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··Trama infernal

Publicada

o aumento aos ruu
cionarios do
Distrito Federal

GERALDO ROCHA
Rio, 19 (A. :'-i.) - A propósito

do aumento de vencimentos vota
do pela Càrnara Municipal,. man
dando-o vigrn-ar a pari ir de pri
meiro de agosto, o governador' da
cidade, cm palestra com a repor
tagem, declarou que a Prefeitura
do Distrito Federal não poderá
arcar com o imenso onus daquilo
que foi aprovado pela Câmar-a
dos Vereadores. Entretan to, es

clareceu que as tabelas serão em

breve aprovadas e ii lei sanciona

da, para que o pagamento vigore
possivelmente a partir da data

da promulgação- Disse mais que

tudo depende dos estudos que es

tá fazendo com os secretários ge
rais da administração {l finanças.

menta das Municipalidades)
aprovado por unanimidade;
95/48 (cria o Serviço Flores

tal de Santa Catarina) _:_ apro
vado por unanimidade;
100/48 (equiparando os pro

ventos do Prefeito Municipal de
Florianópolis aos de Secretário
de Estado) - aprovado unani

memente;
101/48 (autoriza a anulação de

verba s e abre créditos suple-

Na assembléia Legislativa
Normas para a discussão do Estatuto do FuncionaLismo.-O

Dia da Bandeira.-Projetos aprovados.-'-Marcada sessão

para hoje.-Outra,s notas
I

A Assembléia Legislativa rea-

lizou, ontem, à hora regimental,
mais unia sessão, tendo ocupado
a tribuna o sr. Alfredo Campos,
na hora do expediente, para en

viar à Mesa um requerimento
contendo normas especiais para
discussão do projeto da. Estatu
to dos Funcionários Públicos.

Depois de trocas de idéias, e

mediante alterações nas aludi
das normas, foi o requerimento
aprovada. O sr. Pinto de Arruda mentares). - aprovação
também na tribuna justírícou
um requertrnento de sua auto
ria referente à criação da Bi
blioteca da Assembléia, tendo

pedida a nomeação duma co

missão para selecionar as obras
e serem adquiridas. O sr. Osval
do Cabral aludiu à data con

sagrada ao culto da Bandeira,
tendo-o secundado o sr. Ylmar
Corrêa que for seguido dos srs.

Cardoso -da Veiga e Bra21 Alves.
Passando-se à ordem do dia,

foram votados os seguintes pro
jetos:
57/48 (abre crédito especial de

Crs 70.00,00, para ampliação da
Faculdade de Direito) - Apro
vado unanímementes
94/48 (extingue Departa-

A chantagem indecorosa em que se viu envolvido o nO\11e do mi
nistro Clóvis Pestana, com várias figuras de representação social, é um

-dos fenômenos dolorosos que evidenciam lima organização social em
. crise de decomposição. Conheci bem de perto o meio familiar em que
-foi criado o atual ocupante da pasta da Viação. Seus pais eram modêlos
de virtudes cívicas e privadas. Augusto Pestana, seu genital' e meu co

lega e amigo intimo, era um modêlo em todos os. cargos públicos que
exerceu, pelo escrúpulo e espirito cívico com que os desempenhou. Co
Jonizador eméritd, criou com carinho o seu futuro eleitorado, identifi
cando-se, iutegralmente, com a sua' obra e fazendo surgir fontes de
progresso e de prosperidade por onde passava. As antigas colônias de

Ijuí constituíram, por muito 'tempo, objeto de seus sonhos e desvêlos.
Deputado Federal, relator dos mais importantes orçamentos da Repú
blica, diretor da Viação Férrea do Rio Grande, Augusto Pestana, ocu

pando sempre postos-chave, em que se decídiam fortunas, permaneceu
pobre, contentando-se com o salário inerente à função exercida, sem

que jamais ousasse alguém insinuar qualquer aleive contra a sua atua

ção. Companheiro e amigo do grande Castilhos na propaganda da Re
pública, colaborador de Borges de Medeiros, Augusto Pestana se des
tacava pela sua Integridade moral, mesmo' nos áureos tempos em que
o título de representante do Rio Grande era sinônimo de uma vida

particular e pública absolutamente isenta de qualquer suspeição. Um RIO, 19 (V. A.) O "Diário Oficial" publicou na edíção de

simples contato com Clóvis Pestana basta para evidenciar que a seme-
.

ontem a "Iei que estabelece os novos vencimentos do runcíona
lhança moral com seu ilustre genital' é tão completa quanto a física. lismo civil e militar da União, a qual tornou o n. 488, de 15 dês
Bem moço, o atual ministro da Viação ingressou na vida pública, 'ocu
panelo cargos dos quais dependiam os mais altos interêsses. Ferroviá
rio e, especialmente, 'rodoviário, passaram pelas suas mãos vár-ios mi

Jhões, e o exemplo paterno foi mais forte do que o ambiente deletério
que imperou no Brasil após 1930. Clóvis Pestana deixou o Hio Grande,
sem que em tórno do seu nome o mais malévolo adversário alisasse ar

ticular qualquer infâmia. No exercício da pasta, o jovem ministro con

tinuou a desempenhar as "funções públicas, aplicando eis ensinamentos
que recebeu desde o berço, acol hcndo todos com a bondade e simpli
cidade peculiares à sua gente, c absolutamente despreocupado com o

que se pudesse dizer. Surge, porém, no Rio de Janeiro, um desclas
sificado de nome estrangeiro e de passado escuso, intitulando-se in

.

dustrial. Êste tipo se mancomuna com um deputado louco e chantagis-
ta, c ambos procuraram Clóvis Pestana, ameaçando-o com um discur- O próximo levantamento censuário

80 de oposição na Câmara, se não lhes fôsse concedida lima prioridade O Sr. Ministro do Estado dos e outros elementos convenien-
especial no fornecimento de vagões. Tal ato incide em absoluto no

Negócios do Trabalho, Indústria tes para caracterizar a situa':' Na B hí
.

crime de chantagem, "ameaçar alguém para conseguir proveitos pes- .
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.

t 1 por aria n ,

lt;.çupou mais com o caso. a vez aguem alo. rrgasse van agens (e
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I I·
.

d
.

d t I \T'
-

'B
. .

A' o corren e a , . ,
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t d tamen o censi ari -

co a 11lU aram e o [etivo visan o mais a to. oram ao 1111111S 1'0 a
b ficiárt da previdên- às condições da inatividade. orgânica dos municípios em ter-

G denunci f' I f'
.
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. . - . dos e ene lClanos
uerra enunciar um o erecírnento te e OIUCO, cuja origem nao preci- Com relação aos beneficiários ceira discussão. Destaca-se a ino-cia social.

savam, e o general Canrobert os encaminhou ao Presidente da Repú- de uns e outros, também ínte-Em dezembro vai realizar-se
blica. Êste mandou-os ao secretário da presidência e daí foram os mes- . .

b ressa saber as relações de paren-com a atitude conveniente, SO ..,.

mos encaminhados à policia. O chefe de polícia encarregou da diligên- tesco 'p'ara como segurado, o es-
a direcão do Intituto Brasilei

cia um delegado e êstc completou a quadrilha sinistra, integrando-a
1'0 de·Geografia e Estatística, tado físico, a idade, o sexo, o es-

com Ueuman, personagem mais do que suspeita pelas falcatruas CIlI tado civil, a nacionalidade, etc.
o censo dos comerciários e dos

que se envolvera. Borcioni, assim fortalecido, foi procurar o conferen-
. demais profissionais que se in-te da Alfândega, sr, Diniz, a fim de apresentar-se ao sr. Nerêu Ramos,

conseguindo avistar-se com Hugo, que os repeliu sem lhes dar impor- cluem -entre os segurados do L

tância. A chantagem mudara de rumo. Não se tratava mais de conseguir A. P. C.

vagões ferroviários, mas de comprometer politicas, visando o proble- A operação tem manifesto al

ma da sucessão ou arranjar pasta' para amigos ávidos de novas cava- cance. O poder público está vi

ções, Dai a inclusão de Batista Luzardo, Hugo Ramos e Clóvis Pestana vamente interessado no estudo

nesta intentona sinistra, tendente a demolir valores e' instituições. Os de vários problemas da previ
chantagistas foram habilíssimos, evidenciando a existência de um órgão dência social, com o objetivo de

de comando de Agrícola e Borcioni. Resta .à Câmara o .cornezinho dever racionalizar e ampliar o síste

de autodefesa, expulsando do seu meio dos chantagistas que a deslus- ma de benefícios, dentro, natu
tram e ameaçam destruir as próprias instituições. A trama foi ousada ralrnente, das efetivas possíbí-
e infernal, e se repetirá. Nas queixas, os chantagistas omitiram nomes, lídades financeiras das ínstítui- PARIS, 19 (U. P.) - Fortes contígentes de tropas do exer-

mas certa imprensa levou "barriga", incorrendo em graves responsa- ções de ·previdência. cito e guardas de segurança foram apressadamente enviados pa.-

.bílidades. O filho de Augusto Pestana não desmereceu do nome glorio- Impõe-se, por consequência, o ra Dunquerque, onde mil portuárias em greve estabeleceram bar-

..
.80 e aureolado de seu ilustre pai, mas deve forçar o seu temperamento conhecímento do número dos se- rícadas atrás dos portões de ferro do pôrto. A greve, programada;
"'é punir, severamente, os chantagistas e seus instrumentos.

_ gurados ativos, segundo a sua para paralizar os portos da França a partir de segunda-feira, já
idade, nacionalidade, sexo civil entrou em vigor em Dunquerque, onde é séria a: situação; conror«

profissão, ocupação individual, me noticias dali recebidas.
ramo de atividade econômica, Os' trabalhadores fecharam os portões de ferro colocados pe-

regime de trabalho, localidade los alemães durante a ocupação. Reforçaram-se com barricadas.
e bairro onde o exerce, bairro de barris de vinho e caixões, atrás dos quais puseram vagões rer
onde habita, modalidade da rovíáríos. Foi suspenso o serviço de barcas entre Dunquerque e

remuneração auferida, condição .Dover e as embarcações que se encaminhavam para Dunquerque
da moradia (própria, alugada ou �oram desviadas para Cala�s. As tropas

\
e guardas de seguran

gratuita), valor do aluguel e ça patrulham as ruas da cidade, amda marcadas pela guerra,...
das amortizações do custo: áa mas até o momento não tentaram desalojar os grevistas,
aquisição da casa própria, nú- Os dirigentes comunistas dos trabalhadores em greve pedi
mero dos dependentes econômi- ram ao primeiro ministro Henri Queuille que os 'receba para uma.

cos, discriminação dos encargos conferência final antes de segunda-feira, mas todos os indicios

de família, tempo de serviço e de são os de que uma par�de geral paralisará os portos da França
contribuição para a aposentado- segunda-feira. Ao mesmo tempo a Federação dos Maritimos di

ria, exercício simultâneo de duas rigida pelOS comunistas, ameaçou convocar os seus membros a;
ou mais ocupações ou emprêgos, uma greve para imobilizar a marinha mercante franc.êsa.

a lei 488

te mês.
Os números dos artigos não sancionados também figuram

na lei, porém com a indicação de que mesmos foram vetados.

O mesmo "Diárto Oficial" também publica a lei n. 486, de

14 do corrente, que cria os quadros das secretarias do Tribunal

Superior Eleitoral e dos, Tribunais Regionais Eleitorais.

Quantos são
-

os segúrados e os benefi
ciários da Previdêucia . Social'

(D'''O Mundo", de 18 do corrente).

Nucleo Colonial Dr. Aderbal
Ramos da Silva

I

O sr. dr. Mário Oliveira, Diretor do Serviço Nacional da Malárb
em Santa Catarina, acaba de mandar iniciar o serviço anti-ma lá rico e

aplicação domiciliar de D. T. T. em toda a região de Tijuql1inhas e arr�

dores no município de Biguaçu, onde será localizado o Núcleo Colo,
nial Aderbal Ramos da Silva. Esta obra, em, tão bôa hora iniciada pdo
Serviço Nacional da Malária, se deve aos entendimentos havidos en

tre o sr. dr. Leoberto Leal, digníssimo Secretário da Viação. Obras Pú
blicas e Agricultura e 'O sr. dr. 'Mário Oliveira.

unâ-

nime; /.

109/48 � 110/48 - 1l0AI48 (au
torizam a anulação de verbas e

abrem créditos suplementares) -

aprovados unanimemente;
118/48 (cria funções gratí.- ,

ficadas no Departamento de
Saúde Pública) unaníme
aprovação;'
138/48 (autoriza a anulação>

de verba e abre crédito suple
mentar) - aprovado unanime
mente.
Para hoje, às 9 horas, está.

marcada uma sessão especial,
com o fim de ser discutido o pro
jeto de Estatuto de Funciona
lismo.

="OVTDADE . SENSACIONAL
Qualquer pessoa. pode ganhai' uma BATERIA
DE ALU;v[rNIO, comprando o saboroso café

/, MnI!.

Suspensa a execução
da portaria

Hio, 19 (A. A.) - O ministro
do 'I'rabalho, na qualidade de
presidente da Comissão Central
de Preços e usando dos poderes
que lhe conf'iriu o decreto lei
núme!:o'-9f25, de (Jual1'O rle alnil
de 1\-)10, tendo ain da l'ln vista l�

dcliberaçâo do plenár-io, resolveu.
suspender a' execução di! parlaria
na 118, que trata do registro de
gêneros alimentícios .em circula
ção pelo terrítórjo nacional.

vação que diz respeito à divisão
cio Estado em três regiões fisio
gráficas para 'efeito das condi
ções mínimas da 'elevação de dis
trítos a munícípios.

TE.UC""AfA. PROSE'BRAS PAftANA -

a situação . de DunquerqueGrave

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Expresso SAo Clst§.vlo _ Lacuna
7 noras.
Auto-ViaçAo ltajal - ltajaL - 111 h0-

eaa,
_ Expresso BrullQu�. -- Bnaqu. -

16 horas.
.

Expresso, BrullQ,uen.. - Naya �to
- 16,30 horas.
Auto·Viação

.

Ça�en" - Jo1nvUe·
- I· horas.

Auto-Viaçlo CatarlnenM - C\IIr1t4bB
_ li horas," .

.

Rodoviãrla Sul·Bru11 -- Pôr'to .Alecr.
_ 3 horas. ,

·

Rapldo Sul·Brasilelro _ JoinY1lé -

·

As li e 14 boras.
TERçA·FEmA

Au�Viação CatarlneIIH - P6rto .Ale
gre - 6 horas.
Auto-Vtaçã'o Cat.ar1n6nse

- 5 horas
Auto·Viaçllo Cl!tBrlnenM

- I horas.

Auto·Vlação CatarlnenM Tl)ball"lo
- 6 horas. •

Expresso São CrI8t6YAo _ Lquna -

7 horas. .

Empl'êsa . Glória - Lacun& - 7'1'
e 6'h hora•.
Expresso BrusqU8nN _ Bru1lQu. -

16 noras,
.

A ·,to·Viação JtajBJ - IUja! - 111 ho
ras.

Rlipldo Sul Br"sl1ell'o - JomY1l. - ..
li e 14 horas.

.
' QUARTA-FERA

Áuto-Viaç6o Cltarinen..
- li horas.
Auto.Viação Catu'!n_ JOlnYllalNo Interior - I horas.

A
.

'$ 100 Auto-Viação CatarlneDM - lAIr\IiIUIno' .. - .••...... cr ,00
._ 6,30 he-ras.

Semestre .••.... _ Cr$ 80,00
I

Rápido Sul Br.asuelro
_ Jom'f'll. - li

T
.

'$ 35 o! 5 e .14 horas.rímestre ...•,.... CI' ,00.; Expresso Silo' Cristoyaq - Lacuna -

Número avulso .. Cr$ O 60' 7 horas.
, � I

ExpreS80 BrUIIQuenM - Bruaqu.'
.. 16 horas.

\Anúnciollllediante contráto." Auto-Viação ltajal - ItajaJ - li ho-
.. ras..

� ,Expresso, BrusqueJlBe Noya Trento
"I - 16,30 horas.

I Rodoviária Sul Bruil - P&-to

.llelrl'aj- 2: hor&8.· '"
·

QUINTA·FEIRA
Auto--V,lação Catarlnense -. P6rto .

Alegre '- 6 hoc.as. - r'

Auto-Viação Catarlnenee - Curitiba
_ I) horas. .

,Auto-Viaçlia Catar1n� - JolnYila
- " horas.

Auto-Viaçlo CBtarlnenH _. Tu'bairlo
_ 8 horas.

,,__ ..............wJ"......""'''''' ....._......."".... Auto�V1ação Catarlnenae - Laguna
- fiI.30 heras.
Expresso São CrlstoyAo - Laguna -

7 horas. \_ ,

Emprêsa Glória - Laguna - e 112
• 7 1/2 horas.
ExpressO Brusquen.. - Bl'uaqu. -

111 bons. .

Auto-Viação ltajaJ ..!.. Ita'.' - UI ho-
NS.

.
.

BApido,Sul Brasileiro - Jolnnla - la
8 e 14 horas.

Bmp!esa Sul Oeste Ltda - XapecO - b

- • horas.
'SEXTA·FEIRA

RodoY1Aria Sul Brasil _ P6rto Ale«re
- 3 horas,
Auto-Vl.açlio Catarlnense Curitiba

_ I) horas.
Auto·Vlaçllo Catarlnense

- " horas.

Auto-Viação CatN'lnense
_ 6,30 horas. .

Expresso São CrlstovAo
7 horas.
Auto·Viação, ltalal -. lta,aJ _ 111 ho-

1ra8;
Expr�sso, Brusqueps. - BrullQu.

16 horas. ,

Rápido Sul Braslleiro - Jolnvil.
UI li é 14 horas.

SABAI){'
Catarl�enH, - Curltllba

Quinta�feira
� , PANAIR - 10,40 - Norte

PANAIR - .13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,515

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

Bul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
:Norte
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - NOTte
PANAIR - 13,50 - Sul

Sábado·
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Jiorte
Domingo •

E.crit6rio e Reaidencia
PANAIR - 10,40 - ·Norte . Rua Tiradente.· 47.
CRUZEIRO Do SUL _ 11,90 FONE .� 146S IPANAIR - 13,50 Sul, (Dist.ante cerca de seis quilometros da c'apital'-Bairro-Barreiros q;uim, .nesta, 'Capital, medindo iOx40..

-------- :.:.:.======================= A rea de 142 metros de frente por 1.850 'de fundos, incluindo por Cr$ 25.000,00.

6 casas' de madeira e uma de material. Trata;i! à j rua;Vitor Meireles, �,
.
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Viacão Aérea
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Horá'rio
\ Segunda-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG _ '10,40 _ Norte

, PANAIR - 13,50 - Sul

CRU�IRO DO SUL _ 1.3,55
Norte

'

Terça-feiro
� L\lhlR - 1.0,40 - Norte

Hl'i.1!:IRO DO SUL _ 12.00
Norte
VARIO - f2,3(1 _. Sul
PANAIR - 13,50 _ Sul

f}turrta-fe,ira
P.t\NAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL _ B,OO

Norte -

VARIO - f t,'O -'Norte
PANAIR - 1'3,50 - Sul

),

BEGUNDA-FEIlU

Curlt!ba

Jo1nnlt

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

..
., ,

Auto·ViaçAo
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JolnY1l. -

às 5 e 19 hor..,
- " horas.·'

•

Auto-Vlacão
.
Catarlnense - JO�Vlle.1,_ 6 horas.

Auto·Viaçllo catarlnense -- Tubrorlo
- 6 horas.
Exor�sso São CrlstoyAo l.- Laguna

7 horas.
�reseo Brusquenft - Bl"Iaqu.

H horas.
Autc·VllIção ltajaJ - ltaJaJ - 11 hG-

rlts.
o

•

Expresso BrullQuenH _ NOY& TNnto
-

,_ 9;30 horllll.
E:Iqlresso Glória - Laguna - I 1/2

• 7 1/:a har....

I Dr.. (LARNO" G.
GALLETTI

ADVOGADO
Cl'im. e civ.l

,

Coa.tltulção d. Socl.dad..
NATURALIZAÇÕES
Titula. D.aiarat6rlo.

,

I
o'

A DIVULGACAO
I o

ReVista do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

IEconomico Financeiro 1Publicidade mensal: - Assinatur�s � Art6ncio;:O-
CAIXA POST AL, 775 CURITIBA

-

�-��.�----�----�-----

alliance ftssurance Company· Limiled.,J
(COMPANHIA' INGLESA DE SEGURO,S)

,

.

Séde Social:· BARTHOLOME,W LiNE. LONDRES. IN6LATERRI\
DEZ.EMBROBAL A NÇO

PASSIVO

DEEM 31 DE 1947,

ATJVO
· rs. d.s. d.

2.312.507. 5. O ..

41.728. 12. 1.
1.628.889. 13. 6.
890.518. 8. 5.
75.913. 10. io.
26.425. 18. 2.

283.160. 16. 11.

1.000.000.. O. O.
27.015.276. 5. 7.

8. 2.
•

Hipotecas sôbre propriedades
Empréstimos sôbre impostos
públicos. __

.

Empréstimos sôbre Usufrutos
vitalícios e reversões ....

Empréstimos sôbre arrenda-
'mentos .

Empréstimos sôbre Obriga
ções, Ações e outros títulos

Empréstimos sôbre apólices
de vida da Companhia ..

Valôres do Govêrno Britânico
Titulas municipais e dos' can

o dados do Heino Unido ....
Valôres. çla índia e das Colô-

, nias .

Valôres estrangeiros .......•

Obrigações, Valôres e ações
�I'rel!d.amentos, . Rendas e

Prédios .... .... .. _ ....

Usufrutos vitalícios e Rever-
sões .

Saldos devidos pelas Agências
Diversos devedores . .

Prêmios a receber :

.

-Juros, Dividendos" e Rendas
a receber .

Juros, Dividendos e Rendas
a ·vencer .

Dinheiro em depósito nos

Bancos, em caixa é em con-

Ja corrente .

Capital realizado
Fundo de Seguro de Vida _

Fundo de Seguros .contra
Incêndios,.. . . . .. . .

Fundo de Seguros' Marítimos
Fundo de Seguros contra
acidente e Fundo de Segu-
ros diversos .

Fundo de Viúvas e Orfãos e

contas dos empregados ..

Fundo de Amortização e Fun
do de, Resgate de capital ..

Fundo de Reserva .

Reserva para impostos even-

tuais . .

Reserva para contingências
provenientes da guel'l'a '"

o
Reserva para Dividendos ..

Contas de lucros e perdas "

Lucreis, Seguro de Vída (Con-
ta dos Acionistas) .

.4.372.136.

4.402.469. O. '0.
2.456.822. O. 7.

1.376.683. 7. 11.

347.835. 3. O.

73.208. 14. 5.

4.086. 5. 1.

668.793. 8. 0_
16.976.405.

-

O. 7.

1.062.619. O. 6.

o 1.493.346. O. O.
1.276.093. O. 0_
16.032.139. 12. 2.

2.035.423. 11. O.

1.149.()49. 4. 5.
.

\

2.900.323. 4. 2.
2.!:l30.000. O. . O.

50.000. O. O.

:300.000. O ... O. ,
385.000. O. O.
918.645. 15.. 7.

24.000. O. O.

Reclamações de
Seguros de vi
na a pagar ...

Idem de Seguros
éontra incên
dio a pagar

Idem 'de Seguros,
diversos a pa-
gar .... . ..

Dividendos não
reclamados .

Quantias devidas

348.920. 4. 8.

1.037.82Õ. 14. io. \

,

1.192.301. 2. O.

1.644. 4� O.
2.378.261. 5. 4. 4.958.947. 10. 10.

1.084.Ó66. 7. 5.

Nabuco Duarte Silva, Sub-Agente _:.. Florianópolis. ,:

..

f: 50.026.556. 12. 2.f:. 50.026.556. 12. 2.
--�------------------ �,

R. O'N..Addison, Agente - São Francisco do Sul.

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A Escritório
Cid Rocha

Técn ir&.
Amaral

Vende-se um à J;ua Irmão Joa-·

ENGENHEIRO CIVIL
Aviso aos srs. interessados que;

tendo regressado de sua 'viajem aos

Estados Unidos da América do Nor...

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seuescrítórte

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

clientes.
Pedro Medeiros, Auxiliar

(0 R�GULADOR VIEIRA)
I

A mulher evita dores:"'-�
• ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

� Emprega-se com vantagem para com-

AVÓ
...r�b..o ,

bater as irregularidades das funções pe-

ffrG-�"�.,... \
riódicas das senhoras. É calmante e re-

.

�:/l� guIador dessas' funções.

'�f '�" FLUXO SEDATINA, pela sua com-
�

�\�.y�.-T�.. provada eficácia, é muito 'receitadá. Deve
,

- ser usada, cOIJl confiança.
ír-:·· fi'Ü\ " "" ·MA€. .

FLU�O SEDATINA encontra-se em

toda part�.
Dr.. Liodolfo 4.G.

Pereira
Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.Utuiçõe. d. .ociedad..
...rviço. cor.lato., em g.ral.
�rganiZQçÕQ c:ontabei•.

Registro. e Inarca•• dillpondo,
na/Rio, de corr..pondente. .

Eierit6rio: Rua Alvaro d.
Carvalho n, 43. "

Da•. 'S'à. 12 hora••
;Tel.fone 1·494

I,

...I �..••

�ILeia, Divulgue. e Assine
, ,

IIJornal de Joinvile"" '

o mais
.

completo Orgam
,Santa ·Catarina

de

I'�"""""""""""--�""""'''''I----

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

todo eni qualquer assunto referente· ao ensin'o em gerai, liv.re ou ofi
cial.

�----------------------------�;
FERIDAS. REUMATISMO E

PLACAS SIFlLITICAS

EUxir de Nogueira
M.dlcaçéio auxilieI' ao trotam.,ntc

da .iflJiA I

BUREAU UNIVERSITARIO

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

10 andar. Cx. Postal 3932 - Rio qe Janeiro.
CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI !Rádiol R. C. A
Victor li VálvulaI e Diacol.
Rua Conlelheiro'" MafraVENDE-SE ',put· motivo de mudança

.. . . .. . .. � ....

área' de terreno ii cultivadaGrande TERRENO

I

Florianópolis - nesta redação ou Escritório l.· de A L.
Barreiros ,-- com o proprietário Mathias Iha.

. Blumenalil -- com o sr. Christiano KnoIl, no Hotel C':uzeiro

Alves. SENHORITA!
A ultima creação em refri

ger'ante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES':-----_......__ .._--_.

Eletro TécnicaA Preierindo-o
acompanhando

Tem o prazer de comunicar à sua distinta fregllLsi·a e ao públicp em gl'r;;tl que ,,_

transferiu suas instalações para' a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano,
onde espera merécer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dis·

posição 'e agradecendo-lhes a visita.

está
a moda,

PASTA DENTAL
ROBINSON

J
'

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOZE DE ·�GOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE NOVEMBRO

,DIAS 21 E 28 DOMINGUEIRAS COM INíCIO ÀS 21 HORAS

VidZt
ANIVÉRSARIOS

SR. VIRGíLIo JOSÉ GARCIA

Deflue, boje, a data natalícia do
, nosso estimado conterrâneo, sr.

"Virgílio José Garcia, conceituado

Representante comercial.
O venerando nataliciante que é

eocial
galante menina Dalila-Clotilde,
li l h Ín h a do agronómo Lauro For
tes Busí.amante, Diretor ,]:1 1"'0-

dução Animal, e de sua d ignn es

posa dona Dalila Clotilde Busta
manLe.

,.figura de destaque nos meios corncr,
butadas.

,.ciais e sociais desta Capital, rece-

FAZEM ANOS H9JE:

- a exrna. sra. d. Emília Guedes,.Jrerá, hoje, sem dúvida, através de'
dedieada professora Estadual:significativas homenagens às quais

,COIU prazer nos associamos, as
- a distinta senhorinha Emi l-Te-

rczinha Peluso, filha do sr. Haf'ael
-znais inequivocas provas do elevado

Peluso e aplicada aluna do Institu
,conceito em que é tido.

to de Educação Dias Velho;

q li el e rnun ie íp io
Aos valorosos

;i\lE:.It�A 'DALILA..!CLOTILDE
I
os nossos vo tos de

Ani versarí a-se nesta data a tre nós.

DOMING.O FERNANDES DE

AQUINO,
A data de hoje é a do ani versár-io

'natalício do nosso prezado amigo
.Domingos Fern.andes de Aquino, di
nâmico Gerente da Crédito Mútuo

"Predial e competente professor da
Eseola Regimental do 14 B. C.

O distinto aniversariante que,

pela capacidade de trabalho e de

.rllcação aos seus mesteres, se impôs
·à admiração de seus colegas e alu

nos, nesta data; terá certamente o

jJrazer de ver-se por êles festejado,
-corn a adesão a essas manifestações,
de apreço de quantos nesta Casa
'lrabalham ,

,SRITA. NAIR-MARIA DOS SANTOS

Ocorre, nesta data, o aniversário
nata licio ela gentil senhorinha Nni r

.:Maria dos Santos, filha dileta da

cxma. vva. d. Maria de Oliveira Sau,
'tos.

Às numerosas amiguinhas com

-que conta em nossa sociedade, "O
Estado" se associa, [uhí losamente,
:nas homenageris que lhe forem tri-

Rea lizando-se no próximo dia 25, às 16 horas, a Soleníssima Pro
cissào de SANTA CATARINA, venho solicitar, de ordem do sr. Irmão

Provedor, a presença elos Irmãos e Irmãs, na Sacristia da Catedral Me

tropolitana, às 15,30 horas, a fim de revestidos das insigneas da 1105sa

Acornpanuarln de sua oxrna. cs- Ir-mandade, e ii esta encorporados fazerem .parte do préstito em honra
posa, chegou onlem a osí a cuui t.il ','1 I'. Nossa �'ac roeu',a.

Consistório, 20 de novembro de 1948.
Luiz 'S. B. da Trindade - Secretário.

- o sr. René Tolentino ele Souza;
,

- 'O sr. Otávio Hegis, correto cabo
da Policia Militar;

- a graciosa menina Maria de
Lourdes Rosa, filhinha rio sr. Nes-'
tor Rosa, hábil oficial de barbciro ;

- o distinto e jovem estudante
José Valérín Gou vê a Júnior, f'i ln»
do distinto casal, Orlandi na Jacques
e José Valéria Gouvêa,

\.
,'LUA:\'TES

o SI', J. Singel'�',/ d igno (:I'!'f'nle
Geral da Sul Arnér ic.; Cap ilal iza-
r ão.

Acham-se nesta capital, procedeu
tes ele Lrussanga, onde gozam de,
justo prr-sttgio social, .os iIO�SOS

disl i ntos amigos srs. Evaldo Los
su, d ign íssimo secretario do Di

retór!o Municlpu l cio P. s. n., Lí
rio Gazzulla, conceituado indus

LI'ial, e Antúni o Mina llo, cornpe
[pnte Contador da Pref'Pjillra da-

corr.elig lonáríos
feliz estada en-

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

D ,a t 1 1 o g r a f a
Importante organizaçâo necessita de 'uma com bastante prá

tica na profissão. As interessadas poderão se dir-igir �l Th€' Te

xas Co. (South América Ltd. Praça 15 de Novembr'ü n. 9, 1°

andar - Florianópolis.
É inutil apresentar-se sem aptidão.

CINEMAS,Ewa ldo Schaefer
e

Maria José Ramos Scbaefer

que

Ernesto Meyer
e

Raquel Liberato Meyer ODEOl\ - As 7,30 horas.

Grandioso programa 'duplo:
1° - Cm filme eletrizante

movimenlado :

O ÚLTnIO CRIME
Com - Kcnt TAYLOR e She ila

têm o prazer ele participai' aos seus parentes e pessôas de suas

relações, o contrato de casamento de seus filhos
Eudorà e Alfredo

Florianópolis, 11 de novembr-o de 1'948.

Rua Visco de Ouro Preto, 123 Rua Bocaiuva, 15,1
RYAN.

Sensações! Torcidas!
20 - Um drama tão sublimeAviso importante aos senhores AostrhicBS

,

que se acbam Regis,trados como
de nacinnalidade tl�mã

Procure ou escreva á firma M. L. ARAUJO - Emprêsa Inter-mediá
ria - que, promoverá, com rapidez e eficiência, a devida retificação de

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

Caixa Postal, 195 - Errderêço Telegráfico: INTER
FLORIANóPOUS - SANTA CATARINA

que jamais será esquecido!
2". HORAS NA VIDA DE UMA

MULHER
Com - Amélia BENCE.
Dramalico! Senllmenta I t

No progr-ama :

1 - Cine Jornal _:_ Nac.

TMPERTAL - As 4,30 e 7,30 hs,

Sessões Populares
10 _ Conheça o cinema de 25

anos at.I':1;:!
RUnOl�PFJ VALENTINO

em:

O AGUIA
Romance l Aventuras!
20 - O mais sensacional de lo

dos os "westet'ns":

YALRNT[A DE FORASTEIRO
Com - Charles STARRET·

Luta! Aeão!
'30 - C�ntinuação cio

'

melhor

ser-iado no genero :

CAVALEIRO FANTASMA
Com - Robert KENT.

90 e 10° Episódios.
1\0 programa:
Filme Jornal -·Nac .

FTLMES DA SEMANA
Amanhã - RITZ - ODEO:\

ROXY - nrPERIAL:
\ O maior filme do ano!

A J,XZ É PARA TODOS
Com -' Gl'egory PECK, Doro

thv Mc GUmE ,e John GARFIELD.
ROXY - Às 4,30 e 7,30 horas.

iO - Cm sensacional.r 'eletr i-

zan lI' "Fanvc;;.L:'_ .c:e.plel o de lan-

ces emocionantes!
VALE:\'TIA DE FGRASTEIHO
Com - Charles STARREl'·

do Senhor Jesus dos
e Hospital de Caridade

FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA-

Irmandade
Passos

Agradecime�to e

Francisco Nappi
Josefina 'Pagani Nappi, Umberto Nappi, senhora e filhos, ausentes.

Carlos Orilia c senhora, Vitorio Nappi, senhora e filhos, ausentes, Alé
cio Nappi e senhora, dr. José Raché e senhora, Mário, Silvio, Gema, Be
nito e Nazareno Nappi, penhorarias 'agl'adecem aos parentes e amigos
as manifestações de pesar recebidas, pelo falecimento de seu idolatrado

espôso, pai, sogro e avô .Francísco Nappi, e .con viciam a todos para as

sistirem a missa que será celebrada em sufrágio de sua alma, -n";;; Cãte
dral Metropolitana, no altar elo Sagrado Coração de Jesus, às 7,30 horas:

Antecipadamente agradecem a todos os que comparecerem a êsse
ato de fé cristã.

•

missa

Lutas! Torcidas!

20 - trn ritme policial
mantem o espectador em

pen�e":
O úVrT!\lO CRIME

Com - ICE'nL TAYLOR e Sheila

RYAN, -,

\�orle!
Tmpresslonanll'!

3 - Continuação do el(�,lrizal1-

ir se 'iado :'

VIii<k\DOR DESCONHECmO
Corá - Roberl KE�H,

40 (' 50 EpiW'di'Os,

Coqueiros Praíe Clube
A V I S O

A diretoria do Coqueiros Praia Clube, recomenda aos senhores sú

wos que não se façam acompanhar de pessôas que não. pertençam ao
-

Quadro Sacia! do Clube, pois a diretoria não permitirá entrada de pes

de sôas extranhas em sua séde, danelo assim, cumprimento aos seus esta-Econômica federal
Santa Catarina
EDITAL Uma IIle�sageID às

Mã·es de Florianópolis
CATóLICA faz uma apêlo todo es

pecial. �

Vejam os brinquedos que não in-
teressam mais' a vocês, embora

Campanha do BH.INQUEDO USA- mesmo lUll tanto gastos, pois a .1.
DO para a criança pobre do nos- O. C. se propõe a arrumá-los para
so morro, oferecido pelas mães de depois oferecê-los à criança pobre
Florianópolis. do l1lor'·o. Assim pedimos também

.

I})ezembro se apr?,-xima e .COl;l �retalhos para confeccionarn:os
eles a nossa gl'ande festa de fal111- vestidos ele bonecas restos de tln
lia - O NATAL. ta para pintarmos brinquedos de
Nêsse dia torios estão felizes e em madeira elc.,

([uasi todos se vê o sorriso da ale- É no' contacto quasi diário com

gria.
• .. _,

'

essa gente que nós vemos con�o es

E esse sorriSO e tao 11Ildo quan- tão revoltados contra o habJtante
do se estampa no rosto d.a crian- ela cidade, pois são uns inconfor-
ça. . .

. mados da sOI'te.
Mas, nem toda a criança sorn E. é levando este brinquedo que

neste dia. Não sorri a. criança d.o tú, mãe da cidade, mandas à mãe NOTA: - Por êstes dias irá uma

morro ql�e olha �om tnste�a e qUl- �il morro, que a JUVENTUDE

I
comissão da .1. O. �. :- JUV�NTU

ça despeIto a crIança. da Cldilde - OPERARTA CATóLICA provará ao DE OPERÁRIA CA roUçA a tua

qlle ,passa abraç.aela a Sllq boneca povo do. morro (fue o povo da ci- rasa. p.
ara recolher os, brmquedos e

ou ao seu cavalInho.
. dade é bom e tem caridade para :,e quizeres dar tambem roupa usa-

Pedimos aos nossos djstintos leitores, o obsequio ele preencher o J<: como é bom despertar o sor- com os desajustados sociais., :Ia de criança ou bombons e balas,
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos riso na criança. Bôas fesltas de NataJ. mãe da tudo isso será bem aceito. '

quanto antes, o nosso tadastro Social. E tú, mâe ele família, mãe bra-
......._' _

Nome . . . . ..
! sileira que és eonheciria em todo

"

.

• ••• t o. .

0J'
••••••••• •

: o 11ll1ndo cor'no arijo oe caridade,
R�a ' Est. CIvIl

,.
D. Nasc

I não te sentirás mais feliz se
., n.o

Mae . . . . . . .. . , teu Natal. ao, lado de teus fllhl-
.

Pai o., ••• e _ '.-.',.:
' nhos. souberes que no casebre do

"Emprego ou Cargo ...........••.......•.......................... ll10r�'o há. uma �riafn':'.adfeliz tCItelle
. � Sorrl e CllJO sorrISO 01 espE'r a o

Cargo do Pai (mae) '

pelo brinquedo que lhe deste�
Observo . . . . . . . . . . .. Coopera conosco na campanha do
• . . . . . . . . . .. .. BRINQUEDO USADO, pois esta

d b'
.

d
'

'] camlJanha é muito tua e C01110 éA!''l'a eceriamos. tam em. a gentIleza e notIcIas. (C nascimentos.
tua também. crianca da cirladp, a

..�asam('ntos c outras, Ue 'parentes ou de pessoas amigas. quem ,a JUYEXTPDE OPERARIA

De ordem do sr. Presidente do Inquérito Administrativo mandado

histaurar para apurar irregulari,daeles na Agência da Caixa Econômica
, ..Vederal de Santa Catarina' em Blumenau, (Portaria de 28 de outubro de

1948) fica citado, o sr. CAHLOS JOSÉ MORITZ DE SOUZA, eaixa de

.3a classe da referiela Ag{'ncia, (rUe se acha em lugar incerto ou nà'o sa

bido, nOs termo� do artigo, 174, do Hegimento Interno provisório de'ita

Caixa Econômica, para apresentar a defesa que tiver, ,dentro d'O prazo
,de dez dias a contaI' do oitavo dia após a publicação do presente edi
tal.

'Florianópolis, 19 de novembro de 1948.
Ar.í Mafra

Secretário Gera I

;Coqueiros Praia
AVISO

Clube
O encarregado tem o prazer de avisar aos senl1óres associados que

. oContinua
_

fornecendo refeições e 'bebidas gelarias,

tu tos.

cidade, des�ja-te ' a .JUVENTUDE
,OPEMmA CATóLICA DE FLO
RlANõPOLTS, Bôas Festas deseja-te
também () sorriso da criança po
bre do mOITa.

A diretoria

No programa:
O Esporte em Mal'cl1.a - Nac.

FILMES DA SE�ifANA

3a feira ,-'- Sessô-es das :\10ças.
\

JUVENTUDE OPERÁRIA DE
FLORIANóPOLIS - J. O. C�

PASTA nENTAL
ROBINSON

"Uma luz nas trevas"

A DONA DE CASA

prefere lima BATERIA DE ALUMINIO?

Pode recebe· la de presente, preferindo oCA·

FÉ MlMI. E como é ?elicioso o café MIMI.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GREMIO LYRA •. LYRA TENIS CLUBE .. GRANDIO'SA 'SO'IRÉE . DIA 27 • ·ÀS 21 HO'RAS . CAMPANHA DO' PROMIN -

MAG�íFICO' SHO'W - SURPRESAS· &ELíSSIfIOS BRINDES O'FERTADO'S' PELO' SR. GO'VERNADO'R DO' ESTADO' E PRE
FEITO' MUNICIPAL MESAS A RESERV AR NA JO'ALHERIA MO'RITZ,·A PARTIR DO' DIA 22 - CR$ 30',00. - FICAM CON-

VIDADO'S ·O'S SóCIO'S DO' LYRA E DO' CLUBE DO'ZE DE AGÔSTO •
•

"VI:RCiEM' ESPE(IALIDA'D'E·Q·�
C1A WETZEL I:NDUSTRIAL-JOINVILLE

PRONTA' ,ENTREGA
Tipo: .

Marca
T 0'14 -- ,International
" () .7 Caterpillar
9 8 '--- Idem

H D 10 --- ,AUis che.lmers

de lami"'.
de lamina

«Bull\ldoser»
«Angledosr»

shtema
sistema

Idem

Pedidos ·

a Caixa Postál139 Fpolis.
Curso de Admíssõo Bom binóculo

Grande

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deouoro, 33 ;. Frorianôpolu

visãotio

Prof. José Warkeu, lente do Colégio Calarinense.

..

. '

Curso que apresentou a máxima percentagem- de aprovação.
Prepara candidatos ele ambos sexos ao' exame de admissão DOS giná
sios masculinos e femininos, Escola Normal, Academia ele Comércio,

,

Liceu Industrial.
Inicio das aulas: 6 ele Dezembro, às ii! horas, no Grupo São José

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

Despesa: Cr$ 250,00, para o C1tT'SO completo, pagáveis no ato da'
matrícula.'

NOTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão às 8 horas da manhã
Haverá um repouso por ocasião' das festas.

Ouçam diariamente, das 9 ãsv I ã

,« das 17 às 22 horas

RDDIO TUBa"· ZYO 9
1530 kilocielos ondas, médias de 196 merro.s

TUBARÃO -- S. CATARINA Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculc

alcança quem tem' sólida
: instrução,

Eona livros, sobre todo. o�
\

Produtos Veterinarios
,

o INSTITUTO PINHEIfiOS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis)
tem o prazer ele comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticas, -que está iniciando o-Iançamento de uma grande série
dêsses produtos.

.

,.

Os primeiros já a venda, são:
'SULFAGUANIDINA: Tubos de 1«;1 e vidros de 100 comprimidos de

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

10u cm3.
.

SORO 'ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e

de, 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: A-lJlpolas de 5 cm3 e de 10' cm3 e frascos

de 100 cm3.

•••••••••••••• u.!t,I- ••••••••••••••

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

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen, 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRU�
te curtos, o Instituto Pinheiros 'não manterá grandes estoques, atendeu- TA P.

\

FABRICAR) .

do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário Vende-se
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso- Maquinário Cr$ 250.000,00
!luta garantia de atividade máxima. Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará .outros produtos ve- Situada em Campo Alegre � S. C
terinários de grande eficácia, corno: Ternertna (Buco-Vacina contrs Vende-se tb. só maquinário
diarréia infecciosa dos bezerros), 'Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra. I

Informações com A. Wehmuth -

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína', etc. .. Brusque - Santa Catarina".
Quaisquer .consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças '

•••••••• . •..•..••.•.•...••.••..•

(los animais do��s�icos, serão prontamente respondidas pelo

Departa-l,
4) VALE D� ITA.JAJ!:ncnt� de Vetermana.

.

•

P�eurem na Á�êllel.
Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten. Progre8lo,

.

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en I LIVRARIA 43, i.J:VR.ARI)'
�ontrados na localidade de residência do solicib,mte.

. . ROSA

o Sahão.)

I Festividade de- Sla. Catarina
I Virgem· e Martir'

,. Padroeira da I Arquidiocese /

Editf)1 de Convocaçêo
Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de Licus e da

Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano, Prelado doméstico, As

sistente ao Sólio Pontificio, etc.
Aos que o presente edital virem, saudação, paz e bênção- cm Jesús

Cristo.
'Fazemos saber que" de acôrdo C0111 a praxe estabelecida e piedade

dos fieis, celebrar-se-á 110 dia .25 do corrente, feriado estadual, por de
ereto lei de 12 de. julho de 1938, .a festividade' de Santa Catarina, Vir
f!PI11 e Martir, Padroeira da Arquidiocese e elo Estado, pelo modo que

ttcglle:
10 Às 10 horas, solene Missa de Pont,ifical, a que teremos a honra de

presidir.
20 Às 16 horas, procissão com a Padroeira Santa Cuturrna, para a:

qual convocamos todas as entidades e instituições católicas desta Ca

pital, que nela deverão tomar parte, designadamente pela seguinte
I arma e nesta mesma ordem:

Cruz Processional, Grupo de Anjinhos, Colégio Goração de Jesús,
Asilo de Orfãs, Congregação da Imaculada c'cinc�ição, Congregução de

Na. Sra. das DOI'es, Associação de Santa Terezinha, Damas JG C, ridnde..

'lpústolado do Monte Serrate, Apostolado de São LU<l�, Apostolado de

São Sebastião, Apostolado de Na. Sra. do Parto, Apostolado da Cate-
.

-dral, Ordem Terceira (senhoras), Ação Católica, Abrigo de Menores,
Colégio Catarinense, Congregação Na. Sra. do Bom Conselho, Congre
gação de Na. Sra. do Desterro, Irmanelade de Na. Sra. elo Monte SeFJ.':l'

te, Irmandade ele Na. Sra. da Conceição, Irrnandadé de Na. Sra. do.

Parte, Irmandade de Na. Sra. do Hosário, Irmandade do Espu-ito
Santo, .[,·mandaele do S. Bom Jesus dos Passos, Irmandade do SSmo.

Sacramento, Ordem Terceira .(home"Qs), Carro triunfal de Santa Cata

rina, rVl110. clero, pálio, cantores, bandas de' música e povo.

,\"tes da su;.ra-mencionad. \ hora as referidas �h�l.Jcia,:(íes e cnti

dades se reúnirâo dentro e no adro da catedral, aguardando cada tuna

o lugar que lhe fôr reservado e competir no préstito. \

l :<1<1 .. associação deverá ap:« sentar-se com o.: respectivos estandar

tes e distintivos. São permitidas crianças na procissão, se vestidas de

unii.s, ) ara abrir o préstito; cjue desfilará continu a, I�nta e ininterrup
tamente, i. é, sem quaisquer paradas na marcha.

Os-tiéis e faruilias que não puderem acou.u.m.har a .procissão de-'·

,.'('I'ilo ;: -star-se nos passeios das ruas do .rajot» 1':;y;, assisti rem a sua
•

passagem. _

O préstito obedecerá à direção do rV1110. cônego Frederico Hobold,
noe« rLpre�('ntante, c seus auxiliares ;� .)h"'1 \":Ir:1 I) �eguilltc .tine..rário ;

volta da Praça 15, ruas Visconde de Ouro Preto, Artista Bittencourt,
Saldanha Marinho, Praça Getúlio' Vargas, Visconde Ouro Preto, Praça
Pereira Oliveira, rua Arcipreste Paiva, Catedral.

,\, varr.s do Pálio serão carregadas f,,'las lllcrcllsslll1h" autoridades.
• #

especialmente CONvidadas.
Pura a solene procissão couvidn.n-ve �",l<)�; os' fiéL; c a população

,

em geral.
''';,'' '0 costume, àl:óis muito :OUV"Vi" e pied.., \ en ícilarcm e orna-

rllt"I'al em os fiéis ruas P praças cu: "Ir' I.lEI:':i1ci:,� semelhantes o .::>t's
IH\) 'ii' pede 'e espera oor ocasiã > ,h p .. " •. ,�.� .r ) de Santo Catarina, f\lo
riosa Padroeira da Arquidiocese e do Estado.

Desde já, hipotecamos bençãos a toelos quantos, de, qualquer 1110do,
concorrerem para o brilho da procissão da excelsa Padl:oeira:

.

l- 1l;ll.:nópolis, 12 (e noveu.b ro olé I �l iS.

;::(. ordem e comi�são esp �.;··II .!.� ',. E, :'.' H: ;"11

Cônego Frederico Hobold
Pró-Vigário Geral

..=::...;=================;.:;;;;;;;;.;;..;,;;.;;..; _...w =__

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ElEGANCIA'
PROCURE,A

Alfaiataria Meno

'Não tempo!perca
Telefone para a Impressora Gra;a·ú Ltda: (telefon�

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber:
sua encomenda ·tipográfica, Serviço Esmerado. En trega
imediata. Preços sem concorrencia

. I

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

(Marco reQ'lsl

,
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regalas de São Salvador
Segundo apurou a nossa

rep9l"-lraCão,
revestir-se-á do máximo ex

lagern, a Federação de Vela e Mo- pleudor. A Contdeeração Brasílel
Lar de Santa. 'Catarina acaba de ser ra de Vela, credenciou a Federação'
convidada a participar da regata cios Clubes de Regatas da Bahia

a vela a' ser disputada em 14 de para organizar e levar a efeito

janeiro próximo, em São Salvador, tão interessante competição.
Bahia. como parte das comemora- A F ..V. ·M. S. C. atenderá ao con

çõcs elo IV Centenário da cidade. O vite, levando á "Boa T.erra"· urna
certame. que 'por certo terá a pl"e- equipe composla dos mais hábeis.

sença de todos os Estados da f.ede- iachtmens catarinenses.

o F8TADO-Sébado 20 oe Novembro ere '9"8

FVMSC aConvidada a partiCipar das

DEPARTAMENTO DE ÁRBITROS
-

DA F. C. D.
Edital

Aldo Fernandes, Diretor do De
partamento de Árbitros da Federa
ção Catarinense de Desportos, de
vidamente autorizado pelo Senhor
Presidente desta Entidade, faz sa

Der a quem interessar' possa que
encontram-se abertas inscrições pa
ra juizes de futebol.

Os interessados poderfio reque
rer ao Departamento de Árbitros
(D. A.) dentro de trinta ,31) dias,
a partir desta data, -moxan.Io três
(3) fotografias 3 x 4; ccr+i Lio de
idade, carteira de identidade ou tí
tulo de eleitor; e atestado de condu
ta passado pela autoridade onde re

sidir.
O Departamento de Árbitros (D.

A.) visa com isso, não só reforçar
e lapidar o seu corpo de juizes, pre
sentemente insuficiente para aten
der as inúmeras partidas semanais
(infanto-juvenis. aspirantes e pro
fissionais - aos sábados e domin
gos), como também garanti-lo com

elementos 'novos e jovens capazes de
substituirem árbitros já cançados,
dignos, portanto, de repouso cornpa
tivel, entre êles o sinatário do pr«
sente edital.
Cooperar com o Departamento

de Árbitros (D. A.), emprestando o

entusiasmo de efetivo serviço deve
ser o lema daquêles que desciam
uma raça cada vêz mais forte, opu
lenta e promissora.
Fpolis., 18 de outubro de 1948.

Adotando nosso
Segundo despacho telegrá

ficos de Londres, o Southanpton
que há pouco tempo realizou
uma temporada em nosso paíz,
depois que retornou á Inglaterra
não perdeu um único jogo, ado-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

• C'HIKe;s, o 7IAGUEIRO PAULAiNO

bos farão o jogo de. despedida do
ccr: ame, sagrando-se o Paula Ra-

Figueirense e Paula Ramos no maior, cotejo do campeonato
Vamos asslstl�' a um prélio sen- brindar com um calejo cem

p.o.r se só virá beneficiar o Avaí, que, I dividirá a liderança com o ,Paula I
mos bi-campeão, q.ner vel:ça :[um'

sacional amanha a tarde no está- cento repleto de sensações. Am- assim, subirá para o posto onele Ramos, até ser decielido o titulo. empate. Uma vitórIa do Figuciren
dia da rua Boca iuva. Serão degla
díantes os peloLões do Paula Ra
mos e do Figueirense e a luta es

tá sendo ansiosamente esperada
pelos .numerosos adeptos do espor
te bretão.

Como espetáculo deverá agradar
em cheio. Duas fortes equipes pi
sarão a arena dispostas a vencer

.e para tanto estão muito bem
exercitadas e em condições de nos

CAMPEONATO CARIOCA
VOLEIBOL

Rio, 19 (V. A.) - Prossegue
com grande animação o cam

peonato Carioca de Voleibol,
promovido pela Federação Me

tropolitana de Voleibol. Com os

jogos de. ante-ontem, Fluminen
se e Tijucas passararn a lideran
ça do certame.

sistema jogo
tando o nosso sistema de defe
sa e ataque. O prestigioso clube
britânico encontra-se agora no

terc�iro posto da segunda divi
são.

de

Departamento

DE

federação Calarjnense de Desportos
RESOLUÇÃO

O Departamento de Futebol, reunido com a maioria dos seus mem

bros, em sessão extraor.dinária, realizada na séde desta Entidade, às l7

horas do dia 19 do corrente, deliberou, por unanimidade, expedir à se-

guinte Deliberação:
1 - Considerando que, máu grado tôdas as expectativas, apesar do.

tempo decorrido de sua apresentação, até esta data não foi dada a conhe

ccr o resultado elo julgamento do recurso interposto pelo Ftgueirense
F. C. contra o Bocaiuva E. C. - equipe de profissionais, Jcso realizado-

dia 12 de setembro p. passado; ,

2 - Considerando que a sentença proferida é de interesse dos Clu-

bes disputantes do Campeonato Oficial de 1948;
.

3 - Considerando que independa de sua vontade êsse "stàtuto-quo?»
eis que é de responsabilidade exclusiva do Egrégio Tribunal de Justi

ça Desportiva, órgão autônomo, cujos membros foram eleitos pela As

sembléia Geral;
4 - Considerando que aproxima-se o início do Campeonato Esta

dual e que a prorrogação cio atual Campeonato da Capital impedirú a

par-ticipação do Clúbe Campeão :

5 -. Considerando, mais, que cmbora ainda não conhecida a deci

são que se espera do Tribunal de Justiça Desportiva quanto ao preces- ,.

so n. 45/48, essa decisão nâo pode influir no resultado técnico dos j/}-

gos tabelados,
RESOLVE, por unanimidade,

manter a Tabela .do presente Campeonato sem alteração, marcando pa

ra o dia 21 os jogos de Infanto-lu verris, Aspirantes e Profissionais eu

t;'e as equipes representativas cio FIGUEfRENSE F. C. X PAULA RA

MOS E. C.

Florianópolis, 19 de novembro de 1948.

Osny Ort iga, Carlos José Baptista, Moacyr Corrêa, Arnoldo S. CÚl1e�

!VIafra (F'iguel rense) 11

O Departamento de Tenis da peãs - Diva Formiga e Erica Brognolli (Paula Hamos) 11

F C. D, em sua última reunião Leysner. Tonico (Paula Ramos) , 1

tomou as seguintes resoluções: Vice-Campeãs - Raquel Tau- Juizes que apitam7l1

Aprovação do Campeonato in- lois e Dirce Souza. José Ribeiro 3 vezes

,dividual- Foi aprovado o resul- ELOGIO - Foi elogiado o Sr. Waldemiro Mello 2 vezes

tado do Campeonato Catarinen- Com�.e. Alvaro Gonçalves Go- Manoel TOln-inho , 2 vezes

se de Tenis - Individual, rea- mes Filho pelo seu traba,lho de- Aido' Fernandes 2 vezes

lizado nes',ta Capital nos dias senvolvido nos Campeonatos rea
NewLon Monguilhot 1 vez

ao e 31 de outubro e 1 e 2 de lizados so bslla direção. CURITIBANOS ESPORTE CL'CBE
.novembro do corrente ano, sen- CR_EDENCIAIS - Foram cre-. Recebemos e ag'l'adecemos um
do proclamados os Campeões e dencIados os Srs. Alvaro Gonçal- alencioso ofício ela secretaria do
Vice-Campeões, que são os se- ves. Gomes Filho, CeI. AntollÍo

I

Curitibanos 'Rspol'te Clulw, de3ta
guintes: Lara Rtbas e Dr. Marcílio Mota Capilal. comunicanflo a eleição e
- Simples masculina - Cam- para representarem este Depar- posse da diretoria do clube, em ela-
peão - José Santos tamento nos jogos que se rea- ta de 9 do corrente erí1 sua séde
Vice-campeão - Kurt Collin 14 de Junho e A. A. Barr!ga-Ver- social. A cliretMia em apl'e('o etiLá

- Simples feminina - Dir- lizarão em Lajes, entre o E. C. assim constituida;
.,

,ce Souza ,de, nos dias 13, 14, e 15 de No- Presidente de Ronca _ Cantí-
- Dupla masculina ---,- Cam- vembro corrente.

peões - Kurt Collin e Raul CAMPEONATO. ESTADUAL
Schmidlin POR EQUIPES - Foram con-

Vice-Campeões - Darcy Cubas firmadas as datas para a rea

e Armandino Caparelli lização do Campeonato em ob-
- Dupla mixta - Compeões jeto, achando-se abertas até o

- José Santos e Diva Formiga dia 30 'do corrente, as 'inscri-
Vice-campeões - Wilson Elias, ções, devendo ser cobradas a
€o Raquel Tauloi� . ,ta�a de Cr$ 100,00 (Cem Cru-
-

DUPlymma
- Cam-! zelros) por equipe.

Paula Ramos 5 x Bocaiuva 3

Ava
í

3 x Figueirense 3

Pigueirensc 6 x Bocaiuva O

Avaf 5 x Paula Ramos 4.

Classificação dos clubes

.�1° lugar - Paula Ramos, - 5

jogos, 1 derrota, 3 vitórias, 1· em

pate, 19 goa ls pró e 12 conlra.
Saldo 7 goals.
2° lugar - Ava i - 5 jogos, 2

•

vi l ór ías. 2 derrotas, '1 empale, H
goals pró e '16 contra Deficit: 2

gnals .:
30 lugar - Figueirense - 5 jo

gos, '1 vitória, 2 derrotas, 2 empa

tes, 15 goals pró e 11 contra. Sal-

(10; 4 goals. ,

30 lugar - Boca iuva - 5 jogos,
2 vi túti as, 3 derrotas, 12 goals pró
e 21 contra. Deficit: 9 goals,

A rtillieiros

Mand ico (P. Ramos}
Caréca (Bocaiuva) ,....... 5

Hélio !(Figneil'ense) 5.

�aul (Ava i) : ...•

3�31 ft reu.ol-a-o de onlem' do JJ'unGa.sLão (F'iguei rcnse) .

:\'izC'la (Avaí) , ..

Bráulio (Ava í) ....•...... 3

l\'ié,1cio (P. Ramos) : :3

Felipe (Avaí) 3
fie Justiça Desportiva, para apre-

. Benteví (P. Ilamos) 2
ciur diversos processos em pauta.

Carioni (P. Ramos) 2 Dentre muitos que se achavam em

Fornero lli (P. Ramos) ' 2
poder fio se. Auditor, dr. Wi lmar

Augusto (Figueirense) 2
Dias, roi entregue ao Calenda, o

Medinho (BocaillYa)·...... 2 "celebérrimo" processo F'igue i- Parece-nos que assim, chega ao

Getúl io (Bocaiuva) 2
rense x Bocaiuva, e outros de me- seu têrmo final, um processo que

Lázaro (P. Ramos) '... 2 nnr imporlancia. O sr. Presi dentc achava-se em curso hlÍ cêrca de
'Américo (Bocaiu va) . . . . .. 2

do T. J. D. designou juiz relator 70 dias. 'e é com geral interêsse
Néde (Figueirense) 2 do processo n? 45/48, do qual é que os clubes lít.igautes aguardam
Capela (Pigueírense) 1

apelante o "Figueirense" e ap('la�, o seu despacho final-
Hamilton (Figueirense) .. ,. 1 \

Arí (Bocaiuva) .. , .

Nicolau (Figueirense) .

.

Pinto (Avaí) .

Aroueiros casados

Luiz (Bocaiuva) 21

Adol í'i n h o (Avaí) 16

o CAMPEONATO" CITADINO
FUTEBOL EN NúMEROS
PROFISSIONAIS - MISTO

.

Jogos realizados.

Paula Ramos � x Bocaiuva 1

Avaí 3 x F'iguairense 2

Bocaiuva 3 x Figueirense 2

Paula Ramos 2 x Avaí 1

Panla Ramos 2 x Figueirense 2

Bocaiuva 5 x Ava
í

2

Esteve reuni do ontem em se�

são ordinária, o Colendo Tribunal
do o "Boca iuva ", o dr. Rubens de
Arruela Ramos, convocando ainda:

para hoje, às 15 1101'as, reuruao

extraorriinária cio Tribunal, afim
de serem ouvidas as parles sõbre
o processo em questão.

DE

dia Moraes; Pre,ddcllte - Avahy
A]\'es; Vice-pr.esidente - 'Walmor

Luz; 1° secl·ctúl'io. - Eulália José

Thoma�; 2° secreLório - Oswaldo

Silva; 10 lesoureil'o - Brasília'

_.\]\·es; 2° tesoureiro - Euclides

de Sonsa; Orador - Djalma Te

lernberg; Dieelol" esporLiyo
Djalma Leal. Tpcnico '8 guarda es

porte - Arnaldu Santos.

1

Do Rio informam-Ílos que o

I
amistoso no estadio de São Ja

Vasco da Gama está propenso a nuário, no proximo dia 15 de de

convidar o São Paulo, lider do zembro.
certame paulistl9., para um jogo

Sómente Sul Americanopara
São Paulo, 19 (V� A.) - A

direção do Estádio Municipal
do Pacaembú comunicou à Fe

deração Paulista de Futebol que

a partir do dia 26 de dezem
bro o estádio sómente será ce

dido para os jógos do Campeo
nato Sul Americano de FuteboL

1

{(Bicho» gordo si vencer�m o campeonato
Informam de Belo Horizonte I

o alvi-verde mais de 100 miI

que, se' o América conquistar o cruzeiros. O América encontra

campeonato mineiro, cada seu Ise na liderança ao lado do Atlé
defensor receberá cêrca de 10 tico Mineiro.
mil cruzeiros. Assim, dispenderá

São PauloVasco ·e

- ------- -=,.....---=""""�......

BAR FIGUEIRENSE r. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIAHES

CHOCOLATE,' LETTE; SORVETES,' FRIOS, PASTEIS,
DUlCHES, CACHORRO QUENTE.

JOGOS DE PING-PONG ...

BAILES
FEIRAS, SABADOS E DO;\'ll�GOS DAS 19 HORAS ÀS

FEIRAS, SABADOS E DmnNGOS DAS 17 HORAS AS

MATINÉE INFANTIL

SAX-CAFÉ,

22 HOHAS
22 HORAS,

BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...
CADA 'CLTLVIO DO:VIlNGO DO iVIf:S. RECEBERA l:V T>RÊMIO A CRIAN-.

ÇA QPE TIVER :\IAIS }'HEQU8XCL\ ::\ . .1,,'; �,!.ÜINÉES
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LOJA DOS CaSEMIRAS
Especializada em artigos para

bomens'"
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE 'CASEMIRAS NA-
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

,

I PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL '_ CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

,

,TAS, PIJAMAS, CHAREUS, ETC '

Tudo pelo menor preço da praça
faça uma visita à ,n65S� Casa e verifique

n08S0S preoos e artlg�8 \
,

I,

Carros para 0\ interior do Estado
, o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

'

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIPO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente'- Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

c/ excessão de sábado

6 horas
13 horas
16 horas

lEXPRESSO BRUSQUENSE
14 horas

16,30 horas- 2a., 4a. e ,6a• feiras
Nova-Trento

E. A: VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras - 12,10 horas

Ouçam, diàriamente, das 10 às 1" horas, as audis;ões d�

ZIII � fi Radio Difusora de
'

Laguna,
970 kilociclos -onde de 300 metros.

Laguna --, Santa Catarina - B�asil

II C A P I T A �L A, R II
Sociedade de sorteios e seguros contra' acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
, ,PEDRO NUNES .

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ �O,oo além da Jóia

inicial de Cr$ 111,00 apenas.
Partíctnacão nos lucros

..

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

reços.
,

' ,
, ..

Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626, - Curiti�a,
\ '

Repre'sen�a'ções
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇêES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 .:._ SÃO PAULO.
"

Viage . com· conforto
t

�\ pe�o.',
«RAPIDO ,:SUL ',BRASilEIRO»

,
,

'

\

Diariamente entre

Fpolis _
.. - Ita jaí_.Jo invíle-Carítíba

AGENTES

,Fiuza· Lima '& ,Irmão

JUTZO UE ])lItElTO DA Cm1AnCA:
DE TLJUC.A.S

'Relójearia Progre'iso,
\" de JUGEND' l;> FILHO

COMPRE' SEU RELOGIO PELO, SERVIÇO DE
�EEMBOLSO POSTAL

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

f

Edital "de leilão, cOIn o pra:'Q rJ,e
vinte dias.

O cidadão Carlos 'I'ernes, Juiz de

Paz, no exeréício de cargo de Juiz
de Direito da Comaroa de �rijucâs;
do Estado de Santa Catarina, na'

forma da lei, etc. , .

Faz sabei' aos que o presente edi
tal virem ou dele conbecirnento ti
verem, expedido nos. autos de ação
executiva, 'que se proeéssa peran
[e êste juizo e cartório do escri
vão que ôsl e subsoreve, que aten
dendo ao que do� autos consta, au
torizou a venda, em leí+ão públi
co, dos bens a baixo descritos, com!
suas respectivas avaliações, per-

, tencentes a Carlos Cr ipa, que serão
levados a público pregão de venda
e arrematação, a 'quem mais der
e maior lanço oferecer, por Ale
xandre Corrêa de' Melo Filho, por
teir'o dos auditór-ios no dia ii! de
dezembro p. v" ás 10 horas, no lo
cal em que se realizam as vendas
em hasta-pública, á porta do edifí
cio da' Prefeitura' Municipal. Des

crição e avaliação dos bens que
serão vendidos em leilão e "1. Umi

,
terreno si tuado no lugar Nova Des
coberta, deste 10 distrito, com ..

104,5 melros de frente, por 1.000
ditos de fundo, com a área de ,.

, ,104.500 melros quadrados, f'azen
cio frente a SUl com a estrada pÚ4
blica estadual e funda ao Norte
com '0 Travessão' Geral, extremando
'pelo Oeste com Alaide Sousa e pelo
Leste com Otília Sousa. Cujo ter
reno está devidamente cercado com

cerca de arame tem outras henf'ei

,todas, foi por mim avaliado na

importância de -doze mil cruzei-
1'05 (Cr$ 12.000,00). 2. Um outro
terreno sido nesta cidade, com

106 metros de Irente que Jazem
á rua Tenente Carvalho, em par
te e o restante com terras que per
tenciam a .Antonío Sousa, fundos
que se achar com a rua 20 de mar

y0;--lim,itando-se a-Leste com terras,
de herdeiros de Antonio Sá e Jo
'sé Krucinsk e a Oeste com a rua

7 de Abril, terreno êsse em parte
murado e em parte. corn cerca de
arame que foi por mim avaliado

_ na importância total de oito mil
cruzeiros (Cr$ 8.000,00). "E para
que chegue ao -conhecimento dos
'interessados e nínguem possa ale

gar ignorância, mandou expedir o

presente edital que será afixado na

sede dêste Juizo,'no lugar do cos

'tume, e por cópia, pllblicado' uma
vês (no Diário Of'.) digo no jornal'
"O Estadô", de Florianópolis, Da
do e passado nesta cidade, aos

onze dias do mês de novembro do
,

ano de mi I novecentos e quarenta e

oito. Eu, (a) Gercy dos Anjos., Es
crivão, o datilografei e subscreví;
(a) Carlos Ternes, Juia.de Paz, no
exercício do cargo de' 'Juiz' de Di
reito.
Está conforme o original, ao qual

me reporto e dQU fé.
Data supra.

,

O Escrivão: Gercu dos Anjos,

.'

I
N. 9 cr$ ZSO,OO
,'"

'

Despertador de bolll!0
I ilumina a noite
Sui..o de qualidade

. .

N. 31 cr$ 190,00
Uma maquina' fotograficà

americana de focil
•

manejo

NO.lol relogiol Ião acompa�h�dol ,dp. relpe'cti901 certificadol
,

de garantia.
'

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENV[AMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - .Proça Tiradel1tel' 260 7' ParanIÍ

·..

·········-cÔM-PANÔi:r
..

'�ArÍÁNÇA·_·iI�·--BAÚÍA;;---·-
...-_-,,'

Fundada em 1870 -, Séde: BAHIA
INCÊNI)IOS, E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS ;....... Cr$
Responsabildades . .. ,.. Cr$
R· t

,.

, C $eceita ','
r

Ativo '..... Cr$
Sinistros pagos nos últimos, 10 aIl'OS •••• Cr$
Responsabilidades '... Cr$

.

'Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de 'Carvalho, Dr, Eranciscs de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Jo�uim. Barreto de Araújo e José Abreu.

_._._._._._._,._-.......��*--_..-�._..-.._..;_............._._..............,._.-�_..�......

80.900.60(j,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80 ,

98.687.816,30
76.736.401.306,20

, !

SEU RElOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSÁ OFICINA É ESPECIALIZADA

Vasas Pré-Fabricadas,
Desde CR$ 300,00 a' C,R$

metro quadrado,
Conaulte-aos sem compr-omisso,' ,

Reinisch . S/I - Rua João Pinto,!
Tel�grama REIr-'15Gn Frorranõpoüs

,500,00
:; ,

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

FLORIANOPOLIS
---

'Representaoões '

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

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Postal �o. 109

Laguna - Sta, Catarina

IfU .... VOlUNTARJDS DA PÁTRIA. N.- 68 _ 1." ANOAR
C_LH, POtiIU, 'B� . TELEFONE 6640 • tE�EG�"'III"$: .,..,O'EClOIil ....

o

, t

44

Nossos'concertos são
"

'garantidos
"

00%

ÓTHJA MOD�LO
JOAO PINTQ, 25 (frente ao-Tesouro
'.

'

, do Estado). '.
<

.,
. ....',

CASA
VENDE-SE a casa sito a rua

Major Costa S/No Tratar na.

Rua General. ,.Bittencourt 79.
. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......

O TESOURO
Da instrução está ao alO&IlGe

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o 8 unll
curso de alfabetização no Grl}plt
Escolar São José, na Escola Indue..

,

trial de Florianópolis ou na Cat6-0
dral Metropolitana.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ilustre intelecftral gaúcho mo e nesse compasso inapercebido
Dr. Olyntho Sanmartin, Pre- estrutura LIma obra sob a ameaça
sidente da Academia Hio Gran- de uma estética ou de um lance
dense de Letras, que compare-. trivial.
ceu ao nosso Primeiro Con- O que me foi dado observar seu

gresso de História, endereçou livro denuncia. UI11 incontido 'espi
a seguinte carta ao nosso cori- rito de análise nas proposições que
terrâneo escrito!' Zedar Perf'ei- chamaria de caráter fundamental
to da Silva: mente humano. Há um indivíduo

Pôrto Alegre, 3 de Novembro de que a sociedade o abandona mas

194&
.

' que possue grandes qualidades es-

Meu caró confrade pirituais. Estas qualidades o sal- quês de Paranaguá. Faleceu na ter-

Zedar Perfeito da Silva vam ao encontrar o ambiente que ra natal em 11 -de Outubro de 18<115.
Saudações cordiais. necessita mediante o concurso de. Foi o 4° Ministro 'da Guerra dó Bra-
Acabo de ler seus excelentes tra- outro. indivíduo de sentimentos . -o' .

balhos "Perfis de alguns catarínen- normais. Há UI11 terceiro delin- sil Independente e o 1:> da, lista

ses ilustres" e "Até que surja a al- quente, que se arrepende a� ver o geral;
vorada", livros que teve a fineza efeito do seu crime. São todos pro- - em 1749, uma Provisão régia
de me oferecer, O primeiro. como dutos de um mesmo, meio social e

fixação biográfica de crni nentes no entanto de caracteres diferen-
determinou que aos filhos dos ca-

nomes -catarinenscs, só pode me- teso No fundo o. que triunfa é o sais açorianos que dentro de um Irecer aplausos. Quanto ao roman- sentimento, o complexo humano. É ano depois da chegada ao Desterro
.
ce, essa f'acetà apresenta partlcula- a recuperação de elementos morais casassem, fassem concedidas várias Irídades que exigem técnica e ima- que no último vértice do agrupa- --_,..- -'-

_

ginação. mento, representa a supervivência vantagens;
Na verdade, o enrêdo que seu li- da personalidade. - cm 1823, partiu do Rio de Ja-

VI'O revela, não sendo própriamen- Parece-me assim que o amigo es- neiro, a charrua "Lucônia", com
te uma tese, demonstra, .no entan- creveu um romance cheio de fé, de
to. uma alta capacidade de imagi- saudáveis entusiasmos. de louvor

destino a França e conduzindo os

nação e muita proficiência na UI'- 10 homem de rígida têmpera mo- deportados políticos José llonifúcio,
didura temática e talvez· )lH'SI1l" 'a 1. Martim Francisco, Antônio Carlos
dialogal. Felicito-o muito cordialmente e (os três irmãos Andradas), Melch\',!1'
A ficção é sempre ingrata que ira aceitar meu aaradecido

suas inesperadas imposições. n,,,,,· .abraço.
� Pinheiro de O.liveira, Montezuma,

ser perfeita fugindo do artificialis-: (a) Olyntho Sanmartin. José Joaquim da Rocha e os dois
irmãos Vasconcelos de Drumond ;

16,00 - Em tempo de valsa

16,30 - Cantores do Brasil.

Gra d
.

, 17,00 - Minha Vizita
ve esas re 17,30 --;- Juventude Estudantil

d
- - lica

e aVI8cao 1805 - Variedades
, ,.

.

• 18,30 - Carlos di Sarli e sua orq.•
A asa dum aoiõo do Aero-Clube 18,45 _ Momento Esportivo

; d��pren:deu-se em _�leno ar 19,00 _ Maria Luisa Landim (Ca-
Tn (p/f'le�s!Onafl.te desastre de f' A êlia). _

. e me la
aviaçao, .em que perderam a vi- 1915 O E t 1. ,- speran o em marc la
da dOIS componenles do Aéro Clu- 1930 N ti

... -

da Asê
. "T,

_,
- 1 o IClano a genc!a 1,a-

bp de Blumenau, ocorreu na tarde .

1
.

ClOna
de 15 do corrent'e, naquela cida- ')000 M" I I'

S
. -,

- USlcas ta lanas
de. e1'1am 16 horas, quando o M I. -

d ..
. • 1 ode o)

·av,lao e �r.eIn.amento PP-IlJK, ')
conduzido pelo p,iloto Olacilio _0,15 -.- Palestra do Coman,danlc

Oliveira, já de regresso para o P�NA , .

aeroporto, depois de algumas evo-
20,30 - ASSllTI canta o M�XICO

luçõ'es sôbre a cidade 'entrou em
21,00 - Grande Diário do Ar

mortal "parafuso", q�ando sobre- 21,30 - Rádio Baile Guaru1á
voava o, rio Itajaí-Acú, no

bairroJ22'30
- últimas melodias

d� Itoupava Norte, em virtude do ,23,{)0 - Bôa noite - ENCERRA-

desprendimento de uma das asas. MENTO.

C
-

O aparêlho espatifou-se contra êra de carnaúba do
��l���r�:���o�uam�����s e�l:���: I Toma...n·do B-Itter Brasil para a Itália
de uma casa. A asa 'desprendida - Washington, 18 (U. P.) -- A
caiu sóbre uma ilha a: -cêrca d.e IgUI-8 puro adminislração da COl'poracão Eco-
300 metros do loca-l. " . .

I
nomwa anunciou que aul:orizi)q

Tanto -o piloto Otacilio, casado, Nãé' os pa íses do Plano Marshall a fa-
funcionário da Livonius, como o

terá indisgestão

I
zerem' compras no valor de ....

aluno Waldemar Gaertrrer Junior, ��������������� 206605731 d 'I !\.
tiveram morte instântanea, ÊsLe '..

.

? ares. - soma total

.oveua de N S do autOrIzad.a ate a data de hOj'e,
último, era filho do sr. Waldemar I' .

_. denLro do programa de

reCl1pel,.a-jGaertner, cidadão p.os mais rela- SagradO Coraça-o ção da Europa, ascende a . - ..

cionados 'e bemquistos. 3.33/(.688.570 dólares. De 8.côrdo
A notícia do trágico desaslre T'era início,. hoje, às 19 horas, com a autori7.ação de hoje, foi

encheu de profundo pesar a po- na Capela do Asilo d.e OOrfãs, a per'mitida à Itália a compra de
;pulação -de Blumenau e atraiu ao nov,ena dessa devoção, corr.espon� 27.200 dólares de cera de carnaú.
local grande número de pessoas· dente ao mês de novembro.

.___---------------------------------------------------------

FlOrlalJ;6pollt, 20 dle Novembro de 194,8

"Até quç surja a alvorada�'

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE
9,00 - ABEBTURA -. Bom dia

Horário tnico para
o comércio

R.io, 19, (A. N.) - Sob a presi
déncia, do senhor Nelson Mota,
,I) Sindicato dos Empregados no'
Comércio do Rio, reuniu sua dire
toria, afim de elaborar ·uma re

presentação, no sentido djl esta
!bpleC1\inento de horário único e

limitado para' o comércio desta
capital.

dia para você ...

9,30 - Grandes Artistas

9,"0 - Grandes. Artistas
10,00 - Músicas brasileiras

gravações
10,30 - MUZAK

11,30 - Bazar de músicas

12,00 - Oferecimentos musicais

14,00.- INTERVALO

NUNCI=l EXISTIU fGUr:lL

, .

Hoje no passadO IMartlnho _de Baro fará parte do Jur
TA. v}\;-'A DE hOJE HECORnA- do V Salao Paranueose de· Belas ArtesNOS QUE: ••••

- em 1530, por carta patente
de D. João III, foi nomeado Marl.ir»
Afonso ele Souza capitão-mór da no,

va arruada mandada ao Brasil;
- em 1530, um destacamento ho

landês roi derrotado perto de Oh n

da. pelas tropas dos capitães .J oão

de Amorim, Francisco Rebelo, :VIa·
rroel Soares Robles e Antônio Pcrci:

ra;
- em 1539, partiu da Bahia 11 ar

macia do Capitão-general Conde da

Tôrre, conduzindo tropas sob o co

mando no General Bagmoli, que se

destinava à Pernambuco;
- em 1759, no Rio de Janeiro.

nasceu Francisco Vilela Barbosa,
estadista, poéta e mais tarde Mar-

- em 1827, os ministros que ia1p

graram o gabinete do Visconde de

São Leopoldo retiraram-se, sendo

organizado novo Gabinete;
- em '1830, foi assassinado em

São Paulo, o Dr. João Batista Li
bero Badar6, dizendo, antes de ex

pirar: - "Morre um liberal, Jl1a�

não morte a liberdade";
- em 1832, foi extinto o

-

Regi
mento de Linha da Ilha de Santa

Catarina, os heróicos "barriga ver

des", organizado em 1769;
- em 1835, 'Os "cabanas" ataca

ram Breves e foram repelidos pelo
Capitão Panto]a, que foi ferido nes'

te combate;
Cutó-

- em 1866, o Marquês de Caxias

_

assumiu o comando em chefe da Es
quadra e do 2° Corpo de Exército.

André Nilo Tadasco

em

NEM SE DISCUTJj;!
Em minha casa só se bebe o delicioso C.A:FÉ
I,I!!Vn, ainda mais agora que está distribuindo
como brinde, valiosas BATERIAS DE ALU

MINIO.

(ótica PACKARD, O MAIS
� DO ANO

ELEGA�TE

o consagr-ado pintor catminen
se sr Xlar-tinho de HHI") 32aÓ,l' cip
sei' convidado para fazer parte do
Juri do \T �alão Parauúonse de
Belas Artes, a instalar-se ':111 Curi
tiba na segunda quinzent do mês
d.e dezembro vindouro. Essa uis

tínção, que põe de maní re:3t.J a

projeção que o apreciado artista

coestaduano conquisto-i nos prin_
cipais cenl ros arttsücos xíc paí,
lhe é conferida pela seguu-Ia Yez'
pois Martinho de Raro já foi alv�
de anterior deferôncia, naquela
mesma Capital, nã-o tenrlo podido
infelizmente, aceder.

.

,

Desta vez, porém, Ma r-tin ho d�
Haro aceitou o horu-osn c·ollvjte.

A ACADE:\UA DA ELEGA;\ICIA.,
instituição Norte-Americana de
d.esenho e ·estilo, que há 20 anos

'vem elegendo a "MULHER AME
lUCANA MAIS CHIQlJE", esctliheu
o ,"PACKARD" 1948 COlll') "o auLo
móvel mais çlegant.e d:J ané',

ba no Brasil.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
f R E I R' A S ,

ESPINHAS, ETC.

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

'� ss • scO
. "'i/- fll'OURANTETODIiD/A/I� nos VÁPéJOS

$'

o presidente p�rte
boje para'a Baia

'ERVIÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 ho

ras do dia 20:
Rio, 19 (A. �.) - Afim de \'ISI-

tal' a Ba h ia, I) Presidcn te ria Re- Tempo: Instúvel ;

pública partirá amanhã, por via I _ Temp�raturi'l: Em ligeira eleva-

aérea.' Sua permanência naquele' çao; ..

Estado se prolongará até o dia 26
Ventos: Variaveis, frescos;

do corrente, porquanto deverá Temperaturas extremas de hoje 1'0"

regressar sábado da semana vin- ram:

doura. O General Dutra, além de' Máxima 23,6, Mínima i7,2.
tomar conhecimento de várias rea-

lízações, irá ao Vale do São Fran-
cisco inspecionar as obras que se

realizam dentro do plano de apro
veitamento da fôrça hidro-elé
trica da Cachoeira de Paulo Afon
so.

óVOCÊ
tamberrHlsara
KOLVN05

PÀSTA DENTAL
ROBINSON

o Senado vai apreci'ar
o veto parcial

Rio", 19 (A. N.) - Na sessão de
ontem do Senado, o -sr. Nerêu
Ramos anunciou que o Congres
so será convocado para reunião
no próximo dia 27, afim de apre
ciar o veto parcial do Presidente
da República à lei de reajusta
menlo dos vencimentos e salá
rios do pessoal c.ivil e mili lar da
União.
A Comissão que vai emitir o

parecer sôbre o veto ficou cons

tituida d.os 'senadores Etelvino
Lins, Alfredo .�eves e ArLur. Sei
chas.

M,Ç

.....::::::;::::

:-.:.::..':..(.::.:.•.:.'.•:·::.:.::1.:.•.:.···
.\

FRECHANDO ••• (

Há gente que submete o organismo a provas terríveis. Os

faquires, por exemplo. Mas há gente que, mais resistente aindá.
sabe poupar o corpo e prefere submeter o espírito a torturas

dantescas. Nos primeiros admiramos a resistência física. Nos se

gundos nada podemos admirar, que isso de castigar u moral não

é façanha digna de aplausos. Do primeiro caso é exemplo o fa

quir que ora se exibe nesta Capital. Ele anunci� o seu nome:

Ferry! Ele assume inteira resljonsabilidade pelo que faz! Ele,
dia e noite, não se exime à vista do povo. Ele é cem por cento

honesto em sua úrdua profissão. Do segundo caso temos exem

plo no folhetim udenis,ta. Os que o fazem, agem no anonimátor
Sabem ou devem saber que as exibições anônimas estão vetadas.

pela pTópria Constituição, da qual se dizem eternos e vigilantes
defensore5! Não assumem, assim, a responsabilidade dos atos

que praticam! Mentem desabusadamente, como mentiram no ca

so do empréstimo com a Sul América. Quando se lhes esfrega o

focinho nas patranhas, calain e voltam a mentir. Mas quem é

que mente? Ninguém! Quem mentiu oritem? Ninguém! Quem vi

ve a mentir pelo Diário? Ninguém! Quem' ... ? Ninguém, nin-·

guém, ninguém! É infinitamente mais fácil ser faquir do que _ser
ninglJ.ém! O faquir presentemente em Florianópolis renuncia ..

dUTante ullla quinzena, à alimentação, ao movimento, às como

d.idades tôdas do século. E arrisca sua vida! O ninguém não re

'nuncia a nada e não arrisca nem mesmo aquilo que o registro
civil ordinariamente dá aos' que nasceram homens.: O NOMEf
Não se diga por ai que estamos agredindo a alguém. Não e nãof

Nós, nestas considerações, apenas nos referimos a ... ninguém!'
Guilherme Tal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


