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Na tribuna três deputados da bancada do PSD: srs. Pinto de

Arruda, Protoqenes Vieira e Orty Machado.-Outras Notas.
Presidcnte: Sr. Ruy Cesar Feur- Nós, cm Santa Catarina, estamos

chutte - P.S.D. recebendo precàriamente, os va-

Secretários: Pinto de Arruda � gões requisitados em 1946, enquan-
Alfredo Campos - P.S.D. to que os venturosos mercadores e

Lida a ata da ses�ão anterior, produtores de outro Estado, rece

por ter havido número legal, p::J,S- bem os vagões ali na hora, após
sou-se à leitura do espediente da méra formalidade exigida pelo Re-

sessão, gularmento da Rêde.

Sr. Pinto de Arruda - P. S. D.·- É evidente, como disse, que a Rê-

Com a palavra, este deputado sus- de, mau grádo a boa vontade do sr.

tentou o seu requerimento em que Coronel Machado Lopes, seu digno

I ex'pos·lca-o de
solicitava um voto congratulatório Diretor, não faz equitativa disri i-

8 com a nossa Marinha de Guerra pc- buição entre os Seus Ministros, do

I •

M
·

d
lo seu dia festivo. Ao referir-se a vi material de tração e rodante - e

a'Carl argarl a da de dedicação à Pátria comum que nem parece admitir tão pouco, que

Encontram-se expostos numa tem sido a da nossa gloriosa máru- o terceiro Distrito seja considerado

das salas do Edifício do Monte- ja, recordou brilhantemente alguns como produtor de cereais, madei

pio dos Funcionários Públicos dos muitos fatos que são verdadeí- ras, e mais produtos. Deixa-o ao

do Estado, um considerável nú- ros padrões da Armada Nacional. Deus dará, como que entregue às

mero de telas, trabalho execu- Em abono de suas palavras, fala- suas próprias dificuldades. Relega-o
tado pelo, pintor Acari Marga- ram os srs. João José - Líder ct� para Ul}1 plano ínfericre agrava com

rida, que se vem há longos anos U. D. N. e Braz Alves - P. T. B. As I isso a situação, já por si angustíunte
dedicando ao aprimoramento homenagens requeridas foram apro- dos dias que correm. ,

da arte e transportando para a vadas unanimemente I Com o atrazo DO fornecimento

tela as nossas belas paisagens. si. Protógenes Vieira - P. S. D. dos vagões e consequente apodreci-
Os trabalhos que mais se des- - Este deputado ocupou a tríbuua, I mento ou depreciação dos estoques

tacam são justamente vanos pronunciando o seguinte discurso: Ipor embarcar,
ao longo da ferrovia

quadros em que se nota a sen- "Senhor Presidente, tornou-se o produtor catarinense

sibilidade do autor ante coisas Vários problemas importantes. enormemente prejudicado, já com o

naturais, têm sido focalizados nestes últimos
I
aumento de cêrca de 30% nos fre-

O grande número de vísitan- dias, nesta Casa. Há, entretanto, tes ferroviários, - que foi abrupta
tes tem manifestado acalorados um' velho e debatido, que se torna I mente imposto, - já por não te�
elogios ao autor por, conseguir sempre oportuno abordar, eis' que' conseguido aproveitar-se da grande
transmitir à tela os tons' cre- �,por si mesmo, perenemente atual. demanda do seu produto por parte
pusculares e as auroras explen- Quero referir-me, sr. Presidente, ao do mercado argentino, 'pelas razões
dorosas, que a nossa maravilho- transporte Icrroviárro, no tocante que apontei.
sa Ilha nos. prodigaliza. à madeira, pela Rêde de Viação pa-' Não só o produto r , não só o OJi(!�
Deixamos nestas colunas os .

raná-Santa Catarina. Tenho em rár-io, não só o industrial, não só o

mãos documentos de prestigiosa en- comerciante, sofrem com esse esta

tidade classista, - o Sindicato da do de coisas. - Também o Estado
Indústria de Serraria, Carpintar-ia de Santa Catarina a tido senssiveis

e Tanoaria no Estado de Santa Ca- perdas, visto que, como lembrou o

tarina. Em tal dccumento, que e Sindicato a que me referí, o não

cópia do que foi dirigido ao sr, Vir- fornecimento de vagões para portos
gilio Gualberto, Presidente do 1115 .. catarinenses, provocou o escoarnen

tituto Nacional do Pinho, o Sindica to da produção da zona oeste pelo
to manifesta o seu ponto de vista 'extremo da chamada Linha Sul, pa
sôbre o "Têrrno de Ajuste", firma. ra o Rio Grande do Sul e o da zona

do em dezembro de 1947 entre o norte, pelos municfpios limítrofes

IllStit�lto e a Rê�e. , I
com o Param�. Isso representa p�

Por uma das cIáusulas dB T('l'l:1,) ra o nosso fj sr-o. (I perda aproxi ..

de' Ajuste, que é esta a deno;l1ill:O:'máda de Cr$ 45,00 por metro cúbico

ção que deram ao contrato, a Rêde de madeira, quando assim escoaria.

se comprometia a transportar os I Agora, sr. Presidente, ao término

estoques existentes na data da as- do inócuo "Têrmo de Ajuste", co

sinatnra, à margem de suas linhas "gíta, ao que parece, o Instituto do

e nos quadros de suas estações, até Pinho, de firmar outro, com a Rê-te,

31 ,de dezembro do ano em curso. I Ma� o absurdo dêsse novo aj!lst'3
ora, sr. Presidente, na linha $ij(o, esta mesmo no ventre do outro.

Francisco do Sul _ União, as requi. 1 que felizmente vai espirar por cs ..

si?ões e�tã'O sendo atendidas

J�O
tes dias. Claro é�que estamos s.e!ido

mes de Junho de 1946 e em Un:';,;) tratados pela Rede, como potenda
- ,V01�a Grande, nos mêses de menos favorec�d�, para usar uma

abril/maio de 1945 e somavam, ;;: xpressão diplomática. Seria eon..

mente para o pinho serrado, 3 tt'aproducellte. irrisório e ridículo,
14.400 var4ões em 13. de outubro que o Instituto do Pinho finllassc

dêste ano. novo modos-viv;�ndi. ou que outrQ

Por motivo de ordem técnica OIJ
nome tenha, com a Rêde, ante�

outros que desconheço, a Rêde dei- que fôsse integralmente clUllprido
xou o terceiro Distrito em desoll!- aquele inocente Hem II do "Têrmo'
dor atraso. É necessário acentuar,. de Ajuste", que reza: - "a Rêde

sr. PI'e�idente, que êsse terceirQ compremete-se a transportar os cs

Distrito compreende exclusivamente toqlJes existentes nesta data a mar�

território catarinense, nêle estando gem de suas Fnhas e nos quadros
incluidos 'Os trechos São Francisto de suas estações, até 31 de dezem

do Sul- União e União _ Volta bro de 1948". Niío se ignora q�le

Grande, trechos que correspondem, não há possibilidade, ainda que re·

pela sua extensão, a um terço das mata, que isso se efetive.

linhas da Rêde. Um novo ajuste? Por que? Qual
Tive a oportunidade de esclarece:' seria a sua finalidade? Em que

.

d
A têrmos seria vasado?

.

aquI n;esmo, quan o em apoio das
Na opinião de fontes oficiais considerações expedidas pelo no- Os direitos e as obrigações devem

daqui, a estrategia britanica bre. deputado Ricarte de FreÍhl;;, ser recíprocos, mas não se poderia
manifestou-se claramente nas que no primeiro Distrito, situado admitir, que se voltasse a assinar

ú�timas se�anas com a confe- em território exclusivamente pam-
coisas ,'agas, indefinidas, irreali<;ú.

rencla r�allzada em Barbados naense, as requisições estavam pr[j. veis, apenas para efeito momelltâ ..

por funclOn�rios.coloniais ingle-
I
ticamente em dia. _ Logo que; in- neo, ainda que flagrantemente ue·

ses, para dIscutIr o estabeleci- teressad'O requisita o·vagão é ime- gativo.

n:ento de uma federação e cons- diatamente atendido. Há, ;ortal1to .Sei que o sr. Virgílio Gualbel't()
tltUlr um novo domínio do l'm- . ....' .

h m p d' N
..

b.t
.

sr. PreSIdente IndIscutIvelmente, e o em ca az e 19no. utro a

peno rI amco. .. s era ç d t h
A f t

tratamento deSIgual no caso. Ha, e p n a e que s. s. en a conb:-
s on es consideram essa sem dúvida, nesse aspecto do pro-

cimento do que aqui se disse. Falel
conferência como contra-ataque em metI nonle psI I
B

blema dos transportes {erroviários.
e soa, mas aCrl:,( f·

rasil" embora tenha recebido to .mIe n d f dI'
algo

�

de misteri'Oso, que temos o
'1.'_ a e esa os a tos mteres..

convl.t d "D'" A
ses do Estado e de seu povo, CO'.1'O

.

e os lanos ssocia- direito e a necessidade imperios:1.
'

no caso presente, poderei corria!"
com a unanimid!lde dos dignos rr.:

presentantes, que com tanta bonda
de me ouvem.

Era o que, por agora, tinha a di
zer".

.:Proprietário e

-o MAIS,ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Díretor de Redação GUSTAVO NEVES

Ano xxxv r 10.414Florianópolis- Terça-feira, 14 de Dezembro de 1948

Luta pela Iiberíaoão
Cidade Uaiversitáriêl das colônias
Rio, 13 (V. A.) - O presidente Washington, 12 (U. P.) - Os

da República assinou decreto .observadores políticos desta ca

abrindo pelo Ministério d� pital declaram que está se de

Educação e Saúde um crédito senvolvendo um movimento

dE doze milhões, oitocentos e ideológico que pOde converter-

sessenta mil cruzeiros se em luta histórica pelo. con-

(Cr$ 12.860.000,00) para ocor- trole das possessões coloniais

rer às despesas com a constru- das Antilhas. Acredita-se que

ção dã Cidade Universitária. as partes em disputa serão a

Grã-Bretanha, de um lado, e

as repúblicas latino-americanas
de outro, com os Estados Uni�
dos no papel de árbitro, mas

de olhos abertos a respeito dos
seus interêsses na zona dispu
tada.

Tôd� cri�nça sente um ,gran.de prazer ao receber algum di
nheIro. De esse prazer a seu .filho, por meio de uma caderneta
da CAIXA ECONôMICA FEDER!AL DE' SANTA 'CATARINA

o melhor presente de Natal. Y

,

•

Compressão das despesas
Redução dos efetivos das fôrças armadas e proibição de todos' os
atos adiáveis.-Djrige-se o presidente da República aos ministros

e dirigentes de órgãos autônomos recomendando
a maior economia.

Rio, 13 (V. A.) - O pI:eSidente, 1'0 e segundo semestres, ·e exolusi
da República enviou a seguinte vamente para o prosseguimento de
-carta circular aos ministros de; trabalhos, dando-se (preferência
Estado e dirigentes .de' órgãos au- áqueles que já se encontram em

-tônornos : fase adiantada de execução ou que
. "Comunico-lhe, para os devidos sejam reprodutivosr-
fins, que, diante do vultoso "de- o) - submeter-se á Presidência
ficit.' do Orçamento para 1949, re- da República, ímprorrogavelmen
.solvi adotar as seguintes medidas te, até 31 de janeiro e de julho
de �conomja, que deverão ser fiel, os Planos de Obras, caleulados o�
.e rrgorosamente observadas, além respectivos orçamentos tia base de

�e outras 'que, oportunamente, 75% dos rcspccl ivos créditos, is

,Julgue necessário recomendar: to é, com a redução de 1;'1, no'

a) - solicitar aos ministros de mínimo, na dotação de um .e d'e
Estado a imediata expedição de. outro semestre, ou sejam seis duo

instruções, determinando que as décimos do crédito orçamentário;
-despesas nunca .u ltrapassem os p) - determinar que as obras
-créditos orçamentários, evitando-se a serem executadas por meio de

ltiesmo, que atinjam aos respectí- cooperação da União com Estado
vos limites;

.

Município, Território ou entidade
b) - evitar substítutições re- privada, sómenle poderão ser in i

muneradas e impedir requisições, cíadas depois de prévia aprova
e transferências, "ex-oficio", de ção dos respectivos projeLos, espe
servidores civis, que importem, de cificações e orçamentos e da assi
qualquer modo, em despesas; natura de têrrno de acõrdo, que es-

.

c) - restringir as Lransf'érên, 'Labeleça as obrigações decorrentes

mas, classificações, estágios e ou- da retribuição ao auxilio recebi
tros atos de que resulte o desloca- do'
meato de oficiais e praças das :,) - adiar, para o segundo se-

.Fôrças Armadas; mestre, o pagamento de auxilios .e

d) - restringir, ao rmmmo es- e subvenções, previstos no Orça
tritamente indíspénsávcl, a .perrna-. menta, excetuados, apenas, aqueles
nêucia de cí "is e-militares no ex- Que decorram de Imposição lega}',
terior, bem como a designação dos' r) - reduzir os efetivos em
.mesmos para missão, serviço ou praça do Exército, Marinha, Aero
estudo no estrang.eiro; náutica e Policia Militar, devendo

e) proibir propostas de restru- os respectivos ministros e cornan-

.

turação de carreiras, ampliação do apresentar, até 31-12-/18, irn
de quadro dos ministérios milita- prorrog'avelmente, as respectivas
l'es, criação de cargos ('''U funções, propostas; e,
;que redundem em aumento de des- s) - reduzir, ao mll1lmO, os en-

'Pesas; gajamentos de praças das Fôrças
f) -., limitar as nomeações e ad- Armadas. - (as) Eurico G. Du

missões aos casos inadiáveis e re- Lra".
almente do inLerêsse da adm'inis
tração, as qua·i.s devem ser pro

postas mediante ampla justifica-
ção;

,

g) - impedir quaisquer outras
-modalidades de provimento dllt
.cargo DU de função, exceto promo
ção, melhoria de salário e reinte
,gração;
h) - limitar, ao minini{) permi

lido na legislação, a fixação de

ajuda de, -custo e diarias, respeita
do o limite do crédito próprio;
i) - evitar a concessão de gra

tificação por serviços estraordiná
rios;
j)' - restringir as viagens, em

obJeto de serviço de chefes, dire
tores de repartições e ',co-mandos
'militares, aos ca.sos de a:bsoluta,
comprovada e inadiável nesseci

íla,pe, a juizo exclusivo do ministro
dC" Estaa.o, considerando-se, assim

mesmo, o disposto na aI :nea h;
I) - determinar que os novos

diaristas e tarefeiros somente 'se�

jam admitidos com os salários vi

gorantes em 31-7-48;
m) - adiar, para o segundo se

mestre e ,somente se o permitir a

situação financeira a execução de

.obras novas, cujo inicio depend·e
rá da aprovação prévia, pelo pre
sidente da República, dos respec
tivos proj.etos espeCificações e 01'

(jamentos, -considerados, sempre, a

llecessidade e urgência dos tl'a)Ja

lhos;
11) -determinar a org'anizilção

.de 'PlaHos de Obras, para o primei-

Vaua de general
Rio, 13 (A. V.) - Por haver

atingido ontem a idade limite

para permanência no serviço
a.tivo do Exército, será transfe
rido para a reserva, o General
àe Divisão Demerval Peixoto,
que até a pouco comandava a

4a Região Militar e Guarnição
de Minas. Em consequência re

sultará uma vaga de General
de Divisão e outra de Brigada.

Cborcblll não virá
ao Urasii'
Londres, 13 (U. P.) - O se

cretário de Churchill declarou

que êste não pretende visitar o

nossos sinceros parabens ao sr.

Acarí Margarida, fazendo votos

pelo seu sucesso nesse empreen
dimento, que de qualquer fórma,
constitue mais uma nota de ar

te no ambiente provinciano em

que vivemos .

Acari Margarida, que é uma

vocação esforçando-se por ex

pressar-se ao sabor tão só da

própria sensibilidade artística,
não teve escola; produto de si
mesmo, vencendo as dificulda
des -que surgem a tddo auto-dí
data e que só são vencidas a

golpes de vontade e de emoção,
Acarí Margarida faz jús ao nos

so apôio. Temos-lhe dado o

melhor do estímulo, que não se

deve negar a ninguem. E espe
ramos que não lhe falte o am

paro do que mais lh'o possam
dar.

dos".

Na Assembléia Legislativa

de conhecer e desvendar.

à proposta reunião de quatorze
nações americanas em Cuba,
onde se discutiriam as' aspira
ções à independência das colo
nias existentes nas Antilhas. Continua na 3a. pág

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações

POrto

Presenles de Nata',
com as maiores e melhores vantagens.

utets
Burario das empre-
sas rodoviarias

QUINTA-FEIRA
. Auto-VlaçAo CatarlneIlH
Alegre - 6 horas.

A"!].to-V1açAo Cstar1neIlH
- 5 �oras.
Auto-Vlaçlo Cstarln_

-. II horas.

Auto-Vlaçlo catarlnenH - Tubado
- (I horas.
Auto·ViaçAo Catarlnenae - Lqunl

- 6,30 horaa.
Expresso São Cr1stoTlo - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - • 1/2

e 7 1/2 horas .

�esso BrusqueIlM - BruIQU. -

18 horas.
Auto-V1açlo ltajat _ Itaja! - 1. ho-

ras.
Mpldo Sul Bras!le1ro - Jo1nyU. - li
I e 14 horas.
:.mpresa Sul Oeste Ltda - Xapec6 - Ia

- I horas.
SEXTA-FEIRA

RodOYUrla Sul BrasU ...;.... POrto .A.lecre
- II horas,
Auto-V1açlo catarlnenn

- 5 horas.
Auto-Vlaçlo CstarlnenH'_ JoIn...u.

-.1 hores.

Auto-Vlaçlo Caurtnen" - t.quDa
- 6,30 horas.
Expresso SAo Cr1stovlo - � -

7 horas.
'Auto-Viaçlo Itsja! - Itaja! - 18 ho

ras.
Expresso Brusquen.. BrwIqu.

16 horas.
Rápido Sul Bras1lelro - Jolnvn. -

à. li e 1-4 horD.
SA.BAOO
Cata.r1neDM - Curitiba

CUritiba

JolnYlle

cu.rttiba

Seaundo-teiro i�
PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,5O - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,515

Norte

Terça-feira
\ .\l\:\lH - 10,40 - Norte
J� UZJilHO DO SUL - 12.00

ficrle
VARUl - 12,3b - Sul

PANAI1\- - t3,50 - Sul

Qúarta-feira
.

PANAIR - 10,40 - Norte'
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

JJ:orte
VARIG - tt.'O - Norte
PANAIR - 13,10 - Sul

Quint4-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t3,fii

!Vort.e
CRUZEIRO DO SUL - ts.ao

eu)
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
florte

1PANAIR - 10,40 - Norte Dr. CLARNO G.
VARIG - H�40 - Norte GALLETTI
PANAIR - 13;50 - Sul A D V O G A D O mais completo OrnamSábado Crime • oi"l
VARIG - 12,30 - Sul CODlttltuição d. Socledad.

"

Santa' Catarina
JV�UZEIRO 00 SUL - 13,515 Ti�����:. li:"��__����������������_�!I��

Dominço Eecrit6rio e R.ald.ncla Curso de AdmíssõoPANAIR - 10,40 - Norte Rua TbadentM 42. ti.
.

CRtTZEIR6 IX> SUL - ff,aO _. �ONE .; 1468

__P_A_N_A_IR 13�,_50�SU�I_.�.��--�==�==�======��==�
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ASSINATURAS
Na Capttal

Ano ......••..... Cr$
Semestre .......• Cr�'
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

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

Auto-VIA9Io
- 5 horas,
Rápido Sul BrslJ!,le:lro - Joln...u. -

la 5 e J9 horaa.
- I horas.
Auto-ViacAo CatarineDSe - Jot.nYlle.

...... ho1'&L
Auto-VlaçAo Oa,tanIletll.. - TuMorlo

- 6 bOTas.
Exul'P.S90 Slo ClriatoYIo - LIICWJa -

7 horas,
E�S80 BrulQu_ - BnHiQu. -

14 horas.
Autc.Vlaçlo ltaj._s - Itajal ,.- II 110-

ras. .

EXpresso BrÚsQu_ - NOft TrCto
- SoM boru.
Ex:presso Gl6ri. - LasuDa - • l/I

• 7 1/2 horu.

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS·
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL -- ENTREGA
.". RÁPIDA

Viage COI conforto
,

pelo
«RAPIDO SUL ,BRASILEIRO»

Diariamente entre

Fpelís.v-Italaf-Jcínvíle-Euritíba
A6ENTES

Fiuza Lima & Irmão \

No In.terior
Ano Cr$ 100,00
Semestre •••..... Cr$ 80,00
Trimestre .•...... Cr$ 35,00
Número avulso .' C{$ 0,60

Anúncios mediante eontráto.
-

-,

Os ori", mesmo não
publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos. nos artigos

assinades,

-

A -D-IVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro IPublicidade mensal. - Assinaturas e AHúnci�;:--'

CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

Leia, Divulgue e Assine
IIJornal de Joinvile"

o de

do

...... .. . ..
" ...

Viacão Aérea
.,

Horário

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

I
Prepara candidatos de ambos sexos ao exame. de admissão nos giná
sios masculinos e femininos, Escola Normal, Academiá de Comércio,

Liceu Industrial.
.

Início das aulas: 6 de Dez.embro, às 14 horas, no Grupo São José
Matrícula: Desde 1° de Dezembro, das 13,30 às 15 horas, no Grupo

Escolar São José.
Despesa: Cr$ 250,00, para o curso completo, pagáveis

matrícula.
no ato

MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIO�
P(iBLICOS DO ESTADO

Edital de eoncu t-r êucia

Pelo presente ;ditaI fica abert,e
concurrência pública, pelo prazo de:

auinze (15) dias, a contar da pre
sente data para locação das duas

lojas do pavimento térreo do
"EDIFICIO MONTEPIO", sito à

esquina das ruas Conselheiro Ma-

fra, e Trajano, nesta Capital.
As propostas, que poderão ser"

arribas ou apenas uma das loías.,
deverão esclarecer e observar o se-

guinte:
1} valor da locação mensal, que"

não poderá ser inferior a Cr$ ...
5.500,00 para a loja da esquina e"

Cr$ 3,80,00 para a que faz frente á
rua Trajano.
2) prazo minimo da locação 3,

anos e máximo 5 anos;
3) ramo de negócio a ser insta-

lado;
4) compromisso do concurrentc c

efetuar depósito equivalente a dois;
meses de aluguel, caso vença a:

concurrência;
Serão levadas em consideração

para classificação das propostas o

valor e a beleza das instalações rias
lojas, letreiros luminosos a "!!a�:
nienon", pagamento de alugueis
por antac,pa�ãtl e quaisquer ou-

tras vantagens oferecidas nas res�

pectivas propostas.
A direção do Montepio se reser

va o direito de rejeitar todas as pro
postas, caso sejam julgadas Inconve>
nientes aos interesses da Institui
ção.
As propostas deverão ser apresen-:

tadas no Montepio dos Funcioná�
rios Públicos do Estado, em enve

lope fechado, até as 15 horas do
dia 15 de Dezembro do corrente
ano, quando serão abertas em prr-
sença dos concurrentes, pejo Díre
tal' do Montepio, que as julgará.
Florianópolis, 1° de Dezembro de-

1948.

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

� Haverá um repouso por ocasião das festas.

Renato Gutierrez

I I(UA VOlUNTA,Rl0S OA PÁTRIA N.- 68 • 1,- A.NOA..

c_ue ... PO':ir"L,alJl· ,€UfOUFW40' lUE�II••I..S, _OfECIOIJ".

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69 - TeJ. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES'

Preterindo-o está
acompanhando a moda.

..........................
• •
•
•

I
•
•
•

:
da :•
•

: Caixa Postal 55.
•
.........................,

Datilógrafa
diploanada

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE, A JUVE�TUDE CATóLICA DE FLORIANóPOLIS APRESENTARÁ ÀS 19,30 HORAS, NO CINE ROXY, UMA DRAMATIZAÇÃO LITúRGICA Sã-

BRE O ADVENTO, INTITULADA: "UMA LUZ NASTREVAS"

----------�H�o�J��e-n-l-o-·-p-a-s-S-a--d-O--i:-�-,-�-.p�i����Aviso e Convite
de Janeiro de 1.7!J7 em Viena, sen- Comunicamos ao Povo que
do filha de Francisco I, Imperador foi organizada nesta capital a

da Áustria; COMISSÃO FEMININA DE DE-
__,. em 1.868, travou-se a Batalha FESA DO PETRóLEO que se

do Avaí, ganha pelo Marechal Du- filiou ao CENTRO CATARINEN ..

que de Caxias sôbre os paraguaios SE DE ESTUDOS E DEFESA DO
comandados pelo General Bernar- PETRóLEO.
diRo Caballero. Nesta batalha so- A finalidade dessa Comissão
bressaiu-se o General Manoel OSI)- é auxiliar a luta em defesa do
rio que foi ferido; petróleo, seguindo assim o
- em 1868, foram promovidos exemplo de nossas compatriotas

pelo Marechal Duque de Caxias, ao de outros Estados.
posto de Coronól, os bravos intré- Convidamos todas as mulhe

pidos catarinenses Manuel de AI- res de boa vontade a assistirem
meida Gama Cabo d'Eça (Barão de a assembléia geral a realizar

Batqvi) e Carlos Resin Filho; se dia 11 de dezembro do cor-

- em 1880, em Biguaçú, neste Es- rente ano, às 15 horas, no Sa

tado, alastrou-se uma terrível epi- Ião da Cruz Vermelha (antigo
demia de tifo; Clube Germania), à rua Tenen-

;- em 1880, o sábio holandês te Silveira.

Rychovorsel, chegou ao Rio de Ja- Nessa assembléia será eleita

neiro afim-de levantar, a expensas a Diretoria efetiva e serão de

próprias, a carta magnética do Tl11-· batidos assuntos relacionados
com a nobre e patriótica cam

panha de redenção nacional.
'TUDO PELO NOSSO PETRó

LEO.

... Y;
"

BSfAoo.;:.rerca·lelr. 14 ... Dezembro de ,S41

10 DE DEZEl'\1BRO

ENLACE BARRETO-PEITER A DATA DE HOJE RECORll.\
NOS QUE:

Em·Tij ucas, realizou -se sába-

, do o enlace matrimonial do sr.

Orlando Barreto, fãrmaceutico e

:pessoa de desaque nos meios

.socíaís daquela cidade, com a

, -gerrtil
: senhorita Irene Peiter,

" 'fino. ornamento da ,sociedade ti

:; juquerrse.
'Serviram de plidnnhos por

'parte do noivo OS>81'8. Manoel

narreto Primo e,' sua
r exma. es-

posa .c. 'Olga BanJelif,'�:;f.l(1)! pa�
te da noiva o sr: .Imiz:de'(Olivel
Ta Laus e sua exma, esposa d.

Nair B .. Laus,
Aos -muitos e merecidos votos

de; Jelicidades que foram dírí

ginos .ao /j;ovem par, juntamos

tehardt e Tenente-coronel Byma ;
neste dia foi gravemente ferido I)

comandante brasileiro Pedro Meu-

- em 1.572, o Rei D. Sebastião,
por carta-patente, assinada em

Evora, nomeou governador das C!1-

pitanias do Norte do Brasil, conti
nuando como séde do Govêrno, a

cidade do Salvador, a Luiz de Brito
e Almeida;

...:_ em 1.631, a Fortaleza de Cabe
delo ainda se defendia contr-a os

ataques holandeses, que foram re

pelidos;
- em 1.633, terceiro dia em que o

Forte dos Reis Magos se defende
dos holandeses do Almirante Lich-

des de Gouveia que passa o coman

do ao capitão Sebastião Pinheiro pério;
,ARIOS

Coelho ; - em 1907, chegaram á Floriano-AN1VERS I - em 1.735, a Colonia do Sacra- polis, procedenles de Araranguá,
:,_MENINA MAURA ZILLI DA mento foi tenasmente atacada por quatro pequenos selvicolas, deshu-

.

.

SILVA lordem do Govêrno de Buenos Ai- manamente capturados em U"'.a
,

.

Festeja, hoje, mais 11m jubi-Ir�s, que chegou a intimar ao Gene- "batida";
.Ioso aniversário a menina Mau- ral Vasconcelos;
TU Zilli da Silva, dileta filhinha - em 1.810, foi instalada a Vila

<do sr. Manoel Frederico da Sil- de Pôrto Alegre, na então Capita-
-va, tesoureiro do Tesouro do nia do Rio Grande de São Pedro ; A DATA DE HOJE RECORDA-

... -Estado, e de sua exma. sra. d. - em 1.825, foi apresentado ao NOS QUE:
· .Angêla Zilli da Silva, professo- aovêrnü das Provincias Unidas do - em 1633, 'O Forte dos Reis M2.-

� Simultaneamente
:: ra elo Grupo Escolar "L:;turo Rio da Prata um Manifesto e a res- gos, 'no Rio Grande do Norte, não RITZ, hoje s 5 e 7,30 horas
Müller". pcctiva Declaração de Guerra do podendo resistir aos constantes üDEON, hoje áS'-7,45 horas
A. pequena Maura, que rece- Brasil; ataques dos holandeses, com 'arti- Sessões das Moças

d
. ,

- Um sedutor e atraente romanee
be, hoje, manifestações e JU- - em 1.848, o General José Jca- lharia e Infantaria, captulou e S(l

de amôr - A duração de sua lua-
•

bílo e cumprimentos de suas quim Coelho atacou e tornou a triu- em 1654 voltou ao nosso poder; de-mel tinha um prazo certo ma-

numerosas amiguinhas e cole- cheira de Genipapo, comandada pe- -- em 1.720, Minas Gerais foi de- reado pela Mórte
� g�s"dO Colégio "Cor.ação de Je-

'110 revolucionário João Inácio Ri- clarada capitania independente de HaI Wal1is o nrodutor de "Um
, 'I d 1 amôr em Cada Vida", apresenta:: .sus , de que e ap lca a a una, beiro Roma; . _. - -_ ... _. ..• São Paulo ;

- -t .. ,; "" •• IJ · ...._·.. i'
f r ít cões I

.

".
Bobert Cummings e

LiZahClh\- as nossas e leI açoes: - em 1.868, foi aprovada pela As- - em 1.801, foi graduado corno Scott _ em: ;' '�Ii(!I_i.:1'íC
.",.

.
'.-i; sembléia Provincial do Rio de Ja- Coronel do Regimento de Linha da AMARGA IRONIA

MENINO HAIME neiro o projeto que autorizava o Go- Ilha de Santa Catarina, o bravo ca- COM: Don de Fore e Julie Bis-
.

Faz anos, hoje, o inteligente vêrno a emprestar ao- bacharel Jc- tarinense José da Gama Lobo d'Eça; hop
.meníno Haime Leopoldino de . Dentre os seus inúmeros admira-

suino Antônio Ferreira de Almeida - em 1.&23, de regresso da Bahia, (IOI·es, ela escolheu justamente G
; Souza, filhinho do sr. João Leo-

a quantia de 12.000$000 para esta- onde tomaram parte na campanha que iii havia sírio escolhido pela
:,poldino de Sousa; representan- belccer.. uma of'icina de máquinas de da Independência, chegaram ao Bp-' )·rOl"t�... ." . "".,.. � � .

te comercial, e de sua dignissi- escrever ; cife as tropas pernambucanas, sob Um poema cinematográfico de

· .ma consorte d. Ilma Leopoldino . rara emoçao
- em 1879, na séde do "Jornal o comando do Coronel Barros Fal- No programa: O Esporte em Mar ..

.. de Sousa. do Comércio", no Rio, foi feita uma cão; cha n. 240 - Nacional
'

Aó pequeno aniversariante as
experiência da luz elétrica de Ja- - em 1.829, foi nomeado Presi- Preços:

.nossas felicitações. biochkoiff; dente desta então Província, 10- Sras. e srtas. . z, Cr$1,20
Estudantes .. Cr$2,üo

mando posse a 14 de Janeiro rio Censura livre. Creanças maiores
ano seguinte, o Chefe de Divisão de 5 anos poderão entrar na sessão

Miguel de Souza Mello e Alvim, que de 5 horas.
deixou 'O govêrno em 22 de Abril
de 1831;

r.' O�. nossos.

(ass.) Maria Fragoso-Gaüotti
- Presidente.
Florianópolis, dezembro de

1948.12 DE DEZEMBRO

-CINEMAS

- em 1881, foi recolhido ao Ar-
IOSMAR DA LUZ SILVA

quivo Público do Império o padrão
Faz anos, hoje, o nosso distin-

ti po do metro usado no Brasil ;.. .to conterrâneo sr. contador Ios-
- em 1.882, Biguaçú, em Santa

· mar da Luz Silva, a quem ap� Catarina, foi elevada a categoria de
c. .sentamos cumprimentos e v os

.. de felicidades.

:_·ROXY: ilO.i� ·J;ã·� ·l;;��;·il· ����ã� .(;j�
nematográfica.

- em 1835, em Goiana Pernam-
. _ ' .

buco, nasceu João Alfredo COlT,'à IMPERlAL, hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

MARCADA PELA CALúNIA
COM: Shirley Temple - Honul.I

Reagan
No programa: 1° Nüticias da Se

mana 48 x 47 - Nacional. 2° Fox
Airplan News 30 x 94 - Atualida
des
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos.

FILMES DA SEMANA
RITZ e ODEON. 5a Feira

A MULHER DE TODOS
COM: Maria Felix
Sensura até 18 Imos.

Freguezia;
- em 1.916, com expressivas �I) .•

ALVARO VIDAL l�nidades f.oram. �fetuados no Br�-
T hoi a d ta na

S1! o sorteio militar, de conforrui-
ranscorre Je a '

I ..

.

.

talicia do sr. Alvaro Vida!, dade com a LeI 1860 de 4 de Jane'-

'competente artifice da secção Iro de 1908 com o re!p:llamento apro

de obras da Imprensa Oficial va�o pelo Decreto 6947 de 8 ue

do Estado, onde é bastante MalO de 1908;

�stimado, dadas as suas belas
qualidades de caráter e assi
duidade ao trabalho.
"O Estado" felicita-o,

de Oliveira, que, entre outros car

gos públicos importantes, foi Pre
sidente do Banco do Brasil;
- em 1839, foi nomeado Pl"e';·�

dente· e Com�mlapte das Armas da

Província do Maranhão, então de-
*. vastada pela guerra civil, o Corc-

11 DE DEZEMBRO· nol Luiz Alves de Lima e Silva;
A DATA DE HO.JE RECORD,\.·· - em 1.873, foi inaugurado. o fa

NOS QUE: roleta de Anhoto-mirim, á barra .10
,
- em 1.635, tomou posse, na norte do pôrto de Florianópoli�,

Na As·semble' l'a ... Bahia, do cargo de Govemad'Or Gf:- ficando a 27° 25 "44" de latitude
• ral do Brasil, Pedro da Silva, l'lai� sul;

conclueção da la. pagina tal'de Conde de São Lourenço. - em 1875, em Santo Angelü, no - em 1.889, nasceu Pedro AUl'i�,·

Exerceu o cargo até 23 de Jane\ro ,Rio Grande do Sul, faleceu o Dr. lia de Goes Monteiro, General de

de 1.639, sendo snbstituÍ'dü pelo Antônio Gomes Pinheiro Machado, Exército e Senador Federal p·)f
Conde da Torr�; natural ·de $ordcaha, São PauJo, seu Estado natal;

- em 1.735, foi nomeado seg�ln-' onde nasceu em 1879; - em 1.801, em Lísbôa (Porht-
do governador militar da Ilha de - em 1.87i, no Rí'o de Janeiro, gal), realizaram-se os funerais do

Santa Catarina, pelo Governador faleceu José Martiniano de Alencar. ex-ImperadoI' do Brasil, D. Pe'lro

de Sã'o Paulo, Francisco Dias de nascido em Macejana (Ceará) em JI;
· ritório, exportação, etc. Mais éllua Melo· 1 de Maio de 1829 e que foi um dos \ - em 1.907, faleceu o General
vez, o brilhante legislador revelo'l _' em 1.826 no Palácio de São mais notaveís romancistas brasí- Mallet, Patrono da Artilharia.
incontestável conhecimento técnieo ·Cristovão no 'RiJ de Janeiro fale- leiros; And'ré Nilo Tadascl)
do assünto, aponfando erros e !em-

'

brando os reméàios imprescindí-

I Sr. Magalhães Machado - p, S.

D. No uso da palavra, este deputa·
do continuou a série de brilhantes

· considerações que vem fazendo �ô·

'bre o mate, quanto à sua cultura,
uso no estrangeiro e· no nosso ter-

· veis.
Foram aprovados diversos pro

jetos-de-lei, aos qtiais nos referimos
.. amanhã.

Tintas Esmaltes
1

Vernizes YPIRANGA
DIRETAMENTE. DA FABRICA AO CONSUMIDOR, POR PRE
ÇOS DE TABELA, �ERÃO VENDIDOS PELA LOJA YPIRANGA,
A SER INAUGURADA EM JANEIRO - A RUA TENENTE SIL-

VEIRA - EDIFICIO ROMANOS.

UM ESTABELECIMENTO ESP F.CIALISADO DA CONDOROIL
TINTAS S. A. - RIO, PARA SERVIR A CAPITAL CATARI-

•••••••••••• •••• •• 00,0. o" 0.0 ••••

Vende-se
Um terreno em Campinas

São José, com 235 metros de
frent� por 152 de fundos
Frente a Aéreo Clube. Informa

�õcs nesta redação,

-
NENSE

3
-

. -

FREDERICO SILVA NETO
Concluiu auspícíosa e brilhan

temente os cursos de Contador,
e pré-científico o jovem .Frede"
rico Silva Neto, filho do sr. F're ..

derico Silva Filho.
Havendo realizado simulta

neamente os dois cursos, o inte

ligente conterrâneo conseguiu
vencê-los com invulgar mérito,
motivo por que o felicitamos,
desejando-lhe muitas .felicida
des no futuro.

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE

/9,00 -- ABERTURA - Bom
dia para Você ...

9,30 - Grandes Artistas

10,00 - Músicas brasileiras
em gravarões

10,30 - MUZAK
1100 _ Dircinha Batista
11,15 _ Xavier Cugat e sua

orquestra
11,30 _ Brinde Musical das

Tintas Ypiranga
11,35 _ Variedades em gra-

vações
12,00 _ Oferecimentos musi-

cais
14,00 _ INTERVALO

16,00 - Em tempo de Valsa

16,30 _ Cantores do Brasil

17,00 _ Orquestras de Jazz

17,30 _ Um programa para.
você ...

18,00 _ Carta sonóra . (Ir
mãos Rosa Lt!).a.)

18,15 _ Conjuntos vocais
'

18,45 - Lecuona Cuban Boys
(Café Amélia)

19,00 _ Momento Esportivo
19,15 _ Arco Iris musical
19,30 _ Noticiário da Agência.

Nacional

20,00 _. Brlnde Musical cas
Tintas Ypíranga

20,05 - Musicas populares
variadas

.

20,30 �'011a1'll:lO-D"útrã e seu

regional (Telhas Ara

nha)
21,00 - Grande Diário do Ar
21,30 - Orquestras síntçnícas
22,00 - Ritmos' das Américas
22,30 - últimas melodias
,23,00 - Boa noite _ ENCER

R.A_'NTO.

Justiça do Trabalho
Dia 13, ás 14 horas

PROCESSO N. JCJ-160/48
RCLAMANTE: 'EUCLIDES
JOAO DOS SANTOS

RECLAMADA: MARIETA
SANTOS

OBJETO: INDENIZAÇÃO,
AVISO PRÉVIO, FERlIAS, SA�

.

L.AJUOS,
DIFERENÇA DE SALARIOS

E HORAS EXTRAORDINARI
AS

Dia 14, ás 13,3-0 horas
PROCESSO N. 165/48
RECLAMANTE: AMANTI-

NO GOEDERT
RECLAMADÓ:

PINHEIRO.
OBJETO: BALARIOS - AVI
SO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO

Dia, 15 ás 14 horas
.

PROCESSO N. JCJ-149/48
RECLAMANTE; MIGUEL
BERTO DA SIVEIRA
RECLAMADO: ARISTILI-
ANO DE ABREU NETO
Dia 16, ás 13,30 horas

PROCESSO N. JCJ-162/48
RECLAMANTE: JOÃO TO

MAZ
RECLAMADO:

SILVA.

....?��.�1�.: .. �������- .

PARTICIPAÇÃO
V,ÉRA e ALBERTO LUIZ

participam aos parentes e amigos
de seus paes, José Casimiro e Éri
ca Fener Grams, o nascimento de
seu irmãozinh'O ROBERTO 0('.(1[·4

rido dia 6-12-48.
Florianópolis.

ALFREDO

CIRIACO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escritório Técnico
Cid Roch! Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor
-te e países visinhos, o Dr. Cid Ro-
-eha Amaral reabrirá seu escrítórío

!!:�r��:�;�:n��asC��t����to�'e::�� Atenção ,Contadores
,Tando continuar a merecer as espe- de 1945-ciais atenções de seus amigos e .

.

'" Temos o grato prazer de CO!]".i-.chentes. I dar o distinto colega para partici-
Pedro Medeiros, Auxiliar I par do .

•

---- IJANTAR DE CONFRATER-
,I" R NIZACW\l;i}sa ecem I comemorativo do terceiro aniver-

,CO' '\tsttru.-da i sário �e formatura dos Contadores
, .. I ! de 194;>, da Acadêmía de Comércio

I de Santa Catarina, a se realizar no

'D E S O C UPADA: dia 22 do corrente, ás 20 horas,
RUA FELIPE I nos arlstográticos salões do Lira

l'vEVES I Tenis Clube.
6xl0 metros, toda de ! A lista de adesões encontra-se

ma teriaI. i com o Sr. Constantino Aterino, na

TRATAR NESTA REDAÇÃOIAgência da Panair, à rua Conse-
..................•........••• ! lhenro Mafra, até o dia 18 do andan

i te.
i Florianópolis, 10 de dezembro
: de 1948.

I
Díversas louças de vidro, diversos
.relégios

.

de parede antigo; uma l " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

!pc.ntead.eua, um gua'rda-roupa, uma FERIDAS. REUMATIS MO E
.crrstaleira, mesas de jantar, cadei- PLACAS SIFILITICAS
'ras um fogão a carvão, um rádio EI,·xl·r de No

•

-vítrola, grande e mais outros obje-
. gne Iratos, por preço de ocasião. Medicação QuxiliGr no tratamentG'Tratar à Rua Bocaiuva n. 13 fundos da .UUa

VENDE-SE
, A COMISSÃO

...........o•••••• a•••••••••••••••••••••••• "•• "'.11 1._

t Bgrdecimento e Missa
José Alves

Plácido Alves c familia, ainda profundamente abalados com o fa
lecimento de seu filho JOSÉ ALVES; falecido a 8 do corrente, agrade
cem, muito penhorados, as confor-tadoras manifestaçõee de solidarre
dade moral que lhes deram no transe doloroso por que passaram, ben
como os telegramas, cartões e flôres que enviaram como homenagem
ao extinto.

Ao mesmo tempo convidam as pessôas amigas para a missa de 70
dia, que, em intenção 8 sua alma será celebrada, na. Igreja do Saco dos
Limões, ás 7 horas do dia 15 do corrente.

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

i

ii' cultivada
(Distante cerca de seis quilometros da capitai-Bairro-Barreiro s

A rec de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
6 casas de madeira e uma de material.

TRATAR:

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

\

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

fmpeza de navegaçao
CI-IE'REM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para transporte de suas rnercadorise.

Agentes em Ploríanõoolís CARL-OS HOEPCKE S. A.

Guia do
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

recoso
Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Catarína,
. rRedaçãó : Rua Prudente de Moraes, n, 626. - Curitiba.

para, quem possue
I

de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
;c.rfa de 10'/. 80 ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta csda,ão.

• •

O melhor JJieJOtká�
para
.A

"ELE" .••

Quanto prazer poder acariciar

o rosto de um ente que-

rido - seja seu noivo, seu'

espôso, seu irmão ou seu

filho - sempre bem barbeado,
com uma aparência distinta e

que a todos agrada! Pois aqui
tem o presente ideal, 'que torna isso

possível durante o ano inteiro, e

que proporciona ainda dupla satis

fação: a quem o dá e a quem o recebe! "Conjunto EspeciaL" - um apa
reLho Gmette TECH e 15 Uiminas
GitLette AzuL - em Linda emba

lagem de NataL, com espaço reser
vado aos votos de Boas Fe8t�

50 Lâminas Gitlette· AZUl.
em vistosa embalagem de
Natal, com espaço para a

mensagem 'de Boas Festas,

illette
VENDA EM r6DA PARTI;

INTER .. AUEttlCUII

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

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

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

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

....._ . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .
.

6 horas
13 horas I16 horas
14 horas �

16,30 horasl'- 12,10 horas

Dr. Liodolfo A.O.
.

Pereira
Advogado-ContabUista
Civel -- Comercial

CONtitui,S. . de aocied.ade.
e .ervipoS corel�tOll, em geral.
�Ol'OQnizaçõu conta.bei•.

Regi.tro. e IRQl'CQIJ, diapondo,
no Rio, de COl'I'Mpcmdente.
Eeerit6rio: Rua Alvaro d.

.

Carvalho n. 43,
Da. 8 à. 12 MI'CUI.

Tele�al:l. 1·494FARMACIA ESPERANÇA
'0 Pumaee.tteo lHLO LA.U8
R.,. , Hri • na ,nfet14a

..... aadual ruéelru - a....'iU.. - rlN'fea.
..rtu - A:rtIc.. •• 1ilemaeJta.

f1ana..... " uata .Me"Ia'" _ 'Halt".He .44tH.
Vende�se
Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte. à'

rua Capitão Augusto Vidal 127
Palhoça.Rep resentações

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

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL,.245 - SÃO PAULO. ..J3

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
.Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predía

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em decisiva partida do cer

tame carioca de futebol, defron
taram-se ante-ontem os líderes
Botafogo e Vasco, triunfando o

primeiro pela expressiva conta
gem de 3 x 1, tentos de Paragua-

COM IMPONENTES FESTEJOS, COMPARECENDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCtCIO E ALIAS AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E ESPORTI

VAS, FOI INAUGURADA ANTE-ONTEM A NOVA SÉDE SOCAL DO COQUEIJ{OS PRAIA CLUBE, LOCALIZADA EM APRAZIVEL RECANTO DE PRAIA DA SAU-
. DADE, EM COQUEIROS. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • �__._.........

".,_• .........,._-.;-a. ......,._. ..:.II4.J" ",._.._...._ ......,..,._...,...�.,._ _ .-w-.,....,... -.-•••-.-.. "._._,.._....""._.._,."...w..-.-.-.--••••-- -------,.,._._..,.._..._�".� .". - .,. .........

�. a � u !van·ou o [am �Dna � [ari�[a � u � O·
em jogos do certame carioca.

Demais resultados da rodada:

Fluminense, 5 x São Cristo

vão 1; América O x Bonsucesso O;
Flamengo 4 x Bangú 2; Madu
reira 3 x Canto do Rio 1.'

s o BSTADO-Te,<. telr. l' ae Dezembro de ',tMS

io, Braguinha e Otávio, para o

dlvi-negro. O único goal Vascaí
no foi conquistado por Avila
contra o seu próprio arco, numa
jogada infeliz. Com este grande

triunfo que teve grande repercu,
ção em todo o paíz, o Bot'afogo
sagrou-se campeão carioca de

1948. O quadro campeão jogou
assim constituido: Osvaldo,

Gerson e Santos; Rubinho" Avi
la e' Juvenal; Paraguaio, Ota

vio, Plrilo,Geninho,e Braguinha.
Juiz: Mário Viana. Renda: Cr$
570.000,00, consíderada record

Bocaiuva 2 X Ipiranoa 1
Realizou-se ante-ontem, no do Bocaiuva e do Ipiranga, 10-

estádio da Vila Operária, de Sa- tlcal, cujo desenrolar foi dos mais

co dos Limões conforme foi am- interessantes e renhidos, haven

piamente diV�lgado, um encon- do triunfado o Bocaiuva, pela
tro amistoso entre os quadros. apertada contagem de 2 x 1, ten-

,

, I tos de Augusto e l!rubú, para.o...
, vencedor, e Mandlco (penalti) ,

Campeonato' CatarineDle de Vela PAULA RAMOS E. C. I

�a::�:��!�OT������o.c��Oqju��
Convocação de Assembléia Ge- dros jogaram assim formados:

Venceu o. Veleiros da IIba.-DomiuBo as provas individuais ral Ordinária Bocaiuva - Luiz, Marcos e'

C d b II 1· 80 SÉ' Pelo presente edital de con-
DJ'alma', Ivan, Jal'r e Gasta-o,'om gran e rr 10 rea izaram-se Nazareno imas, timoneiro e 7° Arnoldo Cúneo e 'rico Strac-

ante-ôntem na raia do Coqueiros Félix Schaefer, proeiro - Iate Clu-. tz Júnior _ ICF vocação, ficam convidados to-
Lázaro, Augusto, Vitor, Urubú

Praia Clube (Praia da Saudade), be.

I 8° Walter Wanderney e Paulo dos os associados dêste Clube,
e Caréca. Igiranga-Ari, Gersonas provas por equipe em disputa do 9° Arnaldo Cúneo, timoneiro e Mendonça - CPC. que se acharem no uso de seus
(Iolando) e Serapião; Zininho,Campeonato Catarinense de Veja, Érico Straetz Júnior, proeiro - Ia- Foi desclassificado Orlando Fi- di ítos estatutár'I'os para parrei ,- Arí e Bote-lho,' Flavio (Demer-em barcos "sharpie", promovido pe- te Clube. lomeno que substituiu Ramon Sil- -

d ASSEMla Federação de Vela e Motor de Segunda prova va. ticiparem da sessao e -

val) , Ibio, Demerval (Manéca),
Santa Catarina. A primeira prov-r 1° Luiz Faria c Mário - VISC Computo de Pontos BLÉIA ,GER:AL ORDIN,A�tIA Nicolau e Mandico. Corno vemos
teve lugar pela manhã e as outras 2° Nelson Spoganicz e Lauro Ba- 1° Veleiros da Ilha, 56,50. que sera .reall�ada na próxima ambos os quadros e principal-duas à tarde, todas bastante COIl- tistoti - CPC 2° Coqueiros Praia Clube,' 43,25. quarta-feira, dia 15 do corren,te mente o do Bocaiuva [ogaram.c-orridas e disputadas.' Sagrou-se 30 Walter Wanderley e Paulo 3° Iate'Clube, 32. . -

20 h n sede
campeão uma vez mais o Veleiro da Mendonça _ .cPC Provas individuais

mes e ano, as oras, a
_ I reforcados com elementos de

Ilha de Santa Catarina, colocando- 4° Rafael Linhares e Haroldo Ainda em 'Obediência ao progra-
do CLUBE 15 DE OUTUBRO, a

I vário; clubes categorizados da
se em segundo lugar o Coqueiros] Barbato - VISC ma do certame estadual de vela, do- rua Alvaro de Carvalho, nesta,

capital.
'

Praia Clube e em 3° o Iate Clube de 5° Arnoldo Cúnco e Érico Straetz mingo próximo, no mesmo local, se- 'capital, afim de ser tratada a IFlorianópolis. Júnior - ICF rão disputadas as provas indi .... i- seguinte ORDEM DO DIA: ......---'----------
Primeira prova 6° Nazareno Simas e Félix Schae- duais, sendo duas em barcos "char- 10) _ Eleição do Conselho PARA TRATAR DO CAMPEO-1° Rafael Línhares, timoneiro e fel' - ICF pie" e uma em "lightning", esta . .

.

Haroldo Barbato, proeiro - Velei- 7° Ramon Silva e João Salum - pela manhã e aquelas à tarde. Dell�eratlVo, Conselhos de F'i- NATO DE FUTEBOL
TOS da Ilha. CPC nancas e Sindicancias, DIRETO-

2° Rafael Linhares Filho, time- Foram desclassificados Luiz Pin- RIA
-

e Dírecão Técnica do De- Ao que apuramos dia 18 do
-neiro e Almir Baixo, proelro - Ve to de <?livejr�, d? late Clube. e .I:u- HELENO REGRESSARA AO partamento

-

de Futebol Profis- corrente será realizada uma re-Ieiros da Ilha. fae1 Linhares FIlho, do Veleiros BRASIL? ' I d Clube para o periodo união da F. C. D., em sua séde3° Nelson Spoganicz, timoneiro e (la Ilha. siona O '.
Lauro Batistoti, proeiro _ Coquei- Terceira prova Rio, 11 (V.A.) - Notícias pro- de 1949/50; social, às 14 horas, afim de se-
ros Praia Clube. '1° Nelson Spoganicz e Lauro na- cedentes de Buenos Aires, inter- 20) - Assuntos de interêsse rem tomadas as deliberações pa-
4° Luiz Pinto Oliveira, timonei- tistoti - CPC . mam que o centro avante Hele- social. ra o Campeonato Estadual de

�� :__��it� �����a de Souza, proei- Ba�:oRafa�I��nhares Filho e Almir, no estaria dispo�to a reingressar NOTA: Se na hora aprazada Futebol de 1948. Para tanto, a

5° Luiz Faria, timoneiro e Márlo
,
30 Luiz Pinto de Oliveira e Esio no futebol brasileiro, defenden- não houver número legal, será entidade convocou todos os pre-

Faria, proeiro - Veleiros da Ilh-. Silveira de Sousa, do em 49 as cores do Flamengo convocada meia hora após, com sídentes das Ligas filiadas, bem
4° Ramon Silva, timoneiro e Joâo 40 Rafael Linhares e Haroldo Por outro lado informa-se que qualquer numero. como os presidentes dos clubes,

Salum, proeiro - Coqueiros Praia Barbato - VISC em carta a um amigo, o atual Florianópolis, 11 de dezem- campeões das referidas Ligas,Clube. 5° Luiz Faria e Mário Faria -

70 Walter Wanderley, timoneiro VISC jogodor do Boca' Júniors
.

teria bro de 1948. os quais poderão se fazer repre-
e Paulo Mel.ldonça, proeiro - Co- 6° Nazareno Simas e Félix Schae- assegurado que retornana ao

I
(as) Lourival Lisboa sentar por pessoas devidamente

queIras PraIa Clube. fel' - ICF Botafogo no próximo ano. Secretário credenciadas.

wm��;;';;;.;t;.tede·�Sa��
na maior' prova rústica do Continente

O atleta de Porto União correu' admiravêlmeote, vencendo' a preliminar da corrida de São SUvestre
.

ontem realizada nesta c8pital.-Por ,quipe vence0 fi Caravana do Ar.
E�Ito retu:n�ante alca::çou.a yolta: 1° Odnei ·e Waldemiro, ' 5° Francísco Assis Guima- do Caravana doAr. A performance do atléta ven-

cornda prelI.mmar de Sao Sil- Juntos; 2° Artur Voss, 3° Fran- rães, do Barriga Verde. 110 Pedro José de Oliveira, cedor foi das mais brllhantes
vestre, realIZada an�'ontem cisco Assis Guimarães, do Bar- 60 Newton D. da Silva, do do Barriga Verde. estando em condições de bem
p�la m�nha nesta capital na riga Verde, e 5° Clodoaldo Barriga Verde. 120 'Remi Rui, do Caravana representar o nosso Estado na
distancia de 5.000 met!os, sob Amaral, do Clube Atlético Ca- do Ar. grande prova. 'internacional
0. controle. da Federaçao Atlé- tarinense. Na quarta volta 130 Olícío Santos, d oLira. de fundo em São Paulo.
tl�a Catarn:ense en;, colabora- Wal�emiro tomo� a dianteir�, 14° Teobaldo Simão, do Bar- Por equipe triunfou o Cara-
çao como Jornal A Gazeta seguido por Orni, Voss, GUl- riga Verde. vana do Ar que assim voltou a.

maraes e Clodoaldo. Na derra- 15° Vitor Gandolf, do Lira. triunfar em mais uma corrida
deira volta, c.om supremo esfor- 16° Arcelino Neves, do Cara- rustica, fazendo [ús á taça
ço, Waldemíro Monteiro foi vana do Ar. oterecída pela. firma Carioni
ganhando terreno, terminando 17° José Peres de Palma, do & Irmão. O 2° lugar foi obtida
por vencer a empolgante pro- Caravana do Ar. pela Associação Atlética Bar-
va em meios aos aplausos do 18 João Gomes "da Silva, do riga Verde.
público presente, no excelente Caravana do Ar.
tempo de 18 minutos e 40 se- 19° Osmar Aristeu da Silva,
gundos. Em segundo lugar che- do Barriga Verde.
gou Odnei Lima dos Santos, 20 Nirival Pereira, do Atlé-
vencedor das corridas da Fo- tico.
gueira e São Silvestre de 1947. 21° Waldemiro Ramos' dos
O campeão de Joinville, Artur Santos, do Barriga Verde.
Voss, obteve o honroso 3° lu- ,22 Dinak Costa, dó Atlético.
gar. 23 Dionisio Debrassi, do Ca-

xias, de Brusque.,o cau1()cão catm'incnse dos 5.000 llletros, 24 Crhistino Corrêa, do Atlé-'Yaldemil'O lUontl'il'O. vencedor da corri-

da !lrclioulla" de Siio Silvestre tico.
25 João Rosa Filho, do Cara-

vana do Ar.
26 Nilton Carneiro da Rosa,

do Caravana do Ar.
27 Herbet Reimer do Cara

vana do Ar.
Os demais nã-o completaram

o percurso_

Direção de PEDRO PAULO MACHADO'

\

Esportiva", de São Paulo, pro
motor da competição, a qual
teve por fim escalar o represen
tante catarinense à 'grandiosa
Corrida de São Silvestre, a ser

disputada no próximo dia 31
na capital bandeirante.

'

Foi a seguinte a classifica
cão dos atletas:
"

1° Waldemiro Monteiro, da
S. D. "Dr. Laura Soares".

2° Odnei Lima dos Santos,
do Lira Tenis Clube.

Mais ou menos às 9,30 ho
ras, defronte ao Palácio do Go
vemo, alinhados os 47 atletas
concorrentes, o tte. Teseu Mu
niz deu o tiro de sáida ,inician
do a sensacional pl1Ova. Na la
volta chegou à 'frente o repre
sentante do Caxias, de Brus
que, Dionísio Debrassi, segui
do por Artur Voss, da Socieda
de Esportiva Palmeira, de Join
ville, o qual, na segunda volta
tomou a adianteira, vindo jun
tos em segundo lugar os atlé
!tas Adnei Lima dos Santos, do
'Lira e Wa�emiro Monteiro, da
Sociedade sportiva "Dr. Lauro
,Soares", de Porto União. 3a

3° Artur Voss, da S. D. Pal-

7° Roberto Martins, do Cara
vana do Ar.
8° Rubens Fonseca, do Cara

vana do Ar.
9° Leon,idas Palma de Matos,

do Caravana do Ar.
10° Pedro Candido Mesquita,

Após a corrida, na sede do
Democrata Clube, foi feita a.

entrega dos premias, sendo
na mesma ocasião empossados
,os novos dirigentes da Federa-
ção Atlética Catarinense, elei
tos na última semana.

Foi muito notado o lapsO'
do presidente da F. A. c.., ao>

encerrar a sessão que, entre
as pessoas e ,entidades a quem
dirigiu agradecimentos, pela
cooperação prestada á prova.'
não incluiu o Democrata Clu

be, sociedade que sempre tem
atendido, com a melhor boa

vontade, os pedidos daquela.
-entidade esportiva para a ces-'

são d-os seus sa}ôes.

meiras.
-40 Clodoaldo Amaral, do A

tlético.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t.laA -r••IS· ex.v••
PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO -- DIA 18 '(SÁBADO), GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE

DIREITO; DIA 25 (SÁBADO), GRANDIOSA "SOIRÉE" DE NATAL; DIA 26 (DOMINGO), COM INIC,fO ÀS 16 HORAS, GRAN·
DE "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE DOCES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA-FEIRA) TRADICIONAL

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

Transportei regulares de cargos dap8rto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA 10RII
InformClçõel com OI Agente.

Florjenópo'l. - Carlos HoepckeS/A - OI - Teletone 1.212 ( En t. c e ego

Silo Fr8nciICO do Sul-Carlos Hoepcke S/A -Cl- TeleI9!l� 5 MO:) � t 'I,f -\;K

LOJA OIS CnSEMIRAS
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.

TUdQ, p�lo.. menOJ_pr.eço da., praça
'a�ã uma visita à Dossa Casa everifique

nossos preços e artigos

RECEBEU
CLONAIS
MANTEM

-------------,

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

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

onda da ZYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

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

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

BUREAU UNIVERSITARIO
, I

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

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

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

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

INC�NDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS , Cr$
Responsabildades Cr$
Receita . '......... Cr$
Ative -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 Ma!l8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

.......--_._-_._...._-------_,.�........_..._._._---..- ......_....._-.._...•.•-_-_-_-_---.-...-_-_-_-_..-_-_-,,:-

Telhas marca· {(ARDNHA»
Senhores construtores: - Usem sempre em suas construções as afa

madas telhas MARCA ARANHA.

•.. reune som ...•acabamento .•

,

solidez••. no piano perfeito!_ �,
-

Àlé;n de Vârkl;'��dêl�s para'
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da
pagamento a longo prazo!

SublVartzmann
REPRESENTANTE
para Santa

,KNOT
Catarina

S/A'
Cx. 134 - Tel, KNOT

Florianópolis
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ...

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
"DA LUZ

ADVOGADOS

. �-(uIDADO com o, inse,;Cida, de

ação lenta! Êles não matam

_ m a rapidez neces-
os msetoS co

.

sária- a uma proteção eflcaz.

I MATA, INSTANTÃNE'AMEHTE,
M'ÔSCAS E MOSQUITOS
morte certa para baratas
e demais insetos caseiros

Eacritóric: Rua João Pinto
n.o 18 _. Florianópolis

NOVIDADE SENSACIONAL

'Qualqtler pessoa pode ganhar uma BATERIA
DE ALUMINIO,"'comprando o saboroso café

.

:rvIIML
'

......................... '� .

Dr• .Gue'rreiro da
Fonseca·
Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

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

Os; mosquitos e môsc:as
mo r-r e m I instantânea ..

m�nte-, sob a eficiente
pulveriza�ão do F L I T,
CJjue mat<1, de fato, aI
barafas e demais inse ..

lOE caseiros. Reeuse os

inlie ticidas fracos e de
C1;:fi:O len.ta· que só ser

v..m para desperdiçar o
nu dinheiro. Exilo FLIT.

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

DIA 13: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras A, R.
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, r..
M, N, O e P. - Horas 7,30.

DIA 16: - Os cidadãos cujos nomes iniciarem com as letras Q, R.'
, S, T, U, V, X, W, Y e Z. - Horas 7,30.

'

Ploríanópolis, 9 de dezembro de 194J8 .

PAULO GONÇALVES WEBER VIEIRA DA ROSA
••••••,••••••••••••••••••••••••••••••ÍI•••••••••••••

Agradecimento ,

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
recebido e pelo desvelo com que o senhor Dr. Wilson Mendonça, Dire
tor, bem como as bondosas Irmãs Heinrich, Superiora e Dora, enfer-,
meira, cuidaram zelaram, não medindo esforços para que pudesse 'O sig
natário voltar o mais rápidamente possível, ao seio da familia.

Assim, pois, o meu sincero agradecimento, e peço a Deus pela felicida
de de todos os que no Hospital "Nêreu Ramos" se esmeram em dar, aos do
entes, o tratamento necessário e o estimulo paraapressar seu restabeleei.,
mento,

(a) FRANCISCO FREITAS
.,. .....,.-..-.. -

..-.. -.. ..,. - -.- -.-.- -.- -�
,

'

".OVAOOa tIU.O o••••a••• t .a.

As telhas ARANHA - tipos "Colonial" e "Marselha" - distin- 'FABRICA DE FOSFOROS (PRON.
guem-se das demais concorrentes pela sua TA P. FABRICAR)

- Classificação rigorosa
- Absoluta impermiabilidade

Facilidade e perfeição na cobertura
- Resistência no manejo e transporte

- Queimação em fornos de alta temperatura e por
'li processo privilegiado.

,�� =:: , -t_L TELHAS ARANHA COBREM MELHOg i l , !:

A V-.I se)
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

C. 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.

.

; ......

Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90,000,00
Situada em Campo Alegre - S.
Vende-se ih. só maquinário
Informações com A. Wehmuth

Brusque - .Santa Catarina",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'1Or1all6polls, 1." de Dezembro de 1948

A bancada d.o P. S.- D. no Sena
do, como a da Câmara, votou [a
oorauelmente ao projeto de au

mento dos subsidias. Ninquem,
aliás, esperaria o contrário. Mas

havia que rri receiasse outra atitu

de dos representantes da maioria:
os parlamentares údenistas. Bene

[ictârios que são, agora, de um ato

de coerência política e - de firme
za 1n�ral, que tanto eleva o méri
to dos seus aduersárlos, os cori

teus .do udenismo pretendem man

ter no cartaz a farso: do S11,POStO
-descontentornento com que teriam
recebido a uitoria do projeto e

•

lÇntre nós, o "Diário da Ttir-

. de", ruios responsáveis se esqui
»am, fi franqueza ocultando-se no

anonimato, incluiu entre os que
taxa de "coveiros da democracia"
os tres ilustre senadores por San
ta Catarina, srs. Ivo d'Aouino,
Francisco Gallotti e Lúcio Corrêa,
porque estes, acanipanlumdo a'

orientação partidária; permnnerc:
ram. onde e como a nossa gente
sempre os viu: de caráter a des

coberto, em atitude inequiooca,
sinceros aos próprios principio»
e no expl'es�s coin. o máximo
destemor e fr'tInqueza. "V

São virtudes que os da fi! D. N.
nunca cultiooram, E êsse mesmo
episódio parlamentar, quer na ca

mora, quer no Senado, oferece
farta ilustração de quanto é imen
sa a insinceridade dos pseudos
"Yiçilontes", que dr'amatizam as

falsas atitudes para simples efei
to cênico á luz solar da opinião
pública, enquanto, no esconso dos
recintos intimas, à-sombra da noi.

le, consertam a maneiro. de tirar

proveito dos honestos propúsitos
alheios.
Já é conhecido o que a propria

imprensa uâenista dioulao« quanto
ao evidente inlerêsse dos pa1'la
mental'es da U. D. N. pela ap1'ova

ção do projeto. Podendo facilmen- sagrado soprano catarinense Nazi
te obstruir a votação não o {ize-

, ra Mansur, que se despedirá, por
1'am; cl'l1{es, formalnumte r\"!be�- algum tempo,' da nossa sociedade,
dos contra o convite de seu lide1',

realizará, a 28 do corrente maI's
na Câmar'a, permaneceram no

•.

recinto, pl'oporcionando número

para a votação do l'egime de W'

gência. E conhecemos 1JI].1·tic1llari
dades dêsse caso, que nos auto1"i

zam a afirmar haver sido prévia
mente calculada a, atitude udenis

ta pa1'a que, ,em extremas con;jun
turas, não prejudicasse o curso

do projeto até a sua final ap'I'01)a

ção ...
O "Diário da Tarde" poi·s� não

pôde apedrejar os ires ilustres se

nadores catarinenses, cuja atuação
teTn dignificado sobremodo- ª nos

sa ten'a, valendo-lhe uma proje
ção polUíra extraordinária. Nem o

nosso nobre \povo deixará de re

pelir, com o mais decidido des
prêzo, a infamante alcunha de "co
'VeÍl'os da democracia" lançada à

lace daqueles nossos beneméritos
eoestaduanos.

O que o "Diário da Tarde", p1'e
cisa considerar é que, subtmindo

:se a elementar preceito de ética

jornalística, senão de lei de im

prensa, não póde estar a deneg1'i1'
(l conduta de homens públicos do

·O··MOMENTO
nosso Estado, cujo caráter' se de

fine precisamente n'U1n gesto que

falta de todo aos escribas da U.

D. N. local: c coragem, de atitudes, ,

o- senso das responsobilidades e o
I

respeito às tradições de valor mo

ral da imprensa catarinense.

Ademais, COl1t aqueles senado
res dq P. S. D. que tão cintilante

mente representam o nosso Esta

do no Parlamento nacional, vota

mm dois senadores da U. D. N.:

os
-

S1'S. verçinaud 1Vandel'ley e

Plínio Pom.peu, Na Câmara, com

08 ilustres deputados catariuenses

do P. S. D., votaram também dois

deputados da U. D. N.: os 81'S.

õsôrto' .Tuiuti e Manoel Novais.

Serão êsses udenistas também

"cooeiros" ou "niqiumtes" da de-
I

mocrociaê

o .Dia do Rbservista
Rio, 13 (V. A.) - Os [ornais

noticiam- o seguinte:
"Transcorre no dia' 16 do cor-

rente o "Dia do Rerervista" nas

Fôrças �rmadas do país. No

Exército; o ministro da Guerra
tendo em vista as razões apre
sentadas pelo diretor de Re
crutamento declara que, no cor

rente ano, não serão
_
realizadas

8,S solenidades daquela data. fi

cando, em consequência, os re

servistas dispensados das respec
tivas apresentações."

.

............ lo" � � • .-. ..

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu C01�

suItório e resíuência, para a

Rua Trajano 41. Telefone

1.009.
Consulta das 10 ás 12 e (las

16.30 ás 19 horas.
.. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

PASTA DENTAL
ROBINSON

Conde Herman

Viajando via aérea, chegou
sábado a esta cidade, o consa

grado artista conterraneo Con

de Hermann, que deverá seguir
dentro de poucos dias para o

Estado de Minas Gerais, afim de

cumprir contrato para apresen
tar seus impagáveis bonecos fa

lantes em inumeras cidades da

quele Estado.
Pelos méritos SObejamente

conhecidos do Conde Hermann
estamos certos que sua

excursão será, como tem
as anteriores, coroada de
êxito.

nova

sido

pleno

PASTA DENTAL
ROBINSON

Telegramas retidos
Acham-se retidos, no Telé

grafo Nacional, telegramas pa
ra Livino Galeazzi, Luiz Marce
lino Souza, Antônio Lemos, AI
merinda Rocha Carneiro, Car
los Camilo, Almeida Junior, Jo
sé Silveira, Lucia Phicle Carva

lho, Tereza Machado, José Mar
cos Costa ..

'

Margarida Molecra,
Antônio Dias, Bento Alves Ourí.,
ques, Olindina Souza, Henrique
Ferraz e Maria Alsina.

Conf'Orme já noticiamos, o COli·

Concêrto de Nazira Mansur
la Parte

1 - Alessandro Stradella (1íj4:J-
1682) - Per Piett.

2 - Gaetano B-:'aga - Serenata.
3 - W. A. Mozart "Nozze di Fi

garo" - Voi, che sap·ete.
4 - Paul Vidal - Ariette.

2a Parte
5 -. Joh Brahms -:-- Wiegenlild.

6 - Guy d'Hanlelot - Becanse.
7 - Alfred Bachelet - Chüre

Nuit'
8 - Gabriele S:ibella - O Bimba,

Bimbetta.
3a Parte

9 - Joã'o Portaro - Modinha imo

perial - Hei de amar-te até mor

rer!
10 - Francisco Mignone - ·D.

.Tanaina.
11 - Francisco Mignone - Im

proviso.
12 - "Puccini" - La Boheme -

Michiamano Mimi ...
Oportunamente darem'Os 'Outl'aS

n'Otícias a respeito de mais e�ta
um concêrto n'O Teatro "Alvaro d.e ,presentação da aplaudida cantora,
Carvalho", em que terá a acompa- que, tend'O de realizar núpcias,
nhá-Ia a'O piano a exma. sra. Olga aproveitará sua lua-de-mel para
Richter. uma excursã'O a'O n'Orte do pais.

O programa pal:a esse concêr!.o Dentro de mais alguns dias serão
de Nazira Mansur está assim or- p'Ost'Os á. venda. 'Os ingress'Os, em

ganizad'O: local que anunciarem'Os.

J

•

t'OITRa" CASPI,
"

OU,EUA DOS CA-

BELOS. E DEMAIS

AfECCOES fiO

COURO CABELUDO.

IQuando rolar a primeira pedra!'
Areão Junior

tanto, por motivos que desconheço
'Os nossos 1110rr'Os têm sido vitima�'
dos mais abomináveis atentados. A
floresta espessa e verdejante qne
Os enfeitavam, foi, pouco a pouco
pelo corte implacável do mach"d�:'
,e pelo poder destruidor do f'Ogo,,,
desaparecendo.
Hoje, quem olha os mOrI''OS, vê

um quadro desolador à sernelhan,
ça de terras áridas!
É que a mata verdejante já não

mais existe! É oue não se t ratou de '

recompor 'O destruidor!
E »quelas pé-Iras enormes, à bi��_

ra de verdadeiros abismos, são
uma ameaça constante à coletiví.,
dade!

C'Om a falta da vegetação e C0l11
a erosão lenta, porém continua, :10
solo, causada pelas 'águas das chu-.

dá-se vaso as bases que as firmam, no!"

certo, irão cedendo.
. ,-

E quando rolar a nrimeira pe
dra, destruindo habítacôes e ceif'an-.
do vidas, teremos bem claro o fl'('_
to de um êr ro que podia ser fácií;
mente evitado,

A natureza, inegavelmente, foi
bastante ',pródiga para conosco, os

moradores desta encantadora ilha
'de Santa Catarina.

Belezas sem par estão a nos cer-

car, oferecendo-nos espetáculos
deslumbrantes!
Duas baias enfeitadas de ithai, ;

praias alvissimas e recantos pito
rescos, formam um cenário admirá
vel. 1

O morro, cercando a cidade.vé a

sentinela alerta que nos vigia dia c

noite, imóvel, corno que cioso do
importante papel que lhe cabe de
sempenhar!
Para nós, entretanto. os que vive

mos em promiscuidade com êSSB<;
encantos. naturais, tudo isso está no

ról das coisas banais, das coisas de
somenos importância!
Com 'O forasteiro, porém,

completamente 'O inverso.
Sobe o morro. Visita nOS�f)S

praias. Fotogr-afia, em mil ângu lo ..

.diferentes. as maravilhas desta ilha
encantada!

•

De algum tempo para cá. entre-

XXII da Orquestra Sinfôoica!CODcêrto
A Sociedade de Cultura Musical proporcionará a 17 do correri

te, às 20,30 horas, no- Teatro Alvaro de Carvalho, mais uma magnifica:
apresentação dc excelente Orquestra Sinfônica, sob a regência do pro
f'essor Emanoel Paulo Peluso, Trata-se do 22°. Concerto da aplaudida
osquestra, que tanto vem honrando 'O nível de cultura artística de nos-·

sa terra, em pcriõqicas exibições, que são sempre esperadas com an-

sledade,
Desta vez, a Orquestra Sinfônica executará o seguinte programar

ia PARTE _,.

A. KE'fELBEY - Cocknei Suite n. 1 - Marcha State Procession.
A. DVORÁK - Humoreske, Op. 101, n. 7
GRIEG - .\Iorte de Ase da "Peer Gynt" - "Para cordas)
:::'TRAUSS - Vozes da Primavera - Valsa

2a PARTE
C. PRISCO - Ballet rr: Orq. de Emanoel P. Peluso
BACH - Ar ia <para cordas)
MASSENET - "I'hais-meditation - Solo de violino C. Prtsco r
F. A. BOIELDIEU � A Dama Branca - Sinfonia.

CLUBE DOZE DE aGOSTO:
Festa lofa,nUI no Dia de Natal

Haverá dia de Natal, uma Soírée infantil das 16 ás 19 horas, para'
os f'i lhos dos associados, com farta distribuição de bombons, carame

los e o Sorte io de dois prêmios para meninos e meninas.
BAILE DE S_;W SILVESTRE

Já se encontra aberta na Secretaria do Clube, as inscrições para
moças Debutantes, para 'O Baile de São Silvestre.

Muitos nomes já foram inscritos.

A Elelro Técnica
V. Sa., já escolheu o presen

te de Natal para sua Senhora
ou filha? Que tal uma das ul
timas novidades em exposição
na "A Eletro-Técnica", a rua

Tenente Silveira?
Fôrmas elétricas para bolos

e pudins, abajours de cabecei-

ra rotativos (únicos em FIo--

ríanópolís) , enceradeiras, rá-
dios grandes e pequenos, fero'
ros de engomar, aque�dores•.
fogareiros e mais uma infini
dade de artigos elétricos, tu--
do, a, preços excepcionalmen- .

te baixos.

CURITIBA TlLE.C#f,.NA: PftO_SEBRAS

FRECHANDO •••

o Diário entendeu de- chamar. de,: "coveiros ida,·
democracia" os representantes federais que apro
varam o aumento de subsidias.

Na Câmara, dois udenistas, os srs. Manoel Novais,
e Osório Tuiuti estão entre êsses coveiros. No Senado, .

mais dois udenistas deram seu apoio ao projeto: os.'>

8rs. Joaquim Pires €. Vergniá.ud Wanderley.
É interessante observar que, - tanto. na Câmara�i

quanto, no Senado, esses quatro votos não ,influiriam
no total. ,Qual a razão pois que esses deputados e se--'

nadores encontraram para votar contra ·,os pedidos
-dos seus correligionários?

Os -jornais explicam: as bancadas _, udenistas:,

sempre quiseram o aumento. Se, porventura, a votação
perigasse, muitos eternos vigilantes teriàm dado o

seu voto ao projeto. Mais uma vez, a eterna insince-'
ridade.

.

,

Foi essa 'insinceridade que deu aos quatro par
lamentares udenistas (,) direito de votar a favor do au

mento, sem que o Partido pudesse tomar qualquer
providência, mesmo a: de simples censura. Eles co""

nheciam o espirita das reuniões udenistas, nas quais
foi decidido votar contra quantum satis... Em ,caso�
de perigo .... quebrar a linha e votar a favor! Bem

traduzidas e interpretadas as atitudes, onde estão
os coveiros do regime? Enter os que assumem as res-

ponsabilidades de seus atos, ou entre os que a elas:

se furtam.
Diga o povo.

I.

Guilherme :Tàl•.
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