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Não haY,�rá emissão'de papel moeda

I Florianópolis ! H.

o censo

o 'funcíonalismo nada deve temer; o govêrno tem um deposito,
, de dois ,bílhões no Banco do Brasil

RIO, 19 (V.. ,\.,) - O ministro
Correia e Castro ao 'chegar hoje a

S. Paulo, fez estas declarações so

bre a propalada emissão de papel
moeda, noticiada pela imprensa
carioca e suspeitada por todos, em

virtude do derrame de cedulas no-
vas deversos valores

pítal :
nesta ca-

aos funcionarias de aumentos, rea
justamentos e diferenpas de arde..

nados, algumas da quais se elevam
a mais de duzentos mil cruzeiros,
como se certos servidores tivessem
sido contemplados com prémios dei
loteria, o ministro da Fazenda.
com a maior naturalidade, decan
tou assim a abundancia dos recur ..
sos do Tesouro Nacional:

,
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Ano xxxv 10.420
-..,. "Em, primeiro lugar é preci

so .considerar que, .para emitir, o

governo federal necessita da auto- "Esf.e é um ponto pacifico que

rização especial do Congresso - e não preocupa o governo rcderal ou

este não se manifestou .a respeito. o Ministério da Fazenda. Temos

só isso bastaria para desmentir to- recursos suficientes para atender

'das as noticias sobre emissão. Sem ao reajustamento do funcionalismo
essa autorização o .Min isterio 'da da União. Temos em deposito e á
Fazenda está impossibilitado de disposição do governo mais de

tomar qualquer providência com dois bilhões de cruzeoros no Bano;

relação a uma possível emissão, '['a-I
co do Bi'asi! e, nesLa condícões o

Lo, aliás, de que não cog-itou". \ funcionalismo nada dev� temer
Quando ás enormes sornas pagas porque será religiosamente pagü".

Terça-feira, 21 de Dezembro .de lÇ48

NOVA YORK, 19 (U. P.) - Os

, jornais da "SCrlPP Howard"

Localidades' praticamente desaparecidils. ':i��i��p�;ir�: :�m���:e�;
'Cresce o número de mortos. Perigo de epi- n01c�!�����a�êS �:ses;'durante
dam,·a VI·veres a medl·"ameotos p lo

.

uma das provas três submarinos

ti. 11" e ar. estrangeiros subiram a superfi-
de onde ficaram por algum
tempo".

'

Relembram os jornais da
mesma cadeia que o governo
"proclamou Eniwetok e águas

����� is. r;��:;i ��:r : Interessam-se pelo trig,o catarinense.
por ali navegar algum navia es

trangeiro". Segundo esses or

gãos, uma das três recentes ex

plosões se verírícou á superficie
para permitir, que "os cientistas
estudassem a iradiação sobre a

terra, imediàtamente depois da
explosão" .

Terriveis efeitos das enchentes
em Minas Gerais

AS CIDADES ATINGlDASSanto Antônio de Padua, '18 (V. IA.) -, Segundo informações que
.colhemos CD!il1 e tesoureiro da Pre

rertura, o povoado de São Pedro
-de Alcântara ficou completamen
te destruido, contando-se até '3g'@-'
ra ,46 cadáveres. A cidade 'sede

municipal sofreu também com a

inundação, embora sejam peque
nos os <..":1nos materiais. O médico
Ernani Perissá está prestando so

corros á população de São Pedro.

BELO HORIZO:\'TE, 18 (V. A.) -

São as seguin Ies as cidades sacri-:

v,cadas pelas chuvas e pelas en

chentes resultantes do transborda
mento rios rios Pf rapel inga, .Porn
ba '!'l Pardo: Leopoldina, Pirul.in

ga, Pôrto Novo, Volta Grande e

Além Paraíba. As localidades mais

atingidas pela catástrofe nesses

mun ícipios, foram : Tebas, Provi

dêncra, Argtrita, Piacatuba, São

Martinho, Agua Viva, Angustura e

Mar inópolis. Algumas dess� loca
lidades só agora começaram a ser

alcançadas pelos serviços de socor

ro, dada a falta de meios de trans

portes adequados {Is condições rei
nantes, As viugens de acesso U.;;
mesmas eslão sendo feitas, na

nvaior parte do trajeto, a pé e ven

cendo os mais difíceis obstáculos.

APENAS SEIS CASAS FJCAEA},{
DE PÉ

'

JUIZ DE FORA, 18 (V. A.)
Das 250 casas existentes em Volta

Grande, distrito de 'LeOrlOldina,
apenas seis ficaram de pr - diz
uma informação dali procedente.
-Quase 100 cadáveres já foram en

oontrados naquela localidade, entre
.homens. mulheres e cria.nças, sen

do sepultado apenas 39, por falla

,
de pessoal para êsse serviço.
PESSOAS QUE MORRERAM EM

O NÚMERO DE MORTOS
Juiz de Fóra, 18 (V, A.) - Sa

be-se _aqui que, até agora, Ó nú
mero de mortos na região de

'Leopoldína e adjacencias, é o

seguinte: Leopoldina, 150; Vol
ta Grande, 73; Vila Caxias, 14.
Relativamente á Volta Grande,
podemos afirmar que êsse ta
tal já se elevou, de ontem para
hoje a quase o dobro.

VOLTA GRANDE

LEOPOLDIN"L\, 18 (V, A.) - En

tre as pessoas que morreram em

Volta Grande em consequência das
enchen les, são ciladas as seguiu-
1es: Cacilda Delfina �i[aia, viuva.
-de 60 anos; Joana de Castro Bit

tencourt, de 68 anos, cega; Maria
de Castro; Sebastiana de Castro;
Urbana França; Neusa, de 7 anos.
filha de Roque Peixão; Antônio
Jacinto da Silva, de 24 anos; Her
.cHia da Silva, sua espôsa, e suas

:três filhas; Pedro Xavier ,Earbosa,
de 6:5 anos; Luiz Henr-ique Aguiar,
;de 3 meses, filho de José Aguiar.

DRAMATICO O RECONHECI
MENTO DOS CADAVERES

Belo Horizonte, 19 (V.A.)'
Informações procedentes de
Leopoldina dizem que o reco
nhecimento dos cadáveres das.
vitimas das enchentes tem
constituido um espetáculo dra
mático e confrangedor.
Acrescentam que o sepulta

mento désses cadáveres, por ou'
tro lado, está constituindo um

problema de dificil solucão ele
vido a: falta de meios.

" ,

AR,RA8TADA A CASA COM 31
PESSOAS DENTRO

JUIZ DE FORA, 18 (V. A.)
Notíoias procedentes de Pira,pUin
.ga dão conLa de um fato impres
sionante ocorrido naquela cidade
durante.a enchente que assola o sul
.:do Estado. 31 pessoas que fieal'am
imobilizadas no interior de uma 'CONTINUA A CHUVA NA ZONA
.casa foram arrastadas juntamente DA MATA

.
'

'Com ela pela gigantesca enxurrada,
morrendo tôdas. Dezenas de outras
�asas foram ,destruidas naquela ci
dade nas mesmas condições.

Juiz de Fóra, 18 (V. A_}
Informam de Leopoldin:::.. que
continua a chover na zona da
Mata, subindo cada vez mais
as águas dos rios que a ba-
nham. ,

TJda a região Dl I>;', exú'l1sâo
;]r> váriu, qmlolTI€tr:)!: s I '1'''' o�

efeitos d3!s inundações, sendo
que com alguns pontos ainda
não houve contato.

68 MORTOS EM PóRTO NOVO
DO CUNHA

PóRTO NOVO DO CUNHA 18

(V. A.) - O número de mOl�t�s em

Providência se eleva a 68, aLé o

J,llomento, admitindo-se que este
jam d.esaparecidas muitas pessoas:
A localidade f.oi completamente
destruída, tend� o governador mu
nicipal Jeito um apêlo ás autorida
des federais e. estaduais no senll
do ,de serem reme�idos auxilias
�ocorros ..

SEM AGUA E SEM LUZ
Juiz de Fóra, 18 (V. A.) -

Em consequência da catastró
fica tromba dágua que desa·

e bou sôbre a região, Leopoldina
está sem água e sem luz.

•

� Explodiram mais
três bombas

Tôda criança sente um grande prazer ao receber algum di
nheiro. Dê esse prazer a seu filho, por meio de uma caderneta
da, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA,

o melhor presente de Natal.

Quando se l111ClOll a safra triticola do Estado,. a Secretaria da ',-iQ

ção, Obras Públicas e Agricultura, empenhada em garantir a colocsção
da vultosa colheita, principalmente do oeste catar'inense, telegr-afou
a todos os principais Moinhos de Santa Catarina e Estados visinhos,

iJ(teressando-os na aqnisíção do grão catarinense. Tal providência
sentiu seu proveitoso efeito) pois imediatamente os grandes rnoagcnos

voltaram sua atenção para a produção de nosso Estado. Além do ,MOl

nho Join vilc, e dos demais, Iocalizados.xna própria zona de produção,
também o Moinho Paranaense acaba de informar àquela Secretana de

estado que j� iniciou, em Santa Catarina, suas compras do cereal. :r:;

de se esperar: pois, que a safra triticola dêste ano, conquanto exccp
cioualrnente avultâda, terá escoamento e industrtalixação garantidos,
o que virá influenciar muito favoravelmente as classes produtoras,
estimulando-as para os próximos plantios .

Declara�ões' d.,·
-

um mentlsta
COPENHAPUE, 19 (U.P,) - O

cientista brítaníco Blackett de
clarou aos jornalistas acreditar

que a sociedade aperfeiçoe a

bomba atômica, Tampem ne

gou a possíbilídade dt que a

bomba atômica seja uma arma

decísíva numa futura guerra,

'.Acre�'
centou que seus efeitos

vem s ndo "tremendamente e

xagera os" e afirmou que acre

ditava que outras armas, possi
velmente descobertas pelos ale
mães, durante a guerra, são
mesmo mais destruidoras do
que a bomba. Blackett e Paul
Mueller, grande quimico suisso

chegaram ontem á noite a es
ta capital.

DelegaCia Regional do lmIosto, de· Renda
o DELEGADO REGIONAL ções do Ministério da Fazenda

DO IMPqSTO DE RENiDA NO leva ao' conhecimento dos inte�
ESTADO DE SANTA CATARI- ressados que a partir do próxí
NA, tendo em vista a Circular mo dia 22 o horário passará a

DG/3D, de 11 do corrente mês, ser das 12 ás 18 horas com ex

da Diretoria Geral da Fazenda clusão dos sábados q�e contí
Nacional, que modificou o ho- nuará a ser das 9 ás 12 horas.
rário de trabalho das reparti-... Carlos Boraes Conceição.

A cargo do I. B. G. IE. e

dos .ccmercíértes
A rêde coletora .de dados, à caracterização das ocupações

mantida pelo Instituto Brasilei- individuais, ramos ,de atividade
ro de Geografià"" e Estatística, e econômicas, locais em que são

que se estende por todos os mu, exercidas, idade, nacionalidade.
nicipios, está sendo utilizada na sexo, estado civil, prole e encar

realização do censo dos segura- gos gerais de família e valor
dos e beneficiários das, institui- mensal de alugueis ou das amor
ções de previdência social. ,tizações de compra das respectí-
O empreendimento tem en- vas moradias .. Dessas investi

tre outras finalidades, a de as- gações depende, portanto, a efi
segurar ás entidades responsá- ciência dos estudos l�lativos ao

veis pela nossa política social os padrão de vida dos segurados .

elementos indispensáveis ao a- A circustancia de que tare
perfeiçoamerito e eficiência dos fa semelhante, já se :possa reali
respectivos serviços; em benefí- zar entre nós, graças à existên
cio da grande massa de seus cia de um aparelhamento esta
contribuintes. Com a concreti- tistico à altura do seu vulto
zação do inquérito, ter-se-lt o justifica a espel"ança de qu�
conhecimento do número exato novos e mais seguros rumos se

de. segurados em atividades e rão dados à providência sociaI.,
dos f:�tivos, bem como .o, dos em nosso país.
respectlVOs beneficiários.

, O censo vai aplAIar também
aut,ros dados de não ldenor im
portancia, tais os relacionados

faleceu o jovem
Guilherme Tomelio
Corupá, 16 (De Correspondente)

- Faleceu na manhã de 14 do cor

l'.ente, o jovem Guilherqje Tome
Im, aplJCado aluno do 5eminario
"RagTado Corac,ão de J.esus", desta
localidade, e irmão da'nosso con

j'radr� Sl', H,onora1.o Tomelin. '"
Guilherme, que 'eo�ltaya apenas

24 anos de idade, terminara no dia
anLel'ror ao seu desa];!arecimentos,
os exames dQ quinto an'os ginasial
onde se destacoil pelos resultados
obliidos.

,

O seu sepultamenlo deu-se, _ na

manhã do dia 'seg'llinte, no eemi
teria dos l'cligiQsos, proximo ao

SeminaJ'io, tendo· comparecido, a

lém de numerosos colegas, os rev

dos. Padres do Seminario, as auto
ridades disLritais. srs: W. Langham
mel' intendente e F.' Laghammer,
delegado de policia, José Pasqua
lini, oficial do registro civil, dr.
Almiro Batalha, medico e .autros
amigos da famili� do extinto. ,

Ao baixar o esquilfe, fez uso da
palavl'a o rcv. Pe. Clemente, r.ei
tal' do Seminario. que referiu-se' ás

No entanto, o êxito da inicia
tiva não dependerá apenas: da.
eficiêricia dos órgãos de c0.Ieta
do I: B. G. E. Cabe, também sem
dúvida algnma; a melhor �arte
do sucesso do inquérito à boa.

v�ntade e espírito de compreen
sao de quantos, empregadores
e emPregados, tivet:em ao pre
enchedor os formularios do cen

so, respond�ndo, com fidelidade
'a todos os quesitos .

quaJida,des do aluno, dizeBdo ter
sido, um dos melhor,es alunos da
quela casa d.e ensino.

,

Foi celebrada na Capela do Se
minaria, miss� de requiem, com es

quife pl'esenle, tendo oficiado o

1'ev. Pe. Fidelis, irmão do faleci
do.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viação Aérea
Horário
Seaunâc-teira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - i3,60 - Sul
CRUz;EIRO DO SUL - 13,55

!Norte

Terça-feira
I ,!';,!R - 10,40 � Norte
_�HUZEmO DO SUL - 12,00 -

!Vorte
VARIG - t2,30 - Sul
PANAIR - t3,50 - Sul

Quaria-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - i t,OO

I'orte
VARIG - ti,40 - Norte
PANAIR :..... i3,50 -�Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10;40 - Norte

. PANAIR _ i3,50 -:- Sul
VARIG - 12,36 - Sul
ORUZEIRO 00 SUL -:- 13lfi5

fiorte

C�UZEIRO DO SUL - Ui,30
.ul

Se:cta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7�0

"orte
PANAIR·_ 10,40 - Norte
VARIG - 11.40 - NOi'te
PANAIR _:_ 13,50 _:_ Sul

Sábado
VARIG - i2,30 - Sul
CRUZEIRO Do SUL - 13,55

"orte
Dqmingo

PANAIR - 10,40 -:- -Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00
PANAIR - 13,50 Sul.

Borario das empre--

,r:i���» Iru.,
� BnuQu� __ � � ----------------------------------------------------------�-----------------------------------__----------___

16 horae.
Expresso BrusqUe!Ift -- NOTa 'J',reJI.to

'

__ 16.30 horas.
Auto.Viação catar1:nenN __ JotnvUe

-- • horas.
Auto-Viaçlo Catarln_ • -- CurtUba

-- 6 horas.
Rodoviária Sul.Bru1l __ P6rto .Alecu

__ 3 horas.
, Rapido Sul-Brasileiro __ Jo1n� --

la li e 14 horas. ,

TERÇA·FEmA
Auro.:ViaçAo Catarlnene -- POrto .Ale.

gre -- 6 horaB.
Auto-V'taç§o C&tarlnelllle -- CUritiba

- 5 horas
Auto·VlaçAo CAtU'lneue -- J:olnl91l.

- II horas.

AutQ·ViaçAo Cat.arlnenH -- T!)barlo
-- 6 horas.' "

Expresso São Crt.tóvão -- r.acuna --

7 horas.
'

.

Emp�sa Glória __ lACUDa -- 7'"
e 6'Ao horas.
Expresso Brusquen. -- BrwIqu. --

16 horas.
.

.

Â"to.Vlaç1o ltaja! -- ltaja1 -- 11 ho-
ras. ' J
·

Rápido Sul BrasUeiro -- JoIn"ril. � ..
li e 14 horas.

QUARTA·FERA
.Auto.Vl.aÇ!lo CatarineDN __ CUrWba

-- li horas.
Auto-Vlação Cat.arln8Dae -- JolnvUe

-- II horas.

Auto-Vlaçlo catarlDeue -- I...&cuU
• -- 6.30 horas. .,

.

I
Râpldo Sul Brullelro -- Jolnvl!w -- ..

15 e 14 horas. .

" Expresso Slio Oristo....o -- Lacuna --

J' 7 horas.
'

1-1
EJCpreSllO Brusquen.. -- Bruaqu. --

!
16 horas. '

Auto-ViaçAo I.tajal -- Itaja! -- li

ho-,raso

Expresso Brusquell8e -- Nova Ttrento

J -- 16,30 horas. -,

� Rodoviârla Sul Brasil -- P&'1o AleF'.
-- 3 horas.· '

'

QUINTA·FEIRA
Auto-VlaçAo Catarin_ -- PCIrto

Alegré -- 6 horas.
Auto.Vlação Catarlnense -- CuriUba

;_ 15 horas.
Auto-Vlação Catarln_ -- JolnTile

-- II horas.

Auto·Vlaç1o Catar1neDM - Tubarlo
-- 8 horaa,
,Auto-VlaçAo Catarlnen. -- Lacuna
-- 6.3() horas,

Exp.,fesso São Crlstovlo -- I,.aguna --
7 horás.
Emprêsa Glória -- Laguna -- • 1/2

• 7 112 horas,
.

�esso Brusquense -- BrUequ. -:-
18 horas.
A.uto.VlaçAo Itaja1 -- Itaja! -- 11 bo

ra.
R6pldo Sul Bra.sllelxo -- JoIIlTU. -- ..
I e 14 horas.
:8!npresa Sul Oeste I.tda -- Xapecó - ..

- • horas.
SEXTA·FEIRA

RodOT1Arla Sul BraBll - POrto Alecn
- 3 horas.
Auto-Viação C&tarlfenH curitiba

-- II horas.
Auto-Vlaçlio Catll1"1:neIlH'- Jom�

- • horas.

Auto·ViaçAo CatarinenN -- �
-- 6,30 horas.
Expresso São OrlBtOvlo - I...&guna

7 horas. '

Auto.ViaçAo ltaja! -- ItaJa! -- 11 ho
ras. '

Expresso Brusquense --,BnwIque '-
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro -- Joinvile -

àII 6 e 14 horas.
SABADO
CAtarlnen.. - Curltibtl

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

- Âuto·Vla,çlo
- 5 horas.
Rápido Sul BrallH.eln -- Jo1:nTUe ;_

II 6 e 19 hor...
'- II horas.

Auto-Vlaclo Catarln�nse - JolnTile.
-- 8 horu.
Auto·VlaçAo C&tarlnenN -- Tub&rio
-, 6 horu. '

Exor'l8SO Bto'OrlltPTlo· -- L&a'uD& --

7 horas.' . <

'EJCpreSllO Brueqp«LN __ liruQue --

H horas. ,. ..

.

,
'

Âuu:·VlaçAo naja! __ J:tajaJ -- li ...
raso

_ �es80 . Brusqu_ -- NO'ft Trato
,
-- 9,lIO hQTIIII.

,

,

�esso Glória -- Lq'uJJa -- • l/I
• 7 1 t:I horu.

I Dr. eLARNO G.
'GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• ei••1

Coaatltulção d. Socledad..
NATURALIZAcOES
TitulOll Deolarat6riOll

E1crit6rio • R••id.nela
Rua' Tirad.ntes .7.

�ONE .� 1468 I
-

,A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural .

.

Economico Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e' A;;-tÍ�;:- <

CAIXA 'POSTAL,577 CURITIBA1
I

Tintas' Esmalles Vernizes YPIRANGA
DIRETAMENTE DA FABRICA f�O CONSUMIDOR, POR PRE

ÇOS DE TABELA, SERÃO VENbIDOS PECA LOJA YPIRANGA,
A SER INAUGURADA EM JANEIRO - À RUA -TENENTE SIL-

VEIRA - EDIFICIO ROMANOS.

UM ESTABELECIMENTO ESPECIALISADO DA CONDOROIL
TINTAS S. A. - RIO, PARA SERVIR A CAPITAL CATARI-

< \
NENSE .

•

O'melhor

para
.A

IIELE-"..•.

. ,

•
I

•••8 para V. também!

Quanto \prazer poder acariciar
r'

o rosto de um ente que-

.rído - 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!
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"Corciunto EspecialH - um apa
re!ho Gillette TECH e'15 !âminas
Gil!ette Azul - em linda emba

lagem de Natal, corn espaço reser

vado aos votos de' Boas Festa..
50 lâminas GiHette Azul,
em vistosa embalagem de

Natal, com espaço pU1'a a

mensagen; 'de Boas Festas.

illelfe
VENDA, EM. TÓDA·. PART.

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

, "

Casàs Pré-Fabricadas
! ... ' �.

� ;'
� ;
"I';1·
",

.

Desde CR$' 300,00, a CR$.
metro quadrado

.
Consulte·.lOS sem compromisso

Re.inisch s/a _
.. Roa/João Pinto, 44

Te'l�grama- RElI' ISCH Florjanó'po!is

o

t
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233, DE

/
Art. 11 - No concurse 'de ingresso à classe inicial da carreira de Inspetor E3-

colar, do Quadro único do Estado, dentre os candidatos com igual número de pc n
tos, terá preferência o de maior tempo de· exercicio na Carreira de Diretor df
Grupo Escolar; persistindo a igualdade, o que tiver prole mais numerosa e, sendo Ra'di'O Guar�J· a'esta igual, o mais' idoso.

AI't. 12 - Dentro de três dias, contados da data da publicação, no "Diário Ofi-
cial dq Estado", caberá recurso para o Secretário da Justiça, Edncação e Saúde, da PROGRAMA PARA. Ho,JE

.

, -classificação dos candidatos ao concurso previsto nesta lei. 9,00 _ ABERTURA _ Bom dia
§ l° _ Impetrado o recurso, deverá ser informado pelo Departamento de

Educa-I'
para voce ...

-ção, dentro de quarenta- e oito (�8) horas. e, em igual prazo, decidido. '. 930 ._ Grandes Artistas'§ 2° - A petição d.e. recurso deverá ser
_

assinada pelo candidato ou por pro· 10'00 _ MÜsicas brasileiras emcurador, legalmente habIlItado, sob pena de nao se tomar conhecimento do reourso.'
_

'

Art. 13 - Serão distribuldos os atuais ocupantes ela função gratificada d� gravaçoes
·.Inspetoi' Escolar e os aluais ocupantes do cargo de Inspetor Escolar, padrã� L. ex· 10,30 _ Músicas popUlares
tinto, quando vagar, do Quadro único do Estado, pelas classes da carreira de' In;· 11,00 _ Cyro Monteiro
'pe�or Escolar, a que se refere esta lei, obedecendo·se à ordem decrescente da anti- 11 15 _ Francisco Canarogmdade no cargo. "

Art. 14 - Os títulos dos funcionários, cujos cargos forem atingidos por esa orquestra'
lei, serão apostilados pelo Secretário da Justiça, Educação e Saúde. 11,30 - Brinde musieal das' tin-

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor a 1° de janeiro de 1949, revogadas as dT�- tas 'YPIRANGA

LEI �. 10 DE DEZEMBRO DE· 1948
Cria a carreira de Inspetor Escolar, �o Qua.

dro Único do Estado
.

Legislativa, no exercício do cargo de GovE\rnado�
.

O Presidente da Assembléia

, tio Estado de Santa Cá tarina,
Faço saber a todos os haoítantes dêste Estado que a Assembléia Legislativa de

� .creta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. l0 - Fica criado, no Quadro único do Estado, a carreira de Inspetor Es

· colar, de conformidade com a tabela anexa, que integra esta lei..
Ai'L 20 - O ingresso à classe inicial da carreira de Inspetor Escolar será fei

'to ,por concurso de título e provas, realizado, anualmente, entre os ocupantes da

· carreira de Diretor de Grupo Escolar, no Quadro Único do Estado, com mais de

.círico (5) anos de efetiva direção.
ArL 3° - Os candidatos à .nomeação para a classe inicial da carreíra de Ins

. _petor Escolar são inscritos, mediante requerimento dirigido ao Secretário da JU3-

· 'liça, Educação e saúde, e instruido com os seguintes documentos:
1 -: Ficha de assentamento fornecida pelo Departamento de Educação;
2 - Boletim: de modêlo oficial, fornecido pelo Inspetor Escolar, com o visto

do interessado, e com os seguintes dados :

a -. tempo de exercício, contado em meses, desprezadas as frações, contandv-
.se um ponto por mês, até o máximo de ln pontos;

b -:- frequência média do estabelecimento. dividida pelo número de classes;
c _ promoção do estabelecimento, dividida pelo número de classes;
d - tota-l, até décimos, dos pontos obtidos com essas parcelas;
§ l° _ Os cálculos, aludidos nas letras b e c, do inciso (2) (lois, dêste artigo,

· rererern-se aos cinco últimos anos de exercício e serão aproximados até décimos.
§ 2° _ Não poderão inscrever-se os canelidatos que tiverem menos de trezentos

• e cinquenta pontos.
Ar.t. 4° - Os requerimentos serão .encaminlpdos por intermédio d-as Irispeto

.. rias Escolares ao Departamento de Educação, de 1 a 20 de dezembro ele cada ano.

Art. 5° - O Departamento de Eelucação publicará, até,15 de janeiro,-a classi
,ficação dos inscritos, e marcar-á dia e hora, para a realização elo concurso ele provas.

Art. 6° - O concurso constará de provas éscritas sõbre tese de Pedagogia,
.:Metoclologia e .Admíntstração Escolar, (questões sorteacaa� no momento) e serão
.:realizadas no Depar-tamento ele Educaç'iio.

§ 1° - A prova terá a duração ele· quatro horas, a contar do sorteio. da tese,
. não sendo permitida a permanência' no recinto, senão dos membros ela' banca exa

.: minadora e dos candidatos.

§ 2° - Os papéis das provas, que na:o poderão ser assinadas; terão uma par
te a ser destacaela antes do julgamento, e que terá, além elo nome do candidato,

.·0 mesmo algarismo com que elas forem numeradas, para serem .. posteriormente,
identificadas pelo presidente, a quem caberá, igualmente, a sua numeração.

§ 3° - A banca examinadora será constrtulda elo diretor do Departamento d e

.. -:Educação, como presidente, e de mais três (3) membros, Inspetores Escolares, Di
:retores ou Lentes de Institutos ele Educação do Estado, elesignados todos pelo Se
cretário de Estado dos Negócios ela Justiça, Educarão e Saúde, por proposta do De
partamento de Eduuacão..

_.

§ 4° - Será desc-lassificado o candidato que não comparecer à prova escrita,
..u alcançar média inferior a cinquenta,

§ 5° -''A nota da prova será a média aritmética. das notas elos membros tia
lbanca exámínadora, graduadas de zero a cem, e aproximadas 'até décimos.

§ 6° - O
.

julganlento das provas deverá estar terminado dez dias' após a rea
.

_ .. iização do concurso e o resultado, com a classificação geral cios aprovados. será
publicado no "Diário Oficial elo Estado".

.

Art. 7° - A classificação dos candidatos será feitk pela soma aproximada até
décimos dos seguintes elementos:

a - total elos pontos referidos no artigo 30. dividido por dez;
b - média referida no § 50, do artigo anterior, d ividtda por dois.
Parágrafo único - Antes da classifieação final, serão acrescidos ao total de

:. _pontos referielos no presente artigo:
a - três pontos ao canelielato casado ou viúvo. com filhos menores, e ao que

'provar ser arrimo de família;-

b - mats um ponto, por filho menor, 'ao ca;ldidato casado. e aos viúvos.
Art. 8° - A nomeação para as vagas existentes na classe iu ícia l da carreira

de Inspetor Escolar, elo Quadro Únieo elo Estado, obedecerá à orelem de cl assift-
cação.

_. .;..,. •

Art. 9° '_ E obr ígatór-ía a aceitação da nomeação. para qualquer chcünscrtçâo
escolar, sob pena de reverter o Inspetor à sua anterior classe. na carretra ele Di
retor de Grupo Escolar, no Quadro único do Estado.

AI't. 10 _ O candidato aprovado que' não lograr nomeação, poderá Inscrever-se
. .e�vos concursos: durante dois anos consecutivos, com a nota que lhe foi a tr i
buida no ano anter-ior, nos têrrnos do parágrafo 5°, elo �rt. 60, ,enovando-se anual.

, mente, ,os pontos mencionados no art. 30, o que Se fará, mecliante decla ração ex-

-pressa no requerimento da inscrição.
Parágrafo único - Poderá. entretanto, se preferir, submeter-se à nova prova

.escr íta, nos têrrnos desta lei. caso em que não precisará fazer qualquer cleclarar;ão
no ped ído de inscrição.

Dlsl'osi�'ões geraís

_posl,ões em contrário.

Disposição translt.ória
A'l't. 16 - Os cargos vagos na' carreira de Professor Normalista, do

'Único do 'Estado, decorrentes desla lei, não serão providos, senão depois
, centos e trinta elias, a contar de l0 ele janeiro de 1949.

A Secretaria da Justiça, Educação e Sal\de assim a faça e�ecutar.
Palácio do Govêrno, em Florianópolis, lO de dezembro de 1948.

JOSÉ BOABAID
Armando Simone Pereira
João Da\id Ferreira Lima
Otlooll da Gama Lobo d'Eça
Leoberto Leal

Publiqada a presente lei na Diretoria da Justiça e Saúde, aos dez dias do mês de
.dezembro ele mil novecentos e quarenta e oito.

'

• Quad:ro
de s&M-

Gustavo Neves, diretor.'

N. dé cargos Carreira

6
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Classe
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Obsen'ações

Comissão Executiva dos Pro
dutos de Mandioca

Para os devidos fins. levo ao conhecimento dos .senhores interes
. .sados que, cl'oravante a séde desta 9a Delegacia Regional funcionaní à
.rua Anita Garibaldi; ,85, para onde .se transferiu.

F I orianópolis, dez.embro de 1948.
'

\

THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regiollal

o Conde Herman
hoje, no Ritz

Envie votos ·de.BOAS'FESTAS e FELlS 'ANO NOVO
atraves do

Braço. de Longa Distância
da

o�t'!..-__C_O_M_P_A_l\_H_'A_T_E_L_E_F_O_N�'C�A�C�ÂT�A�RI�N�E".:"::N::-:S,,:,:E�
.. _* ..__ ...__........w_.....-_-�.................... J'"""""-;J'-J'"_, - ..........-_......... ..-. - ..�_ ......-.-............ '

HÉZIO S. DE SOUSAMANOEL RODRIGUES DE ARAúJO e

ANITA M. ARAúJO

participam .aos parentes e pessoas de

Suas retações o contrato de casamento

de sua flUta Nara com o sr, Hézio S:,de

I
Sousa.

.. Florianópolis, 16-12-48.

partãctpe. .105 parentes e pessoas de

suas retações o seu contrato de casamea

to com a senhorita Anita Nara Araújo•

. . Florianópolis, 16-12-48.

NARA e 1IÉZIO
confirUlam

..

::::�:s!.�!��.:�?:c::�··"·CiNEMAS··-sultór ío e resioencia, para a

Hua Trajano 41. Telefone

1.009.
Consulta das 10 ás 12 e nas

1 (i.30 ás 19 horas.

RlTZ ROXY
Simultaneamente

Às 5 e 7)30 Ás 7,-15
Sessões das

Grandioso .programa
t .

palco:
.

Na tela

moças

de tela c

JU1ZO de Dir\1lto da
C d TI·l·ucas Uma comédia rornantica rcvl-
nmarca e .

mente deliciosa! Um hilarinnte
Edital de praça, com o prazo de "conflito" amoroso ... Uma mara-

vinte dias.
.

vi lhosa "confusão" sentimental!
O Doutor Belisário Ramos da RUTH QUERIDA

Costa, Juiz de direito da Co- Com: William HOLDEN - Joan
marca de Tijucas, do Estado de CAUFIELD _ Bilty vde WOLFE -

Santa Catarina, na forma da Mona FREEMAN..
lei etc. . . Suas cartas de amor eram' tão ar-

FAZ SABER aos que o presen- dentes que. necessitavam de envc'o
te edital virem ou dêle conheci-

pes à prova de fogo!
mento tiverem, expedido nos No palco
autos de arrolamento aos bens

Apresentação do famoso ver.tri
deixado por Ângela Éassi Sot- loco humorista:
topietra, também conhecida CONDE HERMANN
por Ângela Sttopietra que se éom sua creança misteriosa!
processa per.ante êste Juizo e Numeros inéditos! Notáveis
cartório do escrivão que este su- atrações!
bscreve, que atendendo ao que Abre o programa:
lhe foi requerido por Claudio

Paisagens do Brasil - Nac.
Caramurú de Campos.iprocura- Preços: Sras. e srtas, Cr$ 2,00.
dor do arrolante, e tendo em Estudantes _ Cr$ 3,00.
vista ao mais que dos autos

Icavalheiros _ Cr$ 4,00.
consta, por despacho profe- "Livre" _ Crianças maiores de
rido aos 16 d� dezembro do

5 anos poderão entrar na sessão de
fluente autorízou a venda, 5 horas ..

em h�sta pública, dos .bens

abaixo inscritos, com suas

respectivas avalíações, perten
centes ào espólio de Ângela sot
topie ..tra, que serão levados a

DO
público, pregão de venda e a:r

rematação, a quem mais der e

maior lanço oferecer, acima das

respectivas avaliações, pelo por
teiro dos auditórios, ou quem.
suas veses . fizer, no dia 18 de

janeiro de 1949, ás 10 horas, no
local em que se realizam as ven

das em hasta públicá determi
nadas por êste Juizo, á porta do

edifício da Prefeitura Municipal
desta Cidade. Descrição e avali
cão dos bens que serão levados

â. Praça: "'1 Um tereno situado
VENS· - em:

na Cidade de Nova Trento,. com
ESSE ENCANTO

75 metros de frente que fazem

ao Norte em terras de Angelo
ra e romantica!.Geacomine e' 1.130 ditos de fun-

dos, ao Sul; em terras de Antonio
e sua Bass, com a área de 114.750 me

tros quadrados; extr.emando a

Leste com o santuário de N. S ..

do Bom Socorro'e a Oeste com

a estrada que segue de Nova
Trento para Brusque, no varor
de dois mil cruzeiros (C.r$
2.000,00).2. Uma casa velha, etn, •••.••.•....•... , ...........••..•

ruina" inabitavel, no valor de

J t-' d T b Ihoitocentos cruzeiros (800,00). US l�a O ra a o
E para que chegue ao conhe
cimento dos interessados e nin

guem possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edi
tal, que será afixado na sede
dêste Juizo, no lugar do costu

me, e, p0r cópia, publicado uma

('1) vês no jornal "O ESTADO",
Ide Florianópolis, na forma da
.

lei. Da..do e passado nesta cida
ele de Tijucas, aos desesseis dias
do mês de dezembro do ano de

plil novecentos e quar,enta e oi
Dutra e seu to.

Eu, (a) Gercy dos Anjos, Es
crivão, o dactilografei, conferi e
subscrevi. (a) Belisário Ramos
tla Costa, Juiz de direito. Está
conforme o original, ao qual me
reporto e dou fé.

I ,O Escrivâo:Gercy dos AnjOS.

H oje, no Ci nc li itz, nas "sessões

das moças", o conhecido Conde

Herrnann, aplaudido ventríloquo

No programa:
1) - A Marcha da Vida - Nac.

2) - Belezas do Sião - Short.

Preços: Cr$ 3,00 (único) .

Irnp, até 14 anos.

que fez vitoriosas excursões no pais.
apresentará ao nosso público novos

números de ventriloquia, com os

seus famosos bonecos.

Também no "Ci ne 'Odeon", o

Conde Hermann estará presente,
Duma única sessão, boje, para pro

porcionar aos frcquen'tadorês ,13-

quéla casa de diversões momentos

de verdadeira e sã alegI'ia.
O Conde Herrnann, que se auscn

tará por algum tempo, do Estado,
vai iniciar nova excursão, a come

çar pelo Estaclo de Minas Gera'�.

Clube '12 de 19osto
AVISO

'

Ficam convidadas, por es-
te meio, a comparecerem, às
16 horas, 4a feira na Séde

SOCial do Clube, todas as se

nhorinhas inscritas como

Debutantes de 1948.

x x

IMPEHIAL - Às 7,30 horas i,
Um filme emocionante. diferente

e repleto de sequencias eletrizan

tes!

A Diretoria

CATALOGO DE MOEDAS
BRASIL RAINHA DO TROPICO

Com: Maria Antonieta PONS
Luiz AGUIAR.

e
4

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.
Preço 20,00 em todas as livra

rias da cidade.
Pelo correio crs 2p,00.

Romance! Aventuras!

x x

ROXY - Às 1,30 horas:

Ultima exibição:
:Joan FONTAINE e Mark S1.'E-

IRRESISTIVEL
Uma' comédia finissima! Seclu�o-

substitut()

No pl'()grama:
Noti<ias da Semana - Nac.

2) - Metro Jo'rnal � Atuals.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00 ..

Imp. até 14 anos.

x' x

AGUAHDEM: 5a feira
A VIRGEM MORENA

11,35 -, Variedades em grava-
12;00 _ Oferecimentos musicais
14,00 _ I N T E R V A L O

\
16,00 ,- Em tempo de valsa
16,30 - Cantores do Brasil

17,00 - Orquestra de JAZZ

17,30 -.Um pro&,rama para

lUTZ

Dia 20, às j 4 hoas:
'

Processo JCJ-15/48.
Reclamante: Alfredo Gurzeler.

�eclamado: Carlos ALperstedt ..

Objeto: Aviso-prévio e salãrios e des·

voce· ...
18,00 _ Carta S�nora
18,15 - Vocalistas Tropicais
18,45 _ Marek Weber e Sua or-

questra (Café Amélia)
19,00 _ Momento Esportivo
19,15 - Arco Iris musical
19,30 _ Noticiário da Agência

Nacional
20,00 _ Brinde musical das Tin

tas YPIRANGA

pe,;as de viagem.
Dia 20, às 13,45:

Processo JCJ-163/48.

Heclamante: João Fortunato.

Reclamado: N. Lopes Viana.

Objeto: Salários .

Dia 21, às 13,30 hol'as:

Processo JCJ-154/48.
Reclamante:' Isàias Brasil.

20,15 _ Variedades
20.30 - Orlando

Reclamado: Quíncio Silva.

Objeto: Avdo-prévio, diferenç;a
rios e horas -,"xtraordinárías.

Dia 22, às 14 horas:
Processo JCJ -164/48.

ele salão

reg'ional
21.00 _ Grande Diário do Ar
21,30 _ Orquestras Sinfônicas
22,00 - Ritmos das Américas'
22,30 _ últimas melodias
23,00 _ Bôa noite - E N C E R

RAMENTO,

Reclamante: Antônio da Silva.
Reclamado: Fiuza Lima &, Irmãos •

Objeto: Aviso-prévio.
FlorianÓPOlis, 18 de dezembro de 1948.

I,one, Bounassis Ha\'ial'as,
do Chefe cl.a Se.cretaria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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or• Milton Simone
I

C�ínicaD���ÜJÔRCiitrrca' do
POrel�ra

.' . Médico-Operador-Parteiro
ti Doenças internas de Adultos e

Clinica Cirurgica Crianças
Molestias de Senhoras Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _

Doenças de Senhoras - Partos -

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

Tratamento da Tuberculose

IRaios X - Eletrocardiografia .

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

P dTribunal) Rua Santos Dumont,.n. 8. ro utos VeterinariosConsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 ". V'
_. .

f it
.__ Fone 841. PLORIANéPOLIS O INSTITUTO PINHEmOS _ (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis).'

lS80 maior e maia per et a

fem o prazer de comunicar aos senhôres Veterinários, Fazendeiros que a de um bom binóculo

e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série alcança quem tem sôlida
Cirurgia geral - Doenças de Senho- instrução,dêsses .produtos. B li b todo.ona rvros, 50 re OI

OS primeiros já a venda, são:'
assuntos :

SULFAGUANIDINA: Tubos de lI) e vidros de 100 comprimidos de
LIVRARIA ROS�e.eo g. D FI' l'Rua eodoro, 33 - orianopo 1.

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar- lOú cm3.

de das 15 horas em diante SÓRO ANTI-TETÁNICO: ampolas de 20 cm3.
Residência: Rua Vidal Ramos n. VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

65 - Telefone 1.422. de 100 cm3.
VACINA ANTI-RÃBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos .• . .

de 100 cm3.

Doenças dos órgãos internos, esie
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiróide e demais gían
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA· - ELEC'rROCAR
DIOGRAFIÀ - METABOLISMO

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ia 1:1
horas Dr. Mário Wendlt••elf

Á tarde das 15 ás 19 horas" ...."Iica médica de adultoa e criaDca.
Consultório - Rua João Pinto, 16

CONSULTóRIO: Telef. M. 769
Rua Vitor Meireles '11. 18 Consulta das 4 is 6 boru

I
aeaidência: Felipe Schmidt 4. JI.

Fone manual 1.702 I Telef. 812

'RESIDENCIA:
--

OS -

A nid Tr k· �2
Dr. M. S. Ú.,..JwdI,

:ye a ompows 1 U
• Clinica exclusiVàmente de cria';çu.

Fone manual 766 Rua Saldanb ..
, M'arinbo, 10

______- T_e_lefo�e M. -13a

Se OE.sOCIA'-�

POIRTO AllEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.0 ANDAR.
eA:XA POSTAL, 583 - TELEFONE 6640· TELE<àRAMAS: .PROTECTORA.

4geuca Geral para 8tu. Cutaroa
Rua Felipe Schmidt. 22 - Sob.

caixa. Postal, 69 - TeI. "Protectora" - FLORIANOPOLIS

CIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
d.icto Montenegro .

e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
RUí< Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle. .e tratamento

especializado da gravidês, Distur
bíos da adolescência e da menopau
sa, Pertubações menstruais; ;,:ti_'l'l'
mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
duras)
IASSISTENCIA AO PARTO E Ol'E-'

RAÇõES OBSTÉTRICAS
1D0enças glandulares, tiroide, ová
eíos, hipopíse, etc.):
l!z.sturbios nervosos - Esterilidade
• - Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TEJ.
1.461'

.

Hesid. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
r

THIAGO
:t\tédico e parteiJ'o

Hospital de Caridade 'de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Do

4viso importante aos senbores Aos'triacos Bom binócule
que se acbam 'Registrados como! Gra;nde visão

de nacionalidade 41�mã

Muitas felicidades pelo Ilaselm•••
O encarregado tem o prazer de avisar .aos senhores associados que to de seu filhillho !

continua fornecendo refeições e bebidas geladas,
. '

Rua Felippe Schmidt 48

.

Procure ou escreva á firma M. L. ARAUJO -r-r- Ernprêsa Intermediá
ria - Q11e, promoverá, com. rapidez e eficiência, a devida retificação de

seu registro (Cart. modo 19) á sua legítima nacionalidade - AUSTRíACA.
ESCRITóRIO: - Praça 15 de Novembro, 23 - 1° andar - sala 4

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

,

VESTlR·SE COM CONFORTOQUER E ELEGAHCIA 7
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

DR. NEWTON d'AVILA

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor l'IIeireÍes n.

28 - Telefone 1.307

DR. A. SANTAELA
(Formado' pela Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso d1} Asststên
ela a Psicopatas do Distrito

Federal .

Ex·lnterno dr Hospital Pslqulá·
trlco e Manicômio Judiciarlo

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de MI·
serlcórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
Oonsult15rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
R�ldência: Rua Alvaro de Caro

"allio, 70.
Das 15 ás 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência - 1.305.

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

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

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão' prontamente respondidas .pelo Departa
ncnto 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.

Dr. Roldão Consoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI.
RURGA - MOU:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade ele Medi.

cina da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por váriol ano! d� j

Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio
'Corrêia Neto

prurgia do estômago e vias circula.
res, intestino! delgado e grosso, tirei

. de! rins, próstata, bexiga,' utero,
ovános e trompas, Varicocele, bidro-

cele, var-izes e hernas.
Consul.tas :. Das 3 ás 5 ,boras , rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Caaa

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

Telef. M. 764"

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Florí e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá. '.

Mun. de Jaragná - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.Dr. Paulo FODta
Clinico e operador

€on.ultório: Rua Vitor Meirelea: 26.
Telefone : 1.405 _

Consultas das 10 áa 12 e da. 14 l.
15 hro. Residência: Rua BlUJDellft,

22. - Telefone: 1.6211 Coqu.eiros Praia
AVI SO

Clube

ÚC A P I T A L A R
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes

(tendo mais outros beneficios de caráter assistencial,
Representante em Florianópolis:'

PEDRO' NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20.0'0 além da Jóia

inicial de ·Cr$ Iu.oo apenas.

Particípac;ão nos lucros

pessoais, conce-

..,..-..-_._-_..-.-.._-....-.-...-.-.._-_-..........-�..__-.-.....-.-_-.._-__....-�_ .-.-a-a-...._-�

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e r�etê-lo ii nossa Redação, afim' de completarmos
. quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome ,

.

Rua .•..............• Est. Civil D. Nasc .

Mâe ...............................••..•..........•...........

'Pai .
.

,
.

.

Emprego ou Cargo . � . . . . . . . .. . I

Cargo do Pai (mãe) � :... . .

Observ. .................•............ . . .

.'

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iorrieee.

..

Re presentações
on. Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul de

detalhes &Estado, ofertas com

Caixa Postal nO" 109

Laguna - Sta, Catarina

Pracislas
Escritório reêem organízade,

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no íntertor,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro. '

Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 2° andar, das 8 ás 1S
. ; ..

CASA MISCELANEA diltri
buidor. dp. :Rádio. R.,:C. A
V\ctor, Vé_lvul.. c Dilco,.
Ru. Conaelbeiro M.tn

"

Mas, não esqueça. que o meU...

presente para e seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta, do CRJ!:DITO
MUTUO PREDIAL.
•••••••••••••••

-

lO,
•••

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar d,e Cr$ •••

50,00 ii. Cr$ 100,0.0 diários, venden
do artigos de' consumo domestico.

Informações na Praça 1 de No
vembro n. 22 - 2° andar.
................................ �

Fabrioante e dit!Jtribuidores da. afamada. con·

fecçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um oran.
d. aOJ'timQf\to d. oasemirfu. l"tlcadc" b:th;,.
bane e bor(J'toe. ·olqodõel!l. m�"1nll • n ..ion:\.ntoe

/ parQ aUoiat... Que J'l9c.-b. d!T�toment. elal
fdbrlcalll. A Co, Q ·A CAPITAL" ano ri:' Q ai Ot.DÇ110 doa Snr.. CORl.I'03I1att... do h�t.l'i1J" no vent)'jo d. lhe çt111C.r.m "1mtl

................'� V.I••i.t.o o.n..toi..�..d ,G

..fC.t.u..u.'•••rn.· u.a �.c..
�

..p,�r.a
�
..

A

•.
�

..I(.J.Z rn F.l.O.!'.laa.D..6.D.o.l.f ��..Tt•.•J.Agww.JS.m..eB�..ma�.�.'••Y?..-.nam�=::..j� La{�::.BA•.:._.��@4=jmm���.wmmom.�\WMmmaa ..t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Relojoaria Progre''iSo'
de JUGEND &> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
. :kEEMBOLSO POSTAL

jFaçal seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómentel quando receber.

N. 31 cr$ 100,00 N, 9 cr$ 250.00

Despertador de bola0
ilumina a noite

Suiaao de qualidade

: Uma maquina fotografica
americana de Eoci l

manejo

I"NolI.oa relogioa .Cio aoompa tlhado. dos reapectivoa oertificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
.

JUCEND & FILHO
, Cur�tiba - Praça Tiradeat... 260:- Paraná

B R IN QUE DOS
-W. S. encontrará na GRÁFICA 43 S. A. à rua Joâo Pinto 9-A.
�O mais veriedo sortimento de brinquedos e livros infantis.

Presentes -de Natal,
com as maiores e melhores vantagens.

Viage com conforlo
pelo

�
.

«RAPIOO SUL BRISILEIR'O»
y,

Diariamente entre
Fpolis. - -Itajaí_.Joinvíle-Curitiba

AGENTES

Fiuza Lima & Irmão
I

Atenção, senhores construtnres
Já se encontram à ven"da as TELHAS COLQNIAlS da afamada I

emarca "ARANHA", Sim Vv. Ss. poderão agóra resolver facilmente o

;problema das suas construções estilo colonial, porque sob a garantia
"da marca "ARANHA"_, acaba de ser lançada no mercado a mais per-
feita telha par êsse fim.' ITELHAS ARANHA COBREM MELHOR

Coceira dos Pés
Combatida no 1.° Dia

Seus pés coçam, doem e ardem tanto

a ponto de quasi enlouqueeê-lo ? Sua

pele racha. descasca ou sangra ? A
..

ver

dadeira causa destas ajeeçõee cut;,l.OêaS

é um germe que :!!e espalhou no mundo
inteiro e é conhecido sob diversas deuo

mínações, tais como Pé de A tleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" .coce-Jr&.
V. não p6de livrar-se dêstes sofrimentos
senão depois de eliminar o germe causador.
Uma nova desco berta chamada NiJoderm

faz parar a coceira em 7 minutos, combate
os germes em 24 horas e, torna. a pele
lisa. macia e limpa em 3 dias. Nlloderm
dá tão bons resultados que oferece a ga
rantia de êlirninar a coceira e limpar a

pele não só dos pés, como na maioria d03
,

casos de afecções cutâneas. espinhes,
acne, frieiras e impigens do rosto ou

do corpo. '''Oeça Niloderm, ao seu Iar-

JHac�utic�.hoje mesmo. A ra��i:a �(t�
NlXoderl1l sua maior

F.,.I as Ale"ú,s Cullnaas proteção.

ATALIBA CABRAL NEVES
e

MARIA CELESTE CARVALHO
NEVES

.

comunicam as parentes e

pessoas de suas relações o nas

cimento do seu filho ALCEU,
ocorrido ein Tubarão no dia
10-12-48.

Dores
nas" (estas,
Nervosismo,
Reumatismo!
A alimentação inconveniente, o exces

so de bebidas. resfriados, etc. obr-igam
fí:eqüentemente os r-ins a urn trabalho
forçado. Os transtôrnos dos rine e do
aparelho urinário são a causa da re

tenção do ácido úrico, lreqüentes levan
tadas noturnas, dores uas pemas.: ner
vosismo, tonteiras. tornozelos inchados.
reumatismo, olhos empapucados, e, em

geral, a. impressão de velhice precoce.
�'Ajude seus rins a purificar �eu. san�ue\
por meio deCystex _ A pnmeira dose

come�a a trabalhar, ajudando seus rins
lt eliminar o excesso de ácidos. Iasendo .

assim com que se sinta como .novo. Sob
nossa garantiaCystex deve ser intei
ramente satisfatório, Peça .Cystex em

_; qualquer farmácia hoje mesmo. Noasa
garantia é sua maior proteção.

Çystex na lratalDelll. de:

CISTITES, PI.ELlTES E URICEMIA

Valvulas - Peças e

em geral para

Importadora Americana

, .

accessorlos

Rádios

SUCURSAL DE CU1UTIBA

Prece Tiradentes 337

Aceitamos pedidOS por reembolso postal ou aéreo - Remessa com urgência

i
1

.
-

De pessoas têm usado

com bom_ resultadO o

popUlar depurativo

A SIFILIS ATACA TODO O ORCANISMO
O fígado. o baço. o coração, � o ••tamago. o. p�lmõe�. a pele,

produz dorea de cabeça, dores nOI osaoa, reumatismo; �

ceguaíra. queda .do cabelo anemia e abortai.
Can.ulte o medico e tome o popular depurativo ELIXIR 914.

Aprovado pelo D. N. S. P. como medicação auxiliar. no trata

mento da Sifilia e Reumatismo da me.ma ongem.

tnoIenaivo ao organi.mo, agradavel como licor

l . _

MIII Ao nte MOSCAS E
.

. ill�� MOSQUITOS

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda. .

Rua São José, 63. - 1° an-dar. Telefone 42-4989 - Rio de
Janeiro -

Viagens aereas em "Catali.n.as"
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 sábados ás 8 ho

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

naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas. de Cananeía-e
Iguape são facultativas).

Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner &- Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. :__ End. Tel.: "Steiner".

morte certa para baratas
e demais insetos caseiros

Os mosquitos e môscas morrem, instan

tâneamente, sob a eficiente pulveri
zação do F L IT, que mata, de fato,
as baratas e demais insetos caseiros.

lenta ..,. que só servem para desper-
.

�I'-t diçar o seu dinheiro, E lC i i a F L I T ....

o maior sortimento do Sul do Brasil

Preços espedai. para Oficinas e Revendedores

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

proficua
Oro 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"

rt;'ia, Divulgue e Assine

"Jornal de' J·oinvile"
o completo Orgam

Catarina
demais

Santa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campeu n��J�F�::����O�����;�:II ��,:j: �;�d;:;"u������a�J����������������������������������'���.�������.� cim�ntodos �s, Edgar SchneidM, bs e que �m por cQndl��s euen-

Presidente da L, J. D., Hermann ciais ser o Campeonato disputado
Willel'ding, presidente da L. B. D., em dois turnos compu�a��o
Arnoldo Cuneo, Ten. Moacyr Cor- pontos aos perde,d�res, tendo �11I�1O
iea membros do Dep. de Futebol, á 9 de janeiro prOXl?10 e seu ter

José Esmeralda da Silva, secretá- mino será a 13 de fevel:elro, co�
rio da F. C, D., Dirceu Gomes, forme a labr.la que abaIx� .publl
p re: idenLe do Paula Ramos, Alva- camas Pela sistema de rodízio, v_e
CJT Rosa, presidente do Caxias, de i-íf'ica-se que todos o,s clubes dIS

Joinvile, Dr. Rubem Lobo, presí- putarão em canc�as diferentes; Ou
dente do America de Joinvile, e tro ponto essencial é a questão d�
Armando Beck, representante do locomoção e hospedagem que, �era
presiden te da Liga Mafrense de cusLe?da pela entidade maxrma,

Desportos e do pr'esi.dente do Ip i- sendo no fim do certame máximo,
ru nga de Canoinhas, reuniu-se sa-

1
dividido a renda, descontadas 3:5

barlo ultimo afim-de' detalhar as despesas decorrentes, Resta-ncs a

condições para a disputa
'

do Carn- auardar o desenrolar do certame

peonato Estadual de Futebol, cujos máximu, que ansiamos pelo seu re

detalhes foram esplanadas pe- sultado.

.Traçadas as

.'.--'----�-

normas· para, o

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Resultou num empale o cmístoso
Paula Ramos x Avai

Na preliminar
Festejando o seu 110 aniversário

de fundação, ocorrido dia' 15 úl

timo, o Paula Ramos realizou, do

mingo, no estádio da F. C. D., um
embate de cara ter amistoso frente

ao "onze, do J...vaí, disputando va

lioso troféu oferecido, pelo sr. pro
f'essor Flávio Ferrari, presidente
da entidade "mater", a quem foi

dedicada. a tarde futebolística.

Regular assistencia compareceu

ao local da luta. O cotejo entre o

campeão e o více-campeão da cida

de foi dos mais fracos do ano, de

cepcionando completamente aos

olhos do público, ansioso por um

duelo que bem caraterizasse a ri

validade existente enLre os dois

clubes. I

Do princípio ao fim as jogadas
se processaram com' morosidade,

,

farta "de lances falhos, salvando-se

apenas a reação do Avaí na fase

derradeira, quado c o n s e g u i u

transformar a desvantagem T10

marcador num honroso empate. O

forte vento sul e a péssima alua

ção do árbitro M�acir Costa, ôfi
cial do exército, servindo no )4° B.

C" contribuiram em grande parle
para o insucesso do espetáculo.
•Justo e muito justo o empate ve

rificadc. Apreciamos duas rases
completamente diversas. Na pri
meira o campeão, embora apresen

tando tantas falhas quanto o seu

antagonista, firmou-se no "marca

dor" assinalando dois tentos. Na

segunda, como acima dissemo." rea

giu o bando azurra, conseguindo
empatar a porfia. É interessante

ressaltar que todos os quatro ten

tos f.(),ram oonsignadúllS com o vcnLo

em desfavor. O quadro tricolor de

monstrou domingo que iainda ne

cessita de inLenso tr,einãmenLo téc

;nico para a sua participação no

Campeonato Estadual -de Futebol, a

iniciar-se dia 9 de janeiro.
O 10 tento da tarde foi ,conquis

tado por Mandico , ao -cobrar uma

penalidade rri�ima. resultante de

rum "foul" que r.ealmente ,não e�s
tiu. Protestou Fatéco, várias vezes

sendo expulso do gramado e fa

zendo ,entrar Mar·co em sua posi
ção. Minutos depois Fornerolli au

mentou para dois 'a contagem. O

tento inicial dos avaianos registrou
se na fas-e .compl.ementar po r inter
médio de Bráuli,o, cobrando um

"penalt". O tento do ·empate foi

"3ssinalado alguns minutos depois
por Hamilton em visivel impedi
mento. Resullado: Paula Ramos 2

x Avaí 2.

O Avaí a.presentou-se desfalcado

de Boas Adolfinho, Tavinho, Iva-
.

nÍ, Sa.ul ',e Feli.pinho, seus .elemen�
tos titulares, os quais foram subs

tituidos por jogadores do Figuei
rense, Bocaiuva e do quadro -se

cundário.

tornaram os 8olteíro's

-

DERROTADO O AMÉRICA PELO
CAXIAS

Como jú Inrormarnos, terminou

empatado o certame joinvilense,
como Caxias e o América com

igualdade de pontos., Hesolvida a

real izaçâo de uma "melhor de

trés" pai-a a decisão do titulo de

campeão da Liga Jo invliense de

DesporLos, foi efetuada ante-ou

Lem a primei ra partida ela série,
vencendo o Caxias pela apertada

SÃO PAULO CAMPEÃO PAULISTA.
DE 48

O esquadrão do São Paulo F, C.•

na penúltíma rodada do certame

paulista de futebol de 1948 derro

tou, sábado último o conjunto do

Nacional, por ! x
'

2, sagrando-se
campeão, Domingo o Santos empa

tou com o Ipiranga, conseguindo ()

titulo de vice-campeão, e o Corín

tians firmou-se no 3° posto ao

empatar com o Juventus por dois

tentos.

a vencer
Como partida preliminares joga- ..Paulico, Vado e Agapito ; Edgar,

ram solteiros x casados, assuciados Pedro Paulo e Freitas, Miguel,
do Paula Ramos, vencendo aque- Luiz, Arí, Ildefonso e Walí'lor. Di
les, pelo esoore de fi x 1, aluando rigi u a par-tida, com regular desem
o quadro vencedor assim formado: penho, o sr. Oswaldo _Carioni.

•

,Bonita vitória do Ipiranga

Rafael Línhares for o vencedor

Ao invés do combinado Joín- cio pela expressiva contagem de
vilense, <como anunciou, o Ipiranga 5 x 2. Preliminarmente defronta
enfrentou, ante-ontem, e mseu gra- rarn-se os associados ip iranguistas
mado na Vila Operár-ia, em Saco solteiros e casados, vencendo os

dos Limões, o esquadrão do Cru- primeiros pelo dilatado escore de contagem de 2 x 1.

z_ei_l.0_d_0_S_lll_,_elC_J_01_n_\"Í_lle_,_tl'_iU_nf_.an_-__8_X_1. � �-'-s�c-o-I-a---d-e--)\--p--r-e-n-d--j-z-e-s���-a-r-J-n�h�e�ir---os
Acham-se abertas na Escola de Aprendizes Marinheiros dêste Es

tado, a partir ele 13 de dezembro de 1948 a 4 de fevereiro de 1949: a�

Inscrições de civis candidatos à matricula nas Escolas de Aprendizes
Marinheiros, nascidos entre 13 de dezembro de 1929 a 26 de setembro

de 1932.
.

O exame para os candidatos inscritos será no dia 7 de fevereiro de

1949, �IS sete horas e trinta minutos da manhã, na Escola de AA. MM.,
em Barreiros. '

.

Tôdas as iufornrações que se fizerem necessárias podem ser obti

das na aludida Escola, no 5° Distrito Naval, na Capitania dos Porto

nas suas Delegacias e Agências e nas Prefeituras Municipais de tôdo o

Estado.
Florianópolis, 13 de dezembro de 1948.

Mauro BaIlollssier � Capitão de Corveta - Comandante•

DENTRO DE POUCOS DIAS-CIRCULARÁ O SEGUNDO NúMERO DO

, "ANUÁRIO CATARINENSE"

Abundant�s informações sôbre o ano astronômico, religi?so, fisc�l
elo Estado, agrícola do sul brasileiro. Principais festas da Igreja. Efeme

rides nacionais e Catarinenses. Calendário da FEB. � Epocas de-paga
lllen�o de impôstos em cada município catarinense. - H�rários co.�
pletos das emprêsas rodoviárias e muitas outras inform�ç?es de. utili
dades geral. - PARTE LITERÁRIA: colabora�ão eSpeCIaIS,. assinadas
por D. Joa çuim Domingues ele Oliveira, Arcebispo Metropol�tano;. Al
tino Flôres, Osvaldo Lopes, Francisco Sabaden, Arnoldo Sao TIago,
Mons. Gersino de Oliveira e muitos outros intelectuais.'

.

. Esboços biográficos de Juvêncio Araújo Figueiredo, HorácIO Nu

nes Pires e Ogê lVIanebach. - Contos, poesias, an�dotário, histórias.
.

Pedidos de exemplares pelo serviço de reembolso postal ao DI

retor � Comcrcial.
Praça Getúlio Vargas n. 29.

transf'er'tdas para o próximo do-

@ls$'jJáàm6
V�l®!b[g,,,

-OMUBIA
CO_\\PA\IlU Qtll\\IC\ RIIOD(,"\ BRASIL,ElRA.r
O{P4PU."1ENTO l\GIiOP{f;lLJ.RIQ UUd liRfROH.-lD'UlÚ I/e) 4·and.CailaPOSf,,1132q.SAOP�IJLO

',,. MÁXIMA�GA!lAN'P(.).CONTRA A PEsn'suíNA,

I
I

":tlloillll. Gravata'j Pilamea,
Meia. de, melhorei; pelo.", me
'lores preço. 26 n. \CASA . MI!
ÇELft,NEA - RuaO. Marra.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegeI
Fazei hoje ,ma inscrição
No Credito Mutuo Prcdia

Ainda não foi encenado o Carn

peonato CaLarinense de Vela, falo
tando duas prevas inviduais, pois
ante-ontem, foi efeLuada ,apenas
uma prova, ficando as outras duas

mingo, devido á mudança do vento,
logo após a realização ela primeira
prova. Venceu-a o arr-ojado limo
neiro Ra lael Li nhares, do Veleiros
da [] na,

DESDE QUE O .vASCO OBTE
VE O TITULO DE "CAMPEÃO
DOS CAMPEõES" DO CON-

TINENTE, NÃO OBTEVE
.

MAIS VITORIAS!
Estranha coincidencia pas-

sa-se com o Vasco na sua tual
fase. O clube de São Jànuarío,
como é sabido, participou do
Torneio dos Campeões, no Chi
le, e voltou campeão invicto,
Pois bem, depois de conquistar
o mais alto titulo inter-culbes
da America do Sul, embora
sem entrar em declínio, não
venceu mais nenhuma compe

tição ,em que se empenhôu!
Um contraste chocante, desa
gradavel para a sua torCida,
pois que, dsde ai a sorte virou
de vez as costas para o quadro
de Danilo!

'

A unic,\- competição que
Segundo informes ohegados deu a vitoria ao Vasco foi o

de Pôrto União, o explendido Torneio, Inicio, mas que impormaratonista Waldemiro Mon- tancia tem esse torneio? Sinão
teiro, vencedor da Corrida Pre- vejamos: o Vasco, Çiesde que se
liminar de São Silvestre reali- tornou campeão dos campeões,
zada domingo último nesta não venceu mais nenhuma
capital, acha-se sob severo partida contra os paulistas;
treinamento, preparando in- perdeu todos os jogos interna
tensamente para bem represen- cionais que disputou (Boca e
tar Santa Catarina na sensa- S. Lonrenw); perdeu o "Qua
cional corrida rústica que o drangular" de Belo Horizon
popular jornal "A Gazet� Es- te: perdeu o Torneio Municipal
portiva", de São Paulo, levará (o compeão foi (j Fluminense);
a efeito no próximo dia 31 á e, por fim, culminando em su
meia noite, com o concurso dos as .campanhas mal sucedidas,
maiores ases internacionais da perdeu o campeonato carioca
pedestrianismo, bem como de de 48 para o Botafogo! Incri
todos os vencedores das preli- vel coincidencia, como se vê.
minares ,efetuadas em todas as Que dirão a isso os supersticio
capitais dos Estados da Nação. sos? Não sabemos, A verdade
O embarque do extraordiná- é que o futebol, sempre volu

rio fundista catarinense, segun- vel, caprichoso e paradoxal,
do nos revelou o dr. Osmar c.u- acaba de fazer mais uma dasOs quadros jog'aram assim cons-
nha, presidente. da F. A. C. suas e escolheu o Vasco datiLllidos:

I' d" 27
.,

(de- dar-se-a no la ,por Vla-ae- Gama, ]'ustamente no ano emPaula Ramos � Bro.gnolli
!lois Tonico), Chinês e Nenem; Ca- rea. que todos esperavam Q'1.e atin-
rioni, Chocofate e Ivan; Lázaro, , O BOTAFOGO DERROTOU gisse um hivvl dê vitorias ja-
Nicá,cio, Fornerolli; Benteví ,e Man- O BI-CA1\1-PEÃO GAUCHO

I
mais atingido!

'

dica, 1\0 prélio interestaliL1al al1Le- Quem compreende esse ben-
Avaí - Luiz, Fatéco (depois ontem efetuado no Rio enLre o dito futebol? . .

."

lVIavco) e Morací; Bitinho (depois Bolafogo, campeão carioca e 'o De '(A ,?,azeto EsportIca , de

QlIielo), Gastão e Verzola; Galego

I
Internacional, bi-campeão g'aueho, S. Paulo.

(Bilinho), Nizeta, Ti�o, Bráulio e venceu o primeiro pelo alto escore pASTA DENTAL

}l�'Jjnho (de�amIlton). deBx2. ROBINSON

ESTÁ SE PREPARANDO O
VENCEDOR DA PRELlMINAR

DE SÃO SIVESTR.E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�••IS 'ex.ve.
HSTAOOC;'.rc. 'elr. 21 Cla Dezembro d. ,.4.

----------------------------------------- ----- ---._. ---------------------------------------------------

PROGRAMA PARA O MÊS .DE DEZEMBRO DIÁ 18 (SABADO), GRANDE BAILE A RIGOR, DOS BACHARELANDOS DE

DIREITO; DIA .25 (SABADO), GRANDIOSA "SOIRÉE" DE NATAL; DIA 26 (DOMINGO), COM INíCIO ÀS 16 HORAS, GRAN·
.

DE "MATINÉE" INFANTIL COM FARTA DISTRIBUIÇÃO' DE DOCES E BOMBONS; DIA 31 (SEXTA-FEIRA) TRADICIONAL
BAILE DE SÃO SILVESTRE.

----�----------��

LOJA DAS CASEMIRftS
EspeciaJizada em a.r'igos para

homens

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

RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Pedimos' aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

eoupon abaixo e remetê-lo à nossa Redaçãó, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

Nome •• 0 •••••••• 0 •••••••••••• o .o o .

Rua Est. Civil D. Nasc.

Mãe

Pai ...............................................

Emprego ou Cargo _, ....•............. ...•.... . .......•

Cargo do Pai (mãe) .

Observo •••••••• : o .

.... o •• 0 ••••••••••• o o ••••••••••••••••••••

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

-

'REGiSl'ROS DE DIPLOMAS
TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo' em' qualquer assunto referente ao 'ensino em geral, liv.re ou ofi
ciaI.

BUREAU UNIVERSITARIO

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

1° aadar, Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.
�---...·_-.·_w•.._....·.·_-.·.",,_..-.·_,.....-.__·_-.-_-__.·_-__.-.__.,..-_-.--.--_---_---_---.---.-.-r:-

COMPAN�IA "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$
Ativa........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.116.603,80
�8.687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Mas8orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu,

LIVRARIA ROSA
, (�UA D�ODORO, N. 33)
ACEITA "E:NCOMENDAS

DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇÃO IMPECAVEL -- ENTREGA

'"'�. RÁPIDA

ISERVIÇO SOCIAL DO CIMER
CIO

'-SESC-
NATAL DOS COMERCIARIpS
Dia 25 ás 9 horas' no Teatro

Alvaro de Carvalho .grandíoso
show aos filhos dos comerciá
rios, havendo distribuições de
bombons e sorteio de brinque
dos.
Dia 26 ás 20 horas no Club 12

de Agosto, soírée, com grandio
so show.
Ingressos: No Departamento

Regional do SESC _:_ á rua Ar
cipreste Paiva, 5. - sobrado.

Telhas marca «ARANHA»

\

Dr•.Lindolfo 4.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiS!õetl de .ociedade.
e .erviçoÍl corel:lto., em geral,
'( �Organizaçõe. contabei•.
Regiatro. e :marca., di.pondo,
no Rio, de corre.pondente.
Eu:ritório: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
,Da. 8 b. 12 horaa.·

Telefone 1494

Vende-se

Cas.a Recem
cons'ruHla
DESOCUPADA

RUA FELIPE JliEVES
6xl0 met�os, toda de

tnsâeriál, -,

TRATAR NESTA REDAÇÃO
• <II .

Dr. Guerreiro da
Fonseca'
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
onsultas: Pela manha no Hospital

Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

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

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
'e

'DR. CARLOS LOUREIRO
.

DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 -, Florianópolis'
................................

PASTA DENTAL
ROBINSON

Senhores construtores: - Usem sempre em suas construções as afa-

madas telhas MARCA ARANHA.

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- As telhas ARANHA - tipos "Colonial" e "Marselha"

ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS e SENHORAS. guem-se das demais concorrentes pela sua

MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS - Classificação rigorosa
PARA HOMENS I - Absoluta impermiabilidade

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA- - Facilidade e perfeição na cobertura

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. _ Resistência no manejo e transporte

Tudo pelo menor preço da praça
\

-

Q;r:�:;!O ;r7Vi��;:;O�e alta temperatura e por

. TELHAS ARANHA COBREM MELHOR
· 'a�a om.a visita à nossa Casa ·everifique

nossos preços e artigos

distin- 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRI)N.
TA P. FABRICAR)

.

\ Vende-se
Maqainário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00

-

Situada em Campo Alegre - S. G,
Vende-se tb, só maquinário
Informações com A. Wehmuth
Brusque - Santa Catarina".

FERIDllS, RF.:UMATIS MO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação Quxilicsr no tratamento

•
da .iflJi.

�·_._"._._. -.",._._-_-_._·.- -_-.·_·_·_.._w_·_-•......,._._·_·_- _·_-_-_·_·•._ _- �
_ .

Uma Garapeira nova com

carretínha e latão.
Tratar com

...
João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127 NAVIO-MOTOR "ESTELA ri

Palhoça. maxime rapidez e garantia para transporte de BUa! mercadoria,
................

- Agentes em
o Florianóoolis CARLOS HOEPCKE S. A

=: ,• D&
• •
.. .

I A. DAMASCENO 'DA SILVA •

I ADVOGADO I
• AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

I
I'

de i.
•
•
............................, ,.� ..

IC M

I

Praça 15 'de .Novembro, 22 - 2° ando
o

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

DATI LOGRAFIA
Correspondenel,
Comerciá I

METODO:
Moderno e Eficiente

Conrere
Dtploma

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

'.
RUA ALVARO DE

Fmpeza de
CARVALHO.65

navegação
._-_._._---

Ouçam diariamente, das 9 â

sv 13 e das 17 às 22 horee;

RADIO TUBA' ZVO 9
1530 kllocieloe ondas: médies de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o MOMENTO
retira-se, � ostensivamente, lacin
tosam.ente, do recinto.

Preferiamos 'não ver, nos detén
tores duana cátedra, gestos que
À •

'.

P01' muito que lamentemos cer- menos se admiram quanto mais se

:t05 comentários, surqidos à 'gui-sa aproximam da vulgw'idat!:e. � por

de candente critica ás atitudes da esses gestos não se afe1'lrá já

Faculdade de Direito, nesse melan- mais nem o caráter, nem a cuüura

cólico episádio da fundação da Pa- de quantos, dignificando a grande

culdade de Filosofia, não, nos po- obra de José Boiteux e C01'1'eSpOn

deriamos furtar a examiná-los,/em detido ao reiterado apôio do go

confronto com os fatos que os jus- nêrno do Estado vêm mantendo e

tificam, feitas' as restrições que exalçando, sobretudo pelo seu es

ressalvem a dignidade pessoal dos fôrça pessoal, a Faculdade de Di- O dl-·a Ih. de de 'le.m
membros da Coturreqaçtio da nos- reito de Santa Catarina. "L

sa mais antiga Faculdade. O caso, Não se estranhe, porê'in, que lui- bro DO passadoporêm. assU11te aspectos tão es- ia quem porfie em solapar-lhes .

.

.

tranhos, que não se deve afastar aquéle esfô1�ço meritório Havê- A data de hoje recorda-nos que:

a hipótese de tnna 'exagerada consi- los-á, entre os inimigos acérr�mos
- em 1.6/1.6, o então Mestre de

âeraçõo dispensada pelos demqis do 81'. Nerêu Ramos, que tu do tv- Campo Francisco Revêlo, coman-

. • t ecorde dante das forças :baianas em obser-
a dois daqueles membros, cujo nam para apagar quan o r ,

d l_C tturtü ele Somto. vações na margem direita do Sâo
procedimento, sem embarço o ,t'es- na propu sao u o • , '

peito devido -à pessôa de cada um Catarina, o nOl11;e ú1Vpolíuto do Francisco, destroçou cornpletamen- Dentro das suas possíbidades fi- en. caráter facultativo. 1I'!1 seguro-

� e até por isso mesmo _ não s� grande Catarillllnse. \

te 9 Capilão Samuel Lambert, que nanceiras e com toda a presteza ne- .il' vida em grupo.

coaduna com o sereno descortínio
o fora atacar corn 500 holandeses, cessária, a CAIXA BENEFICENTE t I Conselho Direto:' fia CMXA l>�-

de quem ocupe uma cátedra. AI'fredn Altémberod' em Urambu ; DOS FUNCION.<UUOS PúBLICOS t, asssim constituido : :'rcsidentt"_,

R ·b
'

[es ores Rllpp fi - em 1.647, o General Siege- DESTE ESTADO, acaba de pagar o Il':,h.13rdo Vitor C"IJnll " Secrctúrí.
'

_
ecae so re os Pj'O s

'I Dep.)is de curta estadia em
�

Junior e Wqnderley
.

Junior � nossa capital, regressará, via ,�1undt von SchlwJ;lpe evacuou a PECULIO de Cr$ 2. 024,80, aos her- Jl, eronso Linh.rre s ; 1l''joure'I':;�
maior severidade da censuro., tan- f

.... llaa de Itaparíca, seguindo para deiros do extinto associado FBAN- r .'ii·oldo Alevs; � membros, OiavJ'��
. aérea, hoje, a Porto Alegre, o Sr Recife que estava sendo bornbar- CISCO ORLANDO DE SENA CON-' Olheira, José TOImi, • de S,,"s" l�'

to mais acertada quasüo 'lhrs "

Alfredo Altembernd, operoso e deado ;

'" �

1
. ,

l t II
CEIÇÃO, no dia 18 do corrente. F. cderico Pedro [;'1 ·:·s.· ...

atribuida, no astinuuret . wnu O
dinamico Inspector Geral da

das reuniões da nova Faculdade
importante organízação . "porto

-:- em 1.650, em Salinas, nas Com cêrca de duzentos associados
•
::endo como e etc \ã:J gran,i,' uu

de Filosofia, uma curiosa infIuên-
margens do Beheribe, os Capitães de primeira e segunda classe, a CAI- i 'I�de nur a tod JS u": geral, (, 1'1111- .. ·

.ia ab.e1'j'wlte MO só da ética so- Seguro" Cia. de Seguros Geraes, AntonIo Ferreira Machado e Apo- XA BENEFICENTE DOS FUNCIO- .. :: nali,smo quer 1rtlllie',[n , t'sLl.lu:,t:

dai e, conseqttentemente, dó bom para os Estados de Paraná, San- linário Gomes Barreto derrotaram NÁRIOS' vem cumprindo regular- JII 'I der .... l ou m '�·a:-J das UIJIMijui--·

trato entre pessoas de cultura, mas
ta Catarina e Rio Grande do um corpo holandês e duran.te· a .me·nte o qeterminado em seus est.a- ;1,>, deve fazer pa:te da CAT�A BE-

também das clássicas praxes ,de Sul. - perseg'uição .Gomes Barreto foi :ntos e tão logo seja j)'c'hsi\'l'l, •. lJ- - JCENT_f, pois �1';�1I1I prol. ,;(O�'1 "�,,.

acatamento' ás delibCJJ�aÇ:ões 'da S. S. que durante muitos anos, modo; tros benefiCios seriíel prestados aos lI'" �.(;j( sob �e 1 !Ou, LHI" e de {Pj('

i • 'b'l ,.' . residiu em nossa terra, conta - em 1. 808, o Fortim de A- seus contribuintes. ;k s: u(;lJendem.
maioria, nas assem etas O1'ganzza-

aqui com grande numero de prouague, na Guiana Franc.eza, foi São seus fins, auxiliaI' a fmijiliJ Com maior numero de as�,oeiad..s_

da;'01'Vellt�tra tão a1'1'astado1' é o amigos, que muito folgaram em atacado pelo ComandarÍLe Yeo (in- do associado, com J 'pag:u;:enll) do a CAIXA naturalmente I)'),I�rá de-·

tornar a abraça-lo. gles) e o Capitão-tenente Luiz da pecúlio a que êle tL'(,;, dil:eito; a.in- senvolver seus pontos de IlPnefke'·.1---
prestígio desses dO'is professores,

.

rlit e' Nós de "O Estado" que tam- Cunha Moreira, mais tarde Almi- ó,r pecuniáriament�, aos sócws, rle cia em larga escala,. danflo l'!'ai!.
que a nenhum de se1f,S eru'11 os

honrados colegas pa1'eceu demasia- bem nos consideramos em in- rante e Visconde de Cabo Frio; �onformidade com .1:'; no '11l2', '. .,1:1- vantagens para seus associadns.

do anuirem todos,' individuaL
cluidos em seu circulo de ami.: - em i. 833, foi ,suspenso das d.·,s ])elo Conselho' imt.itllir IlUHl s> Parabens aos seus dirigentes pe

e coLetivamente, a mn gesto de .des- gos, fazemos votos que suas vi- funções de Tulor ·do Imperador D. çi:itl p�e.dial e oUlr:J'; �e. :IS�i�t,',11l'ia lIa. util sociedade que estão lf>vando>

cortesia, que, a um só tempo, o se. sitas se repitam e desejamos-lhe Pedl�-O II e Princesas, arrancado do 3�jS SOClOS e suas l:!mIJ.<l�: J:nantt-r, avante com firmeza.

r'ia também de acinte vulgar, feliz viagem de retorno aos seus Papo de São Cristovão e remetido

Já dissemos que muito a contra- pagos. preso para a Ilha de Paquetá, Jo

sé Bonifado, como suspeito de
gôsto estamos aludindo a um a�on-

P d N Itecimento que tão mal l'epe1'cute resente e ata cOl\spirar contra o Governo;
- em 1.842, .nasceu nesta então

/óra dos circulas diretamente en-

volvidos. E repitamo's que não cre-
Escolher' um pres<ente de Na- Desterro, hoje FIoriang,polis, Jo-

tal é um ato de meditado cari-· sé Candido de Lacerda Coutinho,
rnos de· justiça gey.eral'izar as t'es-

, nho. Ao vermos a namorada, a vindo a falecer em 2 de Novembro
ponsabilidades, senão para lamen- ,

..

tar que motivos de afinidade cuI- noiva, a mãe, a filha, pensandO de 1.900; t

longamente nessa complexa es ,- em 1.8'61, faleceu Francisco de
tuml, de q,feição ou rJ.,e camarada- .'-

colha temos vonade de- nos Paula Brito, livreiro e impressor,
gem, tão imperiosos sejam flue ex- ,

aproXI'mar e mostrar lh'es uma .anim,ador no Rio de, Janeiro dos
pliquem a solid(O'iedade de loda a

.

-

Congrega,çáo (lOS ,sentimentos ,ou criação c,lêste Natal, onde SE; primeiros ensaios de muitos dos

conseguI'u O raro m'lar;' d l' nossos -escritores e p·oétas. Nascer'a'
ressentimentos de dois dos seus

I tSre e a l-

ar a uma evidente ut'l'd d no Rio de Janeiro em 2 de Dezem-
componentes. Mas, é de vislum- , I I a e, o ,

brar-se, por detrás da int1'ansigên- indefinido encanto que (' Natal bro de 1.809;

cia do ponto-de-vista defendido pe- inspira aos artistas. E lembra� �em 1.864, a Brig'ada de Volun-

mo nos de um estoAJ'o �I'rrlbo'JI'C tários de Cavalaria .Brasileh,a, co-

Za Faculdade de Direito contra a .

- i'., E;-

mente em ld d
.

G'll t mandada pelo intrépida Gener;l
maioria dos fundadores da Facul- O ura o, que a I e ,-

. te
•

"t
.

t· t Neto, reuniu-se aos 'sitiantes de
ddde de Filosofia, interêsses poU- e" e ano apresen a, Jun a-

ticos bem caracterizados, mas, ain- mente com vistosas caixa con- Paissandú�

da, bem dessimulados, ao cú.mulo tendo 50 lâminas, onde. sôbre
- ·em 1.864, como ° nome de

motI'voS de Natal t- São Miguel, foi instalada a Comar-
de evadir-se à objeti'vidade impar- . , um car ao nos

cial e ao critério de cada um dos convida a enviar uma mensa-
ca de Biguasú, hoje prósper.o mu-

demais membros da Congregação gem de Boas Festas. ,. eom um mcipio, a cuja frente' se encontra,

Presente utI·I.) 'como Prefeito, um .sargento-reser-
Reconstituamos um episódio vlsta do Exército Brasileiro;

ilustrativo, Cogitava-se de discutiI
_ em 1.869, em 19uapú-Guá, no

e votm' determinada emenda aos

I
parag'uai, o Major Francisco An-

Estatutos de Façuldade de F.iloso-

Tf'a A F ld d d D' 't 1 ·omQaOdO oe,tter tonio Martins su'spreendeu e,dis-
1 • acu a e e Irei o, w- i! persou o acampanlento -do Coronél

-vendo por assente opor-se a cer�

4.

gUlea puro
Caneta, que ficou prisioneiro com

to ponto-de-vista propugnado p01'
,

mai-s· de 40 soldados, juntamtlnte
outras alas, faz constar, prêviamen- I com dois de ,seus ·estandartes. Os
te, que se desinte1'essa1'á da Fawl- Nãé' terá indislIestão Brasileiros constavam de 60 ho-
dade de Filosofia se vencidos fo- mens de Cavalaria da Guarda Na-
rem os pt'Íncípios que sustenta.

I
,cional;

Mas se' 'submete à' decisão do ple- NOVIDADE SENSACIONAL
Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA

- em 1.896, foi fundada a Aca-
nário. É vencida, Não se conforma DE ALUMINIO. com.prando o saboroso café demiá Brasileira de Letras;
com a deliberação da maioria - e MIMI. André Nilo Tadasco

Tplfgramas retidos
No telégrato Nacional, estão

retidos telegramas para:
Maida Angebín, Conte, Alva-

rç Pereira do Cabo, Nereu Phi- Faleceu, ontem, na Capital rlJ lhe passou o exercício da chefia UCl'>'

zoni, Segurança Lar Ltda., Jo- República, o venerando mnior Executivo.

ão Istude, Maria Clotilde Mati-
João Guimarães Pinho, figura de A noticia da morte do major João

as, Miltom C.ampos, Sydney
tradições nà política de �OSS') Ef" Guimarães Pinho repercutiu dolo-

Ross, Manoel Linário Leal, Car-
tado.

.

Irosamente em.' todo o nosso Estado, .

. míta Nabas, Ruy Carvalho, In- Relevan�issil1l?s os serviços PI esl onde o -ilustre morto gozava de be-'

dalícío M. Nascimento, Ota-
tou o extinto a terra catartneuse, ,ral admiração e, especialmente na

rcílío Silva Toso, Nair'Matos,
como homem público 4e serena e, cidade de Laguna, onde longamente

Deputado G.asparíno Zorzi, Do- profrcua atuação. "I vi:_êra. e, �esta capital, onde th,era;

nal Ltda., Dr. Jereson Matos,
Entre os cargos de mais relevo açao politica de destaque.

Zanelato Fernandes, Comte. que ocupou estão o mandato de I O Govêrno do Estado, em sinal

Armando Pinna, Célia Silveira deputado ao antigo Congr�sso �k- de pesar pelo infausto acontecímen

Caetano Francisco Gil Rosa presentativo de Santa CatarInr- " to, decretou luto oficia)', nos· dJí'.S'"·
José í:ta�ar Mourão, João Naza�

IOde
Governador interino do Esla- 20)· 21 e 22' do corrente,' em lodo Ü"

rio Pereira Maria Almeida Pe- do, que exerceu na'. qualidade de território do Estado.

dro Radio 'pa.nair, Aníbal Melo, Pre�ide_�te daquela Assernb ióin' I A Assembleia Legislativa prestou"

Raul Pereira, Joana _ Praça Legislativa. Isso ocorreu no ano ao extinto a sua homenagem. sus-·

Pereira e Oliveira, de 1914, quando o então Govevna pendendo os 'trabalhos de hoje por'
dor Vid"a I Ramos, com o fim de meia hora, ern testemunho d� p-sar, ..

desincompatíbiltzar-ise para as "O Estado" envia à, f'arrrilia enln=

eleições de senador da Repúhli-:a. tada sinceras condolências.

FlorI8..6polls, 2 , vezembro de '948

Major João Guimarães. Pinho,

Cai'xa B. dos funcionários
Públicos ·do Estado

Grandioso Festival
de Caridade

TItOS TEMPOS"; a enc:mtaclor3\':!
menina ONY Furtado e senh(lrinha_
DILZA DU.TRA, que se farão !Jllvir
('111 números nóvos, acompanhadoS'"
peb Orquestra JUVENIL dr,Fioria-
nÓpolü;. ..

A Orquestra .Juvenil de FIon"nó
polis ]101' sua vez, 'está ensaiando
um programa de músicas escolhidas,...
c"'ll].'letamente nóvas e qu,� esta-·
mos certos darã'o motivo a serem

bisadas com entusiasmo,
E, finalmente, um' beIíssÍIr.o con-

cêrto da querida pianista VELMA.
BTCHTE que tão brilhantelr.ente·'
vem se distingu�d') na Capital' 1< e- ..

dera!.

..
Por iniciativa das Congre3udas

Mariana;;; da Imaculada Conceiç!'io
será realizado dentro ae POUCQS
(Uas, no Teatro /,LVARO llE CAH
YALHO, um grflndioso festival de
Caridade. . .

Pelo prógrama, que está 5en,lo

caprichosamente organizado, pede:
mos :->diantar; sem exagero, sera

um festival raras vezes assidido
nesta Capital.
Tomarão parte, o lPeqtieno PIa

nista LUIZ RTCHTER, que execu

tará, com o Quarteto de Mus;f:as
Clássicas da Orquestra Juvenil de
Pé\rianopolis, a linda }WCJ <h! I.l.
Silvestri, - SERENATA DE OU-

A DONA' DE CASA

pr;fere uma ·BATERI.I\ DE ALUMINIO?
Pode recebe·la de presente, preferindo o CA

FÉ MIMI. E como ê delicioso o café MIMI.

. .

Màrio 5o.usa 'e sua gaita
A Rádio Guarujá está' orgqni

za,ndo dois grandiosos "Shows" -

a serem apresentados e irradiarias

nos dias 25 e 26 do, corrente, no

Teatro A. de Carvalho e Cluhe 12

Mário Souza e- sua gaita
uma das grandes atrações

será'
de"ses:.,

de Ag'(J�tÜ', réspectivamente,.
Essas aPfes!en'ta�,õe� ser;ão

trocinadas pelo Serviço Social

Comércio (SESC).

te, tambem, "Os Cancioneiros" -

Garoto Neni, Regional de Or1al1-

do, Daniel Pinheiro, Embaíx�da,

da Alegria, Coutinho FíÍho, Zi.::J.i
do nho, Osmarina Monguilhot e i'JUi- .

tos outros. ,

"Shows", dos quais tomarão pal'-

FReCHANDO •••

Os s1's. Bayer Filho e .\Vanderley Junior, ambos ilustres,

CONTRA CasPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AF'lCCOE'S DO

COURO CABELUDO. -

iril6 aos tribunais em busca 'da anulação de algumas decisões

da Assembléia Legislativa. É o que conta o Diário� de ontem.

O interessante, de tudo isso, é que os' aios cuja anulação vai

ser pleiteada) ainda não 'silo atos. O objeto do anunciado recurso.

como tódos 'sabem, ainda não tem forma jurídica. A divisão

territorial do' Estado ainda não foi votada! Melhor andaria o

órgão udenista se, ao invés de elogiar os dois advogados, futu

ros recorrentes, com as galas de ilustres, escrevesse, em subs

tituição: os apressados causídicos ... Pelo menos, assim, ,a"

gafe seria menor,.. Resta-nos a certeza de que, aquela' nota,
foi redigida pelo professor que não é catarinense � Essa, a jus

tiça que devenlos prestar ao dr. Bayer Filho) nosso cQ..nterr!\. ..

neo, e incapaz da cincada' que o Diário trouxe a furo, anteda

tada!
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GUILHERME TAL

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


