
Não tem autoridade sôbre
sent_enças impostas
a japoneses
WASHINGTON, 17 (U. P.>:

- O govêrno dos Estados Uni
dos declarou, eníáticamente,
à Suprema Côrte que a posi
ção do pais nos assuntos inter
nacionais será abalada se a
Côrte intervier na condenação
dos lideres de guerra [aponê
ses. Esta declaração foi feita
pelo procurador geral Philip
Periman, em breve parecer sô
bre o caso, á Côrte. Acrescen
tou que os tribunais america
nos não têm autoridade sôbre
sentenças impostas a [aponê
ses condenados como crimino
sos de guerra por um tribunal
internacional. A preliminar le
vantada perante a Suprema
Côrte foi a de incompetência
do tribunal para reconsiderar
as condenações.

--- �

REALIZAM-SE, HOJE, lS SOLENIDADES DA CO LAÇÃO DE GRÁU DOS BACHARELANDOS DE 1-948, DA FACULDADE DE DIREITO DE SAN:'
TA CATARINA. _ Â BRILHANTE TURMA "PROFESSOR URBANO SALLES" É COMPOSTA DOS' SEGUINTES NOVOS-BACHARÉIS: ACÁCIO ZELNJO
DA SILVA, ALMIR ROSA, ARTUR BOOS, DILE'RMANDO BRITO, HAMILTON JOSÉ HILDEBRAND, HAMILTON VALENTE FERREIRA (ORADOR), JO
SÉ ANTôNIO DE S. TIAGO, JOSÉ MEDEIROS VIEIRA, JOSÉ TITO SILVA, UDIÜ'-MARTlNHO CALLADQ, OLIVÉRIO JOSÉ GOMES, OTÁVIO DA
COSTA PEREIRA E ROBERTO' MüNDEL LACERDA. PARANINFARÁ A NOVA PLEIADE DE BACHARÉIS O PROFESSOR HENRIQUE STODIECK. DO
PROGRAMA COM QUE SE ASSINALA O ACONTECIMENTO, CONSTA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS, NA CAPELA DO COLÉGIO CATARI
NENSE, ÁS 9 HORAS; COLAÇÃO DE GRÁU, NO- SALÃO NOBRE DA FACULDADE, ÁS ,20 HORAS; E BAILE DE GALA NO LIRA TENIS,
ÁS 22 HORAS. - "O ESTADO" - SAúDA ATURMA DE BACHARÉIS DE 1948, DESEJANDO A TODOS OS QUE A COMPõEM UMA CAR-

._

:REIRA REPLETA DE ÊXITOS!

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Froprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Congresso de Esludante's de Direito
Teses apresentadas pela delegação � caiarinense

No Congresso de Estudantes 2) Obrigatoriedade de ma-

de Direito, ora reunido no Re- J nutenção das praças de espor
círe, a delegação catarinense, te;
composta dos acadêmicos da 3) Assistência médícc-hos-
Faculdade de Direito de Santa pitalar gratuita.
Catarina srs. Alcides Abreu e As referidas teses, segundo
Abelardo Arantes, acaba de comunicação telegráfica que
apresentar as seguintes teses: recebemos, serão defendidas

1) Garantia e assistência

(em plenário pelo seu autor,
espiritual ; acadêmico Alcides Abreu.

'
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Diziam os romanos que "qui accusare volut," probationes
habere debent". Na realidade, sómente os que possuem provas
é que podem acusar. A êsse princípio, que tanto vigora no Di
reito como na Moral, fogem os deputados Cardoso da Veiga,
Oswaldo Cabral e os demais integrantes da bancada udenista,
inclusive aqueles que são portadores de um título de bacharel'
em direito. Esses acusam baseados em puhlicações anônimas,
feitas no À pedidos de um jornal também anônimo. Porque o

fazem'? Porque, entrincheirados nas imunidades pai-lamentarcs,
sabem que nada lhes acontecerá se, dos inquéritos solicitados,
resultar provada a inocência dos acusados e, consequentemente,
evidenciada a calúnia dos acusadores. O inquérito contra a

CESPE, há pouco 'solicitado, é um exemplo típico de inquérito
político. Tão pohtico que o sr. Oswaldo Cabral se confessou'
obrigado a assinar, C0l110 deputado udenista, o requerimento
que o solicitou; muito emborn não acreditasse em qualquer cul

pa do honrado presidente da CESPE, declarando-o mesmo

acima de toda e qualquer suspeita. Essa declaração, com o elo

gio do sr. Carlos da Costa Pereira, foi feita da própria tribuna
da Assembléia, em sua sessão de ante-ontem. Deixemos, por
hoje, a condenação desse hábito imoral de morder e assoprar;
em que é vezeiro o representante, udenista, Fiquemos no as

pecto político do inquérito! Perguntemos: Não foi a solidarie
dade politico-partidárja que levou 'o sr, Oswaldo Cabral i pe
dir um inquérito contra a Cespe, presidida por um fundoná-

7

rio que é um exemplo de zêlo e de dignidade, e que o próprio
acusador, em declaração solenizada pelo lugar em que a fez
- a tribuna da Assembléia Legislativa do Estado __:_ considera
acima de qualquer e toda suspeita? Não é o interesse poltticc
do sr. Veiga, e de da bancada udenista, que quer a desmorali

zação de uma entidade oficial? No empenho de desmoralizar
um serviço público está o de desmoralizar os que o compõem
e dírjgern. A CESPE são cinco letras, que nada poderá atingi;'.
Atingidos já estão, com uma acusação vexatória, as pessôas que
lhe integram a direção e o quadro. Se do inquérito 'resultar
provada a acusação, os cespeanos arcarão com as responsabili
dades. Mas se o articulado no libelo restar improcedente, ne

nhuma consequência recairá sôbre os acusadores levianos, {rue
desde já estão depondo a favor dos acusados. Nesse processus,
assim unilateral nas responsabilidades, não há justiça, De m1s-'
ter que o autor do pedido de inquérito, o sr: Cardoso da Vei
ga, se provada a inocência dos acusados, seja chamado II Jui
zo para se defender da calúnia que perfilhou. E se desse pro
cesso resultar a sua condenação, certos estamos que a colenda

Assembléia, para honra sua, saberá aplicar ao deputado reu a

pena que a Constituição impõe aos representantes do povo fa
lhos de decoro. Enquanto acusadores e acusados ingressarem
nos inquéritos em 'desigualdade de condições. estes tendo tudo
e aqueles não tendo nada a perder, a Justiça estará de luto.

f
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Re ugiados
degnerra
RIO, 17 (V. A.) - No trans

porte de guerra norte-ameri
cano "General Black" prece

•••••�.............................................. dente de Bremen, chegaram
mais 824 refugiados de guer-
ra. ,.

Nesse mesmo transporte, que
vem pela segunda vez ao Bra
sil, regressou o dr. Antonio

Os comerciários estão sendo! ciário, na defesa de seus pró- GaIvão �nzaga, medi-co do
recenseados pelo I. B. G. E., prios interêsses, encarar o cen- Serviço Nacional de Saude.

E t f', 1 h doi As águas do 'mar não constituem
com o objetivo de apurar a so como deve, preenchendo in- s e pro ISSiona a OIS anos

real situação econômico-social tegralmente e com absoluta integrava a missão Brasileira perigo para a conservação dos Mo

da classe.
-

fidelidade o formulário distri- de Seleção de Imigrantes [un- tores JOHNSON Sea Horse pois 10-

E I t t
- dos êles, antes de sair da fábr-ica,Trata-se de um inquérito buído pelo I. B. G. ., para que o a nossa represen açao na

_ '

que precederá o reajustamen- a apuração reflita tôda a rea- Alemanha. s�o t�àtad?s por um processo eS<lJ:�
to da vida do nosso trabalha- lidade da sua situação. E deve Os refugiados recem che- cial, Idealizado e exec�l�ado pai a

dor, mediante a coleta dos ele- mesmo ser um colaborador vi- gados constituem 229 grupos proteg_er as part�s metal�cas contra

mentos indispensáveis à ra- aílante sugerindo aos colegas de famílias: 95 casais sem' fi- os efeitos corrosivos da agua salga

cionaI reestruturação, da Pre- � companheiros que facam o lhos, 105 rapazes , 10 moças, I
da. Distribuidores Comércio _1ft.

vidência Social. mesmo, cumprindo, desta for- 13f! crianças de 6 a 10 anos e T:ansportes C. Ramos S. A. - Joao

Cumpre, assim, ao comer- ma, um dever cívico e social. 71 de 10 a 18. Pinto, 9.

o novo padrão de
vencimentos
RIO, 17 (V. A.) - O Tesou

ro Nacional iniciará, ainda
hoje o pagamento do novo pa
drão de vencimentos da ma"

gístratura com a fôlha suple
mentar de diferenças a partir
de janeiro de 1947, como de
termina o Ato das Disposições
Constitucionaís 'Transitarias.
O montante desse pagamento
eleva-se a vinte e cinco milhões
.de cruzeiros, pois ha juizes que
vão receber perto de. 150 mil
cruzeiros cada um. Quasi uma
loteria vale a nova legíslacãr
que o Congresso Nacional, des
de Berlim, controlado pelos co

gistrados cariocas.

EnFermou súbitamente o

cheFe do govêrno francês
PARIS, 17 (U. P.) - O che

fe do govêrno francês, sr. Hen
ri Queuile, enfermou súbita
mente quando reunido o Con
lho da República e ficou reco
lhido a leito em sua residência
por prescrição médica.
As primeira informações

não dizem qual foi a causa do
ataque. Queuille deixava a Câ
mara Francesa ao sofrer o ata
que, assinalado pouco depois
das 22 horas.

O secretário do, Hotei Mati
gnon, residência oficial de
Queuille, declarou que o che
fe do govêrno francês "descan
sa tranquilamente e não há
perigo imediato algum".
Henri Queuille conta 64 anos

de idade, mas o seu estado não
causou alarma algum entre
seus intimas.

Dr. Celso Ramos JUbo
Na Escola Politécnica, no

Rio de Janeiro, coJpu grau de
engenheiro civil, ontem, o nos

so prezado e distinto conter
râneo dr. Celso Ramos Filho.
:Aluno brilhantissimo, o jovem
engenheiro, que. é filho ao sr,

Celso Ramos e de sua exma.

esposa d. Edite Gama Ramos,
desfruta em nosso meio de ge
ral estima, pelo que, ontem,
recebeu numerosas e mereci
<las homenagens. Associando-
110s a essas demonstrações de
aprêço ao dr. Celso Ramos
Filho, abraçamo-lo afetuosa
mente, estendendo nossas ho
menagens aos seus dignos e

Jlustres pais.

A DONA DE CASA

prefere uma BATERIA DE ALUl\llNIO?
Pode recebe-Ia de presente, preferindo o CA-
1.'É lIIIl\IL E como é delicioso o café MIMI.

I-NQUERITOS

Aceita a exoneraCão
do sr. Odilon Bragq
RIO, 17 (A. N.) - - O pre

sidente da R'epublica assinou
decreto concedendo exonera

ção ao sr. Odilon Duarte Bra
ga, representante do Banco do
Brasil, de membro da Comis
são de Reparações de Guerra,

Os motores JOHNS9N Sea Horse e nomeando para o mesmo
são construidos em fábrica moder- cargo, o sr. Antonio Pereira
na sob todos os pontos de vista c Junior.
por operários especializados. Só-
mente são utilizadas máquinas mo-

dernas"em precisão e rapidez. Os

Dr. AMfr 4. da Lozengenheiros da Johnson são reputa- U�
dos como os melhores do ramo. Dis
tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A� -,-- João Pinte,
9:

Socializa�ão da
industria alemã
BERLIM, 17 (V. A.) - Fun

cionarias do governo oriental
de Bel1m, controlado pelos co

munistas, declararam que se

encontra quase pronto o decre
to que socializará grande
parte da írtdustrla alemã, in
cluindo a I. G. Farbem, a Sie
mens e a Usina Eletrica da ca
pital. Não foram fornecidos de
talhes sobre como este plano
será executado nos setores oci
dentais.

Colou gráu ontem, na Es
cola Nacional de Minas e Me
talurgia, da Universidade do
Brasil, sediada em Ouro Preto,
no Estado de Minas Gerais o

nosso estimado, conterrâneo
dr. Acyr Ávila da Luz, que a

caba de concluir com brilhan
tismo o curso de engenheiro
de. minas e civil.

Filho do nosso prezado con

terraneo sr. Jorge Luz, o dr.

Acyr Avila da Luz é mais uma,

inteligência a serviço do Bra
sil. Apresentamos-lhe os nos

sos cumprimentos.

Ensine seu filho a ser econômico, e lhe terá garantido um fu
turo de confôrto. Uma caderneta da CAIXA ECONôMICA
FEDERAL DE SANTA CATARINA, o melhor presente de Ano

Novo, e o melhor caminho para êsse ideal.

Porque o comerciário deve colaborar
� '�no censo do I� B. 8. E.

Encerrou suas atividades
o Comité para a DeFesa
Politica do Continente
MONTEVIDEU, 17 (U., P.)

- O Comité de- Emergência
para a Defesa Polítíca do Con
tínente, criado durantel a guer
ra. encerrou a sua atuação de
acôrdo com o estabelecido na

Organização dos Estados Ame
ricanos.
A ultima reunião foi reali

zada em dez do corrente, sendo
presidida pelo sr. Juan J. Car
bajal Victorica e assistida pe
los embaixadores do Brasil, sr.
Mário Pimentel Brandão,' dos
Estados Unidos, sr. Ellis O.
Briggs, do Perú, sr. Bellido, da
Venezuela,2r. Arocha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE o OZ E· O E AGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO . �,

19 DOMINGO. SOIRÊE. DIA 25. DIA DE NA T A L - SOIRÊE INFAN··
rn, DAS 16 ÀS 19 HORAS, PARA OS FILHOS DOS ASSOCIADOS COM FARTA DISTRIBUlÇAO 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�

pCOM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1948.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Tinias Esmaltes Vernizes YPIRANGA
DIRETAMENTE DA FABRICA AO CONSUMIDOR - POR PRE
ÇOS DE TABELA, SERÃO VENDIDOS PELA LOJA YPIRANGA,
A SER INAUGURADA EM JANEIRO - À RUA TENENTE SIL-

VEIRA - EDIFICIO ROMANOS.

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

NENSE

A?s 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, solici-
ta aos srs. Beneficiários dos V. Sa., já escolheu o presen- ra rotativos (únicos em Flo
cheques emitidos pela Tesoura- te de Natal Para sua Senhora rianópolis), enceradeiras, rá·
ria desta Unidade, que os res- ou filha? Que tal uma das ul- dios grandes e pequenos, ter
gatem imediatamente na Agên- timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores.;
cia do Banco do Brasil S. A. na "A Eletro-Técnic.a", a rua fogareiros e mais uma ínfíní-

- nestá Capital. Tenente Silveira? dade de artigos elétricos, tu-
Florianópolis, 10 de dezembro

J
Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcionalmen-

de 1948.' e pudins, abajours de cabecei- te baixos.
,Carlos da Costa Dantas .

1° Tenente-Ajudante ,-
----------------------

· ..

······�··��R�·
.. ·······

FARMACIA ESPERANÇA
Da instrução está ao alc&ne.

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José) na Esoola Indu..
trial de FloriaÍlopolis ou na cate.
Irãl Metropolitana.

-------------------------------------------------------'-----------------�

...Transportes regulares de- corgas dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA IOHK
Infol'maoõel cornos Agente.

.

Florian6polill - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En:!. t eteg ,

São Franci.co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Telelone 6 MO,)R�\{A''::K

EMPRÊSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

'AVTSO
Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de

Fógos fundada por seu saudoso pai JOAO BATISTA DE
AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa 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
Cia. Costeira.

.
,

',{ �: !,';i··:f: ,

Relojoaria Progreljso
de jUGEND 8? FILHO

COMPRE SEU, RELOGIO PELO SERVIçO DE
REEMBOLSO POSTAL

-

Faça seu pedido por carta ou tel�grQma e pague
sômerrte quando receber.

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro·e Lapa.

Material elétrico para insta-

1ações - Motores - Dinamos
- Bombas :_ Lustres - Fer
ros de engomar -- 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.

MINISTÉRLO DA .AERONAUTI
CA

QUINTA ZONA AÉREA
Destacamento de Base Aérea

de Florianópolis,
EDITAL

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

Despertndor de bol.o
.. .: ._ihlrt}lnn n noite
Sui••o de qunlidade

I

Uma maquinn fotografica
amerionnn d. focil

mnnejo

NOllo. relogiOl .ão aoompa nhadol dos r••pectivoa oertificndo.
d. gnrantin.

'

FEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitibn - Praça TiradeDtu, 260:- Parnnó

I Viage com conforlo-·
pelo �

(cRIPIDO SUL BRASILEIRO)};

.

•

, t,
,

�

CLUBE DOZE DE aGOSTD
Festa Infantil no Dia de Natal

Haverá dia de Natal, uma Soír ée infantil das 16 ás 19 horas, para
os filhos dos associados, com farta distribuição de bombons, carame-

los ,e o Sorteio de dois prêmios para meninos e meninas.
BAILE DE SÃO SILVESTRE

Já se encontra aberta na Secretaria do Clube, as inscrições para,
mocas Debuiasües, para o Baile de São Silvestre.

,

Muitos nomes já foram inscritos.

A· Elelro Técnica

..

. Diariamente eutre
»,

Fpolis•• -ltaiaí-Jeíavíle-Caeítlba
.ADENTES

Fiuza Lima & Irmão·

,

,.

,
,

"

'0 l'arJUeê.tteo lULO LAUS
a.,. 1aI Nri • na ,relmu

-"CU aa".uh ,...etru - a••..,itIu - r.t.o
..riu- kHu....

hn elltlenb_ ...

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

RBDlO TUOA' ZYO 9
1530 kilocielos ondas:' médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EL'ACE
ADELIO DUTRA E MARIA

FERNANDES
Realisa-se hoje no Rio de

.Janeiro o enlace matrimonial
do Sr. Adelio Dutra, filho do
.Sr. Gasparino Dutra, coletor
Estadual desta cidade e de

· o. Belisaria Dutra com a Sta.
Maria Fernandes filha' de
.Joâo Bento Fernandes e de D.
Maria do Rosario Fernandes.

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 Avenida Conselheiro

· Nébias, 207, Santos, Estado de
, São Paulo.

.ATALIBA CABRAL NEVES
e

,

,.MARIA CELESTE CARVALHO
NEVES

comunicam as parentes e

-pessoa,s de suas relações o nas

! cimento do seu filho ALCEU,
, ocorrido em Tubarão no dia
.10-12-48.

� . . .. .. .

· ,ABERTURA DO COMÉRCIO
DE NATAL

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

.síve - até às 9 horas da noite.

BABADO, dia 18, até às 9 horas
.da noite. DOMINGO, dia 19, até

· meio-dia. DOMINGO, dia 26 -

permanecerá fechado.

MARIO ROVERE
.e

IRENE JORGE ROVERE

participam aos parentes e pes
.soas de amizade o nascimento

· de sua filha MARIRENE, ocor

.rído na Maternidade de Floria-
· .nópolís no dia 15-12-48'.

\

ANA-LúCIA

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

donca e Nilcéa Luz Mendonça, c)

-nascimento de seu Irmãozinho
Paulo-Roberto, ocorrido ôntem, na

·

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

WALDYR DA SILVA
KUENZER

e

ENY IRECt 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.

••• .A.
--- SeS$ãO das Moças
.I�Z e OD O.

CINEMA·S
ODEON

- ROXY '-

9,00 - ABERTURA - Bom - ÁS 41;2.7% hs. -
dia para você. . . - Sessões Populares

. 9,30 - Grandes Artistas I - I -

10,00 - Músicas brasileiras - Um sensacional filme de
em gravações

'

misterios!
10,30 - MUZAK - PAVÔR! - PERIGO!-
11,00 - Elvira Rios A MORTE EM FÉRIAS
11,15 - Carlos Gardel com

11,30 - Brinde Musical das Warner IrAXTER
'

tas YPIRANGA Nancy SAUNDERS
11,35 - Variedades em gra- - II -

vações
(

- Um filme 100% diferente
12,00 - Oferecimentos mu- e que desafia a argucia do

sicais portador!
14,00 - INTERVALO CANDIDATO ANONIMO
16,00 - Em tempo de valsa com

16,30 - Cantores do Brasil Phillip TERRY
17,00 - Minha Visita Ann SAVAGE
17,30 - Juventude Estudan- DUVIDA: - ESPECTATIVA!
tu Catolica Allen JENIITES
18,05 - Variedades - III -
18,30 - Glenn Miller e sua - Os 4 ultimos episodios

orq. (8) partes, do melhor seriado
18,45 - Xavier Cugat e sua no genero:

orq. (Café Amélia) O VINGADOR DESCONHECI-
19,00 - Momento Esportivo DO
1'9,15 - O Esperanto em com
marcha Robert KENT
19,30 - Noticiario da Agen- 12/13/14/15° Episodios.
cia Nacional (FINAL).
20,00 - Brinde musical das No Programa - Cinelandia
Tintas YPIRANGA .Jornal n. -,194 - Nac.
20,05 - Musicas Italianas - Preços: - Cr$ 4;00 -
(Ótica Modelo) 3,00
20,15 - Mário Sousa Censura até 14 anos".
20,30 - Assim conta o Médi- IMPERIAL

co - ÁS 4% e 7Vz hs. -

21,00 - Grande Diário do Ar - Sessões Colosso -

21,30 - Rádio Baile Guarujá - I -

23,00 - Bôa noite - ENCER- - A mais arriscada aventu-
RAMENTO. ra do másculo e arrojado
.... , , , , .. , , , , , . "cow-boy" :

,

BILL ELLIOTT

com

TYRONE POWER-HENRY
FONDA-NANCY KELLY RAN..

DOLPH SCOTT-BRIAN
DONLEVY

. - e - JOHN C.:ARRADINE!I
•••••••••...•• " .. ,. , ....• ' . . . . •. VIVO OU MORTO! - 5.000

<DESAPARIÇõES DOLLARS PELA CAPTURA
fantasticas! DE JESSE JAMES!

ESTREA 100 ILUSÕES! SENSACIONAL! - EMOCIO-
_ O maior e mais luxouoso MAGNIFICA E DESLUM- NANTE! -- ESPETACULAR!,

Espetaculo de Atrações até ho- BRANTE APRESENTAÇÃO , " , •.....•••

je apresentado: CÊNICA! � Preços: -

R O C A M B O L E Luxuosos cenários de VE- Cr$ 4,80 - e - 3,00 -

(O HOMEEM DEMONIO) LUDO E SEDA! "llnp. até 10 anos".
tE !SUA COMPANHIA I LUXO! - LUZ! - ALE- FILMES DA SEMANA

apresentando: ! GRIÁ! AMANHÃ - RITZ

UMA NOITE NO INFERNO I Multidões de fantasmas

in-j
Joan FONTAINE

_ Fantasia Mágica em 21 'visíveis tomando parte no €s- Marok STEVENS

quadros!
I petaculo! ESTE ENCANTO IRRESISTI"

APARIÇÕES e i DIA3U!,· VEL,

- Preços: -

"Imp. 10 (DEZ) anos".
FILMES DA SEMANA

TEÁTRO A. DE CARVALHO
(Cine Odeon),
Dia 30

•,
21
$

-em -

BANDOLEIROS C.ONTRA'
BANDOLEIROS

Lutas! - Sensações!
Mil e uma Torcidas!

-II-
- A historia de homens

com tempera do aço que vi
vem constantemente brincan
do com a morte! .

A MORTE EM FÉRIAS
com

Warner BAXTER
Nancy SAUNDERES

MISTERIOS! - EMOçõES!
- III

Continuação do melhor de
todos os seriados:

O HOMEM DE AÇO
com

Tom TYLLER
.5/6° Epi$odios.
No Programa - ATUALLI

DADES EM REVISTA 73
Nac.

Vanguarda da . Alegria
Dentro de poucos dias estará no ar esta magnífica programação de

Santos Júnior pela onda da Sociedade Rádio Guarujá - Z. Y. J.-7,
"Maior Catarinense " .

Entre as variadas atrações' de "Vanguarda ela Alegria", que apre
sentará Músicas, "Sketch", Cenas-Cômicas, Solos Instrumentais, Cha
radas, Paródias, Adivinhações, etc., integrarão o seu "cast" valores
artísticos catarínenses como: Gustavo Neves Filho, Waldir Brasil,
Ciro Marques Nunes, Iracy Vieira, Hélio Rosa, Zéca Tal, Córa Nunes;
'Orlando Dutra e seu conjunto com Daniel Pinheiro, Zininho e ou

tros; Aldo Nascimento, o Caçula revelação de "Vanguarda da Alegria";
A Embaixada da Alegria com Diâo, Osmarina Monguilhote, Jaire
Silva, Medeiros Filh� e Jair e seu regional; Maria Souza, o magno da
harmônica de bôca e muito outros.

-

Aguardem, pois, para muito breve, "Vanguarda da Alegria", atra
vés da onda da Sociedade Rádio Guarujá, em 1.420 kilociclos.

AVó! MÃE! -FILHA! TODAS DEVEM USAR A

Rádio Guarujá

------�'------------------------------------

�A .I ,SCOS""./-fII OlII1AN1'ff TODO D/A

/ I "" nos VAllEJOS

�D'�""".�'� t,"- ,"--e- »'"" ��,,-- �

::í:'11 :6.:;o;
. .

PROGRAMA PARA HOJE

lherro da ilustr� a.oIma,.�.
lhe. em lUIl&vel gesto, um � Ih
"""lente aperitivo KNO'l', 1emw.
.., V. Si ... de lICrescentl!.r, ao�
o." .. gentil_oESTEE TAI'1·
BEi'1 O I1EU AfJGnlTIVO

lWED/!.El01

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegeI
Fazei boje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

ODEONRITZ

I ÁS 4112 hs.

I :As 7Vz hs.
- Uma reprize superior ai

milhões de lançamentos!
- Um eletrizante filme de

aventura, amôr e vingança!
.

- A historia dos irmãos
JAMES (JESSE E FRANK) os
quais tornaram-se criminosos
para vingar a morte de sua

: mãe!
JESSE JAMES

I Ui., »cooora DA KUOTU. IIID••con. EU6VROl

r� IT&JAI �

•••••••• e-e .

A ;'URTE;

está batendo á sua porta; prefira o café MI·
Mf , que está distribuindo, como presente
aos consumidores, finissimas BATE;RIAS DE'

ALUMINIO.

CamillU, Gravat.'i Pijamell
Meia. da' melhorei. pelo. J me

I oorea preço. IÓ na'CASA' MIS
I CELANEA - RuaC. Mafra,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. I
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 -

'IVias Urinárias :_ Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

I' Rua Felippe Schmidt 48 .

Tratamento da Tuberculose
.

Raios X - Eletrocardiografia ----------.--------------
Praça Pereira e Oliveira (atráz do I

P d"
.

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.
- ro ufesConsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. FLORIAN6POLIS O INSTITUTO PINHEWOS - (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:
SULFAGUANIDINA: Tubos de lil e vidros de 100 comprimidos de

e.eo g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lOú cin3.
.

SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: _ Ampolas de 20 cm3 e frascos

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

de 100 cm3.

Dr. Milton SimOnej,Pereíra
Clinica .Círurglca

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragíbe No
gueira (São Paulo)

_
Consultas: Das 14 ás 17 horas

RUIi 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 gravidês, Dístur

bios da adolescência e da menopau
sa, Pertubações menstruais, i.:J.�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 OI'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS

;ooe!lças glandulares, tiroide, ová

I!'ios, hipopise, etc.)
�tBturbios nervosos - Esterilhiade
,'_ Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Besíd, R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Te!. 846.

DR. POLYDQRO ERNANI DE S
�- THIAGO'

Médico e parteblo
Po Hospital. de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos! esoe

.

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e': demais gian-
dulas 'internas til

Clintca e cirurgia ,de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA

.

- ELECTROCAR

DI9GRAFIA - METABOLISMO
BASAL

HORÁRIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 is 1:1
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vital' Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
A..enida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. NEWTON d'A,VILA.
Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia'
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vital' Meireles n.

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

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n,

65 - Telefone 1.422.

'/ Aviso importaote aos seohores Austrlacos Bom binóculo

I que se acham Registrados como Ora,nde visáe
de nacionalidade Alemã

I Procure ou escreva á firma M. L. ARAUJO - Emprêsa Intermediá

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

I seu registro (Cart, mod, 19) á sua legítima nacionalidade - AUSTRíACA.
ESCRITóRIO: - Praça 15 de Novembro, 23 - 10 andar - sala 4

.,

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

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen- SRS ASSINANTESte curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
.

•

do, entretanto, a qualquer pedido dentrõ do prazo mínimo necessário Reclamem imediata-

ao preparo dos mesmo� que, assim, serão sempre fornecidos com abso, 'mente qualquer irre

luta garantia de atividade máxima, gularidadf} . na entrega
Brevemente' o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve ! de seus fornaes.

t�rin��io� de �rande eficácia, como: Terneriha (Buco-Vacina contra �. __ .....diarréia infecciosa dos bezerros), Stdbestrol, e ainda, Vacina Cóntra.. �� _-
Bouba �viária, Vacina Co�tra a Peste Suína, etc. .. 'Re presenta�oesQuaisquer consultas sobre os mesmos, bem como sôbre as doenças • .

\I
dos animais do��s�icos, serão prontamente respondidas pelo Departa- OU Pracistancnto de Veterínár!a. '

.' • 'Oferece-se para Laguna e Sul do
Pelo. sistema de reembolso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,

Estado, ofertas com detalhes l'Io
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

-

centrados na localidade de residência do' solicitante. Caixa Postal nO. 109

Laguna � Sta. Catarina

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Naclo·
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 Judiciario

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de Mi·

.

sericórdlà elo' Rio de Janeiro
CLíNICA Mll:DICA - DOENÇAS

Nl!]RVOSAS
Consultl5rlo: Edifício AméUa

Neto - Sala 3.
R!!&idência: Rua Alvaro de Caro

valHo, 70. .

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência - .1.305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLÉSTIAS DE S�

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

cina da Universidade de São Paulo,
onde foi assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroí

de, r rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidra

ceIe, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

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

Telef. M. 764

Dr. Paulo Fonta
Clínico e operador

t<:onlultório: Rua Vitor Meirele.. 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 b 12 e das 14 'I
15 MS. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendh.....e.
<:'1lnicll médica de adulto. e cri&Dça.
Consultório - Rua João·Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulla das 4 ás 6 hora. .

Iteeidência: Felipe Schmidt a. n.
Telef. 812

1 Dr. M. S. Ca'faléaD.tl
C1inica exclusiVàmente de c:riança.

Rua Saldanha, Marinho, 10
Telefone M. 73�

roMPANH� e
._ ACCtDENTES

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.o 68 • 1.0 ANDAR

':A'XA POSTAL. 683 - TaEFONE 6MO • TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

. Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
.

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da 1óia Você poderá ganhar de Cr$

inicial de Cr$ 111,00 apenas. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-

'Participação DOII lucros do artigos de consumo domestico•.

V'.,...·,_........• .....·.,.....•••••....·.-•....,.........w....•..............- ....- ...
- .....-...- .....-.-.-. _-.-_ I Informações na Praça 1 de No><

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o vembro n. 22 _ 20 andar.
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de comPletarmos,' "'.,'

•••

_,quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome . .

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

:Mãe ' :
.

Pai .
.

I Emprego ou Cargo . .. ,.... . i
Cargo do Pai (mãe) . ;.... . : !
Observo \
,

, •• o
t

Agenca Geral para 8to. Vatarn8
Rua. Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 TeI. "Protectora" FLORIANOPOLIS

QUER nSTlR·SE COM CONfORTO E ELECiANCIA 1
PROCURE

,Alfaiataria
A

Mello

Visão maior e mais perfeita
que a . de \l.m bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

.

EODS livres, sobre todo. Olt

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Plorianôpolie
..

FRAQBEZAS" ÉM" GÊRAL
•• ,

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"
..............................................

'Veterinarios

Arvores fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o .grande Estabelecimento de
Flor-i' e Pemícultura

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

Santa Catarina.

Prccístos
Escritório reêêm organízade,

precisa de "praeistas'' para trana

lharem nesta cidade ,e no ínteríor,
com' artigos de fácil venda, '6 com

. boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás ta
.. ..

.. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..lO .

CASA MISCELANEA dhtri
buidora .doI !Rádiol .

R,-:C. A.
Victor. Válvulá. e Dilc:0f.
Rua Conselbeiro Matra

.... �
'" �

Muitas felicidades pelo nascim.a

to de seu filhinho 1

Mas, não esqueça. que o melhor

presente para 8 seu ''PIMPOLHOOf
é ama caderneta do CREDITCI
MUTUO PREDIAL.
.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.

ArU,gos de uso

doméstico

Coqueiros Praia
AVI SO

o encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que
continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

Clube

II C A P I T A L·A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, conce-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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%••. $ CX.V88.%..
�PROGRAMA PARA O l\IffiS DE DEZEMBRO -- DIA 18 (SÁBADO), GRANDE 'BAILE A�RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE

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

BAILE D:E SÃO SILVESTRE.

..

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

.:'Noturna sitas às 'ruas João Pinto e Trajano n? 17.

_ A. presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autoriza-,,�ao deste Departamento. \
"

Departamento de Saúde Pública, em 26 de novembro de 1948.
Luiz Osvaldo d'Acampo1'a, farmacêutico-fiscal.

LOJA DnS CnSEMIRBS
Especíetízade em artigos para

homens
,RECEBEU
·,CIONAIS
_MANTEM

VARIADO SDRTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS \

. ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
•

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo. pelO menor preço da praça
·;;fa�a orna visita ii Dessa Vasa everifique

nossos preços e artíoos

Representações
.

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM �ÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANHS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua
;{Jm veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

onda da ZYH - 6
RÁDIO 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

l&odo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, 1iYTe ou ofi
-cial.

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

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

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCtlNDIOS 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:

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

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

.lJ"_._._-_._._._....._._-_,._._-_-_._._�_._._._._-_-_-_.....�....................,._...�.•._.•._.•-.-_..

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
. DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL .- ENTREGA
-- ,. RÁPIDA

I SERVIÇO
SOCIAL DO CIMER

CIO

I
-SESC-

NATAL DOS COMERCIARIOS
Dia 25 ás 9 horas no Teatro

Alvaro de Carvalho grandioso
show aos filhos dos comerciá
rios, havendo distribuições de
bombons e sorteio de brinque
dos.
Dia 26 ás 20 horas no Club 12

de Agosto, soírée, com grandio
so show.
Ingressos: 'No Departamento

Regional do SESC - á rua Ar

cipreste Paiva, 5 - sobrado.

"FÁBRICA DE FOSFOROS (PRUN·
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situ-ada em Campo Alegre - S. c.
Vende-se tb. só maquíuárío
Informações com A. Wehmuth
Brusque - Santa Catarina".

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

madas telhas MARCA ARANHA.
A.s 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

EI·OHDr. Lindolfo A.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con8tituições de 80ciGdadee
e .erviçoÍl corebto., em geral.
�,Orgal'lizaçõ88 contabei•.

Regi.trol e marca., di.pondo;
no Rio, de corr••pondente.
Eu:rit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Das 8 à8 12 hora••

Telelone Í494

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

Vende-se
Uma Garapeira nova com

carretínha e látão.
Tratar com João Duarte. à

rua Capitão Augusto Vidal 127
-

-, Palhoça. máxima rapidez e garantia para transporte de euas mercadoria.
................ ........•..... Agentes em FloriánápoHs CARLOS HOEPCKE S. A.

:···..·····�..·..�············......···········...It��:S�����-- I A. DAMASC::O �A SILV�· IDESOCUPADA IRUA FELLPE l'vEVES
ADVOGADO I

.6xl0 m;,�rt�iia:.Oda de I' -"i""'" AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS
.

: \; IT�Ô;:·�6;�;��i;;��d:·� I
Praça 15

d(::;;,��::.:)-"
a.a. -: �;

, Fonseca Fones: 1.324 e 1.388

de I Florianópolis - Santa Catarina

1....._.................. �'·I......,:

NAVIO':MOTOR "ESTELA"

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital

Caridade
OUVIDOS � NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

DATI LOGRAFIA
Confere
Diplome

CorrespondeRei)
Comercial

DIREQJlO:
Amélia M Pigozzi

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

. Elixir de Nogueira5 Mcdiccçéio auxiliar DO trotamentc.
) da .iflJi.a

METODO:
Moderno e Efícienta

Rua ALVARO DE

Fmpeza de
CARVALHO, 65

navegaçãoDR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

----------.--�--_.__ .._------

senhoresAtençã«, ceastruteres
Já se encontram à venda as TELHAS COLONIAIS da afamada

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

problema das suas construções estilo 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 MELH.OR,

Escritório: Rua João Pinto
n.O IS' _. Florianópolis

PASTA DENTAL
ROBINSON
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comemoraçao ao

última, será realizada
entre 'o onze paulaine

't 5- aniversário (lo Paula Ramos E_ C_ ocerridu quarta-letra
amanhã no estádio da FCD' uma empolgante partida amistosa
e

.

o Avaí, respectivamente campeão e vice-campeão da cídade,

elecionade Joinuilense X Ipivanga
.

Consoante está sendo

anun_,
interessante espetáculo futebo- Não se trata de uma luta co-1abaristas da pelota, destacan Como' aperitivo ter�mos às

cíado, realizar-se-á, amanhã, listico, reunindo o "team" sele- mum. O "team" que nos visita- do-se entre eles Piazera, Ba- 13,30 horas um cotejo entre
às 15 horas, no gramado do cionado entre os melhores era- rã é considerado dos mais po- déco Cocada Pé-de-Ferro, dois grêmios daquele distrito.
Ipiranga, localizado na Vila ques joinvilenses e o esquadrão tentes, trazendo em suas filei- Currage e RUblnho, que já os Os ingressos estão à venda,
Operária, de Saco dos Limões, do clube limoense. ras um plantel de exímios ma- conhecemos de sobejo.

. I na base de Cr$ 5,�0, pag�ndo
Financeiramente o espeta- as senhoras, senhontas e crrari-

culo deverá favorecer o clube .ças Cr$ 3,00.

f
alvi-verde de Saco dos Limões, Não percam o embate Sele

prometendo levar uma assis- cionado de Joinvile x Igiranga,
tência capaz de abarrotar o marcado para a tarde de ama-

.

estádio da Vila Operária. nhã!
.

Nova competição promoverá o Taubaté E. C.
OS que, domingo último se

encontravam na Praia do Mül
ler, onde se deliciaram com aJS

Interessantes provas natató
rioso Taubaté E. C., ainda
rias levadas a efeito pelo g10-
rioso Taubaté EE. C., ainda
estão entusiasmado com a be
leza do espetáculo, no qual
revelou o carinho com que foi
organizada a competição, sur- Segundo se informa, deu-se anos de idade, obteve o 310 lu
gindo aos olhos dos especta- em Curitiba, por ocasião da gar na sensacional prova em
dores novas revelações do es- corrida preliminar de São Sil- que concorreram várias deze
porte que consagrou Piedade vestre, um fato interessante e nas de atletas, dando com isso
Coutinho e Williy otto Jordan curiso. O veterano esportista uma perfeita conservação de �'='

'no cenário da natação sul ame- major Caldas Braga, de 56 resistência fisica. Do sr. Aribaldo Póvoas, re

ricana. ---------------------�---- presentante de "A Gazeta Es-
Esse sucesso se deve, em Goleada do Fluminense portiva", de São Paulo, recebe-

grande parte, aos esforços'em-· .

mos o seguinte telegrama:
pregados pelo jovem Eugênio "Jornalista Pedro Paulo Ma
.Altredo Müller, presidente do triunfou o clube carioca, pelo
querido grêmio alvi-celeste. Fortaleza, 17 (V. A.) - Na elevado escore de 5 x 1. Do-
Muitos julgaram impossivel tal peleja realizada ante-ôntem mingo o Fluminense .realíza

realização. Mas o maioral do entre as equipes do Fluminen- rá nova exibição nesta Capí
Taubaté não olhou tal pessí- se, do Rio, e Ceará E. C., local, tal.

mismo. Pôs mãos á obra, tra-
balhando arduamente, sem

poupar energias e.a vitória
sorriu-lhe traduzida no êxito
alcançado pela manhã espor
tiva do último domingo.
Ontem tivemos ocasião de

palestrar com o mias alto men

tor taubatense, o qual se mos
trou satisfeito com o brilho
do empreendimento por ele
levado a bom termo, dizen-
do estar vivamente interessa- Entre DÓS um. antigo crack iniern8cionaldo na organização de nova

competição em fins de janeiro
próximo e para tal já conta
com o apoio de alguns clubes

Em

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

e a presença de várias deze
nas de práticantes da nata
ção.
Que não esmoreça, pois o

Taubaté, é o que desejamos,

pondo as nossas colunas á
disposição de quantos alme
jam Santa Catarina grande e

forte no panorama esportivo
nacional! ,

o 31-' colocadoCom 56 anos:

Campeonato paulista de futebol
Em prosseguimento ao Cam

peonato Paulista de Futebol,
jogaram quarta-feira última
no Pacaembú, os quadros da

Portuguesa Santista e Portu
guesa de Desportos, vencendo
o primeiro por 3 x 2. Hoje á
noite defrontar-se-ão São Paulo
e Nacional.

Desde há alguns dias, en-I gos, o antigo "crack" interna
contra-se nesta Capital, em cional Alfredo Silva (Alfredi
visita aos seus parentes e amí- nho), que já integrou a equipe

do Botafogo de Futebol e Re
gatas e a seleção nacional em
pelejas internacionais.
"O Estado Esportivo" cum

primenta-o respeitosamente,
desejando-lhe feliz estadia en

tre os seus conterrâneos.

REUNIÃO NA SEDE DA
F. C. D.

A diretoria da F. C. D. e os

representantes dos clubes
Paula Ramos, Palmeiras, Ipi
ranga e o presidente da Liga
Joinvílense de Desportos deve
rão se reunir hoje para tratar
do eamepoanto-estadual de fu
tebol.

Confirma-se. a do Vascoida
tada do Vasco, cujos jogos
serão um completo êxito fi
nanceiro, segundo se espera.
O Vasco será o segundo clu
be brasileiro a visitar o Méxi
co, depois do Botafogo, do
Rio, há vários anos. A regres
so do Vasco dar-se-á a 16 de
fevereiro.

Cidade do Mexico, 17 (U. P.)
- A Liga de Foot-ball confír-,
mou a assinatura do contrato
com o Vasco da Gama, do Rio
O clube brasileiro extreará na

capital mexicana a 9 de janei
ro e receberá 75.000 pesos por
uma serie de oito jogos. A Liga
nomeou uma comissão para
organizar o programa da es- * * '"

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES
CAFÉ, CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS, SAN-

DUICHES, CACHORRO QUENTE.
JOGOS DE PING-PONG ...

BAILES "

53s FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS
:,Jas FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

MATINÉE INFANTIL
BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...

CADA úLTIMO DOMINGO DO MES, RECEBERA UM PREMIO A CRIAN
ÇA Ql:E yVER MAIS FREQUENCIA NAS MATINÉES

rer o campeão carioca
tal o Botafogo, campeão cario-

Belo Horizonte, 17 (V. A.) I Ca
de 1948. Os entendimentos

_ _ O Cruzeiro está en�idan�o est�o. se desenvQlvendo satís

esforços afim de rrazer a capi- fatonamente.

Querem

o Palmeiras pediU licença para realizar
três amistosos

São Paulo, J. 7 (V. A.)! - O ro para preliar respectivamen
Palmeiras solicitou à F. P, F'I te com os "teams" do Botafo

as datas de 5. 8 e 12 de janei- go, Atlético Mineiro e Vasco.

Atencioso ielegroll1Q
chado. Redação O Estado. Fpo
liso P Gazeta Esportiva São

Paulo agradece eficiente cola

boração emprestou preliminar
São Silv'estre. saudaeões. Ari-

•

baldo Póvoas, representante.'>

Heleno e fedo gosarãD as ferias DO Brasil
defendendo as cores do. Boca

Notfcias recebidas do Rio di- Juníore, de Buenos

zem que os atacantes nacionais rão passar as suas

Heleno e Yeso, presentemente Brasil.

Aires, vi

férias. no

"'.._._-_ _ _ _ _ ._- _ ;. _ _.

COQUEIROS PRAIA CLUBE SULAMERICANO DE
-

FUTE-

PROGRAMA PARA O MÊS DE I BOL
-

DEZEMBRO Segundo se informa no Rio,
Dia 19 - Pela manhã: Re- os jogos do Campeonato Sul

gata individual, promovida pe- mericano de Futebol, a ser

la Federação de Vela e Motor iniciado a 27 de março em

de Santa Catarina. nosso pís, serão efetuados às

Almoço do dia: Cozido quarta-feiras e domingos, na

Péla tarde: Dansas com iní- Rio e em São Paulo.
cio ás 14 horas. . . . . . ..

.
. . . . . .. . .

Mesas a serem reservadas na O SELECIONADO INGLÊS

Relogoaria Moritz. VISITARA O BRASIL
Dia 26 - Pela manhã: Ba- Londres, 17 (U. P.) - A As-

nho a fantasia com prêmios sociação Inglesa de Futebol
ás fantasias mais originais. resolveu inscrever um selecto-

. Almoço do dia: Peixada nado na disputa da "Copa da

.

Pela tarde: O grito do Car- Mundo", que se realizará no
naval - Dansas Brasil em 1950.
Mesas a serem reservadas

•.. _ .

na Relogoaria Morítz. JORNAIS EESPORTIVOS
. . . .... . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .

Recebemos e agradecemos a;
EM MARÇO A "COPA ROCA"

remessa de vários exemplares
Divulga-se em São Paulo que dos jornais semanários "Bar

a "Copa Roc.a", entre as s�le riga Verde" e "O Crack", que
ções do Brasil e da 1\rg�ntll:a, se editam na próspera cidade
será disputada na primeira

I
de Canoinhas e que vem a

quinzena de março em Buenos companhados de f.arto noticiá-
Aires.. rio esportivo.

LEONIDAS O HERóI DO
CERTAME PAULISTA Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

Leônidas, o famoso "Diá- coupon abaixo e remetê-lo à -nossa Redação, afim de completarmos.
mante Negro", pertencente ao quanto antes, o nosso Cadastro Social.

"onze" do São Paulo F. C., vir- Nome .' -

tual campeão paulista'de 1948, Rua Est. Civil D. Nasc. . .

foi considerado pela crítica �ã.e ..

b.andeirante como o jogador
ral .....•.. ........•.................. �

mais espetacular do ano e o Emprego ou .Carg� . .

dono da posição de

centro-a-I
Cargo do PaI (mae) . .

vante. Observo . . . . . . . . . . .. . .

PASTA DENTAL
....

Â'g'r'a'd��eri�n;;s',' ��1�ili�l11:
.

�. ���tii�;;
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.
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ROBINSON casamentos e outras, de parentes ou de 'pessoas amigas .

.
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Informações

Se:eta-Ieira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

�orte SENHORITA!
PANAIR - 10,40 - Norte Dr. (LAANO G. A ultima creação em re/ri-
VARIG - 11,40 - Norte GALLETTI �erante é o Guaraná KNOT

reços. 1
PANAIR - 13,50 - Sul A D V O G A D O EM GARRAFAS GRANDES

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário d()o

Sàbado Crim•• cl:••1 Prelerindo-o está
Paraná e _Santa Catarina.

VARIG - 12,30 - Sul Coaatltuição d. Socl.dade. acompanhando a moda.
Redaçao: Rua P·rudenie de Moraes, n. 626. - Curitiba.

,,_:tJZEIROn::::
- 13." :��.�!! f

rD ;�I.:
.•....

f I.
w·

-_'_BOM�·�NÊ-GOCI-õ-·-·�-·-··'--
PANAIR _ 10,40 _ Norte

Elcrit61'io • Relidencia •• ali ogra a para quem .possue de Cr$ 10.000,.00 até Cr$ .100.000,00 rendà
Rua·'Tlradentee 47.

I
d 10/CRUZEIR6 DO SUL _ 11,00 PONE .� 1468 : d- I d

o.rta e . ao ano com recebzmento de Turos mensais.

_P_A_NA_I_R__13.:_,5_:_0�su=l':_-';__':"======_�=��i II �::��:e;�;::a iCarr��rmp;;�no;" ri;i;riur do EstadoA DIVULGACAO
\

I!: Ferreira. i. O h.orário.dos carro� de �ue é a�ente, nesta capital, a conceituada

I:. : fIrma FIUza LIma & Irmaos, e o segumte:
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil Iii:

Calxa PostaL 55. ; RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
Intercâmbio Cultural .

RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

Economico Financeiro I i····
'" EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

P bl' 'd d '!li!!.'

I
NEM SE DISCUTE I cf excessão de sábado

u ICI a e mensal. - Assinaturas e An'üncios. :t;m minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ

CAIXA POST ,1L,577 CURITIBA 1IT�11 .

d· . EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras
""

I
", am a maIs agora que esta distribuindo

I con1O brinde, valiosas BATE;RIAS DE; ALO. Nova-Trento
-- ·1 MINIO. E. ,.. mçÃo ANITAPOLIS - 3a, e �a. feiras

o ESTADO
Redação e Oficinas à rua

João Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -
80 andar

Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano '
•..... Cr$

Semestre ••.••... Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano .... !....... Cr$ 100,00
Semestre Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

90,00
·45,00
25,00
9,00
0,50

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assínados.

Viação Aérea
Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

.Norte

.-

Terça-feira
";,11\ - 10,40 - Norte

eH UZEIRO DO·SUL - 12.00
florte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

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

"orte
VARIG - tt,'o - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13.50 - Sul
VARIG - 12,3(; -:- Sul
CRUZEIRO DO SUL

�ort1'
CRUZEIRO DO SUL

Bul

13,55

I

Expre8llO Sio Olstóvlo - LacL'lma
7 horas.
Auto-ViaçAo ltaja! - ltaja.l - 11 JIo.

Na.·.

�8&O Bruaquenn - Bruequ. -

16 hora&.
Expresso BruaquenH - Noya Tl'entc

- 16,80 horas. .

Auto-V!açlo Cstari:nen.e -

JOinVUe.j
• .. • .. • .. ..

- • horas.

Áuto-ViaçAo catlrlnenH - CUr1t�ba
- IS horas, .

Rodoviária Sul-BruU - P6rto Al�.
- 3 horas, I
Rapldo Sul·Brasllelro - Joln'Ylle -;

'b li e 14 noras, I
TERÇA·FEm,A. I

Auto-VlaçAo Catartnense - POrto Al.. I
gre - 6 horas. I

Auto;VíaçAJo C8tann_ - CUritiba I'� IS horas •

_�u���o. CltlU'lnenH - Jom't'ile Agencia Geral nara S. Catarina
Auto-Viação Catarlnen,.. - T1)bu'lo Rua Felipe Schmidt . 22--Sob.

- 6 horas. CP' 69 TlP
Expresso São CrIltóTio _ Lquna _. • catat, • e.« rotetora»

: �;��:88. Glória - Lqum. - ni! ......��.O������.����...-::.
Expresso BrusquenH - Brusqu. - MONTEPIO DOS

-

FUNCIONÁRIOS

16.A���iaçAO l�j&1 _ ltaj.a1 _ 18 no- .11 PúBLICOS DO ESTADO
raso

Rápido Sul Brasneiro - JolnTil. -

"I"
A •

li e 14 noras, Edital de concurrencra

QUARTA-lI"ERÁ -
-

Auto-Vlação C&tll!1'lnense - cur1Uba Pelo presente edital fica aberta
5 horas • .

'lbI' I 1

-Auto.ViaCAo catann__ Jomvu. cO�lcurr�ncIa J?l ica, pe o prazo oe

_ • horas. I qumze t15) dias, a contar da pre-

Auto-ViaçAo catarlneIae Laguna' sente data para locação das duas
�- 6,30_ horas. lojas do pavimento térreo do

r
Rápido Sul BrasUelro - Jolnvntl - li, "EDIFICIO MONTEPIO", sito à

li e 14 horas. I •

d C Ih
.

I
Expresso Silo CrtstovAo - Lacuna _. esquina as ruas onse erro Ma-

7 horas. I fra, e Trajano, nesta Capital.
ExpreSllO Brusquense :- Brusqu. -! As propostas, que poderão ser

16A����iaçAo Iltajaí _ Itajaj _ 18 no-
I ambas ou apenas uma das lojas,

� raso
_

! dcyerão esclarecer e observar o se-

� Expresso Brusquense Nova 'I1rento guinte:� - 16.30 horas. I'
1 Rodoviária Sul Braen _ POIrto Alegtre I 1) valor da locação mensal, que

- 3 hOfa&. I não poderá ser inferior a Cr$ ...

Auto-Viaçã���� POrto! 5.500,00 para a loja da esquina e

Alegre - 6 horas. .
Cr$ 3,80,00 para a que faz frente à

A!lto-Viação CatarlnelUle - CUritiba rua Trajano.
- o horas. '

?)
..

d 1
-

3Auto-Viaçllo catarlnenee _ JolnTile' � praz,o. mimmo a ocaçao .

- (I horas. i anos e maxuno 5 anos;
Auto·ViaçAo Cltarlnense - TubarAo i 3) ramo de negócio a ser insta-

- a horas. lado'
Auto-Viação C'atarinense - Laguna I

'
.

_ 6,30 horas. 4) compronnsso do. concurrentc c

Expresso São CrlstoTlo - Laguna - i efetuar depósito equivalente a dois,
7 �:;�êsa Glótla _ Laguna _ 6 1I2! meses d.e aluguel, caso vença a

e 7 1/2 horas.

I
concurrencia ;

Expresso BrusquellM - Bru!Qla - Serão levadas em consideração
16 horas , Iassi f'

-

dAutQ.,ViaçAo ftaja! _ Itaja! ,.,.. UI ho-' par� c_assl lca�ao �s propostas ()o

ras, Ivalor e a beleza das mstalaçoes <ias
RApido Sul Brasllelro - JOinvU. - ti) lojas, letreiros luminosos ii "zaz

li e 14 horas.

I
e

" o t d 1
"'.� ---

Empresa Sul Oeste Ltda _ Xapecó _ ta
m non , paoa�en O .e a ugueis

I- e horas, por ante�pa�ao e quaisquer- ou- L" D- I A-SEXTA.FEIRA ttras. vantagens oferecidas nas res-
- ela IVU gue· e sSlne

RodoTiãria Sul Bra911 - PMto Alegre

,.
pectivas propostas. . I '

- II hora,s. A direção do Montepio se reser- "

J d J_ Ag·�-:r�() Catarinense - Curitiba va o direito de rejeitar todas as pro- ornai f
e O"IDVI·le"Aut<>-Viaçllo catarlnense·- Jolnvn.. postas, caso sejam julgadas inconve-

.

t
- • horas.

-

I nientes aos interesses da Institui-
Auto·ViaçAo Catul!llenBl Laa'u.na ção

- 6,30 .horaa. A' - OExpresso São Oristovllo _ Laguna _
s propostas deverao ser apresen- .

7 horas. tadas no Montepio dos

Funcioná-IAuto-VIação litaja1 - ItaJa! - li ho- rios Públicos do Estado em enve- ,1
ras.·· 1 f " �I

Expresso Brusquens. _ BrIuIqu. -_ ope echado, ate as 15 horas do ';
16 horas. dia 15 de Dezembro do corrente �
Rápido SUl Braslle.lro - Jomvn. - ano quando serão abertas em pr(' iii • -=

àa IS e 14 hora·s. ,. .-
-

_ SABADC sença dos concurrentes, pelo Diré-
Auto·ViaçAo CatarlnenH - cur1Uba tor do Montepio, que as julgará.

- 5 horas

I FI
. .

1'· 10Rápido Sul BrallileJro _ JolnT1l. _ onanopo IS, de Dezembro de
às li e 19 horas. 1948.
- • horas.

•

Renato Gutierrez
Auto.vlacão Catartn,ense - JolnvUe." _

-- 8 horaa. • 11................................... .. � ..

Auto·ViaçAo CatarlneoM - Tu'barlo
- 6 hOTas.
ExprP,S90 810 Oristovlo - r..a.una _

7 horas.
·Expreseo Brusqu_ - l!iI:'1HIQu. _

14 horas.
.

Autc,VlaçAo ItajaJ - ltajaJ - 11 h0-
ras.

Expresso Brusqu_ - Non. Trftto
- 9,�O horas.
Expresso Glória - .Lquna ;_ • l/I

• 7 1/2 hor...

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

U·orar·lO das 0m.pra..
Aviso aos srs, interessados que,

ti (I tendo regressado de sua viajem aos

sas rOdOVI·a�rl·as
Estados Unidos da América do Nor-

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro-

cha Amaral reabrirá seu escrítórfo

(Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe

rando continuar a merecer as espe

ciais atenções de seus amigos e

clientes,

utets

Pedro Medeiros, Auxiliar

�u" VOI..UNTARIOS OA PÁTRIA N." 68 . t." ANOAR

C""I<""O,>T ..�.�l ·IELEfOHEU40· lU(GII ... ",J\s: _otEC1OR....

Vende-se'
Um terreno em Campinas

São José, com 235 metros de
frente por 152 de fundos �

Frente a Aéreo Clube. Informa
ções nesta redação.
..................... '....

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 1° andar. Telefone 42-4989· - Rio de:

Janeiro
•

Viagens aereas em "Catalínas"
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 - Sã0 Francisco do Sul - Para

naguá - Santos - Parati 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. 'I'el.: "Steiner".

14" Batalhão de Caçadores
Edital

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

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

saúde e residen tes no Municipio 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 nomes iniciarem com as letras K, L,

M, N, O e P. - Horas 7,3ú.
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

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

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". G�arda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

osBRINQUE
V. S. encontrará na GRÁFICA 43 S. A. à rua Joâo Pinto 9-A.
o mais variado sortimento de brinquedos e livros infántis.

•
�

1

Presentes de Nalal,
com -as maiores e melhores vantagens.

mais completo / Orgam
-Santa Catarina

de

VENDE-SE ·por motivo de mudança
Grande area de terreno iã- cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
•
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

� 6· casas Iile madeira e uma de material.
TRATJ\R:

FlorianópoLis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barreiros - com o ·proprietári9 Mathias lha.
Blumenau - com o sr. Christiano KooU, no Hotel C�'uzeiro.

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

6
13
16
14

16,30

horas
horas

horas
horas
horas

12,10 hor�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'ARA O DEPUTADO BULaO VlAN�, A COMISSÃO DE DIVISÃO TERRITORIAL DO ESTADO: DORMIU DURANTE MÊSES... PARA OS DE:"
PUTADOS OSWALDO CABRAL E FERREIRA DE MELO, A MESMA COMISSÃO APRESENTOU U!VI TRABALHO MINUNCIOSO E EXAUSTIVO, FR.U-·
TO DE PORFIADO LABOR ... OS UDENISTAS, 'OBRIGADOS A -TRABALHAR E TRABALHAR

RO, EM MATtRIA DE COERÊNCIA!
SEM ]ETON, ESTÃO ASSIM: VIRARAM PALITEI-

f,hurrascaria
«Ideal))

cor marron escuro com, apro
ximadamente 4.0!J0,00 Cruzei-

Carteira p'erdida
Perdeu-se uma carteIra de-

de tal intento que resultaria,
como resultou, em graves con

sequências. Mas o gigante esta
va obcecado por uma ideia fi
xa de vingança contra a tira
nia Era de um temperamento
arrojado; e, dotado de uma

firmesa de carater instransi
gente - arraigada pelos sofri
mentos - não se amoldava à
ponderações refletidas ante

qualquer perigo.
Retirou-se, pois ressentido da

casa de Lázaro. O Nazareno
não lhe quis dar guarida de
uma aliança para a libertação
da pátria escravísada, Supu
nha que Jesus era destituido
de aerrtímentos C*iC06.

IAlém disso a sua doutrina
amainava o espirita de revol
ta contra Cezar. Poderia pren
de-lo, se quisesse, nos recessos

de suas pregações, em 'lugar Iermo, - mas o homem não era Não terá indiegeetão
.de br-iga, e, apesar dos entra- r- ii
ves da sua doutrina pacifica,
Barrabás o respeitava' pela
sua simplicidade e bondade fe

nomenal, coisa realmente ex

tranha naqueles tempos.
Acostumado à desbaratar as

centúrias romanas em luta
heroicas avexava-lhe uma ação
sem louvor contra gente sim

ples e indefesa. Vagava, pois,
pelo deserto sonhando com no

vos pendores de uma certeza
objetiva que não falhasse.
Enquanto isso o Sinédrio em

Jerusalém, aturdido pelos pro
gressos de Jesus, tramava pla
nos machiavécos para lapida
lo. Eis que Barrabás é convi
dado veladamente para uma

conferência no solar do rabi
Natanael.
Anás, o pústulo, mentor de

seu genro Caifás, o recebeu
com ancioso agrado, altas ho
ras da noite, e expos-lhe as

condições de uma nefanda ne

gociata, - já que Pilatos mos

trava-se indiferentes às lamu
rias do sacerdócio.
Barrabás receberia ajuda

completa do sacerdócio para a

sedição que se deveria ferir
contra Roma em dia aprasa
do e seria o Nazareno extermi
nado com seus discipulos.
Combinado mandou Barra

bás avisar Jesus do ocorrido

por Maria de Magdala. Cientes
Anás e Caííás da complacencia
do gigante para com Jesus, e,
já então com interferência de

gente de confiança entre os re

beldes, valeram-se de Noel, lu
gar tenente das forças sedicio
sas, para instrumento de trai
ção, - sob pretexto de diver
gência no acampamento entre

judeus e samaritanos.
Joel vendera-se, pois, ao sa

cerdócío para trair Barrabás
como judas traiu Jesus. Am
bos -Jesus e Barrabás � to-

No ano de XV, do reinado de
Tibério, imperador romano

surgiam na vida pública de Is
rael dois grandes personagens
- Jesus Cristo e Barrabás,
cujas vidas traçaram a mais

impressionante fase da história
da humanidade.
A história, em geral, fala

muito de Jesus e pouco de Bar
rabás.
No entanto Barrabás não

foi um homem simplismeute
vulgar. Ambos - Jesus e Bar
rabás foram dignos da missão
que cada -.n desempenhou nes

te Mundo. Se bem que a de Je
sus foi consideravelmente mui
to mais nobre, mais altruístí
ca, - mais nem por isso a

de Barrabás, oposta a de Jesus

pelos objetivos puramente pro
fanos, não seja digna de alto
conceito que. possa glorifica
lo.
Jesus cingia-se em princípios

puramente espirítuaes - sa

grados - de um "orbe" supe
rior, sob .ínspíraçâo Divina.
Concitava a humanidade a vi
ver em perfeita paz, sem ódio
nem rancor, com amor e fra

ternidade; pregava contra as

violências, as sedições, as re

voltas socíaes e politicas que
resultavam sempre em vínditas
sangrentas. Era um espirita
demasiadamente adeantado
para este mundo tacanho, en
tão sob o jugo tirânico de Ro
ma desbragada, conspurcada
por Tibério - um dos maiores
monstros.

ros.

Gratifica-se a quem
gá-Ia nesta redação, ou

Estev�s Junior, 110.

entre-«
na rua.

FIorlall6pollsl 18 de DezembrO de '948
V E N D E-S E

um aparelho de chá e café de:'
porcelana. Tratar a rua Deo
doro, 20.

Inaugura se, às 9 horas de

boje, à Praça 15, a Churrasca
ria "Ideal", de propriedade do
sr. José Ribeiro.

Encontram-se atualmente em US0J-_
em todos os recantos do mun Io..

-

centenas de milhares de Motores,
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano.,
um SERVIÇO SEGURO. Distribui->
dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A. - João Pinto, 9.

Não devem passar sem maior C0-

mentário as homenagens que, por
ocasião do encerramento dos traba

lhos do Senado da República, a 15

.do corrente, as bancadas de todos

os partidos com representação na
O novo estabelecimento, 01'-

chamada Câmara Alta prestaram ao ganizado esmeradamente, será

eminente Vice-Presidente da Re- sem dúvida, o ponto preferido

pública, sr. Ncrêu Ramos, ilustre dos amantes dos bons "chur

Presidente do P. S. D. nacional. rascos".

Coube ao senador Ferreira de Sou-
--------------

za, honrado Iíder da U. D. N., ex- P.ianista Maria
terna]' o sentir de seus compallhei-.

Adelal·do Morl-tzros de bancada e o fez em têrmos V
'que situam o nobre representan te
udcnista CI11 plano de airosa eleva

ç�;o política.
Já tivemos ensejo de transcrever

expressivo tópico do discurso (lo
senador Ferreira de Souza em q"t'
alude, clara e Incisivamente,

.

:111-'

méritos pessoais e parlamentarr-s do
sr. Nerêu Ramos. Mas, tal a juste
za do conceito, tal a espontaneids
de das expressões; que vale repro
duzf-lo ainda aqui:
"A V. Excia. sr. Nerêu Ramos. de

vemos o exilo de nossos trabalhos,
i lo rendimento das nossas .r

sões e o elevado nome que o Sena
orlo da Hepública adquiriu na opi
nião pública do país, à direção de

y. Exa.. Não o vemos aqui como

um adversário; nunca encontramos
na Presidência da Casa, o Chefe do
partido ad vers·o; tem - se mesmo
a impressão de que, ao transpor os

humbrais do Senado, V. Exa. dei

,xa 1:'1 fora toda e qualquer ligação
partidária, toda e qualquer prc )CU

lPaçã-o do seu grupo, para ser como

vem sendo com brilhantismo, com

segurança com hombr-idarís, com

honra e patriotismo, o verda.l -ir J
Presidente do Sen;do".
Estão aí palavras de um ndversá-

rio político. Não as improvisou a .
:V�HA e ALBERTO LUIZ

familiaridade partidária nem as -Pdar ticiparn aos, p�rent�s .e amigos
.: .

' e seus paes, Jose Casimiro e En
mspirou uma conveniência fortui- ca F.ener Grams, o nascimento de
1a; traduzem um conceito

.
tanto s�u lr�nãozinhü ROBERTO ocor

mais exato (1113nto exprime um jui rlio d.la ?-12:-48.
zo irreprimível. Ioríanópolís •.

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

Verdade é que, já no ano ante-

rior, em solenidade igualmente ex

pressiva, coube ao senador José
Américo; então com a autoridade
de Presidente da U. D. N., referir
se ii. conduta do eminente condutor
dos trabalhos do Senado, sr. Nerõu
Ramos. E suas palavras, cujo valor
não era menor que as do seu ilus
tre correligionário que hoje chofra
a ala- u(denista no Senado furam
também de exaltação ao valor lHO

ral, à probidade política, à altivez
civica e ao patriotismo ínexce.íível
do preclaro Vice-Presidente da R(�
pública. E a circunstância de,' mais
uma vez, uma personalidade cuhuí
nante da U. D. N. traçar com in
suspeita precisão, o perfil moral e

''Politico do sr. Nerêu Ramos, corno

Presidente do Senado a quem os

seus pares devem o êxito e o ren

'dímento dos trabalhos, é partieu
.i1.armente grata aos que, seus cocstn

;duanos e correligionários da pro-

o MOMENTO

Tomando Hitler
4guia puro

Receberá seu diploma, hoje,
na Capital da Ré'pública, de

pois de brilhante curso no Con
servatório Nacional de Música,
a exma. senhorita Maria Ade
laide Moritz, nossa distinta
conterrânea, filha do sr. José
Moritz e da exma. sra. d. Anto
nieta Freyesleben Moritz.
A senhorita Maria Adelaide

Moritz forma-se com mereci
dos louvores, pela sua dedicação
aos estudos, agora compensa
dos pela regosij o de. seus dignos
genítores,
As numerosas feliCitações que

a gentilissima diplomanda rece
berá de suas ami�inhãs e ad
miradores, ajuntamos as do "O
Estado".

ram presos quasi ao mesmo

tempo.
Enquanto Jesus era vilípen->

diado e flagelado aos olhos da <

turba ígnára, Barrabás era,

vergasteado e torturado em

uma cela imunda.
Duas vidas estavam em jogo"

entre o Pretórío, mas Pilatos"
cínico e covarde, deixou-se lu
dibriar pela influência satàni-
ca de Anás e Caifás que maís..
temiam as excelsas qualidades;
espirituais de Jesus que a in- -

fluencia política de Barrabás..
Os seguidores do Nazareno a

meaçados e espavoridos aban
donaram-no á mercê do des-
tino cruel, enquanto os simpa-
tísantes de Barrabás, sedicio--·
sos influentes, sob o manto do"
disfarce e protegidos pelo sa-"

cerdócio, tiveram livre ingres--,
so na sala do Pretória, na ho
ra da decisão fatal. Dai o mo-

tiyo porque a turba opinou.
'

ululando pela crucificação do,'
bondoso Nazareno e libertação
de Barrabás naquele mal fada-
do aia.
Findou-se, pois, a vida pú

blica de dois vultos proeminen-
teso Um representava o espiri-
to, outro a matéria, Jesus éra..
a essência de Deus, Barrabás
a concepção do homem prora
no sobre a face da Terra. O ;.

primeiro procedeu corno espi-
rito imaculado e puro, o segun--
do como homem falivel sobre:
a infunção das coisas naturaes .

por ascendência de Adão.
Um seguiu para a morte do>

corpo e o outro para o ostra- -

cismq desolador da mais rre-»

gra miséria. E porque? .. por
que os centuriões lhe tinham
posto fogo a casa, cujas cha+
mas consumiram tudo, ínctu
'síve sua infeliz companheira ..

- Miriam.

Barrabás, ao contrário, ali
mentava um ódio mortal con
tra as torpesas de Roma e con

citava o povo de Israel á rebe

lião, á chacina das legiões ím

periaes que, sob àJS ordens de
Pôncio Pilatos, devassavam os

lares, torturavam e assasina
vam cruelmente seus compa
triotas. Não era, pois, realmen
te um ladrão ou um crimino
sos como pensa o vulgo em

virtude de histórias mal con

tadas. Era apenas um patrio
ta da têmpera dos Barrabás
hodiernos: um revolucionário
em defesa de uma causa jus
tíssima, apesar de inoportuna.
Perseguido organisava no de

serto a sua legião de bravos,
composto, na maioria, de fora

gidos da férula insuportavel
de Pilatos. Preparava-se para
o ataque, mas as hostes roma

nasa eram sobremodo podeho
sas. Precisa, pois, de uma for

ça maior e mais bem equipada.
Sabia que Jesus de Nazaré era

mal vistos pelos sacerdotes e

gosava de um grande prestigio
desde Hobron a Cesameia. Foi
ao seu encalço e o encontrou
na casa de Lázaro, - onde se

achava também o filósofo Jo-
sé de Arimateia. Confidencial
mente, a sós com Jesus, expos
lhe a finalidade do seu encon

tro. Jesus amavelmente o

evortou sobre a temeridade de
um ataque às hostes romanas;
ademais previa-lhe o fracasso
urdido pelas traições (como
depois se verificou). Jesus pro
curou, pois, demove-lo em vão

Arí Capela,' nosso conterrâneo, recebeu ontem das mãos

do Presidente da República, a espada simbólica do oficialato.

Na modelar Escola de Rezende, pela dedicação ao estudo, pela

opulência de talento, pelo obstinado rigor da força de vonta

de, o jovem barriga-verde foi primus inter pares. Nem porque

sua vitória seja pessoal, dela deixamos de orgulhar-nos .

.É que, mais uma vez, a alma catarinense se reflete, e 'i€

condensa, no trabalho silencioso de um autêntico representante
dessa radiosa mocidade de Santa Catarina.

Arí. Capela de nós exige, pelo menos, a homenagem de

aplaudi-lo calorosamente, sem reservas, como um legítimo líder

da nova geração catarinense. Líder pelo exemplo; líder peja

inteligência; líder pelo amôr ao trabalho; líder pelo entusias

mo; líder pelo seu esplendido e notável triunfo.

Com estas palavras, a que a sinceridade não permitiu nem:

lustre e nem eloquência, aqui lhe deixo a minha continência ele

ARNOLDO SUAREZ CUNéo-
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

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu C011-

sultório e residência, para a

Rua Trajano 41. Telefone
1.009.

Consulta das 10 ás 12 e rias
16.30 ás 19 horas. .�

víncia, não raro ouvimos, vindo dos
charcos .da inveja, à guisa de cri
tica à sua atuação política, o coaxar

das rãs despeitadas ...
Não convirá à transcrição pela

folha udenista local o discurso do
líder udenista do Senado, a que ncs

estamos referindo. Mesmo porque,
em matéria de educação política e

de exatidão de juizo não há espe
rar dos de cá qualquer gesto espon
tâneo. E isso, que parece uma per
da, é para nós motivo de realce
maior às palavras do líder da U.
D. N. no Senado, para onde o ude
nismo catarinense não conseguiu
enviar um só representante.

FREC'HANDO •• a

paisano.
. Guilherme Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


