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Um lJalmito governa
Bldmen8U

'

.

Esta história tem seu iní
cio dois anos depois de trinta.

Depois da revolução, melhor.

Àquele ano, o Município de
Blumenau tinha a dirigi-lo o

sr. Antônio Cândido Figueire
do, político destituido de con

vicção, mudando de opinião
com esta facilidade provinda
da maior ou menor largueza
abdominal. Palrador ao exces

so, contra tudo e contra todos,
fez-se, por fôrça da língua, re
volucionár'io de mentira. Meteu
um 'chapéu maior à cabeça,
bicudo, lenço vermelho ao pes
coço, carta de valente no bol
so, patenteada no norte, e' se
inculcou como Q predestinado
para o govêrno daquela rica

região do Vale do Itajaí. Muito
artifício' e muito palavrório.
Incoerência, também.
Quando se punha a determi

nar, melhor não o fizesse. Por
que? Ora, o sr. Adolfo Konder,
seu chefie-mor, hoje, saberia
responder se aquí estivesse.
Em certa ocasião, meio esque
cidas as licenciosidades de an

tes de trinta, o .ex-çooernaâor
se dispôs a visitar Blumenau.
Ano da graça de trinta e três.
Governante lá: Figueiredo. O�
amigos do governador deposto E I .

.

.

.

t ?cotizaram-se - saudosos, nii-
.

a respos a ,:

turoimente, de sua indefectível\' .

1Jqstinha - para Iurmenaqea-] Há dias o iornal udenista aNw-1
lo., '

" ciou a transferência de um oficial
Blumenau amanheceu, num de nossa Fôrça Militar. Fê-lo em'

belo dia, enfeitadp de palmitos, títulos largo;, da primeira à última
verdadeiramente engalanado. coluna. Pedimos, em resposta: que
Pois bem. Sabem que é que de- o jornal das mentiras desmoraliza
cidiu fazer o rechonchudo pre- das escrevesse o nome do militar
feito pós-revolução? Desceu, à removido. O Diário, até hoje, não-

pressa, os degraus da Prejeitu- .eselareceu êsse nome'.,' Porque?
ra, pisou a rua 15 âe novembro, Porque a/sua afirmação era menti
e se pôs a arrancar, um a um,
todos os belos p'almitos que,
momentos antes, mãos amigas
do sr. Adolfo Konder ali colo
caram.

Daí sua alcunha até hoje:
ANTôNIO PALMITO.
Mais tarde correria, já por

'interesses outros, ao encontro
do sr. Konder para recepcioná
lo. Assim foi.
Fez-lhe festas, abriu seu sor

risso expansivamente falso,
curvaturas a noventa graus,
não diminuindo o ângulo por
culpa de seu protuberante ab-

domen, porém o ex-governador
que, àquele tempo, ainda con- nunca o ter sido. lJabituado ao

servava a memória, não corres- âiz-que-âiz-que inoperante, âu
pondeu ao cumprimento do rante os. anos de çuerra, para

desafeto da véspera; negando- uns, jazia demagogza pau-ora
lhe acintosamente estender as sii; eneuanto que a outros, es

mã�s. Até as levo� para trás, ,tranpeiros, comprr:40res de ai

entrelaçando-as, por minutos, godao, soda e anilina, prod'!l
em legítima defesa. Os malicio- tos representados por SZ, se ln

sos viram uma figa, do supers- ,sin:u.ava_ f0Zando ntai do ele

ticioso ex-governador, naquele menta mdzgen�.
momento. . .

-

\ :tlv� de seus !rreve:-entes mo-
ANTôNIO PALMITO ocupa tetos, por anos sequiâos: o sr:

êste artigo de hoje, por fôrça Curt Hering. No entanto,..
Falando à imprensa, disse o ar-

de um telegrama chegado aquí quando se dirigia à Cia. onde
quiduque OUo, todavia, nada' há de

'no dia três. Dizendo que é êle aquele industriál exercia pre-
estranho na referida prisão, "num .

t· 'd d 'l dagora o edil de Blumenau em czosa. a zvz a e e:n pro a ca-
pais ocupado e regido pela Rússia".

lugar do água.morna Busch, mumdade, ANToNIO PALMI-
O arquiduque aqui chegou a 1 do

que se licenciou. TO, se apresentava do avesso:
corrente, procedente de Lisbôa.

Blumenau' continua, pois, batia à porta metido em pele
A terceira guerra mundial é uma

sem sorte. Azar danado. Muni- de cordeiro, inofensivo, amigo�.
clara possibilidade enquanto per- cípio rico e progressista, mere- hu"!ilde., Um an10, sim. A

durar a divergência leste-oeste, cia causa melhor. Pelo menos Az esta, sem tzrar nem por" .

porque "a história mostra que a um governante sincero, amigo, o homem que governaABlume
oposição entre o Ocidente e o Ori- na verdade, de seus munícipes. nau, neste mau começo de
ente da Europa sempre degenera em ANTÔNIO PALMITO não é. quarenta e nove. Incoerente,.
confli1to armado", concluiu o ar- Simula apenas. Gpza fama de antes de tudo. Sàzinho. Um

quidnque Otto. nacionalista, por exemplo",sem udenista, basta.

J
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Politica auti-inflácionista. para

_lO

o Brasil Frustado Um«pUlscb»
brasileiro 58V i é tico

para deter a inflação "têm sido coroados de êxito" - disse aos jor-
nalistas o sr. Camille GuU, diretor-gerente do Fundo Monetário Inter

nacional.

O sr. GuU: visitou recentemente
-

sete paises latino-americanos,' du

rante seis semanas, tendo regressado a 26 de dezembro passado, depois
de ter se avistado naqueles paises com as mais importantes autorídadcs
governamentais, procurando ficar a par da situação econômico-finan

ceira de cada um.

Ao referir-se especificamente ao Brasil, em entrevista coletiva com

os jornalistas, disse em resumo o seguinte:
- "O govêrno do Brasil deve estar atrasado em seus compromis

sos, em cruzeiros para o Fundo Internacional, mas prontificou-se a

fumpri-Ios imediatamente, assim que foi chamada a sua atenção para
o caso. A sua contribuição de 37.500.000 dólares para o Fundo já foi

coberta há muito tempo. Os esforços do govêrno para deter a inífu

ção têm sido coroados de êxito. Os preços estão razoávelmente estabi

lizados e as divisas cambiais estão sendo pagas.
"O Brasil precisa encontrar meios de se desenvolver econômicamen

te por suas próprias economias, sem aumentar a sua inflação e sem

pôr em perigo à sua posição na balança de pagamentos. Emborà a sua

capacidade de desenvolvimento seia indubilávelmenté grande, nenhu

ma melhoria podera surgir neste desenvolvünnto se não fôr arictada

uma rigorosa política anti -inflacionista",

WASHINGTON, 8 (U. P.) - Os esforços do govêrno

Berlim, 8 (U. P.) - A policia ale
mã. frustou o que as autoridades
norte-americanas descreveram C0-

mo "putsch soviético", para se apo
derar do contrôle politico da zona

ocidental de Berlim. O "Bloco De
mocrático", do setor russo marcou

um comício na estação da ferr-ovia
elevada, no subúrbio de Kreuzberg.
O coronel Frank L. Howley, C(J

mandante norte-americano, decia
rou que o" comunistas planejavam
instalar "um governo títere em

Kreuzberg". O "bloco democráti
co", que criou o govêrno titere do
setor soviético, convocou o comi
cio para às 13,15 horas. A policia
alemã da zona ocidental ocupou a

estação às 16 horas. Os membros
do "Bloco Democrático", em reu

não de emergõricia, adiaram o co

mício para às 13,45 horas e, poste
riormente, o canceltram.
Os rrtssos controlam o trem de

vudo de Berlim, ete modo que ÔS
membros (lo "Bloco Democrático.'
rucionai-am q ue os russos os J)�C;,
tegeriam. Mas as autoridades nor

tc-americanas repetidamente adver
tiram aos russos de que o go \'C:l'ItO
militar dos Estados Unidos não re

conhece os clireitos extra-territo
riais soviéticos nas estações ferro
viárias. Howley declarou: "Nem
esta nem outras reuniões similares
serão realizadas no setor norte",
americano. O setor norte-america
no não ficará sujeito a "putschs"
soviéticos para linstalar um govêr
no local. 0& comunistas planejar.nu
sua operação habitual com a velha
coleção de títeres. Os atores deviam
reunir-se e "eleger", por aclama
ção, um burgomestre para Kreuz
berg, bem como outras autoridades
municipais e uma Assembléia". .

Howley se J;;eferiu à reunião dos
alemães da zona oriental, que cria
ram o seu próprio govêrno muni
cipal na ópera Estadual. :E:ste go
vêrno foi reconhecido pelos russos,
que recusaram aos berlinenses da
zona oriental o direito de votar nas
eleições municipais de 5 de dezem
bro.

,
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Na Uomissão Ventral Suspensa a entrada
de Preços DO Brasil
Rio, 8 (A. N.) - Não deverá f'al- RIO" 8 (A. N.) - O presidente da

tal' feijão êste ano, pois se espera República, usando da atr-ibuição
que a safra do rio Grande do Sul
atinja a mais de 2 milhões de sa- que lhe confere o art. 1° da Lei n.

cas, havendo, assim, um aumento 262, de.25 de fevereiro de 1948, e

de 500 mil sacas sôbre a produção Considerando que se impõe ao
do ano findo. Esse acréscimo virá
influir na balança comercial, e,

Poder Executivo estimular o desen-

talvez, provocar uma baixa no pre- volvimento da produção nacional de
ço do produto. O Rio de Janeiro já trigo:
está sqnd'o abastecido com feijão
da nova safra. Considerando 'que a redução da

NO CATETE. moagem de trigo em grão,' come-
Acompanhado do sr. Luis Dias quente da importação de farinha

Lolemberg, vice-presidente da C. C. d
P., o ministro do Trabalho, que, co-

o mesmo cereal, desfalca a pro-
mo se sabe, é o presidente daque- dução de resíduos, prejudicando
1e órgão, compareceu ontem ao Ca- sensivelmente a manutenção d-is
tete, onde foi recebido pelo presi- rebanhos;

,

.dente da República, com o qual se
demorou em longa conferência. Considerando, finalmente, que ji:
Nessa reunião, o chefe do Govêrno transcorreu prazo suficiente nara

f,oi pôsto ao par .dos preços dos !Zê- 1
-

d t
'

d
� cone usao as ransações re lativas

[renos ,�e pnmC\ll1� nqcessidade e
'

das medidas que tem sido tomadas a licenças de importação de farinha
pela C. C. P., tendo determinado de trigo, concedidas peja Carteira
uma série de providência de inte- de Exportação e Importação elorêsse público. Banco do Brasil 'em data anterio�'

à promulgação do Decreto n. 25.314.
de 3 de' agôsto de 1948,1 decreta:

.

Art. 1° - Fica suspensa, até ui-
terior deliberação, a entrada em

Paris, 8 (U. P.), - Ladrões des- t d t itc
. '.

conhecidos roubaram do aparta-]-
o o o e�rl orro nacional, de Iari-

mento do sr. Roberto de Castro nha de trigo de qualquer qualida
Conselheiro do Consulado do Bra� de e procedência.

Stril n6esta8cap�ltha� jóidas afvaIiadas eu- Parágrafo único - Excetua-se a
� .

a mI oes e rancos e;'iO.. '"
_

mIl francos em dinheiro. O rOHho fannha de tngo cUJa Importlaçao
�.correu n:;t _noite de domingo pas- f� licenciada pela Carteira de Ex"
sado. As Joa�s pertencem a cunhada portação e Importaçã'o do Banco dodQ ConselheIro consular sra Cris- à' .

tine de Ald,era que,. em 'compal;hf,) Br sIl, desde que s�,la posta a bor-
de seu esposo, parhlha 'do ap'1,t1- do, dentro de 155 dws, contados ctt)
mento. do sr. De Castro. clata da vigência do presente decrc'A Imprensa francesa 1l0tiCi-Ju,.

'

que en!re as jóias roubadas, figu- to; e sejam apresentados, dentro
1'am bnlhantes, esmeraldas e outras do mesmo prazo

-

aos Consulados
p�dr�s preciosas, avaliadas em' dez brasileiros, os respectivos docull1cn-
mIlhoes de francos. . _

A sra. Cristine de Aldera avaliou
tos de embarque para legalIzaçao,

suas jóias em apenas 6 ou 8 mi- Art. 2° - O presente decreto en

Jhões de francos, acrescentando trará em vigor na data da sua pu
que o roubo deve ter sido feito bI'
(luanoq os ocupantes do apartamcn-

lcação, r,evogadas as disposições
to estavam numa recepção. em contrário.

Madrid, II (U. P.) - A prisão elo
cardeal Mindszenty é um um "crt-:
me contra a religião cristã em s�u

todo", declarou o arquiduque - Otto,
pretendent'e ao trono austro húnga
ro.

Num aparelho mODO
mutor atravessarão
o AtlânticoRoubo Dum aparta

mento

Manobras Davais
americanas

•

Washington, 8 (U. P.) - Novas

experiências de submarinos e :)J'

mas anti-submarinos da Marinha

serão desenvolvidas nas gramíes
manobras de guerra da costa orien

tal, envolvendo uma centena de he
lonáveis; desde porta-aviões e um

couraçado de 45 mil toneladas, até

veículos anfibios de desembarque;

Participará a IlaHa
da União da Europa
Paris, 8 (U. P.) - Um porta-voz

do Qúai D'Orsay (Ministério do
Exterior da França), declarou que
a Grã-Bretanha e a França concor

daram em convidar a Itália, para
participar das conversações sôbre
a União da Europa.

ra grossa, . inventada para fazei'

oposição construtiva!

Pobres diabos! Mentem tanto,
que não sabem nem o que mentem r

A mentira é norma de ação entre

os vigilantes do Diár io l Mentem

por mentir! Mentem por necessída-

de orgânica! .A mentira é o oxigê
nio que respiram. No dia que tive

rem de dizer a Verdade desmaia

rão e morrerão. Mintam, portan
to! Mintam até que as urnas os des

mintam E, então, chorem de.. len

ço branco ...

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A pasta que realmente conserva e dá beleza aos calçados, em

preto, vermelho, marron, amarelo, azul e branco. Latas de abridor

americano.

A venda na casa Renato e na LOJA YPIRANGA, a ser inau

gurada em Janeiro _ Rua Tte. Silveira.

PREÇOS DE FÁBRiCA

Um ótimo produto da CONDOROIL Tintas S. A. - Rio _ Fú�
bricante das afamadas
TINTAS YPIRANGA

•

"DAR MUITO, COM O POUCO DE MUITOS"

Proprietário: - J. MOREIRA & CIA.

Praça 15 de novembro, 20 - 20 andar. - Cx. Postal, 5

- Telefones 1324 e 1388.

iEndereço Telegráfico: CR'ETOMUTUO - Floríanópolís
Santa Catarina.

Resultado do 190 Sorteio do Plano "B", realizado' no dia 3 de
Janeiro de 1949.

CADERNETA N. 38:380

Prêmio maior, em mercadorias, no 'Valor de Cr$ 6.000,00

APROX1MAÇõES SUPE- APROXIMAÇÕES INFE-

RIORES RIORES

Em mercadorias no valor de
crs 1.0ÜO,oo cada uma.

Caderneta h, 38.381
Caderneta n. 35.442
Caderneta n. 21.130
Caderneta n. 20.R19 (
'Caderneta n. 27.999 /

Em mercadorias no valor de

Cr$ 500,00 cada uma.

Caderneta n. 38.379' ,

Caderneta n. 35.440
Caderneta n. 21.178
Caderneta n. 20.817
C.aderneta n. 27.997

,

A�ISO: O próximo sorteio realizar-se-á no dia /2 de
Fevereiro. I

"

,
f '

O resultado acima é do sorteio do mês de Dezembro ex

traid�s dos cínço pr�meir'(js pr�mios da primeira extraçãb da
Lotena Federal, realizada no dia 3 de Janeiro.

Florianópolis, 5 de Janeiro de 1949.
VIS'I10: Hélio Milton Pereira - Inspetor auxiliar de

Clubes de Sorteio.
Proprietários: P. P. J. MOREIRA & ClA.
Crédito Mútuo Predial. -

D. F. de Aquino - Superintendente-Geral.

FARMACIA ESPERANÇA-
do Parmaeê.Ue. .RlLO LAUS
.II.,. CI) 111 Mri a na prelHYa

JIIr.... Ilad.�, rlUl&'firu _ B••eep6&Iu _ p_'"
aariu- nae

.

1Iara..... ua&a l'Tb l' túJtw .......

CORDEIRO NIECKELE & cn, LTDA.
AV. THIADENTES N°. 176 - TEL. 4-1946 - SÃO PAULO

Agentes exclusivos para o Brasil

da:

STEYR-DAI]\1LER-PUCH A.G.
AUSTRIA

ROLAMENTOS
DE SUPERIOR QUALIDADE

,REEMBOLSO POSTAL
Para .casemíras, Iínnos, brins, etc. precisa-se representante,

pfertas dando fontes de referencias a "TECIDOS" Guarda 8 -'1
n .

•
- e SlgI o.

•aixa Postal, 539 _ S. Paulo _ Capital.
� ..

Representações
FIRMA IDÓNEA, ESTABELEcmA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
H:i LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA

i .

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

l RESPOSTAS A CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

Comissão Executiva' dos Prn-
dutos de Mandioca ��'\\

Para os devidos fins" levo ao conhecimento dos senhores ínte+es->

sados que, d'orava�te a séde desta 9a Delegacia Regional funcionará às

rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

Florianópolis, dezembro de 1948.

THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

CUTIS

JOÃO MACHADO VIEIRA JOÃO PIO DUARTE SILVA

e e

MARIA MACHADO VIEJRA IDALINA DUARTE SILVA

participam aos parente-s e participam aos parentes e

e pessoas amigas o contrato e pessoas amigas o contrato

de casamento de sua fill-a de casamento de seu filho HÉ'

ELOÁSIA com o Sr. Hélio LIO com a Srta. Eloásia 1\1a-

Duarte Silva. chado Vieira.

HÉLIO e ELOÁSIA

noivos

"

li'

"

OTACILlO FRANZONI

-------'-----�---------------. &!

I,;

•

VENDE-SE por motivo de mudança.
8rande, área de terreno jà cultivada

ti

(Distante cerca de seis quilometros da capitul-Bairro-Barreiros»

Area de 142 metros de frente"por 1.850 de fundos, incluindo

, i t 6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório l. de A L. ALves.-'
Barreiros - com O' proprietário Mathías Iha.

Blumenan - com o' sr. Christiano KnolI, no Hotel Cruzeiro .

..••••u
'

REGiSTROS DE' DIPLOMAS
TRATA-SE de registros ode diplomas, registros de professores, €'

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

ciaI.

I
BUREAU UNIVERSITARIO

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

1° andar. Cx.' Postal, 3932 ._ Rio de Janeiro.

,(La Prels8», uma
iDStitui�ão nacional
Nova York, 7 (U. P.) - Na sua úl

tima edi,gão, o semanário "News

week", que se edita nesta cidade,
transcreveu um artigo de 250 pala

vras, publicado pelo prestigioso ór

gão da imprensa de Buenos Aires,
"La Prensa", subordinado ao titulo

"�r. La Prensa", por .motívo da ce

lebração do 50° aniversário do rc

ferido jornal, ocorrido no dia 10 de

janeiro corrente. O referido arrizo
diz que "os serviços médicos e le

gais que o referido jornal instalou,
fizeram dele uma instituição nacio

nal. Acrescenta que "além de um

hospital de clinica, perfeitamente
apãrelhado, bem c9mo salas de ope

rações, no edificio do "La Prensa"

também estão instalados Conserva

tórios de Música, Bibiblioteca Públi

da, Auditorium e Centro de Estudo,
Serviço de Consultas para fazen

deiros, criadores de gado e donas

de casa bem como um Ginasíum ",

CANSADA

, �sSp��d�'��
gas na testa e ao

,

redor dos olhos.
as sardas. man

chas; cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da

beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con

fie nas virtudes do Creme Rúgol.
Rugol corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro

da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites

em suaves massagens no rosto,

pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquillage ", remove as

impuresas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá'vi.
gOT, e mocidade à pele, Com ape

nas uma semana de uso co Creme

Rugai a sua cutis poderá ficar ma

cia,limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade, A felicidade

de amar ... e ser amada.

CREME

RUOOL

VIúVA MARIA FERRf;IRA

"

"

11l;1.

.
'

Alvim & Freitas, Lida.·C.P_1379'S. Paulo

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

Epidemia de gripe
Paris, 7 (U. P.) _ O Ministério

da Saúde Pública anunciou que a

gripe na França chegou a propor:-·
ções de epidemia. INão foi anunciado qualquer CilSO

fatal, mas revelou-se que em 'Paris I
uma pessôa em cada cinco está gri

pada.
Em Metz, cidade de 80.000 hahi

tantes, 20.000 pessôas foram ataca

das peja gripe.

e

GEORGINA FRANZONI BATISTA

partit-ipam aos parentes e

pessoas :de sua amizade o participa aos parentes e Ill"S

contrato de casamento de seu soas de sua amizade o comru

filho ROMEU FRANZONI to de casamento de sua nlha

com a Srta. Odete Maria Ba- ODETE com o .Sr, Hcrneu

'�
t.

�,
"

.,'
-s
-.

Larga·me...
Deixa-me gritar!

'k_,
,�fJ

;\/,
".

;>' ( '!' ""

\

XAROPE
S.. JOiO

Combate o tosse, a

bronquite e os resfria

dos. João O Xar-ope S.
éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

dos vias respiratórias.
O Xarope São João
eoIta

.
o catarro e foZ;'

expectorar fàcilmente.
'M mrwIW€M4'm: tm.m-

/

tista. Franzoni

ODETE e ROMEU
noivos

28/12/48

IZID DE SOUZA DUTR�

e

ALMERINDA DE L. DUTRA

BERTA NEUER

participam aos seus parerues participa, aos seus parentes
e pessoas de suas relações o e pessoas de sua-s relações o

contrato de casamento 'de contrato de casamento de

sua filha LAURITA com o Sr. seu neto NILTON com a Srta.

,
Nilton Neur. Laurita Dutra. '

NILTON e LAURITA

noivos

32 volts - 1000 watts

Aparelho de

grande rendimento

e fácil colocação, '

para regiões
desprovidas de

energia eíétríca.,

SOCIEDADE IMP. e EXP. TANGARÁLTDA.
Rua da Quitanda G6'- 1.0 - 5/109 • Tel. 2-5137· Caixa Postal t431 • S. 'AULa

Aceif:ornos "representantes
.

Desconeoe especiais- poro 'reIJeRdedoru

S.· S. publicidede-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I"' JtST�n' -Domingo 9 ele Janeiro ele '.49
--------------------------------------------------�----------�

Vida Boeial
Com Tom Tyller,
6) - Continuação e.-

lar filme em séries:

\O HOMEM DE FI
9 DE JANEIRO

I
no da Província de Santa Cata- 4° e 5° Eps. - Com '1· (

A data de hoje recorda-nos rina, o Dr. Manoel Vieira Tosta, 7) - Ei-lo de volta ...

d nes - o homem dos pu
que: I ,10 vice-governa or;

.

aço, em:
- em 1.571, faleceu em Beau- VAQUEIRO DO ARI2Comemora seu natalicio amanhã, 10 DE JANEIRO Lutas! - Torcidas!

o jovem Aloisio Calla'do, fl'1110 ,,., vais, Nicolas Durand de Ville-
P C $ 4 3u_

gaignon, na-scido em Provins no A data de hoje recorda-nos q.ue: reços: r ,00 e ,00.
sr Martinho C II d di t· d "Imp. 10 (dez) anos".

_

. a a o, Ire 01' o
ano de 1.510 e que chegou em - em 1681, faleceu FranCISCO

Tráfego dos Correios e Telégrafos. 10 de Novembro de 1.555, com' d'Ornelles Moniz, nascido em'
...

riiTi"__:_ H�i�' à� :2' 11-
- a exma. sra. Solange Rodri-

uma expedição 'colonizadora,' Funchal (Madeira) em 1.613. Atendendo a inúmeros p'
zues DI'be di •

d S I t em últimas e definitivas

,
",' rnar 1, esposa o sr. a -

_ em 1.639, em Caapá-Mini, Tendo fugido da casa pa. erna, -O_:_vador Díbernardí ; entre Ijuí e Paratini, travou-se com apenas 10 anos de Idade, O MENINO E O SEUl- a exma. sra. Maria F. da Silva, um combate entre bandeirantes chegou em Recife e empregou- Com Billy Shefield -.J. �I,
espôsa do sr. Harperes P. da Silva; paulistas chefiados por Antonio se como caixeiro e com o nome Adams e Fleeta.

II
"_,-

- o sr. Roberto Wendhausen, car Bicudo, com espanhóis e guara- de JOÃO FERNANDES VI�IRA, A VIRGEM MORENApitalista; nís chefiados pelo governador que sempre conservou. FOI um Com José Luiz.Timenez e Am
- o Armando Vieira Gevaerd; do Paraguai, Dr. Pedro Lugo; dos príncípaís chefes da revo- Morillo.
- a exma. sra. Julieta Calandrini; _ em 1.729, em uma sumaca lução pernambucana de 1.645 NOSS� g��óJ�Rl �5E n�t'Kg- a srta. Odete Luckner, filha do chegou a Laguna, acompanhado contra o domin�� holandes, sen- PE ...

sr. Paúlo Luckner; por 28 indios, Tomaz Gomes de do um dos heróis desse grande No Progra:•

t 01 V" .

t A Marcha da Vida - Nacio:- a sr a. ga ierra ; Lima, encarregado dos trabalhos movimen o;
,

d Preço: Cr$ 3,00 (único).:MARIA-HELENA FIUZA LIMA - o sr. Ayrton Sales, marceneiro. da construção de estradas; - em 1.724, foram aprova os
(Para que todos possam assisA data de hoje é a de aníver-

_ em 1.795, na Vila do Rio os átos do Ouvidor Rafael Pires "LIVRE" - Creanças
.sárío da galante menina Maria Grande, faleceu o legendário Pardinho, praticados na correi- de 5 anos poderão entrar.
�:relena Fiuza Lima; filhinha do A beleza é Brigadeiro catarinense Rafael ção que fizera á Ilha de Santa
sr. Manoel Fiuza Lima, socio da Pinto Bandeira, nascido em La- Catarina e às Vilas de São Fran-
.Fírma Fiuza Lima & Irmão, des- 'obrigação guna; cisco e Laguna;
.ta praça. A mulher tem obrigação. de ser 1 822 então Príncipe

- em 1.820, no Passo da La-
; Maria Nelena é uma línda ga-

- em . ,o -

goa, no Rio Santa Maria, o Ca-bonita. HOJ' e em dia só é feio quem regente D Pedro que se tornout I ta os tres anos ., pítão-general do Rio Grande doJ ro a. que comp e
o quer. Essa é a verdade. Os cremes d D Pedrod d d E t dI mais tarde Impera or. 'Sul, Conde de Figueira, reuníu-" e 1 a e. ncan o

.

o. a.r, ser.a protetores para a pele se ap'erfei- .
'

t çõesh I atendendo as represen a
se aos Generais Abreu e Cama-� ore alvo de exceJ?�I�na1s can-, �coam dia a dia., dos fluminenses, paulistas e mi-

: nhes, por entre o [úbilo de seus Aaora iá temos o creme de alfa- ra, com o fim de marcharem
t bé

"', neiros, resolveu ficar no Brasil,
em

_

busca do exército do Gene-· país, que assim am em estão
ce "Brilhante" ultra-concentrado desobedecendo às Cortes Consti-

I A ti .- de parabens. que se caracteriza por sua ação ra . à h

I
ra r igas; ..

A pequena aniversariante vai pida para embranquecer, afinar
tumtes Portugues s. que o c a-

- em 1.843, o então "Bata-
· receber muitas demonstrações refrescar a cutis.,

. mavam à Europa;
_ c , '. lhão Catarinense" criado e or-

" de afeto, com as felicitações de' Depois de aplicar este creme, ob-
- em 1.825, �ste;:o. strovdo ganizado pelo G€neral Antero

"llluitas amiguinhas. serve como a sua cutis ganha um
de Rezende, en ao nus ro

de Brito passou a pertencer ao
"O Estado" se s_;;socia a essas ar de naturalidade, encantador á Império, assir:oll um \�ecreto quadro do Exército com o nr. 3

manifetações. vista.
criando no RIO de' Janetro um

de Fuzileiros'
'.SR. AL'FR'v'DO ."'.... 7AR·ENO curso juridico que não teve exe-

_ em 1.84'9 o destacamento-&- lX.nh A pele que não respira, resseca ,

<Transcorre hoje 'o aniversário 113- 'e torna-se horrivelmente escura. O cução;
. .

. da' povoação de Barreiros, co':'
"lalicio do s: '.AI�r�do Nazareno, con- I Creme, de Alface. "Brilhante" per

- em 1.839, fOI anuncíado !,or mandado pelo Tenente Manuel
'CoItador do Ministério da Fazenda, com míte a pele respirar, ao mesmo

Bento Gonçalves a t::ar:sfere?- Cavalcanti de Albuquerque Lins
. cia da Capital da República RlO-1 .

d t dexercicio na Alfandega de Floria- tempo que evita os panos, as man- . ..

C _

Valcasser, depois e esgo a a a
_ nópo!is.

.

/

, chas e asperezas e a tendência pa- .grandense, de Pirattní para
.

a
mumçao retira-se, entregando-

: DR. 'JúLIO AGOSTINHO VIElHA ra pigmentação. çapava;
1852 faleceu o Senador

a a uI]l corpo de insurgenes per-
Faz anos hoje o nosso distinto O viço, o brilho de uma pele vi-

- em. , nambucanos dirigidos por Pei-
terrã d J 'I' va e sadia volta' a imperar com o José Saturnino da Costa Pereira xoto de Brito',·eon erraneo sr. r. u 10 Agostinho ..

b d
'

uso do Creme de Alface "Brflhan- nascido em 22 de Novem ro e
- em 1.850, na Fazenda de

·

Vieira, 1° tenente cirurgião-dentís- ,_
,

;:,ta da Policia Militar do Esado, o te". Experimente-o. 1.773;
. Santa Cruz, faleceu o Principe

'É"_-.um produto dos Laboratório! .:". em. 1.8,55, n.es.ta CIdade de D. Pedro Afonso, segundo filho-qual, por êsse motivo) será rnuito •

f dt\Jvim & Freitas, S./A. Flonanopolls, 01 maugura a a do Imperador do Brasil D. Pe-::homenageado por seus amigos. Bibliotéca Pública, sendo presí- dro II'
'

SRTA. MARTA MANSUR ESTUDE denote da ,Provincia o Dr. João
_ e� 1.851, foi abérto ao pu-Vê transcorrer, hoje, a data dc J C t h S

.

itlose ou m o. ua primi iva blico O Mercado do Largo doiseu aniversário, a srta. Marta Man- PORTUGU E�S 'd
o

d t d Pse e era o. an
,

ar erreo o a- Palácio ";sur, fino ornamento social de Flo- .

Inscreva-se no Curso de Portu- lacío:
- em 1.861, foi criado o Mon-.rianópolís. 1866 d d diguês por Correspondência (da Re- - em '. ,por or eIl'l: o 1- tepio dos Servidores do Estado;visara Gramatical) , dirigido pelo tador Francisco Solano Lopes, _ em 1.881, faleceu um· dosO netinho do sr. Francisco La- Prof. Ernani Calbucci. Essencial- d P

.

f
.

f '1 d G com:"

C 'd dO. araguaI, 01 UZI a o o e- veteranos da guerra contra o F
'

'mal'que, dedicado chefe de pagina- mente pratIco. onSI era o o me-
1 Glória Warren - Kay ranCl,

� lhor pelos ilustres gramáticos Si�- nera paraguaio Wenc,eslau Ró- "governo do Paraguai, o Capitão _ Walter Huston - Borra Mine".cÇão dêste jornal, o menino J0;10 .

B J' d S' N bl t d'veIra ueno e ase e a U1H�'" es. Manuel Marques Guimarães; vUh e sua colossal arques ra "I,.José, comemora ,hoje mais nm na- Aulas semanais (impressas). Dura- em 1869 em Assunça-o fa gaI'tas de bôca!-

., ,
-

- em 1.881, instalou-se com:.'talicio. ção: 14 mêses. Mensalidade: Cr$ 1 B' d' J
o

J
'

- Um Romance Sublime!
30,00 - H. Anita Garibaldi, 213 -

eceu O nga elro ose oaqmm toda a solenidade a comarca de Músicas maravilhosas! sobress
'

FAZEM ANOS HOJE: 60 andar - Tel. 2-9361 - S. Paulo. de Andrade Neves, Barão do Blumenau, hoje 'uma das cida- do-se "Always ln Mi I Heart", I.- a exma. sra. Iracema N0ves Inscreva-se hoje mesmo ou peça Triunfo, n�sci�o, no Rio P�lrdo des mais importantes de nosso Ernesto Lecuona.:Reis, viúva de Haroldo Reis. prospetos, em 22 de JaneIro de 1.807; Estado' No Palco: . J,

- a exma. sra. d. Argentina L. da
A DONA DE CASA

- em 1.871, assumiu o Govet-
'

André Nilo Tadasco C��::iI�de-se definitiv, mente de;
·

�::::� :::' L:eÓ:::oG:::l:cidhoe' "
da

=�����:-i��;:�:�:�:e:�r�:r�� �·Cwl.,.·NE
...·,.J·....

··M.,..,.··.,.A
.....

"oAoS
....

··.,.····.,.I-�S·:hIofr�-t�·aC-io-.·I:o··r·I.�d:O.-.:�:"':;;;;�;:-_'. e su�OcE��t�f�t��:li��érioJ C
Ní!1lleros Inteiramente no\ros-l k�

- a srta. Maria da Glória, filha ODEON 3) - MERCADO NEGRO - De-
.

Aparições e Desaparições!
, do sr. René Matos', (Tea'tro senha Colorido. Abre o Programa: Complemento

.,.....
Álvaro de Carvalho) 4

.

- o sr. Celso Macedo', ) - A LAMPADA DE ALADIN Nacional.
.

, Colossal Matinada - Desenho Colorido. 'Preço único - Cr$ 6,00.- o menino Manoel, filho do sr. Formidável programa de téla e 5) - Um eletrizante "western" Às 2 horas -, Creanças e Estu-,João Camargo; Palco: cheio de lutas e torcidas: dantes - Cr$ 3,00.
- o sr. Ãlvaro Camilo da Silva: Na Te'la'. VAQUEIRO DO ARIZONA "LIV_ijE" - Creanças maiores

Com o "rei dos "cou-boys" de 5 anos poderão entrar na sessão- o sr, Osvaldo da Silva Husa- 1° Paisagens do Brasil _ Nacl.o- Buck Jones. de 2 horas.
,:del; nal. 2° Mercado Negro _. Desenho 6) - Roy Rogers na sua melhor

aventura:Colorido. 3° 1I0I�d da Noruega - A MARCA DOS BANDOLEIROS
Short: Colorido. 4° A Lampada de Com Dale Evans.
Aladin - Desenho Colorido. 50 Uma Sôcos, .. Correrias!

7) - Final do seriado das mil e

(ANIVERSÁRIOS:
'Vê passar amanhã seu aniversá

· Tio .natalició o nosso eshmado con

rter-râneo sr. Luiz Carlos Medeiros,
-destacado Caixa do Banco do lJis-
tríto Federal; nesta cidade.
Credor da estima e do aprêço de

.seus colegas de Banco e também do

numeroso circulo de amigos que o

apreciam sinceramente, o sr. Luiz

(CCarlos Medeiros será alvo, amanhã,
das manifestações de simpatia a que
faz jus.
"O Estado" se associai prazerosa

mente, a elas, desejando-lhe perenes
-:1elicidàdes.

•

JOÃO JOSÉ

- a menina Edemira, filha do sr,

"dr. Edson Swain;
- o sr. Artur Teodoro da Luz,

fun(.jonário aduaneiro;
- a srta. Nadir Cunha Carreirão,

,

funcionária do IAPEI.;
- o jovem Walter Albani, cstu

',dante, filho do sr. Luiz Albani.·
FAZEM ANOS At'WANHÃ:
ISRA. NENEM TAVARES

. Deflue, amanhã, a data natalicia
, da exma. sra. d. Nenem Tavares, es
pôsa do sr. desembargador Mileto
Tavares ela Cunha Melo.
SRA. HENEDIRA PóRTO LUCEN t\

i.�nonráelsOSZanloN h ;;,oMU
A efeméride de amanhã regist'l o

aniversário da exma. sra. d. He!1()
dira Pôrto Lucena, digna espôs'l dij
sr. Mário Lucena, alto funcio!1áriG
da Prefeitura de Lajes. ÁS muifas
felicitacões que rt!'ceberá por tRO
grata data, juntamos as nossas,

ALOISIO CALLADO

Hoje e amanhã. no passadO

uando ..lguém. tal_ & ....
Ihelro da U�raollO��

lhe. em lUIlàvel gesto, um cAJloa do
excelente aperibvo KNOT, Iam_
... v. Si... de a.crescentar, ao�
oe' .. gentileza:ESiEÉ TAI1-
BFi'1 (J I1ElI APERITiVO

J'nED/!ET(Jj

flIII :i�(� I;'1 1/'" MOOUTO {)A ,rlTorSA./IIO, CM e fE(jVROS
1 I't....JJ.IÍ ..

- Simd,ltaneametnt ,RITZ / -'

3(11
Às 4 - 6,30 e 8,30 - )

HOJE
Sessões Elegant-e.

- Um filme divertido ..

'\'
>.7

so. .. e... sobretudo Hurnà
- Baseado na famosa nov,

BETTY MAC DONALD, que �
todos os "r'ecords ", de venda:

O OVO E EU
(The Egg and I)

com:

Fred Me Murray - Clauo
Colbert - no seu melhor traba
- secundados por Louise Allbritt
e Marjorie Main.
- Problemas QO coração

reais como os da própria vida'
- A maior sensação cinema

gráfica d05 últimos tempos!
No Programa: s

1) - Noticias da Semana _. :.. _

2) - Metro Jornal - Atualidade
Precos:

Às 4 horas - 6,00 e 3,00. "

Às 6,30 horas - Cr$ 6,00 únir
Às 8,30 horas - Cr$ 6,00 e :J,
.Cr$ 4,80 único.

'

"LIVRE" - Creanças maio
de 5 anos poderão entrar na �

de 4 horas.
Suspensas todas i-as-: ?ntra'lu.

favor.
Estudantes sem caderneta,

gozarão. de abatimentos.

ODEON
(TEATRO A. DE CARVALHO I

- Às 2 e 7;30 horas -

- Colossais espetáculos de téh
, pàiêo __:

.

Na Tela:
- O filme inesquecivel que vali,

para matar saudades:
SEMPRE EM MEU CORAÇÁO

uma emoções:
. . . ... O HOMEM DE AÇO ......

Com Tom Tyller.
8) � Continuação do espetacular

seriado·:
O HOMEM DE FERRO

Com John Hart - 4° e 5° 'Eps.
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00,
Prtoibido para menores de 10

anos.

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

IMPERIAL - Hoje às 7,30 horas
últimas e definitivas exibições •

2 grandes filmes
1) - A história e os milagres de

NOSSA SENHORA DE GUADALU
PE: _

A VIRGEM MORENA
com:

José Luiz Jimimez e Amparo
Morillo.
I Um dos mais belos filmes <!a

temporada!
2) - Um filme forte e impres

sionante:
DAMA, VALETE E REI

com:

Dick Powell e Evel�rn Keis.
- Um dral111l de amôr arl'ebata

dor!
No Programa:

1) - A Marcha da Vida - Nac.
2) - Fax Airplan News 30 x 102

- Atualidades.
Preços: Cr$ 4,80 e 3,00.
"Imp. 14 anos" .

verdadeira fábrica de gargalhadas
DESTRUIDOR DE LARoES

No Palco:
NUlI11eros inéditos Especialmente

dedicado ás creanças por
ROCAMBOLE

(O· Homem Demônio)
'. E sua Companhia de Mistérios
Além de números interessantíssi

mo, ROCAMBOLE fará um engra
çado concurso, chamado:

CORCURSO DA MAÇÃ
Habilitem-se pois para esta agra

dável surpreza
Preços: Cr$ 3;00 e 2,00

. ,.'.

ROXY - Hoje às 2 horas
� Matinée Colosso
1) - A Marcha da Vida - Nac.
2 - OS BANDIDO DE OKLAHO

MA - Sort fár-west.
3) - DESTRUIDOR DE LARES

- Comédia ern 2 partes.
4) - Um col05sal e eletrizante

""Testern" :

A MARCA DOS BANDOLEIROS
Com Roy Rogers - Dale Evans

e George (Barbudo) Hayes .

5) ,- Final do melhor seriado

Ino genero: .'

O HOMEM DE AÇO

C:ensura livre. Creanças maiores
de cinco anos poderão entrar. �
. .

ÍMPÉriÍÚ_ :___:_' H�i� às"�' J���'��
- Matinéc do Barulho --

1) - O Esporte em Marcha -

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

lUZ e ODEON - Domingo:
COVARDIA

com:

Gregory. Peck e Joan BenllctL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O' ESfAO"'- gOmlng'o 9 CIe Jane2ro di. '9.9

liage com cnnforlo
pelo

�APIDG SUL BRASILEIRO»

Diariamente entre
1

s. - _Itájaí•.Joinvíle-Curitiba

AGENTES

Fiuza' Lima & Irmão

leiearia Progre1so
de ]UGEND c;. FILHO

OMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL .'

seu pedido por carta ou telegrama e pague

.6mente quando receber.

• N, 31 cr$ 100.00
I

N. 9 cr$, 260.00
Dellpertador de ._bole,o.._-,

ilumino. o noite
.

'Sui••o de qualidade

a maquino fotografico
americana de focil

manejo'
I

po...elogios .éio aaompo nhCldo. do. r...p.ctivos oertifieodo.
do garanti0.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba .. Proça Tiradente., 260 - Poraná

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

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

,

INC�NDIOS E TRANSPORTES

I, Cifras do Balanço de 1944 .

�PITAL F1 R8SERVAS c-s

,�iI lm�aDndades Cr$
Receita Cr$
Ativa ,....... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$

Responsabilidades " ., Cr$
Diretores:

80.980.60fi,30
5.978.401.7JJ5,97

67.053,245,30
142.176.603,So
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire- de Carvalho, Dr. Fràncisco de Sá,

Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

/t'...;. .-•••-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-�- -. .;.••..._-.-..- .r.-..-.-.-.-•.

LIVRARIA ROSA
.

(RUA DEODORO, N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS

E SERViÇOS TIPO,GRAF"ICOS
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ENTREGA

-_-"- - -
�- RÁPIDA

DATILOGRAFIA
Correspondencla
Comerciai

'Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficiento

RUA ALVARO DE CARVIU.HO. 65

FERIDAS, REUMATISMO E .

Senhores construtores: - Usem sempre em suas censtruções as afa- PLACAS SIFILITICAS ,

mad�: t�!�::sM::;�H�RAN��os "Colonial" e "Marselha" _ distin-
Elixir. de Nogueira

"

M.dicaçéio auxiliar no tratam••to

guem-se das demais concorrentes pela sua da .iflJu
,

- Classifi�ação rigorosa
.. � . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . -

- Absoluta impermiabilid.ade SENHORITA!
- Facilidade e perfeição na cober�ura A ultima creação em rerri-

- Resistência no manejo e. transporte gerante é o Guaraná KNOT

- Queimação e� .for�os de alta temperatura e por

I
EM GARRAFAS GRANDES

processo pr-ivilegiado. . Preierindo-o está

TELHAS ARANHA COBREM MELHOR acompanhando a moda.

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

li. I
Datilógrafa _ I

: diplomada
•
•
• Oferece seus serviços.
•

: Cartas a Maria Inês

I Ferreira.

: Caixa Postal 55.
• •

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

•

I

AVISO
Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de

I
Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA

I

DE

I'AGUIAR,
situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua

distinta freguesia que está aparelhado para atender com

, prestesa qualquer encomenda.

I Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da

Cia. Costeira.

NE;M SE DISCUTE; I

1>;... minha casa só se bebe o delicioso CAl':E:.

M1Ml, ainda mais agora que está distribuinda

como brinde, valiosas BAT.E;RIAS DE ALU-
MINIO..

Escritório Técnico
Cid Roçhil Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

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

Estados Unidos da América do Nor

te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro

cha Amaral reabrirá seu escrítórtc

(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer .as espe

ciais atenções ée seus amigos e

clientes,

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

.--------

�. . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . . .. ...

j

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RIUJIO TUBA' lYO 9
1530 kilocielos ondas,médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Pedro Medeiros, Auxiliar

TécnicaA- Elelro
.......�..," .. .. .. .. .

o TESOURO
Da instrução está ao aloanec

de todos. Dá esse' tMoUIl'O ao teU
amigo analfabeto, levando-o a �
curso de alfabetização no Grup4
EscGlJU> São José, na E800la Indu...
Ú'ial!,de Florianópolis OU Da Caf.6..
dral MatroPolitaD&.

V. Sa., já escolheu o

presen-I
ra rotativos (únicos em FIo

te de Natal para sua Senhora "ríanópolís), enceradeiras, rá

ou filha? Que tal uma das ul- dias grandes e pequenos, fer

timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
'na "A Eletro-Técnica", a rua I fogareiros e mais uma infini

Tenente Silveira? •

I
dade de artigos elétricos, tu

Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcionalmen
e pudins, abajours de cabecei- te baixos.

o VA.LE »0 ITAJAl
Proeurem •• A.�.fl"

ProgrellO,
LIVRARIA 43, :LIVIUB.U

ROSA

Telhas marca {(ARaNHI»

,

Transport.. ,regulare. de' cargas dO'p&rto de'

, SÃO, FRANCISCO 'DO SUL para NOVA 10RI
[nformaçõ•• como. AiJent••

F'orian6po'ill
- Carlos HoepckeS/A - 01- Teletone li212 ( Eni. te'eg ..

São FreDci.co d, Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Telelone 6 MOO�&MACK

P Casas, Pré-Fabricadas I
Desde CR$, 300,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte·.'1OS sem compromisso

Reinisch S/fi· - Rua João· Pinto, 44
Teh�grama I(EI� ISGt·a Florianópolis

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�JD�tica Eleitoral
J

RESOLUÇÃO NO 3.166.
Processo nv 1.800 - prot. n?

"2.482. ,

Consulta sôbre aproveitamen
-to de funcionários da Secretaria
do T. R. E. - Paraiba.

.'

Compete aos TT. RR. EE. re
solver o aproveitamento dos run-
4cionários efetivos dos extintos
"TT. 'R,R. EE., de acôrdo com o

-art, 40 e paragrafas da Lei nu
.mero 486, de 14-11-43.

Vistos estes autos de Processo
numero 1.800, da Paraiba, refe
rente a consulta sobre aprovei
-tamento de funcionários da Se-
cretaria do T. B. 'E: .

Resolve o Tribunal Superior I'Eleitoral declarar que compete,
a cada T. B. E. resolver- sôbre o

'

aproveitamento dos funcioná
rios efetivos dos extintos Tri
bunais Eleitorais, tendo em con

sideração a carreira ou habilita
ção do funcionário, obedecendo
o que prescreve o artigo ,9uatro I
e parágrafos da lei nO 486 de 141€ publicada no Diário Oficial de
18 dêste mês. '

Assim, os funcionários dos ex

-tintos Tribunais Eleitorais não
-tem direito a ser nomeado para
o cargo que houver requerido,
:pois compete ao Tribunal nome
á-lo para qualquer cargo do qua
dro, desde que seja' equivalente,
-ou superior ao anteriormente e-

::��;:�a�l!������ do 'Tribunal Usi'na' de Beneficiamento de Leite
Rio de Janeiro, em 30 de no- AVISO' vembro de 1948. - Antonio Car-

los Lafayette de Andrada, Pre- A Administração da Usina de Beneficiamento de Leite
.sídente. - A. 'Sabóia Lima, Re- tem a satisfacão de levar ao conhecimento dos senhores con
lator. - A. M. Ribeiro da Costa. sumídores de' leite, no Estreito que, hoje, dia 8 do corrente,
- Alfredo Machado Guimarães será inaugurado um pôsto de venda dêsse produto no merca
Filho. - Rocha Lagôa. dínho local. Dito pôsto funcionará todos os días, das 5 às 9
,Fui presente - Luiz Gallotti horas da manhã. Roga-se, pois, à todos os moradores daquele

Procurador Geral.
'

,
bairro a fineza de .se abastecerem no referido pôsto, porquan-

Visto. Em 28 de dezembro de to, a partir daquela data, não mais haverá entrega de leite
1948. a dotnicílio.

ISurto de peste suina no Estreito rentoD. em vão um
Tendo aparecido _

um toco de peste suina no Estreito, a ent�ndlmento ,

Inspetoria Regional 'de Defesa Sanitária Animal, empenhada
.

Cidade do Vaticano, 7 (U.
em debelar o referido [oco pestoso apela encarecidamente pa- P.) '-' O "Osservatore Roma
ra todos os proprietários de suinos no sentido de facilitarem no", órgão qficial da Santa Sé,
a missão dos vacinadores, prestando-lhes tõâa a assistência e, diz que o cardeal Mindszenty,
sobretudo, não se opondo à vacinação dos animais na zona ora preso e acusado pelo go-.
atacada e nas circunvizinhas. A Inspetoria, em São José, aten- vêrno húngaro, tentou em vão
de a qualquer chamado de interessados' e solicita a maior co- um entendimento entre o Va

laboração de tOd0S, encarecendo a urgência de lhes serem co- tícano e o govêrno da Húngria,
municadas quais doenças na,criação de porcos. sabidamente dominado pelos

comunistas.

Dedicando quasi tôda a sua

primeira página ao caso da
prisão do cardeal primaz da

Húngria, diz o jornal que a in
sistência da Igreja em defender
os seus ínterêsses próprios foi

Iconsiderada pelos dirigentes
.húngaros como "atos reaeío-
náríos e de rebelião". Acrescen
ta que o .cardeal Míndszenty,
depois de perder sua batalha
no sentido de evitar a naciona

lição das escolas religiosas na

Húngria, desistira de prosse
guir em seus esforços, achando
que "nada poderia ser feito"
desde então para um entendi-
mento entre as duas partes.

o maís provável
é que tenha sido provoca-
.da por excesso de acidez
no estômago, o qual, com

frequência, resulta em fla
tulência, hiperacidez e ou
tras perturbações digesti
vas. Um remédio de con

fiança é a M AG N É S I A
BISURADA que tem ação
neutralizadora e facilita o
funcionamento regular do
estômago. MA G N É S I A

I BISURADA alivia rápida-
1 mente as perturbações es-

l:omacaiS
causadas por ex

cesso de acidez.
Em pó e em comprimidos.

M

MAGNÉSIA ,33

BISURADA
-

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

ANTIÁCIDO DIGESTIVOFAC'uLDADE DE FILOSOFIA DE

SANTA CATARINA

CONVOCAÇÃO

Nunca despreze
O VALOR DA

BOA APARÊNCIA!

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

• De ordem do Senhor Diretor
maxima rapidez e garantia para transporte de eU8S mercadoria' Othon da Gama Lobo d'Eça, cónvo

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.
" 'co os membros fundadores <da Ta

culdade de Filosofia de Santa Cata

rina para a assinatura do Estatuto:
a realizar-se no dia dez (lO) de Ja

neiro de 1949, ás dezenove e trinta,

(19,30) horas, no salão nobre do

Instituto de Educação Dias Velho.

Fpolis, 7 de Janeiro de 1949.

Elpidio Barbosa, Secretário
Visto 'Othon da Gama Lobo d'Eça,

Diretor

Princesa espanhola,
que não sabe o
c8st"lbano

(Assinatura legtvel) .

BOM NEGOCIO'---:::'-�

';Nervos�D.e tim-:
•

'

__
•

.11;

I tades Provocam
�G Heura,sthenia

Buenos Aires, 7 (U. P.)
Os jornalistas ficaram desapon
tados, ontem. quando se avís
taram com a princesa Sixta de
Bourbon Parma �ue chegou .a

bordo do "Argentina';: a prín
cesa não sabe esj.anhol.

Os diários comentam I) fato
em grandes títulos. um d05

quais diz: "Uma' princesa de

'sangue espanhol que não sabe
falar castelhano".

p-ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
=.rta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

ORI�Nl'E racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua
Um veiculo de grande utilidade t: 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"

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO DE TRABALHO
.DEBllITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E INTEllECTUAL O
LEVARA'; FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

Cabelos Brancos' LIGA OPERÁRIA, DE FLORIAl�ó
, POLIS

�SSEMBUÉI!A GERA.L
De conformidade com os Estatu

tos, convoco a todos os associados

para assistirem a assembléia geral,
no prôximo domingo, dia' 9, ás 10

horas, afim de ser eleita, a nova

diretoria que dirigirá os destinos

desta, Liga, no periodo vigente. A

votação será secreta.'

Fpolis, 6 de aneiro de 1949.

Osvaldo Silveira, 10 Secretário

t���
�I:��:", �- "�eQeeeeeeoeeeeQoee0ee�
Para a cútis.

Para o banho.
Para as .crianças.

O Sabonete de Reuter - é prepa
rado com substâncias balsâmicas
e benéficas, descobertas' à custa
de minuciosas pesquisas e com

provado pela experiência de cinco
gerações.

I

�1
Os primeiros symptomas da
Ileurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili-

Idade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer

I destas manífestações previna
se contra as suas consequen
'eias. Trate-se immediatamen,

I te, com um.remedio de' effeito
; jpOsitivo e immediato. Não

I tomê drogas perigosas. VigonaI
lê o remedio indicado para, lQualquer caso de neurasthenia.
�igonal revigora o organismo,
Il"estituindo ao, fraco as forças
lPer�lidas e a energia da juven-

lt.�de ás ,pe:�as exhaUrid�s.'

, ;Vilfonal'
r.ORTIFICA E DÁ SAÚDE
'lL.a�.M.VJ@!\ & FREITAS - S. Paulo'
L....���......O.t.

de velhiceSinal
A Loção Brilhante faz vol

tar a car natural primitiva
(co.tanha i loura, doirada ou

negra)- em pOlHO tempC!l. Não
, tintura. Não mancha e não
.uja.. O, .eu uso é limpo,
facU e agradável.
A Loçiio Brilhante extingue

a. ca.pa•. o prurido. a .ebor
rhéa e tada. a. afecçõe. pa
ra.itária. do cabelo, a..im
como combate a calvicie, re

vitalizando a. raizel eeptle
IMI. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

bem barbeado ...
procurado!

••••••••••• lo � lo'.. .. .. .

/ BICICLETA
Vende-se uma marca "Pullman"

para moça. Ver e tratar a rua Anita

Garibaldi, 47.

I " .

CADERNETA DA CAIXA ECONô

MICA FEDERAL

Perdeu-se a de n. 4.011. Favor en

tregar na Caixa Econômica' Federal

de Santa Catarina.

Economize, usando
Gillette Azul, a lâmina

que maior número de

barbas faz, ,graças à

qualidade do aço � à

incomparável perfei
ção de 'seu fabrico .

.

�@;,�nF. Inte!'-ContinentaL
...........................

Gil�etteAZUL

As águas do mar não constituem

WALTER KUENZER' perigo para a conservação dos M(j�
e tores JOHNSON Sea Horse pois to

MAGDA :t!rNA KÚENZER dos êles, antes de sair da fábrica,

participam aos parentes. e são tratados por um processo espe

pessôas de suas relações o nas- cial, idealizado e executado para •

cimento de sua filhinha MAR- proteger as partes metálicas contra

elA, ocorrido em 4 do corren- os efeitos corrosivos da água salga-
do te. da. Distribuidores Comércio ii

(Maternidac..\3 Dr. Carlos Transportes C. Ramos S. A. - João

Corrêa Florianópolis. I Pinto, 9.

"

doGuia Paraná
publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-

recoso
Cada guia e vendido acompanhado de um mapa rodoviirio

Paraná e Santa Catarina.
Redação: Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

1 A-"'tl'2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

6 o ESTADO Domingo 9 a.· Janeiro (I. 1949

i8u(ei�ea$o,·X .ay$a�4.
Será -realizade hoje, com inicio às 15,30 horas, no. estadío dá FeD, 'emocionante

.

embale tntermunicipal entre Figueirense" desta capital e Paysandú, de Brusque

ffaêlíüeiOTernaaêftilliiSiã�iíiiiilià:�ijâiãTnfema
, " Organizada por iniciativa do seu, ga - Altino Régis, s/proa _- Antô-

dinâmico�diretor
de regatas, alhev- nio Farias e proa _ Lourival vi

to Moritz realizará o glorioso Clu- .lain.
be Náutic Riachuelo, hoje, na baía I 2° páreo - Single _ SkW'

sul, com inicio ás 8 horas, uma sen- 2.000 metros - Disputantes: Val

sacional regata interna, C�ljO prr- mor Vileba e Walter Wanderley.

grama está assim elaborado: 3° Páreo - Ioles a 2 remos --

1° Páreo - Ioles a 4 remos - 500 metros (Juvenil) _ Barco Ju-

1.000 metros _ Barco Jupiá: Pat-ão I pira: Patrão _ Altamiro Cunha, vo
_ Arnaldo Chirighini, voga _ AI� ga _ Hugo Delambert e proa

tamiro Cunha, s/voga _ Osni H. Carlos Delarnbert. Barco Jucá o:

da Silva, s/proa _ Wellington Mar.' Patrão e Arnaldo Chírighini, Voga
tins e proa _ José Gallazans Góes. - João Nicolau Spyrides e prc·a -

Barco Jussara: Patrão _ João Nico- Fioravante Chirighini.
Iau Spyridesj Voga _ Arnaldo H. ,40 Páreo - Ioles a 2 remos -

da Silva, s/voga _ Jorge Tri lha, 1.000 metros _ Barco Jucá: Palrão
s/proa _ Antônio Trilha e proa - _ João N. Spryrides, voga - Hel
Euclides Pereira. Barco Jur'ity ; .Pa- cio Moritz e proa - Marcos Deme
trão - Fioravante Chirighini Frll:o, tri. Barco .Jupira _ Patrão Walmor
voga _ Werner Scheidemanlel, Vilela, voga - Abilio Trilha e proa
s/voga - Osní Carvalho" s/proa - - Arnaldo Shiríghíní.
Nilo Veloso e proa _ Airton Sousa. 5° Páreo - Canóe - 1.000 me

Barco Juraey : Patrão - A:iolfo tros - Disputantes Manoel Alves

Chirighini] voga - Arí Regis, f!/vo-1e .Altamiro Cunha.

Promovido pela }l. C. D., será

_....---,'tr.fet.uada hoje a rodada inicial do

Campeonato Estadual de Futebol de

1948, constante de dois jogos,' entre
os campeões de Blumenau, Ca

noinhas, Joinvile e desta C,apitaI.

ESGRIMA, UM DESPORTO
DIFICIL E CUSTOSO
A esgrima não é um despor

to vulgar, e dada as suas ca

racterístícas próprias jamais
poderá ser vulgarisada, visto

que são consideráveis as difi
culdades ocasionadas pela len
ta aprendizagem quer da sua

tecnica, quer da sua norma

de conduta. O esgrimista ves
Palmeiras :ir Ip iranga te-se e equipa-se por sua pró-

O segundo encontro da tabela de� pria conta; uniforme e equí-
signa as equipes do Ipiranga, de pamento constam de numero
Canoinhasl e do Palmeiras, de Blu- sas peças quasi todas de ele
menau, para um combate, esta tar- vado preço. Daí o título dêste
de, no campo do primeiro. artigo.
Antônio Salum arbitrará o em-

DIFICIL: porque esgrima
bate. é tecníca, e sua aprendizagem

requer escola; porque as suas CAFÉ,
NAO IREMOS AO

BRASILEI-IGRANDE
CONCURSO "l\USS D03 belas tradícões devem ser res-

RO DE VELA? ESPORTES peitadas e" isso requer perfeí-
Segundo apurou nossa repor- .'.' to conhec-imento das mesmas

tagem, não comparecermos ao A� �ue fomos informados p�r a}� e a aquisição de hábitos e' re

Campeonato Brasleiro de Vela, to dll'lgen�e d� F. A. C.,': � .el1�ldaae flexos corteses, qualidades mo

instituido pela Confederação de da rua Joao Pinto, p�r ,llllclat,lva de raís que não se adquire num

Vela e Motor, por falta de nu-
seu esforçado secretano Jose Gus- dia, e nem em um preparo teí-

.......merárío suficiente. Será possí- mão de Andrade, promoverá;' por to de afogadilho, pois importam
vel?

êstes dias m11 grandioso .concurso em perfeito "self-control" e

Ora nada mais Lógico - di- denominado "Concurso Miss dos Es- em boa dose de cavalheiresco
P'ortes de Sarna Catarina", fazendo d dl ntrão os leitores - recorra-se ao espreen ime o.

Estado, em que competições des- jús a canditada vencedora a uma CUSTOSO: Compõe a ves-

sa naturesa, até aos poderes pú- viagem ao Rio ou Sã'O Paulo, acoru- timenta: jaqueta e calça ou

blicos compete tomar conheci- panhando a delegação catarinense calção brancos, sapatos bran

mento. Pois bem, tão logo o sr. ao Campeonato Brasileiro de Atle- cos com sola de borracha,

Major Mendes, Comodoro da tismo Masculino e feminino. Haverá meias brancas; o equípamen-'
entidade catarinense de vela, ainda outros valiosos prêmios para to: máscara, luva e uma ar

recebeu à programa e respec- as colocadas em 1°, 2° e 3° Iuga- ma, no minimo, de cada espé
tivas condições para nossa íns- res. de (norete-espade-sabre). A

crição no certame máximo da Os Clubes do Estado, filiados ou aprendizagem nunca é gratu
vela nacional, reunindo o oon- não á errtídade, deverão, tão Iogo ita (gosamos aqui dessa ex

selho de Representantes e a tenham conhecimento do regula- cessão). De quando em vez

diretoria da mentora explanou mento, apresentar as suas candida uma lâmina ,se parte. A sala

as condições em que se achava tas. A comissão controladora está d'armas deve ser mantida pe-

aquela entidade e, [recorrendo .assim organizada: Presidente - DI'. lo reduzido número de prati-
ao' Exmo. Sr. Governador, Dr. Paulo Scheidemantel, Pedro Paulo cantes. As �xcu:sões p�ra fó- INSCRITOS CHILE I PARAGUAI "E AGORA, QUE FAZ1!:R?"
José Boabaid,

.

afim-de, fossem -Machado, Hélio Milton Pereira, Moa� ra custam dínheíro. Raz�o nos, E EQUADOR I Como se sabe, nêste vitorio-

-pelos, poderes públicos custea- cir Schutel, Waldir de Oliveira San- sobra, por;tanto, para afirmar- A C BD, segundo se divulga so e conhecido romance cru-

das as despesas com transporte tos, Dib Cherern e Dr. Nivio Andra- mos que e um desporto custo- no Rio, recebeu comunicação, zam-se as paixões dos homens,
,e estaâia de nossos campeões na de.

' SOo da F, I. F. A. que 0S paises Sul I as' mais extranhas cenas de
'"

Capital Federal, escutou de S. Excetuadas, porém, essas americanos, Chile, Paraguai e amor, a desilusão e a felicída-

:Excia. o impossível de toda es- desvantagens, as quais não Equador inscreveram-se na co- de, com o ardor humano posto
ta hístoría. - Não, disse o Sr. NOTAS DIVERSAS são bastantes para levar-nos pa do Mundo, a 'ter lugar no a serviço duma construção ter-

.Governador, o Estado acha-se - Informam de Pôrto Alegre que
ao desânimo, a esgrima é des- Brasil em 1950., roviaria em meio ao sertão

no momento na mais restrita o ex-técnico do Palmeiras, d� Sib porjo atraente 'e útil pois sua mais bruto, aos miasmas, ás:
prática educa tanto os mús F'1.t;1\HNENSE 5 X FLA�lENGú f b

'

economia e portanto não pode- Paulo, Félix Magno, encontra-se
. -

'1
e res, as- feras e aos índios.

mos desta vez auxiliar nem es- nas cogitações do Internacional,
culos corno nervos e aprimora G Uma verdadeira epopéia, cujo

ta, nem qualquer embaixada, 'tudo indicando que será contraía-
as boas maneiras. Fortaleza, (V.A.) - Ontem, "Valor épico é da melhor qua-

de qualquer natureza, esportí- do.
' Os torneios de esgrima são nesta Capital, pelejaram Fla.' lidade", segundo Mario de An

va, cultural cientifica ou de _ Sob o patrocínio do, C. ,A. Fc.r-
reve:stidos de acentuado cara- mengo, do Rio, vencendo êste drade. Do seu autor, disse Mon-

.

d
. ter social; em 1).osso meio rea- último pelo escore de 5 x 2. teiro Lobato qu·e "fOl- o .prim'e',l·�que seja. Desola o, o Major Men- roviário, campeã'o paranaense, I) .

lizam-se com ainda diminuta ro a v·er as ll'nhas me.stras do
des, reune os seus pares e trans� América Mineiro efetual'á uma te�:ll-

mite-os a triste' nova. Até aqui 'porada de 3 jogos em Curitiba, dr--
assistência visto ser quasi des- i ' ,

"

• • edifício futuro" e Osorio Cesar'
conhecida e serem mui poucos

do Ja el�vado numer� que tem tratar�se "dum dos maiJS nota�
�s condições. Vamos agora ao vendo o primeiro encontra trava- na Capital conta aInda comos que entendem o bastante

.
.

'
.

'

, .. vels romancistas da nossa li:-
nosso ponto de v�ta. Em pri- se com o Atléticó, na próxima qllar� 'd

. " mUltas praticantes dIssemmapara po erem apreCia-la em
, '.

'
'

,- teratura, contemporane�".·,meiro �ugar, o que dirão os nos� ta-feira. todos os seus prismas, apa- dOIS por todo o mte::lOr, sen�?
,\Sos concorrentes, gauchos, pau- \' O Vasco da Gama, do Rio, ini� nhando a, variada e complexa que em algymas CIdades Ja Os motores JOHNSON Sea Horse

�)j'stas,' cariocas, baianos, capi� ciará hoje sua Itemporada no Méxi� SUb·tl·leza do.s seus e.stl·los a tem hávido tentativas no.sen- são cDnstruidos em fábrica modf'r-
Chabas, mineiros, e pernambu� co, enfrentando o América, local. belez,a do.s s.eus .movl·men'to.s ti,çlo de implantá-lo. Espera-

t
,nasob todos os pt)ntos de vista e

,canos. - Os ca a;rinenses não '

1
a ,el,eg.aAnCl'a das suas atl·tudes mos p.Oi.S, que essa modalidade j

por operários especializados. Si,·
'Vêm por falta de dinheiro? Man- ,e a finesa do trato reciprocro. d�sportI:,a, �rag.a, em f�turo mente são �tiliza,das máquinas mo-
demo�lo daqui, façamos uma Sr., Gover,nador., Dr. Jose Boa-

Mas ,n·'em por l'SSO a esgrl'ma' nao mUl dIstante, ,glonos.os
., " b d fI t

� dernas em precisão e rapidez. O'i
'vaca e queremos' que tão ar- aI, re 1 a maIS uma vez e au- catarinense deixara dpAalçar�se louros para a terra de Amta
dorosos ádversarios estejam pre- torize os minguados VINTE MIL, '

lt
' ." -

Garibaldi
engenheiros da Johnson são reputa�

;
,

as a uras nas quaIS sempre .
.

, . . dos como os melhores do ramo. Djs� ,

sentes na reunião magna da ve� fRUZEIROS" �uantIa, que te se manteve em todo o 'Inundo, D,aremos em p'ro�lma 0I?or- tribuidores: Comércio & TranspOl'-
la, pois já nos é de sobejo co- orna ?ec:scsan�t PlaFradnossa 0-

como desporto' que constitúe tU�ldade. a relaçao nommal
tes C. Ramos S. A. _ JoãD Pinte..

.nhecido as suas qualidades e comoçao a apI a e eral, on-, nota de r'efínada el,eg.ância. dos praticantes de ambos os

não poderemos prescindir de tão de, estamos certos, mais uma Por tudo isso devem persistir sexos da única sala d'armas I A �vln'E

leais e valorosos adversários. E vez elevaremos o nome de San� d t b
.

_ . _ civil desta Capital e que é está batendo á sua porta; prefira o café MI-

J:;
_ ,.

t t C t
. . ,

OS seus a ep os arnga ver. . _ _' , MI, que está distribuindo, como presente'
,ao sera IS o uma verdade? � a �n.na, ao pm_aculo da glo- des, pois esp�rançosa é a es- �antIda pela As.socraçao Atle-! aos consumidores. 'i";«imas BATERiAS De'

Aguardamos que S. Excia. � na, E ,eJamos entao. grima catarinense que além tIca Barnga Verde. ' ALUMLNIO •

Será iniciado hoje
Fstadual de

o Campenaatn
Futebol

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Paula Ramos x América

Será êste o jogo inaugural, do cer

tame, que se disputará hoje em Joín
ville.: Os americanos, detentores do

cetro, atuarão em seus ' próprios
dominios. A equipe paulaína, para
tal choque, realizou quinta-feira o

seu apronto, tudo indicando que
irá fazer bôa figura. Monguilhot, f1�
melhor árbitro do Estado; fUllCIO'
nará na direção da peleja.

BAR' FIGUEIRENSE' F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇÕES FAl\fILIARES ,

CH0COLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS,
DUICHES, CACHORRO QUENTE.

JOGOS DE PING-PONG ...

BAILES

SAN-

50s FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS
50s FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS AS 22 HORAS

MATlNtE INFANTIL
BARRAQUINa:AS DE BRINQUEDOS ...

CADA úLTIMO DOMINGO DO MES, RECEBERÁ UM PRBMIO A CRIAN.:
ÇA QUE TIVER MAIS FREQUÊNCIA NAS MATINÉES

Brindes, de folhinhas"
o «Estabelecimento Grafico Brasih , na impossibili

dade de fazer drstnourção ce folhmhas aos St us amigos
e íreguezes, se li .ita aos mesmos o obsequio de procu
ra-Ias em seu Estabelecimento, pelo que de antemão fi
ca agradecido.

'

..

..

\
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BSTAOO ':Dont'n.o 9 ... .I8nelro ele '!l49 7

Informações·
__M'_

Horarlo .das IlDipre� Especializad!t· em artigos para
R�açã��!�s�2a sas rodoviarias RECEBEU VARIADO������ DE CASEM�RAS NA-

João Pinto n. 5 ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
Diretor: RUBENS A. RAMOS SEGUNDA·n:ut.A MANTEM PjERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS' FEITAS

F..xprN80 São O1.stóvlo, _ x...uu PARA HOMENS
7 '::t!�iaÇAo ItaJal _ lt&Ja1 _ 11 Jto.

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS,' GRAVA-
ruo

, TAS, -PPAMAS, CHAPEUS, ETC,

���==-::::-: Tudo pelo menor preço da praça I=Agt�:�O caw-lnenM - CUriMba Faça uma visita à nossa Casa everifique
_R��;� SuI·Bl'uU - Hkrto Alecr., 'nossos pre"os e artigo,s

'

Rapldo SuI·Br&sllel.:co' - Jo1nY1le -: \I
la li e 14 horas. ITERCA·F'ElRA.
Auto-V.iacAo catar1llellH - POrto Ale- I

gre-6horas. IA" ,...., ( E TAu�,V1aç§o catannenee - CurlUba sscctaçêe I-rorissicnal das mpresas de rens-
- fi horas
Auto·VlacAo catu'ln_ - JoIo't'lle, d p' . d S C- I horas, • I portes e "sugelros a anta atérin.

_ A:toh:�:�1' Catar1Ilenle - Tllbu'Ao

I
/'

Assembléia Geral Extraordinária
Expresso' 'São CrIr.óylo - Lacuna -

7 horas, Pelo presente edital, fica convocada a Assembléia Geral ExLraor-
Empl'êsa Glória - lA&'Im& - 7Já -. ,"

d "A
. -

P f" I dE' d '1' 't de 6J,i ho;ra.. • / uinarra a ssociaçao ,1'<0 rssiona as mpresas e ranspor es e

Expresso Brusqu_ BnLIqu. �: Passageiros de Santa Catarina" para ás 15 horas do dia 11 de Janeiro
16 horas. I

' ,

ra:·\to-VlaçAo ItaJa! - ltajal - 111 ho- de 1?49, nos sal?es do Clube 15 .de OU,tubro� á Rua Alva:o de C.àrvalho,
:Rápido Sul Brasileiro _ JotnTll• .- .. gentilmente cedidos pela sua digna dir-etor-ia .para tal f'im, deliberar o

li e 14 horaQUARTA.FERA i econhecímento como SINDICATO representativo da respectiva cate-

.A.uto-V!ação Caterin_ - CUrttlbll gor ia profissional.
- li horas,' F'lor ianópolis, 28 de Dezembro de 1948.

Aa<tG·Viação catarlnenBe - Jo1nvUe
- II horas. Altino de Oliveira - Presidente.

Al1<oo-Viação C&tu'lnenN - Lagune I• - 6,30 horas. I

r'
Rápido Sul Bras�1ro - JolnvlW - .. ,

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

!
: t5:a:::::TaO_-== = -Aéro-Clube de' Santa Catarina
;:���iacAÓ ltajal - ltaja! - 11 ho- Aviso aos interessados

I _ E���o!�squense
- Nova Trento

I Cumprindo instruções do Excelentissimo Senhor,Ministro da Aero-
7: Rodovlãrla Sul Bl'asll - � Alep-e náutica em virtude do ofício n. 196 de 27 de dezembro 00 corrente

- li bons. ' ,

QUINTA.FEIRA ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa-
Auto-Viação catardnénBe - POrto

t 'b'd"" d b 'd
'

Alegre _ 6 horas. I meu e proi I o emnarque ou esem arque e passageiros, em aero-

Auto-Vlaçáo catarlnenae � CurlU'ba I r.aV'es que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino" que
- fi horas.

'1 '1' id d t tíd d it dAuto-ViacAo catarin«lH - JolnTlle i por ventura ven ram uti Izar o aero ramo es a en I a ,e, SI ua o em .........•.........•.........•

- ti horas. I São José. .

Auto·VlaçAo catarlnense .r: Tuba.rto I- 6 horas.
'

Asterôide Arantes, Presidente.
Auto·VlaçAo

.

Catarinenlle - LaguDa / "

:t,i�.,.�::.:. ':7,� ·'nscritos para a Escola Prepara toria
Expresso BrusquellJM! - Brusque -! Pcram-ínscrttos p-ara- exarne'<rrã Escola 'Preparatória os seguintes .• ••.•...• ...• ••• • .•••

16A���iaçáO "it'ajal _ ttaJai _ 111 ho- candidatos: Augusto Luiz Gonzaga, Miguel Digiacomo, Randolfo Santia-
ras go Fernandes, João Artur Sanford, José Mauro da Costa Ortiga, José

'

Râpído Sul BraslJelro - JolnTll. - u
li e 14 horas. Edú Rosa, Mário Moreira Leite, Max Blaschke e Paulo Roberto Franco Um terreno em Campinas _

Emprl!sa Sul Oeste Ltda - XapecO - ..
_ II horas. Cabral, os quais deverão se achar em Curitiba no dia 10 de janeiro de São José com 235 m-etros de

SEXTA·FEIRA 1949. .

.

.'

RoooTtãrla Sul Bra,sll _ pôrto Alesn -,)" a '?
rrente por 152 de fundos-

_ 11 horas, I A apresentaçao sera no Q. li. da 5 R. M., as 1.,00 horas do me�mo Frente a Aéreo Clube. Informa-
Auto·Vlação C&tarlnense - Culr1tlb81

-- -- -------

- lihoras.' ções nesta redação.
Auto-Vlaçlto catarlneIlM ,-

JOlnvUej
DENTRO DE POUCOS DIAS CIRCULARÁ O SEGUNDO NúMERO DO . , ...• ' .•

-':ut!���:�âO Catli1'lnense �' . "AN'pÁRIp CATARINENSE� . . "

V E N D E-S E
- 6,3-0 horas. " Abundantes mformaçoes sobre O ano astronomlco, relIgIOso, Ílscal um aparelho de chá e café de
7 ��f:sesso São Oristovllo - �

-I d.� Estad�, ag�icolac �o �ul brasiIcei�o. dP!,i�cidPaisFEfeBstas dÉa Igrejad· Efemé· porcelana. Tratar a rua Deo-
Auto.Vla Ao ItsjaJ _ ltala! _ 11 h 1'1!(s naclOpaIs. e a a1'1nenses. a.e? ,ano a. .

- poca�. e paga- d
ras, '

ç o- mento de Impostos em cada munrcIpIO catarmense. - Horanos com" oro, 20.
Expresso Brusquena. - Bl'tuIqu. -/ pIe

tos das emprêsas rodoviárias e muitas outras informações de utili- • • • • • • • • • • • . • . •. • •...........•

16�O��. I I dades geral, - PARTE LITERÁRIA: colaboração especiais, assinadas
à8 5 � ;>4 ��ra:.r8Jsl1elro -:- Jolnvll.

-I' por D. Joaquim Domingues de Oliveira, Arcebispo �etropolitano; AI·
SÁBAlX" tino Flôres, Osvaldc Lopes, Francisco Sabaden, Arnoldo São Tiago,

Auto·Vla,çIlo C8tarlneÍLse - CUrltlb. Mons. Gersino de Oliveira e muitos outros intelectuais.
-

�Jg�a�ul Bl'asilelro _ JomTll. _I Esboços biográficos de Juvêncio Araújo Figueiredo, Horácio Nu-
às li e ]s, liorBJI. nes Pires e Ogê Manebach.'- Contos, poesias, anedotário, histórias.
- I horas. I Pedidos de exemplares pelo serviço de reembolso postal ao Di·
Auto·V!acão Catarln.ense _ JolnvUe., retor - Comercial.

-lut�{;�:�o Ca.tarlnense _ Tubarlo I Praça Getúlio Vargas, n. 29.
- 6 hOTas.

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

EXDrF!SSO São OrlstoYAo - Laguna
7 horas.
ExpreSllO Bl'usquense - .aru.Qu.

14 horas.
AutC'·V!açAo naja! - ItsJà1 - 13 ho

ras.

Expres,so Bl'usquen.. - NOTa Trento
- 9,110 boras,
Expresso Glória - La«una - •

e 7 1/2 horu.

uters LOJA -OIS CaSEMIBAS
.

1/2

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda. I

I � �ua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio de
� � ,JaneIro

.

,

IDI
Viagens aereas em "Catalinas"

r. (LARNO G. PASSAGEIROS _ CARGAS _ ENCOMENDAS E CORREIO

, A" DGAvLOLGETATDI O Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas.
Crime. eivel I Para o Norte:' Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho·

Coaltitulção de Sociedade. ras, com escalas em: Itajaí - São Francisco do Sul - Para-
.NATURALIZAÇÕES i naguá - Santos - Parati e Rio (as escalas de Cananeia e
Titulo. Deolarat6rioe IDqmingo, Iguape são facultativas). ,

PANAIR _ iO,40 _ Norte EIIerit6rio e Reaid.neia I Agentes em Florianópolis: Z. L; steiner & Cia.
Rua Tiradente. e7.

I',
Rua Alvaro de Carvalho n. L '

CRtTZEIRô DO SUL - 11,00 !'ONE -� le68 Telefone 1402. _ End. Te}.: "Steiner".
PANAIR - i3,50 Sul.

-A__:_D--:-IV----U___:L�G=A=C=Ã=o�ir-;;iíll, Divulgue e Assine

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil i
II

Jornal de Joinvile
II

Intercâmbio Cultural I

I'Economico Financeiro I O
Publicidade mensal. - Assinaturas e Artúncios. ICAIXA POST�L,577 CURITIBA,

Proprietário e Dir.-Gerente
SIDNEI NOCETI1 /

Diretor de Redação:
GUSTAVd NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

I

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

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

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

)
80 andar

Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano .......•..... Cr$
Semestre •• r • • • •• Cr$
Trimestre ......• Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior
Ano Cr$ 1()Q,00
Semestre .......• Cr$ 80,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ 0,60

Anúncios 1Dediante contráto.

Os origlnals, mesmo não

publicados, não serãó

I, _�'_:���];5��:�' _
• - - -� • �-7- • _4if • •• • •..rva

.

Viacão Aérea
, ...

Horário
Segunda-feira

PANAIR - :10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - :13,50 - Sul'
CRUZEIRO DO SUL � f3,55'-

!Norte
Terça-feira

"':'\tR - :10,40 - Norte
Cl{UZEIRO DO SUL - 1.2,00

"orle
'

VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 1.a,50 - Sul

. Quarta-feira

P.t\NAIR - :10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 1.1,00

Jiorte
VARIG - H,40 - Norte
PANAIR - W,50 - Sul

Ouinta-feir�
PANAIR - iO,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul'
VARIG - 1.2,36 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

_orte
CRUZEIRO DO SUL

'uI

i3,55

1.5,30

Se:eta-feira '

CRUZEIRO DO, SUL - 7,20 -

Jiorte
PANAI'R - 1.0,40 - Norte
VARIG - 1.1,40 - Norte
PANAIR - i3,50 - Sul

Sábado
VARIG - 1.2,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Jiorte
1.3,55

\

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

éATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

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 Cr$ 25,00.

..... . .

Dr. Lindolfo 4.6.
Jereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. de .oeiedadel
e lerviÇ10Íl eorel:ltol, em g.ral.
�OrganiZQçõel eontabei•.

Regiatro. a marca., di_pondo,
no Ri o, de corre.pondente.
Eaeritório: RUQ Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 ã. 12 hora. I

Tel.fone 1494

EMPRÊSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Serviços de, energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa .

Material. elétrico para insta
lações - Motores - Dinamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar -:- Lampadas
;_ Ventiladores - Serviço de.
instalações por pessoal' técni
co especíalísado.

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

Se ricos quereis ficar
De modo racil elegal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

Vende-se

SEU �lOGIO PRECISA DE

,.,' , ,�' ':.',R�VIS�O?,
NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA

N"sa,os concertos são
" garantidos 100%

ÓT1CA ',MODÊLO
JOAO PINTOi<25 (Frente ao Tesouro

,

'do Estado)

Cirurgião-Dendista
Cu�so de especializaçã'o em

dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho- ,

Diatermia
ExcIúsivamente c?m h�ra marcada.
Rua Arcipreste Paiva n. 17 _:_ Te-,

lefone 1.427
••••••••••• " ti ..

Vende-se
Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127

�I =.�l��g�� f.1 •••••
'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON·

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maquinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.

I
Vende-s� tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth, -
Brusque - Santa Catarina".

- 9.
-

":!-!"P$T��!1B!!l
"

mais completo Orgam
Santa' 'Catarina,

de
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:É MAIS FÁCIL' PEGAR UM MENTIROSO QUE U� CôXO: O "DIÁRIO DA TAR» E" ENDOSSANDO UMA INTRIGA. DE.:'
"DIRETRIZES", DIVULGOU ONTEM QUE O' SR. NERÊU RAMOS ESTÁ COMPRANDO ESTAÇÕES DE�RÃI)lO EM SANTA

•

,CA�ARINA, HAVENDO JÁ 'ADQUIRIDO A ,DE BLUMENAU! COMO MENTEM E COM QUE CINISMO O FAZEM:, O POV�
,

'

,

'

, CATARINENSE QUE OS JULGUE... ---,
'

,- ',-

Hetreto

o "Diário da Tãrde", órgão
da U. D,'N., em sua edição de Do sr. Dom Daniel Hostin Bispó
ante-ontem, assevera, sem he- de Lajes, recebeu o sr. Des'embar
sitar, que determinado tópico gador Henrique dà Silva Fontes

da recente, Pastoral de s. excia.
Prsidente de honra da comissã�
que promove a ereção de um morm- SINFONIA _ Luiza Müll�r _ porretnna. O cardeal d. Jaime Oâ- mento ao venerando e ilustre sr.

mata visa diretamente os re- Coronel Vidal Ramos, o seguinte
presentantes pessedistas, ex- telegrama:

b d lh. t 't d "Lajes, 4. _ Grato atenciosa co-
pra an 0- es as a i u es no municação. Comité pro monumen-
caso do aumento dos subsídios. to Vidal Ramos pode contar meu

Quanto aos louvores que aque- apôío e do clero ae Lajes. Devendo por J. J. Carvalho.

le respeitável documento en- seguir amanhã Videira autorizei

cerra, cabem direitinho aos
Vigário Geral represent�r-me reu- Clube 12 de 'gos 10nião L'ajes. Atenciosamente Bispo 11

homens da U. D. N. de Lajes".
'

A Diretoria' do Clube, 12 de Agbs-
Não acreditamos. Ninguém o

4 41-
to, segundo fomos informados, pro-

acredita. O "Diário" limita-se UiDP8' da labia moverá a realização, em S113 sede,
a transcrever um tópico isola-,\I 'uma sél�;� d� conferê ncins Pl.J?�
do da Carta pa,storal comen-' efetua p�gamentos element�s mais expressrvos da. IH-

,

..

" u telectuahdade barr-iga-verde. Ainda
tendo-o a Jezto de tecer o barre-I' Encontra-se ne t it

>

t d _

êste mês a professora e '),�Ltrista

te que diz ajustado à cabeça nos '

s a capi ,H,
"

�n; o

I
s�ita .. Maria Olirnpia Moreir-a .da

dos pessedistas Mas o fato não dado. o prazer de sua VISIta o Silveira pronunciara fi ]JrJ11l2Ira Id f'
.

t t b
SI'. Herehano Gomes, Assistente He- conferência dessa série, sob tema

t edve . zclar se'f!L p�o es o,. so re- gional da Aliança da Bahia' Capita- que será oPAor.tunal1lent� divulgado.
u O pe os que nao âeseiem. ver Iiza ão S A "

O dr, Antônio Gullotti, n�'.sv dis

envolvida em torpe exploração .ç .:' que vem a Flonano- ti_nto _

conterrâneo, convidado pela

política a palavra do eminente �ohs a s�rVlço dessa conceituarln direção do Club� a par+icipar (]és-

di ittiri L" ti C tompanhla. se 1110-yunento ll1tel�ctual, r,espan-
gnz ano ec eszas zco. om a

A' .

.

deu dia 7 nos sezuintes 1 C "111('" •

'd
.,

. qUI s.s. fara pagament d "', " .' '.' '" ..
'"

autori ade, que nznguem ,lhe A'
.

" o e ,,(,Is Sinto comurncar prezado arrugo

recusf!:_, de ilustre Príncipe da prermos, sendo um de Cr$ 30.00iJ,OQ mi�ha pe}'l11anê�cia Santa Catar-ina
Igreja num país em que se

e outro de Cr$ 6.000,00. I11ffiad.�s este m�s apenas .:'1 hS. �Jas
,

, '. .

em Tijucas razao pela qual e rm-

procurou prescrever das atiui-
SERVICO possível nessa ocasião correspon-

dades partidárias o comunismo' ,

•
DE \ der honroso

.

convite nronuncinr

fiiliado ao sttüinismo, [õra-pre- MET,EOROLOGIA'
conferência prestigioso t��r��?n�l

ciso desconhecer a decisi a e
Clube nossa terra: Imposs J!1,[r<!IIC?

, . _ v,. Previsão do Tempo, até 14 h agora prolongar minha estadia terei

energzca resoluç_ao da truuoriü do dia 9:
. oras mail' alegria falar. aos meus amigos

parlamentar em defesa das do C!upe Doze �utra...op'�l'h1]idade.
nossas tradições 'cristãs, para

Tempo: Instável, com chuvas CordIa��, saudações. (ÀS•.). Ant-. nio

t tbu:
-

d d passando a bom; Gallotti .

a rz uzr-se as expressoes e .
--------------

Jaime Câmara a . tendência Temperatura: Estavel'

C
-

t
-

udenista, que v�ria·a calhar, Ventos: De Sneste a Nordeste; rime coo ra a rell-
então, no propósito inglório de Temperaturas extremas de hoje: 0-18-O crl·sta'"prestigiar exatamente os que

Máxima 23,0 Minima 19,2.

propugnavam direitos de livre Madrid, 8 (U. P.) _ Chegaram .ás

curso à ideologia materialis- 17 horas GMT os dois aviadores

ta. . .

Ao tomar aperitivo italianos, qne tentarão saltar (I

Não. As palavras do Cardeal Peça Bitte!
Atlântico Sul,. para Buenos Aires,

catarinense deVem, pela natu- a bordo de um peqneno aparelho
reza mesma da finalidade Aguia puro

monomotor de turismo.

maior a que vieram __: a cele- Leonar90 Bonzi e Manor Lualdi,

bração dã data magna do Cris- O Aperitivo completo os dois aviadores, voaram 4,30 1'0'

tianismo - ter mais elevado e
-

ras de Tnrim para cá,: e foram rc-

universal sentido, que não o
-----....,ro-------..! cebidos no aéropôrto .pelos rcpre

de incorporar a um documento suponha que as admoestações sentantes da Embaixada Italiana,
de tamanha expressão espiri- da mais alta autoridade da· onde ficarão dia 10, quando inicia

tualo apôio ao "slogari" dema- Igrej!! no_BraSil, (cuja reper
gógico de que se vem servindo cussao nao se afere por efeito
a imprensa udenista para in- d�ssa e semelhantes explora
compatibilizar instituições da �oes, mas pelo que desperte de

regime. .

zncentivos morais, na alma do
Não temos ainda em mãos a povo) se atenham às questi

Carta Pastoral a que se referiu únculas partidárias, em desfa
o vf1spertino oposicionista e da vor de homens e instituições
qual extraiu o tópico que co- por igual veneráveis no plano
mentou. Todavia, não temos a temporal, servindo do mesmo

menor d4vida em afirmar que, passo (! interêsses mesquinhos.
numa hora como a que atra- �em comp_reenderiamos a Igre
vessamos, de universal angús- Ja subordznada a tendências
tia e 'de' terríveis ameaças para tais. Porisso, acatando, como

as sociedades cristãs, os concei- bem merecem, as ponderações
tos do eminente d. Jaime Câ- serenas do exmo. e revmo. car

mara teriam alcançado mais deal d. Jaime Câmara, licito
ampla projeção, que não a que e avé impe-rioso ,se nos afigura
convergisse, (l'.estringindo-se, protestar, com tôdas as fiôrças
para o pormenor de uma reso- de que formos capazes, contra
lução do Congresso, a respei- o ,abuso. que senc�rimoniosa
to de subsídios. E porisso que, mente cometem esses, politi
em função 40 Cristianismo, q.s queiras inescrupolosos, que
advertências eclesiásticas me- acabam' de envolver o nome, a
nos incidiriam nos homens do pessoa e a autoridade incontes
P. S. D. - propugnadores de tável de' s. exa. revma. numa

tôdas. as liberdades dentro· da exploração política.
ordem cristã - do que nos re- Aliás, se nos não repugnasse
presentantes da U. D. N., que o expediente, enviariamos aos
se opuseram à cassação dos vereadores udenistas de Bôm
mandatos comunistas, cabe Retiro a nota do "Diário da
protestar, com a máxima ve- Tarde", com o lembrete à ma

emência, contra Q ato de verda- ravilha aos que faz�m leis, com
.

deiro desvirtuamento das in- efeito retroativo, para resolveI

,tenções da Pastoral. Não se casos particulares ...

Florlan6polls, 6 de Janeitode 1949

o MOMENTO· Monumento a

Vidal Ramos

A Banda de Música da Policia

Militar, hoje, das 19 ás 21 horas, ta
rá uma retrêta no corêto do Jardun
Oliveira Belo dá praça Quinze de

Novembro, com o segninte progra-
ma:

la PARTE
DOBRADO _ Abilio Guimarães

por H. Guerreiro;
VALSA _ Maria Rosa _:_ por P.

Wagner;
S-INFONIA '_ Guaraní _ por A. C.
Gomes;
FANTASIA _ Lohengrin -;;:: por H.

Wagner.
.

2a PARTE

G. Verdi;
FANTASIA _ Falstaff _ por G.

Verdi;
DOBRADO _ De volta da Itália '.-

rão a seguinte etapa, para Casabla'ú-

CI:RCULO OPERARIO DE FLO
RIANOPOLIS

. Da diretoria do Circ1l10 Ope
raria de Florianópolis, recebe

mos e agradecemos a seguinte
comunicaçã9 :

.cumprindo o que· determina
os nossos Estatutos, cabe-me a

honra de levar ao conhe.ciInen
to de V. S. que em sessã� de k�
sembléia Geral realisada. a 28 d<\
mês findo, foi eleita a Diretoria

que terá de gerir os destinos ,

deste Circulo no biênio de 1949
a 1950, Diretoria essa, que ficou
assim constituida:
Presidente Angelo Vitali

Vice-presidente: João Egidio
da Silveira.

1.° Secretario:
Caminha.

Gumercindo·

.2° dito: Leon .Portela.
1 ° Tesoureiro: Mauro Fuck
20 dito: Francisco Ferreira
Delegado Geral: Adão Sobier-

jaski
'

Gráto pela atenção que por
certo dispensará a presente co

municação, antecipo desde já os
meus sinceros agradecimentos.

Atenciosamente·
Gumercindo Caminha - 10

Secretario

!

HONROSA VISITA
Esteve ôntem em a nossa redação, demorando-se em ama

vel palestra, o nosso dístinpo conterrâneo sr. Moacyr Indio
do Brasil Campos, sub-gerente da "Byington & Co.", filial de:
Curttíba e notável companhia construtora, de renome inter
nacional e executora da nossa ponte HercílíuLuz.

'

Esta companhia, tendo ganho, ultimamente, a concur-:
_ réncía para a <construção da Estrada de Ferro Central do Pa

raná.: ligando 'Ponta Grossa a Apucarana, numa extensão de
320 quilometros, estrada esta que, dada a sua ordem técnica,
será uma das mais perfeitas da América Latina, porque ultra+
passou as exigências do Ministério da Viação e Obras Públicas.

A "Byington & C'J.", é firma nacional, com matriz em.

São Paulo à Avenida dos Estados n? 468 e com ülíaís em vários,
Estados da Federação, sendo sub-gerente da filial de Curiti-
ba, o conterrâneo que ora nos visita.

Est.a' firma ganhou a concurrêncía para a construção da
Usina Idroelétríca Central de Cutía, munícípío de Morretes.,
Paraná, -já se encontrando no local o maquinário para início;
das obras que terão início em fevereiro próximo. Esta usina,
com capacidade para 30.000 H. P., sendo 4 geradores de'
'7.500 H. P., foi orçada em Cr$ 90.000,00, devendo funcionar
no prazo de dois anos, é financiada pela mesma Companhia.

O distinto vísitante nos comunicou haver entregue ao

Exmo. Sr. Governador de nosso Estado,uma Medalha de Pra-
ta, cunhada em comemoração ao lançamento do primeiro'
marco da construção da Estrada 'de Ferro Central do Paraná,
e nos fez entrega de uma ídentíca, em bronze.

Manifestamos a nossa gratidão pela honrosa visita e pela,
especial deferência da oferta. .

Aviso�aos conscritos
Estão sendo convidados a com

parecer ao quartel do 14° B. C., até
o dia 11 do corrente, os seguintes
conscritos:
Onildo João Alves - André Ja

cinto _ Osvaldo Mello - Gercy
Elisa Pereira _ José Henrique Ve- ---------------�>,

ras _ José Nazareno Coelho .

Aldo Souza _ João Oliveira Ramos
_ Humberto Cezàr de Morais _

Getúlio da Costa Ronzott _ José
Gomes .Filho _ Valter Ramos do
Nascimento _ Diosnuos Warterlou
Machado _ Romalino Cipriano da
Silva .11'. _ Valdemar Felipe Ma
chado _ Carlos Silva do La-},
go __ Jair Fontão _ Achyles
Ipyro Diamantaras _ Dácio Neves
Filho _ Domingos Leandro _ Fer
nando Corbor _ Jerônimo José
Teixeira _:_ Osvalfiino Domingos -

Alberto Balduino dos Santos
Elydio Thiesen _ Henato Trindade.
Moreira _ Nazareno Osório Coi.11- NOSSA SENHORA DO SAGRAUO-'

bra _ Lindomar Passos de Fanas I CORAÇÃO
_ Hilton da Costa Andrade. _ Jo·
sé Henrique da Silva _ Osvaldo
Martins Hári.10S _ Heitor Silva -,

Getúlio de Brito Andrade _ Nagil»
Elias Paulo _ Osvaldo Marcolino
da Rocha _ Pedro Zenith GOS An
jos Amaral _ Osni Silva.

OSCAR R. PEREIRA
e

IRENE S. PEREIRA

Participam aos seus paren
tes e amigos, o nascimento
de seu filho OS C A R,
ocorrido na ívlaternidade 1
Dr. Carlos Corrêa, no dia

I'3 do corrente.

Por uma graça alcançada
R. R. ,'H.

Irmandade «to Senhor dos Passos \

e Hospital de Caridade
Dur,€,-nte o ano de 1948 foram rezadas, na Igreja do Me

nino Deus da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, sete
centas e sessenta mlssas e na mesma Igreja, Pavilhão Josefina
Boiteux, tmfermarias dos indigentes, salas' reservadas, quarto�
de la e 2a cl�sse e apartamentos do Hospital de Caridade fo
ram feitas trinta e cinco mil e oitocentas comunhões .

FRECHANDO•••

'

O DlÁRIOI� ao qne os· leitor�s estarrecidos puderam ler,
ante-ôntem, não só se solidarizou com os vereadores udenistas

de Bom Retiro, como ainda os defende�l. Para aquele jornal
os parÍamentares pessedistas e udenistas que votaram o au

mento dos subsídios sã'o uns "CASTRADOS MORAIS". Porque?
Porque o número dos primeiros era mnito maior que o dos se

gundos. Já em Bom Retiro, os udenistas em maioria,' depois de

• aprovarem uma proposta pessedista no sentido de não haver

remuneração para os vereadores, valeram-se do nUmero para
'I estabelecer súbsidios. Até aí nada demais. A lei permite que a

ftnção seja remunerada. Acontece que os udenistas deram for�
, .

ça retroativa à sua decisão. Decidiram contra a lei que os seus

trabalhos fossem pagos desde o começo de 1948! 'Nada mais.
imorál ,que isso. A ,retroatividade é até criminosa! E foi feita e·

declarada pelos CARTõES da U. D. N., que viviam a ofender
os parlanlentares federais. Pois essa lei amoral, n,ula, ofensiva
à dignidade do partido qne combateu o aumento e votada cri
minosamente na última sessão da CâmarljJ bonretirense, mereceu
o ,aplauso e· a defesa dos juristas' do DIÁRIO! Qne juristasy
Santo Déus1. Sustentam a legitimidade de uma lei retroativa"
em beneficio dos prtilprios legisladores! Quanta incoerência r

Quanto cinismo! Enquanto isso, no Rio, nenhum udenista da
Câmara ou do Senado deixou de receber seus subsídios aurflen-

tados! Á bôca do cofre 1)ão houve protestos e nem recúsas. Tudo'
igual da mesma massa: os federais e os de Bórll Retiro. Abaixo,
em nível ainda inferior, os juristas do lJIÁRIO!!!

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


