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A síiuação Iuternectoeal deli
ntr-se-á em- 1949 1

NA SESSÃO DE ôNTEM, DA ASSEMBLtIA, FOI APROV!J>O' o PROJETO QUE ,FIXA A DIVISÃO TERRITORIAL DO ESTADO, COM A CRIAÇAO
oos. mw-os· ·MUNICIPlOS- DE· CAPINZAL, nU�RANG-A� -MASSARANDUBA- eIRATUBA, _ rsro., TANGARÁ E. _TURVO.. OS .. "ETERNOS. VIGILANTES
PRIMARAM PELA AUS�NCIA: BARR-OS LEMOS, JOÃO JOSÉ CABRAL, MAX COUN,: AROLDO CARVALHO, WALTER MüLLER E RAMIRO EMEREN·

CIANO, DEPOIS DE DISPENSAREM O. "JETON", DISPENSARAM TAMBÉM.. ü- TRABAI.HO!

'ruo, (A. C.) _ De vez em quando chega um telegrama da Europa ou

da América, dizendo que a tensão internacional melhorou um pouco
mais. Na verdade, ninguém se ilude mais a respeito da gravidade da si
tuação. Não há melhora alguma. Cada vez as cousas se complicam mais.
Cada dia se torna mais difícil o caminho de uma conciliação.

Basta olhar os "pontos nevrálgicos" para ver que .as causas gera
doras da inquietação e. do desassocêgo permanecem de pé. Chegou-se a

algum acôrdo a respeito de Berlim? Ou a respeito da Grecia? Os rus

sos não, continuam controlando os balcans? Os comunístas não insistem
em agitar a França? O Komínforn parou de expedir suas instruções sub-

. vcrsivas aos partidos comunistas dos outros países. .

Agora, para tornar a situação mundial mais séria, aí está o caso na
China. Ninguém pode ter ilusões acerca de que significa para a causa da
paz lima vitória vermelha contra os chineses.

Entrementes, na eminência de uma derrota fragorosa, os comunís
tas desferem um golpe em Berlim para impedir a realização das eleições.
Os aliados não reconhecem o govêrno títere inatalado pelas baionetas
russas. Os alemães anti-comunista reagiram no setor democrático indtl
áás urnas e derrotando 'os seus inimigos e soldo da Rússia. Mas foi um
ponto de fricção ·que se criou.

.

Na O, N. U., os representantes soviéticos continuam sendo falprc.;
de discórdia. Evidentemente não conseguem arrastar aquela enti-Isue na

ra os seus pontos de vista. A O. N. U.; entretanto, se desprestigia e eníra
quece reduzida á absoluta inanidade em face dos mais serivos problemas
inte+nar-ionai s da hora presente.

Tudo indica, em suma, que em 1949 os acontecimentos tomarão um

ACU5ADA A U D N
rumo l11�i� dif'inido

..
De qualquer modo, ninguém pode olhar a situação

com optinismo. .

• • M ..

Enquanto. na Assembléia do Estado, os deputados da U.D.N. se O Brasil é o segoQdo A Men�agem
·

tra a ert
-

d
. · "

d freooez d.os .EI. UU. do PapaInsurgem coo ra a cfla�ao e DOVOS mUDlclplOS. a pretexto e �OVA YORK, 22 .u. P.l - o co- CIDADE· DO VATlC.·\NO,

Qoa -Importam am desmembramento de outros em Ararangua mércio enLre o Brasil e os Estados 22 (V. A.}::"'_ A Mensagem de
. ti ti . ,- Unidos, durante o mês de outubro Natal rio Papa Pio XII será

O Prefeito bdeoista, com o apõio de seus vereadores. trama a �:ISS::OBr:���SOl: ��o;��d�s!:V���; ��l;,��,!��:s. em vinte idiomas

incorpóracâo de território cataríoense ao Rio Grande do Sul'! �: ;������ol����r��:�e: �� �I��� lia�oP��1L�f�C��oi:�;;l'����l i�a;
o "Diário de N�ti�ias" deJ'ôrto terêsses eCOI�ômicos . e finallc�iro tados? dutos norLe-arner-icanos, segundo dia 2!1 de dezembro (7 da

Alegre, em sua edição de õntem, de outras Unidades da Federação. Atraiçôa Santa Caiarlna, apunha- '. .. ..
"

publica, em grande destaque, ::. se- Sôbre o acontecimento vai o laudo-a em ponto vi ral para a sua
uma nota disf.ribuida a rmprensa manhã no Rio de Janriro).

guinte cota:, 'DIÁRIO DE NOTICIAS fazer ampla econômia e fomentando a desordem pelo Escr-itór-io de Expansão Co- pelas ondas de 19-87 e 21.06

"Segundo informações colhidas divulgação das demarch'es que 5C es- no seio de populaçí..es Iaboriosus r mercial do Brasil. Apenas o Cana- metros.
em fonte oficial, o importante mu- tão encaminhando". pacíficas l. dá diz a nota superou o Brasil A solene Xl issa Pontif'ica l.
nicipio catarinense de Araranguá Como se vê, a U. D. N. estú em-

'

I d' é' m f"
.

d I P
.

quer a sua desincorporação do vi- penhada numa obra de traição ? iu- no vo ume
.

e com reio co_ os o reia a pe o apa na noite

zinho Estado de Santa Catarina e tegridade territorial e politica do Confere
.....

nela Estados Unidos. As transaçoes co- de 24, será irradiada pela e-

sua anexação ao Rio . Grande do nosso Estado. E isso ocorre 110 merciais durante o mês de outubro m issora do Vaticano nas 011-

Sul. extremo sul catarinense, enquanto d ..• atingiram a sorna de 85.700,00 das de 31.06 e 50.26 metros.
Nêsse sentido, é pensamento da no plenário da Assembléia Legisla- P .m·,n. "t ros dólares, cif'ra essa que coloca o No fim ria :\']issa SOIPM, cer-

Prefeitura e da Câmara de V�r-:>l!.- tiva, os r-epresentantes da Il. D. N. C :;;
dores daquele municipio barriga- combatem tenazmente a simpres e

'A:\�E,', 22 (V. A.) - .A Fran- Brasil em lugar de maior impor- ca das 00,30 horas (GMT)
verde realizar um -:plebiscito no licita desanexação de distr-itos que ça c a Itália concordaram formal- Lânci a na comércio exterior com (2-1 horas e meia, no Rio de

próximo ano, em obediência a pre- constituirão novas entidades mu- rneutc ,·BIll. truhalhur conjnnlamen- os Estados Unidos que. O Reino Jan ei ro) ser-á irradiada para
ceito constitucional. nicípals autônomas. lJ' P':!l'�l a:;"1Ii:'I" 1)' l'e;�()istrn,;i\O l.'nil-I(). 1':'al1\�:;;' <: demais países la- a ArncrIea do Sul a meusa-
De acôrdo coro. informações fi- .i.nuusop 0l!l1UI � é1sP:>od!l[ lnpl�� da Europa Ocidenlal. O,; ministros t.ino-smeri canos. gC';1J papaI·, nas, 011(1:(S f{1'

dedignas que recebemos. esmaga- ao Estado é o que revelam os mun-

dora maioria dos araranguenses VI'- datários udenistas, levados i Ass'�n!-
do Exterior dos dois países, con- Acrescenta a nota que durante 19.87 e 25,55 metros, em sua

tará Dela sua incorporação ao nosso bléia para propugnar as cansas do de Carla Sforza e Robert Scbuman, o mês De outubro o Canadá teve versão espanhola.
Estado. Estado, defendendo-o e promoven- conferenciaram, nesta cidade, on- um s-aldo desfavorável do A versão em português se-

Essa simples noticia, que publica- do-lhe a prosperidade. Ao invés tem e ·hoje. O comunicado que 25.000.000 de d-ólares e o Reino rú irradiada, nas ondas
.

de
mos em primeira mão, é motivo disso, que faz a U, D. N., com :1 marca o fim {los entendimentos -,�. t 3106 50 'JI'!

'

2015 Gl\i1'
para exaltar. a situação .destacada I cumplicidade do silêncio, senão Unido outro tanto, enquon o que o .

, e ,�as ,

do Rio Grande no conjunto de in- com a ajuda direta dos seus oepu- mantidos enLl'e os dois chançele- Brasil' registl'ava um saldo· havorá- do ,dia 25 (17 hora:'i e 15
res anuncia q ue roi "encontrada' vel de 6.100.000 dólares. José Gar- minutos no Rio).
uma perf':eila identidade de pontos rid:o Torres., diretor do Escritorio A mensag'em será ainda
de �ista 11a maneira ,como os go- de Expansão Comercial do Brasil, in'adiada em Ar,\be, Alemão
vern-os italiano e' francês encaram disse que a elevada posição do LeLão, Etiope, Francês. Ho-
os princi'pais problemas do momen- Brasil no comércio com os Esta\ landês, Polonês, Rumaico,
lo". dos Unidos não obedec-e a um au- Esloyaco, Tnglês, Lituano,
Mais adiante o comunicado sa- mento .de intercâbio, mas sim a Techeco, Ucraino, Esloveno,

Jienta a necessida,de da colabora- manutenção do comércio' num al- Estoniano, Croata·e Hung'a-
ção entré as dua,s nações para o to nivel, enquan Lo que- o coroércio 1'0.

programa de.org'anização de uma DOS Eslados Unido� com outros

Europa' unida. Não foram f'orne- 'países sofria lima queda. Assina
cidos detalhes sobre os pontos da lou quê o comércio .dürante . o

ag'c-nda das diseussões ent.re os mês de oulubro repr,esentou viu

dois ministros mas supõe-se que, te por cento do total do intercâm
abranj�m o problema das colonias bio dos EE. UU. com a América
it:;llianas e o Pacto do Atlanf.ic-o Latina, sendo de três vezes mais
NOl'te. que as transações comerci-ais dos

Estado Unidos com a Arg.entina.

;.

.Proprietário e D.
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Estimule seu filho a ter personalidade desde pequno, confian
do-lhe uma caderneta da CAIXA ECONõMLCA FEDERAL DE
SANTA CATARINA, o melhor presente de Ano Novo, para que

saiba compreender o valor da Econômia.

Os Estados Unidos alterarão o

Pacto, de Bogotá
Defesa dos govêrnos constitucionais e

democráticos do Brlmisfério
WAt)HINGTON, 22 (U. P.) - O Departamento de Estado 1eIJunciotl

o uso de força, nas modificaçõ.es políticas .na. América Latüm, �OUII)
•

plorável e inconsistente com os ideais das repúblicas anlE'ricana�",'0,
Estados Unidos desejam desenvolver um esfôrço legítimo para -::nco,·a,ir.r
a d�mocracia e favorecer os procedimentos constitucionais em noss') He..

misfério. A nota, esta tarde. fornecida pelo Departamento de Estado
lienta que a utilização da força instrumento de mudança polHica 11:1"
sómente deplorável, mais ainda inconsistente com os ideais das repúbli
cas americanas, aumentando consideràvelmente o perigo para a segu
l'ança de todas as nações americanas. Acrescentou que si o uso da fôrça
continuar, poderá criar uma situação bastante séria, que ocupará a

-

aten
ção de todos os países do Hemisfério Ocidental.

Em sua comunicação, ai'nda informou <) Departamento de Estado
que havia fornecido instruções aos seus embaixadores na América Latina,
para que iniciem entendirhentos com os ministros das Relações Exterio
res nos seus respectivos países, nesse sentido. Os diplomatas all:'�ri!:"a
llOS deverão, em seguida, fazer um completo relatório sôbre o que viram
e o quC' discutiram com os chaucl'leres.

. •

O Departamento de Estado instruíu seus embaixadores pará C]1!e,
nos conversações em referência! sejam examinadas todas a medidas ne·

cessárias para defender. os govêrnos constitucionais e democr:í.ti�os no

Hemisfério. Um dos pontos a ser examinado é o referente ao drfilliti vo
não reco'nhecimento dos govêrnos impostos pela fôrça na América. Nos
meios autorizados daqui, aliás) tem·se afirmação que o caso do governo
da Venezuela é um exemplo de derrocada da autoridade constitucional
el� favor de uma imposta pela coação e pela ditadura mjlitar. A dois de
novembro passado, o sr. Rómulo Gallegos, que foi eleito num nIeito
democrático e em obediência à Constituição venezuelana, foi derruhr>d"
após um golpe de Estado de índole militar.. .o mesmo se verificou no Pe
rú. Todavia, o govêrno dos Estados Unidos reconheceu o gOVêl'110 im
plantado em Uma em obediência a uma decisão da conferênci3 á uma

.tlecisão da conferência de Bogotá.

Aa fim de 1948 as perspectivas não poderiam ser mais
sombrias e : pessimistas

Peron se candidata rá
ao Prêmio Nobpl
PARIS, 22 (V. P.) - Edmundo

---�---------------

Michel-et, deputado e anfigo minis
tro confirmou a.o correspondente
da Assocjated Press que solicitou
ao Parlamento Sueco a entrega
do Premio Ntjbel da Paz, de 1949�
ao presidente Perón, da Argenti
na. Mfchelet acrescentou que agiu
como parlamentar, t.endo em vista;
os grandes esforços desenvolvidos
pelo presidente da Argentina ,em fa

YOl' da paz mundial. Perón, em dois
anos seguidos, tem feito alocuçõe'",
pedindo a cooperação e compreen
são de Lodos os países do mundo, a
fim de que seja evitada uma nova

guerra. Recentemente a atuação da

deleg'ação do seu ,governo, na ONU,
teve destacadissima atuação, pro

curando de todas as formas solu

ciol�ar o intrincado problema de

Be·r1im, que, indiscutivelmente,
consLitui um perig-o á paz mundi
al.

A nola anuncia que as oompras

feitas pelO Bl'asil nos< Estados

Unídos atingiram durante. aquele
mês, a soma de 40.300.000 dólares,

. ou sejam 8.200,000 dólares a

TOQUIO, 22 (V. P.) - A mor-'
mais que no mês de se!.embro, en-

te começou novamente a espreitar
o "!Jl'emier, japonês de durante a

quanto que as compras dos Esta

dos Unidos no Brasil ascenderam
guerra, Hideki Tojo, e seis outros

a 47.400,000 dólares, -ou sejam
lideres d'e guerra nipônicos. 9.700.000 dól�res a mais que ao
Xuma conf',erência de -13 minu-

mês d-e seLembro passado.
tos realizada en1I:,e o general :Oou-
glas }lac ArLhur e seu principal
auxiliar do Exército determinou

se, provalvemente, qual o tempo
de "ida que ainda têm os conde
nados por crimes de guerra.

O severo segrêdo m'nitar per�
.

mitin apenas ,que se fizesse vagas'

conjet'mas sôôbre .o Lempo da exe

cução. De acôrdo com lais co'nje
Luras, os enfo-rca'mentos poderão se

verificar em' qualqu'er ocasião de

pois ela meia-noite de hoje para

amanhã, mas, possivelmente, não
antes da larde de ama·nhã.

Tojo- a um pàsso
da forca

Um, banco de Barce
lona foi assáltado
BARCELONA, 22 (U. P.) - Cin

co homens ,enLraram na Agên@ia
dO Banco Hispano-Colonial e.

ameaçando os funcionários com

pistolas, fizeram os mesmos s'e dei

tarem no chão, roubando em se

g'uida Cel-Ca de C[li\íltr'ocenlas mil

l)PseLas. Depois do assa�to, os cin

co homens rugiram num taxi rou

bado 1)01' eles .

A ;,vRTE

está batendo â sua porta; prefira o cafe :Ml ..

�1.I, que está distribuindo, como presente
aos consumidores, finíssimas' BATERIAS, UE

ALU.M1NlO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ExprealO 810 Oistovlo ..,- LacIma -

'I horas.·
.

A.uto-Viaç60 ltaJa! - ltaJai - 11 »
�.

'

.

�890 Bru8Quenaa - BNIQu.e -

16 horu.
'Expresso BrullQuenll - NOY. Til'eJI.tc>

- 16,30 horas-
Auto-Viaçào Catar'lneDM - Jo1n'9'1U'
-. horas. ENGARRAFAMENTO DE AGUA MINERAL
_ A�tt:.;:to CatarlnenM - CUrit&bs

O sr. Camilo Valente, carajoso comerciante, está pres-
Rodoviárla SuJ...BruU - :»no AIetrr. tes a fazer o engarrafamento de suas aguas minerais, da fon

.
- R�p�g�asSul.Br.s1lelrO - JolnYil.e -I' te termal de Rio do Pouso, a poucos quilometras da ·Guarda.

IAs 5 e 14 h�CÁ_FEmA Todo O moderno maquinário, abrigado num amplo e mo-
.

AU,to-Vlaçlo
CatarlneDM - P6rto AI'" derno predio, recentemente construido, está prestes a engar-�u�:�!a�:;aBcatlU'1ne1lM - CUritiba rafar milhares e milhares de garrafas, de agua mineral.

.

- A�t�-Vfa�1o Catarlnen..
·

JomT1le A captação da agua, exigiu um 'poço de doze metro� �e
- 8 horas. profundidade, que deu um trabalho msano ao seu proprietá-
Auto-Viação C8tarlnen.. - Tllball'lo

rio
- 6 horas.

I
.

Expresso SAo' Crlató"flo - Lquna - A nova industria, esta sendo orientada pe o fílho do sr.
'I �:�sa Glória _ lACUIla - 'I� Camilo, Jofre Valente, contador geral da Cia. Vale do Rio Dou-

ASSINATURAS e �i'pr�:aU.BrulKluen.. _ BruJlqu• .; ce, que s� acha �m gozo de li.cença..Na Capital 16 horas.
.••• 16 ho-

. Possivelmente, em Janeiro, sera encerrada a nová in-Ano Cr!> 90,00 .A·,to-Vla�·o ltajÚ .... - lta..... -,
d trí

..............� ras"" ,us na.
Semestre •• '..... CrS 45,00 RApldo Sul BrasUelro - JoIJ1T1l. - li
Trimestre .•••... Cr$ 25;00 6 e 14 "horaQUARTA_J"lIlRA _. .

� I
MERCADINHO DE PE�XE . .Mês .•.... ; Cr$ 9,00 Auto-villçAo Catarlnen.. Curw

Dia 19 de' Novembro o dr Francisco Carlos Regís mau-Número avulso .. Cr$ 0,50 - li horas.
ln Ue

. ,. . ,

Auto-Viação' Catu1un.ae - Jo '"

'I gurou solenemente, o Mercadinho de Peixe, construido noNo Interior
•

-

:U���:�ãO Cata.rlnen.e _ L&gun.a I seu governo. Ao ato, falou o Prefeito e o sr. F�ancisco de S�u-Ano ...•••...... Cr$ 100,00 � ._ 6,30 hora-s.
U l I za Neves Contador da Caixa de Aposentadoría dos Ferrovia-Semestre' .••..... Cr$ 80,00 ..

, Rápido Sul BrasUelro - Jolnv • -.. .

'

T
.

t I' $ 35 < li e 14 horas. nos.nmes re r ,00

�. Expresso São Crlstt>'rIo _- Lacuna -

A fita que envolvia o predío foi cortada pelo dr. AnibalN' I
I C $ 06 7 "ora< , ,umero

avu,
so .. r , o

!
I EX'pr'é,seo Brusquénltt - BrullQu. Costa, dignissimo Presidente da Câmara Municipal.

'

,

--

116
horas.

! Itaja! _ 18 ne-Anúnci� -.diante contráto, f ratU\tO-·ylMãO Ita,a-, FEIRA LIVRE
,- Expresso Brusquen.se - Noya Trento

Também, no dia 19, o Prefeito Municipal, inaugurou a.

O ....�
\

• 'I - 16,30 horas.
S on_8, mesmo nao l Rodov!Ar\a Sul Brasil - POrto AlqH feira Livre, que fica na Avenida Rodovalho. Após 'Ü benzi-publicados, não serão - I llcr&8.

QUINTA-FEIRA 'menta pelo Revdo. Pé. Eríco, falou o dr. Regjs, Prefeito Mu-devolvidos. Auto-Viação Catarlnense POrto
nícípal e o sr. Jabes Garcia, Chefe .do Cooperativismo na sulA d·

- - Alegre - 6 hor!ls ..

irecao nao se respon- AU!to-Vlação C8tarlnenn Curitiba do Estado.sabiliza pelos conceitos - 5 horas.
Catarln_ JolnTlle

emitidos nos artigos � A8ut�;;�!s�o CASA HOEPCKE
assinados. Auto·V!açlo Catarlnen" - Tubado Abriu as portas do seu novo prédio, situado á rua Mare-

- A�t!�:çAO c.tar1neDM - Lquna chal Deodoro, a conceituada Casa Hoepcke, que, dentro do
- 6,30 hor�8.: Crlst-Ko L....' ... _ :<Estado é o maior baluarte da industria e do comercio.Exp."esso ouO v.A - --,

..'.
d T b'I.horãs..

-

_ '1/2 O novo predío, que e a maior casá' comercIal· e' u a-

• ����ar�;�1a
- Laguna •

rão, foi magnificamente construido pelo sr. Defendente Ram-
E:l:presso Brusqueruoe - BrulQue -

pineli.
"

l'.A.���iaÇão rtaJa{ - naja! - li )10. Feericamente iluminado à noite, O' predio dá viva im-

NLMpidO Sul Btlll131elrO - Jp!nTll. - .. ptessãb do$ grandes m�gazin�s do Rio e .São Páulo.
II • 14 horas.

Xa O Ia É uma luxuosa construçao que mUlto veio embelezar:&mpresa Sul Oeste I.tda - pec -

_

'

_ • horas. Tubarao.
SEXTA-FEIRA.

Rodo'Y1Arla Sul Bra811 - POrto Ale«re DISTRIBUIÇÃO DE OVOS
- A�t��:ÇãO CatarlnenH Curitiba O Pref€ito Municipal, conseguiu com o sr. Ministro da
- 5 horas.

JoinTlle Agricultura, o dinámico, dr. Daniel de Carvalho, um. mil e du-
_ A8u����o Cata.r1'llen.se

zentos ovos de galinhas, das raças, New HampshIre e Leg-
Auto-Viação CatN"men.. - t.uuna horn. Conseguiu, também, como o dr. Laura Forte Bustaman

- E�g�e:sO:��AO CristovÃo - L&guna - te, Diretor da Produção Animal mais, cento e vinte ovos de
7 ����Vjação ltajal _ ItaJa! _ 18 _ho- galinha das raças Rodes Iisland, L�ght Su:s�ex e marrecos

! ral. .' .. ' Pekin. Todos estes ovos foram distribuidos gratuitamente ao.

b1xpresso BrusquenH - aru..que
16 horas. agricultores.
RApIdo Sul Bra!f!.letro Joln"Vi1. -

O, Correspondente.b 5 e 14 horas. .

8ÁB.AlX'
Cat&rtnen.. - Curitiba
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Norte

Terça-feira
IH - 10,40 - Nort.

"�IRO DO ::;UL - i2.00 -
Morte

. VARrG - 12.30 _ Sul
PANAIR - 1:i,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte \

ORU,zEIRO DO SUL _ H,OO
Jforle
VARIG -:- U,40 - N{)rte
PANAIR - 13,60 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 -"- Norte·
PANAIR - 13,50 -,.. Sul
VARfO - 'i2,3G - Sul
ORUZEUlO' 00 SUL - 13jlílí

lVorte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

.ul
Sezta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
fJiorte

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 _ Norte
PANAIR - 13,50 _ Sul

..

Sábado
VARIG _ 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3,55'

'lforte
Dqmingo

PANAIR - 10,40 _ Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
PANAIR 13,50 Sul.

utei- De Tubarão
.

,
",

.

'.'_

Borario das empre ..

'sas rodoviarias
. MOVIMENTO NA GUARDA '.

Já começaram a chegar os�auchos para o habitual ve-

I
raneío na Estancia Hídrem mineral da Guarda, a doze quilo-

1 metros desta cidade.
.

'

Quando se aproxima o Natal e Ano Bom, o movimento
diminue, mas, em Janeiro ele atinge o máximo.

,

Os tres grandes hoteis estão e sempre construindo quar
tos e mais quartos. Espera-se para Janeiro, um grande movi
mento, na Guarda, a terceira fonte radio-ativa do Brasil e a

quinta do mundo.

BEGUNDA·FF.IRA

Auto-V18�O
- 5 horas.

RA91do Sul. Bruileiro - JOlnT1le -

1II li e 19 horu.
- • horas.

Auto-YlacAo Catarlnense - Joln'!1le.
- II horas.

, Auto-Viação CatarlneDM - Tubw.rlo
- 6 horas.

Ext>r�s90 SAo CrlatoTlo - LquJIa -

'I horas.
Expreseo BrullQueDM - .aru.Qu. -

14 horas.
Autc Vlaçlo ltaJa! - ItaJa! - II h0-

ras.
Expresso Bru!IqUeJI.H - NOYa Trato

- 9,l1O horu.
bpreaso Glória - Lquna - • 11'

• 'I 1/2 bar...

Relojoaria Progre'Jso
de jUGEND 8P FILHO

COMPRE SEU, RELOGIO PELO SERVIÇO DE
'

_
FcEEMBOLSO POSTAL.

Faça .eu pedido por carta ou telegrama e pague
à6mente quandC? receber,'/

,---�-_------_ .. -

Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm. • ci".l

Coaatltulçao d. Socledad..
NATÚ'RALlZACÔEB
Titul� Deolara't6rto.

N. 31 cr$ 100.00 N. 9 cr$ ?60.00
Despertador de bola0

ilumtna a noite
Sui..o de qualidade

Uma maquina fotografica
americana d. foeU

manejoEacrit6rio • Reaid.ncia
Rua Tiradenu. 47.

I�ONE -. 1468
NOlloa relugioa aao ailompa ""ha.doa doa 're.pectivoa C!ertificadoa

ele garantia.
PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENV(AMOS GRATIS

JUCEND & FILHO
Curitiba Praça Tiradellh. 260'- 'Paraná-

.-

BRONtUITE
AS·MATICA
Durma bem' a noite toda
Aqui está um remédio caseíro-:

e econômico que lhe dará alívio"
rápido da tosse e da bronquite
asmátíca, proporcionando um. '

sono reparador a noite tôda ,

Nada mais garantido no mun.;
do do qUe Parrnlnt - tomado
duas ou três vêzes ao deitar -
para combater a. asma sufocante'
e a tOSSe rebelde da bronquite.
Compre 'hoje 'mesmo um vidro-·
de Parrnlnt nas boas farmá-
cias. Confie em Parrnl:u que
lhe proporcíonará alívio seguro
e rápido dêsse esforço asfixiante'
para respi,J;al' .

p-19

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 países visinhos, o Dr. Cid Ho- ,

cha Amaral reabrirá seu escrítórío

(Rua Presidente Coutinho n. 22) .. ,
nos pr-imeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções ée seus amigos e'

clientes.
Pedro Medeiros. Auxiliar

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

.

.....................o••"'�

I Datilógrafa �
i diplomada ::.
: Oferece seus seruiçcs.

'

•

:
•
•
••
• Caixa Postai 55.
•

:.. ,.

Cartas a Maria Inês
Ferreü·a.

II.. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .

NEM SE DISCUTE t

Em minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ:.

:MIMI, ainda mais agora 'que está distribuind<ll"

con1O brinde, valiosas BATERIAS DE ALU·
MINIO. I

.............................
' -

SEN'HORITA!
A ultima creação em refri
gerante é Q Guaraná KNOT"
EM GARRAFAS GRANDES'

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

• ••••••••• r ........

!
....................... ..,.-

_ v, Sia.. de _tar,ao .........
oe, • gencü_:ESTEÉ TAIf-' ;

aFl'1 O I1ElI APERITIVO
PREDiLETtJ! . i

f U/'f ,/)f)OlJUTO DA KI10Í"f.A..IItA,ClIlf. � U6/1R01
I ITI......I ....

PASTA DENTAL
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Celina

PAULO i\fALTY
Faz anos hoje o sr. Paulo �'blty,

.funcionário da firma Osni Gama
.:Ltda.

Ao aniversariante enviamos as
· nossas felicitações.

Fazem anos hoje:
_ a graciosa menina Valda Ines

- filhinh'l do sr. José Lisbôa;
.
- a cxrna. sra. d. Allpia de Souza

: Lúcio; •

- a srta. Amélia Valvcrde, fuli.
«cionária da Cia. Telefônica Cat3ri

.nensc;
- O sr. João Francisco Gonç�ll ..

'ves, motorista;
- a encantadora menina I1za Te

'rezinha, diléta filha do sr. Franeis
,co d'Avila, operoso funcionáriC' da
>_conceituada firma Mayer & Ciü.

- a interessante menina R(,sa
Kalafalás, filha do sr. Ciriaco .1oã'o
Kalafatas, conceituado com:,rcinnle
.:nesta ,praça,

VtAJANTE:
! JOÃO EICKE

Encontra-se nesta cidade. acem

panhado de suaI exma. familia, o

'!lasso distinto' conterrâneo sr. João
Eicke, ativo representante ela Fá-

, brica rle Papel Itajaí e pessôa lar

gamente estimada em todo o V::Jle
do Itajaí.

.

A João Eicke, formulamos votos

,.de feliz permanência entre n')�.

Noceii

GINHMA:S

Tintas Esmaltes Vernizes 'PIRANGA
DIRETAMENTE DA FABRICA hO' CONSUMIDOR, POR PRE

ÇOS DE TABELA, SERÃO VENDIDOS PELA LOJA YPIRANGA,
A SER INAUGURADA EM JANEIRO - A RUA TENENTE S'rL-

VEIRA - EDIFICIO ROMANOS.

'UM ESTABELECIMENTO ESPECIALISADO' DA CONDOROIL

TINTAS S. A. - RIO, PARA SERVm A CAPITAL CATARI

NENSE

Simultaneamente
ruZT, hoje ás 5 e 7,30 horas
ODEON) hoje ás 7,45 horas

Sessões Chies
Uma mensagem de fé, arnôr e ab

negação. Um dos melhores dramas
destes últimos tempos
Um filme que póde ser compu-

rado com
..A Cançao de Bernude!c".

A VIHGEM MORENA
.

(A vida e os Milagres de Nossa
Sennorn de Guadalupe)
Um incomparúvel filme Mcxrcar«
CO�I. Jose Luiz .Jimenez - Arn

paro MorilIo
Um filme cuja grandiosa emoção '

será sentida por todos os coracoes

Nuncu, um lilme atingiu tanta be
leza. .. tão triunfante pcrfeiçâr
No programa: 1° A Marcha da

Vida - Nacional. 2° Atualidades
Warner Pathé - Jornal
Preços: I Cr$ 4,80 e 3,00
Censura livre .Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar na sessão
de 5 horas.
Sábado NATAL

B1 CADA CÓRAÇÃO U:Vl PECADO
ROXY, hoje ás 7,30 horas

RAINHA DOS TRóPICOS
COM: Maria Antonieta Pons etc,
No programa: 1\tualielades em APRESENTAÇÁO DAS DEBUTANTES

Revista 73 - Nacional - Short Já se acham inscritas as senhorinhas Maria Terezinha Monguilhott,
Preç»: Cr. 3,00 único Janete Gonçalves, Guida Bott, llze Gevaerd. Edith Spoganitz, Yolanda
Censura ate 14 anos.. V. Leal, Norma Couto, Stella Cherern, Maria de Lourdes Darniani. -The-
IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas rezinha G. Fialho, Regina da Costa Godinho, Nevde Boas, Maria de

DUAS ALMAS SE ENCONT1\AM Lourdes Mesquita. Luiza Helena Machado, Irene Elci Barbosa.
COM: Joel Mc Crea - Miriam A apresentação das DliBUTANTES terá excepcional brilho, pois

Hopkins - Edward G. Robincon

f
que, para isso, houve ontem, às 16 horas. no salão da Secretaria do Clu

No programa: l° A Marcha da be. uma reunião, com a presença das senhorinhas inscritas, do Presi
Vida 57 - Nacional. 2° Bclozus do dente do Clube. sr. Solon Vieira, do Secretário Geral. Arnaldo Dutru

Sião - Short da senhorinha Laila Frevesleben, cue tomou a iniciativa da organização
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00 da apresentação das DEBUTANTES.

.

.... ' . .. • •...•.. .-, ... " ...•.• ' . . •

1" OI marcada uma nova reulllao para o dia 29 do corrente, às 19 30,

FILMES DA SEIVrAN.\ que _t_erú o comparecimento de todas as DEBUTANTES. Haverá ne�sa
HfTZ, amanhâ 'úS' Y.30 ho ras : .. U,C\!.�laQ llll;l cl�sal'p C91!_\ a. orquestra do .C�l1be. . .

A VtHGE1\'l MOHENA .

tÓ:
• ,Ha\'cra a entre�a ,ôe um -vuhC?so 'relógio pulseira, em, exposíção nas

,

vit ri nex da JOALHERIA GALUFF, para a senhorinha que fôr eleita a
.. . . . . .. .

�
"

: '. ."

RAINHA D <\S DEBUTANTES
ODEON, amanha as 7,30 Loras ' '.

� I .

_ • •• .
.

DUAS ALMAS SE ENCONTfiM.! �OI' tudo ISSO. o BAILE DE S.�O �lLVESTRE tera o maxuno esplen-.
'.. dor este ano no Clube "12 de Agosto".

.................................A notável e admiradora cantora
conterrânea senhorita Nazira _\1an
SUl', nos brindará no próximo riia
28, as 20,30 horas, ÍlO Teátro ,"'!'va
ro de Carvalho, com mais um iuag
nifico r-ecital.,
Para essa noitada artistica o

aplaudido suprano catarinensc, or

ganizou o seguinte programa:
la Parte

Alessandro Stradella (1(i4ií�1í)8:2)
PeI' Pietá ; Gaetano Braga, i Sa se

renata; W, A. Mozart, "Nozze di Fi
garo". Vai, che sapete ; Paul Vidal,
Arielte.

2" Parte
Joh. Brahms, Wíegenlicd ; Guy

(J'Hardelot, .Because; Alfred Bnche-
1et, Chere nuit; Gabriele SibclJa. O
bimba, bimbeUa .

3a Parte
João Partaro (modinha imperin I),

Hei de amar-te até morrer; Fran
cisco �,Iignone, D. Janaina; Fnlll
cisco 1\iignone, Improviso; Pucc.i·
ni, "La Bohême" i Mi chhma 1�!)

l\Hmi.
-

Ao piano tocará a professora Olga
Richter

.

HOXY, amanhã ás 7,30 hor-as
FANTASMA DO DESERTO

Ii\IPERlAL, amanhã ás 7,30 horas
Cf;US DO OESTE

• •••••••••••• 0 .

Sábado - NATAL
.

HITZ c ODEON
EYl CADA CORAÇÃO UM

PECADO

Vida eocial

Vê passar hoje, seu aniversario natalicio, a gentil surta. Ce liuu :\0-

v.'Ceti, íntelígente e dedicada auxiliar dêste diár-io e elemento de destaque

. .na vicia social florianopolitana, diléta filha do nosso oonterr-ânco sr.

•

Roml1lo Noceti e de sua exma. s ra, d. Orlandina Noccti.
..

_

A inteligente e simpática senhorita Celina recebera, por êsse .noti

-vo, das inúmeras pessôas que lhe felicitarão hoje, sinc�ras homenagens,

.ás quais nos associamos prazerosamente,: í'azeudo-Ihe votos de Iclicidaties,

• -extensivos, também, a seus progenitores.
--x--

,ANIVERSÁRIOS: de Aprendizes Mar-inheiros d:.! San-

MENIN,A ANA-:VIARIA ta Catarina; Serviços Aéreo, Cru-

A data de hoje" é de fest-is para zei ro do Sul Ltda, Rio de .l-incno ;

.•'0 feliz lar do nosso distinto r-ourer- Thc Texas Company (South Ame

.rãneo sr. dr. Raul .Schaef'er suo-li- rica) Ltda.; C. J. Batista, do Rio de

_,der da bancada pessedista u" A:,- Janeiro; dr. Alves Pedrosa, .Ini)'. de

, .. sembléia Legislativa e de sua e xma. Mcnores ; Comandante e oficiais da

espôsa Lúcia Schaefer, por rcgis- Policia Militar, de Flor+anópclis',
lar a passagem do primeiro aniver- Preícitu Municipal ele São .11):,;(-.

.sário de sua graciosa filh inua Ana- Agradecemos c retr-ibuímos, xr-u-

.. Maria. sibitizadoe, os votos de boas (l:,;tas.

Aos distintos pais da intrr-scss.m- ,

te garotinha enviamos nossas Icti
. "citações com os melhores valos de
(,um futuro venturoso para a vivaz
Ana-Maria.

140 BATALHÃO DE CACADOr:ES
EDITAL DE COMPAREêIMENTO
Todos os cidadãos da classe de

1930, aptos "A" e "B" em insp:!:;i'io
(Ic saúde e residentes no município

SAURAU DANSANTE rle Florianópolis. que ainda não �(l!Tt-

Somos gratos à gentileza do con- "'lreceram ao Quartel do 14°,13 C.,
-vite que nos endereçou a cliret:->ri:1 devem fnê-Io até o dia 24 do co;:

do simpúlico Clube ]3.ecreativo 12 ,'pntf� impreterivelmente.
,de Setembro para assistil'm()� aI) Paulo GoJtleahjes Wtber Vieira da
sarau 'dansante que a anil1l'Jfl9 �o-' )?�.�a. Tte.-Cp]. Comanclante.
ciedade dc Capoeiras fará r ....::llizar

I
em sua séde social em noitc elr

·

24 do corrente.

BOAS FESTAS
RecebenlOs' gentis ,cartões e te-

·

JegraJl1as de boas festas d3s se,

Igt;lnte� pessôas e firmas: Tecni

gràfie:1 S. A., do Rio de Jfln�ir:):

'Comandante e guarnição n[1 Esrc!a,

0·0 ••••••
•

••••••••••••••••••••

Domingo, RITZ, ODEON e IM
PERIAL

EXTASE DE AMóR

Dia 30
TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO

Estréa
ROCAMBOLE

(O Homem Demônio)

Irmandade do S. Jesus dos Passos
e 'Hospital de Caridade

Fu'ndad'a em 1765--Aniversário de Fundação
De ordem do sr. Irmão Provedor desta Irmandade, convido os Ir

mãos e Irmãs, para, revestidos de suas insigneas (balandraus e fitas).
assistirem as solenidades com que esta Irmandade comemorará o seu

1840 aniversário de sua fundação.
Dia 1° de Janeiro:

.As 6,30 horas - Comunhão Geral elos Irmãos e Irmãs

As 8)30 horas - Missa com sermão ao Evangelho.
Consistório, 22 de Dezembro de 1948.

Luiz S. B. da Trindade, Secretário

A COMPANIA TELEFONICA CATARINENSE

AM'JR &ATURNINO R. DE Bld ro
e

SE..'N"HORA
participan1. aos par.entes e pes:,ôas
dc suas relacões o nascimento de
sua filha Sônia. ocorrido d'Í:-t
20-12-48, na Maternidade "Dr. C:lrlo�

Corrêa".

A DONA DE CASA

prefere uma BATERIA DE ALUl\llNIO?
Pode recebe,la <te presente. preferindo o CA,
FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI.

esperando merecer o apoio com que até o presente
vem/sendo distinguida, por seus clientes e ami

gos, lembra seus serviços de FonolrDme,
para os cumprimentos de
NATAL e ANO NOVO

, . SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA I! ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

.

'

.

.

.

garantidos 100%

ÓTIÇA'MOl)��()JàAO. PINTO; 2StFrent, 'aô�<res�6;ó
.J;;{úf�:,,,,:\,;�o�o.·�t�90).;'<;i;;hr.;�c;;:;i

CLUBE DOZE DE AGOSTO

,,_,.�-_·...................w.._....._· ...............
· ............._....-�-.w.-.-�.....,.".•.,. ....

)IAXOEL RODRIGlJ"'ES DE ARAúJO e ID;ZIO S. DE SOlJSA
!\:N11'A �l. ARAúJO

Tom�pdo
4Quia

BUter
DUrO

par ticlpam '-IOS parentes .e pessoas de pUJ'tldp. .!OS parentes e pessoas d.
suas 1'f'1.;1Ç'Õt:'� o couu-aro de casamento �lIas r'elu('ões o seu contrato de casameu...

de "'U filha i\'II,ra com o sr, Hézio S;,de to com a senhorita Anita Nara Araújo.
Sousa.

.. Ptortanõpolís, 16�12-48. . . Florianópolis, 16·12·48.
NARA e lIll:ZIO

. confirmam

Nãt> terá indisgestão

,..-.·.....-_._-_......-......•.......·_...- ..............,..,....-wt-..........,......
• .....-.....·..-,,.w....".

DENTRO DE POUCOS DIAS ,CIRCULARÁ O SEGUNDO NúMERO DO
..ANUÁRIO CATARINENSE"

Abundantes informações. sôbre o ano astronômico, religioso, fiscal
do Estado, agrícola do sul brasileiro. Principais festas da Igreja. Efemé
rides nacionais e Catarinenses. Calendário da FEB. - Epocas de paga
mento de impôs tos em cada município catarinense. - Horarios com

pletos das emprêsas rodoviárias e muitas outras informações de uti1i-

Idades
geral. - PARTE LITERARlA: colaboração especiais,

.

assinadas
por D. Joaquim Domingues de Oliveira, Arceb.ispo MetroPol.itano; Al�
tino Flôres. Osvaldc Lopes, Francisco Sabaden, Arnoldo São Tiago.

I Mons. Gersino de Oliveira. e Inuitos outros' intelectu�is. i
,"

Esboços biográficos de Juvêncio Araújo Figueiredo, Horacío Nu..
nes 'Pires e Ogê Manebach. - Contos, poesias, anedotario, histórias.

Pedidos de exemplares pelo serviço de reembolso postal ao Di..
retor - Comercial. \

Praça Getúlio Vargas, n. 29.

Rádio Guarujá !

1120,00
- Brinde musical das Tínta&

YPIRANGA

PROGRAMA PAR.LA HOJE 20,05 - Variedades
20,15 - Mário Sousa

9,00 - ABERTURA -,- Bom dil: 18,15 - Sólos de piano
para você... 20,45 - I�stitut,o de Cultura R('li�

9,30 - (:;-randes Artistas glOsa

1000 - Músicas brasileiras em 21,00 - Grande Diario do Ar

'<Travações 21.31l - Orquestras :;iinfâ!licas
1030 - MUZAK 122,00 - Músicas populares vari::.das

11:00 - Anibal Troilo c sua o1'q, . ;2,30 - Úl!!mas �elodias
11,15 _ Chucho Martinez _3..00 - Boa nOite - ENCERRA-

11,30 - Brinde músical das T;n,as MENTO.
YPlRANGA " .•.•.•••. ' •..•...•.........•..

11,35 - Varieda'des em gr3vaçõcs
12,00 - Oferecimentos musicau;
14,00 - INTEHVALO.
16,00 - Em tempo de valsa
16,30 - Cantores do Brasil
17,00 -- Orquestra de Jazz
1'7,30 -- Um programa para
18,00 - Carta Sonóra
18,15 - alas de piano
18,39 - Francisco Alves
18,45 - Lecuana Cuban Boys

fé Amélia)
.

19,00 - Momento Esportivo
19,15 - Arco Iris musical
19,30 - Notici'\rio da Agência

cional

PASTA DENTAL
ROBINSON

••• 4
'

.

Os motores. 'JOHNSON Sea ,Horst"
são construidos em fabrica modpr

V()cê,.. na sob todos os pontos de vista e
I á

- .

l'I por oper rIOs espeCIa Izados. Sb·

� mente são utilizadas máquinas mú

(Ca - dernas em precisão e rapid�z. Os

'engenheiros
da Johnson são reputa

dos como os melhores do ramo Dis

Na- .

tribuidores: Comércio & 'l'7t{<;Pf)I'tes C. Ramos S. A. - Jp;.'O Pinte,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE O OZ E ·O.EAGO-STO
PROGRAMA PARA· O MÊS DE DEZEMBRO

DIA 25. DIA DE N Á 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 OOIS

PR2MIOS PARA MENINOS E MENINAS.· DAS 19 ÀS 22 HORAS, DANÇAS PARA ADULTOS. DIA 3 r. SÃO SILVESTE. GRANDIOSO BAILE DE GALA,
.

:COM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1948.

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

.Janeiro

Viagens aéreas em "Catalinas"
PASSAGEIROS - CA;RGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: 'I'odas as

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

Tas, com escalas em:Itajaí - São 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.·- Ehd. Te!.: "Steiner".

A pasta ·que realmente conserva e dá beleza aos calçados,
.

em

preto, vermelho, marron, amarelo, azul e branco. Latas de abr-idor
I

americano.

A 'venda na casa Renato e na LOJA YPIRANGA, a ser inau

gurada em Janeiro - Rua Tte. Silveira.
I PREÇOS DE FÁBRICA

Um ótimo produto da .cONDOROIL Tintas S. A. - Rio - Fá

bricante das afamadas
TINTAS YPIRANGA

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

. proficua t
'

Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela
.

onda da Z;VH - 6

RADIO DIFUSORA PE LAGUNA
- 970 kílocíclos - 309·metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

r Leia, Divulgue e Assine.
.

�'Jornal ..de Joinvile"
o mais� -completo Orgam,.; de

Santa Catarina
..............................................

PREGUIÇA E FR�QUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIÀ!
Não é sua culpa!
Ê anemia que o deixa cansado,

aumenta os globulos sanguíneos e

pálido, com moleza no corpo e olhos

sem brilho.
A anemia atrasa a vida porque

rouba as forças para o trabalho.
V A N,A D ! O L

VITALIZA o sangue enfraquecido. Ê de gôsto delictoso e pôde
ser usado em todas as idades.

REEMB'OLSO POSTAL
Para casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se representante,

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

G�ostal, 539 - S. Paulo - Capital.

interior do Es t o do.
139 - Flfrinni'poliF.

Aceita-se .rppresel'1tonte no

I ..Crédito� Méix�;o,t01Predial
"Dar muito, com o pouco de muitos:"

Proprietários: - J. MOREIRA & CIA.

Praça 15 de Novembro, 20 2° andar. - Caixa Postal, 5 - Tels. 1.324 e

1.3S8
Resultado do 180 Sorteio do Plano "B", realizado no dia 1° de Dezembro

de 1948.
CADERNETA N. 31.843

Prêmio maior, em mercadorias, no valor de Cr$ 6.000,.00
APROXIMAÇõEs SUPERIOHES APROXIMAÇõES INFEHIORI:::S

,Ein mercadorias no valor de Cr$ Em mercadorias no valor de Cf$
/ 1.000,00 cada urna 500,00 cada urna

CADERNETA N. 31.844 CADERNETA N. 31.842
CADERNETA N. 33.513 CADERNETA N. 33.511
CADERNETA N. 24.186 CADERNETA N. 24.184

CADERNETA:N. 8.932 CADERNETA N. 8.930
CADERNETA N. 17.190 CADERNETA N. 17.188
AVISO: O próximo sorteio realizar-se-à ne dia 3 de Janeiro .

Q resultado acima, é do sorteio 'do mês de Novembro, extraído dos cinco

primeiros prêmios da, primeira extração da Loteria Federal,. realizada
no dia 1° de Dezembro.

Florianópolis, 6 de Dezembro de 1948.
VISTO: Hélio Milton Pereira, Inspetor Auxihar de Clubes de Sorteio
PROPRIETÁRIOS: P. P. - J. MOREIRA & CIA.

>

D. F. de Aquino, Superintendente Geral.

Comissão Executiva dosjP,ro
dutos de Mandioca

Para os devidos fins" levo ao conhecimento dos senhores inte+es

sados que, d'oravante a' s�de' desta 9a Delegacia Regional funcionará à
rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

Florianópolis, dezembro de 1948. '

THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

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

BOM NEGOCIO

I
i

I I

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
�.rta de 10'/. 80 ano· com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redeçêo,

Guia do Paraná
Publ ica relação dos compreiantes e industriais com seus ande

'(:'Ç()�
.

Cada guia e vendido acosnnanhado de um mapa rodoviário do.
Paraná e SanLa Cataeíaa.

Redação: Rua Pro'dente de 'M0I'86.!J, e, �G. - 9uritiba.
__ !.:i.�� .�.:

I

: "

Cartas para '

.'

Dr. Liudiuo- 4.16.
Pereira

Advogado-Coo tabilista
Civel, -- Comercial

Conetituicõel d. lociedad••
• I.�O. cor.bto., em geral.

.

�Orgol'lizQÇõe. contaheH.
Regiatro. e IftOrCOI, cli.pondo.
n. lUo, de CCWNlpond.nte.
Elerit6rio : Rua Al.,oro d.

Ccu-volho n, 43,
Dal 8 à. 12 hera.,

Telefo:Qe 1494

AgencÍl;�.r�) pa-:a �!CatariDa
Rua Feh�,;"St:hllllt\t. 22--Sob.
C. Postal, 69 - Tel. «'Protetora»

FLORIANOPoLIS
...................

Vende-se
Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.
,

Tratar com João Duarte. à
rua Capitão Augusto Vidal 127
Palhoça.
... � _,..,

.

PASTA DENTAL
ROBINSON

............................. '" ..

V E N D E-S E

um aparelho de chá e café de

porcelana. Tratar a rua Deo

doro,20.
.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Casa Recem
construíde
DESOCUPADA

RUA FELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de

m=r=rial,
TRATAR· NEST,4 REDAÇIo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDE-S� por motivo
.

�ç mu�ança CLUnE DOZE DE· aGOSTO
4Di�t����e�ca !r�e�s qu�!m!�!!t;!I�p!!l-�a�}r!�!��t .. festa lofantil no Dia de Natal
•
Area. de 142 metros Ide frente por 1.850 de fundos, incluindo Haverá dia de Natal,' uma Soirée infantil das '16 ás 19 horas, para

� casas de madeira e uma de material.
os filhos dos associados, com farta distribuição de bombons, carame-

TRATAR:
los e o Sorteio de dois premias para meninos e meninas.

BAILE DE SÃO SILVESTRE
.Florianópolis -- nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves. Já se encontra aberLa na Secretaria do Clube, as inscrições para

Barreiros - com o proprietário Mathías Iha. moças Debuuuüeê, para o Baile de São Silvestre.
Blunienau - com o, sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro. Muitos nomes já foram inscritos.

-

-- Pedi���;-n�s�-os distint�s leitores, '-�-'�obséquiO-d'e
-

p�;;;-che;-o .. .
.

coupon abaixo e remetê-lo à 'nossa Redação, afim de completarmos MINISTÉRIO DA AERONAUTI- .

quanto antes, o nosso Cadastro Social. CA

Nome . . . . .. •.......... QUINTA ZONA ·AltREA

Rua Est. Civil :....... D. Nasc, . ..•........ : Destacamento de Base Aérea

Mãe de Flor4mópolis
'Pai

" .. ."

\..
.. .. ,......

E D I T A L
• � •• 6 � •••••• •••• •••• •••••• • ••••••••••

Emprego ou Cargo Aos S1"'6. F<>rnecedores do De-

Cargo do Pai (mãe') partamento de Base Aérea de

Observo . . . . . . . . . . .. . , Florianópolis.
............ .. O Comandante do Destaca-

Agradeceriall;los, também, a gentileza de notícias de nascimentos, mento de Base Aérea de Floria-

casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas. nópolís tendo em vista a Circu-
.. _ .... .. _ '.___ _. -' lar nO 43, de 25-XI-48, do Exmo.

F,rm6.ci�$ .de· plantão, �.:eaq1�:��t.·Oit:.:;:pef�����::��25 - (Natal) � Farmácia Stp. Agostinho - Rua Cons- 'Mafra.
:26 _ Domingo _ Farmácia Esperança _ Rua Oonselheiro Mafra. rfà desta Unidade;' qúe..os res-

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias Sto. Àntônio e gatem imediatamente na Agê.ri::.
:\'oturna sitas às Tuas João Pinto e Trajano nO 17. cia do Banco do Brasil S. A.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autoriza- nestaCapital.
Cão dêst.e Departamento.' . Florianópolis, 10 de dezembro

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

Luiz Osvaldo d'Acam,pora, farmacêutico-fiscal. carto«, da Costa Dantas
I "y".. _ � .• _._�.

• __ • _. • .._
10 Tenente-Ajudante

.ABERTURA 'DO COMÉRCIO A:RNOLDO SUAREZ CUNEO ... ; . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. • ......

DE NATAL .. Círurgião-Dendista CATALOGO DE ·MOEDAS DO
(Decreto nO 11) Curso de especialização em BRASIL

Do dia 15, ontem, até 31, in- • dentaduras

j
Já se encontra a venda com

sive - até às 9 horas da noite. Raios X Infrr -Vermelho- todos OS preços de moedas de

SABADO, dia 18, até às 9 horas Diatermia Oúro, Prata, NiqueI e Bronze.
da .noi�e. DOMINGO, di� 19, até Exclusiv�mente co�n hora marcada Preço 20,00 em todas as livra-
meío-día. DOMINGO, dia 26 -. Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te- rias da cidade.
permanecerá, fechado.

\
Ief'on» 1.427 Pelo correio Cr$ 25,00.

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL� lNDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

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

Escola de Aprendizes MarInheiros
Acham-se abertas na Escola de Aprendizes Marinheiros dêstc Es

tado, a partir de 13 de dezembro de 1948 a 4 de fevereiro de 19,19, H:

iÍnscrições de civis candidatos à matriculã nas Escolas. de Aprendizes
Marinheiros, nascidos entre 13 de dezembro de 1929 a 26 de sctembrc

.

-de 1932.
O exame para os candidatos inscritos será no dia 7 de fevereiro dr

1949, às sete horas e trinta minutos da manhã, na Escola de AA. MM
.em Barreiros.

"

Tôdas as informações que se fizerem necessárias podem ser obti
-das na aludida Escola, no 5° Distrito Naval, na Capitania dos Port

: .nas suas Delegacias e Agências e nas Prefeituras Municipais de tôdo (

Estado,
Florianópolis, 13 de dezembro de 1948.
Mauro Balloussier - Capitão de Corveta - Comandante.

•

BR-INQUE os
rv. S. encontrará na GRÁFICA 43 S. A. à rua Jeâo Pin t o 9-A
.<0 mais variado sortimento de br iriq uedo s e livros infantis.

Presentes de Nata',
com as maiores e melhores vantagens.

Viage com conforllt�,
pelo

«RIPIDO SUL' BRASILEIRO»
.
I.

Diariamente entre
•

Fpolis.--Itajaí .. -Jeinvíle-Curítíba
,
ii

AOENTES

Fiuz'i
.

Lima I· Irm·io·
!.

senhoresAtenção, construtores
da afamada. Já se encontram à venda as TELHAS COLONIAIS

,.m�rca "ARANHA", Sim Vv. Ss. poderão agóra resolver fácílmente o

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

TELHAS ARANHA COBREM MELHOR

Se ricos quereis fica'
.
De modo teci! elegsll
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Prl!'di,. 'I·�.m.....

Gravat•• , Pijam�: .
Meia. da, melhorei; pelo. me·

ocre. preçoe IÓ Da CASA MIS
"ELANEA - Ruae. M.. ir•

o BabA0,
• i

.1A

CVMA'
Cu.,do--nl-áü'.<;.o-

-
-
-
-
-
-
-
�
r_
-

• Para-r-noque ��
e Antimagnético �
• Vidro inquebróveí I
C Preciso �

" Elegonte I

I

.
'

.� 4 ,
,

Eliseu Agui�H, tendo assumido a dírêção da Fábrica de
Fogos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE
AGUIAF..,·, situada no distrito de Saco dos Limões, .avísa 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. •.

\

•.. reune som ... acabamento N

solídes., , no p,iano perfeito!
Além de vários modêlos para'
pronta entrega ... êste maraVl

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

.

Subw�rtzmaDD
REPRESENTANTE

Catarina

S/A
para Santa

KNOT
/

A EletTo Técnrcc

ex. 134 - Tel. KNOT
Florianópolis

........------��.--.-----

Vende-se
Urn terreno em Campinas

São José, com 235 metros de

flrente por 152 de fundos

Frente a Aéreo Clube. Informa

ções nesta feda:ção .

EMPRÊSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-
Serviços' de energia elétrica

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

jucas, Rio Negro e Lapa.

Material elétrico.para insta

lações - Motores - Dinamos
� Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
_ Ventiladores - Serviço de'
instalações por pessoal técní
co· especialisado.

LÔja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Po$l
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

.

V. Sa., já escolheu o ·presen- ra rotatívos (únicos em Flo
te de Natal para sua Senhora rtanópolís) , enceradeiras, rá

. o�."�.ilha? �e tal um� �lits. t:1-,- dias grandes e pequenos, ter
-tímás-novídades errr exposíçao- ros de engomar, aquecedores,
na "A Eletro-Técnica", a rua fogareiros e mais uma infini

Ten�n:te Sil,:ei�a? dade de artigos elétricos, tu
Formas elétricas para bolos do a preços excepcíonalmen-

e pudins, abajours de' cabeceí- te baixos.
.

Mês de Dezembro

.'

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(' ESTADO: Quinta àel,a 23 08 Dezembro ae '948
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de Natal
e�,loJç(js

-,-----

um abonoSegunde consta, a diretoria 'do Figueirense dará
gadtres do conjunto de proli�slonais, como- prêmiu

dlspendídes na temporada

II

aos seus' )0-
pur eles

.. O ftvaí jogará completo e
-

disposlo a vencer o seu forte adversario
A peleja de domingo dirá das'possibilidadés do Paula Ramos para o próximo certame

.'

O esquadrão do Paula Ramos, assentado parao próximo do-

bi-campeão da cidade, e candi- mingo um novo encontro entre'

dato ao próximo Campeonato os dois aguerridos adversários,
Estadual foi muito mal sucedi- para decidir-se a posse do rico

do no ultimo domingo, quando troféu oferecido pelo sr. profes
realizou o seu primeiro grande sor Flávio. Ferrari, digno presí-
teste, empatando com o ,Avaí dente da F. C. D.

�

por dois tentos. A perfomance O, esquadrão avaiano, segundo
do tricolor sem favor uma das informações prestadas à repor

piores do ano, alarmou os cír- tagem, jogará com todos os seus

culos esportivos da Cidade e deu titulares e tudo indicará que o

Nesta capital um ex-goleiro do Figueirense ri�r�:��dY�f�;:'::��::; ����e��:.a��:�o te,' um ossc

,

Procedente de Porto

uniãO'1
sita aos seus parentes e amí-. ciation", defendendo as cores rival, uma vitória que falasse

onde se acha radicado, chegou e valoroso desportista sr, João do Tamandaré, Iris e Figueiren- com eloquência das possibilida- BOAS FESTAS E FELIZ ANO
há dias a nossa capital em vi- Carvalho, que durante longos se, na espinhosa posiçao de eles do quadro, afim de vê-lo NOVO
gos, o nosso distinto conterraneo anos militou no nosso "asso- guarda-valas, onde teve ensejo em ação no certame máximo d

I
O nosso estimado colega e

Os camp eõ e s" pau I ista s de IU,tebo :�������:u:���!��iEtesu::!. qU�o:�á :�:��d�O�i!a':��:'����� ��:::��adaS�p;:<J:�i'ca��;��
se", ãe "A Gazeta Esportiva",

Liga Paulista de Futebol 5, Paulo Al let ic - li vezes carn- Pelas suas virtudes morais, MATI'lO VIANA NO CLASSICO de São Paulo, teve a gentileza
1902 - S. Paulo Atletic peão. 'fino trato e cavalheirismo, Car- PARANAENSE de nos enviar um atencioso
:1.903 - S. Paulo Atletíc

.

�' A, Palmeiras, ..:_ 3 vezes carn- valho gosa de grande circulo de 'I'erminará domingo o certame telegrama de boas festas e feliz;
1904 - S. Paulo Atletic peao

'

d j' b'. amizades, tan._to nesta capital paranacnse ·e' ute 01 de 1948, ano novo.
S. Benlo - 2 vezes ca�peão. como em Porto União, onde com a peleja entre {JS clássicos Identico gesto teve O sr. Tte. •

Americano - 2 vezes campeão. embora afastado do futebol, sa- rlvais Coiitíba e Atlético, qual se- Carlos José Batista, membro do
Germania - 2 Yezes. campeão. be ser um animador constante rú rlir igida pr-lo "reíf'eree, n. 1 Departamento de Futebol da F.
Internacional - 2 vezes carn- e querido do esporte serrano. do Brasil, Mário Viana, O Cor-iti- C, D.

peão. ba lidera o certame junto com o Gratos' pela distinção, retrí-
Porl. de Esportes - 2, vezes "O Estado Esportivo" deseja- Fcrr-oviário, estando no segundo buimos os votos, desejando-lhes

•
lhe feliz estadia, pôsto o Atlético. mil venturas.

'1905 - C. A. Paulistano
1906 - E. Germania
1907 - E. C .. Internacional
1908 '- C. A. Paulistano
1909 - A. A. Palmeiras

1911 - 8. Paulo Atletic
1912 - S. C, Americano
1913 - S. C. Americano
19i1l -'Corinthians Paulista
19� Gerrnania
1916 - Oorínthíans Paulista

Paulista de Esportes
Atléticos

1913 - C. /1.. Paulistano
1914 :.._ A, A. S. Bento
1915 - A. A. Palmeiras
1916 - C. A. Paulistano
1917 - C. A. Paulistano
1918 - C. A. Paulistano
1919 :._ C. A. Paulistano
1920 - Palestra
1921 - C. A. Paulistano

'1922 Corithians Paulista
1923 - Corinthians Paulista
1924 - Corithians Paulista,

, 1925 - A. A. S. Bento
1926 - Palestra
1927 - Palestra

Associação

19?8 - Oor-ínthians Paulista
1929 - Cor inthians Paulista
1930 - Cor inthians Paulista
193'1 - S. Paulo F. C.
1932 - Palestra
1933 - Palestra
1934 - Palestra
1935 - Portuguesa de Esportes
193,6 - Portuguesa de Esportes
Liga de amadores de Futebol
1926 - C" {\. Paulistano
1927 - C. A'. Paulistano
1928 - E. C. Internacional
1929 - C. A: .Paulisfàno"

'

Federação Paulista de Futeiioi.
'1935 - Santos F. Q.
1936 - Palestra'
1937 - Corinthians Paulista

1938 - Corinthians Paulista
.

1939 - coríntrtans Paulista .

. 1940 - Palestra
1.91.1 - Corinthians Paulista
1942 - 'Palmeiras
19"-3 - S. Paulo F. C.
19H - Palmeiras
191j5 - S. Paulo F. C.
19,.6 - S. Paulo F. C.
19'07 - Palme.iras
19'08 - S, Paulo F. C.

Resumo

Corinthians - 12 vezes

peão.
Palestra-Palmeiras - ,11

'Campeão.
Paulistano - 11 vezes campeão.

�, Panlo p,y 5 vezes cam

peao. ,

DirecÃo de PEDRO PAULO MACHADO

cam-

onrnornent=Monguílho'! apitou
Incontestavclmcute o mais justo em Joinville, entre rivais locais

e imparcial át-lriu:o das canchas Caxias e América, encreveu "A
catarinenscs, Ncutori Mongu ilhot,
tem sido o fator preponder-ante
dos sucessos de muitos prélios de
importância. Sempr-e que se anun

cia um enconfro de gigantes, quer
dentro da Capital ou no interior e

exterior do Estado é Newton Mon

gu il hot o escolhido para a direção
dos jogos, dada á segurança dos
seus desempenhos,
A propósito de sua atuação 110

prélio realizado domingo último

Not.icia ", daquela cidade:
"O Irabalho de Nilton Mongui

lhot. árbitro da, Federação' Cata-
riuense, 1111da ficou a dever. Anu
lou o segundo goal elo Caxias, de

cretado pelo centro avante Den,
já depois de consignado o tento,
quando deveria ter apitado o im

pedimento antes finalízação da

jog-ada. Mas o atacante eslava
mesmo 'em situação ilegal e (J seu

ótimo desempenho no restante

não pode ser ofuscado por causa

desse lance apenas.
Pela vez primeira tivemos em

nossos gramados o uso do sistema

inglês de -arbitragem: Mong-uilhatt.
não apita para a cobrança das fal

tas, apenas acenando. com o braça
e apontando a direção em que o

tiro deve 'partir. É bastante práti
co este método, porque obriga os

jogadores a estarem sempre aten

tos, como também faz com que as

faltas não demorem a ser cobra
das".

Segundo .informes colhidos

pela nossa reportagem, a dire
toria do Avaí, desejosa de apre-
sentar um e,squadrão potente

IC
\FÉ

.. para a temporada de 48,mos�
• ,

tra-se interessada em contra-
tar o magnifico m.édio esquer-
d.o gancho Gastão, tão logo es

te termine oseu contrato' com

o Figueirense.
Como vemos, já começou a

corrida dos clubes à procura
de bons elementos para os com

promissos do próximo ano.

campeão.
Santos F. C. - 1 vez campeão.

INTERESSA-SE O AVAí J;>ELO
, CONCURSO DE GASTA0 •

vezes

,

CONVIDADO O FLORESTA A As águas do mar não constituem
EXIBIR·SE EM SANTA perigo para a conservação dos Mo-

CATARINA N S H
.

-

S,- P I 2') (V A) _

• À' -s ,

tores JOfL SON ea orse pois to
ao au o, _ .. J'- \I1r�

A •• •

toria da Associação Desportiva I'
dos eles, antes de san- da fábr icu,

Floresta �e�ebeu, na semana. passa- silo tratados por um processo eSI;("
da, um ofício de Santa Catarín». no cial, idealizado e executado para
qual. um c!ube daquele Estado l'(JI1� proteger as partes metálicas' contra
VIda os vice-campeoes de bola ao , "'. . ,

cesto de Suo Paulo a realizarem uma
os, efeitos corrosivos da água salga-

'excursão a Blumenau. No referido da., Diatribuíderes Comércio �

oficio, o clube catarinense pede in- Transportes C. Ramos S; A. - João
formações sôbre: as condições em Pinto 9
que o Floresta iria até Blumenan, '.

disputar algumas partidas. - (I aJ
vi-celeste responderá' aceitando o

convite, desde que o clube visitan
te custeie viagem e estada aos seus

jogadores, técnico c um diretor.

Ao tomar aperitivo

Peça Bitter
Aguia

300 MEDALHAS e 9 TAÇAS SEl{ÁO
DISPUTADAS NA CORRIDA UE,

SÃO SILVESTRE
Damos abaixo a relação dos prê

mios a serem disputados na Corrida
de São Silvestre, em São Paulo, O�

quais serão oferecidos pelo, jornal
"A Gazeta Esportiva", promotor da
i nteressante prova pedestre':

Prêmios individuais
_

1° lugar - Medalha de ouro espe
cial
2° lugar :_ Medalha de prata com

centro de'ouro
3° lugar - Medalha de "vcrrneif"

I 5° lugar - Medalha de "vr.rrnet!"
6° lugar - 2010c a (cari s

1)0 ao 20.(' lugar - Medalha de prata
21.0 ao 50.0 lugar - Medalha fIe
hronze com centro de ,prata
51.0.0 ao 3DO.o lugar Medalhas de
bronze.

Prêmios coletivos
4 troféus-para as-quatro -pr+nrei-:

ras turmas de clubes filiados, com

equipe de cinco corredores.
2 troféus nara as duas primeiras

turmas de clubes ou blocos não fi
liados, com equipe de três cor redo
res .

2 troféus para as duas peiruc-iras
turmas elo Interior do Estado. com

equipe de três corredores.
1 troféu r-ara fi primeira turma

de fóra do Estado dr Si'io Panln,
com equipe de três corredores.
Todo� os atlétas estrana:eiros e (J;

i'epre�entante de cada Estnrlo ,f(�
Bt'asi] recebérão uma Medalha Es
pecial, como lembrança de �ll::l nar-

ti-t:inacão na lnaioi' prova pedcstre da
América do Sul.

'

I" GRANDE PR�'HO "CIDADE DE
SANTOS

Domingo próximo será efetuado
, ern. Santos, o Primeiro Grande .Pr'ê.-.,
mio "Cidade de Santos", COl'CO;"

rendo () melhores volantes do pais.
Hoje serão realizadas as provas cli
minatórias para a sensacional C"l"- Qualquer -pessoa pode ganhar uma -BATERIA

rida que está polarizando \IS aten-. DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

ções do público paulista. MIMI.

puro

NOVIDADE SENSACIONAL

o VA.IJE D0 ITAJA' .

P1:'6�lI"Am Dal" A..ê.ele
, 'P1' ...�tII80.

l,IVRA RT" '.� T ,TV'RÁRI.A:
'EtoBA

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO. DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES

CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS" PASTEIS, SA�-

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

BAJLES .

5"s FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS

5as FEIRAS, .sABADOS E D01IHNGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

MATINÉE INFANTIL
BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS .. ,

CADA úLTIMO DOMINGO DO MES, RECEBEM UM PRÉMIQ A CRIAN

ÇA QUE TIVER MAIS. FREQUENCIA NAS, :MATI�ÉES

I
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\

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

Dr. Milton Simonej, Pereíra ,
'

Cl�nica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto . Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás i 7 horas
Rus Fernando Machado, 10

Carros para o
.

interior do Estado 180m biD�CDlo .-

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Ora,ode vlsao
I

firma Fiuza Lima � Irmãos, é o seguinte ;
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba

I RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cl excessão de sábado

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

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a, feirasClínica Médica e Cirúrgica do

, DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Eigado I';

Tratamento da Tuberculose .!Raios X - Eletrocardiografia ........._

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8. P 'dConsultas das 9 ás 12 e das,3 ás 6 ro uto s
,__ Fone 841. FLORIANóPOLISDR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico controle- 'e tratamento

IlSpécializ�d� da gravidês. Distur
bios da adolescêncía e da menopau
u. Pertubações menstruais, i:lf1'l'
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

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

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OI'E-

RAÇõES 0�STÊTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopíse, etc.)
J!lMu,rbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
'Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Besid. R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S·
THIAGO

Médico e partei....
Hospital 'de Caridade de

ríanópolíe. Àssistente da
Maternidade

IDo

. Doenças dos órgãos internos, es )e·

cialmente do coração e vasos

DoenÇas' da tiro ide e demais gían
r dulas internas

CJinlea e cirurgia de senhoras -

.

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 is 12/
horas

.

,

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
ATenlda Trompowskí 62

Fone manual· 766

(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidad,e

Médico por ��n�����) da Asslstên.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,

cla a PSic�e�;;al do Distrito te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
Ex.interno dr Hospital Psiqui(l.. do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
trico e Manicómio .'Judiciarlo d

'

da Capital Federal
ao preparo os mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso-

Ex·lnterno da Santa Casa de Mi· luta garantia de atividade máxima. ,
ser ícõrdta do R!o de Janeiro . "

CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-
Nl!:RVOSAS t

. ,.

d
Consult!5r!o: Edifício" Amélia'

ermarros e grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contra

NeRto =-dêsa.1a, 3. A
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda Vacina Contra _

�1 ncia : Rua !varo de Caro B b
.. . .

'

nlhõ. 70. - ou a AViaria, Vacina Contra a Peste Suína etc
Da� 15 às 18 horas •

. •

' "

.•••
" •••••

,

••••••

Telefone: Quaisquer consultas sobre os mesmos, bem .como sôhre as doenças
�n,��ltó:jo - 1.208. dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

SJ enCla - 1.305,
nento de Veterinária.

Dr. Roldão Consoni .1 Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS at�n.
�:WR��GI::' GJ'gt,\iIÃl1J: ii derá diretamente .a todos os pedidos de seus produtos, quando não. en

NHORAS - PARTOS contrados na localidade de residência do solicitante. I

Formado pela Faculdade ele Medi-
ema da, Universidade de São Paulo. '

e, onde. fOI ..... a�s�ste.nte por várioir anõ!. do
-

Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio
Corrêia Neto

Cirur.gia �o estômago e vias 'circula'
res, lnt�shnos. delgado e grosso, tiroj .

de! rrns, próstata, bexiga, utero,
OTáriOS e troIl1pas. Varicocele hidra-
, cele, va"rizes e. hernas:
Consultas: Das 3 ás 5 horas • f'1lII
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Cata

Paraíso); Telef. 1.598
R.eoidência: Rua Esteves Junior 170'

,

Teler. M. 764
' ,

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - .Telef'one- 1.307
Consultas: As 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

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

DR. A. SANTAELA

Dr. Paulo Fonte.
Clínico' é operador

Con.u!tório: Rua Vitor Meirele. 26.
Telefone: 1.oW5

•

Con.ulta. das 10 ás 12 e da. 14 ••
15 hrl. Residência: Rua Blumenaa,

22. - Telefone:_l.620

• Dr. Mário WenclhawseJl
"llnica médica de' adulto. e criança,
Consultório - Rua João Pinto, 16

. Telef. M. 769
Consulta das 4 ã. 6 horu

Ile.idência: Felipe Sebmidt lA. ".
Telef. 812

Vi8ão maior e mais perfeita
O INSTITUTO PINHEmOS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis), que a de' um bom binóculo

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários Fazendeiros alcança quem tem sólida
e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de, urna grande série instrução,
dêsses produtos. Bons livros, sobre todo. o.

Os primeiros ja a venda, são: assun tos t

SULFAGUANIDINA: Tubos de Hl e vidros de. 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA

e,fiOg., Rua Deodoro, 33 - Florianópoli.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de ••.••••....•.•

ro« cm3. ,.1 .

r , FRA"QUEZAS EM GERAL
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3. VINHO CREOSOTADO
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos "S I L V E I R A"

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

de 100 cm3.

Muitas fel�idade8 pelo n&8cimea:
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de ,�u filhinho L.

continua fórnecendo refeições e bebida!' geladas.

12,10 horas

Dr. M. S. C.nlcaatf
Clínica exclusivámente de criança.

" R1!a' Saldanha, Marinho, 10
Telefone M. 133

QUER nSTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAMelA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
I,(u. (reltpp(' Schrmdr 48

Veteri'narios,
"

II

Arvores --frulilerãS:"�"
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas o�iiame�tais. nas
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento 'de·

Flori e !Pomicultura·
'

H. J. Cipper.
Corupá. ,

MuD. de Jaraguá Estado de Santa Catarina.
Peçam 'catalago gratuitamente.

Coqueiros. Praia
AVI SO

"CAPITALAR

• ••••••••••• 'li

! SRS. ASSINANTES
RBclam�m imediata

merüe Qualquer irre
gó/aridade' na

..ent,rella
de seus iorneee,

Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Postal nO. i09

Laguna ::::_ Sta. Catarina

-

Pracislas
Escrítõrío reêem organizado,

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior,
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
buidora dOI :Râ'dio. R.:C. A
Victor. Vélvula. e Diacp••
Rua

.

Conselheiro Maira
- •• ;. \�\ -,." 4

Mas, não esquella. que o melbOI
presente para 8 seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CUDITO
MUTUO PREDIAL.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

(tendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Floríanépolts:

"

,PEDRO NUNES
Rua 24. de M;lÍ.o 801 (Estreito) ,

Sorteios mensais, medianté mensalidade de Cr$ 20�oo além da Jóia Você pod'erá ganhar' de Cr� .••

iniciaI de Cr$ 1v,00' apenas. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeo-
Participallão nos lucros

'

do artigos de consumo domes,tico .

.,._...........-....-.-.-.-_-.-.-J'.....-.-....,..-.-.-.-"...- .....-•.•-_-.-.-.-.-...•"'...........-.-..... --_-_. I Informações ,na Praça l' de No-
Pedimos aos nossos distintos' leitores, o i'ilbséquio de preencher o 'vemhro n 22 _ 20 d

.

b
.

tA 1
' , d' 'I

. an ar.

coupon a alxo e reme e- o a nossa Redação, afim e 'Comp etarm�1'i I.' .

quanto antes, o nosso Cadastro Social." .,
J

N01ne . . . .. ','"
'

' .

Rua Est. Civil ' : . . . .. D. Nasc. ..

' I

�:ie '

::,::: .. �
..

: : : ; : .. :::::: : �.: .. � '. �
. '

: : :.:::.:.:.:.1
llg'enca Geral para 8ta Catarna' Em.�rego oul.Carg� : � !

• Cal ",o do Pai (mae) _ . I
, Sua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

I
Observo ..

'

Caixa Postal, 1;9 - Tel. "Protectora" -,. FLORIANOPOLIS �",
..

5EoÊ ·SOCIAI..�

POIrlTO ALEGRE
=

RUA VOLONTÃRIOS DA p,Á.TRIA N.o 6'S 1.0 ANDAR

t: "V A POSTAL. 583 • TliLEFONE 66�(l • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Att'igos' dê uso

demêstíce

Wi! fi..

FabricClmto II dillltriblljdol"ElllI dCAIi< atr.anodo.Í!I con·

fecçõa:ro ·D!STXNTA· " RIVETn POIiiIj.U� uri. r,in:m.
do I!CU!'thltMUlto d. t!o.i@lrd:ra�1 dillC<:"riÇ,,. 1';'1"11(\.
,b(')�o • bcu:ot.o .. , .;:>lgodõcl4I, mClI!UI" .. (�1I'iam�,1J"� c�

(;.?<t'1i. ...� (JIHo.h'x.tC7t·IIl. 'QU� I'fH:ti\ib_ ,{h<)'rl"'U�nt'" "/011

�r.H·�. Ck,n"'''II,''v;i®;";,t,,,., d" 1,1:'tO»l."'if�J' «� fll!u'ltide, ;j;jf lh'O\' fC�ll!;"""p... -lm,

f'lo?in;r,t')pI':lIHm. _ FTI:RliBS (\iIn'? f:)<':i1'�8nt.'u ,� L�1�6" .

,M b'I'Jmv",
",,\,,� 1, ....

f" ç<;.\l. a
.. �I Ck�:PJTlU/' a!�",!(f a Q ot!i1l:"'�fJa(l @O"'

... ,,···;.v� I"i� ,�dt,V\t�,};f:j';o'"�� .e'U0',� "3orJt· pras .. ·M.itTRIZ P!t'it�

_______________ ]l!1!!êW!IliIlI'l_II1f!fi__-Iil.iIl-llIriNl!iZillllll...1IiIII\I5GrmtI_IlIII_IIIIIlII....IlIUW&1Z!IlIIIII!lIII_!IIi!Walllllllll!ll'liill!ll.IIlI�!IllN!IIi!!IIl1l&#l!:rmagí',.".,.,=llIIlml'!!lªIII!_.IlI:....41i!1!I11E�n'��II'l!.1iI_I2!!IIMIll@lIlI!Im&_;HlW�tiiíD5i4t·!M MMW#Ih#,P'
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flor'...OpOlb, 23 <le 'IJezembro de 1948

o dia.1.7 de D.ez.8m�
bro DO pass,ado
A daa de hoje recorda-nos que:
� em 1548, D. João III deu ins

truções a Tomé de Sousa, 1° Gover
nador-geral do Brasil;

- em 1817; preso por estar com

prometido' na revolta de Pern.irn
buco, faleceu' o hídrográf'» ,l('sé
Fernandes Portugal;

,

.

- em 1819, no Passo do Rosário
as tropas do ditador José Artigas,
compostas de corrientinos, entre
danos e orientais, foram repelidas
pelas tropas dos Generais José de
Abreu e Bento Corrêia da Cârr.ara ;

- em 1830, faleceu Simon Boli
var, o Libertador;

- em 1851, nas barrancos de
Acevedo, na margem direita do Pa
raná, entre Obligado e Ramallo . na

Provincia de Buenos Aires, tra \'OU

se o célebre combate conhecido com

o nome de Tonelero, entre forças
brasileiras e as de Urguiza, durante
a guerra contra Rosas e Oribe;

- em 1868, o 45° Regimente de
Cavalaria foi surpreendido e d01'
rotado. em Santa Blanca, entre Vil
leta f' Lomas Valentinas, pelas 1;'0-
Das do Coronel Vasco Alves Perci
ra,

- em 1882. o pequ eno vapor
"Crnzeir-o ". r-omer-ou :! navesar [lr)

curso superi or rir) Rio Tguussú,
afluente do Paraná. cuja urimeira
viagem foi feita 'entre os portos '11'
Amazonas (nert» np Palmeir-o \ r,h�
o da União da Vitór-ia, 1'111 Palmas.

.�ndré- Nilo' Tadasco

Os jovens signatários do despa
cho conçroiulatôrio certamente
não lhe modil,icariam os termos
ainda mesmo que conhecessem, co

mo os que residimos em Santa Ca

tarina, alguns pormenores dessa
história, que não está sendo (iel
e francamente coiüada para (IS

jornais e estações de rddio a ser

viço da U. D. N. Mas, convém exa

minar essas mznuczas, se bem
não pesem mOÍ$ que o espirita de

camaradagem IN/ega que ditou o

teleqrama. endereçado pelos rapa
zes unioersitârios do seu "joven
colega".
Já aludimos à circunstância de

a bancada udenista haver impu
gnado a prorroçação dos traba

lhos, por inconstitucional a seu

vel'; pre(eriria a convocação
extraor'dinária, caso em que o sr.

Konder Reis e seus companhêi-
1'OS não r'ejeitariam, já não diga
mos o jeton, mos a ajuda-de-cústo.
Há. porém, mais. O sr. Konder
Reis per'tence ao nlÍmero dos que,
dur'onte quase todo o pe1'iodo dos
trabalhos da sessão legislativa 01'

dinál'ia, não compareceram às reu

niões das comissões técnicas, on-
ral, ao tribuno sóbrio e .eloquen-

de não havia jeton e al�lIldava ()
te, ao advogado e jurisconsulto

serviço. Não perdiam, porêm, as
cuja capacidct"de pr'Ofissional há

sessões plenárias, as quais conte- muito se projeton alérn das (ronrimn o jeton, sem o menor' estôr- teims do Estado".
ço dos "eternos vigilantes", em

Eslavamos erifão em ple1w Es
cuja ala o sr. Konde1' Reis fazia tado Novo. E assim falava o S1'.
jús ao seu, lendo j01'nais e escr�- Fe1'nando M.elo, hoje compQ1'hhe'i
v�ndo c�1'tas.... Haverá mais

1'0 de bancada ,do sr. Konder
alIlda? St111. O "joven colega" dos

R
.

.

. ets.
'estudantes do tal Depa.1'tamento
lldenista foi, de-fato, o aut01' da
emenda bombástica; mas ninguem
se lhe opôs, nem por palavras,
nem pOl' atos_ Ao revés disso, 0.1-

quns membros da bancada majo
j·i't'ária, a qual tinha número pará
derrubar a irnpulsiva emenda� se

apressaram a apoiá-la, com espon
taneidaMe contagiante, que se gene-
1'alizou em atitude unânime da
Casa, Quem se apôs á proposição'
do S1'. Konder Reis, senão por pa
laV1'as e pelo voto, mas por atitu
de e conduta, foram muitos dos
seus companheiros de bancada,
os quais Q1'rumararn as malas e

abalaram para o interim', fugindo . Nos hospitais, casas de saude
à can'icula da capital e ás sessões e pronto �corro, funcionarão ape

legislativas sem jeLon ... A propó- nas plantõês de emergencia ·ex

stto, quern corresse os olhos pela clusivamente para os {lasos de
bancada udenista, durante os tra-' gravidade.
lnilhos da Assembléia Legislativa Participarão do movimento me

de ontem pela manhã, ter'ia nota- dicas 'e engenheir�s, funcionarias
do a falta dos seguintes deputa- ou não.

o MOMENTO
O sr, Konder Rets, segundo vem

dito no. "Diário da Tarde" de on

tem, está confortado por um tele

arama que lhe foi diriçido pelos
diretores dum, tal Departamento
Estudantil Nacional da U_ D. N.,
com séde no Rio, os quais se con

{/ratularn com o ardoroso deputado
údenista por motivo da "apresen
tação da proposta determinando o

não recebimento do jeton nas ses

sões extraordindrias",
Nêsse despacho de estudantes,

se té ainda que "atitudes corno es

sa redimem o poder legielativo das
loucuras e atentados praticados
pelos chamados coveiros do regi
me".

Mário Sousa
e sua gaifa
o aplaudido artista M3rio SOIl.sa

se apresentará, novamente. ao mi
crofone da Guarujá; a "Mais Popa
lar", hoje,' amanhã e no dÜJ 21 d,)
corrente, sob' o· alto patrocínio Cf;

Comércio e Transportes Celso Ha-
mos. desta praça.

'

Mário Sousa participará, tameém,
dos "Shows" da Rádio Guaru.iá, pa
trocinados pelo Serviço Social no
Comércio (SESC), nos dias 25;., 26, Dr. Laudell'no.
no Teátro Álvaro de Carvalho e

1 Clube 12 de Agôs,to, respectivamen-
8.1 6alot tiFizeram greve ontem tce�, A

'

•

II I Em gezo de férias, encoÍltra,sé
S. PAULO, 21 (A. N., - A As- onveolo CU ura em FloTianópolis, o Dr. Laudelino

sembléia Permanente de Medicas .

,

. Solon Gallotti� chefe da procura-
e Engenheiros, em reumao raliza- Londres, 22 (U. P.) - O embaixa· doria do IAPETEC· em São Paulo,
da no Instituto de Engenlwria, re- dor do Brasil na Inglaterra, Ir. .r. e que durante longo tempo exen'eu

Muniz Aragão, e o re presentantl'! do aqui primeiramente o cargo de De
solveu,. por ull'animidade, efefuar Ministério do Exterior da Grã-Bl'e- legado, üepois o de Procurador (101-
uma greve de protesto, pelo fato tanha, sr. R. Ounbar, ratificaram a quela mesma autarquia.
de que o governo não t.omou ne- convenção cultural anglo-brasileira. É êste nosso presado conterrâneo.,
nhuma 'providência n� sentido da A cerimônia realizou-se no "For�i- cm dos muitos catarinenses qUe, cm

gn Office". A referida convcncão terras extranhas tem sabido destaequiparação do venc.imentos com
foi firmada o ano passado no Rio car-se, elevando assim ,) hom 1'].0-

os dos advo-gados d() Estado. de, Janeiro e agora ratificada Jl('sta me do nosso querido Estado. --

A . greve deverá estender-se das capital. destinando-se ao inteream- Aprovado num dos primeiro'> luga
S ás 18 horas de amanhã, quarta hio cultural de�êstudante e profcs- .. res no concurso para o cargo de pro-
feira. �ores dos dois países. . curador, foi-lhe facultado escolher,

sn 11çAzbarámPPãincul onde exerce sua função, tendo e2l'0"

lhido Sâ'o Paulo, procuradoria aque
la servida por mais cinco rle sells

colegas. _

O que foi sua atuação nos poucos
meses que exerceu ali suas fun.,;õ':)s,
podemos avaliar pelo fato de que,
tendo ficado vago, a chefia daqr:e-

Afim de atender a uma solicitação do Departamento Federal da

Segurança Pública, determinou o sr, dr. -Othon Gama D'Eça, �el:retá
rio da Segurança Pública, ao delegado especial de policia de Porto

UUnião, Antônio 'I'rauille, lhe fossem fornecidos esclarecimentos sôhre
a causa da detenção de Ivo Borcioni, naquela cidade serrana.

O delegado de Porto União; respondeu nos seguintes têrmos: .

- "Informo que o individuo Ivo Borcioni passou por esta Dele
gacia de Policia, onde esteve detido para averiguações.

Conforme pode ser testemunhado pelo dr. Nestor Lubi, chefe do
3° Distrfto ida Hêrle Viação Paraná-Santa Catarina e pelo sr. 'I..uiz

Duvoisiu, proprietário do "Hotel Iguaçu, onde Ivo Borcioni esteve'

hospedado. Ficou constatado que o mesmo se intitulou como sendo o

deputado bandeirante Aurco :\10ura de Andrade, praticando vár-ias

O .Poeta de chantagcs em diver-sos sctóres administrativos, notadamente na Rêde
de Viação referida.

Biguaçú Ao ser detido, nenhum documento apresentou, tendo. nessa ocasíéo-

ameaçado a autoridade que o dctêve, de levar o fato ao conhecimento[Os srs. Manoel Felix Cardoso e

Sébastiâo B. Vieira, destacado, h»- de um seu colega, também deputado, na Capital Federal, cujo nome não>

mens de letras, nos visitaram ontem mencionou. (a) Antônio Trauil le] Delegado Especial de Policin,
e nos brindaram com um livro de
poesias de Geraldino Atto de Azc
vedo - o Poéta de Biguaçú.

O trabalho de divulgação r dos
que tiveram' a iniciativa de enf'ci
xar em excelente volume os sone

tos do nosso quasi esquecido poé
ta é, sem dúvida, digno de aplausos HIO,' 22 (A. N.) - O presidente da República assinou decretos. 1'e-

e homenagens de seus conterrâneos. organizando os quadros do pessoal do IAPETC e fixando os venci-
Trazendo para o público os I'S- mentos dos dirigentes e servidores do IAPC.

plendidos versos de 'Geraldipo At- Realizou-se, por êsse motivo,' no auditório do IAPETC, uma cerI
to de Azevedo, os autores os prece- mônia ·presidida pelo sr. Hilton Santos; presidente daquela autarquia;deram, primeiro, de dados biográ-
ficos do poéta, de autoria do sr. na qual foi lido I) texto do decreto. Após a referida leitura, o sr , Hil-'
Manoel Felix Cardoso e de inlcl'(,<;- ton Santos enalteceu o ato do presidente Dutra. Outros oradores fize-
sante trabalho de critica, do sr. ram-se ouvir.
Sebasti50 B. Vieira.
Em nossa sessão literária, Cj)')[

tunamente, transcreveremo� algens
dos fO;'mosos sonetos do Poéta de
Biguaçú.

dos: S1'S. Barros Lemos, Aroido de

Carvalho, João' José Cobrai, Rami
ro Emerenciano, 1Valter õliiller e

Max' Co{ilnL Esses ilustres repre
senttuites da U. D. N. contrariam

por atos tnolól�ios a miriiica p1'0-

posição vitoriosa do sr. Kond.er
Reis, que lhes impunha a presen

ça' ás sessões sen� direito a

jeton ...
No entanto, a bancada do P. S.

D., inteirintia, ali estava, - exeep

ção concedida ao S1:'. Lopes Vieira,
cuja ausência, como a do udenis
ta sr. Artur JI iiller, está iustiti
cada.

Resta-nos, p01' não nos alongar
mos demasiado, apenas uma refe
rência a im.prulenle e azédo tópi
co da no/a do "Diário da Tarde".

Alude nele a folha ora diriçida
pelo dr, Hercilio Luz Filho, a

"rebotalho estadonouista que do
mina Santa. Catarina, sob a batuta

do sr. Nerêú Ramos". Pois não se

recorda o jornal udenisia de que,
no seio da U. D. N. local há ele

mentos que obedeceram lonçamcn
te "á batuta do S1'. Neréú Ramos"
e sôbre cujas cabeças assentaria à

maraoillui a expressão pejorativa
atirada aos que serv'iram o Estado

lYOVO? Não sabe o sr. Konder Reis,
- (ilho. de Itajaí e sobrinho do.
sr: Irineii Borniuiusen, - quem

{oi o primeiro Prefeito do seu

municipio ({PÚS o golpe de 10 de

novemb1'o? Desconhecem, porven
tura os jornalistas da U. D. N. as

louvaminhas do S1'. Fernando Melo

ao S1'. Neréú Ramos, em dicur

so [eito em julho de "94.2, enq1tan
to aquele era Promotor em Tiju
cas e o preclaro Chefe do P,' S. p.
gove1'nava o Estado? Pam o "Diá

rio da Tarde" o. sr. Nê1'et� Ramos

não é, hoje, o que dizia o deputa
do udenista áquela época, refe
rindo-se "ao homem público, ao

parlamentar que, cõm o brilho
da �a :invulga�" ,c,ultll1� ·elevou
Santa Catarina na Câmara Fede-

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudanç.a de seu COI�

sultório e resi.t1ência, para a

Rua Trajano 41. Telefune
1.009.

Con!>ulta das 10 ás 12 e das
1.6.30 ás 19 horas.

PETI'DLIII
!IIIRI[DIR

. .

,

Papai Noel no -aer&pllrto

COURA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

f

A bordo de um Constellation da frota Bandeirante da Panair do
Brasil.' chegou ao Rio, desembarcando no aeroporto Santos-Dumont, o
velhinho tradicional. cuja prole SP. reparte por todo o mundo, Papal
Noel. O benemérito personagem foi convocado afim-de distribuir 1.250
brinquedos a igual número de crianças, filhos de funcionários O"
nair do Brasil. Papai Noel foi acolhido com ensurdecedora manifestação
de gaitas, apitos e reco-recos. empunhados pela criançada e, logo a se-'
guir. começou a distribuição de brinquedos, reunidos pelo Clube. Panair
em cooperação com servidores de tódos os departamentos da principal
orvaruza-ão nacional de transportes aéreos. Antes de. reembarcar para.
o Polo Norte, prometendo voltar com novas provisões, Papai Noel par�
ticipou da alegria da petizada pela exibição de palhaços, servindo-se•.
com os meninos, de doces e refrigerantes.

No cartaz policial, de novo,

chantagista Ivo Bnrcínní
o

passar pelo deputado Aureo
lider aa UDN em São

Moura de
Paulo

Andrade.Fazia-se

4omentados OS vencimentos dos dirigentes
e servidores do 14PETG e (APe

INOVAÇõES
O decreto determina que não haverá quadro efetivo supcriol' ao>

padrão. As delegacias regionais do Instituto serão classificadas pelo
presidente do Instituto em 4 classes, em função da receita geral. Gru
'pos de servidores serão classificados dentro das carreiras técnica. Fi

nalmente, o prazo de intersticio para efeito de promoç-ão foi 1','cluziuÜ'
de 730 para 360 dias, durante dois anos.

AgradecimentD da Halia ao -Brasil
ROMA, 22 (D. P.) - O Primeiro Ministr-o Alcide De Gas}wri re-'

cebeu hoje o embaixador João Carlos Moniz; que chefiou a deleg<>ção·
do Brasil à Ass.embléia Geral das Nações Unidas,. que esteve r.r�unida".
recentemente em Paris.', O "premicr"\ italiano expressou os agradeci
mentos de seu gcivêrno pelo "interesse demonstrado pelo Brasil no

problema das colonias intalianas".

le imp0rtante departamento foi peia,
alta direção do IAPETEC, o Dr. Gal
lottí, nomeado para t!io importan
te cargo.
Aos muitos cumprimentos que-

S.s. receberá de seus inúmeros anll

gos, juntamos também ps nOSS01:>.

RODOLFO SCHEIDM;ANTEL
e

ELSA BAUCK SCHEIDMANTl'L
t$m o prazer de participar aos pa
rentes e pessôas' amigas o contrato··
de casamento de sua filha NOr�MA

com o sr. Viriato Soares.

JOÃO. GUIMARÃES
e

ZULElKA CORR� GUIMARÁES
têm o prazer de participar aos seuS'·

parentes e ·pessôas amigas o contra
to de casamento de seu filho "�tria
to com � senhorita NORMA Scheid-'

mante].
NORMA e VIRIATO

noivos
F!orianópolis, 20-12-48

FRECHANDO.�.
Nunca, em hora de expediente dei tiros à frente de minha

repartição, pondo em risco a vida . de crianças, qç 5enhoras e

de todos, enfim, que transitavam pela mais moví'mentad:;t ,lua
da Capital, quando isso ocorreu com alguem que o novo diretor
do Diário conhece!

Os meus aperitivos nunca me levaram a dar garrafadas
na cabeça dos outr03!

Corrijam a direção dessas agressões personalíssimas e

voltem! Mas se voltarem, corrijam também o português, que
isso de "não será as verrinas que virá mudar a opinião lison
geira ... " com g, é dar com as orelhas do professor no, cadel'
no do' aluno, também novo.

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


