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Rio, 16 (V. A.) - Damos a se

uuir os dispositivos que o Presiden
te Gaspar Dutra vetou, na lei ql�e

, aumenta os vencimentos dos servi

dores civis e militares -da 'União:
• Art. 12 - Os inspetores fede
raís do ensino superior, secundá
rio e comercial, e os de, educação
fisica, terão vencimentos corres

'pondentes à referência 25. (Veta
do).
Art. 13 - São assegurados ven

cimentos e salários iniciais e fi
nais correspondentes, respectiva:
mente, aos vencimentos das clas
ses K e O para os cargos e fun
ções médicas ele qualquer nature
za e especialização. (Vetado).
Art. 14 - Perceberão os mé

'. dicas sanitaristas do Ministério
da Educação, e .Saúde o dôhro
dos vencimentos da classe a que

pertençam, ou venham a perten
cer, em virtude de tempo integral
de serviço pela qual optarem. (Ve
tado).
Paráaraf'o 1° - Entende-se por

tempo °integral. para os fins dês
te artigo, o dedicado exclusivame n
te aos trabalhos e estudos elos

problemas de medicina preven
tiva. (Vetado).
Parágrafo 2° - Dá-se a opção

l!tmedíante requerimento dos inte
i·essados. (Vetado).
Art. 16 - O cargo de Procura

do.11 da -Delegacia Fiscal do .'Tc
souro Nacional, nos Estados, rle
nominar-se-á Procurador da Fa
zenda Federal. e dêle haverá três

classes K, L e M, passando para
_',las, respectivamente, os atuais

procuradores das classes I, J e K.
(Vetado).
Art. 17 - Os cargos de Consul

tor Técnico nos quadros em que
já existiam terão padrão de :,en�,
cimentos igual ao do cargo de Ccn
sultor Jurídico. ,(Vetado).
Art. 37 - São incluídos nas elas

ses correspondentes às dos Oficiais
Administrativos do Quadro Suple
mental' do Ministério da Fazenda
os oito Oficiais Administrativos do
mesmo Ministério que, sob .a vigên
cia da lei n. 284, de, 1936, integra
vam a classe J do Quadro I - Te
souro Nacional. (Vetado).
[Par-ágrafo único - Esses fun

cionários deverão apresentar os

seus títulos ao Serviço do Pessoal
do Ministério da Fazenda para se�

rem apostilados. (Vetado).
Art. 39 - Estender-se-ão as van

tagens da lei n. 200, de 30 de de-
zembro .de 1947: ,

1° - aos' atuais oficiais adminis
trativos do Quadro Permanente do
Ministério da Fazenda que ingres
saram na carreira por nomeação
ou transferência, mediante concur

so de primeira entrância para em

pregos de Fazenda. (Vetado).
Art. 40. - Os funcionários. atuais,

.norneados de acôrdo com os arts. 32
e 37 do Decreto-lei n. 1.168, de 22
de março de 1930, são classificados
nos padrões alfabéticos da carrei
Ta de Contador do Quadro Suple
mentar do Ministério da Fazenda,
observadas as normas estabeleci
das na Lei n. 200, de 30 de dezem
bro de 1947. (Vetado).

i Incon�tUncional
O prOjeto '

Na reunião! extraordinária cÍ'n

Comissão de Justiça, realizada on

tem, no Palácio da Assembléia Le

gislativa; o sr. J. Estivalet Pires, do
P. S. D., apresentou o seu parecer
ao projeto de lei do SI'. J. M. Car
doso da Veiga, do P. R. P., que con

cede eaurnento de vencimentos 'ao

funcionalismo público estadual,
julgando-o inconstitucional, face ao

que estatúi a Constituição do Esta
do.
O sr. Cardoso da Veiga requereu

e obteve, vista do projeto por 4R

horas.
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mais aqui mais al� encontra sempre justo castigo.

Tiveram, por isso,' o seu, o jornal udenist� e o supl�nte de deputa
do Oswaldo Rodrigues Cabral. É que ambos, ao apurem críticas dispa
ratadas é arg-uições ínconscíenciosas a uma providência de caráter fi

-nanceiro, pedida pelo Govêrno ao Legislativo, publicaram, sem que nin

guérn lhes pedisse, uma solene comissão de ignorância, A crassicie do

desconhecimento pelos dois exibida, já os tornou mudos diante da reve

lação comprovada que fizemos em o nosso penúltimo artigo: a ·de que

os finan.cistas da oposição não sabem sequer o que seja juro de mora:

A prova da' espêssa ignorância dos técnicos em Economia Política,
atualmente operando no Diário e na Assembléia, não ficou, entretanto,
em certeza .singular,

,

Examinemos, por exemplo, a seguinte afirmação da folha inconsti-

tucional, feita em sua edição de 10 do corrente .:

"Ainda êste ano o Govêrno obteve da maioria da. Assembléia uma

lei que o autoriza a tomar adeantadamente as importâncias da Sul Amé
rica Capitalização, quando antes o dinheiro só era entregue depois de

executadas as obras e apresentados os comprovantes".

Retifiquemos, de início, a data. Essa lei não foi obtida êste 3n0,
mas em 1947. Tem ela o n. 68, fui sancionada a 20 de dezembro e con

tém dois artigos, dos quais o substancial está assim redigido:
"Art.' 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por conta

do saldo do empréstimo de Cr$ 36.000,000,00, contraído com a Sul Amé
rica Capitalização S. A., do Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1944,
créditos especiais para serem aplicados nos serviços de água e esgô
tos a que se refere o contrato aprovado pelo decreto n. 786, de 13 de

dezembro de 1944".
Contra essa lei votou a bancada da U. D. N., como aliás se conclue

pela afirmação acima transcrita" do Diário:" ... o Govêrno obteve da
maior ia da Assembléia uma, lei, etc ...

".

Se os motivos do voto em contrário dos- representantes opusicionis
ias são os que, agora, vêm aduzidos no jornal incógnito, então a banca

-da da U. D., N. votou contra sem saber o que estava votando.'
Daí não há fugir, como provaremos de jeito axiomático.
Abrir créditos por conta' do saldo de um '�mpréstimo, - é uma hi

pótese; "tomar adiantadamente as importâncias -dêsse empréstimo", -
é outra hipótese; e fazer Isto, "quando dantes o dinheiro só era entregue,
depois de executadas as obras e apresentados os comprovantes,

'

é, ainda, terceira hipótese,
No caso ?a lei n. 68, há pouco referida, e que foi objeto de impug

nações, a bancada minor-itária e o Diário, viram em ação simultânea,' as
'três hipóteses. Qualquer leigo, todavia, por pouco que atendesse, sem
olhos udenistas, naquela providência administrativa, de logo conclui
ria que, com, ela, se verificou apenas a primeira hipótese: o Govêrno
abriu créditos por conta do saldo de um empréstimo. Essa operação é
comum em tais emergências! Tomam-na os Govêrnos para evitar que

exigências extra-orçamentárias, venham onerar seus saldos orçamen
Úrios com' créditos especiais.

Em última análise é providência apenas classificadora de despesa!
Entre nós idêntica medida tomou-a o sr. Nerêu Ramos, em 1935 ... (Dei
xemos êsse exemplo, de vez que o seu autor, em citado, provoca fal�i

.quitas entre a op05ição). Entre nós, como dizíamos, idêntica medida to

,Juou-a o sr. Aristiliano Ramos, sendo o sr.'José da Co.sta Moe)]mann Se
eretário da Fazenda, em 1934, 'pelo decreto n. 13, de 13 de -março daquele
ano. O primordial artigo, dêsse decreto dispõe:

"Art. 1° - Fica aberto o crédito especial de três mil contos ,de reis,
(3.000:000$000) por antecipaçãodo produto do empréstimo cuntraído
.com a Caixa Econômica do Rio de Janeiro, para ser aplicad'O no res

gate da dívida flutuante interna do Esta.do e nos pagament'Os de obras
pÚblicas- e de despesas outras de caráter financeiro".

S�rá que aquele honrado Interventou e o seu digno Secretá_rio da

Fazenda, c'Om ,o decreto n. 13 tomaram uma providência que nà'o encon

trava apôi.o na moralidade administrativa? Não "e não! A lei 11. 68 c o

decreto n. 13 fogem a qlllllquer crítica, por isso que condensam proYÍ
dência trivial, de classificação de despesa. Em nenhum dos casos o Es
tado t'Omou adeantadamente as importâncias de empréstimos a que se

referiam. Para o antecipado recebimentp dessas' importâncias seria ne

cessário alterar cláusula expressa ,dos' contratos de empréstimo. E isso
não ocorreu em nenhum dos casos. Hoje como ontem, o dinheiro da Sul
América só é entregue ao Estado depois de f!xecutadas as obras e apre

sentados os comprovantes. Se alguém dlJ.vidar disso, há mil fontes 'Ou,de

possa ir buscar informações: as mensagens do Executiv'O à Assemblé,ia,
a Mensagem do Governador Aderbal R. da Silva, os escritórios da Sul
América, os arquivo& da Secretaria da Faz,enda e da Contadoria Geral
d'O Estado.... Autorizados pelo ilustre Secretário da Fazenda, como jã
o fizemos nma vez, anunciamos que todos os documentos relativos ao

�mpréstímo com a Sul América e ao seu eluprêgo, se acham à disposição
de quem os queira exaininar... Esse cunvite deverá ser aceito pela
hancada da U. D. N.: seria, ·talv,ez, um meio de' assenhorear-se do 3S

sunto e, de futuro, quando vot�r contra 130 menos saber, o que está ,ve

tando! Que os do Diário nào aceitem o convite, compreende-se: fantas
mas nã'O poüem ap�recer I

Voltar,emos

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

ftssociação ,Brasileira de' Escritores
8ecvão de Santa Catarina'

.

"-

Atendendo ao cenvite publicado milton Hildebrand e Hercilio Me

pelo escritor Marques Hebêlo na deiros (representado por Hamilton

Imprensa local, dia 10 do corrente, Ferreira).
'

reuniram-se intelectuais catarinen- Foram tomadas resoluções no

ses na noite de 11 do corrente, no sentido de declarar' fundada a AB
Clube Doze de Agôsto, para funda- DE de Santa Catarina e de eleger a

rem a Secção Catarinense da Asso- Diretoria c Conselho Fiscal que di
ciação Brasileira de Escritores. rigirão a entidade até .sua consti-
Assinaram o livro de presença, tuição definitiva. Ficaram assim

sendo, por isso, sócios fundadores, constituidos a Diretoria e o Conse
os seguintes senhores: Marques Re- lho Fiscal:
bê lo, Othon da Gama Lobo d'Eça "Dir'etór-ia - Presidente: Henri
(representado por Marques Rebê- que Stodieck; Vice-Presidente: Ani
lo), Armando Simone Pereira (re- !bal Nunes Pires; 1° Secretário:
presentado por Hamilton Hilde- Hamilton V. Ferreira; 2° Secre
hrnrid}, .José Cordeiro, Juvenal tário: Fulvio Luiz Vieira; Tesou
Melquíades de Souza, Wilrnar Pias, reiro : Laila Freysleben.
Henr-ique Stodieck, Rubens de Ar- Conselho Fiscal:

. Henrjque da
ruua Ramos, Anibal Nunes Pires, Silva Fontes, Hercilio Medeiros,
Armando Carreirão, 'Elia Balstaedt, Joaquim Madeira Neves, Othon da,
Archibaldo Cabral Neves, Eglê Gama d'Eca e Wilmar Dias. ,.

Malheiros, Ody Fraga e Silva, Wal- Pelo Presidente, foi convocada
mor Cardoso da Silva, Antônuío uma reunião da Diretoria, para dar
Paladino, Salim Miguel, Hamilton inicio aos trabalhos de organiza
Ferreira, Batista Pereira e Henri- ção.
que da Silva Fontes (representados A Associação Brasileira de Es
por Haminto Ferreira), Ari Mafra, critores tem sede no Rio de Janeí
José Warken, Pedro Taulois, Joa- 1'0 e várias secções estaduais. São
quim Madeira Neves, Lídia Marti- suas finalidades principais congre
nho Callado, Fulvio Vieira, Zedar gar e defender os interêsses dos es

Perfeito da Silva, Laila Corrêa critores e intelectnais brasileiros e

Freyesleben, Angela M. Gr. Evan- contribuir para o desenvolvimento
-gelista, Engênio Doin Vieira, Ha- e difusão, da cultura no país.

Encontram-se atualmente em US0J
em todos QS recantos do mundo,
centenas' de 'milhares de

.

Motores
de popa JOHNSON, proporcínnando
aos seus possuidores ano após ano,
um SERV�ÇO' SEGURO., Distribui
dores: Comércio & Transportes G.
Ramos S. A. - João Pinto, 9.

Os comunistas
«aV8nçam» na ChiOIl
Nanquim, 16 (U. P.) - A em

ibaixada dós "EiSladÓs Unidos di
rigtu um apêlo urgente a todos os

norte-arneiicanos na China, reco.

mendando que abandonem suas

residências.
Essa advertência foi motivada

pela notícia, recebida 'pelas fon
tes yankes, de que os exércil os
comunistas romperam as defesas
nacionalistas ao Sul de Shochow e

estão avançando sôbre Nanquim,

Tubarão
'rica

elé-
A DON"- DE CASA

prefere uma BATERIA' DE ALUMINIO?

Pode, recebe-la de presente, preferindo o CA
FÉ :vnMI. E como é delicioso o café MIMI_

já tem energia
durante a' noite

Tubarão, 16 (O Estado) - Foi inaugurado, com a presença do
dr. Oton da Gama Lobo d'Eça e de 'Outras autoridades locais 'O serviço
de fomecimento 'de energia elétrica diurno a esta cidade. Usaram da
palavra o sr. Olto Strauss, representante da Companhia conf..ratante,
o jürnalista Wa)ter Zumbliék e o Prefeit'O 'do Município, dr. Régis. A
população está entusiasmada, pois êsse s-erviço de energilf diurna vi
nha sendo pedido há ,27 anos e só agora foi resolvido.

A banda musical Lira Tubaronense abrilhantou a' solenidade, que
foi irradiada pela Rádi-o Tubá. Está previsto um gTande desenvolvi
mento para a cidade, que aliás, até agora sem água, sem esgôto e sem

energia ·elétrica diurna já tinha desfnvolvimento entusiástico.
Ao' champanhe falou o dr, ALaliba Cabral Neves, Promotor Público.

Reieitàda a pro
posta' rossa
Paris, 1(\ (U. P.) - O Conselho

de Segurança rejeitou hoje uma

proposta russa, no sentido de or

denar a abertura' de negociações
imediatas para uma paz formal na:

Palestina.

Essa decisão foi tomada antes
de submeter-se à votação do plan{)
ocid,ental, que fPrevê ,apenas um

armistício.Proteção ·aos rebanhos calarioenses
,

RegTessou dia 14 de Curitiba e

I
A aparelhagem requeirida por

PôrLo-União o Dr. Altamir Gon- êsse pôsto já está sendo adquiri
çalves Azevedo, In.spetor-Chefe da da, e as obras terão iníciá ainda
Divisiío de Defesa Sanitária Ani- no corrente mês, s,ob a direçãb
mal no Estado, que foi àquelas ci- do técnico do M;inislério {la Agri
dades tratar da constrnção I,ime- cultura, dr. Lucílio Miranda, que
diata de um pôs LO de desinfec(jão se encontra já em pôrto-União.
ele vag'ões na Estiada ,de Ferro S. Pal'a uma plataforma de {lesin

Paulo-Rio Grande, e que será '10- fecção simultânea de 10 carros,
calizada em pôrto-União. como a que vai ser construida, e
,

:«; ,sabido q'ue vanas doenças que f�rá ,o serviço em apenas al
atacam os rebanbos oriundas dos guns minutos, não atrapalhando
excrementos e micróbios ,deixa- o Lráfego, foi feito'i) orçamento de
dos nos vág'ões-gaiolas que trans- Cr$ 250.000,00. \

portam animais doentes. Mais êsse importantíssimo me-

'Assim, naquele ponto tod'Os os lhoramento deverá Santa Catarina

carros que hajam transportado ao dinamismo do ,dr. Altamir
animais de qualquer espécie, te- Gonçalves Azeve,do, incansável Tns

rão de sofreI' uma toLal {Iesinfec-' petol'-Cbefe do Serviç'o de Defesa

ção. Sanitária Animal.

Circulou o primeiro número de
"O Trabalho", órgão do Sindicato
dos Empregados no Comércio.
'Através do editorial com que se

apresenta, o novo c.ol�ga se 'pro�
pÕ,e propugnar os dlreItos e mte
rêsses da classe, ao mésmo tempo
que levar a süa palavra de cQnfôr-
to e de fé aos trabalhadores do co�

mércio, 'que, a esta altura das con

quistas sociais do nosso país, estãQc
unidos nlllTl desêjo de salvaguar
dar as que lhes. dizem respeito.
Saudamos o nóvel colega e lhe

desejamos pleno êxito em fnnç�.o
de defesa da classe dos comerCla�

rios, de cujo sindicato é órgão au·

torizado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Dia das Nações Unidas I
Comemorado pelo Diretório, Acadêmico XI de Fev, r�ira II
Em comemoração- ao "Dia das ta Aliança. Veiu a Prussia e 70. Veiu I

Nações Unidas", o Diretório Acadê- 14 e Versalhes. Wilson tentou deter o

mico "XI de Fevereiro" promoveu
uma solenidade, na Faculda de Di-

reito de Santa Catarina, na manhã
\
de 24 de outubro p. findo.

Falando em nome do

Abreu, apresentando o conferencis

ta, Desembargador Alcebiades Va-

Iério Silveira de Souza, cuja bri

lhante cnofíerência publicaremos
amanhã; disse mais ou menos as

.seguintes palavras:
"Por comissão do ilustre profes

sor Henrique da Silva Fontes, 'O D.

tA. XI de Fevereiro realiza nesta

Valvula� \ á' Peças e

em geral para

, ..

aecesserres

Rãdiós

1

I
F

data a festividade comemorativa do a Pomba e a Oliveira, um novo or-

3° aniversário das Nações Unidas, ganismo inter�acinoal: as Nações
dia que se consagra, também, co- .Unidas, com uma Carta votada crn

mo o dessa Entidade Internacíonaã, São Francisco da Califórnia, era

Quiseram os' fados que a chuva 1945.

viesse, talvez, perturbar o hrilho r� esta Socieddae que hoje tem 'O

solene desta jornada civica. Mas; seu dia que estamos festejando. Se

longe disso, os que comparecemos, rá talvez, a última tentativa dos

representamos o interesse e o in- homens para continuarem seriho
tuito que nos move de bem real- res da terra. Se fracassarem desta

mente. apreciarmos a .efeméride, I feit�, é, quasi certo qu�e desapare
traduzindo a nossa presença a pro ,-

I cerao, tragados pela hidra de ar

tigiosidade e dos que aqui não vil"- mas destruidoras, cujos efeitos mor

ram em razão do mau tempo, tif'eros já se esboçaram nos instan-
" O Diretório Acadêmico, órgão má- tes derradeiros da conf'lagação que

. ximo da mocidade catarinense, não findou.

pode alheíar-se ás manifestações O que é a Organização das Nações
que tocam ao coraçã'O de tôda a Unidas, 'O que fez e o que represen

?ente, mormente dos que ensaiam ta para a Humanidade, melhor dirá
os primeiros passos da vida e não o ilustrado conferencista, professor
levam no coração senão desvelos, de Direito Internacional, desembar.,
esperanças e anseios. , gador Alcebiades Vàlério Silveira de
Anteríormente, porém, a apresen, Souza, a quem dentro em pouco 1.:

tal' o conferencista emérito quisera remos a satisfação de ouvir.
tdizer em algumas palavras das ru- O Diretório Acadêmico 'O sauda".
zões profundas desta Reunião.
Para nós, as gerações moças, os

senhores do mundo do futuro é ím
prescindível o conhecimento da
História que ensina, que mostra
que desvenda segredos, que' abre
horizontes. Un� em seus começos,
por principio também imanente, a

Humilddae trouxe do nascedouro c

estigma de lutas e de guerras. Mar
cam as centúrias, chagas c carnifi
cinas, trucídamentos, incêndios e

saque, Da China milenar à Roma
dos Cesares e dos aFróes do NUo
aos filósofos de Atenas; dos Jardins
de Babilônia à frugalidade de E�
parta há uma série indiscontinua de
malquerenças que se resolveram
em rudes batalhas e em fragorosas
destruições.

Nã'O podiam os homens permana,
cer à mercê dos instintos belicosos
dos déspotas de todos os tempos.
Urgia que 'Os Estados cedessem par
cela de seus interesses no rumo da

pacificação e da harmonia univer
sais -. Era imprescindível que 05' po
vos esquecessem

-

as rixas e fizessem
do arbítrio a solução de suas con

tendas. Era necessário e humano
que 'rodos se compreendessem e

que desaparecesse, para sempre, <2

ansiedaríe, a expectativa, a tebricí
dade. Ou isto, 'Ou um mundo cm

pânico, erg desajustamento, em de
composição permanente.
Longe de deminuirem, as tensões

aumentaram com os descobrimentos,
com as riquezas alucinantes que
desvairaram 'O Velho Mundo numa

'Orgia incontida de dominio e de
,poder. --.

Q'zemfeac�olilzrauf�,'O�almaac _ .ant, "RJ:'G'"iSTROS 'D"E' DIPLOMASO furacao napole'Omco aplalllon L1
9S caminhos eur'Opeus � fez beijar I TRATA-SE de registr'Os de diplomas, registr'Os de professores, e
a terra o orgulh'O .da Germânia, da toei 'O em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou 'Ofi-

Itál!a, da Ibéri�, da Escandinávia e-ciaI., \

da própria Albion. BUREAU UNIVERSITARIO
Mas Waterl'Oo chégou e com êle Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. _ Av. Alte. Barros 11 -

o fim da Águia. tO antlar. 'Ox. 'Postal 3932 _ Ri-ID 'de Janeiro.
Era tempo de se medirem as

cons,equências de gestos que �usta
vam milhões de vidas e sacrifica-
vam na pira infer,nal da guerra 1no- Tem o prazer de comunicar à suá distinta freguesia e a'3 público em geral que
.cente8 e culpado"s .

transferiu 'Suas instalações para a rua "Tenente Silveira, quase esquina da Trajano,
.' onde espera merecer a preferência de 'todos, 'continuand'o sempre ã sua inteira dis..

,Vem o Congresso de Viena, a S:xn.• posição e agradecendo'lhes "a ·visita.
,

mundo à beira do precipicio e ideou

a Liga 'das Nações. A Liga congue
gou os povos e na hora de agir, fa
lhou. Veiu a guerra na China, a

Abissinia e 'O crepúsculo da Socie-
D. A., o

dade das N J' AI h"ações. a na eman a
orador oficial, Acadêmico' Alcides

um novo idolo era incensado e

aplaudido por fanáticos. E 39 m�l'�
cou o começo de uma nova guerra.
O mundo tudo envolveu-se no con

flito. Lutou-se em quatro continen

tes, rnobíllgando-se todos os recur

sos humanos 'e técnicos das cinco

porções do globo.
. A paz surgiu dos escombros da
mais tremenda carnificina. E com

o maior sortimento do (., ul do Brasil

Preços espet:iai. par,a Oficinas � Revendedo.res

·

ImportadoraI •

SUCURSAL' DE CUr ITIBA
cu

Praça Tiradente� 337

Aceitamos pedidOS llor' reembolso postal ou aéreo _ Remessa com urgência�

ãmerícena

,A2Agonta
da lsma
,Aliviada em Poucos Minutos

Em poucos minutos a. nova receita
- Mendaco' - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é poss ível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Men�aco alivie-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mUCU8 que obstrúe as vias res-,
. piratôrias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde. fazendo-o sentir-se
prematuramente velho"Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fécil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, . em qualquer
farmácia. A nossa «arantia é a sue maior
proteção.

,_-
.

Menda co A�Q��,::.m

PASTA DENTAL
ROBINSON

AVISO AOS MARCINEIROS
já estão à venda os

ALBUNS DE MóVEIS MODERNOS E DE ESTILO
N. 2---+' Cr$ 130,00 � (sem Plantas) í

"

N. 3 - Cr$ 170,00 _ (com Plantas) )
Manual dos Marcineiros Cr$ 100,00 _ encad ..

pelo REEMBOLSO, à Caixa Postal, 5.851 - Sã'O

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa' e
proficua

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

onda da ZYH _ 6
RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA

Pedidos

Grande

Paulo

- 970 kilociclos � 309 metros _

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

área de terreno. lã cultivada

MINISTÊRIO DA AERONÁUTICA

O sr. Comandante do Destacamento da Base Aérea de Florianópo
lis, pelo presente Edital, intima o Extranumerário Diarista _ ANTó
NIO FRANCISCO FAGUNDES, a comparecer ao Serviço; e que para
tal estabelece o prazo de "8 dias a contar da data da publicação do pre
sente.

Quinta Zona Aérea
DESTACAIVIENTO DA BASE AÊREA DE FLORIANóPOLIS

EDITAL

A Eletro' Técniça

A não apresentação do Extranumerário acima, implicará na
demissão por abandono do serviço,

.

Destacamento da Base Aérea de Florianópolis, 10/11/1948.
CARLOS DA COSTA DANTAS _ 10 Ten. Aju,dante

VENDE-SE pM �motivo de mudança
(Disterae cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros)
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

<6 casas €1e madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves.
Barremos "_ com o proprietário Mathíae Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel C':uzeiro.

I

CUl'SO de
I

Admíssõo
do

Prof. José Warkeu, lente do Colégio Cataríuense ..

Curso que apresentou a máxima percentagem de aprovaoâo..
Prepara candidatos de ambos sexos ao exame de admissão nos giná-s
síos masculinos e femininos, Escola Normal, Academia, de Comércio.;

Liceu Industrial.
-

Ini(\io das aulas: 6 de Dezembro, às 14 horas; no. Grupo: São José

Jlat1'ídula: Desde 10 de Dezembro, das 13,30 às 1:5 horas, TIO Grupo-:
I

Escolar São José. '

Despesa:' Cr$ 250,00, para o curso completo.. pagáveis 11'0 ato: da;;
matrícula.

NOTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão aS"S horas da manhãs!
Haverá um repouso por ocasião das- festas."

De pessoas têm usado

com - bom
I

re'sultado o

popUlar
(

depuratiVO

..

A SIFILIS ATACA TODO O ORCANISMO
o figodo, o baçQ. o coraçóo. o e.tomago,· o. pulmõ.. , a pele;'
/ produz dorell de cabeça, dore. nó. OS.OIl, reumatismo.

cegueira, queda do cabelo anemia e aborto•.
Con.ulte o medico e tome o populor depurativo ELIXIR 914.
Aprovado pelo D. N. S. P. corno medicação auxiliar no trata

mento da Sifilis e Reumati.mo da me.ma origem,
Inofen.ivo ao organi.mo, agradaval corno licor

sua.

Fmpeze de navegaçãQ.
CH.EREM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
max'ma rapidez e garantia para transporte de �uas mercadoria.

Agentes e'm Florian�Dolis CARLOS HOEPCKE S. A.

. " " - -

••••4llI•••,..U••• IllI••• ioI•••••••••� ..,·

BOM N·EGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$' 100.000,00 renda'
corta de 10'/. ao ano com recebimento· de" juros mensais.

Informações nesta redação. /

I
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E8TADO- aliaria felrflo 11 a@ Novembro a. '948 3

ANIVERSMUOS
SR. NEWTON DA. LUZ MACUCO
.Deflue, hoje, a data natalícia do

�1l10SS0 prezado conterrâneo sr Né,,:
,;!on da Luz Macuco, Diretor-Presi
.dente da Caixa Econômica Fedaral
.e valoroso prócer pessedista,

O distinto aniversariante que, pe
.Ia sua capacidade de trabalho e

.exeruplar conduta se impôs no cou

ceíto dos seus superiores, colegas e

.subordínados, será certamente hoje,
. .alvo de significativas homenagens,
. .às quais "O Estado" [uhilosame.rte
.se associa.

SR. ÁLVARO FERREIRA DA
CUNHA

Ocorre, nesta data, o aniversário

:natalício do sr. Álvaro Ferreira na

Cunha, competente Chefe de Secção
.da conceituada Iirma Carlos Hoep
.cke S. A.

Gozando de elevado conceito,
:não só em nossos meios cornerciui.,
.conro sociais, ao distinto natalici
.ante serão hoje, sem dúvida, tribu
.tadas numerosas manifestações ele
.aprêço, pOI' parte do grande círculo
.de sua,s relações, ao qual, com pra
zer nos as ociamos nessas homena

,gens.

VA�HtdA\
©�g�1rBhL
V0@m!.@lúà

-RHODIA
CO}lm.�rllt\ QU('UC\ RHODI!\ BRASILEIRA'.,
OIP,11l.1" ,tE NIO I\GROPE CUJ\'RIO Ruo tiSHIO 8.\U!\RÓ.llll 4'and,Caj,l(a Postal 132Q. 54.0 P�IJU7

A MÁXIMA GARANTIA CONTRA A PESTE SUíNA

para voce.

ANTONIO FLEURI BARBOSA 9,30 - <!nll1(�es Artistas

'Transcorre, .hoje, a data natalicla 10,,00 - Músicas brasileiras cm gra
"do nosso estimado .colega ,de traba- vações
.Iho Antônio Eleuri Barbosa, apre- 10,30 - MUZAK
.ciado cronista parlamentar dêst e 11,00 - Bazar de' músicas

"diário acreditado junto à Assem- 12,00 '- O Ierecirnentos musicais

.hléia Legislativa do Estado. 14,00 - INTERVALO
Contando à aniversariante nesta, 16,00 - Em tempo de valsa

,.capital; com grande número de ami- 16,30 - Cantores do Brasil

;gos e admiradores, é de se prever as 17,00 - Orquestras de JAZZ

-múltiplas homenagens de que será 17,30 - Um programa para você ...

.zalvo e às quais, todos quantos ,!1P-S- 18,00 - Carta Sonóra
;ta casa trabalham, se associam com 18,15 � Francisco Canaro e sua

-- .------�----------------------------------------.-----------

Rádio 'GUdfUjá
Programa p s N hoje

9,00 - ABERTURA - Bom

LEATRICE DE F, BANDEIRA

Faz anos hoje a graciosa menina

.Leatrtcc, filhinha do 'lOSSO contar

.râneo sr. João Zenon de F. Bandei

ra e de d. Marília P. de F. Banilci-
_,Ta.

À encantadora nataliciant€ o nos"

,;so abraço de felicidades .

FAZEM, ANOS HOJE:
- a exma. sra. d. Maria José S.

"Guimarães FranzoI\i, dedicada pro

desso�a do Grupo E�colar São José
,e digna espôsa do nosso estimado

"conterrâneo sr. Plínio Franzoni Ji,

'nior prestimoso serventuário do Es

'.tado;
- a gentil senhorinha Z.enaidt'

'Silveira;
-, - o sr. Alberto Barbato, COn1]>e

tente Maquinista do "Carlos Hoep
,,-cke".

.

VIAJANTES
FRANCISCO BARRETO

Está em Florianópolis o sr. Frull

,.cisco Barreto, competente farllla

-ceuticó, residente em Camboriú e

,.ex-prefeito daquele município.

GUIDO BOIfT

CASAMENTOS
Realizou-se no dia 13 p.p. em

-'

Imbituba, o enlace mátrimonial do
. sr. Airton Jeremias da Luz, filho de
Pedro Jeremias da Luz, e senhora"
com a srta. Gessy Soares, filha do
sr. Melquiades Soares e senhora.

orquestra
18,30 - Déo. .. (Galeria dõs

vies)
18,45 - Momen,.to 'Esportivo
19,00 - Pensamento Social

lico

19,1-5 - Arco Iris musical

19,30 - Noticiário da Agência Na
.

cional

20,00 - Músicas variadas em gra-

Cató-

vações
Orquestras vienense (Dr()�,
e Farmácia Catarinense)

20,45 Orquestras Ha*aianas
21,00 - Grande Diário do Ar

21,30 Orquestras sinfônicas

22,00 - Rítimos das Américas

22,30 - últimas melodias

23,00 - Bôa noite ENCERRAMEN-

Perdeu-se

20,30

Perdeu-se a

fLc'onümica n.

:-';clink. Quem

caderneLa da Caixa

1692, de Rlsa Ibein
achai' é favor en-

dor, sr. Zeferino Burigo, que tudo

fêz, o que ao seu alcance, para a

efeti vação dêste grandioso em'

praen d irnento, que coroou a sua

administração, - ficando êsses

agradecimentos estenslVos, ao sr.

.To rquato Tasso, dinâmico Pre

feito, que tudo vem fazendo pelo
engrandecimento de sua terra.

Referências especiais, ainda, ao

grande amigo e propugnador do

progresso de Urussanga, o sr.

João Macari, que ja se tornou,
Futuro - Mun- "por tortos 'Os títulos, benemériLo

desta Comuna. ...

I CINEMAS
-- Sessões das Moças --

dia
- Um filme sensacional, eletri-

,

zantc c cheio de mistérios irison-
dáveis:

O CíRCULO iNTIMO

Inauguração Ante-ootem e ontem
no pas�ado

tregar ne�ta Redar.ão,

com

Adele Mara - Warren Douglas
r-r-: Hicardo Cortez e Wiltiam Dou-
glas.

- Uma história diferente e que
prende a atenção do espectador!

No Programa:
1) - O Esporte em Marcha -

Nacional.
2) - Trens do

do fie Hoje.
Precos:

Sras. e' sritas. Cr$ 1,20
Estudantes Cr!li 2,00
Cavalheiros .,.. CrS 3,00
"LIVRE". Crea nças maiores de

5 anos poderão entrar na sessão de
5 horas.mó,

com

June Allvson - âathrin Gravson
- Van Hêflin e Judy Garland.

No Programa:
1) - A Marcha da Vida - Nac.
2) - Metro Jornal - Atualida

des.
Preços: - Cr$ 6,00 e 3,00.
Proibido para menores, de

.".

-Gratifica-se'

IMPERIAL - Hojc às 7,30 horas

A CO�TINA DE FERRO
com

Gene Tierncv c Dana Andrews.

No Programa:
1) -- Noticias

Nac.
2) - Fox Airplan News 30 x 86

- Atualidades.
Preços: - Cr$,4,80 e 3,00.
Proibido ,para menores de

da Semana

foi ainda mais feliz. - Não foi
dotada sómente de um centro

15 DE NOVEMBRO
A data de hoje recorda-nos quez
- em 1710, assumiu o Govêrno

da Capitania de Pu 'iambuco o

Bispo de Olinda, D. lVÍanuel Álvares
da Costa;

- em 1813, no Rio Grande to
od Sul Cat.arinense. Sul, faleceu o Brigadeiro José da

Aqui estamos, pois, a convite Gama Lobo d'Eça, o bravo cornan-

gentil e cativante, do agrônomo dante do Regimento de Linha da

José Mendes Barcelos, para asssis- Ilha de Santa Catarzna, conhecido
corno "Barriga-Verde";

tirmos ao ato .inaugural do Pôsto
_ em 1825, D. João VI ratificou,

Agro-Pecuário de Urussanga. por carta'.de lei, o tratado, de arni-

E Urussanga exulta, nests dia, zade e aliança, assinado no Rio de

'de satisfação e regosijo, pois 'que Janeiro .a 29 de �gô�sto d� 1825,
I ,

I transmitindo seus direitos sobre °
bem sabe avaliar o que este P9S- Brasil a D. Pedro de Alcântara, re-
to i rá, doravante, representar pa- servando para si o titulo de Impe
ra todo o Sul do Estado, ,e, de mo- rador;
do especial para a terra dos vi-

I
- em 1827, foi fundada a divl,�a

nhais.
� pública d? Br:asil e criada a Caix.i

de Amorhzaçao;
- em 1839, travou-se 'O célebre

combate naval da Laguna, durante
a guerra riograndense, ou dos "far

rapas:', entre a Esquadra Imper-ial
comandada pelo Capitão de Mal' e

Guerra Frederico Mariath e a re

voluciomirià comandada pelo Cani
tão-tenente José Garibaldi (as f'or

ças de terra dos, revolucionários
estava comandada pelo Coronel Da
vid Canabarro;

- em 1848, os revolucionários
'de Pernamb

í

co, comandados por
João Ignácio Ribeiro Roma fo ram
repelidos no Poço da Panela pelo
Capitão Sebastião Antônio do Rego
Barros'
'- el�1 1887, faleceu nesta capital
(Florianópolis), o Brigadeiro João
de Souza Fagundes, herói de' Monte
Casseros;

- em 1889, foi proclamada a

República dos Estados Unidos do
Brasil, pelo Marechal Manoel Deo
doro d� Fonseca;

- em 1900, surgiu nesta Capital
o jornal "O' Debate";

- em 1910, assumiu a Presidên
cia da República dos Estados Uni
dos do Brasil o Marechal Hermes
Rodrigués da Fonseca; I

16 DE NOVEMBRO ,
A data de hoje recorda-nu", quI":
� em 1781, nasceu o Marechal

.João Vieira de Carvalho:
- em 1823, o Imperador D. Pe

dro I, em manifesto, 'explica as ra

zões que teve para dissolver a As
sembléia Constituinte;

- em 1824, foi nomeada uma co
missão militar para julgar, na Ba
hia, os assassinos do respectivo Go�
vernador, Felisberto Gomes Cal-
deira; .

- em 1840, o Coronel Jerônimo
Jacinto Pereira, comandando 1:111

corpo de legalistas, foi derrotado,
em São Felippe por João Antônio ca
Silveira, IJ.m dos senerais farroupi�
lhas;

- em 1868, o bravo catarinense,
Coronel Fernando Machado· de
Souza, perseguiu uma força do
exército paraguaio da linha do Pi
ldsil"Í.

agrícola, mas agraciou-a o Go
vêrno também' de um órgão de

aperfeiçoamento dos rebanhos,
que constituem, sem dúvida, um

dos maiores esteios da economia

E, ao concretizar-se esta obra

de real importância para esta

Comuna,' é de justiça que se faça
alusão especial ao nome do enge

nheiro Anibal Alves Bastos, ver

dadeiro bemfeitor desta terra,

frescos;
Temperaturas extremas de hoJ"

foram - Máxima 24,6 Minima20A.

sempre pronto a colaborar no

seu progresso e engrandecimento.
Agr-adeci rnentos de Urussanga

também fio incansável batalha-

A lodos, en rim, que, direta ou

indiretamente, contr íbuiram para
'a instalação dêste Pôs to, os cor

diais agradecimentos desta genLe
laboriosa e á vida de pr-ogredir.
Ao sr. dr. Leoberto Leal, dinâ

mico e incansável Secretário
�

da

Agricu ltu ra do, Estado, e repre

sentante, nesta solenidade, de S.

Excia. o Sr, Governador, e a sua

iluslre corni tiva as cordiais boas-

vindas' e rogamos queiram trans
mitir ao Sr. Ministro

-

da Agr icul
tura, e, de modo especial, ao Sr.
Presidente da Ropública, o recO-

anos.

nbecimento da gente urllssan-
14

guense pelo grande benefício que

. . . . . . . . . . .. acaba de receber.

com

Amclia Bence. a merecer·
_- Uma. história tã� linoa que I " 'd '

nao podera seI' eSqUeCIda!. I
'

E o G-ovelnanLe qlle, esren e o.

No Programa: braço de auxílio e recolhe, em METEOROLOGIA, 1) - Jornal da Tela - Nacional. troca o aperto da mão calorosa
2) - VÍl�gança de Pescad'or do h�llnilde campônio que se Lra'

,Shod Colondo. '

,

Preço único: Crl'i 3,00. duz em redrobado esforço na lu-

,Proibido para menores de 14 ta pelo abastecimenLo dos grandes
anos. centros e da indústria incipiente.

. . . . . . . . . . . . . . .. .........•....

Si reclamamos, e com inteira

j llstrça, dos responsáveis pelos
desLinos do País 'as medidas sa

lufares e i ndispensáveis ao nosso

engrandecinlento, também não ,
, . . .. . 0,0 •••••

lhes regaLeamos os aplaus,os e C AS' Anão lhes negamos o' apôio, quan-
do procuram solucionar -os mag- VENDE-SE a casa sito a' rua

lJOS problemas que no;; afligem.
I

Major Costa S/N. Tratar na

E assim Íl'mana,düs sempre, Rua General Bittencourt 79.

govêmo e goq'rnados, dirigentes
e o povo, toelos empenhadOS em

desincumbil"nos das responsabi
lidades que foram colocadas sôbre

tos
nossos ombros, havemos de

construir uma Pátrià sempre mais
digna de seu� grande:;, de.stlIlOs.

RITZ - Hoje às 7,30
última exibicão

QUANDO AS NUVENS
(Technicolor)

horas

PASSEM

E qllando, daqui em diante,
Ur\lssanga e sua gente começarem
a sen ti r os bene féficos resLlltados
dêste centro agrícola e zootécni

co, e se 'I;asgarem novos horizon

tes para () seu engrandec�mento
ma Lerial e eca'nômico, então, es,

tou certo, pulsarão aqL\i centenas

de corações agradecidos a um Go-

vêrno benemérito, que .lhes trou
H

xe ampa1'0 e esLímulo para a sua

jornada árdna e estafante.
,

E o Govêrno, de 'stra parte, es

tará de consciência tranquila, pois
que olhon pelas necessidades do

PO\'O e lhe 'deu ao menos uma par
cela do c\lidado e do zêlo que está

André Nilo. Tadasco

GRATIFICA-SE à pessoa CJue
e1er 'nol ícias de um cachorro de

Via aérea, seguiu hoje para Pôr-
, , '

'1 AI Cf G 'd B tt
ral;a l CITa :\T,ova, cor preLa com

-

o e",re, o sr. lU o o ,compe-, I .".

... t t d B N' 1 d
O pclto IJranco, pe UCiO, que alen'

. Lell e geren e o anco aClOna o,.
.

, .

C
' '. d d

de pelo nome de Ske!l;:, pel'tel1cen-
omerclO e estaca o membro d:l.

t O C' d' R' b '

R
,.

bancada do PSD �a Câmara iVI
e ao r. J' .1 as, a rua- Ul

, • • . , , 11- Barbosa 20, das 12 às 14 horas.
,

. nicipal. Pecll'a Granele.
"O Esta.do" deseja-lhe urna

-fe.liz viagem, FALECIMENTOS:
RUDOLFO RHEIN

Faleccu à primeira hora do dia
14 do corrente, em sua residência,
à rua Pedro Demoro n. 140, nesta
capital, o, sr. Rudolfo Rhein, co

nhecido industrial e pessôa muito
estimada na sociedade local.
,

Nascido à 2 de dezembro de lR81,
na cidade de Remsdorf, na Alcma
nha, veio para o Brasil em 1911,

Serviram de padrinhos no ato re-
tendo aqui vivido na mais perfeita
cooperação com os nossos círculos

'ligioso por parte do noivo o sr, industriais. A sua honestidade, o

João Jeremias da Luz e senhor"( e seu amôr ao trabalho e a sua lha

por parte da noiva, '() sr. Laura' Avc- neza fizeram-no estimado cm tôdas

lar Pi'reira e senhora e no ato Ci-
as rodas, motivo por que o seu fa-
lecimento repercutiu dolorosámen

vil o sr. AlÚônio Santana e espô<R te nesta capital.
e. sr. Y irio Mattos e senhora. O seu sepultamento ocorreu ús

Ao< 'loivos "O Estad'O" CllInpr;:- 16. l�o.l·as do ll�esll1o (lia 14, no Ce-
. . Illllteno das Tres Pontes, com gran-'

'menta com votos de fehcrdades. de aéompanhamento.

anos.

ROXY - Hoje às 7,30 horas
- Um drama arrebatador, senti

mental e since"o:
24 HORAS NA VIDA DE UMA

MULHER

Previsã'o
_

do Tern.po, até14 ho·

ras do dia 17:

Tempo - Instável, �om chuvas;

Temperatura - Bstável;
Ventos - Do quadrhnte Norte

GARAGEM

Aluga-se uma, fechada, com lugar
para dois carros, à 'Avenida Mauro

Ramos 131. Tratar no local.

l.-,.at'l;.J� _J .J�_ ,-�" f_,jj'''-

\
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:LOJA' DAS CaSEMIRAS
Especializada em artigos para
t.� homens' .'
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO 'DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA JIOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQÚE DE: . ROUPAS FEITAS

.

• ,

PARA HOMeNs
J

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAP.E}US, ETC.

Tu:do .pelo' menor pr:e·ço ,d� pra,ça
Faça uma visUa

.

à nossa Casa e verUí Ilue
.

,OOISOS "preços � artigos
\ '

Ca'rros 'pa'ra iO interior do Esta·do
q 'horárto dos. carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima &. Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BR.ASILEIRO - Diariamente - Curitiba 6 horas
RAPIDO Sl,TL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile 13 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque 16 horas

cl excessão de sábado 14 h�ras
'!EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a• e 6a. feiras 16,30 horas

Nova-Trento
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras - 12,ío horas

I

,Ouçam, diêriemerue, das 10 às I' h(5ras, as eudiçõe« da

ZYB � fi Radio D.ilusora de ,Laguna,
970 kilociclos onda de ,300 metros.

'Laguna - Santa Catarina - Brasil

\
II C 'A P.I T A L ·A R II.. .

Sociedade de sorteios' e seguros contra. acidentes pessoais, couce-,
dendo mais outros'beneficios' de carater assistencial..

. Representante em Florianópolis:
.

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia

Inicial de Cr$ llJ,oo apenas. ,

Participação nos lucros
\

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

[r·eços. ,
.

Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviárío do'

Paraná e Santa Catarína.
Redação: Rua PTudente de Moraes, n, 626. - Curitiba.

Representações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS{tNQS., E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

.
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.,

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - 'SÃO PAULO.

SuhwartzmaUD
, , REP�,ESENTANTE

Re Iojoaria PrógrerJso para. Santa Catarina
�

de JUGEND' e- FILHO KNOT SIA,
,

.

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE ex. 134 -- Tel. KNOT
,

FcEEMBOLbO POSTAL' Florianópolis
Faço. seu p e d ido por cQs:,ta ou 'telegrama e pague ... tiWUlfu. GravlIt•• ó Pijam;�.

aómente quando receber.. " Meia. da. �elhore•• pelo." me.-
nores preço. 16 oa CASA MIS
CELANEA - RuaC, Malr•.

Viage com conforto
pel'o"

«RAPIDO' SUL', 'BRASILEIRO»
I

Diariamente eu'tre

fpolis. :�ltajaí»Jeínvíle-Çtiril�ba ..

1AGENTES
,

Fiuza Lima & Irmão

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem. a�!f
Estados Unidos da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu eserítórte

(Rua Presidente Coutinhc n. '22) •.
nos primeiros dias de agôsio, espe

rando continuar a merecer as espe
ciais atenções áe seus amigos e

clientes,
_

Pedro Mede!ros. Auxiliar

N. 31 cr$ 100.00 N 9 cr$ 26000

Desp.rta�(i)r de belse
ilumina a noite

Suino de qualidade

•.. reune som ... acabamento ••

solidez .... no piano perfeito!
Além de vários modêlos para)
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser SEm hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!r
,

Uma maquina fotoqrafica
americana ds facil

manejo

,
.

.. Procrstos
I
Escritório reêem organizado,

precisa de "praoístas" 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�

. ,

Noelo. reloqiol .ão aoompa:Xl.hado. doa relpectivol certificado.
I oe qafantia.

'PEÇAM-NOS CATAt.pGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Cur't ha - Proça Tiradelltti. 260 - Paraná

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

,

COMPANUlA "ALIANÇA,DA BAUIA"
.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCÊNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS ,...... Cr$
Responsabildades ,.... Cr$
Receita '.. . , ,., ,. Cr$
Ativo........ . Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10. anos ....• Cr$
Responsabilidades '. .. Cr$

\, Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

� Anísio, Massorra, Dr. Joaquim Bar reto de Araújo e José Abreu .

• ............._._. ._._._.....-_._._....-..._.........,._-.".",._ ,.,..,._,._.........�.J"..,.,._..._.J'
.

\

80.900 60(1,30
�.978.401.�55,97
r 67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.'816,030

76.736.40�.306,20

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

, "S I L V E I R A"_ ,

DR.' RAFAEL G CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
/

,DA LUZ

ADVOGADOS,
Escritório: Rua João Pinta

n.O 18 -, Florianópoli.s
,

SRS. ASS-INANfES
Reclamem imediata

mente. 'qualquer 'I irre
gularidade na entre�a
de 'seus ior�aes. '

,
.

Vende-se um à rua Irmão Joa
quim, nesta Capital, medindo 10x40.
por crs 25.000,00.
Tratar à rua Vitor Meireles, ft'.

Casas Pré-Fabricada
Desde CR$ 300,00 a CR$ '500,00 o

metro quadrado
Consulte-aos aern compromisso

Reinisch S/A - Roa João. Pinto, 44
Tetegr-ama REI!' asco f'1()rtalf! õpoUs

C ... "',, PDSI AL, ena . rELF.fONE 6$40 • TElEGR!.......S' .�OfECTOR.-..

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schrmdt , 22--Sob.

. .

C. Postal, 69· Tel. «Protetora»
Se ri�os .quereis ficar

. FLORIANOPOLIS . -

.

De modo lacil elegal .-

-8"'""OprQ(lp'nt�"O-;-s-�, Ft'zei hoje uma inscrição
U (ii)",U U V o No Credito Mutuo Predia

OU Pracista
Oferece-se 'para Laguna e 'Sul do

I
Estado, ofertas com detalhes à

. Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina

!'tUA VOLUNTARIOS DA PÂTRIA N,O 68 _ 1,. ANDAR

.... 'e • ". ,. • • • • • • • • • • • • • • • • .. � ..

SENHORITA!\

A ultima creeçêo em refri-
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS 6RANDES

Preferindo-o está
acompanhando. a moda.

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

U VALE 00 rrAJAl
Proeurem nA Á�êl&eie

PrOI(:fefó!8o•
LIVRARIA 43,� 'i

�,.j�.A
-

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fll situação . do Extremo Orientei
VERITUS

(8. I. P.) - A inesperada vitó
ria dos exércitos comunistas chi- que urna .Asia f'óia de seu contrôle,

'

.neses, veio fazer voltar a atenção pois a .proximidade das bases que
dos povos para aquela parte do poderiam seI! estabelecidas pelos'
mundo, a qual no dizer de comenta- russos, colocam os terrHórios ame
rãstas militares e políticos, cons- ricanos, ou sob seu contrôle, deba i
titui uma verdaden-a icógnila. Na :\:0 de uma constante ameaça.
verdade, 'esses mesmos comenta- Não se sabe ao certo, o "porque,
ris tas; fazendo uma verd.adeira in- da denota fragorosa dos exércitos
·.cógnita. Na verdade, esses mesmos nacionalistas. Copioso material de
comentaristas, fazendo 'um restro- guer-ra, foi apreendido pelos co
pecto da situação do Extremo Orien- munistas, o que evidência, que.-

to da situação' do Extremo Orien- o auxilio de Washington não tem
té, que eclodiu c;-m a guerra nipo-i sido, ou não foi fraco.
amer-icana, são unânimes em atir- Portanto chega-se à conclusão de
mar, que essa guerra iniciou-se, I que. houve traição premedita ou
'há muitos anos passados - antes de

I
não. Na época em que atr-avessa,

Pearl Harbour - quando o Japão mos,' confiar em demasia é a pior
-exterider-se pela China. Assim, ago- política que se póde praticar. ii;

� ra esta-se vendo a mesma coisa, só- agora para que as coisas voltem á
mente que .em vez do Japão, o in- sua noemalidade transitória isl.o
-leressado agora numa "nova ordem" é para que os nacionalistas consí
na antiga e. fabulosa Catai, é Sta- gam aleo, é muito dificil. Muito du
'lin. O jogo que está sendo feito pe- vidarn certos cil�culos chegados I á
:los russos, é muito mais amplo do Vi�shington que os EE. DU. cedam
-que se julga, e com forças políti- novos armamentos aos chineses de
-cas no Oriente, e militares no Ori- Ohiang-Kal-Shak.
ente, esperam eles estabelecer deu- . A_. derrota sofrida, não agradou os
tro dos próximos anos, um verda- americanos, agora entretanlo, em-
deiro élo de países satélites, e penhados mais que nunca, na sua
assim dominar as rotas comerciais defesa, porém que 'se estabelecerá
mais extensas e importantes. Para provavelmente, no Japão. Quanto
.os EE. UD. em particular, uma à China, sómente o f'ul.urn poderá
-China Comunista, seria. o mesmo nos dizer o que restará de, ludo.

festividade de Sta. Catarina
Virgem e Martir-

Padroeira da Arquídtecese
Edital de Convo'caç&_oDOltl Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de Leus c da

.Santa Sé 1

Apostólica, Arcehispo Metl'Opolitano, Prelado domestico, As-
· .sistente ao Sólio Pontifício, etc.

Aos que o presente edital virem, saudação, paz c )Jênçã') cm Jesus
· (.;.'isto. 'i.

Fazemos saber que, de acôrdo com' a praxe' estabelecidn e piedade
dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corrente, feriado estadual, por de-

· ereto lei de 12 de julho de 1938, ·a. festividade, de Santa Calarinn, Vir
gem c Martir, Padroeira da Arquidiocese e do Es�acl,).' pelo modo que
,.t;egue:

10 Às 10 horas, solene 'Missa de Pontifical, a que teremos a honra de
presidir,

20 Às 16 horas, procissão com a Padroeira Santa Catai-ma, para a

.qua! convocamos todas as entidades e instituições cató licas desta Ca
pital, que nela deverão tomar parte, designadamente pela SqUÍ!ltC
forma e nesta mesma ordem:

.

Cruz Processional, Grupo de A�jinhOs, Colégio Coração de Jesús,
.Asilo de Orf'ãs, Congregação da Imaculada Conceição, Congi'f:gaç:âo de
Na. Sra. das Dores, Associação de Santa Terezinha, Damas de Caridndc,
-\p!lstolaclo cio Monte Serrate, Apostolado de São LUiz, Apostolado de
São Sebastião, Apostolado de Na. Sra. do Parto, Apostolado' ela Cate
dral, Ordem Terceira (senhoras), Ação Católica, Abrigo de Menores,
Colégio Catarinense, Congregação Na. Sra. do Bom Conselho, Congre
gação de Na. Sra. cio Desterro, Irmandadq de Na. Sra. do Monte Serra
te, Irmandade de Na. Sra. da Conceição, Irmandade de Na. Sra. do
Parte, lrmandade d� Na. Sra, do Rosário, Irmandade do Espicito
Santo, [,.'man<lade do S. Bom Jesus dos Passos, Ir'numdarh- do SSmo.
Sacramento, Ordem Terceira (homens), Carro triunfal de Santa Cata
rina, rvmo. clero, pálio, cantores, bandas de música e povo.

.v.vtes da su .. ra-mencionad \ hora as referidas :L,<.;ci:,\{,cs c <'1111-
dades se reunirão dentro e no adro da catedral, aguardando cada uma

. Q lugar que lhe fôr reservado e competir no préstito.
'

(::1" ... associação deverá ar: I sentar-se com 'J� respectivos esl a udar
. tes e distintivos. São permitidas crianças na prOfissão,. se vestidas' de
anir.s, J ara abrir o préstito, que desfilará contfnuu, lenta e in inter ru p
tamente, i. é, sem quaisquer .paradas na marcha.

Os fiéis e Iamilias que não puderem acon.o.mtrar a ]jroeissilo de
"0rn .. ;. estar-se nos passeios das ruas do trajct» 1>;1.:", assist-irem a sua

passagem.
O préstito obedecerá.à direção do rvmo. cônego Frederico HoboJd,

4. nox-« J'<..pl'é<rntante, e seus auxiliares 'o 1)1),,·, ":11':1 o seguinte .tinerário:
'volta da Praça 15, ruas Visconde ele Ouro Preto, Artista Bittenconrt,
Saldanha Marinho, Praça Getúlio Vargas, Visconde Ouro Preto, Praça
Pereira Oliveira, rua ArcíprestcPaíva, Catedral.

x, varr.s do Pálio serão carregadas r"'J:ls lllerptlSSJl11:1S auLnrid,ldes,
especialmente convidadas. '

I'dra a solene pr,)eissão cOflvida.n·o;c �"d'r; os 'fiéÍ:; e a populaç,i)iJ
�m geral.
'.

.

'�.'" o costume, aF2iS muito :oUyaVi" c pie!].', 1 enfI'ÍL�n'll1 (' 01'11:1,

nlf"ll:t! cm os }iéis rua, (' praças ew ,'Ir' I.,�hncü,� �t'iI]elhc:ntc:.: o .',OI'�

mI) ',(' j;2de e espera qur oea�iil; ,h P""l"�,:,,,) de Sanb Ca!lulIl:l, glo
riosa Padroeira da Arquidiocese � do Estado.

Desde já, l�ipotecal1)os bençãos a todos quantos, de (jualquer modo,
concorrere111 pal'a o brilho ua procjssão da excelsa Padroeira.

I

T '"·ll.:nópolis, 12 (e n()Yel,�i)l·.) ,f(_. l!liq.
D(· ordem e comiss§o esp '.;'" ,!, ',. E, �'.' H' ;"'1

Cônego Frederico HoboÍd
Pró-Vigário Geral

, ,

Pagamento aos

Distribuição de
Companhias de

portadores ele títulos, mediante SorLeios, Resgates e

Lucros, efetuados em 1947 pelas cinco principais
Capitalização que operam no Brasil, segundo balanço
r

já publicadas:
'I

SULACAP Cr$ 118.086.112,00
Total das outras quatro principais Companhias' Cr$ 106.320.638,00

Os números falam por si. Eis mais uma pJ'OVa. de confiança em SU

Os números falam por si. Eis mais urna prova. de confumça em

Aplique suas economias de maneira segura: tome hoje mesmo' a

decisão de que depende seu futuro.

A 'Sul America Capítalízaçã« ·S.A.
nrestará ,ao público lodos os esclarecimentos de' que necessitar, por

intermédio de seus Inspetores e Agentes, ou do

SULACAP.

ESCRITóRIO EM FLORIANóPOFS
Rua Felipe Schmidt, 17 - sob:

Caixa Postal 270

..

"

I.

A

VOCE
tambem usará

KOLYt\)Oa
diz

McÇ

Basta um cm.

no escova seca

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Co�.tit\1ições de .ociedade.
e oe.l'viçoe corel-..to., em geMI.
�OrganiZQçõu contabeie.·

Reg�tro. 'e Rlarca., di_pon'do,
no Rio, de cone.pondente.,
Eu:ritório: Ruo Alvoro d.

'Carvalho n, 43.
Do. 8 ã. 12 hOM••

Telefone 1-494
, I

FERIDAS, REUMATISMO E
.

PLACAS SIFILI4ICAS

Elixir de Nogueira
Medicoçõ.o auxiliar no trotamento

da liflliA

, ,

\

. ; .

CASA MISCELANEA diltri ..

buidora dOI �Rádiol R," O, A

Victor, Válvulal e Dilco,.
Rua Conselheiro', Mafra

. I
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Vencida· pelos catarinenses a terceira disputa do Bronze ."Amizade"
Notável desempenho· do gancho Fred 'Bercbt: O Veleiros da IIh'a coo'quistou, a taça «Prefeitura de
Florianópolis», veDc�ndo a prova inter ..clnbes.�Nas provas individuais em «Sbarpie» e «L;gblning»

,

"cbegaram vitoriosos Lpiz Faria e Adernar Nunes, 'respectivamente.

o ·FIGUEIRENSE CURITIBA

1 ° lugar - Fred Bercht e Egon
Dreyer - "Pirata". \

2° lugar - Hugo Lemke e Rolf
Sokolowsky -' "Dunga".
3° lugar - Rafael Linhares e

Haroldo Barbato - "Argonauta".
4° lugar - Nelson Spoganicz e

Lauro Battisttoti - "Gavião".
5° lugar - Rafael Linhares Ei-'

lho e Almir Baixo - "Chavante".
6° lugar - Ademar Pires e Naza

reno Simas - "Ciclone".
7° lugar - Joaquim Ortemberg e

Erwin Bier - "Zé Carioca".
8° lugar - Rubens Goidanich

Ernani Turmaister - "Popeye".
Computo de pontos

• 1° lugar - Federação de Vela e

Motor de Santa Catarina, com 38
pontos.

20 lugar - Federação de' Vela e

Motor do Rio Grande do Sul, com

34,50 pontos.
Vitória do Veleiros da Ilha

Ainda em obediência ao prcgra
ma organizado pela Federação de
Vela e Motor de Santa Catarina,
teve lugar ante-ontem pela manhã
na baía sul, a regata inter-clubes,
em disputa da taça "Prefeitura de
Florianópolis", concorrendo Ve
leiros da Ilha, Iate Clube e Coquei
ros Praia Clube, desta capital, e

Veleiros do Sul e Guaiba, de Porto
Alegre, cada um com' duas guar
nições, conforme o regulamento. A
vitória coube ao Veleiros da Ilha.
com 18,25 pontos, seguido pelo Ve
leiros do Sul, com 13 pontos, Guai
na. com 11 pontos, Cooueiros Praia
Clube, com 7 e Iate Clube, com 5.
Foram as se-tuintes as equipes: PAULA RAMOS X FIGUEIRENSE
Veleiros da Ilha - Rafael e Al

mir e Adernar e Faria n.
.

Veleiros do Sul: Fred e Egon
Lemke e Bier. ,

Guaiba - Coídanich e Luiz
Orlemberg e Sokolowskv.
Coqueiros Praia Clube - Nelson

e Battisttoti e "alter" e Ramon.
Iiate Clube - Cúneo e Nazareno

e Gilberto e Luiz.
'À equipe vencedora foram ofe- NOVIDADE SEl\SACIONAI,

recidas medalhas. Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA

Provas ,,,,c.hidnais' DE ALUMINIO, comprando O saboroso café-

À tarde realizaram-se as 'provas I MIML

indi viduais, em barcos "sharpie"
e "lightning", em disputa de ar

tísticas medalhas. Eis os resultados:
Sharpie. - 1° lugar _:_ Luiz e Má

rio Faria; 2° lugar - Nelson e Bat
tisttoti] 3° lugar - Carlos Chirí
ghini; 4° lugar - Ramon e Orlan
don; 5° lugar -' Luiz Oliveira e

Zeno; 6° lugar - Paulo Mendonça
e Galluff.
Lightninh - 1° lugar - Adernar

Pires, timoneiro' e 'Tm'maister e

Luiz Szloz, proeiros; 2° lugar -

Nazareno Simas, timoneiro e Lem
e cke e Egon proeiros ; 3° lugar -

.Nicolich, timoneiro e Martins e

Acioli, proeiros; 4° lugar - Ro
berto, timoneiro e Edy Silva e So
kolowsky, proeiros.
A guarnição vencedora foram

ofertadas medalhas.
Entrega dos prêmios

A noite nos amplos salões do
Lira Tenis Clube, perante altas au

toridades e numerosos adeptos do
esporte da vela, foi feita a 'entrega
dos prêmios.

Consoante foi amplamente divul- -da arte de velejar. Sua estupenda' proeiro - Iate "Popeye " - F. V.
gado, realizou-se domingo ultimo na vitória, frente aos 'melhores do pa- lVI. S. C.
raia do Veleiros da Ilha (baia sul), is como Ademar Pires, Rafael Linha- 4° lugar - Hugo Lemcke, timo
a terceira disputa do bronze "Ami- res e Hugo Lemcke, mereceram en-, neiro e Folr Sokolowsky, proeiro
zade" entre as Federações de Vela tusiasticos aplausos de quantos as-j-

Iate "Argonauta" - F. V. M. R.
e Motor de Santa Catarina e do Rio sistiram o desenrolar das provas. G. S.
Grande do Sul. A disputa cornpreen- Em disputa do precioso troféu, que 5° lugar - Rafael Linhares, H
deu duas nrovas, sendo uma pela de dia para dia mais fortadece os la- moneiro e Haroldo Barbato, proei
manhã e outra a tarde. ços de amizade que une catarinen- 1'0 - Iate "Pirata" - F. V. M. S. C.
A F. V. M. R. G. S. veio muito bem ses e gauchos estes venceram duas 6° lugar - Nelson Spoganicz, ti-

representada para nos enfrentar nas regatas, cabendo a nós domingo ul- moneiro e Lauro Battisttoti, proei
disputadas pro vas que coroaram de timo a primeira retumbante vitória. ro: - Iate "Zé Carioca" - F. V. M.
brilho o' domingo esportivo. Dentre "Abaixo damos os resultados das S. C.

•

os seus representantes é de se sali- provas: 7° lugar - Rubens Goidanich, ti-
entar a "perfomauce" brilhante do Primeira prova moneiro e Ernani Turmaister,
velejador Fred Bercht que se desta- 1° lugar - Fred Bercht, timonei- proeiro - Iate "Chavante" - F.
cou de todos os concorrentes, lo-iro e Egoh Dreyer, proeiro-iate "Ci- V. M. S. C.
grande sair vitorioso n� duas pro- clone" - F. V. M. R. G. S. '8° lugar - Joaquim Ortemberg,
vas individualmente, Berqht nas du- 2° lugar - Adernar Nunes Pires, timoneiro e Erwin Bier, proeíro. -
as provas tomou logo a dianteira, 1 timoneiro e Mário Faria, proeiro - late "Gavião" - F. V. M. R. G. S.
conservando-se nela até alcançar a

I
Iate"Dunga" - F. V. M. S. C. Segunda prova

meta de chegada. Trata-se de um co- 3° lugar ... Rafael Linhares Fi- A segunda prova, efetuada à tar-
nhecedor profundo e experimentado lho, timoneiro e Almir Baixo, de, teve o seguinte resultado:

Prosseguirá domingo o certame
citadino de futebol, com a realiza

f' ção do embate entre Paula Ramos
e Figueirense. A peleja é das mais

e' importantes do campeonato, visto
que será decisiva para ambos os

clubes. Em caso de vitória ou em

pate o conjunto paulai.no será pro
clamado bi-campeão da cidade.

EM

EM GASPAR E BRUSQUE FOI
BATIDO O PAULA RAMOS

Desfalcado de vários jogadores
titulares; o esquadrão do Paula
Ramos excursionou a Gaspar e

Brusque, onde jogou nos dias 14 e

15 do corrente frente ao Tupy e C.
A. Carlos Renaux respectivamente
Em ambas as partidas baqueou o

líder, porem honrosamente, pela
contagem de 4 x 3.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
I

o alvi-negro fOi derrotado na ertréla, m8S conseguiu
,

triunfar DO prélio de de�pedida
Conforme estava anunciado, o

l111e
publico. Enfrentou o

_

Fig�li-
No dia seguinte o Figueirense

esquadrão do Figueirense, desta rense o forte esquadrão dt:r-'€1'- e realizou o seu jogo de despedida,
Capital, excur,SiO��.Ll

sábado último Atlético Paranaens�, Iider do c r-

en,
frentando o clube promotor da

a cidade de Curitiba; onde, reali- tame paranaense juntamente co sua temporada.
zou lima temporada de dois jogos, o Coritiba. A peleja terminou co 1 Sua atuação foi das mais bri
sob o patrocinio do Agua Verde, a vitoria dos atleticanos pela co

-I"lh<llltes
e sugestivas, conseguindo

um dos fortes participantes tio tagem de 3 x 1, ó que bem demons- sair vencedor pela apertada conta-
Campeonato paranaense. tra a resistência imposta pelos vi- gem de 2 x 1.

A extréia
,
do

.

alvi-negro deu-se sitantes. Monguilhot dirigiu o en- Adelegação alvi-negra regressou
na tarde de domingo, perante enor- coutro. com muito acerto. ontem á noite a esta capital.

I

-nau .. 5

em nossos gramados
um transcurso empolgante o prélio entre o Ipirange e o esquadtâo de Blume

no marcador. Meir�les (3), Juarez (2), Adão,· Nízeta e A.'í os golea
dores. Quadros, ,juiz, preliminar e renda ..

·

sidcntes de vários clubes da Capí- Ari com "shoot" potentissimo. Es- no bando local: Saiu Rebelo e en- Juarez, que foi também a- maior fi
taI e representantes da imprensa. tava inaugurada a contagem, pró- trou Ari III, dando maior movi- gura do gramado. Meireles, Antoui-
Hasteamento da ba'ildeira e inicio Palmeiras. mento ao ataque. Quatro minutos n110, Juca, Gancho e Marzinho jo-

Meireles marca o 2° : são passados quando a multidão garam muito bem, aparecendo re-

Meireles impressiona vivamen- grita de entusiasmo com a con- gulares os restantes.
te pela alta potência dos seus quista do 2° tento do Ipiranga, por No conjunto vencido, salientamos
chutes. Aos 28 minutos o her- intermédio de Nizeta, em belissima Adão, titular do esquadrão do Cori
culeo meia alvi-verde recebe a pe- cabeçada. O Ipiranga continua na tiba F. C., ora em visita a sua fami
lota de René e de boa distancia de- ofensiva, mas a defesa contrária lia aqui residente. Se.cundaram-no
posjta no canto esquerdo do redu- rechassa os ataques, através mag- Serapião, Ari, Ivani e Nizeta. Como
to final gu�necido' por Ari, assina- nifico sistema de marcação. regulares apareceram Arill, Ari III
lando o seiJmdo tento para os seus. Juarez marca o 4° e Hazan. Fatéco e Rebelo não con-

Novo tento de Meireles 65 minutos de jogo. �uarez, o ex- venceram, sendo este quasí nulo.
32 minutos de jogo. Ainda na 0- celente center palmeirista avança Os quadros

fensiva o Palmeiras. Juarez de pos- firme em direção ao arco. Fatéco Palmeiras: Gancho, Juca e Bian-
se da "redonda" estende a Meire- procura desarmá-lo, mas falha, chini (depois Osni) ; Altino, Antoni
leso O "bon'íbardeador" do .Vale do dando oportunidade a que o nho e Marzinho; René, Meireles,
Itajai não hesita. Proximo a gran- atacante colored chutasse a goal, Juarez, Machado e Sadinha.
ele área arremata forte, vencendo marcando o quarto ponto para os Ipiranga: Ari, Fatéco e Sera'pião
pela terceii'a vez Ari. seus. Após a conquista $lo tento pe- (depois Iolando); Ari II (depois Se-

Adão tira o zero do placard lo atacante colored, Iolando entrou rapião), Adão e Ivani; FelipÍnho,
Dois minutos após o terceiro em substituição a Ari II: Nizeta, Rebelo (depois Ari IJI)"Ibio

tento palmeirista, Antoriinho come- Ari III assinala e Hazan. '

te toque dentro da area perigosi Marca o cronometro 78 nlimltos O árbitro

que o á bitro acertadamente pun le-J.ogo. A luta agora é de igual pa- ótima arbitragem produziu o. sr_ .

com uma penalidade máxima que é ra igual. Atacam os locais e Hazan, Agapito Veloso.
muito bem cobrada por Adão, re- da esquerda, endereçou a pelota a Preliminar
sultando no primeiro tento dos 10- Ari III que enviou-a as redes pal- Com inicio as 13,30 horas prelia-
cais. meiristas, guarnecidas por Gau- ram São Pedro e Ipiranga, vencendc.
Termina o 1° half-time com os 10- cho. este ú !timo pelo escore de 2 x 1. a-,

cais no ataque Juarez fecha' a contagem tuando com a seguinte constituição:
Os ipiranguistas se mostram ani- O publico presente continua em Silvio, Órland.o e Zininho; Treno,

maqps com a 'saida do zero do mar- suspense ante os lances empolgan, "'alter e Botelho; Flávio, iVIanéca,
cador e passam da defensiva a 0- tes que o embate oferece. Sete mi- Rodrigues, Gininho e 'Valdir.
fensiva, sem entretanto diminuir a nu tos apenas faltam para o ,encer- O quadro vencedor fez :iú� a uma

diferença. Antoninho abandona o ramento da partida . .Juarez com a· rica taça oferecida pelo sr. Oswa_ldo
gramado, sendo substituido por Os- pelota,. de longa distancia, fusilou.: de Passos Machado.
ni, que momentos depois sae da Ari saltou mas não conse6'lúu deter! Taça "Governo d� Estado"

_

cancha para entrar o' titular que a trajetória da pelota, que, foi b�; I O quadro do PalmeIras, 9ue tao.

fora tratar de um ferimento. As-I ter no barb.a�te, anu,ncIando O;) he�l1 se houve n,a dura peleja co.rn o

sim, com o esquadrão local no ata-) tento. dos VISitantes. COI11 este �en- Tplranga, vcncendo.-o por 5�3, fICOU

que, termina o tenJpo suplementar. to fOI encerrar1::l a contagem. ::Vhnu- rie posse de um valIoso trofeu ofere
com o placar{l acusando' Palmeiras tos dep,ois Bianchini. contundido ciclo pelo Governo do Estado. a

:3 x Ijliranga 1. num encontro com Fel�pe.' deixou quem, o Ipiranga dedicou a tarde ele-
Inicio do 2° tempo e tento de o gramado. sendo Sllbsbtl1ldo por gantr de ante-ontem.

Nizeta Osni. Resultado final: P{\lmeiras 5
Após o descanso regulamentar x Tpirangâ 3.

.

voltaram os dois quadros ao gra-I
Altos e baIXOS

mado, notando-se uma sllbs.tituiçãp No quadro vencedor salientou-se

Blumenau continua invictoO. Palmeiras· de
. Teve

x 3

Consoante ampla divulgação, rca
, zou-se ante-ontem, magnifica
tarde futebolistica na Vila Operá
ria de Saco dos Limões, coroando
de brilho sugestivo a Inauguração
do estádio do Ipiranga Futebol
Clube, daquele localidade.
Numerosa assistência presenciou

o embate intermunicipal que'
reuniu no gramado os quadros do
gremlo local e do Palmeiras, de
Blumenau, vice-campeão do Esta
do e atualmente ocupando a lide
rança do campeonato da Liga Blu
menauense de Desportos, [untarnen
te com o C. A. Carlos Renaux, de
Brusque.
A escolha do quadro mais valen

te do Vale do Itajai para a peleja
inílugural da nova praça de des
portos que vem enriquecer o nosso

Estado, foi das mais acertadas. O
conjunto que em 47 tirou-nos a he
gemonia do futebol catarinense, e

liminando o Paula Ramos do cer
tame. estadual, de fato possuia cre

denciais de um vel'dadeiro campeão.
Suas "perfomances", tanto em
47 como atualmente tem sido das
mais brilhantes, pelo que a opinião
publica o leva em consideração
'co�o um quadro de extraordina-·
:rias possibilidades té(!nicas e fisi
'caso

,

Ante-ontem a nossa capital e mui
especialmente a Vila Operaria es
teve elU festas. Uma tarde inesque
<civel presenciamos. Altas autorida
des acompanharam o desfecho da
'sensacional porfia, entre as quais
notamos o 'representante do sr. Go
vernador do Estado; ó prefeito da
Capital, dr. Tolentinõ de 'Carvalho;
representantes da Assembléia Le
gislativa do Estado e da Camara
Municipal presidentes da FAC e da
T:. C. D .. respectivam nte drs. Os-
'mar Cunha e Flávi Ferrari; pre-

do jogo
Eram precisamente 1 fi horas

quando o sr. capitão Rui Stockler
de Sousa, representante do chefe do
Executivo cataririense, procedeu ao

hasteamento do Pavilhão Nacional,
ao som do Hino Nacional executa
do pela banda de musica da Poli
cia Militar, gentilmente cedida pe
lo comandante da referida corpo
ração. A seguir entoaram em cam
loas duas equipes, debaixo de es

trondosas aclamações da assisten
cia. Em seguida no centro do gra
ma(jo os dnis clubes trocaram gen
tilezas, havendo o gremio bJume
nauense ofertado ao clube local
uma linda flamula com as cores do
clube -' verde e branco.
Momentos depois o árbrito Aga

pito Veloso, do quadro de juizes dá
F. C. D. fez trilar o apito, inician
do a contenda.
\ O jogo transcorria movimentado
com ataques perigosos 'de ambos os

lados. Lutam os dois adversa rios
com disposição e animo. É sabido
que o Palmeiras não escolhe local:
atua com preci�ão e coragem em

qualquel' cancha como já deu pro
\'as. O Ipiranga luta corajosamen
te. agora, passados 15 minutos, f na
defensiva. Ari impressiona a assis
tr'neia, defendendo delotaços de
todos os ladDS. Destacam-se Sera
pião, Ari e Suarez, como as gran
des figuras.

Meireles inaugura
São transcorridos 27 minutos de

jogo. Ataque dos visitantes. Inva
são da área perigo�a dos locais.
Suarez crntra magistralmente de
cabeça a Meireles. Este avança, lu
dibria Fatéco e sózinho diante da
meta adversária vence a pericia de

/'I. ��nda
Cerca (k fi ",'1 cruzeiros

ram as bilhetüias.
apura-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-- _ ..... ......,'-' � lo' W,._ "' , •••.,.u
-

.

Expresso 8110 OtstóvAo _ Lactma
7 hoeas,
Auto-Viação Itaja! _ ltaja! _ 111 h0-

rae,

Expresso Bl'usquenae _ BnaQu. _
16 horas.
Expresso Brusquens. _ NeTa Trento

_ 16,30 horas,
Auto-Viação CatarlnenSl ._ JoInvlH

- ti horas.
'Auto-Viação CatUlnenSl _ Curlt!lba
_ li horas.
Rodoviária Sul-BruU _ POrto Alecre

_ 3 horas:
Rapldo Sul·Brasileiro _ JoinTU. -

ãs IS e 14 horas. ,

TERÇA·FEJRA.
Aut.o-ViaçAO' Catarinenae _ POrto Ale

gre _ 6 horas.
Auto-VtaçAlo Ca.tarlnense _ Ctwlt1ba

- 5 horas
Auto·ViaçAo Catlll'lnenSl

- ti horas.

Aute�Vlaçâe CatarlnenSl
- 6 horas.
Éxpresso Slo CrlatóTle _ Lapna _

7 horas,

:Jff��I';::;en: �sq:. 7� A Revolução Cristã, I O'ficina· Celeste
A·,to-VlaçAo ltajai - Itajal _ 111 )lo. Isaar Camargo �

,raso ' r
•

Rápido Sul BrasUetro _ JomTU. - ta Quando o apóstolo Paulo chegou Como
'

se realiza essa

transforma-I (Elétro Técnica Mecanográfica)
lí e 14 horas, a Tessalônica pregando uma nova ção moral?

QUARTA·FERA. d'outrina, anunciando um programa Pela mudança do soberano que ROBER'r0 L.AP�GESSE FILHO.Auto·Vlação Catarlnenae CUl'lUba �
.

R J
-

P 32 FI
_ 5 heras. diferente de renovação da socieda- 'governa o coração do homem. Por- ua oao ínto, n. - Orla-

,Auto·Viação CatM1n_ Jolnvlle de; defendendo um outro método que o coração humano não é livre nópolis - Santa Catarina
- ti horas. de salvação, alguns judeus invejo- C�)]1;O parece. Tô�a a ve�. que o in- Consêrtos, Limpezas e Reconstru-Auto·Vlação CatarlDenae Laguna sos e fanáticos o denunciaram às dividuo da asas a "sua Iiberdade."; _ ..

�I-�;rdoh�JtBraSlleirO _ JelnvU. _ ta autoridades como revolucionário. nada mais está fazendo do que obe- çoes de Máquinas de escrever, cal.
S e 14 horas. "Estes que têem transtornado. o decer- à voz de seu senhor. cular, somar" Contabilidade, Regis.

� Expresso Slio Orlstovao -- LaCUllla - mundo chegaram também aqui". Desde qu.e o pecado entrou no tradoras, Balanças automáticas.7 horas. •

d d b

� I
Expreseo BrusquenSfl _ Brusque· _ (Atos 17:6). mun o, o la o passou �,ser: o se- Chuveiros Elétricos Ferros de en-

16 horas. Ainda que,' nessa acusação, hou- nhor absoluto ela conscrencia hu- .' ..'
Anúncios mediante contráto, Auto-Viilção lta,jal - ItajaI - l� no- vesse um elemento de perfídia, um mana. E as consequências dêsse do- gomar, Fogareiros, Estenhzadotes e

> ra�xpresso Brusquense _ Nova 'Th-en.to propósito deliberado de falsear os minio são a degradação moral do Aparelhos Elétrtcos em geral
- 16,30 horas. acontecimentos, não deixava de

f
individuo, os sofrimentos e misé-

serviços. rá��dos e garantidos
Rodoviária Sul Brasil _ POrto AlegIT. contar um demento de verdade. O rias, desta vida e, sobretudo, a mór- Preços Mó(l'ic�s

_ 3 horas.
! apóstolo estava, na verdade, revo- te fIsIca! espiritual e eterna. tÓ,

•

'AUitO .. ViaÇA�UI���� 'POrto Ilucionando o mun�o., . _

Esse tir-ano s�ra expulso do c?ra- Orçamentos sem compromisso.
Alegre _ 6 heras. ' Revolução é, sociológicamente, o çao, quando Cpsto ai remar tríun-
Auto-Víaçãc Catarlnenae CulL'itiba processo social complexo pelo qual fante. E quando Cristo fôr êsse rei,

- A�-t��:ÇAO éatarinense Joln'Vile se operam uma descontinuidade e desaparecerão os conflitos íntimos,
_ ti horas. uma mudança da tradição cultural a incerteza da vida e o medo do fu- cristã é o restabelecimento da or-

Auto-vtacão Catarínense TIlibarAo e uma recornposiçâo das camadas turo, donde a harmonia interior. E dem no universo moral, a coloca-
_ (I horas. sociais que são desintegradas e, o indivíduo, terá, acima de tudo, a ção das coisas nos seus devidos lu-

".."._-.w.....-.-_... ,_'" .-•••-.-_.<tf"a'-.... Auto-Víação C'atal"1nen.w - Laguna em seguida, reintegradas segundo experiência gloriosa da reconcilia- gares de acôrdo com uma graduação
_

E�;�es�r:g:;o CrlstOTAo _ Laguna _ um novo tipo de estratificação. ção com Deus. lógica de valores. O céu dominando
7 horas, Descendo a têrrnos .

mais' simples, Essa mudança de soberano traz, sôbre a terra, o espírito sôbre a
Emprêsa GlÓi'ia _ Laguna _ II 1/2 é a revolução a criação de um mo- como consequência, uma nova or- matéria, Deus sôbre ó flomem. E o

e �xi!r!s�r�i-usqueIUN! _ Briisqu. _ mento novo, em que a velha ordem demo reino de D�us_signiJica, a hegemo-
16 horas. .

. e+subver-tida para surgir um mun-
- -0- pecado trouxe um estado de nía de valores que estão faltando

Auto-vtaçãc Itajaf _ Itajal _ 111 ho- do novo.
'

coisas que é inadequado para a vi- nos reinos terrenos.
ras, De vez em quando o mundo é sa- da feliz e abundante do indivíduo As armas invencíveis da persua
II �áfld�o���.Brll.iileiro _ JOlnTil. _ la

cudído por, movimentos revolucio- e da sociedade. É a caus� eficiente

j
são e da fé são a fôrça com que

Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecõ - ú nários que pretendem oferecer e, d!l bancarrota do nosso SIstema so- se pode contar para levar a efeito
- 8 horas. experimentar novos sistemas. Não CIaI.. . . _ a_ grande e gloriosa revolução crís-

SEXTA.Fl"� conseguem, entretanto, êsses mo- Por ISSO, o obJetIvo da revoluçao ta.
RodoTlãrla Sul Brasil _ POrte .Alegre vimentos uma mudança fundamen-

_ 3 horas. .

d
'

-

Auto-Viação Catarlnense CulL'lt1ba tal, nem nos SIstemas e governo e

_ 5 horas.' de vida nem na prática dos costu-
Auto.VlaçAo Catar�nenH JolnvilE mes pofíticos e sociais. Se é a mu-

'_ ti horas. ctança do poder para outras mãos;
Auto·Vlação Catlll'lnense _ � estas, via de regra, acabam reve-

_ 6,30 horas. �
,

Expresso São Oriatovlo _ Laguna _ lando' as mesmas caractensti-cas
7 horas. ' políticas, econômicas; sociais e mo-

AuUJ·Vlação Haja1 _ rtaJa! _ 111 bo- rais. Quando é a mudança do re-
'rBL .

Expresso Brusquense Brusqu. gime, embora' melhor na teona,
16 horas. nem' 'selJ,lpre há homens de intei-
Rápido Sul Brasileiro JolnvU. reza' moral capaz de' executá-los.

àII 5 e 14 horas,
. Daí, o fracasso inevitável.

.

SÁBAIX'
I

."

IAuto.Vi8,ção CataririeilM _ Curltliba sso porque e nnpossIve um
_ 5 hora,s.

I
mundo novo, sem um hbmem no-

Rápido Sul BrasileIrO - JolnTll. _

"o. Regenerado o homem, os pro-às 5 e 19 horu.
bl'

.

l't'
.

I_ ti horas. emas' SOCiaIS e po 1 ICOS reso-

Auto-Viação C�tarln,ense

JOlnvÚe./'
vem-se. por �i mesn.lO�. .

..,..6 boras. Por ISSO, e o.Cnstiamsmo uma
Auto·ViaçãO' Ca,tarlnen91 - Tub&rAo verdadeira revolução. É de sua

- 6 horas. .

d I .t f
-

Exprp,sso Slo OrlatoTlo _ Laguna _ lI_l .0 e operar. rans ormaçoes ,so-
7 horas. CIaIS ou pohtIcas. Estas, porem, PASTA DENTALExpresao Brusquense _ BrwIqu. - ·são resuIta,do da transformação mo-

ROBINSON14 horas I'" d'- 'dAutr Viac.lio ltajal _ ltaja.! _ 18 bo- r_a_..:q:_u_e_..:.Ja_s_e_._o_p_e_r_O_I_I_n_o_l_n_I_v_I_U_O_. . _

raso
'

Expresso Brusquenn - NOTa Trento
_ 9,30 horas.
Expresso Glória Laguna _ • 1/2

e 7 1/2 har...

.Dqmingo
PANAIR - 10,40 - Norte EI��!6r���.l\�_:id:;cia D AI·dA· I- d V II

_....�_!_�_�_I�_R_O_i_�_,5_�_UL_SU_I._:__H_,O_0_..:...====FO=NE==-�=14=68====1
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NEGOCIANTES DA CAPITAL E..DO INTERIOR

O ESCRITóRIO DE ADVOGACIA E PROCURATóRI9S do

Dr. Alcides Accioli de Vascol1oeIlos, instalado à Avenida Rio

Branc� n. 103, 1°' andar, sala 3, no Rio de' Janeiro ,encarrega
se da defesa dos s-eus interesses junto às Repartições,Públi
cas Federais e todo o serviço ele advocacia relativa aos Insti

tutos de Aposentadorias' e Pensões, assim como do Registro
de 'Patentes de Invenção, Marcas de Fábricas e Chamadas de
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Viacão Aérea� .

Horário
Segúnda-fe'ira

.

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

'II'
CRUZEIRO DO SUL - 13 55

Norte'
-'

Te'l'ça-fe#'l'Q
I .:\:\IR - 10,40 - Norte
:HlIZEIRO ,DO SUL - 12,00

Norte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - i3,50 - Sul

Quarta·feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SÚL - 11,00

Norte
.

VARIG .. H,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - �2,3G - Sul
CRUZEIRO DO SUL 13,55

Norte
CRUZEIRO 00 SUL

ISul
1.5,30

Sezta-feira
CRUZEIRO DO SUL 7,20

Norte .

j)ANAIR 10,40 Norte
VA�IG - 11,40 - Norte
PANAIR - 1·3,50 - Sul

Sábado
.

VARIG - '12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13.55

Norte

SEGUN'DA·FEIR.A

PRONTA ENTREGA
Tipo:
T O 14

D '7
O 8

.H D 10

Marca
'ntern.,tiona' ' si�tema

Caterpillar
Idem

AII;s chillmers sistema de lamIna

sistema

Idem

de lâmina
de lamina

�<Bullod eser»
«Angledos,r»

TlJbarlo

Pedidos· a Caixa Postal 139 fpOlis.
90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

.....OV "•••LO' tu.-/_.'

.
... _- .._---_ -------------------

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

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

: li1iIj��t'll,
1. (il'fMOlJ(lrO p.fMOTu.IIf/J.'CO!:. f Sé6VROS
! . lTA�4í �

preencher o

completarmos
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de

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

quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome .

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

I
:Mãe- .- .. -

� ; ..

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime'e civel

CODltituição de Socltldadel
NATURALIZAÇÕES
Titul� D.alarat6rlol

Pai ............................. " .

Emprego ou� Cargo . ; ..
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Para que
;' afogue
o nosso Parlamento, especialmen

te a Câmara dos Deputados, 'prccí

l'\lV, TO �.K.Y.) tUI-SANCIUNADA, ONTEM, COM VÁRIOS ARTIGOS VOTADOS PELO PRESIDENTE, A LEI QUE CONCEDE AUMENTO AOS SERVIbORES PÚ
BLICOS CIVÍS E MILITARES DA UNIÃO, A CONTAR DE 10 DE AGôSTO DO CORRENTE ANO. O PRESIDENTÉ DUTRA DECIDIU MANDAR PAGAR AS DIFERENÇASATRASADAS AINDA ÊSTE MÊS. ONTEM, APÓS A SANÇÃO DE LEI,'O GENERAL EURICO GASPAR DUTRA REUNIU NQ CATETE O MINISTRO DA FAZENDA, SR.CORRÊA E CASTRO, E O PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL, SR. GUILHERME SILVEIRA, TENDO FICAQO ASSENTADO QUE A-MAJORAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 8ERÁ PAGA CONJUNTAMENTE COM OS VENCIMENTOS DO MÊS CORRENTE.

sa; urgentemente, d.e proceder o público deve merecer maior, respeí,
rigoroso expurgo rios seus cornpo- to dos seus concidadãos. Se o Je•

nentes, para evitar que a Ieviandu- viano Paes de Barros não se encon,
de e corrupção de uns contaminem trasse revestido do mandato de 1'0.
tôda a organização política, acar- preses.tante -da soberania popular,
retando, fatalmente, a desmoraliza- ministros de Estado e homens púhli ..
ção e a destruição do próprjo regi- cos não teriam experimentado D&
me. A leviandade cr-iminosa do sr. inconvenientes da barriga jorna!ís ..

Agrícola Paes de Barros e dos sem. tica impingida a dois jornais cario.
companheiros de chantagem e avcn- cas, por um legislador chantagista
turas .Irnpôe uma sanção r-igorosa, 'e sem escrúpulos. ,Os srs. Clovis
porque os mesmos se revelaram in- Pestana, Batista Luzardo e Hugo

------------------------------- .Hamos foram alvos escolhidos, lli-h

Inauguração do PÔsto-A'-gro...,
c Pecuário de Urussena»Conforme já notiamos, teve lu- centrns industriais sempre ali

gar, no dia' 29 de novembro úlli- cíararn grande número de homens
mo; a inauguração 'do Pôsto Agro do campo, não é 'menos verdade
Peouário de Urussanga. que ésses homens, muitas vezes,
Ao ato compareceu o Exmo. Sr. têm deixado, precisamente, as ati

Dr. Leoherto Leal, dinâmico Se- vidades ela lavoura, porque lhes
'crelál'io da Viação" Agricultura e têm Ialtado até há bem pouco ..

Obras Públicas,' e representante tempo, o amparo e a orientação
do Exmo. Sr. Governador d-o Es- dos responsáveis pela administra- Desperta natural curiosidade po-

pular o Cometa 1948 - e, descotado, dr. Afonso Veiga, executor ção ,e mesmo sempre lhes esteve berto pelo astrônimo Juan S. Pa-do Acôrdo qnico, di', Francisco ausente a mais rudimentar com- raskevopoulos, na Ah'ica do Sul.
Carlos Regis, Prefeilo de Tuba- preensão da luta silenciosa mas O grande corpo' celeste, conside-

rarlo UIll dos maiores e, de maisrãtJ,' dr. Newton Varela, Juiz de a mais árdua possível, que o cam- intensa luminosidade descobertoDireito de Urussanga, dr, Armes punia trava, todos os' dias, con- nos últimos tempos, continua vi-Gualberto, Diretor da E. F. D. tra as intempéries e as pragas sível em Florianópolis, a 16 gráus.Tereza Cristina, T'orquato Tasso, que assolam o fruto de' seu esta-

30Prefeito de Urussangn, dr. José Iante labor, quando não conlra Gondeuado a anos de pri� ão ii 8SSHS _Mendes Barcelos, Vereador P:1l11o a pl�ópria natureza agreste e hos-
Freitas e demais autoridades e til.

_ , sino do engenheiro OuUhongrande massa de povo. :\'ao vai longe o lempo em que, Na Comarca de Curitibanos, 110 acampamento, foi pelo crnrunosoBrilhante improviso foi 11l'0' p�r \'�zes ?luitas, o �'�de cornpô-. dia 4 do corrente, realizou-se o JÚ-.j atacado à traição e prostrado pornunciado pelo dr. Afonso Veiga, 1110 er a ohjeto ele escar neo e pos- ri de Graciliano Felipe dos Santos, terra com um cacête. Lutando deque historiou a campanha que lo ao rid�culo, só �)orque não lhe
que assassinou de emboscada o ell- sesperadamente, pois se supõe ucvem encetando, há vinte e seis era peculiar a polidez do homem

out '1'
q

aenheiro Dr. João Augusto de Mello ros auxinavam o crrmmoso oanos, em prol da agricultura do d id d '. �

,a Cl a e, ou porque o seu trajo Guilhon, que chefiava um trêcho I O' d' f' b i d
'-país e os grandes benefícios do destoava das modas mais 'recentes, dezolad- o

fl11�ÇO 'OI Sll juga I) l'

A
.

d ú' L E t d ' da estrada de rodagem Rio Negro- ego a o a acao.cor o moo, .en re o 1 s a o e o enquanto lambem os poderes pú-
Ministér-io. Caxias. O Dr. João Guilhon, quan-to A acusação esteve a cargo do Di'.11 blicos o deixavam ao desampar-o.

, 'Em seguida, fêz uso da palavra Si o desequilíbrio entre a pro-
deixava o serviço e regressava do Gaspar Pereirá,' Promotor Público.

o dr. Leoberto Leal, que pronun- dução e o consumo que hoje ob- Auxiliou a acusação, como procura-
ciou substancioso improviso, de-: servamos no Brasil, pode, em par- Transferência de dor da viúva d. Carmen Santos

.

t Guilhon, o Des: Ma'rio T'
,clarando inaugurado o pôs o. Por Le, ser explicado como tributo �

í
" erxerra

último falou' o "'ereael'or Paulo que estamos 'a -pagar à lndl1.slria' Impos O � ,Carrilho, tendo presididG o jlllgil-
Preis" cujo discurso, temos o pra- lização rápiela que se "em proces- O sr. dep. Estivalet Pires, da ball- mento o Juiz de Direito Dr. .João
zer de transcrever: sando em toelos os se.tores, não é cada do PSD, na Assembléia Legis- Marcondes de Matos. A defesa este,
"Exmo. Sr. Dr. Leoberto Leal, menos de se le\'ar rm conta que lativa do Estado, apresentou em a

ve a'cargo do sr. Abdil Dacól.
(fJ'ono r'ej)reSelltante de co '<'XCI' a 1 d I I - O Júri, após os debates, condellol1'" '. ,�. ,JC. • 'o lomem a avoura eve razoes sessão de sábado último, que se rea-
o :-;1'. Go\'emadol' do Estado - ':de sobej'o para a evasão de seus liZOll extraordinariamente, às 9 110-

o réu a trinta anos de prisão ,ec"·
Dignas auloridades - Minhas &e- CamI)OS, onde lutou se'mpr,e so' e .

t
.

dI' nhecendo contra êle todas. as agra,r�s, o segllll1 e projeto e, el, regu- , �l1horas e meus senhores. incOmI)reendido, sem ol'l·.elll',aça-,o I . vantes articuladas no libelo .ando a transferencia, integral, aos
e sem estímulo, pois que nem ao municipios, do impôsto de Indús
menos as leis sociais, que Lanto trias e Profissões.
nos envaidecem, cogitaram em O referido projeto de H�i, que to-da'r-Ihes amparo e proporcionar- mou o n. 163/48, esfá vasado J1(JSlhes ao menOs a esperança por me- seguintes termos:
lhores dias.

- Urussanga acha'se em festas
no ,dia de hoje, dia' que assinala
'em sua história econômioo·admi
nistrativa, por 'sem dúviela um

marco indelevel e de grata memó
ria, início que representa de no

vos rumos, mais amplos e mais
'l'ficienles, das aLividades básicas
da economia, sob uma orientaç,ão
técnica e adequada ao· meio.
Para um país quase que essen

cialmente agrícola, n8Jda mais ló
gico e racional d-o que a aplica
ção de uma política de ·estímuio,
orientação e assistência di,rela
aos homens do campo, resppn.s:'!.
veis pelo abastecimento dos cen

tros urbanos .. Entre os fenômenos
,que nos foram dados obsm'\'flr
rios últimos decênios, e que del',j-
sivameI1te têm confribuido par3.
a elevação sempre cr,escente do
,custo de vida e o desequilíbrio
financeiro da nossa era, cumpro!
destacar, pela sua capital impor·
tância, a chamada "fuga" do meÍ:)
oe ambiente agrícola.
.Não é um fato isol8Jdo o

a, l.hmocraclê:! natJ se·

numa onda . de lama

o COMETA 1948-E

dignos de exercer um mandato IlD.
pular, A reputação de um hÓJ11Clll

sabemos com que intuito, por um

chantagista explorando um insano,
O delegado de polícia, incumbidodo horizonte, direção Este, entre

3,30 e 4,30 'horas da madrugada. de processar a queixa do mauiaeo
Infelizmente, nos últimos dias, 'explorado pelo legislador chanta ..

o céu tem amanhecido carregado zísta 'encarregando Neuman indi-'de, �u,v.ells, o que te�ll impedido a �ídu� já uma vez excluído d� noli-'visibilidade elo majestoso astro,'. .,'cuja' enorme cauda fulgurante tem ela como chantagista, Incorreu tatu-
um comprimento de 15 gráus. bém em leviandade merecedora rle

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgião-Dendista

Curso de especializaçã'O em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefoo" 1.427

'NEM SE DISCUTE!
Em minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ
MIMI, ainda mais agora que está distribuindo
como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU

MINIO,
'

ConlrlbUlçãn para
a 'paz mllndial

Washington, 16 (C. P.) .r": O pre
sidente Truman afirmou, hoje, que
a mais importante contribuição in
dividual que se poderia fazer para
assegurar a paz futura do mundo
seria garantir ta todos os seres hu-
111al10s alimentação suficiente. Es
sa afirmativa -está contida numa
declaração do presidente lida pe
)0 secretário da Agricultura na
conferência de Alimentos e Agri
cultura das Nações 'Unidos. A _con
ferência tem por finalidade aumen
tar a produção ,mulldial dos ali
mel1J:os, principalmente -nos países
jlltr1i'sados, para o abastecimento
necessário à população do mundo.

sanção. "4 Notícia", veiculando sem

maior exame tão graves acusações
contra a honra alheia, incorreu em

responsabilidade que tem o deve,'
de reparar. Houve, ao que parece,
um objetivo político na chantagem
de Paes de Barros. Os srs, Ne.êu
Ramos, Clovis Pestana e Batista
Luzardo devem estalr preocupando,
seriamente, certas ambições pollti
cas e daí resulta a insistência- de
certos jornais, em procurar envol
vê-los em escândalos que, até agora,
êles têm tido rara felícidade enr

destruir. O Chefe de Polícia, em de

clarações reiteradas á imprensa, de.,
clara que os nomes dos' srs. Clovis
Pestana, Batista 'Luzar.do e Hugo
Ramos não figuram na queixn.
Quem levou, caluniosam�nte, á "A
Notícia" tais nomes? Como surgin
a reportagem infamante? A Câma
ra deve expulsar do seu seio 0S

chantagistas e. agentes de llegóc1os.
porquanto, sem sanções severas do:
próprio Parlamento, a demooracia'
será afogada em uma onda de 1am::",
que aumenta de volull�e càda dia.
D'''O Mun.do", de 12 do corrente.

f. �vR'1'E
está batendo á S\la porta; prefira o cat'e M[- ,"

MI, que está distribuindo, como presente··
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE;'

ALUMINIO_

DR. SAULO RAMOS
Avisa a llludan\,a ue seu CO!'

sultório e resLuência, para a

Rua Trajano 4t. Telef'One
" 1.009.

'Comulta das 10 ás ,12 e rIas

16,3Q ás 19 horas.

FRECHANDO
"Há indivídllos - (note-se j;i a diferença do haviam

cal'Lazes) - que o destino marca a sua sina." Som êsse ver
náculo barato :veio onlem a defesa' do "advogado ilúsll'e, pro
fessor de, DiJ,'eit'o, jornalista, �ClljO cal'ácte1' e nobreza de ati
lude nem os seus adve1'sórios lhe negam".

De início, um confronto entre Guilherme e Guilhermino.
E, em seguida, a cbn1'usüo de que é' quase a·ssim o nosso ca
so, ,. confissão por confissão: O caso do outro 'é assim, sem
o quase!

Seguem-se mais de duzentas colunas de lero-Iero. De tô
das as nossas asserlivas al�enas uma foi posta em dúvi.dã. _\s
demais foram engulidas, ,em sêcoL

Para final do ,éngenho elespistatório, algumas aulas de por
tuguês. Aulas' erradas, como sempre! Diz lá' o' professor que'
sede, se tiver acento agudo é lug'ar e se tiver acento circunfle
xo; é sensação de beber! Gratos pela lição., Sede, éom acento
agllflo não é lugar: é burrada!

E burrada vaueda por ,um mestre que escreve; vaZQ1' com s
.

e afirma que vazar vem de vasol
E vazada por um filólogo tão sabedor que, no arlig'o de on-

tem escreveu "esvaz'im' com z e corrig'iu esta fr8ise:' "

... 0 gri
talhão estancou, rel-ezado, o calôr de sel! entusiasmo".

E isso' porque, ao invés de estancou, qtreria"estacon. E isso
,/porque o burroide não, conhece o ver:bo estancar!

'

Estanquemos )por aqui. -Os leitores compreenderam a res

posta do jornal udenista. Nela estão duas verdades:
ia) - O autot' destas linhas gosta ,dé beber cerveja.
2a) - O orador do dia 29 de outúbro mentili. à �arta e

não I em defesa.

•••

GDlLHERJIE TAL

"

.__

'Florianópolis, '11, de Novembro

que
vimos observando no Brasil, pois
que em todos os povos dvilizado<;
o constatamos, mas nem -por isso
podem os respon.sáveis pelos desti
nos do País descuidar·se -d-e sua

apreciação, procurando dar-lhe
solução crdequada.

Si, de um lad-o, a ilusão citadi
na e· -os 'convidativos salários dos

entregue aos municípios no curso de
.dez anos, à razão de 30/0. no primei
ro ano e acrescendo-se igual peI'
centagem em cada um dos dez anos

subsequentes.
Art. 3° - J?; fixado 200/0 o im

pôsto sôbre vendas e consignações.
Art- 4° - Esta lei entrará em vi

gôr, à partir de 1° de janeiro de
1949, revogaçlas às disposições '('m

contrário.
,Florianópolis, 12Ml/48.
(a) J. Estivalet Pires".

, "Regula a transferênçia de impos
tos aos Municípios e fixa percen
tagem' sôbl'e o impô.sto de Vendas?
Consignações.
Art. 1° - Fica transferido inte-'

Para fixar o homem à' terra,
mister se faz que se o ampare e

que se estimule, possibilitando
,lhe que desfl>ute também êle ,de
maior confô�·to e asc�nd; a

nível maior elevado e digno.
E é, precisamenle, o que vem

Art. 2° - A parte correspondentchoje realizando o Govêrno, com a
, a 300/0 do excesso arréca.dado peloinsLalação, em todo o País, de

Estado, a que aludem' o artigo 20campos e estações experimentais,
difundindo conhecimentos e mé- da Constituição Federal e artigo 13,
loelos ,ele cultura mais eficientes § 2°, inciso III" do Ato das Disposl
e produ livos. ções Constitucionais Transitórias,
Com a aplicação dêsses méto- quando a arrecadação estadual ,de

dos mais racionais de cultura, em impostos,' salvo O 'de ,exportação,
contraste com a velha rotina, pe-

exceder em município qlle nã'o se

Io ,fornecimento de sementes' sele- ja o da capital, o total das renda"
cionadas e devidamente 'imuniza- locais tele qualquer natureza será

.pm gralJ!lcnte aos Municípios o im!)os
to de Industrias e Profissões.

das, .com ,0 auxílio de' uma análi
se do sólo,' para determinar-lhes
os elementos carentes, e pera de'
monstração diária do que valE(
um serviço 'agrícola mecanizado,
aí estão, já agora, algumas deze
nas de centros técnicos, sejam
êles .campos oti postos ,exper'i-
mentais, c,om uma equipe de
agrônomos abnegados e capazes
ele lançar 'as bases de uma nova

política agrária. l' E Urussanga,
ContinUa na 3a. paÇ/

"
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BELOS E DEMAIS
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