........•..

-.como um potno acima, igualou superior a meio e com um ponto abaixo, Mãe . , , .. .,
,

.

-no caso cntrário; Pai .. r .

4°) Os preços acima são entendidos para o porcento limpo, sêco, Emprego ou 'Cargo . , \ . . . . . . .. . .

-ernbalado em sacos de 60 quilos e entregue FOB, porios de embarque, Cargo do Pai (mãe) . 'I.... . .

assim considerados os portos' marítimos, inclusive PôrtÇl Alegre e Pe- Observo . . . . . . . . . . .. . ..

"lotas.

Agradeceríamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos,
:':tM �....................... casamentos e outras, de parente� ou de pessoas amigas.
,'.'

' .
•• DR. •
!. .
". .

::: A. DAMASCENO nA slLvA :
,i ADVOGADO I
"�e •
• •
'.' AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS • BUREAU UNIVERSITArRIO
;! I I Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 -

:'1
-Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando : [0 andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

, .
-------------------

�'. (Edifício Pérola) :
,.--.----.

�:I
'

Fones: 1.324 e 1.388

r

I Engenbeiros e

'. Florianópolis '- Santa Catarrna ! ' Brasil se
:'

" ' "

.

, .
.

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

I
I '

.Preços mínimos para. a
.
do 'rigo nacíonel

É o seguinte o teor da Portaria Ministerial que estabelece os preços
\ ,:minimos do gl:ã'à de trigo que serão pagos pelos moinhos durante a pre

'

.."Sente safra:

MINISTlmIO DA AGRICUIMURA
Portaria .n. 792; de 17 de novembro de 1948.

O MINISTRO DE ESTADO', tendo em vista" o disposto no parágrafo �!O
, do artigo 7? do Decreto-Lei n. 4.953, de 13 de novembro'de 1942 assim
como a autorização contida no Decreto-Leu n. 6.171, de 5 de janeiro d�

-1948, e considerando a necessidade da atualizaçâo da tabela de preços
-minimos para a produção do trigo nacional, baixada pela Portaria n.

'931, de 29 de dezembro de 1944.
R E S O L V E:

DANIEL DE CARVALHO

Fmpeza de naveueçeo
CI-tEREM

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

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fuodada em 1870 - Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESE,RVAS Cr$
Hesponsabiidades . ,.. Cr$'
Receita ."... .,.... Cr$
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades '....... Cr$

Diretores:

. fj#!%j��('ll
.,
{I/., sooooro IM KI10TI.A, I/tO.,CM. fU6VRM
________ ITA4AI •

'�

80.900.60fi,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
f42.176.603,lio
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio l\1assorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José, Abreu.

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.

'REGiSTROS DE' DIPLOMAS
TRATA-SE de registros de diplomas, :egistros de rr?fessores, .etodo eI:D qualquer assunto referente ao. ensmo

:

em geral, Iivre ou ofí-,
cial.

erquítetes
reunirão

do,

Quando ..lgué....-W_._
lheiro da illlBtracAo.....nma.�
lhe. e� lUDavel gestD. QlD odJioe «
excelente aperitivo KROT. '-�
_ v, Sia. da acrescentar. ao�
oe' .. geDt;il_:EITEE1M.
B�1'1 o I1ElJ APERITIVO

,

,I PREDILETO!

..........................
•
•
•
•

:
•
•
•
•
•
•
•
•

t
•
•
•
•
. �

Datilógrafa
'diplomada

. \

Oferece, seus, serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55,

Escr,ltório . Técnico
Cid R�cha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que"
tendo regressado 'de, sua viajem ao"

Estados Unidos �da América do Nor

te e países visinhos, o' Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escrítório

(Rua Presidente Coutínhc n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, .espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

c-lieates,
Pedro Medeiros, Auxiliar

nheiros e arquitetos de todos os

Rio, 5 (A. N,) --'-.- O Conselho H,>- pontos do Brasil, muitos dos quais
giunal de Engenharia' e Ar-quite- serão acompanhados de suas fami
tura da 5" Regiâp, órgão fiscaliza- lias, .Grande caravana do sul reu

dor do exercicio dessas profissões nir-se-à 'em São Paulo, dali par+in
no Distrito Federal c aos Estados do para o Rio, em .carros especiais,
do R. de Janeiro c Espito Santo, e5- hoje, dia 5, fazendo parte dessa co-:
t{J organizando e fará realizar, de mitiva engenheiros -e arquitetos do
(i a 12 do corrente, a "VI Semana Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Oficial do Engenheiro e de Ar-quite- Paraná e São Paulo. De Belo Hor i
to ", conclave que está despertanun zonte partirá, em carros' especiais,
o ínterêsse da numer-osa classe, que também hoje, dia 5, outra grande
no dia 11 assistirá a passagem do, comitiva de engenheiros e arqurte- 'l... -=

15° aniversário de promulgação do los. Do norte virá, também, gran
seu 'estatuto base, consubstanciado de número de, engenheiros' e ar

no decreto 23.5G9, dje 1�33. quitetos por via aérea e marttima.
Tomarão parte na reunião cnae- :1�tan14ndoe,.iaracnr

•

• • •

QUER VESTlR.SE COM CONFORTe E ELEGA"CIA?
PROCURE A

., Alfaiataria. Mello

Dr. Liudolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatitui,õe. d. .oci.cia.dee
• IUvi.çoia conlatol••m g.ral.
�rl7anizaçõa conto.bei••

Regi.troe • _arccu. di.pondo,
no Rio. d. cone.pondent••
En:ritório: Rua Al'll'GI'O d.

Cci.r9alho n. 43,
Doa 8 ã.' lZ hora••

,

',..I.foD. 1494

'FÁBRICA DE"FOSFOROS (PRON�
,

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Ma!f'.iinál'io Cr$ 250.000,00
Prédio", Imóveis Cr$ 90.000,00
Situada, em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações. ,com A. Wehmuth

Brusque ,- Santa Catarina".

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e aarantia para transporte de suas mercadorjae

,Age!ntes em Florianópolis CARLOS HOEPCK.E: S. A
----------------------------�------------------------��_.'-------------------------------------...

8a45.0$ iaSl,e_O$ ��.KCO"

, RUti Pelrppe Schmídt 48

QRLENTE racionalmente sua 'publicidade, tornando-a intensa e

,profícua /

Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido
o
pela

onda da ZYH - 6

RÁDJO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

«Fiuza
Da Fábrica ao consumidor. -- Grande estoque recebeI! a
Lima & Irmã'os» .. Rua Conselheiro Mafra 35 ....

firma distribuidora
Fone 1565 fpolis ..

Casa Recem
construido
DESOCUPADA

RUA 'FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

mnreriel,
'

TRATAR NESTA RErACÃO

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6, o ESTADO-Quarla-telr. 8 Ue Dezf,mbro d. '.'8

Ontem, em assembléia geral da Federaçãn A. Catarinense, foi' eleita a nova diretoria
da -entidade. sendo reeleito presidente o esforçádo esportista

.

dr. Osmar Cunha..
'--.-.w...__..............-.-........__..............·...,.......-.�_,._·.......• _._,._,._-...·.-..-.._.�_......__.._· ,................�._.._._..._._.,._,..,._._,._....,._,._,._._._�.-...-_._-..-_........-__..........._- - ...............- ... _"._,._..-�.-.-.........,._,.

COQUEIROS PRAIA' CLU SE � INAUGURARA COM GRANDES FESTAS, SOLENIDADES, REGATAS A

�ELA, DESFILES NAUTICOS, BAILE E SARAUS, SUA MAGNíFICA SEDE SOCIAL NOS. DIAS ,11 E 12 no CORRENTE.
OS ASSOCIADOS QUEIRAM 'RESERVAR SUAS MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.

'

Corride
Domingo

preliminar "de São Silvestre
manhã a interessante' prova

grande maratona " do
pela

� ents nte
repte-

,

a

rústica que
dia 31

apontará o nosso

São Pauloem

Direção de PEDRO PAULO MAC�O

,

,

Tod.as as atenções do públícc
estão voltadas para a grandiosa
corrida rustíca preliminar de
"São Silvestre", promovida pe
la "A Gazeta Esportiva", de São

Paulo, a realizar-se símultanea
mente em todas as capitais dos

Estados, às 9 horas de domingo
próximo,
Cada Estado terá o seu re

AMERI- presentante na Corrida de São

'f!ilvestre, a ter lugar em Sí_io
Paulo, à meia noite do dia 31
de corrente, quando estarão
em ação os maiores maratonis
tas do Continente, inclusive o

argentino Cabrera, vencedor da
Maratona .Olímpíca.
À viagem via-aérea e estadia

dos 'representantes dos Estados
em Sãô Paulo serão por conta
do "mais completo jornal es

portivo do Brasil", que, assim,
coopera para o nnaior progresso
do esporte no Brasil.
Nésta capital, a corrida pre

liminar de São Silvestre será
das mais empolgantes e concor

ridas, prometendo ultrapassar

\..,. ,H.t'.i:.ONATO PERNAMBUCANa
Encerrando' o campeonato OC;:'

nambucauo de futebol, o Esporte se

impôs ao Ibis por 2 x 1, sagrando
se assim, campeão 10caJ. Antes de
terminar a partida, houve invasão
dp campo, tendo sido precisa a in
tervenção de um choque da Policia
Militar, para manter a ordem e ga
rantir o prosseguimento da parti
da.

em brilho e concorrência as

antecedentes. Os preparativos
continuam animados, demons
trando os organizadores a me

lhor disposição ao trabalho.
Calcula a Federação Atlética

Catarinense que nada. menos
de 100 atletas participarão da

prova, inclusive atletas de Por

to União, Joinvile, Blumenau e'

Brusque.
Aguardemos o desfecho sen

sacional da rustíca de domingo
pela manhã, quando será apon=
tado o vencedor da prova'e re

presentante do esporte barriga
verde à São Silvestre do dia 31
em São Paulo.

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

; CAMPEONATO LATL!\O
CANO DE BOX'GRANDE TORNEIO

Ao que apuramos, será leali- Esportiva", de São Paulo.

zado, possivelmente no próxi- Para tal torneio que seria dos

mo domingo, no estádio da F.' mais interessantes, o concei-

c, D., um 'grandioso torneio fu-: tuado matutino paulista"A. Ga- tá assim oonstituida i , \

tebolistico entre os clubes de zeta Esportiva" acaba de entre- Peso mosca _ Denny Rocha dos

profissionais da cidade, em be- gar 'áos seus correspondentes Santos; peso galo _ Pedro Calasso;

nerícío dos diretores e redato- nesta capital, srs. Aribaldo PÓ- peso pena _ Kaled CUl'Y; peso le

res da "'A Gazeta", "O Estado", voas e Moacir Schutel uma va- 've' _:_ 'Ralph Zumbano ; peso meio

"Rádio Guarujá" e da "Página líosa ,�aça pará ser oferecida ao médio _ Arí Honorin do Carmo;

Catarinense'?, , ,da: ,�'A, ,Gazeta· vencedor. 'i)eso media _ Paulo de Oliveira;
ileso· meio pesado _ Jorge Matuk ;

peso ,pesado - Vicenle' dos San

tos.

Será iniciado depois de amanhã,
em Santiago do Chile, o XXII, Cam
peunato Latino Americano de Box
Amador. A deiegaçâo brasileira es-

O CAMPEONATO PARANAENSÉ'
BeJém, 7 (V. A.) _ A Tuna ven-·

ceu o Paissandú, domingo último,
por 3 x 1, afastando qualquer pos
sibilidade do Paissandú levantar o

campeonato, que
ê le há seis

.

ano'"

sE-,midos mantinha.

UaDÍpeonato" ,G. de
A chefia da delegação da C. B

.p:; cabe'rá' ao esporfista Alfredo

'I'ranjan, que I foi especialmente
5 convidado pela. entidade .n acional.

5 ;c.;erá delegado técn ico, o diretor da

5 F, M, P. SI'. Altamiro do Nascimen-

5 to Cunha, O téenico-h-einü dor -se- ODEON, hoje ás 4,30 e 7,30 hs.
• Heabertura com inauguração :lil
nova-aparelhagem sonóra _ a úl
tima palavra em Som e Projeção
Perfeição. Nitidez.
Warner Bras _ A Companhia n.

apresenta:
Uma deslumbrante festa para os

olhos .. ' Uma incomparável deli
cia para os ouvidos ...

Um Jenitivo para o coração
UM SONHO E UMA CANÇÃO

(Technicolor )
COM: Dennis Morgan _ Jancs

Payge _ Martha Vickers - .lar].;
Garson _ Alan Hale - Carmen Ca
vallaro
Um romance'Tmusieal com to-Ias

as côres do Arco-Irís
N'O programa: 1° O Esporte co'

Marcha Nacional 2° A Voz do
Mundo - Atualidades
Preços: Em virtude de ser um

la nçamento excepcional: Cr$ 6;fH)
e 3,90
Censura livre. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar na �('s-

sã'o de 4,30 lmras.
.

.

Suspensas todas, as entradas iii'
favores e permanentes, excepto au

tOÍ'idad�, e ,,imprensá.

Campeão Paula Ramos. - Mandico o artílheiro. - Luiz o mais
.

vasado. - Os apitadores.

B COM ESTE QUE EU VOU.
SUICIDOU-SE PASCOAL

Rio, 7 (A. N.) - Muitos leitoras
nossos, à vista do nome de Pascoal
De. Gregório, ÍlIlPTesso em Iêtras
garrafais, talvez não ligassem o

nome à pessoa. É que o sobrenome
Eupca foi popular . e o prenome
muito c'Orriqueiro como' tantos I)H

tros..Mas, se num setor esportivo'
falassemos sôbre Pascoal, alguém
depressa ligaria o nome, áquele jo
gador do Hotafogo que durante mui
tos atias brilhou no futebol nack-,
nal, integrando seleções, imponrlo-,.

'iMPÉriÍÁr:: i;.�j·e· 'â� '7,30'_'h�;��
"

se corno esportista correto, com;'),

ACóRDES DO CORAÇAO na verdade o era. Trazido de Nite-
COM: Joan Crawf.ord - .IOh'l rói para o Rio, tornou-se populm.

,Garfield no alvi-negro, retornando ao ';�lt

Preços: Cr$ 4,00 e 3,OD c]llbe de origem, o· Canto do Rin,
No programa: A Marcha da Viela por onde ultImamente atuava, após

Nacional anos e anos de esplendor, de glóri:t
,,'-ce+lSbt.r-a té 14--anos.··_· -- -- _2,_ .(' �13Bflul.a{'i.dade;� Er-a",,,J�asc{)al··ffiBi.ffi,
.... , , . , ., ;' , ' " benquisto e daí 'O pesar com que Ioi
llOXY, hoje não haverá sesSÕes recebido o seu passamento, ônteul.

Cinematográficas."
-

ocorrido, em Niterói. Triste fim te-
llITZ, hoje ás 2 horas vt', entretanto, o, veterano futeho··
ACóRDES DO COllAÇÃO lisa. É que despo�oso e impressio-

COM: Joan Crawford,- .Joan nado clYm um acidente so.frirlo·.
Garfield Pascoal, desillldido de recuperar
No programa: A Mar�ha da Vida os movimentos num braço, que fra-

Nacional turara, deu cabo da vida, ingúind""
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 panl isso, mortifera dóse de formi.-

I Censura livre. Crenças maiores t:�.:fa.

"rIr 'é��MPÊON'Á'ro' 'BRÚ)�ú�:iR6 de 5 anos poderão entrar. ------------.....-

DE MOTOCICLISMO
.,

iúrz: 'l�oj�' ��. '7',30' h:O·I:;S········ SERViÇO DE \

mo, 7 (I!. A.) _ A djreloria do
... e o sucesso continúa METEOROLOGIA

Maio Clube do Bras\! marcou a SONATA DE AMóR

I
-, -

'

,

, COM: Paul Henreid _ Rathe·" _Pr�vIsao do Tempo, ate 14 hora;;;

Inseri-to o Bras·11 0·0 "ampeooato d� Mondo data d e19 do corrente mês, para a
rine Hepburn � .Robert Walker d'o dIa 8:

, . ,i \I u l'ealização do certame máximo do
No programa: 10 Notícias da Sp- �empo: Instavel s,nJe1to a chuv3.;

boI, a ser efetnado no Brasil, em Motocidismo brasileiro. mana Nacional 20 Metro Jornal _ i
1 emperatura: Estavel;

junho de 1950. Preencheu, assim, I Serão conf.eridos dez, mil cru- Atualidades Ventos: Variáveis, moderad?s; .

fd d '1
'

r I 'd d Preços: Cr$ 6,00 e 3,00 Tel11per�h�ras ')e:,trerr�a� de hOle·
a ,en I a � naCIona uma Jorma 1- zeiros em prêmios, alem e me a-

Censura até 14 arras., foram: M[jxIllla �6,4 Mllluna 19,8.
dade, de vez que o HegulamenLo lhas e titulo de campeão, aos ven-

AMANHÃ,:_' BUZ, IMPERIAL
do cerlame exige a inscrição de cedores de cada classe. O progra- Oscarito __ Catalano - Grand�
toelos os concorrentes. ma constará de cinco provas. Othelo

CAMPEONATO CARIOCA DE
,

�:"CICLISMO
No Rio ',Í'Éi'áj·izou-se domingo ulti

mo-a ôeguí1q� 'p1tJ>t.e�dD-Gafflpeon·
lo Carioca ele Ciclismo, com a pro

va de velocidade, na distância de

Remadores ganchos cOn'vidadfJ� a c8mp�tir �!���ã�ro��ÍetrOO�);i:���:ro(�: d;i��:�
I

'

neiro em c.'omBmoração· 3;0 aniver- �

mo. Venceu-a pela segunda vez

Noticias vindas de Porbo Alegre sário de f.u.ndação do Clube de Re-
,consecutiva o pedalista Alvaro Fer

dizem que os remadores gauchos, meil'os �aysandú. Os dírigentes da
/
vencedores da Hegata InLernaci,eJ- entidade que controla o remo gau
nal foram convidados para com- -cbo estão interessfrdos em atender

peLir em' Montevi.déu, na re,gata ao pedido formulado pelos Oloiel1-

�lue se realizará amlalmente em ja- tais.

Damos abaixo alguns' dados es

taListicos do Campeonato Citadino
de Prbf'issionais Misto, encerrado

dia 28 de novembro!

,.
'

Jogos realizados

Paula Rames 6 x Bocaiuva 1
Avaí 3 x Figueirense 2

Bocaiuva 3 x Figueirense 2 •

Paula Ramos 2 x Avaí 1

Paula Hamog 2 x Figueirense 2

Bocaíuva ,5 x Avaí 2

Paula Ramos 5 x Bocaiuva 3

Ava
í

3 x Figueirense 3

Figueirense 6 x Bocaiuva O

Avaí 5 x Paula Ramos 4.

Paula Eamos 3 x Eigueirense 1
Avaí 5 x Bocaiuva 1

Ciassiiicaçiio dos clubes

Campeão - Paula Ramos, _ 6

jogos, 1 derrota, 4 vitórias, 1 em

pate, 22 aóals pró e, 13 contra. Sal
do 9 goals.

20 lugar
vitórias, 2

goals pró
.goal�.

30 lugar _ Bocaiuva � ,6'Jogos,
2' vitórias, 4 derrotas, 13 goals pró
,e 26 ,contra. Deficit: 13 .goals.

30 lugar _ Figueirense -7- 6' jo
gos, 1 vitória, 3 derrotas, 2 empa
tes, 16 goals pró ,e 14 contra. Saldo:
'2 goals.

.

_ Avaí _ 6 jogos, 3·

derrotas, 1 empate, 19

e 17 contra. Saldo: 2

Al'tilhetTOS
lVIandico (P. Ramos)

CINEMASSaul (Avaí): ., , ....•

Nizela (Avaí) .', .......•

Caréca! (Bocaínva) .•......

Hélio (Figueirense)

LT�z�r? (P. RarI\0s.l .

Nicáçio (P. Ramos) .

Felipe (Avaí) .

Gastão (Figueirense), .

Bráulio (Avaí) .

Benteví (P. Ramos) ' 2 Com 0,0; resultados da 13a ro da-

Ca�ioni (P, Ramos) 2 da do certame paulista de profis�
Porneroll i (P, Ramos) 2 sioria is, .estão assim classificados

Augusto (Figueirense) 2 os eonco rrentes, por pontos perdi-

Mcdi nho (Bocaiuva) 2 cios:

Getúlio (Bocaiuva) ..... ,... 2 10 _ São Paulo, 6.

Américo (Bccaiuva) 2 20 _ Santos, 7.

N6c1e (Figueirense} 2 30 _ Ipiranga, 1.2.

Hamilton (Figueirense) 2 /10 _ Corintians, 1,3.
Capeta (Figueirense) 1 50 _ Port. de Desportos, 16.
Arí (Bocaiuva) .,.......... '1 60 ,_ Palmeiras, 19...",
Nicolau (Figueirense) 1 70 _ Juventus, 20.
Pinto (Avaí) 1 go '_ Porto 8en1.ista, 21.
Tião (Avaí) ""'.', .. ,,,. 1 90 _ Comercial, 28.
iVJa:}l'a (.Booaiuva) ." ... " 1 100 _ Nacional 'e JabaqUara, 3'1.

A1'qnei1'os vasados Silas é o artilheiro principal do
Luiz (Bocaiu'va)' ... , . , . .. 26 certame, com 19 tentos; segl.üdo por
AdoUinho (Avaí) , .. ,.,.,. 17 Odair, com 15 tenros.

,

Mafra (Figueirense) ' 14· A .próxima rodaela: Santos x

Bl'ognolli (Paula Ramos) 11
Porl. Santista, São Paulo :x Portu-

Tonico (Paula Ramos)·' .. O'...... 2
Jtiizes qrte apitaram guesa de Desportos e Juventns x

J
'

R'l
,.,

3
. Corin�n..lDs,,Ose ))e1ro., "'"'

. ','
vezes

Manoel ,'tonrinbo 3 vezes

WaldeU1íro Mello 2 vezes

Aldo F,ernandes .

'

.. , .: 2 vezes

8 Newton Mongui)hot .... 2 vezes

4 rá Aristides Jorre,

4
DECAMPEO�ATO PAULISTA

FUTEBOL

• ••••••••
,

·'0 ..

CAMPEONATO SUL AMERICANO.
DE FUTEBOL

•

Foi confirmada no Rio a noti
cia do adiantamento do Campeona
to Sul Americano, ficando transfe
rido para o mês de março, afim de

perrmtir .Q. cOIl1p*e'Ctmento da

Argentina e do Uruguai,

3
3

.....
.

reira, do Rui Barbosa,
brasil(liro de Ciclismo.

campeão

\

Rio, 7 (V. A,) �. Sexta-feira úl
tima a Conf,e,deração Brasileira de

Desportos dirigiu-se á F. L F. A.

'solicitando iny'crição para o próxi
mo Camll�to Mundial d2 Fute-

I

PASTA DENTAL

�OBINSON )'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7'", BSTAOO=Qu.".·'elr. 8 ela Dezembro, CI,. ''''.•

Clínica Médica e Cirúrgica do '

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral ....:.

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins. - Coração
- Pulmões '-- Estomago - Figado

, 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. PLORIAN0POLlS

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. MUto,n simonelPereíra '

Çlinica Círurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
ãícto 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
CLlNICA DE SENHORAS - CI.

RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle- 'e tratamento
especializado da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
aa. Pertubações menstruais, i::t�l'l'
mações e tumores do aparelho geui
tBI feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru-
turas)

,

:ASSISTENCIA AO PARTO E Ot-·E-·
RAÇõES nBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide ová-
rios, hipopiseç etc.)

,

l'hrturbios nervosos - Esterilidade
:_ Regimes.
Consultório R, João Pinto, 7 -\ Tcl,
1.461
Besid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel, 846.
,\

DR. POLYDORO ERNANI DE S,
THIAGO

Médico e parteil'o
1>0 Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tíroíde e demais glan
dulas internas

ICJin:tea e cirurgia de senhoras -

Partos,
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·
D10GRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10�O .. 1:1
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles fi. 18 "

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

:.A't'e�i�a ,�powski 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 , .. �.... . .

Clínico' e operador Rua EtC' '1 D NC<>tllultório: Rua Vitor Meirele•• 16
• • . • • . • • • • • • • • • • S. IVl ••••••••••••.• • 1 ase. . .

Telefone: 1.405
•

Mãe
Con.ultas da. 10 ás 12 e da. 14 l.
IS hu_ Reaidêneia : Rua Blumeuu,

22. - ,Telefone: 1.620 -

--,-,--

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

do Brasil)
Médico por concurso da" Asaíatên
cia a Psicopatas do Distrito

, Fedpral
Ex·lnterno dr Hospital PsIquIá
trico E' Manicômio Judici'ário

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de lILI
sericórdia do Rio de .raneíro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
ConsuW5rio: Edif[cio AIpélla

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

YaIJ:io, 70.
Das 15 às 18 horas

'

Telefone:
ConsultórIo - 1.208.
Residênci� -

_ 'QQ5.
----

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·

..RURGA - MOL�STIAS DE SE
NHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade ue Medi·
etna da Universidade de São Paulo.
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago.' e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, ti rei

de, rins, próstata, bexiga, utero,
OYário8 e trompas. VaricoceJe, hidro

cele, varizes e hernas,
Consultas: Das 3, ás S horas, .. ma
Felipe Schmídt, 21 (altos da Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves' Júnior. 170;

Telef. M. 764

Dr. r.alo FGatel

Dr. Mário WeIlA.ue.,
""IÍliC41 médica de adultos e cria"elI'
Consultório - Rua Joã.o Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 iA 6 hor..

Itetlidência: Felipe Scbmidt a. .1.
·Telef. 113

I Dr. M. S.' C...1euII
r

'
, Cli!lica" exdusilamenfe - de crilUlÇUl'
',"'I�"Rna 'Saldanha M'arinbo, 10

Telefone K. na

PORTO ALEGRE.

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

e"V" POSTAL. 583 - TELEFONE6�"(!' TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Age'oca Geral para 8ta, Catarnfto
Rua Felipe Schmidt, ,22 - Sob.

•

(aixa Postal, 69 - Tel. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

,<'

ICasas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ 500,00 o

· metro quadrado
Conaulte-aos sem compromisso ..

Re'inisch ,S/A - Rua João Pinto, 44
Te,l�gr·(ima KEIl' ISGM PH)r\.anÓ�olls

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

Cartas para

Artigos, de uso

domés,tico
Pai

••••••• ,� •••• •••••••• •••••••• ••••••••••• ••••• .. j ... Você poderá ganhar de Cr'
50,00 à Cr$ 100:00 diários, vendeu
do artigos de consumo domestico.

,

Informações na Praça 1 de No
vembro n. 22 - 20 andar.

Emprego ou Cargo _ .. . _ .. '. . . . . . . .. .: .1 •••

Cargo do Pai (mãe) . ;.
Ohserv,"

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

...
,

' :.. ,

........ t.

Transporte•• regulares de corgo. do pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA 10RI
Informaçõe. com o. Aqãnte.

FlorillD6polH - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( Ea:l. t e'eg ,

Eão FrancilCo do Sul- Carlos Hoepcke S/A �CI - TeleloQ � I) MO) � � \f.<\:K.

I �'A �J,.,.At.".�-. Fabrlcanta • distribuidores doa afamada. cora- I• '1111 f.cçõe. -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um ,:ran-
d••Ol'tim.nto d. oasemira.. rhcadce, l-;,in•.

J
bon. e barato., olgodões. mOI"n. • o.iain.ntclI I..

,

para alfaiat... Que r (lceb.
'

dirllltomcpt. dal'
m.Ulor.u fcf�l'tcao1i. A Un. o ,OI,. CAPITAL- ahon)a Q a.tO!nçl!o dali Snr.� Co:tr.l.V'cIQi:Gt.c. do \r.h.pio'f no !.nt,do d. Ih. f.o:u" .. rr, -1m" Iv\ ..h,. 'H"�""1i< "'•• tl!>tu�,. .. 1!'I!'> ",:>lo.. 00m'pl' f.llll, MATRIZ ftY1l" FloP1"'lf'ôPclilt. F"Tl.IAJS om �'��,.".n,�u $ (..01,., .

........--..-- --..,� _ --..� -- ..--..---- ----..-
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A Innuqurccâo do Grupo, -Escclerr:
"Mont'Alverne"

o aio foi presidido pe�o sr. Governador e teve a pr"8'enva�
dos Secretários da .Justiça, Educacão e Saúde e 'da fazendil.1

,

oezembro de '94·8Florl.�6po..,. 8 tle

O'MOMENJO Prel. Francisco Rp,g·js
Nesta Capital se encontra,

desde sabado, o sr. dr. Francis

co Regis, ilustre Prefeito Muni

cipal de Tubarão, que veio a

servico de �ua administracão.
O >, dinâmico dirigente do

próspero Municipio sulino este

ve, rio Palácio do Govêrno,
onde conferênciou demorada
mente com o sr. Governador
em exercício.

,
Não póde haver no pais quem, Iã a es

tas horas se engane a rcspeíto da falsa

posiç� d:� U, D, N. no caso do projeto de

aumento do subsídios dos pru-Iameutares.

Na CânHII'a Federal, a bancada udenista

lião logrou disfarçar, pOI' mais tempo. os

seus Intímos interêsses 110 projeto, que,

entretanto, a lneSJ11Cl bancada combate
com posttça atitude ostensiva.

Pretendendo transformar em escâ n

dalo nacional 111n ato legislativo normal

e lícito, sem .embargo da Iegtttmídnde dos

debates que haja provocado 'ou que ve

nha a provocar, a U. D. N, não levou em

conta a conveniência cívica e morat de

resguardar, na conjuntura das dívergên
tias partamentares, o puest.íg ío de uma

das instituições mesn-as do regime �e·
presentatfvo. Multo ao invés disso, fêz

«I faz questão dI!' agitai', em tõrno do

projeto, II opíntão públlcH. quo, !lilás, pre
cisa saber como e até que POIÜO a UDN.

porffará na derrubada do projeto,

, Vêm a propósito o que, a êsse respeí
to, diz o sr, Rubem Braga, Insuspettfssi
mo comentarista da espaventosa campa.

nha do udenlsmo. Ao ver !lê�se jorj",llstll,
é imperativo distribuir em três catêg',l.
"i'las (JS que se vêm manÍfestandl> na Cii·

mara dos Deputados à cêrca do r-uíuoso

projeto: l0) os que são abertamente fa·

voráveis ao aumento dos subsídios; 2°)

os que lhe, são francamente contrários;

30) os que, sendo favoráveis ao aumento

dos subsídios, votarão contra êle no ple
nário. Sem dúVida, OS dá terceira cate

goda são aqueles em quem ié místér não

se confie. Não pertencem, está visto" :i

bancad" do P. S. D., que é acusada de

apoiar em massa o projeto, São fig1.ura;s
da U. D, N" que, ao mvestn- contra os,

<lefensores do aumento de subsídtos aos

partamentares, parece fazê-lo sem as re

servas que, no entanto, existem na Intí-

Dante C. Neiva,
Via aérea, seguirá hoje. pa

ra a Capital da República, o sr.
Dante C. Nei ,a, alto funcioná
rio da R'ecebedoria de' Rendas
do Distrito Federal e que du

rante muitos meses desem

penhou suas funções na Dele

gacia Fiscal desta cídade, -

Pelo seu mode de agir e de

tratar, bem como pelas altas

qualidades de que é dotado,
f�z o sr. Neiva em nossa terra

grande número de amigos que
mu,ito sentirão sua ausência.

'.

Conforme antecipadamente pelo Govêrno a infância eseo

notícíamos, realizou-se a 5 do lar de -Ituporanga. Expressivo,
corrente (domingo) 'na vila de êsse discurso foi longamente
Ituporariga, Municipio de Bom aplaudido e o orador muito

Retiro, a inauguração oficial.do cumprimentado pelos presentes.
'Grupo Escolar "Montalverne",

I
Foi" depois, lida á ata da so

ato que teve a presença do Go- lenídade inaugural e feita en

vernador em exercício, dr. José tronização do Crucifixo no ga

Boabaíd, do sr. Secretário da binete do Diretor do estabeleci-

Mais tarde, foi oferecido ' ao"

sr. Governador e sua ilustre. co-:
mítíva um banquete, ó qual de'
correu 'em ambiente de cordía=

lidade. Em nome da população,
falou, á sobremesa, o sr. João'
Carlos Thiesen, que, com gran-'
de felicidade e brilho, disse do'

regosíjo do povo de Ituporanga.
pelo acontecimento que l:tssina-

lou aquele dia. �

Também usou da palavra, nu
ma brilhante oração, o Prefei-'
to de Bom Retiro, sr. Arno

Meyer, que foi aplaudido com i

vivo entusiasmo.
Falou ainda o Pastor Ptotes-"

I tante da localidade, associando- .

se, assim, em nome de sua ígre- .

_ja, aos sentimentos da popula->
ção. "

Foi então que o sr.idr. Arman-:
do Simone Pereira, ilustre Se-,

cretário da Justiça, -Educação e

Saúde, proferiu magnifico im-,
proviso, que os presentes aplau- .

dírarri longa e, calorosamente. A"_'
palavra do digno titular da Jus
tiça, Educação e Saúde se se->

guíu a do eminente Governa";'

dor José Boabaid, que, também:

num esplêndido ímprovtso, dis-'
se do ínterêsse- do Govêrno pe-'
los problemas diretamente liga
dos ao bem estar social, e à cul-·

tura do povo, enaltecendo· o'

esfôrço e labor dos habitantes
de Ituporanga, propulsíonado->

Brasileiros praticam
desordens na
Irqentina
Buenos Aires, 7 (U, P.)

Marinheiros mercantes do Bra-.

sil, da tripulação do "Goiásloi

de" completamente ébrios, en

volveram-se em uma rixa fóra

do comum, quando saiam, na

madrugada de hoje, de um bar

da vizinha cidade de Avellane

da; ao ter pela frente outro

grupo de embriagados. Oito pes
soas ficaram feridas, das quais
três gravemente.
Os marujos feridos são: Pedro

Fidel da Costa, Antônio Mar

ques de Sousa, Marcelo Scha

rante, Cremildo Viero e Arlindo
de S,ousa. Os Jerimeritos de Ar-

midade doméstica

sr, Prado Kelly,
dos comandados do

De-resto, não será custoso tndícâ-Ios,'
sabido que, em plenário, quando o líder

ndenista quis retu-ar-se com' asna bano

eada para não dai' número que dcItberas

se sôbre o' regime de urgência para o

projeto, sõmente oito répresentantes d.
U. D. N. o acompanharam, havendo-se,
pois, a quase unanimidade da sua bano

cada recusado formalmente abandonar- o

rocínto. Porque? Se, impedindo a votá.

ção 41.0 requerimento de ti'rgência, pode-

.

l'iam ganhar tempo e talvez comprome
ter o projeto, qual O motivo por q,ue não

O fizeram, prefea-índo favorecer a urgên
cia, embora votando contra ela - já de
antemão vencidos? Respondamos: é qué,
na ver-dade, a bancada da U. D. N., sem

excepção talVez nem daqueles oito repre
sentantes ,que, ausentando-se, ainda as.

sim deixariam número para a votação,
deseja a vttõrtâ do projeto, exibindo uma

at.itu,de falsa aos olhos do público, para
fingir um desfntcrêssa que absolutamen
te não quís coneretízar- na hora propícia.
, )\: asstm que a U. D" N., pelos seus re

preSentantes na Câmara Federal, preten:
-de dissimular oS seus propósitos, aproo

,v�itandó.se da coragem cívica e da fi'an.

que-..a moral dos seus adVersários.
\

Pois bem, O povo brasileiro já fica 'sa.
bendo de que lado se encontram os hO'
menS <le conduta desassombrada, oS

quais assumem as responsabilidades do�
próprios atos, Mas sabe também o PO"!}
onde se disfarçam os ambiciosos, s!)b a

capa de cavalheiros andantes
.

<lo des.

prendimento pessoal e da candura. poli-
tica,. .

.

Dor.a avante, a ba.ncada da U. D .. N,

pode votar contra o alInIento dos sub.
j;ídios na Câmara" - e certamente o fa.
rá tão segura se acha de que a prol vo0

tará a maioria dos deputa<}os. ,

lindo são graves.
Os dois grupos, depois de uma

troca de palavrões, entraram
em luta a ponta-pés, mordidas,
murros e arma branca. ,POUcO
.depoís eram vistos' páus, A ba
talha campal terminou com a

chegada da polícia.

Justiça, Educação e Saúde, dr. mento, depois de benzido o pré
Armando Simone Pereira; do dío pelo rev. Vigário da Paró
titular. da pasta da Fazenda, quia.
dr. João, David Ferreira Lima, Seguiu-se a execução de

e bem como do sr. Diretor do um programa de canto e decla

Departamento de Educação, dr. mação pelos alunos, para, ter

Elpídio Barbosa, além de outras minado o mesmo ser inaugura- jautoridades locais, civis e reli- do a sopa escolar, pelo sr. Go-

gíosas. vernador do .Estado.
Recebidos, na vila, às 9 horas,

com "expressiva. demonstl'ação
de regosijo popular, o sr. Gover

Remetido pelo nosso distinto nador José Boabaid e sua luzi-
amigo, contabilista Benjamim da comitiva se dirigiram ao es

Blume,. Diretor Gerente da Ca- tabelecimento a ser inaugurado
sa Bancária Federal de Des- e em cujo páteo se concentra
contos S. A., recebemos o balan- ram os alunos do novo educan
ço apresentaq.o no último se- dário estadual. Seguil.l;-se o des
mestre por aquele importante file' dos e�colares, que, com
estabelecimento de crédito, por extraordiDá.rio garbo, marcha

ondy se pOde constatar o seu ram em saudação ao Governa
grande desenvolvimento e so- ,dor do Estado e demais auto
lldez.,

,
, ridades que o acompanhavam .

São os seguintes os diretores

I As 10,30 horas teve início o

c1� Casá. B. F. de _D. S. A.: Faus- ato inaugural, com uma sauda
to Matarazzo, D. Presidente; ção à Bandeira pela aluna Mar

Luiz.Gonzaga Corrêa Garcia, Iene Rosar, seguindo-se o has
D. Vice-President�, e Benjamim teamento do Pavilhão Nacio
Blume, D. Gerente. nal pelo Governador José Boa-
Na pessoa do sr. .Benjamim baid.

'

Blume, "O Estado" felicita a Usou, então, da palavra o sr.
Diretoria da' C. B. F. de D. S. A., Antônio de Souza 'Pereira, em

pela orientação que imprimiu nome da popUlação, agradecen
à Emprêsa. do o amparo educacional dado

Casa}Bancária
fedpral '.

..

Mas, se a alguém fõsse dado perscrutar
- os' sentimentos dêsses propugnadores
(la "eterna vigilância", talve,! lhes tocas.

se, no fundo da consciênci�, um turbu
lento receio de que o Pl'ojeto, \rencedor
que seja. na Câmara, venha a caú' no Se.
nado ...

E se isso aconteceI', que desasü'e para

. os arraiais udenistas!

Falou, nessa ocasião, a alu

na Terezinha Moréira,' que foi

aplaudidissrria. ,Nessa ocasião,' o
.

sr. dr. José Boabaid, Governador
do Estado em exercício, profe
riu significativo e belo discur

so, que terminou sob cerrada

e entusiástica salva de palmas.

res do progresso local. O dis...

curso do sr. Governador foi de
lirantemente aplaudido.

S. Excia, e sua comitiva re

gressaram a esta capital à noite:
do mesmo dia.

Puplicamos com esta notícia,.
fIagrantes fotográficos das so....

lt'nidades.iPETIDLll1
JlllfltDIR

CONTRA cura,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOJS DO

COURO CR'BELUOO.

FRECHANDO •••

OutJ.lO dia, à falta de assunto, enchi linguiça citando- filó

sofos. Só por isso comentaram que eu queria ingressar na Fa

culdade ele Filos'Ofia. �lentira! Eu sou de paz .

,
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