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- '\P�or�ó:gla�a() trabalhos do Em Pa Iécío
''I''�� ," Estiveram em Palácio em vi-- "'�..,

C'O'ngressn Na'eienal sita a Sua Excelência o snr. �10".José' Boabaid, Governador '_'

E';tado, os snrs. Mário Robaina,
Cônsul do Uruguay, o snr. Car

em atraso, realizando sessões' ex·.
los Bleyer, Agente do Lloydtraordinárias.
Brasileiro, o snr. Prefeito de S.

Francisco, o snr. Capitão Ru,:
Guilhon, acompanhado do Co

mandante Gonçalves, da Mari-

RIO, 14 (V.A.) - O Congresso
chega aos últimos instantes da pr"'·

sente sessão legislativa.
Hoje, haverá uma reunião C0l1.

junta que será a última e, depn'n,
.

-Câmara e Senado, nas respectivas
Casas, farão o esforço final para di-

nha Brasileira.

minuir o volume de seus trabalhos

No dia 15, ou seja amanhã, encer-
rar-se-á, definitivamente, a sessão
legislativa de 1948 .

Importantes leis ficaram sem an

damento. Há, além das leis comple
mentares, o plano SALTE, a ref'or
ma bancária e outras leis do máx i-

Emi••ão de 530 milhões
de cruzeiros
RIO, 13 (V.A.) - O vespertino

"Diário da Noite" diz estar infor

mado que o govêrno acaba de auto

rizar a emissão de 430 milhões de

-eruzeiros para fazer face às iran
'des despesas autorizadas pelo Par

lamento, inclusive as que dizem

respeito ao seu próprio aumento.

Mais ,'uma reunião
do Congresso

mo interêsse.

Surgiu, daí, a .déia da convocação
extraordinária para o dia 15 de ia- Apíeciará os vetos ao projetoneiro próximo. sôbre extranumerários
Houve, mesmo, quem falasse t'm RIO, 14 (V.A.) _ Câmara e Se-

pror-r-ogação imediata, a exemplo nado se reunirão hoje às 14 horas,
do que se fez nos anos anteríores. , no Palácio Tiradentes, a fim de
Esta última hipótese está fora de

'cogitações, conforme colhemos de
círculos bem informados.

apreciar os vetos parciais apostos
pelo Presidente da Republica" ao

projeto que, regulando os disposi
tivos do art. 23 do Ato das Disposi
ções Transitórias da Constituição,
trata da efetivação de extranume

rários e interinos da União.
Em vista disso ,o Senado realí-

Não foi s�DcioDada a
• • RIO, 14 (V.A.) - As primeirns

181 Or�ameDlarla horas de hoje, já ao findar a sessão

Confírman- do Senado, fonte autorizada in for

divulgamos mou que a convocação extraordiná
ria do Congresso será feita mesmo zará uma 'sessão pela manhã e ou

a ,15 de janeiro próximo. tra à noite, enquanto a Câmara rea

O Presidente da República de; - lizará, por sua vez uma sessão no

xara a critério das duas Casas Ie- I turna, a fim de poderem, ambas as

gislatíva a escolha da data.

pr()V<1""
Casas do Legislativo a executar sua

leceu então a de 15 de [aneiro. A tarefa isolada, nestes últimos mo-

convocação será dc 15 dias. mentos da sessão legislativa.

RIO, 14 (V.A.) -

do as informações que

'há dias em absoluta primeira mão,
o Presidente da República devol

veu 'Ontem ao Senado os autogr«
fos da proposta orçamentária' pa
ra 1949.
Dessa maneira, o chefe do go

vêrno resolveu não sancionar o

projeto, o qual, no entanto, de

scôrdo com as normas cbnstitu('Ío
naís, será promulgado peJ.o presi
dente do Senado.

A matéria chegou a essa Casa 11('

legislativo nos últimos momentos

da sessão extraordinária noturna de

ontem.

A
-

banha brotá e os frigorificos
Uma providência feliz da Inspetoria' Regional

Sanitária Animal
de

Em virtude de providências
tomadas pela Inspetoria Regio

O. comunistas formlrão nal de Defesa Sanitária Animal,
bf I neste Estado, a cargo do sr. dr.

• repu ice oriente
Altamir de Azevedo, Inspetor-

BERLI.M, 13 (De Thomas - Reedy,
Chefe, os grandes frigoríficos

da Associated Press) - O prefeito tinham. durante o ano corrente,
Ernest Reute� pediu às tres potcn-

a faculdade de adquirir tôda a
cias ocidentais, esta noite, a reerga- produção da banha bruta, para
nizaçâo da Comandatura- Aliada,

ser por êles refinada. A medida
Jiem a União Soviética. A resposta resultou de tál modo benéfica
dos comandantes militares dos Es-

que, agora, em vésperas de ex

'lados Unidos, Inglaterra e. França tínguír-se o prazo de sua vígên
foi favoravel. Ernest Reuter per- cia, aquela Inspetoria acaba de
tence ao Partido Social Democrata receber da firma Pagnoncelli,
e foi eleito no pleito do dia 5) que de Joaçaba, um telegrama soli
se realizou com a oposição da Rús- citando a prorrogação dêsse
sia. A Comandatura era constituida prazo, visto estar para receber

pelos comandantes das quatro pu- cêrca de duzentos mil qUilos de
tencias ocupantes e deixou de exis- banha bruta,
til' em março deste ano, quando os O telegrama a que nos esta-
soviéticos dela se retiraram. mos referindo é redigido assim:
O prefeito Ernest Reuter solici- "Joaçaba 665 - 74 - 9 - 49.

t.ou, ainda, que as fronteiras enti'c Agrisanit _ São José - SC.
as zonas americanas, britânica' e Temos a receber aproximada-
francésa sejam abolidas e que cs mente duzentos mil quilos de
�etores ocidentai., constituiam sim- banha bruta procedente de di
plesmente parte da "Alemanha Od- versas localidades do município
.dental". de Chapecó e Concórdia, razão

Os comandantes militares reunir- pela qual solicítamos de vossas

se-lão, amanhã. no prédio da Co- excelências seus bons ofícios
mandatura. Um funcionário ameri- junto a quem de direito, afim
,cano declarou que existe muita pos-, de que seja dilatado o prazo
Jiibilidade de que seja a reestrlltlJ� para entrada de bitnha bruta
-!'ação dêste órgão. 1110S estabelecimentos sob ins-

A polícia do setor ocidental anUB- peção federal, para mais seis
eiou .que foi feita mais uma tenta- ou doze ·meses, pois que o artigo,
tiva de rapto, pelos agentes da po- após beneficiado e fiscalizado,

. lícia comunista. Dois membros da é de franca exportação. Anteci
polícia do setor oriental atacaram panda nossos agradecimentos,
um dos policiais ocidentais na zc- apresentamos \ nossas cordiais
na norte-americana, tendo, porém, saudações - (as) !'agnoncelli".
<O polícia ocidental esmurrado um Como se vê, a providência su

.dos atacantes e ferido a faca oulJ'O. gerida pela Inspetoria Regional
de Defesa Sanitáría Animal foi.antes da fuga.

DevolVido o Codigo
de vantagens
miHtares!
IUO, 14 (V.A.) - Na reunião, de

ontem, da Comissão de Finanças da

Câmara dos deputados, o sr. Ama

ral Peixoto,. deu parecer à Mensa

gem, que submeteu ao Congress::J
Nacional o anteprojeto do Código
de Vencimentos e Vantagens dos

·Militares, propondo a devolução da

das modificações realizadas peJa
meu'sagem ao Executivo, em rac,,"

lei geral de aumento de vencimC'n·

tos, tendo sido aprovado o seu pa·

recer..

Defesa

Voia_ção secreta para as

conias do Presrdente
Debatida. a matéria na sessão da Câmara

RIO, 14 (V. A.) - Na sessão de ontem da Câmara dos

Deputados entrou na ordem do dia o pro�et? que ap::ova as

contas prestadas. pelo Presidente da República, rel�:lv�S ao

exercício de 1947. O sr. Diógenes Arruda pede a audiência da

Comissão de Justiça e seu companheiro Pomar fala longa-
mente, em tôrno do requerimento.,

. _

O requerimento visava, especialmente, que a Comls?ao
de Justica se manifestasse sôbre as contas das autarquias,
Votado o�. requerimento foi o mesmo rejeitado e o sr. Gabriel
Passos embora tenha a UDN votado contra, diz julgar uti1l
r. idéi� e oferece uma indicação no. sentido de ser, sempre,
ouvida a Comissão de Justiça, 'anualmente, no exame d�
contas das autarquias.

.

A respeito do projeto fala, ainda, .0 sr, Coelho Rodrigues
sendo a discussão encerrada. O Presidente declarou, entre ...

tanto que não submeteria a ma�éria a votação, porque, pelo
regimento, o procedimento devena ser secreto.

milhões de cédulas para
Caixa de Amortização

118
a

acertadíssíma e os seus efeitos
são evidenciados pela declara
ção do sr. Pagnoncelli, segundo
a qual ela' facilita a exportação
do produto em condições de ob- p :t'ra O arter bons mercados. U •••

No entanto, ao tempo em que Colhemos, no "Diário da
se cogitou da medida, foi ela' Tarde" de ontem, alguns
tenazmente combatida por de- apôdos lançados aos parla-
terminados elementos, talvez mentares federais que vo-
interessados em criar embara- taram o favor do projeto
ços por simples razões politicas. do sr. Negretros Falcão:
Ainda bem que não lograram "Coveiros".

impedir que a providência se ". .. desvergonhados".
concretízasse, como se espera "

. " esfomeados e sem
também agora se concretize a pudor

"

solicitação contida no telegra- " castrados morais ... "
ma acima transcrito e que foi " serviçais de si mes-
pelo. sr. }Inspetor-Chefe" enca- mos

"

minhado á Diretoria de Defesa "
. . . excrecências do re-

Sanitária Animal. gime democrático ... "

x

xx

I
A favor do projetto mal

sinado peJo jornal da U. D.
N. catarinense, votaram os

deputados da própria U.
D. N. �rs. Manoel Novais e

Osorio Tuiutí e os senado
res também da U. D. N.
srs. Joaquim Pires e Ver

guinaud Wanderley.
----

Seu filho ficará satisfeito se receber como presente de Natal,
uma caderneta da CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE

SANTA CATARINA

RIO, 14 (V. A.) - O vesperti
no "O Globo" diz' ter apurada
que a Caixa de Amortização já
está recebendo a encomenda

dos 118 milhões de cédulas de

cinco, dez ,vinte, cinquenta, cem

e quinhentos cruzeiros da firma
Tomaz de La Rue, vencedora da
concorrencia realizada em 1945

Essas cedulas trazem a es

tampa numero dois.

Quanto á substituição da as

smatura dos funcionários pela
chancela, é resolução assentada,
de acôrdo coDi a proposta rece

biam 15 cruzeiros por milheiro
de cedulas assinadas, perfazen-

Desfalque de doze
milhões de pisos
B. AIRES, (V.A.) - A polici.i

anunciou a descoberta de um des

falque no govêrno argentino, que
talvez exceda a 12.000.000 de pesos.
FÓTa1l.1' presas 'qttatorze -peS'�6as, -n
cJusive o guarda-costas n. 1 de Pe

ron, o coordenador do plano quin
quenal e o vice-presidente, do Ban

co de Crédito Industrial da Argen
tina.

Cuspindo

do um total de 500 cruzeiros pa ...

ra cada um por mês, deixarão
de receber tais importâncias.'
Entretanto em virtude de aírr

dD, existir um grande estoque de
cedulas do antigo fornecedor, os
runcíonáríos da Caixa de Amor

tização continuarão a receber
aquela gratificção até esgotar-se
esse serviço de assinaturas.

Destroçada um. unid.de
nlcion.list. chinesa

NANKING, 13 (V.A.) - Fundo..

nários governamentais ínformaram

que, se os comunistas conseguirem
novos sucessos, as forças nacíona
listas serão obrigadas a se retirar:
para o lado de cá do rio Yangtzé,
Estes funcionários, ao que parece,
tem em vista os recentes comuní
cados da emissora comunista qUIi
anunciou a infiltração dos verme

lhos em setores distantes apenas 7ii
quilômetros de Nanking,
Corre fambém nos c�culos g'e..

ralmente bem informados que (j

12.0 corpo do exército, que se en

contra cercado ha muitas. semanas.
foi completamente destroçado, ou,
pelo menos, seus efetivos encon..

tram-se reduzidíssimos, contaudu
com muito pouca munição e 'IIi..
mento. Os pilotos que tem procu
rado fazer o, abastecimento aérea
não tem conseguido grande' sucesso,
em virtude do fogo anti-aéreo Ini

migo. A rádio comunista, também,
informou que o 6.° exército quo
procurava salvar o 12° foi detido;
em sua marcha a vinte e cinco mi..

lhas ao sul da força' cercada.
O general Ku Chu Tung, chefe do

Estado Maior do govêrno, ínforrno.a
que os governistas tem um efetivo
quase ídentíeo ao dos comunistas,
mas, o fato, é a maioria das tropas
estão cercadas e com pouca mtlni�

ção.

A DONA DE CASA

prefere uma BATERIA DE A.I,UOCrNH!>'?,
Pode recebe·la de presente. i>referindo o CA
FÉ MIMI. E como é delicioso· o' café MIMI.

Encontram-se atualmente em uso,

em todos os recantos d'O mundo,
centenas de milhares de Motore5'

de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após anü,

um SERVIÇO SEGURO. Distribui

dores: COtnércio & Transportes C.

Ramos S. A. - João Pinto, 9.

ACUSA ATE O !>lESO DE UM RAl�
DE SOrL

·No laboratório de quim.ica da
Universidade do Colorado EK UU.
construiu-se uma balança de tão
grande sensi!bilid�rde qUi! aousa. o
peso duma fraçao ml-croseóPl'Ca
dum cabelo. Um raio de sol basta
para alterar o equilirbrio dos pra�
tos' sahido como é que a energilt
Inri1inosa ex-er.ce pres'são nas su.

perficies onde incide,
,Com a referida balança pode re

gisbrar-se o p·eso dum milionésim()
do grama. O seu incionamenLo' só
pode, porém, dar-se dentro duma.
camara especial, onde a iluminação
a tellÍ.'perauura' e o esLa�o higrome-.
lrico do ar sã,o mantidos a· llnl- ni..

I "pi constante.
�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Borario das empre... . a MSma, o mais variado sortimento de brinquedos e livros interüis.:

R�a,�����.�?. sas rodoviarias �.;:�����;��:�:"�,��; . Presentes de Natal,
sangue, aliviando os acessos e os ataques

Diretor: RUBENS A. RAMOS BEGUNlDA-r.BlIR.4 da asma ou bronquite, Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre d

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o'mal seja. antigo, porque dissolve e

remove o mUCU8 Que obstrúe as vias res-

piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se

I prematuramente velho,Mendaco tem tido
tanto êxito que se-oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri:'
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje'mesmo, em qualquer
farmácia. A noss::I,._:·arantia é a sua maior
proteção.

Mendaco A�c��m<::n

E:;preuo SAo OLstóvlo - IAcuaa
7 horas.
Auto-ViacAo IUjal - ltaJa1 - l' I»

ruo
EJapreS80 Bruaquen.ae - Brulqu. -

16 horas.
Expresso Bl"IldIquense - NoYa TreD.tc

- 16,30 hOru.
AutO'Viação Catarlnen.. - .1O!.nTU,

- • hona.
Auto-VlaçAo Cata.rinen.. - OUr1Ubt

- 15 horas.
RodovlArla Sul-Brull -' PGroto Alea-re

- 3 horas.
Rapldo Sul-BraBllelro - .1oInnlie -

'48 15 II 14 horas.
TERCA-FEIRA

Auto-:V!ação Catar!nIlIlltI! - P6rto .Ale
gre - 6 horas.
Auto-V1aç§:o C81tarlnllDft -

- 5 hóras
Auto-VlaçAo Catar!nen.. - .roiDY1lt

- II horas.

Auto-VlaÇAo Catar1nen.. -' TI}barla Edital de concurrência I- 6 horas. -
"

Expresso SAo Cri8tóTlo - Lquna - Pelo presente edital fica aberta
7 horas. ,,'

.

'bI' I ' �

Emprêsa Glória _ lACuD& _ '1� concurr encia pu nca, pe o prazo ce

II 6'>41 horo. ' quinze (151 dias, a .contar da pre-
ExpreSllÕ Brusqu_ - Bruaqu. - sente data para locação das duas

16 horas. I
.

d " t t
.

d
A-'to-ViaçAo Itaja! _ ltajal - 18)10.' ojas O pavimen o erreo O

raso
.

"EDIFICIO MONTEPIO", sito à
RApido Sul BrasUell"o - .1oInvJ1e - .. esquina das ruas Conselheiro Ma-

l! e 14 horas. T
. C it IQUARTA-FER.l fra, e rajauo.. nesta api a .

Auto-ViaçAo CatarlnenH CurlUbe As propostas, que poderão ser
- II horas.

Ca _--� .10'-.-". ambas OU apenas uma das lojas
Auto-ViaçAo .......... _

'

'_ II horas. deverao esclarecer e observar o se-

Auto-V!a�o Catv!DeDM � guinte:
.- 6,30 horas. 1) valor da locação mensal, que

r
RApldo Sul BraaUelro - Jol.o:�n. - l. não poderá ser inferior a Cr$ ...

15 e 14 horas. -

ç Expresso Slo CristoTao - Lacuna - 5.500,00 para a loja da esquina e

� 7 horas. Cr$ 3,80,00 para a que faz frente :'1

"i
Expre!l8O BrulIQuen" ,- BnHIqu. -

rua Trajano.16 horas.
Anúnci� 1IIediante contrato, AutO-V!açAo Itajal - ltajal r: 11)10. 2) prazo minimo da locação 3

ras, anos e máximo 5 anos;
Expresso Brusquenee - Nova Trento

3) ramo de negócio a ser insta-
- 16,30 horas.
RodovlAria Sul Br8lsU - P(Irto .A.1qn lado;

- li horas. 4) compromisso do concurrentc c
QUINTA-FEIRA f

. - .

I d
.

'. A.uto-Vlação CatarolDenae PGrtO e etuar depósito eqmva ente a OIS,
Alegre - 6 horas. meses de aluguel, caso vença a

Auto-VlaçAo Catar!nens. Curitiba concurrência;
- A�t!��O CatHlnerute Joln'Y1le Serão levadas em consideração
_ II hona. para classificação das propostas o

Auto.Viação C&tarlnen.. - Tubldo valor e a beleza das instalações rias
- A�t��J:çAO C'atar!nenae _ Lqun. lojas, letreiros luminosos a "�a�

\�:::--·.-...-__ .·_..........·A.........
_ 6,30 horas. menon", pagamento de alugueis
Expresso SAo CrlstoYlo - LagJma -:- por ant�ct>agão e quaisquer 011-

'1 hora". t t ferecid
. Emprêsa Glória _ Laguna _ • 1/2 ras van agens o ereci as nas res-

• 7 112 horas. pectivas propostas.
lIlEpresso Brusquerute - Brulll� - A direção do Montepio se reser-
liA:�iaçao ItajaJ _ ltaja! _ 111 ho- va o direito de rejeitar todas as nro

rMt. postas, caso se;am julgadas ínconve
Rt,pldo Sul Bras!Ielro - .ro!nTU. - lA nientes aos interesses da Institui-

S e 14 horas. -

JCmpresa Sul Oeste Ltd. - X.pecO - u çao,
_ • horas. As propostas deverão ser apresen-

SEXTA-FEIRA tadas no Montepio dos Funcioná-
Rodo't1Arla Sul Brasil - pôrto Aletrre rios Públicos do Estado, em enve-

- li horas. lope fechado, até as 15 horas do
_ A.�t�:r�o Catar!nen.. Oul"ltlbe

dia 15 de Dezembro do corrente
Auto-Viação Catarlnenae·_ Jolnvtle ano, quando serão abertas em pre-

_

- II hona. sença dos concun'entes, pelo Dirc-
Auto-Viação Cawlnen.. - � tor do Montepio, que as julgará.

- 6,30 horas.
Expresso SAo Ol'1l1tOvlo _ � - Florianópolis, 10 de Dezembro de

7 horas. 1948.
'

Auto-Viação ItaJaJ - ltala! - li ho
ras.

Expresso BrusqUeJlH 8r'uPque -_ It.................... . .

16 horas.
RAptdo Sul BrBlsUeiro - .1o!nv1l. -

la 15 e 14 horas.
SABADC'
Catarlnen.. - OurtUbe

Quarta-feira
PANAm - tO,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUl. - tt,OO.

fiorte
VARIG - U,'O - Norte
PANAm - t3.&O - Sul'

Ouinta-feif'll.
PANAm - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,5,0 - Sul
VARIG - 12�6 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - i.3,filS

fiorte
CRUZEIRO 00 SUL - 15,30

BDl
Sezta-feira

CRUZEIRO DO SUL -:- 7,20
ftort;e
PANAIR - 10,40 - Norte

1 Dr. eLAaNO G.
VARIG - H,40 - Norte GALLETTI
PANAIR - 13,50 - Sul "A D V O G A D O

Sábado Crtma a ci'" ....

VARIG - 12,30 - Sul - Coutltulção d. Socledacl.. I
CRUZEIRO DO SUL - 13,fi5 'HATURALIZAQOEB : Dafil6grafafiorte Tituloe Deolarat6rlo. •

PANAIR _ �r:,4�O Norte
E.crit6l'io a R_idencia II· diplomada
Rua "Til'adentee .7.

ICRUZEIRO DO SUL - 11,00 roNE _� lC68 ••• Oferece seus ser.viços.

__PA_,_N_Á_IR__1_3_,5_0_SU_I_. �_.:=::::=====�����: Cartas a Maria Inês I_

.

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

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
• - . • • . . • • • • • • • • • • . • . • • • . . . • • • • • . RÁPIDO SUL 'BRASILEIRO - Diariamente - CurItiba

O TESOURO RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joim;ile
d.e ��s�n��e t�l"�o &�loa�e: EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente -

- Brusque

wmigo aoolfabeto, levando-o a um cf excessão de sábado
curso de alfabetização no Grupo EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e. 6a. feiras
Esc()lar São José, na Eseola IndUl- Nova.Trento

I trial de Florianópolis ou na Cate.
E. A. VIAÇÃO tANITAPOLIS _ 3a. e 6a, feirasdral Metropoli·tana. '

r

90,00
45,00
25,00

CUritiba MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIOS
PúBLICOS DO ESTADO

Viação Aérea
Horário
Segunda"eira

PANAIR - 10,40 - Norte'
vARIG - 10,"'0 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55 -

Nort.e
. � Te�a-Ieira

•
.\ -, I H - 1O�40 - &rte

, QBl'ZEIRO 00 SUL - 12,00
lVorte
VARIO - t2,30 - Sul
PANAIR - iS,50 - Sul

"'''-...trO.....-�- _

.. � . . .
. .. ,...... ..

' .

Renato Gutierre.z

com as maiores e melhores vantagens.

,LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33.)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS,

APRESENTAÇÁO IMPÉCÁVEL •• ENTREGA
RÁPIDA

ILeia, Divulgue e Assine
;

�'Jornal de Joinvile"
o completo Ornam

Catarina
demais

Santa
� I

Auto·Vla�
- 5 horas.
Rápido Sul BrasileJ!ro - Jo1nYiJe -
li li e 19 horu.
_ II hona.

IAuteJ-ViacAo Cat�DBe - Jo!n'r11e.
- I horaL
Auto-V1ação CllUrlnen.. - Tub&rlo

- 6 hor{l:&
E�slJO 810 Criato't'lo - Lacuna

'1 horas.
Exipre!l8O Brulllu� - BrwIqu. -

1" horas.
Autc·Viação najaJ - ltaja! - 11 )lo.

ru.,
Expresso Brusquenae - Nova "l"reDto

-,9;30 horas.
Expresso Glória - LacuDa - • 1/2

• '1 1/2 horu.

..eu ... VOLUNTÁRIOS O ... PÁTRIA ri.' 68 • 1.- AtiOM

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

FLORIANOPOLIS

SENHORITA!
A ultima creação' em relri·
geranté, é o Guaraná KNOT
EM GW:RRAFAS G:RANDES

Preierindo·o está
acompanhando a moda.

.

Curso de Admíssõo

)

do
Prof. José Warkeu, lente do Colégio Catarinense.

Curso, que apresentou 'a máxima percentagem de aprovação.
Prepara candidatos'de' ambos sexos ao exame de admissão nos gíná-»
sios masculinos e femininos, Escola Normal, Academia de C�mércio..,._

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

Matl'íqula: Desde
-

1° de Dezembro, das 13,30 às 15 horas, no Grupo,,·
Escolar São José.

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

no ato

NOTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão às 8 horas da manhãs
Haverá um repouso por ocasião das festa.s.·

t Agrdecimento e Missa
José 'Alves

Plácido Alves e família, ainda profundamente abalados com o la·-,

lecimento de seu filho JOSÉ ALVES, falecido a 8 do corrente, agrade-
cem, muito penhorados, as confortadoras manifestaçõee de solidal'le-'

dade moral que lhes deram no transe doloroso por que passaran�, btnl'
como os telegramas, cartões e flôres que' enviaram como homenagem,
ao extinto.

Ao mesmo tempo convidam as pessôas amigas para a missa de 7fP-

dia, que, em irltenção a sua alma será celebrada, na Igreja do Sa{!o dos.

Limões, ás 7 horas do dia 15 du corrente.

VENDE-SE por motivo de mudança
Orande área de terreno lã cultivada

(Distante cerca de seis qúilometros da capital-Bairro·Barreiros:
Area de 142 metros de frente por 1.850' de fundos, incluindo

6 casas cile madeira e umft de material.
TRATAR:

Florianópolis - nestà redação ou· Escritório l_ de A L. Alves. -

Barreiros - com o proprietário Mathias lha.
Blumenau - com o sr. Christia_no Knoll, no Hotel, Cnlzeiro.

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

('ecos.
Cada guia e vendido aco'lÍlpanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Ca.tarina.

Redação: Rua P'rudente de Moraes, n. 626. - Ouritiba.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda'
certa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensaia.

Informações nesta �edação.,

6 horàs.
13 horas.
16 horas'
14 horas-

16,30 horas-

12,10 hora!",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTAOO Quarta·felrl} 15 ae Dezembro ele '''48 J

�OGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO -- DIA 18 (SABADO), GRANpE BAlLE'A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE
;DIREITO; DIA 25 (SÁBADO), GRANDIOSA "SOIRÉE" DE NATAL; DIA 26 (DOMINGO), COM INíCIO ÀS 16 HORAS, GRAN..

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

- a exma. sra. d. Vanda Clau..

-ríío Ripeiro;
- a exma. sra. d. Maria Clau-

',Lourdes Torres;
- o sr, Roberto Lapagesse Fi

,

lho, funcionário federal aposen
tado;

- o sr. Osvaldo Eloi de Olí-

'veira, marttírno ;
- a exma. sra. d. Maria Fa

'rias Diniz,dignissima espôsa do

I,Bargento-aviador Otoniel S. Di

níz ;
.:__ o sr. Antonio Machado, au- I

xíüar de mecânico do L C. E; I- a exma. sra. d. Edula Atai

de Medeiros, dignissima esposa
do sr. Cid. Medeiros;

- a exma. sra. d. Maria Jor-
o ge Salum, dignissima esposa do

sr. Antonio Salum. conceituado
-comercíante nesta praça;

- a exma. sra. Irma Rego,
dígníssíma espôsa do sr. Daniel'
-.Rego;

- o sr. Aristides Fernandes

R '

d· G
.. ,

de Sousa, coletor federal em a 10 uar.�Ja. I
cam�o�r����io O. Pereira, em- ,CLUBE O'OlE DE "GOSTO ��m�H��
pregado do Café Nacional; H 9,00 - ABERTURA - Bom dia
- o sr. Osvaldo Pio Almeida para você ...

"de Oliveira; Festa Infantil' no Dia de Natal 9,30 - Grandes Artistas
.- o sr. Max Muller;

, 10,00 - Músicas brasileiras cm grs-
- O Joyem João Batista :&i- ,".1", ,.; rl'� ,1 ,,' 1

,-"
S'.' inf t'l:f! ' ...."", , 1� h

_
vações

-MS';" ;,-""",,, - -�"�r'--�' � -

,,,,,,,o� i':lb�;L�ttt;;;;��i��t�s: Ró� f:I::aeed�st:i��;iÇã�s d�'O. ;;mbo���L'���:���� 10,30 - MUZAK
- O sr. Aor Seixas Ribeiro; los e o Sorteio de dois prêmios para meninos e meninas.

. 11,00 - Irmãs Castro
- O sr. Amaro Seixas Ribeiro' BAILE DE SÃO SILVESTRE 11,15 - Luiz Piçarra
_ a exma. senhorita Sulami- Já se encontra aberta na. Secretarja d? Clube, as inscrições para 11,30 _ Brinde Musical

-+ p' , moças Debuiomte", para O Baile de Sao Siloestre.
ta ererra. Muitos nomes já foram inscritos. YPlRANGA

11,35 - Variedades em gravações
12,00 - Oferecimentos musicais

14,00 - INTERVALO
16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Cantores do Brasil

17,00 - Orquestras de JAZZ,

FAZEM ANOS HOJE:

ANTÓNIO MACHADO
Transcorre hoje a data nata

.Jícía do nosso estimado conter
râneo, sr. Antônio Machado,
-eompetente "chauffeur", ser

"vindo no Departamento Nacío
.nal de Estradas de Rodagem.

WALDYR DA SILVA
KUENZER

e

ENY IREC:t;: PINTO
KUE'N'ZER

têm o prazer de comunicar
.aos seus parentes e amigos, o
nascimento de sua filhinha
que, na pia batismal recebe
rá o nome de CLARICE.
Maternidade Dr. Carlos Cor

rêa, 11-12-48.
�"".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

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

Material elétrico para insta- 20,45 -, Heriberto Murare em só!o

lações - Motores - Dinamos de piano
- Bombas - .Lustres -,Fer- 21,OD - Grande Diário do ar

- No Programa -ros de engomar ....- Lampadas 21,30 - Orquestras Sinfônicas
, 1) - O Esporte em Marcha

- Ventiladores - Serviço de 22,00 - Músicas populares varia-
Nac.

'

instalações por pessoal técní- das
co especialisado.

.

;22,30 - últimas melodias

23,00 - Bôa noite
RAMENTO.

•

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. � 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio de

Janeiro
Viagens aéreas em "Catalinas"

PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO
Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

tercas e sextas-feiras as 13 horas.
,

Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sábados ás 8 ho

ras, com escalas em: Itajaí - São Francisco do Sul - Para
naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeía e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cía .

Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".

.'@OO&I'1t&.l[b
\§Ü lbtB l;A

=RHOO IAmJ3lUMi#VUíJiNliiu,mmM
CO,\W-\ \llL·\ QUnilC,\ RUOOU RRASILElRA(
OfhIPlo\\1i.'10 4t.1.IO,J[{;U ..\k!U Uud listnOH.tD4RO �:.., <4"'dnd.CaiHPO:ir,Jj jJ2q .. S�\OP.;\tJlO

A
-

TécnicaElelro
V. Sa., já escolheu o presen

te de Natal para sua Senhora
ou filha? Que tal uma das ul
timas novidades em exposição
na "A Eletro-Técnlca", a rua

Tenente Silveira?
Fôrmas elétricas para bolos

e pudins, abajours de cabecel-

ra rotativos (únicos em Flo

rianópolis) , enceradeiras, rá
dios grandes e pequenos, fer
ros de engomar, aquecedores,
fogareiros e mais uma infini
dade de artigos elétricos, tu
do a preços excepcionalmen
te baixos.

DR. SAULO RAMOS EMPR1!:SA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Avisa a mudança de seu con

sultório e res1uência, para a

Rua Trajano 41. Telefune
1.009. Serviços de energia elétrica

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
[ucas, Rio Negro e Lapa .

-,

Consulta das 10 ás 12 e das
1.6.30 ás 19 horas.

.. . . . . " .' ..

MINISTÉRIO DA ,AERONAUTI
CA

QUINTA ZONA AÉREA
Destacamento de Base Aérea

de Florianópolis
EDITAL

Aos srs, Fornecedores do De

partamento de Base Aérea de

Florianópolis.
O Comandante do Destaca

mento de Base Aérea de Floria
nópolis tendo em vista a Circu
lar nO 43, de 25,-XI-48, do Exmo.
Sr. Ministro da Fazenda, solíci- I

ta aos srs. Beneficiários dos
cheques emitidos pela Tesoura
ria desta Unidade, que os res

gatem imediatamente na Agên
cia do Banco do Brasil S. A.
nesta CapitaL
Florianópolis, 10 de dezembro

de 1948.
Carlos da Costa Dantas

10 Tenente-Ajudante

Loja e critório á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

I

CINEMAS
ODEOX e ROXY

- Simultaneamente -

ODEON - ÁS 5 e 7,30 hs.

Jl\'IPERIAL � As 7,3/4 hs.

--Sessões das Moças -

- 'Uma comédia encantadora e

deliciosa!
- Maior do que a sua ador-ação

pela filha, era sua incontrolavel
paixão pelo jogo!
A ESPERA DE UM MILAGRft�

das Tintas

com

Barry (O BOM PASTOR) FITZGl�
DALD - Diana LYNN - Sony TU«

,

FTS - Frank,Mc HUGH
- Ele era preso duas vezes po�

semana .. mas nem assim deixava
de faze; seu [ogumho l

\
.

DIVERTIDO e também EMOCIO·
NANTE!

17,30 - Um programa para você .. ,

18,00 - Carta Sonora "Irmãos Ro
sa Ltda.)

,

. .

M'
. - No Programa -

18,15 - Deo (Galena dos óvcts )
1) _ AMl d Víd 211 _

18,3D _ Teatro SINGER
,

N
are la a I a n.

19,00 - Momcnto Esportivo . I'
ac.

19 15
.

P t S 'I C t' 2) - Festas em Hollywood -
, -: ensamen o ocia d Ir

SI
'

r
'

I
rort. '

IC� ., . A'

'
_ Pre OS: _

19,30 - Noticiário da Agência Na-
S it

ç

cional
raso e srl a�: .. _ .. " . .. 1,2.)

20,00 - Brinde Musical das Tintas
Estudantes:... .. . 2,0')

YPlRANGA
.Cavalheíros: 3,0:>
"LIVRE" - Crianças maiores d«

A
fi anos poderão entrar na sessão rIet

{ -

,5 hs.
; IMPERIAL - ÁS 7,30 hs.

20,30 - Valsa Vienense (Drog. e
AMARGA IRONIA

Farmáeia Catarinense).

20,05 - Variedades
20,15 - Embaixada da Alegria

Eletro-Técnica)

com

Robert CUMMINGS

,SCTT - Don de FORE
Lízabetlã

ENCEH-

2) - Paraizo Branco - Short,
- Preço: -

Cr$ 3,00 (único)
"Imp. até 14 anos".

••••••••••••• c •••••••••••• ! ••

�ERtDIlS. REUM!\TISMO E
PLACAS SWTLtTICAS

Elixir de Nogueira
\{.dlcaçõ,o auxiliar no trotei mento

da .HUi..

AMANH! - 'Ritz - Odeon

A MULHER DE TODOS
com

Maria FELIX

�"fI""1'I'"
•

-
NOVIDADE SENSACIONAL

I Tomando Hitter
4guia poro

I Nãi:' terá, indisgestão
li!ili&tiW'lSíl2LQd( �

..

º>1alqner pessoa pode Banhar lima BATERIA
DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

MIMI.

V E N D E-S E
um aparelho de chá e café de

porcelana. Tratar a rua Deo

doro, 20.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO -Quarla lei'. 15 c. Dezembro ele t948
--------------------------------------------

8a4io$ in.llef$(o$ 4j'8
Da Fábrica ao consumidor. -- Grande estoque recebeR a firma distribuidora

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

Escritório Técnico
Cid Rocha Amar�1
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório

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

clientes.

. \

A

VOCE
tambem U5ará

KOLYM05
1 diz

]j9rbarc9:
8§M
famosa ",'rela da RKO
Radio Pictures, que coo
rece em "A Likeíy Sforya

Me,

. Bosla um cm.

na escovo seco

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E HOSPITAL DE CARIDADE

EDITAL DE FORNECIMENTO
De ordem da Mêsa Administrativa da Irmandade do Senhor Je

sus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos in
teressados que, até o dia 20 dêste mês, as 12 horas, receberá esta Ir
mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas em cartas fechadas,
de todos os artigos necessários ao seu consumo, durante o semestre de
.Janeiro a Junho do próximo ano de 1949

Consistórlo em Flor-ianópolís, 4 de Dezembro de 1948.
.

LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

FARMACIA ESPERANÇA
to I'lILl'lIiAeê.t!eo !fILO L.lU8
s.,. .......i ..ri • na .referté.

"repa aacllluU • _ra..dru _ s 6tIu _ r.......
..riu - .ku... rrae....

Gan....... anta ......lacla .. wMe1túrt. IIlW'"

DATILOGR FIA
(orrespondencl ,
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

� ALVARO DE

METaDO:

IModerno e Ehcients

CARVALHO, 65

Pedro Medeiros, Auxiliar

Casa Recem
censtrutste
DESOCUPADA

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

VENDE-SE
Diversas louças de vidro, diversos
relógios de parade antigo; uma

penteadeira, um guarda-roupa, uma

cristaleira, mesas de jantar, cadei
ras um fogão a carvão, um rádio
vitrola, grande e màJs outros obje

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

,Atenção, Vontadores
de 1945

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

NIZACiW
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 arístográtícos sal'ões do Lira
Tenis Clube.
A lista de adesões encontra-se

com o Sr. Constantino Aterino, na

Agência da Panair, à rua Conse
lhenro Mafra, até o dia 18 do andan
te.
Florianópolis, 10 de dezembro

de 194'8.
A COMISSÃO

. .. reune som.,. acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para,
pronta entrega." êste m eravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!

Suh\vartzmauo
REPRESENTANTE

Um terreno em Campinas -
São José, com 235 metros de

frente por 152 de fundos

I Frente a Aéreo' Clube. tnrorma
ções nesta redação.

Ouçam diariamen te, das 9 às') 13 e das 17 às 22 horas t

IS�O���'�� oJ�:!�:.s !�9� met li.TUBARÃO -- S. CATARINA
'"

para Santa

KNOT
Catarina

S/A

Relojoaria f1rogre15o
de ]UGEND � FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
F-EEMBOLSO POSTAL

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

i
,

..

Cx. 134 - Te I. KNOT
Florianópolis

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

Despertador' de bels o

ilumina a noite
Suill.o de qualidade

Uma maquina fotoqrafica "

americana de focU
manejo

NoelOIl ,elogioll .ao aoompa nhado. dos re.pectivoe certificado.
e e garantia.

'(fEÇAM-N03 CATALOGOS •• �V[AMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

.

CulÍtiba - Proça Tirade.:ltae. 260 - Paraná

Atenção, senhores construíures
Já se encontram à venda as TELHAS COLONIAIS da afamada

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

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

fmpeza de navegação
Ct-lEREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoriae]

A.gentes em Florianópolis C.t\'RLOS HOEPCKE S. A.

FarmáCias de plantão
Mês de Dezembro .1

18 - Sábado r-r- Farmácia Noturna - Rna Trajano.
19 - Dorniago - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
2.5 - (Nàtal) - Farmácia Sto. Agostinho - Rua Cons· Marra.

26 - Domingo - Farmácla Esperança - Rua Conselheiro Mafr�

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias sto. Antônio e

XoLUl'l1a sitas às ruas João Pinto e Trajano nO 17.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autoriza-

cão dêste Departamento.
.

Departamento de Saúde Pública, em 26 de novembro de 1948.

Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutico-fiscal. : i
I I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5BSTAIO=-Quarla·'elr. 15 '3«= Dezembro ele "48
------ ,--- -------------------

',CLUBE DOZE D E AGOSTO
� PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO '.'

,

". 19 DOMINGO. SOIRÉE. DIA 25. DIA DE N A T A L - SOIRÉE INFAN··l!llM' ..� ,

· TIL! DAS 16 ÀS 19 HORAS, PARA' :-OS FILHO�, DOS ASSOCIADOS, COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS, CARAMELOS E SORTEIO DE DOIS
· PREMIOS 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.

,

..�

'j',
"

I

;

t
I,
i

Tenente Siiueira N, 24
- Edificio Romano:

Estabelecime,nto especialisado de TINTAS, ESMALTES, VERNIZES.
A' venda na Casa Moellman e André Maykot - Estreito -

CERA MftRVECI/14· Batalhão de Caçadores
.

I Edital '

PARA SOALHOS,
MARMORES E PISOS,

•

Em pasta
liquida

e

A melhor e a mais economica
do Brasil pela sua alta den
sidade, maximo rendimento,
grande resistencia e brilho.

A LOJA YPIRANGA, a ser

inaugumda em Janeiro proxi
mo, cenderá a preços de fabrica,
em latas qrandes de 5 knios e

latas de 2/3 de kiio.

NA LOJ� YPIRANGA
Rua

Piodutos da afamsda marca YP I R A N G ,.4,

CONDOROIL TINTAS -- 5 .A. -- RIO
Filiais em São Paulo, Santos, Curitiba, Porto Alegre e açora em Florianópolis

j\_ V J S ()
Dr. Guerrel·ro da .

Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de
Fogos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE

F AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua
. onseca distinta freguesia que está aparelhado para atender com

Especialista

I
prestesa qualquer encomenda.

-

Médico - "'Efeti,:ó do Hospital de Os pedidos podem ser' feitos: Diretamente á Fábrica em

OUVIDOSCar���IZ e GAR- I S�co dos �imões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
GANTA Cía, Costeira.

Tratamento e Operações C'I-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"""'''''''''''''''"."..........".".."."..".".."..,.,,,..,.,,,.,,..,,..,.,,..,.....,.,,,.,,..,,.,,.....,..,,.,,..........

Residênci��l��l��� 1�5�gnidt, 99
..

U�--tÔMPANHir-·�ArrANÇÃ-·DA·iAiíÍA;�-
..·-·-.�

Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

.

------------------------------------------------------� -------

lOJA DaS CASEMIRAS
.Especializada .em artigos para

homens'
VARIADO SORTIMENTO DE' CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
. ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRA VA-

.
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
:Iaça uma· visita à nossa Casa everillque

nossos prevos e artigos
- -

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa ti

proficua
·--Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

·

onda da ZYH - 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

jRECEBEU
,:ClONAIS
,�MANTEM

,

.

'FABRICA DE FOSFOROS (PRON·
TA P. FABRICAR)

Vende-se
Maqainário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário IInformações com A. Wehmut'J. -

Brusque - Santa Catarina",
.._._._-w"_._._._. .l"_••-_-_._._�_._..._._••._••__- ••_..._........_.....---................-.-__........-.1'

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ,

tJADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 -- Florianôpoli«

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

. 't-odo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, Iivre ou ofi
, cíal,

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

·to·andar. Cx. Postal 3932 - Rio-de Janeiro.

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

----------------------------------------------------------.--------------'____

Devem comparecer ao Quartel do 14° B. C" nas datas abaixo dis

criminadas, os cidadãos julgados "APTOS A e B", - em. inspeção de

saúde e residentes no Município de Florianópolis:
DIA 13: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras A, R.

C, D e E. - Horas: 7,30.
DIA 14: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras F,

G, H, I e J. - Horas 7,30.
DIA 15: - Os cidadãos cujos l�omes iniciarem com as letras K, L,

M, N, O e P. - Horas 7,30.
DIA 16: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras Q, R,

S, T, U, V, X, W, Y e Z, _ Horas 7,30.
t

Florianópolis, 9 de dezembro de 1948.
PAULO GONÇALVES WEBEH. VIEInA DA ROSA

�••••••••�••••••••••••••••••••••�•••u .

Agradecilllento
Internado recentemente, por motivo de grave enfermidade, no

Hospital Nereu Ramos de onde há dias tive alta, venho, por meio des

te, cumprir um sagrado dever de gratidão pelo excelente tratamento
recebido c pelo desvelo com que o senhor Dr. Wilson Mendonça, Dire
tor, bem como as bondosas Irmãs Fleinrich, Superiora e Dora, enter-.

meira, cuidaram zelaram, não medi-ndo esforços para que pudesse 'O sig
natário voltar o mais rápidamente possível, ao seio da família,

Assim, pois, o meu sincero agradecimento, e peço a Deus pela felicida
de de todos os que no Hospital "Nêreu Ramos" se esmeram em dar, aos do
entes, o tratamento necessário c o estimulo para apressar seu restabeleci
mento.

"

(a) FRANCISCO FREITAS.

Fundada em 1870 -- Séde: BAHIA
INCí:NDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL E RESERVAS _.... Cr$
Responsabildades _,..... Cr$
Receita Cr$
Ativo ....•.. ..'...... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos .... Cr$
Responsabilidades . _ . . . . Cr$

80,,900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,1:!0
98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

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

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA 'EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ WNGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSI1'O, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

•

Transportes, reguJorcs8 de cargas do'pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YORI
Informações com-oe Agente.

F'lorienôpotts ....:. Carlos HoepckeS/A - CI - Telelone 1.212 ( En i. te1eg.
São Frenei,co do 5ul- Carlos Hoepcke S/A -CI - 1'elelotle ') \tOe) � � \f \: EC

�._----------

f
I
I
I
I
!

'Telhas marca ({IRINHA»
,

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

As telhas ARANHA - tipos "Colonial" e "Marselha" - dlstin

"gueni-se das demais concorrentes pela sua

- Classificação rigorosa
- Absoluta impermiabilidade

Facilidade e perfeição na cobertura
- Resistência no manejo e transporte

- Queimação em fornos de alta temperatura e por

processo privilegiado.
TELHAS ARANHA COBREM MELHOR

"Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo .

. Caixa -Postal, 539 - S. Paulo - Capital. -------------,----_. -----_._-_.. --_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o prese da FAC felicita o dr. Lauro Soares
Momentos após a sensacio- Lauro Soares, patrono do clu- União - Em nome dos esnor- I so Estado no maior certame I f"m espetacular vitória

.

do.
nal corrida preliminar de São be a que pertence o atléta tes atléticos de Santa Caiari-I' atlético Continental, ccncor- atlético Waldemiro M,?r�telr.�,
Silvestre, o presidente da Fede- vencedor, o seguinte telegra- na envio as felicitações aos des- rendo com atlétas 'Ue renome na mais linda competíção ja
ração Atlética Catarinense. dr. ma: portistas desse município pro-: universal. Particularizo as mi- realizada em Santa �atarma.
Osmar Cunha, enviou ao dr. I Dr, Lauro Soares - Porto gressista que representará nos- nhas congratulações á v. excia., Dr. Osm� Cun�a.' presIden�e da

esteio do desenvolvimento dos F·ederaçao Atlética Catarmen-

esportes no oeste cataríncnse, se.
-

CAMPEONATO PAULISTA ·DE"

A, regata -::11t:., FUTEBOL ".,.

Com o triunfo conseguido do-

domingo mingo frente à portuguesa de

Realizou-se domingo, na baía Desportos já é considerado vir

sul, o anunciado' '.'pega" entre tual campeão paulista de 1948.

2 guarnições do Clube Náutico -A classificação dos clubes, por

Riachuelo, a veterana e gloriosa pontos derdidos, é a seguinte:
agremiação da Rita Maria, que 10 São Paulo, 6; 2° Santos,.7;
através de competições dêsse 30 Ipiranga, 12; 4° Corintians,

gênero vem alimentando a cha- 13; 50 Portuguesa de Desportos,
ma bruxoleante do entusiasmo 18; 60 Palmeiras, 19; 7° Juven

pelo remo, no seio da nossa mo- tus, 20; 8° Portuguesa Santista,'
cidade. 23' 9° Comercial, 28, e 10° Jaba-

O galpão do valoroso alvi-azul qu�ra e Nacional, 31.

esteve repleto durante a manhã, Encerrado domingo último o

No dia de hoje, preclsamentel os craques a vitória. E o campe-I Seu cartel de vitórias é bem vas- cheio de uma rapaziada entu- campeonato carioca de futebol'
há onze anos, fundou-se em a anato pertenceu-lhe. Daí em to. Teve o privilégio de ser o siasta "e vigorosa, que procura, de 1948, a classificação dos con

nossa ilha, no aprazível recanto diante o nome do Paula Ramos primeiro club catarinense a
no contacto com os veteranos, correntes é a seguinte,. por pon-

da Praia de Fóra. êste valoroso passou a figurar nas manchetes visitar o Rio Grande do Sul, em- da técnica de remar. tos perdidos:
e simpático gremio esportivo, na dos jornais. Em 1946 de novo preendimento considerado dos As garnições que se degladía- Campeão - Botafogo, 4; vice-
atüalidade o mais famoso do comteplado com o fico título de mais arrojados. ramo estava assim constituídas: campeão - Vasco, 6; 3° lugar
"Estado: o Paula Ramos Esporte campeão, disputou o certame Atualmente se encontra à Branca: Altamiro Cunha,Osní - Flamengo e Fluminense, 12;'
Clube. __

máximo do Estado, sendo infeliz frente dos destinos do tricolor o Silva, Enoc Carvalho e Airton lfo lugar - Bangú, 21; 5° lugar
,

Nasceu como nasceram todos dinamico esportista dr. Oswal Pereira; Azul: Arnoldo· Silva, -� América, 22; 6° lugar - São

os clubes espalhados por este Pereira Baixo, auxiliado por um Antônio Faria, Altino Régis e Cristovão, 26; 7° lugar - Canto

imenso Brasil: de uma reunião punhado de abnegados espor- Arí Régis. do Rio, 28; 8° lugar - Olaria,
de jovens iq.ealizadores, adeptos tistas. Ao final dos 2.000 metros, ár- e Bonsucesso, 29, e 9° lugar -
desse esporte querido de todos os Em comemoração ao aconte- duamente disputados, venceu a Madureira, 31.
'brasileiros, o futebol. cimento, a diretoria do clube guarnição branca, . Os artilheiros do campeonato
Nos primeiros anos de vida o aniversariante levará a efeito Vencedores e vencidos foram são Otávio, do Botafogo, e Or-

famos.o gremio .da "estrela so- hoje, nos suntuosos salões do obsequiados pelo sr. Vegelin, lando, do Fluminense, com 21

litfiria" dedicou-se às atividades Clube 15 de Outubro, gentil- inspetor da Cervejaria Brahma, tentos, seguidos por Dimas e

'nos gramados da várzea floria- mente cedido, uma" festinha que lhes ofereceu produtos da Ademir, ambos do Vasco, com

napolitana. Era então um clube intima, na qual aproveitarão a sua companhia. 18 e 16 tentos, respectivamente.
desconhecido do público. ocasião para eleger a nova dit Novos "pegas" se preparam O guardião mais vasado: Al-
A guerra veio ecom ela as difí- retoría para o periodo social para os próximo domingos, en- varez, do Bonsucesso, 58 vezes,

culdades materiais. O gremío 1948/49. tre os quais um canóe e OUtl'O seguido por Oelair, do Canto do

quasí desapareceu, não fosse a ÀS grandiosas manifestações de iole, com quatro concorren- Rio, 55.

força de vontade dos seus run- de regosílo dos paulaínos, se teso O campeonato rendeu .. - ...

dadores que conseguiram reer- associa prazeirosamente "O --- ••• ,.' ,", ". - • ,- Cr$ 7.320.510,00, obtendo maior'

gue-Io com o auxílio dos resí- Estado Esportivo". CONSORCIOU-SE LAURO
renda o prélio final Botafogo x

dentes daquele bairro. Em 1943 Vasco; CrS 570.000,00.
o Paula Ramos apareceu pela

"'TAIS UM TRIUNFO DE FRAN-. .

Ih d
.

blí PAULA RAMOS E. 'C. lV_

primeira vez aos o os o pu 1- nr. Oswal Pereira paLxo, presidente do CISCO LANDI
co como. organização esportiva Paula Ramos E. c.

COnvocação de Assembléia Ge- Promovido pelo Automóvelmodelar. Sua legião de fans Quasi todo o Estado conhece
ral Ordiná1'ia Clube do Brasil, realizou-se do-

cresceu assustadoramente e o o Paula Ramos Esporte Clube.
Pela presente edital de con- mingo último, no Rio, o Oírcuí-

seu nome foi ganhando "cartaz" entretanto. Este ano, novamente -

f' nvídados to to da Praça .Parts, para carrosvocaçao, icam co 1 -:

Nesse mesmo ano o Paula Ramos apresentou.,.se no gramado da F.
dos os associados dêste Clube,. de turismo, saindo vencedor o

filiou-se à entidade controlado- C. D., concorrendo pela primeira
que se acharem no uso de seus consagrado volante patriciara do futebol: disputando pela vez a um certame de profíssío- direitos estatutários, para par- Francisco Landi.

primeira vez um certame oficial. mais (lembramos aos leitores
ticiparem da sessão de ASSEM

O quadro organizado pelo clube que o profissionalismo foi íntro-
BLÉIA GERAL ORDINARIA

tricolor era composto de jovens duzido este ano em nossa capí-
que será realizada na próximaaltivos e valentes, treinados por I tal),. A campanha do " onze"
quarta-feira, dia 15 do corrente

Ranulfo S. de Sousa. Foi ao gra- paulaino em 48 foi das brilhan-
mês e ano às 20 horas, na séde

mado diversas vezes, lutando tes, conseguindo manter em seu
do CLUBE 15 DE OUTUBRO, à

sempre com coragem e denodo, poder a coroa de campeão, o que
rua Alvaro de ;Carvalho, nesta

o pensamento fixo no pavilhão lhe dá direito de disputar o cer-
caprtal, afim de ser tratada a

alví-rubro-negro. A sua torcida tame estadual, a iniciar-se pos- seguinte ORDEM DO DIA:
se movimentou, incentivando sivelmente ainda este mês.

10� _ Eleição do Conselho
Deliberativo, Conselhos de Fi

n�ncas e Sindicancias, DIRETO
RIA· e Direção Técnica do De

partamento de Futebol Profis
sional do Clube, para o período
de 1949/50;

20) - Assuntos de interêsse
social.
NOTA: Se na hora aprazada

não 'houver número legal, será
convocada meia hora após, com
qualquer numero.

Florianópolis, 11 de dezem
bro de 1948.

(as) Lourival Lisboa
Secretário

Direcio de PEDRO PAULO MACHADO

Paula Ramos' E. Clube-

Com a graciosa senhorita Zélia
Mara Platt, fino ornamento da
nossa sociedade e filha do dis
tinto casal Cap. Orion Augusto
Platt-Ondina Espindola Platt,
consorciou-se sábado último 'o

jovem dsportísta Lauro Soncini,
pertencente ao esquadrão do

Figueirense e flho do saudoso

esportista Líbórío Soncini, 'um

dos gaIldes pioneiros do remo

catarínene.
Ao Lauro e sua dignissima

consorte, os sinceros votos de
felicidades do "O Estado Espor
tivo ".

Posse dos DOVOS dirioentes. da F. A.·e
Por ocasião da entrega dos conjfnuar trabalhando pelo

prêmíosaos atletas partícípan- progresso dos esportes em San
tes da corrida preliminar de ta Catarina, Falaram a seguir
São Silvestre, domingo ere- os srs. drs. Oswaldo Bulcão
tuada, na séde do Democrata Viana e João Batista Bonassis
Clube. com a presença de ele- e o jornalista Aribaldo Póvoas,
vado número de esportistas, presidente da Associação dos
foi empossada a nova diretoria Cronistas Esportivos.' Todos os
da Federação Atlética Catari- oradores foram delírantemen
nense. Presidiu a S€ssão o pre- te aplaudidos.
sidente do Lira Tenis Clube, dr, Está assim constituída a no-

Oswaldo Bulcão Viana, que, va diretoria da F. A. C.:
após belíssimo improviso, con- Presidente - Dr. Osmar Cu
vidou os srs. drs, João Batistta nha, Vice-presidente:_Dr. Hei
Bonassís e Paulo otto Schei- tor Ferrari, 1° Secretário - Jo
demantel para levarem até o sé Gusmão de Andrade, 2° Se
assento principal' o presidente cretário - Prof, Sinval Cruz,
reeleito, Dr. Osmar Cunha, o 1° Tesoureiro - Waldir Ouri
que foi feito em meio a entusí- ques, 2° Tesoureiro - Rubens
asticos apalusos. Empossado Pinto Vilar, Orador - Dr. João
no elevado cargo' de prímeíro" B.atista Bonassis, Conselho
mandatário da "eclética", o dr. Técnico - Dr. Paulo Otto Shei- t
Osmar Cunha tez a chamada demantel, Prof. Ériéo Straetz
dos seus auxiliares os quais to- Júnior e Oswaldo Meira.
maram assento á mesa. Em rá- Conselho de Julgamento -

pido improviso falou o dr. Os- CeI. João Alves Marinho, Cap..
mar Cunha que agradeceu a Nelson Carpes, Cap. Mauricio
escolha do seu nome, reafir- Epalding, Dr. Nívio Andrade e

mando o seu firme propósito de Dr. Wigand Pershun.

:__)

-

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES
CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS,

DUICHES, CACHORRO QUENTE:
JOGDS DE PING.,pONG ...

BAILES
5as FEIRAS, SABADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORA�
5as FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

MATINÉE INFANTIL
BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...

CADA úLTIMO DOMINGO DO MÊS, RECEBERA UM PREMIO A CRIAN
ÇA QIIE TIVER MAIS FREQUBNCIA NAS MATINÉES

l

CAFÉ,

..

..

I

OCULOS PERDIDOS
Pede-se a quem encontrou um par
de óculos côr amarélo-escura, com

uma perna quebrada, num dos ôni�
bus linha Circular, ou num banco.
(10 .Iardím Oliveira Belo, o obsê
quio de entrega-lo nesta Redação,,·

que será gratificado.

Justiça do Trabalho
Dia, 15 ás 14 horas

PROC.ESSO ;N. JCJ-149/48.
RECLAMANTE: MIGUEL
BERTO DA SIVEIl�A
RECLAMADO: ARISTILI-
ANO DE ABREU NETO
Dia 16, ás 13,30 horas

PROCESSO N. jCJ-162/48
RECLAMANTE: JOÃO·T-O

MAZ
RECLAMADO; CIRIACO

SILVA.
OBJETO: SALÁRIOS.
Dia 17, ás 14 horas

'PROOCESSO N. JC.J-121/48..
. RECLAMANTE: EDUARDO
COELHO DE ARAUJO SIL
VEIRA.

RECLAMADO: EMPRESA
TECNICA DE ENGENHARIA
LIMITADA
OBJETO: AVISO-PRÉVIO

E DESPESAS DE VIAGEM'
Dia 18, ás 9 horas

PROCESSO. N, JCJ-169/48
RECLAMANTE: JOSÉ SAN

TANNA
RECLAMADO: EMPRESA.

RAPIDO SUL BRASILEIRO
OBJETO: INDENIZAÇÃO,.

AVISO-PR.iY\i-IO E SALARIOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e BSTAOO-Quarte.'.". 15 .. "az_mbro", ,••• 7

Br.' Milton SimOnejPereira,
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGtA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
<Censultas: Das 14 ás 17 horas

i Rua Fernando Machado, 10

!�
l·.'

DR. LINS NEYES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controleue tratamento

especializado da gravidês, Distur
bi08 da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, i.:t�l ....

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnías, varizes, etc.
Cirurgia plástica do períneo (ru-
turas)

,
.

ASSISTENCIA AO PARTO E OJ::E�

RAÇõES OBSTÉTRICAS ,
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hípopíse, etc.)
lritturbios nervosos � Esterilidade
� Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
!.461

•

Resid. R. 7 de Setembro - Edíf,
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERN�I DE S.
THIAGO

Médico e parteb-o
-l)o -Hospital de. Cari.dad:e -de .Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es ae

cialmente do coração' e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

CJinlea e cirurgia de seahoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
,

BQRARIO DE CONSULTAS: -
"Pela manhã das 10,30 Ú 12

horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

I
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
ATenida Trompowski 82

,Fone manual 766

Clínica Médiea e

.

Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças Internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

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

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

� _ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 � Telefone 1,307
Consultas: ÁS 11,30 horas eo à tar

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

65 - Telefone 1.422.
---------------

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

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

Federal
.

Ex-interno dr Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judicill.rio

da qapital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI
seric6rdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉOICA - DOÉNQAS

NERVOSAS
oonsuttzrío Edifício Amélia

Neto � Sala 3.

R�dêncla: Rua Alvaro de Caro
..aIno, 70,

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - .1.305.

----

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI
RURGA - MOL:ltSTIAS DF; S�

NHORAS - PARTOS
.

Formado pela Faculdade de Medi.
ema da Universidad.e de. São Paulo

._. cinde 'foi ássiétenfé Por vãi-ios anoA d�
,'- Serviço CirúrgicO do Prof, AlIpio

Correia Neto
Cirurgia do estômago e. vias circula.
res,. intestinos _delgí'do e grosso, tiroi.

de� rins, próstata, bexiga. utero,
ovárIOS e trompas. Varicocele, hidro-

ceie, varizes e hernas. .

Con�ul�: �s 3 lU 5 horas, 1 rua
Felipe Schmidt, 21 (alto. da .Casa

Paraíso); Telef. 1.598
Residência: Rua F;steve. Jnnior, 170;.

Telef. M;· 764

Dr. Paalo FoDle.
Clinico e operador

<::onlult6rio: Rua Vitor Meirele.. 36.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ãa 12 e da. 14 ,.
I! hrs. Residêneia ; Rua BlumelUlll,

22. - Telefone: 1.620

Dr.:Mário WeDdh�ue.
""'nica médica de adultos' e eriauça.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef; M. 769
Consulta das 4 '{Is 6 hora.

Iteaidência: Felipe Scltmidt II. ".
Telef. 812

Dr. M. S. eanleaatl
Clinica eXclu8ivamente de criança.

Rua Saldanha Marinho, 10,

TeH:fone M. 733.

s
é

e e SOCIAJ.:

POlítrO ALEGRE
.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.o 68 • 1.° ANDAR

CA'XA POSTAL._5S3 _ TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

4viso importante aos senhores 4:ustriacos Bom binóculo
que se acbam Regi'$trados como Grunde ;visão

de nacionalidade 41emã
.

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) à sua' legítima nacíonalldade - AUSTRíACA.

ESCRITóRIO: - Praça 15. de Novembro, 23 - 1° andar - sala 4

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

Sorteios mensais;' mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da 1óla Você poderá ganhar de Cr$ .••

Inicial de Cr$ 1\',00 apenas. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, .vei_lden-
- Participação Doa lacro. do artigos de consumo domestico •

.,...... • w_.w-:"-w "':-.w:.w _"":'- -:- : -.- -
..-.-- 1 Informações na Praça 1 de No-

Pedimos aos nossos distintos Ieítores, O' obséquio de preencher o
vembro n. 22 _ :ao andar.

coupon abaixo e remetê-In à nossa Redação, afim de

comPletarmos,. o " " "

� ••••.quanto antes, o nosso Cadastro Social. '

_

Nome . .. . � . ......•...

Rua Est. Civil ...........•.. D." Nasc. .

'1''Mãe ....................•...........•.......•..................

Pai ,..... . .

Emprego ou Cargo _ . . . . . .. •........ . ,Cargo do Pai (mãe) ,...... ........• . .

�.�s.e.r.v.: : :
.

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

.:.': : •• : : : .. .. : : .• . ::::: ._.._..:._..:!

'.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGANCIA'
PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Rue Felippe Scbmidt 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 série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANUHNA: Tubos de Hl e vidros de 100 comprimidos de

e,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cmâ e frascos de

lOú cm3.-
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BllUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 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, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos -ve
terínáríos de grande eficácia, como: Terneri-na (Buco-Vacína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra' ..
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . :-.•

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sóbre 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

contrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais' nas
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

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

Coqueiros Praia
AVI50

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

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

" C A P I T A L A R"
Sociedade de sorteios li seguros contra acidentes pessoais, conce

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

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

Agenca 88ral para 8t8. Catarn8
Rua Felipe Scbmldt. 22 - Sob.

Caixa Poslal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS
-"ii""-

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

Bon. livros, sobre todo. OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - FlorianópoU.
............ ". . ..

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO'
"SILVEIRA"

SRS. ASSINANTES
Reclamem l'mediata

mente ' qu�lquer .irre
gularidaq�. ,'la e�trega
de seus iornae«.

Re pre8enta��s
OU Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes' �
Caixa Postal nO. 109

Laguna -: Sta. Catarina

Prccístos
Escritório recém organizada.

precisa de "praçistas" para trab.....
lharem nesta cidade e no íntertor,
com artigos de fácil venda, '6 com

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No
vembro 22, 2° andar, das 8 ás i�

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

CASA MISCELANEA distri·
buidora dOi :Rádio. R.:C. A
Vietori Válvula. e 'DiICOlI
Rua Conselheiro Malra

.........." ,. " .. " .... " ..... " "_,, " " " " " " " .. ./

Muitas felicidadea pelo Iluci••a:
to de seu filhinho 1
..

Mas, 'nlo esqueça. que o melh••

presente para e seu "PIMPOLHO"
é unta caderneta do CUDITQ
MUTUO PRED�L.

Art,igos de uso

'doméstico

I.' .

.J)__! ,. ,.,.�
Fabrloanta e dillltribuidoraliJ dae afamada. con- ,I• '1IlI facçõ•• "'DISTINTA- • RIVET. POlPll!lue t)m ÇI!'Ol'lD
d. aortimento d. ccut8mira. � ",tacodf)lf, l>Jilnl5

J
' bona a baratolll, alqcdo8$, mOl'ine ,,(IYliOl"nl'l:n1o. Ipal'Q alfaiate.. qUI!) receb. dbetoment.. dao

mUllhoJ'lII" IdbJt'lCQfi. A 1•.1e1& a .1;. CAPITAL" Gnoma" ot.t;Qfio dali tsnl."!i1t O�m",!'()I"lIlt.fió do intfl\7i�1' [!lO �.ntjdo ri. lhm fa:&�rEl-rn 'lme, Iv\aHfiI' �lntelil d. Glilllltuolltilln:l IUllCIlII! compreu_' MATRIZ •.rD Floi'itllm.6pall •• -- FU IJ.US em tUtH7HtnaU ." Laje••
_______________ , JIlRI. __�..

/ /
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Veio de Araranguá e foi li-
40, ontem, no expediente da
Assembléia Legislativa, um te

legrama, protestando contra

possível desmembramento da

quele Município. ires mem

'bras da bancala udenista, in
clusive o seu .lider, sr. João
José de Sousa Cabral, se a

pressaram, então a redigir um
requerimento à Mesa, pedin
'do que o referido telegrama
-jôsse retransmitido ao conhe
cimento do Presidente da Re

'pública e do Ministro da Jus

tiça. Mas, lépido e brilhante, o
deputado Raul Scheiler que
liderava a bancada do P. S. D.,
pnderou a inconveniência da

quele procedimento, da Casa,
que, com submeter a estân
cia estranha embora de ãm
bito federal, a consideração de
assunto cuja deliberação é da

alçada do Legislativo implica
ria a impertinência de ferir a

própria autonomia da Assem
bléia. E coerente com êsse pon
to-de-vista, a sua bancada vo

taria contra o requerimento,
que, pouco &Jpois, caia. de-fato
sob a votação cerrada dos re

presentantes pessedistas.
Para os que, como nós, sem

pre sustentaram a absoluta au

sência de princípios normati-
vos nas atividades da U. D. N., N.W FOI GU'DEMBERG E SIM

o episódio não causa espanto. ROS.'II'ER O LNVENTOR DA
TI.POGRAFLA

Todavia, é necessário que fique A invenção da tipografia não
reçistaâo com o comentário foi, como se repete ainda hoje,
que' sugere, a-fim de que, para obra de um alem"� de Mavença, de

o futuro, possa servir de ttus- nome Gutemberg, c sim de um ho-

t Iandês de Haar lem, de nome Lou
tração em oportuna conjun u- renço Koster, cuja estátua se er-

ra. sue na Groote Markt, que é a pra-

t tio i t t ,·t ça principal da cidade, Gutem-A O ins an e, a proposz. O boog, que era e!lmregado de Ros-
de tudo, os deputados uâenis- ter, flUgiu, certa vez, levando com

tas gostam de suscitar a ques- ele fôrmas e matr.lzes, com as

tão da constitucionalidade.

0j
quais se estab�leoe'll em Mavença,

uéeo seria louvável se não de- na Alemapha l)lcukan�o-se, falsa-
.

'
. . ,mente, o Inventor dos tipos de me-

nuncuisse menos o rutortsmo tal. O que fez Gutemberg r.i aper- - em 1775, nasceu em Annsf'ield
da inmolabilidaâe da lei do que feiçoar o, fabrico dos tipos, até en- (Lanai k I

.

E
.

.

. ,

s ure, SCOSSla) ThOTt�J.l
um ocioso pretexto para auto- t�o rudi11!entare�. _��sim, a inv�n- Cochrane, Lord Lochrane, 1{10 Con-
Propaganda O1.l para obstru- çao da "ta'po.gr.3JÍla, barbarurn In-

d
_ . . .,

ventum , na fra-se de GeOlllge Me- e ele Dundqnalrí. Foi um dos C'OIl1-

çoes, a-iinat inocuas. O fato de rula, escritor dó século XV, deve- batentes de nossa Iudependêncír e
ontem é dos que põem de mani- s�.ao nobre Lourenço Koster, nas- faleceu em 30 de Outubro de 18{-;Q
festa a insinceridade da condu- cido em 1FO e não � João Gutem- H
ta oposicionista pois' não se berg, <rue nada f!lals fez do que

em ensington, sendo sepultado na
, apropriar-se do invento e aper- abadia de Westmininster ;

compreende que, enquanto, no í'eícoa-lo. O seu a seu dono.
'

,
't - em 1809, travou-se o combate

recinto do Legislativo, um me-

dico _ tal () ST. Osvaldo Cabral
do Ibiraquitã-Chico, tendo o Gene-

_ se aventu"''' a p'f'p,neta da A
ral José, de Abreu (mais tarde Ba-

� ,"" � o tomar apetitivo -

d C
Constituição, um bacharel dos

rao o erro Largo), com apenas

mais ilustres _ o líder ST. João Peça Bitter 404 homens se batid() com 2.500

José Cabral _ cometa levian- orientais, corrienlinos e entreriano.s

dades de leigo, como o fez ao Aguia puro comandados por Andrés Latorre;
assinar o requerimento que im-

- em 1831, o Coronel de Milícia�

portaria na alienação da au-
O Apetitivo completo Joaquim Pinto Bandeira revoltou-

tonomia do Estado, em maté- s� contra a autoridade da Regên-
ria de exclusivo interêsse e preciso, _ às favas a Consti-

cia e em favor do ex-imperador D.

atribuição d�e. tuição, a autonomia do Estado,
Pedro I, no Ceará. Vencido foi con-

Ponde '_.7_ t'
.

d
denado a morte sendo executa,'ore-se, aZf/,U,U" e1n que O O pres 19ZO os poderes, as ins- LI

fato envolve nem somente o tituições, até mesmo a Demo-
em seguida

aspecto politiro-juridico, mas cracia!
- em 1839, durante a guerra ci-

.também um elementar· desin- De idêntico modo, se tanto
vil no Rio Grande do Sul, travou

terêsse dos representantes ude- fôr do inter�sse da U. D. N., tô-
se o combate de Santa Vitória, sen

nistas pelo princípio da auto- das as coisas até então comba-
do os imperialistas derrotados pe

ngmia dos Estados,.coisa que,
.

tidas, _ a ditadura, a centra-
los farrapo�. Neste combate tomou

ainda há .poucos meses, enchia lização dos poderes, o arbítrio part� o entao Capitão-tenente Gal'i

a bôca dos parlamentar.es da pessoal, a subordinação violen- baldl;
U. D. N., a propósito do caso de ta dos $stados à férula do po- .-:;m 1851, Caxias dirigiu à 13

São Paulo. der federal, - tudo serve para D�vl�ao do Exército Bra,sileiro, t<I)In
Tudo se red)lZ,'pois, a istó: a U. D. N. e com tudo se con- mlssa'O .de tomar parte na campa

quando se tratar de conveniên- formam os "ternos vigilan- ,nha contra o ditador Rosas, uma

da política do udenisma, se tes".... proclamação

florlar.ôpolb, '5 de 1948,

Jantar dos' Conta..:
dores de 1946o MOMENTO

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 tratados por um processo espe

ciaI, idealizado e executado para
proteger as partes metálicas contra

os efeitos corrosivos da água salga
da. Distribuidores Comércio ,�

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9,

Festejando o trancurso do
2° aniversário de sua forma
tura, OIS Contadores formados
em 1946 na Academia de Co
mércio de Santa Catarina, a

exemplo do ano passado, reali
zarão hoje seu segundo jantar
de confreternização, com ini
cio ás 19 horas, no "restau
rant" do Lira Tenis Clube.
Segundo as adesões verifica

das participarão do mesmo:

Abel Capela, Maria Teresa Bas

tos, Helio Milton Pereira, Or
lando Lyra Seara, Jeda Gama
d'Eça, Vivaldi Garofalis, Ten.
Walmor Borges, Nivaldo Almei
da, Silvio soncíní, Djalma A

Taújo, Hans Leyendecker, Rui
Batista, Raquel Bayer, Dey
Alvares Cabral e Uri Coutinho.

NUNCf=I EXISTIU IGU::Il

An,te-ontem e ontem A
DO passadO

13 de Dezembro
A DATA DE HOJE RECORDA-

NOS QUE: ACARY MARGARIDA é real- de Zimbro, Baía Sul, Ponta da
_ em 1501, 0S navegadores An- mente Um grande batalhador. Garôpa, Amanhecer na Serra"

dré Gonçalves e Américo Vespucci Artista nao, tendo se feito do Crepusculo, retratos ,perfeitos:
descobriram a baia a que deram o

I na�.a, s.em es?ola �lguma� sem do exmo. sr. dr. Governador do

nome de Santa Luzia e nesse 10- apoio rtnanceiro, somente va- Estado, dr. Leoberto Leal; dr.

cal, em 1535, Vasco Fernandes Cou- lendo-se de suas inumeras e Orty Machado, dr. Nunes Vare-,

tinho fundou a Vila do Espírito sinceras amizades, êle tem ven- la, dr. Oswaldo Bulcãc, dr. Hei

Santo; cído na árdua e ingrata carreí- tor Liberato, e tantos outros...

ra das belas artes.. . Destacamos entre tôdas asv

Suas exposições são sempre esplendidas telas, o quadro a

vitoriosas e alguns de seus qua- óleo - JACYRA - a bela natí

dros tomaram grande realce en- va, nú artístico de grande real

tre os que tem forte pendor e ce e linhas primorosas, digno de

admiração pela arte de Vitor figurar em qualquer salão na-

Meireles. . . cional Ou estrangeiro ... Mas co- .

Pintar neste nosso Brasil, sem mo obra grandiosa, de rolego,
recursos financeiros, é preciso agiganta-se pela viva expressão'
ter fibra e vontade tle vencer, de seu colorido vívíssímo e ad

quanto mais si levarmos em mirável, a grande tela -. RE

conta a numerosa próle que de- CANTO DO ARIRIú, com' 2,50'
pende de ACARY MARGARIDA. de comprimento e 1,80 de altu
nesta hora de amargurada ca- ra...

restia de vida. , . É um quadro formoso e de
Mas ACARY MARGARIDA faz efeito êstupendo, mostrando:"

milagres com seus parcos recur- um recanto de Arírlú, distante
sos. Despreza muitas vezes al- cerca de 2 quilometros da estra

gum vago conforto, priva-se da geral.
dêste ou daquele passatempo,
não alarga, corno desejaria fa

zê-lo, o orçamento domestico,
pua amealhar alguns cruzei
ros, meses e meses, para compra
das tintas caras, das molduras
de _.preços verttgínxsos ...
Esta luta do artista, encontra

recompensa sadia e agradavel,
quando a tela toma fórma e a

paisagem se destaca nitidamen
te ante seus olhos, arrancada
do natural, dos cenários emol
durados de sol, de nossos recan

tos poéticos e lindos...
As telas de ACARY se alinham

ante nossos olhos.
Olhamos a PRAIA DE STA.

LUZIA, Velha Arcada, Recanto

- em 1825, Brasil e Uruguai de
clararam guerra :) Argentina;
� em 1838, teve início a guerra

civil no Maranhão, havendo o va

gueiro Raimundo Gomes Vieira ,:u
taí posto em liberdade os crimino
sos que se achavam na cadeia da
Vila de Manga de Iguará, naquela
Provincia ;
- em 1839, cm Araruana, Rio de

Janeiro, nasceu Pedro Luiz Per-erra
de Souza, jornalista, poéta, deputa
do, administrador, ministro e ho- - em 1859, nasceu o destacado
mem da mais fina �ociedade. Fale- catarinense General de Br-igada
cenelo em 1 de Julho de 1884; Duarte de Aleluia Pires, cuja bío-

- em 1864, o Govêrno de Monte- grafia encontramos ás páginas 411
vidéu mandou queimar, em pr:',(:l do 2° volume da obra "Santa Cu
pública, DS tratados entre a Repú- tarina no Exército de Lucas Boi-
blica Oriental e o Brasil. teux ;

- em i864, o Paraguai declarou
guerra ao Brasil, a qual só -termi
nou em 1° de Março de 1870, com

a morte do ditador Francisco So
lano Lopes.

- em 1519, aportou no Rio de

Janeiro, Fernando de Magalhães, o

qual, no dia 27, prosseguiu viagem
com destino às índias, descobr-indo
então a passagem do estreito que
tomou o seu nome;
- em 1521, faleceu o Rei de Por

tugal, D. Manuel, em cujo reinado
foi descoberto (ou achado) o Era-

XXI Exposição de Pioturab'
do artista conterrâneo

A SBISSA

Diz a crônica ilhôa que na-'

quela casa assombrada, de as--

pecto rustico, que. figura em '

destaque no quadro, se hospe
dou o Imperador D . Pedro lI,
quando de sua volta do Rio

Grande... E porque daquela ca
sa só existem ruínas atualmente
de mais valor histórico se torna
o quadro belíssimo, que deveria
ser justamente adquirido pelo
nosso Museu Histórico do Es-
tado...
Uma grande tela digna de fi

figurar ao lado das preciosida
des que conta a Instituição de"
Arte Catarinense.
A exposição de ACARY MAR-·

GARIDA tem 36 quadros e está
instalada no térreo do Edificio"
do Montepio do Estado, tendo
sido vísítadíssíma.
A exposição é em homenagem.

ao exmo. sr. dr. José Boabaíd;
dd. Governador do Estado, que
honrou com sua presença ao'

"certamen ", animando assim
o pintor conterrâneo. que me

'rece .o apôio de seus admirado
res e amigos, que são 'todos os' :

que residem em nossa queríde..
terra...

si!;
:_ em 1732, em Lisbôa, faleceu c

3° Conde de Castelo Melhor (Pe
dro de Vasconcelos de Souza) rme

governou o Brasil de 14 de utubro
de 1711 a 13 de Junho de 1714;

André Nilo Tadasco A. Sbissa

- em 1802, no porto das Caixas,
nasceu José Rodrigues Tones, de
pois Viscoríde de Itaboraí. Faleceu
no Rio de Janelro a 8 de Jancu-o
de 187.2;
- em 1807, nasceu Joaquim YIar

ques Llsbôa, o bravo Almirante e
Marquês de Tarnandaré, digno Pa
trono da Marinha de Guerra do
Brasil. Faleceu no Rio de Janeiro
em 29 de Março de 1897;

14 (te Dezembro .

A DATA DE HOJE RECORDA
NOS QUE:

PA R A F E R I DA S�
�CZEMAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

l

Com os seus últimos discursinhos frívolos va
zios e demagógicos, 0- deputado Konder· Reis, a Útulo
de defender seu município, veio apenas demonstrar
que lhe minguam qualidades substanciais ao desem
penho do mandato. Suas tiradaiS infantís, de herói
do Tico-Tico, às avessas, exibem a criança contraria
da, agastadiça, choramingona e cheia de baldas. Em
suas falas não acontecem argumentos adultos de ma
turidade mental. O moço parlador e deput�do por
herança presuntiva, não aduziu até agora motivos
?e �r?em jurídica, �conômica, �ocial ou política, que
JustIfIquem o desacerto da medlda proposta com irre
cusável fundamentação técnica. Atendo-se aos

slogans bolorentos, copiados ao jornal A PATRIA
da época em que seu correligionário sr. CeI. Aristilia�
no Ramos, patriótica e acertadamente, dividiu Blu
menau, o sr. Konder Reis prova a sua incapacidade
de patrono. Ao mérito da questão prefere interpela
ções estl'lltas e grosseiras, visivelmente destinadas a '

futuras explorações políticas. De tudo quanto dis
se,. resta claro que o voto do sr. Heitor Liberato o in- -

teressa mais- que a divisão de Itajaí. Um voto a mais
ou um voto á. menos, todavia, em nada alterará a'

substância da medida. A um advogado de defesa cum

pria provar o êrro da providência adininistrativa, ao·

invés de rabulejar bravatas, em tom de fuhererzinho
nerbioso. Descendo à ofensa, o petulante enfant
gàté da U. D. N., nãio pode esperar resposta de seu

honrado cOhterrâneo e colega-' de' representação ita
jaiense. A falta de compostura de quem não respeita. .

nem mesmo a ausência do agredido, não impõe revi
de. Por sôbre isso o mandato do representante pesse--
dista é decorrência de seu' prestígio entre sua gente_.-

O processo de mérito osmótiCo pelo qual' o sr�'

Konder Reis chegou ao Legislativo não lhe dá o direi
to de interpelar quem quer que seja. O seu diploma'
de deputado êle o encontrou dentro do sapatinho, tra
zido por Papai Noel, como- presente de familía rica.·
a filho mimado. '

'

r Guilherme' Tál..
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