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o SENIC e o SESC não 2- aniversário de
formatura dos coo

iucorporados aos Institutos de Previdência ladores de 1946

Soc. ,de Higieoe e
Saúde Pública

Na· Assembléia Legislativa
A

-

sessão' de . ontem

Na sessão de ontem da As
sembléia Legislativa, depois de
haver ocupado a tribuna o sr.

Raul Schaefer, vice-líder do P.
S. D., que rebateu conceitos do

sr. Cardoso da Veiga, do P. R.

P., passou-se à ordem-da-dia,
tendo sido votado o proj eto
B3/48, que faculta o Montepio'
do Estado aos professores par
ticulares e que teve aprovação ..

A Europa Ocidental se previoirá contra
Qualquer ataque armado

Diplomatas das sete petências do Atlântico conferenciarão
WASHINGTON, (V. A.) - As sete "potências do Atlânti

co" farão saber à Rússia, esta semana, que. pretendem unir
se para for.talecer a Europa Ocidental contra qualquer ataque
armado. Diplomatas dos Estados Unidos, CV)ladá, Grã-Breta
nha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo reunír-se-ão a

por�as_fech�ldas no Departamento de Estado, pára iniciar ne
gociaçoes sobre o projetado Pacto de Segurança do Norte.

N.ão _foi fixa�a oficial.me�t.e a data em q�e começarão as

negociaçoes, porem funcionários norte-americanos acreditam
que será em meados desta semana. Antes de se chegar à eta
pa da "redação do tratado", transcorrerão várias semanas
durante as quais serão realizadas discussões diplomáticas �
numerosas conferências entre elementos do Departamento de
Estado .e .

os mais preeminentes líderes do Congresso; a quem
competira obter que o Pacto seja ratificado pelo Senado dos

Estad?� U�idos en: suas p.l:óximas sessões. As cinco nações
europeias ja mencionadas ja assinaram o Pacto de Bruxelas
que tem a vigência de 50 anos e as abriga a proporcionar "tod�
o auxílio militar e de qualquer outra natureza ao seu alcance
caso qualquer delas seja vítima de um ataque".

'

T • Embo�a as mencionadas nações desejam que os Estados
U.mdos adíram � Pacto nessas mesmas condições, funcioná
rlOSA norte-americanos esclareceram definitivamente que o
governo norte-americano não pretende chegar a êsses extre
mos, quanto a comprometer o uso de suas fôrças armadas.

TROCAM IMPRESSÕES
WASHINGTON, 7 (De Edward Depury, correspondente

da.�. P.) - Rep.resenta�tes da Grã-Bretanha, França e
Itália trocaram impressoes sôbre os problemas da defesa
da Europa Ocidental, com os chefes do exército e das fôr
sas aéreas dos Estados Unidos. O tenente-general sír

K�nAne.th Crawford! sub-chefe do Estado maior imperial
britânico, conferenciou com os chefes do exército dos Esta
dos Unidos em Fort Monroy, na Virgína. Sir Kenneth en
trevistou-se na semana passada com o chefe do Estado Maior,
elos Estados Unidos, general Omar Bradley, e outros oficiais,
no Departamento da Defesa Nacional, devendo regressar a

Yvastli:pgtQn esta tarde, de onde partfrá de" regresso à Ingla
�terra amanhã.

A atitude desassombrada dos
comerciantes e comerciários de
todo o Brasil vem merecendo o

apoio de varias bancadas tendo
sido rejeitado na Câmara Fe
deral o projeto apresentado
-pelo Poder Executivo para a in

corporação do SESC e SENAC,
aos Institutos de Previdência.
Tratando-se de materia que

Interessa sobremódo a classe
comerciária de Santa Catari
na, transcrevemos abaixo o

artigo publicado pelo "COR
REIO DO POVO" de Pôrto Ale

gre, em 23 de novembro ulti
mo, que diz o seguinte:
REJEITADA; PELA CAMA

RA F.EDERAL, A PRETENDI
DA INCORPORAÇÃO DAS EN
'TIDADES ASSISTÊNCIAIS DO
COMÉRCIO E DA INDúSTRIA
AOS INSTITUTOS DE PREVI
DÊNC.IA.
Vitoriosa a significativa

campanha desenvolvida pelas
classes empregadoras e de em

pregados em pról da manuten

ção daquelas entidades, com a

sua atual organização.
Na mensagem com que en

viou ao Congresso Nacional o

projeto de lei de meios para o

exercício de 1949, propôs o

Executivo a redução de sua

contribuição compulsaria á
Presidência Social, passando-a
de, aproximadamente, 5% a

1,5%, mediante a incorporação
dos organismos assistenciais
do Comércio da Indústria, SE
SC, SENAC, SESI, SENA! E

LBA, aos respectivos institutos
de aposentadoria e pensões.
Tal menagem, como foi opor

tunamente noticiado, .mereceu
a mais formal reprovação de

empregados e empregadores da
lndústria e do Comércio, satis
feitos, ambos com a atual ori

entação daqueles organismos.
Em nosso Estado, formou-se,

desde logo, uma ponderavel
<corrente de opinião, contraria
á pretendida encampação, con
jugando-se, nesse sentido, os

esforços de patrões e emprega
dos, através de um comité or

ganizado, para esse fim, e no

qual estavam representadas,
não apenas, as associações pa
tronais, de natureza civil e sin
dical, como também os sindica
tos e federações de emprega
dos, diretamente interessados
no assunto.
Tal movimento, como não

poderia deixar de ser, encon
trou éco favoravel na Assem
bléia Legislativa do Estado
que, por unânimídade, aprovou
um requerimento, assinado por
diversos deputados, solicitando
que aquela Casa se dirigisse
ao Snr. Presidente da Repú
blica, expressando-lhe o seu

receio em face da projetada in

corporação dos organismos da
Indústria e do Comércio aos

Institutos.
A esta altura, a proposta do

Executivo sofria a repulsa fun
.damentada do deputado Sega
das Viana, em seu parecer, na
Comissão de Finanças da Câ
mara, sôbre o orçamento do

Ministério do Trabalho Indús
tria e Comércio.
Entre outras considerações,

dizia aquele parlament.ar, a

pretensão do Govêrno, de en

campar o SESC, o SESI, o SE
NAC, o SENAI e a LBA "não
melhoraria a situação financei
ra das instituições de previdên
cia porque estas teriam de dar
aos trabalhadores os benefi
cios que estão sendo dados por
aquelas organizações.
Apenas arrebanhar para a

Previdência as contribuições
pagas pelos empregadores, sem
dar os beneficios correspon
dentes seria agravar o proble
ma da assistência ás classes
trabalhodoras, já tão desfavo
recidas".
Apreciando esse parecer, a Realizou-se a 2 do corrente,

Comissão de Finanças, como a eleição e posse da diretoria

posteriormente o faria o Ple- que regerá os destinos da Socie

nário, recusou aprovação aque- dade de Higiene e Saúde Públi
la parte da Mensagem do Exe- -ca do Estado de Santa Catari
cutivo. na durante o ano letivo de 2 de

Enquanto isso, por íntermé- dezembro de 1948 a 2 de dezem
dia de seus organismos de elas- bro de 1949, e que ficou assim
se e, mesmo, particularmente, constituida:

empregados e empregadores, Presidente: Dr. Paulo Tava
do Comércio e da Industria res da Cunha Melo; více-presí
rio-grandenses, faziam chegar dente: Dr. Miguel Salles Caval
as Parlamento Nacional, a sua eantí; lC- secretário: Dr. Mário
palavra de protesto c-ontra a De Larmo Conceição (reeleito);
projetada incorporação e a 20 secretário: Menotti Digiaco
sua confiança em que o Con- mo (reeleito); Tesoureiro: Dr.

gresso, bem ponderando o as- Danílo Freire Duarte (reeleito;
sunto, rejeitasse, nesse ponto, Orador: Dr. Joaquim Madeira
a proposta governamental. Neves (reeleito); Bibliotecário-
Foi, finalmente, o que acon- arquivista: Dr. Milton Simoni

teceu. Ao votar a lei orçamen- Pereira.
taria, a Câmara e o Senado Somos gratos à comunicação
despresaram a proposta do que, a respeito, recebemos.
Executivo, mantendo, por con-
seguinte, as entidades de as-

Encontram-se atualmente em uso.

sistência social e educacional em todos os recantos do mundo,

ameaçadas, com a sua atual centenas de milhares de Motores

organização, isto é, dirigidas e
de popa JOHNSON, proporcíonando

orientadas pela classe patro- aos seus possuidores ano após ano, WASHINGTON, (V. A.) - O secretário de Estado Mar
nal, com a colaboração direta um SERV�ÇO SEGURO. Distribui- shall pretende conversas "sôbre assuntos os mais amplos"
das classes de empregados. dores: Comércio & Transportes C. tom o chanceler argentino Bramúglia, ao que revelaram altas

Vê-se, assim, coroada do Ramos S. A. - João Pinto, 9. personalidades governamentais.
mais completo exito a campa- Segundo os informantes, essas conversações cobrirão não
nha promovida por patrões e só questões latino-americanos, mais também outras ligadas à
empregados contra a íncorpo- des que lhes seriam incorpóra- crescente cisão entre a Rússia ,e as potências ocidentais, as

ração do SESC, SENAC, SENAI, das. sunto em que o chanceler argentino se acha perfeitamente
SESI e LBA, aos Institutos de Valeu, contudo a tentativa enfro�ado,

desde seus intensos 'esforços em busca de uma

prevídencia, governamental, para uma de- soluç ,durante a reunião de Paris, como chefe do bloco dos
Como foi exaustivamente de- montração publica de solida- Seís utros do Conselho de Segurança. .

monstrado, no decorrer da re- ríedade, da cooperação da tden-I
: Ao que se 'saoe, Marshall convidou Bramúglia a visitar os

ferida campanha, a proposta tídade de vistas e da significa- Estados Unidos, quando se achavam ambos em Paris e êsse
do Govêrno, se transformada tiva compreensão existente en- convite foi confirmado, pelas vias diplomáticas normais.
em lei, não viria melhorar a tre patrões e empregados do Nos círculos diplomáticos e do Departamento de Estado,
situação financeira dos insti- Comércio e da Indústria em I diz-se que Bramúglia aceitou o convite. e deverá deixar Lisboa,
tutos e, ainda, lhes criaria o t�rno das entidades cuja cria- I tal:rez já .amanhã, por via aérea, a camin?o desta capital, onde
encargo de, a par dos benefi- çao, em boa hora, foi sugerida, esta nrevísto um encontro seu com o presidente Truman na Ca
cios que prestal!l, atualmente, pelas classes produtoras e por sa Branca, além de outras entrevistas com altas personalidades
aos �;;:us associados .prestar- estas vem sendo mantidas e di- oficiais.

lhes,
-

também, a assistência

I rigídas para exclusivo benefi- VISITA DE CORTEZIA

que, está sendo prodigalizada cio de seus dedicados auxilia- WASHINGTON,7 (U. P.) - Um porta-voz do Departamt.n-
aos empregados pelas entída- res. to de Estado declarou que não têm fundamento as notícias de

que êsse Departamento pretendia discutir assuntos específicos
com o chanceler Bramúglia, durante sua próxima visita a.

esta capital.
Disse o referido porta-voz que "pelo que sabemos", Bra

múglia foi convidado pelo secretário Marshall a visitar os Es
tados 'Unidos durante sua viagem de regresso de Paris e Bue
nos Aires.

Segundo se sabe, Bramúglia deverá chegar a esta capital
quarta-feira próxima. O porta-voz não quis responder à per

gunta sôbre se a visita era uma "visita de cortesia".
Contudo, outras fontes assimilaram que o próprio Bra

múglia, segundo a imprensa de Paris, havia dito que o con

vite para visitar os Estados Unidos constituia um ato de cor

, tesia.

Comemorando o transcurso
do 2° aniversário de sua forma
tura, os Contadores formados
em 1946 na Academia de Co
mércio de Santa Catarina, fa
rão um jantar de confraterni
zação 4° feira próxima, às 19
horas, no "restaurante" do Li
ra Tenis Clube.
As listas de adesão acham-se

a cargo de Hélio M. Pereira e

Orlando L. Seára (na Delega
cia Fiscal) e da senhorinha Ma
ria T. Bastos (no Tribunal R.
Eleitoral), ficando encerradas
2a feira próxima, às 15 horas.

Vagões para o eSEoamento do milho
Em resposta a providênciàs tomadas pela Secretaria da Viação,

Obras Públicas e Agricultura, o Dr. Leoberto Leal recebeu do Dr. Jo
sé .João Abdalla, Secretário do Trabalho, Indústria e Comércio do Es
tado de São Paulo, o seguinte radiograma:

"Acusando recebimento do telegrama de Vossa Excelência, infor
mo que foram tomadas providências no sentido de os vagões da SQ
rocabana escoarem a safra do milho existente nos municipios do oeste

catarinense" .

,

Saber poupar é a maior herança que pode deixar a seu filho.
Ofereça-lhe uma caderneta da CAIXA ECONõMICA FEDE
HAL _DE SANTA CATARINA, o melhor presente de Natal, e
seu filho compreenderá desde pequeno, o valór da Econômia.

Bramuglia convidado a visitar
os Estados Unidos

Chegará a Washington amanhã, o chanceler argentino

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INCÊNDIOS E TRANSPORTES

I
• Cifras do Balanço de �944

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$
Hesponsabildades Cr$
Receita Cr$

I �Ativ0 Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10, anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

•

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
,

142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
:Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

�-------_...._,._._-.._-_._.._,._._,....._---.._-.._-_,._._......._._,._._._..---.-_..-----.-.-.-_-_-_-_v

AVó! MÃE! FILHA! TODAS DEVEM USAR A

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

bater as irregularidades das funções pe
riódicas das senhoras. É 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.

BRINQUEDOS
V. S. encontrará na GRÁFICA 43 S. A. à rua Joâo Pinto 9-A.
o mais variado sortimento de brinquedos e liv.ros infantis.

Presentes de Nat,al"
)1

com as maiores e melhores vanta&ens.

Atenção; senhores censfruleres
Já se encontram à venda as TELHAS COLONIAIS da afamada

marca "ARANHA", Sim Vv. Ss. poderão agóra resolver fácilmente o

problema das suas construções estilo. colonial, porque �ob a garantia
da marca "ARANHA", acaba de ser lançada no mercado a mais per
feita telha par êsse fim.

TELHAS ARANHA COBREM MELHOR

DATILOGRAFIA
(orrespondend t
(omereial

DIREçlO:
Amélia M Pivazzl

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eftcienle

RUA ALVARO DE CARVALHO, G5

BOM, NEGOCIO.
para quem ·possue de Cr$ IO.OOO,Of) até Cr$ 100.000,00 renda
celta de 10'/., ao ano com recebimento de iuroe mensaia.:

Informações nesta redação.
....J.. . .....•••••••••••••...•••••.••.•••....•.•...

FARMACIA ESPERANÇA
.0 I'anuee.ttee lHLO LAU8
B INri rei.......

.,.... ..cl.�, etru - P&iu _ p.,.",..
aadu -� .. _nu'"

1Iua..........�la'" .. I'....� ......
. - ------------

Associação Profissional das Empresas de Transporte
de Passageiros de Sant� Catarina

.

ASSEMBLÉIA GERAL
De ordem do Senhor Presidente, ficam convocadas todas as .Em

prêsas devidamente inscritas neste Orgam de Classe, para a Assembléia
Geral Ordinária à realísar-se sábado próximo, dia 11, ás 15 horas, em a
sua séde social, à Rua Gerônímo Coelho n. 3, nesta Capital, para a esco
lha e nomeaçã'o dos funcionários desta Associação.

Para o ingrésso a referida Assembléia, exige-se o talão de mensali
dade do mês de Dezembro corrente e bem assim procuração legal, à repre
sentantes, das Emprêsas, cujos diretores-gerentes ou proprietários não pos
sam cq,mparecer.

Florianópolis, 6 de Dezembro de 1948.
MÁRIO MOURA, Secretário

Quando lemos ou ouvimos a

nome de "Escutari" pensamo'
imediatamente em Florencia.

Nightingale, a "La:dy with the

Lamp". Também pensamos na,

obra humana e quase milagro
sa que tem realizado com tôdas
as suas forças esta mulher

cujos pais eram gente abastada •.

E quando ouvimos algo de doen

ças nesta cidade, pensamos pri
meiro na cólera, porque era

Florencia Nightingale quem ti
nha lutado tanto contra esta
doença.
Mas também outra doença,

assolava muitas vezes o vale
do Escutari, a Scodra da Anti

guidade, conquistada pelos Ro
manos no ano 168 antes de J:
C. Esta outra doença e a malá-·
ria; da manifestação de malá-·
ria nestes-territórios já falam
muitascrônícas dos séculos pas.,
sados.. É. que naqueles tempos,
não se' conhecia ainda o remé
dio e a;: profi'laxia contra esta,
doença, de maneira que se es

tava quase impotente frente a

tais epídêmías. Agora isto tem.
carnbíaetõ 'félizmente. HOje sa
bemos que uma dose diária de
400 mgr ... dé "quinina, a tomar
durante-todo o i;émpo que dura
a doença e alguns dias' depois,

no ato da é a profilaxia -

Indicada contra
a malária. Comissão muito ex

perta de Màlária da antiga Li
ga das Naçõés.ra 'qual recomen
da a dose- acíma: mencionada
diz na página 125 da sua rela�
ção publicada' em 1938 (edição
inglesa) que entre os remédíos.
que combatem' a: malária é ai.

Publica relação dos comerciantes e industriais com seus

ende_j
quinina, que' na . prática contí-

eeços. nua a ocupar.o primeiro lugar'
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário do em vírtudé-da sua.ação fidedíg-.

Paraná e Santa Catarina. na e a sua perfeita tolerância"
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba. junto a um amplo conhecimento

do seu uso e da sua dosificação.
A Comissão" recomenda além
disso para o tratamento: a apli
cação duma dose diária de 1-1,2
gramas de quinina durante 5-7
dias. Não se faz tratamento
complementar e tôdas as recidi
vas são tratadas da mesma ma

neira. Graças à popularidade
destas prescrições e graças tam
bém a' que cada dia mais se as

segue, o número de casos de
malária nos últimos anos tem.
dímínuído muito.

O livro de Norton de Matos está sendo apreendido

Lisboa,7 (U. P.) - O can- pudessem ter caráter de sus

didato OPosicionista à presí- peição".
dência da Icepública, general Declara que numa cidade do
Norton de Matos, divulgou o país a polícia visita diàriamen
texto de uma nova carta que te as-tipografias para averiguar
enviou em fins do mês passado se estão compondo um outro
ao primeiro ministro Salazar. volume. Os proprietários das
Chama a atenção do chefe do oficinas gráficas são ameaça
govêrno para o fato de que es- dos com enérgicas medidas do
tá sendo apreendido, em resí- govêrno.
dências particulares, o livro que Pergunta o candidato oposi
êle publicou recentemente, in- cionísta se êsse "ambiente na

titulado: "Os
.

dois primeiros cional, impregnado de espírito
meses da minha candidatura à hostil e parcial, pode conside

presidência da República". rar-se propício a animar um

Diz a carta que a policia es- ato eleitoral, de tão elevada
tá invadindo lares e perturban- transcendência política, para
do a tranquilídade das famí- que o eleitorado acorra às ur

lias, à procura do livro, "pu- nas sob forma livre, verdadeí
blicadb à sombra dos direitos e ramente patriótica, para esco

garantias que a Constituição lher o chefe da nação".
assegura aos cidadãos portu- Norton de Matos conclui a

gueses". Acrescenta que "de al- carta pedindo ao primeiro mi

gumas residências foram leva- nistro que faça cessar as prá
dos pela polícia todos os livros tícas policiais daquela nature
encontrados, não somente para za. A carta se refere também
'se verificar se a minha brochu- "a cerrada censura à impren
ra se achava entre êles, mas sa, a qual está há mais de 22
também para o possível encon- anos oprimindo e viciando o

tro de outros que porventura espírito do povo português".

LOJA OIS CaSEMIRAS
Especializada em artigos para

homens
VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tu·do pelo menor preço da praça
Faça uma visita à Dessa Casa everifique

DOS'SOS preços e artigos·_

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

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

Curso 'de Admíssôc
do

Prof. José Warkeu, lente do Colégio Catarinense.
Curso que apresentou a máxima percentagem de aprovação.

Prepara candidatos de ambos sexos ao exame de admissão nos giná
sios masculinos e f'emíninos, Escola Norma], Academia de Comércio,

Liceu Industrial.
Início das aulas: 6 de Dezembro, às 14 horas, no Grupo São José

Matrícula: Desde 10 de Dezembro, das 13,30 às 15 horas, no Grupo
Escolar São José.

Despesa: Cr$ 250,00, para o curso completo, pagáveis
matrícula.

NOTA: Desde 15 de Dezembro, as aulas começarão às 8 horas da manhã

Haverá um repouso por ocasião das festas.

Guia do Paraná

Representações'
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.
................_..._._. .-_..-.....-.-.-.-.-.-,.-.-.-_-.-.-_-.-.-.-.-_·.-.-.-.-_-_-.-.-.-,;o.-.-.w.......,

A Elelro Técnica
Tem o prazer de comunicar à sua distinta freguesia e ao público em geral que

transferiu suas instalações para a rua Tenente Silveira, quase esquina da Trajano,
onde espera merecer a preferência de todos, continuando sempre à sua inteira dís

posição e agradecendo-lhes a visita.
'�::;, ..

•.. reune som ... aeabamento L.

solidez... no piano perfeito!

Além de vários modêlos para ,.

pronta entrega". êste maraVl-'

lhoso piano pode ser seu hoje:
mesmo, através do plano de·
pagamento a longo prazo!

SuhwartzmaUIf
REPRESENTANTE'
para Santa

KNOT
Cereriruu.

S/A
Cx. 134 - Te l, KNOT

Florianópolis
............................. I .. • • • •• • •••

DR. RAFAEL G, CRUZ LIMAJ;"
e

DR. CARLOS LOUREiRO,
DA LUZ

ADVOGADOS'
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n.O 18 _. Florianópolis
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'CLUBE DOZE o E AGOSTO
_

PROGRAMA PARA0 MÊS DE DEZEMBRO "

DIA 12 DOMI�GO. SOIRÉE EM hoMENAGEM ÀOS ENGENHEIROS. DIA 19 DOMINGO. SOIRÉE. DIA 25. DIA DE NA T A L - SOIRÉE INfAN�
TIL2 DAS 16 ÀS 19 HORAS, PARA OS fiLHOS DOS ASSOCIADOS, COM fARTA DISTRIBUICÁO DE BOMBONS CARAMELOS '[ SORTEIO DE nos
PREMIOS PARA MENINOS E MENINAS. DAS 19 ÀS 22 HORAS, DANÇAS PARA ADULTOS. DIA

�

31. SÃO SILVESTE. GRANDIOSO BAILE DE GALA.
ilCOM A APRESENTAÇÃO DAS ,DEBUTANTES DE 1948.

A turma de bacharelandos
-de 1948 da Faculdade de Di
.reíto de Santa Catarina, tendo
-como paraninfo o professor
::Henrique Stodieck, realizará
_no próximo <:!ia 18 ás solenida
-zíos de sua formatura, prestan
"do, nessa ocasião, entre outras,
-uma homenagem póstuma ao
dr. Francisco de Sales dos Reis
ex-Secretário daquela Faculda�
-de.

Será orador de turma o ba
charelando Hamilton Valente
.Ferreíra, compondo-se mais a
-turma dos seguintes díploman-
"dos:

Lydío-Martinho Callado e os

'bacharelandos, Acácio Zelnio
.da Silva, Almir Rosa, Artur

Boos, Dilermando Brito, Ha
milton José Hildebrand Ha
milton Valente Ferreir� José
Antonio de S. Thiago, Jo�é Me
deiros Vieira, José Tito Silva,
Olivério José Gomes, Otávio da
Costa Pereira e Roberto Mün
del Lacerda.

O programa das solenidades
é o seguinte:
a) Missa em ação de graças,

na capela- do Colégio Catar i
nense, às 9 horas.
b) Colação de gráu, no Sa

lão Nobre da Faculdade de
Direito de Santa Catarina, às
20 horas.
c) Baile de gala, nos salões

do Lira Tenis Clube, às 22 ho
ras.

MONp��:i?co�O�l���ttRlOS a Cuba, aOJada e odiada ·dos Deuses
Edital de concurrência Q d

'

Pelo presente edital fica aberta
uan O Colon descobriu esta de que este território, mais.

cO�lcUl'rência pública, pelo prazo de
ilha ao 28 de Outubro de 1492, que a maioria dos demais paí

qumze (15) dias, a contar da pre- chamou-a "Juana", mas alguns ses, sofre de trastornos atmss
sente data para locação dàs duas anos depois Velásquez, mudou féricos como terremotos, tro
lojas do pavimento térreo do este nome em: "Fernandlna", voadas e furacões; muitas ve-
"EDIFICIO MONTEPIO", sito à até que a final de contas a zes o ar está carregado de elec-
esquina das ruas Conselheiro Ma-
fra, e Trajano, nesta Capital. chamaram "Cuba". Parece que tricidade. Há de ajuntar a isso
As propostas, que poderão SCI' este nome provêm da palavra que o litoral era conhecido por

:J'l11ba� ou apenas uma das lojas, "Cubagua", O que quer dizer: ser um focó d."infecção da ma

de:'erao esclarecer e observar o se- "lugar onde se acha ouro" Iária. Graças ,drenagem dal-
gmnte: I

.

_1) valor. da locação mensal, que �or ter encontrado ouro na guns pantanos, mas sobre tudo
nl'!0 poderá ser inferior a Cr� .. -, II�ha_,. creram que a C.ub� era pela introdução dum consumo,
5.;>00,00 para a loja da esquina c nca em ouro, mas depois re- geral de quinina na Cuba, esta
Cr$ 3,80:00 para a que faz fr-ente ,il sultou que este metal so se en- ilha tem perdido algo da sua
rua Tra:,ano. . . contrava em pequenas quantí- má reputação. As autoridades
2) pr azo mrrumo da locação 3

anos e máximo 5 anos'
dades. Mas antes de ser desco- fazem quanto puderem para se

3) ramo de negócio 'a ser insta- berta por Colón, a Cuba já ti- cumprirem as prescípções da
lado; nha nome. Os índios chama- Comissão muito competente de
4) compr�n�ísso do concurrente c rarn-na então: -"a ilha mais Malária da antiga Liga das

efetuar deposIto equivalente a dois, amada e mas adiada dos deu- Nações. Esta Comissão reco
meses ele aluguel caso vença
concurrêncía ;

, li ses". menda a título de profiláxia
Serão le:-:�das_ em consideraçi!o Amada: dist�. dá testemu- uma dose diária de 400 mgr.

para classificaçã-, das propostas o nho claro a fertilidade que faz durante todo o tempo que aura

}'aIor e a beleza das instalações nas da ilha um dos países mais a doença e alguns dias depois,
n�Jas, },etrelr'os luminosos a "p'a:� abundantes em açúcar do para o tratamento prescreve:enon ,pagamento de aluzuei- d'

,

tpor antEjC�pa�FiO c quaisquer'" Oll� l mun C?' .amda que so em U:nAa a aplicação duma dose diária

tras, vantagens oferecidas nas res- superfície de uns 114.000 kilô- de 1-1, 3 gramas de quinina
pectivas propostas. metros quadrados. Ceifam-se durante 5-7 dias.
A d�reyão do Montepio se reser- duas vezes por ano. Com o açú- Lá - O mesmo que em todas

;�s�a�lI:��� �:J'armeje�lalrtdoda� as pro , car devemos mencionar a ta- partes,- a malária não contí-
, '," JU gar as 1I1COnvc- b O h t' t .,

n�entcs aos intcl'csses da Institnl- aco. s que entende.n:. de cha- nua a ser nen uma ca as rore

çao. rutos sempre prefenrao os de inevitável. Contra os furações
As propostas deverão ser apresen- Habana. Além disso a Cuba e terremotos, porém, não se

���I:sP�bo]' '.VIondtePiE? ,das Funcioná- produz café, cacáo, ananás, al- tem encontrado remédios aín-
, lCOS o stado, em enve.. d

- A

'b "1 d d
.

tea sã
I�pe fechado, até as 15 horas do go ao, cocot' �rlloz, anana, mr- a, l.e manellra que es est·saodia 15 de Dezembro do corrente neral� e pe_ 1'0 eo. cora mos, pa mares roman ICOS

ano, quando serão abertas em ...pro- Odiada: ísto resulta do facto e ... charutos excelentes!
sença dos concurrentes, pelo Dirc
t9J' d? M?n!e�io, que as julgad.·
Elorianópolis, 1° de Dezembro de

1948.

faculdade de Direit,o de S. Catarina
Turma «Prof. Ur bano Satles»

Clube Doze de Agosto
AS ATIVI:DADES SOCIAIS

DESTE FIM-DE-ANO
Conforme vem sendo anun

-eiado, além de duas soirées que
'Q Clube "12 de, Agêsto" fará
.realízar nos dias 12 e 19 do
'fluente ,está programado para

1

o DIA DE NATAL, uma soirée

-_J':lfantil das 16 ás 19, para os
.fílhos dos associados, com far
ia distribuição de bom-bons,
.carameíos e o sorteio de dois
'prêmios para meninos e mení
.nas.

Esta festa infantil está sen-

do aguardada com viva ansie
dade, pois promete alcançar
muita animação.

DEBUTANTES DE 1948
Já se encontra aberta na

Secretária do Clube, as inscri
ções para as moças DEBUTAN
TES, para o grandioso BAILE
DE SÃO SILVESTRE,
Como nos anos anteriores,

este cintilante BAILE DE GA
LA, irá ter o máximo explen
dôr, contando com a presença
de altas autoridades civis e

militares e alto mundo social
desta Capital.

--------------------------------

..... ,. ....

Instituto 8rasil-EstãÜos"
-

UO-idos
Renato Gutierrez Pelo presente silo convidados 'Os senhores sócios do Instituto P-ra

sil Estados Unidos de Florianópolis, a comparecerem a Assembléia Cc

ral Extraordinária, a realizar-se no dia 13 do corrente próximo, segun
da-feira, ás 19,30 horas, em sua séde social, à Rua Artista Bittencourt,
2, afim-de tratar de assuntos gerais.

THOMAS CHAVES CABRAL - SecretárioAgradecitnento

.......... � . .
.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

. 1:rat�mento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Igrdecimento· e Missa
José Alves

Internado recentemente, por motivo de grave enfermidade, no

,_Hospital Nereu Ramos de onde há dias tive alta, venho, por meio des
_ .te, cumprir um sagrado dever de gratidão pelo excelente tratamento
recebído e pelo desvelo com que o senhor Dr. 'Vilson Mendonça, Dire
:tor, bem como as bondosas Irmãs Heinrich, Superiora e Dora, enícr

_ .meir-a, cuidaram zelaram, não medindo esforços para que pudesse '0 sig-
.:uatário voltar o mais rápidamente possível, ao seio da familia.

�sim, pois, o meu sincero agradecimento, e peço a Deus pela Ielíckla
,.,;de de todos os que no Hospital "Nêreu Ramos" se esmeram em dar, aos do
. .entes, o tratamento necessário e o estimulo para apressar seu. restabeleci ..
:mento.

t
PARTICIPAÇãO

........ . ••••• o ••••• o. 0
.

Plácido Alves e familia, ainda profundamente abalados com o fa

lecimento de seu filho JOSÉ ALVES, falecido a 8 do corrente, agrade
cem, muito penhorados, as confortadoras manifestaçõee de solídarie

dade moral que lhes deram no transe doloroso por. que passaram, berv

corno os telegramas, cartões e flôres que enviaram como homenagem
ao extinto .

Ao mesmo tempo convidam as pessôas amigas para a missa de 73

dia, que, em intenção a 'sua alma será celebrada; na, Igr�ja do Saco dos
Limões, ás 7 horas do dia 15 do .corrente.
,...",..-......� - .......-...-...·_;..-_�.w........-_-.-.....-.,r•.,........,.-,..-..........,.

Agradecim.ento
'

'

Com o presente. venho tornar público', o 'meu "imorredouro agrade
cimento ao Sr. Ivo Müller, Prefeito' Municipal de Ibirama, ao Sr. Man-'

sueto lsolani, Oficial de Registro de Imóveis da mesma cidade"ao ExmQ.

Sr. Dr. Ylmar Corrêa, DD. Presidente da Legião Brasileira de Assis

tência no Estado, ás Dignissimas Irmãs Diretoras do Hospital de Cari

dade da Capital, e, em especial, ao ExmD. Sr. Dr. Gilberto Guerreiro
da Fonseca, abalisado espe,cialista em duvidos Nariz e Garganta, resi

dente e com consultório nesta Capital, à Rua Visconde ,de Ouro Pl'e�

to 11. 22.. pelos motivos que passo a expôr: Vitima de lamentável aci

dente, no dia 21 de novembro passado, quando num movimento infe

liz, enguli a minha dentadura, que se fixou encravandD-se no meu

estômago, encontrando-me togo 'em estado desesperador, pobre, sem

recursos que sou, apelei ao Prefeito Municipal de Ibirama, no sentidf)

de me ser concedida imediata assistência, o qual logo se prontificou
a socorrer-me, concedend'O-me transporte imediato à esta Capital, e'l�

companhia do Sr. Mansueto Isolani, digno Oficial de Registro de

Imóveis, - o qual humanamente prontificou-se a orientar-me nesta ci

dade, desconhécida para mim. Aqui chegando, imediatamente obtive

a assistência; desejada atravéz a Legião Brasileira de Assistência, p��

lo seu ilustre Presidente, Exmo. Dr. Ylmar Corrêa, pela Diretoria do

Hospital de Caridade, regida pelas bonissimas Irmãs, e finalmente a

necessário intervenção da extração, levada a feliz termo pelo compe

tente, abalisado e humanitário médico especialista, Exmo. Sr. Dr. Guel'

rreio da Fonseca, ao qnal, em especial, deV'O a vida e o confôrto de

me achar com perfeita saúde, junto aos que me são carOS.

A todos, a expressão da minha eterna gratidão.
FI'Orianópolis, dezembro de 1948.
ERVIN KONEN, Gustavo Richard (Mul1icipio de Ibirama)

(a) FRANCISCO FREITAS VÉRA e ALBERTO LUIZ
participam aos parentes e amigos
de seus paes, José Casimiro e Éri·
ca Fener Grams, o nascimento de
seu irmãozinhn ROBERTO OC{I.{"
rido dia 6-12-48.
Florianópolis.

Aba:stecime'nto de leite na capital:
É sobremodo alviçareíra para os florianopolitanos a noticia de

,,-que a Usina de BenefiCiamento está recebendo em média, 3.000 litros
-diários de leite, prevenientes da ilha e municípios círcunvínzinhos.

Este auspicioso resultado -- devido ao zêlo com que a Secretaria
, da Viação, Obras Públicas e Agr-icultura e repartições técnicas subçr
,<finadas vêm tratando de nossa riqueza pecuária - garantirá a nOSSh

Capital, em breves dias, o abastecimento regular com os recursos pró
prios e dos municipios mais próximos.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14- Batalhão de Caçadores
Edital

ANA�LúCIA
Participa aos seus parentes, e ami
gos de seus pais, Tte. Paulo Men.
donç31 e Nilcéa Luz Mendonça, cy
nascnn:ento de seu irmãozinhq
Paulo-Roberto, ocorrido ôntem J!a

l'1ate.[�da�e, "Dr.., Carlos Cor;êa".
Florlanopolis, 8-12·48.
.•••••• 't._. • • • • • •• • •••••••••••••

Devem comparecer ao Quartel do 14° B. C., nas datas abaixo dis
',' criminadas, os cidadã'Os julgados "APTOS A e B", - em inspeção de
saúde e residentes no MUllicipio de Florianópolis: '

,DIA 13: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras A B
C, D e E. - Horas: 7,30.

' '

DIA 14: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras F
G, H, I e J. - Horas 7,30.

'

DIA 15: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras K, L,
'M, N. O e P. - Horas 7,30.

DIA 16: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as, letras Q, R,
S, T, LI, V, X, W, Y e Z. - Horas 7,30.

Florianóp'Olis, 9 de dezembro de 1948.
PAULO GONÇALYES WEBER VIEIRA DA ROSA

Antônio Kowalski e
Senhora participam
a seus, parentes e pes
soas de.suas relações,
o nascrmento ae seu

primogênito, MURILO
ANTÔNIO, ocorrrido
no dia 7 do corrente,
na Casa de Saúde e

Maternidade, "São Se-
bastião".

NASCIMENTO:
Encontra-se em festas o lar do

nosso estimado conterrâneo Sr
Antônio Machado e sua exma. espô�
sa d. Clivanda Pereira Machado
eom o nascimento, ôntem, de un;
r,obusto garotinho que na pia ha
tIsmal receberá u nome de Edson.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Repúdio ao. comunismo dentre de Berlim :- :

Os partidos anti-russos vencem as eleições municipais I Dafilólgrafa' IBERLIM, 7 (V. A.) - O triunfo arrazador do antí-russís- 0.: dip omada Isimo Partido Social Democrático nas eleições municipais de
ontem provocou a intensificação, hoje, da luta este-oeste sô-

::.!.'
Oferece seus serviços.

II
bre Berlim, completando de uma vez, a divisão política da me-: Cartas a Maria Inês
trópole alemã, cem milhas atrás da cortina de ferro. Ferreira.

Berlim, imaginava o que fariam os russos em seguida ao

tranco recebido ontem nas urnas. Desafiando as ameacas co- Caixa Postal 55.
EXpresso SAo O1stóvlo - lA&'uina munístas, os germânicos do setor ocidental da cidade deposl-7 fuOtl'to-8Sv,tacão i1't8J-' _ Ita··' _ l- t

.

t
...

......, cu ,,_ .. ...,. aram nas urnas o quase recorde de 86,2 % do elei orado. O i:
..

lÓ' Té
a

I:'�:';presso Bl"usqUeDM - 'Bru.qua - próprio ato de votar já foi um nrotesto contra a política de li5Crl fiO CHICO
l6E��a:;;so Brusquenas _ NOTa 'l"iNmto ocupação soviética. E do ponto de vista russo, os votantes alia- (.·d Roch A I
- 16,30 horas. ram O insulto à afronta dando a maioria ao Partido Social ii mara

_ �u��!:�o CatarlnenH - ;JoinVile
Democrático, org·anizaç.ãd anti-comunista militante, se bem que I .ENGENHE�RO CIVIL

Auto-Viaçáo CatarlneIloM - Curit1!ba os outros disputantes, os cristãos-democratas e os liberais-de-
AVISO aos srs. lllteress�d?s que,

- i:.d�r� Sul-Br_il � POrto AlelP". mocratas, sejam também anti-comunistas.
tendo regre.ssado de sU,a. viajem ao!'

- 3 horas.

I Os sociais democratas ganharam mais 13 O! desde a pri-
Estados Umdos da América do Nor-

Rapldo Sul-BraB1Ielro - JcmlY1l. - /0, te e nai
.

h D C' d R
.

ãs li e 14 horas. meira eleição de após-guerra, de 1946 sendo esta talvez a maior
e e países vism ?s: o r. I.,?,",

TERÇA-FEmA . , . .
.'. A • cha Amaral reabrirá seu escrítórto

Auto-ViaçAo Catartnense - P&-to.Ale- vítóría do partido em seus oitenta anos de existência. Embora
(R P id t C ti h 22)

gre - 6 horas t h
.

t boi t d .
ua resi en 'C ou In c, n. •

Auto;Vtaçãlo Catannenee - Curltiba �n am os cor_nums as
.

OICO a o as urnas, pessoas 9.ue 3:na- <TI i' di d aA t _

_ li horas lizaram O movimento afirmaram que os resultados evidenciam
os/r, me��os las e agos o, espe

_�U����çAo CatarlnenH - Joln'Y11e
que os comunistas da parte ocidental de Berlim perderam nes- r�� o

�on I_?uar. a merecer �s espe-

Auto-V!a�ãO CatartnenM - 'Tl)barto tes dois anos metade de s-ua fôrça. CIl�IS.t a ençoes ae seus amigos e

- 6 horas, O f it
..

1
.

rd
.

1 d
. c ien es,

Expresso São Crillt6ylo - La«una - novo pre Bl o munIclpa sera o I ,er socJa emocra-
Pedro Medeiros. Auxiliar

7 �:;�sa Glória _ I..Ia&'una _ 7lA1
tico Ernst Reuter, que foi impedido de governar pelos russos

ASSINATURAS e 6lh horas. 110 ano passado.Já agora os russos não podem mantê-lo fora
� "

Na Capital 16E�g:ae:.so Brusquense - Brusqu. - do pôsto, do qual governará apenas dois têrços de Berlim,

�
Ano .. , ... : •..... Cr$ 90,00 A-lto-VlaçAo ltajal - Itaja! - Iii ho- ocupados por norte-americanos" britânicos e franceses.
Semestre ...••... Cr$ 45,ou raiiápidO Sul Brasileiro - Jo:!inY11. _ ..

Trimestre Cr$ 25,00 li e 14 horasQUARTA_li'ERA ANIMADOtS PELA VOTAÇÃO
d t d UMês Cr$ 9,00 Auto-Viação Catarinen!MI - CUritiba BERLIM, 7 (De Wal er Rundle, correspon en e a .

�
Número avulso .. Cr$

0,50!
- A��.�fa�ão CafM'lnllIlBe Jo1nv� P.) '- Animados pela esmagadora votação contra o comunis-

No Interior - 6 horas. mo, nas eleições municipais de ontem, realizadas nos setores

Ano Cr$ 100,00 ,_A��õvi���. C&tti'1ne1lA - L&gun� ocidentais desta cidade, os operários alemães do setor sovíé-

Semestre Cr$ 80,00

r
Rápido Sul Brasileiro - Jomvll� - li tico obrigaram Hans Witte, nomeado diretor dos serviços de

Trimestre Cr$ 35,00 ,;
5 ix1�e�:�âo Cristovao _ Laguna -;-

eletricidade de Berlim, pelas autoridades russas, a renunciar

e Número avulso .. Cr$ 0,60" 7 horas. ao seu pôsto. Ao mesmo tempo, os operários a,lemães desa-
I"

�
Expresao Brusquense - Brusque -

': -- 16 horas. fiaram as autoridades policiais russas, fizeram calar-se os
I

',' A-núncios mediante contráto. AutG-Viação ltajal - ltajaf - 16 ho- oradores comunistas que pretenderam falar num "meeting"
.

raso

',' � 'Expresso Brusquense - Nova Tlrento dos trabalhadores ,e resolveram declarar-se em greve, esta
I O

. ...! I - 16,30 horas. íb d d
.

:. s orle,nals, mesmo não
r Rodovíárta Sul Brasil - POrto Alegre tarde, 'às 15 horas, caso não sejam postos em 11 er a es seis

" publicados, não serão
':

- 3 horas.
QUINTA·FEIRA .

dirigentes do Sindicato Operár�o al�mão .não comunista, de-

: devolvidos. :: Al:;�-�ar�Ql'�:.tar1nense
- P&-to

tiddOS por 0d�df�rn ddoS russos, le'tn� seja retirada a guardapos-

,'
A direção não se respon- " Auto.Viação CatarlDellSll _ CUritiba ta a no e 1 lCIO a usma e e nca.

: sabiliza pelos conceitos :: - A��DJi:;\o CatarinenH _ .TolnY1le
A consequência imediata dessa situação foi dividir a ad-

, :
emitidos nos artigos :� - ti horas? ministração dos serviços municipais de eletricidade entre os I

,
assínades, '. _A:t�ia�o Catarlnense - Tublrio setores russo e ocidentais, e levar a autoridade municipal I

�.....__._....__• ....._......_............_...._,:.. AutO.VfaBçAo CatartnenH - Laguna "títere" instalada pel.os soviétic.os a enfrentar uma

agitaçãO!- 6,30 horas. ..

d
.

Expresso São CristoTlo - Laguna - operana ca a vez malOr.

Viação Aerea 7 �:;�êsa Glória _ Laguna _ II 1/2
·A apuração dos votos das eleiçõ�s de �nten::, mostra q�e I

• 7 1/2 horas. votaram 86,2% dos 1.158.090 de eleItores mscntos, .os quaiS i
Horário ll;X:::'so Bru9QueDM - Brulqu. - àepositaram nas mnas 1.330.820 votos dos qua.is 37.156 fo- J

Segunda-feira Auto·V1sção lt8jaJ - ltajai - 11 bo- ram invalid.ados. Acredita-se que êstes últimos foram expres- ·�·F�A'!"B�R�l'!"!C�A-D'!"'!·�E'!"·�1<�'O'!"'!s'!"!']:<�·U�l'!"'!{'!"U�S-(p..li.-u-!'t.!'o.:
PANAIR - 10,40 - Norte rssRAPidO Sul Brasllelro _ JolnY11. _ t. samente desvirtuados por e},ementQs comunistas, para que TA P. FABRICAR)
VARIG to 40 N(}.... � 15 e 14 horas.' �. d V d-

,
-

. um
E!:npresa Sul Oeste Ltda _ Xapec6 _ Ia .lOSsem rmpugna OS. en e-se

PANAIR - 13,50 - Sul _ • horas. O Parti�o Social Der_nocrático, que advoga pel� socialis- i Ma<r.lhiário Cr$ 250.000,00
CRUZEl'RO DO SUL - 13,55

Rod(>YlArla 8f��!Nnu Pôr'to Aletrre
mo progressIsta, consegulU grande vantagem,

.

pOlS obteve: Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Nort� _ 3 horas. 85�.1<�0 votos, OU seja, 64% do total. O Partido Democrata I'Situada em Campo Alegre - S. G�

Terça-feira _ Agt�:r��o C&tanuerue - Clu"lUbta Cnstao OC1�POU o segundo lugar, com 258.496 votos, ou VendCo1le tb. só maquinário
\ ,!Ii:\IR - tO;40 - J.lTort. Auto-ViaçAo. Catarm�.·_ lcml'l1le 18,4%, e o Democrata-Liberal, o terceiI'tO, com 214.224 sufra- ,InforIWl.ções com A. Wehmut'.:l _

- II hol'8ll.
, I

OH tlZI!:IRO 00 SUL - 12,00 - Auto.Viação C8tarm�H _ t.Uuaa gios, ou 16,1%. Brusque Santa Catarina".

lIforte - 6,30 horas. Quanto à greve em perspectiva, o Comité Execut�vo do
• • • • • • • • • •• • •• • •••• 4-

VARIG - 12,30 - Sul 7 �X;>::BSO SJlo OriBtovlo - Lacuna -

Sindicato Opel'ário não c.omunista decidiu que os trabalha-

PANAIR - t3,50 - Sul Auto·Viação ltaja[ - ltaJai - 1. !lo- dores permaneçam em seus postos pelo menos at'é que sejam
ral.

'

(Juarta-feira
. J:<:xpresso Bruaquens. - Brulqu. substituidos os turnos. Igualmente ordenou-se a todos os

PANAIR - tO,40 - Norte 16R�;kta:; Sul Brasll1!1ro _ JolnvUe _ operários não comunistas que se apresentem para trabalhar

CRUZEIRO 00 SUL - H,OO
la li e.H hOl:'U·8A.BAD<" no setor britânico, ao invés do TUSSO, onde fica situado a Ad-

J(orte Auto·Via.çâo C&tarlDenN - OIlrttib« ministração dos Serviç.os de Eletricidade.
- 5 boras.

VARIG - tt,.tO - Norte Rápido Sul BrU1l� - Jo111T1le _

PANAIR - 13,50 - Sul � : �o���ora..
Quin(�-feif'tl _�U��!:.CIiO Catarlnense - JolnY11e. Te.·lhas marca. « AR II,N,nl»PANAIR - 10,40 - Norte Auto-Vl.açAo OIItartnen,llll - Tulworio J.I II

\ PANAIR - 13,50 - Sul
- ���:' SAo Cr1&toYlo - ••.,..... - f

'

.

VARIG _ 12,3G __:..: Sul 7 horas.
......-

, Senhores construtores: - Usem sempre em suas construções as a a-

CRUZEmO 00 SUL _ 13,55 }oiE�E::� Brulquen.. - Bnuque - madas telhas MARCA ARANHA.

!Morte Autc,VJaç.o ltaJal - ItajaJ - II !lo- As telhas ARANHA - tipos "Colonial" e "Mal'selha" - distill ..

CRUZEIRO DO SUL _ f.lS,3() ra�9,.rOeshllOor!!ru,!lQU_ - Noya .'f'rQto guem-se das demais concorrentes pela sua

" - Classificação rigorosa
lul Expresso GlórJa - Lacuna - • 1/1

• 7 1/2 horu. - Absoluta impermiabilidade
Facilidade' e perfeição lla cobertura

Resistência no manejo e transporte
- Queimação em fornos de alta temperatura e por

processo privilegiado.
TELHAS ARÀNHA COBREM MELHOR

Para casem iras, linhos, brins, etc. precisa-se representante. 6xl0 metros, toda de

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo. -

ma t{>rial.
�aixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital. TRATAR NESTA REDAÇÃO

Informaçoes
o ESTADO Horario das empre ..

sas rodoviariasRedação e Oficinas à rua

João Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS SEGUNDA-FEIR.il

Proprietário e Dirv-Gerente
SIDNEI NOCETI

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

-FRANCISCO LAMARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

TeI.: 22-5924 - Rio de Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar

TeI.: 2-9873 - São Paulo

7,20
Sexta-feira

CRU�IRO DO SUL

"orle
PANAIR - 10,40 -:- Norte

I Dr. (LAANO G.
_i VARIG - fi,40 - Norte GALLETTI

PANAIR - 13,50 - Sul A D V O G A D O
Sábado Crime e 0[...1

VARIG - 12,3{)- - Sul Conltltuição d. Socledad..
IRMAl"iDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

CRUZEIRO DO SUL - f3,5lS NATURALIZAÇÕES E HOSPITAL DE CARIDADE,
Ifort.e T[tu!ol D.alarat6rlol EDITAL DE FORNECIMENTO

DqminflO •

De ordem da Mêsa Administrativa da Irmandade do Senhor Je-

, PANAIR _ 10,40 _ Norte
Elcrit6rio e Reaidencla sus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital previno aos in-
RUG--'Til'adent.. 41.

ICRUZEIRO DO SUL _ fi,aO �ONE _� IC6S
t.eressados que, até o dia 20 dêste mês, as 12 horas, receberá esta 11'-

PANAIR - 13,50 Sul. mandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas em cartas fechadas.
- .:._ '--__:�=����==��=�=� de todos os artigos necessários ao seu consumo, durante � semestre de

,1.
-

.

Janeiro a Junho do próximo ano de 1949

A DIVULGACAO Consistório em Florianópolis, 4 de Dezembro de 1948.

"LUIZ S. B. TRINDADE - Secretário

Revisia do Paraná para o Sul do' Brasil
Intercâmbio Cultural

Economico Financeiro
mensal. - Assinaturas e Airúnci;;:---"
POSTAL,577 CURITIBA

REEMBOLSO POSTAL
Publicidade

CAIJA
l...�------��-- _

l

Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Constituiçõe. de lociedade.
III aerviço. corel:ato., em geral.
�_OrgonizoçÕ.. contabei•.

Regiatrol e morcatl, di.pondo,
no Rio, de corr..pondente.
E;.critório: Rua' Alvaro de

Carvalho n. 43.
Da. 8 à. 12 hora.,

Telefone 1494

lhe. em IUJltvel r:-tQ. _ .,... •
u......Z..nte "peritlTO X}JO'l'. t.a�
.. V _ Sia.. da acrwcenar. "O ..........
..... 6;8Dci1_:ESTEE TAI1-
IlFl1 (I I1EU APERITIVO

I'1}EDIJ.ETO!

1H;i�(�I�
• li/'(MODuro DA KI10rU.IH�.COl'f. r fMIIROI i�
r . ITLdAI �

• • • • • • • •• • •• •••• • ... oO.oO ••

Casa Recem
construida
DESOCUPADA

RUA FELIPE hEVES
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X-1,aA �a.ls cx.vaa
'tPROGRA�IA PARA O MÊS DE 'DEZEMBRO -- DIA 18 (SÁBADO), GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE
,:nIREITO; DIA 25 (SABADO), GRANDIOSA "SOIRÉE" DE NATAL; DIA 26 (DOMINGO), COM INíCIO ÀS 16 HORAS, GRAN.
o DE "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA-FEIRA) TRADICIONAL

BAILE DE SÃO SILVESTRE.
.s:
'.

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

E' v. S. portador de reu
matismo gotoso, conde
nado a sofrer cada vês
que se produz uma varia
ção nó tempo?
Muitas vezes os excessos,
a alimentação deficiente,
os abusos a que subme
temos o nosso organismo,
favorecem os ataques do
reumatismo gotoso. Nosso
corpo é invadido por im

purezas e substancias to

xicas, cuja presença se

manifesta amiúde por
dôres nas juntas.
As dôres reumaticas de
vem ser combatidas inter
namente por meio de um
medicamento, capaz de

facilitar a eliminação das

impurezas toxicas e dos
cristais de acido urico.
As Pílulas De Witt para
os Rins e a Bexiga devem
ser experimentadas nesses

casos. Sua ação direta
sobre os rins facilita uma

melhor eliminação das
referidas impurezas. As
Pilulas De WiU são sobe

jamente conhecidas em

todo mundo. Merecem
toda a sua confiança, pois
não contem drogas noci
vas que possam prej udi
car o organismo.

Pilu
o vidro grande de Pilu/as De Witt, contendo duas vezes e meia o

quantidad' do tamanho peq'Jeno, custe proporcionalmente muito menos.

• re_ ..._

Viage com conforto
pelo

«RIPIDO SUL BRASILEIRO»
Diariamente entre

Fpolis ... -Iíajaí_.Joinvíle-Curiliba
'1

I'

4.80'TIS

Fiuza' Lima & Irmão

I

AVISO

-

de Joinvile"
mais

Santa
completo Orgam

Catarina
de

CERA MIRVEl I

Tenente Silveira
- Edificio Romanes

Estabelecimento especialisado de TINTAS, ESMALTES, 1_'ERNIZES.
A' venda na Casa Moellman e André Maykot - Estretto -

Piodutos da afamada marca YP I R A N G /4�

CONDOROIL TINTAS -- 5 .A. - RIO

PARA SOALHOS,
MARlV,fORES E PISOS,

Em pasta e

liquida
A melhor e a mais economica

do Brasil pela sua alta den

suiaâe, maximo rendimento,
qrasuie resistencia e brilho.

A LOJA YPIRANGA, a ser

inaugurada em Janeiro proxi
mo venderá a preços de fabrica,
em' latas qrandes de 5 kilos e

latas de 2/3 de kilo.

NA' LOJA YPIRANHA
Rua

Filiais em São Paulo, Santos, Curitiba, Porto Alegre e agora em Florianópolis

,Advertêncía à União Soviética I AteD�ão, Contadores
russos .1 de �1945Lista ácn)lógica de 51 incidentes provocados pelos

, Temos o grato prazer de convi-
PARIS, 7 (Por R. H. Shackford, correspondente da "United dar o distinto colega para particí-

Press") - Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França fi'- par do
zeram uma advertência, a todos os países do mundo", �ui espe- JANTAR DE CONFRATE�izAÇÃ.Ocíalmente a União Sovietica, dizendo que a continuaçao da po- comemorativo do terceiro aniver
lítica ilegal seguida pelos russos em Berlim "porá um fim a sário de formatura dos Contadores
tôda possibilidade" de ser encontrada uma solução para a crise de 1945, da Acadêmia de Comércio

surgida na antiga capital alemã. As três potências declararam de Santa Catarina, a se realizar no

R'
. .

"'" I t " di
-

IT d f t " dia 22 do corrente, ás 20 horas,que a USSla conseguiu comp e ar a rvisao po 1 ica e a o
nos al"Ístográtic:os salões do Lira

de Berlim, ao se referirem claramente ao govêrno comunista, Tenis Clube, ..

'

ilegalmente estabelecido no setor soviético, com apôío dos A lista de adesões encontra-se
russos.

.

com o Sr. Constantino Aterino, na

As três nações ocideptais deixaram bem claro o fato de I 'Agêncía da Pa�air,. à rua Conse

que, somente mediante uma rápida e completa mudança na �henro Mafra, ate o dia 1S do andan-

política r�sa, poderá s�r eyitada a divisão ine�it�vel. de B�.rlim·, e'FrorianóPolis, 1° de dezembro
em duas cídadese da cnaçao de uma zona de díscórdía, maís ou de 1948.
menos permanente ,entre o oriente e o' ocidente.

\
A COMISSÃO

A advertência das três potências ocídentaís "foi feita no dia . .

mesmo em que se' realizavam as eleições municipais, em seus VENDE· SEsetôres, de ocupação de Berlim, numa declaração conjunta de
-

duas mil palavras, a qual foi transmitida "extra-oficialmente" Diversas louças de vidr�, diverso�

corno informação, a todos os membros do Conselho de Segu- relógios. de parade anlIgo� uma

rança da Organização das Nações Unidas. Conjuntamente com pc.ntea�elra, um guarda-roupa, um.a
-

_.,. .

.dem cro
crIstaleIra, mesas de Jantar, c�el.essa declaraçao, fOI também enviada uma lista, em Dr em cro-
ras um fozão a carvão um _di.,

noíógíca de 51 incidentes ocorridos em Berlim, a partir do mês vitrola, gr:�de e mais �utros õbje;'
de junho do corrente ano, a maioria dos quais consiste em atos tos., por preço

.

.te e\:asião.

ilegais praticados pelos soviéticos, que foram citados como .pro- Tratar a Rua Bocaiuva n, 13 fundo!

va da crescente e já quase completa ímpossibílidade de se che- �•.••. ,........................ . ...

gar a um acôrdo com os russos, no tocante ao problema da an- FERIDAS. REUMATlSMO' E

tíga capital do Reich. '_
PLACAS. SÍFlLlTICAS

Embora não afirme que não é mais possível uma solução "Ullv,··r de loguel·raoara o problema, as três potências ocidentais, todavia; admiti- líllA! .

.

�am aparentemente essa realidade. Na referi�a dec�aração Me4ioaçêio Q�d�I:�U:O trotam.nte

conjunta os três países do ocidente r�f�rem-se � .ne�atrva �os . ,..... . , .

russos de reconhecer a valides das eleíções mUnICIPaIS, realiza- "7end'e-sedas, ontem, nos setores ocupados pelos Estados Unidos, Grã.- y I

Bretanha e Franca de Berlim, como também ao estabeleci
mento de "um organismo ínconstítucíonal, desprovido �e quais
quer direitos para representar o povo berlínense e muito os ha-

bitantes do setôr soviético". .

.

. (Distante cerca de seis quilometras dd. capital-Bairro-Barreiro�
ATea de 142 metros de frente pOT 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
.

TRATAR:

Florianópolis - nesta redd�!io, ?U Es�ritório I. de A L. Alves.

Barreiros - com o propríetárío Matluas Iha.

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel C·:uzeiro.

Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de
Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE
AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua
distinta freguesia que está aparelhado para atender com

prestesa qualquer encomenda.
Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
Cia. Costeira. i �'t I, i Ia.....

I VENDE�SE pormotivo de mudança
.

Grande área de terreno ià cultivada
Leia, Divulgue e Assine

"Jornal
o

Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127

Palhoça.
•••• oe o •• oe .. - o .

o TESOURO
Da instrução está ao alcan()f

de todos. Dá esse tesouro ao' t&tt
amigo analfabeto. levando-o & um
curso de alfabetísação no GrupO
Escolar São Jos-é. na Escola Indus-,
trial de Florianópolis ou na Cate.
tral 'Metrtmolitana.
............................... � .. .. .. .. .. ..

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

MIMI..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·COQUEIROS· PR'AIA CLU S'E - INAUGURARÁ COM GRANDES FESTAS, SOLENIDADES, REGATAS A

VELA, DESFILES NÁUTICOS, BAILE E SAR�US,. SUA MAGNíFICA SEDE SOCIAL NOS DIAS 11 E 12 no CORRENTE.
OS ASSOCIADOS QUEIRAM RESERVAR SUAS MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.

_...,......�..........,._"._,._-_"......._,..........- ......-.__......-.-_._._.....-_._-......._-..�;;...-_-_-_-_w...·�..-_._..-_..- .. -.._.......-_.............._-...._-...............,._-...._._-.-�....�.......- ....----....�

�

•.,ifiOiTO�i.$l"O�
CRESCE A EXPECTATIVA PELA ELETRIZANTE PROVA RUSTICA PRELIMINAR DE SÃO SILVESTRE A REALIZAR-SE AMANHÃ - O VENCEDOR
COMPETIRÁ EM SÃO PAULO 25 MEDALHAS OFERECIDAS PELA "A GAZETA ESPORTIVA", DE SÃO PAULO, JÁ ESTÃO EM MÃOS DA F.

:A. C. - VALIOSA OFERTA DA FIRMA CARNEIRO & IRMÃO.

o Brasil, de norte a sul" vibra
de índíscrttível entusiasmo pe
la corrida de São Silvestre, sen
sacional prova rustíca que os

colegas da "A Gazeta Esporti
va", de São Paulo, promovem
todos os anos, à meia noite do
dia 31 de dezembro, na capital
bandeirante.

contram em mãos da Federação
Atlética Catarinense as 25 me

dalhas oferecidas pela "A Ga
zeta Esportiva" para a corrida
nesta captaI. Além das meda

lhas, serão disputados, amanhã,
outros valiosos premios, doados

pelo comércio e industria locais.

cada Estado a honra de concor

rerem com os mais .categoraza
dos fundistas do Brasil e da
América da Sul, não lhe nega
ram o apóio as entidades, clu

bes, atletas, imprensa e rádio
de todo o país, pois reconhecem
que uma das grandes finalidades
ciO popular matutino esportivo
é tornar o Brasil um arsenal de
homens sadios e vigorosos, atra
vés à prática dos esportes.

preliminares, no dia 12, ou seja,
amanhã, às 9 horas da manhã,
concorrendo os vencedores à

grande prova do dia 31, com

todas as despesas por conta da
'"A Gazeta Esportiva". Para essa

iniciativa, que é das mais bri
lhantes e recomendáveis, dan
do ensejo aos representants de

A maratona deste ano será
completamente diversa das an

teriores, prometendo um êxito
sem precedente na história do
atletismo sul americano. O co

lega Joel Neli, diretor do impor
tante matutino esportivo, re

solveu efetuar em todas as ca

pitais dos Estados as corridas
Taça à equipe vencedora

Um dos premios mais valiosos

que estarão em disputa amanhã
na monumental corrida de fun

do, será sem duvida a riquissi
ma taça oferecida pela conceí-

Em nossa capital tudo bem, tuada firma Carioni & Irmão.
felizmente. Todas as providên- para ser entregue à equipe ven
cias já foram tomadas, esperan- éedora. A popular casa de peças
do-se um grande sucesso na para automóveis auxilia assim
rustica de amanhã, na Praça a grande iniciativa da "A Ga

Q,:inze .. Segundo informes co-I zeta Esportiva" e coopera com

Ihidos Junto aos corresponden- a FAC no sucesso da manhã
tes do diário paulista, já se en- i esportiva.

CHEGAM AS MEDALHAS

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Ainda a resolução que mandou fechar o estádíe da
Federação Catarinense de Desportos Bocaiuva «versus» Ipiranga

Está marcado para amanhã titulares e suplentes do Ipiran
à tarde, no estádio da Vila Ope- ga e do Bocaiuva. Os ingressos
rária, do Saco dos Limões, o em-. para êsse jogo serão vendidos a'
bate amistoso entre os quadros I preços populares.

«Se a minha chapa vencer nas eleições de quarta-feira, o Paula Ramos não dispiuará o certame

estadual»,-declara à reportagem o sr: Liberato Carioni, ui:ce-presidente do tT'icolar.

a entidade ver-se-á prejudicada
rmanceíramente e - o certame

perderá muito em brilho e con-

Está agitando os meios fute
bolisticos da cidade, a resolução
do Departamento de Futebol da

Federação Catarinense de Des

portos, determinando o fecha

mento do estádio da rua Bo

caíuva, afim de serem realiza

das reformas no mesmo, até a

data do inicio do Campeonato
Estadual de Futebol.
Mais alarmados ainda estão

(JS dirigentes do Paula Ramos,
bi-campeão da cidade, que con

sideram absurda e prejudícíal
o ato-do Departamento de Fute

bol, visto necessitarem do gra
mado para os preparativos do
seu esquadrão que intervirá no

certame máximo do Estado.
Em nossa edição de ontem,

abordamos o assunto, <!hamando Campeonato Carioca de Futebol
a atenção .

da F, C� D. para a

I
Bonsucesso. Os jogos restantes

convemenc_la de uma alteração Iniciando a ultima rodada do terão lugar amanhã, sendo o de
na resol�çao em apreço: permi- campeonato carioca de futebol maior sensação Botafogo x Vas
ti�do o mgres�o da e�Ulpe.pal_l- jogarão hoje à noite América x cc pela decisão do titulo.

'

lama no estadio erecedeano,
'

:Até a tarde de ontem nenhuma Bo· él· di· d p.
·

Jmodificação na atítude. do. D�. le 8 pr 1& ec SI'O os rlmelros ogos
}t'.

"SE A MINHA CHAPA Universitários Catarinenses
VENCER .. ."

tadual de Futebol a menos que
o Departamento de Futebol mo

difique sua atitude em relação
ao fechamento do estádio, per
mitindo que o utilizemos para
os treinos do "team".
O certame catarinense cons

titui para a F. C. D. uma das
maiores fontes de renda, assim
como o Campeonato Brasilei
ro para a Confederação Brasi-
leira de Desportos. Com a au- Aguardemos os acontecímen-
sêncía do campeão da capital tos.

\

_••.•...•.....•...................•...............

Fedam no fluminen�e?

corrência.
A diretoria do grêmio da "es

trela solitária" precisa ser

a tendida em suas exigências.
Tudo depende da boa vontade
dos senhores que dirigem a Fe

deração Catarinense de Despor-
tos.

'

Rádio Guarujã CINEMAS
PROGRAMA PARA HOJE ROXY, hoje ás 4,3ii.. e 7,30 horas

Programa Eletrizante
RESENHA DE PROGRAMAS 10 Está de volta o famoso de te
DO DIA 11 DE DEZEMBRO tive para desvendar o mais pene-

DE 1948 trant� e misterioso caso de sua
carreira.

9,00 - ABERTURA - Bom CHARLIE CHAN NO SERVIÇO:
, dia para voce. . . SECRETO

19,30 - \Grandes Artãstas I CO_!\i: S�dI�er Toler
1>0,00 - Músicas brasileiras I Afao. Mistér-ios,

em gravações
' 2 Um do smelhores "westerns"

10,30 _ MUZAK
com o melhor dos "cow-boys"

.

' I A FORÇA DA LEI
11,00 - Orquestra VIenense COM: Bill Elliotte

Bohemia -I Sensações. Lutas. Torcidas.
11,15 - Libertad Lamarque

. 3° Continuação dos mais sensa-
cional seriado:

'

11,30 - Brinde Musical das VINGADOR DESCONHECIDOTintas YPIRANGA COM: Robert Kent
11,35 - Variedades em grava- 10/11 Episódios

cões No programa: Jornal da Téda -

12,00 - Oferecimentos musí- Nacional
Preços: ces 4,00 e 3,00
Censura até 14 anos.

IMPERIAL, hoje ás 4,30 e 7,30 1::s.
Sessões Colossos

1° Tiros à Granél. Socos em Pro
fusão. Torcidas a valer. Tudo isto
a muitas outras sensações, em:

A FORÇA. DA LEI
COM: Bill Elliott
Outro "western" cheio de sensa

ções e sequencias eletrizantes
BANDOLEIROS ENCOBERTOS
'COM: Bill Elliott
Uma emoção em cada cêna ...
Uma sensação por minuto
3° Continuação do mais espeta

cular de todos os seriados:
O HOMEM DE AÇO

COM: Tom Tyller
3° 14° Episódios
No programa: Filme Jornal c-.

Nacional
Preços: c-s 4,00 e 3,00
Censura até 10 anos.

ODEON, hoje ás 4,30 e 7,30 hs,
ótimo Som ...
Projeção Impecável
. .. e o sucesso continua
UM SONHO E UMA CANÇÃO

(Technicolor)
CO:\!: Janes Payge - Deunls

Morgan - Martha Vickers
.

No programa: 1° A Marcha da
Vida - Nacional 2° Maravilhaa
Africanas - Short Colorido
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura livre. Creanças maiores,

de 5 anos poderão entrar na ses�

são de 4,30 horas.
RITZ, hoje ás 5 e 7,30'horas
O filme inesquecível que volta,

para matar saudades
RANCHO GRANDE

CO:\1: Tito Guizar
Músicas. Romance. Canções.
No pr-ogr-arn-i: Noticias da Sema_

na. - Nacional

,

1
Fedato, pertencente ao onze do

Segundo noticias procedentes Coritiba F. C., estaria nas cogi
de Curitiba, o famoso zagueiro tações do Fluminense, do Rio.

A nossa reportagem, viva
mente interessada no assunto,
'como não podia deixar de estar,
teve ocasião, ontem, de avistar
se com vários paredros do trí
eolor, os quais se mostram pro
rundamente chocados .com O

proceder do Departamento de
:F'utebol, aludindo o ato à falta
de compreensão dos controla
dores do futebol na capital.
Ao que soubemos, na próxi

ma. quarta-reíra serão realiza
das eleições no Paula Ramos,
disputando ° mando quatro
-ehapas, as quais estão encabe
çadas pelos srs. Orlando Cario
Di, Oswal Baixo, Antõnio Pe
reira de- Oliveira Neto e Libera
to Carioni. Este último, inter
pelado pela nossa reportagem
.sôbre o fechamento do estádio
da F. C. D., fez as seguintes de
clarações: "Realmente não po
demos admitir venha o Departa
mento de Futebol contra os nos
sos interêsses. Posso garantir
que, se a minha Chapa triun
far nas eleições' de quarta-feira,
em sinal de protesto tudo farei
para impedir que o Paula Roa

_mos diSP� Campeonato Es-

cais
14,00 - INTERVALO
16,00 _. Em tempo de valsa
16,30 - Cantores do Brasil
17,00 - Minha Vizita
17,30 _; Juventude Estudan

til Catoliea '

dio da Penitenciária do Estado. 18,05 - Variedades
Decidindo a posse do titulo Segundo informações, os dois 17,45 - Gilberto Alves

máximo do certame de futebol esquadrões deverão formar as- 19,00 - Momento Esportivo
dos lOs. Jogos Universitários Ca- sm: 19,15 - O Esperanto em mar-
tarinenses, promovido pela Fe- Direito - Fulvio, Hamilton e ' cha
deração Atlética Catarinense de Helio Milton; Caldeira, Boos e 19,30 - Noticiário da Agencia
Estudantes (FACE), será ere- Tales; Carmelo, Dalmo, Jaimor, Nacional

.

tuado hoje, com inicio às 15,30 Eduardo e Cardoso (ou Bedus- 20,00 - iM-qsicasj ttaííanas
horas, no gramado do ColégiO chi). (ótica Modelo)
Catarinense, o cotejo-desem- C,. Bconõmicas '77" Athe..rino, 20,15 - Sólos de piano'
pate entre as equipes das Asso- Alfredo e Machowiesky; Louri- 20,30 - Assim can��? México
cíações Atléticas Academicas vaI, Eugenio e Altair' Erasmo 21,00 - Grande plano do Ar
das Faculdades de Direito e de Murilo, Saulsinho, Ruíe Tamoio: 21,30 - Rádio Baile Guarujá
Ciências Econômicas que, do- Serão disputados dois perio- 23,00 - Bôa noite - ENCER-
mingo ultimo empataram por dos de 30 minutos cada e mais RA.i\'IENTO.
3 x 3 no prélio travado no está-

No gramado do Colégio Cataridense: Direito x Ciências Econômicas

as prorrogações que se fizerem

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DlAR1AMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES
CAFÉ, CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PAsTEIS, SAN

DUICHES, CACHORRO QUENTE.
JOGOS DE PING-PONG ...

BAILES
5"s FEIRAS, SABADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS PASTA DENTAL
5as FEIRAS, SABADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS ROBINSON

MATINÉE INFANTIL -.
C.mi... Gt'avatali Pitamel

.

BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS...

IMeia,
d�, melhorei pela. me·

CADA úLTIMO DOMINGO DO Mf:S, RECEBERÁ UM PRf:.MIO A CRIAN- norea precea 16 Da CASA"14J�
ÇA QUE TIVER MAIS FREQUENCIA NAS MATINÉES CELANEA _ RaaC. Ma'ra

,
,

.

OCULOS PERDIDOS
Pede-se a quem encontrou um par
de óculos côr amn rélo-escura, com

uma perna quebrada, num dos
ô

ni
bus linha Circular, ou num banco
do Jardim Oliveira Belo, o obsé
quio de entr-ega-lo nesta Redação,

que será gratificado,

l
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f"' ESTADO-Sébado ,. d."Dézembto ... '948- .,

Dr. Milton simonelPereira·
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
àicto Montenegro e Piragibe 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
CUNICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, conh'ole"e tratamento

.,eSpecializado da gravidês, Distur
hios da adolescência e 'da menopau
u. Pertubações menstruais, !:l�l't ..

mações e tumores do aparelho geui
Ial feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.:
Cirurgia plástica do perineo

<ru-Ilbu"as)
:ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:'E-

.

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Ililiturbios nervosos - Esterilidade
._ Regimes.
{ionsultório R. João Pinto, 7 - TEJ.
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel, 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíre
Do Hospital de Caridade de Flc

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esoe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
dulas internas

CUntca e cirurgia de senhoras _:_

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

'HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 18,30 u 12
horas

.

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Roa Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vítor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consu !tas: Ás 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

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

do Brasil)
Médico por concurso da Asststên
era a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital Psiqulâ
trico e Ma!licOmio .rudtcíàrto

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI
sericórdia <lo Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!:RVOSAS
ConsulUirlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

nlhõ', 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOLltSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi.

cina da Universidade de 'São Paulo
ondec foi assistente por vários anos d�
Serviço -Cirúrgico 'do Prof. Allpio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula.
res, intestinos delgado e grosso tireí
de! rins, próstata, bexiga, ';tero,

ovános e trompas, Varicocele, hidra
ceIe, vartzes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas A rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

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

Telef. M. 764

Or. Paulo Fonte.
Clinico e operador

�n.ult6rio: Rua Vitor Melrele.. 26,
Tele'one: 1.405

Con8ultas das 10 á. 12 e dai 14 i,
I! hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620 r

Dr. Mário Wendh�...e.
f'llnica médica de adultos e criança•
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 á. 6 horal

Itelidência: Felipe Schmidt II. III.
Telef. 812

I Or. M. S. Ca-yalcllllt
Clínica exclusivamente de criançal

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733

SE.OE SOCIAl.:

PORTO ALEGRE
-----_.._-

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.· ANDAR

C�'XA POSTAL. 583· TELEFONE �e40 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

jAviso importante aos senhores 4ust.riacos Bom binóculo
_

I que se acbam Registrados como Grande visão
de nacionalidade 41�mã

Muitas felicidades pelo naseime.
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu filhinho I

continua fornecendo refeições e iíebida� geladas.

Sorteios mensais, mediante- mensalidade de- Cr$ 20;00 além da Jóia Você poderá ganhar de Cr$
inicial de Cr$ lu,oo apenas. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-

Participação nos laeros . do artigos de consumo domestico.
V"----------------------.----------------------� 1 I f

-

P 1• -� - .- -�- - - -� - - - - - �- �- - - <r-:_� - - • - - • - :- - -: • -� - - - • - - - - n ormaçoes na raça de No-
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher . o vemb 22 � 20 d .

.

f
A

I' R d
-

f' d 1 t
em ro n. an ar. .

coupon abaixo e reme e- o a nossa e açao, a nu e comp e armes
.

quanto antes, o nosso Cadastro Social,
• •••••••••••••••••...•..••..... "'

Nome . ..

Rua Est. Civil D. Nasc. . .

l\fãe . . . . . . .. .......•... . .

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

seu registro (Cart, modo 19) á sua legítima nacionalidade - AUSTRíACA.
ESCRITóRIO: - Praça 15. de Novembro, 23 - 10 andar - sala 4

Caixa Postal, 195 - Enderêço Telegráfico: INTER
FLORIANóPOLIS - SANTA CATARINA

QUER VESTlR·SE COM COHfORTO E ELEGANCIA 1

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR WZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

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

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado IITratamento da Tuberculose

.

--------------------------------------------

Raios X - Eletrocardiografia .

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

P d
.

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8. ro utes Veter.gnar.'·osConsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 _

_ Fone 841. FLORIANóPOLIS O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis) •. Visão maior e mais perfeita
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros que a de um bom binóculo

e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série alcança quem tem sólida

dê inetrução,esses produtos. \ Bons livros, sobre todos OIOS primeiros j'á a venda, são:
aasun toa ;

SULFAGUANIDINA: Tubos de 11;) e vidros de 100 comprimidos de
LIVRARIA ROSAe,60 g. DRua eodoro, 33 - FlorianôpolfaVACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

IOú cm3. "

SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
•

VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos
de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
terinários de grande eficácia, como: Terner ina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), StilbestroI, e ainda, Vacina Contra li
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sóbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
nento de Veterinária.

.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

centrados na localidade de residência do solicitante.

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Scbmidt 48

Arvores
.

fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

Coqueiros Prai"
AVI50

Clube

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

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

Pai

Agenca Geral para Stae Catarou
Rua Felípe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel. "Protectora" - FLOBIANOPOLIS

Emprego ou Cargo ......• . . .

Cargo do Pai (inãe) .,.......... . .

Observo .............................. , , ··· .. · ·

·1
.............................................................

,

.

fdbrico.. A Co, O
•A CAPITAL- ahttft"la fi Gtftl!llV50 dom

vlllltc �nh� dlll .fetuotrom Ii:i1.llQfe oOlrlproo: MATRIZ em

•

............. til

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

, (

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente . qfialquer irre
gularidade "'''na entreAa
de seus iornees,

.

Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à
Caixa Postal nO_ 101)

Laguna - Sta. Catarina

Pracislas
Escritório recem organizado,

precisa de "pracístas" 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, 20 andar, das 8 ás 1�
, ..

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

CASt MISCELANEA diltri..
buidora dOI' .:Rádiol R.:C. A
Victor. Válvulal e DiICOI.
Rua Con.el�eit'o M.atra

Mas, não .esqueça, qae o melbol
presente para 8 seu ·'PIMPOLHo."
é ama caderneta do CMDITQ
MUTUO. PREDIAL.

Artigos de uso

doméstico

Fabricante Ia distribuidores doe cdamodcul COI'lM

fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. POlfllilU4!I um gran.
de eo:rtimo:ntc de cOI!:-emirGI. rlscad:.1ft. brfn.
bonlll o bC�CJtol!l. algodões,' mOf'inij • a"iamentoll
pallo aifa!a.te., que r�ceb. db.toment� daI!

Snr., Comero!6il!ltteli! de Inte:dCltI!' no uantido dei Ih. fa:cu·.m '1m""

Flol'fonôpoU •• - FJL:IA1S tllm BltU�lu,au • LajeD.
• -Wé'd!tMMi§M4

I
I
J
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fOi ELEITA, ANTE.ONTEM, J1. PRIMEIRA DIRETORIA DA 'NOVEL FACULDADE DE FILOSOFIA. A ESCOLHA RECAIU NOS SRS. �ROF. GAMA D'EÇA:, '1
PAR� DIRETOR, PROF. ,ELPIDlOA, BARBOSA, PARA TESOUREIRO E DR. SILVIO FERREIRA, PARA SECRETARIO.

------------------------�--------

A comissão encarregada dos festejos comemorativos a colação de

'grau dos Contadores de 1948, avisa aos seus convidados e ao público em

A data de hoje recorda-nos I geral que 'Os referidos festejos foram, por motivo de fôrça maior, adia-:

que: dos sinevdie,

- em 1.631, quatro compa- Flcrianqpolís, 10 de dezembro de 1948,

nhias de espanhóis, comanda-
das pelo Capitão Juan de Xe-

havendo, por fiôrça do Regula" reda, desembarcaram no forte" 'N I R 1·0 I Haroldo Caladomenta para concursos, o direi- de C.abedelo, conseguindo no "urso orma eg na
to de recursos dos prejudica- prírrseírn �aque tomar uma

II
'

dos "quanto à fórma por que trin�heir�, m�s foram obriga- Realiza-se hoje, no sub-distrito do Estreito, a s'Olenida�le de entre-,

foram conduzidos os 'trabalhos das a retirada, ,ga de certificados aos diplomados pelo Curso Normal Regional Harol-.

do concurso", nem um só deles
- em 1.632, levantou o as- do Callado, ato que terá brilhantismo excepcional. .

se valeu da faculdade legal pa- sédio do Forte de Orange, re- ÁS 7 horas será sclebrada missa em ação de graças, na matriz N. S."

ra uma reclamação, que, pois, gressando ao Arraial, por or- de. Fatima.

vem tardia e equivale a infâ- dem do General Matias de AI- ÁS 20 horas entrega dr diplomas no Cine Império, sendo paranin
mia, feita agora, sob anonima- buquerque, o Conde de Bagnu- fo 'O Dr. Armando Simone Perereira, ilustre Secretário da Justiça, Edu--

to e de público, em termos dli;
. I cação e Saúde.

çrosseiroe.
- em J.633, um contmgente ; As normalistas do Estreito prestarão significativa homenagenu

Na verdade, se o sr. Cardoso de 830 holandeses, c<?mandados : aos srs. Elpidío Barbosa, diretor do Departamento de Educação e .ior-·
da Veiga, legislador que é, aâ- pelo Tenente-coronel Byma, nalista Jairo Callado, vereador pela referida localidade.

vogado que se faz, tivesse al- foram desembarcados na Pon- Será obedecido 'O seguinte programa:

gum respeito pelos 'textos de te Negra, pela esquadra do AI- Híno à Bandeira, Saudação à Bandeira-Lauro Weíngartner, Pro--

lei, haveria de ter consultado mirante �ichehardt, com o fiI? I messa dos regentes, Entrega de certificados. Discurso da 'Oradora Ce-

O Regulamento dos concursos de atacarem o Forte dos ��IS Ilita Westphal, Canto (côro orfcônico), Discurso do paraninfo, Hino:

e lá teria encontrado o arti- Magos, defendido pelo �apltao . Nacional,

go 30, (portaria nr. 9, de 12 de Pedro Mend�s ?e.Go�vela com

I Damos a seguir 'OS nomes dos diplom,d'Os: Adalmíro Martins,
novembro de 1943), que s. s. apenas 85 brasIleIros,. Adair Machado, Agrernilda Maria Ramos, Alvar'O Flôres, Alvaro E_

parece ignorar, quando agita
- em 1.688, em Lisboa, fa-

i Santo, Almira C. de Azevedo, Anita Pedrini, Cecilia Goulart, Celita A.,

extemporaneamente, fazendo- leceu o Ge�eral P�dro Jacques, WestfhaJ, Chanss A. da Silva, Daisy N. Ramos, Da;lvrr S.,
se eco duma infâmia, um fato de Magalhaes (Vl?conde de

W'OIl, Delorrne Maria 'Werner, Dilma A. de Souza, Dilma E. San�

consumado. Fonte-Arcada). FOl quem, em
tos, Ely }I�I'ia Almeida, Ester Cordeiro Peixoto, Ilma Lucy

Ademais, desestima a 'uerâa- 1.654, como comandante �a Nascimento, Lauro Wcingartner, Laura Domingues, Léa G_

de, - e isso pode satistazer-lhe frota da Companhia de Comer-
Martins, Lélía Maria Garcia, Maria do Carmo Nunes, Maria

a mentalidade de político, mas cio do Brasil cooperou para a
dos Prazeres, Matilde Vieir-a, Nery N. Rangel, Olga Scharf, Osníldo

é qualidade que se não perdoa capitulação de Recife e expul- Amorim, Tereza B. Vieira, Vilma M. da Silva, Zulma M. Santiago c'

ao legislador, tanto mais quan-
são completa dos holandeses; Zuraide Oliveira. )

do se arvore em doutrinadOr
- em 1.713, deu-se a insta!

de ética administrativa. Senão, Iação da Câmara da Vila de

vejamos. O escrevinhador anô- São João d'El-Reí, antes cha

nimo diz que havia na ocasião mada Arraial do Rio das Mor

das provas, 86 candidatos no teso Recebeu o predicado de

concurso para Sub-Fiscais da Cidade em 6 de Março de U�38
Fazenda. Não é verdade. Com- e foi a quarta vila criada em

,

d' Minas Gerais;pareceram as provas 58 can l-
_ em 1.800, o Triunviratodatas, Dêsses, foram aprova- exercido pelos Tenente-coronéldos 41. Apenas 11 não obtive-

José da Gama Lobo Coelho
ram aprovação. As vagas eram,
de-fato, em número de 16, pois d'Eça, Eleíxo Manoel Caetano

os interinos que as ocupavam (ouvidor pela Lei) e José Perei- Os motores JOHNSON Sea Horse

já haviam sido dispensados. O ra da Cunha (vereador da são construídos em fabrica moder-
. . Câmara), entregou o Governo na sob todos 'OS pontos de vista eescriba diz, com a irrespottsa- desta então Província de San- . . .

I' de'büidade de quem se abriga no por operarros especta iza 'OS. .:i('-

anonimato, que tais vagas [O: ta Catarina, ao Coronel Joa- mente são utilizadas máquinas mu

ram tõâas preenchidas pelos quim Xavier Curado, mais tar- dernas 'em' precisão e rapidez. O,

mesmos interinos. Mentiu ain- de Tenente-general e Conde de engenheiros da Johnson são reputa

da: dentre os que antes ocupa-
São João das Duas Barras, que dos como os melhores do ramo. Dís

vam interinamente as vagas governou até 5 de Junho d,e tríbuidores : Comércio & Transpor

somente 11 foram classificados 1.805, deixando honrosa memo- tes C. Ramos S. A. - João Pinto.

em condições de preenchê-las, ria de sua administração; nas- 9.
cera em Meia Ponte (Goiáz)enquanto 5 dessas vagas foram .'

preenchidas por outros catuii- em 1 de Março de 1747 e fale

datas. ceu no Rio de Janeiro em 15

de Setembro de 1.830;Quanto à iôrma por que to-
_ em 1.816, um destacamen-

ram sorteados os pontos, teste- to de 101 homens de cavalaria,munharam-na todos os catuii-
comandado pelo Capitão Josédatas, em presença dos quais Maria Cerqueira (português),eram tirados, em cada prova,

por concurrentes diversos. sendo 56 portugueses, 90 brasi-

Eis a verdade a respeito do leiros e 28 orientais, foi sur

concurso recentemente reali- pree�dido e �errotado junto .ao
zado para Sub-Fiscais da Fa- "aJroH?_Matao]o, 'por �m contm

z�a. O �r. Cardoso df! Veiga g�!l1;e �e 20q o�Ienhlls das for�
pode contznuar a servzço do lÇ�s dl- �t�ga;s, Aco�and��

_

anônimo autor daquele a pedi- pelo Cap1tao VenanclO Gutler

do do jornal anônimo. A-fi- re,,�;
nal, aparece alguem que assu

ma, de-público e em pleno Le
gislativo do Estado, as respon
sabilidiadJes dle calúni4<; dos
embuçados ...

Hoje no passadO

Florl_6polll, l' de, uezembro de '948

Dia 8

o MOMENTO
Uma publicação anônima,

feita a pedido num jornal anô
nimo desta capital mereqeu. re
percussão na Assembléia Le
gislativa, ontem, pela voz do

deputado Cardoso da Veiga, li
der de si mesmo naquela Casa.
Todavia, a bancada udenista,
que conhece a paternidade es

cusa do a pedido, se pôs de ime
diato ao lado daquele irrequie
to representante do P. R. P., o
qual, na tribuna, capoeirava
em gôzo trêfega, sentindo-se
condignamente secundado pelo
anônimo colaborador da jor
naf anônimo, num tema tanto
do gôsto do parlamentar soli
tários: um ataque à CESPE, a
respeito de recente concurso

para Sub-fiscais de Fazenda.
Tôda gente sabe que, antes

de o sr. Nerêú Ramos haver re

gulamentado o processo de se

leção do pessoal para o serviço
público, os concursos em Santa
Catarina eram, como as elei
ções, simpZf[8 simulares, pre
valecendo na classificação os

candidatos adrede apadrinha
'dos. Deve-se ao atual Vice-Pre
sidente da República e Presi
dente do P. S. D., Nacional a
moralização 'dos concursos, que
permitiram, desde então, dotar
os quadros mo 'fruncionalismo
estaduai de elementos capazes
entre quantos disputavam O

ingresso nos serviços públicos.
O fato de se inscreverem às
centenas os candidatos, nestes
últimos tempos, depõe em ia
vor da lisura do sistema de se

ieçõ» do pessoal, que se vem

fazendo com absoluta correção
e incontestável escrúpulo.
Sempre haverá, porém, âes-.

contentes. E os haverá mesmo

entre os que, sabedores, por
experiência própria, da hones
tidade dos concursos estaduais,
não se coniormam. com a rea

lidade que lhes não afaga a in

capacidade. Daí o a pedido
anônimo, saído ante-ontem e

ontem no jornal anônimo des-
ta capital.

.

O autor da infâmia, contu
do, mereceu ,acolhida do depu
tado Cardoso da Veiga. E o li
der da bancada mínima na

As�embzeia chamou a si o ca

so; tão vulnerável é a sua sen

sibüidade a qualquer versão
caluniosa, que logo a aplaude,
agasalha�a, embebe-se nela

'

e

por ela, - e vai à tribuna parla
mentar, bambaleante de elo
quência, exaltando a justiça,
divinizando o direito, e desan
cando a CESPE ...
Ontem, S. S. esteve magnrífi

co, - mas foi tapeado pelo ca

luniador, que deve ter-se rido
gozosamente do efeito da pas
quinada. Porque tudo aquilo
que o escriba anônimo tem pu
blicado no jornal anônimo a

réspeito do último concurso, é
mentira. E tanto é mentira que,

n

e'm 1.822, no Recife, foi
proclamada a Independencia
e o Império;
- em 1.826, chegou a cida

de de Pôrto Alegre o Impera
dor D. Pedro I;
- em 1.832, surgiu nesta

então Desterro o segundo pe
riodico jornalista "O Exposi
tor'"
_: em 1.342, no Rio de Janei

ro, faleceu o Conselheiro Fran
cisco Carneiro de Campos, nas
çido na Bahia em 1.799;
- em 1.873, em Recife, fa-

Pedro Torrens
Encontra-se nesta capital

desde ante-ontem, havendo-nos
visitado ontem, o sr. Pedro Tor
rens, nosso prezado confrade,
diretor-proprietário da nossa

colega A Noticia, de Joinvile.

•

f

Contadores de 1948

A COMISS.m

A Semana do Engenheiro,'
Catarinense de Engenheiros.
Por motivo de fôrça maior,

só em nossa edição de amanhã
daremos pormenorizado noticiá
rio a respeito daquelas celebra-v

ções, que se revestem de grande
brilhantismo e expressão.

Com a excursão à adutora
do Salto dos Pilões, tiveram

início, ontem, nesta capital, as

comemorações da Semana do

Engenheiro, cujo programa está
sendo realizado pela ASSOCiação

Soe. de Amparo aos
Tuberculosos
A Sociedade de Amparo aos

Tuberculosos realiza ,no pró
ximo sabado, nos salões do
"Fratelanza Italiana", uma,

festa de caridade, intitulada.
"Ensaios de Natal", e cujo pro
duto reverterá em benefício'
dos doentes a cargo daquela.
sociedade.
Para essa festa recebemos

gentil convite, firmado pela,
exma. sra. d. Dorvalina Alves,
Presidente da Sociedade de'

Amparo aos Tuberculosos.

leceu o escritor e poéta Anto
nio Joaquim de Mélo, nascido
na mesma cidade em 2 de Fe
vereiro de 1.794;
- em 1.875, foi colocada a

cumieira do edificio da Alfan

dega da então Desterro, hoje
Florianópolis;
- em 1.893, a vanguarda da

Divisão do Norte, sob o coman

do do Maior Antonio Tupi F.
Caldas, atacou a cidade de
Itajaí, onde estavam entrin-,
cheiradas as forças federalis
tas;
- o dia dê hoje é consagrado

ao "Dia da Justiça".
André Nilo Tadasco

tomar aperitivoI Ao

Peça Bitter
Agui. puro

o Aperitivo completo
.

"

A "DONA DE l:ASA

pTefere' uma' B'ATERIA DE ALUMINIO?
Pode recebe·la'·de presente, preferindo 'o CA- ,

FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI. -

FRECHANDO •••

PaTa alguns jornais udenistas, 'O aument'O de subsidi'Os é

crime é patifaria, é assalto,.. Na Câmara o pr'Ojet'O foi apr'O

vad'O �ela mai'Oria, sem que a U. D. N. quisesse 'Obstruir a V'O�

taçàu. O sr. Prado Kelly, segund'O já c'Omentamos, pretendeu
retirí!!' do plenári'O 'OS seus c'Ompanlieiros" de 'partido;"Se'ria '

o mud'O de negar quorum a'O pleit'O. Os deputad'Os udenistas,

exceção de apenas 'Oito, des'Obedeceram a'O presidente e fica

ram no recint'O pára que 'O pr'Ojet'O fôsstwaprov.ad'O. E, além

diss'O, d'Ois deputados udenistas deram o seu apôi'O ao aumen'-'

tu. F'Oram 'OS srs. Man'Oel N'Ovais e Osóri'O Tuiuti. Esses repre

sentantes federais nã'O sã'O crimin'Osos, nem patifes e nem as

saltantes: sã'O sincer'Os. Entre 'O fingimentó' ,'e "a ',franqueza df.l'
atitudes 'Optaram pela última. N'O Senado 'O mesmo está 'Ocor

rendo: 'senad'Ores udenistas v'Otarã'O a pr'OI d'O projeto, ne

o'ando-se a'O papel de demag'Ogos. E, segundo se anuncia n'O

IUo a direçã'O da U. D. N. não poderá demovê-los dêsse pr'O-'-,·

pósito, porqU\e êles assisti'ram a uma reuniã''O em que a

eterna vigilância decidiu combater 'O aument'O.,. c'Ontanto que

êle fôsse apr'Ovado ! ! !
GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


