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dos trabalhos
Federal

do PONTINHOS __ •encerramento
Senado o deputado Fernando Melo,

ontem, ao iniciar seu discurso
'de obstrução na Assembléia, de
clarou que "as galinhas se re

colhem às 20 horas da noite".

O discurso do Vice-Presidente da Republica, sr, Nerêu Ramos.
- Homenagens a s. exa.

Encerrando os trabalhos

dO"
possam servir ao país. (Apoia

Senado na sessão legislativa dos. Muito bem). A ímpren
ora finda, o sr. Nereu Ramos, -sa quando se desvaira, se des
presidente daquela Casa, pro- prestigia, se enfraquece; não noite!

nunciou as seguintes palavras: serve á causa publica, não ser-

"Ninguém mais pedido a pa- ve à Nação. (Apoiados gerais,
lavra vou encerrar a sessão. Palmas prolongadas).
Antes de o fazer quero espres- Como até agora, o Senado da
sar aos senhores senadores, Republica há de continuar a

representantes de todos os ser um modelo do trabalho menos medo da cruz do que s.

Partidos que aqui trabalham construtivo. Mais e mais 'cqm- exa. dessa alusão. Ao ouvi-la s.

pelo Brasil, o meu profundo penetrados dos nossos deveres exa., entretanto, não fica ver

agradecimento pelas genero- para com a Pátria, havemos de meiho de raiva: esuerâeiat Os

fias expressões com -que houve- proseguir na tarefa, surdos aos seus argumentos tornam-se s,al
ram por bem prestigiar e hon- desvairos, mas sempre atentos. gados, e s. exa. deixa de dar aos

rar a direção dos trabalhos ás exigências da Nação e às srs.deputados até mesmo licença
desta Casa. Não direi ínverda- criticas serenas e construtivas para apartes. Da alusão por

de, se afirmar que a posição (Muito bem. Aplausos). frente, s. exa. se vende caro,

que ocupo nesta Casa, é a de, Agradeço, tambem, aos lide- Imagine-se o que s. exa. não

que mais se envaidece a minha res dos diversos partidos, a co- fará quando, no proximo ano,

já não pequena carreira polití- laboração constante e ef'ícíen- tiver que votar o desmembra
ca. Envaidecendo-me dela as- te, tão preciosa à direção dos mento da. .. Enseada de Brito?

sumi para comigo mesmo o nossos trabalhos. Agradeço aos

compromisso de dar, no desem- meus companheiros, de Mesa a

penha da missão que me cum- dedicação e a cordialidade de
pre o devotamento e a emoção relações, sempre mantidas du
de que são capazes as energíás rante a legislatura. Aos tun-'
do meu espirita e do meu cionários da Casa, sem uma

coração. A minha tarefa tem exceção sequer, o meu agrade
sido grandemente facilitada, cimento e o meu louvor. Aos

porque se vem inspirando na representantes da imprensa,
dedicação, no espírito publico que conosco convivem e que a

com que os senhores senadores companham nosso trabalho
vêm realizando a obra que lhes construtivo em prol da Pátria,
cometeu o voto popular. O Se- (Apoiados gerais) aos [ornalís
nado da Republica, pelo seu tas que nos auxiliam com a se

trabalho, ·enobreceu a missão renidade da sua critica, com a

que lhe confiou a Constituição justiça a que fazemos jus, o

-e realizou, dentro do regime fe- nosso profundo reconhecímen
derativo, a tarefa garantidora to. (Muito bem; apoiados. Ptü
da unidade da Republica e do mas).
'Brasil. (Muito bem, muito Finalizando, uma palavra de
bem). saudade: a nossa homenagem
Não houve ainda Parlamen- aos dois companheiros que nos

to no Brasil que trabalhasse deixaram, e para os quais pe-
'

BELO HORIZONT�, 16 (V.A)
tanto quanto o atual. Não nos dimos a Deus que os tenha à -Com a nova divisão admínís
deve surpreender e nem irritar sua mão direita. (Muito bem. trativa, a entrar em vigor a prí
o mau julgamento com que Muito bem; Palmas prolonga- meiro de janeiro próximo, o Es-
vêm sendo acompanhados os das)". tado de Minas passará a constí-
nossos passos. Numa transição OUTROS ORADORES tuír-se de 388 municipios. A vo-

do regime é natural a íncom- C.om o discurso. do sr. Nereu tação para o projeto pela Assem-

preensão; mas se os Partíds Ramos, que transcrevemos li- bleia Legislativa terminou on

políticos na sua atividade ex- nhas acima, o Senado encer- tem.'
terna revelaram a mesma com- rou ontem suas atividades em Até que se realizem as eleições
preenção que revelam os Par- 1948. a 6 de março os novos munící-
tidos no seu trabalho dentro Também fizeram uso da pala pios serão administrados por in
desta Casa, a democracia bra- vra ,na mesma oportunidade, tendentes nomeados pelo goyer
sileira terá assegurado os seus outros oradores, a 'começar pe- nador.
altos destinos. A obra realiza- lo sr, Ivo de Aquino, que de- A Cãmara aprovou a emenda
da pelo Senado, constante dos pois de fazer exame de sua a- que modifica a administração de
nossos Anais, honrará a quan- tuação, falou como presidente Sitio, distrito que se desmem
tos compõem esta Casa do Par- da Comissão de Finanças, aíir- brará do municipio de Barba
lamento. Procuramos interpre- mando que ela realízára 75 cena para Antonio Carlos, em

tal' o sentimento nacional, nas reuniões e proferira 458 pare- homenagem ao saudoso politico
suas exigências, nas suas ne- ceres. Passou após, a elogiar a mineiro.
cessidades, para realizarmos, pessoa do sr. Nereu Ramos,
no cumprimento de u mdever, quer como presidente do PSD,
o. que nos impõe a Constitui- quer como presidente do Se- ABERTURA DO COMÉRCIO

ção, a lei suprema do pais. nado onde "se esquece de que DE NATAL

Demos á Nação léis que a hão é ch�fe de 'um partido", e tão
de levar no conceito publico; somente "um juiz, não apenas
demos à nação tôda a dedica- com a plauso de seus correli

ção que nos Ioi possível. Se a gíonaríos, mas também o de
nossa atividade tem sofrido todos os membros desta Casa,
críticas, preocupemo-nos ape- sem distinção de partidos".
nas com as aproveitáveis, com - O sr. Ferreira . de Souza,
aquelas que, pela ponderação, Continua n 3a. p1.g

Com argumentos desse quela
te, o ilustre deputado falou até
às 19 horas e 45 minutos. .. da

x x

x

O deputado Cardoso da Veiga
tem alergia a qualquer alusão
à Enseada de Brito. O diabo tem

x x

x

O Diário, de ontem, veio todo
arrepiado :1 jurar que afirma
ra'lKOSi -qUê a d1.,pcn�a do ;jeton,
durante a prorrogação, tôra ini
ciativa pessedísta, Onde está es
sa afirmação! Não merecem res

peito os. que não trabalharam du
rante o ano, embóra para isso
pagos, e não querem trabalhar,
agora, sem [eton, Se não podem
ficar para os trabalhos, com que
autoridade querem que esses
trabalhos sejam de graça. . . pa
ra os outros?

388 municípios tem
o Estado de Minas

(Decreto nQ.l1)
Do dia 15, ontem, até 31, in

síve - até às 9 horas da noite.
SABADO, dia 18, até às 9 horas
da noite. DOMINGO, dia 19, até
meio-dia. DOMINGO, dia 26 -

permanecerá fechado .

{JDEJ.N ISM(-)S
Nessa questão de subsídios há muito que contar.

Entenderam os udenistas de atirar por sôbre a maio
ria a tacha de gananciosos, de falhos no desprendi
mento; de coveiros da democracia, etc. etc. Episódios
vários, ocorridos em outros Estados e aqui em Santa
Catarina, evidenciam a improcedência das acusa

ções udenistas. Dentro em breve, com algumas pro
vas em mão, rasgaremos a máscara aos rarsantes.
Por hoje fiquemos no bonde-errado que o sr. Konder
Reis tomou, na Assembléia, propondo a dispensa do
jeton durante ai' prorrogação dos trabalhos. Antes
de mais nada é de estranhar que tal proposta haja
partido de um membro de uma bancada que não tra
balhou. A U. D. N. ao abandonar as comissões, fugiu
ao cumprimento do dever e passou a desrespeitar a

Constituição, que determina a distribuição proporcio
nal 'de representação partidária nas equipes que pre
param a matéria para o plenário, A U. D. N. dessarte
não renunciou a um direito como quis fazer crer aos
incautos: fugiu a uma obrigação ínalienavelmente

presa ao mandato. A decisão dos eternos vigilantes
com lhes não dar nenhum prejuizo monetário, acar
retou maior trabalho aos deputados da maioria pesse
dista e das outras bancadas, que restaram nas co

missões. A bancada udenista, em suma continuou a

ganhar sem trabalhar. Se cumprisse o dever, a As
sembléia não necessitaria de prorrogar seus traba
lhos. Propondo, agora, a dispensa do jeton e sendo
essa medida aceita, os udenistas estão coerentes com

as leis da preguiça: impõem à maioria, sem venci
mentos normais, aquilo que eles, os udenistas, foram
pagos para fazer e não fizeram.

Como se não bastassem esses aspectos da ques
tão, que exaltam e dignificam a representação ma

jorítária, e, moralmente, desnudam os eternos vigi
lantes, ocorre, ainda, circunstância pior: a U. D.N.

que propôs a não remuneração das sessões prorrogadas,
tão lego soube essa proposta aprovada, pelo seu lider
comunicou á casa a ausência da metade dos compo
nentes de sua bancada. Não há, nos anais politicos
de Santa Catarina, imoralidade de maior calibre.

À proposta do sr. Konder Reis deveria corres-

.• , .ponâer, para a bancada udenista, o compromisso de
honra de estar presente com todos os seus represen
tantes, a todas as sessões não remuneradas. Fora
daí, a medida se desfigura e condensa apenas, esta
verdade: a U. D. N. pediu aos outros que trabalhassem
e fizessem um sacrificio porque ela, U. D. N., não

quer trabalhar e não tem coragem para fazer sa

crítícíos ..•..
�

•••••••••• III11 _.G (il III.lIIGêê••••lIIMtG!eeoa

Estimule seu filho a ter personalidade desde pequno, confian
do-lhe uma caderneta da CAIXA ECONôMIiCA FEDERAL DE
SANTA CATARINA, o melhor presente de Ano Novo, para que

saiba compreender o valor da Econômia.

....-- ., ..

Discurso do deputado
Heitor Liberato

Na sessão da Assembléia de un- escoadouro dêsse núcleo foi, natu

tem, o sr. deputado Heitor Libera- ralmente, a cidade de Itajai. Em

to, representante pessedista de 1910, quando a atual Viáção' Férrra
Itaíaí, proferiu o seguinte discur- Paraná-Santa Catarina foi COH1<·

so: truida, alcançando o .planalto, o

"Senhor Presidente. Senhores De- intercâmbio comercial com aquela.

putados: importante região; fez drenar para
Pedi a palavra para, antes de ta- a estação de Guaramirim, a produ

do, apreciando o projeto em discas- ção agrícola das zonas que até en

são, declarar que sou contrário ao tão tinham outros mercados. Mas

desmembr-amento total do distritc saranduba foi a parte de Blumenau

de Luiz Alves, razão porque peço que, desde logo sentiu essaatração,
vénia para apresentar a emenda que mas que a subordinaçân a outro

passo a ler: EMENDA: - "Dê-se a município não deixou seguir a evo

seguinte disposição aos limites do lução, dentro do interêsse econô

Município de Massaranduba, com o mico dirigido pela estação ferroviá

de Itajai: Começa no ponto mais ria.'
"

.",
alto do morro dos Cachorros; se- Luiz Alves' também ficou ligado
gue em direção ao divisor de águas à mesma estação pelo comércio com

entre o ribeirões Paula Ramos p a serra, mas aqui a Comissão Es

Bonito; continuando pelo divisor pedal da Divisão Territorial exa

de águas entre aquele ribeirão e o gerou essa influência.

Braço Sêco, e, depois, pelo divisor Na realidade, Luiz Alves está

entre os ribeirões Braço Serafim e mais próximo de Guaramirim <10

Braço Sêco até o seu ponto mais ao 'que de Itaiaí, todavia a atração eco

norte; d'ai, por uma linha sêca, al- nômica não se mede sàmente pela
cança o ponto mais alto do morro distância, mas também pela impor
Gilda JBon�an�, continuando peln tância dos mercados extrêmos.

divisor de águas entre os rios Bra- Diferente de Massaranduha, que

ço do Norte e Braço Comprido, en está inteiramente ligado a Guara

tre aqueles e o Braço Miguel até e�- mirim, Luiz Alves é uma zona de

contrar o divisor de águas entre transição entre a influência dessa

as bacias dos rios Itajai e Itapocú. estação e da cidade de' Itaja1.
Senhor Presidente - A Colônia

I
Tomando por entro a vila de

Luiz Alves, donde veio o distrito Luiz Alves, é fato "reconhecido qu

..
e,

dêsse nome, foi fundada em 1877, O Conti nua na 3a. pago

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aérea
Horário
Seqund�feira

PANAIR - 10,40 - Norte

VARIG - fO,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul

CRUZEIRQ DO SUL - 13,55
Norte

Terça-feira
\ \ )';,m - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 12,00

liorte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 -. Norte

.. '. GIlUZEIRO DO SUL - H,OO
"orte
VARIG - H,40 - Norte
PANAlR - f3,60 - Sul

Ouinta-fei'M
PANAIR .:_ 10,40 - Norte

. PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - f3,6�

fio:rle
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

luI
Se:cta-feira

CRUZEIRO DO SUt. - 7,20
lNorte
PANAIR - 10,40 - Norte

- VARIG - U,40 - Norte
PANAIR - f3,50 - Sul

Sáõado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13 55 _

Iforte
. ,

Dqminqo
PANAlR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - f f,aO
PANAIR - i3,50 Sul.

A ultima creação em retri

gerante é Q Guaraná KNOT
EM GA.RRAFAS GRANDES

Preferi(ldo-o está
acompanhando a moda.

..........................
•

I Datilógrafa
Etlcrit6rio e Ruiã.neia .1 diplomada
Rua··Tlradente. C7.

I�ONE .� 1468 I
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Borario das empre
sas rodoviarias

Expreuo SAo OI.&t6vlo _ lAacIma
7 horas.
Auto-ViaçAo Rajal - litaJat - II bo-

""""

ElIIpresso BruSQuenae _ :eru.que -

16 horae.
Expresso Brudlquense _ NOTa 'l'z'eD,to

_. 16.30 horas.
AutA:i'Viação Catarinen.. - lolDvlle
-'1 horas.

AuW:Vlaçlo Cata!'I.n.enH - OuriUba
- 6 horas.
Rodoviârl.a Sul-BruU - PtMrto .AIecr.

_ 3 horas.
R,apldo Sul-Brasileiro _ JoIn..n. -

As li e 14 horas.
TERÇA-FEIRA

Auw-;V1a.;Ao Catarlnentle - P6rtO .AI.
gre _ 6 hoeaa.
Auto-V'taçAlo Catarm_ - Curitiba

� li noras
Auto·ViaçAo CatarlnenH - Joln'Y1l4l

- II horas.

Auto·Viação Catar1nenH - TlJ'batrlo
- 6 horas.
Expresso SAo CrI.tóTAo - LICUD& -

7 horas.
EmprêS8 Glória - Lq'uIIa - '1�

e 6% horaa. '

Expresso Brusquen.. - BrUIIQu. -
le horas.
Á ·,to-Viação ltaja! - ltaja1 - 18 ho

ras.

Rápido Sul BrasUeII'o .:;:;. Joln"fil. - ..
5 e 14 horas.

QUARTA-Fl!llU.
Auto-VlaçAo cat8í11nen.. - C\Il'l.Uba

- li horas.
Auto.ViaçAo Cat&t':tnsnH - Jolnv1le

- II horas.
Auto-Viação C8tarlDelllM - �

• - 6.30 horas.

I
Rápido Sill Braslle1ro - Joln'l'll. - li

5 e 14 horas.
EXpresso Silo OristoY80 - Lacuna -

7 horas,

I
ExpreS!iO BrusqUeJlllfl - Bt'usqu. -

16 hor�s',
Auto-Viação ltajal - ltaJa1 - II h0-

ras.

Expresso Brusquense - Nova Tnnto
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Brasil - P6no .Alep'e

-r a horas.
QUINTA-FEIRA

. ,Auto-Viação Catll1'lnense
Alegre - 6 horas.
Auto-Vlação Catarlnense

- 5 boras,
Auto-ViaçAo CatarlnenH

- II horas.

Auto·Viação ca.ta.rlnenn - TutlaIrIo
- a horas.
Auto·Viaçllo C'atarl.nerule - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Crlstario - Laguna -

'1 hor.as.
Emprêsa Glória - Laguna - • l/�

• 7 1/2 horas.
EXpresso BrusquellJM - BrusqlM -

11 horas.
Auto-Viação ltaja1 - ltajal - 18 h�

n& _

'

RáJpldo S:u} Brasileiro - JolnT1l. - ..
I e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecll - Ia

- • horas.
BEXTA·FEm,l

IiõdOYiárla Sul Brasil - Pôr'to .AIecre
- li horas.
Auto-Viação Catarlnense Curltibe

- 5 horas.
Auto-Víação Cat!U'lnelllM

- II horas.

Auto·Viação CatllLt'lnenM - l..a&'uI1a
- 6,30 horas.
Expresso Silo OristovAo - :t..«una -

7 horas.
Auto·Vla.;Ao ltajA1 - ltajal - 18 ho

ras.

Expresso Brusquens. - BrullQu. --
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro � JolniVU. -

àe li e 14 horas .

BABADO
·catarinenN - OUrlUba

parto

JoinTUe

Auto·Viaçao
- li horas.
Rãilldo Sul Brasilell'o - JolnT1le �.

às li e 19 horãa.
- ti horas.

IAútõ:Viaclio CatartneDSe - Joln91Ie.
- e horas.
Auto·Viação CatarfillenlNl - Tub&rl.o

- 6 horas .

EXw�sso São Cr1stoTlo - Lacuna
7 horas.
Ex>preseo Brusqu_ - BruIIQu. _

14 horas.
A'Iltc.Viação ltajal - Ita'af - II JlG.

raso

Expresso Brusquen.. - Non. TreD.to
- 9;30 horu.
� Glória - La� - • 1/�

• '1 il2 ho!ru.
.

I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cf••l

Couatltuição de Sociedade.
NATURALIZAQõEB
TftulOll DeaJarat6rlol

I ,·A DIVULGACÁO
Revhda do' Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Finan ceiro

Publicidade mensal. - Assinaturas e Aih.f�ci-;;'�
CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

«n�p
)

•____._-------

MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIO�
PúBLICOS DO ESTADO

Edital de concurrência

Pelo presente edital fica aberta
concurrêncía pública, pelo prazo de

quinze (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

ambas ou apenas uma das lojas,
deverão esclarecer e observar o se

guinle:
1) valor da locação mensal, cru!'

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

Cr$ 3,80,00 para a 'que faz frente :J
rua Trajano.
.2) prazo mínimo da locação 3

anos e máximo 5 anos;

3) ramo de negócio a ser insta

lado;
4) compromisso do concurrentc e

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

concurrência ;
Serão levadas em consideração

para classificação das propostas °

valer e a beleza das instalações rias
lojas, letreiros luminosos a "�a:!
menon", pagamento de alugueis
por ante'�a�ão 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 pre
sença dos concurrentes, pelo Dire
tor do Montepio, que as julgará.
Florianópolis, 10 de Dezembro de

1948.

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 1° andar. Telefone 42-4989 - Rio de

Janeiro
Viagens aereas em "Catalinas"

PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.
Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

ras, com escalas em:Itajaí - São Francisco do Sul - Para

.naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e

Iguape são facultativàs).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
,Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".

Renato Gutierrez
•... -. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Vende-se'
Um terreno em Campinas' -

São José, com 235 metros de
frente por 152 de fundos
Frente a Aéreo Clube. Informa
ções nesta redação.
• • e •••••• . ) .

14· Batalhão de Caçadores
Edital

Devem comparecer ao Quartel do 140 B. C., nas datas abaixo dis

criminadas, os cidadãos julgados "APTOS A e B", - em inspeção çle
saúde e residentes no Município 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 imciarern com as letras Q, R,.

S, T, U, V, X, W, Y e Z. - Horas 7,30.
Floríanópolís, 9 de dezembro de 1948 .

PAULO GONÇALVES WEBERVIEIRA DA ROSA

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

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo,
Gaixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

SEN'·HORITA!

BRINQUEDOS
V. S. encontrará' na GRÁFICA 43 S. A. à rua João Pinto 9-A'..
o mais variado sortimento de brinquedos e livros interitie:

Presenles�:de Natal,
com as maiores e' melhores vantagens:

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

I� Leia, Divulgue
�"Jornal t de
,"
�
� o
,.�
�

�

I

Caixa Postal 55 .

.. . . .. .

Assinee

l

Joinvile"
decompleto Orgam

Vatarin8
mais

Santa

VENDE-SE 'por motivo de mudança
8rande área de terreno ià cultivada

(Distante cerca de seis. quilometros da capitai-Bairro-Borreiroe
..
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

� 6 casas tile 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 KnoIl, no Hotel Cruzeiro.

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

recosi j �

Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário da-
Paraná e Santa ea.tarina.

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

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rendia'
certa de 10'/. DO ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação.

Carros para o Interior do Eslâdlt
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 sábado

6 horas..
O TESOURO

I
Da instl'lUçãó está ao alcance

de todos. Dá 688·9 tl6S0U['O ao teu
8IDligo analfabeto, levando-o a um
curs,o de alfabetização no Gruvo EXPRESS

i Escolar São José, na Escola Indus.
O BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras

trial de FlorianÓPOlis ou Da Cate.. Nova-Trento
-_._-- dral Metroi)oUtana.

I
E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 33. e 6a• feirai

13 horas-

16 horas,
14 horas,

16,30 horas-

12,10 horas-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Discurso do••.
conclueção da la pagina l\ leste da vila; domina a influência

de Itajai enquanto a oeste, dominaem nome da UDN, acentuou '

a de Guaramirim, não se [ustificanque "o Senado fez o que pode, do, pois, que se inclua no novo mumais não podia fazer. Quem
puder fazer mais e melhor que

nicípio de Massaranduba, sob o pre-

O faça". ' texto d� reunir tôda a áre� _ligadn.
Termin també I' d· economicamente a Guararnír-im, a

ou em e ogian o
t d d' I' d L'

o sr. Nereu Ramos, "a quem �ar e o.;s TIto e. ,1l1� Alves que

devemos o exíto de nossos tra-
I se acha Iigada a Itajai,

.

balhos, O alto rendimento das
A zona de ma�or produç�o .rtrí

nossas sessões e o elevado no-
cola permanecera, como ate aqui,

me que o Senado da República pertencendo a Itajaí, sen�o qUI; a

adquiriu na opinião pública do renda atual, ,de confornllda�e �:orll
pais, à direção de V. Exa. Não a eme.nda apt esentada, poderá ficar

O vemos aqui como um adver- reduzida. Entretanto, financeira·

sario; nunca encontramos na
mente sua situação será previlegia

Presídencía da Casa o Chefe. da, por estarem, 'nela estabelecidos
do partido adverso; tem .!..- se! os mai� conceitl1a�os e prósperos
mesmo a impressão de que, ao I comercIant.es ? agr:cultOl'es...
transpor os humbrais do Sena- I Quanto a situação comer-cial, a

"iJ� do, V. Ex. deixa "lá fora toda e parte que passará a pertencer a

DAVAT.EZ - CARDOSO qualquer ligação partidária, te- Massarandllba,. ,ainda s�gundo a mi-

Civil e religiosamente reali- da e qualquer preocupação do nha emenda, ja, de 11a muito, vrrn
':zar-se-á amanhã ás 7 horas na, seu grupo, para ser, como vem sendo preferida pela respectiva PC'
Catedral Metropolitana, o en- sendo com brilhantismo, com pulaçâo, visto todo o seu comércio
.Iase matrimonial da graciosa segurança com :t:0:n:bridade, I ser. �eito COI11 Blumcnau, .através 9

.

senhorinha Jurema Jacy Car- com honra e patríotísmo, o regw-o Massaranduha - Itoupav.i,
-doso, filha do sr. Otávio Fer- verdadeiro Presidente do Sena- Helativamente à exportação por
.nandes Cardoso e sua exma. do". Guarumiríni, é justificaría por ser

espôsa d. Olindina Espindola Salientando a colaboração essa via o escoadouro natural dos

-Cardoso, com o 181'. Vicente Da- da Imprensa, sobretudo a ban- produtos de Luiz Alves, para a zo-

-vatez, filho do sr. Raul Dava- cada credenciada na Casa, a- na serrana, através da estrada de
tez e sua exma. espôsa d. Emi- firmou, a propósito, com o a- ferro.

lia da Rosa Davatez. paio do sr. Ivo de Aquino: Tendo o aluai distrito de Luiz Al-
Servirão como testemunhas, - Se alguns jornalistas têm ves 318 quilômetros quadrados, e

.no religioso, por parte-da noí- feito comentáríos desairosos sendo a parte a ser desmembrada
'va O sr. Osni Ortiga e exma. es- aos membros da Camara Alta, de 124 qu i lômctr-os quadrados, fi

.pôsa, e o sr. Pedro Garcia ,e não pertencem êles ao grupo :rú Itajaí com a parte maior, on

exma. espôsa; por parte do dos que, diariamente, testemu- sejam 294 quilômetros quadrados,
noivo o ISr, Waldomiro Davatez nham nossos atos". sendo que com a reduçâo de sua

e. srta Jacyra C. Cardoso e sr. Pelo P. S. T. falou, em se- área, a parte ele Luiz Alves que tir-a Estrelou ante-ontem ao microf'o- lho de 1935, na sebastanopolís Its
.João Alencar Machado e srta. guida, o sr. Vitorino Freire. pertencendo a ltajaí, poderia SI'

ne da Z. Y. J. - 7, o menino- Oscar [aiense, tendo portanto atualmente
.Bernadette Damerau, No civil, Disse de inicio.

. atendida, economicalllehte, CO}�J Nicolau Kleis, mais conhecido por; 13 anos. Deu os primeiros. passos
-por parte da noiva, o sr. - "Meu Partido que presti- maior carinho, nas suas J1Pce�5id".

I
Garoto �lcn'í� eximia acordeonista ;para a música quando tinha ainda

·Rubeh Lira e senhora e Romu- gia intransigentemente o Che- de�. <;. aspirações. .�.; ':1:. que nos mandou Itajaí, para u::li· 9 anos, executando algumas nota'.
aldo Pir�s e senhor�; ,por P3:r- fe do Executivo, tem �or�ado Senhor Presidente � �ão -��n�úl'. ciar o povo Florianopolitano COlJ1,l!lo acordeon do papai/ a sua revçl]a.
te do nOIVO o sr.. Mano y. Sl1- sempre �o lado da maiona, a- dand.o C�1l1 o desmembramento total sua rH:\g1sh'(ij l\Nó!Ctjção,.. .:g���., rsen�o o instrumento muito pesa�b.va e senhora e VItor Espíndola catando os conselhos amigos e do distr-ito de Luiz Alves d

. Interpretando Hii nialll dif'iceis Nem o colocava sobre uma cadeira
e sra. Olindina Espíndola ça�-I de�icados do i,.lustre ll,'d,er, .? cípio de Itajai, como d�c1�r��lI�� composições do genero :tWpularJ e'1.1 e iniciava o seu estudo. Um dia o

ÚdO��, .,' � e��nentes�en".a�Qr Ivo '�� A,��I-I �njcio .

das ,111inhas �onside,rações, tr� as quais pode11l�s desta�aI", �1c'o� ��pai des�obriu, porém, já era tar
, J::-·tPS Q

...�nlace os n_o:vos se

I
'no.
'. . ... _

..

'

:.',
.. ti- . '

.• lulgueI·me no neve}' de procurar.
Tlco no Fuba

.

de ZeqUln�a de �e 111aIS, O. garoto era uma an-
- guna'O viagep1 para Sao Paulo, ,Em, nome do �. T. B: falou I

UlllU 'SttlU(':liF'jllsta e cCiuita.,tiv"cI t';)-
de Abrell, e a FantasIa. de Aglls�cn tenhca prOtriéssa. Pap;ü Oscar, dj,

onde passarao a lua de mel.. o sr. ��gp.do Fll:ho, .aflrman-. b'{: õ fiJ1l('''(íl& obj�1iva a 1Í.l;iação cto La�a, Gr,a�lada, revelou-se -um fies ante de 'If�rlto gosto �para música
!

-

.. _

do que o posso partIdo. tem município de Mªssaranduba e '$
lllaIS leglijl110s executores das me· nada maIS teve a fazer, do que

;JORNALISTA OSVALDO MEl.O profunda fe na democracIa, tu- 1·llt"I'e'sse.s' loclias que to]'nam·s{' inesq·uecívds. comprar-lhe Um acordeon de I?� do município de ltajaí. -

Acha-se enfermo, desde há alguns do fazendo para que o Parla.. Senl'IJI'" Exclusivamente contratado '.)cla baixos. Treis anos mais tarde, �a-c com o pensamento na �

, dias, o nosso prezado e ilustre �on· menta seJ'a respeitado". .

I t H.ádio GuaruJ'ú, Neni particij1ur.i nhou de presente o seu atuall·n" ••rll.llUJ1 la eera, tudo fiz para que lltlG -

"frade, jornalista- Osvaldo Melo, di.- Representando o P. S. P. foi fôsSe Luiz Alves desmembrado te. do Shaw (]lle será rea!izado dia :.!5, menta, com o qual deliciará no\-'...
1'etor da Secretaria da Assembléia a tribuna o sr. Euclides Viei- I pelo SENAC no Teatro Alvaro de mente os ouvintes da J.-7, hAJ'c as,la mente de Itajaí. Só depois de vú- 'V _

Legislativa. ra, para, antes de se despedir,. I' I Carvalho alegrando a petizada com 21,30horas.nos (IaS C e entendimentos che�:\-O distinto confrade, cujo estado formular os mais sinceros vo- f) seu interessaDte mulabarrismo Til> A Rádio GuaruJ'á sente.se l'mensa-mos, graças a Deus, a uma feli;: <;0'
· {felizmente não apresenta gravidade. tos de feHcidades a todos os· acordeon. mente orgulhosa em a·presentar o. lução, muito nos tendo auxiJi,u:lo,"tem recebido numerosas visitas em membros do Senado, aos fun- Af,im de que a petizada fique len· GAROTO NENf, para cUJ'as audi-junto à Comiss:1'o de Divisão A::lmi .

.' sua residência. cionários da Casa, prestando � nistmtiva e Territorial do Estado. do uma idéia, biografamos aqui PllJ ções muito contribuíram, Líno 'Jú-
"O Estado", que tem o prazer ,Ic todos as ho.meh,agens que, f�l- t" poucas linh<ls, alguma coisa d�' yj. nior o descobridor do J'ovem Oscar.

d S- pal'a o 1m colímado, a prestigias::! '

contá-lo entre os seus mais apre- SOU, deseja o povo e ao . - da de Neni. e Acy Cabral Teive Diretor Art1s,.

.

te ,conHs�ao vinda de Luiz Alves, c�..m· ,

dados colaboradores, daqui lhe Paulo render por seu m rme-
t d I Oscar Nicolau Kleis, viu pela pri- . tico da mais potente ellÚssora Ca-pos a os lOnrados cidad_ãos senho- I· .envia os votos de breve restabeleci dia .

] d d' "1 do JIl t"'�·neuse.

.

res Leopoldo Hess, Ranulfo Snu;:a
melra vez a lIZ o la a.<. c

- ""I '
.

.' menta. Pelo P. R. discursou o sr, _

Durval Cruz ,que incluiu "en- e Aüolfo Graff.

I
.

tre os nossos companheiros Era l'ninha ilitenção votar contra a ombro levarmos a bom têrmo a da minha terra, senhor Presidente.
de trabalhos os representantes o desmembramento, e dêsse meu luta pelo presente de Itajaí e futu· é proverbial e tradicional. A li·;;iifJ
da imprensa". pensúinento tinham cqnhecimellto o 1'0 de Luiz Alves. Se a favor, com dessa honradez admirável. está no

Por fim, o sr. Waldemar Pe- lider da;l1linha bancada e o cheff: a ajuda de Deus, espero, ainda que indignado e altivo ofício de José

drosa, interpretando o sentir do meu partido. Mas; pergunto cu? só, honrar o nome da minha t"rrn Pereira Liberato, ao Presidente da
dos representantes do P. S. D., Que poderia adiantar meu votu, nesta Casa, lutando, até o fim, pelo Província. répelindo coni notável
exaltou o trabalJho de seu li-' quando eu estava seguro e sabia de seu bem estar e seu progresso, quc energia o procedimento da Direlo

der, sr, Ivo de Aquino, pela sua antemão que o parecer da DivIsão está a exigir seja mantida a sua. ill- ria Gliral da Fazenda Provti'll�al,
"atuação brilhante nos traba- de Terras era pelo desmembramen· tegridade", que impugnára, por exageradas, as

lhos legislativos desta Casa". to total, como igualmente, pelo dt:s- Nr:o seria precisa a definição re· contas do mobiliário destinada ii
membramento total era o voto da' clamada p6r aquele Deputado. !ta· Câmara local. :f;ste expressivo epi.

:-::MINISTÉRliO DA .AERONAUTI- EMPR�SA SUL BRASILEIRA
minha bancada? Nestas cOlldiç5c.�) jaiense que me preso de ser, idola· sódio histórico, realça a moral e a

CA DE ELETRICIDADE S. A.
em que situação ficaria Itajai? De- frando a minha teVl'a, com' fe-l'voroso l'lrobidade dos itajaienses, que eD-

QUINTA ZONA AÉREA - EMPRESUL -

I
't 1'0, repito, a feliz solução do ea<>G, ardor, ligado à sua gente por lil('o� i con1ram nesse e em' outros ex�m·

Destacamento de Base Aérea Serviços de energia ele rica
t'·.:I It"

..

que se anlUmassam no coração, n' pios magnificos. o Evangelho mar'
de Florianópolis em Joinvile, Jaraguá do Sul, 'o pres 19lo< ..e- aJal. como' l1\l'lLn;·· �

I
cipi� exemplar, e à minha boa umi- meu lugar teria, dei ser, como é: ho- eante da sua nobre personalidad('.E D I T A L São' Bento do Sul, Mafra, Ti- ,

L sacie junto à Divisã'o de Terras aos je;, Clamo foi, ontem e' com(')' serú O Município de Itajai, senhor Pre·
Aos srs. Fornecedores do De- jucas, Rio Negro e apa.

meus companheiros de bancada e a amanhã e sempre: com Itajai, que, sidente e senhores Deputados, de'l-
partamento de Base Aérea de ,

d '1' t f com a tal'dan"'a da minha definil,.·ão. de 4 de abril de 1859', data em que
Florianópolis.

.

Material elétrico para ihsta- to os que me aUXI laram na e 'e a � ,

de salvaguardar os interêsses da' só teve a lucrilr. foi, fundado, tem sido martir em se·
O Comandante do Destaca- lações - Motores - Dinamos

· -menta de Base Aérea de Floria- _ Bombas _ Lustres _ Fer- minl�a. t��ra, dentro do máximo das E nào podia, Senhor Presidente. ,parações e desmembramentos.

nópolis tendo em vista a Circu- roo de engomar � Lampadas posslbI1�da.des.. seI" de outra formal Se estou ne,;ta Blumenau foi dêle separado I'lU

Jar nO 43, de 25-XI-48, do Exmo. _ Ventiladores _ Serviço de _DaqUi, Senha,!'. PreSIdente, a ra· Casa por ter o Pàrtido a que per- ·1880; Brusque dêle desmembrad"

1 t'
.

zao de ser da mll1ha emenda tença lembrado o meu nome, aqui ,em 1881; Camboriú MIe desligado
'Sr, .Ministro da Fazenda, solici-. instalações por pessoa eCTIl-,·

.
.

.

, ,.

.

:em' 1884. Agora, pretendia.se arre-
· ·ta aos srs. Beneficiários dos co especialisado. ,

Senhor Pr eSldente - Se�)l,o:eJ fui trazido pela· vontade' soberana.. �

.cheques emitidos pela Tesoura- ,Deputados. Ao combate� ha OIa.s. do honrado povo de Itajai, confian- ,batar-lhe �uiz Alves,

C d d 1 t
.

h 01 ,. d cs
!

Louvo a chama que arde no eo-
ria desta Unidade, que os res- LOJ'a e critório á rua 15 de nesta asa, a. esanexaçao e, .I1E e na 111111 a pr l"essa e que p'10' ,

Al h D t d K I
.

t
.

d f :ração do· povo de Luiz Al·ves, !',..
-gatem imediatamente na Agên- Novembro, n. 449 Caixa Postal :es, o sen 001' epu a�. or,,_�r nana, com en USIasmo e sem es a- -.

,cia do Banco do Brasil S. A. n. 62 _ End. tlegr. - "Empre- IReIS, rematou suas conslderaçoe:; lecimento pelo seu bem estar e pe- ·ânsia de querer ficar com Itajai,

nesta Capital. sul" Joinvile - Sta. Catarina lcom estas, palavras: "Espero, de;!�is )a SUá grandeza�· tendo em vista a consecução de '.una

Florianópolis, 10 de dezembro _ Brasil. de tudo Issq: que o llobr� Deplltac; Abandonat· a minha terra e a' sua missão sacratíssima, de paz e de
, d H 'tor Llberalo se defllla COIl ,gente neste momento histódco, nã!) trabalho pela grandeza cada vez'

de 1948. o eI . --

PAST" DENTAL tra ou a favor. Se contra, O' COl�'"i: serià'dú�nô '.l1lêi11·elegante. mai<H' da t�ITa que tanto idolatro.
Carlos da Costa Dantas � -

10 Tenente-Ajudante ROBINSON 'do leal e sinceuamente' para; ombm ; O ca�átcr itm.culado dós· h01T,Cl"S Continua na 6a. pág

ANIVERSÁRIOS
:BRTAS REDÍ E RELI ROSA

As graciosas senhoritas He
dí Reli Eosa, filhas do nosso

prezado conterrâneo sr. João
"I'eíxeíra da Rosa e exma. espo
,13a d. Olga Luz Rosa, verão
passar, na efeméride, de ho-
Je os seus aniversários natalí
cios, A senhorita Reli Rosa,

.' como nínguem ignora, é a Rai
: nha dos Estudantes de 1948.

Às manifestações de simpa
-tia. e apreço que por certo re

ceberão, juntamos os nossos
.

.parabens,

o encerramento....

ENLACE

MARIO ROVERE
e

• 'IRENE JORGE ROVERE
]>articipam aos parentes e pes
:soas de amizade o nascimento
;,de sua filha MARIRENE, ocor
rido na Maternidade de Floria

.-nópolis no dia 15-12-48.

/

ft Revelação Calarinense

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CERA MARYEL
PARA SOALHOS,

MARMORES E PISOS,

Em pasta e

liquida
A melhor e a mais ecúnomica

do Brasil pela sua alta den
sidade, maximo rendimento
grande resistencia e brilho.

'

A LOJA YPIRANGA, a ser

inaugurada em Janeiro proxi
mo, venderá a preços de fabrica,
em latas qrarules de 5 kilos e f

latas de 2/3 de kiLo.

NA LOJA YPIRiNOA
Rua Tenente Silveira N. 24

- Edificio Romanos

Estabelecimento especialisado de TINTAS, ESMALTES, VERNIZES.
A' venda na Casa Moellman e André Maykot - Estreito -

Piodutos da afamada marca Y P I 'R A N G A

CONDOROIL TINTAS -- S .A. -- RIO
Filiais em São Paulo, Santos, Curitiba, Porto Aleçre e aqora em Florianópolis

AS AS HORAS

A mecânica suíça colocou,

nos relógios Eska, a perfeição

adquirida em longas gerações

especializadas. Comerciários,

estudantes, professores,

qualquer classe social pode
ter um relógio bonito e

preciso, pois Eska é um

relógio perfeito.

RELÓGIO SUIÇO ANTIMAGNÉTICO

WALDYR DA SILVA
KUENZER

e

ENY IRECÊ PINTO
KUENZER

têm o prazer de comunicar
aos seus parentes e amigos, o
nascimento de sua filhinha

que, na pia batismal recebe
rá o nome de CLARICE.
Maternidade Dr. C.arlos Oor

rêa, 11-12-48.

Ot Lindolfo 4Jl.
Pereira

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Conetituiçõe. de .ociedade.
e aerviçoil corebto., em geral.
�'Organizaçõe. contabei•.

Registro. e marca•• di.pondo.
no Rio, de correspondente.

E ..eritório: Rua Alvaro de
Carvaiho ri, 43.

Das 8 às 12 hora. j
Telef.one 1494

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

I Tom�ndo Hitter
. 4guia puro
I Não terá inâisgeetõo
tSBIS:M& Mif1h*F&rl\ItJ. M

• ••••••••••••••••••••••••••• o'

Vende-se
Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127

Palhoça.

Casa ReCf:m
censtruíde
DESOCUPADA

RUA FELIPE lvEVES
'6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Dr. Guerreiro da
,Fonseca
Especialista

Médico - 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 OUtO
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

FERIDAS. REUMATIS MO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dtcClgéio auxilicsr no trotamento

da .iflJi.
"-- ,- -- ----

te'des��tj�����h:�aos������I��a;g�:��s ���!���e��s,F��� DR RAFAEL G CRUZLIM

t.laA Ta.IS CX.V.8ou filha? Que tal uma das ul- dias grandes e pequenos, fer-· e

. I. (.

Haverá dia de Natal, uma Soirée infantil das 16 ás 19 horas, para
tímas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores, DR. CARLOS LOUREIRO

.

.

� -

os filhos dos associados, com farta distribuição de bombons cararne- na "A Eletro-Técnica", a rua fogareiros e :mais uma infiní- DA LUZ' L i
\ .�

,

los 'e o Sorteio de dois prêmios para meninos e meninas.
'

Tenente Silveira? dade de artigos elétricos, tu- 6.DVOG A DOS
'

Já sé encontra ��;t1,En�Ese��a�l���sll��e, as inscrições para
Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcionalmen- EsRAcrl't6"*'1'O •• RuaPAJo'a-o' Pl'n- t OGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO -- DIA 18 (SÁBADO), GRANDE BAILE A RIGOR, DOS B,_ACHARELANDOS DE

moças Debutantes, para o Baile de São Siloestre,
e pudins, abajours de cabecei- te baixos. &

-

�M�U��;s�M;me�S�já�fu�ra�m;��sc;ri��s;.�����=���===���==:.=====�=n.��,�18��·���.�!���.��.����.����.��W\�(��),��ID����"OOm�W�(OO�OO),�ffl��M�OO���-

,�- "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE DOeES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA-FEIRA) TRADICIONAL

.�•
BAILE DE SÃO SILVESTRE.

das Moças CLU 0pR��OMÊSDEeBR� AG

•O
·19 DOMINGO. SOIRÉE. DIA 25. DIA DE NA T A L - SOIRÉE INFAN-

.

�. lL, DAS 16 ÀS 19 HORAS, PARA OS FILHOS DOS ASSOCIADOS, COM FARTA DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS, CARAMELOS E SORTEIO DE Dms

� RÊMIOS PARA MENINOS E MENINAS. DAS 19 ÀS 22 HORAS, DANÇAS PARA ADULTOS. DIA 31. SÃO SILVESTE. GRANDIOSO BAILE DE GALA.

�COM A APRESENTAÇÃO DAS DeBUTANTES DE 1948.
I __ 'A' �' _j.lt..�_ ..J;: _ ...�<�;....

oo'.%)a a
L>ia 21 ---

CLUBE DOZE DE aGOSTO
Festa Infantil DO Dia de Natal

\

A Eletro Técnica

Para os carros pequenos •••

O CONFÔRJO DE UM CARRO GRANDE!
Para os carros grandes II ••

UM CONfÔRTO EXIRA!

Veja estas características revolucionárias que V. não

encontrará em nenhum outro pneu!

Proclamado pelo
mobilisticos, nos U., "o maior

aperfeiçoamento stria de pneus
nos últimos 15 a uper-Cushion
é um novo tipo d - o primeiro
que absorve os eh laterais! Ado
tado como equip o original por
vários dos mais' ntes fabrican
tes de automóvei er-Cushion es

tá agora. sendo f o também no

Pressão extra-baixC!: primeiro pneu
oara carro, de pr.s s )geiros con s truíoo

para pressão extro-bcrxo - 24 libras.

Maior volume de ar: maior li moís
larga, contém mo ror volume de ar -

"Ilutuo" s
ô

ore os obstáculos e mcnrérn
se melhor na estrada.

-

Sessão

l

..

Brasil, um dos primeiros países no

mundo a apreciar esta revolucionária

criação Goodyear! Maiores, mais lar

gos, contendo maior volume de ar,
com menor pressão, os pneus Super
Cushion proporcionam um coníôrto
de marcha inteiramente novo e ini

gualado - e maior proteção para o

carro! Calce seu carro com Super
Cushion e goze de novo conf'ôrto,
nova proteção e nova segurança!

..Nova construção: primeiro pneu para
carros de p o s so qe rro s construído e s pa
cialmente poro absorver choques l..t'e·

rais, reduzindo os cortes. e rochas nos

paredes.

Menar aquecimento: proporciona
proteção extra contra cortes, rachadu
r0S e e s r ouros, resultando em. maior.
qu'ilo,T;efrage'm.'

c-

lO
..

Novo desenho: dotado de ranhuras

especiais, poro melhor tração, especro l
mente nos curvas.

Mais bela aparência: aspecto mo

derno e Imponente.

"

PNEU COMUM SUPER-CUSHIONCHOQue CHOQUE
VERTICAL LAHRAL

Até que Gootiuear O!'ad"ússe a

Super-Cus/lia'" o' caoqu=s iatn-
-rais - proven.ientrs de' i, requui-

ii_ii lliiiiilTidades do solo,-permanecera,"
um. d,";s pouca' problema.s sem

solução pal'a os hbri.cal1te.< de
;n,;;o;;;",",,,"r=I

pneus e automólleis. O Súper
Cushion absorve ambos os c/lO

ques: laterais e verticais; torna
a marcha incamparàve�mente
mais suave e facilita a direção.

UMA (ÃO

OOfiEAR
Os pnetts Super -Cushion são
'",([iates do que os pneus co

muns. Por isto, comportam 26<>/0

mais voiume de ar, com apenas
24 [ibras de pressão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo no· estádio da Vila Operária o sçRsac]m<aJ_ç��fronto J

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

.Tranco no Boieiro é proibido!
Por ocasião da partida Fi- sunto ou quiseram, �e ?aso

gueirense x Paula Ramos, pelo pensado, burlar a lei. E ISSO"

campeonato local, o árbitro infelizmente, redundou em

anulou acrtadamente um ten- vaias aos apitadores por terem
to conquistado por Néde, depois apitado com acerto ... ".

de carregar ilicitamente sôbre monstraram desconhecer o as

a goleiro, derrubando-o dentro
da meta e sobre êle caindo.
Houve protestos, gritos etc., CI'NEMASe muita gente que se diz en-

tendida no assunto passou a ODEúN
criticar o árbitro pela sua de- "Não haverá sessão Cihematográ-
cisao, em tudo consentânea fica".
com as regras do "association"

.
.

e a onda contra o mesmo du- RITZ _ ÁS 7,30 hs.
rou muito tempo.

'

A MULHER DE TODOS·
É para êsse "entendidos" que

transcrevemos o seguinte tó

pico de um comentário que en

contramos num' prestigioso or

gão da imprensa paulistana:
temoo.ia leí

Nac.
"Ha bem pouco empo, a eIS

2) _ Noticiário Universal
do futebol, notadamente a dé-

Atualidades
cima segunda, sofreram algu-

_ Preços: _

mas alterações fundamentais.
Cr$ 4,80' e 3,00

E a respeito houve publicída- "Jmp. ate' 14 anos".
.

"k"'>."
•

de. Publicidade e comentário
-n Sr:.'

IMPERIAL - Ás 7,30 hs.
oportunos. Discurssões tam-

_ Um filme interessantíssimo. f<
bém. 100% diferente!
Uma das alterações: a su-

um esportista incansável e inluli- pressão da carga, ou charge,
ôu tranco no guardião quando
dada de peito ou frente a fren-

te. O arqueiro não mais pode "

com

'ser trancado de frente em hi- PhIllys �ALVERT - �n Savage
.

t ' nenhuma Tenha ou
-.J ovial ! - Complicado! �- Ro�

po ese . • .

,

não tenha a bola nas mãos, es- màntico l

teja ou não esteja na pequena
- No Program� -

T

área, ou faça, ou deixe de Ia- �) - A Marcha da VIda - Nac
..

zer obstrução. I "') - A Vo�do Mund� - At.lm!!�
Tranco no arqueiro sornente .

dades. ",�J' I' , !,:� t�t;'(,�t
lado a lado, ou ombro a oro.' "

" ", ,_ Preço: -
PROGRAMA PARA HOJE

bro. Tal qual entre os demais .;ioi!lV Cr$ 3,00 (único)
9,00 - ABERTURA - Bom dia

jogadores. E há ainda a notar I -

'.'Imp._ até 14 anos",
���� oon

9,30 _ Grandes Artistas que o arqueiro, quando cum os ,- AS 7,30 hs.

bracos levantados, com a bola Um dos mais sensacionai.s e
10)00 - Músicas brasileiras em sra-

ou "sem bola, é tntangível l eletrizantes filmes de aventuras!
, vações '-,;,.t;.,'

.

Intocável. ,. Não pôde ser Homens com tempera de aço que
10,30 - l\1UZAK -'=.!;-�'�,,; trancado de modo n�nhum! brincam com a morte! ,�..�.,
11,00 - Artie Shaw e sua orq." Porque, nesse caso, não pode "'" A MORTE EM FÉRIAS c ,

11,15 - Trigemeos Vocalistas dt'1e�der-§�. Não pode revidar com

11,30 - Brinde musical das Tintas mesmo O tra.nco considerado Warller BAXTER. - Naney SAUN-
YPIRANGA

legal. Logo, não pôde' ser ata- DERS
12,00 - Oferecimentos musicais cada". Lutas! - Mistérios! _ Sensaçõesf
14,00 - INTERVALO '

E termina o "Correio Paulis- - No Programa -

.
-

16,00 - Em tempo de valsa tano" de 25 do mês findo, de 1) - Notícias da Semana - Naco
------------------- �..:.'.;.:,

..

.:'• ..:.:••::....::.' 16,30 - Cantores do Brasil onde �xtraimos o comentário: 2) - Armas da Vitória - Short,
17,00 - Orquestras de JAZZ "E tudo isso não tem sido - Preço: _
17,30 - Um programa para voce •.. compreendido pela maioria de Cr$ 3,00 (único)
18,00 - Carta Sonóra (Irmãos R",· nossos jogadores de ataque e "Jmp. até 14 anos".

sa Ltda.) pela maioria de nosso grande
18,15 - Pepe Carrera em sólo de público apreciador do futebol.

piano (Galeria dos ,1\10- Daí estranharem a ação dos Domingo - RITZ
veis) árbitros aplicante a lei de acor- ESTE ENCANTO IRRESISTIVEl"

18,30 +: Teatro SINGER do com as novas modíf'icacões. com

19,00 - Momento Esportivo Os árbitros, releva assinalar, Joan FONTAINE Mark STEVF.d.�S
19,30 - Noticiário da Agência N2' vem sendo insistentemente en-

I I�_ cionaI fronhados nas antigas e novas

SERVIÇO SOCIAL D�'CiM� 20,00 - Brinde musical das Tintns leis do jogo. A assistência por
CIO YPIRANGA parte da Federação tem sido

-SESC- 1�0;05 - Variedades persistente. Elogiavel. Por ísso.
NATAL DOS COMERCIARIOS' 20,15

- Embaixada da Alegria os senhores árbitros conhecem

Dia 25 ás 9 horas no Teatro 20,30 - Orlando Dutra e seu Re- bem o assunto.

Alvaro de Carvalho grandioso gíonal (Telhas ,Aranha) I Sábado e domingo, nos jogos
show aos filhos dos comerciá- 21,�0 - Grande Diário do Ar

I
do Pacaembú, vezes várias, to-

rios, havendo distribuições de !t,30 - Garoto.NENI ram puni�os atacante� que de-

bombons e sorteio de brinque- ..2,{)� - Ela. e ele -'------------------------ _

dos. 22,1;) - Var-iedades

I
[ 'c., ""'_"'.

Dia 26 ás 20 horas no Club 12 22,30 - ú�til1las.ll1elodias - I • •

de Agosto, soirée, com grandío- 23,00 - Boa noite - ENCEHP.A-
so show. MENTO.

Ingressos: No Departamento
Regional do SESC - á rua Ar
cipreste Paiva, 5 - sobrado.

\ '

Direção de PEDRO PAUW MACHADO

Dirceu Gomes, o novo maioral do bi-campeáo
Previamente convocados, renn:· sr. Orlando Carioni, reeleito na com a p.residência de honra. A sr

raru-se, ante-ontem, á noite, na sé- presidência do Conselho Deliberuti- guir foram os novos paredros do

de social do Clube 15 de Outubro, vo, o qual tomou posse, corrvocan- tricolor empossados nos seus car-

.os diretores e associados do Paula do os membros para a ,eleição da gos.

Ramos Esporte Clube, para a

elei-,
diretoria, sendo aclamado, Dor O sr. Dirceu Gomes, em sua breve

ção do Conselho Deliberativo e, dr. unânirnidade, o nome do sr. Dirceu oração de posse, prometeu énvi.Iar

diretoria, para novo período. Gomes para o alto cargo de 10 Man o máximo das suas energias no in-

Submetidas á votação as duas 1 datário, sendo o seu antecessor. dr. terêsse do Clube campeâo da cida

chapas disputadas, saiu vitorioso o Oswal Pereira Baixo, contemplado de, havendo louvado o trabalho di
nâmico e profícuo dos seus ante

cessores, sem deixar de fazei: mcn-'

ção á brilhante campanha do es

quadrão paulaino nestes últimos

com

Maria FELIX

Publicamos abaixo a relação I' Belém do Pará - Júlio Guer

elos atletas vencedores das pro- reiro, do Clube Juventude.

vas prelímínares da corrida de

I Niteroi - Oscarino da Concéi

São Silvestre, realizadas nas di- ção da Associação AtlétiCa Ara

versas capitais do país e que de- ra.

verão participar da grande ma- Natal - Francisco
ratona do dia 31, em São Paulo, Brito do ABC. F. C.

sob o alto patrocinio do jornal São Luiz - Laurindo Boaven-

«A Gazeta Esportiva'� que arca- tura Pantera, do Moto Clube.

rá com todas as despesas de via-, São Balvador - João Verdura

gem via aérea e estadia dos Maceió - Leonel Toscano
mesmos na capital bandeirante. Brito, do ESSI.
Eis os campeões: Terezina - Aprigio José da
Rio - Geraldo Caetano Feli- Silva, da Força Policial.

pe, do Botafogo de Futebol e Cuiabá - Raimundo Maciel

Regatas. Figueiredo, do Paulistano.
Porto Alegre - Luiz Cruz Flor João Pessoa - Euclides Lima.

do Cruzeiro.
, Aracajú - Placido Marcos dos

Manaus - Manoel Teíxeíra Santos, do Olimpico.
Lustosa Goiania - Domingos Santi-
Belo Horizonte - Juvenal dos ago de Brito.

Santos, do América Mineiro. Recife - Claudionor Rodri-
Floríanópolís - Waldemiro gues da Silva, da POlicia Mili

Monteiro, da Associação Despor- taro
ttva "Dr. Lauro Soares", de Por- Fortaleza - Antônio Graça
to União. Filho do Ceará Sporting Clube.
Curitiba - Joaquim Ferreira Vitória - Amaro Gomes da

dos santos, do Curitiba F.. C. Silva. '�""'�
ol _ • .:

gente animando com a melhor 1:>0<1
Comindé vontade os esportes na Capital

Ao Dirceu endereçamos as nos-

- No Programa
1) - O Esporte em Marcha

Os vencedores
de São

da preliminar
Silvestre

anos.

A escolha do valoroso esportista
foi muito bem recebida pelos dire

tores, associados e simpatizantes
elo Paula Ramos, porquanto O!;]'.

Dirceu Gomes tem se reveladr
- Uma história alegre que diver-«

te e emociona.!
CÁl�DIDATO ANONIMO

sas felicitações, almejando uma ges·

tão. pogressiva e feliz, para honra
do grêmio da "estrela Solitária" e

glória dos esportes catarinenses.

Rádio Guarujá

4 •• � � • .. .. •
..

Discurso do••• .. ... .... ........ .. ...... .. ..

Não impera, Senhor, Presidente,
nesta minha atitude, própriamentc
'Q sentimento bairrista. Este é secuu

-dário, Impera, sim, o ·comprom',S<lO
.solene que assumi perante o p0VO
'W! minha terra, de formar a seu Ia
-do .em tôda e qualquer emergência
E, felizmente, graças a Deus, ainda
'SOU dos que se firmam no preceito
.de valerem para os homens dignos
'os compromissos assumidos, tanto
como a própria vida.
E 'porque sustento dever estar a

honra acima de tudo mais, [ustif'i
cada fica a minha atitude em pró}
de Itajaí".

RITZ - Ás 4,30
Sábado:

ODEON - Ás 7,30 115.

JESSE JAMES
com

TY�'one POWER

Telhas marca «ftRftNHa;-
CURITIBA TE:L.EC«A.IIA; PROSFBRAS PARANA -

DR. SAULO RAMOS

.

.

Avisa a mudança de seu COI�

sultório e resioência, para a

Rua Trajano 41. Telef'One
1.009.

I
Consulta das 10 ás 12 e nas

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

Jã 'se encontram à venda as TELHAS COLONIAIS da af d
"ARANHA" .

ama a
marca

, SIm Vv. Ss. poderão agóra resolver fácilmenfe '0
problema das suas construções estilo colonial porque sob a g ti
id ' "ARANH"

' aran la

� marca A , acaba de ser lançada no mercado a mais per�
feIta telha par êss9 fim.

, _
/TELHAS ARANHA COBREM: MELHOR

PARTICIPAÇÃO
�ÉRA e ALBERTO LUIZ

participam aos parentes e amigos
de seus paes, José Casimiro e Éri.
ca Fener Grams, o nascimento de
seu irmãozinho ROBERTO ocor
rido dia 6-12-48.
Florianópolis.

Senhores construtores: - Usem sempre em suas construções as afa
madas telhas MARCA ARANHA.

As telhas APtANHA - tipos "Colonial" e "Marselha" - distin
guem-se das demais concorrentes 'pela sua

- Classificação rigoresa
- Absoluta impermiabilidade

Facilidade e perfeição na cobertura
Resistência no manejo e transporte
- Queimação em fornos de alta temperatura e po�

processo privilegiado.
TELHAS ARANHA COBREM MELHOR I -', J f�

Atenção, senhores censtruteres

"
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Dr. Milton SimODel�Pereira
Clínica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGiA GERAL
. Dos Serviços dos Professores Bene

dicto 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, controle-.e tratamento

especializado da gravidês. Distur
bíos da adolescência e da menopau

&a. Pertubações menstruais, .i:I�1,\,

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.'
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OeE-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
-

Doenças glandulares, tiroíde, ová

rios, hipopise, etc.)
enrturbios lIlervosos - Esterflidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDOR0 ERNANI DE S
THIAGO

Médic» e parteíze
Hospital de Carldade de Flo

rtanôpolis. Assistente da
Maternidade

Do

Doenças dos órgãos internos, esoe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
duIas internas

CHnfea e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR

DIOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ia 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -'

Doenças de Senhoras - Partos -

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

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia
Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. PLORIANóPOUS

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctología
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar

dedas 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

Aviso importante aos senbores '4nstriacos Bom binóculo
que se acbam Registrados como Oraude visão

de nacionalidade 416mã
Procure ou escreva á firma M. L. ARAUJO - J;mprêsa, Intermediá

ria - que, promoverá, com rapidez e eficiência. a devida retificação de

seu registro (Cart..mod, 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

Muitas felicidades pelo nueimea:
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu filhinho J

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

QUER VESTIR·SE COM CONFORTI E ELEGANCIA 7

DR. A. SANTAELA .

(Formado pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên
cía a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno de Hospital Psíquíâ
trico e Manicômio Judiciãrlo

da. Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de l\(f.
sericórdla do Rio de Janeiro
CLtNICA MÉDICA - DOENÇAS

N1!.'RVOSAS
Consult!5rlo: Edlf!cio Amélia

Neto - Bala 3.
R�idêncla: Rua Alvaro de oar

Tanio, 70.
, Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Roldão Consom
CIRURGIA GERAL -- ALTA Cl.
RURGA - MOLÉSTIAS DE SF;

NHORAS - PARTOS
, .

Formado pela" Faculdade de Medi.
ema da." Umversldade de São., Paulo, •

onde fOI assistente por vários anos do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alipio

Corr êia Neto
Cirurgia do estômago e viao circula.
res, intestinos delgado e grosso tiroi

de� rins, próstata, bexiga, ,itero,
ovános e trompas. Varicocele, hidra

cele, varizes e hernas.
ConsultãS: Das 3 ás 5 horas A rua

Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves JnniOT, 170;
Telef. M; '764

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Conoultório: Rua Vitor Meirele., 36.
Telefone: l.W5

Consultas das 10 ás 12 e das 14 i.
I! hrs. Residência: Rua Blumenn,

22. - ·Telefone: 1.620

Dr. Mário WendhauSeB
f'1lnica médica de adultos e' llriança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 áo 6 hora.

Iteaidência: Felipe Schmidt 11. n.
Telef. 812

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rue Felippe Scbmidt 48

Produtos Veterinarios
o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).

tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande séríe
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 11l e vidros de 100 comprimidos de

e,60 s.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 çm3 e frascos de

l(lú cm3. e

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

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: 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. atenden
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: 'I'ernerrna (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra _

Souba 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

contrados na localidade de residência do solicitante.

Arvores, fruliferas
Arvores Frutíferas 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 Praia'
AVI50

Clube

Dr. M. S. Cavalallll
Clínica exclusivamente de criança

Rua Saldanha, Marinho, 10
Telefone M. 733

-----------------------------------------------
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ACCIDENTES DO
�OSi CO�T�
TRABALHO -�
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s e o e SOCIAL:

po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA P.Á.TRIA N.· 68 • 1.. ANDAR

I.)�IXA POSTAL. 683 - TELEFONE 6640' TElEGRAMAS: .PROTECTORA.

"C A p. I T A L" A 'R "

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios' mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da lóia

inicial de Cr$ 11.1,00 apenas.

Participação DOS lucros

pessoais, conce-

."...........
_ .....- ...-.-._.-.-.-_-_-.-.-. ..""._,,_-_-........-.-.-.............-.-...-,_-_-_w_-.-..._.-.....

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmo!
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

Nome ..

Rua : Est. Civil D. Nasc .

Mãe
Pai

•••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• ••• ••••• 0 ••

)

Agenca Geral para SlaJ Catarn8
Rua Felipe SChmidt, 22 - Sob.

-

Caixa Postal. 69 - Tal. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

Emprego ou Cargo . .

Cargo. do Pai (mãe) . � .

Observo .

rtee

idb ..1cc:tf.�. A Cala ·41 CAPITAL- anJd;mo &11\ otf!lll'e"lio deli
vhlite Qnt�;s de IQfQtuor.m flua. oompl'a.�, MATRiZ em

........� BE m_Bagmmamc� =-aa =mmE a...� � =- aa.m=-·IM'.� BZ== �am..

Fabricant. " distribuidores da. afamadaa eon

fecçõ•• -DISTINTA- t3 RIVET. Paaeue um ('lran.
de mortim.nto de coaemiraat rflVcodOIil: brinl

• bons o barato.; algodõee. mOl'lnll • a"iamentol"

paro alfaiatoll; que rocebe diy&tamente doa
Snrlll. Ccm.ro!qntt.,� do lntill!l'i�l' !.'t{) .entido dI\! lh� tQ1IliCll'Om ilJma

Flo.lar&6poU",..... FILIAIS em BhH�QnGU 6 Laielll •

Vi8ão maior e mais perfeita
que 8 de um bom bin6culo

alcança quem tem s6lida
instrução,

Bons livros, sobre todol 011

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Florian6polil
...............

FRAQVEZAS EM- GE�AL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na en trega
de seus iorneee,

Re presentações
00 Pracista
Oterece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes à

Caixa Postal nO. 109
.

Laguna - Sta. Catarina

Pracislas
Escritório . reMm organízado,

precisa de "pracistas" para traba

lharém nesta cidade e no interíõr�
com artigos de fácil venda, 'e com

boa margem de lucro.

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás 1:8.

CASA MISCELANEA' diatri..
buidora dOI :Rádiol R;:Cr A
Victor; Válvulal e Dilcol.
Rua Conlelbeiro Mafra

...................................................... .J

Mas, não esqueça. que o melhol

presente para e seu ·'PIM.P6LHO"
é uma caderneta do CRl!:DJ.TQ
MUTUO PREDIAL. (

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.

Informações na Praça 1 de No

vembro n. 22 - 2° andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'O ,SR. OSWALDO CABRAL, DEPUTADO UDENISTA, FOI DOS PRIMEIROS QUE, COM SUA ASSINATURA, . AVOLUMOU SUSPEITAS CONTR'N.,
POSSIVEIS IRREGULARIDADES EM CONCURSOS nA CESPE, PRESIDIDA POR ESSA FIGURA HONRADA E CULTA DE CARLOS DA COSTJ\�PE
REIRA. ONTEM íSSÉ MESMO DEPUTADO UDENISTA, DA TRIBUNA PARLAMENTAR, D�CLAROU QUE O PRESIDENTE OA CESPE ESTAVA
ACIMA DE TODA E QUALQUER SUSPEITA. Á VISTA DA DEFESA FEITA PELO PRÓPRIO ACUSADOR, OS' DEMAIS MEMBROS DA COMIS-
SÃO DE INQUtRITO, DEPUTADOS PESSEDlSTAS YLMAR CORRÊA, ORTY MACHADO E CID RIBAS, DECLARARAM NÃO ACEITAR': g EN- .

CARGO. O SR. CARDOSO DA VEIGA, DESSARTE, ABANDONADO. E SÓ, ARCA COM O PÊSO DA CALÚNIA' ANôNIMA.:.
-------------------------------

«O MINHA CRONICA"

o MOMENTO

ESTADO» nos
Municípios'
DE TIJUCAS (Copyright Riopress. Especial pard «O Estado ."

Foi realisado em' Tijucas, no NILO RODRIGUES

dia vinte do mês proximo pas- Eboça-se um movimento possuímos meios de absorver {lj,l

sado um animadissimo sarau, com o fim de alterar a' legisla- elemento alien�ena, isto é.,
no Clube 4 de Maio, oferecido ção de nacionalidade do traba- brasileirá-los, integrando-o à:

às regionalistas que termina- lho. Um dos assessores da l"'Ús- comunidade. Segundo, precisa-
ram o respectivo curso.

são Abbink, em entrevista con- mos estabelecer .o 'que se pre-
a dignidade da Assemblléia Le- c dída '/.

pren a geri t d f pr 1 d traba'

Constou de bailados e decla- e 1 a im '- s ,su eriu essa en e azer em o' o _.-

gislativa, que não deve estar à
mações cívicas que muito suo. medida, justif.icando (é claro) lho nacional desajustado, cujo

mercê de qualquer imprudente
perou a espectatíva de um ex-. que concorreria p�ra aumento número sobe a centenas de mí-:

Ao rematarmos os nossos co- que a induza em graves equi- celente e bem elaborado pro- d� �oss� pro�ut�vldade. Na 0- lhares e cuja recuperação eco

-mentários de ontem ao caso do uocos, parido em risco a intei-
grama. p.mlao de�se tecmco norte-�me- nômica é muito mais fácil; mais»

inquérito requerido na A.ssem- -reza espiritual do regime de re-
No dia oito do corrente mês, flc�no. o m�r�mento �a <COHen- barata e mais' justa.' Sim,;.

b7tia Legislativa pelo deputado presentação. E tanto mais la-
na Prefeiturà da mesma

cida-,
te nr:I&,ratona �rara ,a�plos por maior que seja nossa tnctí-'

mentáoeis são êsses equívocos b n f (>1 S para o At n
-

dmír a- los tra-Cardoso da Veiga, contra a de, às vinte horas, presente :o
e e' I...JO n s. e ai na_- açao e a mi aç o pe --

CESPE, perguntamos como quando, como no caso a que
Sr. inpetor escolar, Osny Pauli- da de novo

.. Qualquer adoles balhos estrangeiros, muito,
seriam suficientemente âesa- objetivamente nos referimos,

no da Silva representando (no cen�e sabe dl!�so .. O problema, maior, porém, deve ser nosso"

gravados ao cabo do processo ferem a hon.ora?il�dr:de de pes-
ato) o Sr. Diretor do Departa- po�em, nos termos em. qu� s� devotamento a nossos patrícios:

os memb�os daquela Comissãd, soa ?1l de znstztuzçoe� em as
menta de Educação, e outras apresenta par� o Bra.sI! nao e e aos estrangeiros equíparados:

,

em desfavor dos quais nada »e- .quaz� repousam c�nflança do
autoridades locaes, foram en-

de reconhecer ou .:eJ�Itar a que aqui residem, isto é, os que'
nha a ser apurado. E, na ver-

Governo e o conceito geral.
tregues, solenemente, às diplo- te�e do valor e�on��wo �a têm conjuges ou filhos brasileF'

âaâe, não parece justo que, âe-
Havemos de voltar, oportu-

mandas os respectivos títulos, m�o-,�e�obra e�tran�eI,r,a, c�Jo ros. Para êstes tôda a proteção
nunciados da tribuna do Legis- na:nente, ao assunto, pelo r�s- Pelo Sr. inspetor Osny foi benefício coletivo nos ja sabia- é pouca, pois decorre de ímpe
latito, aquêles homens de bem pel�� que nc:s merece o Leçis-

lida uma bem elaborada alo- mos, antes da entrevista do ratívo de lei. Para aquêles é',
sõbre CUl'O caráter pesa a sus-

latioo catarinense. Por,agora, -"�,
f íd 8 citado técnico, A grandeza do, secundária. Portanto, primeiro"

todavia, cinjarno-nos a espe- cu.çao di�iglaa pelo re en o
.

r.
B'1

.

1 t
. I ••

trpeita vexatória, não podem D torã f rasi , especta meu e, a sua in- '

vamos aos nacionais e 'es ran- ';
sentir-se lisonjeados apenas rança de que, no ensêjo propi- Ir; or as pro. e.s�oras e regro- dustrialização muito deve à géíros que aqui estão, dépoisr
com as conclusões do inquérito, cio, os srs. deputados da U. D. -naãstas, genslbIlIsando-�s so-

mão-de-obra' estrangeira, de vamos cuidar de acolher os de-:

reaiirmaâoras da sua dignida- N., que tão afanosamente cola- bre modo. pelas e:xpressoes de
que sobressai a latina. O pro- fóra, especialmente os técnicos,

de de cidadãos 'tiepositârioe da boraram com o sr. Cardoso da louvor. e reconhecímento, em
blema, para nós brasileiros, en- de cuja carência resulta, errr:

confiança do Govêrno. veiça no requerimento de in- virtude �o esforço que as ,me�- tretanto, é, primeiro, indagar parte, a baixa produtivldade-
Admitamos que, concluida a quérito, fundado em anônima mas e_n�Idaram. p�ra a fínalí-

se nós estamos em condições e nacional.
denúncia, também com igual dade útil e pa�notIca que �c�-investigação parlamentar, a b d Iísar em benefício

CESPE sejt% declarada respon- ���,ir;;::.�:zões��SJ�s��;:oco: d�V�gi:t�,:�,PÚblic'Ó. ,-·0 me'IO· ri-ai dos ml·nerad'or'es'�""",sâuel, eieticamente, por irrequ-
apressem a conceder aos acu- Falou em nome de suasco,. , ;o;Zaridades verificadas no. cano
sados (quando êstes, ilibados, legas, agradecendo as homena

curso para Sub-fiscais de Ea-
f te) gens que lhes eram prestadas,

zeruia. Neste caso, além das sáiam do processo in aman e
.., . _.. a regionalista Ivone.Machado,
consequências legais com que

a permissao para im/por ao
t·'l' d' d d d t rendendo um preito de gra 1-

venham a arcar, terão os seus ui tpen la ar o man a o e

·t d d
.

-d d dão ás senhoras diretora e pro-
membros de exonerar-se e so- aprovei a ar as tmuru a es

� .

d fessciras do grupo escolar O M·· t d V·
-

t d tfirerão o abalo moral corre�
as consequencuis e seus exces-

"Cruz e Souza" que foram in- sr. lUIS ro . a lacao es U 8 o assuo DJ
pondente ao próprio descrédito sos.

I' l cansaveis em dedicação e ate- A propósito de um memorial en- dos mineradores catarinenses, para:"
pu'blico. Para os que, pe o yorruu, .

t'd
....

I
.

con to para que elas, regíonalís as, viado ao Govêrno pelos minerado- oferecer conclusões ao Sr. Pres;-
E na hipótese inversa? Quem açr: em e inquruim, a ei -

b
.

. . - -

N
� concluissem o curso com n- res deste Estado, o sr. dr. .Tosé dente da República. Atenciosas

responderá pela leviandade da 8zgna punzçao e repressao. ao
,

�

t t to lhantismo. Boabaid, Governador em exercld(), saudações. (a) Clovi:; Pestana,' Mi-;
caluniosa denúncia? Necessá- se vao escusa� ao ra amen

Em virtude de ter transferi- recebeu o seguinte telegral:na: nistro da Viaçi'i'o".
ria. e lógicamente, o deputado igual que a le: �st�belece pa,!a do sua residência para a cida- "Rio, 16 _ Em resposta ao cabo
Cardoso da Veiga, que a patro. ,todos, no equz�1,brw das socze�

cinou em plenário, 'acolitado dade.,s, os que tem, p.or man,dato de de Palhoça dona Diva Koe- grama de 23 de novembro, tenho o

I 1 s que fa rig, direfura do referido edu- prazer de comunic.ar a V. Excia.
pela bancada udenista. Ou se- egzs ar e. que, pons o -

candário, foi alvo, em Tijucas; que este Ministério está conclu'.ndo
rá assim, ou a irresponsabilida- zem a .l�'l, .

melhores e:;e",!plos
rde moral, em casos tais, se aco- de equzlzbrw e de prudencla de- de grandes manifestações de o

berta nas imunidades parla- vem dar. . . . apreço e afeto pelas professo- ----------------,-----------,

rnentares.
ras e alunaIS respectivas_ F'�H' DO'Velho brocardo jurídico, que

O O· d
"rr;� ,,', ...

nos vem do Direito romano, r. 'Irceu e ATALIBA CABRAL NUVES Ante-ontem à noite, no Clube Doze, o Zuri C.unha '

pontifica que "non debet actori

OI·· S·I e e o Paulo Dutra insistiram para que, com eles, devo-
licere quod ree permittitur", Ivelra e I V8 MARIA CELESTE CARVALHO rasse uma sirizada da Lagôa. Meti-me nos tais de ca--
ou, em vernáculo, "Nãó deve Na Faculdade de Direito do NEVES ranguejos, de colher. O resultado foi notável pessade- '

ser lícito ao autor, o que se não Rio de Janeiro, entre os bacha- lo, r:echeado a sonho íünebre. De fato, sonhei que ade- '

·t ,� " A
- comunic.am as. parentes e .,

U
. -

't··
.

perm'l e ao Tt;;U. acusaçao e relandos de 1948, na turma nra ama0 DeIl10cra wa NaCIOnal. Em segUIda a'

a defiesa têm direitos iguais. E, "Tobias Barreto", que teve por pessoas de suas relações o nas-
'essa decisão letal, viera ao O Estado e reunira todos

b d cimento do seu filho ALCEU, ..

neste ,ponto, aos mem ros a paraninfo o Professor Roberto . os que aqui trabalham, desde o diretor-proprietário·
ad Ih ocorrido em Tubarão no dIa

t
'

1
' -

CESPE, desde que n a es Lira, colou grau, ontem, o a e a gurizada que vende esta folha, pe a manha.
infirme a honorabilidade, antes nosso distinto e talentoso con- rO':12-48. Assim lhes falára:
as conclusões do inquérito lhes terraneo dr. Dirceu de Oliveira - "Estamos, meus amigos, vivendo uma'época !

acentue a integridade moral, é e Silva, filho do dr. Francisco ARNOLDO SUAREZ CUNEO dificil. É preciso que façamos, todos, um enorme'
forçoso facultar·se o desagravo, de Oliveira e Silva e de da. Do- Cirurgião-Dendista sacrifício. Proponho, por isso, que durante um mês-
responsabilizando o caluniador raCi Oósta Oliveira e Silva. Curso de especializaçã'O em

ninguem aqui receba vencimentos. Sei que os peque-
inconsequente, - seja êste em· Com os nossos mais cordiais

-

dent�dui:as nos jornaleiros ficarão sem renda.
Õ d t do

'

.

t Ral'os'X - Infra�Vermelho- S
.

t· f' 1·' t dora um epu a ,como o 81:. cumprimentos ao bnlhan e ' eI que os Ipogra os VIvem exc UtSlvamen e . a'

Cardoso da Veiga. conrerraneo estendemos as ho- Diatermia seu trabalho de todos os dias. Mas o sacrifício é neces-
Tanto faz crer, pois, que con- menagens de nosso júbilo aos Exclusivamente com hora marcada sário. Topam?"

vinha ao, próprio prestígio do seus ilustres genitores. Ruá Arcipreste Paiva n. 17 - Te· Em comovedora decisão todos aceitaram minha
Legislativo, para resguardar proposta.
de excesSos e abusos a regalid Com a voz embargada pela emoção, encerrei a'
das imunidades e a ,aplicação C I· d'·d

JUAN SOCAS PELAYO assembléia com estas'palavras:
das faCUldades constitucionais ar 'eira" pler I a e

- "Declaro aprovada a resolução de, durante'
dos inquéritos' parlamentares, ALBERTINA REGIS SOCAS

um mês, ni_nguem aqui receber vencimentos.
a prévia e expressa concessão Perdeu-se uma carteIra de participam aos parentes e pes- A solidariedade que acabais de hiporecar á minha
de licença à parte acusada pa· cor marron escuro com, apro-:- soas de sua amisade o seu enla-

propo.sta, de tal forma me comove e sensibiliza, que
Ta, no caso de positivar-se a 'xiniádamimte 4.000,00 Cruzei- ce matrimonial realizado em

me faltam expressões com que vo-la agradecer. Com-··
leviandade das acusações, pro- ros. 19-11-948, e oferecem sua resi-

preendo o vossio�e sacrificio. Dentro (le um mês,
cessar o caluniador e injuria- Gratificá-s'e a quem entre-

J
dência a Avenida Conselheiro entretanto, todos voltaremos a perceber 0tS nossos

dor.'! gá-l�. nesta re,dação, ?U na rua N�bias, 2Q7, Santos, Estado de vencimentos. Por motivo de força maior e imposição
Se assim fôra, se 'preservaria Esteves Junior, l�O_ Sao P�uIO. de compromissos particulares anteriormente assu-'

midos, estarei ausente até o dia 16 de janeiro, Espero
que os sns. durante êsse' mês cumpram o seu dever.
Está encerrada a sessão."

AlCordei-me, em seguida; Com a volta à razão"
regressei ao P. S. D. E'resolvi contar aos leitores a'
única vez em minha vida em que agi como' udenilSta.

Guilherme Tal.
Nota: Se alguem encontrar, no que acima fi

cou escrito, alguma semelhança com a atuação da
bancada udenista na Assembléia, será mera coinci
dência entre um sonno fálso e uma 'atitude verdadeira. '

Florlanõpoll" 17 ele Dezembro de '948!

catariuenses

um aparelho de chá e café de.'
porcelana. Tratar a rUa Deo-'J.

estudo do assunto do memorial ,doro, 20.
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PA R A F E R J O A S;
.

ECZEMAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,NUNCR EXISTIU IGU�l

i
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