
A Câmara udeuista drl Bom Reuro tentou um assalto aos
cofres municipais. O' Presidente sanciona leis retroativas para
eDcher o bouso dus udeoistas. Recurso do Prefeito pessedlsta.
JéuDllcamos abaixo, reservando-

I Fevereiro, o que porem não acon- onerosa aos cofres de uma comuna
nos o direito de comentá-los, dois

I
teceu. sabidamente pobre.

atos que condenam duas resoIu- 2° - Esta decisão da Câmara É que deram Cr$ 40,00 per ses

çóes, o primeiro e a Lei n. V 11, da apesar de não ratificada como devê- são aos vereadores residentes no
Câmara Municipal de Bom Retire" ra ter sido, por resolução, foi cum- primeiro distrito c Cr$ 80,ou para
aprovada pelos udenistas vereado- prida, tanto que reunindo-se ela os outros e estabeleceram que a re-

I" dres ; o segundo é o recurso contra durante toda a legislatura de 1948, muneração seria paga a contar de Ma ogro e
essa lei, interposto pelo prelcuo nada receberam seus membros (3)S Fevereiro de 1948.
pessedista. Ei-lo. cofr-es Municipais.' 5° - Também não está de acôr- busca pê"Anibal Paes e Lima, Presidente

'

3° - Não obstante isso, a última do com a Legislação em vigor o U·
da Câmara Municipal de Mom Hc- sessão da Câmara, isto é em No- preâmbulo ela Lei (?) em apreço, Os escribas do UDiário" vi-
tiro, tendo em face o estatuído uo vcmbro do ano em curso, a banca- visto o' Presidente do Legislativo vem, de um tempo até os dias
§ 4° do art. 66 da Lei Orgânica dos da da C. D. �., por todos os seus ter sancionado uma Lei decretada

tiMunicípios, faz saber que ela decrc .. membros presentes, em número de pela Câmara, baseado no artigo 63 de hoje, assoalhando men iras,
ta e eu sançiono a seguinte: cinco, aprovou a Lei (?) anexa, em § 4° da Lei Orgânica,' artigo este e, o que é pior, difamando com

LEI N. VII que contrariando a decisão anterior, que se prende aos Vetos do Poder suas calúnias, os homens no-
Regula o módo de pagamento da perfeitamente certa, e ele acôrdo com Executivo, e que portanto nada em nestas e intimoratos que, não

renumeração dos Vereadores. ,o disposto no artigo 3° das Dispo que ver com o assunto. lhes batendo as palmas, antes,Art. 1° - Os Vereadores da Cá- sições Transitórias ela Lei Orgàni- Estas as razões com as quais sub-
mara Municipal de Bom Retiro per- ca dos Municípios fixou rcmuue- metemos o caso a douta apreciacão ao contrário, criticando-os,
ceberão, inclusive no presente rução aos Vereadores. dessa Assembléia, esperando que a ininterruptamente, são a causa
exercício financeiro,

.

o subsiciio 4° - ,I>.,. medida nula e. errada ]]e-'llJWSlna. se digne anulai' a Lei n. -; do mat-estar dos encapuçados
igual de CI'S 40,00 por sessão a que las simples razões já expostas; ;l)ll (:'-, (que devia. ser resolução por ser pretendentes à chefia políticacompareceram:

.

senta "1.0 entanto' outras singulari-" tratar ele ato que diz respe'Ic a
Art. 2° - Aos Vereadores domí- dades que merecem ressaltndas. ,pl'ópria Câmara) elo Legislati vo do E.stado.

ciliados fóra do distrito da Sédr. S�- Nfo satisfeitos os representantes Municipal de Bom Retiro. afim de OVa, muito engraçado seria
r-á atribuida a titulo de ajuda de da U. D. N. no Legislativo Bomrc- rrue possa vigorar o oue foi if'ci(�i- se, por artes do Demo, de paz
custo a importancia ele Cr$ ,10,00, tirense cm modificar decisão já do, unanimemente, pela Câmara eh! com êles, lá num aziago dia, portambém subordinada ao compareci- adotada no prazo hábil e legal, o �P�,ci'ío iealísada em Dezembro ;11' •

menta na fórrna do' artigo anterior. fizeram pai' Lei quando deveria ser 1947. experiência, ao menos, os ms-

.Art. 3° - Fica o Prefeito Muni- por Resolução, e ainda estabelece- Termos em que Pede Defer-imento. semos guindados à çovernança.
cipal autorizado a afetuar as opera- ram -Iisparidades entre vereado- Prefeitura Municipal d� Born Que aconteceria? Nada, abso-
ções de crédito uecessárias ao CUl11- res de uma mesl�la Câmarà e. d_e- Retiro, CI11 20 de Dezembro ii" 194.3 .. lutamente nada de, bom. De
primento da presente. Let... ram efeito retroativo a uma decisão Arno Oscar Meyer; Prefeito.

. mau sim. Pela amostrinha queArt. 4° - Fica a Secretaria Ja

Câmara Municipal autoriãada a Ior nos dão, amiúde, o regime se-

necer os eleJllf'ntos nccessártos ao

TOJO, ENFORCADO ria de infâmia e de irresponsa-
eompútadas diárias e ajuda de f'U,o- bilidade.
to de que tratam os artigo� 1° e 2°; Suceâer-se-iam. os desatinos,. Art. 5° - A presente Lei entrará

A I_ .

em vigôr na data de sua publicação. execucao rea lzou-se aos prl-
cometidos, com certeza, anõni-

Revogadas as disposições em ('on-. mamente, como soem fazer os

trá rio. ••

t 'd I que não têm bastante moral
Sala das Sessões, em Bom Pct.ro, melrOS mlnu os e 00 em para se responsaoüizar pelo ve-

aos 30 de Novembro de 1948. '''''' d f t'

(Ass.) Anibal Paes e Lima, P:'ü Tóquio, 2 3(U. P.) - Em CU)11l1'l- de 'vid,'i, lhe Iôsse servida comida ueno e sua, pena in aman e.

sidente.
. Imento à �e_ntença ditada .pelo Tr-í- japonesa. Esse pedido foi atendido Nosso diretor, por exemplo,

(Ass.) Antônio Francisco GInso- 'i �llnal Mlh�ar In�erna?lOna! do pelas autoridades. Todos os conde- não lhes dá trégua. Todos o
ní. 1° Secretário. Extremo Onente, a meta-noite de nados passaram seus dias finais es- sabem. Par que?! Porque já os
(Ass.) Leopoldo Jacinto Martins, ônt.e11l foram enforc�dos, dentro do crevendo cartas. Durante o dia de conhece de sobejo' e aponta, se-2° Secretário. ruais completo segredo, entre as ôntem, comeram frugalmente, não
Está conforme o original. sombrias paredes da prisão de SlÍ- somente a comida [aponesa, mas quiâamente, as calinadas que
Secretaria, em 20 de Dezembro gano, .) llrimeiro rnirristrn japonês, também as rações norte-americain::;:,. lhes' são costumeiras. Daí seus

de 1948. Hideki Tojo, e mais seis outros Os r-itos finais foram cumpridos em repisados ataques que têm o
Arno Pedro de Almeida. Ssere- "senhores da guerra" do J�pão. um templo, budista, especialmente zfgue-zague do busca.pé. Esfor-tário". Três horas e meia após as t'xe· construido pelos norte-americanos.

cllções, o comandante-supremo f;n� em Uli1a das galel'iali da prisão de çam-se para lhe dar direção, na
EXCELENTISSIMO SENHOR L'flE� fôrças aI'madas aliadas n[1 Panfi. Sugano, onde os condenados esta- ânsia de atingí-lo, mas não con
SIDENTE DA ASSEMBLÉIA LF.,;. co, General Douglas' Mac A: tbllr, "am encarcerados desde o dia qHe seguem. Verdadeiro malôgro deGISLATIVA DO ESTADO tornou publico o segrêdo que hl'lVü� o Tribunal os cOIlQenou à 1'10rte. pirotécnica. É que todos os queAHNO OSCAH MEYER, Pt'deito eru torno das mesmas, através do
Municipal de Bom Retiro, c'om fun- seguinte comunicado oficial: "Sete .analisam' os tatos e os homens
damento no artigo 76 da Lei Orgâ- criminoBos de guen'ra japO]1csse. - não hoje, apenasmente-
nica d.1s Municipios, requer se (1Íg- condenados à morte pelo Tribunal

A 1:" , firmaram a convicção de . que
:ne Vossa Excelência submeter a Internacional do ExtremQ Oriel;l�, r...tiopl"a quer nosso diretor se bate em defesaapreciação dessa 'ilustre As'Sembléia foram enforcados ás pri111eil'a� �y._
as razões seguintes com as quais l'as ele hoje na prisão de Sugano. B d I

dos direitos da gente catarinen.

espel'a !.eja declarado nula a Lei Os primeiros ã serem justifica(1os' a oI! io se, a.legre e feliz, em 1930, por

ln(). 'p7'I'ein,Cl�d,ltel)slateP(0Iar ccoa·Y)1)iaa'rabarli:Xe·-satd,e'\.�lel'� rforam (1\)15 'tge�erHa�ds kI�enT,ii. D()il;rar;'�' LONDRE
.E e a vê-los pelas costas. E o tempo

> ,,- wane a SUl, I e) Ola t� el- S, 23 (U.P.) - A le- decorrido é muito curto paranídpio. . taro KÍl11ura: Os quatro forn:11 l'U- gação da Etiopia em Londres esquecê-los. Quem ainda.1° - Na pl'Ímeira e última �;es<;&o forcados simultaneamel1;te. N(, se- hoje
do Legislativo de 1947 ql1e se ;'eali- gundo grupo de e.,nforcamento si-

anunciou qlle aquele pais pediu não leva ambas as mãos à ca
zou no mês de Dezembro, ii Côma- I tnultaneo, era composto dos seguin- a entrega do' marechal Pietro beça, apavorado, em se lembran
r'a Municipal, obedecendo o disjx,s- te condenados: Generais Sbeiro....lta- Badoglio, eX-lprimeiro ministro do da orgia pública dos mora�
to ao artigo 3° das Disposi,;:õ('s gaki,

.

Koki Hirota -i1éUaro da Itália, e marechal Rodolfo listas que daquelaTI'ansÍtórias da Lei Orgânica ilel.er- Kimura. Os cond os fOl·aIP. no- G
exsurgem

mínou os vençimentos do Pi'ef,j- tifieados de qu Iam ser execlüados
raziani, ex-governador geral �poca?

to Municipal, bem como df)1ih"rou ás 21,00 horas do dia 21 ele dezem- da Etiopia, a fim de serem juI- A bancada da UDN está julga.
por sugestão de um dos senhores bro. A seguir, foram cOl1duzido� ao gados como,criminosos de guerra da. Sua desistência das comis-'
"en'adores que os mesmos presbl- "C)nfp,sionqrio do capelão da pri- O pedido foi encaminhado acs sões, menos da permanente,"am gratuitamente seus serviços ao são, de dois em dois. Cada �lm do!'. governos da ,Grã-Bretanha, que, como se sabe, ê remuneraMunicípio,' tomando em consic:cril' con�enados pediu para ficar a S("s,
'í'ão aSila sitllaçã'o financei :'a !)]'p" no!' uma hora, com o Dr. Shinso ;ra::ç�, Estados Unidos e União

I
da, atesta seu' pouco caso aos

('/'ria, " que I) a.ssunto s�ria )'<;sol· Hanayama, sacerdote budista 'Ia 00vletlCa, de acordo com os ter- problemas do povo; ou, por ou
vido flefi nltivamente na prii1iPÍl'a ,prisão. Ai sómente foi feito um pedi- mos do tratado de paz com a tra, muito 111.elhor nenh1lm
.sessão do coren[e ano, Isto é t'J11 do. Tojo per!iu que, no último dia Itália. ,. caso aos problemas' do povo.

..
_ ....

_

A NOSSA CAPITAL É HONRADA, COM, A PRESENÇA DO PRECLARO
.
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O diretor âêste jornal o que
faz é apontar ao povo, tim-tirm
por tim-tini, os êrros e a des
mesurada ambição dos preten
sos líderes.
Entre nosso diretor, caiari

nense da gema, e 'os escribas do
"Diário" - entre êles, o sr,

Wanderley, paranaense - o po
vo não desconhece quem lu
ta por sua causa, que é nossa

também.
Porisso os sórdidos ataques

do "Diário" não Chegam até
cá. Vpltam, diretamente, pres
surosos, ao lagar donde sairam,
'E:) o que é mais engraçado, se

ajustam perfeitamente a nari
zes e a encéfalos conhecidos.
Tão conhecidos que o povo Ja
os identificou. E, para nós, por
enquanto, basta isto. O resto
'l)irá em envelopes fechados,
dentro de cabinas indevassáveis
etc. etc: A lição oportuna. Jus
ta, também.

Petróleo' para o
Cao.adá da
Venezuela.
OTTAWA, 23 (U. P.) - Um

alto funcionário do govêrno dis
se que a escassez de petróleo nos
Estados Unidos influiu na trans;
formação da Venezuela em fon
te de abastecimento do Cana
dá substituindo o país vizinho.
O funciopário fez eSSa declara
ção baseadas em cifras divul
gadas oficialmente. Durante os

'primeiros nove m�&es deste ano,
as importações da Venezuela
aumentaram de 20.859.000 para
28.709.000 barris.

Inalterada a

sítuavão .oa China
NANKING, 23, (U. P.) - Não

houve nenhum acontecimento
de importancia nas frentes, de
combate da ChIna no dia de ho
je. Enquanto isso, tomaVa pos
se em Nanking o novo gabinete
que, entre outras coisas, preten
de conseguir uma paz honrosa
com os comunistas através de
negociações. A lista ministerial
foi ontem aprovada pelo general
Kai Shek

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tão trágica como os Bosquimanes a extinção desta tribu. Já não
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d·· tantes do centro e do Sul da Africa de secação. É o impaludismo - que
Redação e Oficinas à rua sas ro OVlar18S, ,de quem temos noticias fidedignas, continua, a fazer 'muitas vitimas

eo-IJoãb Pinto n. 5 I

'os Bosquimanes são os mais anti- tre os Bosquimanes - combate-se
Diretor: RUBENS A. RAMOS OGUNDA:FÉllU gos, Isso não quer dizer natural- procurando mover aos Bosquirnanes

Exp1'<eslIO São Cistovlo _ IAcuna mente que são os prinieiros habi- tomarem regularmente quinina. A I7 hor-as. tantes destas regiões. No século XY comissão muito competente de Im--\uto-V1açlo Itaja! - ltaJai - II IM!-
ruo . foram expulsados pelos Hotentotes. paludismo da antiga Sociedade das

16�:fIO BruaQuenae - :aru.Que -

No século XVI outra vez por várias Nações diz na página 125 da sua re

Expresso Brusquen•• - NOTa "l'Hnt(> tribus de negros, Baptun, que vie- lação publicada em 1938 (edição
- A����t��8. Catarlnen.. _ Jomvu. ram do Nordeste e depois no sécu- inglesa) que na prática a quinina
- • horas. '

lo XVII pelos Eurojieus, que vie- continua a ocupar o primeiro lugar
_ A�U:;!':to Catarln�.. :- CUl'1tAJba

rarn do Sudoeste, É evidente que os entre os remédios contra a malária,
'Rodovlã1'18 Sul-BTIIJIU - foMto .&.lqr. Bosquirnanes que são de mediana a causa da sua ação fidedigna, e ii
- 3 horas.

'

,
,

Rapldo Sul-BrasUelro - JomT1le - estatura e não dispõem de boas ar- sua toleráncia completa, junto a
lo li e 14 horas"

mas foram vencidos sempre. Atra- um conhecimento amplo do uso aTERCA-FEIRÃ
Auto-:VlaçAo CatarlnellH - Pbrto .Al.. "és dos séculos tem sido persegui- da dosificação. A Comissão reco-

gre - 6 horas. '. .

d,Auto-VlaçA'o Ca.taI'lne1lH - Curitiba dos e matados, Não nos surpreende menda a titulo preventivo uma 0-
- A�t���t�ao C8tulnenH _ Jom� portanto que o seu nÚJ11�ro sempre se diária de 400 111gr durante o tem-
- • horas; foi diminuindo. Além disso as cri- ])0 da' doença e alguns dias depois
A\l-to!Vlação catarlnen.. -' TlJball"lo

anças _ sobre tudo as do sexo mas" e prescreve para o tratamento uma
- 6 horas" .

di
-

Expresso sao CrIr'óTlo - Lacuna - culino - recebem uma educação tão dose diária de 1-1,2 gramas iarras
7 �:;�sa Glória _ IAcuna _ "'" dura que os débeis costumam' 11101'- durante 5-7 dias. Pai' quase todo c

ASSINATURAS t 6'1.0 noraa, rer muito novos. A terceira causa mundo a quinina tem triunfado,1\1 C i 1 Expresso Brusquen.. ..;_ Brulqu. -"la ap ta. 16 horas. da extinção dos Bosquimanes é a mas sempre há ainda pessôas que
Ano ...

'

....•..... " Cr$ 90,00' A·�to.Viaçllo ítajLl - ltaJal .- 111 hOo
escassez de alimentos que lhes tem não têm confiança neste remédio

Semestre .. ,- � •... Cr� 45,00 l'a�PldO Sul Brasileiro - JoInT11. - te assolado no curso dos tempos. A .sirnples mas eficaz. Assim é com os
Trimestr Cre 2500 11 e 14 horas. '

.

C it
e ,....... ,'" , QUARTA.FERA quarta causa por fim é o irnpaludis- próprios Bosquimanes, Olll mUI a

Mês Cr$ 9;00 Auto-Yl",çlo catarlnenH CurtUba
mo que no tempo das chuvas se Ir' paciência c perseverância se procu-

N
'

Is C" O 5 - li horas. .umero avo o _. r", , o Auco-vtação catarln_ Jolnvlle nifesta epidémicamente 'entre oSI ra porém convencei' também l',ta
No Interior - S horas.

Bosquimanes, aumentando muito a tribu de tomar .regularmcnte qu i n
Ano ', .. Cr$ 100,00' � • __A6��':iV���!�, Catarlnenae - Lacuna

mortalidade. Nos últimos anos o go- na, a fim de prevenir a cxtiriç-io"'Semestre ••...... Cr$ ,80,00 ;-, Rápido Sul BrBBUelro - Jolnvll. - ••

T· st Cr$ 35; � 5 e 14 horas. "rtme re •.... , .. , ,00

!
',Expresso SlIo CriSWTlo -- La�. - I

Num'ero avulso Cr$ O 60 7 horas, - I. . ,

I Expre$110 Brusquense - Bruaqu.
116 horas,

AnúnciQl.aedÍante contr�to. í ra�utO-ViBçãO ltaja! - Itatal - 18 ho-

Expresso Brusquense - Nova Tn!nto

O ........ - j
- 16,30 horas. '

,s onl!P II, mesmo nao RodovUírla Sul BTHll -. PGrto �.I
'

publicados, não serão - II bor&B.

, devolvidos. Auto-Vlaçã�ung'�i� peno' Faça .eu pedido por carta �11 telegrama e pague

'A
direção não se respon- 'Alegre - 6 norae.

I sómente quando receber.
, AtlIto-V1ação Catar1neIlJl. - CUrlUba

sabiJiza pelos conceitos - 5 horas,
Auto-Vlação catarlnellH - J,otnT1l.emitidos nos artigos _ II horas.

assinados, Aut,o Vlaçllo Catarlnen.. - �bario
- a horas.
Auto·V!açAo CatarlneIlM - Laguna�"'."""""""'.'.......,.... ..............."""......

- 6,30 horas.
,

Exp-resso São Cristovlo - Lacuna -
7 hora's, '

,

Eitilprêsa Gl6ria - Laguna - • 1/2.
• 7 1/2 horas.
�esso Brusquen.oo - BrullCjue -

18 horas.
..luto-Viação ltaja! -:- ltàja! - la hO-,ruliAPldO Sul B1'8sileiro - -Ír41nTU. '-

A_III fi 14 horas.
Empresa Sul Oeste !.tda - XapecO - Ia

- • horas.
-

SEXTA·FEIRA
RodOTiArla Sul Brasil - P6rto Alqre

- li hora'B.
Auto-Vl.!lçAo catarlnense

- 5 horas,
AutO.Vlaç!1o catarinen.se

- II horas.
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Hor.áriO
Segunda-feirá

PANAIR _ 10,40 - Norte
VARIG _ 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO, DO SUL - 13,55

Norte

•

I
Terça-feira

10,4.0 _ Nort.
"lEtRO DO SUL - 12,00

"orte
VARIG - !2,3(J - Sul
PANAIR _ 1::1.50 - Sul.

QUCfri:a-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL - H,OO

liorte
VARIG _ ti,to -'- Norte
PANAIR _ 13,50 _ Sul

•

Quinta-feira ,

PANAIR - 10,40 _ Norte
PANAIR - 13,5Q - Su�
VAitIO - 12,36 - Sul

_

CRUZEIRO 00 SUL - :1.3,55
Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

'uI
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL - 7,20
iNorte
PANAIR' - 10,40 - Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR � 13,50 _:__ Sul

Jjábado
VARIO _ 12,.30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL' _ 13,55

lIorte
Domingo

PANAIR - 1()',40 - Norte
CRUZEIRO 00 SUL '_ H,OO
PANAIR - 13,50 Sul,

Cul'ltiba

Jo1nvUe

Auto·Viação Catlll'1rnenM - �
- 6,30 hors,s.
Expresso São CrtstovAo - La«une -"

7 boras,
. "uto·Vlação ltaja! - lta,a! - UI ho

. ras.

J!lxpresso Brusquens.
16 horas.
Rápido Sul Bra.sllel1"o

àa 5 e 14 horas,
SA.BA1X'
C8tarinen..

BrullQu.

Jolnvlle -

Au'to·Vla.çlo
- 5 horas.

'

Rápido Sul BTaslle.Lro -

às I) e 39 horu.
- II horas.

Auto-Vlacão Catar1nenst!
- & boras.
Auto·Viação ca,tarl/llenM

- 6 boras.
EXDr�sso São CrllltoTllo - Laguna -

7 hOras;
.

ExpreSllO Brusqu_ - aru.Que
14 horas. ,

-Aute·Viação naja! - Ita1al - 11 bo-
raso

IExpresso Brusquen.. - NOTa TreI1to
- 9,30 horu.
Expresso Glória - LquJIa - • 1/2

e 7 1/2 bora&
I

-

CurtUba,JomT11e -

- J01n�e.1i_ Tubarlo

I Dr. CLARNO G.
GALLETTI 1

ADVOGADO'
Crlm•• cf...l

Coaatltplção' d. Soc1edad..
NATURALIZACOES
TítuIo. Deolarat6rloe

Elcritório • R••ilienela
Rua Tiradent.. 47.

FONE -- 1468

,i

li
, I

Relojoaria Progre15o,

de ]UGEND � FILHO
, ,

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

"

N 31 cr$ 100,00 N 9 cr$ 260.00

AMIR l;ATURNINO R. DE Bl�Jf�
e

SENHORA
participam aos' parentes e pessôas,
de suas relações o nascimento de,
sua-filha Sônia, ocorrido dia.
20:12-48, na Maternidade "Dr. Carlos,

Corrêa":
.

Escritório Técnico
Cid Rocha A·mar.1
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.

tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América dei Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu e&chtóriO'
(Rua Presidente Coutinho n. 22)"
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe-:

ciaís atenções de seus amigos e

clientes.
Pedro Medeiros. Auxiliar

........................�
•

[Datilógrafa"
I diplomada• •

•
•
•
•
•
•
•

I .

Caixa postal 55.
• •

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

Ofe1'ece s�us serviços.

Umél maquina fotografica
americana de focil

·1
I
i

Despertador de bolso
ilumina a ,noite

Suia.o de qualidade

Cartas a Maria Inês
Ferreira ..

'NEM SE DISCUTE I

,lo,'m minha casa só se bebe o delicioso, CAF$:
Ml!>Il, aínda mais agora que está distribuindo,
como brinde, valiosas BATERiAS DE ALD·

MINIO .

SENHORITA!

manejo

NOf.oa reloqio. são acompa nhado. do. re.pectivoI certificadoa
ele garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS -- ENVIAMOS 'GRATIS
.

JUCEND & FILHO \_
Curitiba - Praça Tirade:tt.. 260 '-,- Paraná

'Yiage ·co� conforto.
. ,

I

pelo

«RAPIDO ',SUL BRASILEIRO»

A ultima creação em reiri
-

f
gerante é o Gl1araná KNOT
EM

.

GARRAFAS GRANDES
Prelerindo-o está

acompanhando a moda.

Diarlamente entre

Fpolis•. -Itájaí•.Joínvíle-Curítiba

AGENTES
. ,

- Fiuza Lima & (rmão
!heiro da iJustraOllo��

.

lhe. em a.mavel gesto. Qlll càIioa _
excelente aperitivo KNOT. �_r.r.
.. v, Sia. de &erescentar..... ag>'act.
oe. & gentileza:ESTEJf 1.4.11-
BFl1lJ J1E!.J APEr71TIVO

i'I1ElJ/!.El(J!

A DIVULGACAO
Revisia elo Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural
Economico Financeiro

mensal. - Assinaturas -e Art6ncios.
POST o\L,577 CURITIBA

LIVRARIA· ROSA
I . (RUA DEODORO, N. 33)

li , ACEITA ENCOMENDAS

liDE SERVICOS TIPOGRAFICOS
.APRESENTAÇio IMPECÁVEL ENTREGA

-_. __ . RÁPIDA
Publicidade

}CAIXA

-

, .

•

-À

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

TOQlilO, 23 (L. P.) - O ex-prime'iro min isrto japonês, Hidiki
'!'ojo, ('. seis outras personalidades japonesas foram. enforcados hoje.
1 in comunicado do exército informou que a execução teve lugar IH1

rínzcutu prisão de Sugamo, num período que durou do primeiro mi
r.uí o após a meia noite até os trinta e cinco minutos. O texto do comu

lIi("ldu do serviço de impr-ensa do exército norte-amer-icano é o se

guinle: "EntrE' 0,1 e 0,35 horas do dia 'vint,e c lrês de dezembro de
! 9"8, foram enfol'cados todos os sete criminosos de guerra condena
do.'; pPlo Tribunal \o[ili VfI I' [nlel.'nacional pal'u {) �xl.l'rmo Odoente. O
spgredo que podeolJ os alo� da 'execução foi o mais rigoroso' l�ossi\el,
('Jll cumprimento a ordf'lls dit'l'lamenlc em::madas do genf'l'al Mac }\x
! IlUI',. Além do g,enentl ']'ojo fOl'am enforcadüs os scguintf> condena

dos,: geurl'al Kenji Doihara, do pxércilo mandch lJl'i ano : Koki l-nl·,11:1,
';x-l)t'imeiro ministl'o; general Seishiro llagaki, antigo mini,tl'o d�l

�llel'l'a; general I-I.citaro Kumnra, chefe dos. eXPl'citos japoneses na

;\!landcIHll"ia; general (",ane i\'1alsui, que comandou os niponko, 11:1

Lllintl r o tenenle gorn,eral Akil'a .'lulo, Chefe do r"lado maio!' jat)Ü-
n('� nas Filipinas. \... _

O br',pve eomunicacln ufil'ial nào f01'l1ece[J detalhe algltm da ex:�

(·ueil.o, O rXc'rcilo() })l'ometeu, enll'eLanto, que denll'o em pouco dará
;)l1blicidacle a relalos coibidos sobJ'c os, llltimo!> in.;lantes dos conde,

nados, na P1'Í�;lo, e os monwntos (lu,e
/

antpC"cdC'l'am o· cnf'orcalllpnt".VIAJANTES:
JUVENAL PôRTO o� ,joi'nalislas não f,ivej'am pPl'Ifji.:;siio 4e penett'a!' no lucal da COnSll-

VindQ 'de- Tuba:rão, onde exerce ma,.:i\o" da ,eulen!)a cQ_udpoalúl'ia do orgiio inte,l'nacional.
;as funções de Inspetor de Armas. e: _Foram 10dQs os �ete. CQIlc! ena'dos como responsúvris peb ,gllC'l'!':]
Muniçõ.es, encontra-se entre. ,lOS,

,. l:g/'essi\'fl no Pacífiro c 00 Exü'pmo Oriente. O julo'amenlo feito ]l01'desde ontem, o sr. Juvenal Porte. "

.' "_ '

�

Desejamos-lhe feliz permanência IIn1 tT1bllual ,composto de rpJ1resrn�ante:i de onze n<lc;or", duruu apro-

nesta cidade, onde o agttardam srw; I :.unaclamente dOls anos c melO. .\io qual'lel g'enenll .:iC anuncIOu qlle
,.inúmeros amigos. o� (:01':P08 dos condenados serao queimados. A fim de impedi!' as COll-

DR. AIRES GONÇALVES ';equrncias que disso possa.m advir, com l'espeito lb sua eonse1'Va�'fio,
Acha-se e'?tre. nós, pro�e�e�lte ;,Ie de., não serão entregues ás familias as cinzas dos condenlNJos. As cxc

·

'Blumenau o bnlhante causIfllcO f,r, ·Iu:u.rs roram levadas a cabo pül' elementos elo 'oitavo 't'xérciLo norte
'Aires GO{lÇalves, atualm<;nte tlxer- ilmericano. O general !'V[ac Artbul' rejeitou o pedido de clemência de
..cendo Sl'as atividades naquele Mil,

i()do� os criminosos dI'. guerI'a japoneses, em númel'o Ue vinte e cin,
nicipio.

S. s., que se fez acompanhaI' de tO, Os mltros dezoito condenados estão cumprindo as penas de pl'iSií0
--5ua exma. familia, tem sido muito li Lle lhes i'oraIl1 impuLadas. Dois dos condenados apelaram em vão pa
cúmprimentado por seus incontir- ra a Suprema Côrte dos Estados Unidos. Na 'seg[,1!1da-feil'a pas�acla, a

.. veis amigos e correligionários do f ,1)1'11' deeidiu quP o assunto rugia d SU<ll jurisdição.
.

P. S. D.

Às 9 horas, BOM DIA PARA VO
CE, a saudação de NATAL da malur
potênCia radiofônica, a-todos os sells
ouvintes de Santa Catarina e do
Brasil.'
Às 9,15 terá lugar o PRIMEmO

GRANDE SHOW DE NATAL, irra
diado diretamente do Teátro Alva
ro d� Carvalho,! em programa,;üt>

Rodeio e ,[birama, que criaram, patrocinada com exclusividade, pe-
lo Serviço Social' do Comércio

l'cwecti varrient�, os distritos d,e
(S_ESC) e dedicado inteiramente aos

Douto\' P,edt'inho e Miradol'. comerciários de Florianópo!ic;. Par,
Ar!. 12° _ A Divisão Adminis- ticipariio deste desfile: Regbn31 de

traliva e Judiciária do Estado Orland0 Dutra, com Nabor.. Daniel

comI)I'eende 52 Municípios, 213 Pinheiro, Zininho, Coutinho. Filb.o,
. Dião, .Tairo Silva e Osmqrina Mon-

dislritos e 3/1 Comarcas. O distri-
guilhot.

to como categoria única é a cir- A partir das 10 até 19,45 sel·il.o
TOQUlO; .23 (C. r.) _ Conhecem"se ag'Ol'a de.lalhes d'o pnfol'ca- cL;nscrição primária do territó- apresentados programas espeCiaIS

rI'O esLadual, para fins de adminis, de 'gravações, patrocinados pelasl,ll�lltO d.e Tojo e seis outl'OS criminosj)s de guel'l'a japoneses condena-
. _ mais importantes firmas de nossa

dos pelo Tribunal Intemacional. Os S>ete foram execuLados em doi, traçã.o públi,ra e da organ;zaçao capita!.'
grupos, pertencendo 'I;ojo ao prim_ciro. O condulor d� guerra japones� jl1dicüíria' Final111ente às 20 horas, será apn�-,

§ '10 _' a insül'lacão de disti'i- sentado o 20 GRANDR SHOW nl-!IIU Pacif'i,co 1.e\'e sua mOl'le pI'onunciada no,e minulos após pender da - ..,_.

('()f'da. tos clp\'prá ser pnecedida de d�li- NATAL.
'

BOAS FESTAS milação dos quadros urbano e .osu- Diretamente de seus estudios de
Do conceituado esta-belecr.·ne,rü:>

A· a· c
.

tó rádio-teátro, será ,apresentada
.

a
.

ImpOrf nCla dD °DSO d 110m I-
.'

·burbano, cujo alo descrimma -

CONTO M{'{'!, ��f;���i:l d�a��:S6�\���saSc��.:e��� " . ,to OS li e rc a rio( rio devel'Ú seI' enviado á Assem- ê�ti�)���ra���� leva att>'ôs I,�tt�
recebemos artistico cartão ie bClas A classe comel'Clal"la rsla c,onvoeada ·para co.la.))ol'al.' nü censo a bléia Leg'islativa, dentrl) d·e Ll'Ínta vintes uma história bonita de GIl$:-
festas I) feliz aBO novo acompanha· i ,'al'go do 1. B. G. E., e já pm execução. Qias da dala da instalação; tavo NevesFilhoJ sempre baseada

- do de fina cham�al1ha:. .' I TraLa-.s� de um· inquél'iLo, que não \isa apena� co�hecer' o núme- & 20 _ para atend,Ct' ás neces;:i- em'um,l música. Para a primeira au-

.

Somos grat<?s a, gentIleza do dlS- : o ou a qn::ll1qdade de trabalhadol'es daquel-P ramo de atiyidade, ma, d�des do, seryi\'o público, os distl'i- dição àêsse programa, foi es('o'thi-,
tInto conter'raneo que, sobrema-

I I' 'I' 't
- ". .

I d I I
da "A DEUSA DA MINHA RL\".

· neira, nos honra. .f'm Jrm I!1ves 19a1: a SI ,llaçao _econo:nlCo-,soela a c assE'. Los' poderão s,er divielidó.� em sn)- Tomarão parte os seguintes eler�en-
Os poderes pubIlcos obLera'Q aSSIm, materIal com que pl'omO'\'c1' a dislritos, em qllalqllPf' tempo, me� tos do cast de rádio-teátro da Cua

. efOl'ma ou reesll'utLll'(lção da. p,revidêneia social, ajustando-a melhor dian'le Leis espeeiais, não vbden- rujá: Iraey Vieira, Maria Faraco,
uos seus objetivos.

'

do lei' senes di,tintas da;:; sedés Creuza Lima, Ciro Nunes, GU3tavo
Neves Filho, Jayme Borja,. Ouo]'As instituiç,ões do seguro social, Tegid'as por uma legislação apli- disl.rita is; Campos, Osvaldo Lira e ArIlaldo

n\vel a uma ('as'e ,experimental, já reclamam outras leis que, c-orrig'in- § 30 _ os slIhdisll'itOS J'ormal'ií.o Santos.
dI) certa., .lacunas, proporcionem aos beneficiários um sistema mais áreas conLínuas dentro do leI'I'I- Às 2030 teremos mais uma ll1anl-

,'mplo do amparo, de 'ac(>l'do com o seu "standard" de vida. tál'Ío dos 'l'especti\-os 'distritos: vilhosa' audição de Mário SOUZ? e

Com)lete, portanto, a cada. comerciário preencheI" com tôdas a� & ![o _' a cl'iação de subdistrito!> sua gaita. Às 20,45, poderiío ouvir
• '

o o maravilhoso conjunto de OS CAN-
NO CLUBE 15 DE OUTUBl1n .:ninúcias, o formulário do L B. G. E. e devolvê-lo prontamente, a firn de pOl' parLe dos Câmaras Municipai1i C IONEIROS.
O Clube 15 de Outubro, 110 dia lILie não se l'eta1:de a 'apuração, ;nem, Lampouco, fiquem os poderes ficará sujrila á aprovação da As· A R:idio Guarujá voltarir a tl'ans-

2fi. ::>"'ri.,,; <;pn<; sfllóes nara Ilmã Pll.i- :>úhlicos impedidos de empreender o trabalho a quo se propõem em 'sembléia Leg'isl'ati\'a; mitir diretamente de seus estudios
mada "soiI-ée" a seus assoeim1ns, !Jen'rficio de 'tão oper'osa classe. &. 50 -'- os disLritos extintos pe1<'1 ele rádio-teMro precisamente á" 21
Dado Cl interêsse {f'ue vem de:>pcr-

, _
. 'hOl'as, quando, $el'á apresentado'lando a noitada de alegria é dr;, se presente LeI passarao a conshll: "PHESENTE DE NATAL", 11I1iU his-

prever grande afluência de sócios A Soroca.bana enviará i-r subdisteitos daqLleles aos quaiS tória ines'r{uecivel. Nêsse pl'ogn-
. aos salf'íps da ,'opuJar' clube.

se incorporar'am. I ma, tomarão parte os seguinfes ek-
BAILE DE SÃO SILVESTHE -" -

'd t t t t d
'

O trndicional Clube 12 de Agôs- (." vaqoes neCeSSa'IO�, ArL. 13° - Fica fa7:en o yar-In:en o�, per encen e�,�o cas ':' �,�',-, " '- 'I. inleO'ranle da presente LeI o dlO-�eatro da Gua_ruJa. Cora Nun<.�,to se pl'epara Dara o grande 9.cnl1- Ü sr. dI': José Boahaid, Presir!en- ,Atenciosas saudações. (a) Adernar e "
'.

t
.

t' r
Mana Faraco, CIro Nunes e DI[--_"

tecimento social de fim de aClO nllr te da Assembléia Legislativa, 110 de Banos, Governador do Esta(lo". anexo n. 1, que SlS ema �za e o -

Cherem.
'

sera, "em dúvida, o baile ele São exercicio do cargo de Governador, "São Paulo", 20 - Tenho a hon- dena todas as circunscrições adml' Às 21,30, estará no ar a "V,\�-.Silvest"e em seus salões. A !1nssa recebeu o telegrama seguinte: ra de comunicar a V. Excia. qne o n islratids e ju,diciária.s e a cate- GUA,R_DA DA ALEGRIA" 0(.111altl'1 sf'''iedade estará presentr ii p'3- Govêrno do Estado, em data de 2!) g"ol'ia. das respecLi \'as sedes, Gom ag '-'Taldir B]'as��; Cora
_ Nune.s, Hé·

Tada r 1 'gante como ,<;oem ncont('ccr tido de serem enviados os vagões de no-,'embro último, tomou as ne- . _ }lo Rosa. DIao, 1rmas Jacmio e o
com r- re�nir'í�s do simpático cllibe precisos para o transporte dos gê-' ce�sárias providências junto da 'Es- snas d,enomlllRcne;,:. l'('c';'ln�ll de Jair. Uma produção (Htôa Ht::1 foao Pmtoô I ncros :.;rJ1lazenadCJs no Sul dI' IJHÍS trad'a de Ferrü Sorocabana 110 5('11-

I
Ál't. l/Ia _ O anexo n, 2, que Santos �r.

".

ANIVERSÁRIOS:
HERMíNIO MILIS

A efemé ide, de hoje regista .o
· .natalício do brilhante jornalista
"conterrâneo Hermínio "Milis, diretor
«do nosso, colega "O Comércio", de
Pôrto União, onde desfruta de -(e
.ral simpatia e estima.

Os de "O Estado" o abraçam c

lhe deseiam continuas prospcrrda-
• -des.

PROFA. ALMERINDA SANCHES
·.TRINDADE

Faaanns hoje a .exma. sra,
i.rnerinda Sanches Trindade,
Tanda gcnitora do sr. Prof.

· 'Tnindàde.

d. Aj·
vcne

Luiz

JúlílO NICOl�S HERREI1A
TraTISCOrl'e hoje a data natalícia

'-do sr. �úlio: Nicolás Herrera. estio'
':mado"cônshl do Uruguay meste Es
" tado." S.s. que, entre nós, graruzcou
geral simpatia por sua persc nnlida
de

.

distinta e cavalheiresca, ser-i,
·

hoje, 'alvo das homenagens que lhe
"prestarão seus Inúmeros adrnlrado
res.

"O 'Estado" apresenta cumprinrn
t tos de felicidade pessoal.

'FAZEM ANOS HOJE:
- a exma, sra. d. Helena Sir;,Ó-·

,

.ne Ferrari, espôsa do sr. dr,' +feitor
-

Ferrari;
- O" :51'. Vigílio 'Dias Jor, fOC>'.l1N-

,-ciante em Blumenau;
- o sr. Silvio Melo, ofieiaij de

, barbeiro do �alã'O Minerva;
_ o sr. Romildo Augusto .rla �il-

· va, cornerciánte;
,

- a exma. sra. d. Natália Barnto
.; Machado, digna espôsa do sr. - Oto
-

'Florentino 'Machado, comerciante
'>cm Imbitúba;

- o sr. Airton Silva, sub-tenente
t 'da Páliéi:a "Mimar;
'- a srta. Zulmira Aguiar;

•

- ci sr. Jorge Corino da LliZ,
. ·"tfnnéionarl0 da Cooperativa Mista
.;de LatiCinios;

- :(j) sr. Rui Pereira, tipógrafo:
-'- I) sr. Jaime Silvai, competc-'1�e

'radiotelegrafista;
- o sr. Francisco Terlentino Neto.

JúLIO VIEIRA
Da Capital Federal] chegou ante

ôntem, pelo "Catalllla", o jovem
.JÚlio Doin Vieira, que na Faculd:i
de de Ciências .Médicas alcanç0u
com provas plenas o 40 ano de St'llS

• estudos.

Também da aonceituáda 'empl'ê�:l
de transportes aéreos VARIG rece

bemos valioso calendário de belas
festas, oferecido . ao nosso (jil'etví',
com a gentileza de gravação a ouro.

Somos penhorados pela bela lem ..

brança te retrjbuimos QS votos de fe ..

liz Natal e próspero Ano Novo.

Os' interêsses soviéticos 'no'Brasil
O ;1'. dr. José Boabaíd, Presiden- cimento de V. Excia., para os devi

te da Assembléia, no exercício tio dos fins, que foi concedida à lega-
cargo de Governador, recebeu se- ção da Polónia no Rio de Janeiro

r O O
.. '" guinte comunicação: pefrnissâo

.

para exercer a' proteção'I' QCI , 23 (U. 1'.) O an l ígo pr irnen:o 1111111stro japques, gene-, dos ínteressês soviéticos no Brasil.
- ai Hi dck i Tojo, e se is outros senhores ele guerra foram .en Iorcadcs ho- "Rio, Palácio do Itamaratí, 1�. - Atenciosas saudações. '(a) Iuule-
,'e, condenados por crimes contra a humanidade. Tojo foi, dessa Ior- Tenho '�\honra dé levar ao co irhe- brando Accioly".
I!Ja, o ulürno do.s três ditadores do Eixo a pagar a sua divida como'
um elo, promotores da mais sangrenta guerra da h istor ia. L'rn comu

nicado do exet-ci í

o informou que os �ete ci-iminosos de guerra subi
ram ao patíbulo tia ,prisão de Su�amo, onde eles permaneceram mais

de dois anos e meio, tempo que durou, o seu julgamento pelo tribunal
I.,ilital' internaoi oua l para o Oriente Remoto .

�,egunda-reira passada, a suprema Corte dos Estados Un idos í'e

chou a ultima porta de h uga para os condenados. Oonsiderou
cla os pedidos de c lemcnci a de dois condenados, o general
Ke n ji Do ihara e o ex-primeiro ministro. Kov{ Híruta, lendo assevera

río que lhe faltava jurisdição para sobrepor-se ao tribunal internacio
nal. Os outros dezoito denunciados foram condenados a penas de

prisão.
ü exercito não q uiz fornecer aos jornalistas promenoros sobre J

«xeouçâo 'e os derrade iros momentos dos .condenados. O primeiro con
rreuado, segundo se soube, encontrou a morte ao .pr-irneiro minuto do

j'o{s da meia noite. Quem foi' o !primeiro, a mor-rer c qual a ordem
em que se deram as execuções, isso não sabemos. Até é possi vel que
!JS cnf'orcamentos tenham se dado varios de uma �Ó vez, O alo

í

errni

nuu, segundo disse 00 comunicado, ao 25 mínutos depois da meia

companheiros,
executados

e seusTojo
-,

ôntem

noite.

administrativa e,

jUdiciaria do Estado
Integra da lei

Art. 1° _ A Divisão Adminis- também constitue parte integran
ttativa e-J udieiúi-ia elo Estad'o é te desta Lei, contém a descri cão

f'ixada na presente Lei e. vignrará sístenmática dos limites circuns
de 1° ele janeiro de 1949 a 31 de crlcíonaís e define os perímetros
dezembro de 1953, ressalvado o municipais e as divisas interdis-

'disposto no art. 2°, da Lei 11. 22, tr itais.
de 1 i ele -novernbro de 19/,7. Art. 15° _ Os Munieípios, cria-
Art. 2° _ Fica o Poder Execu- dos 'ou aumentados: são respon

tivo autor-izado a baixar os atos sáveis pela quota parte da dívida

Interpr'etativos das linhas divi sú- do Município, originário quando
rias intermunicipais e interdistrí- as obr ígações decorrerem de .corn

Iais, que se f'izerem necessártas a promissos de aplicação 'Comprova-
execução desta Lei. da na área desmembrada;

,

Art. 3° - Fica criado' o Municí- § Único -,'a quota parte, neste

pio de Capinzal, desmembrado ar-tigo referida, será: fixada de

dos :Vlunicipios de Campos Novos acorda com o disposto no parágra
e Joaçaba. fo l�Iico, do ar ligo 70, da Lei n.

ArL '1° _ Fica criado o Mu'tlicí- 22, de 111 de novembro de 1947�
pio de Ituporanga, desmembrado ArL. 16° _ Na data de 1° De ja
dos i\lunicípios de BQm Retiro e neírn, que foi por lei Federal de
Itio do i-\ul. cla.rada "Dia do Municipio", po-
ArL. 5° _ Fica criado o :\Illnici- derão as autoridades adminislrati ..

pio de Massal'anrluba, desmembra- "as e jUc!iciárüis promover, nas

do dos Municípios de Blumrnau, rcspec.ti\'as circunsc.riç.ão, as solfl-

llajaí p Joim'ilc. • nielades que julgarem convenien·--
Al't. 60 _ Fica criado o Municí- tc�.

pio de PiraLLiba, desmembrado Art. 17° Esta Lei entrará em

elos :\lunicípios de Campos Novos vigor a 1° cje--janciro de 1,949, em

e Concórdia. todo o território do Estado, 1'evo-

Ad. 7° _ Fica ciado o Municí- gadas as disposições em contrá
pio de 'raiá, desmembrado d0 :\lu- rio .

nicípio ele Rio do Sul. Sala dàs Sessões
Ad. 8°_ Fica cdado o Municí- aos 14 de df�embro

pio ele Tal)gará, dpsmemb['aelo do

Município de Videira, .

Art. 9° _ Fica. cl'iado o Mnicí-

pio dr TUl'\'O, ·desmembraôo do

:Ylunicípio de AI'a\'anguá.
Al'I. 70° _ Ficam ériados os dis

-

t ri los de Rio do Oesl e, no 1\1unicí

piD de l1io rio Sul e de Luz.erna no

:\Iunicípio ele Joaçaba.
.

Arl. 11 ° - Ficam aprovados,
de acordo com artigo 2.2°,' inciso
X, da ConstiLuição do Estado, os

atos da� Câmaras ;'I'Innleipai, de

nova diVisa0

GOMCNICAJ)O DO EXERCITO

�O'

da Comissão,
i:le 1WL8.

Rãd�o Guarujá
GHANDES APRESENTAÇõES

DIA 25 NA GUARUJÁ

DETALHES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Seala ielra 24 ae Dezembro a. '1948 "
c

o OZE O E AGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO

DIA 25. DIA DE N A T A L - SOIRÉE INFAN·
.

TIL, DAS 16 ÀS 19 HORAS, PARA OS FILHOS DOS ASSOCIADOS, COM FARTA' DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS, CARAMELOS E SORT�IO DE DOIS
PRÊMIOS 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.

,

CLUBE
, I

TAO
)

'I'ransportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 1° andar. Telefone 42-4989 - Rio dt

Janeiro

Viagens aéreas 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 Cananeía e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone i402. - End. Tel.: "Steiner".

FARMACIA, ESPERANC A
40 Jl'ai"m.e0t1tl�o lflLO LAUS
80je e ••••hl INr' D ._ ,r.fln·lU

lI>� ....e.luoaJllb e ....tl' ...q.t,.... - e.IiIII_,átt_ .- po ..........

Sl61rl... "rCil'lII. tft. r..rr.u:laa.

1Iara.1o..... .x.ta .,,,.."lada _ u.eoIC••n. m.Cllh'."

ORIE::\TTE racionalmente sua publicidade, tornando-a Intensa e

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

onda da ZYH - 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros - II

..........................� �I
. 1 . Leia, Divulgue e Assine I

"Jornal
o

, e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

de Joinvile"
mais· completo Orgam

Santa \ Vatarin8
de

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

REEMBOLSO POSTAL
Para casemiras, linhos, brins, etc. precisa-se' representante.

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

VENDE-SE por motivo de mudança
Grande área de terreno· jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometros .

da capital-Bairro-Barreiros
I
A rea 'de 142 metros de [rente por 1.850 de fundos, incluindó

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritorio I. de A L. Al'l:es.
'Barreiros - com o proprietário Mathías Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

Tôdas as informações que se fizerem necessárias podem ser obti
das na aludida Escola, no 5° Distrito Naval, na Capitania dos Portr
nas suas Delegacias e Agências e nas Prefeituras Municipais de tôdo (,

Estado.
Florianópolis, 13 de dezembro de 1948.
Mauro Ballousâier - Capitão de Corveta Comandante.

V. S. encontrará na GRÁFICA 43 S. A. à rua [oêo Pihto 9.,.A.
o mais variado sortimento de brinquedos e livros infantis.

Presentes de Natal,
com as maiores e melhores vantagens.

I

I

Aceita-:se rppresentante no interior do Estudo .

Coixa Postal 139 - {'lorianópolis

Crédito Mútuo Predial

Escola de Aprendizes Marinheiros'·
D. F. :. AQU:O. Superintendenta Ge:ru

_
. Acham-se abertas na Escola de Aprendizes Marinheiros dêste Es-

Cemíssão Executiva dos Pro
��lio,. a_ partir �e .13 de �:zemb�o de 1,948 a 4 de fevereiro de 1949, as dums de Mandiocamscrrçoes de CI VIS candidatos a matricula nas Escolas de Aprendizes

"

Marinheiros, nascidos entre 13 de dezembro de 1929 a 26 de setembro
Para os devidos fins, levo ao conhecimento dos senhores inte+es-,

de 1932. sados que, d'oravante a séde desta 9a Delegacia Regional funcionará à

° exame para os candidatos inscritos será no dia 7 de fevereiro de rua Aníta Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

1949, às sete horas e trinta minutos da manhã, na Escola de AA. MM. Florianópolis, dezembro de 1948.

em Barreiros. THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

"Dar muito, com o pouco de muitos:"

Proprietários: - J. MOREIRA & ClA.

Praça 15 de Novembro, 20 2° andar. - Caixa Postal, 5 - Tels. 1.324 e

1.388
Resultado do 18° Sorttio do Plano "B", realizado no dia 1° de Dezembro

de 1948.
.

CADERNETA N. 31.843

Prêmio maior,lem mercadorias, no valor de Cr$ 6.000,00
APR0XIMAÇõES SUPERIORE':> I APROXIMAÇõES INFERIORES

Em mercador ias no valor de Cr$ Em
\

mercadorias no valor de Cr$
1.000,00 cada uma 500,00 cada uma

CADERNETA N. 31,844 CADERNETA N.�31.842
CADERNETA N. 33.513 CADERt'\TETA N. 33.511
CADERNETA N. 24.186 CADERNETA N. 24.184

CADERNETA,N. 8.932 CADERNETA N. 8.930

ICADERNETA N. 17.190 CADERNETA N. 17.188 .'

AVISO,: O próximo sorteio realizar-se-ii ne dia 3 de Janeiro
O resultado acima, é do sorteio do mês de Novembro, extraído dos ci nco I

primeiros prêmios da primeira extração da Loteria Federal, realizada
I no dia 1° de Dezembro.

Florianópolis, 6 de Dezembro de 1948.·
VISTO: Hélio Milton Pereira, Inspetor Auxiliar de Clubes de Sorteia
PROPRIETÁRIOS: P. P. - J. MOREIRA -& CIA.

•••••......................................... �.....
I

BOM NEGO'CIO
para quem possue de Cr$ \ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10·{. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

Guia do Paraná
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus enue

'ecos.
Cada guia e vendido acc-noanhado de um mapa rodoviário d:

'arana.e San ta Cu tariua.

Kedaçâo: Hua Prudente de MI)f'i:iI'.'l. n. 026. - Cu ri tit.«.
,

Cartas para

..

Dr. Lindolfo A.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Cop.atituiçõe. de .ociedado•
e .·8rv1çO. corel;1to., em geral_
!:Orqal'izoçõ.. contabei•.

.Regiatro. 8 morcM. di.pondo.
nO Rio, de cone.pondente.
E.critÓúo: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43.
Do. 8 ã. 12 hora••

Telefone 1494

.................... ,
.

I"IUA VOI.UNTARIOS OA PÁTRI .... N.� 68 .. t,,, ANDAM

C"",a",''"OS'''l,Ui' ftl-EFONg6�40 .. nll...c,�À""s. .HOfECT�'"

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Posta.!' 69· Te). «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Vendé-se
Uma Garapeíra nova com

carretínha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127

Palhoça.
............................

PASTA DENTAL
,

ROBINSON

V E ,N D E-S E

um aparelho de chá e café de

porcelana. Tratar a rua Deo
doro,20.

Casa Recem
•

construíde
DESOCUPADA

RUA FELIPE lvEVES
6xlO metros, toda de

m» t� r iel,
TRATAR NESTA REDAÇXO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o RRT�OI' -Iexta-'elr. 2ft de Dezembro cs. �9" 8 5

Rua Tenente Silveira N, 24

Edificio Romanos

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

Piodutos da afamada merca YP I R A N G A�
CONDOROIL ' TINTAS -- S .A. RIO

"

,

CER.a, MARVEL,
PARA SOALHOS,

MARMORES E PISOS�

Em pasta �

liquida
A melhor e a mais ecunomica

do Brasil pela sua alta den
sidade, maximo nendnnento
grande, resistencia e briiho,

'

A LOJA YPIRANGA, a ser

inaugumda em Janeiro pTOxi':
mo, venderá a preços de fabrica,
eT/1 latas oraruies de 5 kilos e

latas de 2/3 de kilo.
, r •

NA LOJ� YPIRANGA
"

�

Filiais em São PJulo, Sanios, Curitiba, Porto Alegre e agora em ClFlorianópolis

res. $

Ü treinameuto do oxército ar-I
:.gentino, por oficiais do," Estados

Unidos, foi estabelecido pelo pre

.sidente Peron, tendo sido, assrua-"
do, recentemente, um acordo, em

'Washington, regulando ° assunto,

A chegada desta missão é o pri
meiro sinal da reaproximação das I
forças armadas tios dois países I
-desdes o fim da guerra, Antes 00

'

l:lt�mo çonfllLo mLl�dial' a Arg:en-I
tina geralrnente tremava suas tor- I

ças armadas com 'Ú auxilio de ata

.qués militares da Alemanha e da

França., sendo muito comum a Ida

de oficiais argentinos á Italia,
,__ __

'.

França e Alemanha, af'im de aper-

'CLUBE DOZE DE AGOSTO
DENTRO DE POUCOS DIAS CIRCU:�L�A!I!!R!I!Á!IIII!IO�S"E!I!!G!I!!!!IU!!!I!NDO-NÚMERO·D"õ

feiçoarem os seus conhecimentos ""ANUÁRIO CATARINENSE"

e travarem contacto com, uma
" ," Abundantes informações sôhre o ano astronômico, r-elíaioso fiscal

.

, do Estado, agrícola do sul brasileiro, Principais festas da I cr�eJ'a. 'Efeme'-
graride organização rn-lítar. id "C' C I

"

APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES 1'1 es naCIOnaIS e atarmenses. a endário da FEB. - Épocas de paga-
Durante sua recente visita aos '. �

� menta de impô&!os em ca�� .municipio catarjnens,e. - Horários co�-
Estados Un idos, o ministro da Já se acham inscritas as senhorinhas Maria Terezinba Monguilhott. pletos das empresas rodoviárias e muitas outras mformações de utílí-

Guerra da Argentín« general. Jo- .Janete Gonçalves, Guida Bott, Ilze Gevaerd. Edith Spoganitz. Yolanda dades geral, - PARTE LITERÁRIA: colaboração especiais assinadas

sé Humberto So.sa i\tolina, entrou V, Leal, Norma Coutá, Stella Cherem, Maria de Lourdes Damianí. Th« por D, Joaquim Domingues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano' Al-
rezinha G, Fialho. Regina) da Costa Godinho, Neyde Boos, Maria de tino Plôres. Osvaldc Lopes, Francisco Sabaden, Arnoldo São Tiago,

em entendimentos - .orn as auto- Lourdes Mesquita, Luiza Helena Machado, Irene Elci Barbosa ' Mons. Gersino de Oliveira e muitos outros intelectuais.
"

r-idades militares nor te-arrrer ica- A apresentação das DEBUTANTES terá excepcional brilho, pois I E�boços bi,?gráficos de' Juvêncio Araújo Pigueiredo, Horácio Nu-

nas, regwlando -a f, Ir�a sob qual que, para isso, houve ontem, às 16 horas, no salão da Secretaria do Clu- nes Plr�s e Ogê Manehach, - Contos, poesias. anedotário, histórias,
be, uma reunião, COBl a presença das senhorinhas inscritas, do Presie Pedidos de exemplares pelo serviço de reem,bolso postal ao Di-

f Argentina· passa'! á a receb�r o dente do Clube, sr. Solon Vieira, do Secretário Geral, Arnaldo Dutra retor - \,;,omerclal. .

treinamento dos oticiais ianques, da senhorinha Laila Frevesleben. aue tomou a iniciativa da organização Praça Getúlio Vargas, n. 29.

A presença des tI) missã o m i li tar d a apr�sentação das DEBUTANT�S., ,

'

iI�Ã:;o7L--i:(';'j;"'�-';;�s"''''·;)'''-''''i"''·''''-Ã'''''"R''"�<\:Io/'''''u'''':J....·o""'··,.,...."';_...·v......
-..._""'••"'......w......·�....·.,.,.....,.·w.·...__..........,.,....J'·W'_-...A·....-...."'·."'._W'·w.-""_·..._"'-.""'"

é, geralmente, i .tarprefàda como FOI marcada uma, nova reumao para o dia 29 do corrente, as 19,30, ANITA M AR'\úJO
HEZIO S. DE SOUSA

um fortalecimento da segurauça que ,t_erá o comparecimento de todas as DEBUTANTES. lfaverá, nessa Ilarticipam' aos par�l1tes·.e pess d tiei' t
c � ocaSIao um ensaIO com a orquestra do Clube, I I

_.
t doas e par PIII' ..�os paren es e pessoas de

do Hemisfério Ociderti:'al. J:í se Haverá a entrega de um valioso relógio lIpulseira, em exposição nas I
suas re �çoes ,o contra o e ,:"samento suas relações o seu contrato de ca"samen-

,

't
'

d JOAI HERIA G"AI {'FF 1 'h f' I' 't ' tle SUa f,lha )Iara com o SI': Hezio S;"de to com a senhorita AlI,ita Nara AraÚJ·O.
encontram na Argentina, há va- VI rlnes a, ,) ,para a sen lOnn a que ar e el a a- S

BAINHA DAS DEBUTANTES,
" ousa,

rios meses, t;:ês membros ,da fna- P d' B II
"Florianópolis, 16,1" 48

01' tu O ISSO, O A ,E DE SÃO SILVESTRE terá o máximo esplen-
' _-,

J'inha americana e dois homens dor êste ano no Clube "12 de Agôsto".
"

da fOl'ça aérea, A unica potencia
estrangeira: qu e tambe;11 pos� lli

insLrutores. no país, é li fng'later-
,'!Ill

ra, pois, juntamente com (iS �

aviões "a jaclo veio umH turma de

monitores e técnicos es:peciáli:w
dos, a' afim de treinarem '0" pile
los pol'lenhos no manejo dos nu-

iOliciais ianques tret
Darão 'os argéntuio� j

BlTE:'iOS AIRE�, 22 cy, A,)
Os prime iros membros 00 «xército
dos Estados '(lni<,os que passarão
,tt treinar as t":�Js armadas da

Argentina Chegd['�n: ?nlem, a Bu,e-l
nos Aires. Os of'iciais que com

:põem esta lêva da missão amer í

cana são .o coronel J. B, Medaris,
tenente-coronel Lousi High Tower

e major Richard Grondona, tendO'1-viajado a bordo do transatlantícoJ

"Uruguai ''. Compareceram ao por

t� os "elementos mais destacados I
00 exército argentino. Dentro

de,'nreves dias dev�rão se encontrar

.nesta capital mais dois oficiais
-da- ativa; e seis .eomissionados, que I
completarão o grupo de insl ruto-

A mecânica suíça colocou,

'nos�relógiõs Eska, a perfeição

adquirida em longas gerações

especializadas. Comerciários,

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.•••••••••••

!Irmandade do
/

S .. Jesus dos Passos
e Hospital de Candade

Fundada em 1765--Aniv'ersário de Fundação
De ordem do sr. Irmão Ptovedor desta Irmandade, convido os, Ir- ,

mãos e Irmãs, para, revestidos de suas insigneas (balandraus e fitas),

assistirem, as solenidades com' que' esta Irmandade comemorará. o seu

1840 aniversário de sua fundação,
Dia 1° ele Janeiro:

ÁS 6,30 horas - Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs

ÁS 8)30 horas - Missa com sermão ao Evangelho,
Consistório, 22 qe Dezembro de 19'�8.

Luiz S. B. da Trindade, Secretário

1140 BATALHÃO DE CAÇADOl:ES, EMPRÊSA SUL BRASILEIRA
I Ef)ITAL DE COMPAREC�MENTO I DE ELETRICIDADE, S, A.

I "I ,_ •

- EMPRESUL -
] orlos os cidadãos da c�asse:_lC Serviços de energia elétrica

,1930, aptos "A" e "B'� em Il1Sp'�:;�O '
, , "

de saúde e residentes no município ,e� Joinvíle, Jaragua do Su�,
de Flor-ianópolis, que ainda não com- Sao Bento do Sul, Mafra, 'I'i
pareceram ao Quartel do 14° l3 C" jucas Rio Negro e Lapa.
devem fazê-lo até o dia 24 do COI'-

. ,

rente impreterivelmente.
Paulo Gonfçah1es Wtber- Vieira da
Rosa, Tte.vCe l. Comandante,

Material elétrico para ínsta-.
lações - Motores � Dinamos
- Bombas - Lustres - Fer-.
TOS de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Servico de

instalações por pessoal técni
co especialisado.

'/

Loja e critório á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End, tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

relógio perfeito.

SEU, RElOGIO PRECISA DE .

,

REVISAO ?' ,:c:

NOSSA OFICINA' É ESPECIALIZADA
Nossos concertos são

,

garantidos 100%
ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Fre"te ao Tesouro

dó Estado)

-Uni terren-o em Campinas .

São José, com' 235 metros de

frente por 152 de fundos
Frente a Aéreo Clube, Informae-

-

ções nesta redação.
-

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

'

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
rias da Cidade,
Pelo correio Cr$ 25;00.

RELÓGIÇ> SUIÇO ANTIMAGNÉTICO

--x--

N Festa Infantil no Dia de I Natal
Haverá dia de Natal, uma Soirée infantil elas 16 ás 19 horas, para

os filhos dàs associados, com farta. distribuição de bombens, carame-

los e o Sorteio de dois prêlilios para meninos e meninas, i
BAILE DE SÃO SILVESTRE

'

Já se encontra aberta na Secretaria do Clube, as inscrições para
moças DebutanteS, para o Baile de São Silvest1'e.

Muilos nomes já foram inscritos.-"OS apnrelõos,

, ,Florianópolis, �6.12·48,
NARA e HÉZIO

confi,l'malll

A CO\t\PAN1A TELEFONICA CATARINENSE
esperando merecer o apoio com 9ue ató o presente
vem/sendo distinguida, por seus clientes e ami
gos, lem bra seus serviços de ,Fonolram.,

para os cumprimentos de
,

NATAL 'e ANO NOVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os numerosos torcedores do

campeão e do vice-campeão da
cidade e o público em getal

I acham-se . vivamente interes-
sados no grande embate que se.

irá ferir na tarde de domingo,
no estádio da F. C. D., em dis

puta da taça "Professor Flávio

Direçã� de PEDRO PAULO 'MACHADO .. Ferrari".
, -.,. "- ,-,-. I Avai e Paula R,amos iguala-

I· d d Uh- t 81
DIA 6, EM FORTALEZA JOGA'- ram-se no marcador na peleja

empora a o Ira an, ·e·DI um'.enau RÃO FLAMENGO E FLUMI- do último domingo. O "onze:'
NENSE ' paulaíno deixou a desejar, [o-

Segundo informações colhi- O sr. Rubens Lange, presí- Informa-se de Fortaleza que gando muito ao contrário, das
das pela nossa reportagem, o dente do campeão de volei e a 6 de janeíro vindouro será efe- suas reais possíbtltdades, o rries
Ubiratan E. C. está em entendi- basquete, em palestra com a tuado nessa cidade um encon- mo acontecendo com o vice
mentos adiantados com os pró- nossa, reportagem declarou que tro entre Flamengo e"Fiuminen- campeão que apareceu. dísfalca..
ceres do Bándeírantes, .de Blu-

.. em principio ficou assentado a sé, ambos colocados no terceiro ao. Para o Paula Ramos a vitó
menau, para uma temporada I data de 6 de janeiro, achando, I posto do Campeonato Carioca. ria será de grande utilidade,
de vários jogos de voleíbol � bas- .

porem, mais conveníente o dia Ó encontro está aguardado com visto ser um dos candidatos ao

quetebol, na próspera cidade do 8 visto ser domirtgo. As dernar- grande entusiasmo pelos torce- título máximo do Esta:do e 'ne
Vale do Itajaí, na primeira

I
ches, ao 'que tudo indica, serão dores cearenses. cessítar de uma rehabilitação

quinzena de janeiro próximo. encerradas na próxima_�=mana.
Os motores .10fINSON Sea Horse
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Nova' derrota do Campeão Gancho são construidos em fabrica �odPr-' AB/ERTO DIARIAMENTE" I na sob todos os peritos de vista c

,.' .

I
Botafogo por 6x2, efetuou an- .por operários especializados'" Si', ornro PONTO DE RECHEAÇõES, FAMILIARESO quadro do Internacional, te-ontem, 'no Rio, uma nova �. mente são utilizadas máquinas mo CAF1", -CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS,

,
PASTEIS,�i-ca�peão gaucho ,de. futebol" xíbíção, sendo batido s= Fla- dernas em precisão e rapidez. O', DUICHES, CACHORRO QUENTE.vencIdo domIhgo ultImo pelo I mengo, local, por 3xO. engenheiros da Johnson são reputa- JOGOS DE' PING-PONG...

'

CAMPEONATO BR,ASILEIRO EM AÇÃO O CAl\'IPEAO MUNDIAL dos como os melhores do ramo. Dís- BAILES
DE ATLETISMO DE BOX trihuidores: Comércio & Transpor 5:l,s FEIRAS, S.c\BADOS E DOMINGOS DAS 1!J HORAS ÀS 22

Conforme ficou decidido na LEWlSTOWN, Maine, 22 (V,A.)
tes C. Ramos S. A. _:_ João Pinte, 5às FEIRAS, S.\BADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22

reunião de ante-ontem da C. - Joe Louis (220 libras) foi o se- MATIN�E INFANTIL
.

B: D., O campeonato brasíleí- nhor. da situação du-rante todo o

ro de atletismo será efetuado transcurso da 'luta-exibição em 4

nos dias 12, 13 e 14 de março. assaltos travada ontem á noitecon-
, ,.,

,

, tra Willis James (191 libras) . Jóe
ELIMINATóRIAS PARA O SUL Louis dominou completâmente o

AMERICANO DE NATAÇÃO negro dê Boston. Essa foi a últi-

A. C. D., .estabeceu, em linhas ma luta de Joe Luiz em sua atual

gerais o plano' para a organíza- excursão de exibição, durante a

ção do selecionado brasileiro pa- qual êle f'êz mais de 10g.000 dóla
ta o próximo Campeonato Sula· res, O campeão disse que regres
mericano de Natação, Saltos e sará a SI,]a casa, em Detroit, onde

Polo Aquático, em. Montevideu. passará o natal, depois do que f'a

Em reunião corn-o diretor de Es- rá mais combates de exibição.
portes Aquátícos, sr. Castro Fi- .., . '.' ••.. .... ••.. ..

1

lho e os membros do Conselho, SERÁ FECHADO HOJE OPACA
Técnico de Natação, srs. Décio EMBÚ

/

:Amaral: Mauricio Becken e Nél- A Iim de entrar em reformas, O

son Mallemont Rebêlo, O pre- estádie do Pacaembú em São Pau

sidente da entidade, sr. Rivadá- lo, será fechado hoje, reabr-indo
via Correia Meyer aprovou ali em março, quando' será iniciado o

sugestões apresentadas pelo re- 'campeo'nato Sl11 Americano de Fl1-
ferido órgão técnico. Assim Lebol.

sendo, as elímínatórías serão ,. '.. . '

realizadas nesta capital, a 2� e E�TABELECIDO eM NOVO RE-

GO de janeiro próximo, aprovei- . CORD SUL AMERICANO
tando a competição que, naqelas SANTIAGO, 22 (V.A.) - O bi-
datas 'será realizada 'nesta capí- nômio de cíclistas chilenos constí
tal em disputa da taça "Angelo tuido pelos corredores Renato Itu

Mendes de Morais ", entre cario- rrate e' Ezequiel Ramirez estabele

.cas, paulistas e mineiros. Poderá Cf;U ontem um novo "record" su

inscrever-se qualquer outro Es- lamerícano para os cinquenta ql1i
/tado que o dest.jar. Nos mesmos lômetros em estrada, com o tempo

- /(jias serão' efetuadas nesta ca- de duas horas, 22 min;u.tos e 5-10

_pital as eliminatórias de Polo de segundo.
.Aquático e em São Paulo, as de O "recor-d" antBi'ior, tamhém dú
,Saltos. Chile, era de duas horas, 32 minu·
A delegação brasileira deverá tos e 33 segundos.

;seguir a 11 de fevereiro para. a .a,

capital uruguaia, onde será dis-
.

. I

}lutado o certame continental
,de 19 a 27 daquele mês.

\,

Para a meca.Dização
da I ivoura

Importamte regulamento aproa
oaâo pelo sr. Presidente da'

Re,pública
RIO, 23 (A. �.) - O presidente

ela República assinou decreto, na

pasta da Agr-icultura apl'ovan�n o

i-egularmento para execução da lei
que concede favores,' ás cornpanh i
as, empresas e cooper-ativas que se

RODOLFO SCHEIDMANTEL

organizarem para'mecanização da
lavoura. O regulamento aprovado
estabelece quaes ,os requisitos que
deverão S€I' satisfeitos pelas ern
presas para 'que possam gozar dos
favores e benefícios previstos na

lei or-a' regularrnentada.
Essas entidades para obterem. as

vantagens previstas, dev.erão pro
var que possuem aparelhagem
completa do maquinas agr icolas e

respectivos acessorios e peças so

bresaleúte necessarias pelo menos,
a um núcleo de mecanização na

forma prevista 'no' regulamento,
bem como maquinas, f'erramentas
e utensi lios componentes. de urna
oficina. �e manuten�,ão e reparo,

Estabdec.e, ainda, o /'r'egulamen
to a organização que deverão ter
os nucleos de mecanizat� 'e . as

condições quI' deverão const.ar dos
ajus�es e -contratos' para execução
de trabalhoi' de desbravamento,
dragagem, sementes, colheita, 'con
servação do 'solo, assim como \ 613
contratos a serem ,celebrados com

/.. e os governos ,estaduais, municipaisEI,S� BRUCK SCHEIDEl\lA.�TEL •

. 'e territorias 'e com particularestpm o prazer de participar aos pa-
rentes e pessôas amigas o contrato pal'a a construção e conservação de

de casamento de sua filha NOr':�.lA esLmda de rodagem: _

com o sr. Viriato Soare". b auxili,o a sel' l)re'stado) pelo
govel'UO federal, compul.sa empre
!tas e cooperativas de forri-ent� eco

nQmjco das eslradas 'de ferro, que
.executaram lrabalhos de mecani

zação da lavoura, constiLuicl\s 11,OS
te\'mos da lei, com as seguintes
\'antagl'lls: a) venda peló Minis

Lel'Ío' da Agricultura oe maq�lil1as
destinada:; á mr.caniza('ão; b) isen

ção de dil'ellos e lax�ls aduanei
ras; c) isençi'í,o de impostos; d) re

d ução dp fretes nas es(radas.
Olltra� medidas de caratel' tec

nico, administrativo e financeiro,
élestinada� a possibilila'r a imedia-I
ta execução da lei, foram consu- i
b,,:lanciadas DO Tegulamento� agora:

. I
�.proYado. 1

BELO HORIZONTE SEDE DO
>CERTAME JUVENIL DE NATA

ÇãO
. Divulga·se no Rio que d Con-

:selho Técnico de Natação da C. JOÃO GUIMARÃES
E. D" reunido terça-feira, deci· , e

diq realizar o Campeonato Bra.1 �ZULEIKA CORR:f:A. �UIMARÁES
,sileiro Juvenil de Natação á 20

tp.m o prazer d,;_ partI�lpaf aos seus

'. parente,s e pessoas amlgas o contra·,de, fevereIro de, 19,49, em Belo to de casamento de seu 'entea. 'o e

�OriZOl1te. Porto A1egre havia I filho Viriato com .a senhorita NOR�'
SIdo O local anteriormente' escoa MA Sche'idmantel.
'lbjdo pelo Conselho Brasile.iro I

'NORMA e VIRIATO'
. noivos� Natação. F!orianópolis, 20-12-48

A
/

tInação
Vende-se uma armação d'�, madeira 'I'nyidraçada� compo;l;1 . d,�

'lIm balcão com um lado arrendondado e um armuri-o conjugado, ('um
"jdl'os cspêlho,s e pÔI'1as corrediç,as. Própria para, m'marcm, ha r. eLe,
"i'(ol' e ll'alar no

C:!iO' RI'anco.
/

Ambos irão à liça com dispo
síção e ânimo, sequiosos de uma

-

vitória de mérito, e para tanto

terão a incentivá-los suas entu

síastícas "torcidas".
Por tudo isso, o cotejo nO 1 da.

atualidade deverá agradar a

quantos se dirigirem á praça de

desportes da rua Bocaiuva.

Como aperitivo teremos ás

13,30 horas u� novo confronto
entre solteiros e casados, em

outra revanche "solicitados" por
estes últimos, "chumbados" co

mo foram no último domingo
por uma verdadeira avalanche
de "goals",

H,ORA<; •

HORAS

BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...
CADA úLTIMO DOMINGO DO MeS, RECEBERÁ UM PReMI.O A CR�AN,

ÇA QUE TIVER MAIS FREQUÊNCIA NAS :MATIN,ÉES

,
'

o Braço de Longa Distância I vará aos Parentes e

AT!_ligos ,votos de 80as Fest., • Felicidade,

CCMoANHIA TELEFONICA CATARINENSE

l

senhoresAtenção,
Já se'encontram à venda as TELHAS COLONIAIS .da afamada

htarca "ARANHA", Sim Vv. Ss. poderão agóra resolver fácilme�te �
problema das suas construções estilo colonial, porque sob a, garantia
da marca "ARANHA", acaba de ser lançada no mercado a mais pe-r
feita telha par êsse fim.

'TELHAS ARANHA COBREM MELHOR
•

••••••••••••••••••••••••••••••••, &II

cnnstruteres

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, .o nÇlsso Cadastro Social.

Nome . . . . .. . .'. '" ..
,

_

Rua ,........ Est. Civil D. Nasc..•..• '.' _..• _

Mãe __ __

Pai ............. .;:: -

Emprego· ou Ca'rgo .- .. .' .. :.. _ :-.. .. ......•

'cargo do Pai (mãe) . : , _

Obset"v. . 0'0.....
'

_.............. • w... lO ••••• '! _

Agradeceríamos, 'também, a gentileza de ,notíci;ts . de l1asciment�.
casamentos c outras, de parehtes oU de pessoas amigas.

\

RepresentaçõE;'s
FIRMA IDóNEA, ESl'ABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSIl O, ACEITA
NOVAS 'REPRESENTAÇõES. HEF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOS'EAS A .CAIXA POS.TAL, 245 - SÃO PAULO.
I;' '.r.. f'

\ '

t·
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Carros para o interior do Estad�IBom biD�Clllo .-

, o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
_ 6ru.Jule vlsao

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariameníe - Curitiba

jl3ÁPIDO SUL BRASILE�nO - Diariamente - Joinvíle
EXPRESSO BRUSQUENSE Di�riamente \__ Brusque

cf excessão de sábado

•

6 horas
.13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 boras

EXPRESSO BRUSQUENSE 2a., 4a• e 6a• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feirasDr. Milton SimonelPereira
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR WZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças 'de Senhoras - Partos '
Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratàmento da Tuberculose IRaios X - E1etrocardiografia -----

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santd� Dumont, D. 8. P d'Consultas das' 9 ;: 12 e das 3 ás 6 lO uto 5

,__ Fone 841. _ ....ORlANóPOUS
__ O INSTIT1.rro. PINHEmos - (Caixa Postal, 163 - Floríanópolís).

DR. NEWTON d'AVILA tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
Cirurgia geral - Doenças de Senho- e Farmacêuticos, que está iníciandq o lançamento de uma grande série

ras - Proctologia l dêsses produtos.
Eletricidade Médica Os primeiros [á a venda, são:

Consultório: Rua Vitor Meireles n. SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos de
28 - Telefone 1.307 l',fiO g.
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar- VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e' frascos de

de das 15 horas em diante tOú cm3.
'

Residência: Rua Vidal Ramos D_ SóRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
65 - Telefone 1.422. VACLNA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 em3 e, frascos

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

de 100 cm3.
Dos dois IíWmos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro

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 ína (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a

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
nento de Veterinária.

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,

VESTIR·SE COM (ONFOITS E ELEGÁH(IA 1
A

Mello
f

I·
OU�R

PROCURE

AlfaiatariaCIRURGIA GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
tlicto Montenegro -e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consulta.s: Das 14 ás 17 horas'
Rus Fernando Machado, 10

Veterinarios Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem .ólida
instrução,

Bona livros, sobre todo. OI

assuntos: ,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro; 33 - Florianópoli.

DR. LINS NEVES
Diretor da Matern,idáde e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento
especializado da gravidês. Disrur
',bi05 ,da adolescência e da .menopau
u. Pertubações menstruais, i:t�"';
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovártos, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru-]
'Raras)
ASSISTENCIA AO PARTO E O,fE-

,RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, bípopise, etc.)
ltmu.rbios nervosos - Esterilitíade
- Regimes. .

Consultório R. João Pinto, 7 - Td•.
1.461
Resi.d. R. 7 de Setembro Edit.

Cruz e Souza - Tel, 846.

............• '

FRAQI:JEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

·DR. k SANTAELA
(Formado pela Faculdade NacIo
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
cla a PsIcopatas do DistrIto

Federal
,Ex-Interno de Hospital Psíqutâ
trlco e Ma11lcOmio ,JudiClãrlo

da Capjtal Federal
'

•-ínterno U.. Santa·Casa de MI
sericórdIa do Rio de Janeiro
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

N1!.'RVOSAS
Consult!5rlo: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua .Alvaro de Car

valho, 70,
Das, 15 às 18 horas

Telefone:
Consultório - 1.208,
Residência - 1.305,

SRS. ASSINANTES
Reclamem l'm"diatit..

mente �qf1lquer. irre
§ularidade ,na en treMa
de seus iornaes .

Re presentações
ou Pracista
vferece-se para Laguna e Sul da

Estado, ofertas com detalhes à
Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta, Catarina

Dr. Roldão Conloni
CIRURGIA .GE;RAL -- ALTA
RURGA - MOLÉSTIAS DE;

NHO'RAS - PARTOS
Formado pela Faculdade fie Medi.

ema da 'Universidade de �o Paulo
4. onde foi assistente por vários ano! d�

Serviço Cirúrgico do Prof, Alípio
Corrêia Neto

Cirurgia do estômago e via! circula.
res, intestinos delgado e grosso tirei
de, rins, próstata, bexiga, �tero,

. ol"ários e trompas. Varicocele, hídre
cele, varizes e hernas,

Consultas: Das 3 á. 5 horas , rua
Pelipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Relidência: Rua Ésteve. Junior, 170;

Telef, M. 764

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

- Médico e p.artei"... "

Do Hospital de Carfdade de Flo
rianópolis. Assistente da

Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esie
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais glan
, dulas internas

C1inlca e Cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
mOGRAFIA - METABOLIS�l()

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 is 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles' n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Tr-ornpowski 62

Fone manual 766

CI· .ter
á

diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en
SJI;.

conjrados na localidade de residência do solicitante.

....._v_

"

Procistos
Escritório reêem organízado•

precisa de "pracistas" para traba
lharem nesta cidade e DO interior,
com artigos de, fácil venda, '8 com

boa margem de lucro,
Informações á Praça 15 d� No.

vembro 22, 20 andar, das 8 ás iI.

Arvores
.

fruliferas
Arvores Frutiferas enxertadas e ,plantas ornamentais nas
melhores qualidades oferece o' grande Estabelecimento de

Flori e Pomicultura
'

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

Dr. Paalo Fonte.
�1ínico e operador

&>,,"ultório: Rua Vitor Meirelea, 26.
Telefone: 1.405

Conlulta. das 10 ás 12 e da. 14 i.
15 hrs_ Residência: Rua Blum_,

22. _. Telefone: 1.62{)

'Dr. Mário W�ndhaue.
'''''nica médica de adultos e, criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta da. 4 áo 6 hor••

aeaidência: -

Felipe Schmídt lil. JII.
Telef. 812

Santa Catarina.

CASA MISCELANEA diltri
buídora dOI !Rádiol R.:Ci A
Victor. VálvulaI e DiacPI"
Rua Conlelheiro

,
MairaCoqueiros Prai�

AVI SO
Clube

................................. oooooo •• ../

M-q,itas felicidades pelo nascimea:
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu filhinho I

continua fo·rnecendo refeições e bebidas geladas. Mas, 'não esquet;a. que o melb••

presente para e seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CRJl:DITQ
MUTUO PREDIAL.

- Dr. M. S. Cavalcaatl
Clínica exeluaivàmente de Criança.

Rua Saldanha, Marinho, 10
Telefone M, 73:1

I

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

dendo' mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis l

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio,801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia Você poderá ganhar de Cr$

tmoial de Cr$ 111,00 apenas. • 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-
Participação nos loer:qll

•

do artigos de consumo domestico.
_-_-."""""'VO"-_. ._ _._.>I"_.•.__ - ..__.- - - -.'• .r_ .. Informações na Praça ,1 de No-

Pedimos aos nossos distintos, leitores, o obséquio de preencher o
vembro n. 22 --:- 20 andar.

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
qnantó antes, o nosso Cadastro Social.
Nome .

Rna _ : Est. Civil
'

D. Nasc..

,···········1Mâe . _ . . . . .. .•...... ••..••.•..• . .

Pai . __ . ............•...............................

Emprego ou Cargo :
'. . .. ..:............... ..: I

Cargo do Pai (mãe) ,.... . .. :........
. !

Observo . . . . . . . . . . .. . � .. !.,...... . .

Artigos de uso

doméstico

aos CO�llRA:
DO TRABALHO :=:4 .. " _

.

SeDE SOCIA'-:

PORTO Alrt�_�
RUA VOLüNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.. ANDAR

". 'Y ,\ POSTAL, 5S3 • TELEFONE 66�(.' • TELEGRAMAS: ,PROTECTORA-

Agenca Geral para 8tu. Cataroa
p,ua Felipe Schmidt, 22 - Sob. ,

Caixa Postal. 69'� Tel. "Protector�" -

I FLORIANOPOLIS
--.�. , __'

••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••

I
I
I

Fabricante. • dilltribu\dcr138 deu oto:l"l'\Qdall! con·

Eecçõ.18 -DISTINTA- CII RIVET. PItIIII"U. 'I.l.m puno
dtll .ortim.onto 'dt, ÇO!)9l'tliro.'., d"c�d(,.. �)jn.
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l-llegou ontem a esta capital, ern Há alg-um lempo passado, pelas colunas deste jornal, comentei 0"
visita ! guarnição federal, () Exmo. falo do enorme incremenlo dado á cultura do fumo em nosso Estado ,Sr. General Osvaldo Cordeiro de '

Farias, comandante da 5a lteglão em detrimento às demais modalidades de plantações.
Militar. Existe, entretanto', urna roi-te razão para essa tra nsf'ormação. tão-

I
Recebido no �ecinto elo quartel radical nos, nossos meios agrlcolas.

do 14° B. C. pela sua of'lcialiríade, Senâo, vejamos : Grandes f'irrnas do Rio e ele São Paulo, interes-
e pelo Dr. Othon da Gama Lobo sadas na aquisição do fumo, íornecem aos lavradores, não só máqui-.d'Eça, Secretário da Segurança Pú-
blica, representante especial do Sr. nas e ussistência técnica, como, também, o capital necessário.
Governador do Estado, foi S. Excia., Além disso, o plantador" de fumo lem sua sa í'ra comprada com

depois das continências a que tem grande antecedência.
direito, conduzido ao Gabinete do Assim sendo, pois não iesta a menor dúvida de que em hreve os
Comando do 14° B. C.
Às 14 horas, em companhia du Sr, I!osS'fJS agr icullures, tortos, estar-ão plantando o fumo.

'

Tte. Coronel Paulo Vieira da ��,o- �Enquanto o "víc!o " ti assim tão amparado (sem·a' intervenção-
sa, do ��r. Tenente Coronel C0m!Jr,- díJ� poderes públicos, nol r-se), IJS nossos tI·üicultor.es, aflitos com a
dante da 16" C. R., e do se? ajudar-te ap roximaçâo da nova safra e ainda com. enormes estoques acumulados
d.e ordens,. e.steve S. Exc!a. em Pa- da sa Ir a antedor, clamam pai' um SOCOLTO uraent« a fim de não verem,
lácio, em visita de cumprimentos ao

I'
-

. ": "

Sr. Governador do Estado. apodrecer fJ� gru o que, tans íorrnarlos em Jarinha, vcrn a ser um dos
O Sr. General Osvaldo Cordeiro de produlos básicos da alimcntaçâo mundial. E assim, enquanto o nosso

Farias, alta expressão do 'IOS30 t rigo se perde por Ia ll n dr amparo dos poderes cornpt-tr-ntes, princr
exército; foi r�ce�ido no salão d� �,almenle em Se tratando de créditos e de transpor-tes, ficamos implo-·
lBlonrba 'dPel0 Sr. tGovernadodr Jo1se ianrto á Argentina c aos Eslados Unidos, que nos aumentem as mín-
oa ai , que es ava cercaco pe r.s

_. .

Secretários de, Estado do Interior guarias cuias que nos sao Iornecidas .

e Justiça, Fazenda, Segurança c Porque não estimular O nosso Ir iticultor fornecendo-lhe crédi-
Viação e Obras Públicas e no, co- lo, máquinas e técnicos"?
mandante da Policia Militar. Será q ue os "I rusts" r'stl"ang'ei1"o� boicotam os csf'orços rios n05-
Após alguns momentos de �rUI\-

de cordialidade e nos quais foram sos homens de bôa vontade"?

abordados assuntos de palpitante :-;erá que aqui no Brasil o trig-o é considerado elemento de some-

atualidade nacional. retirou-se S. 1105 importância?
Excia., acompanhado até a porta E aqui, como da I'l'Z a nter ior, rep i lo : Fl�JlO :\,\0 SE CÕ:VIE, SE-
principal do Palácio por todos os SHORES!
Secretários e pela casa militar do
Sr. Governador do Estado.

General Osvaldo Uor
delro de faria

Hor'an6polI't 24 dle LJezembro de 194·8

o MOMENTO··
Já foi divulgada em P01'tO Ale

{Ir-e, por um jornal que () tez com

arande .olarde 'o,"Diário
tendência udenista - o "Diário
da Noticias", - a nova segundo
a qual a' Prefeitura e a Câma1'a de
Vereadores de Ararangnrí estão
promovendo "demarches" para
incorYlOração daquele município
catarinense ao Estado do Rio
Grande do Sul.

A flopw p01ito-alegrense. acen

tuando a necessidade das s'uas in

[ormações áquele respeito, acres
rerüa que as colheu em {ante ofi
cial e se mostra reiubitado com

o [o!o, «ue lhe parece motino pa
ra "exaltar c situaçâo destacada
do l1io Grande no C017;1I11/0 de
interésses econômicos e. financei
ros de outras nnitiades da Fede
racão,

.Seu: que contes! e1l!OS, sequer
ao de leve, o asserto do velho ma
tiüino da capital galÍ eh o quostio
á posição de realce ocupada pelo
Estado vizinho no cômp1lto dos
inierésses econômicos e [ina II ce i
ros do país, dado nos ,; discordar
da.s nlaçõ"es qaquela OI'délll, ('0-
mo razão das pl'elensul's do ",.".
feilo e vel'eadores de ArW·(llu,{·,í.
que negociam a desincoJ'pll1'o(',;r,
do município cata1"inense, ])((1'(1
anexá-lo ao Rio Gmnde. li; bem
outro o motivo. dessa in{elicissima
ideia, que os Catarinenses recebem.
com um gesto de justa ·revolta.
A verdade é que se ensaia uma

fraição aos interêsses catarinen
ses, ,explorando, em escala mais
ampla e com intuitós e p1'ocessos
r/)Ilis condenáveis, uma velha dú
vida de fronteiras, agitada quan
do, pouco opós vitoriosa a revo

lução de '/9.')0, o nosso Estaria ti
nha a (joverná-lo um riogranden
se. Portou-se este com prudência
e su.perioridade tais que, ace
aen,do ao clamor' do" cata1'inen
sismo" de então. poste1"gou (l solu
rão do ca'i.O de limites e, por me
nor que fôsse a {oixa de /erl'it6-
r'io ('o n/estado, niío nô-I,(I sublraiu
ao p"lrimrJnio territorial.

O Prefeito de Ar'aranguá, elei
ia pela l.;. D. iV., acttmp/iciado a
elementos também da U. D. N.,
dentro e fóra da Câmara J1wúci
pai, tento, ag01'a, a golpe traiçoei
ro, ('om que o Rio Grande do Sul,
ati'G1'és já do "D'iál'io rle Not i
cios", de Parlo Alelj1'e, é lel'r!do a
solidal'izn r-se,
E precisQ, porl'em., que se de

finam, desde jd. as a{iludes, em
tôr'11.O dessa revivescência, ou me
lhO?' dessa recr'1/descencia de um

caso, em que, {e.lizmente, não se
acham implicadas as mais ponde
t'áveis CO/Tentes de opinião do
bl'avo e civicamente exemplo)' po
vo gaúcho. Estamos. alpenas, di
ante de um fato de muito res/ ri/ o
âmbito, pois

-

que confinado na es
treiteza aldeã do udenismo 1'egio
nal. E. se querem .saber' m.ais,
indaguem do jontal P01'to-alegren
se qual fonte oficial" das "ill
!"orntações {idedignas que divu1-
gou com estardalhaço em sua' edi
ção de ante-ontem. Aliás, o"Diá
rio de Noticias" deixa. entrever

.

-que tais "infor-mações fidediguas"
partiram de Arnranguá, pois se re

ferem a suposto movimento pOp�t
la1' naquele mllnicipià, em favor
da desincorporação.
Assentemos, p01'tanto, qtte o ca

so não tem, para lá das fronteims
estad'I.Wis. ,repercussão maiol' do
que a de urna publicidade sensa
ci.onal. 'para efeito pohtico.
Todavia, é um imprudente pl'O

cedimento de 'quem; eleito paTa
govànar um municipio catar-inen
se, pretende' carreá-lo para o Es
tado vizinho com inominavel aten
tado à integridade tel'1'itorial e

politica de SaIlta Cata1'ina. E sob
este especto, 1l1'ge se detinam as

. atividades e respondam pelo _d,e
sertor os seus C4padrinhadores.
Na U. D. N., estadttal, há, hoje,

VllfSO
.

de Esperanto O dia 18 de Dezem-
Healizou-se segunda-leira últíl1:a, b p"" ali,��; 20 ü?ras, na Sé.de .da S?�iedHdc ro DO aSS uO

xx de Setembro, sIto a rua Iral.ul''-',
.

A data de noje re,corda-nos que:
ú encerramento do ,Curso d? 1: slJe- _ em 1688, uma Carta Régia )d'(,i-
�anto, com a entrega dos rllp!OIll:.lS biu a fundação de conventos no
as onze alunas que complelm'aw Brasil, sem autorização' previa'
seus e�ltIdos. _

.

_ em 1833, na cidade da Bahia,
PresIdIU, a Sessao o Dr. Robcrw faleceu o Capitão de Mar e Guerra

Lacerda.D�retor �o Departamento João Francisco de Oliveira Botas;
de .EstatJstI?a; a cUJo De�artamcllt() _ em 1839, os revolucionárhs si
esta subordmado o I:efendo C:ürso. liaram, no Estanhado, a 'coluna do
.C0l111?unham a Mesa, o professor Norte do PiaUÍ, comandada l�elo

GlOV�lll. Faraco, chefe de Secçao de Major Antônio de Sousa Mendes,
�stahshca, �r!l' Aure� Bauer, pre- sendo completamente derrot;::dos
sIde�te .do . �speranhsta Clube <'!e pelo Tenente-coronel Roberto Viei-
FlonanopolIs, Sargento Carlos ra Passos em 4 de Janeiro'de 1840'
Henrique! represent�nte do "Clube

_ em '1844, o In;peradcfr D. p�_
,EsperantIsta de Fo� do rgua;;ú", dro II, por Decreto, concedeu anis
no Estado do Parana. tia aos revolucionários do Rio Gran-

P�r�ninfo�l a .t�rma, o professor de do Sul e que depuzeram suas 'ar-
Eugelllo Dom VIeIra, que 1a·0!1l1n. mas;

.

ciou expressivo discurso de encita-
_ em 1865, _no Rio de Janeiro,

menta 20S seus afilhados. faleceu o Maestro Francisco �Ial'uel
Com,) complemento do progrHl.U8, da Silva. âli nascido em 21 de Fe

organizado, que foi todo descmpe- vereiro de 1795. Fo ici fundador do
nhado em Esperanto, ouviraJ1l-se Conservatório de Música do Rio de
diversa5, recitações vocais e ins{ru- Janeiro e aufor do Hino, NacÍl..nal,
mentais pelas alunas diplomadas c composto para as festas da coroação
outros elementos do nosso meio do Im]"jerador D. Pedro II;

•

social.
_ em 1869, no Rio de- Jani·iro,

A assistência que enchia o vasto faleceu o pianista e composit�r
salão, aplaudiu) com entusiasmo Louis Moreau Gottachalk, n,üllral
toda a cerimônia da entrega dos de Nouvelle,-Aleans.
diplonns, bem como os nurmerDS ------.----------

do variado programa litero-mu�ical. A, 'ndias OtienhisDamos a seguir os nomes (Ias no-
vas professoras de Esperanto: t�rão maisCeleste Maes, Celia Brognoli, CÓ
I'a Nunes, Jandira Gall()n de Al-r.O·
rin, Ligia dos Santos Saraiv<l, Ma
ria de Lourdes Dei.llerau, Marilj Oe
Lourdes Lehmkuhl, Maria Nilzl!
Spoganicz, Sueli Gouvêa, Vania Ma
ria de Oliveira (oradora) e Zilã
Nicolich da Silva.

ocuaaiuio posição avançada, vá
rios elementos que integraram, a

campanha de catarinensismo.: que
nos primeiros anos após 1930, se

inipõs -á consideração do çeneral
Ptolomeu de Assis Brasil, contra
a simples ideia 'de abril' os deba
tes em /ôrno da questtão de limi
tes entre o Rio Grande do Sul e

Santa Catarina, Já agora, como se

está vendo, não se t rata somente
de solver possivel pendência de
[ronteiras interestaduais, e sim de
mutila?' o Estado, arretiatando-th.e
tôda urna enorme área territorial
que compreende um. municipio,
c'Uja arrecadação anual era em

0/937 de duzentos e vinte e dois
. mil cru zeiros e já em --1942 subia
a mais de quinhentos mil cruzei
ros, pata só referir os dados ofici
ais que estão, no momento, ao

nosso alcance.
,

'Tem açora a U. D.. Y. estadual
a obrigação imperiosa de dizer ao

povo calarinense de que lado' ela
está: com Santa Catarina e contra
o Prefeito e os vereadores ude
nistas de Arcratunui, - ou com

éstes, contra Santa Catarina.

DOS EE. UO.Frio
CHICAGO, 23 (U. P.) - Uma

onda de frio procedente do Ca':
nadá penetrou h-oj e nos Estados
do Meio-Oeste enquanto que o

numero de mortos em conse

quencia das recentes tormentas
de neve aumentou.� ;;}. Os
Observatórios MeUreológicos-in,,"
formar3;m que o termômetro

baix�rá até 17 graus contigra
dos e chegará a 26 graus abai
xo de zero em Dakota, amanhã
pela manhã.

não

auxilie S. dos
EE. UU.

WASHINGTON, 23 (U. P.)
Os Estados Unidos suspenderam
Gficialmente todos os auxilios do
Plano Marshall às Iudias Orien-

ta.is Holandesasl Um fl!lncioná-
rio indicou que o proposito dessa
medida é desencorajar todas as

ações militares' dos holandeses
contra a Republica da Indone
sia. O administrador da EC'A,
Paul G. Hoffman, declarou que
a suspenxão perdurará "até que
esteja esclarecida a presente
situação na Indonesia". Os au

xilios á metropole holandesa,
entretanto, não foram afetados.
Acrescentou o sr. Hoffman,que a

suspensão entrou em vigor
imediatamente.

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu COI��

sultório e res1uência, para a

Rua Trajano 41. Telef'One
1.009.

Comnlta das 10 ás 12 e rIas
1 fi.30 ás 19 horas.

ENQUANTO PERDURAR A LU-
TA ..r.u

WASHINGTON,22 (U. P.) -

Estados Unidos!' suspenderam a

aplicação do Plano Marchall
para toda a zona das Indias
Orientais Holandesas", el1quanto

" perdurar a luta na Indonesia.
----,-----,---,--------------------------------------

NUNCR EXISTIU IGU�L

F E R I DA S,
E M A S,

INFLAMACOES,

o

PARA

E C Z

COCEIRAS.
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Fumo o ,Trigo
Areão Junior,

e,

I�augurado
ci�a fie

o banheiro carrapate
Mafra � ItaiópoHs

A Divisào de Defesa, <.)a!'ji/tro;l SDS Serviço Defesa Sanit:'lr;,<l ,".ni
Animal ele Florianópolis com ;;_ 0)- mal.
laboração da Secretaria da Vi'lçü", Mafra 20-12-48 - Tenho p!"<1Zt:�' c
Obras Públicas e Agricultul'3 proso honra comunicar V. Exci", tev� lu
segue em seus trabalhos de pi'ote- gar ôntem nesta cidade com ·1 i)re
ção e assistência aos reban!�(I:; ("})- sença Dr. Altamir Gonçal\'ü� Aze-
tarinenses, CO!ll a instalação, 1'111 di- vedo inspetor ch'ere defesa �ai1i:_,
versos municipios do Estado, (!ns taba animal e altas autorid:lrle:; ;t
banheü'os cazyapatecidsa né,'es�á- inauguração primeiro ba.nheiro "a:-
rios à bôa conservação de !1o.')sa rapatecirla construido neste muni-·
riqueza pecuária. dpio grroças aos incansáveis t'sfr)]'-
Dia 19 do corrente, teve ]ur.(ar, 1;3 ços V. Exda. e inspetoria Si'io !.osé'

cidade de Mafra, a inaugl.r'lç!io do a quem expresso sinceros agrade-,
banheiros carrapatecidas n�ccssú- ril"\1entos ._\;m _';'lome muniCípio M!l"
rá áquela comuna e ao vizinho ll111- fl'a e criadores zona beenfícinna.,
nicipio de Itaiópolis. O ref�ri."b Respeitosamente p'edm KU'i5 PI'e
melhoramento foi realisado com }1S feito :\oIunicipal.
verbas do acôrdo único existente
enh'e o Estado e a União. I):l!'a o
fomento e, a defesa agro�pe·r'.lários.
Com referêllcia à citada in::>,'1!!lJ

ração, recebeu o SI'. Leoberto Leal
os segllintes despachos telegrófic(;s.
Mafra 19-12-48 - Tenho

'

grata
satisfação comunicar vossôncia inl'lil
guração hoje banheiro carnJ."!'ateLÍ
d� Mafra e Itaiópolis, constrllifl O�
por esta Inspetoria gracas vPI·ha
acôrdo único qual vel�l tr<lz('ndo

Ao tomar aperitivo

Peça Bitte'
Agu;a pu'O

o Aperitivo comp}pto

. Mão. que económiza é mão que não perde.
Ensme seu fllho a economizai:"� abrindo desde já, uma

neta de depósito na-
CAIXA ECONôMICA DE SANTA CATARINA

O melhor presente de Natal.

cader'"-'

F,RECHANDO•..

O Diário, órg-ão da u. D. �., quando da al)l"o\'a(;ão rio pro
jeto de aumento dos subsidias, veio a campo para clas�jfic:ll"
a seu modo, os deputad-os c "enaüor-es que apl'ovaram aquela
medida. Fê-I!) em linguag-em de beira-de-cais: "falhos de 1)'1-
dor, coveiros dOo Ji"egime, castrados mOJ1ais ... " :\f,em q L1 ís"
como esclareceu, excluir de:sa adjetivação lod-osa os qua�
tro ·parlame�Jtare'S: udenislas que aprovaram o aumento e

que foram os senadores Joaquim Pires 'e Verginaud Wan-'
del'"ley -e ,os d'eputados Osorio 'ruiuti e Manoel Novais. :\

lisl�, entretanto, está crescendo. Leia-se, por exemplo, o que
nesta edição publicamos a respei(o do ocorrido na Camara
de Bom Reliro: onde a mai·oria é uclenista. Em Slla Pl'imeira
reunião, em dezembro de 1947, OS" vereador,es daquele muni
eipio, por proposta p�sse<:Ulila, decidiram prestar gratuitt-ta'
mente seus s'el'viços, devendo, essa, resoluçã·o ser ratificada na

primeira sessão do corrente ano. A hancada da U. D. N., na

quela sessão, que era a -de instalaçã-o, e estava muito 'concorri-,
doa, á vista da assistência, aprovou' a dispensa do jeton. Nas
sessões do c.orrente ano, o assunto não voltou a plenário, com
o que os srs'. vereadores' tácita:me'l1te' deixaram esclanecidüs'
os s,eus prnpósitos'-de cumprirem o decidido em 1947. Os me-

,

ses forám passandi:1; as sess0es- foram-se -realizando, e nenhum
'"ereador rec.ebeu subsídio. Em novembrü, no entanto, -as"

cinco vereadores ela U. D. N. aprüveitaram-se da última sessão
para, fix·ar subsídios! Contrarümdo expressamente a Lei 01'
g-ânica, não fixaram subsídio para o ano seguintc. mas para
-o corrente ... ' Deram eJeila retroativo a essa deci.são para, de-'
cidindo em causa própria; rasparem cril benefício de seus'

bolsos os cofr·es pmnicipais! !! Os que' residem na séde I\ecc�
'berão os atrasados" aquilo' a' que' havíam renunciado, á' ba-
s(j de Cr$ 40,00 por sessão. Os que -moram nos distritos rece-

15erão o dôbro!!!' Essa é a Lei (si-c) dos eternos vigilante�'
d,e Bom Retil'o !!! El'l'ada, amoral fóra de prazo, l"Ctroa
Liv·a ... em benefíciü exclüsivo dos cinco l'epresentantes
udenistas! Tem a palavra' o' Did.i-ió, ·para: responder' esta per.:.
guntinha! "Os \"eread"ores udenistas de Bom-Rptil"o são cas
trados morais?""

Guillienne Tal•.

. 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


