
AMANHÃ, É O "DIA DO MARINHEIRO". COM ,A AL_MA VOtTADA PARA ÔS BR AVOS SOLDADOS DO MAR, QUE, COM
ÂNIMO INDOMÁVEL E COM ARDENTE FÉ NA VOCAÇÃÓ CIVILIZADORA DO BRASIL, CRIARAM AS GLORIOSAS TRA..

DIÇÕES DA NOSSA MARINHA DE GUERRA, -- SAUDEMOS A HERóICA E' DISCI PLINADA MARUJA NACIONAL, ORGULHO
DA PATRIA -- PELA NUNCA DESMENTIDA DIGNIDADE DE SUA CLASSE. "O ESTADO�', QUE NÃO CIRCULARA AMANHÃ,
ANTECIPA O REGISTO DA EXPRESSIVA DATA E CUMPRIMENTA, DESDE JA, N A PESSOA DO ILUSTRE ALMIRANTE. \

ANTÃO BARATA, DIGNO COMANDANTE DO 5° DISTRITO NAVAL, A LUZIDA I\'fARINHA DE GUERRA DO BRASIL.
_- -

_ _.•._ _ _ _._ _�.._.._- ,...,.,._ -
_ - _ _- _-_- _.- _._ _ _ _ _ _ _._ _ _....,..... _ _ _ _ .....,..

D Campanha

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

:Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Ano XXXV -1-' FloriaOõpoU;=D-;;;'-12- d; Dezembro de 1�---r;:--"0.413
.

'

As comemorações do Dia do Engenheiro
Conferência do· Dr! Mario Pacci DO Clube 12 de Agosto.-Pre

sente S. Exeja. o Sr. Governador do 'Estado.-Coquetél
na Séde da Associação dos Engenheiros

Esteve concorridissimà a confe

rência, realisada pelo Eng. Mári o

Fucei, que discorreu com muito hri

Iharrtismo sôbre o momentoso te

nla de Urbanismo.

Notava-se entre os presentes
'grande interêsse pela matéria ven

tUada, especialmente)por parte dos

:Engenheiros estudiosos do ��ssun-
t to.

A mêsa que foi presidida pejo
,&r. Governad:or José Boabaid, foi

ainda constituída pelas seguintes
pessôas: Engenheiro Raul Basto:

Presidente da Ass. de Engenheiros;
D'ep.•Toaquim Pinto Arruda; Dep.
Ramiro Emerenciano; Jornalista
Batista Pereira, Presidente da Câ-.
:roara Municipal; Des. Edgar Per·ei.
ra Pedreira; Dr. Adalberto Tolen
fino de Carvalho, Prefeito Munici
pal; Padre Santos Sprícígo ; Tte.

Paulo Mendonça; Cap. :Haurido
Spalding.

:\'a f arde de ontem, na Sede da
;Ass. Catarireeusc de Engenharãa,
reuniram-se para um Coquetél,
ofer-ecido ao Engenheiro Mario

Pucci, os sócios daquela entidade.
Foi realmente uma tarde bas,

pessoas : Engenhe iros : Haroldo

Pederneira, Raul Bastos, Domingos
B. Trindade, Victor Fontes, Amau
ry Aragão Araújo, Heitor Ferrari,
Gilberto Luz, Rui Ramos .Boa
res, Renato Ribeiro Cardoso, Mar
cílio L. Motta, David Fontes e José
Filizola.

í

ante agradavel que decorreu num Convidados: S1's. Manoel Ferrei
ambiente intimo .e de muita cama- ra de Mello, representante do Pre

rad3f;em, da qual participaram os feito Municipal: Sr. João Kêuhre

represaetantes da imprensa de nos- Diretor da Revista "Atualida-des";
sa terra, gentilmente convidados. Sr. Sidnei Noceti Diretor de "O Es-
En(re os presentes nosso repor-I tado", Srta. Laila Freylesben, R�da

Ler pode assinalar as seg-uintes tora da Revista "Trãnsito..

Rovas Y·iofêoclas '"D8 'Pllai,�'
I, ,

Uma caravana de pessedístas /
atacada per elementos da

UDN.-A comunicação recebida pelo TSE

ruo, 11 (V. A.) - Volta a agitar-se a situaçãop olítica do Piauí. A
propósito, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu, ontem, telegrama
procedente daquele Estado, assinado pelos srs. Santos Rocha, Elias
Magalhães, Edison Ferreira, Costantino Pereira, Valdemar Leal, Edgar
Nogueira, Alberto Monteiro e Miguel Leal, deputadas estaduais, comu

nicando que chefes udenistas atacaram uma caravana do PSD, quando
passava pelo povoado de Jurema, em campanha politica eleitoral, vi
sando as eleições municipais a serem realizadas no próximo dia 19 de
dezembro no recem-criado município de Caracól. Durante a noite, -
expoem os denunciantes, - �s mesmos elementos, embriagados, assal
taram casas de membros do PSD, ferindo mortalmente os srs. João
Mahi e João Cardoso, pessoas de representação social e política no re

ferido povoado. Foi apontado, como autor do crime, o sr. José Fran
cisco, irmã? do chefe udenista daquela localidade.

Bramuglia em confe
rência com Truman
Washington, II (U. P.) - O

chanceler argentino Bramu
glia conferenciou com o presi
dente Truman durante vinte
minutos. A questão de Berlírn
foi mencionada "de passagem"
disse o ministro do Exterior
acrescentando que Truman de
seja ve-lo novamente. Bramu
glia relembrou "o imenso pra
zer" que teve ao encontrar-se
com o presidente, pela primei
ra vez, durante a Conferência
de Petropolis, o ano passado.
Interpelado sôbre se convi

dou Truman a visitar a Argen
tina, respondeu que não, por
que "o presidente não precisa
de convite especial para visi
tar o meu país. A Argentina
está sempre preparada para
l'ece�-lo, calorosamente".

Solidariedade aos senadores da UON que
se maoiles,Iaram ,favoráveis ao aumento

Aplaudi.do José Américo
'

o sr.

RIO, 11 (VA) - Na sessão noturna do Senado de ante-ontem, o �e

nador Waldemar Pedrosa protestou solidariedade em seu Dome e no do

Senado, contra as criticas aos senadores erginaud Wanderley e, Se

veriano Nunes, pela posição que tomaram em relação ao projeto de
aumento dos subsidios. Em aparte, 'O senador José Américo deu inteiro

apôio á solidariedade aos senadores em causa, sendo aplaudido com

uma salva de palmas,
Em nome do P. S. T., solidarizou-se também o senador Vitorino Freire,

o mesmo fazendo o senador Hamilton Nogueira, que no entanto reafir
mou seu ponto de vista contrário ao projeto.'ai ser enc8D1pada

«8 Oreaí lostero»
Rio, 11 (v. A.) - o Minis

tério da Viação encaminhou
proposta ao presidente da Re
pública sôbre a encampação da
"Great Western", estrada de
ferro inglesa que estabeleceu
contato entre três Estados do
Nordeste.

'

Despachando o processo, o

·chefe do Govêrno assim se ma

nifestou: "Autorizo, ,de acôrdo
com os pareceres, que se pro
mova o processo de encampà-,
ção, para ser submetido ao

Congresso Nacional".

Tôda criança, sente um grande prazer ao receber algum di
nheiro. Dê esse prazer a seu filho, por meio de uma caderneta
da CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA,

o melhor presente de Natal.

Sa,lto. ,noturno de paraquedislas
Rio; 11 (V; ,A.) - Segunda-feira, 13 do corrente, comemorativo

do "Dia do Marinheiro", o Aero Clube do Brasil realizará sôbre a en

s�aqa ,çJo Flamengo" às 20 horas, uma exibição de paraquedismo que
constará de um salto conjunto de 12 paraquedistas civis. Tal exibição
CJue represent�rá uma homenagem da aviação civil brasileira à nossa

gloriosa Marinha de Guerra," promete rev'estir-s� de 'extraordinário
br-ilhantisll10. visto como se trata de espetáculo quase inédito para a

nossa capital.

Municipalista
Em sua edição de 28 de novem- ral e as capitais dos Estados. O Bra

hro último, o "Diário Oarícca puhli- sil é o resto. E é êsse r-esto que não

cou, sob o titulo de "A campanha tem fôrça para viver e respirar.
.municipalista", o seguinte edito- Urg-ia, pois, olhar para êsse
ria] : conjunto de órgãos componentes do
"A campanha municipalista que org-anismo nacional, dando-lhe com

se orienta, neste momento, corno providência salutares, elementos ca;
um alto movimento de r-eivindica- pazes para a sua restauração.
ções sociais, econômicas, e politi- Foi assim pensando que o sr,

cas do munioipio, chamado a "cé- general Eurico Dutra determinou a

lufa manter" da Federação, está:' elaboração 'de um plano' de "âmbito,
perfeità_ntente enquadrada no es- nacional, com a colaboração de

pirito democrático do nosso regi- técnicos idôneos e conhecedores
me. O nosso grande Rui já dizia do problema, Êsse plano já se en

que "a autonomia dos municipios contra em poder do chefe da Na
é a necessidade capital na educa- ção, Trata-se da 'Criação de uma

ção democrática do pais". Fundação que terá- como objetivo
Êsse movimento íníciou-se, pode- fomentar o intercâmbio de todas as

se dizer, na Constituição de 1941), necessidades municipais, destacar
através da brilhante atuação dos os grandes problemas de cada re

deputados Novelli Junior e Otací- giâo e apresentar as suas soluções
lia Costa, cujos discursos tão bem imediatas, defender e assegurar ai
esclareceram a situação de penúria autonomia dos municípios, enfim,
e de desamparo dos municipios cuidar, como devera ser cuidado,
brasileiros, dos interôsses do interior da nossa

O abandono do interior do Bra- terra.

sil, durante mais de cinquenta anos

de regime republicano, deu como
resultado a descrença das suas po
pulações em qualquer gesto a seu

favor dá parle do govêrno da União
e, além disso o êxiodo constante de
famílias inteiras para os grandes
centros. Os munícipios foram fi
cando despovoados, suas culturns
decadentes, enfim, todos ou quase
todos entraram numa fase aguda de

inanição.

Já é tempo de resgatarmos t0-

dos os erros do passado. Não adi
anta acusar êste ou aquele, porque
todos têm responsabilidades dire
tas ou indiretas em tudo o que
aconteceu. O que cumpre, agora, é

trabalhar, ir para a frente e olhar.
com 'patriotismo e boa vontade, pa
ra o engrandecimento moral e ma

terial do Brasil".

O atual govêrno, ·entretant.o, pa
rece empenhado em dar li campa
nha munícipalista todo o seu apoio,
para que possamos neconquistar a

eonfíança IIOS nossos destinos den,
11'0 do -quadro exato das nossas rea

lídades, sem demag-ogias retumba

tes, mas seguindo um roteiro se

guro de verdadeira recuperação-das
energ-ias do nosso povo.
Ainda há pouco o general Eurico

Dutra assinou um decreto em que

dava. providêpcias para ser dis

tríbuida aos municípios a quota
tributária estipulada na ço�sVtlli
ção de 1916, que 'Ü chefe da Nação
considerava "o ponto de partida pa
ra uma fase de intenso aperfeiçoa
mento dos fatores básicos da orga
nização nacional".

Quem vive nas capitais não pode
calcular as angústias prementes dos

municipios, Tudo lhe falta, porque
êles não dispõem de recursos para
fazer face aos seus problemas, des
de a educação da infancia até os'

de ordem econômica da comuna.
O govêrno tomou a deliberação

de recompor essa situação de' des
calabro material do interior do

Brasil, para que êste possa, anima
do pelas suas células vitais ser aqui,
lo que todos os brasileiros dese

jam um país forte e próspero.
0-0-0

Não devemos ter ilusões. O Bra
sil não é somente o Distrito Fede-

D uniU! � mm'j<1U
ffA!)zcae nacional!
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é garantia de
".
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e ÃlTÀ QU�l l'DÀ'D!

Na ourela ou etiqueta
e)(lj6 a marca "LAPA'"

Tentando roubar a gloria de Sbotos Dumont
Os soviéticos afirmam ter sido um russo, <> inventor do avião.

Thomat. Edison e outros também não escapamm
à insaciável vaidade moscovita.

Moscou, 11 (U. P.) - A re- em intensas pesquisas" nas

vista mensal denominada "Ao quais já concluiram que foram
redor do mundo" repetiu a ale- cientistas russos os inventores
gação soviética de que foi o do helicoptero, do avião de
marinheiro russo Alexander
Fedorovich Moshaisky, e não propulsão a jato e do radio. Em

outros campos, tambem os rus
os irmãos Wright, quem inven-

sos dizem ter sido os primeiros�tou e dirigiu o mais pesado que
o ar, o que aconteceu em 1882, Segund� alegam foram ele,S
ou sejam 22 anos antes dos quem Inventaram o submarl�
norte-americanos. Os técnicos, I

no, a máquina a vapor, a loco

historiadores e jornalistas so- motiva, a lampada incandes

viéticos se ,vêm empenhando cente, a penicilina, o trator etc.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atenção, Contadores
de 1945

Temos o grato prazer de convi
dar o distinto colega para partici
par do
JANTAR DE CONFRATER-

NIZAÇÃO
comemorativo do terceiro aniver
sário de formatura dos Contadores
de 1945, da Acadêmia de Comércio
de Santa Catarina, a se realizar no

dia 22 do corrente, ás 20 horas,
nos aristográticos sal'ões do Lira,
Tenis Clube.
A lista de adesões encontra-se

com o Sr. Constantino Aterino, na

Agência da Panair, à rua Conse- ,

Ihenro Mafra, até o dia 18 do andan- .

te.
Florianópolis, 10 de dezembro

de 1948.
A COMISSÃO

CU I
CANSA'DA

.

Fil :5Sp:�d:sl��
gas na testa e ao

redor dos olhos;
as sardas. rnan

, chas'; cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surge!",
estas imperfeições. lançando .m·

vens sobre a sua felicidade, con
fi� nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cut is, Este ramoso creme em

belezador, usado todas as noit�s
em suaves massagens no rosto.

pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquillage ", remove as

rmpurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor.e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do Creme

Rugol a sua cutis poderá ficar ma

cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

ltUOOL
Alvim & Freit,,', UCla.-C.P.1379·S. Poulo

I.. . . . . . . .. .... .. . . . . . . " .... " " . " . "

VENDE-SE
Diversas louças de vidro, diversos
relógios de parQde antigo,) uma

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

tos, por preço de ocasião.
Tratar à Rua Bocaiuva n. 13 fundos
�.... �� •.....•.•..••........•..••

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SlnLITICAS

BI,ilir de Nogueira
M.dlca�õ.o CluxillCll' DO tratamento

da IlifUia
,

.... " " "" """"""""""." """",,,,,,,,,.,,,.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal '

Fazei boje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

".

porque é SUPER-CONSTRUIDO i
Conheça os detalhes do processo de "Super-Construçõo", que só os

caminhões Ford possuem. Aqui estão alguns pontos:

o Chassis "Super-Construído" -
Cuidadosa seleção de material. propor
cionando resistência superor às necessi
dades habituais, sem aumento do pêso
do chassis.

aMotor�s uSuper-Construí'dos"-
.Até 145 cavalos de fôrça! Três' novos
motores! Câmara de combustão de alta
turbulência. Pistões de liga de alumínio,
de 4 anéis. Gerador de maior capacída-'
de e inúmeros aperfeiçoamentos!

r

€) Eixo·Cardan "Super.Construrdo"
Suporta mais que o dôbro da torsão

que o motor pode fornecer, no máximo
de transmissão. Resiste fàcilmente aos

choques resultantes da rápida aplicação
da embreagem ou freio manual.

O Eixos "Super-Construides" '- Os
dianteiros podem ser torcidos a frio,
cinco voltas, sem sinal de. rutura. Os
traseiros são flutuantes (semi-flutuantes
no F-I), isto é, só transmitem fôrça, sem
suportar carga.

..

Nada melhor do que ver com os próprios olhos. Visite
um revendedor Ford, para se convencer de que
aí está a melho.r compra, em matéria de cominhões.

A boa intenção não breca

um carro ... Verifique
seus freios!

REVENDEDORES NESTA CAPITAL:

IRMÃOS AMIN
Rua Duarte Schuldt, 11

Transportes, regulares

sIo FRANCISCO DO SUL para NOVA 10HI'
Informações com 08 Ag'ente.

Florien6po1!! - Carlos HoepckeS/A - cr-. Teletone 1�212
São Francieco do Sul - Carlos Hoepcke S/A -eI - Telelone 6 !

...._-.,...------ --------------- ",_. ._._ _._ _._._._._._•••_._._._._._•••_•••••••••••••••••••_•••••••••_ .:r

cargas dopôrto de

( Eod. t eleg;
MOOREMA.CK

.;

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

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou ofi

cial.
BUREAU UNIVERSITARIO

Direção de D.r. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11

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

·....·--_..

····cõMPXNHIÀ
..

·,::\iIrNçA._I)Â._iAiíi�;··-.-·--
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS 'Cr$

Responsabildades .,.... .. . : . . Cr$
Receita "'!" •••••• ••••••••••••••••• Cr$
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$

Responsabilidades Cr$
Diretores:

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Nunca pensei que"unrcaminhão desse tanto lucro"
Veia' o que representam

para os proprietários
estas vantagens

exclusivas de Chevrolet!

!\ escolha do caminhão adequado ao seu negócio
é uma decisão de capital importância. Porque
da performance dos seus caminhões - de seus

custos de operação e manutenção - de sua for
ça e velocidade - dependem os seus lucros ...
ou seus prejuízos e o êxito ou fracasso na obten
ção de contratos de transporte. Milhares de

transportadores estão obtendo mais lucros em

VROLE 'seus
negócios por terem reconhecido a tempo _a

.

s_u_p_e_I'_i_O_r_id_a_d_e_d_o_s_c_a_m_i_n_h_õ_e_s_c_h_e_V_I'_O_I_et__n_a_e_s_t_ra_d_a__
.

___

*
MAIS EFICIENTE • MAIS ECONÔMICO! * MAIS TEMPO NA ESTRADA - MENOS TEMPO NA OfiCINAl

i:li��
.

1i�;;!�r .. -a- �
11:--;",:'.:\' )F'ml> -� (-. \'�\�\'� ,I "",\ � \:>:i' \'� 'I- �tl i il7-l

A continuidade de operação é garantida pe
la. rija construção Chevrolet - compíetade
pela maior segurança de manutenção com

peças e acessórios genuínos .em todo o Brasil

MAiS SEGURANÇA E CONfORTO PARA O MOTORISTA f

lJ��.
/"3

�
�� ."-C t-�� 'o:, 1� \�

A cabiM mais espaçosa, ventilada, dotada de
ampl,a,.isibiüdade e montada sobre almofadas

I deborraclla para absorver os choques.i-credua
! o coos®O e ®wibue para maior segurança

* *

**

* o m.otDr maís aperfeiçoado, de válvulas na

ila.iDpa. e o mnderno sistema de transmissão
"SYD-�esh" de 4 velocidades - propor
eiIlmun � (UltêD:e,ia. e grande economia

,i PRODUTO DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
H,crnórlo l'ecDICU
.Cid Rocha Amaral
JENGENHEIRO CIVIL

"Aviso aos srs. interessados que,

'aendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América dü Nor

"te e países visinhos, o Dr. Ci� ��
,I cha Amaral reabrirá seu escritórío

I (Rua Presidente Coutinh<.. n. 22),
"lOOS primeiros dias de agôsto, espe

rando continuar a merecer as espe

-ciais atenções. de seus amigos e

elíentes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

,Casa Recem
"construída
'TI E S o c UPA D A

-RUA FELIPE hEVES
6x10 metros, toda de

materiaL _

-'TRATAR NESTA REDAÇAO

-

Larga·me... �.

Deixa-me gritar!

;�

..

'Combate a tosse, c
.. ,

bronquite e os resfria
dos. João O Xarope S.

éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

das vias respiratórios.
O Xarope São João
'301 ta. o catarro e faz

t'lxpp.ctorar fàcilm�nte.

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

RIDIO TUBA' ZYO 9-
1530 kilocielos oruias: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

.

AgradeciIDenlo
Com o presente, venho tornar público o meu imorredouro agrade

cimento ao Sr. Ivo Müller, Prefeito Municipal de Ibirama, ao Sr. Man
sue to Isolani, Oficia) de Registro de Imóveis da mesma cidade, ao Exrno.
Sr. Dr. Ylmar Corrêa, DD. Presidente da Legião Brasileira de Assis
tência no Estado, ás Dignissimas Irmãs Diretoras do Hospital de Carí
dade da Capital, e, em especial, ao Exmo. Sr. Dr. Gilberto Guerreiro
da Fonseca, abalisado especialista em Ouvidos Nariz e Garganta, resi
dente e com consultório nesta Capital, à Rua Visconde de Ouro Pr'e
to n. 22, pelos motivos que passo a expôr : Vitima de lamentável aci
dente, no dia 21 de novembro passado, quando num movimento infe
liz, enguli a miriha dentadura, que se fixou encravando-se no meu

estômago, encontrando-me logo em estado desesperador, pobre, sem

recursos que sou, apelei ao Prefeito Municipal de Ibirama, no sentido
de me ser concedida imediata assistência, o qual logo se prontificou
a socorrer-me, concedendo-me transporte imediato à esta Capital, em

[companhia do Sr. Mansueto Isolani, digno Oficial de Registro de
Imóveis, o q.ual humanamente prontificou-se a orientar-me nesta ci
dade, desconhecida para mim. Aqui chegando, imediatamente obtiv-e
a assistência, desejada atravéz a Legião,Brasileira de Assistência, pe-
1.0 seu ilustre Presidente, Exmo. Dr. Ylmar Corrêa, pela Diretoria do
Hospital de Caridade, regida pelas bonissimas Irmãs, e finalmente a

necessário intervenção da extração, levada a feliz termo pelo compe
tente, abalisado e humanitário médico especialista, Exmo, Sr. Dr. Guer
rreio da Fonseca, ao qual, em especial, devo a vida e o confôrto de
me achar com perfeita saúde, junto aos que me são caros.

A todos, a expressão da minha eterna gratidão.
Florianópolís, dezembro de 1948.
ERVIN KONEN, Gustavo Richard (Município de Ibirama)
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Relojearia Progre1so
de jUGEND GP FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERViço DE
�EEMBOLSO POSTAL'

Foça seu pedido por carta ou tel.grama e pague
aómente quando receber,

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

N. 31 cr$ 100,00 )to 9 cr$ 260.00

D�spertador da boI"
, ilumina a 1'loite

.

SüiílO de qualidade

Uma maquina {otografica
americana de ioei1

manejo

NO'..o. relogio. .ão aOOMpa nhado. do. re.pectivo. certificado.
d. garantia.

I EÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND &. FILHO

1 Curitiba - Prcça Tirade3t.a•• 260:- Paraná

1 ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Curso de especialização em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427

-o-VAii'DiwITÃJ�""
Procurem na- A.gêl'leia

Progresso,
LIVRARB. 4:3, LIVRftRIA

R.OSA

END. TELEGR."ARGENOTEl"
TEL.25-7233

RUA CRUZ LIMA, 30 I
PRAIA 00 FLAMENGO

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

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiro s

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

TRATAR:

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

AVISO
Eliseu Aguiar,' tendo assumido a dir_eção da Fábrica de

Fógos fundada por seu saudoso pai JOA0 _BATISTA DE
AGUIAR situada no distrito de Saco dos Limoes, avisa a sua
distinta 'freguesia que está. aparelhado para atender com

prestesa qualquer encomenda.
Os pedidos podem ser feitios: Diretamente á Fábrica em

Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
Cia. Costeira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industriarios
Concurso para as carreíras de Auxiliar e Datilógrafo

1 - Comunico aos interessados que a lista com o resultado das pro
vas Especializada e Completamentar relativas ao concurso em epigra
fe, será afixada na séde desta Delegcia, às 9 horas do dia 11 de cor

rente,

2 - Os candidatos relacionados poderá, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17,
ter vista. e pedir revisão dessas provas dirigindo-se pessoalmente ou

por escrito ii Seção de Seleção e Aperfeiçoamento, sita à Avenida Al
mirante Barroso, 78 - 2°, Distrito Federal.

3 - Relativamente à vista e revisão da prova Básica, os interessa
dos deverão proceder igualmente, e em idêntico período, porém diri
gindo-se à Delegacia do Instituto em Pôrto Alegre.

Florianópolis, 9 de dezembro de 1948.
JOÃO RICARDO MAYR

DELEGADO

A pasta que realmente conserva e dá belezá aos calçados, em

preto, vermelho, marron, amarelo, azul e branco. Latas de abridor
americano. .

Á venda nas casas do ramo e na L'0JA YPlRANGA, a ser inau
gurada em Janeiro - Rua Tte. Si!veira.

PREÇOS DE FÁBRICA
Um ótimo produto da CONDOROIL Tintas S. A. - Rio - Fá

bricante das afamadas
TINTAS YPIRANGA

Pif-pa� de «O Estado)
AREÃO J(]l'\JOH

10-Sexta-feira: Mesmo com a

abertura de créditos especiais, pe
lo Senado, destinados a auxiliar os

municípios de Tubarão e Urussan
ga. devido as enchentes ocorridas
em. principias dêste ano, os russos

anunciam que pretendem comple
tar para ·inuito· breve o isolamento
da zona anti-soviética ele Berlin.
pois Winston Churchill deverá
passai' vinte dias aqui no Brasil e

em Campos Novos, violento incên
dio destruiu completamente uma

residência' particular, apesar de já
ter sido aprovado na Câmara o

projeto de aumento dos' subsídios
dos parlamentares.
ll-Sábado: A atenção da nossa

gente, inegavelmente, está voltada
para a grande corrida rústica dc
amanhã. Um dos jornais já citou
os nomes de Guimarães, da A. A

Barriga Verde, e Odeney, do Lir:
Tenis Clube, como os mais sérios
candidatos ao título de vencedor
Entretanto, de minha parte, querr
incluir o nome de Palmas, o "3

roso defensor das, côres do C
vana do Ar. Assim o duelo se tor
nará mais mtcresssante!

5-Domingo: Apesar das graves
irregularidades occrrídas no IAPC
de Porto Alegre, afim de extermi
nar com a absurda especulação
que se vem fazendo em torno' da
manteiga, a C. C. P. resolveu tabe
lar aquele produto, pois o chance
.ler brasileiro, Raul Fernandes, em

recente entrevista, declarou que

Portugal está cem por cento qua
lificado para pertencer ás Nações
Unidas, talvez devido ao fato de

terem sido postos, recentemente,
no" Estados Unidos, em ciscula
ção mais de um milhão de dolares
em notas falsas.

6-Segunda- feira: A tempera-
tura não. quer declinar e os hori
zontes não estão claros!

7-Terça� feira: Não devemos
substimar o poderio militar da

Bussia, declarou o almirante Ray-
1I10n<;1 Spruance, pois o chefe de

polícia da capital egípcia, durante
uma manifestação política, foi as

sassinado pelos estudantes, apesar
do Ministro da Agricultura estar

'projetando a dispensa de quarenta
e sete funcionários daquele minis
tério, para fins de economia, pois
por outro lado, no Distrito Fede

ral, como presente de Natal e Ano

Novo, cêrca de mil felizardos f

o-Iram contemplados com "grandes"
empregos.... e não há dinheiro! V,ÉRA e ALBERTO LUIZ
8 - Quarta-feira: Enquanto al-' participam aos parentes e amigos

guns marujos da nossa marinha de seus paes, José Casimiro e Éri

meI1cantel completamente embria- ca Fener Grams, o nascimento de
.

d'
seu irmãozinll'O ROBERTO OCO!'-

gador, provocaram serio" IStlll'· rido dia 6-12-48.
hios na c�pital Argentina. aqui Florianópolis.
eln Santa Catarina vai ser entre- '

••..

gue aos fazendeiros" construido
pela verba do Acôrdo único exis
tente entre o Estado e a União,
mais um banheiro carrapaLicida
,em Mafra, apesar de. ter sido fun
dado em Videira mais UlÍl Aéro
Clube destinado a incrementar a

prática da aviação em nosso País,
9-Quinta-feira: Basta que haja

um dia santo ou feriado para que
.os jornais �cirCUlem!

PARTICIPAÇãO

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

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

Maternidade "São Se-
bastiãe".

Rl'I 1., Hoje as lu horas da rnanhâ
Atraente Matinada
Programa ZIG-ZAG . . . . . . .. . . .. . ...............•... �

1° Complemento Nacional - Na- IMPERIAL, hoje ás 2 horas
tural. 2° Festas em Hollywood _.

Vesperal do Barulho
Short Musical. 3° A Luta pela Vida (2 "Far-wests" 1 seriado 1 ior-
-- Short de Aventuras. 4° Despor- nal e 1 comédia)
tes Filipinos - Short Esportivo. 5° No pr-ograma: 1° Jornal da Téla
Paraizo Branco - Short Natural.

� Nacional. 20 Uma verdadeira fá-
6° A Terra dos Zulús - Tapete Má- brica de gargalhadas:
gico Colorido. 7° Maravilnas AÜ'j- CO".\/QUISTADOH. SEM SORTE
canas - Short Colorido. 8° Uma f:l- CO.'\!: "Os Pugilistas"
brica de gargalhadas Rir. .. Bir... Rir ...

Os Pugilistas - em: 30 Um dos mais sensacionais e

CONQUISTADOR SEM SORTE eletrizantes "westerns" com o mais
Uma comédia "atômica" arrojado cow-boy
Preços: c-s 3,00 e 2,00. A FOBÇA DE LEI
Censura livre. Creanças maiores COM: Bill Elliott

de 5 anos poderão entrar. Lutas. Torcidas.
......... , .. . .. , .. , ... ,.......... 4° Outro emocionante filme de

Simultaneamente aventuras no Oeste
RlTZ, hoje ás 4,30, 6,30 e 8,30 hs. BANDOLEIHOS ENCOBERTOS
ODEON, hoje ás 7,30 horas COM: Bill Elliott

Sessões Elegantes Novas Emoções
Poucas histórias trouxeram à 50 Continuação do maior sería-

téla tão belos sentimentos hUIl1i1- do de todos os tempos
nos. Ela era moça e alegre, .. mas O HOMEM DE AÇO
por trás dessa alegria rondava os COM: Tom Tyller
murrnuríos de uma calúnia qUi);] 3/40 Episódios
arnarugava Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Warner Bros - A Cia. n. 1 Censura até 10 anos.

Apresenta:
..... , ..... ' ...................••

brasileiras Shi rley Themple - em:. ROXY, hoje ás 2 horas
MARCADA PELA CALUNIA Matiilée Colosso

COM: Ronalcl Heagan - Rory 10 O Esporte em Marcha - Na-
Calhoun - Lois Maxwell cionaI. 20 Continuação cio melhor
Com lágrimas no solhos ela ouvia seriado no genero.

os múrmurios a seu respeito. sem VINGADOR DESCONHECIDO
que pudesse compreender porque

I
COM: Robert Kent

a caluniavam ... Um homem, po- 10/110 Episódios
rém, enxugou com beitos essa� lá- 30 Bill Elliott em mais uma ar-

grunas e para ela, entao, abr-iu-se rajada aventura
um 110VO horizonte de felicidade BANDOLEIROS ENCOBERTOS
infinita. ,

. Lutas. Sensações. Tiros e Corre-
Enternecedor. Sublime. Iriolvi-

davcl.
•

No programa: 1° Noticias da Se
maan - Nacional. 2° Metro Jornal
� Atualidades
Preços: RlTZ la Cr$ 6,00 e R,OO.

2" Cr8 G,OO único, 3a CrS 6,00 e 3,30. Sidney Toler
ODE'0N c-s (i,OO único. Mortes. Assassinatos..

Censura livre. Creanças maiores Preços: CrS 4,00 e 3,00
de 5 nos poderão entrar na ses· Censura até 14 anos.

A beleza e' são de 4,30 no Ritz.
. . , ,. . , ..........•...

Suspensas todas as entradas de R ITZ, hoje ás 2 hora s

b
- - fa vores e permanentes, excepto

. .. e o sucesso continua
O rlgaçao autoridades e imprensa. UiVI SONHO E UMA CANÇÃ'0

Estudantes sem caderneta, não (Technicolor)A mulher tem obrigação de ser
aozarão dos" devidos abatimentos. .

M
bonita. Hoje em dia só é feio quem �............ CONI: Jane sPayge Denms of

gan - Martha Vickers
quer. Essa é a verdade. Os cremes ODEON, hoje ás 2 hor-as No programa: 1: A Marcha da
protetores para a pele se apertei- Matinée das Moç.as. . Vida __; Nacional
çoam dia a dia.

.

Um prograrna extrnordinário e Preços: Cr� 4,00 e 3,00
A .

..

t d lf I incomparável. Censura livre. Creanças maioresgora ja emos o creme .e a a-
10 Noticias (la Semana _ Repor-

d
.� de 5 anos poderãço entrar.

ce "Brilhante" ultra-concentra o tagens sôbre o Congresso Eucaris-
, ............• _

que se caracteriza por sua ação ra I tico realizado em Pôr to Alegre. 2"

pida para embranquecer, afinar Um filme iuesquecivel que volta

refrescar a cutis para matar saudades:
..' RANCHO GRANDE

DepOIS de aplicar est.e creme, oh- COM: Tito Guizar
serve como a sua cutís ganha um No filme que o celebrizou
ar de naturalidade, encantador á Músicas. Romance. Canções.
vista. 3° A maior pandega do ano

A pele que não respira, resseca Oscarito - Catalano - Grande
Othelo o "trio" da alegria - em:

e torna-se horrivelmente escura. O
t COM ESTE QUE EG VDU

Creme de Alfllce "Brilhante" per COM: Marion _ Emi linha Borh:l
míte á pele respirar, ao mesmo _ Quitanrlinha Serenaders - AI.

tempo que evita os partos, as maa- varenga e Ranchinho e muitos ou-

chas e asperezas e a tendência pa- tr
..o.s•. _

ra pigmentação. ANA-.LúCIA
O viço, o brilho de uma pele vi- Participa aos seus parentes e ami

va e sadia volta a imperar com o gos de seus pais, Tte. Paulo Meu

uso. do Creml: de Alface "Brilhan- donça e Nilcéa Luz M�ndonç�, o

"I . .' ,,' nascimento de seu Irmãozinho
te . Experímeete-o.

.• Paulo-Roberto, ocorrido ôntem, na

É um produto dos LaboratonO'jMaternidade "Dr. Carlos Corrêa".
A.1vim .t Freitas. S./A. Florianópolis, 8-12-48. . . .•. . . . . . .. .

-
.. -

, IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
Ultimas Exibições

Colossal Programa Duplo
1° O melhor filme Nacional
As melhores músicas e o maioz

conjunto de artistas
É COM ESTE QUE EU V'0U
COM:: Oscarito - Catalano �

Grande Othelo � Marion - Emiti
nha BorM - Dyrcinha Batista -

Alvarenga e Ranchinho
Os Milionários do Riso Horaeina

Corrêa - Carmen Brown - Joef
e Gancho - Bohby Nelson - Qui
tandinha Serenaders

e muitos outros
2° Músicas. canções e romance

RANCHO GRANDE
COM: Tito Guizar
O filme inesquecivel
'No p!'ograma: 1° O Esporte em

Marcha - Nacional. 2° Fax Airph!l
News 30 x 94 - Jornal
Preços: Cr$ 4,80 único
Censura até 14 anos.

Rádio Guarujã
Uma tempestade de músicas e. ri-

CINEMAS sos.

Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura livre. Creanças maiores

de cinco anos poderão entrar.PROGRAMA PARA HOJE

9,00 ABERTURA - Bom
dia para voce ...

9,30 Grandes Artistas
10,00 Músicas brasileiras

em gravações
10,30 MUZAK
11,00 Xavier Cugat e sua

orq.
11,15 Nuno Roland (Serra-

ria União)
11,30 Brinde Musical das

. Tintas YPIRANGA
11,35 Variedades em grava-

ções
12;00 A Voz Evangélica
12,,15 Prog. da Drog, e Far-

mácia Catarinense
12,30 ABERTURA da Prog.

Durval Silva
12,35 Oíerecímentos musí-

rias
40 Volta o famoso detetive pal'l."

desvendar o mais misterioso de to

dos os casos

CHARLIE CHAN NO SERVIÇO
SECRETO

cais
15,00 Variedades
15,15 - Retransrriissão do Jo

go BOTAFOBO X
VASCO

17 ,30 � Músicas
em gravações
La Gitanéla
Francisco Canaro e

sua orquestra
18;30 Conjuntos vocais
19,00 Sólos de piano
19,30 - Momento Esportivo
20,00 Lecuona Cuban Boys
20,15 - Francisco Alves (A

Eletro-Técníca)
Bing Crosby
Chucho Martinez
Colar de Tangos
Ultimas melodias
Bôa noite - ENCER
RAMENTO.

18,00
18,15

20,3.0
20,45
21,00
21,30
22,00

Unidos

ROXY, hoje ás 7,30 horas
Programa Colosso

1° O filme inesquecível que volta
para matar saudades
Tito Cuizar no filme que o for

nou famoso
RANCHO GRANDE

Música, Romance. Canções
2° A melhor "bola" do cinema,

Nacional
Oscarito - Catalano -- -Grnnde,

Othelo o "trio" da alegria - em:

É COM ESTE QUE EU vOU
COM: Marion - Emilinba Borba

- Alvarenga e Ranchinho - Qni
tandinha Serenaders - Nelson,
Gonçalves e muitos outros
No programa: 1° Noticias da Se

mana - Nacional. 2° Metro Jor-.
nal - Atualidades
Preços: Cr$ 4,80 único
Censura até 14 anos.

....................................Instituto Brasil-Estados

l

Pelo presente são convidados 'Os senhores sócios do Instituto Bra

sil Estados Unidos de Florianópolis, a comparecerem a Assembléia Ce
ral Extraordinária, a realizar-se no dia 13 do 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

FILMES DA SEMANA
IMPERIAL, amanhã

FALA O FANTASMA
RITZ, 3a Feira

AMARGA IRONIA
ODEON, 4a Feira

A ESPERANÇA DE UM MILAGRR
HlTZ, 5a Feira

A MULHER. DE TODOS
!UTZ, Súb�,J(�

JESSE .L\:J1ES I i' �,' j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D OZ E D',E AGOSTO
'PROGRAMA PARA o MÊS DE DEZEMBRO a

.
,

"DIA 12 DOMINGO. SOIRÉE EM HOMENAGEM ÃOS EN(;ENHEIROS. DIA 19 DOMINGO. SOIRÉE. DIA 25. DIA DE NA T A L SOIRÉE INfAN
'TIL, DAS 16 ÀS 19 HORAS, PARA OS fILHOS DOS ASSOCIADOS, COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS, CARAMELOS E SORTEIO DE DOIS
PRÊMIOS PARA MENINOS E MENINAS. DAS 19 ÀS 22 HORAS, DANÇAS PARA ADULTOS. DIA 31. SÃO SILVESTE� GRANDIOSO BAILE DE GALA.
\

� COM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1948.

<

,\

>,
I'

..

Conserve e embeleze suas residências,
eficiente e economicamente, com

'"I
TINTAS
ESMALTES
VERNI9:ES YPI ANGA

MARVELCERA PARA. ASOALHOS

Produtos d.e grande reputação em todo .0 país, breve à' venda, por

preços de fábrica, em loja própria a ser inaugurada em' Janeiro de

1949, à Rua Tenente Silveira- - Edificio ROMANOS - nesta Capital.
Um estabelecimento especialisado no ramo, com stock completo de

tintas, pinceis, lixas, solventes, etc. do genêro dos que mantemos em

Rio, São Paulo, Santos, Curitiba, Pôrto Alegre e outras muitas cidades.
CONDOROIL TINTAS S. A. - Séde e Fábrica - Rio de Janeiro

A' venda na Casa Moellman e André Maykot - Estreito. -

�,
f'

':":\

.1'

GRIPE • rISSE o BRON811Tl
.. "BORATÓRIOS PRIMÁ: C. P. 1344 •••0

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

•.. I·eune som ..• acabamento ..

solidez... no piano perfeito!
Além de várim! modêloa para,
pronta entrega., êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

ViaDe com cOlforto
pelo

«RAPIDO SUL BRASILEIRO»
Suhwartzmaon

REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
t�: Ú4 � Tel� KNOT

Florianópolis: .
Diariamente entre

t� ,

"Fpolis.... lia;aí-Joinvíle-Curitiba DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOSAGENTES

Fiuza lima' & Irmão
,.

'.

Escritório: Rua João Pinto
n.O 18 -, Florianópolis

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

NOVIDADE SENSACIONAL.
Qualquer pessoa pode ganhar uma )lATERIA
DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

MIJ.\H,

B' R I N QUE DOS
V. S. encontrará na GRÁFICA 43 S. A. à rua Joâo Pinto 9-A.
o mais variado sortimento de brinquedos e livros infantis •

. .

Presentes de Nalal,
I

.

com as tnaiore s e melhores vantagens.

f

Curso de Admíssdo
do

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

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

Liceu Industrial,

Início das aulas: 6 de Dezembro, às 14 horas, no Grupo São José

Matríwla: Desde 10 de Dezembro, rias 13,30 às 15 horas, no Grupó
Escolar São José.

Despesa: Cr$ 2.50,00, para o curso concpleto, pagáveis no ato da.
mal.rícula.

NOTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão às 8 horas da manhã

'Haverá um repouso por ocasião .das festas.

COMO APRENDER A DANÇAR
Agora em 3." edição

�

�'
Ampliada, com os últimos passos de Bo,ero,

(4;L1Ig Swing e Samba, contendo 94 gráficos e 254
fIImiJJ4 passos, facilitando a senhorltas e cavalheiros
'1olI�jrot r aprenderem em suas próprias casas em 10 dias

� apenas, no principio sem companheiro ou

� companheira. �étodo d<: ritmos modernos
r.>-. .,� pelo Prof. 'Gino Fornactan, professor do Club

� _

Militar da Força Publica de São Paulo.

iJoltro � PREÇO CR $ 35,00
MA�7 Pedidos pelo Reeml:lolso Postal, com o autor:

w�--Qg_.e)"" Caixa Postal, 649 - São Paulo

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua
Üm veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é ofer.ecido pela

onda da ZYH - 6
RÁDIO DIfUSORA DE LAGUNA
- 970 kílocíclos - 309 metros �

e pelas páginas do Jornal" "Sul do Estado"

r L;ia, Divulgue � Assine I
IrJornal de Joinvile"

o mais completo Orgam de
Santa Catarina

tt
I

- ....
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aa4iO$ ialle_e$ "8arCO"
Da Fábrica 80 consumidor. -- Grande estoque' recebe" a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565:- Fpolís ..

J

à,/f'�- Q AdW

�tuINlMth' eep
Dr. Liodolfo 1.8.

Pereira
Advogado-CoDtabilista
Civel -- Comercial

ConatltuigõeI de ,ociec:lacle.
• ee"j9� corel'lltoa. em geral.
!OrganizoÇÔla contabeil.

���. � ,�� ��R.�l\'clo,
no Rio, de C4l'H1po,naénte.
EUlritório:, Rua Alvaro d.

Corvalho n, 43.
Dal 8 ã.. 12 hora••

T.lefonl 1494

I
I'
I

i:

��.'�
.

i

Com D motor uJeep"- o novo caminhão "Jeep" dispõe da força e vigor do
famoso motor "Jeep" - para maior durabilidade e economia de operação.

Tração em 2 ou , rodas - Conta com a tração em 2 rodas para mail
rendimento nas estradas - e com a poderosa tração em 4 rodas para
rebocar cargas pesadas. operar fora da estrada, atravessar lamacei
ros areia, geada e subir ladeiras íngremes.

•• p •••••••••••• lO. • ......•.••.••••

Vende-se
Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127
Palhoça.

------------------

3/4 a 1 Ton. de Carga Útil - o novo caminhão "Jeep" foi cons

truido para cargas médias, dispondo de carrosserias de todos os

estilos conhecidos. Seu peso bruto varia de 2.100 a 2.400 kgs.

Çabelos Brancos 1 .

; .

.
�:

_,

Sinal de velhice
A Loção BJ'ilhantl faz vol.

tal' a cô'r natural primitilla
(caetanho i llur_o. doirada ou

negro) Im paulo tempo. Não
, tintura. Não mancha e não
lUla. O .eu u.o 'limpo
foeil e agradável. '

'

A LC:$I!ão Brilhante extingUI
o. ca.pal. o prurido, a .ebol'"'
"hãa e tôdol a. afecçõel pa
raai.tárial do cabelo, a..im
como combate a calvicie, re
.,itálizando GIl rolzel capila
I'ft. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

��M'77
•

, I

Nervos Debili
tados

e

Provocam
1.iI Neurasthenia

DISTRIBUIDOR'r-S 'IR'I �D 11m 'GRUDE DO SUL E SINTa CITARINII

FIGUER:IS I IIOMS, LIDI.
Rv A 7 o 'E se teM 8 R O I 1 O 9 4

P Q R , O ii L:f:'C ft:f RIO GRI.DE DO SUL

fRe'{YYesentuntes da:
NÃO DEIXE QUE O EX
CfSSO DE'TRABALHO
DEBiliTE O SEU OR
GAIUSMO. PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E INTELLECTUAL O
LEVARA', fATALMEN.
TE, 1.' �EURA$THENIA

, Wil/ys-Ovel'/6nd ... fAB,RICANTE DOS· VEíCULOS MAIS' ÚTEIS DE �osso T,EMPÓ
"I • \. .,.:. \"

�

".021

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA
. RAPIDA.

LINHOSDALl1Y'Os primeiros �ymPtomas da
Ileurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
, dade, dôres de cabeça e ner

j vosismo. Ao sentir quaesquer
r destas manifestações previna-
se contra as suas consequen
cias, Trate-se immediatamen
te, com' um remedia de' effeito

. positivo e immediato. Não
.tome drogas perigosas. Vigonal :

é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vígonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
'Perdidas e a energia da juven
ftude ás pessôas exhauridas.
t

-

-------....._\, V," ro aI""'" '"
,- VI�On 1

l

!"ORnFICA E DÁ SAÚDE
i\l.aborGtorlol\ ALVIM & fRElTAS _ 5. Paulo

:. -=:'-���_._�._------:.��' .•'V ...

GENU1NO PRODUTO DO BRASIL

I NO. o E LI N H O .[ A L G. OI O Al V Y" S. A.,

Atenção, senhores censtrutnres
Já se encontram à venda as "TELIfAS COLONIAIS -da afamada

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

problema das suas construções estilo colonial, 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

REEMBOLSO POSTAL
Paro. casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MONTEPIO DOS' FUNCIONÁRIOS
PÚBLIÇOS DO ESTADO

•

"

'ois doil
E (fi

COMPRIR TUDO

Edital de concurrêneía
Pelo presente edital fica abert,..

concurréneín pública, pelo prazo .-J�
quinze (15) dias, a contar da pre
sente data para locação das duas'
lojas do pavimento térreo do
"EDIFICIO MONTEPIO" sito à
esquina das ruas Conselileiro Ma
fra, e Trajano, nesta Capital.
As propostas, que poderão ser

ambas ou apenas uma das lojas
deverão esclarecer e observar o se�
guinte:
}) valor. da locação' mensal, (f!'�

nao poderá ser inferior a Cr$ ...
5.500,00 para a loja da esquina e
Cr$ 3,80,00 para a que faz frente à
rua Trajano.

2) prazo minimo da locação 3
anos e máximo 5 anos;

3) ramo de negócio a ser insta- .

lado;
4) compromisso do concurrento é

efetuai' depósito equivalente a dois,
meses �e aluguel, caso vença a
concurrenC13 ;
Serão levadas' em consideração

para. classificação das- propostas o

va!or e a beleza das instalações ria"
'

Ioias, letreir-os luminosos a "o'a'"
" �,�

menon , pagamento de alugueis
por ant�c,pa�ão e quaisquer ou
.tras vantagens oferecidas nas res
pectivas propostas.
A direção do Montepio se reser

va o direito de rejeitar todas as nro

P?stas, caso sejam julgadas inconve- I

ll!entes aos interesses da lnstitn-i-'
çao,

As propostas deverão ser apresen
tadas no Montepio dos Ftmcíorrá-]
rios Públicos do Estado, em enve.,
Iope fechado, até as 15 horas do
dia 15 de Dezembro do corrente
ano, quando serão abertas em pre
sença dos concurrentes, pelo Dire
tor do Montenío, que as julgará.
Florianópolis, 10 de Dezembro de

1948.

NA -MESMa casa .j
j

- é mais conveniente e econômico

comprar tudo na casa Carlos Hoepcl<e

Veja nesta lista os artigos de que necessita e procure conhecer os nossos preços

PARA A INDÚSTRIAPARA A AGRICULTURA

Dispomos da completa linha
das famosas correias e rnan

gue iras Gcodyear. Motores
Diesel in íustr i- i" maríti
mos e geradores. Material
para construção. instala
ções s-nitár ias, banheiros,
etc .. Ternos paralelos, bano
cadas e máquinas para os mais var-ados f'.ns.
Fôlhas de serr a para engenho, braçais para aço
e met s is, circulares e de f'ita.

Amplo e moderno sortimen
to de máquinas e ferramen

tas agrícolas: tratores es

peciais para hortas, arados,
grades de disco e dentes.

Máquinas e ve ne no para

extinção de gafanhotos,
formigas e outras pragas,

Mangueiras Goodyear,
T�',

... 'V • \

PARA TRANSPORTESPRODUTOS DOMÉSTICOS
Autornóves. caminhões. ca
mion- tes. Possuímos um

comj l rto estoque de pr.eus
Go od y e ar especiais para
<ada tipo de serviço. Cãma
r as de ar. correias e bater a,

Gcodyear. Ferramentas e

n1âCdCOS até 5 tone.adas,

Desde. fogões de todos os

tipos e equipamento para
cozinha até produtos para
toucador, drogaria e perfu
maria e um var iadíssimo e s

toque de ar tigos fino; para
presentes.Filtros, geladeiras,
máquinas e r ádic s das me

•

Ihores marcas. Secção de fazendas e artigos de con

fecção, copas para. r huva, capotes, encerados, etc.
Mangueiras Goodyear para Jardim.

.. i\,
\

Renato Gutierrez

... � . . . . . . . .. . � .

'"

servindo 29 países
em 5 continentes PRECOS CONVENIENTES

PARA ATACADO E VAREJO

��2
Para' a Europa, Buenos Air�
e Montevidéu, voe nos con

forráveis e rápidos aviões
da SAS. Tradicional cortesia
e famosa eficiência. escandi-

CARLOS HOEPCKE S.I.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Ma'ri;z:: Florianópolis - filiais: Blumenau - Joaçabo - Joinville - Lages
laguna - São Francisco do Sul - Tubarõo - AGÊNCIA EM SANTOS -

ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO, CURITIBA E RIO DE JANEIRO

ARMADORES. COMERCIAN-TES - INDUSTRIAIS

Transporte de cargos e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de
Joneiro - Fóbrlca de Pontos "Rita Morla" - <Pregos de ferra)

lirMas aéreas ���
escandinavas �
Av; ·Rio Branco, 277 - LOja l-BD
Tel. 22-2870 - Rio de janeiro

IMPORTADORES E ATACATISTAS

"azendas - Ferragens - Móquinas - Produtos Ouimieos e Farmacêuticos -
•

Telegramas "HOEPCKE"
"Q,3 agência fk .Tu,úmo· e 'NU ogé..da5
do. "Serviços Aéreos C",u;êiro do· Súl.#.

Farmácias de plantão LOJA DaS CASEMiRas :
I .ORTÓAlEGRE Especializada em' iãrligos�'pira

12 - Domingo - Farmácia Catar-inensa - Rua Tr-ajano.

I h'
.

!'lo l' � ,

18 - Sábado - Farmácia Noturna - Rua TrajaI�o.
Ag- en::'c:·i:;;a·"':G:Ae:rl'��a:�lAE:p.:,Ta�lr;'a:::·"s":.-C'·:'a::'t:"a�rina

' omens
..

- 19 - Domingo - Farmácia N0turna-- Rua 'I'rajarro, -. RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE, CASEMIRAS NA-
25 - (Natal) - Farmá?i� St.Q. Agostinho - Rua Cons- Mafra. Rua Felipe Schmidt. 22--Sob. ClONAIS E INGLESAS pARA. HOMENS E SENHORAS.
2{) - Domingo ---" Far�aCla Esperança - Rua Conselheiro

Mafra.,
C. Postal, 69. Te!. «Protetora» MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE

.ROUP
AS FEITAS

O serviço noturno sera efetuado pelas Fatmácias Sto, Antônio e FLORIANOPOLIS RARA HOMENS
Noturna sitas às ruas João Pinto e Trajano na 17.

..
ARMARINHO EM GERAL ""_:_CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia

autoriza-I SENHORITA1. _. TAS, r.. IJAMAS.,. CHAPEUS, E.rC. . ...

ção dêste Departamento.

T d I dDepartamento de Saúde Pública, em 26 de novembro de 1948. A ultima, creação e� refri-' U· O p·e O meno'r preço a' pr.a,ç·a·Luiz Osvaldo d'Acam.po1'a, farmacêutico-fis'cal. geran te e o Guarana KNOT
. ,. ,

EM ��!t�!�o ��::DES I Fa�a uma vis'ila à nossa Casa everifique
f

acompanhando a moda. I .

nossos preços e a,rtigôs
.......................... 1, '

mad�:����;: �o:���t�:��mA�sem sempre

ell1e·s�,aMsacresnelsht.rau',ções adsl..Oatl�Ial_- I.: Da'i_lógrafa 1'1 DA T I LOG RA F I A,,,
As telhas ARANHA - tipos "Colonial"" s

guem-se das demais concorrentes pela sua =. diplomada II
- Classificação rigorosa

I- Absoluta impermiabilidade I Oferece seus serviços. I.Facilidade e perfeição na cobertura • C t M' T A I
• ,ar as a arui ines IResistência no manejo e transporte • F' . DIREÇAo:

- Queimação em fornos de alta temperatura e por :
erretra.

=

I
Amélia M Pigozzi

-":, processo privilegiado. = Caixa Postal 55. :
'_' .. ;'.,' \l TELHAS ARANHA COBREM MELHOR

_� ... :•••••••••II.ee••s••••••••� RUA ALVARO DE CARVALHOL 65

Mé« de Dezembro

Telhas marca «ARANHAn

(onfere
Diploma

Correspondenel t
Comercial

METODO�
Moderno e Eficiente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 OBSTADn-Domin.o 12·de Dezembro de 19'&.

Informações

Expresso São Oistóvlo - La&'Im&
7 horas. ,

Auto-V1açAo UaJa! - ltajai - 11 !lo
ruo -

Expresso Bru!IQ.uen.. - Brtaque -

16 horas.
Expresso Brusquens. - NOTa 'l'H'Ilto

- 16.80 OOr1l8.
Auto-Viação Cat.arlnenft - Jotn'VUe

- • horas.

Auto-Vlação catarlnfln.. - Cu1'1t�ba
- fi horas.
Rodovlãrla Sul-Bruil - POrto Aleçe

- 3 horas.
Rapldo Sul-Brasileiro - Joln'fful -

'is li e 14 horas.
TERçA-FEmA

Auto-Vlação Catarlnexae - POrto Ale.
gre - 6 horas.
Auto·Vlaçã'o Catarmense - CUritiba

- 5 horas
Auto·Vlação C&tarln·en.. - JolnTU.

_ 8 horas.

Auto-Viação Catarlnen.. - TlJbarlo
- 6 horas.
Expresso São Crt.tóTão - Laguna -

7 horas.
Empl'êsa Glória - IAcuna - '1JA.

e 6'n: horas,
Expresso Brusquensa - Brusqu. -

Na Capital 16 horas.

Ano ..... _ . . . . . .. Cr$ 90,00 Â"lto·ViaçAo Itaja! - Itaja! - 18 ho-
ras.

Semestre •....... Cr$ 45,00 Rápido Sul Brasileiro - JolnTlle·- la

T· t C '" 25 QO fi e 14 horas.
nmes re '.. r., , QUARTA-FERA

Mês Cr$ 9,00 Auto·Viação Catarlnen88 - cunt1ba

N I C <ii! O 5 - 5 horas,
úmero avu so .. r., ,

o!
Auto.Viação Catail'1n!lDse _ JolnvUe

No Interior - 6 horas.

C $ 100 Auto-Viação Catll1'lDeIllDtl - Laguna
Ano ... ,........

r ,00
._ 6.30 heras.

S t e Cr'" 80 00

I
Rãpído Sut Brasüeíro - Jolnvll. - l.emes r '" ,

5 e 14 horas.
Trimestre Cr$ 35,00 {' Expresso São Crlstovao -� La�. -

I C s O 6 � 7 horas,Número avu so .. r· , o
('

1
Expreseo Brusquense - Bnulqu. -

/ 16 horas.

Anúncios mediante contráto. $ Auto-Vlação I,tajal - Haja! - 18 no-

� ra�xpresso Brusquense - Nova Trento

'I 1- 16,30 horas.
� I Rodoviária Sul Bra!!il - POrto Alegre
.

'=?i�:��= cun":! 14· Batalhão de Caçadores
- 5 horas.
Auto-VlaçAo cata.rlnenH JolnTlle Ed." fi!l.1- 8 horas. lu
Auto-Víação catarlnense Tubado

Devem comparecer ao Quartel do 140 B. C., nas datas abaixo dis-

1-
8 horas.

__."V'.-.-.....-.-.-......,.....-...-..................
_ A�.1<tV�0���. C'at&.."ÜlêIlH - Laguna criminadas, os cidadãos julgados "APTOS A e B", - em inspeção ele

I
Expresso São CrtstoTAo - Laguna - saúde e residentes no Município de Florianópolis:

7 ��;�êsa Glória '_ Laguna _ ti 1/2 DIA 13: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem corn as letras A, B.
e �xi:r!s�r�rusqueIlH _ Brusque _

C, D e E. - Horas: ?,30.�. . ..

!tI boras. DIA 14: - Os cidadãos CUJOS nomes imciarem com as letras

rasAuto-ViaçAo Itaja! -,ItaJIÚ - 111 hOoI G, .H, I e J. _ Horas 7,30.
Mpido Sul Brasileiro - JolnTile - a., DIA 15: - Os cidadãos cujos

8 e 14 boraL I \

}Cmpresa Sul Oeste Uda - ;xapec6 - 0I M, N, O e P. - Horas 7,30.
- e horas. . DIA 16: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras Q. R,

RodoTiárla ss���� PÔl'tO Aletrrel S, T, U, V, X, V{, Y e Z. - Horas 7,30.
- S hor�s. I Florianópolis. 9 de dezembro de 1948.
_ A��:r��{) C&tarlnenn - Curitiba

PAULO GONÇALVES WEBER VIEIRA DA ROSA
Auto-Vlação Catannenso·_ Jom:,U _ I!!IIIII II••••••• ULMe

-

������!�. Ca<t�1nen" - t.a'uDa Agradeci:mentoExpresso São OMstovAo _ Latruna -

7 horas. Internado recentemente, por motivo de grave enfermidade, no

ra:,-uto-Vlação I<taja! - rtala! - 11 �� Hospital Nereu Ramos de onde há dias tive alta, -enho, por meio des-
Expresso Brusquenu Br'u8que -: te, cumprir um sagrado dever de gratidão pelo excelente tratamento

16�âd! Sul Bra�lle1ro JolnvUe -! recebido e pelo desvelo com que o senhor Dr. Wilson Mendonça, DiJ'c-
b 5 e H hora'8·sÁBADC tor, bem como as bondosas Irmãs Heinrich, Superiora e Dora, enler-
Auto·Vls.ção Catarlnen.. - OUriU'ba'meira, cuidaram zelaram, não medindo esforços para que pudesse o sigo

- 5 horas. I
RApldo Sul BraBlleiro - JolnTUe -, natário voltar o mais rápidamente possível, ao seio da família.

� : �o�:s�oru. I Assim, pois, o meu sincero agradecimento, e peço a Deus pela Ielicida-

Auto·ViacAo Catarlnense -

JOlnvUe..I' de de. todos os que no Hospital "Nêreu Ramos" se esmeram em dar, aos do- 'I- A'ul'o%f:Çio Ca'tarlrnen.M _ Tubarlo entes, o tratamento necessário e o estimulo :rara apressar seu restabeleci ..
- ���;�. São CriatoTlo _ Lq-una

mento.

7 horas,
Exprea.o Brusquen.. - Bl'luIqU'

14 horas.
Aut, vlaçAQ ltaja! - Itaja! - 18 )lo.

raso

15,30 - Expresso BrullQuen.. - NOTa '.l'reII.to
- 9.30 horas.
Expresso Glória - La�a - • l/I

e 7 1/2 har...
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Viação Aérea
'Horário,
Seyunda--feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
Terça-feira

'("\ U\ 10,40 - Nort.
':1 UZEIRO DO SUL _;, 12,00

�orte
VARIG - f2.30 - Sul

PANAIR - i3,50 - Sul

QUàrl:a--feira
PANAIR - 10,40 - Norte

CRUZEIRO DO SU.L - H,OO
IMorte
VARIG _ tUO - Norte
PANAIR - 13,50 -.Sul

,

'Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul,
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL t3,ri5

f'orte
CRUZEIRO DO SUL

8ul

nteís
Horario das empre ..
sas rodoviarias helena

o perfume
"bouquet" das maravilhosas

essências dos perfumes
franceses, dará ao seu presente

a finura inconfundível que

revela a elegáncia de sua escolho.

Estojo c/ Colônia e Pó de Arroz: Cr. 190,00

Estojo c/ Colônia, Sabonete e Talco: Cr. 225,00

loção: Cr. 75,00, 100,00 - Talco: Cr. 75,00

Pó de Arroz: Cr. 75,00 - Estojo c/ 3 Sabonetes: Cr.95,00

FLAMA BRANCA

Colônia: Cr, 75,00, 100,00

;"-:,
, ..� Luxuosa apresentação em sêda
< '.

-. ,.'"",;

Drogaria e farmacia Catarinense

nomes iniciarem com as letras K, L,

(a) FRANCISCO FREITAS

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E HOSPITAL DE CARIDADE

EDITAL DE FORNECIMENTO

Sea:ta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

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

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,55

"orte
Df!'m1ngo Eacrit6rio e Reaidencia

PANAIR - 10,40 - Norte , Rua Tiradent.a t7.

II,CRTJZEIR6 DO SUL - i t,OO FONE .� 1468

_P_A=N=A=IR=-__1�3�,5�0�S�u:I.�����=====================

I

r u b i n s t e i' I

White Flam.e,

De ordem da Mêsa Administrativa da Irmandade do Senhor Je

: sus 'dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos in

I teressados que, até o dia 20 dêste mês, as 12 horas, receberá esta 1r

-1--------------l1li
'mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas em cartas fechadas,

Dr. CLARNO G. de todos os artigos necessanos ao seu consumo, durante o semestre de

GALLETTI Janeiro a Junho , do próximo ano de 1949

A D V O G A D O I' Consistório em Florianópolis, 4 de Dezembro .de 1948.

Crim. e cí".l LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

Coa.Utulção d. SocI.dad..
NATURALIZAc;OEB
Tituloe Deolal'at6rio.

c.---,..-----------+------ _

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

FILMS 16 Mms.
A VIDA DE CHOPIN - A CAMINHO DO CÉU - NO

TRAMPOLIM DA VIDA
e inúmeras outras novidades Nacionais, Americanas e Eu

ropéas. Peça lista geral dos Films para A. PETRIC -

CAIXA POSTAL, 2.475 - iRIO.
•••" lIIIeJ ..

Agentes Reembolso Postal
'

Firma especializada em imagens e bijuterias religiosas,
relógios e novidades, aceita agentes exclusivos para vendas

pelo Reembolso Postal em todas as cidades e municipios
do Brasil. - Interessados escrever: CAIXA POSTAL, 494

RIO DE JANEIRO

l

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
F Consultas: Pela manhã no Hospitaã,

I Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás '17 horas.

-

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio' Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Att6néió;.
CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

tbeiro da ilWltl'aQSO� .,..._.

lhe. em ..m....e1 cano. ... dJIoe ..
n:celente aperit;lyo JtlfO'r. a-......
_ v, Sia. de _tar.ao .........
...... pntllMa:1!1.TEE1A/1-
BFi'1 O I1EU APERITIVO

PREDILETO!

fiJ!Mj :i�(\ll·
; (1ftPOOWTO DAKI1QrU, IHA.CM. � fNURDI
,

__ ITA�4'__� �

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

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON-,
TA P_ FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. G�
Vellde-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuel

Brusque - Santa Catarina".

O TESOURO
Da instrução está ao aloanM

de todos. Dá esse tesouro ao �
amigo analfabeto. levando-o a �
curso dE' alfabr>tizacão no GrupQ

, F.<>.o"l111" �l'ín .Tn�<I "'n. Esoola Indu8o!
trial de FI(}rill.nóp{)lis ou na Qatei
dral Metrúpolitana.

_ L _ j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEGUNDO FOMOS INFORMADOS, O SR. FLÁVIO FERRARI, PRESIDENTE DA F. C. D., RESOLVEU AlTERAR A RESOLUÇÃO QUE ORDENOU O FE
CHAMENTO DO ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA, ENQUANTO SE PROCESSAREM AS OBRAS DE REFORMA, PERMITINDO AO ESQUADRÃO' DO PAU'
LA RAMOS A UTILIZAÇÃO DO GRAMADO PARA OS ENSAIOS PARA A DISPUTA DO CERTAME ESTADUAL. O GESTO' DO ILUSTRE PRIMEIRO
MANDATÁRIO DA ENTIDADE "MATER" VEIO AO ENCONTRO DOS JUSTOS INTERESSES DO CAMPEÃO DA CIDADE E DEVERÁ REPERCUTIR

. ,COM AGRADO NOS MEIOS ESPORTIVOS LOCAIS. MUITO BEM, FLÁVIO !
�"'•••_-'-.-""".J-.._,._. ,..--.;-..- _.__• ._,._._,...� ..,.�••..,..._._• ...,._._._ � _. ."....._,........................•- .,.,.,..._.._._._,..- - -_-.-.•.,. .l"wl" _ -.- .-.-.-...-.-.w _·_"'f

..

!8 Ila·�� I! a Ir! Imlnar I urrJ a e
O VENCEDOR REPRESENTARÁ O ESIADO NA GRANDIOSA RÚSTICA DE 31 DO CORRENTE, EM SÃO PAULO - INSCRITOS 47 ATLÉTAS, DOS
QUAIS 20 DEFENDERÃO AS CORES DO CARAVANA DO AR - LIRA, BARRIGA VERDE, ATU:TICO E CARAVANA OS CONCORRENTES POR EQUI

lPE - INíCIO ÀS 9 HORAS. VALIOSOS PRÊMIOS EM DISPUTA.

o único jogo de importancia O prélio terá início às 15,30
a ser levado a efeito hoje em horas. As 13,30 horas assistire- Os ingressos serão vendidos a

:noSSa capital será o que irá tra- mos á partida preliminar entre preços populares. Odnei Lima dos Santos no momento em que vencia uma das grandes
-var-se esta tarde no gramado os quadros secundários dos Todos ao gramado do Ipiranga! corridas rústicas realizadas nesta capital. O consagrado fundista do Li-
· do Ipiranga, situado na Vila, ----------------------------

ra Ténis Clube, será um dos favoritos da prova desta manhã
'Operária do sub-distrito de Saco FESTIVAL DO PAULA RAMOS PAULA RAMOS E. C.

· dos Limões, entre o alví-verde e
E. C. Convocação de Assembléia Ge-

Na-o tendo a F. C. D. concedido l Ortiin. 'r'a Lima dos Santos, Ademí Pereira de Cruz, jornalistas Pedro Paulo Ma-
'.0 Bocaíuva, concorrendo .ao úl- ra z a z

.timo certame de profissionais a necessária licença para a utí- Pelo presente edital de con- Abreu, Walmir Silveira, João de chado e Waldir de Oliveira Santos.

1·
_

d d d B
-

f' id d t Souza, Vitor Gaudolfi, David Livra- Juizes de chegada: Jornalistas
.místo da' cidade. izaçao o grama o a rua 0- vocaçao, icam convi a os 0-

.

dei 'd f t d
.

d dê t CI b mento, José Diogo, Olicio Santos, Waldir Grisard e Moacir Schutel,
Trata-se de um bom cotejo e �al.uva, f e��a�a e epe utr;_e os os as�ocla os es e

d
u e,

Lauri Moreira, Miguel Lopes, Her- tte, Paulo Sami, prof. Erico Straetz
'pelo visto deverá levar uma boa, .0Je o :s �,a lque o �u.� a-I ��e .�e ac tart�, �o uso. e s�us

cilio Bittencourt, José Nierenberger. Junior, jornalista Helio Milton Pe
'assistencia ao local da luta. mos pre en_la evar a e. elO,e:n .Ir.eI os es a u arI_os, para par-

Waldemiro Monteiro _ Represen- reira, Nivio Andrade e sargento
Ambos os adversários de hoje comemora�ao ao 110 amversarro tícíparem da sessao de ASSEM-

tante do Oeste Catarinense - P. João Pedro Nunes.
estão organizando possantes

de funday�o. ..

BLÉIA ,GER�L ORDIN�D\ União. Cronometristas: José Gusmão de

«conjuntos para a temporada do I
Como Ja. notícíamos, do pro- que sera .reah�ada na próxíma

Artur Voss _ Hepresentante do Andrade, Waldir Ouriques, Haroldo
'.a.no vindouro e pelo que nos foi gr.ama f.estlvo constava �ma pe- qu_arta-felra: dIa 15 do corrente

Norte do Estado _ Joinvile.

IpeSSi' Dirceu Gomes, Eugenio Alfre-
"dado apurar já contam com ha- leJa a:nlstosa entre o trIcolor e mes e ano, as 20 horas, na séde

Dionísio Debrassi _ Represen- do Müller e 1iilton Lehmkuhl.
beis manej:;ldores da pelota, tudo o Aval. do CLUBE 15 DE OUTUBRO, à

tante do Vale do Itajaí _ Brusque. Fiscais: 10 posto (Praça 15 de No-

inôicanq.o que serão lançad01'l no FESTIVAL DO TAUBATl!:
-

rua Alvar� de Carvalho, nesta
O percurso vembro _ defronte a Catedral) -

· cotejo de hoje.
_

Com diversas provas de nata- '��:����e a��D:� s� t��:;:da � O pNCurso a ser percorrido, fi ve- Rubens Lange, Marcos Rachewski e

Os quadros serao escalados ção, a serem realizadas na Praia 10) EI
. -

d C Ih zes compreende: Saída - defronte Eli Campos; 2° posto (Praça 15 de-
..

.

t t· dI'
- elÇao O onse O

1� d J
-

.mm� os an es a pe eJa. Foi es- do Muller, comemorará hoje Deliberativo, Conselhos de Fi: à Catedral Metropolitana, Praça ;) Novembro - esquina a rua oao

.eol�lldo de comum acordo para com inicio ás 8 horas, o seu 10
nancas e Sindicancias, DIRETO- de Novembro pelo lado do Depar- Pinto) - Agapito Veloso, Oswaldo

,dirIgir o embate o sr. Manoel aniversário o Taubaté Esporte RIA" D'
-

T'
'

d D tamento dos C01:reios e Telégrafos, Silveira e Osni Barbato; 3° posto
"Tourinho. Clube. pli.i-ta�e���ç�� F:���c� P�Ofi�= ruas Conselheiro Mafra, 7 de Se- (Rua Conselheiro Mafra, esquina da

tembro e Felipe Schmidt. Chegada: rua 7 de Setembro) Gustavo
sional do Clube, para o periodo

defronte a "A Soberana". Zimmer, Rubens Pinto Vilar e Hé-
de 1949/50; Autoridades para a corrida 1io Lange; 4° posto (Rua FeHIJe
20) - Assuntos de interêsse

Comissão Executiva: Dr. Osmar Schmidt _ esquina da rua 7 de
sociaL

. Cunha, presidente da. F. A. C.; jor- Setembro) - José Rebelo, Eurico

_NOTA: Se r:a hora aprazad� I Balista Aribaldo Póvoas, represen- Hosterno e capitão Mauricio Spal
l1ao houver n�mero leg�l, sera

tante de "A Gazeta Esportiva", de dillg de Souza.

convlocada mela hora apos, com São Paulo; Ttc. Alberto dos Santos -----------""'---:-
qua quer numero. .'

d VASCO X BOTAFOGO, A SEN-
Flor' n 'por H d dezem-

Fajardo, preSIdente do Caravana o

SAÇAO DE HOJE' NO RIO
b' d Ia19�8 IS, e

Ar; Dr. Oswaldo Bl1lcão Viana, pre-
Com a partida decisiva pelo10 e .

, . sidente do Lira Tenis Clube; Tte.
(as) Lounval �zs.boa ,CcJ. Antônio de Lara Ribas, presi- título de campeão, a ser travar

.

Secretano

I dente da Associação Atlética Barri- entre Vasco da Gama e Botafogo
será encerrado hoje .o Campeo

Encontram-se atualmente em uso ga Verde; Dr. Heitor Ferrari, prc-
, nato Carioc.a de Futebol de 1948.

em todos os recantos do mundo, sidente do Conselho da F. A. C.
,

D O prélio está polarizando as
centenas de milhares de Motores Juizes Honorários de partIda: r.

d d E atenções da grande massa de
esta-O

. de popa JOHNSON proporcionando José Boabaid, governa OI' o sta-
torcedores que hOJ' e afluirão aoaSSIm '

do, em exercício; Dr. Saulo Ramos,
aos seus possuidores ano após ano, Estádio de GeneI1al Severiano,
um SERVIÇO SEGURO. Distribui- presidente da Assemhléia Legislati·

va do Estado; Dr. Adalberto Tolen- prevendo-se uma renda record,
dores: Comércio & Transportes C .

t t'erem s'd
.

d s os.

tino de Carvalho, prefeito da Capi- VIS O I O maJora o

Ramos. S. A. - João Pinto, 9.
tal; Jornalista Bí'tista Pereira, pre- preços dos ingressos. Mario Via-

sidente da Càmara Municipal; AI- na funcionará no apito. O ven

mirante Antão Alvares Barata, co- cedor da porfia será proclamado
mandante do 5° Distrito Naval; Tte. campeão e em caso de empate
Cel. Paulo Weber Vieira da Rosa, será disputada uma melhor de

comandante do 14? Batalhão de Ca- t tres. . ,

• ••
i:,

Nossa Capital viverá eSÜI I lianha

I
clubes: Caravana do Ar, A. A. Bar firma Fiuza Lima & Irmão, c via

,cum dos seus dias esportivos mais riga Verde, LÍI�a Tenis Clube, A. D. gem a São Paulo por conta .da ":

.f'estivos, com a realização da Corri- "Dr. Lauro Soares" Clube Atlético Gazeta Esportiva".
"da preliminar de São Silvestre, � .. " Catarinense. O Caravana do Ar, ven- Ao segundo colocado: Um f'inissi
.sacional prova de fundo ,que o cedor da última Corrida da Foguei- mo relógio de pulso, oferecido pela
.nal "A Gazeta Esportiva", de São ra, apresentar-se-à com 20 atletas, Relojoaria Gomes, de propriedade

· Paulo promoverá às 9 horas em 1(>· Francisco Assis Guimarães, do Bar- do esportista Dirceu Gomes, e uma

·,das as capitais dos Estados para se r iga Verde, e Odnei Lima dos San- medalha de prata oferecida pelo
1ecionamento dos atletas que deve' tos, do Lira Tenis Clube, os dois jornal "A Gazeta Esportiva", dr
Tão intervir na maior corrida de mais experimentados fundistas do São Paulo.

,SãO.
Silvestre de �odos os t�IIJPos. ai Est�do, mais uma vez travarão se�- Ao terceiro colocado: Medalha (I

zer lugar na capital baadeirante, " sacional duelo. Outro grande atlé- prata oferecida pela "Gazeta E. de
'meia noite do dia :H do corrente .. ta que vem se revelando como um São Paulo, e um estojo com caneta

.Para a prova nesta capital o con- I
corredor de amplas possibilidades é tinteiro e lapizeira, oferecido pela

,.eeituado matutino paulista enviou ;1 Leonidas de Palma, pertencente ao Relojoaria Muller.

Federação Atlética CatarInense, a

I
Caravana do Ar. 4° ao 25° colocado: Medalhas cl

-quern está a cargo a rustica desta OS PRÊMIOS bronze, oferecidas pela "A Gazeta

-eapital, 25 belíssimas medalhas para À equipe vencedora: Taça of'ere- Esportiva", de São Paulo.
'serem oferecidas aos melhores co-j cida pela firma Carioni & Irmão. CLUBE ATLETICO CATARINEN
'locados. O comércio local, sempre Ao primeiro colocado: Medalha de SE - Clodoaldo Amaral, Níríval

-solicito, também remeteu à F. A. C. ouro, oferecida pelo jornal "A Ga- Pereira, Nilson Martins, Dinak Fi-
--valiosos premios. Apresentar-se-ão zeta Esportiva" 1 de São Paulo, f dencio da Costa, Antonio Silveira e

-na maratona de -hoje os seguintes um rádio Tele-Tone, oferecido pela Cristino Correia.

Direcio de PEDRO PAULO MACHADO

Becaíuva X Ipíranga,
no estádio

em sensacional
Operária

pelejahoje,
da Vila

mesmos clubes.

Sensacional duelo náutico' na
manhã de hoje

'

Noticiamos ante-ontem, em promete um desenrolar interes
primeira mão o sensacional de-" sante digno de ser apreciado por
.safio de uma guarni�o de �Ol� a) todos os amantes do esporte do
4 remos do Clube Nautlco 'l1Ia- remo em nossa capitaL
chuelo a outra qg_ mesmo d�be A regata será controlada pelos
,para uma regata na manhã' de senhores Charles Edgar Moritz
-hOje, na baía sul, num percubo Mário Cândido da Silva e Alber�

. de 2.000 metros, em disputa de to Moritz, respectivamente pre-
llma caixa de. cerveja Bra.hma sidente, secretário e diretor

·

Rainha. O desafio foi aceito co- técnico do gremiQ da jaqueta
mo divulga·mos, ficando a dispu- azul.
ta marcada para ás 10 horas, As guarnições
·ou seja logo após a realização da constituidas:
corrida preliminar de São Sil- Guarnição BranCa (desafiante)
vestre. Altamiro Cunha, voga Osní Silva
A torcida do simpático clube s/voga; Enoc Carvalho, s/proa;

,da Rita Maria movimentar-se-á Airton Pereira, proa.
'

.. hoje para mais uma renhida Guarnição Branca (desafiante) Camilall, Gravat•• j Piiawçlbatalha náutica, que, dada a voga; Antônio Faria, s/voga; Meia. da. melhorei; pelai! meenorme 8.nsiedade do público e Altino Régis, s/proa; Ari Régis,
I aores pr�C;OI .6 na CASA'MIe

':vivo entlJ,siasmo [dos disputantes proa. CELANEA _ RuaO."Marra.�.

..

•

•

I V!� re
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BARRI· çadores ; Coronel João Alves Mari

GA VEHDE - Francisco de Assis Ilho, comandante da Policia Militar;
Guimarães, .

Teobaldo Simão, Pedro Charles Edgar Moritz, presidente
José de Oliveira, Newton Domingos da Federação de Comércio de Santa

da Silva Waldemiro Ramos dos Catarina; Solon Vieira, presidente:t. '.

Santos e Osmar Aristeu da Silva.

I
do Conselho Regional de Desportos;

CAHAVANA DO AR ESPORTE Prof. Flávio Ferrari, presidente da

CLUBE - Arcelino Neves, Bruno Federação Catarinense de Despor- ,
Schrnidt, Francisco de Assis Hocha, tos; Major João Eloy Mendes, co

Herbert Reiner, João Antonio Go- inodoro da Federação de Vela e Mo

mes da Silva, João Rosa Filho, José tor de Santa Catarina; 'Jornalista
Peres da Palma, José Rafael da Coso Jáu Guedes da Fonseca, presidente
ta, Luiz Gonzaga da Silva, Leonidas da Federação Náutica de Santa Ca

Palma de Matos, Mario Airoso, tar i na, e acadêmico Renato Ramos

Manoel Alano Teixeira, Nelson da da Silva, presidente da' Federação
Silva, Nilton Carneiro da Rosa, Pe Atlética Catarinense de Estudantes.

dro Candido de Mesquita, Quiliano Juiz de partida: Tte. Teseu Muniz.

Tondiru, Remi Rui, Roberto Martins, Juizes de percurso: Dr. João Ba-

Rubens Fonseca e Sebastião Pereira tista Bonnassis, dr. Paulo OUo
LIRA TENIS CLUBE - Oldcnei Scheidemantel, professor Sinval

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Milton Simone
I CIínicaD:�d�ÜJÕRC��rca do

Per It! a Médico-Operador-Parteiro

re r Doenças internas de Adultos e

Clinica Cirurgica Crianças
Molestias de Senhoras I Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

CIRURGIA GERAL I D?enças. �e ,.senhora.s.- Partos =-VIas Ur'inárías - Rins - Coração
Dos Serviços dos Professores Bene- Pulmõ E t F' d. ..

- es - s omago - Iga o
dícto Montenegro e Piragibe No- Tratamento d T b l-

.

(S. PI)
a II ercu ose

guelra ao au o Raios X _ Eletrocardiografia
Consultas: nas 14 ás 17 horas Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Rua Fernando Machado, 10 Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das S ás 6
._ _ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Paalo FOlltel
Clínico e operador

Con.nltório: Rua Vitor Meirelea, 26.
. Telefone : 1.4()S

Con.ultas da. 10 ás 12 e da. 14 l.
IS lar.. Residência: Rua Blumenn.

22. - Telefone:_.1.620

DR. LINS NEVES

Diretor da Mate�nidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SE.NHORAS - CI

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-te tratamento
. especializado da gravídês. Distur

bios da adolescência e da menopau

la. Pertubações menstruais, .i!l�1'l'

mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
IASSISTENCiA AO PARTO E Ot'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
lOoenças glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
�hrturbios lIlerv,osos - Ester-ilidade
,- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TEl.
U61
Resid. R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz, e Souza - Tel. 846.

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 D.

65 - Telefone 1.422.

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

do Brasll)
Médico. por concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·�nterno de Hospital Pslqulã
trlco e Manicômio Judiciario

da Oapltal Federal
Ex-Interno da Santa Oasa de lIll·
seeícórdía do Rio de JaneIro
OL:tNICA MltDICA - DOENÇAS

N1!.'RVOSAS
ConsulU5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3_
R�idência: Rua Alvaro de car

'l'aUío, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - L208.
Residência - L305.

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA
RURGA - MOL:E:STIAS DF;

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

eína da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vário! ano! d�
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso tirol
de, rins, próstata, bexiga, ';tero,

ovários e trompas, Varicoeele hidro
cele, varizes e hernas:

Consultas: Das 3 á. 5 horas , rua
Felipe Schmidt, Z1 (alto. d� Casa

Paraíso); Telef. 1.598
Reaidência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764

DR. POLYDORt> ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíae
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

IDo

Doenças dos órgãos internos, esoe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

CUnlea e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
JlORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 ia 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles D.. 18
Fone manual 1.702

,

RESIDENCIA:
A...enida Trompcwsk] 62

Fone manual 766

Dr. - Mário WendhlBeB
"Inica médica de adultos e criA__
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 4s 6 hor••

aeaidência: Felipe Scbmidt !l. ...
Telef. 812

I Dr. M.· S. únlcotl
Cliniea exclusivamente de crianÇa'

Rua Saldanh:o Marinho, 10
Telefone M. 733

StiOE SOCIAl,.:

PORTO ALEGRE
-=--------

RUA-VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.° ANDAR

, 'CI\IXA POSTAL. 583 _ TELEFONE 6640 • TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA'

llgenca Geral para StapCatarno
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

taixa Postal. 69 - Tel. "Protectora'" - FLORIANOPOLIS

Aviso importante aos senhores 4ustriacos Bom binóculo
que se: acbam _Registrados como \ Grande visão

de nacionalidade 41"mâ
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 - AUSTRíACA.
ESCRITóRIO: - Praça 15 de Novembro, 23 - 10 andar - sala 4

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

QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 48

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

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande séríe
dêsses produtos.

Os 'pr-imeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de lO e vidros de 100 comprimidos de

e,60 g..

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de tO cm3 e frascos de
lOú cm3.

SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmê.
VAClNA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cmâ e frascos

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

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo. dos mesmos que, assím, serão sempre Iornecídos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto 'Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'er-nerina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra 5

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

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

'Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

�i contrados na localidade de residência do solicitante.
.

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
Peçam catalago gratuitamente.

Santa

Coqueiros Praia
AVI SO

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

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

1-1 C A P I T A L A R"
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais•. conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES

f�;,;;';;;{���;;:�:�;�
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome , .

Rua ...............• Est. Civil' D. Nasc. . .

Mãe
Pai .................... 0 o .

Emprego ou Cargo � . . ..
.

'

Cargo do Pai (mãe) �. ..
...•........ . ...•.......

Observo .................•......................... .

\

............. 0 0
.

fdbl!'icaM, li. Caaa "',. CAPI'l"AL" Gnoma G CIltlll1nl940 do",
virdta Clnt.� do efetuorem .uelJ flOmpl'GI!I. MATRIZ em

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
ínstrucão.

Bons livros, sobre todo. 011

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Fforianôpolie
. . . . . . . . . . . . .. . ..

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes.

Se presentações
ou Pracista
-Oferece-se para Laguna e Sul de

Estado, ofertas com detalhes àI

Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina

Pracisias
Escritório recém organizada.

precisa de "praoistas" para traba

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

boa margeq� de lucro. .., t..l'.
Informações' á Praça 15 de NO

vembro 22, 20 andar, das 8 ás tI!<

CASA MISCELANEA diatri,..
buídera dOI :Rádiol R.:C·. A
"'dor. Válvulu e Diacol.
Rua Conelbciro Maira

................... ': ••••••••••
" • - r

Muitas felicidades pelcJ Jla8ch•••

to de seu filhinho I
.

.', r,
Mas, não esqueça. que o melJa.ea.

presente para 8 seu "PIMPOLHO"f
é ama caderneta do CREDITO
MUTUO PREDIAL.

Artigos ,de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$ •••

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

Informações na Praça 1 de No-
vembro n. 22 - 2° andar.
• I. ••••••• ' •••••••••••••••••••••••

FQbricant.� ., di.trihuidorea deu otomodouiI con

tl.Klçõe. -DISTINTA'" • RIVET. POafllue um o,.(u:,.
d••o:tim(l,ntc da. c.osemira.. �d"çodo ... , b,in.
bona e ho,!'atollll, algodões, mof1n� (f; c'lliantG�tO:ll

pal1'O GHclliatc., que recabe dirêtamentCl da.

Bnrf.1. C(u:n�Il'(l1411li1\t.'* tlin lnhllf''h�l<' t'lh� IHllntido d� Ih€! f",.:Clre"m lilmlll

F'1C!iR'i(l\Jt\6I)olhl� ... FTLUUS ftm 'SltJ�on('.lu • Lajf.tl'l,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BSTAOO': Domina0 12 ... Dezembro ele ,...
------------------------------------------------

11

'-laA .. �••I$ ex.v••
PROGRAMA PARA o MÊS DE DEZEMBRO -- DIA 18 (SARADO), GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE'.
DIREITO;· DIA 25 (SABADO), GRANDIOSA �'SOIRÉE" DE NATAL; DIA 26 (DOMINGO), COM INíCIO ÀS 16 HORAS, GRAN·,
DE "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA-FEIRA) TRADICIO�AL

BAILE Dl: SÃO SILVESTRE.
.'

.j
__ _._._._._._._ __._._._._._. ."..._._ _.� .".._ __.._._ J"••_••••-••••_••••-

.,

PRISÃO DE VENTRE �
EST0MAGO - FIGADO - INTESTINOS' l. PILULAS DO ABRADE �OSS

,
--Agem directamente sôbre o ap

parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu-
larizam as runções digestivas, e Ia-

..

�
zem desapparecer as enfermidades � '>zi<
do ESTOMAGO, FIGADO e

INTE,
S- �rINOS.

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

Troque por
um pneu

r,re$tone
r;

..,...,--:

Os pneus "carecas", já lisos e sem

a menor aderência ao solo cons-

,tituem um sério perigo para o
N.o 1: Regras abundantes, pro
lóngadas, repetidas, bemorrogias
e suas consequências,
N.o '2: Falta de regras, regras
atrozadas suspensos, deminuidas

\ e suas consequências,

seu cano - a sua vida e a
,

:

dos seus, Troque-os por.

pneus mcís seguros e mais

duráveis - FIRES TONE

De Luxe ChampioD ou

FIRESTONE Super-Balão _

mais largos, extra-chatos e

de resistência e seg"ICQlCa

a toda prova! Calce o seu

VAUMART

Aurdecimento e' Missa
José Alvest

carro com pneus flRESTONt ...

e rode tranquj,lo I

Plácido Alves e familia, ainda profundamente abalados com o fa
lecimento de seu fiUlo JOSÉ ALVES, falecido a 8 do corrente, agrade
cem, muito penhorados, as confortadoras manifestaçõee de solidarie
dade moral que lhes deram no transe doloroso por que passaram, -ben
como os telegramas, cartões e flôres que 'enviaram como homenagem
ao extinto.

Ao mesmo tempo convidam as pessôas amigas para a missa de 'l0

dia, que, em intenção a sua alma será celebrada, na Igreja do Saco dos

Limões, ás 7 horas do dia 15 do corrente.

INDÚSTRIA BRASILEIRA
'8.1 !8

') MELHOR HOJE ••• AINDA MELHOR AMANHÃ

i
, ,

,

f

8 &ahioj

''VfR<iEM ESPECIALIDADE'"
elA WETZEL� INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA A ROUPA BRANQUISSlMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Zedar Perleito 'da Silva":

fIOr....Opolls, '2 lJezembroele de 1948

, Corso Vlenlilico
Realizam-se, hoje, as solenidades

da formatura da turma do Curso Ci
entifico, no Colégio Catarinense.
Do programa consta uma missa

em ação de graças, ás 7,30 horas,
na Capela do Colégio e o ato da des

pedida, no salão nobre do mesmo

estabelecimento, ás 9 horas.

IO jovem Roberto Waldir Schmidt,
componente dessa turma, teve a

A DONA DE CASA

. . . prefere uma BATERIA DE AI.,liMINIO?
amabIlidade de conVidar-nos para Pode recebe-la de presente, preferindo oCA,
essas solenidades. Gratos. Ff!: MIMI. E como é delicioso o café MIMI.

o MOMENTO
Se quisermos saber quais os funda,

mentes morais das campanhas de oposi
ção da U. D. N ..nos Estados em que não

fêz governador basta atentarmos para o

que OCOITe nas untdades da Federação
em. as quais a U. D. N. logrou eleger os

seus candidatos a govêrno. Essa a pedra
de toque da solidez moral dos pretensos

'·vigilantes", que, on de quer que pos ..

suam uma parcela de poder,10go se des

mandam, cometendo arbitrariedades e

-violências de tôda espécie.
É olbar para o que .se passa no Piauí,

�nde, ainda agora, elementos udenistas

acabarn de assaltar residências de prõce
res vc:-::�cdist.a.�, ferindo a dots' deles,
:l1<J.O.rt"hllentc. Enquanto a opinião públi
ca do Ilaís não consegue esquecer o co

-varde assassíuio de <um .Juiz Eleitoral e

os apelos repetidos do Tribunal Regional
daqu"'e infeliz Estado, as persegutções
políhc"" os crimes polícíuts se sucede.,

na Hlf;,is completa e IJus�Hla arrouta a d ..

das i{�� garantias cons1 ttucíonats.

Es: il-se vendo, assim a verdadeíra

têmpera democrática dos corifeus" da

·'eterna vigilância", aos quais, mal eon

seguem os postos de mando, nada maís

importa senão vingar-se dos que se lhes

opõem às ambições longo tempo repre

sadas.

Do Piauí veio para o Tribunal SUP .. s ,

)'io1' ;Eleitol'al, na Capital da República,
a denúncia de novas vioJê·ncias Contei i

das pelos chefes udenistas, que atacaram

nma caravana do P. S. D., no povoado
<'ie Jurema, te, não contentes com essas

tropelias, assal�, na calada da not

tê, as residê� de políticos pessedis
tas, que foram brutalmente agredídos e

cujo estado é gravíssímo, �

Por onde quer, porém, que a U. D, N.

tenha sidQ malograda nas suas traças
politicas, é ver-se como se enchem de

melindres constitucionalistas OS seus co

rifeus, num messla�lsmo cívico reldlctiL
lamente Inócuo e que faz rir. Hajà vista

o que se passa 'ontre nós, A qualquer
propósito c, especialmente, sem propósi
to, assumem ares de seráflcos chaveiros

da Constituição e deítnm conceitos, iIe

negrindo reputações, mentindo .. trip.
<liaudo sõbre a ingênua boa-fé ,los que
um dia lhes ueredítarum nas patranhas.
E nem 'c apercebem de que o povo.

já decepcionado com essas falsas atitu

des, não lhe dá mais ouvidos. Pois não

são êlesj-os da U. D. N., que aqui se In

..urgem contra a criação de quatro ou

cinca munícíptos e que em JlIinas Ge

J'ais, estão tratando da criação de algu
mas 'de-renas? Sim, sáo eles, os mesmis

�;mos que, também, tendo combinado

com o P. !". D., a solução para o caso

do pl'eenchimento das vagas �dos parla
mentares comunistas, )u'oclalllaut de pú
blico, no entanto, que o P. S. D. prefe
riu tal f{,rmula porque teme lo embate

nas urnas ...

Tudo Isso é Jnesquinho, "cvelando po

breza de alma e ausência de princípios
sólidos. Denuncia,lhes, em suma, a ab

soluta falta de establlldade moral para

campanhas de oposlçAo' onde o P. S. D.
constitui maioria numérica e, dess'arte,
também predomina pela inquebrável
:fôrça moral dos seus representantes.

Tomando, Bitler
Ag,oia puro

terá indisAest�oNãé'

An'e�oDtf:m
00_ passado

� DE DEZJi;.M:BRO
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1.631, sob a direção do

engenheiro Diogo Pais e por deter

minacão do Governador da Parai-
.

� .

ba, Antonio de Albuquerque, ,OJ

levantada uma trincheira junto 8

fortaleza. de Cabedelo, para impe
dir que o Coronel Steyn-Callen
íels apertasse o cerco;

- em 1.633, o Forte dos Reis Ma

gos, no Rio Grande do Norte. ainda
resistia sob o comando do Capitão
Pedro Mendes de Gouvea, ao ataque
dos holandeses;
- em 1.634, a bateria de Restinga,

na Paraiba, foi tomada pelos ho

landeses, em número muito maior

pois que estava defendida por 40

homens apenas, que morreram, in

clusive o comandante Pedro Ferrei

ra de Barros; /

- em 1.706, no Palácio de Alcan

tara em Portugal, íaleccu Rei D.

Ped;o ,II, de Portugal, nascido em

26 de Abril de 1648;
- em 1.777, o Vice-rei comunicou

a l\[etropole que o Tenente-coronel
Antonio de Andrade passaria a co

mandar o continente fronteiro à

Ilha de Santa Catarina, que se acha

va então sob o dominio castelhano;
- em 1.830, por decretos, foram

criadas a freguesia de Garopaba e

regulado o corte de madeiras em

Santa Catarina;
_ em 1.858, faleceu na Côrte o

Conselheiro Dr. Vicente Torres Ho

mem, médico notável e lente da Fa

culdade de Medicina;
-r, em 1.875, faleceu o General Jo

sé Maria da Silva Bittencourt, nas

cido em 5-XlI:1795;
_ em 1.885, reapareceu nesta ca

pital o [ornal "Conciliador";
_ em 1.891, em Paris, foram rea

lisados funerais do ex-imperador D.
Pedro II;
- em 1,893, o ataque á Itaiaí con

tinuava, tendo os revolucionários

se retirado a noUe embarcando nos

navios "Uranius" e "Meteoro".
André Nilo Tadasco

À SAO JUDAS TADEU
agradeço uma gmça

alcançada
N. R .M.

• ! •••-. .... .. .......... .. 110 .

As águas do mar não constituem
perigo para a conservação dos Mo
tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são tra.tados por um processo esp("·

cial, i�alizado e executado para

proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio �

Transportes C. Ramos S. A. - João

I Pinto, 9.

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu c01�

sultório e residência, para a

Rua Trajano 41. 'Telefone
1.009.

Con�ulta das 10 ás 12 e rias
16,30 ás 19 horas.

NUf\J C� EXISTIU IGURl

./

Mártires da11010 livro de

M d·
· «Periis de alguns catarinenses iiustres»

e leloa Da feitura material ótima e im- honra de ver seus nomes em tão ó

Como qualquer profissão tam- pecavel, editado pelo JOBNAL DO bonita letra-de. forma.

bém a medicina conhece os seus CO:\fERCIO, o escritor contara-
.

Depois de i'lEM TUDO ESTA

mártires. Além disso, a investiga- neo Zedar Perfeito da Silva galhar- PERDIDO, ATE 'QUE SURJA A

ção experimental médica, mais que dôa ao publico ledôr e inteligente ALVOHADA, agora temos as mãos,

qualquer outra profissão exige o de nossa terra, com mais uma obra PERFIS DE ALGUNS CATAHI

risco da vida. Numerosos são os espleridida, traçando perfis de 110- NENSES ILUSTHES.
. meus ilustres como o Cardeal I Definitivamente firmado no eon--médicos que, não dispondo de am- . ,

mais de experimentos, usavam co- .Jaime Camara, João Guimarães Pi. ceito nacional, o amavel amigo e'

mo talos seus próprios corpos. nho, Gal. Olímpio Falconiére da conterraneo, vai longe na estrada

Não sempre tais experimentos su- Cunha, Gal. Candido Caldas; Lr. brilhante das letras e seu nome há
Edmundo da Luz Pinto, Genesio ,de perdurar entre todos os que sa

põem perigo de morte, mas sempre

requere certa valentia tornar no Lins,. dr. Ad?lfo Ko.nder, Maj�r bem dar valor aos que tem a V011-

próprio corpo uma prova com a Acácio
.

Moreira, Almirante Henri- tade indomavel de publicar Iivrosi

ação desconhecida ainda de subs-! que Boíteux, �on�ul Cal'lo.s Re- em nOSM) Brasil.,.

tâncias venenosas cultivos de bac-I nau x, CeI. Benjamin Galotti, Dr. Recomendamos, como sempre, a

térias, mudança de ar etc. Usar a 1 José rBoa.baid, Dr. Saulo _Ramos: mocidade estudiosa, o livro PER-

si mesmo tem a vantagem de que dr. Nunes Varela, Dr . .Toao Jose FIS DE ALGUNS CATARINEN- ..

se suprime a posslbilidade de êrros Ca?ral, dr.. Iosé M�ria Cardoso da SES ILUSTRES, Porque nos tra-"

de parte de terceiros. Além dos nu- Veiga, Dr. Paulo F ontes, Dr, Rui ços hiogt-af'icos de nossos conter-

merosos mártires desconhecidos, e Schaeff'er, Konder Reis, dr. Ante- raneos e patricios, há muita coisa'

história das medicinas menciona nor Tavares, dr. Oswaldo Bulcão que se deve aprender, se deve se .. -

toda uma série de tais heróis. Os Viana, Artur Muller, dr. lImar Cor- guír, muito exemplo admiruvel de,

rea, dr. Oswaldo Cabral, dr. Joa- valor e tenacidade, destemor e ga->

quim Pinto Arruda, dr. Arolde Ihardia ...
Carneiro de Carvalho, dr. Wigand
Persuhn, dr..João Batista Bonassis,
f'arm. Geremo Silva.

hilarante, a É trabalho de f'olcgo, que rc-

anestesiou quereu bastante observação e enor-

Também é me quantidade de apontamentos
das vidas dos que tiveram a grata

inventores de anastésicos como o

gás hilarante e o cloroformio não

davam publicidade à invenção se

não depois de ter experimentado
em si mesmo.

O inventor do gás
título de experimento,
a toda a sua familia.
universalmente conhecido o caso

do aristocrata inglês, o doutor

Manson ; êste médico ;e fez infec

cionar com a malária em Londres,
para demonstrar que o clima em

si não tinha nada que ver com esta

doença, senão que forma os mos

quitos que transmitem a malária.
Não foi o doutor Manson porém

quem conseguiu dar a prova, senão

o seu protegido Honald Ross. Uma
circunstância favorável na investi

gação experimental ele malária foi
o facto de que já se conhecia a

quinina, o remédio mais tolerante

e mais eficaz contra esta doença
perigosa. Mas só nos últimos anos,

graças as diligencias da Comissão
muito competente de Ma{lária da

antiga Liga das Nações, se sabe

quais são as dosif'icações com as

quais se pode obter os melhores

resultados. Esta Comissão reco

menda a titulo de profiláxia lima

dose diária de 400 mgr, durante

todo o tempo que dura a doenç-a e

alguns dias depois. Como tratamen

to prescreve a cura breve de qui
nina, é dizer a administração de
1 - 1,3 gnamas diárias durante

5-7 dias. Não se precisa de tra-

A. Sbissa.

SEU RElOGIO PRECISA 'OE
REVISAO?' "'.

NOSSA OFICINA É ESPECIÀUZADA
Nou"s concertos sào

garantidos1oo%
.

ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Te$ouõII

do Estado)
"

,

tamento suplementar e todas as re

cidivas são tratadas da mesma ma

neira. Graças a estes conhecimen

tos o número de casos dc malária

disminui conti nuamente.

José F. 81al80
Completa, hoje, 80 anos de idade

o nosso venerando conterraneo sr.

José Francisco Glavam, comercian
te aposentado, qUe no decurso de
uma existência honrada e produti
va esteve ligado ás mais nobres
iniciativas de caráter social cru

nossa terra.

Velho companheiro de Nerêu Ra

mos, em campanhas cívicas memo

ráveis, José Glavam teve uma atua

ção marcante nesses movimentos
de regeneração dos nossos costumes

políticos.
Afável e bom, todos os que o co·

nhecem de perto lhe dedicam uma

grande estima, que ele sabe cultivar
com sincera permuta.
Sócio dos mais antigos do Clube

12 de Agosto, de cujo Conselho Di
retor é Presidente, muito lhe deve
o tradicional grêmio recreativo, ao

qual ele dévotou U111 atento e espon
taneo interêsse.

, .

Por isso, na data de hoje, os seus,
amigos , entre os quqis se encon;
tram velhas relações de mocidade
nunca interrompidas até agora ,lbe
vão presta'r significativas homélla
gens, a que "O Estado" se asshcia,
com muita simpatia e aprêço.

P�RA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 'S,
ESPINHAS, ETC.

FRECHANDU •••

•

Em que pesem nossos entusiasmos partidários, estamos en

tre os que admiram, no jovem deputado Konder Reis, o talento.

promissor e as qualidades morais, Exercendo uma função es

pecificamente politica e preso a injunções grupistas, nem por

isso têm emprestado sua palavra a causas menos sadias e menos

nobres, levadas ao plenário por seus companheiros de repre

sentação.
Quando assuntos impertinentes ou acusações levianas e

insustentáveis são carreados para os entrevêros orais, vêmo-lo
discreto ou silencioso. Por outro lado, defendendo pontos-de
vista seus 'Ou de sua bancada, ouvimo-lo argumentar com lógi
ca, serenidade e, sobremaneira, com elegância e hom senso. Dai
a enorme decepção que nos causou seu' último discurso, publi
cado pelo Diário sob o pomposo titulo de "Em defesa de'

Itajaí",
Naquela composição escolar, piégas na forma e vasia nOJ"

fundo; nada há que justifique o rótulo ou lembre um trabalho "

de defesa. O jovem integrante do estado.maior udenista desceu
� pequeno caporal. Tudo quanto disse se enquadra, à maravilha;
na mais sovada, estéril e rançosa demagogia. É um interminá

vel séquito de frases feitas e chavões cediçns, peremptos' até
nos discursos de casamento ou de batizado. Se nestes o lugar
cnmum não desdenha os brindes à felicidade dos nubentes, as

alusões ao jovem par, ou os augúrios de longa vida ao robusto

pimpolho, na fala do futuroso tribuno itajaiense sobram expres
sões equivalentes. dentro do tema cuidado: (inomável gol)le...
trama contra a integridade do munidpio, chefes CJue detestam

Itajaí, partilha apressada de um patrimônio, Luis Alves é de-;'

Itaja'Í, traição, crime etc. etc_

Se há crime em reunir distritos para formar mumClplOS,.
criminosa é a Lei que isso permite. Essa lei é a Constituição
que, por sinal, foi assinada pelo sr. Konder Reis. Que inomi
nável golpe é esse, a que alude 'O orador do dia 71 Será golpe
ou será providência legal, pel'Os meios legais promovida e pela
Lei das 'Leis amparada? Será crime e traição agir de acôrdo
com a lei? Obedecer à Constituição será tramar 'contra a inte

gridade de munic'ípios? Politicamente, onde 'O motivo de chefes

·pessedistas detestarem Itajaí, que é um muniCípio pessedista?
Campos-Novos e Rio do Sul e Bom-Retiro sã'O, igualmente, mu
nicípios pessedistas e fornecerão pedaços de seus territóri'Os

para a criação de novas comunas. Será que chefes pessedistas;
também os detestam? Será a divisão deles o castigo de

apoiarem, como Itajaí, o Partido Social Democrático? Ou será'

que o distrito de Luis Alves, por ser o distrito querido do sr.

Konder Reis, se tornou, ao f'Ogo desse amôr, parte privilegiada
da gleba catarinense, inalienável per saeeula, saeculorum?'

Diante dessas perguntas, que autoridade assiste ao sr. Konder
Reis para as objurgatórias em plenário lançadas contra o sr.

deputado Heitor Liberato, a quem Itajaí tanto deve e que é um

homem de bem, ao abrigo de qualquer contestação? Qua.!quel'
que seja o voto dêsse digno representante, cumpre ao sr. Kon

der Reis e a todos nós respeitá-lo. Postos em balança os ser

viços a Itajai prestados pelos seus dois representantes na As

sembléia, não há esperar por equilibrio, mesmo porque o sr.

Heitor Liberato é um homem encanecido no trabalho pela sua

terra, enquanto o sr. Konder Reis, ainda muito jovem e vivendo

aúsente, com à sua eleiçã'O, mais recebeu de Itajai do que a ell�

deu, poude dar ou teve tempo para dar.

Excusadas, por isso, as impertinências que a respeito t'S

tão no seu discurso. Eis porque essa oraçi'fo nos decepcionou.
Ao invés de razões objetivas, nela se condensam argumentos
sentimentais, in,consentâneos a um legislador e esperadosT
quando muito, a um pequeno estudante alsaciano!
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