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I
assim os trigais de' Concórdia

4 peculiaridade da colheita do pr�cioso cereal

o sr. deputado Estivallet Pires, lh�, o deputado Estivallet
•

Pirc�' elomingciS. fed,ªct'.*> ,e .dias santos,
ilustre l:e:presentante d? -�. s-o. ,e I f,óC�i�I!ÜÚJ,� � :pro1JJema d? _Jrisn i�3, lJfjitJ·'.0 -#ia,. ).!lJ.1Á!ya*,:çl.),'·'ldur��.�)S

.

do murucipio de Coacórdin na As- sw:r-xolla','-.iií-eentltou o fafo ô� -nao trabanlÜ$ nnturnos, a luz artificial,
sembléia Legislativa, teve a genri- .ser-em _ aplicáveis plenamente ali, para, com a. napidez possível, ter
Ieza de oferecer-nos a duas magni , por motivo dos acidentes topourú- menar a colheita. Esse empenho
ficas fotografias que ora publica- fiGOS. o sistema de mecanização dê! justifica-se pelo fato de que, quan
mos, com aspectos da colheita do colheita, circunstâncias que natu- do o trigo atinge o seu completo
trigo naquela fertilissima região. ralmentc contribuirá para- .encnve- amadurecimento, se torna suscepti-

Como se vê, a foice ainda i� o

lnstrmnento de que se valem os trio.
tícultores de Concórdia para (I

processo da collheita. Aliás, em re

cente discurso que proferiu na As
sembléia Legislativa, e ao qual de
mos o merecido destaque nesta f'ô-

cer ainda a produção.
Segundo nos informa o noln:c

deputado, a colheita de trigo pro
cessa-se nos meses de novembro e

dezembro. Particularidade curiosr é
que' os agricultores trabalham
consecutivamente, inclusive aos

vel de perda, pelo debulhamento,
causado pelas chuvas de granizo,
ou pelos ventos. Nestas condições,
em questão de minutos, podem ser

completamente destruidos grandes
trigais.

o sr. Cel. Aristiliano
Ramos, que. or�tem pas
sou por esta Capital, ru
mo a São Paulo, no aéro
pôrto foi cumprimentado
por diversos deputados e

práceres udenistas.· O
ilustre chefe da U. D. N.,
serrana, na breve pales
tra, com os seus correli
gionários, haveria indaga
do da atualidade polítiv
ca, nesta risonha terra
de Dias Velho. Falaram
lhe, em, resposta, na diui'
são de Blumenau, de Join
ville e de Araranquá -

todos redutos udenistas!
- Só mais três muni

cipios? - indagára o ex

interventor.
Ninqueni lhe satisfez a

curiosiâaâe e '1l1inguem
lhe contou a verdade. Al
çuem, entretanto, falou
em crime, em traição, em
revolta.

•

O lider lajeano, na

pressa de volver ao anião,
sorrira \e comentara:
-'- "Conheço essas his

tórias! Quem dividiu Blu
menaú fui eu. E hoje os

novos municipios aí estão,
para prova do acêrto com

que agí. Quàl deles [a
olhou? Nenhum! Eu tam
Mm fui acusado de trai
dor, de criminoso, de ini
migo de municipios.

Os- srs. concordam com

esses adjetivos?".
Ninguem respondeu. E

o avião ganhou os céus,
enquanto na terra os eter
nos vigilantes, e n t r e
olhando-se, pensavam:
- "Essa campanha não

pega. Além do que êle dis
se, há o caso de Minas. O
nosso Milton Campos quer
mais 80 municípios ... "

Saber poupar ê a maior herança que pode deixar a seu f'ílho;
Ofereça-lhe uma caderneta da CAIXA ECONôMICA FEDE
RAL DE SANTA CATARINA, o melhor presente de Natal, e

seu filho compreenderá desde pequeno, o valor da Econômia.
"" $ ""

aumento dos subsídios
parlamentares

Senadores udenistas votarão f1.voravelmente, - Alguns assinaram
já um requerimento de urgência

Rio,9 (V. A.) - No seu "Pa- de outro modo.
-

Quando o sr.
norama político", o matutino Nerêu Ramos foi interpelado a
"O Jornal" escreve hoje: respeito, respondeu dizendo:j
"A batalha pelo aumento de "Não posso me opôr ao projeto,

subsidio, sustentada pelo P. S. porque não posso abandonar o
D., está vitoriosa na Câmara meu partido". O sr. Nerêu Ra
dos Deputados, onde ,foi apro- mos, que pode ser pessoalmen
vada ontem. Resta, pois, o Se- te contrario ao aumento, não
nado. E como reagirá o SeI1a- o é quando se trata de pôr em
do? Alguns observadores de- jogo os interesses e a posição
ram a entender que este órgão do P .S. D. O debate tomou na
do legislativo reagiria desíavo- Câmara um caráter demasia
ravelmente, rejeitando o proje- damente político para que o

to Negreiro Falcão. Dissemos, partido responsável p os s a

no entanto, desde o primeiro abandoná-lo no Senado.
momento, que o Senado daria Por outro lado, a U. D. N.,
o seu beneplácito ao aumento não considera a questão uma
de subsidios. E não poderia ser I questã fechada. Isto nos disse,

ontem, o sr. Ferreira de Souza,

PINGUINHOS que é o líder do partido no Se-
. '" • ti nado. Alguns senadores ude-

nístas revelaram o desejo de
votar favoravelmente ao proje
to, tudo assim que assinaram o

requerimento de urgencia. O

requerimento corria, ontem,
entre as bancadas do Senado.
E, coisa curiosa, o primeiro a

assiná-lo foi o sr. Vergniaud
Wanderley, eleito pela U. D.
N_, da Paraiba. Como ele assi
naram igualmente os senado
res Georgino -Avelino, Flávio
Guimarães, Ismard de Gois,
Joaquim Pires Ferreira, AI�
ro Adolfo, Evandro Viana, Vi
torino Freire, Pinto Aleixo, Pe
reíra Moacyr, Augusto Meira,
Henrique Novais, Maynard Go-,
mes. Lucío Corrêa, Rodolfo Mi
randa, Euclides Vieira, Alfredo
Neves, Sá Tinoco, Magalhães
Barata, Dario Cardoso e Seve
rino Nunes. Ao todo vinte e

dois senadores assinaram o re

querimento de urgencia para a

discussão do projeto de aumen
to de subsídíos'dos parlamenta
res. Se todos estes concorda
rem com a sua aprovação o que
e quase certo, o projeto saira
dentro de algumas horas do
Senado para a sanção do pre
sidente da.República.

o

Dramatização litúrgica sôbre
o Advento

A Juventude Católica de Elor ia
nópolis, pela sua campanha em.

preparação do NATAL intitulada
"UMA LUZ NAS TREVAS" dedica
conto parte dessa .campanha LIma

Dramatização Litúrgica sôhre o

Advento oferecida as Associacões.
Católicas da Capital' e aos católi
cos em geral, no Cine ROXY, no-

4 .. -

r, t· d' IJ b·
dia 14 do corrente, ás 19,30 horas.

llSSOmacao ,a anaease e nUgeu 81r08 �1g��!�b�laq�e g�����ã�a�el�����(7��De ordem do Errgo. Presidente, convido as autoridades, com o Revmo. Vigário da Paróquia,
imprensa e as pessôas interessadas para assistirem no Clube Cônego Frederico Hobold ou com a

::2 de Agôsto, hoje, 10 do corrente, às 20 horas, a conferência que própria Juventude, na- rua Felip(!
O engenheiro urbanista Mario Puccí fará sobre, o plano urba- . Schmídt, 44�

. .

"r.1 É vedada a entrada de menores de'nistico da cidade de l.' lorianópolís em comemoracão à Sema- 15 anos, pois para estes oportuna-
!la do Engenheiro.

"-

mente será realizada uma sessáo
José Amaury de Aragão Araujo, 1° Secretário. especial.

Movimentam-se os universitários do PSD Conferência sôbre o plano
_

RIO,9 (V. A.). -. Acaba ,de ser �u�dada a Ala Universi�á- urbaDístico de FlorianópolisJ_'Ia do P. f;l. D. do Distrito. Tera por objetivo propagar, nos meIOS

estudantis. os principias 'e 'o .programa :do partldo.
Foi escolhido para presidente da Ala o universitário Men

odes Morais, que esteve, ontem, com o sr. Nerêu Ramos, a quem
deu cíencía do fato. Conversando .com nossa .reportagem, no

Monroe, depois de se ter. avistado com aquele dirigente,
o sr. Mendes de Morais informou que. êle e seus companheiros
estão confiantes em que a Ala Universitária do P. S. D., terá
.atuação proficua, em pról dos interesses Ideológicos e eleitorais
co partido.

dos

o . aumentó dos
. autarquicos

Rio, Q (V. A.) - A questão
do aumento dos artarquicos
contínúa na dependência do re

cebímento de dados das insti
tuições de previdência por par
te do Ministério do Trabalho"

«Uma luz
nas trevas»

.
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PROGRAMA PARA o MÊS DE DEZEMBRO -- DIA 18 (SÁBADO), GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE:'
DIREITO; DIA 25 (SÁBADO),. GRANDIOSA "SOIRÉE" DE NATAL; DlA 26 (DOMINGO), COM INíCIO ÁS 16 HORAS, GRAN
DE "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA.FEIRA) TRADICIONAL,

BAILE DE SÃO SILVESTRE. \

Homenagem do '-o N. hancisco Marttnelll

Ol.mpio F ,dconiere da Cunhe!
e o gral.

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

Pasticipaçiio dos meios sociais, comerciais e culturais
de Florianópolis ,

Conforme noticiamos, realizou-se domingo último, no Clube "12
de Agôsto", nesta Capital, o jantar que, com a participação das classes Durma bem- a noite toda
representativas de Florianópolis, o simpático Clube Náutico "Fraucis- Aqui está um remédio caseiro
co Martinelli" ofereceu ao nosso distinto conterrâneo e general do e econômico que lhe dará alívio
exército Olimpio Facolniérc da Cunha que, durante sua estadia entro

rápido da tosse e da bronquite
asmática, proporcionando um

'DÓS, foi alvo das mais expressivas homenagens de todos os que se ha- sono reparador a noite tôda
hituaram a admirar o insigne cidadão e militar, herói da FEB, na' carn- Nada mais garantido no mun

do do que PArrnin! -' tomad;
panha peninsular, na última guerra. duas ou três vêzes ao deitar _

A entrada do salão, 'o homenageado, que se fazia acompanhar de para combater a. asma sufocante
seu irmão, o sr. João Al câutara da Cunha, diretor-regional dos Correi

e a tosse rebelde da bronquite
os Compre hoje mesmo um vidro

e Telégrafos, foi carinhnsuments saudado pelas pessôas presentes. Consta- de Parmint nas boas farmá-
tamos à mêsa, a presença dos srs.: José Elias, presidente do Clube Mar-ti-

eías , Confie em Parmlnt que
lhe proporcionará alívio seguronelIi; José Cândido da Silva; José Tolentino de Souza; Luiz Oscar Carva- e rápido dêsse esforço asfixiante

lho; Osvaldo Machado e Acioli Vieira, membros da diretoria do referi- para respirar. ,

do Clube; Jaime Linhares; João Alcântara da Cunha; Arão Cunha; De-
P-19

sembargador Henrique da Silva Fontes; Desembargador Müller Salles, ••••••••••••••••••••••••••
Presidente do Tribunal de Justiça; Vereador José do Vale Pereira; 20 fi) e

Tte. Alberto dos Santos Fajarrlo, representante do comando do 14° B. c.,' o.: Dôfilónrafa ;
CeI. João Cândido Marinho, Comandante da Policia Militar; Deputado •

� iPaulo Fontes; Deputado .Toà'o José de Souza Cabral; Sólon Vieira, di- e.. diplomada: IIreter da Secretaria elo Tribunal Eleitoral; Edmundo Simone; Paulo •

Dutra; Zuri Cunha; Otávio Marquês Guimarães; Roberto de Oliveira; do.= Oferece seus serviços. IBanco do Distrito Federal; Dr. Wanderley Júnior; Dr. Henrique Rupp
Júnior; José Augusto de Farias;' Osny Gama d'Eça; Geraldo MülÍe: Cartas a Maria Inês

Salles; Ademar Gonzaga; Dr. Joel Souza; Tte. Ivan Luiz Linhares, d� ! Ferreira.

I14° B. C.; Dr. Lauro Luiz Linhares; Vereador Gercino Silva; Vereador • Caixa Postal 55.
---

Vitor Fontes; Vereador Manoel Donato da Luz; Horácio Linhares; �Ii- : Leia Divulnueguel Savas; Luiz Freyeslehcn ; 'l'ancredo Hosterno; Acarí Tupi Carn- •••••••••••••••••••••••••• , �
,

pos: Ildefonso Linhares; Lauro Linhares; Major E1ói Mendes, Comu- EscritÓrio Técnico '

doro da Federação de Motor e Vela Santa Catarina; Dr. Rafael Cruz "Jornal deLima e Waldir Mendonça. Cid Rocha �maral
Em nome do clube homenageanta o sr. Osvaldo Machado pro- ENGENHEIRO CIVIL

nuncíou o seguinte discurso muito aplaudido pelos presentes: Aviso aos srs, interessados que, OSenhor General Fa1coniére da Cunha. tendo regressado de sua viajem aos

O Clube Náutico Francisco Martinelli vos oferece esta festa, sim- Estados Unidos da América do Nor

pIes, despretenciosa; mas, com o oferecê-la, entendeu pod�r assinalar te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro- Ivossa tão grata visita, após êsses longos anos de ausência ela cidade que
cha Amaral reabrirá .seu escritório EiIIlIi 1O!!!!!Í!!!!'I!

tantas vezes aclamou o companheiro vitorioso nas pugnas náuticas. (Rua Presidente Coutinho n. 22),
Reunis, ainda, aqui, parte da vossa guarnição; até o menino d

nos primeiros dias de agôsto, espe

então, timoneiro seguro do barco que tripulaveis. Aqui estão alzuns rando continuar a merecer as espe
dos amigos e companheiros das reuniões familiares; dos bailes nos °dis� I ciais atenções de seus amigos e

trttos da nossa ilha, ainda hoje lembrados pela expressão de graça e
clientes,

alegria que sahies neles imprimir. Pedro Medeiros, Auxiliar
Dão-nos a honra de sua presença ilustre expressões das forças

armadas: da
. magistratur�, d,a advocacia, do magistério, \ da imprensa

do fUD�lO�ahsmo, do comercio, T'rouxerarn-nos sua s'OlidariedadL
compan nerros das associações do esporte ilhéu. Vêdes, sr. General,
que esta .é bem uma f�sta de amizade e simpatia São, também, os aplau
sos. a bnlhapte carren'a do soldado ilustre hoje, sem dúvida, uma das

�aIs respeitaveis figuras do exercito nacional. Ainda ressoam as ela
nnadas na magnifica vitoria que tambem construistes nos campos de
batalhas da velha. Italia para honra e orgulho do Brasil.

Tendes, aqui, as razoes que nos levaram a festejar vossa estada
em Florianópolis.

'

O Clube Náutico Francisco Martinelli ao significar-vos toda li
sua simpatia, quer também formular os melhores votos pela vossa fe
licidade pessoal.

A seguir ', o sr, General Falconiére, de improviso, e em rápidas pa
Javras, agradeceu a carinhosa homenagem, declarando estar grato a

manifestãção de amizade que lhe era tributada. 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON.
Está, pois, de parabens, 'O glorioso Clube Náutico "Francisco Mar- TA P. FABRICAR) Aviso importante aos senhores Austriacos,

tinelli" por ter a feliz idéia de homenagear ao bravo general conterrâneo Vende-se
merecedor da admiração de todos 'Os cidadãos catarinenses.

'

Maquinárlo Cr$ 250.000,00 que se acham Registrados como
"O Estado" presta ao insigne general Falconiére a homenagem do Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00 d· I· d d 'I

-

seu respeito e faz votos pela sua felicidade pessoal. Situada em Campo Alegre - S. c. e naclona I a e !\ �ma
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut'J.

Brusque - Santa Catarina",

)
J
•
•
I

6xIO metros, toda de •

• material. ,:
TRATAR NESTA REDAÇÃO "

1=------,
--::

Ao tomar IJperitivo
•

Peça Bitte!' :
Aguia puro :

f :

- .....-- ...: ,/"JV'J"J'_w_...__.._.._.,_· .,.."..".._.l"..........................-......-...-__..• ......w...........,,·

Atenção, senhores censtrutnres
Já ,�e encontram à venda as TELHAS COLONIAIS da afamada

marca ARANHA", Sim .\Tv. Ss. poderão agóra resolver Iácilrnenta o
problema das suas con�ruções estilo colonial, porque sob a o' ti
d "ARANHA"

gara n 13
a marca , caba de ser lancada no lnercado

.'
. ..,

'" a maIS per-
feIta telha par esse fUD. \

'

TELHAS ARANHA COBREM "MELHOR

D
---,� ---- ----

TltOGRAFIA
Corresponde11c: ,
'�mer(iaJ

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozd

METODO:
Moderno e EficientB

BRONQUITE
ASMATICA Viage com conforto

Dr. Lindolfo A.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Co.n..titui,õ�. de .ociedad..
e ••niçoa core1':lto., em geral.
!Organizaçõu cantabei•.

Regi.troe. _área•• di.pondo.
n. Rio, de corre.pendente.
E.eritório: Rua Alvaro d.

Canalha n. 43.
Da. 8 à. 12 hera••

Tel.foRe 1-494

pelo

({RAPIDO SUL BRASILEIRO»

(asa Recem
consfrutde
DESOCUPADA

RUA FELIPE hEVES

O Aperitivo completo

Diariamente entre

Fpolis ..
- -Itaja í ...Jeínvíle-Curitiba

l

AGENTES

Fiuza lima , Irmão

e I

mais
Sauta

Joinvile"
decompleto Orgam

Catarina

Censo dos Comercíóríos
Proorrogado até dezembro o prazo de recebimentos das relações de

empregados
Em dezembro do corrente ano, conforme foi amplamente noticiado, ..

realizar-se-à o censo dos comerciários e dos demais profissoinais que

se i ncluem entre os segurados do I. A. P. C.
O poder público está vivamente interessado no estudo de vários .

problemas da previdência social, com o objetivo de racionalizar e

an.plíar o sistema de beneficios, acomodando-os ás possíhilidades ii-o
nanceiras das respectivas instituições.

Afim de obter base preliminar segura para 'O lançamento do refe

rido censo, solicitou o L B. G. E., a todos os empregadores, a remessa'

urgente de relações do pessoal.
De inicio, fôra fixado o prazo até 31 de outubro, para o forneci

mento das relações em causa.

Este prazo acaba de ser prorrogado até 31 de dezembro, devendo

as relações aludidas serem remetidas para o seguinte enderêço:
L G. E. - Censo dos Comerciários
Caixa Postal 2.925
Rio de Janeiro - DF

Procure ou escreva á firma M. L. ARAUJO - Emprêsa Intermediá-"
ria � que, promover», com rapidez e eficiência, a devida retificação de- ..

seu registro (Cart. modo 19) á sua legítima nacionalidade - AUSTRíACA_.
ESCRITóRIO: - Praça 15 de Novembro, 23 - 1° andar - sala 4·

- Caixa Postal, 195 - Enderêço 'I'elegráfico : INTER

FLÓRIANóPOLlS - SANTA CATARINA

r_·.·.....-.·_..· .....-.·.-.l".....· ...·.-_�·.....·."._-.-.-.-.-.-_·_-_-_-.l"......._-.-.-.-.....-.-.-.-.-.__

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

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades Cr$
Receita . 7 • • • • • • • • • •• Cr$
Ativo Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

80.900.60fi,30
5.978.401.755,97

67.053,245,:10
142.176.603,go
98.687.816,30

76.736.401.306,20

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3o ESTADO- Sexta felr. 10 cte:Oezembro d. '948

ANIVERSARIOS
SRA. ANTUNES DA CRUZ
Fez anos ontem a exma. sra.

d, Leocádia 'Eugêma da Cruz,
digna espôsa do sr. Antônio An
-tunes da Ctuz, alto funcionário
da Prefeitura e prestigioso po
lítico pessedista no distrito do

· 'Ríbeirão.
A ilustre aniversariante foi

· muito cumprimentada pelo feliz
acon tecimen to.

Fez anos ontem o sr. Elisiá
rio Maciel, dedicado funcioná-

· 'río da Diretoria de Obras PÚ
blicas, atualmente dirigindo as
obras do novo Grupo' Escolar
D. Jaime Câmara, no próspero

. distrito do Ribeirão.

NEli! SE DISCUTE I
1:m minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ
_l"IL.\f!, ainda mais agora que está distribuindo
-conro brinde, valiosas BATERIAS DE ALUo

, [a

ANA·LúCIA
Participa aos seus parentes e ami
.:gos de seus pais, Tte. Paulo Meu ,

«louça e Nilcéa Luz Mendonça, I)
nascimento de seu irmâozinho
"'Paulo-Roberto, ocorrido

ô

ntem, na

:l\-laternidade "Dr. Carlos Corrêa".
Florianópolis, 8-12-48.

V,ÉRA e ALBERTO LUIZ
-:participam aos parentes e amigos
-de seus paes, José Casimiro e Éri-
ca Fener Orams. o nascimento de

.

eseu irmãozinho tlOBERTO ocor
o

•.rído dia 6-12-48.
FIorianópolis,

Antônio Kowalski e

Senhora participam
a seus parentes e pes
soas de suas relações,
o nascimento de seu

primogênito, MURILO
ANTÔNIO, ocorrrido
no dia 7· do corrente,
na Casa de Saúde e

Maternidade "São Se-
bastião".

A DONA DE CASA

iPrefere uma BATERIA DE ALUMINIO?
1'ode recebe- la de presente, preferindo oCA,
'FÉ MIMI. E corno é delicioso O café MIMI,

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

I Tom�ndo Hitler
4guia puro

1 Nãé' terá inilisgestão
".

OS RUSSOS REAGEM Winston Churchill passará
um dias no Brasil

vinte
Pretendem completar o isolamento da zona anti-scnnéiica

de Berlim Coroados de exito os entendimentos para trazê-lo ao nosso país
Berlim, 9 (U. P.) - O abasteci-J de ocupação na Alemanha, general Rio 9· (V. A.) _ "A noticia da berá tributar-lhe as homenagens

menta aéreo anglo-americano de Lucius Clay, revelou que as indus-
. visita' do sr. Churchill ao Brasil :.;c. que merece, pois o povo brasi1eir�),Berlim assentou hoje outro rude trias da Alemanha ocidental teem pode ser recebido entre nós com democrático por vocação e tradí

golpe ao bloqueio russo, ao trans- sido sumamente favorecidas pelos a mais viva satisfação", declarou ção, vê em Winston Chuclrill não
portar o segundo total mais eleva- serviços de técnicos alemães que ôntem a um matutino carioca 'O sr. apenas o lider insuperável na guer
do em toneladas de alimentos e ar- fugiram em grande número do se- Hildebrando Acioli ministro inte- ra, como e principalmente o ad
tigos essenciais desde que os so- tor soviético. No que se refere ao rino das Relações' Exteriores. E mirável dirigente universal Da
viéticos implantaram o bloqueio, abastecimento, 'O tempo quase per- acrescentou: "Sabemos todos rrue cruzada em que está empenhado o
há seis meses atrás. Ao mesmo ten.- feito fez com que britanicos e nor- Churchill é uma das maiores figa- mundo ocidental pela salvação
po, as autoridades russas, não sa- te-americanos dedicados a essa t�- ras de estadista do múndo contem- dos valores eternos".
tisfetias com haverem dividido a refa voassem continuamente no porâneo. Sabemos também que êlc
cidade de Berlim em duas, deram periodo das 24 horas do dia condu- foi a alma da resistência britanica Winston Churchíll deverá che
mais um passo para o completo iso- zindo abastecimentos, realizando ao assalto ao hitlerismo, resistê n- gar ao Rio de Janeiro em agôsto do
lamento de ambas as partes ao sns- 748 vôos para trazer um total de cia que num momento dado e em ano próxi.no, salvo se motivo de
pender o serviço postal entre os 3.133 toneladas de viveres, carvão várias frentes se opôs sozinha à saúde ou de ordem politica ímpe
soviéticos c ocidentais. e outros artigos. O único total mais vitória do nazismo. O Brasil, ao dir o seu afastamento da Inglulcr-
Em meio a essa situação tão pre- elevado que este foi conseguido em receber o seu grande aliado, sa- ra.

judicial para os berlinenses, sur- setembro último, quando se trans-
giu uma nota otimista quando o go- portaram para Berlim 6.987 tone- 'II I.,.••••••••••••• IIII11S1•••• A'••••••• III III'..

vernador da zona norte-americana ladas de abastecimentos. BODAS DE OURO

Uma menscrqem às
Mães de Florianópolis
JUVENTUDE OPERÁRIA -DE

rCATÓLICA
faz uma apêlo todo es-

FLORIANóPOLIS - J. O. C, pecial.
"Uma luz nas trevas" Vejam os brinquedos que não in-

Campanha do BRINQUEDO USA- I teressam mais a vocês, embora
DO para a criança pobre do nos- mesmo um tanto gastos, pois a J.
so morro, oferecido pelas mães de O. C. se propõe a arrumá-los para
Florianópolis. depois oferecê-los à criança pobre

Dezembro se aproxima e com do mOFO. Assim pedimos também
êles a nossa grande festa de fami- retalhos para confeccionarmos
lia - O NATAL. vestidos de bonecas, restos de tin
Nêsse dia todos estão felizes e em ta para pintarmos brinquedos de sé

quasi todos se vê o sorriso da ale- madeira, etc.
gria, É no contacto quasi diário com
E êssc sorriso é tão lindo quan- essa gente que .nós vemos como es

do se estampa no rosto da crian- tão revoltados contra o habitante
ça. . . da cidade, pois são uns inconfor-
Mas, nem toda a criança sorri mados da sorte.

nêste dia. Não sorri a criança do E, é levando êste brinquedo que
morro que olha com tristeza e qui- tú, mãe da cidade, mandas à mãe
ça despeito a criança da cidade - d_o morro, que a JUVENTUDE
que passa abraçada à sua bO.neca IOPERARIA

CATóLICA provará ao
ou ao seu cavalinho. povo. do morro que o povo da ci-
E como é bom despertar o sor- dade é bom e tem caridade para

riso na eriança. com 'os desajustados sociais.
E tú, mãe de família, mãe hra- Bôas festas de Natal, mãe da

sileira que és conhecida em todo cidade, deseja-te a JUVENTUDE
o mundo como anjo de caridade, OPERÁRIA CATóLICA DE FLO
não te sentirás mais feliz se no RIANóPOLIS, Bôas Festas deseja-te
teu Natal, ao lado de teus f'ilhi- também o sorriso da criança po
nhas, souberes que no casebre do bre do morro.
morro há uma cr-iança feliz que
sorrí e cujo sorriso foi despertado NOTA: - Por êstes dias irá uma

pelo brinquedo que lhe deste? comissão da J. O. C. - JUVENTU-
Coopera conosco na campanha do DE OPERÁRIA CATóLICA à tua

BIUNQUEDO USADO, pois esta casa para recolher os brinquedos e

campanha é muito tua e como é se quizeres dar também roupa usa
tua também, criança da cidade, a da de criança ou bombons e balas,
quem a JUVENTUDE OPERÁRIA tudo isso será bem aceito,
�...........................................•.......

A encampação da Leopoldina
repercute em Londres

Rio, 9 (v. A.) - O caso da empregados e 'a parte social.
Leopoldina continúa em estu- Londres, 9 (U. P.) - As notí
dos para a sua encampação. O c:ias não confirmadas, de que o
assunto está na alçada do Mi- "govêrno brasileiro está para ad- ODEON, hoje. não haverá sessões

nístérío da Viação e Obras PÚ- "quírtr a Leopoldina Railway aní, Cinematográficas.
.................................blicas. A sua relação com o Mi- maram as transações com as

I
RITZ, hoje ás 7,30 horas

nistério do Trabalho, diz respei; "debentures", que subiram duas É COM EST� QUE EU von
to apenas à situação de seus e meia libras esterlinas. COM: Oscarito - Catalano -

______________________________ IGrande Othelo
.

, No programa: 1° A Marcha .da
Vida Nacional 2° Noticiário Univer
sal - Jornal
Preços: Cr$ 4,W e 3,00
Censura até 14 anos.

Instituto 8rasil-Estados Unidos

e
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_ ede-se a quem encontrou um par
.

de óculos côr amarélo-escura. com Observo . . . . . . . . . . .. ,.,....... , ,' "., .. ,.. . , .

uma perna quebrada, num dos ôni.
bu.s linha Circular, ou num banco

., ,... .. . , '.. . "."....... . .. ,.' .dõ Jardim Oliveira Belo, o obsé·
quio de entrega·lo nesta Reda�ão,

que será gratificado.

Pelo presente são convidados os senhores sócios do Instituto Pra
síl Estados Unidos de Florianópolis, a comparecerem a Assembléia Ge
ral Extraordinária, a realizar-se no dia 13 d-o corrente próximo, segun
da-feira, ás 19,30 horas, em sua séde social, à Rua Artista Bittencourt,
2, afim-de tratar de assuntos gerais.

THOMAS CHAVES CABRAL - Secretário

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

Nome

Rua Est. Civil , D. Nasc.

Completa, hoje, 50 an-os de casado, o benquisto casal Nicola� .10-

Vieira e d. Joana Vieira, residentes nesta cidade.

Votado desde a juventude ás artes grááficas, o sr. Nicolau Viei

ra é um dos mais antigos profissionais da cidade, tendo emprestado L'

esforço de seus serviços e de sua dedicação, a diversas oficinas do

jornalismo local.
. .

Casado. com a exma. sra. d. Joana Vieira, viu seu lar enl'l�ue�:-
do com os seguintes filhos: Francisco José Vieira chefe da Secçao fIe

Obras da Imprensa Oficial; Otília Vieira, casada com o sr
.. �veltno

José Pinheiro, residente no Rio, Bomeu Vieira, chefe da� ?flclllaS �e
"A Gazeta"; casado com a eXI�1a. sra. d. Zilá Gevaerd Vieira; Eulaíía

:Vieira, casada com o sr. Alberto Alves.
_

Senhora de belas virtudes, espôsa dedicada e mae carinhosa, a

exma. sra. d. Joana Vieira goza da estima e cop.sider.ação de 'seu vasto

circulo de relações .

Festejando hoje, suas bodas de ouro, o distiuto casal receberá os

abraços dos amigos, ,..

4s vanas dos parlamp,ntar.�s comonistils
Rio, 9 (V. A.) - O projeto culos pOlltICOS.

,.. "

relativo ao preenchimento das Quanto ao critérío q�e sela

vagas dos parlamentares comu- adotado �ara o pree�c_lllmento,
nistas já em regime de urgên- parece nao haver dúvidas de

cia n� Câmara, atinge sua fa- que será o do "voto nulo", con
se final. Vai ter, assim, solução forme acôrdo firmado entre o

o problema que durante largo PSD e a UDN, com o qual, tam

tempo tantó interessou os cír- bém, concordou o PTB.

Há, no entanto, alguns par-
lamentares que prefiririam ado
tar o ponto de vista há tempos
exposto pelo deputado Agame
non Magalhães, ou seja, que as

vagas não sejam preenchidas.
Dentro do PSD, porém, um

-grande grupo preferiria que se

considerassem os votos "em
branco". Os que assim pensam
justificam sua posição pelo fa
to da UDN ter considerado ina-
ceitável qualquer solução que
não fôsse a de novas eleições e

estar, agora, por interêsse prõ-:
prio, querendo o "voto nulo".
Para êsses pessedistas o PSD de

Fernan-
veria cuidar apenas, também,

da Téla de seus interêsses.
Vida -- Entretanto, tudo indica que

os partidos fecharão a questão
em tôrno do "voto nulo". Esta é

pelo menos, a impressão domí-

n,ante entre a maioria dos se

n(1dores e deputadOS �que ,ouvi
mos s6bre o assunto.
Quanto à realização de novas

eleições, é solução que foi pos
ta completamente à margem.
Os debates já travados no ple-
r:ário da Câmara, sôbre o assun

to, exprimem essa diversidade
................................. ',

de opiniões, não se duvidando,
porém, seja vitoriosa, afinal, a

tese dos votos nulos, com a qual
acordaram os partidos pelos
órgãos responsáveis,

\
Agradeceriamas, também, a gentileza de notícias de nascimentos,

casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

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

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, }iv.re ou ofi
ciaI. .

I BUREAU UNIVERSITARIO
Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes, - Av. Alte.

10 andar. ex. Postal 3932 - Rio de Janeiro.
Barros 11

CINEMAS

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

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
última Exibição
ROSANGELA

COM: Esther (Santa) -

dez - Antônio Badú
No programa: 1° Jornal

Nacional 20 A Luta Pela
Short
Preço: Cl'$ 3,00 único
Censura até 14 anos.

.
.

ROXY, ho.ie ás 7,30 horas
última e Definitiva Exibição

SONATA DE AMóR
COM: Paul Hcnreid - Katherine

Hepburn - Robert Walker
No programa: 10 Noticias da Se

mana Nacional 2° Atualidades War
mI' Pathé - Jornal
Preços: Cr$ 4,80 e 3.00
Censura até 14 anos.

RITZ, súbado
AMARGA IRONIA

RITZ, domingo
MARCADA PELA CALUNIA

ODEON. domingo
R_<\.1\JCHO GRANDE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Terminou, afinal, o exaustivo trabalho de leitura, exame

e classificação dos milhares de trabalhos enviados ao

grande concurso instituído pela Sul America. O julgamento,
feito por uma comissão de nomes dentre os maiores da
literatura brasileira, foi levado a' termo com a mais rigo
rosa imparcialidade. Como ninguem ignora, os trabalhos
eram assinados por pseudônimos, A relação a seguir ainda
é feita de acôrdo com os pseudônimos adotados. A aber
tura dos envelopes de identificação foi efetuada no dia

2 do corrente, às 14 horas, em solenidade aberta ao pú
blico e á imprensa, no salão da Sul America, Companhia
Nacional de Seguros -de Vida, no Rio de Janeiro.
Anunciando os primeiros resultados, a Sul America de

seja agradecer a todos os que a distinguiram com sua

confiança e colaboração, felicitando-se pela admirável
compreensão da função familiar e social do Seguro de

Vida, brilhantemente revelada por tantos milhares de
concorrentes.

'31 - "Irene"; 49 - "Auriverde"; 57
- "Bisturi"; 70 - "Paulo Antonio";
102 - "Junio"; 110 - "Caramurú";
154 - "Joana"; 172 " "Martha Al

varenga"; 179 - "Amicus Verita

tis"; 180 - "Marüú"; 197 - "Rerum

Novarum"; 255 - "Jati"; 301- "Ma
riano de Sá"; 341 - "Defunto Bi

ríba"; 347-"Guaicurú"; 336 - "Ja

son"; 466 .: "Flora"; 486 - "Paulo

de Damasco"; -547 - "Vauvenar

.gues"; 574 - "Aspirante"; 621-
"Anatolio"; 637 - "Viajante X";
749 - "Anatolio"; 813 -' "Dick
Ribeiro"; 932 - "Angela Mascare

nhas"; 981 - "Astroldo Gurgel";
988 - "Nêlio Amado"; 992 - "Filho

de Santa Cruz"; 1003 - "Varo";
1004 - "Florzinha"; 1429 - ','Mar

quez do Sarobá"; 1446 - "Catônío
Callino"; 1477 - "Mineiro Previ

<lente"; 1506 - "Sàndalo"; 1655 -

"Donely"; 1666 - "Amarindo"; 1738
- "Lucélio"; 2060 - "Nobre"; 2137 -

"Jâguarí"; 2174 - "Pareara"; 2355-
"Jeca Tatú"; 2412 - "Ftlósofo"; 24,27
- "Eugenia de Aragão"; 2477 - "To

cantins"; 2574 - "Tocarí"; 3136-

"Cid Campeador"; 3183 - "Paulis

ta"; 4)44 - "Alfa"; 4719 - "Fran";
4794 - "Pater Famílias A. G,".

12 - "Jocastel"; 22 - "Securos Fi

delis"; 35 - "Oris"; 39- ".Tomaca";,
58..c "Esboráu"; 74 - "Previdente";
86 - "Matias de Aragão"; 90 - "P,

Sereno"; 91 - "Barbara de Mon

talvão"; 97 - "Caramurú"; 104 -

"Acepê": 129 - "Sonhador"; 134 -

·'Capichaba Mineiro"; 137 - "Ala";
163 - "Yára"; 171 - "Arquimedes";
173 - "Rosariense"; 185 -"Herval";
196 - "Caramurú"; 245 - "Zita Mo

rávia"; 263 - "Sevahc"; 285 - "Ra

chel Conceagá"; 296 . "João do

Sul"; 304 - "Camille"; 314 - "Gua

.naguaiá"; 321 - "Bafonsil"; 322 -

"Crente"; 324 - "Montanhy"; 334

"Jodife"; 335 - "Vape"; 343 - "Tito

Lirio"; 355 - "Edelwiss"; 363 - "Ma

ke"; 386 - "Arrependido"; 387 ..,

-Alencarino"; 403 - "Emanoel Bra-

NÚMERO E PSEUDÔNIMO DOS CO�CORRENTfS PREMI�DOS:
A

PRIMEIR.O PitE 10 - CR$ 10.000,00
e uma Apólice liberada de

'

pagamento, no vedor de c-s 10.000,00
2090 -

IIAUTHOR:"
(O

SEGUNDO PRÊMIO - CR$ 10.000,00
138 - uED.EMUR'�

•

TERC!EIRO PRÊMIO -- CR$ 5.000,00
" ( ,

1886 .. ""PRAÇA ,SETE"
• I

10 PRÊMIOS DE CR$ 1.000,00
320 - ilJomor"j 606 -

IJAfonso Ma1ascrte"j 935 - IIEpiderme"j 962
- "María Anunciado"j 1018 - "Silvio Romero 'i 12J9 "Bruner";
1/2556 - IIMatiazinha 'i 29�1 - "Nauti\Js"; 3135 "Qvincas Borba;

4244 �

IIArmando".

sil"; 416 - "Cigana"; 423- "Zé das

Musas"; 425-"Ardnas"; 42..9·"Acir
Ernalus"; 438 - "Elmano D'Avila";
444 - "Mãe de Família": 449 - "O

Enviado da Luz"; 461- "A Protes

tante"; 477 - "João do Monte"; 492
'

- "Han Id'; 494 - "Raquel Rodri

gues"; 512 - "Silvio - Luiz"; 515 -

"Jod,an '; 522 - "Peri"; 528 • "Zé
Brasiliano"; 540 - "Joquine';';, 543. '

"Cor'leu"; 545 - "Platão"; 555- "Me
phístcpheles": 563 - "Candidatus";
566 - "Sulino"; 570 - "Ignotus"; 581

"Heloisa Ariosto" - 585 - "Lai"; 601
"Sandra Patrícia"; 604-"DelMayo";
607 - "Pelicano Junior"; 641 - "Tu

lio"; 6116- "Lalurl"; 651- "Nessune";
662 - "Tinguy Curitibona"; 709 -

"Peême"; 715 - "Amilcar"; 733 - "A

Tranquilidade"; 742 - "Robesil";
745 - "Abelha Mestra"; 779 - "Co

rumbaense"; 892- "Pierrot"; 941-
"Cons�lo Sanchez"; 954 - "Eras

mo"; lQ90 - "João Antonio"; 1116
- "Richard Fleiuss"; 1139 - "Jo-

randa"; 1162 - "Marcos Otavio";
1177 - "Praetextatus' ; 1196 - "Ata
crim de Albuquerque"; 13'77 - "Cé

Iimene"; lS:H - 'Alei le;; lVfontii

nalva"; 2070 - "Leti ria": 2lJ2 -

"Justus": 2192 - "Professor"; 2216
- 'Estudante"; 2352 - "C, C<'lia";
2354 - "Aldrovando Cantagilo";
2663 - "Efernor"; 2749,'''Richard'';
2984 - "Creso Augusto": 3\120 .

"Pacato Pacifico'<.. ?Q17 - "Lere

nense"; 3101 - "Ignorado"; 3193 �

"Fulô"; 3223 - "Princezu"; 3836 -

"Joio"; 3892 - "Rajah I",

780 - "Dama do Nilo"; 783 - "Mar
_ .garída Palhares"; 856":"Mdrgaaa";
891, - "Majo"; 893 - "Vinicius":
897· "Matarunense"; 909- "Plinius";
910 - "Barretense"; 914 - "Sera

pião"; 915 - "Filósofo Social"; 934

- "Expectador"; 969 - "Linda Pas

torínha"; 9 78 - "Carlos Augusto".
1012 - "Segurado"; 1042, "Expedi
cionário"; 1052 - "Pístorelí ': 1115
- "Arthur Roberto"; 1.151 - "Mo
desto Candidato"; 1158-"Ari He
rcn"; 116: - "Ararigboia"; 11'71 -

"N, M, Coignard"; 1216 - "Myre-'
nel"; 1221 - "Agapê"; 1225, "Jack

son"; 12!9 - "Geravon"; J237 -

"Jorg<:! d � Oreci"; J2{5 - "Guaja
ríno Junior"; 1248- "Garapú"; 1252'
- "Barão de Minas Gerais"; 1328c
- "Capistrane Góes"; 1329 - "Ganso
do CapHolio"J;,1332_- "Anais"; 135&
- ';Piraju"; 1360 - "Eco"; 13ô2 -

"Marco Palo"; 1398 _" Ben-Hul' de
Richelieu':;, 1402 - "Cariam"; 1403
- "Margareth"; 1418 - "Cantú"; 1432
"Tiago"; J434- "Amil"; 1438 - "Rui

Deleuse"; 1450 - "Curioso"; 1�70 -

"Cimarron"; 1479 - "Míque"; 1485

"Pery"; 1512 -"Carmo Peregrino";
1555 - "Henrique Jorge";- 1588 -

"Me i Lin "; 1590 - "Emilinha": t6le

Sul A,meriea
COMPANHIA NACIONAL 'DE'SEGUROS DE VIDA

Fundada em 18'5

z o ;"GO/M\ ', ..

- "Don Casmurro"; 1621 - "Menta

lista"; 1626 - "Ricardo Valério";
1647 - "Ortebal Ostan"; 1649 - "Bra

s iIeiro Sulamerrcano"; 1691- "Acir

Éma1u�"; 1703 - "Ignotus"; 1712 -

"Mme. Sevígné": 1713 - "Dom Cri

tilo"; 1732-"Marcus"; 1744-"Inap.";
1762 - "Inocência de Taunay"; 1793 '

"Juca Mulato"; 1796 - "Previden

te"; 1803 - "Securitas"; 1817-

"Epaminonda'i - O Amigo da Ver

dade"; 1836 - i'Hagaó Toga"; 1846

"Gilcorama"; 1858 - "Confidente";
1860 - "Kosmus": 1876 - "Pôr to Se

guro" 1885 - "Sulamita"; 1894 -

"Caoin"; 1899 - "Otto Junior";
1900 - "Rei do Ouro"; 1919 - "Ica
ro+; 1947 - "Niono"; 1957 - "Bar,
bo .a Fleming"; 1985 - "Moema";
�u05 - "Leonam Dcger"; 2053 -

"Angaturama"; 2056 - "Breno";
2107 - "Potengy"; 2127 - "Marísia":
2149 - "Halifax"; 2167 - "AmaJek

Jampolsky"; 2211 - "Helymarko
Mayza"; 2238 - "No Amor"; 2244,
- "Interpelante"; 2284 - "Júnior";
2305 - "Llave"; 2334 - "Lucilio

Mauro"; 2362 - "Xartdí"; 2365 -

"Braz Cubas"; 2403-"Anc Sheyla";
2413 - "Homancini Neto"; 2426 -

<Abaêtê": 2480 - "Gêpê"; 2515 - "Mr,

Hard"; 2022 - "Três Marias"; 2553
- "Marcius"; 2558 - "Brasileira Pa

triota"; 2567 - "Sylas"; 2573 - "Ci

rilo Faza"; 2382 - "Mac, Malcar";
2592 - "França Eterna"; 2598 - "An
ti'.{uarius"; 2616 - "Tito Lívio";
2705 - "Platão"; 2721- "Paulista de
S. Vicente"; 2736 - '�Robinson Cru

soe"; 2771- "Odlanra"; 2820 - "Na
zareth": 28�5 - "Marcus Delotel";
2860 - "Sarl,ltoga�'; �873 - "Th..de
Mileto"; 2882 - "Marte"; 2909 - "Li
no de Linnacs"; 2971 - "Guilher
me, o Tacitumo"; 2975-"Verovan_
do"; 2998 - "Alex"; '3001 - "Oiracír
Emalus"; 3040 -. "Zuljuge"; 3083·_
"Ceiracet"; 3109 - "Ducowaxy";
3173 - "Marsil"; 32O'4..:"Proviàens";
3228 - "Mineira"; 3237 - "Nereida";
3238 - "Ten�zinha"; 3270. _ "Juve
.nal"; 3272 - "H."Menon"; 32,75 .. _

"Ougã"; 3362 - "Mareio Marcelo";
336g - "King"; 3379 - "Jacar Selva";
3472 - "Sulaphilo"; 3618 - "Neva";
3653 - "Salaberte"; 3665 - "Cik";
370a - "J, Helvecius"; 3839 - "Ze

pernambucano"; 3848 - "C. Man-,

tiqueira"; 3856· "Pescador"; 3998
- "Marco Aurelio"; 4937 - "Paultii

za'·; 4105 - "Lina"; 4487 - "Lépi
dus"; 4..602 - "João Feio"; 4630 -

"Previdente"_

:

DIA 11 SÁBADO. "SOIRÊE" EM HOMENAGEM AO DIA DO ENGE NHEIRO E DIA 19. DOMINGUEIRA. INICIO ÀS 21
'HORAS. DIA 25. NATAL. FESTA PARA OS FILHOS DOS AssoélADOS COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE BOM-BONS,' DAS 15 ÀS 19 HORAS. DAS za
HORAS EM DIANTE, "SOIRtE-MIGNON". DIA 31 GRANDE BAILE DE SÃO' SILVESTRE,' COM A PARTICIPAÇÃO DE UM CONJUNTO MUSICAL DE

PôRTO ALEGRE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAlO Sexta-telr. 10 a. Dezembro cse ,.4.
----�--------------�-------------- ............

•

Lisboa, 7 (D, P,) - O primei- ções de homenagem ao sr, Fer-
.

TC ministro Salazar ofereceu, nandes com um banquete na I.hoje, em SUa residência particu-' embaixada. Estiveram presen
'Iar, um almôço íntimo ao chan- tes os ministros do Interior, das I-celer brasileiro sr. Raul F'errian , Finanças, da Justiça e da Edu-
des. Entre os doze convidados cação, o Núncio \ Apostólico, o

figuravam o embaixador do presidente da Academia de
"Brasíl, os ministros do Exterior Ciências, os diretores dos Servi-
e da Educação, o diretor políti- ços Políticos e Econômicos do
co do Ministério dos Estrangei- Ministério do Exterior, o diretor

. ros, sr. Antônio Faria e o conse- do Secretariado Nacoinal de In
.Iheíro da embaixada brasileira formação, o diretor da Junta
.sr. Guerreiro Castro. de Educação Nacional, o diretor
BANQUETE NA EMBAI'XADA do "Diário de Notícias", Vis-
Lisboa, 7 (D. P.) - O minis- conde Carnaxide e outras per

tro das Relações Exteriores do sonalidades.
Brasil sr. Raul Fernandes, após Após o banquete, o ministro
:almoçar com o primeiro minis- Raul Fernandes ofereceu uma 'Itro Oliveira Salazar, recebeu na rece�ção aos .f�ncionários e r,esembaixada do Brasil o sr. Nico- pectívas famílias da embaixada
.lau Franco, embaixador espa- e consulado do Brasil. I

.

.nhol nesta capital, que lhe ha- O chanceler brasileiro e sua V dvia solicitado .uma audiência comítíva partirão de regresso ao en e-se
Iespecial. Rio. de. Janeiro amanhã, ao Uma Garapeira nova com

O embaixador do Brasil nesta meío-día, a bordo do Transa- carretínha e latão.
capital encerrou as manifesta- tlântico "Alcantara". I Tratar com João Duarte, à

_________________________ ' rua Capitão Augusto Vidal 127

II Palhoça.• ••••••••••••• oe. 0 •••••• o' •••••••

I
DR. RAFAEL:- CRUZ LIMA

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Rua João Pinto

n,o. 18 - Florianópolis
1--��----�'--------�
,I SRS. ASSINANTES

1,'.1'sangue enfraquecido. f: de gôsto dellctoso e póde
ser usado em. todas as idades.

I I

----------11
��8DSO de segu�ados. d,e l�sUtoi�ões de I

Representações.'
PrevldencI3 Social ! ou Pracista

o Ministério do Trabalho acaba de tomar a iniciativa de realíza-.' 0ferece-se para Laguna e Sul do

-ção do censo dos segurados e bcnef'iciários das instituições de previ-', Estado, .pfertas com detalhes à

dência social, isto é, todos 'os Institutos e Caixas de Aposentadorias e
Caixa Postal n�, 109

'Pensões. Visando principalmente obter uniformidade de critério e bases \ Laguna - Sta. Catarina

técnicas no cáculo das reservas e do fundo teórico dos Institutos e! _

Caixas, e presente medida objcti va tornar possível um levantamento das'
. condições d� ',Vid�

do .trabalhad.ol· brasileiro, para atualizar os servi- li',:ços de previdência SOCIal no pais.
Há mais de dez anos se acham em funcionamento os diversos ins-. Esctitório recém organizado,

<titutos de previdência, os quais representam, de modo indiscutivel, uma precisa de "pracístas" para traba

.conquista no campo da politica social. Ressentem-se, é certo, tais institui- lharem nesta cidade e no interior.

ções da falta de melhores elementos para ampliar essa politica, com artigos de fiícil venda, e com

Daí a razão por que se vai proceder ao censo a ser levado a efeito 'boa mar�m de lucro.

através a rêde de coleta estatistica e.stendída por todo o território na- Informações á Praça 15 de No-

. tional. .vembro 22, 2° andar, das 8 ás 12

,

O I. B. G. E. assegurará desta fórma, o êxito do inquérito, não só •..••....•....... ,...... ." .....

,

nas capitais como ncs mais distantes municípios, em cada um dos i
quais funciona

_

uma Agênc�a _

de E.stat,iStica, devidamente aparelhada. I C�SA MISCE�NEA.di.tri-ICom a revelação das condições reais de um grande setor social, será I b\lhlc:ua do...�R'dtOtl �••� A

proporcionada, também, a oportunidade de se conhecer, à luz de dados es- V.c�.·' Vilvul.. e Di.co..

1crupulosamente apurados, como conduzir-se e orientar-se a futura po-
Rua Con,�lbeiro Matre

litica social brasileira.
E interessante, porém, ressaltar a necessidade de cooperação de Coce-Ira d'os Pe'sempregados e empregadores para com os órgão e pessoas encarregadas'

.

dos diversos censos, cuja eficiência dependerá da fidelidade com que Combatida no 1.0 Dia
devem ser respondidos os vár-ios itens dos questionários, Esta ef'iciê n- Seu. p�. coçam. doem e ardem tanto

cia, cabe dizê-lo, torna-se imprescindivel, pois o objetivo dos censos
.. ponto de qua_i enlouqu�-lo! Sua

pele �a, descueu ou sa�ra? A ver-

,li assegurar as entidades responsáveis pela rroxsa previdência social dadeir.. causa de_ta. afeeçoeo cután"".

1 é um germe Que se espalhou no mundo
OS novos e ementos, necessários ao aperfeiçoamento dos respectivos inteiro e é conhecido 80b diversas deno-

serviços, em beneficio dos próprios segurados e seus benef'lciários. minaeões. tais como Pé de Atleta. Co-
... '- ceira de Singapura, "Dbobv" ,coceua.

V. não póde livrar-se dêstes Bofnmento8
senão depois de eliminar o germe causador.
Uma nova desce berta chamada Niloderm

faz parar a coceira em 7 minutos. combate

os germes em 24 horas e. torna.. a pele
lisa. macia e limpa em 3 dias. Nixoderm

dá tão bons resultados Que oferece a ga

rantia de eliminar a coceira e limpar a.

pele wo só dos pés, coroa na malOr�a dos

casos de afecções cutâneas. espinhaa,
acne. frieiras e impigens do rosto ou

do corpo. °eça Niloderm, ao seu far

macêutic�.{:lOje mesmo. A nossa ga.

U· d DI
ranti.. é ..

.n ISO er _ua maior

fira li Ilecçi'$ Clllntas proteção. '.

chanceler Raul
homenageado pnr

Fernandes
Salazar

o

Partida para o Rio, õtitem, a bordo do «Alctitüara»

,
r

• PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA!
Não é sua culpa!
f: anemia que o deixa cansado,

aumenta os glóbulos sanguíneos e

pálido, com moleza no corpo e 0lh05
sem' brilho.
A anemia atrasa a vida porque

rouba as forças para o trabalho.
VANADfOL

VITALIZA o

ES-critério�

INa MunicipalCâmara
Inj01·m.açÕes sôbre o Teatro Alvaro di! Carvalho. - O abandono

de um Sub-Delegado de Policia - Ordem. do dia.

A sessão extraordinária de rer tê-las na sessão do dia íme-

ante-ontem foi presidida pelo i diato. .

sr. Batista Pereira, estando pre-I
Outro fOI o sr. Manoel Dona

sentes todos os srs. vereadores. to da Luz, também udenista.

Aprovada a ata da última Êste reclamou não ter sido sa

I sessão, foi lido ofício em que o tisfeito: ai�da indicação sôb�e
I sr.· Prefeito Municipal presta a locallzaçao de bancas de per

informações sôbre as razões do xr. E, finalmente, o sr. Roberto

indeferimento do requerimento da Luz Costa, da mesma banca

do sr. Afonso Delambert, desta da, disse que, ao visitar, dornin

capital. go último, a Colônia Santa Te-

resa, lá encontrando, abando

INFORMAÇõES URGENTÍS- do, o sr. Amaro Cardoso, sub-

SIMAS! delegada de polícia da Trindade.
Extranhando o fato, apelou no

O primeiro orador a pedir a sentido de lhe ser melhorada a

palavra foi o líder da minoria, situação financeira, por parte
sr. Gercino Silva, o qual entrou do município.
com um pedido de informacões I ORDEM-DO-DIA

•

'
I

sobre o arrendamento do Tea- I Foi aprovada a redação final
tro Alvaro de Carvalho. S. s. do projeto de lei nv 62, que con

ingenuamente quer saber qual cede pensões à víuvas de run
a Empresa que arrendou aque- I

cionários da Prefeitura, feito o

Ie próprio municipal e si sob que foram os trabalhos encerra

concurrência pública... E ain- dos e outra sessão, também,
da, encarece a urgência para extraordinária, convocada para
suas informações, dizendo que- amanhá, às 19,30 horas.
""......-.-.-_-.....__.-.-_-.-_..._M_-_-_-_...._-_-.-,.r-.o .-. JtIM.__-_-_-.-.-_-_-_-..-_-__ • __ • __ .,.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E HOSPITAL DE CARIDADE-

EDITAL 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, ate o dia 20 dõste mês, as 12 horas, receberá esta Ir
mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas em cartas fechadas,
de todos os artigos necessários ao seu consumo, durante o semestre de
Janeiro a Junho do próximo ano de 1949

Consistório em Florianópolis, 4 de Dezembro de 1948.
LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

Telhas marca «ARANHA»

Reclamem imediata
mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus ;.ornaes.

Senhores construtores: - Usem sempre em suas construções as aía
madas telhas MARCA ARANHA.

As telhas AHANHA - tipos "Colonial" e "Marselha"

gucrn-se das demais concorrentes pela sua

Classificação rigorosa
Absoluta imperrniabilidade

Facilidade e perfeição na cobertura
Resistência no manejo e transporte
- Queimação em fornos de alta temperatura e por

processo privilegiado.
TELHAS ARANHA COBREM MELHOR.

distin-

Pracislas

Â-;;�·;i����-P�·iT;::;�·;rd:;E-;;:·;,-;;
...

d-;·-T;:�;��
de P.,ugeiro't de Santa Catarina

ASSEMBLÉIA GERAL
De ordem do Senhor Presidente, ficam convocadas todas as Enl

prêsas devidamente inscritas neste Orgam de Classe, para' a Assembléia
Geral Ordinária à realisar-se sábado próximo, dia 11, ás 15 horas, em a

sua séde social, à Rua Gerônimo Coelho n. 3, nesta Capital, para a esco

lha e' nomeação dos Iuneionários desta Associação.
Para o ingresso a referida Assembléia, exige-se o talão de mensalí

dade do mês de Dezembro corrente e bem assim procuração legal, à repre
sentantes, das Emprêsas, cujos diretores-gerentes ou proprietário-s não pos
sam c.'lmparecer.

Florianópolis, 6 de Dezembro de 1948.
MÁ}UO MOURA, Secretário

Farmácias de plantão
flfês de Dezembro

11 "_ Sábado - Farmácia Catarinense Rua Trajano.
1.2 - Dom ingo - Farmácia Catat-inense - Rua Trajano.
18 - Sábarlo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
19 - Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
25 - (Natal) - Farmácia Sto. Agostinho _.::,. Rua Cons- Mafra.
26 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácías Sto. Antônio e

Xoturna sitas às 'ruas João Pinto e Trajano na 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autoriza

ção déste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, em 26 de novembro de 1948.
Luiz Osvaldo d'Acmnpora, farmacêutico-fiscal.

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

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cl excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras
Nova-Trento

I E. A. VIAÇÃO .,\NITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

- 12,10 horas
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Em comemoração à Semana
do Marinheiro, o comando do 5°
Distrito Naval organizou e le
vou a efeito, ante-ontem, no

estádio da F. �C. D., gentilmente
cedido, um grandioso e sensa

cional torneio futebolistico,
com o concurso das corporações
militares aqui sediadas. Nume
rosa assistência acompanhou o

desfecho das pugnas, delician
do-se com as jogadas dos 44
pebolistas.

'

O prélio inicial foi disputado
entre os quadros da Polícia Mi-

\ litar e do .5° Distrito Naval,
vencendo o primeiro. A seguir
defrontaram-se as equipes do
14° Batalhão' de Caçadores e

Base �érea de Florianópolis,
vencendo aquele. A partida fi
nal e decisiva reuniu os vence
dores do 5° Distrito Naval e da
Base Aérea, pertencendo a vi
tória ao 14° Batalhão de Caça
dores, que assim, foi proclama
do campeão do Torneio, fazen
do jus a uma riquissima taca
e 11 lindas medalhas, oferec-i
das pelo comándo do 5° Distri-
to Naval.-

COQUEIROS' PR'AIA CLU BE - INAUGURARÁ COM GRANDES FESTAS, SOLENIDADES, REGATAS A

,VELA, DESFILES NÁUTICOS" BAILÉ E SARAUS, SUA MAGNíFICA SEDE SOCIAL NOS DIAS II E 12 DO CORRENTE•

.

OS ASSOCIADOS QUEIRAM RESERVAR SUAS MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.
.

'eor'M��'tJreITmil1a�es&o-�STIVes�tre
Domingo pela manhã a interessante prova rústica '1ue apontará o nosso repre

sentante à grande maratona do dia 31 em Sâe Paulo

QiiêfwCiiôliicer-�fioiíãõipõUsw-ô��fivé;'��iíõlffõreslITesTow1ãü1õ------.--------------------"----------------------------------�'--------------------- Apurou a nOSSa reportagem
TEM NOVA DIRETORIA A

que a Federação Atlética Cata
"ECLÉTICA" rinense recebeu um telegrama

Onze anos já se passaram que da Associação Esportiva Flores.
foi fundada a Federação Atlé-

ta, de São Paulo, consultando
tica Catarinense, tutora dos es-

sôbre a possibilidade de reali
portes do Voleibol, do Basque- zar uma temporada em nossa
tebol e do Atletismo em nosso

capital.
'

"r

Estado. As difIculdades por que A entidade eclética em prin-'
passaram os seus dirigentes nes-

cipío aceitou o convite, desejan-"

'ses 11 anos de lutas em pról do do realizar a temporada na se-

Fechado 'desde ontem para reparos 'o estádio da FCD ��������vi��ntfoor�S!or��v�:qeU;� ����:. quinzena de janeiro vín-

O Paula Ramos considera-se prejUdicado com a resoluvão do ��m�o�a·e����;�i�liZ:;Õ�:a��= qU�d:;�re�t: b:s��s��b��l m��!
Departam.auto de 'Vutebol lho ingente e desinteressado de

completos do país, Dentre os

r quantos a dirigiram e ainda di-
seus defensores destacam-se

cum,p�ind'o uma determinação

I pedir
a entrada de quem quer De nossa parte consideramos rigem. Os que a honraram e a

Massinet e Alexandre, que in-
do Departamento de Futebol da que fosse. E note-se bem: dois injusto o procedimento do D. F'. dignificaram com o seu suor e

tegraram o "five" nacional nas
F. C. D., encontra-se fechado dias antes da data marcada pa- para com o tricolor e achamos o seu espirito de luta, nada ga- Olimpíadas de Londres, derro

desde ontem afim de ser repara- ra o fechamento, Além disso o que a resolução não devia atín- nharam, a não ser a gratidão tando os mais categorizados
do para os espetáculos do Cam- campo foi cedido ante-ontem gí-Io. Afinal de contas, onde irá popular pelos magnificos espe- quadros do mundo.

poonato Estaduàl de' Futebol, ao 5° Dstrito Naval, para a rea- exercitar-se o tricolor Ficará táculos levados a efeito pela en- A temporada do Floresta na
o estádio da rua Bocaiuva, per- Iização de um festival em co- de braços, cruzados, enquanto tidade da rua João Pinto. Gra-

. metrópole barriga-verde repre-
-tencente à entidade "mater". memoração à Semana do Mari- os seus adversários se preparam ças ao incentivo da d o pela sentará mais uma realização
Até a data do certame máximo nheiro. condignamente? "eclética", grande numero de notável da F. A. C, que não pou-
do Estado não serão efetuados Urge, portanto, uma modifi- clubes espalhados pelos q�atro pa esforços no sentido de ofe-

jogos e tampouco treinos no PREJUniciÁi··_AOs· CiÚBES cação na resolução em aprego, cantos do Estado �e. exercitam recer ao público grandes espe

gramado efecedeano. Quem não O ADIAMENTO DO SUL permitindo o ingresso do Pau- afincamente na prá.tica dos es- tácuíos esportivos.
gostou da resolução do Departa.-' AMERICANO 1::.1 Ramos no estádio da F. C. D. portes do velei, do basquete e

mento de Futebol foi a direto- RIO, 9 (V. A.) -Já .não cio atletismo, visando com isso

ria do Paula Ramos que se con- mais existe dúvidas de que o OS CASADOS RESOLVERAM elevar o nosso esporte no cená

sidera prejudicada, pois o seu Sul Americano será realizado TORNAR SEM EFEITO A rio nacional.

conjunto de profissionais cam- em Março ·e não' Janeiro como ' DERROTA A F.A.C. está interessada em

peão da cidade, necessita do deveria acontecer. Domingo último, como no- tudo quanto diz respeito ao

gramado para os seus prepara- Em face das greves havidas tíciamos, foi efetuado um em- nosso desenvolvimento esportivo.
tivos para a participação no em Buenos Aires e Montevideu, bate entre associados c.asados É necessário que o nosso Estado,

certame estadual. O grêmio da foi a CBD forçada a ceder as
,e Solteiros do Paula Ramos E. esportivamente, mereça o lugar

Praia de' Fóra está com a razão, exígencias de suas congêneres C., triunfando os "livres" pelo que lhe é devido entre as demais .. ".

pois precisa do campo para os platinas e concordar com a
escore de 7 x 5. Porém, com federações do pais. E preciso "MELHOR DE TRÊS" EM.

necessários ensaios afim de transíerencia do certame para surpreza de todos, vários in" que cada um apaixonado ou CASO DE EMPATE

apresentar-se devidamente pre- Março. tegrantes do esquadrão dos não dos esportes, dê a sua co- Domingo próximo será en-

parado frente aos campeões do Para o êxito do.Campeonato chamados "homens -respeita- operação á entidade, fortalecen- cerrado o Campeonato Cario

tnteríor do Estado, os quais es- foi sem dúvida, excelente a veis" apar.eceram �nte"�mte� do-a de todos os modos possí- ca de Futebol, com a última

tão treinando nos campos em medida, de vez que, um sul
no café do onnstakís e invali- veis. rodada, cujo jOgíl de máxima

que serão realizados os jogos americano sem uruguaios e
daram a vitória dos solteiros, Na manhã de terça-feira atração será disputado entre

em .seus dominios. argentinos, não pode ter o
por um unico mot��o: desc?- ultima, com a presença de gran- os lideres Vasco e Botafogo,

Terça-feira última dirigiu- mesmo esplendor dos anterío- briram que o guardlao contra" de numero de esportistas, foi Na hipótese de um empate,
se o Paula Ramos ao estádio res disputados em Montevidéu, rio "Milton Garcia) há muito eleita a nova diretoria da F A C será efetuada uma "melhor

da F. C. D. onde pretendia efe- Buenos Aires e Santiago. havia contraido matrimônio. para o período 1949/50. O desta- de três, com campo neutro,
tuar um treino. A entrada foi- Prejudicou aos Clubes Assim sendo, ficou resolvido a cado"sportmen" dr. Osmar conforme o regulamento,
lhe vedada pelo zelador do es-

Para' os clubes, foi ruim a realização de uma nova par" Cunha continuará à testa da

tádio, sob a alegação de ter re- transferência. E· foi ruim por- tida havendo os solteiros ím- entidade, bem como seus esfor- IPlRANGA X BOCAIUVA

cebído ordens do D. F. para ím- que já tinham êles ageítado os posto uma condição: a desi- çados companheiros dr. Heitor A partida amistosa entre
seus calendários com o Berta" -

d neutro Ferrari, Professor Eúrico Straetz Bocaiuva e Ipíranga, que dei-
gnaçao e. um JUIZ

.

.'
me em Janeiro, e agora, serão

pois o arbitro da peleJa. d� Júnior, dr. Paulo Otto Schei- . xou de ser efetuada no ultimo

obrigados a modificar o progra- domingo, sr. Bento Canom dmarrtel, Coronel João Alves Ma- domingo, por motivo de 'força
ma que traçaram a fim de po- (casado), protegeu os ."papas:' rinho e Capitão Mauricio Spal- maior, ficou transferida para
der atender a CBD.·

em prejuízo dos solteIros. FI- díng de Souza, a quem muito O domingo vindouro no está-
Por este motivo a repercus- cou então entendido seta a devem os esportes barriga-ver- dio da Vila Operária de Saco

são da tranferência do Sul
pugna dirigida por um víuvo, des. Continuando com tais ele- dos Limões, com inicio ás 15,30-

Americano de Futebol, no seio
ou um desquitado. mentos e ainda outro" que se horas.

dos clubes não foi nada boa.
. .. ';."., .. , ' .. " .. . ., _. . .. comprometeram a servi "la com . . . . . . . .. '" .. , , .

Não deixam aliás, neste par" A CRISE NO FUTEBOL o melhor dos seus esforços, a CAMPEONATO CATARINEN-
ticular de terem os clubes ra- ARGENTINO gloriosa "ecletica", estamos SE DE VELA

zão, pois com o regime profis- BUENOS AIRES, 9 (U" P.) certos, dará mais um grande Promovido pela Federação
sional, deveriam ser ouvidos

_ O futebol argentino está passo para o futuro, contínuan- de Vela e Motor de Santa Ca
em assuntos de importancia na iminência de cindir-se, já do a grangear maiores simpatias tarina, será levado a efeito do
com este, de vez, que são

que a decidida atitude do Ra- do publico.
- mingo e dia 19 próximo ()\

os que maiores gastos têm
cing Club" de separar-se da A nova diretoria está assim Campeonato Catarinense de

com atletas. "Associacion Argentma de�" constituida: Vela, que deverá contar com

D·'E''S·AF·.·'1'0'" 'S'E''NS''A'C'"I'O'N''A'L···' tebol", se durante a reumao Preside�te -- ?r. Osmar Cu- o concurso de todos os clubes,

desta noite dos diretores do nh�; VlCe-�resldente --, D.r. filiados á entidade.
A nossa reportagem canse"

AFA não fôr atendido o seu

]Eeüor
Ferran; Conselho Técnl-

guiu apurar que uma guarní- pedido de declarar inesistente co -- Dr. Paulo o�t? Scheide-
ção de íoíe a 4 remos do Clu- ., .

mantel P fe r E c St t
be Náutico Riachuelo desafiou o campeonato de proÍlssIOnals, .'

' ro sso ri .0 rae z

parece que será imitada por I
Jumor e Oswaldo Meira: Con

outra do mesmo clube para outros clubes entre os quais selho de Julgamento -- Coronel
uma [regata no próximo do-

se encontram' o "Boca Junior". I
João Alves Marinho: Capitão

mingo ás 10 horas na baia sul, "Banfieid", "Gymnasia y Es- Nelson Carp�s: Dr. Wigund Per-
na dístãncia de dois mil me- h D N A d d Cgríma" "Platense" "Rosario I s un, r. lVlO n ra e e. a-

tros, em disputa de uma caixa Central" e "Newell� old Boys". 'pitão Maurício Spalding de Sou.
de cerveja Brahma Rainha.O' za. A possse dar-se-á no próxí-
t f

�

it I
.

. - , , . . . .. Tratamento e Operações
rep O 01 acei O, pe O que se mo domingo, na séde do Demo" Residência: Felipe Schmidt, 99
movimentarão domingo os ati- A _vlü.... crata Clube, na ocasião em que Telefone:'1.560
clonados do clube da RI't M está batendo á sua porta; prefira o cafe MI·

C I P h H
- 1,

, a a" será procedida a entrega dos onsu tas: ela man ã no ospítat
.

I di f MI, que está distribuindo, como presente •

d R V' d d Ona para ap au 11' os seus avo-
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE premios da corrida prelimnar I

A
.

tar e:
')
ura iscon e e Ui."fr.

ritos. u d S- SI t
Pi eto n. �.

AL 1.HNIO.
'

e' ao ves re. Horruio : D:L 1·� ás 17 horas. .;

Direcão de PEDRO PAULO MACHADO

INÍCIO HOJE DO LATINO
AMERICANO DE BOX
Em Santiago do Chile, no

Estádio Nacional que tem ca

pacidade para 10 mil expecta
dores, será iniciado hoje o

Campeonato Latino America
no de Box.

VENCEU O 14° B. C.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico '-- Efetivo -do Hosp ital de
Caridade

OUVIDOS -- NARIZ e GAR"'
GANTA

l
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o ESTADO- Sexta fetra '0 de�Dezembro a. 'MS .,

Dr. Milton simonelPereira
Clínica Cirurgica

Mo)estias 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
Di.retor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLlNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' .e tratamento

especializado da gravidês. Dístur
Idos da adolescência e da menopau
sa, Pertubações menstruais, l:I�l'4"

mações e tumores do aparelho geuí
ial feminino.

Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
tlll'as)
'ASSISTENCIA AO PARTO E Ol-'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, -tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
�murbios !Ilervosos - Esterilidade
'_ Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Besíd. R. 7 de Setembro '- Edil.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. ,POLYDOR0 ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíze
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clínlca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

flOlURIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 19,30 is 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles o. 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
A'Yeoida Trompowski 62

Fone manual 766

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR WZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras - Partos _

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

Tratamento da Tuberculose IRaios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

65 -. Telefone 1.422.

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

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

Federal
Ex-Interno de Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judiciaria

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

Nl!:RVOSAS
Consultõrlo: Edifício Amélia

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

Tallio, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão CODSODi
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL1!:STIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

eína da Universidade de São Paulo
,('ode foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia .do estômago e vias circula
res, intestino! delgado e grosso tiroi.

de� rins, próstata, bexiga, u'tero.
ovários e trompas. Var icocele, hidre

cele, varizes e hernas,
Consultas: Das 3 ás S horas, • rua,
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

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

Telef. M. 764

Dr. Paalo Fonte.
Clínico e operador

c.,n.ultório: Rua Vitor Meirelel, 36.
Tele+one : 1.405

Conlulta. das 10 ás 12 e da. 14 i.
15 hra. Residência: Rua Blumenn,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário WeDclhaue.
MIni.... médica de adulto. e criaDça.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta da. • i. 6 horao

Jtf;.idência; Felipe Schmidt JL JI.
Telef. 812

Dr. M. S. únlcaati
Clinica exclusivamente de enançU

Rua Saldanha Marinho, 10
Tele!one )l. 733

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

1

OOMPANH� [D)
___ ACCIDENTES

ROS, CO�TRA
DO TRABALH�

SEDE SOCI�L�

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 63 • 1.° ANDAR

C:"VA POSTAL. 683 - TELEFONE 6.'0 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

Agenca Geral para 8ta. �Catarna
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Casas Pré-Fabricadas I
Desde CR$ 300,00 a -CR$

-

5-0Õ�ÕÕ- -o
metro quadrado

Ccnsulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
Teteqr-ama REI � ISG" Ptorranõuotts

Aceita-se
- -t'

rI }: rt sentante no interior do Estado. Cartas para
Coixa Postal 139 - FIe rianópolis

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
. ...........•..•

COUpOl1 abaixo e remetê-lo ii. nossa Redação, afim de completarmos Arti ÂOS de usoquanto antes, o nosso Cadastro Social. 8
N0111e •• • . •• •••• ••.•••.• .•••••.• ••••••• •••••• ••..•••••

• dome'stJ·CORua ...............• Est. Civil D. Nasc. . .

�ã.e . . . . . . .. . ,'.. .. . .. . " Você poderá ganhar de Cr$ .••

E
aI

.

. . . . .. . :... •

, 50,00 à Cr$ 100,09, diários, vendeu-
:,mp.rego ou .Carg� '

,"

]
do artigos de consumo domestico.

Cargo do PaI (mae) Informações na Praça 1 .de No..
Observo . . . . . . . . . . .. .....••... . • . . . .

vembro n. 22 2" andar.
................................................................................

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

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORI
InformaOÕe. com os A.gent••

Florien6pola -- Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En 1. t e1eg.
São Frenei,cei do 5ul- Carlos Hoepcke S/A -CI - Teleloa, 5 MOJ � � V1-\.CK

•

,_--------,--,_-

m.lhor.& iiibrlca ... Gnoma &li ute!llgrlo do,",
vt.tHo anblil d. efatuolI'81tTl Qua* aompr'lle; MATRIZ 0I!In'!

Fabrioanta ou dí.tribuid:;;rea doe afamada. eon
fecçõ•• -DISTINTA- Q RIVET. PO••UI!! um grane
d. 8ortim.ntô d. oaSlemira.. rfacadcH',' brinl
bon", • bOll.'oH�It. olQodõQIlI, mol'in. II a.,iom6ntoD

PQl'O alÍoi(llh,SI. que recebe diretamente -doe
6ntlll. OOltTl.)'",hll�tlO" ciQ h:;.t ..... lI'iõ .. n"'" ulfltido dG Ih. fa_erem 'Imo

Flot't1"Sl!"bpoHIlI, t'Tl"V�JS em -g:\H·\tIenOU � La�ell.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma conferência, hoje, no Clube 12 de Agosto, sôbre
o plano urbanístico desta capital

Como parte das comemora- mente convidados, noutro lo--

Pelo presente edital fica ções Semana do Engenheiro, o cal desta folha, pela Secretá--

aberta concurrencía publica, sr. dr. Mario Puccí fará hoje, ria daquela Associação, as au

pelo prazo de quinze (15) dias, às 20 horas, no Clube 12 de toridades, a imprensa e as pes
a contar da presente data .pa- Agôsto, uma conferência sôbre soas que se Interessem pelo as- -

ra locação das duas
-

lojas do o plano urbanistico de Floria- sunto.

pavimento térreo do "EDIFÍ- nópolis. �

CIO MONTEPIO" ito
ã • Para 'essa conferência do Às 9 horas, hoje, haverá uma,

PROGRAMA PARA HOJE ' S1 o a esqui-
Enquanto certos jornais da 9,00 _ ABERTURA _ Bom dia na das ruas Conselheiro Mafra ilustre urbanista patrício, a excursão à adutora do Salto;'

U. D. N., se esforçam por fazer para você, .. ,
e Trajano, nesta Capital. qual tem o patrocínio da Asso" dos Pilões, promovida também __

crer que as responsabilidades 9,30 - Grandes Artistas As proposta:s, que poderão ciação Catarinense de Enge- pela Associação Catarínense de-

do aumento de subsídios aos 10,00 - Músicas brasileiras em ser ambas ou apenas uma das nheiros, estão sendo publica- Engenheiros.
deput d d f âerai gravaçõesa os e sena ores e ertus

10,3 _ lVIUZAK lojas, deverão esclarecer e

Ob-, I A J
.

cabem exclusivamente ao P. S. 11,00 - Pedro Vargas 'servar O seguinte: D DA U 5 T I çAD., começam a aparecer os 11,15 - Nelson Gonçalves 1) valor da locação mensal,
desmentidos concretos na ex- 11,30 - Tinta YPIRANGA - que não poderá ser inferior a Sua Excelência, o dr. José Boabald. Governador em exer--

pressa e ostensiva atitude de al- 11,35 - Variedades em gravações C $ 5500
12,00 _ Oferecimentos musicais r.. ,00 para a loja da es- cício, esteve .ante-ontem com os Secretários de Estado, em vísi-

guns parlamentares udenistas, 14,00 _ INTERVALO. quma e Cr� 3,800,0,p.ara a que ta ao Superior Tribunal de Justiça, apresentando cumprimen--
favoráveis ao projeto. 16,00 - Em tempo de valsa faz frente a rua Trajano. tos do Executivo àquela Côrte por ser o dia 8 consagrado à,
Na verdade, já o fato de se 16,30 - Cantores elo Brasil 2) prazo ,m�nimo da locação Justiça.

'

'haverem recusado [ormalrnen- 17,00 - Orquestra de JAZZ 3 5
t d 17,30 - um programa para voce ...

anos e maximo ,a�os; Ontem o Desembargador Urbano Müller Sales, Presidente-
e os eputtuios da U. D. N., a � , 3) ra d18,00 _ Carta Sonora (Irmãos. mo e negocio a ser do 'I'ribunal, juntamente com o Desembargador Flávio Tava-:
abandonar o plenário da Cã- Rosa Ltda) mstalado;. res, veio retribuir e agradecer a visita do Governante e do Se--
mara quando ali se ia votar o 18,1� - Harry James e sua orq. 4) compromisso do concur- cretariado.

'

requerimento de urgência para (Café Amélia) rente e efetuar depósito equí-
o assunto estava a denunciar 18,30 - Teátro Singer 1 t d

.

P'
"

d19,00 - Momento Esportivo
vaen e a OIS meses de alu-

avofoS�O lnCen '1·0que a representação da U. D. 19,15 _ Arco Iris Musical guel, caso vença a concurrên- ..

N" naquela Casa, não estaria 19,30 - Noticiário da Agência Na- cia; "...
disposta a sacriiicar o projeto cional Serão levadas em considera- vam.posa uma suposta e convencional 20,00 - Tinta YPIRANGA cão para classificação das pro-
tit d f

' 20,05 - Variedades - D t 'd d 'd" d
'

d P f
........... ,

a t u e para e eito politico, ex- 20,15 _ Embaixada da Alegria postas o valor e a beleza das es rm a a casa e resz E11f::W a gemtam o re eiio�
terno. Quando o sr, Prado Kel- (Elétro-Técnica) instalações das lojas, letreiros 'tiaquete municipio
ly, concitando os seus coman- 20,30 - Orlando Dutra e seu re- luminosos a "gaz "nenon", pa- Campos Novos, 9 (O Estado) - Pavoroso íncêndío.destruíu
dados a que saissem do recinto gional (Telhas Aranha) gamento de aluzué t t

' ,

21,00 _ Grande Diário do Ar'
e a ugueis por an e- cs a madrugada a residencia da veneranda senhora d. Luiza

para que não dessem o núme- . cipacão e q aí o t t S' f
-

,

21,30 _ Orquestras Sinfônicas •
U .squer u ras vaI�- An unes te anes, genitora do atual Prefeito dêste Município.

1'0 regimentalmente indispen- 22,00 _ l�la e Ele tagens oferecidas nas respectI-1 _

Aos p�imeiros ala�mes, acudi;-a!ll populares, tendo o sr.,
savel à deliberação, somente, 22,15 - Francisco Alves vas pr?po�tas. .

João Mena Barreto retirado do prédio a aludida senhora, que
oito componentes de sua ban- 22,30 - ('ltimas melodias A dIreça? ?O Mont�l:)lo se foi por ele socorrida. O edifício, que era de madeira, foi total+
cada o acompanharam, - e o 23,00 - Bôa noite - ENCERRA- reserva o díreito de rejeitar to- mente destruido. .

requerimento de urgência foi :.\fENTO.., ,

das as propostas, caso sejam
votado. julgadas inconvenientes aos JOVfnSe à U. D. N., repugnasse um A SÃO JUDAS TADEU interesses da Instituição. "

ato que a sua imprensa classi- agradeço uma, graça As propostas deverão ser reu-orne untverseãfica de crime do P. S. D., não alcançada. apresentadas no Montepio dos, _

' .....y

teria a sua bancada f,avorecido N Funcionários Públicos do Es-j RIO, 8 (V. A) - E esperado tes ao país, neste momento, à
a votação da urgência na Cã-

. R . M.
tado em envelope fechado até no RIo por tôdas esta quinzena, Reitoria da Universidade do

mara. Tudo depõe, assim, con- as 15 horas do dia 15 de 'De- o jovem cientista brasileiro Brasil que, em combinação com:

tra a sinceridade do udenismo, Nada disso havia, .porém. zembro do corrente ano, quan-
Cesar Lattes, que �o comêço d,? a Faculdade Nacional de Filo-

que, na intimidade doméstica, Os homens da U. D. N. ne- do serão abertas em presença
ano .corrente real_lz?u,. na Um- sofia, o convidou para realizar;

teria planificado O' jôgo parla- cessitavam de um pretexto pa- dos concurrentes, pelo Diretor' versIda�e da Califórnia, Esta- durante o mês de dezembro

mentar, de maneira a fugir à ra sacudir a sonolência das do Montepio, que as julgará. dos Umdos, �nde se encontra curso de seminário sôbre os>

dignidade de uma atitude ho- suas fileiras, exaustas da posi- Florianópolis 1° de Dezem- atualmente, Importantes tra- seus trabalhos, naquela Facul-"

nestamente aberta e franca. ção incômoda de minoria. bro de 1948.
'

balhos de Física Nucl,e�r, des- dade.

Preferiu, ao invés do gesto 120- Veio a talho de foice -o proje- Renato Gutierrez tacando-se a produçao do A Universidade do Brasil

bre de quem arrosta com as to do sr. Negreiros Falcão. De- "meson" pela primeira vez em acaba de efetivar as últimas

responsabilidades das próprias saneá-lo, eis a palavra de or- laboratório, o que lhe valeu re- providências relativas à viagem.
causas, evadir-se a elas, para

demo Mas o projeto era - que • t d· t nome universal. de Cesar Lattes, que durante a

fingir escrúpulos tanto menos diabo! - aceitável; era um im- " quo a o Impos o Deve-se a volta de Oesar Lat- sua permanência nesta capí-
escusáveis quanto se âesmen- perativo da própria dignidade da renda tal, será patrono dos químicos-
tem, agora, no flagrante da do Parlamento. industriais da turma de 1948·

declaração de alguns senadores Que fazer? Na Câmara seria Conforme esta folha já no- toríca, em discursos Iaudató- da Escola Nacional de Quimi-
da mesma U. D, N. fácil contornar O' perigo de der- ticíou, o sr. Presidente da Re- rios. ca da Universidade do Brasil,
A farça terminou. O público rubá-lo, sem sacrificar a falsa pública mandou pagar aos Pre- Só agora o P. S. D. põe em cuja festa de formatura terá.

achou graça nas vestais que, atitude - porque a bancada feitos de todo o Brasil a quota execução, o amparo financeiro

I lugar
a 15 de dezembro próxí

no, travesti das "eternas vigi- do P. S. D., por si só, lhe daria do Impôsto de Renda, que é ao município, que é a celula ma- mo vindouro ,no Teatro Mtiní-:
lantes" do civismo, retornam ,à vitória. Nada, pois, de recusar atribuida aos municípios, pelo ter da nacionalidade. cipal.
condição humana, nem bem número para votações. Em vão artigo 15, § 4° da Consolidacão ------------

caiu o pano, e assim privam, o sr. Prado Kelly tentou res- Federal.
-

de chofre, Q espectador da im- salvar no lance as aparências... Como a dotação orçamentária
pressão havida 'do enrêdo, por No Senado, todavia, não há não atingiu o arrecadado, estão
instantes. como continuar a' comedia sendo pagos, apenas, nove duo-

Sempre sustentámos que, em visto que, na Casa dos Senado: décimos, ficando os três restan

matéria-de incongruência poli- res, não tõra possível prognos- tes dependendo de crédito es

tica, os senhores dà U. D. N., ticar-se o âesiêcho do caso. Em pecial,
merecem condecorações. resultado disso, já sabe o pú- -A Delegacia de Sta. Catarina
Mas é preciso acrescentar blico habituado a ler os jornais já começou a pagar os nove duo

que, quanto à trresponsabítiâa- udenistas do Rio -que um re- décimos, que importam em

de das atitudes, são eles cam- querimento de urgência, a ser o-s 87.301,80.
peões absolutos, que nem ao encaminhado â Mesa em ia- O primeiro Prefeito a receber
menos ressalvam o respeito ao vor do projeto da Câmara con- a quota foLo .dr, Francisco Car
lúcido senso da opinião públi- ta com a ass,inatura de vários los Regis, dinâmico governante
ca. senadores da bancada da U. 1). do futuroso município de Tu-
Tamanho o tumulto fieíto em N. barão.

tôrno de um caso de simples; Aliás, segundo declarou o Encontram-se nesta capital
economia parlamentar agran- lider udenista, a U. D. N., não Vários prefeitos tratando do
dado pelas lentes do desprimor considera a questão do aumen- mesmo assunto.

partidário, que, dir-se-ia, todo to de subsídio uma questão fe- Assim, pouco a pouco, mar-

o sistema representativo se chada. chamos para R grande revitali-

abalára, ameaçado de desmo- E venham 'dizer·nos que tô- zação dos mUllicípios brasilei
ronamento sôbre as nossas ina- das as responsabilidades do rU-1

ros, tão decantada, desde o tem

preciáveis conquistas democrá- moroso caso pertencem ao P. po do império mas, que nunca

ticas. .. S: D.. . . passou de belas figuras de re-

. Montepio dos Fon
cionários Publico!

do Esiado

- Ftorlan6polls, 10 ele 1)ezembl'tt de '948

de concurrênciaEdital

o MOMENTO
.

Rádio Guarujá

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

l

\

•

a Semana do Engenheiro'

eIn

No"J'oS

brasileiro de

•••

.
A fábula é velha. De La Fontaine.
Por uma estrada um velho puxava um burro. Por

sôbre o burro, um gurizote. A primeira pessoa que por
eles passa, critica: "Boa essa! O velho a pé e o mar

manjo montado!"
, Apeia o fedelho e sobe o velho. Ao encontro se

guinte, o comentário varia: "Velho desalmado. De
camarote e a criança a trotar no duro. Se o juiz, de
Menores visse êsse crime!" O -velho desabou da mon
taria, com alegria do burro que via livre de qualquer
carga. Ao terceiro encontro, nova arguição: "Que
gente de talento, meu Deus! O burro na folga, e os

dois a se cansarem no caminho!" Velho e moço então,
pularam para riba do desolado' animal. -Mais adiante
novo ehcontro e nova censura: "Bons malandros!
O pobre -do burro que aguente essa crueldade.
Se a Sociedade Protetora dos Animais não pro
testa, o caso deve ser entregue à policia. Esses
malvados mereciam cadeia! " O velho e o guri
resolveram, então, carregar o 'burro nas costas. Mas.

logo adiante ouviram isto: C(\E�'tão doidos varridos.
Onde já se via isso? Mánicômio com eles ..."
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Na Assembléia Legislativa, há dias, o nobre depu
tado Waldemar Rupp pediu a ida de -um agente
do Govêrno ao Rio,' para a deflesa do no.sso

trigo. Esse agente, a ser escolhido, qual seria senão o·

ilustre Secretário da Agricultura? Quem m.elhor do

que êle está ao par do problema ventilado pelo re

presentante de Campos Novos?
Se, entretanto, meu dileto e robusto amigo dr.

Leal viajar para a Capital da Republica? o Diário vi
rá com as suas gracinhas costumeiras. É a fábula, . �

Guilherme Tal.
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