
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONCEDEU, ONTEM, �l[AIS E

VERNADOR ADERRAL RAMOS DA SItVA, CONFORME S. EXA. SOLICITOU. POR PROPOSTA no DEPUTADO RAUL,

SCHAEFER� FOI APROVADO, POR UNANJl\tIIDADE� UM VOTO DA CASA PELO· BREVE E PRONTO RESTABELECIMENTO
DO ILUSTRE CHEFE DO EXECUTIVO, A QUEM SANTA CATARINA, PELO PRONUNCIAMENTO DA EXPRESSIVA MAIORIA

DO SEU ELEITORADO, ELEVOU AO CARGO DE QUE SE ACHA TEMPORÀRIAMENTE AFASTADO.

Da tribuna da Assembléia Lcgrs- 2") - seis drenes de tubos de por um metro quadrado, enquanto
Iativa, durante a hora do exuedi- cimento de. 0,50 cm de diâmetro: a municipal de :'I1eleiro' está cus
ente de ôntern, o sr. deputado- Cid 3") - onze (11) hociros capeados tando quase o dobro (Cr$; ,1.650
Loures Ribas, da bancada do P. S. de pedra, com vão de 0,30 x O.·{() 11l2)� :'IIau grado essa diferença no

D., proferiu 'O seguinte discurso : e 0,40 x O,(iO centímetros. 4a) - lll11 custo, naquela 'O nosso veiculo de-

"Se. Presidente, (1) pontilhão de 3,50 mt. de vão sr-nvolvia uma média de 50 quilô-
Srs. Deputados. livre, com 5 vigas de madeira 'I.:: metros horúrios e nesta, de Mr-lei-

Na oportunidade que tivemos de lei. Vigas de 0,25 x 0,30 sôbre en- 1'0, não era possível atingir 30, da
visitar a quase totalidade dos di s- contro de pedra argamassada ele ri- da a falta de nivelmento, boeiros e

tritos de Araranguá, quando ali monto e areia, na dosagem de J x consistência do cascalho.
fomos por ocasião da 'feitura do 4. 53) - Ulll pontilhão de 2,00 me Não cometamos qualquer facilida
inquérito determinado por esta As- tros de vão livre; idem, idem, idem. de que nos autorizasse acreditar

sernbléia, percorremos com vagar e G") - estrada de' 8,500 metrns da sejam os empreiteiros da estrada da

'propositadamente as estradas ele, extensão, com leito livre de 5 111C- Pedra, protegidos politicos ,rlo ;:\0-

nominadas da Pedra e do Meleho, tros, macadamizada C0111 seixo 1''0- vêrno do Estado. :'I'hts, se ef'etiva-

Aquela, como é do conhecime n- lado na largura de .i,00 metr-os e mente o são, como quer a denún
to da Casa, está sendo construld-i cxpcssura de 0,80 a 0,10 cmt., com cia, desejo pruclamar bem alto des

pelo Govêrno do Estado, e esta rampa máxima de 3o/r, com vale.os ta tribuna: Bendito sejam (>:;sp,

pela Prefeitura de Araranguá. lateraes ao longo ela estrada, vale- protegidos políticos que proporr-io-
O nosso propósito em as vísitnn- tas laterais de 0,50 de largura :' num ao Estado de Santa Catari.ui, Ensine

do, era o de verificar "in loco" J com caixa no centro do leito 11·11';, por aquêle preço. estrades rnagnif i
afirmativa do sr. deputado Barros amparo 00 mHCaOaI11<'. Este servi- cas como as de Praia Grnn.de e cl:1

Lemos, ao se referir em sua de- Ç0 está sr-tido feito ii razão de ;.1;") Pedra,
-

núncia que "a estrada de rodagem mil cruzeiros por quilômetro, por- F31eIJlOS azóra sôbre a estrnd.i

de Meleiro vem custando aos cofr-es tanto, à razão de CrS 7,00 pOI' me- de }[eh'iro. a «ual segundo o rlis

do municipio cerca de 14 mil CI"U-
tro quadrado. curso. do SI'. deputado Bar-ros Lc

zeiros o quilômetro, enquanto f) A estrada de Xlclc iro que :lJ?l'.
mos. está cnstanrlo ·aos cofres 11'11-

Estado. talvêz mal informado a r es- nas está sendo revestida de suixo- nicipais 14,000 cruzeiros por {Illil<"'
peito da mão de obra e material. rolado, COIll largura irregular, p',]' ..

metr-o.

contratar com protegidos políticos que varia entre 2,50 a :� metros sem
Ti vemos a impressão p esta IlI)S

obra idêntica ao preço de 35 mil caixa para amparo do macadame foi confirmada pelos rnoradorr-s

cruzeiros o quilômetro". sem dreno, boeíros ou valetas nOV:I!;,
da região, que. as primeiras comuui-

Mais necessár-ia se fazia essa ve- sem nivelamento do Jeito porque o
rações com Meleiro f'orau: feitas a

rificação, uma vêz que no decorr-er macadame acompanha as def'ovmn- pata de cavalos e carreta de boi.
do inquérito nenhuma !LlZ se r.:z ções do terreno, sem retificação de Nessa constante vai e vêm, 111.:1'-

sôhre este tópico ela denúncia de curva ç sem nenhum corte, raspa-
cado ficou o solo 'Onde hoje a ad- Campos Novos, 29 (O Estado)

S. Excia. c isso porque, de todas gl'1lI ou aterr-o, pejo preço de 14 ministração municipal de Araran- - Esteve nesta cidade o dr.
as pessôas id 1

. - 111'1
•

'1' guá contratou o cncascalhamento.". OUVI as pe a comlss:w, 1 CnIze!r'Os o ([lI! ollletro, cust'l - , Abelardo Nacul, Prefeito de La-
ne 11 1 ma el I t' I ]

-

C '" 4 (i5 L I I Estradn l)rimniva, feito COTltOI 1 1 e as ln la re .açHo 1,11 r,",·, o me 1'0 qua( rac o (milito'" góa . Vermelha, no Estado do
-conhecimento' pormenorizado sôl)l"c mais caro do que a estrada Jacinto dissemos à pata de· cavalo e carrCl

as referidas estradas. Machado). O GovêrIll� do EsLadu
de boi, sem traçaelo prévio, suas Rio Grande do Sul, e que veio

Não vim, nesta 0vortunidade Cl1! ainda êste ano, concluiu fi macad:t- condições técnicas são precarissi- tratar com o Prefeito Manoel

<Iue pretendo ocupar a atenção dos mização da estrada Praia GI'ande, mas, ou melhor, não existem, pOl"- Antunes o prosseguimento da
meus nobres colegas, abordar 3S- pagando por metro quaelrado Cr$ que não foi feito ,ao que sabemos, construção da estrada de roda
suntos apurados no inquérito que 2,50 - a 10 mil cruzeiros pOl" aqui

estudo nesse sentido.

Procedemos na([uele 1lll1niCI'pI'0, rle lômetI'o - O'L] seJ'a 4 Illetl'05 de 111-- E d
gem que irá partir ,daqui para

" stra a estreitissima, com curves
yez que o mesmo será trazido "'1'1 gura a 2,50 por mt. C1ua,drado. desnecessárias, Sel11 ni velamentf'

Pôrto Alegre passando por La-
ocasião própria ao conhecimento A estrada de Meleiro sd têm 2.50 a auseIJ.cia quase completa de boeir'(;·� gôa Vermelha. Os. trabalhos de
do plenário. 3,00 ele largura, portanto, t0111ando para o escoamento das aguas, sô. locação e estac.anmento já estão palmas prolongada e vivas a
Focalizo hoje tão sómente o as- por base a largura mhima de 300 bre ela se está col'Oc.ando cascalho sendo feitos pelo engenheiro I Santa Catarina e ao Rio Gran-

SUl1to comparati V'O das já referirias ,devia. custar por quilômetro 7,500 solto, sem compI'imi-lo; não hú
estradas, por 3 motivos: cruzeiros e não 14 mil conforme rJe- cortes nem aterro, nenhum boei['o

João Wanderley. O Prefeito Ma- I
d� do Sul. '

1° - êsse detalhe da denúneL! darou o sr. deputado Antônio de ou pontilhi"io novo, nem mesmo é
noel Antunes ofereceu ao ilus-I ',I

não foi ventilado no inquédto; Barros Lemos. Acho meu dever en- nivelado todo o ieito da estrada, ire visitante e a sua comitiva

R I2° - ter eu, em companhia ilo viar êste ,simples relatório pal'J que varia entre dois e meio e tr6s lauto, jantar, que. de.correu em epouso semanadeputado Orty :'Iiachado, percorI"Í- desfazer as acusações feitas l1elO metros (le larQ.lII·a, paI·a· coloca�'l·� b t.. d] ,1 I
� L_ V am Ien e de cordIalldade. Acha- '

·<uO ell1o.ra(all1ent� anu?as as e,s�r�- (C'p�lta90 BarI"?s J�eJllos. Sem mais, do cascalho, o qual salta fóra Adi, •• remuneradodas, ?l�vll1do pessoas sobre o fcoJtlO ac!u.[ fICO �o mtelro disp�r de v. leito ao ser comprimido pelas ro.d::!' vam-se. present�s o deputado

del�s, .

_

... , (,x.�la .. Cor:dlal�lle�t�, (as) bdlll�lIl(�O dos veículos.. Gas�arI�� ZorzI, �o P. S. D., I Rio, 30 (V.A.) - O Sindicato
3 ,,- e_:; ta I �e poss.e, por tm

.

,11€ GII�aI d, . f�nelOnarlO da D. L 11, Esse o serviço que a Prefeitllr:l fUnClOnarIOS f.ederals, estaduais' ,

f d t
"

chegado as 111aos, ho!e, um OflCI" a dlsposlÇa? da Secretaria de V. -de Araral1guú contratou sob a pOl1'- e municipais e representantes I oos.
pro ess.or.es es a capIt�t

Que tratou pOI'l1�enol"lzaelal1lente rIo O. P. e Agncultura. Jacinto :'I1aelIa·· posa denominação de ""onstrn .,: d'
.

d' t.
'

,

envIOU ao mInIstro da Educaçao
c�so el� te!a, cUJ,o c�H1teúdo é a I:"': do., 25. de novembro de 1�48". da estrada oe rodagem de" :V[eleir�;;; a m us r�a,. lavoura e comer- um ofício expondo os

.

acôrdos,
PI OdllÇ,[� I e.al elaqUIlo que nos fOI .EfetIvamente, Sr. PreSidente c· O confront'O na construção ([0S-

CIO. O sr
..
SIlVIO Bleyer, em nome firmados entre os· sindicatos: de

da,�lo observ:,!r.
.
'. ,SI�. �e�utados, na estrada .,rla Pe, sas �llas estra,rlas é ele UI11 contras- do. PrefeIto, apresentou os cum- classe do Rio Estado do·Pará

.

É �? segUInte teor o refendo ofl- dra, alem das obras, menclOnadJs te tuo flagI'ante que somos forro'l pnmentos ao visitante dizendo ' .' '

elO: Exmo. Sr. Deputado Dr. r:IJ 11'0 documento que acabo de ló'r dos a acredI·tal.' na-'o t' "l 't" -lle O PrefeI't M' com referenCIa ao goza do re-·

L . R'b A bl" L·'
. . A .

- " , er o .l us re G . o anoel Antunes
OUl e� I as. ssem eHt e�[slatl- constatamos a eXlstenCIa de cori:es deputado do rico lllunici io sulino

I
.t

pouso semanal remunerado aos:
va �� E;sta�o de Santa ÇatarlIla -- e �aterros, um dest�s em terreno 1)'''� visita,do ambas, antes de fecer 'O co� �8 ava �r�ndement� �mpenha- seul? associados, acôrdos êsses:
Flo�1anopohs. - Respe�tosas SélU- el. e.gos'O numa altitude de POl]l'O Illentario sôbre as mesmas. Eviden-

ao na r�plda cOI_lstruçao daque- aprovados pela . secretaria de
daç�e�. - Tend? o SI. elepl!t�,rll) II1aI�,de 3 metros.

.

tC'll1C'nte s. excia. foi, mais unlil vez. la rodOVIa, em VIrtude de trazer Estado dó mesmo titu
Alltomo" de Barlos Lel1??s, .cnftc�- ] od? o trabalho rI.essa �strad;l, 'ludibriado por informações, eomo grandes benefícios para o Mu- "

lar.
.

do em plena AssembleIa, o CUStU que esta quase conchuda, fora f{'!.- SelllDl"e erroneas inve" d' _ I'ici
. " _ .

No mesmo OfICIO aquele SIr

das estradas ele rodag.elll, JaeilÜo to. o?edecendo a estudos técnicos mistifi�adoras.
" [J, Icas l' ' �1O, com a llgaçao da capI- dtcato denuncia os diretores

,

Machado, Pedra e M.eleIro. T.olllo :1

Pl'e.
vlamente traç�ldos, em cujo pc. r- Qualcruer pessoAa seI . t'

.
tal riograndense, levantando um. estabelecimentos part,·c-líbeniade de' A

t f'l
_

f ii
. .

'

,. 11 -seI e�llI- br'nd P f·t d
I

.' , v�r COI:� es e a presen- lo nao, oram espresados os 'Ie·· C�l no assunto, que percorra como
I e ao re eI o e Lagôa ci.e ensino como tendo

..

�;l ��oVOSSâlltC!�, ahl�lbde oferec['I:- talhes sobre curvas, rampas, corte,;, nós o fizemos, com cagar. a; obras Vermelha. O dr. Abelardo Nacul, tado as anuidades e htarlDa_e .a t-un� e ad les, so re �s COI1?I- aterros. ou. I�leSl1l0 escoamento da, já construidas c em cóniltrllção dc usando da palavra agradeceu 1· d. .

sc

çoes eCl1lcas a constrllçao .JaCin- aguas pluvIaiS.. lIma e óulra das referid t 'ct ' t- . '. nega o a remunen:lf. 22-- Sob.

�C? Ma.ch�d'O, Pedr� que estou di.l'i- POI' �llItro lad'o, os· responsáveis chegará, fatalmente, a al�n�s r�l�i::; ao,. expreSSIva �omenagem e pouso semanal aos I«Pr C'tetofB>1
"melo. 1 ) -. lll�la ponte. ele Ylffr: p"la feItura .nesta estrada são n, dianlf'tralmente oposto ao e ,.I). _

pedIU ao Prefeito de Campos' Terminando osPOLIS

���:Ir�dsa �: ���d��:�ed�. leI, tcom 211 n�e�I1los que, ain_,da ..êste_ ano, con- so pelo SI" deputado Barros f�I���S .

pedem ao mi�is/"'" .

,
.' I_PO rapeZOl- c mram a maca'ual:llzaçao do tre- em sua denúncia, ou seja: a Prefei-

-

- "RITA 1
;làI, u,sscn:.áda em dOIs. e�contr�s :�o Tenente .- PraI� Grande,. � 1"a- lnra de Ararangu{J ao pagar 14 mi! mada a respeito da mão de obra e ç�o que, ,por H� ••
:e ah en�Ila de ped�a, ar,.,amass"-j zao oe 10 nul cruzeIl'OS o qlllloIll('- cruzeiros por quilômetro no en- material no l11unicipio ou os contn-

ereto, tOIne oraçao em refrI

; a C�1l1 cImento e areIa, rtos3gem "r] t�·o, custando t;ssa el1lpleitada :lI) I cascalhar ii estrada dr> ;\-1�lpiro, ('')_ tantes são protegidos' politicos do' do o territõr' Guaraná KN01'
x . Estaoo 2 Cl'llZelrOS e 1)0 cenlan1S \ mo C'slá sen,rio feito, foi mal jnfor- sr. Prefeito Afonso Ghizzo. gamento d�AFAS GRANDES

_

r-,

l' ..
O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

s., Pr0p'rietário e nd:.::-erente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBE�S DI� ,-tURlJDA RAltIOS
�",� !I!!#�--..-- ""'-,"",-.", "",,'

,

Diretor de Redação GUSTAYO NEVES '

Florianópolis- Ouart�· feira, 1 de Dezembro de '1'148 H. 10.40bxxxvAno

Aspectos administrativos do muni
cípio de Araranguá

focalizou-os, .

ontem, da tribuna da, Assembléia L�gisl.ativat
o deputado· pessedisla Cid Loures Ribas .

Na- assembléia Legislativa
4 sessão de ontem. - Visita do General'
Falconiêrp, da Cunh,a. - Outras notas.
Na Assembíéía Legislativa,' bém reproduzimos em destaque

ontem, o sr. deputado Alfredo ,i e ao qual o sr. deputado Barros

Campos, do P. S: D., pediu e Lemos responde, sem o contes
obteve urgência para o reque- taro
rimento de licença de três me- i O sr. Orty Machado apoia:
ses, em prorrogação, ao sr. gO-1 também na tribuna, o seu cole
vernador Aderbal Ramos da Sil- ga de bancada, deputado Cid
va. Loures Ribas.

Passa-se à ordem do dia:
O sr. deputado Pedro Lopes 10) - Votação da redação

Vieira, também do P 'S. D., co- final dada ao Pro] eto de Lei nO
munícando à Casa que o sr. ge- 63'

.

peral de Brigada Olimpio Fal- '20) - Idem, idem dada ao

coniére da Cunha se acha nesta Projeto de Lei nv 156;
capital, pede a nomeação de 3°)· - Idem, idem ao Projeto
uma comissão para visitar, em de Lei nO 157;
nome do Legislativo Catarínen- 4°) - Idem, idem 3;0 Projeto
se, aquele Ilustre coestaduano, de Lei nO 158;
que é figura de relêvo do Exér- 5°) - Idem, idem ao Projeto
cito Nacional, com urna folha de Lei nO 164;
de honrosos serviços à Pátria, 60) - Idem, idem ao Projeto
inclusive na última guerra con- de Lei n? 168;
tra a Alemanha e a Itália. O 7°) - Idem, idem ao Projeto·
seu pedido foi unanimemente de Lei nO 169;
aprovado. 8°) - Idem; idem ao Projeto
O sr. deputado Biase Faraco de Lei nv 170;

profere o discurso que publíca-j 9°) - Idem; idem ao Projeto
mos em destaque, versando

ma-,
de Lei nO 171;

téría de assistência social. 10°) - Discussão e votação
O sr, deputado Cid Loures Ri-, do Projeto de Lei n? 166; .

bas fala sôbre aspectos admi-j 11°) - Discussão e votação
nístratívos do munícípío de Ara- da Indicação nO 524, do-sr, Píri
ranguá, em discurso que tam- to de Arruda.

Mão que economiza é mão que não perde.
seu filho a economizar, abrindo desde já, uma

neta de depósito na

CAIXA ECONôMICA DE SANTA CATARINA
O melhor presente de Natal.

cader-

Campos
Lagoa

Novos ,o

Vermr,lha
'Esteve
Prefei'o

em

de
Uma rodovia que colocará aquele municipio catarinense a seis

horas de viagem de Porto Alegre
Novos que, de mãos dadas, que
ria ver em breve'aquela rodo ...

via com o trânsito franqueado.
para grandeza de ambos os Es
tados sulinos. Concluida esta

grande obra, se poderá ir à ca

pital porto-alegrense em pou
co menos de seis horas desta
cidade. Fazendo outras conside
rações em tÔrno da obra meritó::'
ria; concluiu sob uma salva de

, \

erindo-o está
lanhando a mOGá.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �STAOl) Qua! ta teRrIl 1 Ce Dezembro ele 11)48
.-------- ------------- ----------

PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO· DIA 18 (SÁBADO), GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE
DIREITO: DIA 25 (SÁBADO), GRANDIO SA "SOIRÉE" DE NATAL; DIA 26 (DO�IINGO), COM INíCIO ÀS 16 HORAS, GRAN
DE "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA-FEIRA) TRADICIONÂL

BAILE DE SÃO SILVESTRE.
---------===============================�----�----------------�--------------------������-���-�

..

���

elojoa-ria Progre'iSO
de JUGEND 8i> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
�EEMBOL�O POSTAL

Faça .eu pedido por carta ou telegroma e pague
sórnente quando receber.

Viage com conforto
pelo

«RAPIOO SUL 8RftSIlEIRO»
Diariamente entre

Fpo lís j • -It fi jaí .. ·Jo iuvi Ie - Curi t iba

AGENTES
. Fiuza 'Lima & Irmão

_-_-_=============_- REGiSTROS DE DIPLOMAS
I

TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, c

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, livre ou of'i

ciaI., Leia, Divulgue. e

"Jornal
o

Assine

de Joinvile"

N. 31 cr$ 100,00 N 9 cr$ 26000

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

I:
.

:

. epreSer1taçõeS II
.

DR.
.. I

FIRMA IDÓNEA, ESTABELECIDA EM .sÃO PAULO (CAPITAL) I: A. DAMASCENO DA SILVA :
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA I: .A D V O GA D O I
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM. I. •

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO. I: AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS :
"_. . ....----.-- .. _.- -- . __ .. - . ----- ._.,,---._- I· ·

A Eletro Técnica II Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ando i
Tem o praz�r de comunicar à sua distinta freguLsia e ao público em geral que:: (Edifício Pérola) :

transreriu suas Instalações para a rua Tenente Silveira quase esouína da 'I'raja o I. .
d .. _. .' "- .n,. •

on _e _espera merecer a preferência de todos, contmuando sempre à sua inteira dís- • •
posiçao e agr'adecerido-Ihes a visita. • Fones: 1.324 e 1.388 •
---- . .

Carros para o interior-liOlifadO' I Plor ianópotís - Santo C.t,,;n.· I
O horário dos carros de .

t t
-

I
. • ..

que e agen e, nes a capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:

-

RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvlle
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente:- Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras

Nova-Trentn
-

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

mais
Santa
completo Orgam

Catarina
de

Urna maquina Íotografica
omericana de focil

:manejo

Despertador de boi.o
ilumIna a noite

Sui..o de qualidade

FI

Nono. relogios .íio a rorn pe llhl1do. dos respectivo. eertificado.
c e garanti0 .

f-EÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO '

Curit.ba - Preço Tiradent••. 260 - Peraná

(orrespondenCi i
Comercial

Confere
DIploma

BUREAlJ UNIVERSITARIO

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

l° andar. ex. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

VENDE-SE por motivo de mudança
Grande área de terreno ià cultivada

(Distante cerca de seis qudometros da cepitcl-Bturro-Barreiros
ATea de .142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material:
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritorio I. ele A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathías Iha. '

Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cvuzeiro.

� Al\ !f.:1I M'AC � ifiiJ., E· .c:.p. l='RANç Af .�;.",. > ·�t� _ """
.

,d t� !tll:ruu'�@níifj-f;l lHLO LAU'H
RliIje II' &lô!lUlllbi ç�!'á fio gU �r.f�rHla
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DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

!V{ETODO:
Mo(hlmC e Ehciellte

bRIENTE racionalmente sua· publicidade, tomando-a. intensa e

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

.

onda da ZYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA

6 horas
13 horas

16 horas
14 horas

16,30 horas'

- 12,10 horas

- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

-c,

Da Fábrica ao cODsiUnidfU\ .; Grande estoqu� J'eceben a
Lima & Irmãos» a3 Rua Conselheiro Mafra 35 -

Dr. Lindolfo 4.G.
.r Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

. Constituições d. sociedade.
; I e .u.viRO. corebto., em geral.

[Ol'gonizl1çõ.. contebei•.
Registro. e merce" diepondo,
no Ri o, de corre.pondente.
ElCrit6rio: Rua Alvoro de

Carvalho n, 43.
Do. 8 à. 12 horo. o

Telefone 1494

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicl1çQO auxilior no tratament4

da .ifUi.

• .. reune som ... acabamento .•

solidez .•. no piano perfeito!

Além de váríos modêlos para',
pronta entrega ... êste maraVI

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo 1

SchwartzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel. KNOT '

Florianópolis

Prcrcistos
Escritório r-eõern organizado.

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior.
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro .

Informações á Praça 15 de- No
vembro 22, �o- andar, das 8 ás í!

� --'.!""._-->�._.............,. • W

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"S I L V. E I R A "

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gulaâdade na entreAs
de seus iorneee.
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o Veterinário Alberto dos Boeing - mostra-se interessa-
, Santos, concluindo a inspeção do pelo Serviço de Vacinação e
dos, serviços "cleceombate à pes- julga-se incapaz de conseguir
te SUIua em a Zona de Itupo- vacinador pelo ordenado de
.ranga, '4.'presentou ao Dr. AI- Cr$ 1.000,00, mensais.
tamir Gonoaives de Azevedo O contrato de elemento es

Inspetor Chefe da Ins'petori� tranho ao meio, oferece difi
Regional da Divisão de Defesa culdades maiores, levando-se
.sanítáría Animal em Santa Ca- em conta ó fator lingua alemã
'tarina, o seguinte e interessan- - falada em grande parte da
.te relatório: região - e necessidade de alu-,
,:Benhor Inspetor Ohefe: guel de animal para executar
'-Cumprindo determinação o serviço, que importará em

, dessa Chefia, passamos a rela- cerca de novecentos cruzeiros
tar observações colhidas em mensais.
viajem feita desta nossa Sede O encarregado em R'io do
à ITUPORANGA, em serviço Sul tem fornecido vacinas ao

_
de ínspeção. Sr. Híldeberto Sens e êste per-

1. PIURRAS - Em proces- 'corre a região, cobrando QUA
: so 4127/48, prestamos íntor- TRO CRUZEIROS por dose de
,

mes sôbre entendimentos com vacina. Há dias o Sr. Roberto
. a Professora Esmeraldina Neto Wagner forneceu ao Sr. Hilde-
Garcia, com respeito a uma merto 2.000 doses de vacina,

I carta pela mesma dírígtda ao que está sendo empregada pa-
Sr. Diretor do Departamento ra tal fim - vacinação comer

-

Nacional da Produção Animal. cial.
,É desnecessária, por ora, a ida Conversamos com alguns co

e de vacinador ao distrito de lonas sôbre o prêço exato de
_ Piurras. nossa vacina e nos causou es-

:2_ BOM RETIRO - Entra- tranheza o acharem os mes

; mos em entendimentos com o mos' natural que o Sr. Hilde
:Sr. Prefeito Municipal e está berto Sens receba Cr$ 1,00 por
c o mesmo a par das díf'iculda- porco vacinado. Julgam, justo
.des de vacinação em zona índe- que cada um receba o qu� me

ne. O Sr. Arno Meyer sabe que rece com seu trabalho. Nao es-

os vacinadores destacados em tão satisfeitos em pagarem, ao ,.:
.

seu Município, para serviço' de Govêrno, Cr$ 3,00 pela vaci�a. Repll'etl e fi" ta�oe8vacínação contra a Peste Suí- Tivemos boas íníormaçoes ,

l, &} 1.1' Y
.

na, pouco puderam fazer, pela do Sr. Hildeberto Sen� e o l?ro- OU Pracista.relutâncía 'dos Srs. propríetá- curamos para contrata-lo como I .

'

Tios de suínos e não conseguiu vacinador, por Cr$ 1.000,00 .)Iet·eee-�e para Laguna e Sul do

ainda aplicar ou vender as
.

cob 'ando somente Estado, 01 ertas com detalhes à
,menSaloS, I I '

, . o
6.400 doses de vacina que lhes Cr$ 3,00 pela vacina, O mesmo Caixa Posta! n . 109

foram deixad.as pelo Dr. Plí- não aceita .nossa proposta e Laguna - Sta. Catarina

nio Pinheiro, em 4 de julho deseja no mínimo, Cr$ 1.500,09 . .

último. mensais. Era interesse nosso SENHORITA!
CATUIRA ---: Ex-Santa Te- aproveitá-lo inicialmente e� A ultima creaçâo em ret ri

.resa � Não há notícia de Peste Barra do Rio dos Bugres e apos garante é o Guaraná KNOT
SUína na região, A única recla- em ItUPQranga, Possuia o Sr. EM GARRAFAS GRANDES
mação existente partiu do -Sr. HildebertctSens. 1.600 doses de Preterindo-o está
'F'elisbino Medeiros negociante vacina, das 2.000 recebidas e acompanhando a moda.
'há quatro quilômetros da loca-: fica a critério dessa Chefia a

'Iídade, para o lado de Itupo- solução de se_u caso.
. ,. I' BomTanga. O proprietario da Farmácia

Foram vacinados, do Sr. Fe- São Sebastião, dessa Iocalida
Iisbino Medeiros, em 18 de agôs- de ante a nossa negativa de

to, 3 suínos, pelo Sr. Oscar Ri- venda de vacinas, para revenda
"beiro, que forneceu atestado de em sua Farmácia com lucro

vacinação de nosso serviço. Foi, naturalmente, estranhou a tal

empregada a vacina HERTA- ta de cooperação do Serviço
PE, partida 104, na dose de que não permite tenha o me?
-cinco milímetros, ao prêço de mo, em sua casa, tão necessa-

Cr$ 3,'00. rio produto. ,I O INSTITUTO PINHEIFiOS :-- (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
Um dos porcos do Sr. Medeí- 'PERIMBÓ Em

. BA�� rem o prazer de comunicar àos senhores Veterinários, Fazendeiros

ros mcrreu quarenta dias de- NOVA, distrito de Penmbo, ha e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série

pois de vacinado e uma porca o seguinte: ,O Sr. Mariano Me-
,

Idês�es produtos. ,

, .

morreu 68 dias após vacinada. lo, proprietário de 28 porcos, Os primeiros já a venda, são:

Entre o' período de v�cinação I perdeu 27. Forneceu �l'guns I SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos de

e morte a porca deu cria e mor- porcos mortos ao �r. Jose M�l- , e"fiO g.

'reram somente dois leitõ.es. [ler, para fabricaça? de sab�o VACINA CONTRA MANO,UEIRA: Ampolas de ·10 cm3 e frascos de

Não há casos de morte de e êste perdeu os sumos que ti- m« cm3.
,

suínos na vizinhança, o que nha em sua propriedade. Não SóRO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.

'parece permitir não se ?Ulspei-I existem, por or� _

outros �,aso� 'VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

'tal', ainda, de Peste Suma, se de morte na regiao, que ja foi de 100 cm3.

considerarmos, ainda, que .não percorrida pelo �r. Kn?ll, com VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cÍ:n3 e frascos

foram queimados ou enterra- vacinadores e toí relatlvamen- de 100 cm3.

dos os animais mortos, te bem vacinado pelo Sr. Knoll, Visão maior e mais perf-eita Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relgtivarnen-
BARRA DO RIO DOS BU- com vacinas Rhodia, ao preço

que a de um bom binóculo te curtos, o Instituto Pinheiros pão manterá grandes estoques, atendeu-
GRES - Situada há mais ou de Cr$ 10,00, Declarou o Sr.

alcança quem tem sólida dr}, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
menos vinte e cinco quilôme- Edelberto S-chiestl, Intendente instrução, ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com ahso-
tros de Salto Grande, nos pa- de Perimbó, que �ouv� prefe- Bons livros,' sobre todo. OI luta garantia de atividade máxima,

rece ser o local de maior nú- rência ao servlço nao O�lclal do I essun tos: Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

mero de 'suínos da Região e Sr. Knoll, apezar da dírerença I LIVRARIA ROSA terínários de grande eficácia, como: Ternertna (Buco-Vaeiria contra

-com trânsito de porcos vivos de preço. .' Rua Deod(.ro� 33 _ Flo,ianópolis diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra �

intenso para Ituporanga, em Não nos fOl passlVeI en�,�n- Souba Aviaria, Vacina Contra a Peste Suína, etc� -

,carroças, onde são abatidos em trar suínos doen�es l�a regl�o, Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as d(}ença�
fábricas de banha local ou

re-I
mas é bem provavel,que eX1S-

ldOS
animais doÍnéstico&, serão prontamente respondidas pelo Departa-

metidos para Rio do Sul. tia Peste Suína pOJ� al e em ca- positivarmos foco e o Sr. Inten- TIcnto de Veterinária.
O Sr. Theófilo Horst, dessa so de positivo sera pont.o de dente prometeu ,envidar esfor-' Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten�

localidade, prometeu percorrer I partida para Barra do R'1O dos pos, para pos�tivaE um� cam-' derá diretamente a todos os pedidos. de seus produtos, quando não en

as "tifas" onde ,existem suínos, Bugres e Ituporan�a. panha de vacmaçao, aVlosando-1 contrados na localidade de residência do solicitante.

acompanhando vacinador de -O Vereador Jo�e d,e .Abreu, nos pelo telefone, caso nos C'on-'� "'---------------------.,...-----
,

nosso serviço, caso pudéssemos proprietário de F'armaCla �m siga ,algo. II C A P I T A L A R IIcolocar o mesmo a disposição Itu\poranga rec�br:u, do Pl�:, Tivem?s notíci� d� Joco �e "

.

em Barra do Rio dos Bugres. feito de Bom Retlro, 1.040 d?s(.�, Peste Suma em RIbelrao Mahl- -

ITUPORANGA � Ex-Salto de vacina e vendeu e aplICOU de, local entre Rio do Sul e Sociedade de sorteios e seguros contr�, aci�entes pessoais, cúnce4

Grande _, Colônia próspera. 600, Pela declar.açã? do Inten- Salto Grande. .

ricndo mais ou1 ros benefici.os de' carater aSSIstencIal.

com grande movimento de suí- dente o mesmo v,acma com lu- Foi o que observamos em yia-l Representante em Florianópolis:

nes, será a exigir cuidado.s do cro de Cr$ 0,50 e pelas suas jem feita e aguardamos ms- , ' PEI?RO NUNES
.

nesso Serviço. Zona indene, próprias com lucro de ,Cr$ 0,29' trucões vossas sobre os fatos I Rua 21 de Maio 801 (EstreIto)
.

por r -uco tempo' segundo nos Eslamos aguardanQo not!- que' os estão sendo relatados.

l
Sorteios mensais, mediante mens.ahdade de

C.r$ 20, ,0,,0, . al.ém
da !óia

parf"f ". cias de apareeiment8 de morte Ass, Alberto dos Santos, - tnicial de Cr$ 1lJ,oo apenas.

0;:::1', Indentente _ JoaquIm de suínos em Perimbó, para Veterinário - �'J".
"

_ '

PartieipaçãQ aos ..c�o� � _..:!l'�I'•• l>Jl:�L,�,j (.. _3

-Co'liIhate;à peste suina em Bom Retiro
iRelatórvo ,do veteTÍnáTio incumbido da inspeção

: CUIDADO com os inseticidas de

lenta! Êles não matam os insetos

com a rapidez necessária

proteção

/

'Maquinaria Sul Catarinense
, Comércio. &' Indústria

S.A-

Convocacão de Asser.l,bléia Geral Extraordinária
Pelo presente, e na fórma do art. 19 dos Estatutos, são

convidados os senhores acionistas da Maquinária Sul Cata
rínense S/A. Comércio & Indústria - para a assembléia ge-

'

ral extraordinária que se realizará no próximo dia 2 de dezem
bro, ás 9 horas, na séde social à rua CeL Marcos Rovaris, em
Cresciuma, neste Estado, afim de delíoerar sobre a seguinte
ordem do dia: '

1)' aquisição de prédios e terrenos para instalação da
séde social e oficinas;

_ 2) relação da sociedade com os' seus acionistas.
3) outros assuntos gerais de interesse da sociedade.
Cresciuma, 22 de novembro de 1948.
Celso Ramos, Diretor-Presidente.

IfUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.� 68 • 1.- ANOAR

.C"'I<" P'O:;I"\..lIoel . l"lEFOI'I!6�fO • tEl.tQII"",,",S: ·I'tIOfECfO......

Agencia Geral para S. Catarina
t{Ui:! Felipe Schmrdt , 22--Sob.
C. Fnst e+, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
.

binóculo
Grande

........-.- .-_ _• .;. • ••• _·_- --w -..-.-�--

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

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS' Cr$,

� Responsabildades '..... Cr$

I �
Receita .. ,... . ,......... Cr,$ 67.053,245,:10

V.188-O [li �;,:I;:::';��d�;': últi��� io ���<: Y: 76 :iE�m:�: ·l�Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Eraucisco de Sá,
Anísio Massorra, Dr. Jo'aquim Barreto de Araújo e José Abreu.

...._ _
• ..t-.»;._._._-_._-..._."..,.,. _._._._.._.""._._. _-••_._-_-•••- ••,.---_ .

, .

80.900.60(i,30 ,

5,978.401.755,97

Produtos
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s (' J.I�'1'f! 00 - Quar i.a te"" 1 a. Dezembro ele ,,.4 li

COQUEIRO.S PRAIA CLUBE'- �INA�GURARÁ COM GRANDES FESTAS, SOLKNIDA1lES, REGATAS.!
VELA, DESFILES NÁUTICOS, BAILE E SARAUS, SUA MAGNÍFIC� SEDE SOCIAL NOS DIAS II E 12 DO CORRENTE ..

OS ASSOCIADOS QUEIRAM RESERVAR SUAS MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.
I .

.

Em '12 e 19 do corrente. Càtarinens'e de VelaCampeonato�-------------��--�----.----��-
o

"'=-�-. --= - -_

raia do Coqueiros Praia Clube será o local das disputas
'

------------=-------------------
.,

. Camp�li)u:®t:() ,catarinense de

C?nforme o progr:;nr,;á de Vela (le 194.8, que, dada a an
atívtdades da Federação de síedade e ínterêsse reinante,
Vela e Motor de Santa Catari- entre os pratíeentes do espor
na aprovado em agosto do te náutico, promete ser' dos

ano em curso, d�v:e.râ ser rea- mais 'sensacionais e renhi

Iízado em 12 e 19 do corrente, dos, hajam visto os progres
na raia dó Coqueiros Praia ses obtidos pelos I'novos" de

Clube, na Praia da Saudade, Q manejo do leme,

A

.'

, ,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

BAR F"lGUEIRENSE F .. C�-
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES
.CAFÉ, CHOCOLÁTE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS, SA�,,�

DUICHES, CACHORRO' Qt:ENTE.
,lOGOS DE PING·PONG .. ;

BAILES .�"
. "

511s FEIRAS, SABADOS E DOMINGOS' DAS 19 HbRAS ÀS 22 HORA�
das Económicas e Fa. ;;âcia-Oâu!l ternizaçâo Académica", sei-á el'elua- 5"s FI;:IRAS, SABADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS Mil 22 HOllAS

tologia, disputarão hoje � primazia 'do o prélio único e decisivo do ccr- MATINÊE INFANTIL
10tb�squete 1l0bsdlllCiO� ..�adêm�cI)S .lame de futebol .dos lOs Jozos IIl- DAttttAQUINltAS nÊ-tnüNQUEDOS...

-.,

�.i

ca armenscs, o c ecenuo •.hsegull1li" . _", ,

tormaçào :
.

, tre os quadros das Associações AlI&- CADA (;LTIMO DOMINt.Ú no MÉS. RECEBERA UM PRÉMIO A CRÍAN-
Far�utdonto5: Acv, Claurl, '. 1'«:- Iicas Acadêmicas das Faculdadcs d., ÇA QUE TIVER MAIS FH.E:Ql:1ÉKCIA NAS MAtINÉES

nato, Erriani e Kirsten (Ger». ,!(,). Direito c Ciências Econômicas, ,). - ._- - ._--_ _ _-_. __•••_. ..,...._ " -

quais deverão ser êstes:
Eco noruistas: .loâo, Eugêrrio, \ri A . S'a-ODireito: Fulvio, Hamilton e Hélje

:.vIcio, Tamoio c Albi "Saulsi nho )
; Milton; Dalmo, Boos e Tales; Cal'

Pré.lio de .lutebol melo, Caldeira, Jaimor, Eduardo Q

Terminando ° CI 'I!do campeonato. Domingo próximo, its 9,30 huno. ! �elson.
empatadas na 1 H co .•=cação, as e(jl,i.. da ruanhá, no grama,do ela Penitei]"! Ciências I'�('()nômicas: .À theri no

pes cÍa� .Associações \tléticas :\(';1- r-iúr ia do Estado, prcccdcnrlo à -�rasmo e João; Lourival, ,Nels.O\� .. Todo O mundo esportivo pítal bandeirante. Para maior

dêmicas das Faculdav=s de "" di "('I"" I' I C f,,,, IlamoIO; AIIIl, Baasch, Saulsinhc brasileiro aguarda com indis- brilho, a iniciativa dos confra-
Clt'n- ",I an IOsa ,lUl I ascar a (e .011. ,

-

[Hui e Mnri Io. farcavel entusiasmo a corrida des paulistas conta com o

C
-

d L
- ) Nessa peleia a equipe da A. A. A rústica de São Silvestre que a .apoío e a bôa vontade de to-

O raça o e eao» I da Faculdade uo Direito exibir-se-u popular "A Gazetta
.

Esporti- dos os esportistas que alme-
I com seu novo c belo uniforme cs- va", de São Paulo, promoverá [am ver €nriquecido o esporte

P01' RAUL D. SILVA I
portivo.

.

no dia 31 do corrente, na Ca- nacional.

Por certo todos conhecem a crise sucede em todo o terri-. .

Em todas as capitais dos
. história de Sanford, porém na- tório �acional, 'bem .como na O 8ra',1 no Latino n meriC&DO dA Rox Estados da União serão reali-

da custa relembrar a ascencão Argentma e Uruguai; neste ,li "
.:

.

zadas corridas preliminares no

vitoriosa do valente. médio último país está a pique de Pa:a paltIClp�1 do X�II Peso pena - Kaled Cury, dia 12 do corrente, concorren-
barriga-verde. Vindo de San- voltar o amadorismo.

' Campeonato Latll-;lO Ameríca- paulista. do os atletas vencedores de ca-

ta Catarina, precedido de pou- Felizmente, ainda há ele- no d.e �ox, a r.eallzar-se . e:r; Peso meio pesado - Jorge da capital á sensacional' rús
co ou quasi nenhum' cartaz, mentos que, cientes de seus de- Santu�.go do Chile, C! Brasil ja Matuck, carioca. tica da meia noite do dia 3L

não despertou o mínimo ínte- veres profissionais, lutam e orga�I�ou a �ua. eqUlp�, a qual Peso médio - Paulo de Olí- Todas as despesas de viagem e

rêsse de quem quer que fosse. sacrificam-se pelo clube, a S�g�ll a. domingo, assim cons- veira, carioca. estadia dos atletas represen-
Porém o destino reservava ponto de exporem-se a ímí- tituída:

.

Peso pesado - Vicente dos tantes dos Estados em São
a todos uma enorme surpresa. .nentes perigos. Dentre eles ci-' Peso l�ve - Ralph Zumba- Santos, paulista. Paulo serão custeadas pelo
O rapaz loiro, de estatura mé- to Sanford, que mais que nin- no, paulista,

", '.

Peso galo Honório, maior jornal esportivo do Bra-

dia e apreciável físico, iria guém, vem demonstrando ca-' P�so mosca - Jose Pereira, paulista. sil, .

treinar no Corítiba.· Em seu balmente o quanto está longe Canoca. Pelo que se informa, tam-

primeiro ensaio de conjunto, dos falsos profissionais.
J' domíncro ?

bém tomarão parte nà Corri-

teve uma atuação não de todo Qu�ndC! .entra em campo é ogos para Omlnqo. da de São Silvestr,e diversos

excepcional, mas satisfatória. rara JustIfICar a sua escala- _ .. - -. representantes das Federações,
Já no segundo, olhares de su:r;- ção é para o'anhar honesta- i Nao estamos bem ao par d? llzaçao do cam�eonato fm efe- Sul Americanas, entre os quais

't
b

d nad e' para
I

prog-rama da "mater" catan-I tuada uma peleja entre o cam-
presa, viam nele o substituto men e o seu 'Ür e o, -

b' .
o atleta Cabrera, da Argenti-

ideal para Lanzoni, e a oportu-" lh
.

a"
'

ara 1 ,nense peao e o com' mado.e logo em
na, vencedor da maratona nas

tmod' ar � c::;n:lls 'fe,
p comuo- I - Foi' encerrado, domingo úl- Iseguida um torneio de encer-

nidade surgiu na partida con- ar o prmcIpIO ao 1m, .' t ··t d' t S' - F C D Olimpiadas de Londres.

tra o Vasco da Gama do R'io amadorismo, .sem esmorecer,
I tImo: o .c�mpeona o CI a mo ramen o. �ra que. a , . . A Federação Atlética Cata-

de Janeiro. Nesta .peleja qua- correndo durante os noventa e. at�_ ag.ola nenhuma comu- se esqueceu.
. _ _ I rinense, que tomou a· si o en

si todos fracassaram, e entre minutos, defendendo titânica- 11lc�çao I ecebemos, quer d.a Com? se sabe, amda nao �ao cargo' de promover a
-

prelimi
os que se salvaram estava mente suas cores e _atacando e�tldade o�, �os �l�b�s loc.a�s cCnhe�I?OS todos os campeoe� nar nesta Capital e já conta.

Sanford. leôninamente o adversáriq. I s�bre os P!�OXlmOs Jog_?s Of:CI- das Llgas nem. tampouco fOI
com o apoio de diversas agre-

A prova de fogo fôra ultra- Sanford é tipicamente com-
aIS ou ambtosos, a nao. ser o elaborado o regulamento .do mi.ações atl�ticas, resolveu dar

passada, e,
- desde aquele ins- batido, e o seu padrão de jogo camI?eonato_ est��ual cUJa da- campeonato

,

estadual. �S�Irr: por abertas as inscrições des-

tante até hOJ'e, ]'ogo após J'ogo, "d t' d.o Bigu' Quan-! ta amda nao fOI marcada. sendo, havera tempo suflclen de J'á facilitando assim o com-
e I en ICO ao v a.

E t '1
. '.

T
. t par a reali acã das duas

.

,

«o coração de leão" vem su- do salta para
.

cabecear ou!
s e SI enclO �lgm lca ..... que e

.

a z
,
o parecimento de numero bem

plantando todas as e�pectivas, quando disputa uma bola, o p�ssarem?s do_mmgo sem. a .ha- pelelas. .' I vantajoso de atl'étas, tanto-

a ponto de ser considerado, faz cheio de vida' e de "san-' bItual dlversao fute�ollstIca. Tem a pala�ra a F. C. D. e
desta capital como do interior

nos últimos compromissos, o gue". Em seu pensamento não! No ano passado, apos a rea- os clubes 10calS. do Estado.

me1hor elemento da retaguar- ha a palavra
.

"esmorecer", I
.

I F'
Il Pelos quatro cantos da imen-

da coritibana e o melhor mé- mas sim outras como: "devo I mp()ssive O iguelrense Jogar I sa nação brasileira a:tletas de

dio esquerdo do 'Paraná.
_ lutÇl.r, lutarei, elevarei grada- todas as categorias estão se

.

No entafntlo esdsas linhas.nao tivamente 00 meu esforço bem d.ominn_'O em Cre�ciuma ,exer�itando com �fti�CO? 'Pf�r�são para a ar e . seus suces- alto 00 glorioso pavHhão alvi-' � por a prova a reSlS enCla 1S1-

sos sucessivos, mas ,sim para verde". Porisso a defesa cori- Como noticiamos ontem em até a hora em que encel�ramos ca na maior e mais interessan-

elevar bem alto o seu espirita tibana, compromisso após primeira mão, o São José, vi- o nosso expediente. te prova rústica do Continen

de sã esportividade, como um compromisso, vê em Sanford ce-campeão gaucho de futebol Em todo caso, póde haver te, promovida ,pelo mais po

.'Verdadeiro gigante da lealda- um abnegado e incansa'vel

de-j.-de
1948, excursionará domin- um imprevisto e o Figueiren- pular jornal esportivo.�?

de. fensor. . go ao nosso Estado, enfren- se estaTá domingo para deli- Brasil: "A Gazeta EsportIva.
Ninguém poderá n�gal� que Os torcedores, em Sanford tando em Cresciurp.a, nos dias ciar o aficionados cresciumen- de São Paulo_

o profissionalismo esta en; �e-' enxergam o tremular soberbo 4 e 5 do corrente, dois f�r�es ..es .

. cadência, isto porque van�s e altivo do magestoso pendãó selecionados da Liga At�-etIca O TESOURO PEDIRÁ RE- PASTA CENTAL

jogadores, com o fito moneta- alvi-verde. 'da região mineira. VANCHE! R{)RT'N�ON
rio, vêm única e exclusivamen- Assim eu vejo Sanford, esse Em vista' disso; torna-se im- Ao que a nossa reportagem
te demonstrando má vontade Sanford que conquistou' o co- passiveI a ida do Figueirense poude apurar, o Tesouro F .

.e displicencia. Q joga��r pen- ração. dos coritibanos, t:;sse àquela cidaJde nar; datas re- C., que vêm tendo destacadq.
sa em cuidar de seu tISICO pa- Sanford magnânimo e esfor- queridas pelo alvi-negro, as atuação, solicitará "revan
Ta a reforma do contrato,' [. çado, esse Sanford que podeni quais serão ocupadas pela che" ao Imprensa Oficial F.

ignorando que com isso' esta ser chamado "O Coração, de temporada dos "zequinhas" C., que o abateu por 5 x 1 em

procurando a sua própria de-, Leão".' 'gauchos. sua peleja de extréia, realiza
cadência, pondo seu quadro (Transcríto de "A Gaz2ta 1 Ainda mais, nenhuma res- da em outubro passado, no es-

-em Pl'ec� situações. Tal; do Povo", de Curitiba). 1 posta recebeu o Figueirense tádio da F. C. D.

Primeiros Jogos Universitarios Catarinenses
Será decidido hoje o titulo má-ximo de basQuet&. -Domingo

. o prélio decisivo de futebol .

Depois de vários adiamentos .. il'
rá realizado hoje à noite, com iní

cio às 19,30 horas, na canchn ilu
minada do Lir.. Tenis Clube, a [w

Ie]a que dccídi-« a posse do titulo

a.

máximo do basc-uete uni versi l árr»
em Santa Catarsna, nos lOs Jogos
Universitários C�taI'Ínenses PJ'Oi1I(,
vidos pela, Federe-cão Atlética Cata
rinense de Estudaates.

Silvestre de 48 será
. "maior do Conlinente

«Sanford, O

!
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Dr. MUtou simonelPereira '

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores B�ne-

, "

ãícto Montenegro e Piragihe No-
gueira (São Paulo)

Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS _ CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle; ,e tratamento
especializado" da gravidês. Distur
bios da adolescência e da menopau
aa. Pertubações menstruais, .i:l�l'l'
mações e tumores do aparelho gení
tal- feminino.

Operações do utero, ovários, trem
�as, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
:ASSISTENCIA AO PARTO E Ol·E ..

RAÇõES ')BSTÊTRICAS
Doenças

'

glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
�h!turbios nervosos - Esterilidade

,- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tcl,
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza ._ Tel. 846.

DR. POLYD'ORO ERNANI' DE S
THIAGO

Médico e parteíxe
Do Hospital de Caí-idade de F1o

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças' dos órgãos internos, espe
eialmente do coração e

-

vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas. internas

ClínIca e cirurgia de senhoras -

Partos

FISIOTER�PIA - ,ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL •

HORÁRIO DE CONSULTAS: -,

c'Pela manhã das 10,30 ás 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÊNCIA:
Avenida Trornpowski 62

Fone manual 766

OOú\\lP�lHI� �
.__ ACCIDENTES

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral -
Doenças de Senhoras _ Partos -

Vias Urinárias - Rins _ Coração
- Pulmões -, Estomago _ Fígado

,

Tratamento da Tuberculose

IRaios X _ Eletrocardiograf'ia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 h 6
_ Fone 841. FLORIANóPOLIS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral _ Doenças de Senho

ras _ Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 _ Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ram0S 'no

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

"

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

, do' Brasil)
Médico por concurso da Assístên
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
'Ex-lntern0 dr Hospital 'Psiqulé.·
tríco e 'Manicômio Judieiario

da 'Capital Federal ,

Ex-illterno da Santa Casa de MI·
sericórdia do Rio de .ranen-o
CLíNICA M�JCA - DOENÇAS

Nl:!:RVOSAS
Consultoria: Edifício Amélia

Neto - Sala 3,
R.�idência: R.ua Alvaro de -oar-:

, 'Va.llíÓ, 70,
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305,

Dr. Roldão CODsoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE·

NHORAS -,- PARTOS
<" Formado pela Faculdade <Íe Medi
ema da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�
Serviço_ Cirúrgico do Prof. ·:'Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e via! circula
res, intestinos delgado e grosso, tiroi

de, nns, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro ]

ceIe, varizes e herna-s.
Consultas : Das 3 ás 5 horas à rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telef, 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef, M. 764

-------------------_,------

a r
Desde CR$ 30'0,,00 a CR$

metro quadrado
o500.00

- ,

Aceita-se representante no interior do Estado.
Caixa Postal 139 _ Flcr'tanópolis

Cartas para

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.
.Nome ..

Clínico e operador Rua o o· o Est.· Civil o •••••• o _. o. D. Nasc. . .

(_:onsultório; Rua Vitor Meireles, 26.
Ma-eTelefone: 1.405

CODsultas das 10 á. 12 e da. 14 ii
13 hrs. Residência: Rua Blumeuu,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Pail)o Fontes

D�. Mário Wendhauea
'''1'nica médica de adultos e crianÇA'
Consultório - R.ua João Pírrto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 bar..

Relidência: Felipe Scbmidt n. JIl.
Telef. 8121 Dr. M. S. Cavalcanti

Clinica exclusivamente de criança.
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M, 732

DO
�05 CO�1RAo
TRABALH�

SEDE SOCtAI..:

po�ro ALEGRE

RUA VOLlJNTÃRIOS DA PÁTRIA N,· 68 1.. ANDAR

".l�" POSTAL, 583· TELEFONE 66�O • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

Pai . . . . .. . . . . .. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeo-
Emprego ou Cargo . .. ,.............. ..,...... do artigos de consumo domestico.
Cargo do Pai (mãe) .,.......... ..,...... . ,.....

Informações ,na Praça. 1 de No-
Ohserv, . . . . . . . . . . ..

vembro n. 22 _ 20 andar.
................................................................ , ................................. ,

I

Transpor tes regulares de cargos dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA rUBR
Informaçõe. comos Agente.

Ftorienôpot» - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( En i. te eg

São Frenci.co do 5ul- Carlos Hoepcke S/A -cr - Teleloo! 1), MO') � & M: �CK!genea Geral para 8t8, Catarn8
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 Te1. "Protectora" FLORIANOPOLIS _, _ _.,,_-----_,_,,_._,_----- _,.,...--_ ..........---_ .._-----

I "" rê ríIlI fabric:ant .. � di9tr.ibuidoX'Els· dali! afamada. con- I-"
,

'11 ii f*cçõe� "DISTINTA" l,jO RIVE'r. p·Of!ll1lUI!J um (;irara-
d\\l mod::h:n�n'l:c ,i� (;(il9smiro�. lflllcactt'l1l, bJi:ra6

I
b��lil; • ba.!l'nto'll. alqoõôee-. m(:!:tDe- <!t Ili ..Ú)1t.... lfln�o� IPU"'':'>' Q)H�lQ.\(I;fl;, �ue' (.,ceb .., diI"It'ltCme.td:." d�u

a\4.lhpl"tlI� Edbl!"'ca,." lf. l!Q,G ""I\. CAlt'ITAL- "hamo G tt't<'llt!'loii!o do� BXUl\iló C!"'�"":I""'�'"�li:.Iti'''' d<:i l!i"llt·llId�'" !"in -Elnl\10 110 ih@ í<l\""'4r.a.m <)I". I'G'�f>ito e;nh,1ll' d. i)f!i',hlW� om lua. ccmprce; MATRIZ .1(\'!1' :rlo1,ti)i:l:"1l."::-H"H�, ,., rTLU�jH >:/l� �\,' ·�·.'n"u O) L,-d�eo •

............amBN....am....BB..a�M@QQQ�..BmD2=@%mMm�i�§�Ba...riD.Re5=..Em......am·.u..mm�emawea9.�!5�..�����-�:��uw�dma�=s_m--$�$dam����§�wmm��..
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l\Iial<:re:s recursos para: alTroca· de notas
Colônío Santo Teresa I Rio, 30 (V. �.) - Realizou-'

_ 2e no Itamaratí a cerimônia

Da
da troca de notas entre os srs.

tribuna ela Assem')Léia Legislativa o deputaio Biase Faraco Acíolí, ministro interino das.

, apeLa para os seus nJbT,eS pares, a propJsito de Relações Exteriores e Herscel V.

u71'L pedido de crédito. Johson, embaixador dos Esta-

, V�rsandoO. matéria de áSSiS-1 quais
as prefeituras se prontí-

dos Unidos da América do Norte; .

te.ncla social, O sr. deputado ficam a colaborar nessa verda- Referindo-se as conversações

I BI:ase Faraco OCUpou, ontem, a deira "batalha da diazona" e
entre as autoridades brasilei

a I tribuna da Assembl.éia Legis�a- sabemos de movimentos popu- r�s e os representantes do go

tIva� de onde profenu o segum- lares com a mesma finalidade. verno americano ao prossegui-

Visita ao Generai Falconiêre .âa Cunha.-Aprovada em primeira te dl�,curso:, E�tretanto o tratamento pe-I mer:to
do prog::ama de recupe-

discussão a proposta orçamentária.-Auxilio à Tran�Itando po_r esta C�- la d:a�ona é uma empresa mui- raçao estabelecI,do em 1940 para.

Associação dos Ex-Combatentes,
sa uI? "ProJeto de LeI ,que abI,e to sena para que possa ser ba- i e::;�udo .

e pesquisa dos recursos

A, sessão ordinária de segunda- çamento da Prefeitura, O sr. 05-
O crédito de Cem mil .cruzeI- s�3;da em orçamentos impre- mmera�s. do Brasil. Êsse progra

feira última, presidida pelo sr. Ba- valdo Machado, em seguida, decla-
ros para a compra de diazona, vísíveís.

ma sera inaugurado pelo Depar

'lista Pereira, contou com a presen- rou ter razão o seu colega de ban- ache� opo:�uno tece,r algumas Pela Constituição somente ta�ento Nacional de Produção

ça de 15 srs. Vereadores. cada, sendo consignada a quautia considerações 'em torno do as- em abril o Govêrno do Estado Mmeral, do Ministério, da Agrí-

Aprovada a ata, foi lida volumosa d 3 '1 ?OO
. ';J u t

lt
. < e mi. e � cruzeiros, anuais, 'J� S no,. .. .

poderá solicitar a suplementá- cu ura e pelo Bureau of Mines

matéria do expediente, destacando- subvenção a essa associação. A díasona é um med c m
_ G I

.

I S

se oficios do sr. Prefeito Munici- A seguir a sessão fui enoerrud« ,:
"

','.' I a �n-, çao da Verba, ora em jôgo. eo ogI�a urvey, do departa-

pal remetendo projetos de lei su- e outra convocada para o dia imc-
to antí-Ieprótíco que hodíer- menta Ianque correspondente.

plem�n�ando várias verbas orça- diato, com a seguinte ordem do dia: namente tende a deslocar o Os que conhecem a vida nos

:mentanas e concedendo pensões segunda discussão da propost�\ promin, sobretudo devido o Leprocomios sabem como é, me- nossos nobres pares, neste par-

as villvas de ex-funcionários da- orçamentária para 1949. seu fácil manejo. lmdroso o trato com esses do- ticular.

quela edilidade.
S E t

•
O promin é usado, via de re-

. entes, sujeitos a uma dura pro- e o xecu ívo dispuser de

YJSTTA AO GAL. FALCONIHlE HOJe no passado gra, em injeções endovenosas, vação, ávidos de algum reme- outros meios para atender às

DE CUNHA
" a loque

acarr.eta uma serie de dia salutar que os livre de necessidades eventuais decor-

O primeiro orador foi () sr. Os- A data de hoje recorda-nos dificuldades, que culminam seus males. ,ren�es �e�se tr_atamento, até

valdo Machado, Iider ela maioria que:
com passiveis acidentes duran- Por outro lado estabelecer I

abril proximo.nao temos dúvi-<

o qual se referiu à chegada, naque� _ em 1640, Portugal revoltou- te a, sua aplicação.' privilégios entre os habitantes da em aprova.r O crédito de

1: dia, a esta Capital, do, ilustre ali-
litar, sr. General Olímpio Falco- se contra o domínio espanhol, A diazona é usada por via daquela Golonia em subminís- apenas cem mil cruzeiros.

niére da Cunha, nosso conterrüneo sendo aclamado rei, com ono- oral, portanto de aplicação trar medicamentos, alem de ,�aso contrario rar-se neces

e uma das mais brilhantes fianras me de D. João IV, o Duque de muit<;> mais fácil, cômoda e ser desumano, seria perigoso,
sana um.a emenda pel.a �qual

do Exército Nacional. Disse o'" ora ..

Bragança',
acessível. por acarretar o risco de des- o E.xe.CUtlVO venha.a díspôr de

dor que .o ilustrado militar se ir-i-

f t

pôs à estima dos brasileiros nr-lo
_ em 1764 na Vila do Prín- Se bem que, tanto um como contentamentos insubordina- su ICIen e numerano, para que

seu passado de soldado ilustre .. cípe, hoje cidad.e. do Serro, Mi- outro produto, se ehcontrem ções e mesmo T�voltas, motiva- medicação t� dis)?�ndiosa seja

peja brilh�nte, f?lha de servi+ ,'; 'nas Gerais, nasceu o poeta Jo- ainda na fase experimental, os dos pelo desencanto de uma e�pre.g�da cíentíftcamente e

prest�dos a Pátria, destacando-o ". sé Elói Ottoni;
fatos atestaI? que a eficiência esperança malograda. n�o sejam �albaratados 'os

\('1' ;EIdBo comandante de um corpo _ em 1763 realizou-se o ban- da díazona e semelhante a do
dinheiros publicas,

(a , em luta. na Europa <.'111 '1'
• Cremos po'" I'SSO que o cré Oportunament C'

última guerra que assolou � mun'- quete oferecido pelo Governador promm.
,- _" ,"" ,e,. na om�s-

rlo
.. Assocían�o..e a essas palavras, desta Provincia, Coronel Antô- É de se ressaltar a influência

dito proposto é insuficiente, s�o �le Sa�de Pub�lCa e ASSI�-

o lider da Iillnoria, sr. Gercino SiI- nio Francisco Cardoso de Me- favoravel que a diazona desem- para a finalidade a que se des- tência Social, terei oportuni

V?, Jel11bro� .fôsse nomeada Comis- nezes e Souza, aos franceses que penha nas localizações muco-
tina e, corno médico, sentimo- dade de voltar ao assunto que'

�ao para vl.sItar, en� .nome da Cã- aqui chegaram em 29 de no- sas de infecção fazendo desa- nos na obrigação oe alertar os ora estou apenas comentando.

In�ra, tão Ilustre visitante, o que

---------"----"'-----

íoi aprovado. A Comissão em Cal!- vembro de 1763 com os navios parecer essas lesões e evitando,

sa foi constituida dos srs. Osvaldo "Aigle" e "Sphinx", proceden- com? isso, po� vez�s" m�lindro- �OS
Hachado, Gel'dno Silva e Guido tes do porto de Saint Silvan; sas mtervençoes cIrurglCas.

,Bolt. _ em 1822, D. Pedro I foi co-
É o caso era localização la-

roado primeiro Imperador do ringé que, obstruindo as vias
.

t' d d t'
Em consequêncía, faleceu um capitão e ficaram feridos um

Brasil; repua onas, po.e e ermmar

f" F t-
tenente, um sargento e, dois soldados

_ em 1822, por decreto foi a as IXla. az-se en ao neces-

criada a Ordem Imperial do sária a abertura cirúrgica da Rio, 30 (V. A,) - Doloroso

Cruzeiro e na mesma ocaSIao traqueia, abaixo do ponto de acidente ocorreu ontem naJ ci

assinados os decretos dos Te- obstrução. ciade de Rezende, onde as tro

nente-general Curado e deputa- Quanto à tolerancia dessas pas da Primeira Região inicia

do Antônio Carlos nomeados medicações devemos dizer que ram os preparativos para as

grã-cruzes. José Bonifácio re-
tahto uma como outra são tó- manobras dêste ano. Dois ca

cusou por ter sido criada segun- xicas, exigindo vigilancia mé- minhões do Exército chocaram

do sua proposta;
dica e muitas vezes medica- se violentamente nas proximi

_ em 1824, foi jurada a cons- ção complementar sobretudo à dades do acampamento resul

tituição do Império no Recife;
base de extratos hepáticos e tando sair gravemente, ferido

_ em 1839, foi reformado no
vitaminas. o capitão Manoel Sodré, do

posto de cirurgião-mór o Co-
O custo do tratamento pela Terceiro Regimento de Infan

mendador Tomaz Siqueira ,de
diazoha é calculado, em esta- taria, que faleceu pouco' de-

Souza, catarinense ilustre; ,

belecimento nosocomial, ao re- pois.

_ em 1842, convocada pelo
dor de dois mil cruzeiros, por Em consequência do aciden-

chefe da revolução riogranden-
ano de tratamento e por doen- te também ficaram feridos o

se, abriu-se o Congresso Cons- te.. - I sargento Jones Severino Rosa

tituinte de Alegrete; ,A Coloma S. Tereza. possue e os soldados Valban Freitas e

_ em 1893, chegou a esta ,en-
cerca de 490 doentes mterna,-, Manoel Góis e o tenente Cris-

tão Desterro, sendo recebido dOS._,. ,. .

tavão.

festivamente pelos seus partidá- f if?3:� �es no�sosdpatnclOs, .1I�- I A situação mais melindrosa é Conwlta das 10 ás 12 e (las

rios, o General revolucionário
e 1Cl a os p� a

.

oença, SUJeI-I a do soldado Valban Freitas, 16,30 ás 19 horas.

Gumercindo Saraiva;
tos a uma sma mgrata e que ---------------�!

_ em 1907, os trabalhos na
estão reclusos tambem para FRECHEstrada de Ferro Santa Cata-
benefício da população, que

. ANO f� J
rina, tiveram início em Blume-

assim ficará protegida contra
-- ... •

o contágio. . �ma vez por semana, pelo menos, converso com

N.('!stas condições e para que os �Ilosofos q';le habitam os meus livros. Ontem pales-
todos os doentes sem distincão tre� com MatIas Aires atravéz das "Reflexões ... " -

sejam beneficiados pelo espe- vali?sa lembraJ:?-ça �o excelente colega e amigo João

rançoso medicamento que é a B_atIsta Bonassls. LI-O .e reli-o: "Os erros comumente

diaZloha, seriam necessarios �aoO par�o� da sabedoria humana; o errar propdamente
cerca de 81 mil cruzeiros mel1- e d�s .sabl?s., porque o erro supõe conselho, e premedi-

salmente. t�sa�, os 19nor��tes' quase que obram par ihstinto; a

SERViÇO DE
Ao tomar aperitivo Ora o crédito solicitado de ClenCIa �abe, legl�Imar o erro,. a ignorância não; por isso

METEOROLOGIA Peça Bitt ... �

100.000 cruzeIros não poderá nesta nao ha p�ngo d� que nmguem 00 aproOve; em lugar
..... atender nem dois mêses de me- que naqu�la ha o perIgo de que a multidão o siga' O

Previsão do tempo, até 14 ho- Aguia puro
dicação, em massa. erro n� mao �e um sá�io é como uma lança penetr�nte

ras do dia 10 de dezembro:
É bem verdade que outros e forte, na mao de um Ignorante, é como uma arma que-

Tempo: instável; temperatu- O Aperitivo completo
recursos serão canalizados pa- prada, sem uso, sem consequéncia".

ra: estável. Ventos: variáveis
ra aquele estabelecimento e

_ E,mais: "A _vaidade nos propõe, que o mundo todo

frescos: Temperaturas extrema� A DONA DE CASA
com aquela mesma finalidade. se apllca em regIstrar os nossos passos; para este mun-

de hoje foram: máxima 244 e
prefere uma BATERIA DE ALU!I1JNlO? Temos, mesmo, através do ex- do e que o�ramos; por isso há muita diferença de um

""'. l'nl'ma 19 4.
' PO,de recebe,la de presente, preferindo oCA· pedI'ente tomad

. � .

d h "1
Aa

' O CIenCla e amem, a e e mesmo: posto' no r,e.tl·r'o e' um homem'co-
, FE MIMI. E como é delicioso o café MIMI. d

'I� �==�����=�==�������e�s�p�a�c�h�o�s�t�e�l���I���'f�i�oo�s�2P�e�1�OS
mum,emuitMva��n�oommffios��n�q� O

iI
�omum do� ho�ens: porém, posto em parte onde o ve-

,I P A R A F E R IDA 5
I Jam, t.odo e açao, movímento, esforço".

,I�',' E C Z EM" , ' centAlhda: "A Stindceridade é simples, grosseira, e ino-

AS, e; � engano o o se compõe de arte".

I N F L A M A ç O E 5,
MaIS adiar:te: "A. vaidade pode enganar a cada um

I pelo que respe�ta a SI, mas não pode enganq_r a todoS"

C O C E I R AS,
pelo que respeIta a cada um". .

F R I E 1/ tE: "NIão po�e haver Justiça, quando esta se ex,erci-

I R AS,
a p.ara ,a gum flm, quenão seja p.or ela só; nem pode

E 5 I s�r Justo nunca, quem tem por obJeto principal a gló- '

P I NHAS, E TC, na de aparecer".
'

�===============� GiliUierme Tal.

Na Câmara

,��-----------------�---------------------------------

Florlanõpoll�, 1 ele JJezembro de 1948

'i'fí I

:AUXILIO AOS EX-CQMBATENTES
Em seguida o sr. Jairo Callado

da bancada pessedista, lembrou l1ã�
e�tar c�msignado no orçamento em

dlscussao, a subvenção à Associação
do.s E�-Combatentes do Brasil, ili

�el�o esse assegurado pelo art. 11,
mClso. Vf: do. Ato das Disposições
ConshtuclOnms Transitórias. Pe
diu. após outras considerações
fôsse

.

êsse direito,' assegurado o��
preceIto legal, reconhecid'o no 'or,

Avisa a lll!.ldança ue seu co,�

sultório e resi'uência, para a

Hua Trajano 41.- Télef'One
1.009.

dois caminhões' chocaram-se:
PRL\1EIRA DISCUSS"�O DO

ORÇA.'VIENTO .

A matéria da ordem elo dia foi
R prÍlneir,a. discussã.o da proposta
urçamental'la da Prefeitura Mlllli
c-i pai para o exercicio de 19,19. Li
<los os pareceres das Comissões Be
,..[Illentais, foram êste.s aprovad�s
e, em consequência, várias altera
ções _no oTça.mento, entre as quais,
10 HuI cruzeIros, na rúbrica "Sao:
de Pública", palra auxilio aos Le
prosos, atendendo apêlo ria Asseril
bléia Legislativa do Estado' 10 mil

eruzeiros, ao Museu HistBrico; a
mil cruzeiros a diversas associações
estudantis.

, O sr. Gercino Silva extranho'-l
ser pequena a verba para Educa
ção Pública havendo o sr. Osvaldo
Macha,do esclarecido o assunto sa

tisfatóriamente. Ao se referir' ás
diárias a serem pagas aos srs. Ve

rea.d<;>res, disse ser a verba orça(la,
sufIClente, declarando que o au

mento de subsidios d'Os deputa!los
federais é "uma verdadeira conoe

n�çã'o do regime", e, por isso, o

Dfl,O aumento das diárias aos Verea
dores é gesto digno de registo.

que fraturou a coluna vertebraL
O corpo do capitão Manoel'

Sôdré foi transportado para o

Hospital da Escola Militar de

Agulhas Negras, sendo depois:
removido para està capital, on
de hoje se realizou o enterra

mento.
Na estação da Central do,

Brasil o cadaver do inditoso
militar foi recebído pelo repre
sentante do ministro da Guer

l1a, altas patentes do Exército e

numerosos oficiais de diversas

patentes.
DR;-.-;S:;-:A;';U-;;L�O;_-;:R:-:AM=O�S:---

nau;
- em 1909, foi lançada nesta

capital a pedra fundamental do
Asilo de Mendicidade Irmão

Joaquim".
André Nilo Tadasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


