
ALGUNS DEPUTADOS UDENISTAS, DOS 'MESMOS QUE FUGIRAM AO TRABALHO QUANDO ABANDONARAM AS COMISSõES LEGISLATIVAS, PRETEN·

DERAM ATIRAR U�lA LUVA À'MAI0RIA, PROPONDO QUE, NA PRORROGAÇÃO DO ATUAL PERtoDO, OS DEPUTADOS NÃO RECEBESSEM O

JETON. AS DEMAIS BANCADAS, EM RESPOSTA FULMINANTE À OFENSA UDENISTA, QUE LHES DUVIDAVA DO DESPRENDIMENTO CíVICO, AS

SINARAM, ACOLHERAM E APROVARAM AQUELA MEDIDA. O líDER DA U. D. N., ENTRETANTO, COMUNICOU À CASA QUE DIVERSOS DE SEUS

DEPUTADOS NÃO PODERIAM COMPARECER AOS TRABALHOS, DURANTE A PRORROGAÇÃO. Á VISTA DISSO, O REPRESENTANTE PESSEDlSTA,
DR. YLMAR CORRÊA, FEZ VEEMENTE APELO À U. D. N., NO SENTIDO DE NÃO ABANDONAR OS TRABALHOS: - "FIZEMOS A VONTA-

DE DA U. D. N., TORNANDO GRATUITOS OS NOSSOS TRABALHOS. COM QUE AUTORI'DADE MORAL; AGQ.RA, QUEREM OS UDENISTAS RE·

TIRAR-SE? SERÁ PORQUE NÃO QUEIRAM TRABALHAR DE GRAÇA ?,,-- NINGUÉM RESPONDEU! O POVO QUE OS JULGUE!

o Congresso, extraordináriamenta,
para 15 de Janeiro.

Ao que se apurou, havia e há nin
da um grande número de parlamen
tares que preferiria ver antecipada
a convocaçãp, para amanhã. .Com
isto, evitar-se-ia fôssem os parla
menares obrigados a retornar em

janeiro, com o que teriam direito a

ajuda de custo.

Seja como f'ôr, parece que, em

face da iniciativa do Executi
vo, não mais será apresentado,
na sessão de hoje, um requerirnen
to, que já estaria em curso p elas
bancadas, colhendo assinaturas até
perfazer a um terço de deputados.
solicitando a convocação.

'

Não haverá «jetoo", ti os deputados da UD.N estarão aus�ntes••• 1 bancada do Reab�orção dos

Os debates travados ��t!onl_el������a � j!t�nV� p�se!_e !�r��ois�n.� !:��!� se�ão�1t�L�neraç.o especial,· os
desajus I r dos

tem, na Assembléia Legislativa, ça era apenas mais uma farsa, obstruir o curso dos projetos-de- deputados udenistas, que se RIO, 15 (V. A.) - A "A Noí

em tôrno do caso da prorroga- que se punha a descoberto, na lei. criando-lhes embaraços 'em mascaram risivelmente de ab- te" publica em sua primeira

ção dos trabalhos até 15 de ja- hora em que à quixotada do plenário. que têm sido a causa negados e operosos, lançam ago- pagina interessante reporta

neíro vindouro ofereceram. curi-, gesto
deverá segui�-se a coerên- principal do acúmulo atual da ra aos ombros dos dedícados gem em tôrno dos proveitosos

osos e pitorescos lances, como ela do exemplo? SIm, senhores! matéria a ser ainda votada, representantes do P. S. D. a resultados dos serviços conjun

aquele do sr. Konder Reis, que, Uma bufonaria gostosa, a acres- Tendo fugido aos trabalhos das contingência de comparecerem tados de colocação reemprego

depois de longamente haver sus- centar-se a tantas outras que comissões, que não fazem jús gratuitamente ao plenário, en- e assistencia social, mantidos

tentado a inconstitucionalidade redundam na mais lamentável quanto êles. os "eternos' vígí- pelo SESI, e destinados á reab-

<la resolução achou meios de das atitudes minoritárias no Le-

R.
--

lantes" das oportunidades, se sorção dos desajustados do

aprová-la -co�À1ma emenda que. gíslatlvo do Estado. eUDlda a Junta De- recolhem aos pagos, bem pa- meio, Há no caso de um rapaz

esta sim, poderia: ser combatida I De-sorte que, a concretizar- "'b' .

d I N p
gos mediante a remuneração m�o e sadito, que não conse

por inconstitucion�L Pretendia, se a restrição imposta ao direi- ii' '6ratlva .() . ..
fixa mensal, de que não sabem guia colocar-se em virtude de

porém, com ela o Jovem

repre-,
to ?e seus pares pelo sr. Konder Rio, (Asapress) _ Com a

abrir mão. . .

não ter um olho. Recorreu ao

sentante udenísta lançar um de- HeIs, os deputados da U. D. N. presença dos representantes Asado nos seja, ainda assim, SESI que lhe forneceu uma

s�fiO, evidentemente vãO: sôbre
I
que se. be�efiarã� dO� proventos dos Govêrnos e dos delegados da protestar contra essa irregula- massa anatômica de matéria

arrontoso, ao desprendimento mensais fIXOS, deíxarão de com- classe madereira dos Estados de ridade, que em nada edifica as plastica e a colocação imediata

I d d d parecer a"s sessões p r
- convicções democrátícas de veiu arrancá-lo ás dificuldades

jiessoa e ca a um os mem- , a a nao São Paulo, Paraná, Santa Cata-
bros da profícua e luzida ban- trabalharem gratuitamente, já rína e Rio Grande do Sul íní- quem-quer-que-seja, porque ím- da vida e á apatia.

cada do P. S. D. que, compareçam ou não, o Te- cíou-e a segunda reuma� do porta numa exploração flagran-

A emenda Konder Reis, que, S0U:O do Estado lhes pagará o ano da Junta Deliberativa do te, com equiparar os que dílí

como num passe de mágica, te- equivalente ,ao que perceberem Instituto Nacional do Pinho, pa- gente e honrosamente cumprem

ria de assegurar a constituciO-1
os que assiduamente, tomem ra o fim especial de votar o or-

os respectivos mandatos aos que
,

nalidade da prorrogação dos parte nos trabalhos _ Iegísla.ti- çamento da autarquia para o
se esquivam ao dever de preen-

trabalhos consistia em dísposí- vos. ano de 1949. chê-los dignamente.

tIvo que tornava indevido o je- Bem se percebe, ainda agora, Não obstante a tarefa especí-
ton aos deputados estaduais du- o motivo por qwe se afastaram fica para que foi convocada, a

rante o novo período de traba- das comissões parlamentares, Junta.Deliberativa do INP pas

lhos, compreendido entre o dia os representantes da U. D. N., sará em revista alguns proble-
16 do corrente e 15 de janeiro que, durante todo o período dos mas de oportunidade da econo-

'proxímc. trabalhos da presente sessão, mia madeireira.

Ninguém, mais do que o pró
prio sr. Konder Reis, se espan-

d••••.••••�.IiI.,.iII.�..�••••8_•••••••••••• II•••••••••••
tou com a imediata e integral)

Seu filho rícará satisfeito se receber como presente de Natal
adesão da bancada pessedista uma caderneta da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE

'

ao espírito da emenda, por au- SANTA CATARINA

sência da qual, ao ver dos depu- ••• 111 11•••••••••••••11_._

��::�����';,��l:,;d: :.r��:���: No <<Index» as obras do SarIre
Pois bem. Conquistára, assim, PARIS; (S. F. L) - A proposíto

a representação do P. S. D. um ?e terem sido postas no "Index",
-díreíto moral incontestável sô- pela Congregação do Santo Oficio
bre a bancada adversária, que as obras de Jean Sartre, os l11Ci0;
se vira na contingência de es- religiosos explicam que "por seu

cusar-se ao apêlo do sr, Ylmar .excesso de materialismo, a produ
Corrêa, no sentido de que, já ção filosófica e literária de Sartre
então afagada na franca acei-, estava já condenada "de jure" pelo
tacão da luva que a�irárÇL à Ca- ; código do Direito Canônico, 'listo
sa, a bancada udenísta colabo-

I que feria, como tal, os prillclOios
rasse mais estreitamente nos:morais da Igreja Católica".
trabalhos diários. E quando se ,i Acrescenta-se, no entanto, que
esperava que, sem nenhuma he- "dada a difusão das obras dêsse au

sítação, tôdos os depu�ados da l/or, a Congr�gaçã� do Santo Ofício,
U
".
D. N: correspondessem ao

tquerendo evitar toda a confusão pe
apelo, eIS que, pela voz de seu rigosa, preferiu por em guarda os

líder, declaram que muitos de- fiéis, tornando pública por Decreto
Ies não comparecerão às sessões, a condenação merecida".

.solicitado�, por motivos de or- Por outro lado se afirma aos mes
dem sentímental ou de outra mos meios que a Igreja não repudia
nat�rez�, a. se ausentarem de o "existencialismo" como filosofia
FlonanopolIs. que procura explicar as razões da

Como? Então, aquela arrogan- existência, partindo do Ser, )T;as

OUintõ-:eira, 16de Dezembro de 1945--,--w.- 10.416

da prorrogação . dos trabalhos legislativos
a hipótese da inconstitucionalidade' pela ,'UON, que,

tretante, apresentou em �n 'la dispansand» o «[eton» de

comparecimento dos deputadas
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Levantada

condena essa filosofia atendendo a

que não conclui reconhecendo a

existência de Deus, Criador e fator
supremo, como fêz o filósofo Kier
kegaard. Este, protestante, chegou
aliás através dessa teoria a conclu
sões que o fizeram acusar de cato
licismo por seus correligionários,
com os quais, como é sabido, se in

compatibilizou. Sartre, pelo contrá
rio, não admite nem o principio
criador nem nenhum limite, mesmo
de ordem moral, á liberdade indí
vidual.
.

"Seus princípios - dizem - que
afinal' não explicam a razão da
existência humana, pois não a si
tuam no plano de uma necessidade
moral superior; reduzem as teorias
existencialistas a um pessimismo
angustiante e a um excesso de ma

terialismo, de onde prove� a hE
resia e, portanto, a cond'cnaçào".

Assentada em dejínítívo
-

a convocaçao
o periodo extraordiná1'iO te!_á inicia. mesmo, à 15 de

janeiro.-Fala ,à MANHA o sr. Acurcio Torres,

RIO, 15 (V.A.) - A convocação A propósito, o jornal "A Manhã"

do Congresso para um periodo \ÕX- louviu o líder da maioria na Cãmu

traordinário, afim de serem vota- ra, sr. Acúrcio Torres, que nos de

dos o Plano SALTE, a Reform.i clarou o seguinte:

Bancária: bem como outros proje- - Pode informar) com certeza,
tos do maior ínterêsse público, é, que o Presidente Dutra convocará

podemos agora confirmar, cois� de

cidida, de acôrJo aliás com o que

temos noticiado.

en-

Aumento para os
funcionários das
autarquias
RIO, 15 (v. A.) - Os fun

cionários das autarquias terão
em breve solução para o au

mento de salários. Assím que
os estudos que se procedem
no D. A. S. P. estiverem con

cluídos, o assunto será levado
ao conhecimento do presiden
te da Republica para decisão.
A reforma dos quadros dos ser

vidores dos insttítutos será
feita de forma a que os benefi
cios da lei 488 sejam também
concedidos a esses 1'unci<oná
rios.

Cesar Lattes f(irá
uma conferência
RId, 15 (V. A.) - cesar

Lattes realizará, depois de a

manhã, no auditório do Minis
tério da Educação, uma confe
rência sôbre os trabalhos que
vem realizando no campo da
fisica nuclear.

Massacre religioso'
DO Mexico
MEXICO, 15 (U. P.) - O

Comité Nacional de Defesa E
vangelica declarou que uma

turba de 70 pessoas, amotina
das por um padre católico, ma
tou um protestante perto do
Estado do México. ° Comité
declarou que o assassinato foi
levado a efeito no dia 7 de de
zembro, na aldeia, de Tabernl
las. De acôrdo com a afirma

ção do Comité, um grupo de
homens da organização· local
de fazendeiros invadiu a casa

de Antonio de La C.ruz Carmo

nas, matando-o em seguida. O
FRANKFURT, 15 (V. A.) corpo de Carmonas apresenta-

o ex-marechal do Reich Al- va 4 orificios de balas de re

bert Kesselring, de sessenta e volver nas costas 3 ferímen
dois anos de idade, atuamen-I

tos a machadinh� na cabeça
t� cumprindo sentença de prí- e 2 ferimentos a faca no lado
sao perpetua por crimes de direito. ° Comité acusou aín
guerra na zona britânica da! da a turba de roubar 225 pe
�emanha, obteve oito dias de sos. O Comité declarou que a

l�berdade "por graça das auto- I turba foi estimulada pelo pa
rídades brítanlcas", tendo-os dre Luiz Reyes, vigário católí

p�s�ado com.a espos.a e a fa- co da Igreja de Tabernillas,
Jmlla na BaVIera a fIm de re- que havia protestado contra a

so�ver sérios problemas finan- realização de um "meeting"
08Iros de sua casa. protestante na aldeia.

KesSelriõãeul" liber
dade por 8 dias
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Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - iO,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.55

lNorte
Terça-feira :�,

·,:'\:\H\ - 10,40 - Norte í_':��
II I

. ;lh;ll\O DO SUL - 12.00
lNorte
VARIG - 12.:10 - Sul
PANAIR - t:i,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - 11,00

lVorte
VARIG - H,(O - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - iI)',40 - Norte
PANAIR _, 13,50 .._ Sul
VARIO - 12.30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL

Ifor�e
CRUZEIRO DO SUL 15,30

eul
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. . . . . . . .. . .

MONTEPIO DOS FUNCIONÁRI05
PüBLICOS DO ESTADO

Edital de concurrência
'" .�'�

Pelo presente :ditaI fica ab�r't�
concurrêncía pública, pelo prazo de
auinze (15-) dias, a contar da pre
sente data para locação das duas

lojas do pavimento térreo do
"EDIFICIO MONTEPIO", sito à
esquina .das ruas Conselheiro Ma-

Expresso SAo Cistóvlo _ I..AcurlIa fra, e Trajano, nesta Capital.
7 horas. As propostas, que poderão ser

Auto-Viaçao lujal - ltaja! - li � ambas ou apenas uma das lojas,
ru�1IIIO :BrwIQ.uenu _ BrwIQu. _ deverão esclarecer e observar o �,e-

18 horu. guinte:
Expresso Brusqu�nn - NOTa Trento 1) valor da locação mensal, que

- 16,80 horas. ' .

f' C "
AuW:VlaÇâo C&tarl!nen.. _ JolDvUe não podera ser m enor a r�1 ...

- • horas. 5.500,00 para a loja da esquina e

A.uU>ViaçAo Catarlnen.. - OurlU,ba Cr$ 3,80,00 para a que faz frenrc :'1
-'6 horas. TRodovlArla Bul-BruU _ P6rto A.l..-re rua rajano.
_ 3 horas. 2) prazo minimo da locação 3
Rapido. Sul·Brasllelro - JomY1le - anos e máximo 5 anos;.

'" 6 e 14 horas. 3) ramo de negócio a ser insta-TERCA-FEIRÁ
Ãuto-:Vlação Catarlnenae - POrto A.le. lado;

gre - 6 horas. 4) compromisso do concurrentc c
Auto-ViaçA'o CatannenN - Curitiba efetuar depósito equivalente a dois,

- ti horas
Auto-Viação C&tl!'lnenM JolnYlle meses de aluguel, caso vença a

- • horas. concurrência;
Auto·VlaçAo Catarl.Il.enM TI,bUlo Serão levadas cm consideração

- 6 horas. I 'f'
-

d tExpresso SJ.o cn.tó.lo _ � - para c assi rcaçao as propos as o

7 horas. valor e a beleza das instalações rins
Emprêsa Glória - � - 71á lojas, letreiros luminosos a "fta:1

• 6� horal. ," dI'Expresso Brusquen.. - Bruaqu. - menon , pagamento e a ugueis
18 horas. por antElct>a\,\ão e quaisquer ou-
,A·\to-VlaçAo Itajal - lta;Ja1 - li ho- tras vantagens oferecidas nas res-

r&ruPldo SUl BraUen - Jodn'ril. - li pectivas propostas.
6 e 14 horas. A direção do Montepio se reser-

QUARTA·rERÃ va o direito de rejeitar todas as 1_)1'0-ÁuU>VlaçAo C&ta!l'lnenM - Cur _
_ li horas. postas, caso sejam julgadas inconve-
Auto-VlaçAo Cat.ar1nmH JolnvU. nientes aos interesses da Institui-

- I horas. ção.� Auw.VlaçAo C&tarlDellH - L&CUDtI As propostas deverão ser apresen-l ,- 6,30 heras.
I i Rápido Sul BrasUeiro - JolnvU. -. la tadas 110 Montepio dos Funcioná-
� 16 e 14 horas. rios Públicos do Estado, em enve
" I Expresso SAo Cr1sto....o - LaclJII· - lope fechado, até as 15 horas do
I 7 horas. .

-

5 b" E:rpreslO Brusquense - BruIlClU' - dia 1 de Dezem ro do corrente

( 16 horas,
.

ano, quando serão abertas em pre-

�
Auw.Vlaç4o lujal - Itaja1 - 11 ho-

sença dos concurrentes, pelo Dire
ras,
Exprl!SSO Brusquense - NOTa 'l1rento tor do Montepio, que as julgará.

/.
- 16,30 horas. Florianópolis, 10 de Dezembro de

� Rodavlãrta Sul Brull - PlIrto Ãl.... 1948.'- a oore.a.

Dororio das empre ..

sas rodoviarias
BEGUNDA.-FEIlU

CurIUba

Trate cl sua Bronquite � ficará
livre da Josse e "o Catarro"
A bronquite começa muitas

vêzes com um simples resfriado.
sobrevéem, entãç, a tosse rouca
sêca ou sibilante, o cansativo
chiado no peito e a Obstrução
das vias respiratórias pelo ca
tarro mucoso ou mucopurutento ,

Estes são os sintomas da bron
quite. E muitos procuram, com
batê-los. E' um êrro. O que deve
ser combatida é a bronquite -

causa e origem daqueles males
- porque quando. os bronquíos
estão Inflamados podem surgir
graves. compncações nas vias
resníratórías .

Para tratar acertadamente '1\

inflamação dos bronquíos, existe,
agora, um eficaz prepal'ado. E'
O Pannln., que age direta
mente sõbre as mucosas inter
nas dos bronquios, descongestio_
nando..as completamente. Tra
tada, assim, na sua origem, a

bronquite desaparece e desapa
recem também a tosse, o catar�
ro p a opressáo do peito. Par
mina tem proporcionado alívio
a muLtos sofredores. Se O Sr.
sofre de bronquite ou traqueo
bronquite, peça na sua farmá.-
eia um vidro d.e Parmln. ..

P·16

Renato GutierrezQUINTA-FEIRÁ
,A\IJtO-VlaçAo C&tarlnenae
Alegre. - 6 horas.
AuU>Vlação Catarlnell8e - CUrIUba

- ti horas.
Auto-Viaçlio Catu'lnenM - JolnTile

- I horas.

Auto.VlaçAo catarlnenM - TubU'lo
- a horas.
Auto-Vlaçlio C'atarlneue - L-.una

- 6,30 horas.
Expresso São Cr1stoYlio - Laguna -

'I h�ll8.
Emprêsa Glória - Laguna - I 1/2

• 7 1/2 horas .

ExpresSo BrusqueIIIMI - BruIlqU. -
18 boras. •

.AutO·ViaçAo Italal - Itajal - 1ft ho-
ra..

'

N,ptdo Sul Brasileiro - JolnTil. - li
II e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - ..

- • horas.
SEXTA-FEIRA

RodoY1Arla Sul Brasil - POrto A.lecre
- :I horas.
Auto-Vl.açAo C&tarlnenae

- 6 horas.
Auto-Vlaçlio CatarluflIM'- Jolnvll.

- I horas.

Auto·Vlaçlio CatN'menN - �
- 6,30 horas.
Expresso Slio OMstovlo - Laguna -

7 horas.
Auto-Viação !<talai - Itajal - 11 ho

ras.

Expresso Brusquense
16 horas.
Rápido Sul BrasUell'o - Jolnvll. -

b 6 e 14 horas.
SABADO
Catarinen.. - OurlUba

POrto •• a e • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••• ,

·NAO F�ÇA
CONFUSOES!

Auto-Vla,çAo
- 5 hora·s.
RápidO Sul BruHeJro - JoInY11. -

� às li e 19 horu.
- I horas.

IAuto·Viacão Catarln�nse - JolnTile.
- G hOfAl.
Auto·VIaçAo C&tarllDen.. - TubarI.o

- 6 horas. _

Ext>r�8so Slio Cristovlo - LacuDa -
7 horll8.
ExpreSllO BrusquenH -.aru.q�_

14 hora!!. )
Autc.VlaçAo mjai - Itala! - 11 ]lo.

raso

Expresso Bl'UIlQuenM - Nova Trento
- 9,l1O horu.
Expresso Glória

• 7 11,� horu.
Lacuna :_ • l/I

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assin�turas e ' Arlúncio';:--

CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

l

,

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

preto, vermelho, marron, amarelo, azul e branco. Latas de abrido!'

Á venda na casa

gurada

americano.
Renato e na LOJA YPIRANGA, a ser inau
em Janeiro - Rua 'f te. Silveira.
PREÇOS DE FÁBRICA
da CONDOROIL Tintas S. A. - Rio - Fú
bricante das afamadas
TINTAS YPIRANGA

Um ótimo produto

BRINQUEDOS
""""'�iio.J·f�-=-;'·I��

V. S. encontrará na GRÁFICA 43 S. A. à rua João Pinto 9-A_
o mais variado sortimento de brinquedos e livros irderüie-:

._. ,,"- i �.!

Presenles de Natal,
com as maiores e melhores vantaAens.

&RIPE o TOSSE o BRONQUlTl
LABORATÓRIOS PRIMÁ: C. P. 1344. RIO

II� Leia, Divulgue e Assine
.�.;a; ''0J'!iõ4��'Iii'''''''''_' __c.

j" Jornal 'de Joinvile"
� 8riiãtS�'·;· completo Orgam de

Santa Catarina
� ---�
�

VENDE-SE por -motivo de mudança
Grande área de terreno ii cultivada

(Distante ceTca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros:"
:A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
• b 6 casas Ele madeira e uma de material.

TRATAR:
Florianópolis - nesta redação ou EscritÓ'rio I. de A L. Alves.

Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel C!:uzeiro.

Guia Paranádo
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus en.de.'

l'eços,
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

dOI-

6 horas--
13 horas,
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horam;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS
DR. ANíSIO DUTRA

Faz anos, hoje, o exmo. sr. ur.
.. AIÚSio Dutra, integro Juiz de Direi

.rto na Comarca de Araranguá, a

-quem enviamos as nossas sinceras

,·;felicitaçi)es.
BEATRIZ

Está em festas, hoje, o lar do sr.

-deputado Ylmar Corrêa, abaliza-lo
clinico nesta capital, e de sua exrnu.

.espôsa, pelo segundo aniversário' de ,.

"sua galante filhinha Beatriz Pedcr

.meiras Corrêa.

Os nossos parahens.
A exma. senhorinha 'I'erezi nha

.Carreírão festeja, hoje, a data dr

-seu natalício.

O sr. Torcaz Caruili Filho
. ,�I.110 hoje.

A data de hoie é a do anivcrsá ..

<rio da exma. sra. d. Lelita Pires (te

<Oliveira.

Faz anos, hoje, c sr. Agripino Sou
': sa, funcionário da Diretoria Hegic,·.
. .nal dos Correios e Telégrafos.

A exma. sra. d. Alda da Luz CO')
,

ta faz anos hoje.

Também o sr. Odilon M. Porto

.festeja, hoje, o seu aniversário.

A data de hoje é de festas para �I

. ' .distinta senhorinha Lice Bitten

-court, que celebra seu aniversá-
- .río.

Faz anos, hoje, o sr. professor
.

'Henrique Bruggemann, lente do

'Instituto de Educação de Florianó
, ,polis.

'-Coelho, dignissima espôsa do SI'.

Antônio Coelho, funcionário púhli
·' ..co do Estado.

e

ffiENE JORGE -ROVERE
participam aos parentes e pes
soas de amizade o nascimento

. de sua filha MARIRENE, ocor
. rido na Maternidade de Floria

nópolis no dia 15-12-48.

JUAN SOCAS PELAYO
e

'ALBERTINA REGIS SOCAS
- participam aos parentes e pes
, soas de sua amisade o seu enla

. ce matrimonial realizado em

19-11-948, e oferecem sua resi
dência a Avertida Conselheiro

Nébias, 207, Santos, Estado de
São Paulo.

�OVIDADE SENSACIONAL
Qt1alquer pessoa pode ganhar· "ma BATERIA
DE AI.UMINIO, comprando o- saboroso café

MIMI.

fiZ

Rádio Guarujã

d llVfas I laças
O:

YPIRAMGA
DIRETAMENTE DA FABRICA .AO CONSUMIDOR, POR PRE

ÇOS DE TABELA, SERAO VENDIDOS PELA LOJA YPIRANGA,
A SER INAUGURADA EM JANEIRO - A RUA TENENTE SIL-

VEIRA - EDIFICIO ROMANOS .

UM ESTABELECIMENTO ESP ECIALISADO DA CONDOROIL
TINTAS S. A. - RIO, PARA SERVIR A CAPITAL CATARI

NENSE

DURANTE TODO DIA

n05 VAPCJOS

�,
.

i $ �

;Ç.
w

.
Faz anos, hoje, o interessante c

I"'trêfego menino Moisés Saraiva Cal.

-das, filhinha do sr. sub-tenente do

'Exército, Laudelino Saraiva Cal-
<das,

tA data de hoje regista o anivcr- .. _
'. .sárío da exma. sra. d. Ida Moura

ABERTURA DO COMÉRCIO
DE NATAL

(Decreto nO 11)
Do dia 15, ontem, até 31, in

_______ �__!'l!!!!!'I!!!!!!I!!!!III!E!!!!IS sive - até às 9 horas da noite. I
MARIO ROVERE' SABADO, dia 18, até às 9 horas

da noite. DOMINGO, dia 19, até
meio-dia. DOMINGO, dia 26 -

permanecerá fechado.

CLUBE' DOZE DE aGOSTOIN��.l� Al::::::�'�:,:id:"th.
Festa Infantil, no Dia de Natal - Jornal.

_ Preços: _

Cr$ 4,80 e 3,0020,05 - Músicas populares va-
riadas Haverá dia de Natal, uma Soirée infanlil das 16 ás 19 1101'as, para

20,30 _ Marek Weber e sua
os filhos dos associados, com farta distr-ibuição de bombons, carame
los 'e o SorLeio de dois prêmios para meninos c meninas.

orquestra BAILE DE SÃO SILVESTRE
20,45 - Instituto Cultura Re- I Já se encontra aberta na Secretaria do Clube, as inscr-ições para

ligiosa moças I;JebntanteS, para o BC!ile 4e São Siloestre .

21,00 - Grande Diário do Ar M_u_It_o_s_n_o_m_e_S_J_C1_fo_l'_a_ill__l_n_SC_l'_lt_O_s_. _

21,30 - Orquestras sinfônicas
22,00 - Ritmo das Américas
22,30 - últimas melodias
23,00 - Boa noite - Encer-

PROGRAMA PARA HOJE

9,00 - Abertura - Bom dia
para você

9,30 - Grandes Artistas

10,00 - Músicas brasileiras
em gravações

10,30 - MUZAK

11,00 - Pedro Vargas
11,15 .- Severino Araujo e

sua orquestra
11,30 - Brinde musical das

Tintas YPIRANGA

11,35 - Variedades em gra
vações

12,00 - Oferecimentos musi-
cais

14,00 - Intervalo

16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Cantores do Brasil

17,00 - Orquestra de Jazz

17,30 - Um programa para

18,00
você ..

- Carta Sonóra (Ir
mãos Rosa Ltda.)

- Aníbal Troilo e sua

Tintas Esmaltes, Vernizes

I�CIHEMAS
RITL'; ODEON

- Simultarreamente -

IUTZ - ÁS 5 e 7,30 hs.

ODEON - ÁS 7,3/4 hs.
- Sessões Chies -

- Uma história profundamente
dramática, repleta de lances erno-

18,15
orquestra

18,30 - Tito Guizar

18,45 Nelson Gonçalves
(Caf Amélia)

19,00 - Momento Esportivo
19,15 - Arco Iris musical
19,30 ___:_' Noticiário da Agência

Nacional

20,00 - Brinde musical das
Tintas YPIRANGA

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)'

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAF·ICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA
RÁPIDA

Farmácias de plantão
Mês de Dezembro .

18 - Sábado - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
19 - Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
25 - (Natal) - Farmácia Sto. Agostinho - Rua Cons- Mafra.
26 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro Mafra..
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Sto. Antônio e

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

ção dêste Departamento.
Departamento de Saúd,e Pública, em 26 de novembro de 1948 .

, Ltdz Osualdo d'Acampara, farmacêutico-fiscal.

cionantes!
- A triste página da vida de uma

mulher!
A MULHER DE TODOS

com

Maria FELIX

Sentimental! --;- Humaníssimo l
- Comovedor!

ramento

h·...-.-.-.·.·.-...-.·.·.-.-•..,.....-.·.._·.·......_·_-_-...·_..-.-_-........__�-.-_-_- -.-.-�

COMPANHIA "AI1ANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INCi'lNDIOS 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$

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

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

"Imp. até 14 anos".
ROXY - Ás 7,30 hs.

- última Exibição -
MARCADA PELA CALúNIA

com

Shir ley TEMPLE - Ronald RE.!\
GAN

- No Programa -

1) - Noticias da Semana - Nac,
- Preços:-
cd 4,80 e 3,00

"Imp. até 14 anos".
IMPERIAL - ÁS 7,30 hs .

A ESPERA DE UI\-l MILAGRE
com

Diana LYNN -' Sonny TUFTS
- No Programa -

1) - A Marcha da Vida - Nac.
- Preços -

Cr$ 3,00 (único)
"Imp. até 14 anos".

RITZ - ÁS 7,30 hs.
Sábado

ODEON - :As 7,30 hs.
Tyrone POWER

em

JESSE JAMES

• aio • � .

Tomªodo Hitler
4guia poro

Nã" terá indis�estão

Liberados OS. precos
RIO, 15 (V.A.) - o Conselho de

Comércio Exterior informa que o

Serviço de Licenciamento de Des
pachos para Produtos Importados
resolveu liberar definitivamente 03

preços dos tratores instrumentos e

máquinas agrícolas importados.

ANA·LÚCIA

Participa aos seus parentes e ami
gos de seus pais, Tte. Paulo Men ,

donça e Nilcéa Luz Mendonça, Q
nascimento de seu irmãoztnho
Paulo-Roberto, ocorrido ôntem, na

Maternidade "Dr. Carlos Corrêa",
Florianópolis, 8-12-48.

Domingo - Ritz - Joan FONTAl,
NE - Marck STEVENS
.

ESTE ENCANTO IRRESISTIVEL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4

P .:=, ;

í' ERTADO-Qufn'. feira 16 SSe rNtIembro ae '948

Or.j Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurglca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
;Vos Serviços dos Professores Bene�
dícto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

especializado da gravídês, Distur

bios da adolescência e da menopau

lia. Pertubações menstruais, .ia�l'l'

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
IASSISTENCIA AO PARTO E Or·R·

RAÇõES OBST€TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

eíos, hipopise, etc.)
I!lWturbios nervosos - Ester-ilidade
.'_ Regimes.
Oonsultórío R. João Pinto, 7 - Tcl,
!1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDOR0 ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteiEQ
Hospital de Carldade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, esie
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhora'! -

.

'Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - META�OLISMO

BASAL
aORÁRIO DE CONSULTAS: -'

"Pela manhã das 10,30 ia 13
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
ATenida Trompowski 62

Fone'manual 766

Dr. Roldão ConsoDi
CIRURGIA GERAI, -- ALTA CI.
RURGA - MOLÉSTIAS Dl!; S�

NHORAS - PARTOS
,Formado pela Faculdade de Medi.

,ttna da, Universidade de São Paule,
onde foi assistente por vários anol do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vi.. circula,
res,: intestinos delgado e grosso, tiroi,

d� rins, próstata," bexiga, utero,
Gvános e .tromJl!l" Varicocele, hidro

cele, varIzes e hernas,
Consultas: Das 3 á. 5 'horas • l'UlI
Felipe Schmidt, 21 (altos � Casa

�

Paraíso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves ]u%>ior 170'

Telef. M: 764
' ,

Dr. PaaJo FODfe.
Clínico e operador

Qmsult6rio: Rua Vitor Me!relea, 26.
Telef.one: 1.4DS

Couaulta. das 10 ás 12 e da. 14 A.
U bn. Residêncía: Rua Blumean,

CDr.2��:el;;�d�:�e.
.

oqueiros 'Praia
('1hrica médica de adultos e criuçu V I S OConsultório - Rua João Pinto, 16 ATelef. M. 169

Consulta das 4 {u 6 horu
Ile.idência: Felipe Scbmldt 11. n.

'!!!ef. 812

Clínica Médiea e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

I
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
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

.__ Fone 841. PLORIANóPOLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho-

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles
28 - Telefone 1.307
Consultas: Ás 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

I Aviso importante aos senbores 4Dstriacos Bom binóculo
que se acbam Registrados como ,6tande Visá,

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

da - que, promoverá, com rapidez e eficiência, a devida retificação de

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

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

Muitas felicidades pelo nuelme.
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu filhinho I

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

VESTIR-SE COM CONFORTOQUER E ELEGAMCIA'

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

do Brasll)
Médico por concurso da Assístên
cta a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·interno dr Hospital PsiquIá
trico e Manicômio Judiciario

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI·
sertcõrdta do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
oonsultrmo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
�'\ldência: Rua Alvaro de Caro

'I'alhõ, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Oonsultório - 1.20B,'
Residência ,- ,1.305,

A

Mello
PROCURE

Ilfaiataria
Rue Felippe Schmidt 48

I

Produtos Veterinarios
o INSTITUTO PINHEInOS - (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 � venda, são':
SULFAGUANIDINA: Tubos de lI) e vidros de 100 comprimidos de

n. e,60 g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

tOú cm3.
SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cmâ,
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 ém3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cmã 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, atendeu
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

terinários de grande eficácia, como: Terner-ina (Buco-Vaeína contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stílbestrot, e ainda, Vacina Contra li

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, quand6' não en

centrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores . frutíferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pernícultura

'

H. J. Cipper.
Corupá,
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

Clube

Dr. M. S. Cu.leutl
Clinica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha, Marinho, 10
Telefone M. 73a

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

SÉOE SOCIAl.:

PO�TO ALEGRE

RUA VOLvNTÁRIOS DA 'PÁTRIA N.O 68 • 1.· ANDAR

CA.JY.A·POSTAL. 583 • TELEFONE r,e40 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA•• ,

Ilgenéa 8eral, para 8tH. Catarn8
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel. - "Protectora" - FLORIANOPOLIS

Sociedade de 'sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

\
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES

'Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além di) lóia Você poderá ganhar de Cr$ _ ••

Inicial de Cr$ 111,oo apenas. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeo-
Participação nos Iueres do artigos de consumo domestico.

__-. -:'_ _ _. -

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

�__..J'_-.-_........... , Informações na Praça 1 de No-
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obsequio de preencher o

embr 22 20 dvon. - an ar.

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

.

1
••••••••••••••••••..••.••••.•.••

Nome .

Rua Est. Civil D. Nasc•.............

"C A ,p I T A L A R"

Mãe
Pai

................................ , ••••••• o o"

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

Emprego ou Cargo . : .

Cargo do Pai (mãe) ; -e-,•••••• : ••• !Observo t

................................................................ 1

Mbi'iCQi!l, A Ccua -A CAfTrAL" Oh;:.!)! «:;. In "'tli'ÍlI'1'çf!o d.tOliI
"aDU:O t'!nt�t! d. @fl1)ht�t'II'UI� ClU'll.fJ. nnn preG, M,\TRIZ tj':\:'+

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binôcula

alcança quem tem sólida
instrução.

Bona livros. sobre todo. ().f

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Ru a Deodoro, 33 - Florianôpolie

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"S I L V E I R_ A "
••••• 0 ••••• ••••• .

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes,

-
Re presentações
ou Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul de}'

Estado, ofertas com detalhes à,

Caixa Postal na, 109

Laguna -, Sta. Catarina

Procistos
Escritório recem organízado;

precisa de "pracistas" para" traba
lharem nesta cidade e no Interíor,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro .

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 2°' andar, das 8 ás 1�

CASA MISCELANEA diatri
buídora dÓi 3Rádio. R.,:C. A
Victcri Válvula. c Di.co••
Rua Conselheiro Mafra

Mas, não esqueça, que o meU•••

presente para e seu "PIMPOLBO't
é uma caderneta do CRJ:.:DIT(l
MUTUO PREDIAL.

Arttgos de uso

doméstico

fabrlcant6 e di!!t:ribuidoree dOll> afoIT\odo.l.'i con

fecçõea "DISTINTA" 11 RIVET. PÇia�u'Ü ",n\ �l()n"
da liôotthncnto do CI(lSEimh'eH, t-spccdtl1l �dn.
b<H\49 t\'l bn.roto�. n1lJodõelJ. mOl'lDIIi >01 �.d"lTu.. nta>�

pa.m:l cHQic;t;,}�, Que I"(lCi'iíb<t <i.h�tOIT,�>:,;tCl dali

Bllfilh Ol)m8l'�ISIl!,tt,'!1I d,� Lt,1'!,lI,-il1í\' IH. f�ntjf..h:! 'h ih4 f"'ll!l6;l"llIrZ\. 'Ime

Fíopl(l'\\l't/)polk1, - Jr''i'hi..iAH3 01"'6 'Biu,,",-, �'l'!.H.t � LrJ'!fllc;;.

,i
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STAIO:': Qulnta-Ielre 16 <I. Dezembro')

S cXwva.

! I
'I
I

lPROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DIA 18 (SÁBADO):. GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE

irDIREITO; DIA 25 (SÁBADO), GRANDIOSA "SOIRÉE" DE NATAL; DIA 26 (DOMINGO), COM INíCIO ÀS 16_ HORAS, GRAN·
tDE "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA-FEIRA) TRADICIONAL

BAILE DE SÃO SILVESTRE.

'�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':II DR.

i
. .

:'1 A. DAMASCENO 'DA SILVA I
"�i ADVOGADO I
:'. AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS I

"1 Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando I
- .

". (Edifício Pérola) I
: '.
-. Fones: 1.324 e 1.388

' :

i .
", -

� '?f. --,,' NEM SE DISCUTE I

'I'" • 1>;", minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ

Florianópolis - Santa Catarina
•

.: MIMI, ainda mais agora que está distribuindo

L ��"'I�� .: couro brinde, valiosas BATERIAS DE ALU-

" MINIO.

AGENTES

Fiuza Lima & Irmão

Viage com conforto
pelo

«RIPIDO SUL BRASilEIRO»
Diariamente entre

·.l

i Fpolis, .. -Itajaí •.Jcíuvíle-Curítíha

A V
"

S ( )
Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de

��Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE
....AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avi� a sua
distinta freguesia que está aparelhado para atender com

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

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

'

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

..
'.

í
" RIDlO TUBA' ZYO 9

1530 kilocielos oruiee, médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Atenção,
li ...,J&�>oJ.Ji�iJBI��,

senhores construtores
Já se encontram à venda as TELHAS COLONIAIS da afamada

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

llroblema das suas construções estilo colonial, porque sob a garantia
v da marca "ARANHA", acaba de ser lançada no mercado a mais per
feita telha par êsse fim.

TELHAS ARANHA COBREM MELHOR

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 .

. SL Ministro da Fazenda, solici
ta aos srs. Beneficiários dos
cheques emitidos pela Tesoura
ria desta Unidade, que os res

gatem imediatamente na Agén
cía do Banco do Brasil S. A.
nesta Capital.
Florianópolis, 10 de dezembro

de 1948.
Carlos da Costa Dantas

1° Tenente-Ajudante

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos f'

clientes.
Pedro Medeiros. Auxiliar

EMPRÊSA SUL BRASJLEIR'A
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
i

, i Serviços de energia elétrica

"
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti

I jucas, Rio Negro e Lapa.

Material elétrico para insta
lações - Motores - Dinamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar 1- Lampadas
_ Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técni
co especialisado.

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

rWA VOLUNTÁRIOS OA PÁTRIA N.· 69 • 1.- ....NDAR

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

FLORIANOPOLlS

o Slbão,

"VI�R(iEM ESPECIALIDADE"
(lA WETZEL' 'IlSDUSTRIAL-JOINVILLE (MMC�

TORNA A POUPA BRANQUISSIMA

• Para-choque
• Antimagnético
• Vidro inquebrável
• Preciso
• Eh,ganteCVMA

Cu"tÜ;-nu;ilico-

r,ARMACIA ESPERANÇA
Hoje � allluu!.1iI ..ri • au prefertfbl

l1'b1'GCU ....I.1l&1JJ • cetr.....ra. - a••MpáUu - .PMIu
lI.Al'iu - .rtIcet1 •• lt.nAClla.

threI.le-H • uab ,,1IM"b. liO raeeléairto _HiM.

GR FIADATI L-
Correspondenei I
Comercial

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e EUcieola

DIREÇ!OI
Amélia M PigoZZi

RUA ALVARO DE CARVALHO, 6S

Fmpeza de navegação
01'",...•...·_.........- ...._........·.-.·...•........•.....-1..-..·.-....•..."".-.-.-._,.·..............- ...............,..

Se ricos quereis ficar
De modo tecil etegal.
Fazei boje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

,..emi.a., Gravata., Pitame<J
Meia. da. me1horet�;pelo., me
Dorel preçot t6 na '<CASA' 1418
CELANEA - RuaO. Marra.

CI-IEREM

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

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No próximo sábado O' inicio do Campeonato CatarineRse de Tenis
.

Promovido pela Federação Cata-, do, sábado e domingo próximos, I
rinense de Ténis, com as par-tidas

rmense de Desportos, será realiza- nesta Capítal.. o Campeonato Cata- finais e semi-finais, concorrendo
do primeiro. Final - Vencedor tia

semi-final x Clube Náutico Marcí-
as equipes do Lira Tenis Clube, des
ta capital, Boa Vista Tenis Clube,
de Joinville, e Clube Náutico Mar

----- cílio Dias, de Itajai.
Iio Dias, dia 19, ás 8 horas, na qua

dra do Lira Teni s Clube.

É o seguinte o programa: Feminino: Final - Lira Tenis

Masculino: Semi-final - Lira Clube x Clube Náutico Marcilio

Tenis Clube x Boa Vista Tenis Clu-j Dias, dia 19, ás 8 horas, na quadra
be, dia '18, ás 15 horas, na quadra da Polícia Militar.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO Triunfo da 1.1.4. da Faculdade de Direito
Como noticiamos, realizou-se

sábado à tarde, no gramado do

Colégio Catarinense, o esperado
prélio dectsivo- do titulo máxi

mo do certame de futebol dos

lOs. Jogos Universitários Cata

rínenses promovido pela Federa

ção Atlética Catarinense de Es

tudantes.
Porfiaram renhidamente as

equipes das Associações Atléti

cas Acadêmicas das Faculdades
de Direito e de Ciências Econô

micas, que no domingo ante

rior tinham empatado por 3 a

3.
.

o clube promotor ofertou va
liosas medalhas.
Serviram como fiscais os

srs. Plinio Pfan e Ned Mund,
e como cronometristas os srs.

Jorge Trilha e Nicolau Teixei
ra. Os tiros de-saída foram da
dos pelo sr. Eugênio Alfredo
Müller.
O "O Estado Esportivo" feli- Dese�volv�r:do. mel�or "perfo-

cita o Taubaté Esporte Clube, mance os .Junstas levaram

na pessôa de seu esforçado a m�lhOl" triunfando pela ex-
O ;PRÊMIO PELA VIT,óRIA

presidente, o jovem Eugênio I pres�lVa contagem de 3 x O, mes-
Informa-se 'no Rio que, pela COll-

Alfredo Müller, pelo êxito aI-I mo Jogando com dez elementos.
quista do campionato carioca de

cançado, fazendo votos para"
Em ve�dad;,' o �uadro dos

Futebol, cada jogador do Botafogo
que novas competições venham econ?m�stas sentl� bastante

recebeu de' premio Cr$ 30.000,00..
a ser promovidas pelo clube; a ausencia d� Saulsmho - um

sendo vinte mil dados pelo clul.e,
em beneficio dos Inúmeros dos seus mais destacados ba-

luartes, pelo que não obstar que cinco mil pela v�tciria e oulr?s cin-

praticantes da natação e maí-
a A. A. A. F. de Direito levan= l S? mil,de uma Iísta de associados.

or grandeza dos esportes cata- . .

rinenses. tasse o magno titulo do certame
de futebol. FIBRA DE CAMPEÃO

OS pelotões degladiantes for- RIO, 14 (V. A.) - Os bota-

foguehses continuam em am

pla e ruidosa çomemoração pe-.
la conquista do campeonato,
por toda a critica apontado co

mo dos mais renhidos e meríto
rios da história do futebol ca
rioca. Salienta-se, por exem

plo, que a equipe alvi-p�eta te
OS CAM�EõES CARIOCAS DE ve de transpor uma serre enor-

FUTEBOL me e particularmente dificil
1906 - Fluminense, de obSltaculos, mas na qual
1907 - Não foi decidido. póde provar sobejamente _sua-
1908 - Fluminense. - verdadeira fibra de campeao.

maram assim:
Direito - Waldir, Hamilton

e Helio Milton; Dalmo, Boos e

Tales; Carmelo, Jaimor, Eduar
do e Caldeira.:
Economistas'<: Eugênio, Lou,-

Coincidencia ou não, o Bota- Nestor, Barthô e Feitiço. O 1912 - Paissandu.

fogo voltou a ser campeão ca- saudoso Barthô era o "dono do 1913 - América.

rioca, justamente no ano em quadro". Quando em 25 Bar- 1914 - Flamengo.

que perdeu o seu centro avan- trô oe Nestor deixaram o São 1915 - Flamengo.
, te Heleno. "Impossível", dizia- Bento, julgou-se que o alví-ce- 1916 - América.

se, ", o Botafogo sem Heleno leste iria ser um dos "rabeiras". 1917 - Fluminense.

perde personalidade, é zero ... ". Pois bem, [ustamente , nesse 1918 - Fluminense.

Tabú, simples tabú. Custou o ano o São Bentto ganhou o 1919 - Fluminense.

Botafogo para voltar a ser cam- campeonato. Algo parecido a- 1920 - Flamengo.

peão. 16 anos na fila! Heleno conteceu 'no Rio, em 1933, prí- 1921 - Flamengo.
vinha sendo seu craque abso- meiro ano do profissionalismo. Hl22 - América.

muto há um punhado de anos. Domingos, desde o ano anteri- 1923 - Vasco.

O Botafogo parava sempre or deixara o Bangú. Que pode- 1924 - Vasco.

no vice-campeão ... Chegava o ria valer esse pequeno clube Fluminense.

fim da, temporada e o balanço sem o seu "astro" já então ra- 1925 - Flamengo.
do "Glorioso" era desfavoravel moso? No entanto, paradoxal- 1926 - São Cristovão.

para alcançar o titulo. Por mente, o Bangú foi campeão 1927 - Flamengo.
que? Porque Heleno, em tal pela primeira vez, em sua vida, 1928 - América.

jogo, tinha-se feito expulsar de sem Domingos! 1929 - Vasco.

tampo; na outra partida tinha Mais tarde vamos encontrar, Segundo conseguimos apurar, o 1930 - Botafogo.
brigado; na outra tinha se re- entre outros, exemplos iguais: centro-médio Jair acha-se em nego- 1931 - América.

cusado a jogar, etc ... Resulta- no Flamengo, que se tornou cíações adiantadas com o Olímpico, 1932 - Botafogo.
do: quatro ou cínco pontos ti- outra vez campeão, após 1939, vice-campeão da Liga Blumenauen- 1.933 - Bangu.
nham sido perdidos devido aos no ano em que perdeu Leoní- se de Desportos que há muito prc- Botafogo.
caprichos e aos incidentes de das (1942). Ainda o "Flamengc, tende o seu concurso, com o fim <h 1935 - América.

lIel.eno. O clube o tolerava sem- sem Domingos da Guia (quan- fortalecer o seu esquadrão para Botafogo.
pre. Os que não se enganavam do veio para o Corinthians) se uma grande aventura em 49. 1936 - Fluminense.

com o tabú de Heleno bem que tornou tri-campeão carioca! O O categorizado médio do Figuei- Vasco.

diziam: "O Botafogo com He- ultimo "tabú" que se desfez o rense no momento ostenta ótima 1937 - Fluminense.

leno no time nunca poderá tivemos no ano passado, quan- forma e sua retirada da capital re- 1938 - Fluminense.

ganhar um campeonato". Tin- do o Palmeiras reiniciou a sé- presentar-á uma grande perda. 1939 - Flamengo.
ham razão. Chegou 1948, Car- ríe de seus campeonatos víto- Vamos esperar os acontccirncn- 1940 - Fluminense.

ilitos quebrou o encanto, dei-j riosos, após
deixar ir embora o tos. 1941 - Fluminense,

xou o "de Freitas" ir embora. impertinente Villadoniga, que 1942 - Flamengo.
O Botafogo foi campeão! muitos julgavam que sem a sua Os motores JOHNSON Sea Horse 1943 - Flamengo.

Fenomeno? Simples e raríssi- presença o "onze" alví-verde são construidos, em fábrica moder- 1944 - Flamengo.
ma coincidencia? No futebol há iria desaparecer... O mesmo na sob todos os pontos de vista e 1945 - Vasco.
de tudo, é sabido. MaIS, não parecia que iria acontecer com por operários especializados. se- 1946, - Fluminense.
creiam que tal coisa é a primei- o Botafogo, sem Heleno. Hele- mente são utilizadas máquinas mo- 1947 - Vasco.
ra vez que acontece. Não. Já no 'deixou o alvi-negro e o Bo- dernas em precisão e rapidez. O� 1948 - Botafogo.

tive�os �xtraordinarios exem- tafogo voltou a ser campeão engenheiros da Joh11so11 são reputa- NOTA - Nos anos em que apare-

píos 19�aIs no pass�do. Ac?n�e- do Rio! , dos como os melhores do ramo. Dís- cem dois campeões existiam duas

ce� ate algo de m�Ito mais m: tribuidores: Comércio & Transpor-
I
entidades. Em 33, 34 e 35 o Botafo-

crível e.m 1925. O S�o Bento ate (De "A Gazeta Esportiva de tes C. Ramos S. A. - João Pinte, I go
foi campeão ia entidade' amado-

1924 tmha 3_s1Íper-craques: São Paulo). 9.
.

ra.

Constituiu unI sucesso a competiçâo- natatória
promovida pelo Taubaté

O domingo que passou foi i 50 metros (juvenis) - 1°
repleto de atividades dos espor- i Ney Hamilton Prats, do Tau
tes em nossa Capital. A corri- : baté; 2° João Nicolau Spyri
da preliminar de �ão Silves-I des, do Taubaté.
tre, o Campeonato Catarinense I 100 metros, nado livre - 10
de vela, o "pega" de duas : Hélcío Moritz do Taubaté' 20

g�arniçõe.s do Riac?uelo, o co-l João Nicolau spydides, do Tau
tejo Bocaíuva x Ipíranga, sem i baté.

?ixar de falar na irradiação do I 50 metros, nado .de costas
Jogo Botafogo x Vasco, propor- i-1° Nede Mund do Taubaté'
cíonaram aos amantes dos es-120 Marcos RacheZvsky, do Ubi�
portes em geral um domingo ratan.
alegre, festivo e concorrido. 400 metros, nado livre - 10
O Taubaté também entrou João Prato do Ubiratan' 2°

-
"

no "cordao". Organizou e le- Vinicius Olinger, do Taubaté.
vou a efeito a sua anunciada 50 metros, nado livre (mo
co�petição natatória comemo- ças) - 1° Leni Ballod, do Tau
ratíva do transcurso do seu 1 ° I baté; 2° Miriam Cunha do
aniversário de fundação. O! Taubaté.

'

Sucesso, diga-se aqui, foi enor- 100 metros, nado livre (ma
me e evidencia com clareza.a ças) - 1° Leni Ballod do Tau
firme disposição dos diretores baté; 2° Eli Damiani' do Ubi-
do grêmio alví-eazul de incluir

I
ratan.

'

,

a natação .entre os esportes Classificação: 1° lugar
�referidos. pelos nossos espor- Taubate, com 38 pontos; 2°
tIstas.

.
lugar-Ubiratan, com 12 pontos.

As diversas provas tiveram. A equipe vencedora eonquís
po.� local as aguas da Praia do i tou belíssima taça oferecida
Muller, a qual se achava re-

.

pelo prefeito da Capital, dr..
pleta de banAhistas. Os resul- j Adalberto Tolentino de Carva
tados foram estes: I lho. Aos vencedores das provas,

JAIR NO PUTEB0L BLUUM,E.
NAUENSE?

f,oiDci�ência OU nau ....

O Botafogo foi campeão sem Heleno
1909 - Fluminense.
1910 - Botafogo.
1911 - Fluminense.

_ f

rival e Machowiesky; Altair,
Murilo e Uri; Albi, Erasmo, Rui,
Berka e Tamoio.
Foram artilheiros: Boos (2)

e Caldeira (cabeça).

Desta forma ficou encerrada
a disputa dos lOs Jogos Univer
sitários Catarinenses, cabendo
o titulo de Campeão à Faculda
de de Ciências Econômicas, por
ter conseguido maior número
de pontos nos certames de fute

bol, volei e basquete. Em 2° lu

gar classificaram-se as asso

ciações ds Fculdades de Direito
e de Farmácia-Odontologia.

.

.

CAMPEONATO BRASILEIRO
DE ATLETISMO

RIO, 14 (V. A. )- Em mar

co vindouro, deverá ser reali

zado o Campeonato Brasileirn
de Atletismo, com.a participa
ção das represehtações do Rio

Grande do Sul, São Paulo,
Distrito Federal e provalve-

. mente, da Bahia e de Santa.
Catarina. Ê possivel que � cer

tame nacional seja realizado
no campo de São Cristovão"
nos terrenos cedidos pela Ca-

,

mara de Vereado.res.
.

-

OS INGl.!ESES NA COPA DO

MUNDO
Divülga-se no Rio que a Associa

ção Inglesa de Futebol decidiu, em:

carater provisório, inscrever a Jll"�

glaterra no Campeonato Mundial, a

realizar-se em 1950, em nosso pais.
,

..

QUEM QUER COMPRAR O "PAS�

SE" DE MANÉCO?
Informes chegados do Rio reve

Iam que o América resolveu colocar
á venda o "passe" do' seu dianteira
Manéco.

V EitD*E:SwE
um aparelha de chá e café de

porcelana. Tratar a rua Dec -

doro,20.
.

.

WALDYR DA SILVA
KUENZER

e

ENY IRECÊ PINTO
KUENZER

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.
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Vende-se
'11m terreno em Campinas -

São José, com 235, metros de
:frente por 152 de . fundos -

;;Frente a Aéreo Clube. Informa-
ções nesta redação. I

CLUBE DOZE
t PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO

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.
------------------------------------------------------------__-------------------------------------------------------------------------

14· Batalhão de Caçadores
Edital

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 Municipio de Florianópolis:

DIA 13: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras A, B
: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 nomes iniciarem com as letras K, L, I

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.

Florianópolis, 9 de dezembro de 1948.
PAULO GONÇALVES WEBER VIEIRA DA ROSA

OlMJd
QUE MUITO VIRAM ...

Os olbos cansados pela
idade carecem de cuidado

constante. Algumas gotas
de LAVaLHO desconges
tionam t limpam higiêni
camente os olhos, dando ao

olhar fatigado dos anciãos

mais brilhó e vivacidade.

PRECISAMOS DE AGENTES EM TODAS AS CIDADES DO
INrERIOR - NÃO PRECISA PRÁTICA

Grande Cia. Nacional precisa de agentes, representantes e cola
boradores em todas as cidades do interior. Servem moços, moças,
homens, senhores, militares, funcionários públicos, bancários, fis
cais, para terem ótimo rendimento mensal mesmo nas horas vagas.
Também admitimos pessoas que 'já tenham colaborado com

Cias. de Capitalização, Sorteios, Seguros, etc. Não precisa ter
prática. Ensinamos .o trabalho e garantimos ótimo ordenado
mensal. - Escrevam sem compromissos para BRASIL LTDA. _:
Caixa Postal, 3.717 - Rua São Bento, 260 - SÃO PAULO.

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

As telhas ARANHA - tipos "Colonial" e "Marselha" distin-
guem-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

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

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

tJ.aixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

ORillNTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

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

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

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, Iívre ou ofí-
cial.

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

1° andar. Cx. Postal .3932 - Rio de Janeiro.
!...

, Uma Garapeira nova com
carretínha e latão. ------ --,. .. ,.--,.---,. ---,.--- - ,. - -.----- ,. - ----

Tratar com João Duarte, à I
. MAGROS E FRACas

rua Capitão Augusto Vidal127
V A N A D I O LPalhoça.

�..--------------------

o E AGOSTO

TA.A .-Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatitui,õe. d. .oci.dad.e
••erviçoà COrel-:at08. em gerell.
�O:rganiza!1õee contabei•.

Regietro. e marcae. di.pondo.
ne Rio, d. c01'1'e.pondente.
Eleritóa:!o: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Do. 8 à. la hora.,

T.I.fone 1494,

.. ••• o •••• 0
• .. 0 .

Vende-se

(asa Recem
coustruíde -

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

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Dr�·�fj.ue,reirl)· da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schrnidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Transportes Aereos Bàndeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 1° 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

terças e sextas-feiras as 13 horas.
Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

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

Iguape são facultativas) .

Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".

É indicado nos casos de fraque
za, palidez, magreza e fastio, por-
que em sua fórmula entram subs
tâncias tais como Vanadato de só
dio, Licitina, Glicerofosfatos, pep
sina, noz de cola, etc., de ação
pronta e eficaz nos casos de fra

queza e neurastenias. Vanadíol, é

indicado para homens, mulheres,
crianças, sendo sua fórmula conhe
cida pelos grandes n�édiGos e está
licenciado pela Saúde Pública .

SEU RÉLÓGiO PRECISA DE'
.: . REVISAo ? ' ....

NOSS�OFICINA t:: ESPECIALIZADA
'_',,;,

__

o,

NosSos concertos são.
.

garantidos 100%
ÓTICA"MOD�LO
JOAO.·PINT.0cÍ· 25.(Fr�nte.· íi� T�$our')

.: . ... o Estado) .'
'. '.,

'FABRIC4 DE FOSFOROS CPRON·
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maqaíuârio Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.

Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth -

Brusque - Santa Catarína".

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n,O 18 - Florianópolis

..:.___ _ _ .. __.. _ _ .. _. __ _.__.. _ ..- �_ - .. __ �_ _" ."._-_ _.-
_ .-"'_-_

LDJI DnS CftSEMIRAS:
Especializada em artigos para

homens
VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PÀRA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITÀS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

. Tudo pelo menor ,preço da praça
Faça uma visita à aessa Casa -eterifique

nossos .preços e artigos

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

..

A Eletro Técnica
ra rotativos (únicos em Flo
rianópolis), enceradeiras, rá
dios grandes e pequenos, fer
ros de engomar, aquecedores,
fogareiros e mais uma ínüní
dade de artigos elétricos, tu
do a preços excepcíonalmen
te baixos.

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-Técnica", a rua

Tenente Silveira?
Fôrmas elétricas para bolos

e pudins, abajours de cabecel-

Re.presentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL).
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEI!lA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ta Fonatin8 e'BOoina parlamentares,

o MOMENTO IEIPort�ção direta·
,,' �. I para as EH. llll,

.Uma denun,cz:z anomm:z, l�- Carregará dia 18 em Imbitu- leiro fidalgo, o segredo de um re-

O "l·entl·sta rompeu
vada ao plenário do Leqislati- í ba, para Nova York, e outros médio contra as fébres, que parece

Uvo do Estado pelo verbo do sr I '

por di não ter sido outra cousa senão fi, , "

.

portos americanos, o va -

com � •. CIl. do., m','" �Cardoso da veiça, solitário re'l namarquês OLGA S., da ':Torn Quina. Entre os médicos do tempo,
II I-l n F gtpresentante do P. R. P., emp�l- i Lins", O mesmo vapor, dia 20, havia muitos que tinham em boa

MOSCOU, 15 (V. A.) _ Agou, a-iituü, a ,bancada 1fdems'l estará escalando em Itajaí, 011- conta esse remédio e outros que
agência "Tas" informou hojeta, que, atraves do sr. Osvaldo

I de são seus agentes a ímportan- diziam dele o mais que podiam. o
que o mundialmente famoso'Cabral, se propôs .assi11;a: um te firma Carlos Renaux S. A. - litigio não era limitado ao corpo cientista norte-americano prorequ-e;ime,nto de mquo/zto a

Navegação e Despachos, da qual médico; a nobreza interessava-se
fessor Hermann Joseph Mullerrespeito. E o caso em tor,,!-o d_e I é operoso gerente o sr. Paulo por êle com ardor e por esse ma-
renunciou hoje ao seu postoum concurso para SUb-Fzscazsl

i
Bauer.

.

tivo achou-se parte no conflito. A
na Academia de Ciências, dade Fazenda, rec�ntemente ef�- Ultimamente têm sido os por- duqueza de Bouíllon, que era uma União Soviética. A Academia,'luado nesta capital e em. cUJo, tos catarinenses bastante vísí- das grandes partidarias do novo re-
num comunicado citado pelaprocesso _quer o denunczo:nte tados por navios estrangeiros médio contra as fébres, encarregou referida agência, diz, que asdesc�mh.ecido (agora apoiado carregando diretamente para a o seu protegido Jean de la Fontni- criticas do professor Muller áspor mais de um terço da As-

América do Norte e Europa os ne de fazer a propaganda da Quina tendências atuais da biologiasembléia) des,cobrir ,supostf!s nossos produtos que, deste mo- sob a forma de Um poema mítoio- soviética dirigindo-se para airreçuiaridaâes. Vaz:se, p�lS, do, chegam mais rapidamente gico. discriminação racial causarampro.ceder a.mais um. mq;"erzto, aos mercados c�n.sumld�res. O poeta expõe como Jupiter, ira-I profunda indignação entre osdel.zberl1;do pelo Legzslat.i�o, e
Bastante auspiciosa e para

I
do contra os mortais, lhes enviou I circulas cientistas russos. AcuJa� fznalzdades presupoem o

nós barriga-verdes este fato que com o castigo as fébres mortais, Po- Academia declara que o profesdemento moral de, f!lguns hO', vem provar o desenvolvimento rém, Apolo teve M e fez presente á
I
sor Muller acusou os cientistasme?,!s.de respons�bzlZdtdeS ber;_! de nossa produção, tanto índus- humanidade da casca maravilhosa soviéticos "de subordinaremdetz?,!zda, ?!em ,soryten e na a

tríal como agrícola, de onde da quina, tanto assim que o flage- suas idéias às necessidades pom,znzstraçao_ publzca, mas tam-
provêm as mercadorias que são lo da humanidade perdeu a sua 'li- líticas.bem na soczedade: U:n!! vez po- embarcadas em centenas de rulencia. Depois canta em termos _rêm, que a ConstztUlça� �o E!s- toneladas.

P convidado atado faculta essa prtniidéncia,I.
empolgados as virtudes da casca da eron id quina, que salvou a vida de diver,que póde ser ordena a. e P,,:o-

C
'

.

perdi-da
sos homens célebres tais como f) ir aos f,E. UU.movida pelo Poder Legzslatzvdo l' ,arteira zrande Conde e o ministro Col- VA) O

mediante apB1UJ8 o consenso e �

WASHINGTON, 15 ( . .d b bert.
T P f it lc

um terço' os seus mem ros, Perdeu-se uma cartelra de Presidente ruman e o re er o ( -

.... a-o há como immedir que o As qualidades principais da ,)IHl Lesseps Morrison de Nova Orleans 6enerul·s transferl·-
I� l' cor marron escuro com, apro-

[f 1caso tome O Seu curso legal e orça" conferenciaram hoje sôbre a possi-ximadamente 4,060,00 Cruzei-

d
alcance o âeeiêcho preciso. To- São a aspereza, o amargo, e ta-n- bilidade de ser feito um cónvite U') OS para a reSf rveâaoia se e" ineoitâuei que isso ros.

[bém o calor-r] Presidente PerOII, da Argentina, pa- l
• ,. Gratifica-se a quem entre-

�

'C'IO 15 (V Al A Comisaconteça, nem assim deixará Léva ao sangue um balsamo pre- ra uma visita aos Estados Unidos. _r.:, ..
-

'
--

-gá-Ia nesta redação, ou na rua
[ são de Justiça do Senado apro-

de ser lamentável que o eleua-
Esteves Junior, 110. cioso J; Depois de ter falado com Truman

,do liberalismo dos constituintes É o 'Nectar que Ganimedes derru-
na Casa Branca, o Prefeito Morri- vou O parecer contrario do sr.,·t'd [Lúcio Correia ao projeto que:

não lhes houuesse permi 1, o PASTA DENTAL ma 1
son disse aos jornalistas que é pos-

,

'N considera a transferência para.
consultar em tempo a proprza ROBINSO

, No festim do Monarca dos deuses. sivel que o vice-presidente eleito
I

realidade ambiente, para ava- Acaba por desejar que a glórt.i A ti t a reserva, no posto de genera -_
•

Barkley visite a r-geri ma, an cs
de divisão, dos generais de brl- _

üar da extensão da temeriâa- de quinze muhares de cruzei- de ter cantado um remédib tão ma- de qualquer visita oficial de Pero-i
gada Castro Junior e José''de em que incidiriam com a-

f'08, evadidos ao orário em ho- ravilhoso o torne imortal,
a este país, devendo ser acompa-

Pompeu Albuquerque Cavalquele dispositivo con:stitucio- menagem ao capricho político Mas os maiores admiradores da nhado pelo sr, Leslie Biffle, se-u-e-
canti. A mesma comissão re--nal, porventura destinado a dos "eternos vigilantes". Dize- quina foram os primeiros a reco- tário da Comissão Politica do .Par-

t
-

teoi e
jeítou as emendas apresen a-'iLp7icaçoes menos evzanas mos descabido, porque, até a- nhecer que esse remédio tinha um tido Democrático no Senado.
das pelo plenário ao projeto:'desprimorosas. gora, não se ouviu do sr, Bar- gôsto horrendo, mesmo quando era Interrogado sôbre se o .Presídcn-
que provê a validação definiti-É que, evidentemente, a sin- ros Lemos qualquer alusão ao diluido numa grande quantidade de te Truman visitará a Argentina, o
va dos cursos realizados por

ceridade democrática dos ela- assunto, em cujo âmago pene- vinho quente, como era então o sr. Morrison disse que não e acres-
alunos de escolas superiores: •

'õoradores da Carta Estadual, trou profundamente, direta- costume. Só em 1820 é que os qui- centou que não está ainda decidido
não reconhecidas.sieseianâo veridicamente ga- mente, pelas portas de um pre- micos Pelletier e Caventou couso- se será o próprio presidente quem

. _rantir O direito 'minoritário ceita constitucional aousioa- guiram extrair da casca da quin'l I) fará o 'convite ao general. ,Uma lei- de greve
nunca teria previsto a desvir· mente utilizado. elemento mais activo, a Quinina, etuaçao inescrupulosa de pre- Vem, agora, Q caso do con- _foi preciso esperar ainda mais tento Jornalista norte-americana RIO, 15 cy. A.) .-N�ticia-ceitas legais, que viessem a curso e, a pedido do sr. Cardo- po para que o uso se espalhasse de

B'I se. que o governo vaI pedIr ao.'converter-se em instrumento so da Veiga, cuja deselegância o utilisar de modo geral sob forlllll Fazendeira no rasl.. Congresso a votação urgente'de difamação pura e simples, política não destoaria da éti· de comprimidos e hostias. RIO, 15 (V. A.) - VIaJOU, de uma lei de greve para ena serviço duma minoria que ca de tOOa ,a grei udenis�a, vão Não é só ao próprio remédio ro- via aérea, para Goiaz, via São frentar passiveis agitações em,não perde ensêjo para revelar ser vasculhados os arquzvos da
mo ao tratamento das fébres palus- Paulo, a jornalista ianque Vir· empresas de �erviços cohsidedo que seria capaz, se consti- CE_SfE e chamados a dep�r tres que se tem trazido grandes m;- ginia Prewett, ex-correspon- rados essenciais. ° assunto de-tuisse maioria.' ate os membros dessa Comzs- lhoramenlos durante estes ultimos dente do "Chicago Sun" em verá ser apreciado em convo---Não é esta a primeira vez são oficial. Não há dúvida de
anos. Ao passo que antigamente, no vários paises do �ontinente, cação extraor4i!laria do Legis-.-

.que, a requerimento da banca· que, confirmando o conceito
caso de um primeiro acesso de pa, insclusive no BraSIl. Aquela lativo_'da udenista, se procede a in- em que aquele órgão e os que ludismo, se receitava geralmente jornalista tornou-se fazendei-

---P-A-S-T-A--D-E-N-T-AL---quérito parlamentar. Nem se- o compõem são tidos, o inqué·
um tratamento pela quinina de 6 se- ra de café e pecuarista em

ROBINSON'Ta', é claro, a última· vez que rito contrariará, nas suas con· Goiaz.- manas, agora contentamo-nos, se"aquela faculàcUie constitucio" clusões, as levianas acusaçoes
gundo os conselhos da Comissão tlenal seJ'a posta em 1'ôgo, pelo corporificadas em suspeita por

A bll�' L Paludismo da Sociedade das Nações,oposicionismo estadual, no um terço da ssem "",za e-
, - em ministrar durante- 5 a 7 dias 1subalterno propósito de susci- gislativa. Cabera, entao, per-

d· até 1,3 gramas de quinina (dosetar e alimentar suspeitas em guntar: que pensar, zzer, ou ., -

d ad mais' fraca nas crianças, em propor-tôrno de pessoas, e instituições fazer, nesse caso, o acus ar
das mais reputadas e veneran· parlamentar, reduzido !li con- ção da sua idade); não se faz tl'a·
das. Ainda há pouco, uma co· dição de um porta-voz da ma- tamento complementar e em ca<;o

missão de parlamentares, . a ledicência e -da intriga? Como de recidiva procéde·.se como da
requerimento do deputado ude- desagravar suficientemente os primeira vez .

nista Barros Lemos, se dirigia que, injusta e gravemen_te a- A �tulo preventivo, aquela rere·
\

ao município de Araranguá cusados de des�one�tc!s, por li· rida Comis��o. recomenda tO!11�r
para proceder a um inquérito belo de uma mznorza de depu- �l1a dose dIarIa de 4�0 �g. �e flUt
oneroso e a-flinal descabido. tados, se sobreponham ao lan· nma durante a estaçao mtelra d3S
Dizemos oneroso porque .cus·1 ce de infância e dele sáiam

i fébres.tou aos cofres públicos cêrca ilesos e erectos?, '

Toda a gente conhece as fabulas
de La Fontaine e um certo numere
de pessoas leram talvez, em tradu

ção os seus "Contos". Não deve ha
ver porém, muita gente que conhe

ça o seu "Poema sôbre a Quina",
que o grande fabulista escr�veu em

1682.
É preciso saber-se que Luiz :XIV

recebeu em 1679 de um aventurei-

1:0 inglez chamado Talbor, que p0:'
esse meio recebeu o título de cava-

FlOrlan6polls, '6 <te
-

llezembro de '948

•

Illatlll
!.�IRI[aIR
J

(,
I COITRft" casPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.

Férias
o Senado e � Cãmara encerram suas atividades

Tanto o Senado como a Câmara encerram, hoje, suas atividades lf�_

gislativas no corrente ano. A ser feita a convocação extraordinária para ,

15 de janeiro, como tudo indica terão os legisladores, dessa forma,_ 3(Jt.
dias de férias, E se não houver convocação extraordinária, aquelas duas.
Casas reabrirão à 15 de março.

A Câmara, a fora, a sessão de encerramento, ii tarde, efetuará .unn

sessão noturna, às 20 horas; o Senado, logo em seguida á do encerrarnen- .

to realizará à outra ambas para encerramento de discussão de matéria.
de caráter urgente.

Hospital de Carióad8;
da Irmandade do S.
Jesus dos Passos
Foi o seguinte o movimento

de assistência aos índígentesv
internados neste Hospital du
rante o mês de novembro pró-
ximo passado: Raios X, 135;'
Radioterapia, 35; Eletrocardío->
grama, 2; Metabolismo basal".
4: Ondas curtas, 64; Infra-ver
melho, 31; Ultra-violeta, 1; O

perações, 61; Ex. Labora.tórto.,.,
97; Nebulisação, 110; Curativos"
1.815; Injeções, 5.604 e Fo,rmu
las aviadas, 1.897.

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
cial, idealizado e executado paras-
proteger as partes metálicas contras .

os efeitos corrosivos da água salga-
da. Distribuidores Comércio �,#
Transportes C. Ramos S. A. - João- .

Pinto, 9.

FR!E:HANDO •••

Conta o Diário que, ante-ontem", na, mesa dos cronistas da

Assembléia, apareceu a seguinte quadrinha" com h na palavra
erva e oito pés no terceiro Veli'S{H-

"A história da It'erva mate

De tão longa chateou
A corda do bélo relógio
De tão curta ... se acabou".

E o vate dos pés-qlJ.ebrados,
Que com outros faz parelhas!,
Em finos tentos trançados, -

Tendo por lonca as orelhas_;.. ...

Fez engenhoso uma corda,
Pelo pescoço a passou:
De mais um vate calhorda

Este mundo se livrou!

Guilherme Tal.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


