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Presí dente:
-P" T.B.

Secretarias:
ruda � P. S.
'Tarso da Luz

Sn1'. Saulo Ramos

7
Snrs. Pinto de Ar-

D. - e Paulo de

Fontes - U. D. N.

ce-líder pressedista - Tendo si
do convocado o Congresso Nacio

nal, S. Exa. �nr. Senador Ivó de

Aquino, nobre e honrado repre
sente na Câmara Alta' do nosso

Estado, eride também é líder da

maioria, ter-á que se retirar para
a Capital Federal. Assirh requer
que seja nomeada uma comissão,
composta de todos, os partidos, a

fim de apresentar a S. Exa, as

despedidas da Assembleia Legisla-
.

tiva de Sta. Catarina. Em atenção
a esse pedido do nobre deputado,
o Sn1'. 'Presidente nomeou os se-o

guintes deputados para a comissão

requerida: Nunes Varella-Líder
do P. 8�·'1D., =r: Raul Schaefer-Vi
ce-Iider do P. S. D., - João José
- Lid81� da U. D. N. - e Braz

Alves, componente da bancada do

p. T. B.

.4:"'-

-

. I !.

Henosce O senliri}EJ,nto
nacionalista alemras��,

fr, "i'" "

BERLJ:\1, 11 (U .. p,) - o gal. Lucius Clay, g'ov,ern.ad0�milit�r dos
Estados Unidos num relatório sobre a ocupação da Alemanha, decla
l'OU que ".Berli�1 evidentemente se tornou hoje o pioé hal5itaf' para o

com unismo". E dentre os pr-incipais motivos da repulsa dos r�rlinen-
ses ao cornun ismo aponta para o fato de ter "a popr ão de Berlim

ampla oportunidade de observar os métodos soviético" per-to."
O gal. Clay declarou ainda que ','a ma_neira como os �., "

po li-
cia soviética atingiram a opinião publica se pode medír perfeitamente
nos resultados das eleições democráticas." O relatório ainda se_ refe
re a dois outros recuos do comunismo na Alemanha - as eleições na

zona inglesa de ocupação e a questão dos sindicatos. Entretanto, ,a
-coriselha o governador militar prudencia em duas coísas : que .Q nacio

nalismo alemão ameaça ressurgir na Alemanha ocidental e que as au

toridades alemães na zona americana de ocupação 'estão se queixan-
. do com alto custo da ocupação. O gal. Clay comenta ,q�le a alta pel'-

I
centagern ele 86,3 do eleitorado votante nas uJtlma� .elelçoes, apesar da

mprude'"nCI·a oposição dos comunistas alemães e dos ru�so�, fOI grandemente SIg-

,
ni ficativa ,

Acrescentou que "os resultados indicam claramente, que O·
•••

uartido da Unldada socialista (comunista), que recebeu um mmimo de'
Informa ,o "Diário," uderrísta qu_"', o I �otos, acusam o seu despr-esf.igio n,as zonas ocidentais", O gal. Clay

major ,o\ldo Fer-nandes, tendo de viajar ohserva que os resultados eleitorais foram um grande golpe asses

para o mur te e oeste catarinense, esteve
.a do contra o Kremlin e os ,seus servidores comunistas na Alemanha.

em sua redação apreserstando despedidas. Advertiu, enlrel:ànto, o gal, Clay, que- "os grupos naeio�al,lstas,
,El, a propósito , acrescenta que aquele cue agiam subversivamente desde a derrota do nacional-sooialismu,

oficial da Poiícia �lilitai·, "devido à pres- ';stão começando outra 'vez a erguer as cabeças". Embora tais grupos
8a", não lhe deu, o motivo -da viag-em. sejam pequenos, os chefes democratas alemães ponderam que tam
qu.e, aliás, o "Diário" não' deve ignorar, hém em 1929 o nacional-socialismo era um movimento desprezlvel que
tratando-se (le uma comissão' custeada

aos poucos fui ganhando' em força até dominar o país. O. gal. Clay
pelo Esta.do. com as diárias a que o sr, ei�a 'OS dois 0TlIpOS corno sendo a "Frente Negra" de OUo Strosses e o

1I1ajOL' físcalvtem díretto. partldo naci�nal-democrata. O relalorio diz que o grupo de ,Strasser
�a xefel'ida noticia vem. ainda, por- .csl

á

se at-Liculandrr com "o nome aparentemente inocuo de Liga para
ventura ii guísa ele ameaça, a promessa U Ressurgimento da Alemanha" ".Strasser foi lider 'nazista, expulso do
que àquefe vespertino teria feito o, alu- uai+ldo ,em '1"930, porque "levou demaSiadamente a. ser!o os planos so

<lido oftcín.l, de relatar-lhe, no' regresso, cíalistas" Embarcou para. o exilio em 1933. O seu II"maO Gregor-io, Ou

"intf'.'e'·8ante l.istória da,la e passada tro.ra O l(der n. 2, do nazismo, foi assassinado em 193/1. OUo Strasser,
nesta -eapita l por ocasião do entên-o sim-

que atualmente vive nó Canadá, está. pretendendo voltar para a Ale
bólico de Tito Lopes, IIO conhecido as- rnan na em marJ;o.· Os seus par-ti.darros s,� acham eonocntrados .

em

sassína to do saudoso jornalista Crfsplm Frredberg, estado do Hesse, na zona amencana:.O relatorio ,dIZ al:l?a
�Iira".

qu� o grupo ped�u autorização do governo ml1�t�r para agir, po:em
�ão será um tanto imprudente revol>- O requerimento nuo fOI defendo ]:la falta de s�fIClente� assl�atura�. O

ver um caso em que, tudo faz crer, que gal, Clav intorrnou ainda que o lider do partido naclOnal:?e:nocl �t�.
a U, D, N, não se sentirá. à vontade?·... »um comício em Stuto'art, declarou que o seu partido querra : - 1 e,,

Duvidamos, aliás. que O evangélico tabelecirneuto do Rrich alemão, dentro dos limites de antes ria. guerra,
major obtenha do "Diál'io--ãgasaJho pa- devolução dos territorios or ientais cedidos á Polonia e R,ussla. e de-
ra a sua história. voluCão do Sane e Alsacia-Lorena, ag'ora sob 'O d0Il1111lO trances.
Histórias trazem histórias. I' '.
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Na Assembléia Legislativa

Havendo numero regimental, foi
aberta a sessão e lida e aprovada
a ata da anterior. A leitura do ;

-expedinte foi ligeira.
Achando-se no salão nobre do

palacio da A,ssembléia Legiãlatí
va, o ilustre catarinense snr, Da

niel Faraco, deputado federal pe-
10 Estado do Rio Grande do Sul
eleito pelo P. S. D., que vinha a

gradecer a Assembléia Legislativa
Catarinense a visita que lhe fize

r;, S. Exa. Snr. Presidente nomeou

os Snr��· Nunes Varella - líder

jlessedisla -, João José - li?el'
'Udenista - e Braz Alves, compo
nente da bancada do P. S. D., pa
l'a acompanharem ,ao recinto o

n;Jbre visitan1:e. :Ch:eg-ado ao re

:Cinto o ilustre conterraneo, sau

dou-o, em nome da Casa, o Snr:
Raul Schaefer, vice-lideI' pessedis
ta, produzindo tuna brilhante o

ração em que histori-ou toda a

llróf'icua aluacão politica do nosso

nobre conterraneo. O Snr. Daniel

:Faraco, na tribuna, .agradeceu a

través de uma impressionant.e pe

ça ora.l91.'ià, . as b,omeJ1ag·.eJ�_ qJJ�
lhe Toram justamente "llrestadas.·
A INDUSTRIA EXTRA'rrVA DA

ERvA MATE.

j

.

- Snr. Magalhães Machado
P. S. D. - Sempre- na defesa dos
'nossos verdeiros interesses econo

micos, foi ontem, mais uma vez

á tribuna, este SI'. deputado. Com
a palavra, S. Exa. voltou a tratar

da industria. extrativa da erva ma

te cujo marasmo nos vem causan

do serios e profundos prejuizos
na nossa economia, onde a mesma

• fala ião expressivam�nte, Vollan'
do a referir-se á importancia. eco

nômica delisa valiosa industria ex

trativa, o nobre parlamentar aler
tou a todos os seus dig'nos pares
.do profundo perigo em que s'e

acha a econoIT)ü pliblica em face
do que vem süfrendo a exporta
'lião da nossa erva-mate. Conhece
dor concienLe e seguro do assunto
'e ao mesmo devotando-se com ra

ro carinho e capaCidade, esclare
ceu

.

o momentoso assunto pelo
mesmo se batendo com entusias
mo e arçlor. S. Exa., terminou a

sua oportuna e brilhante 'OraçãO
pedindo" ouvida a Casa, fôsse pas-

I sado o seguinte despacho, telegra
fico:

CeI. Machado Lopes - Dij'etor
- Rede Viação -. Paraná - Santa
Catarina.
Assembléia Legislativa Santa

Catal�ina vg tomando conhecimento
situação extrema dificuldade com

que vem lutando cooperat.iva dos
'Produtores de erva-mate Canoj
nhas Limitada vg' sediada na ci
dade de Canoinhas vg i�possibi
lidade de obtfjr os vagões requisi
tados á rede para transportar
apenas uma pequena parte sua
grande producão vendida ao vizi
nho Estado do Rio Grande do Sul
vg apela V. S, sentido serem for
necidos com a poss{vel urgência

, Instituicão os vagões ne-cessarios
para o escoamento do mencionado
produto vg atendendo assim jus
tissima aspiração do povo NOl:te
"Catarinense.

Snr. Raul Schaefer.

o relogio atômico
Cami.a., Gravata', Pilamel • •

ORDEM DO DIA Meia. da. melhoret. pelo. me· mais pr�clso que COMUNICADO - o· Govêr-

�5/18. Projeto-de-lei que trata Dorel 'preço. IÓ na CASA;YIS no do Estado comunica ao co-

da t.ransferencia. para a Reserva CELANEA - RuaC. Mafr. as estrêlas I'
mércio em geral que todo e

ReJ1unmerada' dos oficiais da nos- qualquer fornecimento às re-

sa Po,licia. Militar. Foi retirado da.

A "he. 't WASHINGTON, 11 (U.P.) - partições estaduais deve, nos

discussão, e enviado a Comissão li IDa neCtSSI a o Departamentr Nacional de termos da legislação em vigôr,
competente. d' Pesos e Medidas anuncia que ser 'precedido do necessário em-

Não havendo mais nenhum pro- a paZ foi inventado um relogio atomi- penho expedido pela autorida-

jeLo ou processo em pauta, o {lnr. NANQUIM, 11 (U.P.) - A im- co que, ,segundo se afirma, é d.e competente.
Presidente encerrou a. sessão, mal,- pren,sa c1_2.inesa pub�lC� \1m.a",�-'e m.ai� pr�ctso que as restrelaíl � Os forpecimento's feitos sem

cando i)utra para • hoje ''':pi)'' hm'a trevista com o embaIxador' qo� emprega -qm novo ",standard observância dessa formal'idad:e
r,egjmcpta J. E;st,ades Unidos" :]<" Le,ighton Stu- çle rreq'uencia e tempo que se não serão regulares, para efei-

art, na qual este diz que, em diz�nãà pode variar jamais, O to de pagamento.
.

Sua opinião, a mensagem ,de ano "standard"
e

é a frequencia de

Inovo do generalíssimo Chiang vibração dos atamos e o apare- ã tradicional "standard" da ro

Kai Shek contem, indiscutivel- lho emprega atomos da molecuIa tação da Terra que se lhe pode
mente', o prelup.io das "conver- ão amoniaco. Afirma-se que o empreg?-r para verificar os mo

sações de paz". Stuart aCl'éscen- primeiro modelo deste relogio viment0s do planeta, e' se acres

tou que os comunistas reagiram funciona com uma precisão su� centa que causará uma revolu
favoravelmente á oferta, .posto perior a "1/20,000.00(1", e se a- ção nos processos cientificos e

'que o povo chines necel?sita de crescenta que mediante o uso ind,ustriais que depenqem da

paz e de reconstrução econômi- de um adequado sistema atomi- mais exata medição no tempo.
ca para subsistir como nação. co se poderia conseguir uma e- O·mecanismo do relogio com-

---",---------------------------- xatidão potencial téoriCa de preende uma espiral de tubo de

Epl·deml·a de grl·pe na Ff'ança "1/10.pOO.000.OOO�'. cobre cheio de amoniaco, mon-.

. ,SegundO se declará, a precisão tado em dois pequenos gabine-
do mecanismo é tão superior á teso

Govêrno do Estado

'Os emotores JOHNSON Sea Horse

são construidos em fábriêa moder

na sub todos ?S pontos de vista . e

por operários especializados. Só·
mente são utiliza.das máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O�

engenheiros da Johnson são reputã
dos como os melhores do ramo. Dis
tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - Joã'O Pinte.

PARIS, 11 (U, P.) - As autoridades sanitári�s informaram que
,:ómente em. Paris haviam morrido, pelo menos 20 pessôas com gripe
'OlUBFJ,llU� '[!lLU OLUsam op SBLUJaJua WBAl'qsa OOO'Olj SllJl110 ellb d
continúa se estendendo 'a maior epidemia de i.nflueoza. de após-guerra.
A.s autoridades a'clmitem que a cifra dada seja bastante "'ll1odesta"
pois, provavelmenle, outros milhares de pessôas estejam grip�das em
;,-eus lares, sem l'eC01'l',er aos socorros médicos. A parte mais afetada de
Paris é a do Dijon, onde existem 20,000 càsos. Em toda a Franca ase
fábricas e o comércio estão trabalhando -com metade do pessoal, pois LONDRES, 11 (D. P,) - A Ing'lat.erra prece estar f'orn,ecerldo
3 outra metade enche 0.$ ·hospitais a'0 máximo da sua capacidade, os equipamento militar aos seus aliados árabes, enquanto vem concen
quais recusam-se receber mais aoentes. Irando vasos de guerra e tropas no Mediterraneo, onde a situacão é

Ontem foram levados para o campo os ocupantes de dois edificios tensa A inicia.tiva de eará:ber militar foi toma.da logo após "o energico
destinados aos .velhos, pa.l'a dar lugar aos enfermos que não podem protesto" junto ao Estado de Israel contra o at.o hostil dos judeus que
ser admitidos nos hospitais. Funcionarias disseram que em alguns abateram o aviõe.s da RAF, na sexta-feira. O protesto inglês C'ontido
LospiLais estão sendo usadas pequenas camas entre as camas comuns, num bl'eve memorial foi entregue ao representanlre do Ministerio do
para poder receber ma.is enfermos. Exterior em Hail'a, pelo consul geral britanico, Syril Marriott. O pro-

Os médicos dizem que a maiol'ia dos casos de gripe são do 'tipo testo di; que a fng'Ja.terra se r.oserva todos os direitos "tanto com res
"benigo0", no qual a fébre sóbe a 40 gTáus durante dois dias, e des- J'ellG> á compensa(,\ão como a toda e passiveI ação consequente".
ce-rapidamente á temperatura normal; sem deixar ·efeitos duradouros. HEUNIÃO DO GABINETE BRITANICO
Entrelanto, disseram ql,le também se reg'istl'aram Gasos mais virulentos LONDRES 11 (U. P.) - Os prin:cipais membros do gabinete e
e

q.u�
os mais sus?etiv.eiS são as crianças e os velh'Os e as pessôas

quelOS
chefes d.a Defesa o.uviram. hoJe de manhã o ministro do ExteriorT

sofrem de enfermIdades pulmonares. .' 'Ernest Bevin, ao me�mo ,tempo qu� lhe prestaram decla_rações detalha-
o

'.
-

das sobÍ',e a crise n'o .orIente MédIO, provocada pelos Judeus com a

'A prl-sa-O -Ie M 'ndsz nty destruição de 5 a.viões da RAF, na sexta-feira ultima. A ·sessão.foi
\,I I e convocada pelo peimeiro ministro, CIement AtiJes, provavelmente pa-

.

,
'. 1'a considerar a proxima iniciativa da Inglaterra ,e para determinar o ,

fOI- orden'ada por Moscou quanto 'Será :nec'essario reforçar �s,s�as bas�s nava.is e aéreas, naql1P-
. la parte do mundo.Em fontes Of1.ClaIS se diZ que provavelmente a

I' Inglaterra vai pedir em seg'uida ao Conselho de Segurança que obri-

VA'I'ICANO, 11 (U. P.) - A radio -elo Vaticano informou qll-e a. gue os soldados .judeus a permanec,erem dentro das fronteiras de IS1'a,eI

vrisão do cardeal Pr'imaz só foi ordenada depois quê os membros da e paguem pela perda. dos aviões e pilotos da RAF. Caso o Conselho de

"Comissão Hungara." abandonaram as possibilidades de "uma mor[ e Segurança nã'o tome uma decisão a respeito, a Ingla.terra está dispos
acidental". O locutor afirmou que .esta comissão tinha instrucões de ta a tomar medidas definitivas, nos paises árabes, para evitar qual
Moscou para encontrar um meio de "liCjuidar" o cardeal. Continuando, quer, invasão territorial pelos judeus. Ao mesmo tempo a Ing'laterra
acrescentou: "Miscou Linha dado ordens diretas aos lideres hungaros comunicará ao Consel'ho, de Segurança que não se sente malS compro

para afastarem o cardeal Mindszenty antes do ultimo dia de 1948. metida pelo embarg<o de embarque de armas e material bélico aos es-

O governo da Hl\ogria, embaraçqdo com estas ordens sumarias, Lados árabes beligerantes. Prova",elmente, a. Inglatéra :;linda aumen

indicou uma comissão para estudar o assunto, Esta comissão consi- tará o seu poderio militar no Oriente Médio. O lVIil}isLerio 'd<? Exterior

derou três hipoteses: o exilio, a morte "acidental" e a prisão. Não novamente negou as noticias publicadas de que tenha fOr!lecld<? �rmas
sendo passiveI a primeira solução e como a segunda encontrava di- l' munições aos paises arabes, inclusive Egito, desde a 'lmposlçao d�

ficuldades na sua execLlção, opinaram finalmente pela tel'c,eira manei- embargo, no verão ultimo:. O ressel1timentp publICO na. Inglaterra CJn

ra deagir".' tra os judeus é enOllllle, porém Be\-in não tem E\sL�do IIvre d,e cenSUl'a.

A radio do Vaücàno divulgou ainda os nomes dos membros 'que O jornal liberal indeperü'[ente' "Manchester Guardlan" declarou que o

eompunham esta "Comissão Especia,l" e que são: "Joseph Hebai, co- chanceler inglês está se arriscando "pll;rigosamente e sem necessldad,e
munisLa, -Mihaly Farkas, m.inistro da Defesa Nacional, A. OrLutay, na questão do Oriente Mériio". Acrescenta o j-ornal que as lllLlmas decI

ministro de Cultos, e Jeno Karona, delegado governamental nos ne- sõcs -da Inglat.erra, manelanrJo .ti'olias e materJ:ll de g'uel'ra p�ra aql1e

gosios com a .Igre,ia Catolica. As ordens ele- ,"loscou foram ellviadas 11ú la zona conflagrada, daní ensrjo a que os rllSSOS. se aproycltcm da:

ü1ÚitOS meses atrás.. _o' .,-,-0""".1 _�.�.�' op'ol'tunidade pal'a dislo [irar Yantagen�.

LnDcentracão de tropa� inglesas
no Mediterrâneo

Yi-
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Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
.

Rua São José, 63, - 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio de
Janeiro

Viagens aereas ,em "Catalinas')
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

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

terças e sextas-feiras as 13 horas.

I Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho

i ras, com escalas em:Itajaí - �ão Francisco do Sul - Para

I naguá - Santos - Parati e Rio (as 'escalas de Cananéia e

. Dqmingo _ I Iguape são facultativas). '

PANAIR _ 10,40 _ Norte
Etlerit6rio e Re.idencia I Agentes em Florianópolis: ,Z. L. Steiner & Cia.
Rua Tirad.nt•• C7.

I'
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

CRtTZEIR6 DO SUL - U,OO �ONE •• lC68 I Telefone 1402. _ End. Tel.: "Steiner".
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Viacão Aérea
_,

Horário
Segunda-feira

I PANAIR - 10,40 - Norte;;.
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul

CRUZEl'RO DO SUL - 13,55
Norte

•..A� Terça-feira
--

-
'

,-:\:\!H - 10,40 - Norte
'I-li!ZEIRODO SUL - 12,00 _

"orle
VARW - 12,3ú - Sul

I PANAfR _ 13,50 � Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

!Norte
VARIG - 11,"'0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
I

Quinta-feira
PANAIR - 10"'0 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

Iforte
CRUZEIRO DO SUL _: 15,30

eul
Sexta-feira

CRUZEIRO DO SUL "'- 7,20
!Norte
)1ANAIR - 10,40 -, Norte
VARIG - 11,40 - Norte
}'AN�IR - 13,50 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55 -

Jiorte

LOJft
.

DRS CISEMIRftS

90,00
45,00
25,00
9,00
1},50

Aéro-Clube de Santa Catarina

,

Expresso SAo C1stóvlo - �
7 horas. .

Auto-Viação Itajal - ltaJat - 11 ho-
1'&1.
Erpresso BrusquellH - Bl"uIIQu. -

16 h<>ru.
Expresso Bruequense - NOTa Trento

- 16,30 horas:
Auto-Viação CatartnenM - Jolnvllf

...,. • horas.

Áuto-Viação
- li horas.
Rodoviéri8 Sul-BruU - � Alqr.

- 3 horas. I
RapLdo Sul-Brasileiro - JoIn�

-,As li e' 14 horas. ,

TERCA-FEDRÃ' ,

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

Auto-Vlação Catarlnen.se - PôrtO Ale-

U
.

greAU:��a�ascatannense - CUrltiba SIna- I) horas
Auto-Viação CatMlnenM - Jolin-nle
- • horas. i

- Auto-Viação Cata1'"1nelllH - TI)ba4"lo
- 6 horas:' I
7 �r!:.sso SAo Crir.óYlo - Lquna -

I A Administr.ação da Usina de Beneficiamento de Leite
Emp�sa Glória - lACUIla - '1J,i tem a satisfação de levar ao conhecimento dos senhores con-

e 6J,i hocaa.. '

íd d Ieít E treít h' d' 8 d t
Expresso Bru.sqUenN - Bru:8qu. -. SUmI ores e el e, no ,s rela que, 0Je, la o corren e,

16Á�)��iaçAo ItaJ&! -. Itajal _ !li ho- será inaugurado um pôsto de venda dêsse produto no merca

raso .

'

dínho local. Dito pôsto funcionará todos os dias, das 5 às 9

I) �f!d�!�s.BirasUelrO
- JodinYil. - AtI

horas da manhã. Roga-se, pois, à todos os moradores daquele
ÁutG-VIa9AQU-'ài1!in'= cunt1ba

bairro a fineza de se abastecerem no referido pôsto, porqúan-
- li horas.

o
, to, a partir daquela data, não mais haverá entrega de leite

_ �u��!��O Catar1n_ JolnvUe
a domicílio.

Auto-Viação CatU'!ne� - lAguna
• - 6,30 horas.

I
Rápido Sul BrIlBUelro - JolnV'U. - ..

I) e 14 horas.' I
.- Expresso São Or"iswrto -- ,Lacwna -,

� 7 horas,

I
Exprei;80 Brusquen8fl - Bru:8qu. -

16 horas.

�
Auto-VlaçAo Ita,lal - ltajaJ - 111 h0-

ras,

Expresso Brusquense - Nova Trelito Cumprindo instruções do Excelentíssimo Senhor Ministro da Aero-
l - 16,30 horas. ,

L-
,

L d d f" 196 d 27 d d b
il • RodovIária Sul Brasil _ POrto A.l.� nau ica, em vir u e o o icio n. ,e e ezem 1'0 do corrente

- li horas. I ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa-
QUlNTA-FEIIL\

Auto-Viação Catartnense - POrto mente proíbido "embarque ou desembarque de passageiros, em aero

Alegre - 6 horas,
Auto-ViaçAo Catar ínense CU!rltl:ba naves que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino, que

- A�,t!�:ÇAO ,CatartnenH _ JolnYile p-or ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade, situado em

- II horas. São José. '

Auto-Viação Catartnense - TubMAo I Asteróide Arantes, Presidente.
- a horas.
Auto-Viação C'at&r!nenae - Laguna

:���::�_'":7,� Inscritos para a Escola Preparatoria
1e�::'SO Brusqut!'llM - Brutlqu. -I Foram .inscrttos para exame na Escola Preparatória os seguintes

A.uto-Vlação ltajaJ - Itaja! - UI ho- candidatos: Augusto Luiz Gonzaga, Miguel Digiacomo, Randolfo Santia

_ido Sul Brssllelro _ JoInTUe _ te go Fernandes, João Artur Sanford, José Mauro da Costa Ortiga, José
II :_14 horSaul8, Oe te I td 'V'_ .. .&_ Edú Rosa, Mário Moreira Leite, Max Blaschke e Paulo Roberto Franco

.......presa s, a - ......peCu - ....

_ • horas. ,

,-

'

I Cabral, os quais deverão se achar em Curitiba no dia 10 de janeiro de

SEXTA-FEIRA' 1949.

_�����a Sul Brasil - POrto Alegre
I A apresentação será no Q. G. da 5a R. M., ás 12,00 horas do mesmo

Auto-VJ.açAo Catarlnense - CUritiba
I /'

,-
- li horas.

_ "'8U���?A()' Catartnense ,_ Joul'rile DENTRO DE POUCOS DIAS CIRCULARÁ O SEGUNDO NúMERO DO

Auto·Viaçllo Catltrlnenae - 't.a&"una I "ANUÁRIO CATARINENSE"
- 6,30 horas. '

' Abundantes informações sôbre o ano astronômico, religioso, fiscal

7 ��J>::sso São Cir1stovAo - lAgulle -; d.o.Estadf:!' agrícola do �ul brasileiro. P!,i!lcipais festas d� Igreja. Efemé

Auto-ViaçAo Ltajal _ !taja! _ 111 ho-: rides nacIO_nals, e Catarmenses. Ca�e?�ano da
_

FEB. - Epoca� _de paga-
ras, I mento de Impostos em cada mumctpio catannense. - Horários com-

Expresso Brusquense Bru.IIque - pletos das emprêsas rodoviárias e muitas outras informações de utili-
16Iiá��:; Sul Bras!lelro _ Joln'Vil. _' dades geral, -:- PART_E LITERÁRI�: .colaboraç�o �speciais,

.

assinadas'
à8 I) e 14 horas. por D. Joaquull Dommgues de OlIveIra, ArcebISpo MetropolItano; AI-

SABAD(' I tino Flôres, Osvaldc Lopes, Francisco Sabaden, Arnoldo São Tiago,
Auto-Via,çAo CatarlnenH - CurlUba Mons.' Gersino de Oliveira e muitos outros intelectuais.

- 5 hora,s.
Rápido Sul Brasilejro _ JowTll. _I Esboços biográficos de Juvêncio Araújo Figueiredo, Horácio Nu-

às li e ]9 horu. ,nes Pires e Og'ê Manebach. - Contos, poesias, anedotário, histórias.
- II horas_ I Pedidos de exemplares pelo serviço de reembolso postal ao Di-
Auto-Vlacllo Catar1nense - Jolnvile. retor - Comercial.

- 6 h<>raa. IAuto-ViaçAo ca,tartnenH _ Tubr.r60 Praça Getúlio Vargas, n. 29.
- 6 horas.

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

ExoF'lsBO São Or1stoTAo - Laguna _

7 horas,
Ex;preseo Brusqu_ - BnHqu. -

14 horas_
Autc,Viação l'taja1 - ItaJa! - 18 ho

ras.

Expresso Brusquenee - NOTa Trento
- 9,30 horll8.
Expresso Glória Laguna - • 1/2

e 7 ,1/2 har...

de BeneficiamentO' de Leite
AVISO

-

Avi�o aos mteressados

�·A8A
Dr. (LAANO G.'

GALLETTI
ADVOGADO

Crim•• clT.1
Coz.-tltulção d. Soel.dad.. ,

"NATURALIZAçOES
Titula. Deolarat6rl08

I

l_-..'-- , _

/

l

CATAlLOUC>� DE-- MOEDAS" Do;'
BRASID,

Já se- encontra a1 venda com

todas os preços de' moedas de'

Ouro, PTat:Ii Níquel e Bronze.

Preço 20;00 em todas as livra
rias da;. cidade.
Pela- eorreír» Cr$ 25',00';'

Dr. Liodolfo 4.G.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial i

Conlltituiçõ�. de aociedade•
e .erviç:o. corel;lto•• em geral.

fOrganizoçõe. con tabeia.
Regilltro. e marca., di..pondo.

• no Rio, de eorr ....pondente.
Eu:ritório: Ruo Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Da. 8 àli 12 hora. i

Telefone 1494

EMPRÊSA SUL BRASILEIlMJ
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Setviços 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 --'-- Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técni
co especialisado.

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

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

..
..

Se ricos quereis ficar
De modo facil elegeI
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia
... ./..... .. ..

Vende-se
UID. terreno em Campinas - .

São José, com 235 metros de
frente por 152 de fundos

Frente a Aéreo Clube. Informa-·

ções nesta redação.

V E N D E-S E
um aparelho de chá e café de

porcelana. Tratar a rua Deo

doro, 20.
............................................................;

SEU RElOGIO· PRECISA DE
-

REVISAO?', - "�_o

NOSSÁ qF!CINA 't, ÉSPECIALIZADA
Nossos concertos são

,'.,'

" garantidos 100%

ÓTICA MOri�LO
.JOA,O. PINTÓ,' 25 (Frente::ao Tesouro

do Esta�o)'';, t"
.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirll>Fgião-Dendista
Curso de especialização em

dentaduras

Raios X - Infra-Vermelho
Diatermia

Exclusivamente com hora marcada

Rua Arcipreste ,Paiva D. 17 - Te
lefonfl 1.427

.............. lO • " "lO .

Vende-se
U:m� Garapeira nova com

.

carretinha e latão.
Tratar' com João Duarte, à

rua Capitãb Augusto Vidal 121
PallToc;a'.,
........................ � .

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON.
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Macr.linário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Sihlada em Campo Alegre - S. G..

Vende-lIe tb. só maquinário
Informações com A. Wehmut�

Brusque - S-anta Catarina".
9:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IlIM!(;U
ANiVERSÁFtno :

:.SRA. CARMEN LúCIA TOLENTINO
DE SOliZA

'

•

Aniversaria-se, nesta data, a

.exma, sra, d. Carmen LÚ.cia 'I'olenti

no de Souza, espôsa do sr. Eurico

"TolenLino de Souza.

Dama de destacadas virtudes, a

...digna aniversarian te receberá, ho

je, os cumprimentos de suas nu

merosas relações.

:SRA. OTíLIA PIRACURUCA BLUlVI
A data de hoje assinala o ani

-versário natalício da exma. sra.

.d Otília Pir-aour uca BILlm, espo

::s� do nosso ilustrado conterrâneo

<dr. Heitor Blum, funcionário
.sentado do Estado.

Senhora muito estimada nos

nossos mei-os sociais, onde ocupa

.lugar de destaque, por suas co

.nheci dns virtudes de espirita e

-coração, será, hoje, muito 'home

nageada pelo vasto oirculo de suas

amizades. "O Estado" a cumpri
':menta respeitosamente,

SRA. G:::"óRIA S. GRISARD'
Deflui hoje O' natalício da exma.

-sra. d. Glória S. Grisard, espósa
-do jornalista Waldir Grisard, re-

dator do "Diário Oficial do Es-

.tado" .

FAZEM ANOS HOJE
- a exma. sra. d. Nilza "Nunes

Linhare's, espõsa do .sr. [l ldefun-
".so Linhares.

'

"\ a exma. sr a,

-Gevaerd.
- a sta. Albertina Regis.
- a sta. Celmira Santana Bor-

:::ba, distinta professora do' Grupo
Escolar Lauro- Müller.

- a professora Izaura Veiga de

.Far ias, do corpo docente do Gru

,po Escolar Padre Anchieta.
'

- o menino Oridir, filho do :::1'.

Valdir Macuco, diretor da Caixa

Econômica em Sanla Catarina;
O sr. Jacob Boabaid, do comer-

"cio local.

VIAJANTE:
Acha-se entre nós, acompanhado

-de . sua exma. família, o nosso dís-

-"tinto conterrâneo sr. Arnaldo Men-

-des, operoso Coleto); Estadual de

"Chapecó, onde é muito eslimado e

, .:relacionado.
Ao distinto visitante os nossos

votos de feliz estada nesta capital.

DR. JOSÉ GALLOTTI PEIXOTO
Acha-se nesta capital, a ser

viço do IPASE, onde no Rio de
_,Janeiro é procurador, o Sr Dr.
.José Gallotti Peixoto, advoga-'
do no foro da Capital Federal.

S. S. que pertence à tradicio
'nal e conhecida familia Gallot
-ti Peixoto d� Tijucas, tem sido
:muito cumprimentado pelos inu
:meros amigos e admiradores.
,

O Estado, abraça ° ilustre
conterraneo com votos de longa
,e feliz estadia entre nós.

OSCAR R. PEREIRA
e

IRENE S. PEREIRA

Participam aos seus paren,-
'

ites e amigos, o nascimento

Ide seu filho, O S CA R,
ocorrido na Maternidaie

,IDr. Carlos Corrêa, no dia
3 do corrente. I,------ -.__ a- �__

!:tIL"
PASTA DENTAL

ROBINSON

Tintas Esmaltes ,Vernizes' YPIRANGA CINEMAS.
- ROXYODEON

- Sicultaneamente -

ODEON. - ÁS 5 e 730, horas.

ROXY - ÁS 73/4hs.
_ Uma Iacil e deliciosa lição

DIRETAMENTE DA FABRICA i-�O CONSUMIDOR, POR PRE

ÇOS DE TABELA, SERÃO VENDIDOS PELA LOJA YPIRANGA,
A SER INAUGURADA EM JAN:EIRO - A RUA TENENTE SIL-

, VEIRA - EDIFICIO ROMANOS_

UM ESTABELECIMENT:O ESP ECIALISADO DA CONDOROlL

TINTAS S. A. - RIO, PARA SERVIR A CAPITAL CATARI

NENSE

tle

Rádio Guarujá

amôr I
II

_ Uma comédia moderna, 101)',�, '

diver-tida, que a WARNER BROS

produziu reunindo um elenco tlo�

jmais simpáticos do cineI��a
.

I NINGUÉM ENTENDE ,AS MUl.Hb"
--------.----------- RES

com

JACK CARSON
- A Simpatía em Pessôa -

secundado por:

JANIS PAIGE - Robert. HUTTON
e MAnTA VICKERS

.

_ A, delicia de um beijo, uma ca-

PROGRAMA PARA HOJE

DO DIA 12 DE JANEIRO DE 1949

,As 9,00. - ABERTURA - Bom

ricia e uma canção!
_ Músicas maravilhosas desta

cando-se as canções: "WOULD YOU

BELIEVE ME", "IF YOU' UARE"�

- Preços: -

Cr$ 4,80 e 3',00

ESTUDE
PORTUGUÊS

Vende-se uma J)em montada 'I'ipogra í'ia, com aparelha
mentos para editar' um jornal de 45 x 60 cen l

í

men tros, equi-
pada com uma máquina Plana, alemã em ótimo estado.

.

Tratar á rua Vitor Meireles n. 30, das 9 ás ii,lA: e das
14 ás 16 horas. _ No Programa -

O mot ívo da venda será esplicado pessoalmente ao in-
1) _ A Marcha da Vida _ .Nac,

teressado.
1)ruj ii: � reços:-

As 11,05 - 4 Azes e 1 Coringa
O

.

h
- Laos, que foi morto; Sras. e sritas: Cr$ 1,20

As 11,15 - Aníbal TroilÇ) e sua ntem e O)e I
- em 1646, o bravo Herique Estudantes _ Cr$ 2,00)

orquestra. Dias atacou e paz em fuga os ho- Cavalheiros Cr$ 3,00
As 11,30 - Variedades em gra- no passado landes�s que h�viam iniciado os, "LIVRE" --'- Crianças maiores

vações trabalhos de construção de um _re- de 5 anos poderão entrar na ses-

As 1200 - Oferecimentos mu- I li.DE JANEIRO duto em Afogados; são de 5 horas.
sica:is

'

• A data de hoje recorda-nos que:
_ em 1809, em Bourda (Caiena), RITZ _ ÁS 7)30 hs.

As 14,00 - INTERVALO - em 1699, foi criada, na Bahia, Victor Hughes, governador da Um adoravel filme romanti-
As 16,00 -' Em tempo de por carta régia, uma Escola de Ar- Guiana Francesa assinou a ata de co-musical, apresentando maravi..

valsa tílharia e Arquitetura Militar; capitulação, com os Tenente-col'n-, lhosos bailados coreográficos:
As 16,30 - Canto�es do Brasil - em 1787, em São Pedro do Rio nel Manuel Marques d'Elvas Por- A DANSARINA LOURA
As 17,00 - Informativo GUA- Grande nasceu Antéro José Ferrei-

tugal e Capitão James Lucãs Yeo , com
RUJA Ta de Brito, mais tarde General e comandantes das forças aliadas do BELLITA

Corália AIH::S As 17,05 - Orquestras de Barào de Tramandai, falecendo em
Brasil e Grã-Bretanha; a Guiana

e
JAZZ... 5 de Fevereiro de 1856;

-

foi entregue ao Pr-íncipe-regente D. James ELLISON
As 17,30 - Um programa pa- - em 1801, em Jacuí, minas Ge- João sendo concedidas as honras de Amor!' Luxo! Alegria!

ra voce. . . rais, nasceu Honório Hermeto Car-
guerra a guarnição franceza; _ Preços: _

As 18,00 - Ave Maria neiro Leão, mais tarde Marquês de
_ em. 1822, as tropas brasílelras, Cr$ 4,80 e 3,00

As 18,05 - Carta Sonora Paraná, falccendo em 3 de Selem- juntamente com milicianos e rida- "Imp. 14 anos".
As 1830 - Teatro Singer brade 1856; dãos armadas, reunidos no Campo IMPERIAL _ ÁS 7,30 hs.
As 19',00 - Momento

-

Espor- � em 1822, na então rua elo Vi- de Santana, desde a vespera, pas- (lltima Exibição
tívo gárlo e que hoje tem o seu nome. sam a serem comandados pelo Te -

O OVO E EU
As 19,15 - Pensamento Social nesta cidade, nasceu o bravo e in- nente-general Joaquim Xavier Cura. com

Cato1ico trépido Fernando Macllãdo de SOU- 'db, havendo então o General' Avi- Claudette COLBEUT
ÁS 19,30 - Noticiário da A- za, uma das glórias catarmenses e, lcz se retirado para a Armação: Fred Me; l\JURRAY

gencia Nacíopal que morreu no cumprimento do de-
_ em 1840, em Curitibanos, neste Marjorie MAIN

As 20,00 - Músicas populares ver militar, a 6 de Dezembro de 1368, Estado, os farrapos em número de
_ No Programa _

variadas na histórica Ponte- de Itororó, no 450, dirigidos pejo Coronel Teixei-
. 1) _ Noticias da Semana _ Nac,

As 20,15 - Mário SOUZ:;L (A posto de Coronel do Exercito e a ru e José Garibaldi, foram batidos 2) Fax Airplan News _ Jor-
Eletro-Técnica) frente das tropas que comandava ; pelo Coronel Antônio de Melo e

nal.As 20,30 - Bing Crosby _ em 1822, 'tropas portuguesas Albuquerque, tendo ficado prisio-
As 20,45 - Georges Boulanger comandadas pelo General Jorge de neira a heroina catar.inense Anita

e sua orquestra Avilez, da Guarnição do Rio de Ja- Garibaldi;
• "Imp. 14 anos".

As 21,00 Rumbas e Boleros neiro, ocuparam o Morro do Cas- _ em 1862, a oolonia de Blume-
........................•...•.•ÁS 21,30 - Orquestras Sinfo- tela, juntamente com outras' posi :

nau, constituída de elementos ger- SU Feira _ AMANHÃ,nicas ções, com o fim de coagirem o rnanicos, passou para o domínio na- RITZ e ODEON
As 22,00 - Ela e ele Príncipe-regente D. Pedro a obe- cional, emanoipando-se;. Lançamento EXCEPCIONAL:

ELIAS CUNHA As 22,15 - Heriberto Muraro decer o decreto das Cortes de Lis- - em 1879) no Rio de Janelro.. Victor MATURE
. Procedente de São Francisco,

em sólo de piano bôa que o chamavam a Europa. faleceu o Tenente-general Polidoro Coleen GREY
-

d I _Ás 22,30 _:_ últimas melodias Exército, milícia e cidadãos brasi- da Fonseca Quitanilhá Jordão, Vis-
_ em _".:mde exerce as funções e nspe- _

tor: da Alfândega daquela cidade, As' 23,00 - Bôa Noite - EN-
Ieiros, armados,' começaram então conde de Santa Tereza, nascido na BEIJO DA MORTE

-encontra-se ern Florianópolis, '0 CERRAMENTO.
a se reunirem no Campo de Santa- freguezia de São Miguel, município "Rigorosamente proibido até 1S

sr. Elias Cunha. I
RELACÃO DOS TELEGRAMAS

na; d e Biguaçú, em 2 de Novembro de anos".
Ao ilustre visitante que é pes- RETIDOS:

_ em 1870, ao norte de Jejuí, 1800.
. .. .. .. • ........••

. -soa muito bemqnista por suas re-. travou-se o combate de Lomarnguá, And'ré Nilo Tadasco

lações soci'ais, desejamos feliz tendo o General Camara destroça-
permanência entre nós. do completamente o Coronel para-

guaio Ignácio Genes, que se rendeu
com grande quantidade de arma

menta, bandeira e outros troféus;
- em 1877, na Bahia, nasceu An

tônio 'Vicente Bulcão Viana. 'Vin

do para esta' cidade, já formado em

Medicina e como. pertencente no

Serviço de Saúde do Exército, aqui
se radicou. cons�itu�u Ifamí1ia e

grangeou um non1e por todos re8"

peitado e venerado: Seu nome per
tence com grande destaque a his
tória catarinense, como político,
tendo conseguido ser Presidente da

. Assembléia Legislativa. Médico, fez

de sua profissão verdadeiro baluar

te da caridade, sendo o amparad(';'
da pobreza. Faleceu em 27 de Mar

ço de 1940, no posto de General �vlé

dico,' já reformado. Uma estntlla

dia para voce ...
apo-

As 9,30 - Grandes Artistas

As 10,00 -;- Músicas brasileiras
em gravações
As 10,30 - MUSAK

As 11,00 '"7" Informativo Gua-

Sábado RITZ
Robert CUMMINGS
Michele MORGAN
Peter LORRE

em

A SENDA DO TEMOR

................. e

RITZ

Domingo
ODEON

Gregory PECK

Joan BENNETT
em

GOVARDIA
,

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

Inscreva-se no Curso de Portu·
guês por Correspondência (da Re�
viwra 'Gramatical) , dirin-ido pelo
Prof. Erf\ani' Calbucci. Essencial
mente prático. Considerado o me

Ihór pelos ilustres gramáticos Si�,
veira Bueno e José de Sá Nuno',.
Aulas semanais' (impressas). Dura

ção: 14 mêses. Mensalidade: Cr$
30,00 - R Anita Gai:ibaldi, 213
60 andar - 1'e1. 2-9361 - S. Paulo.·
Inscreva-se hoje mesmo ou pl)t;'<l
prospetos.

Quando alguém. tAl_ II�

Iheira da i1ustracQ,o a.-cima. oRJre_
lhe. em o.mável gesto. tIm cAli.ce do

"xcelente ..peribvo KNOT. Iam..
"" V. Sia. de "",rescentar. ao�
oe' a gentileza:ESTEi' 1'..411-
BEl'1 O NEli Aí'EiUTiVO

PREDILETO!

Se essa' sua dôr de cabeça e indisposi
ção para o .trabalho são devidas à pri
são de ventre. tome P 11- U L A S D S
B RISTaL que facilitam. a eliminação
de todas as substâncias acumuladas em

seu organismo, pelo aumento da secre

ção biliar e desenvolvimento normal
das funções do intestino.

NOVIDADE SENSACIONAL

Qualquer pessoa pOde ganhar uma BATEln A

.DE ALU�lI;:;IO, cúmprando o saboroso c�{é

MIMI,

PILULAS DE BRISTOL
vegetais e'açucaradas

'recorda-nos o vulto magestoso
I e beneméritó brasileiro.

12 DE JANEIrRO
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1640, o Capitão-gc!1eralr.:::Jt'§!j#li'§J)=Jêêêê Conde da Torre, saido da B<.thi�,

A :;'vRTE com uma armada, travou corno[lte
está b�tendo á sua porta; prefira o .cafe MI- • naval na Ponta das Pçdras, ao !\Ol'
\11. Que está distr.ib�indo, como presente

\ te <le Itamaracá, com a esql1adr�l 110-
aos consumld",es, flOlsslmas BATERIAS DE

.

, Ar.UMINIO. landesa comandada pelo Al!l11ranle

InteT-Continenlat

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-Quarta ·telr. 12 ele JaneIro ele '949

Dr. Milton Simonel'

Pereira
Clínica Cirurgica

Molestias de Senhoras .'
CIRURGIA GERAL

Dos Serviços dos Professores Bene

,dicto Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo)

'Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Dire,tor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAs - CI-

RURGIA PARTOS'
Diagnóstico controle- ,e tratamento
especializad� da gravidês, 'Di<;tur
bíos da a.dolescê�cia e da menopau
la. Pertubações menstruais, .i:l�l,\,

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas,' apendice, hérnias, varizes, etc.

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

RAÇõES'OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová-
rios, hipopise, etc.)

'.

i'�ul'bios Illervosos - Esterilidade
•• - Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 -:- Tel,
1.461
Resi,d. R. 7 de Setembro l-�Jjr.

Cruz e Souza - Tel, 846.

DR. POLYDOR0 ERNANI DE S
THIAGO

-

Médico e parteÍJ!'Q
Do Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, esoe

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide .e demais gían
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA' - ELECTROCAR"
DIOGRAFIA - METABOLISMO

B.t\_SAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 b 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO :

Rua' Vitor Meireles n. 18
Fone, manual. 1.702 .

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowskí 62

Fone manual 766

) , I

Clínica Médica e Cirúrgica do

-'DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgi� Geral -

Doenças de Senhoras - Partos .:_
Via� Urinárias - Rins/- Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose I Rua F'elippc Scbmidt 48
Raios X - Eletrocardiografia .. _

Praça Pereira e Oliveira (atráz' do
'I'ríbunal) Rua Santos Dumont, n. 8. P d VConsultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 ro utos eterineries íV' _

_ _ Fone 841. PLORlANóPOLIS '
isao maior e mais perfeita

O INSTITUTO pINHEIROS - (Caixa Postal, 163 _ Florianópolis). que a de um bom binôculc
tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários Fazendeiros alcança quem tem sôlide
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande sérii iaatrução,
dêsses produtos. Bons livros. sobre todo. Olt

Os primeiros [á a venda, são: assuntos:

SULFAGUANIDINA: Tubos de 11) e vidros de 100 comprimidos de
. LIVRARIA. ROSA

e,60 g. Rua Deodoro, 33 - Florianópolis
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de •••••••.•.••.• • ..

10li cm3. FRAQUEZAS EM GERAL
SÓRO ANTI-TETANICd: ampolas de 20 cm3. VIN,HO CREOSOTADO
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos "s I L V E I R A "

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 c�3 e frascos

de 100 cm3. '

.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do .praze mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que" assim, serão sempre fornecidos com abso-
luta garantia de atividade máxima. .-

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve
lerinários de grande eficácia, como ':, 'I'ernerína (Buco,Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), StilbestroI, e ainda, Vacina Contra a
Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína etc

.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, b�m c���' 'sôb're' ;s· 'd�;����
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
nento de Veterinária.

Dr. Roldã,! Cónsoni -, I Pelo sistem_a de reenibôlso postal, o INSTlTUTO PINHEIROS aten,

��rPG�<\GI� G.J15tis ..

iIÃs�
CIo derá -diretamente a todos os pedidos de seus p,rodutos, quando não en

NHORAS - PAR
.

< S�
centrados na localidade de residência do solicitante.

.

Formado pela Faculdade .

e Medi.
"lua dá Universidade de S"o Paulo
onde. foi asaistente por vários ..anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof.' Alípio
, Correia Neto '

.

Cirurgia do estômago e via. circula'
res, intestinos delgado e grosso tiroi.

de, rins, próstata, bexiga, ';tero,
ovários. e trompas. Varicocele, hidre

cele, varizes e hernas,
Consultas: Das 3 ás 5' horas , rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Residência: Rua Esteve. Junior, 1"70;

, Telef. M. 764

I'

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
'ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas': ÁS 11,30 h�ras e à tar

de das 15 horas 'em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 - Telefone 1.422.

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

do Brasil)
Médico por concurso da ;\sslstên.
cla' a Psicopatas do Distrito

Federal
!!lx·lnternei de Hospital Pslquíâ
trico e Manicômio Judlclarlo

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de l\(i.
sertcõrdia do Rio de Janeiro
OLíNICA �DrcA - DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
.

Consult15rlo: Edifício Amélia
Neto - Sala 3. ,

R�ldência: Rua Alvaro de Caro
Yalhõ, 70.

Das 15 às 18 horas
, Telefone:
Oonsultório - 1.208.
Residência - 1.305,

Dr. PauJo Fontes
, Clinico e operador

Ülnlultório: Rua Vitor Meirelel. 26,
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ãs 12 e da. 14 iI
I! brs. Residência: Rua Blumenau,

22,. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendhaue.
""lnica médica de adultos e criança,
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consplta das 4 ás 6 hor••

Re.idencia: Felipe Schmidt >lo 18.
Telef. 812

Dr. M� S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianÇa'

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 733

�05 CO�l�
TRABALHO _-4

. :::.-====a

PO�.rO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.. ANDAR

éAIXA POSTAL. 583 • TELEFoNE�6a"'() : TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Carros para o interior do Estado. Bom binooulo
. _. \,-

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
. Grande vlsao

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

cl exces$ão de sábado

Muitas felieídades pelo naseim••
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados que to de seu filhinho!

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia Você poderá ganhar de Cr$
inicial de Cr$ 1Lo,00 apenas. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-

Paeticipação a08 .lauos do art-i-gos de consumo domestico.
V'.·"·."......•••.._·.·.-_-_·.·.._-_·_·.._.·.-.......�ft....-.__-_-.·._....--....-.-.-.....---.-- ••- ! Informações 'Da Praça 1 de N(}o<

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
quanto antes, o nosso Cadastro Social. I' ',' ;

.

Nome .

Rua Est. Civil , �.... D. Nasc. . ..

6 horas
horas13

16
14

16,30

horas
horas

horas.

Pai . : ..

Agenca Geral p�ra 8ta Catarn8 Em�regO ou .Carg_? ..•.•••••••••..•••.•.••.. :.;
•• � ••.•••••.

·········1u, Cargo do PaI (mae) . .

�ua Felipe Schmidt. 22 - Sob.
. ; Observo .. .. .. .. . .'........ ..

1

Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS I : l

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

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS .:_ 3a• e 68• feiras 12,10 horas

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entre�a
de seus iornaes,

I

QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E· ELECiAHCIA 1

Re presentações
ou Pracista
'Úferece-se para Laguna e Sul da;

Estado, ofertas com detalhes ii;

Caixa Postal n�. 109

Laguna - Sta. Catarina

Prccístos
Escritório reêem organizada..

precisa de "pracístas" para traba

lharem nesta cidade e no interior.
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro.

.
Informacões á Praça 15 de No

vembro 22, 2° andar, das 8 ás 13
......... ····lt····

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI :Râdiol R.:C, A
Victoe, Vâlvulal e Diaco••
Rua Conselheiro Matra

.................................. >4t

Mas, não esqueça. que o melbol

presente paJa e seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CREDITa
MUTUO PREDIAL.
••••••••••• - oo. • .. oo _,•• - ••••••••••

Artigos de uso
-

doméstico'

.I=
..

·�·�
mmma ma._

�� F·Q·b·r·i·CmQ·n·t· d

..

·is·t·r·i·:·:�:·:·:·!:·S·SBEd·oB a·f·o·rn
..

Q·d·Q· c·o·n· m=#!·19,•• '1'.1'[1 (seçõe. "DISTINTAs. RIVET. Po••ue um gron.

I
d. 8crthn®nta d. oO!Jomut1!tt fi.codo... brin.
bone III bOl'oto&, olqodõe1l>, rncrln8 O a'Fiamlllnt"". g
pautG ClIif(Jiot",I'lI, Que I eceh.. dindomento daI'< I

mo!hc:u'4I111 fdbl'lco•• Ao Uc:nQ -A CAPITAL" Gn'HX'JO rt 01':"'11,,110 deu. ,8nt .. � QlC>n"IóJFol!'JI�t .... d" tl'<�flil'i",,. <'f,'C' u'nt;'..... d. ,I.,." t<'lI<"1".nY'·UD�, I
___IIlII IIItIBII·V::i.:!IIl:l!itmOCllEc=n_b'lIli'-=óllra_=ilPlllfllE"III':U_ollilr'lIIl11.m__"'1Iil"a(\.II'__o.olllltt<_Pa.1l'1lI1'1El11•IIl•_MEIiI:IIII·�IlI�IIli�lIli:i!lZIlllWi2ll_IIli",*III·!:lI71!1l'1!lII1lIII:1::I!:1lI.:lIIl1'lI!IIillIII"IlI:IlI"llIbIllU.()llIIllllllll:'''·IlW!I,:liIlIIswar:1�:::!4::$��:��:::::"!II\t_L_aB'm"'III1'·III·�""IIIl�:mjif 1IIIl_81111\11"";

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamíéntais nas

, melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
.

FIQri e Pomicultura
H. J. Cipper,
Corupá.

. Mun. de Jaraguá - Estado ,de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarína.

Coquei,o� P�aiêí
A VI 50

Clube

// C A P I T A L A R /1

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, couce

dendo mais outros beneficios de caráter assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES.

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)

Mãe ................................ oo. o oo
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Quarla·'elrr, 12 Sle Jaheiro a. 1949 5
�----------�------------------------------------------------

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

CLUBE O'OZ E D E AGOSTO�
DIA 15.' SOIRÉE - DOMINGO - DIA 23. SOIRÉE. AS SOIRÉES TERÃO INíCIO

ÀS 21 HORAS. SÁBADO - DIA 29. GRITO DE CARNAVAL DO ANO DE 1949. APRESENTAÇÃO DAS MELHORES
CAS

.

CARNAVALESCAS DO ANO. INíCIO ÀS 22 HORAS.

-,Crédito Mútuo --Predial-.-
"pAR MUITO, COM O POUCO DE MUITOS"

,Proprietário: -- J. MOREIRA & ClA.

Praça 15 de novembro, 20 -- 20 andar. -- Cx. Postal 5
.- Telefones 1324 e 1388.

�
,

Endereço 'I'elegrático: CR.'ETOMUTUO ++". Florianópolis
Santa Catarina. .

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

C.ADERNETA N. 38.380

• Prêmio maior, em mercadorias, no valor de Cr$ 6.000,00

APROXIMAÇÕES SUPE- APROXIMAÇÕES INFE·
RIORES

.

�IORES
�.Em mercadorias no valor de

Cr$ 1.000,00 cada uma.

Caderneta n. 38.381
Caderneta n. 35.442

. Caderneta n. 21.130
Caderneta n. 20.fl19
Caderneta n. 27.9f19

Em mercadorias no valor de
crs 500,00 cada uma.

Caderneta n. 38.379
Caderneta n. 35.440
.Caderneta n. 21.178
Caderneta n. 20.817 �

Caderneta n. 27.997

AVISO:, O próximo sorteio realizar-se-á "no dia 2 de
,�'evereiro.

O resultado acima é dO sorteio do mês de Dezembro, ex
'traídos dos cinco primeiros prêmios da primeira extração da
�'LQteria Federal, realizada no dia 3 de Janeiro ..

Florianópolis, 5 de Janeiro de 1949.
VISTO: Hélio Milton Pereira -- Inspetor - auxiliar de

. Clubes de Sorteio.
Proprietários: P. P. J. MOREIRA & CIA.
Crédito Mútuo Predial.
D. F. de Aquino -- Superintendente-Geral.

FARMACIA ESPERANÇA
'0 "afJUeêlltJeo NILO LAU8

H ItA ..ri • .r.hrt".
.P� "Cl1ll1Ul11 e ..'ruteei.... - B."_pátl.. -- r.re..

IIIUIrtu - .I'ÜIP. •• kn.aella.
hraa&e-H • uaa. ....n...... _ r.eelnirfe .......

<,

.Surto de, peste suina no Estreito
Tendo aparecido um fóco de peste suina no Estreito a

.lnspetoria. Regional de Defesa Sanitária Animal, empenhdaa
em debelar o referido fóco pestoso apela encarecidamente pa
ra todos os proprietários de suinos no sentido de facilitarem
a missão dos _vacinadores, prestando-lhes tôâa a assistência e,
.sobretiuio, nao se opondo á vacinação dos animais na zona

atacada e nas circunvizinhas. A Inspetoria, em São José aten
de a qualquer chamado âe-interessaaos e solicita a mdior co

laboração de todos, encarecendo a urgência de lhes serem co-
municadas quais doenças na criação de porcos.

Ot-lER M

NAVIO-MOTOR "ESTELA P

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria I
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

BOM NEG-O.CIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
.c.rta de 10'/. 80 ano com recebimerito=de iuros mensais.

Informações nesta redação.
ORIENTE -racionalmente sua publicidade, tornando-a

proficua
• Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido

:r onda da ZYH _:___ 6
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

Rua Tenente Silveira N. 24
_2._ Edificio Romanos

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

P"odutos da afamada marca Y P I R A N G A..

CONDOROIL TINTAS -- 5 .A. RIO

MúSI..

CERA MARVEL
PARA SOALHOS,

MARMORES E PISOS,

Em pasta
liquida .

e

A melhor e a mais economica
do Brasil pela sua alta den

sidade, 'maximo reruiumetüo,
grande resistencia e brilho.

A LOJA YPIRANGA, a ser

inaugurada Em JaneirQ proxi
mo, venderá a preços de fabrica,

J
em uitas grandes de 5 kilos e

latas de 2/3 de kilo .

NA LOJA YPIRANGA

Filiais em São Paulo, Santos, Curitiba, Porto Alegre e agora em Florianópolis

os EE. ou POLIS

",SSEMBI$lA GERAL

De conformidade com os Estatu

tos, convoco a todos os associados

para assistirem' a assembléia geral,
no próximo domingo, dia �, ás 10

horas, afim de ser eleita, a nova

\VASHINGTON, 8 (U. P.) - Em seu terceiro relatório ecoriormco

anual ao Congresso, Truman advertiu que os Estados Unidos estão en-
diretoria que dirigirá os destinos

trando em uma fase de turbulentas correntes econômicas em conflito e desta Liga, no período vigente. A

terão de enfrentar em 1949, simultaneamente, os perigos da inflação votação será secreta.
e da depressão. Truman solicitou especiais poderes do Congresso para Fpolis, 6 de aneiro de 1949.
regular os preços, os salários e a distribuição dos materiais a serem

postos em vigor, em caso de necessidade, assim como mais altas contri- Osvaldo Silveira, 10 Secretário

buições sôbre os lucros das corporações, prorrogação por mais dois . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • . .• • •• -

anos da lei que fixa o preço máximo dos alugueres, maiores limitações BICICLETA
aos empréstimos bancários, o prosseguimento da regulamentação' das Vende-se uma marca "PuUman"
compras a prazo e um grande número de medidas de previsão social . .

para "proteger as vitimas da inflação". para moça. Ver e tratar a rua Anita

A primeira reação do Congresso ao .relatório seguiu o caminho nor-. Garibaldi 47.
mal em tais casos. Os republicanos criticaram-no duramente, os ·demo-' .

'

cratas partidários do govêrno, aplaudiram-no entusiàsticamente e os·
••..•....... , '.. .. . . . . . . .. ."

democratas do sul mostraram-se indiferentes ao mesmo. CADERNETA DÁ CAIXA ECONô·

Truman apresentou', juntamente com o relatório de 8.000 palavras, MICA FEDERAL
um estudo detalhado da situação econômica, constante de 38.000 pala- Perdeu-se a de n. 4.011. Favor en-
vras. Tal estudo �oi preparado pelo conselho de assessores econômicos F
de Truman, presididos pelo dr. Edwin G. Nourse. Tal estudo é, em tregar na Caixa Econômica ederal

grande parte, um reflexo da mensagem do presidente sôbre a situação de Santa Catarina.
nacional lida ao Congresso na quarta-feira e do que se espera que êle . ........•......

exponha ao Congresso na próxima segunda-feira, em sua mensagem sô- FACULDADE DE FILOSOFIA DE,
hre o orçamento.

Truman disse que a recente baixa gradativa de certos preços é um SANTA CATARINA

acontecimento "alentador", porém, advertiu que seria uma "temeri- CONVOCAÇÃO
dade" se a nação supusesse desaparecida a írreerteza econômica. Afír- De ordem do Senhor Diretor
J:nOl� que existe uma grande possibilidade de que po�erosas fôrças iu-

OU d' Gama Lobo d'Eça convo-
í'lacionárias tentem aumentar os preços de alguns artigos, enquanto os,

ron a
�

,

preços de outros "podem baixar ao rrivel perigoso". Acrescentou que, co os membros fundadores da Ta

em virtude de a sítuaçâo econômica conter "elementos diversos", o go- culdade de Filosofia de Santa Cata- ,

vêrtio tem de estar em condições de aplicar "freios ou acelerador", se- �ina para a assinatura do Estatuto,
gundos as circunstâncias especiais.

.

CONTRA O AUMENTO DOS SALÁRIOS a realizar-se no dia dez (10) de Ja-

O presidente Truman não solicitou diretamente ao Congresso que neiro de Ú'49, ás' dezenove e trinta.

aprove a regulamentação dos �alários, mas, sim, citou uma rnensagem (19,30) horas, no salão nobre do
anterior ao Congresso, em que disse que o govêrno "deve contar" c?m
faculdades para impedir todo aumento em salários, que possa errar Instituto de Educação Dias Velho.

transtôrno aos preços máximos vigentes. .

Fpclis, 7 de Janeiro de 1949.

O presidente Truman informou que os lucros do comércio e as en- Elpídio Barbosa, Secretário
Iradas dos consumidores alcançaram niveis sem precedentes, durante

Visto Othon da Gama Lobo d'Eça,
o ano de 19,18. Acrescentou que,' muito embora os preços altos fizessem

com que a quantidade de dinheiro invertida por eonsumidores fôsse, Diretor

mais ou menos, a mesma que em 1947, os lucros foram exceSSIVOS. ---------------

Em seu relatório, o presidente norte-americano disse que o ingre�- DR. RAFAEL· G. CRUZ LIMA
so total das entradas dos consumidores, incluindo os pagamento dos (h- e

videndos é rendas dos aluguéis, ascenderam a mais de 190 bilhões de
DR. CARLOS LOUREIRO

dólares.
Truman assinou, não obstante a declaração do Conselho, .que "foi DA LUZ

em proporção com o aumento de preços pagos pelos consumidores; o ADVOGADOSque significa que, verdadeiramente, não aumentou grande COIsa . In- i�
.

gresso dos consumidores". . R J
- Pi t

O presidente Truman disse que, para o ano 'fiscal de 1959. �s en- Escritório: ua oao ln O

tradas no erário público têm que ser aumentadas, em quatro bilhões de n.O 18 _. Florianópolis
dólares, concordando em que a maior parte dessa soma deve ser obtida - ----

mediante impostos adicionais aos lucros das corporações. Ericontram-se atualmente em uso,

intensa e! O presidente, Truman declarou que cabe ao Congresso decidir exa- em todos os recantos do mundo,'

I tamente sôbre .que espécie de impostos prefere. iI�pôr. O, representante centenas de milhares dê Motores
I republicano Charles A. Halleck, ex-líder da maiorra da Câmara dos De-

de popa JOHNSON, proporcionando
pela I' putados, responde,tI ii ist.o dizendo que o �umeI:to de impostos para as ,

I corporacões
não e o meio dr combater a inflação, aos seus possuidores ano apos "IDO,

. No mais amplo estudo, sôbre a situação econômica dos Estados Uni- um SERVIÇO SEGURO. Distribui

I elos. diz-se que as exportações, em 1948, .baixaram, e�quanto" q�� . a,� dores: Comércio & Transportes f;.

i importações aumentaram no. m�smo an<:, f'icando reduzido o ..�" .. :.('lt Ramos S. A. _ João Pinto. 9.
. entre umas e outras de 11 hilhõcs de dólares C'11I 1947 para 6 bi lhões.

Truman adverte que
terão' de enfrentar em t 949 os

perigas da. inflação e depressão

LIGA OPERÁRIA DE FLORIANõ·
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.i8uei�eA$e. x .ay.a�4ó
o Figueirense, domingo proxi- do alvi-uegt-o. O match esta mar

mo, receberá, a visita do possaní.e cado para ás 16 horas no estádio

f
esquadrão do Payssandú, vitorio- da' F. C. D., reinando em nossos

sa

"

agremiação de Brusque, que meios esportivos interêsse incomum

recentemente lhe impôs uma der- pela exibição do clube do Vale de

rola de 4 x 1, quando da visita Itaja í.

. Direção de PEDRO PAULO MACHADO

I, um valor 110VO

Está sendo ansiosamente aguar- pressão cansada domingo ul'í.imo GASTÃO DESEJA INGRESSAR NO

dado pelo público 'esportivo de Blu- em Joinville, quando os paulaínos FUTEBOL PARANAENSE

menau o "match" que domingo: Iizei-arn baquear o América, cam-
O player colored Gastão ao que

será. disputado naquela. cidade en-' peão estadual de 47, parece não está nada satisfeito

Ire os quadros do Palmeiras, ló-I ontem, sob as ordens do seu no-
no Figueirense. Em. declarações á

cal, e do Paula Ramos, desta Ca- vo "coach" José Ribeit·o, o "team" nossa reportagem o hercúleo' me

pítal, em prosseguimento ao cam- campeão da capital realizou um

peonato Estadual de Futebol de proveitoso ensaio, agradando a lo-

1948, promovido pela Feder-ação dos os presentss.
Calarinense de Desportos. Está o clube de Dirceu Gomes

Nas rodas ligadas ao Paula Ba- em magnificas condições para en

mos nota-se um clima de absoluta, í'rentar o esquadrão, de 'I'eixen-í-
.

•confiança no sucesso do esquadrão nha, que o eliminou {lo certame
de /17.

•

Nesta Capital se encontra há I
vários dias, em goso de férias,
juntamente com o médio San
rcrd, o futuroso "crack" Aduci

Vidal, integrante do Coritiba F.

C., de Curitiba. EX.-médio do
Caravana do Ar, ingressou no fu
tebol da "cidade sorriso" em

maio do ano passado tendo de

sempenhado com eficiência e

brilho a posição de zagueiro es

querdo do conjunto de aspirante
do mais querido clube do Para
ná. Vidal constitue um dos va

lores novo no Paraná. Várias ve
zes integrou com destaque o

quadro principal, ao lado do
famoso Fedato. Não é um gran
de "cartaz", mas, ardoroso e téc

nico, exibindo um traín que mui-
to se assemelha ao de Domingos -

VIDAL

da Guia, não tardará em ver o I .í!e'�1 jl. ,eA ,-\"rlfI1'l1tIl'r'D

tricolor, hajam. visto a bonita im

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATA- JA SÃO CONHECIDOS OS ADVER-
RINENSE f.\ARIOS DO RAP ID

NOTA OFICIAL I Rio 11 (V. A.) - Está prníi-
Em sessão ôntem realisada a camente resolvida a vinda do Ha

Diretoria da Federaçã.o Atlética' pid ao Rio. O clube austriaoo es

Catarinense tomou as seguintes Lava interessado em atuar no Bra

deliberações: si I, mas não podei-ia fazê-lo para

I - Marcar as datas de 4, 5, disputar um ou dois jogos. As

'1 e 8 de Fevereiro próximo para despesas de transporte e, estadia

a "reahsação da' temporada de da tíelegação sedam el.e!wadas e

BasquetebOl da Associação Des- era necessária a realização de, pe

portíva Florestal de São Paulo, lo menos, seis par lidas. Os clubes

que enfrentará Taubaté, Ubira- í'oram consultados e já "toparam"
tan e Caravana do Ar. a temporada. Enfrentarão o clube

II - Promover um, Concurso auslt-iaco os Leams do BoLafogo.
para: escolha da "Miss dos Es- Vasco, Fluminense, Flamengo, Ban

portes de, Santa Catarina" com gú e América. Os seis clubes orga

a participação de todas as asso- nízarão uma-caixa "única" c com

dações desportivas deste Esta- esse critério esperam não arcar Com

do, sob a presidencia do sr. José prejuizos.
Gusmão 'de Andrade. -T-'R-E-I-N-A-H-O;"'J-E-',-A-S-E-'L-E-Ç-A--O--E-S-
III - Organisar o Calendário l'ODANTIL DA FACE

, Desportivo para o corrente ano. Deverá . ter lugar, hoje, com ini-
IV - Criar os departamentos cio ás 16 horas, no estádio da F.

de Basquetebol" Voleibol, Ciclis- C. ,D" o Ireiuo conjuntivo da sele
mo e Atletismo. ção de estudantes organizada pela
V - Designar os senhores Federação Atlética Calarinense de

Paulo Scheidemantel, Oswaldo Estudantes (F. A.' C: K), para se

Meira, Erico Stratz Junior e exibir, domingo próximo" em La
Waldri Grísard para, sob a Pre- jes.
sidencia do sr. Heitor Ferrari,
superíntenderem, respectiva
mente, os departamentos de, A
tletismo, Basquetebol, Voleibol,
e Ciclismo, ficando autorizados
a indicarem .os seus auxiliares
até o Próximo dia 12 do corrente.
Florianopolis, 8 de Janeiro .de

1949,
José Gusmão de Andrade, se

cretário. - Osmar Cunha, pre
sidente.

Para, êsse ensaio, que será con

tra ° "onze" titular do Avaí F. C.,
o Diretor ele Fulebol da FACE C011-'

voca os seguintes "plavess" cstu
dantcs : Isari as, Fulvio, Dinhoca,
i\alcii, Helio l\1i1lon, Hamil1 mi, Bi

tinho, Bous, Ivan ir, Dalmo, Gelú
lio Dudllca, :'\iltinho, Saul, Lauro,
Caldeira.
Esses aletas deverão comparecer

no local'do treino, munidos do seu

respectivo material espor'Lívo.

------------,_'_

GASTãO

dío esquerdo gauch o mostra-se de

sejoso de lentar a sorte em Curí

Liha, tão logo termine seu contra

to com o alvi-negro, o que se da

rá em abril do corrente ano. Resta-

110S saber qual () gl'ômio purunaen
se que virá a se interessar pelo

.

.

valente jogador. 'l

Nizeta e a temporada de 49
O veterano e sempre querido conosco se o considerar-mos o

Nízeta, mais uma vez disputará melhor em sua dificil posição.
um Campeonato, para dizer aos Não sabemos se Nízeta perrnane
quatro cantos do Estado que os cerá no Avai, onde é o mais an

anos ainda não o venceram. Re- tigo defensor ou se pretende in
almente, o eficiente meia do A- gressar no Paula Ramos, como

vai ainda se encontra em grande se propala. Certo é que o vimos

forma e disposto a fazer das suas 'treinar na ultima semana no tri

nc 'gramado. Quem o viu na tem-l color, constituintlo .co� Lázaro

porada de 48 há ,de concordar, uma poderosa ala dIreIta.

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAçõES FAMILIARES

CAFÉ, CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS, SA:__ -

DUICHES, CACHORRO QUENTE.
JOGOS DE PING-PONG ...

BAILES
-5as FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORAS

5as FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

MATINÉE INFANTIL
BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...

CADA úLTIMO DOMINGO DO MES, RECEBERÁ UM PREMIO A CREN

ÇA QUE 'TIVER MAIS FREQUÉNCIA NAS MATIN:ÉES

A Congregação "Imaculada Conceição", da Catedral Metropolitana-..
organizadora do Festival realizado no dia 5 do corrente, no Teatro Al

varo de Carvalho, sente-se no dever, de .vir de público agrade
cer a todos que cooperaram para o brilhantismo daquele Festival.,

Agradece, muito especialmente, as aplaudidas pianista e soprano

eatarinense Velma Ricbter e Nazira Mansur, os componentes da Or

questra Juvenil de Florianópolis, a Rádio Guaruiá, que gentilmente ir
radiou o Festival, aos jornais O Estado e A Gazeta eo público em ge-

ral.

aviso aos conscristo
go - Jair Fontão - .h..hyles'
Ipyro Diarnantaras - Dácio Neves
Filho - Domingos Leandro - For
nando Corbor - Jerônimo José
Teixeira - Osvaldino Domingos �

Alberto Balduino dos Santos
Elvdio Thiesen - Renato Trindade
Moreira - Nazareno Osório COi'.11-
bra - Lindomar Passos de Fanas
- Hilton da Costa Andrade - Jo,· .

�é Henrique da Silva - Osvaldo
'\1artins Ramos - Heitor Silva
Getúlio de Brito Andrade ..:_ �.[a�ib
'Sli8<; Pau!o - ('\W::lldo Marcoüno
ria Rocha - p ... l"n 7,enith do!' An

jos Amaral - Osríi Silva.

Estão sendo convidados a com
,

parecer ao quartel do 14° B. C .

.'
até

o dia 11 do corrente, os segmntes
conscritos:
Onildo João Alves - André Ja

r-into - Osvaldo Mello - Gercy
Elisa Pereira - José Henrique Ve
ras - José Nazareno Coelho .

Aldo Souza - João Oliveira Ramos
_ Humberto Cezar de Morais -

Getúlio da Costa Ronzott � José
Gomes Filho - Valter Ramos do
Nascimento - DioSllUOS Warterlou
Machado - Romaliuo Cipriano dr.
Silva Jr. - Valdemar Felipe Ma
chado - Carlos Silva do La-
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"I

I A Eletro Técnica', '

I v. Sa., já escolheu o

presen-I
ra rotativos (únicos em Flo

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.

I
,

Viage com' conforto'
pelo

«(RAPIDO SUL BRASILEIRO»
;.

Diariamente entre:

, .·Fpolis. - -Ita;aí ..Jeinvíle-Curltiba

AGENTES

Fiuza Lima & Irmão

Relojoaria Progre'iSO
de jUGEND � FILHO

- COMPRE SEU, RELqGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

•

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
sómente quando receber.

N. 31 cr$ 100,00 N.
.

9 cr$ 260.00

Despertador d� bcleo
ilumina a noit;-'"-�'''

Suilllo de qualidade

Uma maquina fótografica
american,a de focil

manejo

NOIl.o. relogio. .cio acompa�hado. dos re.pectivo. certificado.
de garantia.

'PEÇAM-NO':; CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba Preço TiradeAt•• 260 - Poraná

-----·-·---êOMPANHÍÂ-·-::ÃLÍÂNÇÂ---:írÁ---iAiíÍA;;----.--
Fundada em 1870 - Séde: BA&_IAINCÊNDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL É RESERVAs o • • • • • ••

I Cr$
Responsabildades . o •• o. • o .'0.. . o •••• o Cr$
Receita ..... o •••••• • •••••••• o •• '. o • •• Cr$
Ativo o •••• o •• ,...... • o •• : •• • ••• o o. o • Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos :... Cr$
Besponsabilídades . o • : •• •••• • ••••• o o. Cr$

80.9130.606,30
5.978.401. 755,97

•

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de �á
Anísio MaBSorra, Dr. Joaquim 'Barret� de Araújo e José Abreu,

.._..._-.._......-_-_-_._-_-_-..-.-...-.-_-_-_-_....._-_-_..-_-_-..--_-.-_-....-_-_-_-_-.-_-_---.--....-__-----

LIVRARIA ROSA
(RUA nEO�ORO, N. 33)

ACEITA E-NCOMENDAS
D-E SERViÇOS TIPOGRAF'ICOS

APRESENTAÇÃO IMPECAVEL ENTREGA
RAPIDA

DATILOGRAFIA
.

Correspondend,
Comercial

METODO:

Moderno e Eficiente

Confere
Diploma'

DIREÇAo:
A\mélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO.65

II

AV_ISO

� .
•
•
•
•
•
•
•

:
•
• Oferece seus serviços.
•

-!
•
••

: Caixa Pos�l 55.
,

: .

Datilógrafa
diplomada

Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de
Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE

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

distinta freguesia que está aparelhado para atender com

i prestesa qualquer encomenda.
'

I Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrka em

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

: --'- --_._------ -------- ----

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 à� 22 horas

RüDlO TUBA' ZVO 9
1530 kilocicJos ondas. mêâies de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

NEM SE DISCUTE I

j,,'m minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ
'

MIlIll, ainda mais agora que está -distribuindo

como brinde, valiosas BATEIÜAS DE ALU·
MINIO. "

...............• 1,. ..

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que,
tendo regressado de sua viajem 'a08
EstadosUnidos da América do Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escrítórío -

(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, .espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de' seús amigos e

clientes,

Telhas marca' «ARANHA»-

Pedra Medeiros, A:uxiliar
.. .. . . . . . . . . . . �

O TESOURO
.

Da instrução está ao aloanM .

de todos. Dá esse tesoueo ao teli·
amigo analfabeto, levendo-o a UIIII
curso de alfabetização no GruPQ
Esc'ola-r São José, na Esoola Indu�
trial de Flori'llilópolis ou na ea....
dral . MetróPolitana. \

• • • • •• �............. ..,; ••
, C!

o VALE »G ITüAJ
Procurem 1lA- J.�.él.

PtógreslO,
LIVRARIA 43, LIVR.4.lU.I !

ROBA' -,

•• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • .... • • • •• 1'

,FERIDAS, REUMATISMO E

Senhores construtores: _ Usem sempre em suas construções as afa- PLACAS 'SIFILITICAS
madas telhas MARCA ARANHA. Elixir de NogueelraAs telhas ARANHA _ tipos "Colonial" e "Marselha" _' distin-

'

.

M.dicação auxiliar no trotamento
guem-se das demais concorrentes pela sua da .HUi.

�-,C�S�!:��::_�:;:ahilidWe-�_ ,
�.._�,._,�__��__.,,� , __:.�.���

o

S'ENiio·aÍiA-i��
.

:;___
- Facilidade e perfeição na cobertura A ult.ima creação em retri-

_ Resistência no manejo e transporte gerante é o Guara�á KNDT
- Queimação e� .for�os de alta temperatura e por

I
EM GARRAFAS GRANDES

,

.'
processo privilegiado. , Prederiruio-o está

• TELHAS ARANHA COBREM MELHOR, acompanhando a moda.
I

...,Transportes . regulares de cargas doparto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA JORI
Infarmaçõ•• com OI Agente•

Florian6polls - tarlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 ( Eni. t eteg,
São Franei.co do Sul - Carlos Hoepcke S/A -eI - Telelone 6 MOO � � M ACK

ICasas Pré-Fabricadas,
'.

i Desde cas 300,00 a CR$ 500,00 o.

metro quadrado
,

, Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 44
Teteqrama REI� IS{)t'1- Flor!anópolis
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Florlan6poU" 12 tje Janeiro de 1949

Não mintam! V!I!�m�!E�!�! de J,-

Quando da instalação da Cá- neirn aplaudiram os consagrados
rnara Municipal de Bom-ne.uo, da orquestra Juvenil, a graça do

um vereador pessedista propôs canto de Mazira Mansur, aclama-

a gratuitidade no desempenho ram e muito mesmo, a agilidade
do mandato. Havia muita gente dos teclados do magesLoso piano,
assistindo à reunião. E po: isso que se movimentaram por ordem

a maioria udenista - constí- das mãos ligeiras da artista mo-

tuida à traição - gemeu de dor, ça. .

mas aprovou a proposta. Evl- Mãos cheias de alma que arran-

dentemente, para qualquer pes- .cando melodiosos sons, prendiam
soa de mediano bom-senso, a a atenção de todos, fa'lendQ_.0--

proposta pessedista definia um brar, numa mistura de notas sua-

propósito permanente, um pon- ves, ligeiras e entusiastas, as cordas

to-de-vísta.iuma decisão. E tan- sonoras que produzindo a musi-

to assim, que, para o ano de ca, se espalhava por entre as do-

1948, o 'iPrefeito logicamente bras do cenário, chegando á alma
A DONA DE CASA.

não fez dotação para subsídios. da multidão que olhava. I prefere uma BATERIA DE ALUMINj

A própria Câmara, na pi-imeira Só olhava. Pode recebe-la ce presente" prefer-indo. o'

Olhava a agilidade daqueles de- FÉ MIMI. E como é delicioso o café MI

sessão dêsse ano, deveria rati-
dos de outrora infantis, .agora, mão

ficar a decisão da gratuitidade,
de moça, artista tdunfante. _.

de acôrdo com o votado em de-
.

Olhavam-a .

zembro de 1947. Julgou, entre

tanto, dispensável essa. ratifica

ção e não tratou do assunto.

Os' vereadores continuaram, a

trabalhar sem subsídios.

Eis senão quando os vereado

res udenistas descobrem que o

Município ia receber o auxilio
constitucional da União! Mais

que depressa, à perspectivá de

dinheiro para auxilio do Muni

cípio, surgiu uma lei, votada

pelos udenistas fixando subsi ..

Telegr.amas; ..

retidos

-

o MOMENTO

'dios e mandando que o paga-

. \
Acham-se nos Correios e Têl'

grafos' para:
Flora Rodrigues, José Schu;

Filho, Elmo Pereira, Luciano C

silo, Edi T.remel, Leda Cost
Maura Amaral, Henriqueta Z

mira, Etelvino V. Rosa, Noe '

Rocha, Hélio Dalberto, Senad
Lucio Correa, Oswaldo .Lacer

Malvína Rodeluz, Linda Ma

lhães, Every Pedro Schmit, La
delino José de Novaes ..

_.

xistencia coletiva. As disputas
de facção, quando não edificam
nem dignificam, mas exatamen

te desviam e contemporizam a

Há cerca de tres anos, aban-

Aonavamos um regime autoritâ- quelas .soluções, n,ão podem me�
"'" recer, de modo algum, o aplauso
,.io, para melhores perspectiva.s
'duma democracia represe.ntati- público.

Que vemos entre nós? O e�-
:tJa, em que temos vivido, cer�a- petáculo tristonho duma OpOSl-
• tos das mais amplas garantzas d
- ção que parece interessa a em

individuai3. até a hora presen- obstar o trabalho dos poderes
te. Passáramos por um estado

públicos, tentando destruir, sem
autoritário, de centralização ad-

criar ou sem sugerir quaisquer
'Ininistrativa e politica e dele sai-

outras providencias de alcance

.mos para' as práticas de prerro-
geral; muito ao contrário de

,ativas assinaladas floS povos
uma função cooperadora, que

Jloliticamente educados. É f?r- convirja para as aspirações das

�oso admitir que, n,aqueles.quui- massas, o. oposicionismo catar i

ae anos de uma busca de sz mes-
nense, exercido pela U. D. N., se

mo, o país não se estagnára em
crê desincubida de seu papel

jórmulas
.

convencionais, ar:te�, democrático por apenas injuriar
por injunções compreenszvellS'

a pessõ« de desafetos e aâuer

,""uma tal fase de transição his-
sários, agredindo os homens pú

tórica, acrescentará às velhas e
blicos que alcançaram a consa

consolidadas conquistas Ziberais
gração eleitoral nos pleitos. em.

um conceito imperativo de assis-
que 'vencida foi a legenda uâe

Uncia às questões sociais, pro- nista. Onde a indicação since

curando o equilíbrio entre Q ca-:
ramenie formulada em favor do

fital e o trabalho e neutrtüizan-
povo, pela imprensa da oposição

üo, por uma legislação em' çran-
ou a fórmula exequivel para a

de parte ainda agora vigorante, solução de problemas repetida
as diferenças de classes.

, mente apontados como se tos-
O povo recebia, .naturalmente, sem devidos' a desidia governa

com ruidosa stmpatia essa
.

ida
mental? A simples enunciação

do Estado aô encontro das suas
do problema, sem o adjutório

reivindicações, a muitos respei- duma solução esquematizada,
tos ultrapassando-as e enobre-

não constroe coisa alguma. E o

eenâo-as par legitimas garan-
povo, na verciade, não acredita

, tias. Ao regime de fomento âe
em mero jogo de palavras quer

élites, em que viveramos na pri- atos, quer a realização palpável.
tneira Republica, de acentuado E se lhe dizem que a democracia
liberalismo e de ríspida iruiiui-

e o regime que melhor convém

dualismo, durante o qiuü.as con- as necessidades das massa, ve

vocações ao eleitorado vieram nna a democracia, de que se de
caindo em crescente descrédito

em exemplos no trato educado

até à falência completa, sucedê- entre homens dignos e no âeoa

ra um revigoramenta de ener- te em termos das questões pro

gias cívicas, conclamqndo à par- postas.
t-icipação na comunhão nacio-

'fl.al todos os cidadãos livres E-

mergira, então, âêsse conclave Bonde erradopopular um sentido novo, mas •••

real, para a reestruturação or-

'Igânica da RepúbliCa. Como quer A rtecessidade e urgência da com-

que seja, o Estado Novo,
.

nasci- pra de um trator para o Departu

do de um golpe 'em dado tnstan- menta de Estradas de Rodagem, tal

te histórico, não alterou, em su- como foi adquirido, mediante ct-n

as linhas mestras, essa diretriz corrêricia e em condições de pres

atenta ao fenômeno social, nem tar-se aos serviços a que se desti

$6 do país, senão .do mundo mo- na, foi ontem confirmada pelo

. àerno. Compreende-se, assim, «Diário da Tarde", numa �ob em

(L feição social-democrática do que denunciou haver sido alugado

regime representativo que se um trator velho pela quantia de

consubstanciou na Carta Magna Cr$ 120,00 à hora de trabalho. No

de 1946 e onde nflo há absoluta- caso,1 porém, o jornal da oposiç50

f1l.en�e qualquer lugar para o in- comete dois grandes êrros ainda. O

dividualismo absorvente, antes primeiro deles é quando afirma llllC

este se'modera no equilibrio du- o engenheiro de quem se alugou o

ma justiça social consentânea trator é pessedista; não é tal; é udp

cls aspirações licitas das mas- nista e, com essa convicção políti.

�as educadas. ca, tivemo-lo como adversáário des-

Precisamente este é o ponto de a campanha do Brigadeiro

em que d�seja1nos apoiar-nos Eduardo Gomes, cuja candidatura

para as considerações que, por propugnou e pela qual votou.

oportunas e úteis, se recomen- O segundq, êrro do vesperlino

dam na hora presente, em jace udenista consiste em não dirigir a

<lo panorama politico do nosso sua reclamação a quem de direito,

Estado. É que· ao povo, ou seja atribuindo ao Est:ldo a responsalJi

às
.

massas não importam as ]idade de um ato' com o qual o go�

competições partid{irias sendo vêrno catarillense nada tem que ver.

quando objetivadas no in'teresse Trata-se de uma autarquia, que é

geral, na intenção superior de o Departan1ento Nacional de Estra ..

tornec'er a solução adequada aos das de Rodagem em cuja admims-

1Jroblemas populares, - digamos tração não intervém o Estado.

cr.os problemas econômicos e so- A catilínária, com todo aquele

dais, que são os que tem reper- até quando. é inócu�, se visa censn

eussão natural e imediata na e- rar os poderes públicos estaduais.

rnento- 'abrangesse as sessões

do ano de 1948. Essa notável

lei foi votada na última sessão.

Teve ou não teve efeito retrou-.

tivo? A Lei Orgânica, para os .

que sabem ler, manda que eSSJ

fi�aç:to seja feita na última ses

são legislativa... mas para o

futuro e não para o passado!
Só aos analfabetos será perrni
tida outra interpretação. A es

ses e aos mentirosos que, para

defender imoralidade tamanha,
não se importam em agredir a

verdade, a três por. dois. Quais
os vereadores pessedistas que

votaram a lei imoral? Onde' o

efeito retroativo da lei de sub

sídios, no Parlamento? Esta lei

teve ou não teve a seu favor vo

tos udenistas. Quais os udenis- .

tas que deixar'am de receber I)

aumento? E, já que estamos

perguntando, qual o oficial

transferido últimamente, na

Polícia Militar, por motivos rJé.
perseguição? Ninguém respón

demo Os acusadores entopem o

bico e voltam a mentir. Mere

cem resposta?

«:hama.da de
automóveis
Avisamos à popUlação que no

caso
.
do telefône N° 1.600, do

Ponto dos Autos, deixar de aten- <

der, por defeito do aparêlho,
aos respectivos chamados, de

verá a ligação ser pedida por
intermédio do telefône NO 1.038

do Comissário de Policia de

Serviço.

Ao tomar aperitivo
.

Peça Bitte�.
Aguia puro

'xx x

Não f'ôra ainda condecorada

com medalha de ouro como há di

as se propagou I
nesta folha. Fóra

UIl1 lapso; no' eritanto, para esta

vitória caminha a jovem ar-tista.

Que�l poderá negar?

OS?l1AR REGUEIRA
e

VANDA REGUEIRA
participam aos parentes e pesss
de suas relações o nascimento.

sua filhinha Vanda, ocorrido em

do corrente, na Maternidade D
Carlos Corrêa.
Florianópolis, 10 de janeiro.

1949.

NUNCR EXISTIU Ir5URl

o Aperitivo completo

Pulseira deMarcasita
PE;RDEU'SE Ul\fA NO CLUBE 12 DE

AGôSTO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO

úLTIl\IO, NO BAILE DE SÃO SILVES

TRE.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS.

INFLAMACOES,
COCEIRAS,

FRIEIRAS.

ESPINHAS, ETC.

I

FRECHANDO •••

I

Se a memória não nos falha, foi Voltaire quem afirmou que ,

o mais triste dos espetáculos humanos é o da imbecilidade pre .. ·

tensiosa. E quem, ante-ontem, leu urna intriguice ou intrigalha .

sem preço possivel, forjada pelo jornaleco, udenista, entre () ,

P.I S. D. e a Magistratura, concordará com o genial pensador

francês. De o sr. Governador do Estado haver vetado um pro-·

[eto, considerando-o, como de fato o é, inconstitucíonal, de vez.

que fere o princípio proibitivo de os poderes delegarem atribui

ções uns aos outros - a imbecilidade solta na redação do pas-:

quinete oposicionista concluiu que o P. S. D. está contra a Ma-·

gistratura. Se o empenho foi o de ferir o Govêrno, o autor das.

misérias cerebrais de ante-ontem provou a contrario sensu l É,

que o escriba, depois de. justos elogios aos eminentes desem

bargadores que integram o egrégio Tribunal de Justiça 'e aos,

íntegros juizes que exercem, nas comarcas, a judicatura, babo
-seia: "Talvez por isso mesmo, porque a política não pode jogar'

com esses Integerrimos juízes, como Q fariam com quaisquer

f'antoches, é que a .má vontade acentuada que se nota dia a dia

nos arrarars do pessedismo e que não é possivel esconder aos·

olhos do públ ico, se manifesta a todo o momento".

Anda aqui, ó bestunto de camarão! Escuta, ó dono de f'elpu

das orelhas: Os magistrados que estão no Tribunal e à frente

das comarcas, esses .todos foram aumentados. O projeto vetado

referia-se ao aumento dos juizes inativos, aposentados, e que,

não estão nem no Tribunal nem nas comarcas. Quem, como o

foliculário diarista, sem talento e sem verniz, procura usar da'

lógica, sem conhecê-la, acaba assim: argumenta em contrário

do que deseja. evidente. Mete o pé pelos pés. E ofende em últi-'

ma análise!

Prossegamos.
Onde, de parte do P.S.D. e de seu jornal, uma, censura ou

uma crítica, uma ofensa ou uma atitude de m8'nOT respeito para

com os nossos Juízes? Já o folhetim udenisfa, e mormente quan-'

do as derrótas eleitorais lhe castigam o partido, está eivado

dessas críticas e 'dessas ofensas. Não custa' lembrar nomes: jui

zes de Itajai, de Lajes, de Joinville, de Araranguá, da Palhoça.
Fatos: este último, na apuração do pleito de Bom-Retiro, jul

O'ou válidas algumas cédulas imprestáveis, Ai)', invés' de of-en-·

dê-lo, o deiegado do P.S.D., dentro do maior respeito, recorreu

da decisão. A propósito desse recurso) o Diário disse' cobras e

lagartos do integro magistrado. O recurso foi provido por una

nimidade de votos" em segunda instância! Ao honrado e culto

juiz de Lajes razões assistiriam para negar-se a apertar a mãÜ'
..

ao sr. Wand,erley Junior, no Tribu'nal Eleitoral' '- fato, êsse as

sistido pelo autor destas linhas. As infamias do papelucho da

U. D. N. contra o ilustrado e digno juiz de Itajai ainda são no·"

vas!, _

Aí está! Citem, agora, UUla frase nossa, de crítica à nossa

magistratura. Nenhuma! Nunca! Advogado falido é que ataca .

.

juiz pela imprensa. Perde nos .autos e despeja-se nas folhas.

• Guilherme Tal.

P. S. - A propósito do aumento' dos magiStt.adós aposer.iados
_ cujo projeto foi vetado - desejo, em caratér já agora es-'

tritamente pessoal, intrometer minha opiniã'o.
Dentre os que servem o Estado estãó os aposentados.do

colendo TribmÍal classífícados nas letras finais, de mais alto'

vencimento. São honrados cidadãos, em idade provecta; que-

já 'educaram e encaminharam a prole. Nãó os mart\rizam os:

problemas da obrigação quotidiana, com o séquito interminável

de exigências: condução, indumentária, representação, horã-·

rios, etc. Esses problemas, acrescidos do da educação dos fi-'

lhos, pesam sôbre os servidore� ativos dó Estado. E esses não

foram aumentados! Nem os inativos que nãó pertencem à 1na-

gistratura, e que, pen;ebem várias vezes menos. É justo o au

mento dos juizes inativos? E'. lrrecusav�lmente! Antes mesmo>'

do funcionalismo ativo? Não! Não puxo brazas para a minha

sardinha. Excluam-me do rol dos servidores,' e o caso ficará I�'
mesmo. E creio que, nesta franqueza, há mais respeito que nas

explorações insinceras' de certos policoides, metidos a jOlnalis-·
tas.

G. T •

•
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