
capítulo negro da história da
.

têneía para os dias 'que
Não póde a Pátria esquecer no instante em que, no âmbito traição comunista, inscreveram,

os que tombaram em defesa internacional, os representantes no episódio histórico que a Na
das instituições mestras da so- de? Moscou pretendem impedir co hoje recorda. É um capítulo
ciedade cristã em que vivemos. a livre reestruturação da demo- negro dos anais de nossa evo

As vítimas da intentona comu- cracia na Europa, é, mais do que lução política; dele ressalta um'

nísta de 27 de novembro de nunca, oportuno salientar a traço infiel do caráter genérí-
1935 devem ser lembradas en- líção de estoicismo esplêndido, camente brasileiro; traço que,
quanto um povo livre habite o que os nossos br-avos e ínesque- felizmente, não reproduz a fi

. E precisamente cíveis patrícios, vitimados pela sionomia do grande e nobre po-

\'0
.
que repudia a escravidão os meios lícitos, em defesa de

em. qualquer de suas fórmas, sua liberdade e pela intangibili
mas traço que inegavelmente dade de suas tradições morais.

define a alma tôrva de alguns Damos a seguir, como uma

agentes soviéticos, travestidos homenagem à sua memoria, os

de cidadãoes brasileiros, e que nomes' dos nossos valorosos pa
não hesitaram em assassinar tricios que tombaram vitima

friamente, infamenmente, mui. dos pelos ' comunistas, a 27 de

tos. patrícios, alguns destes sur- novembro de 1945 .

preendidos pelo golpe mortal: Tenente coronel Misael Merr
esse traçá é o da covardia. Não donça, Major João Ribeiro Pi

é um covarde o Brasileiro leal nheíro, Major Armando de Sou

à sua: fé cívica, ou à sua Pátria; sa e Melo, Capitão Danílo Pa

mas covarde é quem, na calada Iiadíni, Capitão Geraldo de Oli

da noite, insidiosamente, cri- veira, 10 Tenente José SampaiO
minosamente, não trepida em Xavier, ,20 Sargento José Ber

atacar o seu irmão e camarada, nardo Rosa, 20 Sargento Jaime,

enquanto este, em situação de Pantaleão de Morais, 30 Sar�

indefeso, nem porisso renuncia gento Coriolano Ferreira San

à fidelidade jurada para com tiago, 30 Sargento Abdiél Ri

a, ordem legal e as instituições beiro dos Santos, Cabo Luiz Au

da República. gusto Pereira" Cabo Clodoaldo
Eis porque, recordando os Ursulano, Cabo Francisco AI

dolorosos acontecimentos da- ves da Rocha, Cabo José Harrrii

quela madrugada de sangue e to de Sá, Cabo Alberto Bernar
de infâmia, não poderemos dei-. dino de Aragão, Cabo Manoel
xar de assinalar o sentido da Biré de Agrella, Cabo Pedrai

Do is munic íp ios do Oeste Calarioeose, reuo idos, produ- �;:�::,�i�!t:::� :f.�:!�::�!:� �::1:A�;�i��s�1d�tZ��:��
lem o .trigo suficiente para o abastecimento do'Estado �_oo�:_���iot� ea_ol�t�_�,st�_��dO_Sto�__�; ;_o�n�_�:a�.,.--anto_,e_sold_ado_LuiZ

. Na. Assembléia Legislativa

Um

• t'.---

o MAIS ANTIG{) DURIO DE SANTA CATARINA

-Preprietário e D. Gerente: SIDNEI NOÇETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RA1UOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

passado
cerrem

adver-

�a�ado, 21 de Novembro de 1948 I w. 10.401

e uma
....

Ano xxxv Florianópolis

Discurso proferido pelo deputado Esiivalet Pires
Na sessão da Assembliéia Legis- de produtiva de nossas terras, que f-cança em média 75, enquanto que o

lativa de 23 do corrente, o sr. depu- tomemos providências de amparo ao catarinense oscila de 78 a 82. Dai,
tado Estivalet Pires, da bancada do maior desenvolvimento de nossa trí- Sr. Presidente, devermos aceitar, C')
P.S.p., profer-iu o seguinte discur- ti cultura. mo indiscutível a nossa capacir'a
.50: Não há negar 'que temos capaci- de produtora desse precioso cereal.

"Senbor Presidente. Senhores De- dade de Iuturumcntc chegarmos ar. Existem, porém, para nós, em I'C'

putados, ponto de prescindir do trigo es- lação às nações q ue nos vendem iri ..

Venho chamar a atenção de meus, rraugelro, pois dessa possibilidade go, grundes 'desvantagens de ordem
Dobres pares, para o grave prohle-,I

benr alto nos dizer os estudos e ')b- natural que nos impossibilitam de

ma da triticultura brasileira, o qual, servações rrorte-americanos puhli- competir com os prêços do trrgo
.muito embora os ingentes esforços cados no conhecido trabalho "The importado. Dentre essas desvanta

que estão sendo desenvolvidos pe- WorrJd Grain Review aun Out" e gens, ressalto a situação topogr-áfí
los Poderes Públicos, continúa a referentes ao rendimento médio por ca de nossas zonas de produção, que.
subsistir desafiando a tôdas as ini- hectáre, no Mundo, durante' o pe- em sua grande maioria, não permi
dativas 'já tom;das no sentido de ríodo de 1938 a 1944, os quais suge- tem uma utilísação completa e eco

se lhe encontrar uma soluçâo po- rem o seguinte quadro, em relação nômica do trabalho mecânisado, só
sitiva. ao Brasil e à Argentina: Argentina comportand., o processo primitivo e

Todos os anos, nas épocas de sa- 740 quilos, por hectare; Brasil, 87e antiquado da enxada e do pequeno

fra, verdadeil:a onda de inquieta- qui los. Em 1947 atingimos o ponto .'UP1A1:tP tuas 'anb o '�HaqI03 � .u.md
ções cerca os pequenos produtores, mais elevado até hoje alcancado em _,Y'" J3!Oj up o <l onu�Iu o �J�d ope.re
gerada, ói'a.,pela concorrência do nossa produção, chegando o nosso vem concorrer para o encareciruen-

produto alienígena, óra pelas (rífi- rendimento médio a atingir 1.�.(J0 to do nosso produto..
culdades nriundas dos transportes. quilos. A cultura 00 trigo exige clima es

Ultimamente, êste problema vem se' Devemos, ainda, levar em consi- i sencialmente estável, temperado,
agravando. cada _vez mais, QUa,ndO Ideração �[ue o pê�o específi�o ;l.c.!sem grande. variação 'climatóricas,
deveria suceder Just�ment.e o opo�- melhor tipo de tr-igo argentino al- � ,

Contiuna na Ba. pago
to, dadas as perspectivas ravoraveís

sõbre um maior desenvolvimento de

nossa triticultllra.
É sabido, sr. Presidente e srs. De

putados, que a produção nacional

do trigo abrange apenas os estad\)�

do sul, onde se sobressaem oHio

Grande do Sul, Santa Catarina e. o

Paraná. Nêste Estado, a quasi tota_
lidade ,da produção de trigo se ope

ra na rica e vasta região do oeste

<]INe é dotada de terra� férteis e prn-

pícias à triticultura. Sem receio de

en'ar, posso lançar a afirmativa de

que a maior parte da economia e do

progresso do oeste catarinense re

pousa na triticultura.
Ante a certeza manifesta de ([ue

llin dos principais fatores de desen

yolvüilento daquela rica regiã'O está

na cultura do trigo, não é estranba

vei que um representante da refe

rida zona venha tf!1Zer ao conhed

menta desta Casa as dificuldqdes
que geralmente são enfrenta_,rlas pe

los pequenos agricultores, em face

da concorrêrcia do trigo em grão
e da farinha de procedência estran

geira. Embora, Sr. Presidente, sai

bamos que não podemos dispensar
o trigo estrangeiro para o abaste·

cimento de nosso povo, mister se

faz dada a já comprovada capacida· •

o sr. Orty Machado defende inteT�sses -dos ervateiros. - O ani�
IVersário da Constituição do Rio Grande do Norte.-Ordem

do dia.-Outms notas.
Presidente : - Sr. Saulo Ramos do unanimemente. 154/48 (Idem}:

-P. T. B. Pr-ojeto-de-lei, que cria, 110 Quadro
Secr,elários: - Sr". Pinto Arnl- Único do Estado, a carreira de Ins-

da () Alfredo Cap'Ii(\S .�.- P. S. n. peton Escolar. Helalcr : Sr. Raul
Lida a ata da sessão an lerior, Schaefer. Foi aprovado unanirne

que foi aprovada, vaS�I)'.l-5C 1\ lei- mente o parecer favorável. 155/48
tui-a do expediente do .lia. . <Idem) Projeto-de-lei que cria, no

Na tr-ibuna, foi proferida vali 0- Quadro ÍJnico. do Estado, a carrei

sa defesa da nossa Inrlústr ia Her- ra de 'diretor de grupo escolar- Foi
vateira e dos hervateirns, pelo no- aprovado o parecer favorável por
bre deputado sr. Or ív Magalhães unanimidade. '158H8 (Idem) Pro

Machado, ilustre componente da jeto-de-Iéi, que dispõe sôhre a Es ..

bancada do' Partido Socj�Jt Demo- cola Profissíonal Feminina. Foi
crático, aprovad-o o parecer favorável de

Sr. João José - Líder da União autoria do sr. Raul Schaefer. 166/,
Democrática Nacional - Falou só- 48 (Idem) Pnojeto-de-Iei, que dá'
hre o primeiro aniversário da aos funcionários do Serviço de

Constituição do Rio Grande do Fiscalização da Fazenda do Estado

Norte, ontem ocorrido. Solicitou, .direítos a cotas. O parecer favo

consultada a Casa, se telegrafasse rável de autoria do sr. R�ul Schae
à Assembléia daquele Estado en- fel' foi apro\�ado por unanimidade.

viando congratulações da Assem- Indicação nO 52·1. Autor sr· Pin

bléia Catarinense. A solicitação do to de Arruda. (Relator sr. Raul
líder udenísta foi aprovada una- Schaefer). O parecer fporável foi
nimernente. aprovado por unanimidade. 126/48

ORDEM DO DTA (Or-igem Governamental) Relator
Foram. disüulidos e aprovados sr. Anbenor Tavares. Projeto-de�

diversos projetos de Lei e algumas lei, que isenta os funcionários ci

indicações, .entre essas se acha a yis e .as militares de. imp.ostos e

de autoria do sr. deputado Ante- taxas de Uransmissão de pro,prieda�
nor Tavares' q ne trata de elevar d,e. O parecer favorável foi apro-

, par.a
,o plano f�'deral a nossa Fa-

.

vado unanimemente·
culdade de Direito·
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORCA- VETO PARCIAL, (DO PODER

MENTO E CONTAS DO ESTADO EXECUTIVO Â LEI N° 1(0)-
151/<18 (Orig'em Gov,ernamental)

Projeto-de-lei, que cria a Consu 1-

loría do Estado e dá outras pro

vidências. RelaLo_r: Sr. Raul Schae

f.er. Parec,er favorável foi aprova-

Relator sr. R<lul Scha,efer. O pare�

c,er, que foi contrário ao velo, par
,eial� mereceu aprovação llnânim�
de tôda a Comissão de Finanças.

d�çamento ,e Contas do Estado.

o Dia da Infâmia
O Comandante da Guarnição Milllar de Florianópolis

convida as --\L1loridades Civis e Militares, Chefes de Repar
Lições Públicas Federal, Estadual e Muniópal, Imprensa fa
lada ,e escrita, AssociaçÓ'es de Classes, Agremiações e Socie-

./
dades Culturais, Estabelecimentos de Ensino- Secundário,
,8 Superior, Enüdad,es Esportivas terrestres ,e náu Licas, e, ao.

Povo em geral; para as so].enidade,s em bomenag'em às viti
mas da intentona comLll1isl,a ,de 27 de Novembro de 1935

•

Missa - Local : Catedral MeLropolitana.
.

Horas: 8,00 horas.
Sessão Cívica ,e Solene - Loeal: Tealro "Alvaro de Car

valho" Horas: 20,00 h oDaS :

a) - Hino Nacional.

b) - Disüurso - R,epr,esenLante da Aeronáutica }IiliLaí',
1° Ten. dr. Tito Lázi.o J�p;

c) - Discurso - Hlepresentanle do Exrrcito, 2° Ten· José
Figueiredo de Albuquerque;

,

,d) - Discurso - Representante da Marinha de Guerra,
Capttã.o ·d,e Corveta Alvaro Gonçalves Filho;

e) .:__ Discurso - R'epres.entante da Polícia Militar Ma.
jür Demerval Cordeiro;

,
'

f) - Enoerramento - Hino Nacional - (Cantada).
É, pois, o instante d,e patentearmos nossas convicçÕ(ls de

mocrátieas com a 'reafirmação de nossos sentimentos cívicos
e de amôr ao Brasil fi!

PAULO GONÇALVES WEBER VIEIRA DA.ROSA
Tenente-coronel Comandante

Criado o Servivo de Fomento, Agro
Pecuário do Municipio de IDdaia�

Acaba de ser aprovada na

Câmara dos Vereadores de In� "110 - Tenho a satisfação
daial a lei nO. 39, çriando o Ser- de comunicar a Vossa Excelên

viço de Fomento Agro-Pecuá- cia a aprovação pela Câmara

rio daquela prospera e laborio- da Lei trinta e nove criando o

sa comuna. Do Sr. Ivo Muller, Serviço de Fomento AgrÜ'-Pecuá
digno Prefeito Municipal, o 'Dr. rio Municipal, estando prevista
Leoberto Leal, Secretário da a assistência técnica rural e

Viação, Obras Públicas e Agri- aquisição de máquinas agríco
cultura, recebeu o seguinte te-Ila� para os diversos núcleos ru

grama, noticiando o auspicio- ralS' pt ,Cds Sds IVO MULLER

80 acontecimento: - Prefeito Municipal."

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GREMIO LYRA LYRA TENIS CLUBE - GRANDIOSA SOIRÉE - DIA 27 - ÀS 21 HORAS - CAMPANHA DO ,PROMIN
MAGNíFICO SHOW - SURPRESAS - BELíSSIMOS BRINDES OFERTADOS PELO SR. GOVERNADOR DO ESTADO E PRE-
FEITO MUNICIPAL MESAS' A RESERVAR NA JOALHERIA MORITZ, A PARTffi DO DIA 22 - CR$ 30,00. - FICAM CONe,

VIDADOS OS SóCIOS DO �YRA E DO CLUBE' DOZE DE AGÔSTO •.

---------=�==========================�------�----------�--------------------��====�����====.

Em fundação
Ficam convidadas todas as Emprêsas de Transporte Coletivo de

Passageiros do Estado de Santa' Catarina, devidamente legalisadas
no Departamento de Trânsito do Estado .a participarem da grande
Àssembléia Ger'al, á realisar-se em Florianópolis, ás DEZESSEIS HO
RAS do dia 27 do corrente mês, nos amplos salões do Club 15 de Outu
bro, para a leitura, aprovação dos Estatutos e eleição da primeira
diretoria da "Associação Profissional das Emprêsas de Transporte Co
'letivo de Passageiros {lo Estado de Santa Catarina?' (Sindicato de
Classe).

'

À iodas as Emprêsas legalíaadas no DepartamenLo de Trânsito
do Estado; já foram 'enviadas Circulares-convites- Todavia, as Em
prêsas que não as receberam, quer por extravio {las mesmas ou por
esquecimento de nossa parte, ficam, pelo presente, convidadas á par
ticiparem do grande concláve.

Empresario! Atendei ao nosso convite! Fazei todo o possível e o

impossivel até, de figurar no róI daqueles que assinarão a memora

vel atá de fundação do NOSSO ORGAM CLASSISTA! Fazei questão
cerrada, de pertencer ao numero daqueles que desejam, que trabalham
e se esforçam pelo engr-andecimento, pelo prestigio e, sobretudo, pela
união da nossa classe e pela def'êsa de seus legítimos direitos!

Florianópolis, 16 de Novembro de 1948.

Emprêsa Auto-Viação Santa Catarina
Emprêsa .Auto-Viaçãc Florianópolis Ltda.

Emprêsa Auto-Viação Véras. .. ...
I, Emprêsa Auto-Viação Brasil. ":........�........................... ��:

Emprêsa Auto-Viação Glória. • ' DR. :Emprêsa Auto-Viação São Pedro. .,,: :Emprêsa Auto-V,iacão Palbocense. I"� : A. DAMASCENO 'DA SILVA :Emprêsa Auto-ViaçãoCoqueiros.,: •
,

Emprêsa Auto-Viação Santo Amaro. ." A D V O G ADO:
Emprêsa Auto-ViaçãoBiguacú.: " •

Altino de Oliveira, presidente provísórío-- : AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :

A Eletrõ-Técnica I Praça 15 de Novembro, 22 - 2· ando I
,

Te� o prazer de comunicar à sua distinta freg'.ll.sia e ao público em geral que : (Edifício Pérola) :
Ü'ans:fe{iu suas Instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano, • :onde esp�ra merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dis-' : Fones: 1.324 e 1.388 •
posição e agradecendo·lhes a visita. • ' :'

Carr�os p..ar\a o 'I-nter'I·or do Estado i FI�rianópolis - Santa Catarina I
....................................................=

O horário dos, carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

Viage clm conforto.
p�l,o

"
'

«RarID'O S·UL' IBRASILEIRO»
I Biariámente entre

Fpelís.v-Itaiaf-Jcínvíle-Curãíba
ADENTES

Fiuza Lima & Irmãu

Associação Profissional das Empri.as de T re�sporte
Coletivo de PlIsageiros do Estado de S� Catarina

(SINDICATO DE CLASSE)

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASIEEIRO - Diariamente � Curitiba
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE

.

Diariamente - Brusque
cf excessão de sábado

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

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

6 -horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

- 12,10 horas

I, 't e Sahão,
,

.0 :rar..�.tlee BILO LAU8
s 1lI IlHá .... IInferlb

!)........clellab r etru - s:.....Mlu - r....

,
...nu - Mnaclta.'

tiara...... oa" r....&úrbt .......

Relojoaria Progre,'}so
de JUGEND 8}> FILHO

COMPRE SEU. RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
aómente quando receber.

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

Urna maquina fotografica
americana d. focil

_ D.spertador de bolso
. ilumina Q noite
Suino de qualidademansjo

Noelo. r.logios são' aoompa :ahCldos dos r••pectivos certificadoe
d. garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba - Proça Tiradenhs, 260 - Paraná

"

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

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, liv-re ou ofi
cial.

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

lO andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.
I

VENDE-SE por 'motivo de mudança
Grande área de terreno ii cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
A rea de 142 metros de frente por 1.850 de [umdo«, incluindo

6 casas liLe madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação oú Escritório 1. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathías Iha.

Blumenau -'- com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,
, .._. .. ·�w__ __ ... ,

FARMÁCIA ESPERANÇA

ORIENTE racionalmente siia publicidade, tornando-a intensa e

proficua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhes

é oferecido pela
onda da ZYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas, páginas do Jornal "Sul do Estado"

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
(" 1A W ETZ;EL� lNDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglsl

,

T8RNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Dr. Lindolfo 4.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Constituiçõe. d. sociedade.
• .erviçoil corel:tos, em geral.
�Orqonizaçõ.. contábeic.

RegistrClI e, lRarca., di.pondo,
no Rio, de'corr..pondente.
EIE:rit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Das 8 à. 12 hora••

Tel.foa. 1494

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir, de Nogue ira
Medicação QuxiliClr no trotamento

.

do .jfUi.

•.. reune som ... acabamento •• '

solidez•• : no piano perfeito!
Além de' vários modêlos para ..

pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano ds:

p�gamento a longo praz�!

SC,hwartzmanu
REPRESENTANTE
per« Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel, KNOT

,

Florianópolis

Prceístcs
Escritório recem organizado..

precisa de "pracistas" para tra�a..
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e com;

boa margem de lucro.

tnrormacões á Praça i5 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás ia

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA'"

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

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA.
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
EscrHório: Rua João Pinto'

n.O 18 _. Florianópolis

SRS,. ·ASSINANTES
Reclamem imediata-

I
mente qualquer irre

.

gularidade na en trega
de seus iornees,

'

..

l
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$àbado l7 de Novembro c. '9". 3

:-tem lugar de destaque em nossa so

.,.ciedade, onde desfruta de múltiplas
"e seletas amizades, nesta data aus-

Dois municípios do Oeste__ . CIREMAS
conclueção da la. pagina isso, os nosso.. trítícultores- grande ROXY _ ÁS 4,30, e 7,30 hs.

De tôao o Bra ..n!, apenas uma pe- parte de sua produção, que apodre- _ Sessões Colossos _

queria região, esta 'compreendida 1)('- ceu nos depósitos. O que consegui- _ I _
los Estados do sul, possue tais ca-. ram vender o foi a baixo prêço, C:lC- Um sensacional e eletrizante-
rateristicas de' clima indispensável gando mesmo a Cr$ 18,00 a saca "western ", repleto de lutas e tor..

à 'tr-iticultura, sem contudo ser efi- de 60 quilos.
.

cidasú
cientemente estável o adve'nto Ja� Tal como_ sucede aos triticultores, MINA DE GADO
estações é bastante instável e os moageirõs, que compram o trif() com

as épocas de frio, de importân- nacional ao prêço tabelado pelo Go- Johnny Mc BROWN
cia para a triticultura, sobre; vêrrio, não podem concorrer COUl I) Lutas! _ Torcidas! _ Sensações!
vêm óra prematuras, óra retur- produto importado. A compra de _ II _

dadas. Em abono de nossas :lS- trigo moagei ros é feita no per-todo _ Outro filme de aventuras 1\0
sertivas, basta fazermos um cnn; que vai dé· dezembro a abril de ca- Oeste!
fronto entre a estação hibe-:-n;d �a ano. Nesta época suprem-se us Lutas! _ Perseguições!
do ano de 1947 e a do corrente ano. moinhos de trigo para a moagem du- COIU

BôDAS DE PRATA na zona do oeste catarinense. O in- rante o resto QO ano. IstJ significa Kirby GRANT .:_ Fuzzy KNICB>r

(Comemora, hoje, suas Bôdas de verrro anterior decorreu com frio que, num período de aproxima 'la Ação! ... Muita Ação!

prata, o ilustrei casal Dr. Fr-ancisco intenso nos mêses de junho, julho e mente cinco mêses, precisam I)S ''''- III

Rangel e exma. espôsa dona Del- agôsto, o que facilitou um desenvol- moinhos adquírír, ao prêço vigoran- Continuação do seriado das lnil

minda Rangel, residente em Itaiai. vimento bastante regular dos tri- te na época da saf'ra, tôda a quan.i- e uma emoções!
Pela sua inteligência invulgar, pe- gais e resultou numa safra abundan- dade necessária para trabalhar no O VINGADOR DESCONHECI'DO

la cultura extraordinária que pos- te, com óptimo indice 'de produtívi- decurso de um ano. com

·
'D. LILIAN WA�DERLEY PRI�C.O I sui ,e sobretu.do pela firn;eza de .seu

dade.· No inverno do corrente 3nOJ A importação não controlada, vem Robert KENT - 6/7° Eps.

Transcorre, hoje, a .data natahcl� I caráter, o brilhante advogado e jor- já não se observaram os mesmos <1')- prejudicar os nossos moageirns, - No Programa -

,..da exma. sra. d. Lilian Wanderley
I
nalista, é grandemente esti lTI"Otdo, senvolvimentos climatéricos, favo- que, adquirindo a matéria prima a 1) - Jornal da Téla - Nac,

.. Pr-isco, digna consorte do sr. '::at'" não só, no vastíssimo círculo de ráveis à trltlcultura. Após pequena prêço determinado, não podem Prêços: - Cr$ 4,00 - 3,00.

melo Prisco, alto funcionário do '

suas relações sociais, como em todos onda de frio, em 'fins de maio, se- acompanhar as oscilações do produ- "Imp, até 14 anos".

'I. A. P. C. e apreciado musicista I os mei�s culturais e jornalísticos (li) guiram-se os mêses de junho e [ulhc to estrangeiro, o qual nos checa ii I�,[PERIAL - ÁS 4,30 e 7,30 hs,

À dama nataliciante os nossos , pais, onde seu nome é bastante c»- corn temperaturas relativamente ele- prêço muito Infer-ior- ao do nacio- - Sessões Populares

-!I"espeitosos cUluprimeJ.1tos
I nhecido vadas, acima do normal dessa épo- nal, que tem o seu fixado pedo Go- - I -

Dona Delminda Rangel, sua exrna. ca, o que ocasinou . o "espigamento vêrno. Sensacionais pro!,"zas num ele-

espôsa, aliando ás prendas de seu prematuro orlas primeiras lavouras Aqui, pois, Sr. Presidente e Srs, trizante filme de aventuras!

saber e talento. as de seu coracào de trigo. Desta maneira, as lavouras Deputados, em Iinhas gerais, esbo- RONDA DOS PAVOR�S

boníssimo, dotado de excelsas vir- semeadas em fins de' maio, foram çado o dcsenvolviinento de nossa Novas Emoções! - Torcidas Ele-

Ludes conquistou a amizade e a ad- visi vclmente prejudicadas, triticultura e os motivos pelos quais trizantes !

miração de toda a socieda,,Je Ha- Em face das circunstâncias e'r devem os poderes competentes li)-

Nascimento, ,iaiense, sendo lima das figuras' de refel-ênci� podemos preveJO para a mar, além d'as '.medi,das de ampar"!

despachantc maior prestigio e relê,vo.
t presente safra lima produção'qu:ln- já ,existentes, outras que melhor a

Os filhos do casal, Dalclo e Dçô0, tivamente maiol' que a do ano ante- defendam dos males que a ameaç:1111.

Cll!"sando brilhanteincnte, Esco!as rior, dada a maior extenção da� Não basta, porém, Sr. Presidente, Lutas Sensacionais'! - Correría3

ele Ensino Superiol' do Pais; e Dir_ áreas cultivada se qualitativamente que se fale em medidas necessária,> Vertigin'Osas!
ce e Dilma, prepararam UJÍl magnI' interior, em virtude do tempo nã'(l sem, as apontá-las. Se assim proce- - III -

ENLACE RÁNGEL � WIPPEL fico programa para f�stejar ':St1 ter sido favorável. dessemos, estaríamos trilhando o FI::-.IAL do mais ..misterioso

Realiza-se, hoje, na cidade de Ttu- data, iniciando-o a missa em ação de As nações grandes produtoras Gé campo estéril da demagogia. seriados:

_jai, o enlace matrimonial da ell(;an, graças, ás 7 horas, na Igreja Mat.riz, trigo e nossas coneorrentes são ge- Nã'o foi para isso que viril per:ll1le O CAVALEIRO FANTASMA·

-;tadod senhoroila Dirce Rangel, fino
I

CoiIstituem a nota marcante n ralmente dotadas .de terras fértei�, meus nobres pah!s abordar tão im"

.ornamento itajaiense e filha do cu- original das comemorações 05 en.- distribuidas em grande extens'õé'� portante assunto. Ouso, valendo-IPC

'>sal "1:>1'. Franciseo Rangel e do li;) laces matrimoniais de Dirce e Di 1- planas, que permitem lima utilisa- da cÍ)'clll1stância de conhecer o prD-
·

Delminda Rangel, com .0 sr. Orbe- ma ção completa e econômica do traha· blema bem de perto pe1'o contatú

do Wippel. :é, pois, intenso o júbilo reinante, lho mecânisado. Cluotidiano que mantf!pho cQm os

O ato civil terá lugar na re:;id':ll- no seio da: di.stinta familla Rangel, Á vista das desvantagens acinlrl pequenos triticllltores, apontar as

.ela dos pais da noiva,. ás 17 horas, como Vtlllbél'l no ela sociedade Ha- menciomidas, forçoso é concluir-se m�did,as qll� ju.lgo mais importantes

paranifando-o, por parte da noiva jaiense, que saberá manifestar' de que as nossas/zonas pl-odutoras, l'111- e IIklIspeustlvels a defesa de noss,.l

"o sr. Walter Heinig e exma. esp�sa, mopo inexcedivel, a sua admiraçii0, bora ,dotadas rle tenas fé!"teis, Sã0 triticultura .

.dona Darcy Heinig; sr. João Ferrei- estima e respeito por tão auspicio- econômicamente inferiores, em con- São elas:

ra Macedo e exma. espôsa .done! 50 acontecimento. diç.'Ões climatéricas e topográficas, la . .lA QCE NÃO NOS PODE:\'LOS

.NOl"l\1ina Leite Macedo. , Ao ilustre casal os nossos para- às das nações que nos vendem ê:;sc E�IANCIPAH, NO PHESENTÉ. DA

Por parte do noivo, sr. Ivo Rohcr- bens e os nossos votos ,de inúll1era� I?recioso-cereal. CONTING:éNCIA DE IMPORTAi?

.tto Collares e d.ma. senhorita Celita felicidades.. A carência mundial de trigo, cons� .TRIGO PARA O NOSSO ABASTECI-

"Seára; sr. Gil Teodoro Miranda e tatada desde o após ghwrra, veio LVIENTO, DEVE O GOVERNO TO- presença ,das altas Autoridades, Im-

�xma. espôsa (vone Heusi·Míranda, provocar uma alta nos prêço:;, MAR MEDIDAS .EN:é,RGLCAS NO prensa, Rádio e o público!
O ato religioso, efetuar-se-á,:'Is acomp�nhada de natural incenEv;.) SENTIDO DE CONTROLAR A IM- - Na Téla -

-�7 horas. na Matriz local, servindo. da produção, de vez que a majnra- PORTAÇÃO DO PRODUTO ALIENL .

- Uma eletrizante filme de �ção,

de padrinhos, por 1)arte da noiva li ção compensava 'Os riscos e sacri- ,GENA PARA QUE O MESMO NXO A RONDA DOS PAVôRES

:sr. Dalmo Hangel e a exma. senh:)- ficios sofridos pelos triticultores. VENHA PHEJCDICAR O DESE::-.I'-

Tinha Rita de Cassia MedeiJ-os Viei- :éste ano, em face da situ'ação do VO'éVIMENTO DA CULTURA E Jack HALEY

ra; sr. Altamir Almeida e"exma. e�- mercado exterior, que deu enteada INDUSTR[ALISAÇ_�O DO 'PRODU- - No Programa

põsa ,dona Léa Luz Al1neida. no país à grande quantidade de iri- TO NACIONAL: 1) - OEsporte em Marcha

Por parte do noivo, sr. Arno no- go em grão e de farinha, observa-se A. aplicação raci'Onal dessa .!Ue- Nac.

bcrto Rothharlh e exma. senhori- uma sltuaçã'O de apreensões entre dída, além de salvaguardar a nnssa

'ta Re·gina Seártl; sr. Joilo Amaral os
_ pequenos agricultores, que rf:- triticultura, virá fomentar o seu

:Pereira e e�ma. espôsa dona Jan- eeiam não ohte!" condições favorá- maior desenvovimento, visto que ns

.dií-a Moreira Pereira. vqis à colocação do seu produto. lUoageirus, certos de, não correrem

ÁS inúmera!> homenagens que o Tal receio se verifica em tôda a os riscos de p!"ejuizüs decorreiltl'!:>
,--

SERAFll\I FAUSTO FAUCZ vasta região do 'oeste catarinen�e, de' quedas bruscas ,de prêços, pr()vo�
e onde (é ,necessário (lue se acerituf') o.

cadas pela desmedida 'IUp t' -

1 'or aç,ao,

ZE:\' ..\rDE BRUGGEMAN:\' o cultivo do trigo é feito em peque- não terão dúvielas em adquirÍl', as

FAUCZ nas propriedades, não havendo a15ri- quantidades necessárias nas épocas
participam aos parentes e pessoas cultor, por menores que sejam as das safras e ao prêço fixado ydo
{Ie sLla amizade ° nasciment� de

I
suas posses, que nãn se sinta atin- Govêrno.

seu filho'FllEDDY, ocorrido dia' gi,clo pela falta de procura' do pro- 29 INCENTIVE O GOVf:RNO FL-

NEVES 22-11-'18, na Casa de Saúde São duto. DERAL A CONSTRUÇÃO DE'SILOS INãO teria si,do justo ao tql1a, de

Celebrar-;;e-á, huje, ás 5 horas à,:\ Sebastião. I Se o prêço do trigo em grão e de POR PARTICULARESI, PARA O tão iÍnportante problema se não ti-

'tarde, na cidade de Itajaí, o cnlnc(' farinha importada se situar abaixo A1iMAZENAMENTO DE TRH�(I, vesse destacado, aqui, a ação ,efi-

TIlatrimonial da graciosa senhol·ita SERViÇO DE da cifra alltorisada pelo Govêl"ll'O, MEDIANTE AUXíLIO FINANCElRO ciente e patriótica que, em nosso

Dilma Rangel, lindo ornamento da METEOROLOG IA \ paTa o trigo nacional, iremos ass�;- OU PROPORCIONANDO-LHES FA- Estado, vem sendo desenv'olvida
sociedade itajaiense e filha du ca- tIr ao mesmo quadro ele desolaçfltl CILIDADES DE CRÉDITO. pela Secretaria da Viaçã'O, Obras'

sal Dr. Francisco Rangel e. dor!,. Previsão do Tempo, até 14 hora.; co'nstatado nos anos de 1942 a 19·13. .:E: indispens'ável R importância Públicas e Agricultura, entregue ao

Delminela Rangel, com � sr . .Tona,; do dia 27: quando, apesar de fixad'O o prêç) d� dos silos para a perfeita conserV3_ dinan)Ísmo de seu ilustre titula!"•

.

Neves. Temperatura: Estável; tl'I'110 nacI'ona.1 eln Cr� 48,00 a �,,- ca-'o d t'
- .

d d d'
� 'ii' ,_. o l"Igo em g!"ao, quando êstc Graças Ià oporturuda e ,os 1 "c!"-

, Ventos: Variáveis, fresc'Os', -

Na residência dos pais da nOl \'lL ca, n3'O conseguiram os nossos trUi- está armazenado, agua'rdando a mca� sos órgãos técnicos dessa Secretari.u,
efetuar-se-á o ato civil, testcillu- Temperaturas extremas de hoje- cultores vendê-lo pelo prêço tabe' gemo Os depósitos conll'lns seIl1 os E d S t C t' d I'

foram:
-

" ') < stado C an a a arma es .. !"U-

lado, por absoluta falta de interes· necessárias e indispensáveis caraL!;- ta situação_ privilegiada entre os de-
sados na aquisição .. Perde!"am '-:0!11 rÍstlcas té'cnicas, .têm acarretado mais. Basta dizer-se que somente

-------'�------�------------------ grandes prejuizos, 'p'rincipalmelltc dois municípios do oeste, reunidos

I
nos moinho� ,das !lonas prodll\ora�, produzem o suficiente para � o ablls

através da il1utilisação de g!"ar.d� tecimento desta unidade da Federa

parte rio cereal pela ação do carun- çãü
cho. Encerro minhas modestas consi-

Estas são Sr. Presidente as me- derações, seguro de que, com fi,d,�
didas que me parecem imprescindí- lidade, abordei, em linha,s gerais,
veis ao maior e mais seguro desel1- assunto de alto interêsse para a.

yolvil1lenlo da triticultura nac.ional. economia catarinense.

-Vida eocial

ras

" ANIVERSÁRIOS:

SRA. SIDNEY NOCETTI

.nhos por parte da noiva o .sr. Decio

I Rangel e Maria Antonieta dos San

tos; sr. José Cesário Pereira e exrna.

o espôsa dona América Narciso Pe-A efeméride de hoje assinala

·:.aniversário natalício da exma. sra,
' relra.

· di. Alaíde G. Nocetti, virtuosa espô- Por parte do noivo o sr. Capitão
· .sa do, nosso prezado companheiro de Corveta, Walfrido Quintanilhn
, :de trabalho, Sidney Nocetti, opero- dos Santos e exma. espôsá ; :,1".

:.:15'0 Diretor-gerente dêste "matutíno. Francisco Rangel. e exma. espôsa.
A dama aniversariante' que, mcr- Ao gracioso par, nossos cumpri-

v, cê das virtudes que lhe são inatas, mentos e votos de perenes ventu-

.. -será alvo.
•

Por parte do noivo, sr. Joel Nev,,;,
e exma. espôsa dona NIaria do nu

sário :\Teves; sr. Américo Tuck s e

•

piciosa, vérá, sem dúvida, postas
,.em c vidência a consideração e a, es

,lima de que goza, .através das nu

· merosas manifestações de que r.oie

FAZEM Al�OS HOJE:

-II-

_ o menino Roberto Schlichtins.

.f'ilho do sr. Roberto SchIicbting, cm

:;pregado. ,ela "Auto Viação Catari

..nense" ;
- o jovem Manoel

.,�illgente ajuda:nte de

- .Tohllny Mc BRDWN - na mais

ano,j'ada de suas :lVenhú'as!
MINA DO GADO

.aduaneiro;
_ o .iovem Val,di Varela g]."llmet,:

, .da nossa Marinha Mercante.

dos

com

Robert KENT

11/12° Eps. J

- No Programa -

j) - Filme Jornal -'-- Nac.

2) - Tra�lIer: O HOMEM

AÇO - O próximo seriado.

Prêços: - 4,00 - 3,00.
"lmp. até 10 (DEZ) ,anos"

RITZ - Às 5 horas.

DE

SensaCÍ'onal! !!
FERRY

- O Enterrado Vivo -

Será libertado de sua Urna n<l

com

PI:êços: Cr- 5,00 e 3,00.
"Tmp. até 10 (DEZ)' anos".

- 0,

ENLACE - RANGEL

I TOm3,Odo Hitter
. 4guia puro
I Nãt> terá indisgestão

-distinto e graciosu par, cujas ma·
.1

l1eiras fidalgas e cativantes, eonC[LllS-
taram a estima geral, receber�1 !1O

dia de hoje, juntamos, as nossas, de-

. '15ejando-Ihe um futnro repleto de

felicidades.

nhaelo-o, por parte da noiva, soo

Martinho Si!va e exma. espôsa clona

Selma Kunn Silva; sr. Hercílio (>1'

bani e exma. espôsa dona Verô.�i
ca Cruz Clll:hani.

Múxima 25,6, Mínima 21,2.

'exma, srta. Te!"ezinha Neves

Refllisar-se-á, na Igreja :.\latriz, o

'casamento religioso, sendo pa'!rí-

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o ESTAOJ' Sébad.O 21 �. Novembro de "4..--------�-----------------------

em qualquer lipo/ de ESI D !. com qualquer tipo d CD!

o ESTADo- Sitiado "1 d. Novembro CI. '94. s

,

'Caixa

De ordem do sr. Presidente do Inquérito Administrativo ma�dado'. . 'A"· da Caixa EconômicaInstaurar para apurar ir-regularidades na gencia

Federal de Santa Catarina em Blumeuau, (Portaria de 28 d,e outu�ro de

1948) fica citado, o sr. CARLOS JOSÉ MORITZ DE. SO�ZA, caI�a d�
3a classe da referida - Agência, que se acha em lugar mcer to. o.u .

nao s�
bido nos termos do artigo 174, do Regimento Interno prOVIS0l'10. des • a

,

tl d tI'O do prazoCaixa Econômica, para apresentar a defesa que. lv:r" en
.

.de dez dias a contar do oitavo dia após a publicação do presente edi-

tal.

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

máis completo Ornam
Santa Catarina)�--------

RRA serviços gerais, qualquer-que
seja a espécie de carga que o senhor

transporta, . em qualquer, tipo de

estrada, o senhor está interessado
I

num pneu que dê o máximo de

rendimento a um mínimo de custo

por quilômetro. Numa palavra: o

senhor está num dêsses

pneus' Gig year, cons

truídos pon o para ofe

recer a

que, em to

motoristas ó Goodyearf

:- ,

��

Gmp7!C///ct&r
�

(

i·
�.

G

A.K.S. 'aua QUlLOMETRDGEM
Para. serviços gerais onde e necessárià
maior tração. Desenho antiderrapante.
Extraordinária flexibilidade, �ue evita es

fôrços demasiados da carcaça e reduz o

I ClIquecimento.

De uma beleza imponente e majes
tosa, a rádio-victrola "Emperor'
não tem igual na própria história
da RCA Victor,
Criada para comemorar o seu .50.°
aniversário, a "Emperor" é bem
uma síntese das grandes realizações
da RCA Victor nos domínios da cíên-

cía e da técnica aplicadas ao rádio.
Com a rádio-víctrola "Emperor" em
sua casa, você poderá captar as

notícias de todo o mundo com mais
clareza do que nunca e' ouvir as

�Eandes músicas je _ su� pr�fer.�n- -Ó.»cia com uma pureza de som Ja
mais atingida.

, IlLL WEJlIHER A.W.l.
Para serviços gerais. Desenho especial de
desgaste lento, que proporciona baixo,
custo por quilômetro percorrido e grande
resistência contra, ,cortes e rachaduras.

Econômica' federal de
Santa Catarina

·EDITAL·

. -

CARACTERíSTICAS: •

Curso d
Prof. José

� ,

ISSao

7 Válvulas flCA - 5 Escalas de Irêquencía : A e B -li/13 -15/19· 25/31-
Desdourament» de 6 Ialxas de ondas curtas, facilitando a sinto

nização - Voltagem: 110 ou 220-Ciclagem: tO ou 60- Alto-falante
de 12", baixa ressunà ncta e elevada sensibilidade - Contrôles de

tonalidades va rtavets, para altas e baixas lrequências c Seção de

alta frequência flutuante -Mudança autornattca.de discos de 10" e 12"
'_ "I'íck-up" com agulha de safira permanente - Móvel de elegante
estilo e IIno acabamento - Saída máxima em "Push Pull" - 7,5 watts
- Construido especialmente para o clima do Brasil - Dimensões:

Comprimento, 100 cms. - Largura, 46 crns, - Altura, 94 cms.

I,

Não perca ten,po!
Telefone para. a Impressora Gra;aú Ltda. (telefone

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

Curso que apresentou a ntagem de aprovação.
Prepara candidatos de ambos e de admissão nos giná
sios masculinos e femininos, I, Academia de Comércio,

Li(
São José
no Grupo

Veja e ouça esta maravilha da rádio-técnica moderna no seu. re
vendedor RCA. Aí poderá admirar e ouvir também outras rádio
victrolas de igual categoria, em elegantes móveis de estilos diversos.

. \ I

"

�·
..

·········c·ôMpINH·iA··�:ArfANÇA·-·DA-.BAiíÍÁ';-.-.-·-·--� ,

.Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC�NDIOS E TRANSPORTES

Início das aulas: 6 de Deze

Matrícula: Desde 1° de Deze
Esc

Despesa: Cr$ 250,00, -para - o

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nonle '

_ _ ..................................•.•.......•_
Rua

.)., _ . .. . .. Est. Civil .. _ D. Nasc.............•
Mãe .. . .. . .. ... _ . _ _ ,..... • " .. .- .....•••

Pai
.. ....•. . .•.....•••..••._.

1
Emprego, ou Cargo ,........

. ......••

Cargo do Pai (mãe) . _ . _ ; . _ . . . .........•.

Observo _

.

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

.. .Florianópolis, 19 de novembro de 1948.

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evita dores:
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem para �om

bater as irregularidades das funções pe
riódicas das senhoras. E calmante e re

gulador dessas funções.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficácia, é muito receitada. Deve
ser usada com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

no ato da

Agradeceriamos, também, a gentileza de notícias de nascimentos..
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende
recoso

Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário do
Paraná e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

CAPITAL
Cifras do Balanço de 1944

E
•

RESElilVAS _

- Cr$
c-s
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$ Repres .ões

FIRMA IDóNEA, ESTAB AO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E Q DEPóSITO, ACEITA

, NOVAS REPRESENTA PRIMEIRA ORDEM.
RESPOSTAS À CAIXA Y SÃO PAULO.

A'DTA: Desde 15 de Dezembro, �arão às 8 horas da manhã IHaverá um repo o das festas.80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687

_
816,.30

76.736.401.30G,20

Responsabildades _..... . _ .

Receita .. _ . .. . _. . .

Ative _
"

. _ . . .. .. _ _ .Arí Mafra

Secretário Geral Sinistros pagos nos últimos 10 anos .

Responsabilidades •.. __ . . __ . _ .

Diretores:
Dr. Pamph ilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisc� de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELECiAHCIA 1

Leia, Divulgue
IIJornal de,

o

e Assine

Joinvile"
lIe

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
I

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até ,..JCr$ 100.000,00 renda
cert« de 10'/. 80 ano com recebimento de [uros men.sais.

Irdosmeções nesta redação.

Rua Felippe Schmidt 48
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Amcmhõ ,O 'jogo final do campeoncto da cidade,

o e:STAOU' Sãbado 27 .:I .. Novembro de '�48

díreturía para 'a Federaçâe
-

Rio, D.�I��. ��) FRE��Egrande
Atle"li·c a' Catarlnense concurso "M�lhoral dos Craques

de 1948" até o dia de ante-ontem INTERESSA-SE A HúNGRIA PELA O t d(fUC, digamos sem pcjo algum, foi encontra-se em primeiro lugar � I COPA DO MUNDO

I'
n em no passa o

brilhantemente disputado c' sc- não centro médio Danilo do Vasco.' Rio, 26 (A. N.) � A Federa�ãl)' ,26 de Novembro
foi maior a sua concorrência, por com 939.195 votos, seguido por Te- Húngara de Foot-Ball solicitou à A DATA DE ONTEM RECORl>.\-
estar a L. A. N. C. lutando com di- sourinha, do .Internacional, de Pôr- C. B. D. informações s�bre l�ro- NOS QUE:' I
Iiculdades de ordem interna na to Alegre, c Or-lando, do Fluminen- váveis datas em que sera realiza-

I _ em 1690, foi fundada a Forta
parte referente às suas atividades. se, com 927.106 e 899.986 votos, res- do no Brasil o campeonato pela leza da Lage, no Rio de Janerro ;
E para terminar, ainda no decorrer pectivamente. Copa do Mundo, em 1950.

,I _ em 1807, a mudança da Côrte
de 1948, vir"ã a esta Capital o Sele- 'de Portugal para o Rio de Janeiro;
cionado Paulista de Voleibol, carn-

Co

foi tornada pública pelo Príncipe
peãó brasilelro, conforme palestra

P"or.,r,·da de- Sa- O S,·lvestre' Regente D. João. Esta resolução fM
que mantivemos com os mentores tomada após a noticia dada pe-
dêsse esporte naquela Capital; sem i I T t I L

.

d q, I
o enen e-corone ecor e ue >.l

ralar-se ainda na celebre "Corrida Exército francês de Junot havia in-
de São Silvestre", que já se tornou Os esportistas de todos os r:UH- uruguais, entre o� quais o argen- vadido Portugal;
praxe obrigatória. Achamos que drantes da nação receber-am rom tino Cabrera, o único atleta do

_ em 1807, nasceu o General Pe
não será preciso dizer-se mais. Fo- a maior satisfação a _iniciativ:l ..1:1 Continente a laurear-se campeão dro de Alcantara Cavalcanti de A1-
ram infindas as suas atividades; "A Gazeta Esportiva" ,de Sãn Pau olímpico.
nunca tivemos em tão' curto espaço 'lo, em realizar em todas as capi- (Ne�ta capital estão sendo ulti
'de tempo, tamanhas pelejas espor- tais dos Estados à 12 de dczern- mados os preparativos, havendo da
tivas praticadas por atletas ama- bro as 'eliminatódas para a CDr:' parte da F. - A. C., clubes atléticos
dores. rida de São, Silvestre a ter. 'lugar em geral e do povo o maior inte
E aqui está a quem devemos tão dó dia 31 de dezembro, 'qmlll.10 rêsse pela sensacional prova rús-

. nal José Antônio Pessôa de Mt!IOr
preciosas di_s'f)utas, não somente os correrão os mais categor-izndcs tica, que çonstituirá a maior da

em um combate no Engenho CaIlorianopolitanos, mas 'todo o Esta- atletas brasileiros. argentlnos c América do Sul
do de Santa Catarina - aos drs. Os-
mar Cunha e Heitor Fer-rari, atuais
presidente e presidente do Conse
lho Técnico da Federação Atléti
ca Catarincnse.
Aos sr-s, presidentes das entida

des, associações e ao público cspor
ti vo, amantes <los esportes básicos
aqui está o nosso apê lo, o apêlo da
crônica esportiva de Santa Catar-i
�la, para que em próximo pleito
sejam os mesmos srs. mantidos nês
ses cargos para gáudio do ,esporte
em Santa Catarina,
(Da "Gazeta Esportiva", de São

Paulo).

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

Clube gancho visitará
Noticia o "Jornal do Dia", de

I
profissionais está em negociações

Porto Alegre, que o São José, dis- para 'uma rápida excursão, na pró
.putante do .tcertame gancho de xima semana, ao nosso Estado. Na-

o - O'OSSO Estado
da sabemos ainda a respeito da

propalada excursào dos "zequi
nhas" do Rio Grande do Sul a San
ta Catarina.

Nova

Aproxima-se o termino do ano e

com êle o mandato da atual direto
ria da Federação Atlética Catari
nense.

Conhecemos sobremaneira o tra
balho desenvolvido pela sua atual
diretoria, durante o período de sua

gestão e vimos com que carinho ex

tremo e dedicação desvelada foram
tratados os assuntos que lhe disse
ram respeito. Com as múltiplas ati
vidades esportivas que 11le sií�afe-tas: basquetebol,' voleíbol, atle_t�s.z110
em geral, corrídas em pequeno " e

grande percurso, com atividad�'
desenvolvidas em todo o Estado, �m
várias épocas do ano, contando ain
da com o mínimo recurso f'inancei-

, ro é de admirar-se o seu trabalho
Insano. Enumerá-los 'seria preciso
laudas inteiras; citamos a título de
curiosidade algumas delas durante
o' decorrer do corrente ano.

Disputa do campeonato de bas

quete e voleibol na capital: em iden
tica temporada disputavam-se nas

cidades de Blumenau é Joinvile, se

des respectivamente da L. B. D. e J-1'
A. N. C. iguais campeonatos: termi
nada esta primeira fase .f'oi por seu

intermédio, trazido a Florianópolis,
,pela primeira vez em nossa história

esportiva, o quinteto de basquete do

Botafogo da Capital Federal e logo
após recebíamos ainda a visita do
B. B. C. de São Paulo, para em em

polgantes partidas conosco travai'

seus primeiros conhecimentos. Mas
não pararam . aí os mentores da
prestigiosa Federação' Atlética que
apesar de já estar firmemente acre-

ditada, não pararam os seus progra-
mas de ação. Era pois, a seguir vi
sitada esta cidade pelas delegações
compostas dos atletas masculinos c

femininos de Blumenau,' Brusque,
Joinvile e São Ludgcro, afim de rie "melhor de três", entre os qua
prepararem-se para 'a disputa do oras do Tesouro e do Colegial, em
Campeonato Brasileiro de Voleibol,
instituído pela ,Confederação Bra-
sileira de Desportos. Dizer-se dos

,

trabalhos então efetuados, 'das dif'i- Quadro I-ngle""s ,deseJ· 'l 0nfrentar o Sqnt,o"culdades a enfrentar com a IOCOlll0-
"

:II U
_

"

ção dos atletas das várias cidades
"

, , Paulista de Futebol. O Cardiff
para esta capital e de sua hospeda- De Santos chega-nos a notícia de pertence à segunda divisão de fu-

gern, sem dispormos ainda' de um 'que o Cardiff, da Inglaterra, ofe- tebol da Inglaterra, como' -o Sou
ginásio adequado afim de evitar-se receu-se para enfrentar o Santos thampton, que visitou o nosso pais
interrupção dos treinos, tudo isto, I�. C., vice-líder do Campeonato há alguns mêses'.
por si, creditou aos drs. Osmar
Cunha e Heitor Ferrari uma lar-
ga soma de admiração. que não po
deremos olvidar. Terminadas as

eliminatórias para o brasileiro de

valei, quando enfrentamos os gaú
chos, adversários ardorosos e fran
camente cotados como os mel hor'es
do Brasil, tivemos então o estadual
de valei e basquetebol em Joinvi
Ie. Novas lutas e por que não dizer
- novas vitórias - conquistou ain
da a F. A. C. Mal terminadas estas
provas cogitavam seus mentores
trazer a Florianópolis os atletas fi
I iaoos às oemais entidades para o

. Campeonato Estadual de Atletismo,

O Bocaiuva que tão bem impres-, Os avaianos são considerados fa

sionou no primeiro turno do carn- voritos e estão alertados' para o

peonato da cidade, colhendo dois choque, pois como se sabe, o es

expressivos triunfos frente ao Fi- quadrão boquense é bem capaz de

gueirense e ao Avai acha-s/e em oferecer mais uma grande surpresa,
forma para enfrentar amanhã o Os ensaios realizados pelos dois

pelotão avaiano na partida que conjuntos foram bem proveitosos,
encerrará o certame com a decisão pelo que se espera um embate re-

do titulo de vice-campeão. pleto de sensações.

Regata lntero8cional de Porto Alegre
Soube a nossa reportagem que o ra da entidade, a grande regata in

colega Waldyr Grisard acaba de ternacional, que amanhã será ree

recebei' atencioso telegrama do lizada na Capital gaúcha, com O>

major Darcy 'Vignolli, presidente conçurso de remadores brasileiros,
da Federação, Aquática do Rio argentinos, uruguaios e portugue
Grande do Sul, convidando-o pa- ses.

ra assistir, como hóspede de hon-

Amêrtce
-

campeao joinvileose

choeira destroçou um destacamento

buquerque ;
- em 1828, desembarcou na Bahia

o Marques de Smlta Cruz;
,

-' em 1848, em Pernambuco, o'

Tenente-coronel da Guarda Nacio-

,

de insurgentes:
- em 1868, navios de nossa Es

quadra forçaram e transpuseram a

passagem de Angusturra, comanda

da pelo Tenente-coronel George.
Thompson, indo se reunir aos ql1.&,-'

estavam fundeados acima daquela
fortaleza;

- em 1935, foi frustado um Ie
vante comunista nó quartel do 19

Bata111ão de Transmissões, sediado,

I1� Vi,la Militar, na Capital da He-

•

, I .,

. Joinvile, 26 (V. A.) - Decidindorica e Caxias, vencendo o pruuei-

o título máximo do futebol da ci-ro pela apertada contagem de 2 x

dade, defrontaram-se ontem Am é-L.
1

FLUMINENSE X AMÉRICA

O prélio Fluminense x América,
constante da rodada de amanhã,

pelo campeonato carioca de fute

bol; foi antecipado para hoje à

noite no estádio' das, J ,aranjeiras.

Teso-uro x Colegial.
A partida final e decisiva da sé- disputa de uma taça. será realiza"

da boje à tarde, no gramado do

Colégio Catarinense, como início
às 15 horas.

BAR FIGUEIRENSE F. 'e.

CAFE,

ABERTO DIARIAMENTE
óTIMO PONTO DE REGREAÇõES FAMILIARES

CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS,
,

DUlCHES, CACHORRO QUENTE.
,

JOGOS DE PING-PONG.,.

BAILES
FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22, HORAS
FEIRAS, SÁBADOS E DO;,vlINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

MATINÉE INFANTIL
BARRAQUINHAS 'DE BRINQUEDOS'-.,

CADA úLTIMO DOMINGO DO MÊS, RECEBERÁ UM j>RÊMIO A CRIAN
ÇA ,QUE TIV�H MAIS FREQUÊNCIA NAS MATINÉES

AVISO
De ordem do Senhor Inspetor pública

Geral de Veiculas e Trânsito PÚ-

blico, convido os proprietários
de veiculas de placas abaixo R r

d· G
" ,

descriminados, para comparecer a 10
. uaruJa

a esta Inspetoria, no prazo de
PROGRAMA PARA HOJE

três (3) dias, afim-de serem sal- 9,00 _ ABERTURA - Bom dia pa-
dadas as multas referentes as

ra você.,.
infrações praticadas. 9,30 _ Grandes Artistas

Os proprietários que não tíze- 10,00 _ Músicas brasileiras em gra
rem seus pagamentos dentro do vações
prazo acima citado, 'serão as re- 10,30 _ MUZAK
feridas multas remetidas para 11,00 _ Bazar de musicas
a Coletoria Estadual para a co- 12,00 _ Oferecimentos musicais
branca executiva. 1400 _ INTERVALO

NO�: 1-40-07, 5-11-"38, 5-10-83, 16,00 _ Em tempo 'de valsa
5-09-60, 5-80-90, 1-40-66, 1-40-74, 16,30 _ Cantores do Brasil
1-41-20, 5-;07-41, 5-07-28, 5-10-12, 1700 _ Minha Visita
5-07-5\, 5-11-17, 5-07-86, 5-10-38, 17'30 _ Juventude Estudantil Cató-
5-10-61, 5-07-17, 5-07-28, 5-10-24,.' lica '

5-09-45, 5-10-26, 5-11-26, 1-44-68, 11805 _ Variedades
5-11-21, 8-20 oficial,' 5-11-23, 18:15 _. Programa de José Soares
5-08-90, �-�1-19, }-40-94, 5-10-6�, 18,30 _ Emilinha Borba '

11-42 ofICIal, 5-07-69, 5-07-3""
18,45 _ Xavier Cllgat e sua 01''-

5-10-00, 5-07-12, 5-08-68, 5-08-68, questra (CAFÉ AMÉLH)
5-08-87, 1-44-68, 5-11-19, 5-07-44, ,.

,
'

5-08-79 5-10-01 1-42-34 5-08-79 19,00 - Momento EspOlÍlvo

5-08-�7: 5-07-59: 5-08-73: 1-42-31: 19,15 - O E.s����nto em �,�ar�ha
10-73 f" I 10-79 f" 1 19,30 - NOÍ1clano da A"encla Na.-

O ICla , o ICla , .

I
5-11-23, 11-34' oficial, 5-07-52, ')0 Oll l\1�1�na It I' , (ót".C5"10-38 f'

.

I 5-11-03 �,
- 'LIS1CaS a lanas ;<

o IClae.
ModêlQ)Inspetoria de Veiculas e Trân-

20,15 - Audição de José Soares, �
sito Público, em Florianópolis,
26 de Novembro de 1948.
João de Deus Machado Filho.

príncipe da voz (estréüt)
20,30 - Músicas Portenhas
21,00 :_ Grande Diário do Ar

21.30 - Rúdio l.flile Guarujá
22,30 - (:ltim�1s n;clodais.

PASTA DENTAL
ROBINSON

"

, '
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Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs.· interessados que,
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e países visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escritório
(Rua Presidente Coutinhc n. 22),
nos primeiros dias' de 'agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes. I

Pedro Medeiros, Auxiliar

o VALE De ITAJAl
Proeuem na Âge.«I1a

ProgreslO,
LIVRARIAA3, LIVlU.BU

ROSA
..... IO'

, ,
1

'FABRICA DE FOSFOROS (PRÚN.
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maqainário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth
Brusque - Santa Catarina".

Elimine as

Esp.inhasA causa

Combatida no V� Dia
Logo à primeira aplicação, NixoderlT.!

começa a eliminar as espinhas como. 8'
fosse por mágica. Use Niloderm. á noite
e V. verá sua pele tornar-ee lisa, macia e

limpa. Nixoderm é uma nova descoberta
que combate os germes e parasitas da

peje causadores das espinhas', frieiras.
manchas vermelhas. acne. impigens e

erupções. V. não poderá libertar-se de
IIU�S efecções cutâneas a "menos Que
elimine os germes que se escondem nos

minúsculos porás de sua pele. Por

Itllnto, peça Ní rederm ao seu farma
cêutico, hoje mesmo. A nossa ga-

Nixoderm ���tia m�io�
!'arll as Afecções Cutânltu proteção.

/

Representações
00 Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina

CASA
VENDE-SE a casa sito a rua

Major Costa S/No Tratar na

Rua General Bittencourt 79.
-----

O TESOURO
Da instrução está ao aleanM

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupo
Escolar São José, na Escola Indus.
trial de Florianópolis ou na Cate
<11"'" Metrúpolitana.

Muitas felicidades peJo nascimea

to de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que o melhm

presente para e seu ''PIMPOLHO "I

é uma caderneta do CUDITO
MUTUO PREDJAL. !'t..._ ��

•
I

\

Há precisamente 50 anos iniciava suas atividades
.

I
.

•.

"

a atual S. A: FÁBRICAS "ORION", e, comemorando

est� efeméride, vem a mesma tornar público o seu

agradecimento à sua importante e numerosa clientela,

a seus colaboradores e amigos de todos os tempos,

pela valiosa preferência e apôio que

lhe vem sendo dispensados. sem

os quais não poderia a "qRION"

ter atingido a invejável posição de

destaque que desfruta na indústria

de artefatos de borracha do País.

S.I. FÁBRiCaS "ORIOI"
o mais alto padrão de excelência em artefatos de borracha

RUA JOAQUIM CARLOS, 9, - SÃO PAULO

P�Al\( • Casa de AmigOll

,

LOJA DnS CASEMIRnS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA. HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUe DE ROUPAS FEITAS!

•
PARA HOMENS •

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC .

. Tudo- pelo- menor preço da praça
Faça orna visita à nessa C,aK3 everilique

.

nossos prevos e artigos

A PcmuIda Mm Z. .. 6u'i • aIi'rio dae;.do.
combaleado • 4IOra e _ pnridoe. deecooc
tKaaDdo • 41i1ataçGeà. Gnrçaa 6a _bRaDci.
de real efeito aatisq,tic:o-bactcricida que eotraa
em_ f6nDa1a.. Pom.da Mau %ao preyiDe •
�eo�ecin_tode oatroamalesaia
,. maia lf'Il'I"eS, decocreatea elas�
A ftDCla em todaa .. l"� em bianag_
oom c:éaula� .... facüitar.�.

.

(U.�De F�

Se ricos quereis ficar
De modo íacil elegal2i
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia I

GARAGEM

Aluga-se uma, fechada, com lugar
para dois carros, à Avenida Mauro
Ramos 131. Tratar no local.

•
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o DR. LEOBERTO LEAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGóCIOS DA VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E AGRICULTURA E PRESIDENTE DA �OMISSÃO ESTA�
DUAL, DE PRÊ'ÇOS, ATENDENDO AOS APÊLOS DAS CLASSES PRODUTORÁS, ENDEREÇARA AO SR. MINISTRO DA AGRICULTURA MENSAGEM SOLICITANDO

FôSSE ASSEGURADA A VENDA DO TRIGO CATARINENSE, CUJA SAFRA ÓRA SE ESTÁ INICIANDO. EM RESPOSTA, AQUELE TITULAR ACABkDE RECEBER DO

DR. DANIEL DE CARVALHO, MINISTRO DA AGRICULTURA, O SEGUNTE E SOBREMODO, AUSPICIOSO, TELEGRAMA: "TENHO O PRAZER DE ACUSAR O RECE

JUMENTO DO TELEGRAMA DE 10 DO CORRENTE,. RELATIVO AO AUSPICIOSO INíCIO DA SAFRA TRITíCOLA DÊSSE ESTADO, E COMUNICAR AO PREZADO

AMIGO QUE OS MAOGEIROS _ASSUMIRAM O COM-PROMISSO DE COMPRAR TODO O TRIGO NAciONAl. DA SAFRA DE 1948'- -1949 AO PRÊÇO DE CENTO

E SETENTA CRUZEIROS POR SESSENTA QUILOS, ENSACADOS COM O PÊSO RECTOLíTRICO DE SETENTA E OITO QUILOS, FOB, PôRTO MARtTlMO DO ESTA-
.'

DO PRODUTOR. CDS. SDS."
,

F1o,r'an6poll" 27 de Novembro de 194,8

Pela memória dos que tombaram
v,ítimas dos comunistas

Boletim da Guarnicão Federal e do 14 R.C.
É o seguinte o Boletim da Guar- os negam; despem-se dos precei

nição Militar de Florianópolis e tos morais para lerem liberdade
'<do 1 �o Batalhão de Ca<;ado:res, li- de processos; renegam as forças
do hoje: esprrituaís 'por lemerosos delas.

,

.. Meus camaradas! São, pois, ávidos; secos; mate-
Na manhã tr-iste e sombria de riais e: por isso mesmo, bestiais e

27 de Novembro de 1935, ,éx-com

panb eirus nossos, tr-ansviados por
uma doutrina materialista, embru

-tecidos por um extremismo san

gumolento, deformados pela -ua

amoral ideológica, deshonrura ru a

farda que sempre se cobriu de

glórias na luta contra opressores
e na manutenção dos princípios
dernocráticos do nosso Povo.

Emergiram da sombra abrigosa
dos covardes, surgiram da trai

çoeira lacaia, assassinaram, num;
trucidamerito estarrecedor, seus.

'colegas de classe, seus próprios
camaradas de Corpo.

Não tiveram piedade, não lhes

peiararri escrupulos de qualquer
natureza, não escéJlheram pr-oces

sos de ideal istas, antes saciaram

se na surpresa barbara ,e terrivel,

PAIADINI é morto em pleno so

no, BRAGA:'-IÇA em conversa amí

gavel, ,iVIELO e SOUZA a um sorri

so XAVIER a uma pergunta: ne

ml;um tempo para defesa, nem

mesmo para compreensão do que
\

se passava!
Houve mais dó que o medo de

os enfrentar eomo homens ou mes

mo como féras: houve, naqueles
gestos assassinos o prazer sadico

de matar com segurança, com bru

talidade, com cor-vadia.
Fizer-am alí e que Iêm feito em

tôda parte porqu e assim sóem ser

os comunistas.
É bem êsse traço vermelho da

horda mongólica que traz o mundo

intranquilo, a procurar subverter

a ordem: cr istã ·e dominar escravi

sando, erribrutecendo, retrogradan
do.
A civilização lhes causa medo;

a liberdade lhes dá estorvo aos

desígnios trágicos: a verdade lhes

ofusca a alma demoníaca.

Sempre agem assim, subreptí
cíos, na ,sombra, como bandidos;
só ,emergem dela para trucidar

oompanheiros como os que hoje
,revel'enciamos a memória ou des
truir nações como Estonia, Litua
Jlia e Letonia..

Estã-o na origem ou na -condu

ção de tôdas ,as agitações jusLas ou

injustas, 'Sempre enLesta,dos pelos
incautos, sempre na retarguarda,
minando, sabotando tudo ,quanto
fôr nobre, tudo quanto fór sagrado.
Não possuem, por ·natur.eza pró

pria, sentimentos e por douilina

sanguinários.
Qua.ndo não matam, empeço

nham.

Sem originalidade, espreitam
idéias alheias, apropr-iam-se delas,
mas as deformam e' as degradam

«Jornal da Semana»
Sob a direção do nosso ilustre

conter-râneo e valoroso correhgio
nário rir. Xlár io Mafra, acaba de

surgir na ci dade do Rio do Sul,
mais um órgão de imprensa: Jor

nal 'do Semana.
O número de apresentação ,es

tampa os cl ichés dos eminentes'

conterrâneos dr. Ner êu Ramos, pre
claro Vice-Presidente da Repúbli··
ca, e dr -. Aderbal R. da Silva, ilus
tre' Chefe do Executivo Estadual.
Como lema apresenta êste alto e

nobre propósito: "Dentro do pro

g1'0l1W que traçamos, o Povo, ex

pressão maior do regime democrá

tico, será a nossa constante, per

manente e tínica preocupação e

tudo iuremos no serüido de serví

lo e amporá-lo nas suas leqilinias
e -nobres aspirações."

O novel colega é de propriedade
ela firma Irmãos Livramento. O seu

prímeiro número, a par de noti-

LEITOR MIGO
Lembra-se' Você das festividades de há um ano, mais ou menos

esta época?
'

Lembra-se da alegria que envolveu seu' coração, naquêle ambie
festivo, onde a sua contrihuição serviu para dar mais confôrto ao no

pobre,
.

'onde a sua esmola deu ao desprotegido da sorte, um Natal melh.

Sim, prezado Leitor.
•

Estamos nesta mesma' época.
Os brinquedos, há muito que chegaram para ornar as vitrines

despertar nas crianças a idéia de escrever suas cartinhas pedindo J

sentes,
os doces deliciosos se amontoam I)OS bates e confeitarias;
as lojas estão cheinhas de novidades.

,
X

Pois bem, meu Amigo, tudo isto faz parte do Natal!
E Florianópolis vai compartilhar do Natal de 48, distribuindo, t

bérn, um presente aos Pobres da nossa Cidade.
Você irá, também, êste ano, visitar os Sinos de Natal, lá deixai

seu óbulo generoso.
Sinos de Natal erguerão suas tendas à Praça Pereira e Oliveira

quais funcionarão em as noites de 25 a 28 do corrente.

E, do presépio ele Belém, Jesus-Menino abençoará sua alma c

dosa, Leitor Amigo, e acolherá com carinho,' o himbalhar festivo
Sinos nêste Natal tão promissor!

,

i

Reaparelhado O Corpo de Bombeirl
expenencias realizadas o

agora a�quírido
etário variado, contém notas 'P. in- Coroadas
formações de palpitante intetõsse

local.
Levando-lhe os nossos volos de

prefere uma BATERIA DE ALUMINIO?
,

Pode recebe-la de presente, preferindo o CA-

FÉ �n)\H, E como é delicioso o café MIMI.

êxito as

material
de absoluto
o moderno

Com a presença do sr. dr. Jo- 'de, visitou o Governador

sé Boabaid, Presidente da As- obras de' remodelação que.f(s
sembléia Legislativa, no exrci- sendo feitas no antigo qual

ció do cargo de Governador do daquela corporação, destina

Estado, dr. João Davi Ferreira a dotar de maior confôrto

Lima, Secretário da Fazenda praças ali, alojadas.
dr. Otan da Gama, Lobo d'Eça, Após essa visita, seguiu o (j
Secretário da Segurança Públi- vernador, acompanhado rl
ca, coronel João Marinho, Co- coronel João Alves Maririhd
mandante da Polícia Militar, demais membros da comitiva
Nelson Nunes, Oficial de Gabi- distrito da Trindade, onde, j�
nete do Governador, capitão to ao rio que ali passa, foi
Pedra Pires, Assistente Militar tada a bomba alimentadora
da Secretaria de Segurança seis mangueiras destinada:
Pública, tenente Timoteo Braz funcionar, sendo preciso, sim
Moreira, Delegado da Ordem taneamente.
Política e Social, vários outros Iniciadas as experíêncías o

oficiais da Polícia Militar, [or- o funcionamento da nova bo

�alistas e ?utras pessoas, rea-I ba foram ligadas as mang
lízaram-se as 16,30 de quarta- ras, cujos jatos, com grande
feira última, rio distrito da lume de agua, atingiram lo
Trindade, as expenencias com distância e surpreendente
o moderno material ultimamen- tura, sendo assim coroa
te adquirido para o Corpo de de absoluto êxito as expertt
Bombeiros. cias desse importante melho
Aproveitando a oportunida- menta.

longa existência, saudamos jubi
com o veneno que nelas destilam. Iosamente o distinto confrade rio

Fácil é, meus camaradas, conhe-. dosulense.

cê-los pela pobresa de espfríto, pe- ----A-D-O--NA-D-E-C-A-S-A----
Ia lista interminável de lugares
com uns, pela gir ia sectária e mi

sérrima, pelos chavões brutais.

Fácil é, meus camaradas, desce-

J A: S P
.

brí-los, pois estão sempre na som- OSti oares, O « rlo-
bra, f'ugfdos à I uz ou nas agitações, .'

d V ZYJ 7alérgicos que são à coisas límpidas. clpe a, oz»)oa ..,

Fácil é, meus camaradas, comb3-1 Hoje, finalmente ás 20,15 horas,
tê-los pOi,s, �emem enfrentar � 01'- a estréia do aplaudido cantor José

dem, a .disoiplina e ludo cfue c 01'- Soares, da Rádio Cultura de S. Pau
ganizado.
Elevemos, meus camaradas, uma
DI" ..>

prece a eus ; em memoria -iaque-

-les ,que, sacrificados bestialmen te

à sanha bolchevista, Ioram 2,S ve

detas avançadas da def'êsa da nos-

lo, expressivo intérprete de lindas

FerrJ, O enterrado páginas musicais, atualmente CDl

excursão, em companhia de seu (;1)-

vivo, termiDa bOJ·6' j lega de teatro Carlos Bivar, a Pôrto

Alegre e outras cidades do Uruguai

O seu jejum \.
e Argentina,

Hoje ás 17 horas, no Cine Pítz,
José Soares apresentará na Há-

na presença das autoridades, médi-
dio Guarujá", um lindo programa

cos, imprensa, Rá,dio, e o público,
em homenagem ao sr. Governador

será aberta a urna de vidro ond� sp.
do Estado, Prefeitura, demais au

encontra há 15 dias o grande jejua-
toridades' da imprensa, comércio e

dol'l Ferry, vencendo assim a grnn-
povo em geral.

de resistência' física e moral de seu
t

�-N-O-L--D-O-S-U-A-R-E-Z-C-U-N-E-O-
organismo, ficando, todo. êsse tem

po sem comer nem beber e visitad'o
diáriamente por grande mutidão.

, A população de nossa cidade a ... -

sistiu extarrecida á esta dura pro
va dêsse Ghandi Brasileiro e admi
rou a sua coragem ferrea e abne
gaçã'O e de· resistência física

sa civilização cristã.

Agradeçamos aos' que tornba-,
ram, novos Antônio João, o alel,'-'ta que deram com o custo da pro

pria vida te [uremos estar, cada

vez mais brasileiros, de pé contra

a víbora bolchevista.

(a) Paulo Gonçalves WebCl'

Vieil'a da Rosa, Tenente-coronel'
Comandante. "

está batendo á sua porta; prefira o cafe MI·

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

ALUMINlO.

Cirurgião-Dendista
Curso de especializaçã'O em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho

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

lefone 1.427

Grave desastre de ire
Blumermu

COURA' CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
'rONICO".CAIiILAR
po� ÉxhlJ;içi'l

em.
Duas pedras colocadas sôbre os trilhos determinaram o tom

mento da locomotiva.-Morto o maquinista e ferido o

foguista.-As providências policiais.
,

O sr. dr. Leoberto Leal, Se- do foguista do referido tré
cretário da Viação, Obras PÚ-. A polícia: esteve no local,
blicas e Agricultura, recebeu o lhendo provas da ação crín
seguinte telegrama: . nosso; abrido' ínqu'ríto, já
"Blumenau, 25 - Ao que tudo achando detidas diversas p

faz crer, mãos criminosas colo-
.

soas suspeitas. O tráfego
caram ontem, por ocasião da restaõelecídas- hoje, Saudaçê
passagem de um trem de passa- (a) Antônio Vitorino Avila
geiros no km. 43, duas pedras lho, Diretor da Estrada de F1
sôbre os trilhos, resultando o ro Santa: Càtarina.
tombamento da locomotiva"
tender e carro bagageiro da '(------------....1comp�si�ão..Além dos estragos: mpostos sem mui
matenaIs, ha a lamentar a mor- '

te do maquinista e ferimento' A Prefeitura Municipal está cobrai
,no corrente mês, seln lnulta, O- im�

DR. SAULO RAMOS iP1'ediaJ e a''taxa de limpeza pública.
Avisa a mudança de seu

eOil_j
sultório e res}uência, para a

.

Rua TraJano 41. Telef'One 'p •

Consulta da�·O��·'ás 12 e 'rlas

i reC.5a-Se
16,30 ás 19 horas. i

De uma Empregada i-à Rua Tirade
nO 16,Sobrado,

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

FRECHANDO •••
Sóbre os Estatutos dos Funcionáú-os Públicos em sua

análise pelo Legi'sl,ativ-o, o Did1'io' de onLem ·publ/cou nota
destacada. Estamos de pl'eno acôr,do com -o comentário de on
tem. A Assembléia, 'pesando prós ,e pesando contras, com

honestidad,e de propósitos, alcançará dar aos ','S,ervidores do
Estado uma lei que a. todos possa satisfazer. A dev'eres corres

pondem direitos e a dirútos corres,pondem deveNls. A linha
jusra, entre uns e outros,' s·era a s'olução, E se essa fôr estabe
J.ecida, o Legislativo merecerá os maiores aplausos.

GUILHERAfE 'TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


