
t PATROCINADA PELO COMANDO DA GUARNIÇÃO lVHLITAR, SERÁ REALIZADA UMA SÉRIE DE COMEMORAÇÕES DA DATA DE 27 DE NOVEMBRO, QUE RECOf.:-

I DA UMA PÁGINA LUTUOSA DA HISTÓRIA DE NossA PÁTRIA, ALVO DA AFRONTA DE INIMIGOS DAS NOSSAS INSTITUIÇÕES SOCIAIS. OS ACONTECIMENTOS
DE 1935 NÃO PODEM SER ESQUECIDOS PELOS QUE PREZAM OS SENTIMENTOS CRISTÃOS E PROPUGNAM AS LIBERDADES HUMANAS. O POVO CATARI�

NENSE SABERÁ EMPRESTA"R A ESSAS CELEBRAÇÕES ,O SEU MAIS DECIDIDO APôIO E SOLIDARIEDADE.

Justificando requerimento c. que apresentou, ontem, na
sembléla Legisla11va Es ladual, o deputadó Armando ��:�:nn,'m",", adquirimos ao

"x-IAumento ao funcio-
Na sessão de ontem dE!!!�- ��s�!;��i�a !R!!�!nC�llP�i�ô��!!!vel apenas como indús- ca�:�����l J;�;��eI���I1�e��;�I:�l (l�� Batismo do D. Federal

"bléia Legislativa, o sr. Armando de 'Operação militar para os centros tria de guerra. Decididamente, há adotamos as prim�iras m�didas pu

Calil, da bancada do pC. S. D., comerciais que as afortunam a in- quem não se conforme com o 7- de ra a solução do prohlerna do peuo-, fóco o aumento de vencimentos do
proferiu o seguinte discurso:' dústria cio carvão brasileiro é sub- setembro de 1822... leo, restituimos o caráter de gruvi- Iuncícualismo muncipal, cujo au-

Senhor presidente, metida a numerosos processos de E o cêrco se vai apertando. Isen- dade ao não menos importante e
íógrafo se encontra em mãos do

O requerimento mandado à con- aniquilamento. Visam-na os trustes ções, preferências para o carvâo quasi resolvido problema do carvão.
Prefeito :\<Iéndes de Morais, par·a

sideraçâo dos meus nobres pares que dessas nações se extendem pe- estrangeir-o - taxas, impostos, res- Vamos abrir novas fontes de rique- sanção.
Pretende medidas' que salvem ° dar- lo mundo, ganhando coragem e lor- trições, tabelamentos sôbre o nosso! za coletiva e, antes de fazê-lo, re.- Como é do domínio público, tem
vão nacional, impedindo se dirninua ça na imprevidência de suas viti- O decreto-lei n. 982li, de setembro chamas outras recém-abertas. Fora

o governador da cidade, em face
o Estado de Santa Catarina no ma- mas. Os Estados Unidos da Aruéri- de 1946, parece inoperante. Dispon- de dúvida que tal situação não de- da Lei Orgânica, o prazo de dez

pa econômico do pais e se force o ca do Norte deixam 'O seu carvão do sôbre o carvão brasileiro, esta- verá persistir, que seria per-igoso di 'f'
�

� , las para sua majn estação.
país a recuar da posição alcança- 1;0 Rio de Janeiro, ao prêço de belece que o Conselho Nacional de esperarmos mais uma guerra par'! Já. em -várías ocasiões se tem o

da na economia universal. Cr$ 450,00 a tonelada porque o ;\{inas e Metalurgia estude, de ano a ter confirmado que prescindimos Prefeito manifestado sôbre o tra-
Nos ensejos anteriores a este, )1108- combustivel catarinense é coloca-lo, ano, as modificações nccessár+as.jde comprar aquêle combustível a halho encaminhado pelo Legislati-

irei a necessidade urgente de serem naquele pôrto, a razão de Cr!!i .. ,. especialmente no diga respeito ao outras nações. vo da cidade e ainda ontem, em

suspensas as restrições impostas 480,0'0 e Cr$ 500,00 em igual quan- prêço tabelado. Rápidamente, sâo Cresciuma e não Cardiff rápida palestra com os jornalis-
àquela indústria. Verberei a exigui- tidade. O mesmo pais, entretanto, majorados os preços da gasolina.vla êste o sentido da política (jUP- Las, junto de seu gabinete, leve

dade da quota de consuríio do car- põe o referido minério, ao preço ,ar: graxa, do óleo e das Ierrarnentas cumpre urgentemente pratica!', oportunidade de salientar que,

vão brasileiro a que são obrigadas Cr� 700,00 a tonelada', rfo Uruguai e indispensáveis ao movimento das pondo em vigor uma legislação na- nestas próximas 24 horas, saneio

as empresas estrangeiras. E, dccla- na Argentina, onde não precisa companhias cxtratoras, enquanto cionalista para o pleno aproveita- fiará o mencionado decreto, ad ian

rando que êsse não é o caminho de exercer uma concorrência arrochan- que à tabela posta em vigor através menta. da hulha negra brasileira. l�ndo. ainda, cue serão veladas' as
nossa emancipação econômica, de- tI' como a que lhe '_'Ofremos. do citado decieto-Ieí é mantida, As fôrças do nosso futuro não es- emendas feitas à sua mensagem,

nunciei a intolerável preferência No -Brasíl, agora perdem para ocasionando-se, assim, uma dispa- tão no outro lado do Atlântico. J'J.. que se tornem prejudiciais ao

que se vem dando, no pôrto do Rio depois ganhar muito mais do que ridade que toca as raias do absur- nossa segurança econômica está equilíbrio das finanças da Pref'eí-
-de Janeiro e nu de Santos, para () terão perdido. Nas Repúblicas do do. dentro de nossa terra. Henrique tura do Distrito Federal-

desembarque do carvão importado Prata, já lucram além do necessá- Já se esboça ambiente de pânico Lage o demonstrou. Ele veio ao

_ privilégio dentro do Brasil (' rio para cobrir a temporária per- nos centros carboníferos do pais. sul, desceu ao sub-solo catarínensc,
contra o Brasil! da, à qual, ardilosarnente, se sujei- Nesta unidade da federação, a Es- arrancou 'O poderoso minério e

Nenhum inter êsse - que não o tam aqui... \ trada de Ferro Dna. Tereza Cristi- construiu um pôrto para escoá-lo.

do Estado de Santa Catarina e, I1CS- 'Mas não é' apenas êsse o meio de na está na iminência de paralisar o Planejara movimentar as suas in

te, o do Brasil - exigiu de mim eg- que se vale o truste internacional transporte de carvão por não e xis- dústrias com o carvão nacional, E

sa atitude. Visava conseguir que o para depressa destruir a nossa .in- til' mais espaço para depositá-lo nos o conseguiu. Venceu para o Brasil.

mal cessasse. E nesse sentido, (;0111 dústria carvoeira. Outros há de portos da Laguna e de Imbituha, on- E a sua vitória não pode ser des

f() deputado Carlos Seara obtive .(IOS maior alcance e entre êles a colahc- de a redução do número de navios prezada contra o Brasil!
meus ilustres pares fossem aprova� ração das companhias estrangeiras. que o vinham buscar é outro triun- O esfôrço pela emancipaçã'O eco

dos apêlos aos 'excelentíssimos sc- Estas são os melhores instrumentos fu dos trustes. As organizações qU('; nômica do pais está novamente de

nhores Presidente da ReJ_Júblic:l c do imperialismo até rebelde às li- se preparavam para substituir üs safiado. E cabe ao General Prc5i

Ministro da Viação. mitações legais. A Light ande Power primitivos pelos modernos métodos dente aceitar o desafio. Quando
Os apêlos se fizeram. As soluçõ<'s, Co. obtem renovaçã'O de contrato e de extração, sentem fugir-lhes os candidato, o correto militar dü:sl:,

todavia, nã'o chegaram. E C[uando logo desatende à lei que a obriga u meios de ordem financeira para na praça pública, em Florianôpo-
mais resistiamos ao desencanto que a,dquirir e111 carvã'O nacional, do

'

êsse magnifico melhoramento e so- !is: Sse impunha, cedemos à tristeza dc nacional que existir no mercado, frem a espectativa.da dissoluçã'o de· se outras e fortes razões de' em. ,agua
sabê-Ia novamente golpeada a 110S- 20% do seu consumo. Numa fla- sastrosa. O pôrto da Laguna, ql.Jc ,patriotismo e le evid,ente senso eco- São. Paulo, 23 (R. -a.- ,- Vál'i(_lS
sa indústria carvoeira. Feriu-nos a gra.iltc inobservância à última par- deu à Uniã'O muito mais do que nê- nômico não militassem em p·ról do bairt'os da capital bandeiranle ,es

noticia de que saíra ,do Catête, 11[1,- te do dispositivo em apr&ço, os qlle le a União gastou, está prestes a t'.',r auxílio à indústria extr3ltiva de nos·, tão sem agua, devido à rupLura
ra a Câmara, o "ante-projeto dz lei a dirigem se recusam a receber o diminuida a importância que aS5l!· so carvão; se o exemplo de 'outros duma ad'utora de noV'ecenlos milí

que concede isenção de direitos ue nosso minério com mais de 16% de mira para a vida nacional. E 614.5 países !>ossuidores da bulha negra, melros.

importação e demais taxas aduanei- cinza, apesar ,de haverem declar�rlo trabalhadores em minas, aos. quais de idênticas ou mais fracas caracte

ràs, indusive a de previdência so- excelente o tipo que lhes fornpl'e- se deve S-0111ar vál'Ías céntena5 r]e rÍsticas qu.e o nosso, não viessem

daI e imposto de con·sumo, pam o mos e que lhes permitiu, no periolio portuários, são perseguidos v�la reforçar a convicção do acêrto dt's

carvã'O importado pela Conpanhia da guerra, atingir as suas princip;�js crescente amea�a de desmTiprêgo __ o sa politica IHotecionista; se, final

de Navegação Costeira." finalidades. Porque o carvã'O brasi- arron1a ao espirito da época na qnal mente, tudo conspirasse para apa-

Isenção, preferência para o �11i- leiro era ótimo naquele tempo e!Oe a�erfeiçoa um circulo de leis rentar de improfícuo ou estéril o

nério' estrangeiro - taxa, imposto, asora 'não o é? Também a The City protet'Oras, em tôrno do operariado, esfôrço dis'pendido �elo Govêrno no

restrição, tabelamento sôbre o l'a- ar Santos Improvments Co" que lü- proc�lr�J1.do-se arranc�-lo ,à t�iste I estimular o trabalho de nossas mi

donaI! Nem igualdade de' cond;,- grau autorização para prosseguir condIçao de gral1de força humIlha- nas,I,- bastaria o fato concreto do

çóes?! . funcionando no pais, foge à meD,- da! socôrro inestimável que nosprestou
Frente a esta realidade, temos, cionada determinação legal. Isto e ainda., não obstante a falta o carvão ,nacional durante roda a

como abandonadas razões que .�é- Demasiam-se os descrentes de

I
de divisas com que lutamos para longa crise de combustíveis que a

riamente if!lportam à segurança da nossas possibilidades e os que �e importar artigos de necessidade, o guerra provocou, para fazer-nos de

pátria e nos sentimos desarmados aproveitam dessa descrença. Cessa- sobrecarregarmos as nossas dificJ,ll- cididamente voluntários na cruzada

para conter os assaltos do imperia- ram as ativi,dades bélicas e que"em dades financeí'ras com 60.000.000 ,de de amparo a êste importante set01"

lismo internacional. No decorrer da que haja cessado a importância do dolares - valor e frete dos ..... de nossa produção mineraL.. Se

guerra recém-apagada e mesmo '((u- carvão brasileiro, qual se êste nos 3.000.000 d� toneladas de carvão 'houvermos de assumir as funções
rante a que silenciou em 1918, a�,é presidenciais com que a confian�a
as emprêsas estrangeiras proclama- Os vencl·mentos da" Magl·stralura da na.ção nos credencie atrávés ria à expansão do mercado intern<1\.

vam a excelência do nosso e ni'ío vontade soberana do povo no -º.leí- O Candidato o disse. Faça.-o ,),

S t'
-

D t t d 2 d d b'
.

• 1 Presidente. E os c�làrinenses 3e!'e�
li avam ou ro carva·o. es as, a p'O- Rio, 23 (R. P.) _ O projeto de S'Ü um exame especial na redação, o e ,e ezem, roo e nossa m.e 1- -'\
.J L· ht d P C I

- - ,

t
.

l't' rl mos honrados de nã'o �dermos rk-
uerosa Ig an ower o. c legou fixação dos vencimentos -da ma- antes que o projeto seja encami- sao nao 90 man ermos a po I lca e

'f 1
. t' I

' .

d' t
. b 'f volver ao Presidente a sérias P:J-a o ere_cer, para uma compan lIa ca· gis.tratura 'e do ministério públi- nhad.o à sanção. Espera-se; porém, es Imu o a m us na car om era,

tarinense, a mesà de lavagem d:'l- co permânece ainda ,na Câmara. A que hoje ou 'amanhã, o projeto como ampliá-la, e, valendo-nos da lavras 00 Candidato!

quela matéria que comprava com reportag·em apurou que, traLando- suba ao Calete, afim de que o Pre- experiência d'êstes anos de ação, tu- (Ao final dês te discurso, Q depu.,.

demonstrado interêsse. E agora que se de matéria vas,ta e que recebeu, sidenLe '0 examine log'o que regreS-j
do f,azermos por remover os óbices lado Amlando Calil foi llll!ito

a América do Norte e a Inglaterra várias emendas, se tornou preci- se da Bahia. à produção e tôdas as dificuldades cUlllprimentado pelos' seli� pares).
I

4s-

Conferenciou com O,Ministro ,do
Trabalho o sr. Nerêu Ramos

.....A�n�o=x�x�x�v�I�'==F�lo�r�ia�no='P�o=lis=,=Q=ua�r=ta�-f=el=·ra=,=2-4=d=e=N�ov�e=m=b=ro=d=e=19=4=8��.r,�--u-l0-.399

Acompanhado do sr. Cirilo Junior manteve demorada palestra
com o sr. Honorio Mon,teiro.-A futura mesa da Câmard.-Tam

bém o sr. Nopelli conferenci JU com aquele titular.
.

,

O ministro Honório .Montei ro, fífular do Trabalho, recebeu ontem,
na parte da manhã, em seu gabinete, o sr. Nerêu Ramos, vice-presidente,
da República, que se fez acompanhar do sr. Cirilo Júnior, presidente do

PSD paulista.
A conferência dos dirigentes pessedistas com o ministro do Traba

lho fOI demorada e ao que se dizia, em rodas ligadas ao gabinete do sr,

Honório Monteiro, versava sôbre a futura composição da mêsa da Câ
mara Federal, embora outras vozes tenham afirmado tratar-se de sim

ples visita de cortesia.
A tarde, o titular da pasta palestrou longamente com o sr, Novelf i

Júnior, vice-governador de São Paulo.
O assunto segundo transpirou na sala de imprensa do Ministério, fô

ra relacionado com a situação politica paulista. Adiantava-se que ou

tros assuntos relevantes no tocante à-politica teriam sido abordados pe

los dois lideres paulistas.

O MAIS ANTIGO DlÃRIO DE SANTA CATARINA

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

Rio 23 (R. P.) - Continúa em

o' Deputa,do- Arl1\indo CaljJ defende
a . Indústria Carvoeira Nacionai

.

Ameaça dos
fgípcios
Paris, 23 (U. P.) - O delegado

egípcio Adley Andrames Ul1l6:J.t;OU,

hoje, na Comissão de Política

Especial, que seu país abandonará
as Nações Unidas, caso o J<jstadG
de Israel seja aceito como membro.
Ê a sr_P."lnda vez que um membro
da ::'v ameaça tOmar -essa reso

lução .exlréma,' pois alé ag\;l'[. só

a Africa do Sul fizera tal arne::u)a.

Rede de espio
nagem
FrancforL, .23 (D. P:- - O rlU8.I'

LeI norte-americano anuncia. CJUO
seus serviços l\.�cretos conseguit'aIll
desmanchar ·uma organização de

espionagem tchecolovaca.
Mais de vinte espiões daquela

nacionalida;d-e foram pr,e.sQs nas

zonas de ocupação britânica e nOr

-Le-americall'à. As autolidades yan

kees reforçaram as medidfll§ de St'

gur�nça ao long'o da fróntein�
tchecol.!ovaca.

, .Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BSTAIO=' rerca.felr. 24 Ge Novembro ele "48
----------------------------------�-------------------,,-----,_.' .--_.

1.
- GREMIO LYRA ... LYflA TENIS CL.UBE� GRANDIOSA SOIRÉE ·.DIA 27 . ÀS 21 HORAS 'CAMPANHA DO ,PRpl\JIIN, �..:'
MAGNíFICO SHOW • SURPRESAS • BELíSSIMOS BRINDES OFERTADOS' PELO SR -, GOVERNADOR DO ESTADO, E PRE.",
FEITO MUNICIPAL MESAS A _RESERVAR NA -JOALHERIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 22.· CR$ 30,00.. FICAM. CON

'VIDADOS 'OS Sócios DO LYRA E DO CLUBE DOZE' DE AGÔSTO.
---

--=::===========---==-----------��------::---------::------:--:=========�;;;;;;;;;;;;;:;;:==:;;;;,.

Relojoaria' Progreoiso'
de JUGEND' {]i> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
�EEMBOL80 POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague I

I '

sómen.te quando receber.

r ,

Viage· com conforto
.

/

pelo
('(RlrIDO SUL BRASILEIRO»:-'

',Diariamente entre
Fpo lís, - -Ita ja í-Joinví Ie -Curiílba

. ,

l A8ENTES

,Fiuza Lima' & ·Irmão·
t '

'.

, a.,. ..........ri • na lfrel..wa
'Dnaa- ...doaall •._tr� - a.....ütu - .........

..rtaa - �nIa....�....
kra...... exata .....r.bda _ r0a4a.6rh ' .......

II C A P I r A L Á R��I
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de caráter 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$.lll,oo apenas.

Participação nos lucres

'.

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

RADIO TUBA' ZYO 9

N. 31 cr$ 100,00 I'
I

N 9 cr$ ZSO 00

Despertador de bolse
ilumina a noite

SuiNo de qualidelde

Umel maquina fotografica
americana d. focil

manejo

Nouo. relogio. .ão aoompanhado. do. re.pectivolI oertificado.
.>. éa garanti0',

fEÇAM·NOS CATALOGOS �. ENV(AMOS GRATIS
,

JUCEND & FILHO
Curiti'ba - Proço Tiradeat.•. ZSO - Poroná

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

todo em qualquer assunto referente. ao ensino em geral, Iivre ou ofi
cial.

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

10 andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

VENDE-SE por motivo " de mudança
Grande área de terr.eno ià, cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capiuil-Bairro-Borreiros
A rea de 142 metros' de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma- de material.
TRATAR:

I' t Florianópolis - nesta redação OU Escritório I. de A L.' Alves.
----,------------�---------. Barreiros - com o proprietário .Mathiae Iha.

,

BIumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Pracislas
Escritório reOOm' org,aÍlizadc.olo

'precisa de "pracistas" para traba->

lharem nesta cidade e no ínteríor,;
com artigos de fácil venda, e com-

A El T
' � ! boa margem de lucro •

. , 'elro, ecnica :'
'

DR. I Informações á Praça 15 de No--
Tem o prazer de comunicar à sua distinta freguesia e ao público em geral que' : I

: vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1�'
,
'transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano, : A. DAMASCENO. 'DA SILVA' • -. ,

onde espera merecer a preferência d� todos, continuando sempre à sua inteira dís- : •

FRAQUEZAS EM GERALposição e agradecendo-lhes a visita.
• A D V O G ADO, :

_ .. _ ........__._,_ .._.____ : : VINHO éREOSOTADO
, .• '. AÇõES.CíVEIS E COMERCIAIS f :" S· I L V E I R A "

Coquei�o,S.i Praia
-

CI'ube,11 Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando
�' ,i

',AVISO' :" •••(Edifício Pérola)
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que -I. :

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.' •
,< Fones: 1.324 e 1.388 :" '. .

Carros para O' interior do Estado L_.:......:::::_::.::::..._J
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada !""" • _

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
'

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícualUPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba -I 6 horas
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido' pelalUPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - -Joinvile 13' horas

o�a da ZYH _ 6
'

,:EXPRESSO BRUSQUENSÊ Diariamente - Brusque 16 horas
RÁDIO D

�USOR_A_D_E_:L_A__G_UN_A_. -�e! excessão de sábado 14 horas
EXPRESSO BR.USQUENSE - 2a., 4a• e 6a• feiras _ 16,30 horas

_:__ 970 kilocíelos - 309 metros -

e pelas páginas do, Jornal "Sul do Estado" ,

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

,

!

1510 kilocieloe ondas:':médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARI'NA

Arvores . frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhcres qualidades oferece' o grande Estabelecimento de
,

FIG,ri e Pemícultura
'H. J. Cipper.
Corupá. I

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

"

f"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tteo lfILO LA.1J1!I

,

8 Bahio,
,

"VI'RCiEM ESPECIALIDADE"
C:lA WETZEL" INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglal

TORNA A ROUPA' BRANQUISSIMA

·Dr. Liodolfo 4.U.
Pereira

Advogado-Coo tabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedada.
• '8l'vico. corebto., em geral.
�Orgill'lizoçõe. contabei•.

Regiatro. e marco•• di..pondo.
,no Ri o, dá corrupondente.
Elcritório: Rua Alvaro d.

,

Carvalho n, 43.
Da., 8 ã. 12. hora••

Teletone 1494

FERiDAS,' RÊUMÀTISMO E
PLACAS . SIf'ILITICAS '

Elixir de Nogueira
Medicoçéio auxiliar no tro,tamento .

da ,iflJi.

•.. reune som ... acabamento •• ,

solidez••. no piano. perf'eito]'
Além de váríos modêlos para .

pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano 'pode ser seu hoje'
mesmo, através do plano d&
pagamento) a longo prazo!

SchwilItzmauu
REPRESENTANTE
para Santa Catarina'

KNOT S/A
CX. 134 - Tiel; KNOT

. Florianópolis

---_ .._---

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMA:
�

DR. CARLOS LOU'REIRO
DA LUZ,

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinte;'

n.O 18 _. Florianópolis

SRS. ASSINANTES
Reclsmém imediata

mente qualquer irre
gularidade na entre�a
de seus iornees.

. S�����RCtAf
EspECIAlIDADE

)
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MEMINA ZULADI
Faz anos hoje a menina Zuladi

Marcondes de Oliveira, dí leta Ii

'lh inha do SI', Julio Marcondes de

Oliveira e de sua exma. espôsa, d.

.Jup ira de Oliveira, professora ele

Educação Físcica no Grupo Esc,o

Iar "Jerônimo Ooelho., da cidade

de Laguna. alvo de expressivas homenagens
Por êsse motivo, há grande e

I
ás quais �'O Estado" com pra

juslo regosijo no lar da pequena' zer se associa.

Zuladi, alvo 'do carinho de seus I .

ais ·e das congratulações de suas D. NAIR CALDEIRA GONZAGA

muitas amigu inh as Transcorre, hoje, a data na-

talícia- da exma. sra. d. 'Nair

MENINA ELIANE CALDEIRA Caldeira Gonzaga; virtuosa es-

A galante e formosa menina posa do nosso prezado amigo sr.

Eliane está proporcionado, no Higino Gonzaga, destacado Ser

-dia de hoje, que assinala o ventuario da Justiça.
transcurso de seu 40 aniversário A distinta dama, que em nos

natalício, momentos de intensa l.sa sociedade desfruta da amí

.alegria no ventuoso lar do dis- zade de numeroso círculo de re

tinto êasal Dalmiro Caldeira de lações, será, por certo, na data

· Andrada - Eglantina Luz Cal- de hoje, através de multiplas e

deíra de Andrada. afetuosas manifestações de apre
. Contando já com um vasto ço, evidenciado o elevado conceí

circulo de amizades, grangeadas to em que é tida, pomenagens
<com seus mimosos predicados, a que jubilosamente nos assoei

-ver-se-á rodeada de carinhosas amos.

manifestações de apreço, com as
WALTER LANGE

felicitações que lhe levarão suas
A data de boje marca o aniver-

inumeras amiguinhas. s81'i� do nosso prezado amigo sr.
O "O Estado", prazeirosamen- Waller Lange, f'iguta de destaque

te felicita-a com votos de muitn
na sociedade local, onde conta com

saúde,' sempre com as bençãos gerais simpatias e grande círculo
de Deus, extensivos á exma. fa-

de solidas amizades.
· milia. O sr. "Valter Lange exerce o car

go ele 'I'esoureiro do Banco do B1'a

si l ncsla capital, desde há muitos
NEVES

'. anos, Rendo, pela sua respeitabili-
Ocorre, nesta data, o anlVer-! dade, muito admirado por todos

sário natalício do venerando

I
quantos ali trabalham.

o ancião Joaquim Fernandes Ne- As muitas e justas. homenagens
ves,: do alto comercio local.

que lhe. serão prestadas hoje, jun-
_

O nataliciante que é chefe de tamos as nossas, com sinceros vo

destacada prole, e goza entre Los pela sua felicidade pessoal.
nós, do maior respeito e admí-

· ração pela sua conduta ilibada, I
terá hoje, a prova do conceito FAZEM ANOS HOJE:

em que é .tído entre nós, através 1 - o sr. José Wladimirsky, co-
das numerosas homenagens de oproprietário da "A Modelar".

que sem dúvida será alvo e ás - a talentosa e gentil senho
quais "O Estado" prazerosa- rínha Adélia Medeiros Vieira, fi
mente se associa. lha dileta do .sr. Prof. Alfredo

Medeiros Vieira;
- a graciosa menina Nelita

da Silva, filh"l do distinto casal
Maria e.'Q-�:,< fito da SÍlva.Natalicia-se, nesta data, o

nosso estimado conterrâneo sr.
o

Mustafá Ipê e Silva, alto funcio-" NASCIMENTO
nario do Ministério da Fazenda .!. lar do sr. Serafim Fausto
servindo na Alfandega desta Ca- ,.f\JUcz, 'alto fUlWi �/nú n& (!:... Pf1.l_

pital.
' ,

dencia Capitalização" e de dna.
O aniversariante que pela sua Zenaide Brüggmann Foucz, se

retidão e envergadura moral, acha enriquecido c.om o nasci
conta entre nós com inúmeros menta de um robusto garôto,
àmigos e admiradores que lhe ccorrido ante-ontem.
revere :1ciam as qualidades, na As feliCitações d"'O Estado".
data de hoje será, certamente,

" .... , ..-",.. ;,� L_ ';..,.. , .....�_.... > __ o _'_ ••

ANIVERSARIOS

EUGÊNIA-MARIA

Faz hoje um ano a menina Eugê-
nia-Maria, galan'le filhinha do se.

-Oscar Meira, piopr ietário da Pada

Tia Meir-a, cujo lar está, por êsse

motivo em festas. Engênía-Maria
.,é a alegr-ia da casa, onde sua digna
. gen itôra, exrna. sra, d, Nadir Gar

, eia ''Meira, recebe, com júbilo, a"

'numerosas amiguinhas da aniver

:,:sarianle, para uma fesla íntima.

Sr. JOAQUIM FERNANDES

MUSTAFA IPÊ E SILVA

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

9,00 - ABERTURA - 130111 dia

para você.
9,30 - Grandes Artistas

10,00 ..,.... Músicas brasileíras em gra-

vações
10,30 - MUZAK

11,00 - Bazar de músicas

12,00 - Oferecimentos musicais

14,00 - INTERVALO

16,00 - Em tempo de valsa

Hi,30 - Cantores do Brasil

17,00 - Orquestras de JAZZ

17,30 - Um programa para você ...

18,00 - Carta Sanóra (Sinval Cruz i

18,15 - Déo. .. (Galeria dos mó-

veis)
18,30 - 'I'eúteo SINGER
18,45 - Momento Esportivo
19,00 - Pensamento Social Católi

co

19,15 - Arco Iris musical

19,30 - Noticiário da Agência Na

cional

20,00 - Músicas variadas em gr:1-

vações
20,30 - Valsa vienense (Drog. E'

farmácia Catarinense )

20,45 - Orquestras Háwaianas

21,00 - Grande Diário do Ar

21,30 - Ritmos das Américas

22,3'0 - últimas melodias

23,00 - Bôa noite - EXCERRA
�IENTO.

sa, surgindo, à essa altura o sr.

Manoel Donato da Luz, da U. D·

N., com uma expressão imprópria
dos parlamentares.

O sr. Presidente, à vista da ex

pressão, adverte-e de que eleve
manter a compostura, retirando o

insulto, Trocam-s-e apartes entre

os srs. Donato ela Luz, Osvaldo Ma

chado, Jairo Callado, Armando

Assis, 'Gercino Silva e Hamilton

Ferreira, êsle para declarar' que a

bancada udenista quer boicotar o

trabalho da Câmara.
Restabelecida a calma, torna a

falar o sr- Osvaldo Machado, para,
respondendo ãs pala vras do sr.

Donato da Luz, a1'Jte,� proferidas
de maneira insultuosa. declarar
que infringe êle a bôa ética par

lamentar, o que os leva a um ter

reno muito perigoso, Reputou o

orador muito grave a situação si

pcrmanecer êsse ambiente de ver

dadeira pr-eocupação de desprestí
gio por parte daquele udenista,
que, como todos, foi eleilo pelo
PO\'O para dr fcs� dos seus interês

ses. Ao conchrir o líder

majoritá-Irio requereu à Presidência que fa

ça constar da aLa haver s,ido o

sr.]Manoel Donato da Luz hdverti�O
pela Presidência de .que deveria

retirar-se do recinto si não mudas-
O "Bar e Restaur-ante H6sa" é um estabelecimento que merece bem

se de atitude e ainda, de que seria
(I apôio do público. As suas instal.ações, feitas com extraorelinário bom

responsabilizada pelo decôro e
gôsto e elegância, o colocam ao nivcl dos pontos de reunião social mais

pela o�el'enidade dos futuros tra-
acreditados nos grandes centros. Florianópolis ganhou, assim, incon-

halhos da Câmara. .

b leci t t ib
.

. . M 1 D testavelmente 111alS um esta e ecimen o que vem con rr uir para que
Após, ten Lou o sl"l' a�oe onal-· se torne uma' cidade em que nãó faltam salões de refeição e bar conter-

lo da Luz uma exp icaçao pessoa, .

.

.

d
- táveis e elegantes, depondo em favor do progresso da capital.

jn que fôra o motivo . e repreensao R ,'.. .
c

• ,. d I d Inaugurado recentemente, o "Bar e Restaurante. asa' ja conquis-
eh Presi dêricia ec aran o ser _,...c .

.

'

d f
- tau a sociedade local, nao so pelos diversos serviços que oferece as pre-

homem ele atitu es ranüas e nao
.

.

.

. -

f"
, ferências gerais, como pela manerra como atende aos seus frequenta-

ele "trancmhas, e nao ugll' as
. . _

.

. .

'

L dores, com presteza e distinção de tratamento.

resp�nsablh�a�es de
f' �euds .a os.

À firma Irmãos Rosa Ltda. os nossos votos de prosperidade.
PaI' 1550, assmara o o. l'C10 a 1'-SSO-

ciação Comercial de Florianópolis,
solicitando "vista" do projeto do

Código Tributário.
APROVADO O CóDIGO TRIBU

TÁRIO

Na ordcm-elo-dia a Câmara apro

VOll, em za e úllima discussão, o

projelo do Código Tributário, vO.

tando contra, em pute, a bancada

udenista·
Em seguida, após ser deferido o

requerimento do sr. Os"aldo i\'[a

chado, no sentido de ser dispen
sada a publicacão ,da I'edação fi

nal daquele Código, foram os. Lra

balbos encerrados e outra sessão

convocada para terça-feira.

De prontidão A

VOCE

DR. SAFLO RAMOS
Avisa a mudança de seu con

sultório e resíoência. para a

Rua Trajano 41. Telefone
I 1.009.

Consulta das 10 ás 12 e rias

16,30 ás 19 horas.

'Washington, 23 (U. P.) - Foi
revelado que, na opi n ião dos altos

dirigentes norte-americauos, o

Inundo está destinado a viver dez
anos de tensões e sobressaltos in

ternacionais. Acham por isso que
é indispensável, à própria segu

rança nacional dos Estados Uni

dos, manter o poderín rnilitar das

potências ocidentais com auxílio
norte-americano.

A DONA DE CASA

prefere uma BATERIA DE ALUMINIO?
Pode recebe- la de presente, preferindo oCA·
FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI.

Casa Recem
construíde

I

D ESQ· CU P fi D A

RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

,

material.

,TRATAR NESTA REDAÇÃO
o

••••••••••••

SEU RELOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFiCiNA É ESPECIALlZA()A
Nossos concertos são

,
. ,:

.

garantidos 100%
ÓTICA MOD);;EO·
JOAo>piNTO, 25 (frente ào' TesQuro
, ;f,,\,'(�,i;. dô.EstadcÜ> i' ;f .. ;;::�;ii;\';'

:1 tambemu5ará ..

KOLVN05
diz

�-Bna
Al1dfew!,

_.,_

Na Câmara •.•

famoso o.fro de Samuel
Goldwyn, que aparece
em "Os melhores Ano.
d. No..o Vida"

MeC

I
Basta um cm.

na escova seca

Bar· e ·Restauranle "Rosa"

AGRADECIMENTO
Venho manifestar de público minha gratidão ao Sesc na pessoa Je

seu digno. delegado nêste Estado sr. Prof. Flávio Ferrari, pela maneira

cavalheresca e humanitária com que se prontificou a prestar todo O

auxílio de que necessitasse minha espôsa, antes e após o parto, o que

fez, por intermédio do .di·. Zulmar Lins, muito digno facultativo, que a

assistiu com dedicação e carinho.

Ingrato me consideraria, se deixasse de externar nesta oportunida
de uma palavra de reconhecida gratidão ao ilustre d�legado do Sesc s1'.

Prof. Flávio Ferrari e seus dignos auxiliares, pela presteza e bôa von-

tade com que me atenderam nesta emergência.
.

Muito agradecido
Fpolis, 23-Novembro-1948.

lJBALDO ULMER DIAS

,-,� Empregado no Comércio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(\fiação Aérea
Horário ._S

Segunda-feira
'PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10.40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55
orte

Terça-feira
-,IH 10,40 - Norte

"/'EIRO DO SUL - 12.00 _
rorte
VARIG � 12,3ú - Sul
,PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
,PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
forte
VARIG - 1t,40 - Norte
,PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
,PANAIR - 10,40 - Norte
'PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,3t - Sul

CRUfEIRO DO SUL
forte

I CRUZEIRO DO SUL
uI

13,55

!5,30

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,201-
forte
PÁNAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte

�ANAIR - 13,5El - Sul
Sábado

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55
orte

Domingo
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

ExpresllO Sio Cistóvlo - IAcuna
7 horas.
Auto-Vlação IUja! - Itaja! - 11 )lo.

ras.
Expresso Bru9QuenH - BruIlQu. -

16 horas.
Expresso Brusquense - NOTa Trent<l

- 16.,30 horas.
Auto·Viação Cr.tarlnenH - Jo1Jlv1le

- • horas.
Auto-Viaçlo C8tarlnenH - CUrittb8

- li horas.
,Rodoviária Sul·BruU - POrto Atecre
- 3 horas.
Rapldo Sul-Brasileiro - JolnTlLl -

•

As li e 14 horas.
TERCA·FEnu.

Auto-Viação CatarlneIlM - pôrto Ale
gre - 6 hQI'a.8. .

Auto-VlaçAo CatartnenH - Curitiba
- 5 horas
Auto·Viação Catarlnen..

_ II horas.

Auto-Viaçlo C8tariÍlenM
- 6, horas.
Expresso Slo Cr!fióTlo - Lacuna-'-

7 horas.
Emprêsa . Glória -:- Lquna - 7'At

e 6',2 hora•.
Expresso BrusquenH - Brusqu. _:

16 horas.
A-ltO.VilCIo ltajal - IUJa' .,.... II! no

ras.

Rápido Sul Brasileiro - JoinYll. - Ih
IS e 14 horas.

QUARTA·FERA
Âuto·VlaçAo Catarlnen..

- 5 horas.
Auto-Vlaçlo Catllil1.n,nae

- II horas.

Auto-Vlação CatarlDen.. �.
• - 6,30 horas.

I
Râpído Sul BrasUelro - Jolnvll. - li

II) e 14 horas,

�
Expresso Silo CristovlO - Laa"una -

7 horas. .. ..

I
Expreseo Brusquense - B�usqu.( 16 horas. .

I Auto-VlaçAo It.aja! - Itaja! - 18 bo
( raso

� Expresso Brusquense Nova Trento

I- - 16,30 horas.

1 Rodovlârla Sul Brasll - POrto .Àlegre
- II horas.

�tTNDA·FEIRA

Brulque

JolnYll.

9,00
0,50

curWba

QUINTA·FEIRA
Auto-Vlaçlo Catarlnen�

AI&gre - 6 horas.
Auto·Viaçlo CaurllleD.&.

- I) horas.
Auto-Vlaçllo CatarinellH

- II horas.

Auto-V1açAo CatartnenN

1-
a horas.
Auto·Vlação Catarinenae - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso SIlo CristoYl!.o _. Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - LaguIia - 6 1/2

• 7 112 horas.
.

Expresso . BruSJQu� - BrulJQue -

·16
.

hOllas. '

Auto-VlaCAo ltaja! - Itaja' - 11 h�
raS.
Rápido Sul BhsUelro - JolnYlle - b

II e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - Ia

- • horaa.

SEXTA·FEm.A,
RodoTiârla Sul Brasil - POrto .Alecre

-r- 3 horas,
Auto-Vi.açAn Catarlnense

- I) horas.
.

Auto-Vlaçlio C8tarlnena'- Jo1nTlLl
- li horas.

Auto·Viação CllitarlnenH - t..ac'UIIa
- 6,30 horas.
Expresso SãCo Ori!JtOvlo - Laguna -

7 horas.
Auto-ViaçAo IUjal - rtaJa! - 111 h�

ras,

Expresso BruSJQuen-se
16 horas.
Râpldo Sul Brasllelro - Jolnvile -

àa 5 e 14 horas. , ,

BABAD<'
C8tar!nenH - Curitiba

POrto

curitiba

JolnYlle

Our1t1be

Auto-Vla.çllo
- 5 horas.
·Râpldo Sul Brasileiro - JolnYlle -

às 5 e J9 hora..
- II horas.

Auto·ViacAo Catarin.ense
- II horas.

.

Auto-VlaçAo Ca-tarlnenH
- 6 horas.
Exnrp,sso São cristovl!.o - Laguna

7 horas.
Expresso Brusquenle - Br1aqu.

14 horas,
Aute Viação ItaJa! - Itaja! - 11 ho

raso

Expresso BruSJQuenH - NOTa Trento
- 9,30 horas. .

Expresso Glória - ,Laguna - • 1/2
e 7 1/2 hor...

JolnTile.

Tubarlo

Dr. CLAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
, Crime e civel

COD.tituiçã.o d. Sociedade.
NATURALIZAçõES
Titulo. Deolarat6rlo1

Elcrit6rio e R••idencia
Rua TiI'adent.. 41.

FONE •• 1468

-

A DIVULGACAO
Ravisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Anú-;;d�;:-"'-
CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

______ .u.;- .....H_ •• __ •.__ '"!_ •.. ��� ..._.__ ... _. ..._...- .... ..__ ._

PRONTA
Marca

ENTREGA'

Tipo:
TO 14
o 7
o 8

H 010

International sistema

Caterpillar
Idem

Alli� chslmers
,

lamina
lamina

«Bullodoser»
«Angledosr» .

\

de
srsteme de

Idem';--

Pedidos a Caixa Poslal139 Fpolis.
--

-_..

_ -
- - II'Aumento aos foDeio-Leia, Divulgue e ASSine náriOsdasantarquias

r'J I d J_. -I
r, Rio, 22 R. P) - A totalidade do,"

orna e OIBVI e Instí tutos já c.ol:Cluiu. os estudos e

8 'mal·s lIompleto Orgam de , ��:7;: �1�ce:�:���ÇSãO�f\�g;eq�:l'cr:
\J . Govel'.no ordene e que giram ern

S " . Iôrno do aumento dos portuários .

auta uatarlua A nossa reportagem está 'infor-
mada de que o aumento dos fun

cionários das autarquias também
será a contar de agosto. O sr- Ader

hal Novais, presidente do Instituto
dos Bancários, falando à imprensa,
disse que sua autarquia possue

considerável saldo, podendo efe

tuar. ° pagarnen Lo de acôrdo com'

os estudos. A sua autarquia aguar- t
da. a determinação do Govêh1Q,
afim de proceder à reestruturação
dos quadros do pessoal, de conf'or-

'

midade com os padrões ao funcio

nalismo civil da União, já estando

completos os estudos procedidos
a respeito.
,O Instituto dos ·Marítimos, o

Instituto. de Aposentadorias e Pen

sões dos Trabalhadores em Trans

'pol·tes e Cargas, o Instituto dos

Industr iários e o Instituto dos Co

merciários, 'também estão em tal

situação, esperando a última pala'
vra do' Govêrno.

...----

(::)INDICATO

CASA

ASSO�i.ção ProFissional das EmprêslS de Transporte
Coletivo de Passageiros do Estado deS. C.tarina

DE CLASSE)
Em fundação

Ficam convidadas todas as Emprêsas de Transporte Coletivo de
Passageiros do Estado ele Santa Catarina, devidamente legalisadas
no Departamento de 'I'rânsito do Estado ,a participarem da grande
Assembléia Geral, á realisar-sa em Elorianópo'lis, ás DEZESSEIS HO
RAS do dia 27 do corrente mês, nos amplos salões do Club 15 de Outu
bro, para a leitura, apr-ovação dos Estatutos c eleição da primeira
diretoria da "Associaçâo Prcfissional das Empresas de Transporte Co
letivo de Passageiros do Estado de SanLa Catarina" (Sindicato de
Classe) .

À todas as Empr ôsas legalisadas no Deparl arncn Lo de Trânsito
do Estado, já foram enviadas Círculares-convítcs. Todavia, as 'Em
prêsas que nâo as receberam, quer por extravio elas mesmas ou por
esquecimento de nossa parte, ficam, pelo presente, convidadas á par
ticiparem do grande canelá ve.

Empresario! Atendei ao 110SS0 convite! Fazei Lodo o possível e o

impossível até, de figurar no ról daqueles que assinarão a memora

vel 'atá de fundação do NOSSO ORGAM CLASSISTA! Fazei questão
cerrada, de pertencer ao numero daq uclcs que desejam, que trabalham
e se esforçam pelo engrandecimenLo, p,elo prestigio e, sobretudo, pela
Llnião da nossa classe e pela clefêsa de seu's legiLimos dil',eitos!

Florianópolis, 16 de Nov,embl'o de 1948.:
Emprêsa ALltü-Viação Santa Cataeina·
Emprêsa Auto-Viação Florianópo'!is Ltda.
Emprêsa Auto-V'iação Véras.

Emprêsa AuLo-Viação Brasil.

Emprêsa AuLo-Viação Glória.

Emprêsa Auto-Viação São Pedro.

Élllprêsa Auto-Viação Palhócense.
Rmprêsa AlJto-Viaçã.o Coqueiros.
Rmprêsa Au to�Viação San lo Amaro.

Rmprêsa Auto-Viação Biguaçú.
A /tino de Oliveira, presidente ·provisório.

O'Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
08 ataques desesperadores e violen

tos da asma e bronquite e�venellar!l
o orga.nismo, rruna.n:t a. energla,_ a.rrUI

nam :.t. s:l.úde e deblhta.m o cora.ça�o, Er,:,"
:; nlinutos, Mendaco, nova form1tla
1rI��dica, começa a circular no sang,ue,

doinil,a,ndo rapidamente 08 ataques.
_])�:sde o primeiro dia. começ�a. a. desapa
recer a dificuld:-tde em respIrar e volta

{I ��ouo reparnd.or, Tudo o qlle' BC faz ne

ces!!ário é tornar:! pastilhas de Me�d�co
6.� rúü·jções e ficará. completamente ll\�l'e
da. !i.sma ou bronquite. A aç�o é TIllllto

rápida. mesmo que se trate de ca�os
rebeldes e ant,igo�. Mendaco te,!, tido

tanto êx.ito Que se oferece com ,a garantl�
de dar ao paciente respiração ,bvre e fá.c�1
rapidámente e completo aUvlO ,do sofrt

mento da asma em poucos dias, Peça
M.ndaco, hoje mesmo, em � qualqt�er
farmácia., A nossa garantia é a sua m&lOr

proteção.
.

Mendaeo A:a::".�m

, '

.

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

Caixa Econômica Federal
Sanla Catarina
EDITAL

de

De ord'em CIo 'sr. Presidente do Inquérito Administrativo mandado'
instaurar 'para apurar irregulari,dadell na Agência da Caixa Ec'Ünômica'
Federal de Santa Catarina em Blumellau, (Po'rtaria de 28 de 'outubro de VENDE-SE a casa sito a rua
1948) fíca citado, o sr. CARLOS JOSÉ MORITZ DE SOUZA, caixa de. 'Major Costa S/No Tratar na
3a classe da referida Agência, que, se acha em lugar incerto ou nã'o sa- Rua General Bittencourt 79..
bido, nos termos do artigo 174, do Regimento Interno provisório desta . • . • • • • • • • . • . • . . • . • •• • . . . . . . • •••

Caixa Econômica, para apresentar a defesa que tiver, ,dentro do prazo O TESOURO
de dez dias a contar do oitavo dia após. a publicação do presente edi- Da instrução estã ao aloanee

de todos. Dá esse t,esOUl'O ao teQtal.
'amigo analfabeto, le:vandb-o a um

Florialló1?olis, 19 de novembro de 1948. curso de alfabetização no GrupQ
Arí Mafra Escolar SãD José, na �8cola IndU&.

Secretário Geral trial de Florianópolie ou na Cate
li1'al Metr()poUtana.

PASTA DENTAL
ROBINSONOuçam, diàriamente, das 10 às [.I horas, as audiQões da

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

Muitas felicidades pelo n�'eim••
to de seu filhinho!
Mas. não esqueça, que o melbol

presente .para e seu "PIMPOLHOJil
é uma caderueU do CUDIT(J
M.UTUO PREDIAL.

., 6 Radio Difusora de Laguna,ZYH
970 kilociclos onda de 300 metros.

Laguna 5,anta Catarina - Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



encerramento decidirá o titulo de vice-campeão
I

AMÉRICA 4 X CURITIBANOS 2

-Pelejando, na manhã de domingo,
I no gramado da Baixada, frente :'l

poderosa equipe do Curitibanos, o

"onze" do América conseguiu .uu

justo e expressivo triunfo, pela co

moda contagem de quatro tentos a

dois, devendo-se porém anotar, que

o segundo "goal" dos pupilos' de

C a- d A
I

" -

Ati' t' B "g V d Mascote, o homem que não sabe

uoperaç ,

O a ssuclaçao e Ica arrl a er e pender, e quando não consegue ven-

'C d ' S
-

S I
cer, assume atitudes deselegantes

a erri a oe ao i vestre . para com o adversário, foi consig-

O·
"

-

A I" L S d P
A •

f F d
�

- nado no 2° tempo graças a urna pe-
sr. presidente da F. A. C. rcce- cao t ética aura oares, e orto ln armo a essa e, eraçao que a A�- I Iid d ' .' . .' t itr

heu o despacho abaixo, associando- União: I sociação Atlética "Barriga Verde'"
na 1 a e maxirna .1I1eXIS ente, I�lH "

'se assim a A. A. Barriga Verde á "Sr. President� Federação Atlé. já tomou as providências indispen- terrodneament.tdo aS51nCaladt�d�el�r ar��-
I

. . .

ti d "A G E ti C' N C"
.

ri
1'0 a, par I a. sr. an 1 1'0 mora'�.

grane e 111Icla rva a azeta .S- ica atarmense - 1 esta - ou saveis quanto ao treinamento ')8
M

.

b f
A C: ib

po ti "d S- PI' , I'
A •

to coait d tlét Aterrei S d
- uíto em ora asse o ur-ití anos

r 1 va e a'o au o e Irmana 0100- re erencra ao assun o cogi a o C111 seus a e as. enciosas au açoes
'

, constituído em sua maioria por ele-
se ao Lira Tenis Clube e á Associa- vosso telegrama de 18 do corrente, Lara Ribas

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

mentos pertencentes a diversos r-lu

bes varzeanos, alheios ao' pavílhúo
CAMPEONATO DO MUNDO tricolor, não conseguiu resistir ao

RIO, 23 (V. A.) - Para o caru- poderio, esmagador dos amer-icanos,
peonato mundial de futebol, a rea- que, aparecendo mais coordenados

Iizar-se em nosso país em janeiro dr e desenvolvendo jogadas sempre ne-

19;'í0, já se inscreveram França, Há- rigosas e traçoeiras, conseguiram
lia, Suécia, Suíça e Belgica. comandar quasi que todas as ações'

em campo e triunfar merecida e in
OS MINEIROS OSPRIMEIROS INS- discuti velmente. Goleadores; Para o

CRITOS

Corrida de São Silvestre

e Laércio; para os vencidos marcou

Didi (2). Arbitragem: A peleja foi

Presidente A, A. B. V."

REGULAMENTO DAS PROVAS PRELIMINARES DA XXIva CORRIDA
DE SÁO SILVESTRE, QUE A "GAZETA ESPORTIVA", DE SÁO

PAULO, FARÃ REALIZAR EM TODAS AS CAPITAIS DOS

ESTADOS, EM 12 DE DEZEMBRO clube vencedor: Danga (2), Toinho
RIO, 23 (V. A.) - A Federação

Aquática Mineira acaba de solici

tar inscrição ao Campeonato Brasi
leiro Infanto-Juvenil de Natação a

CINEMAS
RITZ � As 5 e 7,30 horas.
- A história de amõr, que vo

cê recordará hoje, amanhã e,

eternamente! "

Humanc e Comovente, ,
o dra

ma de todas as Esposas!
O AMANHÃ É ETERNO

com

Claudette. COLBERT
Orson WELLES

George BRENT
- Tres grandes "astros" num

filme maravilhoso!
No Programa
1) - Jornal da Téla - Nac.

Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
"Livre" - Crianças maiores de-
5 anos poderão entrar na ses

são de 5 horas,
Amanhã 5a Feira
Ann Sheridan
Lew AYRES

Zachary Scott
em

A CRUZ DE UM PEC�O
Ainda no RITZ 6a Feira
Arturo de CORDOVA
Dolores deI RIO

em

A SEIVA DE FOGO
dirigida por dois juízes, o sr. Jay!11C "Rigorosamente proibido'até
Nascimento no primeiro tempo, e o 18 anos",
sr. Cantidio Morais no segundo. Arn-

Domingo R I T Z, O D E O NF
regularmente, R O X Y e IM P E R I AL_
Quadros: América: Itanuy, Joceh Tyrone POWER

e Oscar; Airton, Pequeno e A�ioval- em

do, Belmonte,Toinho, Laércio, Bu- O BÉCO DAS ALMAS PERDIDAS

campeão classista catarinense.
Ao Iracy os nossos eumprimen tos,gularnento :

30 _ A "PRELIMINAR DE SAO SILVESTRE", será realizada no dia embora tardiamente.

12 de dezembro (domingo), com qualquer/tempo, com partida ús 9 horas; E\1 POÇO::; DE CALDA�CZ-A
-

CON.
e terá um percuí:s'O de 5.000 metros aproximadamente controlada e eli- CE:\'TRAÇÃO DOS BRAS'ILETR02 .

'o Previsão do Tempo, até 14 horas
rígida pelos representantes de "A GAZETA ESPORTIVA" já devida- p'o. 23 (V. A.) - A dirctori! do dia 24:
mente credenciados;. cln ,-,onreclel'ação Brasileira de Dps-

.'

1" (f I Tempo: Bom com nebulosidarle;4° - Nas Capitais anele houvel' entIdades at ehcas ee erações, asso- I)Ortos onlem reunida aeei[ �ll
.

'l ., .

• _ 'o'
• • ,., ,-,' " " I " ' c " c Ventos: VaPlavels, frescos;

cwçoes, h",as, etc.), Ílh:d�s a, CO?:edeI�Jao Blasll,e�ra �e DespOltos, �s oferta da Pre['eiLma dr' Póços de'
, ' ,', '

ô"

representantes de "A (rAZE1 A l�SPOH I [VA" sohcltarao a cooperaçao I Caldas pnrn a conce'ntraç,[ío do. �en�peI aturas extremas de no,.,

das mesmas para uma n�elbor organização técnica; ,

l.selecionado na,clonal que par),ieipa. I
fOI a�11., , .

5° - Na "PHELIMINAR DA SÃO SIJ VESTRÉ" lJoderão participar, C' I S I A'
MaxIma 24,9, lVhnulla 19,4.'

. . �
. Ta do 'ampeol1a"o u mer]�<tno,

atletas amadores, civis e miTi tares, l11a10rrS de 16 anos, filiados ou não I marcado para janeiro do prôximo
aI qualquer entidade amarlora e que não estejam cumprindo penas dis-! nno ne.sta cfl4)ilal .

ciplinares. As inscrições são gratuitas;
6° - O local da partida, o percurso (ruas, avenidas) e chegada se

rão designado� pelos representantes da "A GAZr::TA ESPOHT[VA", em

sqas respectivas Capitais, devendo ser de prcferêneia no perimetro cen

trai;
7° - As inscrições serão aceitas até a data designada pela direção

Jo;m minha casa sli se bebe o delicioso CAl"É

da prova, devendo as mesmas serenl enviadas ao representante de "A MElE, ainda mai�, agora que está distribuindo

GAZETA ESPORTIVA", acomjJanhaela de um atestado médico, certifi- con10 brinde, va1iosas'{lATERlAS DE ALU

cando de que o inscrito Oll inscritos estão aptos a participarem da "PRE-
. MIN1B. '

LIMINAR DA SÃO SILVESTHE", que é de caráter individual; -,-------------------------

8° - O vencedor da "PHELIMINAR DA SÃO SILVESTHE" será o
.' Programa Com,emoraUvo do Primeiro

representante de s .."\1 Estado na XXIV" CORRIDA DE S.3;,O S[LVESTRE

em São Paulo, com passagem de ida e volta em avião, hospedagem tudo iloivers3rio do Taubaté
�or conta, d� :'A GAZETA ESPOHTIVA", o mais cOJ1l?leto jornal espor-I O T�ubaté Espo:te Clube, 1I11l.:1 Juvenis); 100 metros nado livre;
hvo do BI asll, -,

,. das maIS novas e VIgorosas organ�- 50 metros, nado de costas, 100 me-·

9° - No caso de o vencedor em qualquer Estado, por motIVO de

I
-

t' d C
.

t I
. zaçoes espor 1 vas a apl a, co- tros nado de costas, 400 e 1.500 r.:t-

,fôrça maior, não puder embarcar para São Paulo na data estabelecIda, .

I
_ . . com

,� "
. _ memorara, aman la, o seu prllnl'l- do livre para adultos, Jos representantes de "A hAZETA hSPORfIVA", desIgnarao o 2° (segun- .,.

d f d
- eanne GRAIN

. . ro amversano ,_ e un açao, com Para moças: 50 e 100 metros li v!:r's,
do) colocado e aSSIm suceSSIvamente; I. t'

-

'd 1'1 1 1
Glenn LANGAN

E
-

d·
. .

("5) 1 II f' 'd atraentes compe lçoes e vo euü , Conlag'cm de lJonlos' 1° luo-ar -'- '''TO Programa'100 - ntrarao em Isputa vmte e CI nco � lQle( a . laS, o ereCI as
' . o

H

pela "A GAZETA ESPORTIVA", para caela preliminar' emAcada Estado, basqueteboJ e natação, estando o 5 pontos 2° lugar - 3 pontos e 3°
1) - Paisagens do B:vasil nGr

.obedecendo à seguinte classificação: programa assim elaborado:

I
lugar - 1 p-onLo. l �Nac.

1à colocado - Medalha de prat:J.
Natação Volei e basquete .' I Preços: Cr$ 3,00 (Unico)._

20 e 30 colocados - Medalhas de bronze e prata. Data: 28 de novembro, Local: Quadro do Lira Tenis Clu-, "Imp. 14 anos".
Do 4° ao 25° colocados - :Medalhas de bronze; Horário: 8 horas. be.

x I ROXY - As 7,30 hs.
110 _ Não serão aceitas reclamações de espécie alguma, prevale- Local: Bahia Norte (Praia do Dia 4 de dezembro - Ubiratal.

A LUZ É PARA TODOS
{:endo sempre a decisão final elos representantes de "A GAZETA ESPOR- 'Müller. Barriga Verde '(VaIei e TàubaÚ� x

com

TIVA'"
. Equipes: No máximo compostas Barriga Verde (basquete). Gregory PECK

12; - O participante qlle incorrer em falta será imediatamente des- de 10 atletas. I Dia 8 .de dezembro � Taubaté x Dorothy Mc GUIRE
-classificado; Inscrições: Serão feitas nos clu-I Barriga Verde (Valei) e CaraV'llt:1 John GARFJE':-::""

130 _ "A GAZETA ESPORTIVA" não se responsabilizará por danos bes e deverão ser entregues até o: do Ar x Lira Tenis Clube (Basq!1�- No Programa
que venham, porventura, a sofrer os participantes ou pessoas ligadas à dia ;25 ú noite na5 .Joalherias Mül- te);

. 1) - Noticias da Seman N
organização da proya. Também nenllllma responsabilidade caberá a "<\. ler e GallnH, ou com um dos 111em' Dia 11 de dezembro - Taubate x 2) _:_ Fox Airplan N

a 30a:c.
. . ..

Ub' (I ') I' l'
.

CI .
ewes x

'GAZETA ESPORTIVA" por quaisquer prejmzos ou acidentes, que os re bras da dlretorw do Taubaté.
•

Iratan vo .el e .Ira el11s ,no::! 188 - Atualidades.
presentantes dos Estaãos venham a sofrer quando em 'viagem ou durante Peêmios: Serão oferecidas meda-, x B�rriga Ver,de (basquete). Preços: C�$ 4,80 e 3,00
sua estada em São Paulo; lhas aos primeiros e segundos co- DIa 18 de dezembro - Caravai1a "Imp. 14 anos".

14° - Logo após o final dq_ prova será remetido à "A GAZETA ES- locados. do Ar x Barriga Verde (basquete\
PORTIVA" um relatório demonstrativo do transcorrer da competição e Taç-a: À equipe vencedora. e Taubaté x Lira Tenis, Clube (bas-
detalhes à respeito; PROVAS: I Ç[uete).

15° - Os casos OI\lissos no presente 'Regulamento serão resolvidos Para homen�: 50 metros, nado li- Dia 24 de dezembro - Taubató x

pr los reprcs('I1tantes de "A GAZETA ESPOHTIVA" nos vários Estarias. vre até �5 anos de idade (Infanto-l CaraVaI,3 (basquete). I

_/

- Eles se embriagavam com_

suas canções ... e enlouqueciam
com seus beij os!

- O seu corpo voluptoso era o

simbolo daquelas areias escal
dantes!
No Progmma
1) - O Esporte em Marcha

Aluga-se uma, fecha,da, com lug'lr -Nac.
para dois carros, à Avenida Mauro

Ramos 131. Tratar no local.

1 ° - No seu programa de difusão de todos os esportes nu Brasil, "A
GAZETA ESPORTIVA" - o mais completo jornal esportivo de' Br nsi l, -
vem realizando desde 1925, a grande corrida de São Si lvcstrc quo nestes

'I"
,

t 't' t
.

1 I' t
.

I
. realizar-se em fevereiro de H)i[!)"

:.. .:I110S anos passou a er cara er ln ernacrona , ne a ln crvmr o ..s mais,
destacados atletas sulamericanos. A prova é 'ealizada na noi te de .11 de sendo a primeira entidade a se ins

dezembro, compartida do' Estádio do Pacaembú e chegada na Po 1 c ti,;,. crever no magno certame.

B;ill',:eiras, com um percurso de 7.10(1 metros aprox i.u.utameutc. , IRACY SIQUEIRA
?\e,�te ano, ou seja em sua XXIV rean« .�j'j, "A (;AZETA ESPOHTI-

bos tentaram acertar e se portaram

Transcorreu na data de
ô

nte.n c
/' VA", dará maior brilhantismo à magna competição, convidando um re- aniversário natalicio do distinto ('�_

presentante de cada Estado do Brasil, que aqui" partic.pur.i ao ludo dos
portista Iracy Siqueira, um dos

atletas paulistas, argentinos, chilenos e uruguaios. .

ti '( di d f
. ,

. , ' " maIs an 19O5 e (e Ica os unClOna-
2° - Assim, por intermédio dos seus amrgos esportistas cm Mauaus.j j, d I Ofi

.

1 d E t d
. _ _ .

.

_
nos a mprensa ICla o s·a o,

Belem, Salvador, Sao Luiz, Terezina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Re-I '

ti
- ,

.

d
'f U ., "

V'
..

D' tri F d I N'
,.

B J H'
.' cru CUia repar içao e gran emente

CI e, Maceió, Aracaju, ítórra, IS rrto 'e era, 1 iterói, ero onzolite, sti '1·:1 d: a d
-

G'
.

C itib FI
'

'1' P t AI f' I' Ii 12
es nnar o ,\ a as as suas gran es qun-

oiarna, urítí a, orranopo IS e ,01' o, egre, ara rea Izar no (la
lid de ',. ,,' bros uuai

d b
.

9 h
' it

.

'

1" el lIa es, E um uOS mem ros mats
de ezem 1'0, as oras, nessas capi aIS, uma prova pre 1I111nar e se e-

.

_
' , A esforçados da diretonia do club I}

rao, para a escolha do atleta que VIra representar o seu Estado na XXIV

Corrida ele "SÃO SILVESTRE". Esta prova seleção obedecerá a êstc He-

giu e Danga.
Curitibanos: Enio (Nerí) (Murú ) ;

Vaica (Murú) (Nerl) e Djalma, Ro
berval, Neri (Tatú) e Zezinho;
Vaica, Didi, Rômulo, Aguinaldo e

Onias.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Camisa., Gravatalj Pijamel
Meia. da. melhore., pelai me·

Gor.e. preço. .6 na CASA Mr
CELANEA - RuaC. Maira

GARAGEM

PASTA DENTAL
ROBINSON

t\El\I �E DI�CUTE!

l

"

com

Coleen GRAY
, Joan BLONDELL

ODEON
.

- As 5 e 7,30 hs. - Sessões
das Moças �

- Ela era a Rainha daquela.
terra sem lei e um beijo seu va

lia mais que a vida de um ho
mem!

-f.- h!storia da linda e fas
cinante CHIHUAHUA por quem
os homens matavam e morriamt
LINDA DARNELL

PAIXÃO
em

DOS FORTES
com

Henry FONDA
Victor MATURE

Preços: \ r

Sras. e sritas Cr$ 1,20'
Estudantes """" Cr$ 2,00-,
Cavalheiros ..... , ... , Cr$ 3,QQ
"Imp, 10 (DEZ) anos".

IMPERIAL
As 7,30 hs.

MARGIE •

Tecnicolor

CASA MISCELANEA di.tri.
buídora dOI' Rádio. R;,C. A
Victor, Vá'vula. e Di.co.�
Rua Conl<cine ro Mafra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarta
-----------------------------

elr. 24 d. Novembro oe '948 j
_._------_....--------------

I "

.�' -----"-_

Festividade de Sta. Catarina LOJA nns! CASEMIRAS
Virgem e Martir EspeCializa::':e':sartiQOs pára

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

Padroeira da Arauídíccese' ClONAIS E ÚVGLESAS. PARA HOMENS E' SENHORAS.
.. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

\

• PARA HOMENS .

Edital, de Convocecão ARMIARINHO EM GERAL'-CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
_ TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça'
Faça uma visita à 0058'8' Casa e verifique,

,

nossos preços e artigõs "

.

,\ Vende-se
Maquinário c-s 250.000,00

t'em'pO I. Prédio, Imóveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se 'tb. só maquinárioTelefone para a Impressora Graieú 'Ltda. (telefobne Informações com, A. Wehmut':t

manual 76'7), e o nosso agente o procurará para EreCté :r ,Brusque _ Santa Catarina".sua' encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. n resa
imediata. Preços sem ccncorrencie,

Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de Lieus e da
Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano, Prelado doméstico, As
sistente ao Sólio Pontifício, etc.

Aos que o presente edital virem, saudação, paz e bênção em Jesús
Cristo,

Fazemos saber que, de acÔrdo com a praxe estabelecida e piedade
dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corrente, feriado estadual,' por de
'apto lei de 12 de julho de 1938, a festividade de Santa Catarina, Vir
gem e Martir, Padroeira da Arquidiocese e do Estado, pelo modo que
�cgue:

1° Às 10 horas, solene Missa de Pontifical, a que teremos a honra de
presidir. ,

2° Às 16 horas, procissão com a Padroeira Sahta Catarina, para a

qual convocamos todas as entidades e instituições católicas desta Ca
pital, que nela deverão, tomar parte, designadamente pela seguinte
forma e nesta mesma ordem:

Cruz Processional, Grupo de Anjinhos, Colégio Coração de Jesús,
Asilo de Orfãs, Congregação da Imaculada Conceição, Congregarão de
Na. Sra. das Dores, Associação de Santa Terezinha, Damas di! Caruludc,
Apostolado do Monte Serrate, Apostolado de São. LUiZ, 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, Irmandade de Na. Sra. do Monte Serra
te, Irmandade de Na. Sra. da Conceição, Irmandade de Na. Sra. do

Parte, Irmandade de Na. Sra. do Rosário, Irmandade do Espirito
Santo, f.·mandade do S. Bom Jesus dos, Passos, Irmandade do SSmo.'
Sacramento, Ordem Terceira (homens)" Carro triunfal de Santa Cata

rina, rvmo. clero, pálio', cantores, bandas de música e povo.
,\;,tcs da, sur.ra-mencionad 'c hora as referidas associaçôes e enti

dades se reunirão dentro e no. adro da catedral, aguardando cada. uma
o lugar que lhe fôr reservado e 'competir no ,préstito.

(:adi' associação deverá ap. l sentar-se com 'J:' respectivos' esíandar
tes e distintivos. São permitidas crianças na procissão, se vestidas de

anjos, 1 ara abrir ° préstito, c,ue destilará �ontínua, lenta e
í

ninterrup
tamente, i. é, sem quaisquer paradas na marcha.

Os fiéis e famílias que não puderem acoruo.mhnr a procissão de
verão ;' .istar se nos passeios das ruas do .rajeto I.:(1·" assistirem a sua

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

nosx« rcpre-r-ntante, e seus auxiliares c ohvervnrn o seguinte itinerário:
volta da Praça 15, ruas Visconde de Ouro Preto, Artista Bíttencourt,
Saldanha Marinho, Praça Getúlio Vargas, Visconde Ouro Preto, Praça
Pereira Oliveira, rua Arcipreste Paiva, Catedral.

.\:, v ars.s do Pálio serão carr-egadas p,·Jas merehssunns autoridades,
especialmente convidadas.

Para a solene procissão eonvtda.n-se t,)df�S os f'iéis e a população
em geral.'

'

II
,," 'o costume, alias muito rouvave e pied.vs l, enfeitarem e orna

men+arcm os fiéis ruas r praças em crr '.,.1st."tJ1ci�s semelhantes, o ))Il'S

mo ';('. pcdf e espera oor ocasià > dn pn'l"��,i1) de Santa Catar ina, glu-
riosa Padroeira da Arquidiocese e do Estado.

_

Desde já, hipotecamos bençãos a todos quantos, de qualquer modo,
concorrerem para o brilho da procissão da excels'a Padroeira.

'

f JlHl"nópo.]is, 12 (e noven.bro dI'. I!HS.

,�(: ordem e comissão esv'�,:"" .!,� "�o Ex �'.' R' ;"11

Cônego Frederico Hobold

Pró-Vigário Geral

QUER VESTlR·SE COM CONfORTI E ELEGANClj 7
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rue Peltppe. Schmidt 48

Coqueiros Praia
\ 'AVISO

Clube
A 'diretoria do Coqueiros Praia Clube, recomenda aos senhores só

cios que não se façam acompanhar de pessôas que não pertençam ao

Quadro Social do Clube, pqis a diretoria não permitirá entrada de pes
sôas extranhas em sua séde, dando assim, cumprimento aos seus esta
tutos.

A diretoria
•
,

-

(

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

pfertas dando fontes de referen'cias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo, I .

!Ja�xa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.
!

DA TI LO'GRA FIA
I.

Conespondenc! i
Comercia'

D1REÇlo:
-

Amélia M Pigozzi
METODO: ..�

Moderno e Eficiente

Conlere
Diploma

RUA' ALVARO DE CARVALHO. 65
••••••••••á•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

FESTIVIDADE DE SANTA .CATARINA
Realizando-se no próximo dia 25, às 16 horas, a Soleníssima Pro

cissão de SANTA CATARINA, venho solicitar, de ordem do sr. Irmão

Provedor, a presença dos Irmãos e Irmãs, na' Sacristia Ida Catedral Me

tropolitana, às 15,30 noras, a' fim de revestidos das insigneas da nossa

Irmandade, e à esta encorporados fazerem' parte do 'préstito em honra
à Nossa r'adroeira.

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

.Não p�rca

...-.-.- .-.•.....-.-.._ _-.-.-.-.-.-.-.-.- ...,..-.-..

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

.

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
,

,

Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS .. Cr$
Responsabildades z , • • •• •••••• .:..... Cr$
Receita . .. ,'.. Cr$
Ativo .•....... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos, �" .. Cr$
Respongabilidades '...... Cr$

Diretores:
.... •

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80.

I 98.687.816,30
76.736.401.306,20

Dr. Pamph ilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e ,José Abreu.

, ,

Curso de Adrnissao
do

Prof. José Warkeu, lente do Colég-io Catarinense.

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

Liceu Industrial.
Inicio das aulas: fi de Dezembro, às 14 horas, nó Grupo São José IMatricula: Desde 1° de Dezembro, das 13,30 às 15 horas, no Grupo

Escolar São José.

Despesa: Cr$ 250,00, para o curso completo, pagáveis no ato da
matrícula,

ArOTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão àsS horas .da manhã
Haverá um repouso por ocasião das festas.

'

,

.

Representaçõe�,
FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DÉPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM�

.

RESPOSTAS À CAIXA l?OSTAL, 245 SÃO PAULO.

lhei ro da iJustraOllo�mw
lhe. em lUIl&vel gesto. IUD aéJioe do
excelente aperitivo .KNOT,' ......
... v. si&. de a,cl'tlllC8Dtar. ao�
oer a gentU_'ESTE.É7M-
B;:"" O I1ElI APEI11TivO

PREDILETO!

lfiE1 :i�(" I
1 i/I'I »ooooro DA KI10TU.//'Io. CM. ESI'(iIl/lM
( IT�".l.í ..

Representações
ou Prscis,ta
Oferece-se para Laguna e SUl do

Estado" ofertas com detalhes -'à
Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina.

�u" VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N.G 68 • t ... AL'!'OAA
C ... IX", I'osl ...�.�n . 'UEFOII( 1;&00· 1t:lEGRA"''''S: ._OlEClOlf...

Agencia Ger�l parà S. Cata�ina
Rua FéJipe Schmídt. 22--Sob.
c. Postal, 69- Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
· . .. .. .. . .. . .. .. .. .

.

'FABRICA pE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

· .. .. .. .. .. .. .. .. �

o VALE »e ITAJAJ
Proe1U"em na AA"laeJa

ProgI'H1O, ,

LIVRARIA 43,�
ROSA

I ,

· , '" � ,

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgíãe-Dendísta

Curso de especializaçãê em

dentaduras "

Raios X - Infra-Vermelho-
Diatermia

Exclusivamente com hora, marcada
Rua �r'cipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427

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

Escritório Técnlco
,Cid Rocha Amaral.
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
ten'do regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu e&critório
(Rua Presidente Coutinhn n. 22')'.
nos primeiros dias de agôsYo, espe
rando continuar a merecer as espe·
ciais �tenç0es de seus amigos '

e

cliente5.
Pedro Medeiros, AuxiHar

, �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Que mágica! LEITOR AMIGOI o "Diário" udenista anuncia que Lembra-se Você das festividades de há um ano, mais ou menos poe

\ o sr. Osvaldo Cabral vem fazendo esta época? .

_ A •

" .:
'

,
" Lembra-se da alegria que envolveu seu coraça<?, naquêle ambiente-

uma crttica cerrada e PI oficíente

I festivo, onde a sua contribuição serviu para dar mais conforto ao nosso,
I em tàrno do projeto .do Estatuto pobre, .

{los Funcionários", na Assembléia. onde a �ua esmola deu ao desprotegido da sorte, um Natal melhor?

E lamenta que o funcionalismo,: Sim, prezado Leitor.
,

.

.. ". .' I 't i d d
" Estamos nesta mesma epoca. . .

Ja por la I a de opor um a e, ja Os brinquedos há muito que chegaram para ornar as vitrines, a

por desin í.erésse, não esteja acom- despertar nas cri�nças a idéia de escrever suas cartinhas pedindo pre-

panhando a di la· . . sentes,
Examinemos tão à pressa quan- os doces d�licioso.s se amonto�m nos bares e confeitarias;

.

'

d t
I as lojas estao cheinhas de novidades.

to o exige a; escassez e empo �. X
de espaço, o pregão do órgão sem Pois bem, meu Amigo, tudo isto faz 'parte do Nat�l!. .

responsáveis. E Florianópolis vai compartilhar do Natal de 48, distribuindo, tam-·
DA t h o bém, Ulll presente aos Pobres da nossa Cidade. ,.'e começo, es ran a-se que

Você irá, também, êste ano, visitar os Sinos de Natal, la deixando-
"Diário;' aluda ao sr. Osvaldo Ca-

seu óbulo generoso. ."
.

bral como a "um dos pontos altos Sinos de Natal erguerão suas tendas a Praça Pereira e Oliveíra, as.

A sessão ordinár-ia de segunda- mente não me envergonho de ter da sua bancada,. Quais os pontos quais funcionarão em as noites de 25 a 2� do corrente., .

feira última, que esteve presidi.la votado pela aprovação ao que es- baixos? f:sses altos e baixos e que E, do presépio de Belém, Jesus-Menino abenç:oara sua aln�a carI-

dosa, Leitor Amigo, e acolhoerá com carinho, o hirnbalhar festivo dos.
pelo sr. Batista Pereira, compare- tá no Código, solicilando que ao atrapalham os trabalhos Iegislati- SÍn05 nêste Natal tão promissor!
ceram 13 srs. Vereadores, responder o sr. Presidente àquela vos, tentando envolver' o í'uncio- :....:.:.:.:..:...:..�.;.... :..... � _

assocíacão, comunique que a han- nalismo, em geral, sensato e hories-
cada do P, S. D. está inteisamente I LO, numa exploração demagógica HOJ-e, no passadOà vontade para discutir, em mesa que não encontrará no seio da

diente que constou da leitura de redonda; o Código Tributário, pa- classe dos servidores de Estado, o A DATA DE HOJE RECORDA-
U111 oficio da Associação Comercial ra que sejam prestados os escla- visado objetivo. Golpe erradíssi- NOS QUE: Candeias, mo enviado especial)
de Florianópolis, solicitando "vis- recimentos necessários". mo. _ em 1549, entrou na então eu- 3 (A. N.) - Após se abrir o poço-
ta, do projeto do Código 'I'r ibutá- Após e...1tranhar a atitude daque- Não refere o

'

jornal udenist s seada de Superaguí (hoje Pararia- 47, o Presidente da República fêz::
rio. ora na fase da 2a e úll im.i d is- la associação, em pedindo "vistas" nenhum dos dispositivos alcunha- guá) um navio espanhol conduziri-] ontem aos jornalistas cariocas e

f'óra de. matéria em discussão, o que dos "prebendas" por êle, nem os do o célebre Hans Staden, passando- baianos a seguinte declaração alu-
vem quebrar a soberania do Legis- que leriam sido "suruplados" (tal- se em seguida para esta Ilha, ,onde siva à inspeção que acabava

.

de
lalivo Municipal, infelizmente com vez quizesse dizer "surrupiados") aquele navio foi a pique; realizar: "Nos campos petrolífe-·
o concurso de um membr-o da Câ- do projeto aprovado ·na Comissão.

_ em 1549, chegaram á barra sul ros da Bahia, que inspeciono com

mara, reafirmou estar inteiramen- Nem. poderia I'azê-Io : primeiro, deste então pôrto do Destêrro, Ihj): a /Íllma confortada pela presença'
te às or-dens-daquela sociedade pa- porque não existe "prebenda, al- navios da expedição de Diogo Sa- do petróleo que jorra dos poços,
ra pôr os pontos nos ii. . . gurna, contra o funcionalismo; se- nabria sob a chefia de Juan Sala- ao iniciar a perfuração de mais -um
Livre a palavra, o sr. Gercino gundo, porque os representantes zar;

, -

deles, f'aço um apêlo a tod�s os-

PEDIDO DE "VISTA" �ilva achou que se deve atender udenístas, evadindo-se ao dever
_ em 1631, os holandeses evacia- brasileiros para que sintam a res-

A. 'pl:i'meira matéria a ser Irala.Ia I ao pedido, uma vez que não se de- de tomar parte, nas comissões, não OI' d
- ponsabilidade desta r-iqueza e aju-rarn ln a e as casas que nao ,'_la-foi o pedido de "vista" da A�sacja- ve deixar de atendê-lo. Em o apar- têm maior direito 11 gr-ita no plená-' gararn os resgates exigidos, f'orum dem o Govêrno a realizar a, sua

ção Comercial desta cap ital ao p1'O- teando, o líder da maioria inf'or- rio, que só lhes vale como palco de incendiadas; utilização, em benefício da Pátria."
.

jeto do 'Código Tributário, ocupan- ma que há, efetivamente, explo- indecorosa exploração política. _ em 1732, na cidade do Rio de
do a tribuna, por alguns momen- ração em tõrno da matéria em cau- O certo é que o Estatuto está Janeiro, onde faleceu em 2 de Mar-
tos, o líder da maioria, sr. Osvaldo sendo votado, sem fugir às linhas

ço de 1814, nasceu o poéta Antônio
Machado, que inicia o seu comen-

f
estabelecidas na Constituição, com Pereira de Souza Caldas;

ta'rio confessando que o pedido Artl" ... tas ....mosoS os. direitos e deveres do funciona- ? 5'" UI - em 1801, uma fôrça de _1 es-

daquela associação merece todo lismo. No mais, o que o "Diário"
panhóis, sob o comando de Ruhio

acatamento da Câmara, por isso que
em F·lori a no'po lis pretende é demagogia, tanto mais

Dulce, tentou retomar São Borja, 'lO
representa ela o pensamento de f1agTantemente denunciada quanto Rio Grande ,9.0 Sul, mas foi derrata-
classes, incumbindo-lhe zelar pe- De passagem, nullla excursão a pretende que a presença dos "in-

da pelo Capitão José Borges do Can-
los seus interêsses, de maneira,su- Pôr;to Alegre e outras cidades gaú- teressados diretos" irifluenciaria

to;
pedor. Declara; a seguiT', CJue ao chas, encontra-se entre nós o G'tll- nas atitudes, dos dep.u tados, -- [l

elaborar ó referido Código, fize- tor José Soares, o Principe da Voz que significa um incitamenlo à

r.aro Ü'S vereadores o propósito de da Rádio Cultura de S. Paulo, e seu claque, em favol' do sr· i)sva Ido
of·rrecer um trabalho que, embora colega 90 teatro Carlos Bivar, nome Cabral, um dos tais "pont[Js dIlos"

possa ser acusado· de erros, refle- da bancada udenista.

le, lodayia, ao Executivo, sem in- Convenhamos, pois: o fIlli� o jor-
justiças, a colaboração para que nal embuçado quer é esptltáculo
t.enha elementos capazes a uma ad- - e a sua nota de ontem vei.o co-

ministração digna, ·em benefício mo um anúI�cio da celiJbridada

da coletividade. Prüsseguindo, o que se está exibindo sem 0S eSLÍ-

orado.r afirma ser esta a primeira mulos da platéia, em um númnro

vez que, na história do parlamen- 'de mágica, ensaiado com Iodos os

to brasileiro, se vê a Câmara requintes da: técnica ilu.sionista,
diante de uma cbocante situação, mas que não logrou Q senS,1(l;Olla-

18m que uma associação de classe lismo ·espera,do ...
vem pedir "vistas" ·de um projet.o Também .... que lDágj,�a·., ri-
de lei em trânsito, o qlle dá a tl'is- dícula!

te impressão de que, aqui, não sa-

·I----------I-----�bem os el·eitos pelo pOYO desempe-

T d O-ttnbar a sua tarefa. "É claro - afír- OmllD O ,er
:�ab"'���;":�'a:U�;;:'�:,a:,:,: 4goia poro
cjações de classe de Florianópolis,

Imas não deixa de constituir moti

�o ·de ,surprêsa o 'Ofício em que a

essa associação pe.de "vista, de um

projeto de código. Entende que

devemos à· Associação todo escla

r·ecimento· Nós mesmos ·e eu, em

particular, estamos às ordens dos

ilustres dirigentes daquela entida
de. Son�üs por tróoas de idéias e

estamos à sua disposição. Não pa
rece possível, porém, sr. Presiden
te, a explonção· em tôrno dêsse

Lrabalbo, .como·, aliás, deixa trans

parecer. Lamentavelme'lte subs
·crave aquele ofíciü um ilustre mem

bro desta Câmara que .não vendo
meios capazes para lograr os seus
objetivos quer jogar a Associação
Comercial contra a Câmara".
E. ooncluindo, declarou o sr.

Osvaldo Machado: - "Consciente-

'torlan6pollt, 24. de Novembro de 194,8

Mil. IIun',clpaNa Câmara
A Associação ComerciaL pede «vistas· do projeto do Código Tri
butário.-Advertido um vereador udenista por usar expressões
extra-parLamentares.- Aprovado o projeto do Código Tributário.

Apl'Ovada a ata da última reunião,
sem emendas, foi daelo conheci

mento à Casa da matéria do expe-

oussão, ofício êsse chegado
de orazo.

A seguir o sr. Guido nou, do P.
S. D·, encaminha à }fesa parecer
das comissões ao CÓdigo Tributá
rio e 11 'prestação de con las dI; sr.
Prefeito referente a outubro últi-
mo.

Nãé' terá indisgestão

bastante conhecid'O no meio artlsli ..

co e social do pais. - Q ator Carlos
Bivar já esteve aqui na Companhia
de Comédias João Rios e desta vez

Crime liárbaro
Belo Horizonf.e, 23 m. P.)

Após longa deligência, a policia.
acaba de deter Chisoto M·aelio, ci-
dadão japonês, sôbre o qual re-

caem su.speitas do assassínio de
sua espôsa Fuziza Monako; ocorri
do há dias na localidade de Pinda

se dirige a Buenos Aires COll! o seu

c.olega José· Soares, intérprete ex

pressivo da música 1I0pular ,brasi
leira e que vem obtd'do grande su-

cesso: em várias cidades' onde se

tem apresenta.do, principalmente na

Rádio Clube Paranaense, de Curiti
ba. Sua estréia será esta semana PR

Rádio Guarujá em homenagem ao

Exmo. Sr. Governador do Estarl("
Prefeito Municipal, Dr; Adalberto
Tolentino de Carvalho, Almirante
Antão Barata" comandante do 5° D.
Naval, 14 B. C., Base Aérea, Com_ér
cio, Indústria e povo em geral.

Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA
DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

MIMI.

Nova, já notiçiadõ. Trata-se de um

dos mais bárbaros crimes em que
perdeu a vida uma nipônica de ra

ra beleza e que vem desah:tndo a

p.erícia das autoridades, continuan
do envôlto em denso mistério.

NOVIDADE SENSACIONAL

!pêlo aos

Brastletros

Paris, 22 (U. P.) - Rérá subme-
ti da a votos, hoje, à tarde, a mo

ção de confi·ança pedida pelo Go

vêrno do sr. Henry Queusllel'. E a I

opinião dos observadores é que··

Queusller obLerá o voto· de con

fiança; mas que apesar disso seu,s
dias estão contados.

No entanto. com os
dia � contados...

'

- el�l 1817, em Pernambuco, llftS

ceu Francisc'O Antônio Raposo, que
veiú a· ser Brigadeiro e Barão de

Carnwru, falecendo em 23 de Março
de 1880, na Côrte;

- em 1826, o Imperador P. Perlru
I partiu para o Rio Grande d'O. Sul;

- em 1840, o Tenente'-coronel

elll 1761, nasceu nesta entãl'J

Destêrro o insigne poéta J'Oão na

Cruz e Souza, que faleceu em Sitio,
Minas Gerais, em 19 ele Marçc fie

;1898;
- em 1869, foi nomeado P�'",siden

te desta Provincia, o Dr. Av4.lré Cor-

João Nepomuceno da Silva, .derro
tou no Passo do Vigario, perto de

Viamão, o General Bento Gonçalves.
Morre neste combate o capitã'o de
Marinha Rossetti (italiano aO servi

ço das farrãpos" e amigo íritin10
de Garibaldi);

deiro de Araújo' Lima, {'luPOSS3.11-
do-se em 3 de janei�o e cxercend l
até 11 de Abril do anD' seguinte.

André Nilo 'l'adasco

FRECHANDO, ...
Na Bahia, saudando o Presidente da República, o gover

nador Otávio Mangabeira "assinalou, em louvor do General

Dutra, o fato de haver no Brasil governadores eleitos nos

seus Estados apesar de não lhe terem dado o voto para
Presidente" .

Estoü em que o fato merece assinalado mais pela '. voz

que o assinalou, que pelo seu próprip significado. É. que o. '

fato assinalado, em si, é decorrência natural ·dos regimes de

mocráticos. Exaltado, na palavra do sr. Mangabeira, "em lou

vor· ao' Presidente Dutra" - como diz o O jornal - -é. ato de·

contrição. O Governador baiano, com sua afirmação, obriga uma

lembrança: a dos tempos em que, no Brasil, e apesar de vigo
rar uma democracia, não era permitido aos governadores vq-'
tal' contra o Presidente da República. E isso ocorreu jústa
menté no Govêrno em que o sr. Mangabeira era elemento da

maior projeção. A Paraíba, com o seu grande Presidente João.
Pessôa a comandá-Ià, foi vitima do cangaço mantido pelo Go
vêrno federal. João Pessôa encerrou sua resistência de Titan,
no silêncio da· covardia com que o prostaram armas assassi-

nas.

,Porque? Porque era candidato à Vice-<Ptesidêricia- da Re

pública. Porque não votaria de acôrdo com os desejos da situ�
ção. O Rio Grande do Sul e Minas Gerais, pelos mesmos mo

tivos, de discordarem do poder central, passaram a ser trata

dos como Estados inimigos e combatidos impiedosamente nv

setor administrativo. Agora, o governador da Bahia, parte gue
foi daquela situação que tailto persebuiu os que não quiseram
�'otar (�o;n o Presidente da República, vem declarar que "l1l1ll

ca UI;l Presidente foi tão útil á Bahia quanto o Gener'al Dutra".
O paralelo qlW se torna inevitável,· entre o passado e ,o presen

te; com- o r. Mangabeira num e noutro, leva às palavras de

agora uma única interpretação: a do mea culpa;· mea culpa, mea
máxima culpa, do antigo auxiliar do sr. Washington Luis. O

General Dutra com atos, deu ao democrata teórico da oposi
ção, uma reg:neradora lição de democ�acia objetiva. Fê-fIo.

ajoelhar-se no confessionário do regime, e rezar êsse tremendo

ato de contrição que é o cÍiscurso de ... Salvador.
,

Guilherme Tal.
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