
FOI ELEITO, ONTEM, POR. OITO CONT RA QUATRO VOTOS, O INDUSTRIAL G UIUIERME JENSEN, PRESTIGIOSO PRO

'CER PESSEDISTA, PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU. HOJE, EM, VIRTUDE
DE ESTAR LICENCIADO O PREFEITO DAQUELA COMUNA, O SR. GUILHERME, JENSEN ASSUMIRÁ AS FUNÇÕES DE

PREFEITO MUNICIPAL

Progressista a indús
tria do.mel·dA abelha
Rio, 2 (A. N.) - o Brasil possui

reg'iões l�as ima'is \l�ecomendáveis
para' a produção de mel. Quanto
à cera, 'a sua produção' é índice
de apicultura rotineira. É sempre

preferíve-l o aumento da produção
de mel. Para um quilo de cêra, as

abelhas consomem, além de muito,

pólen e muita energia, cêrca de 12

a 20 quilos de mel. E o preço da

cêra, por muito alto que seja, nun
ca chega a compensar tais dispen
dias. O Estado de Santa Caiarina,
por .exernplo, possui mais abelhas

que São Paulo; entretanto; os lu
CI'OS produzrdos neste Estado são
maiores do que os daquêle, E que
os apicultores bandeirantes com

pram em 'Sonta. Catarina a cêra de

.que necessitam, vendendo muito
maior quantidade de mel que aque
la unidade sulina. Segundo dados
do Serviço de Estatística do Minis-

Foi reeleito para o cargo de tério da Agricultura, o Brasil pro-
Presidente da Câmara �"Iunicipal o duziu, em 1945, 4,461.766 quilos
nosso prezado e ilustre confrade de mel, no valor de Cr$ , .. ,'",.

sr, J. Batista Pereira. 15.287.692,00, e, em 1946, 4.874..501
Com essa nova demonstração de quilos, no valor de c-s .. , , , , , ...

te: presentes trese vereadores, , aprêço e confiança, a bancada do 20.081.514,00. Os maiores produto
procedeu-se à eleição, cujo re- P. 5, D. naquela Casa prestou ao ies são o Rio Grande do Sul, com

digno procer pessedista e bri lhan- 1.827.728 quilos, no valor, de Cr$ ..

tf companheiro a homenagem; que 7.591.131,00; -Sonta Catarina, com

tpdos nós esperavamos, a quem 1.07/(.691 quilos, no valor de Cr$ ..

�llperiorl11ente se impôs, no Leg is- 3.896,609,00.; seguindo-se o Paraná,
Iativo Municipal, como o condutor São Paulo, Minas Gerais, Bahia,
sereno e diligente dos' trabalhos, na etc.

Face ao empate, o sr, Genésio anterior gestão. O mel de abelha é o gênero ali-

4"0'"rdo entre a Itó!ia que serão encaminhados ao nos-
Lins investiu-se no carg-o.de Folgamos, assim, .ern registar o mentício de primeira qualidade,

ti O i so país por conta daquela orga-
Presidente, aleg-ando ser o mais fato, que é auspicioso ilara os que sendo diretamente assimilado, mes-

O O BO"e'" n
.' nização internacional. idoso. desejam se processe construtiva- mo pelos organismos mais debilita-

II ," r o gOiano A fim de evitar monocultura, Onde, pois, a vitória do can- mente a sessão legislativa no cor- dos. A apicultura é uma das ativí-

Goiania, 2 (A. N.) - Foi assina- tão prejudicial ao regime econô- d idajo udenista? Vitória sim rente ano e que, mais uma vez, se dades que mais se prestam à far-

do um acordo .entre o govêrno do mico de qualquer região, essas fa- coube ao ,P. S, D., cuja leger.da confirme, através da atuação orí- mação de cooperativas. No Dista-i-

Estado ,e a Cooperativa de 'I'écni- milias dedicar-se-ão, também, à partidária obteve maioria fie lhante daquele seu representante, to Federal já funciona a primeira
cos Agricultores Italianos, para a fruticultura 'e à criação de suínos. votos. como ela de seus ilustres pares, o cooperativa de produlos apícolas, à.

compra e venda de áreas de ter- O brigadeiro Durnon Slansbv Aliás, o sr. Prefeito Municipal esptrito púhlico dos vereadores rua da Misericórdia n? 81, congre-
ras do Estado de Goáis para esta- disse.tainda, que o melhor sistema de tajaí j*, formulou a respei- eleilos pelo P. S. D. gando cêrca de 80 produtores, com
helecirnento de nucleos de ccloni- para a imigração e a colonização ,to uma consulta à: Comissão -'\.. reeleição do S1'. J. Batista Pe- . Q objetivo de exportar mel. O ins-

zacão por aquela Cooperativa. A é quando as familias organizam-se Permanente .da Assembléia Le- r-eira para a Presidência da Câmara, título de Zootécnia do Ministério

Cooperativa cornprornete-so a tra- em cooperativas, principalmente gislativa, qtre, tomando dela constituindo bela e honrosa mani- da Agricultura vem desenvolvendo
zer e fixar em Goiás cerca de 1.500 quando de diversas nacionalidades, conhecimento. distribuiu a ma�' Iestação de unanimidade dos seus benéfica atividade em f'avor da

.a 2.000 familias B agricultores, o que .evíta os quistos raciais. téria ao deputado Orty :\'[3,- correligionários, é também motivo cr-iação de abelhas, com o aumento.

num total de 12 mil pessoas, com Essa 83 familias de trf ticulto- lhães Machado, que nos prôxi- de júbilo para os seus amigos e da produção de r-ainhas e núcleos.

larga tradição do cultivo e produ- res que se vão radicar no planal- mos dias dará o sem parecer. adrnirador-es, que vêem assim rea- -'-;-'
-
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vão agricola. ,A Cooperativa adqui- to goiano compõem-se de uoran ia- �'irmado, nesse fato, o ,'prestígio �o ,Mllboes de gbfunbo ...

:rirá área� de terras até UU1 total nos, poloneses, bálticos, h ungaros, O.
.

- Ilustre procer pessedista no sela •

de 150 m11 !lectare�; de cada ;l��� ;'lg'oslavos, tchevos e rumenos IDIIUI'lem �S re�er I
dúo seu aloríoso partido tos uarallzaram'do munícipio Rio Vêl'cte é O\\t1.:<.1$1
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"O Estado" abraça-o ef_usiva- I
- . -
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����p:�el�: S;:r�:d�a:l��aN�er�1U� .-='�-;=.7'�
�---,�� -�-}='m' V�!d�e� 2�E.Bp�Dti�ª'fimes :::n�:eus pés, pedindo trigo, nem I O Sã!��!l\à éõsta Rica, 2 (U, P.)

á�ea de 40 mil hectares, transfe� O ·�I"OIClV'�O" ift�ii 24 anos
-

nndo o Estado para o Cooperati- U 1\]01 declarou, ontem, qu,e "há motivos ha mais dificuldade para que aq1).,,� � MHhõe," de gafanhotos caidos

t d
. ..... para eS!Jeranca'" de que as relacões le país importe mercadoria.". 1"}"''''1- sÚbre â viá,-fBrrea, paralisaram 31.

va o os os Imoveis de suas pro� A .,'- ", �
ii

81,..
-. 1 UllL

'pri-eda�es' ,para o ,e,stabelecimeAt� I 'e,.iI no IVa... . ,anglo-a.rgenti�as melhores �pós as faluradas sufic�e�<�e.s' rún;ã lYHiJÜét linhá �\étT'ica ?O Pa�ifico, p e.r to.,

do \llrl'meu'o Nucleo GOIr(tJe' 'ativo krel, 2 (U. P,) _ No reg'istro ci- recenLes modificacões ocorridas na seu P�';J',tl'rul1â-ilQ d�5éIl.vt\ivüYllmto de. Oreh'ila, pOIS os ll1setos es:n�-'
,de Colonizacão. o's ino��'í.<[ljt�s vil ,na Câmara Municipal de Kiel, Republica Argentina. Em' sua CO� I eC'eilH)m��Ió� 'rromou-se mlilté) maisi g�dos lpelas rodas da compoSIçao<'

serão
_

,escolhidos comA' absolut-a' casaram ,estes dias Maria Hagemeis- luna finunceiral aquele joru(\l Mil': illiílQl'húlte para a Áf'g'êIiJ,Üna, con< se f{:lDsformava�
.

em uma gruxat,

Clusao dos I' , d 81 d 'd d f mau que a missão illA-lêsà qUI! ti,êve;, r�i'll'I"r llm acôrdo' c,,'m""'''cial com o,i qúe imp,edia o mOVImento do trem�
ex

,

,

e eme'jtos que pro- cer,. e anos e I a e, e o en er- ó
__ L '" "1

Jessem QUalSqUel:'/lde@,'iogia.scon_melroCoUe,de2/1anos.Opar lla- ria emba11Cal' em breve tl!i.�� �,\�� Reino Unido e, n.e:ste s'entido".o que!;
T'i::árias aos. �d"llQipi'os ,e.' instiL\li- via requ:rido a licença de ca�a- �os Aires "�n?on�ra:á., 'lÚ�:� À.)\'gen� mais se faz miste_t:: é ur,na, ,atiluClte1 omou pusse '

çoes d,emiJcratIc<\s; bFasil:eit'as. menta ha, cerca de ano ,e melO" tma maIs conclh::;"lOba dG '-lt't,e a que Flmistosa para com este paIs. ,
' . B'-'

C
.

d I t d d d L- t foi enco:-,'.rntla'-IJQv ..t"t�\l'o-es iden�
Comu!llca�nos o sr. CarfelS' u�,

ii :l,da familia. receherá um lote ten o u a o es e en ao con ra as
,,'

� -

v lA - U_<o ="'''' '"'� h 1, J' I' r qu,e nomeado "'OI' ato-
'5 f'll d

'

B "'Ia1'r§ "tl a11", "àS';"'�i>. e em 1947"
--_ ;� ,.ti) c e e un o

.

"
'

'"

d� O hectares uteis e cultiváveis. obj_eções d�, 1 l(). a vlUva �:��, t VU lU)' P oU"

U':4rldns temnor�los de 18' do mês de Janeiro p. p., do
,{) 'Plano ecoll4Ômico e financeiro melsLer, Ulíl réspeHav�!, �,enlí€lF tIê 'cüi:Yqüa\:\lij, r��i:�\üls dos_motivos ?-as l':Cu u p _�' Exmo, sr. Governador du, Estado,
de colonillaç,ão obederá direti- 62 anos. Uma v:� tlblftl€l ª �ss'êntl- �.��'e���s'i, t�'��!if(>,)_'maçoes_ esteJa� Hamburgo, 2 (U. l"·t'_ Uma

diretor do Departamento- Estadual'
WlS dQ Departamento Nacional de l11ento da", 1t1itorldftij�,:\ 'e dos p%Í'- O�S?,Ul,?� .,�,;�(�l'f111ta o or�ao londr,... prof,essora de 52 ,:àn,os ;r.de idade,

de GeogTafia e Cartografia, tomou

lmigr-u'ção 'B do Conselho Nacio- quiatras do h'i.l3üBlÜ de Kiel o rl:l� n� ,�t.le �e�l� exagero dlzer��e que casada duas vez'e� 'éstã':'empenhada
posse do' nova .cargo.

nal d:e Imigração e Colonização, paz de 24 Utli)$ passou a �1er padas� o Pl��:1?, (tUmquenal de �.ll:�nd� nliInA cllm:pa'i'lb.'à :de maridos
O diretor nomeado, que é pessoa'

6specia'tmenlte '110 que ,se ref�re tr? do senhor de 62 an .OS. E aindal' fram.\��e-u. Entr�tanto, ,o, certa e A professora, :sr.a� Dorothea I{la�
muito relacionada ,e cstímada nes-,

'ao financiamento de transportes h:1 Ql18m não acredita' mor' ,
-que'h. plano deSVIOU OS h';cursos ar� ��) de K'j:�l, '�,4e�ja,' na projetad,a t ·t I substituirá naquel,e De-

d fi I· I T'
JlO a '

\
9 ,l'" t 'd' -" "'Q '''o • A, Al nh OCI a capI a ,

,A

a ,a la para os ocais seleciona-
" ,e,mos �Jara nos, qt' leno reti�,t<e gef<�lIlOb em ceI' as ll"eçoeb. "'u�" CünsliLUlção p�,ra a ema, a �

partamento, o sr. dr. Victor Anto-
d-os pelo Estado de Goiás. enfIm sos" matrir .

1 as r,eÜ�' rt's.erv3.S de oura, e,' dolares 'Bvapl}-� ttental, uma ,�.e) que permIta que ,

Peluso Júnior que fará um es-
,_ flOUla ,

, "T� "'" ' .. " -

o te n lO' ,

cenclas vao iransI, " Ó"" 'e".4., 'raram-se maIs, (;))1 menos. nao 1<"" 'as mulheres tuemaas em excess �,.,' U
.

ted States Coast and:
Jrmar '0 s '" 1Ii " '

, 't' "agro na Jll ' 1

um legitimo "3. O. S.". ".
_",

-

filais csca,:;s'ez' mundial de mod'O a nh'à_m 'i'ilhos de mandos empora�
Geodetic Survey, de Washington.

".;.�,�.r .""_,., "lpermiliT;, 'á Argentina ter o mund.o ,rio�. " ,- .,'

II "","""" ,
, 'I Em ttallsmlssoes radlOfOlllcas e

d'd
'

A
,_. . d' ntrevfsfa conce 1 a [lI

C, (l jA,�'D.,-�.,DCI·a d'� Professora' I e'htrevistlis
a prof,essora Klage dIS- lsse numa,e .

'b' t·
....1'; I"C U '.. rlh'e ,cê:ca de sete milhões de um jornal aJ.emão (lUe s�u 'Ü Je l-

U \
se y. •

f da mãe alema o centr.p'
r"r iA,',i:. Oll'mp.-a da SI-Iveira I mi.:ill1i'lres alemãs não têm e,speran- vdo

e ?d azf,er Tar De acõrde com

...0 U
., de encontrar marido, em conse- a VI a amlI '

, '

,

'

,

'

' ?a,,' .
" seu plano, 'as mullleres mantenam

AI
Jlll-'].)1}{ã :ás ':i\) horas no Clube Doze de Agôsto, a talentosa contcr� que�cla da ,escassez de home�b. nomes de solteiras, os' quai3>:'

râne' "JiNlr,),i'f,e.'ssol'; Mal;ia Olimpia da Silveira proferirá a sua já anun<'Íada l:lJ'ovocada ,pela guerra. Ela dese,JaSdealI��am a suas filha,s e llão a seus',
e f ;. 'P' v

.l

O
.

t'
A

e'
"

la' s mulheres tenham permlS- 1
, -

1� h..sií!b'Sali1étite' ao'uardada conferência, sôbre o tema: lU eresse P �

qne I .

.

t' filhos As filha,s mais velhas, na,),

• "",.' '" 'são de casar�se temporanamene,' .',

s �{€h<iIas 'tms homens. , , 'b I 'd os filhos, herdanam os bens e {J'

I
';Biü tôrl10 dêsse acontecimento cultural - com que o prestIgiOSO 'Guranlc um penado, esta e ,�Cl o,

nome de família.
.

.

'\'{:ll1�e
'da Rua João Pinto inicia uma série de debates sôbl'e assnnttJs 'a fim d� que el�s possam Ler"fIl�1�asl: A profellsora diss,e que, "no casa·

_,.', (li', 'pá.lpitante atualidade - há viva ,espectativa, já despertàda, :pelo J'�!-, o que c nece�:arlO para sa \

menta os homens são a coisa me-

,le 'c�nh'ecido tàlento da ilustrada Professora Maria Olimpia, Já .pelo razao(, nossa cultllr� .

-

t f'lh s noS in;portallte".
t
'0·1"-

'. , . " ,! I A sra. Klage, que nua em 1 o,

fi. �, &0' telua 'escolhido.
'

:Proprietário e

o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA
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'
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Trabalhando por Santa Catarina
VI

Seja esta a nossa resposta: no orçamento do corrente exer
eício financeiro, a bancada que o povo catarinense mandou à

, Câ'mar�, �edera� e ao Senado, pelo Parti�o Social Democrático,
do qualI e presidente e preclaro conterraneo dr. Nerêu Ramos
incluiu 'a� seguintes dotações:

'

Construção da ag-ência postal teleg-ráfica de Brusque 270.000.00
Melhoramentos da ligação Curftiba-Joinvils '., .... 2.100.000:60
Reconstrução da rodovia .de acesso 'ao Forte Mare-

,

chal Luz - São Francisco . , , . . . . . . . . . 720.000,00
900.000;00Construção da ag-ência postal teleg-ráfica de Lajes ..

Prosseg-uimento das obras de atêrro e construção do
cais da Prainha, Florianópolis " 720.1..)00,110

Obras de drag-agem do rio Cachoeira Joinvile , 720.000,00
Dragagem do canal de navegação do rio P�ratí, no

municipio de Araquar
í

." •• , , •••••••• ,', •• , •• '. 720 ()OO,ClO
Saneamento de Santa Catarina, inclusive proteção de

Blumenau .. " ',' , , ... , " , ... ,."., ..... ,..... 5.000.000,00
Auxilio para prosseg-uimento, das obras do pôrto de

São Francisco ..... ,',.,., ... " .... ,., .... ". 10000.000.00

SERÃO LOCALIZADAS NO PLA
NALTO BOIANO 83 FAMILIAS

DE TRITICULTORES
Goiania, 2 (A, N.) - Esteve nes

ta capital, onde demorou-se alguns'
dias, o brigadeiro Dumon Stansby,
cChefe da Missão Bl'asileira da Or
ganização Inlerna,cional de Refu
giados. Em palestra com a r,eporta�
gem informou o brigadeiro Dumon
Stansby que a sua visita a Goiás se
prendeu ao contrato a ser realizado
pelo OIR e o govêrno estadual pa�
ra a localização no plano goaino, ('
83 f�mmas 'dEi Itriticultores
);'anizados, jcl, em cooperativa',

.'�

A vitória é do PSD
O "Diário da Tarde" anun-

ciou, ôntem, com evidente pre-

cipitação como se verá, que a

Câmara Municipal de Itajaf ele-
gêra seu presidente o vereador

udenista Genésio Lins, tendo

sido derrotado o candidato pes-

sedista. Não é exata essa ver

são. Não houve derrota do P.

S, D., nem vitória do candida
to udenista.

O que ocorreu foi o seguin-

sultado acusou 6 votos para o

sr. Paulo Bauer, do P. S. D. e ô

votos para o sr. Genésio Uns,
da U D. N" havendo um voto

para outro candidato do P. S.
D.

,i

Presidência da
U'âmara Municipal'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desmascarando embustes
ltajoí

Transcrevemos 'o parecer dos

Iconcordar
com o aumento' da receita, quão é o esforço exígtdo do nosso

Muni-I
em seus consrderandos nasce como um ma finalidade,

. ,

'dois membros da Comissão de Fi- proposta pelo sr. Relator, que, aliás, como cípío para rninorar_9 maior mal que as- ímpera.trvo categóríco a que não podemos I Como não foi prevista a majoração dar'

nanças da Câmara de Itajaí, relati- JC'á .díssernos, /só. adviria em beneficio da sola nossa comuna tais como:. malária, fugir sem trairmos o nosso compromisso

I
despesa, seja a mesma atend1da pela do-

omuna. verminose, anemia e sif111s, afora outros para com o povo que trabalha e produz. tação 8-71-1.
vo ao orçamento para 1949, COll- RECEITA sofrimentos tão comuns na nossa gente E foi atendendo à êsse imperativo, que Verba 8.24.3 Aplicação Especial em.'

trariando 'Ü parecer' do presidente Verba .. 0-17-3 - O aumento dessa rúbrt- pobre. Se o Estado arrecada , , apresentamos e justificamos plenamente Benefícios de Ordem Rural.

da mesma Comissão. ca para Cr$ 1.000.000,00, em sua .. emenda, Cr$ 2.000.000,00 com a taxa de saúde, ra- nesta Cãmara, na segunda reunião do Essa rúbrica que atende às exigências'
O sr. Relator, justifica-o com base, par- cil será deduzir que essa quantia é msu- primeiro período legislativo, um projeto do art. 15 § 40 da Constituição Federal ....

tindo do. fato de que um Projeto de Lei, rícíente para atender aos serviços de aprovado por unânimidade, àutorizando ou sejam 50% do auxilio federal do Im-

em' curso na Assemblétà Legislativa do Eb- saúde pública, principalmente se atentar- o senhor Prefeito Municipal a reconstruir põsto de Rendas, como define seu titulo,,,

tado, propõe seja dado aos Muntcípíos a. mos que nas Colõnias Sant'Ana e Santa as estradas, pontes e boeiros do interior será aplicada exclusivamente na zona ru-·'

totalidade dos impostos de Indústrias e Teresa existem centenas de internados do Município, estando 'incluído, portan- ral. Qua.nto à distribuição, acha-se a·'·

Parecer emitido no projeto de lei 'orça- Profissões, arrecadados pelo Govêrno Es- cujo tratamento correm por conta dos co- to, nêsse plano o distrito de Ilhota, com mesma englobada no orçamento. Aliásr
.

mentária de 1949 tadual, cujo' aumento, entretanto, Iariça- fres estaduais. Outros municípios contrí- as estradas do Baú, cuja lei, rorçosamen- 'da parte da bancada do Partido. Social:

Relatou o presente projeto de lei orça- do na atua! proposta orçamentária, fere o -buern também para JUanutenção dos seus te, terá e deve ser: executada pelo Chefe Democrático foi encaminhada ao sr, Pre-«

2Jllent{iria, o nobre vereador Presidente da dispositivo legal que regula a matéria. postos de saúde, alguns dos quaís com .do Executivo no exerciclo financeiro víri- feito uma indicação no sentido de ser:

Entretanto, podemos, como certo dispor quantia superior a do nosso. Ademais a douro, dentro das dotações previstas pa- distribuida verba fixa me�l aos dístrt->

dêsse benefício, dêle fazendo U'30 para extinção da verba é impraticavel, por fôr- ra Serviço de ut1l1dade pública, agora tos de Penha, Luiz Alves e Ilhota, a qual,
os fins desejados, no decorrer do exercf - ça do convênio existente entre o Munici- melhor amparadas com O rerôrço de ver- não sendo negada de ofício pelo Chefe do-:

eutrvo, de maneira a proporcionar-lhe cio' financeiro vindouro, se, etettvamcn te. pio e o Estado firmado em 26 de março ba previsto no art. 15, § 40, da Consti- Executivo, considera-se aceita.

maior amplitude dentro do atual plano o Projeto de Lei referido fõr aprovado' e de 1938, determinado pela resolução n. tuição FederaL Dai observa-se que fomos Claro está que a dotação 8-24-3, não-..

se ficar a cargo do Munic'p:,) a c""ida 176, de 12 de janeiro de 1938. Face ao ex- os primeiros a atender êsse imperativo atende àquela indicação que, para ser"

Apresentou, s. exa.,; e justificou conve- arrecadação. posto, sugerimos a rejeição da emenda. do dever, honrando o compromiSSO para executada, necessita de reforço da verba

Verba 0-11-1 - Impôsto Tprritorial. Verba 5-13-1 - Serviço de Produção 'Ve- com a classe bôa e honesta que constt- 8.21.1 (OperáriOS de ServIços de estradas;"

âerba 0-12-1 - Impôsto Predial. getal _ Material de Consumo. tue a Iavo'ura. e pontes), também destinada à Zona Ru-«

Verba 0-27-3 - Sôbre JOI�O"; c Diven'ôes, Realmente é irrisória a quantia deter- Verba 9.84,5 .Subvenções Concedidas ral.

Verba 6-14-0 - Receita de tndentzacões minada por esta rúbrica. Mas como au- por Lei. I Surpreendeu-nos, e nessa parte foi in-

e Restituições: .mentá-la? Como atender a emenda apre- Verba 8.14.1 Calçamento das Ruas feliz o sr. Relator, a sugestão para ser:

Estas rúbticas, peios mesmos mctívos sentada para majora-Ia, sem prejudicar da Cidade.
'

distribuída ao interior' do 1° distrito, tm-«:

conduziu-se s. exa., melhor o fez aten- expostos, também são in't!tBraveis. outra verba que. por si, já está a care- Verba 8.24.2 Aquístção e conserva" portância inferior ãs: dos distritos de Pe-'

Somos, pois, de opinvão- que as eme.n- cer de reforço e, ao contrário da presen- ção de veículos. nha e 'Ilhota que contam, de per si, com

das mencionadas sejam julgadas prejudi- te não goza do previJégio de auxílio fede- Impossível será atender as emendas menor quilometragem de estradas, sõ-'

.cadas. ral. Em verdade o auxílio do Serviço do nessas rúbricas, por não comportar a' rc- sendo superado pelo diStrito de Luiz AI--'

Afora algumas inovações, pel"feitamente Verba 0-20-1/2 - Subsídio e Represen-

dispensaveis e ímpossíveís de momento é tação ao Prefeito jVI·unicipal.
digno de aplausos o parecer do sr, Pr=st- Concordamos, em parte, com emenda

dente desta Comissâo, a quem felicitamos. apresentada, quanto ao subsidio ao Prefei-

'Lamentamos, entretanto, não nos ser to, razão pela qual apresentamos a se

possível chegar às mesmas conclusões de guinte emenda substitutiva:

S. exa., face ao disposto no artigo 62 da "O subsidio e representação do Preteí-

Lei Orgãnica, em seu n. I. to Municipal, são reguladas pelo decreto-

Concluidas.e81811 breves considerações, lei n. 244, de 18 'd(' outubro de 1946, que

passemos a atender, ligeiramente, os mo- está assim redigido:
ttvos que nos levaram a discordar do Art. 10 - O subsidio e representação
substancioso t.rabalbo do ilustre vereador dos Prefeitos Municipais serão fixados

Prestderrte. dentro dos limites constantes da tabela

Diz o citado artigo 62, n. 1: "
... orçar, anexa ao presente decreto-lei.

anualmente 'a receita do Município e fi- Art. 20 - Para efeito do calculo tomar

xar-lhe a despesa', sem lhes aumentar, se-á como base a renda efetivamente ar:

contudo, a proposta global". recadada no exercicio imediatamente an-

Se assim se expressa a' lei que rege a terior aquele que fõr elaborado o último

organização dos MunicípiOS, não podemos orçamento,

Ao

Voto em separado do Ve
reador Arnou Teixeira de Me

lo, membro da Comissão de

Finanças.

Comissão de Finanças, e o fez num tra

balho longo e bem talhado, visando, ela

I!R e insofismavelmente, beneficiar ó Exe-

administrativo.

;nientemente, emendas ao global orçado,
propondo aumento da receita prevista, de

crs 2.370.000,00 para o-s 2.820.000,00,
apontando, para atender a essa alteraçâo,
entre outros, a majoração da previsão, dos
impostos Territorial e Predial. Se assim

dendo o aumento das despesas, indican

do, COm emendas que achou de Justiça
apresentar, às respectivas verbas e ru-

ortcas, o .fim a que se destinam,

da U. D.·. N.
conhecimento do POVO de

DESPESAS

18 DE OUTUBRO DE 1946

Fomento também é irrisório daí a neces- ceita prevista. ves.

sidade ,_ e nesse serrtído deixamos aqui Verba 9,31.1 _ Admissão de Extra-nu- pesnecessãrta, pois: a emenda apresen->

consignado o nosso apêlo - de melhor en- merários. tada.

tendimento entre o Chefe do' Executivo Achamos desnecessário o a1.,l"O,,'oto l,ro· Verba 9.84.7 - Auxílio Diversos.

e aquela Repartição, para que seja ef'e- posto desta rúbrica de ors 9Ó.00(J.oo, para Discordamos, em parte, com a emenda.'

tivado nesta cidade uma Agência, onde ors 95.820,00, pois a previsão cornp.uta o alterando a rúbrtca. A mesma está a me-v

o lavrador possa receber o auxilio neces- aumento dos funcionários ext.ranurnevá- recer aumento. Gomo, porém, êsse au=-

sário e os verdadeiros ensinamentos ao rios, isto porque a despesa da dótação menta, forçosamente, terá de ser atendi

desenvolvimento da lavoura. Como já dís- é favoráveL 'Regeitando a emenda no do pela verba 9'.84.1, anulada, propomos."

semos anteriormente, não podemos au- que se refere a majoração da ver!>.l ac a- a sua majoração para ors 30.000,00 .11.0"

mental' a proposta global; daí não con- tamo-la quanto a reest.rut.uracão aliás já invés de ors 60.0UO,00.

cordamos com a emenda à rúbrtca 5.13.1. ventilada por nós em plenário. Sugerimos sejam os auxilios assim dís->

Verba 5.23,1 - Serviço de Produção Verba 9.84,1 - Departamento das Mu- tribuidos.

Anímat
_

- Material de Consumo. rrícípalídades.: Auxílio à nova sede da Soco

Propõe o sr. Relator o aumento desta Em concordando com a excrucão dessa Guarani c-s 5.000,00 '

rúbríca de Cr$ 1.500,00 para ors 2.500,00. rúbrica queremos esclarecer que a mesma Auxílio às obras do C. N. M.

Justifica a pequenez da dotação. O au- foi Iançada .anteriormente à exti')çao tio Dias, , ··.. Cr$ 5.000,00'-

mento pleiteado é também tão pequeno Departamento das Municipalidades, razão Auxílio às obras do Asilo Dom

que pouco ou mesmo em nada resolve- porque da sua presença na p':opDSta cr- Bosco. . . . .. .... . ... ,.... Cr$ 5.000,00"

ria a situação. Aliás S. Excía , concl úe çamentária. Auxílio às obras da Igreja

que com êsse acréscimo estaremos ror Verba 9-0 - Pessoal Inativo. Matriz ,..... Cr$ 5.000,00'

I talecidos para dar combate a U;>1 posai- Em plenárío, quando da leitura da ex já atendídós pêlo sr. Prefeito Muni--

vel turto de peste no gado vacum. Se, por posição do Chefe do Executivo, que acamo cipal, com- as indicações desta Cãmara.,

infelicidade, êsse mal assolasse o ·,1SS0 panhou a proposta orçamentária para o 'Auxílio ao'·, Ginásio de !ta-

município estaríamos a braços com "a- exercício financeiro de 1949, salient:m a jaí, ... ,... Cr$ 5.000,00'

manha dificuldade que forçosamente ... '- bancada do Partido Social Democ.r:\tico, Auxilio ao Ginásio São José Cr$ 5.000,00"

ríamos que_ reco�Ter ao Serviço Federal, por seu lider, a ri'ecessidade do aurr..pnto devendo estaS serem atendidas pela re

mai atendendo J;lara o transporte, o au- dessa dotação, afim de fazer faC8 à n.e- fe1'ida dotação 9:84-1, anulada.

mento previsto. lhoria 'dos inativos, àqueles Cl.ljO ')�r.c- FUNCIONÁRIAS /
Se fossemos compelidos a aumentar a ficio estava em flagrante d)scordância às De justiça" o aumento dêsse elementr, •. ,

rÚbrica, êsse proceder só pOderia deshl- leis de previdênCia social, que fiXR. c S:-t- equiparando-os' aOs dos demais funci01:·á

car a verb" de Obras Públicas, tão neces- lado minimo em Cr$ 180.00, propondo, en· rios, na base"proposCa pelo Chefe do Exe-'

sária no momento. Quanto as despes:J.s tão, a sua equiparação e fazendo C.m cutivo.

do reprodutor cavalar que mercê do Ser- apêlo à Comissão de Finanças nêsse sen- Surpreenireu-n-os --

a' emenda -io llc'bre('

viço de Remonta do Exército foi cedU;:> tido, pelo que acatamos a emenda, ele- Relator, no caso, isto por::[ue aI enele•.

a título de empréstimo a Prefeitura', está vando-se para Cr$ 20.918,60 a rúbrica 'ces- apenas. em parte, à êsse reCla'Clo.
,

sendo atendido com O próprio trab�lho pectiva, regeitando, entretanto, o proie- Propomos o aUmeilto, na base ('lt�,da,;;

do animal. Por isso a emenda apresenta- to do sr. Relator, que se destinava à mps- da maneira seguinte:

Renda
TABELA ANEXA AO DECRETO-LEI N.244, DE

Subsídio 'Representação
600,00 300,00

Total

900,00
1.125,00

1.250,00
1.500,00
1.(50)oo
1.800,')0
1.950,00
:!.l().) 00

:?.250,oo
2.400,00
2.55000

2.700,00
2.350,00
3.000.00

Cr$ 11.760,00
Material Permanente.

Diante da tabela enumerada por aquele Verba 2-94-1 - Amparo à Matérnidade A emenda aumentando essa rúbrica de

decreto-lei, propomos seja fixado para c e à Infância. Cr$ 3.000,00 para Cr$ 20.000,00, parece-nos
exercício de 1949, o subsid.o ao sr. Prefei- Não concordamos nem com a dotação desnecessária visto que, como seu pró
to Municipal, respectivamente, .,., ... :". nem com a emenda apresentada pelo sr, prio título indica - Material permanen
Cr$ 27.600,00 e Cr$ 13.800,00, correndo o Relator. Sendo o total orçado em te _ a despesa é destinada a conserva

aumento previsto, que é de Cr$ 9.000,00, Cr$ '2.370.000,00, a rúbrica deve atender a, ção da atual rede, isto é, limpeza e subs

por conta da anulação da verba 9-84-1 pelo menos, 1% daquela quantia, confor- tituição de canos 'em máo estado. Os

(Departamento das Municipalidades). me prevê a Constituição Federal bem co- atuais reservatórios não comportam am- O aumento previsto de Cr$ 6.020,00

ne�-I
rência, o aumento de Cr$ 35.000,00, o�iun-,·

Verba 0-72-1 - Aquisição de Móveis e mo a Estadual. Verifica-se que a proposta pliações na rede de água existente. sa verba, correrá por conta da dotaçao do da emenda .segumtê:

Utensílios - Material Permanente, orçamentária consignou apenas ..... , ... , Ademais, não sendo possivel o aumento anulada 9"'48-1. Aumente-se de 30% os vencimentos dos:;'

Nessa rúbric�, justificou, oportunamen- Cr$ 23.000,00 e a emenda Cr$ 30.200,00, da receita, donde; destacar Cr$ 17.000,00 Encerrando, assim, êste parecer, sub- professores Municip",is.

te, o sr. Relator, a necessidade de aquisi- quando a mesma deveria ser de ,. para o aumento previsto? Somos de pa- metemo-lo à apreciação do plenário. A despeza com êste aumento, correrá.

ção de aparelhamento técnico, porém o Cr$ 23 ..700,00. recer, entretanto, e nesse ponto concluí- S. S., 22 de dezembro de 1948. por conta' da dotação 9-34-1.

aumento proposto vai além da possibili- Propomos a elevação dessa 'rúbrica 'pa- mos co� o nobre Relator, que a instala- Arnou ,Teixeira de Melo S. S., 22 de dezembro de 1948.

dade da vrrba 9-84-1, anulada, visto ou- ra o total correspondimte a 1% sõbre o ção existente na rua "Umbelino Brito", EMENDA •
Arnou Teixeira de Melo

tros aumentos, deverem ser atendidos global orçado, correndo o aumento de ., deva ser transferida paFa a "'Andrade Verba 8.71.1 Operários de Serviço dos CONCLUSÃO

nessa verba, que é exigua, tais como os Cr$ 700,00 por conta da anulação da ver- Muller", rua eixo da Vila Operária, re- Próprios Municipais.
Ao finalizarmo� os ·tra·bá:lhos· 'de Comis---

Ginásios Itajaí e São José e funcionárias. ba 9-84-1. solvendo, assim, em parte, a situação da- Reduza-se para Cr$ 2,0.682,00 a rúbrica são no estudo da proposta orçamentária.

Propomos, pois, a segJ.linte emenda � Verba 3-02·1 - Educação Pública quele bairro, até que, quando êsse pró- em referência, tendo-se em vista a emen- queremos, aqUi, deixar consignado os'

referida rúbrica: lI'IateríaI Permanente - Aquisição de prio serviço será aproveitado, forem ini- da que altero�l a verba S"O, daqui des- nossos aplausos ao Chefe do Executivo>

Fica '!l.lterada de Cr$ 200,00 para ... ,.. Móveis e Utensílios. ciados os trabalhos da nova adutora d� tacada, na importãncia de Cr$ 3.918,60. pela clareza 'e dedicação com que se con-

Cr$ 3.480,00 a rúbrica 0-72-1, correndo O Afim-de reforçar esta rúbrica necessá- água, de acõrdo com O contrato firmado:' S. S., 22 de dezembro de 1948. duziu na elaboração do orçamento para.

aumento por conta 'da anulação da ver- rio se torna que o mesmo reforço venha, entre o Estaào e ú Município. Deixamos, Arn'ou Teixeira de' Melo O exercício financeiro de 1949, prevendo-

ba 9-84�1. da verba 9-34-1 - construção de prédios pois, aqui consignado esta su&estão ao. EMENDA arrecadação e despeSas das reaís possi--
Verba 0-44-4 - Publicação de Expedi- escolares e aquisição de terrenos, da qual Chefe do Executivo, para, que a estude Pró" Associação dos Ex-combatentes ......... bilidades financeiras do Município.

ente. deverá ser destacada a importância de ". com l?ossibilidade de real alcance. _ Secção de Santa Catarina, Não poderíamos, outrossim, fugir à;..

Parece-me que a emenda que altera es- Cr$ 35.000,00 para aumento do professora- Verba 7.34.2 _ Dívida Flutuante _ O. Inclua-se, na proposta orçamentária oportunidade, e injusto seria de nossa.

ta verba, deve ser regeitada, pois que há do, e a emenda apresentada requer ..... Opinamos que seja conservada a dotação para o exercício financeirb de 1949, a parte se o fizessemos, de' felicitar, ainda.

muitos anos vem o MunicípiO pagando Cr$ 8.000,00 de aumento, o que reduziria de Cr$ 60.000,00 para pagamento de dívi- doação de Cr$ 1.000,00 para a Associação S. Excia., pela maneira' com qúe 'se houv",,"

Cr$ 6.000,00 para publicação do seu ex- a mencionada verba 9-34-1 a , . .. da flutuante, visto existir "restos a pa- 'dos Ex-Combatentes _ Secção de Santa à frente' do Executivo, realizando uma

pediente, inclusive na época crusciante da Cr$ 47,000,00. Propomos, pois, emenda ma- far" dos exercícios de 1940 à 1946 e não Catarina. administração consciente e proveitosa,

guerra, quando o preço cio material de jorando a rúbrica 3-02-1 de Cr$ 12.000,00 havendo saldo, justo será a inclusão na A despesa deste aumento, será atendi" levando-se em consideração os obstáculos·"

impressão, era, indiscutivelmente, mais para Cr$ 17.000,00, ao invez de .,., rúbrica mencionada. da pela anulaçã:o da verba 9-84-1. a' que as circunstãncias o obrigaram' a·

elevado do que atualmente. Além disso Cr$ 20.000,00, correndo o aumento por Verba 8.11 - Serviço de Utilidade

I
S. S., 22 de d'ezembro de 1948. transpôr, tais como a calamidade pública

não é possivel desfalcar verbas, que a fi- conta da citada dotação 9-34-1. Pública. A T'" d M I de, Fevereiro e as cheiaS de Maio, do cor-

rno,?- elxe1ra! e e o

nalidade a que se destinam é de primor- Verba 4-84-1 Auxílio ao Pôsto de As emendas consignadas na verba em EMENDA reute ano, que assolaram esta comuna em:

dial·-importância.' Saúde de Itaja!. referência para construção de uma esta- Verba 3-30-1 _ Professores Municipais. todos os quaârantes, 'ocasi,!:? quandq, S.

Verba 1-11-1 Remuneração aos In- A justificativa de que a rúbrica em re- ção rodoviária e um fõrno crematório, I N:obre é a função dO professor públi- Excla., viu-se a braços com as maJores di-
.

tendentes. ferência deve ser suprimida, não nos con- dispensam qualquer comentário, talo" co, já pelo amõr que dedica à àrdua ta- ficuldlLdes por' que :tem, atravessado nos-

Justo será a conservação da verba con- venceu. Justo o regime de cooperação do alcance da finalidade a que se destinam, refa do magistério, fazendo deste mister so Município nestes últimos anos. Apesar

signada aos intendentes, porisso que so- Município com O Estado nos serviços .de mais impossivel de momento, a concecu- verdadeiro sacerdócio, já pelO desvelo e dêsse contra-tempo conduziu, S. Exa.,

mOS pela regeição que reduziu o totál das Saúde Pública, que indiscutivelmente lar- ção dos mesmos por não comportar a re- carinho no tratamento à. cr'iança, minis- com rara felicidade, vagorosa, mas efi

remunerações àqueles servidores do Muni-, gos beneficios vem trazendo as classes ceita prevista, pelo que, mesmo felicitan- trando-Ihe as primeiras letras e encami- ciei,temente, a reconstrução quasi total

cipio. menos favorecidas. do ° 51'. Relator pela idéia, consideramos nhando-a nos bons costumes, alertando-a das ruas 'e' ohras dé arte da cidade, ·bem"

Verba 2-54�1 - Serviço de Inspeção de Se por um lado o Município contribui prejudicados. para a labuta da vida que se lhes, esbóça, como estradas e pontes do interior, afó-

Veículos. com a quantia de Cr$ 30.000,00 por ano Verba 8,11 __: Serviço de Utilidade nobre também sei'á o reconhecimento, de ra outras realizações que se faziam mis-

Somos contrário a anulação desta ver- para o Põsto de Saúde - obra de grande Pública. n�ssa parte, na compreensão dês�<l sa- ter no Pêdmetro Urbano. Com deficiên-

ba, pois que, com a mesma, são gratifica- alcance social - aplicada exclusivamente Somos gratos ao ilustre Relator pelo crificio, dando-lhe melhor remuneração da, para serviços de tal monta, na ver

das a DelegaCia e Sub-Delegacias de Po- para seus municipes, por outro, sujeita o interêsse .demonstrado ao distrito pelo para que, em parte, venha compensar-lhe ba de Obras "Públiéas, o sr. Prefeito reali�

licia que, efetivamente, prestam serviços Estado a uma despesa talvez superior qual fomos eleito, apresentando a emen- essa dedicação anõnima. zou com firmeza, as despesas orçamentá
ele inspeção ao Município na parte de tra- aquela somente por mês, ou seja cêrca de da especial para o mesmo. Agradecemos Assim Justificando, e por ser qe inteira rias, sem sacrificar, no decorrer do ano•.

ção animaL Cr$ 360.000,00 ao ano. Daí verificar-se. essa deferência. Efetivamente .a emenda justiça, propomos, na dotação em refe- Cóntinua na 3a' pág.

Até
Até
Até
Até

Até
Até

Até

Até
Até
Até

Até
Até

Àté
Até

Até
Até

Até

50.000,00
150.000,00
250.000,00
350',000,00
450.000,00
550.000,00
650.000,00
750.000,00
850.000,00
950.000,00

1.100.000,00
1.250.000,00
1.400.000,00
1.550.000,00
1.700.000,00
1.850.000,00
2.000.000,00 ou'mais

.....

Cr$
Cr$
Cr$

CFS
Cr$
Cr$
Cr$

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
crS

750,00
900,00

1.000,00
1.100,00
1.200,o() ,

1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00
2.100,00
2.200,00
2.300,00

375,00
450,00
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
850,00
900,00
950,00

1.000,00
1.050,00
1.100,00
1.150,00

Cr$ 12.600,00 Cr$ 900,00
Cr$ 640,00
Cr$ 2.880,00

3.150,Of!
3.300,00
3.4�},).oo

da não mereceu a nossa aprovação.
Verba '6.32.1 - Sel'viço,de Agua ClRÇADO COM AUMENTL>' DIFERENÇA'VERBA

0-70,,2 Cr$ 11.700,00
0-70-3 Cr$ 10.920,00

Cr$ 18.720,00
Cr$ 6.240,00
Cr$ 10.920,00 Cr$ 11.760,00 Cr$

Cr$ 21.600,00
Cr$ 7'.200,00

0-70-6

0-90-2 Cr$ 960,00
..

.640,001-00-2

Cr$ 6.020,00

•
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LIRA TENIS CLUBE - DIA 5 DE FEVEREIRO, SÁBADO GRANDIOSA SOIRÉE CARNAVALESCA DENÓMINADA "NOITE CARIOCA" CO
A COLABORAÇ.ÃO DO CONJUNTO EMBAIXADA DA ALEGRIA -' DULCE CLÉA DANÇANDO RUMBAS E BOLEROS _. OSMARINA MONGUILHO'
,"A RAINHA DO SAMBA" .-. TRIO VOCAUSTAS"IRMÃS JACINTO" _ O PEQUENO OTHELO

-

(T1BBIU) - DlLSA DUTRA, A CONSAGRADA I
TERPRETE DA ORQUESTRA JUVENIL E A ESCOLA· DE SAMBA· DA COLINA - Aí VEM A MARINHA, DESFILE DAS CANDIDATAS. AO CONCUR
SO DA "RAINHA DOS ESPORTES" - MÚSICAS _ DANÇAS - ALEGRIA - MUITA _. l'IlUITA ALEGRIA. - COMPAREÇAM FANTASIADOS
MESMO COM FANTASIAS... DO "OUTRO CAR.NAVAl"... - RESERVAS DE MESAS NA JOALHERIA MORITZ, A PARTIR DO, DIA 1° D
FEVEREIRO. NOTA: AS ·MESAS SOMENTE _��RÃQ_ RESERVADAS_M�!A�TE _�_A!_}�U:�_EN_T_AÇÃO DO TALÃO DO MÊS DE' FEVEREIRVida BacIal Hoi� !OFE�!!J��do Coqueiros Praia

Programct para os festejos carnavalescos
A data de hoje recorda-nostinto jovem sr. Germano Mário que:de Oliveira, diligente funcioná- - em 1.615, uma carta régiario da Agência do Banco do determinou aos letrados minisBrasil, nesta Capital, filho da tros vindos servir nó Brasil, queexma. viúva, d. Judith Liberato conduzissem suas mulheres, por- mais originais.d

Movimentado Bô de Mamão. - ÁS 14 horas, inicio da tarde dansan

e Oliveira.
que a viagem éra facil e a 'terraO

carnavalesca com prêmios para quem se apresentar mais originaln-en

s atos civil e religioso terão muito boa;logar na residência dos pais da _ em 1.654, o Mestre-de-cam- fantaziado. - Bélissimas prendas para senhoritas. Atenção: pede-se a

.
.

t sócios se apresentarem fantaziados.
noiva, a 'Avenida Hercilio Luz po André Vidas de :r',egreiros,

.

_.
.

1\0 68 respectí t· 9 30 '"

d I Domingo, dia 13. continuação dos festejos .carnavalescos patrocin
,

' Iv:amen e as , o guerreIro maxlmo a expu -. ",." "

, e 10 horas da manhã, O ato cí- são dos holandeses de Pernarn- dos pelo diárIo A Gazeta. .

.'
" ",

vil se
.

t t h d . I b -tíu ..

L' bÁ I Páu de sebo com premio para quem conseguir atingir o tope

ra es emun a o por par- ueo, par lU para IS oa: .:
.te da noiva pelo sr. Osvaldo - em 1.680, coincidencia no- mastro (100,00). "

,.. .
.

Machado e exma. consorte, e tal, faleceu no Engenho Novo Quebra-potes c.om magmfIc.as surprezas, Mata galo COÜlpelo sr. Olegário Müller e exma. de Goiana, em Pernambuco; ta; para crue.m consegurr matar o �Icho.
.

."

senhora; por parte do noivo leceu André Vidal de Negreiros, �esfIle� �e blocos carnavale�c?s em barc?s veleiros ornamentadospelo sr. Mário do Canto Libera- natural da Paraíba do Norte; com intensíssíma batalha de confehs e se:pentInas.
o "

to e exma esp 1"" ...."
l' 78- o C pítã A t Ás 14 horas, tarde dansante, que sera aberta com lima alegt e P04

, OSa e pe o sr, Ney = em, ,'" a 1 ao n 0-
'lonése a fantasia",

serrão Vieira e exma. consorte. nío José dã Costa, fazendo a ex-No ato religioso serão para- ploração para a abertura da Domingo, dia ,20 Batuque carnavalesco a partir das 14 horas, S(�
ninfos da noiva os seus pais, estrada de Lajes, pernoitou em guido de extraordinárias surpresas para o povo e para os sócios do
sr. Eugênio Spoganicz e sra. d. o sitio chamado "Pinheiros"; simpático Coqueiros Praia Clube. - Para, melhor comodidade do') ba-Elvira Olinger Spoganicz e o sr. - em 1.825, os Capitães Lá- nhistas haverá ônibus especiais.Tadeu Spoganicz e sua digna zaro de Souza Fontes e Anto-

-------G-----,------C--I-N--E-M---A--S---genitora, sra. Víuva. Hilda Spo- nio Macário de Morais, implí- Rádio uaru] á .

ganícz ; por part,€- do noivo o sr. cados na Confederação do Edr. Clarno Galletti e axma. quador, foram executados em PROGRAMA PARA HOJE
consorte e o sr. Celso do Canto Recife, Pernambuco; f'

.

Liberato e exma. esposa. - em 1.843, faleceu o Briga- 1 9,000 - ABERTURA - Bom Ás 5, 7% hs. Ás 7,::)(� hs, Ás shs,
Aos distintos noivos, que deíro Francisco de Albuquerque I

dia para voee. . . Sessões Elegantes - ÚNICO DIA
após o enlace, seguirão em via- Belo, que, quando' Presidente 9,30 - Arco Iris �usical WARNER BROS - A Companhia
gern de nupcias para o sul do desta Provincia fundou São 9,45 - Orquestra VIenense Bo- n? 1 ._ apresenta um vigoroso dra-
país, apresentamos nossas eru- Pedro de Alcant�ra' hemia

ma, repleto de lances altamente
S'IV"3,S felicitações. - em 1.844, em Santos, onde 10,00 - Músicas brasileiras em emocionantes!'nascera, faleceu o Consetheíro gravações Um esludo psicológico de intensa
-------------

Martim Francisco Ribeiro de, 10,30 - MUZAK .

dramatieidader desenrolado em ma ...Andrada, irmão de José Boní- 11,00 Informativo Guarujá ravilhosos cenários naturais!fácio; 11,05 - Sólos de acordeon SUA UNICA SAlDA- em 1.352, -travou-se a cé- 11,15 - Cyro Monteiro COM: Robert MI'l'CHUM, Teresalebre batalha de Monte Casse- 11,30 - Brinde musical das WRIGHT, Judith ANDERSON, Deantintas IPIRANGA JAGGER.
11,35 _ Variedades em grava-

A:\'TVERSARIOS:
SR. JUAN CARLOS GANZO

A efeméride de hoje assinala o
aniver-sár ío natalício do se. Juan
Cal'los Ganzo, diretor da Cia. Tele
fônica Ca tari uense, '

'''D Estado" envia ao iluslre ani
versarianle volos de contínuas f'e
Jicídades.

:-Bll:'\. l\lILTE ALBERTI SA:\lTOS
Tr41111SCOITe nesta data o aniversá-:rio natalício da exrna. sra. d. Mil

He Alberfi Santos, espôsa do sr. Rai-
noldo de Oliveira Santos, hen-

"!l1l!!Í.SLo proftssional do volante em
· 11. nossa praça. '

.

À distinta aniversariante que,por seus dotes -de coração, con tacom muitas amizades, as felicita-
· ções de "O Estado ''.

"""

�-SR. JP>Lí�IO DE FRETTA.S
"Decol:l'e rriJIoje mais um aniversá·'lrio natalíoio do estimado conterrâ.

neo S1'. PUnI0 de Freitas, compelen",te professor da Escola Industrial
· -de Florianópolis.

O· Ilustre aniversariante, por...certo, será muito cumprimentado
:'Por seu numeroso círculo de ami
�'os, admiradores de sua inteligên-oía e de seu cavalheírtsmo.

ROGÉRIO
-\ �j?

.,

Domingo, dia '6, grandioso banho a Fantasia a partir das 9 ho(haverá ônibus especial). Batalha de conféti e serpentinas, desfilesbanhos e blocos carnavalescos. Prêmios para os blocos e fantazi

VOCE

cais

14,00 - INTERVALO
16,00 - Em tempo de valsa
.16,30 _ Músicas deliciosas
17,00 - Informativo Guarujá
17,05 - Carmem Cavallaro em

sólo de piano
17,15 Marek Weber e sua

Simultaneamente
RITZ - ODEON - ROXY

o sentido da morLe o perseguia
desde sua inf'ancia e se, por um Ia:
do, ela o ameaçava, por outro, O
destino se empenhava em torna
lo um assassino!
l;MA HTSTORIA DE AMOR SE

GUInA DE PEF\.TO PELA FA'fALI
DADE!
No Programa _ 1) - Noticias

da Semana Nae. _ 2) - .Atualidades Warner Pathé Jornal.
Preços: - RITZ e ODEON Cr$

4,80 _ 3,00
ROXY _ Cr$ ![,OO _ 3,00
Impróprio até H anos.

SUSPENSAS; ele ... etc ... etc ...

Vê pasar hoje m.!lis Um sniver
:sano natalício a distinta e grado
.sa ,senhorinha Nilma Leal, Mcte

,

ve'nte juramentada do Cartóri@ do
lRegisto Civil desta capITaL e orna-
'mento da nossa alta socieôade. Possuidora de grande prática,-- o - aceita tôdas as encomendas.FAZEM ANOS HOJE:

que se apresentarem.- -a srLa. Ivete Pinheiro. Roupas de crianças e senho-- a exrna. sr!!; . .Arací Corrêa. raso
_ o sr. Viriato Leal, funcionário, Preços módicos.':dos Correios e Telégrafos.

I RUa Duarte Schutel D. 56,

,-a exma. sra. Marinélia Martins
)Oamliloso, espôsa do sr. Nunes Ca�-
.(Ioso·o estudante Manoel Bernardes Desmascarando ...Al�es, filho do sr. Campolino Al- (Conclusão)'"es. )

rúbricas consignadas pata outra finaU-
'e dade, O que, s6 agora, ao finalizar o exer

ciclo vigente, foi feito, com anulação de
restos de diversas dotações. Digna dos
melhores encômios· a administração do
Chefe do Executivo Municipal de Itajai
que, não contraindo dívidas, saldou com
promissos anteriores e encaminhou, paraaprovação do plenário, uma proposição,
na qual solicita autorização para a con
cessão de abono de Natal aos funcionários
públicos, correspondente a um mês de
vencimentos.
Enaltecendo tão honesta quão profícuaadministração, desejamos à $, Exa. feli

cidades no decorrer do exercício vindou
ro,

S. S., 22 de dezembro de 1948 ..

CANCELIER
Completa mais um ano de feliz

-existôncí a o inteligente men.sae
Rogérío Cancelier, filhinho de �:J',

· J'es1:Üli:l<o Cancelier e de s ua exma.
espósa d. i\lial'ia Carolina Cal\lrCl:)

, Iiçr, residente em Angelina.
SR. ARNOLDO SAB['NO

'Comemora hoje mais um aniver-
',sário natalício o nosso distinto
conterrâneo sr. Arnoldo Sabino,alto funcionário da firma Carlos
Hoepcke S. A. _ Comércio e Indús
ctria.
.. ..iExpressiYas homenagens lhe se·
Tão prestadas por tão grata ef'erné
.r ide, às quais nos associamos, com
simpatia.

"SRTA. EUDóQUIA KOSMOS
'Faz 'anos lloje a graciosa srta,

-Euüóqtlia Kosmos, dileta filha do
'conce'l'tmllillO comerciante sr. Kos

.

mo Apótolo.

SRTA. NILi\JA LEAL

VIDA SOCIAL
Casamento

Spog'anicz-Oli.veira
Constituirá nota de relêvo

:nos anais' da nossa sociedade,
lO enlace matrimonial, hoj e, da
gentilissima e graciosa senho
rinha Maria de· Lourdes Spoga
nicz, formO'so ornamento do
1ll0SS0 set social, filha dileta do
3.catado comerciante nesta pra
ça, sr. Eugênio Spogan�cz e de
sua exma. consorte, d. Elvira
Olinger SpO'ganicz, com o dis-

ros, saindo vencedor O' Exército
aliado (Brasil, -Uruguaí e Pro
vincia de Entre-Rios) sobre O'
do Ditador D. Juan Manoel Ro
sas que, vencido, fugiu para a
Inglaterra. Comandava O' Exér
.cíto Brasileiro o bravo General
Marques de Souza, mais tarde
Conde de Porto-Alegre;
- em 1.852, o bravo catari

nense Manoel de Gama Lobo
d'Eça, então Major e mais tar
de Marechal e Barão de Bato
vi, foi elogíado por ter sido, na
Batalha de Monte-Casseros, o
primeiro a penetrar, logo no
inicio do ataque, na casa da
Sotéa, expondo sua vida;
- em 1.853, em Funchal, Ilha

da Madeira, faleceu a Princeza
D. Maria Amélia, filha de D.
Pedro I e de sua segunda espo
sa D. Amélia de Leuchtemberg.Nascera em 1 de Dezembro de
1831;
- em 1.872, o Governo' Imperial do Brasil dirig;u uma Cir�

cular as legações brasileiras,sôbre as manifestações hostis
da imprensa -argentina contra
os tratados celebrados entre o
Brasil e o Paraguai;

André Nilo Tadasco

tambem usara
KOLVN05"

diz

n_Jo8rt.

�e,(Jne7t:::.--

ções
12,00 Oferecimentos musí-

Estu rlantes sem cardenetas não

para

gozarão abatimentos .

...................... l
.

IMPERIAL _ Ás 7 1,6 ho,ras.
Ultima ExibiçãO'

Um drama chocante, contando
uma inesquecivel historia de amor!

OBSESSÃO TRAGICA
COM: Fl'ances LEDERER, Gail

PNrRICK, Ann RUTHERFORD.
Emoção!
Suspense!
Romance!

No Programa: -.1) - A Marcha
da Vida, Nac. _ 2) _ Gemidos e
GrUlíhidos, Short.
P,reço: - Cr$ 3,00 (unico).

Impróprio até 14 anos

. Amanhã _ RITZ.
OS M,ELHOBES ANOS DE NOSSA

VIDA
.. o.

.

.

Sa:badO' _ RITZ. .

PERVERTIDA
.. ..

o.. .
.

Domingo _ RITZ - ODEQN
A ILHA ENCANTADA

. . .. . .;..... . .

3a feira - RITZ _ ODEON
ROXY - IMPERIAL

TÚ VOLTARÁS QUERIDA
Technicolor

PASTA DENTAL
ROBINSON )

; I

famoso estrê/o do
Diana Produdions

orq.
17,30 Um programa:

voce ...

18,00 Ave Maria
18,05 - Carta Sonóra
18,15 - 4 Azes e 1 Cop_nga
18,30 - Pensamento Social

Catolico
18,45 - Dircinha Batista
19,00 _ Momento Esportivo
19,30 - Noticiário da AgenciaNacional
20,00 - Brinde musical das

tintas Ipiranga
20,05 - Músicas do' novo mun

do

20,15 _ Músicas populares va-
riadas
20,45 - Artie Shaw e sua orq.
21,00 - Rádio Conto Musical
21,30 - Em ritmo de carnaval
22,30 - Informativo Guarujá
22,35 _ últimas melodias
23,00 - Bôa noite - ENCER-

HAMENTO.

C.mi.... Grav.ta.. Pit-;;Mei•• d.. melhorei; pelo., me·
DOrel preço. 16 na.CASAdMI8CELANEA - RuaO. M.fr.

Costureira

BENTO ÁGUIDO VIEIRA
'.l

SENHORA
particfpam aos parentes e pes
soas de suas relações, o cOlltrato' de casamento de seu f!lho
Eug�io Doin Vieira, com a
Srta. ÃrrgeTa Maria Jr. Evangp.-

lista

ANTÓNIO SZPOGANICZ
•

Senhora
participam aos parente� e pessoasde ,suas relações O' nascimento,ocorrido na Mafernida<le "Carlos
Corrêa", de sua filhinha ELIANE.
Florianópolis, 28-1-/19.

ROSATO EVANGELISTA
e

SENHORA
participam aos parentes e pPs
soas de suas r.elações, o Cem
trato de casanl,ento de sua filha
Ângela, com o Sr. Eugênio Doin

Vieira

ÂNGEI.A I) EUGÊNIO
noivos

Florianópolis, 20 dic' ,iã.rreii:o· d�' HN9

Arnou Teixeira de Melo'
Membro da Comissão de Finanças

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Oferece seus serviços.•
•
•
•
•
•
•
•
•
......................�

,
.NEM SE DISCUTE I

J,;m minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ
bIIMl, ainda mais agora que está distribuindo
coroo brinde, vali(}sa� BATERiAS'DE ALU.

MINlO.

M I ;\ V I 'S O
'I Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de
Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE
AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua
.dístlnta freguesia que está aparelhado para atender com

prestesa qualquer encomenda.

I Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

Saco dos Li,�;nões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
Cia. Costeira. . .

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

LIVRARIA ROSA
(RUA �EODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS IDE SERVICOS TIPOGRAFICOS
'

APRESENTAÇlo, IMPECAVEL -- ENTREGA -------------�-----

RAPIDA

I NAVIO-MOTOR "ESTELA"
.

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

Relojoaria ProgrefjSO
de jUGEND 8}> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO- DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por -carta 011 telegrama e pague
aómente quando receber.

N. 9 cr$ 260.00
I

"N, 31 cr$ 100.,00 1

I
I

Despertador de betse
ilumina a noite

SuilÍ.o de qualidade

Uma maquina fotografica
americana de focil

manejo

Noaaoa relogioa aao aoompa nhadoa dos re.pectivo. certificado.
oe garantia.

PEÇAM·NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba Preço Tiradbnt.. 260 - Paraná
.--_-.-.-.,._._....._........._-_......",.�.-_._-J-.,. .........-_,._.,.. -_-....- ....- .....-.-.-.- -

__ ....."...,.....,...,.,.,...,

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

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades Cr$
Receita ..,.... Cr$
Ative........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 1,0 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

I
Diretores:

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

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245.30
142.176.603,�0
98.687.816,30

76.736.401.306.20

:D A T I, LOG RA F IA
Corresponde.nc.1 a

(omerclal

METODO:
Moderno e Eficiente

(onfere
Diploma

OIREÇAo:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
---

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação

Datilógrafa
,diplomada
Cartas a Maria Inês

, Ferreira.

Caixa Postal 55.

.............................. �

. Escritório Técnico
Cid Rocha Arhar�1
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. Interessados que.
tendo regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor
te e países visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu' e�critÓrio
(Rua Presidente Coutínhc' n, 22).
nos primeiros dias de agôsto, -espe-
Irando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes. "

Ouçam diariamente, das 9 àsvI3 e das 17 às 22 horas

RftDlO TUOA' lYO· 9
1530 kilocielos ondas médias de 196' metros"

TUBARÃO --, S. CATARINA

A Ele'tro Técnica
v. Sa., 'já 'escolheu o presen- ra rotativos (únicos' em FIo·

te de Natal para sua Senhora rianópolis), enceradeiras; rá
ou filha? Que tal uma das ul- dios grandes e pequenos, ter
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
na "A Eletro-Técnica", a rua

I
fogareiros e mais uma infíni

Tenente Silvei�a? ,,' dade de artigos elétricos, tu-
Fôrmas,elétricas para bolos do a preços excepcíonalmen

e pudins, abajours de cabecei- te baixos.
,

! _' •

Pedro Medeiros, AlUiliar
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.

o TESOURO
Da instrução está ao aloaDM

de todos. Dá 8&Se tesouro ao tett
lIiIlli.go analrabeto, levando-o a tUa
curso de. alfabetização no GrupO
Escolar São José, na Escola lndUloo
trial de Florianópolis ou na Gate
dral Metropolitana.

· .. .. ..
.. ..

o VALE D0 ITAJAJ
Proeure� na A�t.",I.

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVR.ARIA

ROSA

Comissão Executiva dos, Pro
dutos de Mandioca

_

Para os devidos fins. levo ao conhecimento dos 'senhores inte+es

sados que, d'orâvãnte a séde desta 9a Delegacia Regional funcionará à
rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

Flocianópolis, dezembro de 1948.
THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

............. " . . . . . . . . . . . . . . . . ...

FERIDAS, REUMATISMO .::
PLACAS SIFILITICAS

·Elix'r de Nogueira
Medlcaçao P'IlxiliGr' no tratam,�*�

do ,um.

F�RMACIA ESPERANÇA
lo ".l'1Il&�.tfM !RLO LAU8
R.,. 1aI ..ri .... lII",mO

." ti ..u&llP,lru - R 'ide - ..."'"
,

...nu - .uu... mu....
r a.rau.--. pata 1'M4t1&úrt. lIllt4iCi!4ll

,
. ' ..

• •••• .. • , ••••• -i , •• , ;. ....... o., •• lo. to 11>" li.

SENHORITA!
A ult.ima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT
IEM GARRAFAS 'GRANDES

I Preierindo-o está
acompanhando a moda.

lransportes regulares de cargas oopôrto de

SÃO FR4NCISVO DO SUL. para N0\14 'ORR
InformC1gõe. como. Agente.

P�orien6po'18 - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 '( Eni. c eleg.
São Franci.co do Sul - Carlos Hoepcke S/A -CI - 'Telelone I) \4 '» � � vi ;\CK

ICasas Pré-Fabricadas
Desde CR$ 300,00 a CR$ - 500,00 o

melro quadrade
Ccnsnlte-aos sem compromisso

Reinisch S/A - Rua João Pinto, ·44
Tel,",grama REI � ISCN Ptor-tanõuotts

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o mais prov..vn
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 MA G N É S I A
BISURADA que tem ação
neutralizadora e facilita o

funcionamento regtrlar do
estômago. MA G N E S I A

, BISURADA alivia rápida-

(ente
as perturbações es

omacais causadas por ex

cesso de acidez,

Em pó e em cornprimidos.

\ ,

MA G N E 5 I A
'0

BISURADA

ParanáGuia do INDIGESTão?
f?ublica relação dos comerciantes e mdustriais com seus enue

reços.
Cada guia e vendido aco-noanhado de um mapa rodoviário do

Paraná e Santa Gatarina..
Hedação : Rua Prudente de Moraes, n. 626. - Curitiba.

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

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

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM ÇOMERCIAL
DEPARTAMENTO E1Vi: SANTA CATARINA

Curso Para o Comércio Hoteleiro e Similares

CURSO GRATUITO
Torno público que o Departamento Regional do Serviço Nacional

de Aprend'izagem Comercial, instalará, em o .próximo dia 5 do C01'

r'snte ás 15 horas, um curso pratico preparatório que dará conheci
mentos necessários à matricula em um curso especializado para gar

.

çons, cosihhei ros e. copeíros.
'

Poderão ser inscritos as pessoas que exercem ou pretendem exer

cer atividades no comércio hoteleiro e similares.
A duração do curso é de g a 4 meses e as/aulas funcionarão i� se

gundas, quartas e sexta-feiras, com horário diurno e noturno.
As matriculas poderão ser feitas na séde deste Departamento Re

gional, ii. rua Arcipreste Paiva n. 5 - Sobrado, das 9 ás 12 e das 14 ás

I. 17 horas.
-

FLÁVIO FERRARI - Diretor Geral ANTIÁCIDO DIGESTivO

Q-uarto na Praia

uma sala de jantar e 1 grupo estou
fado.' Motivo ide viajem. Tratar à
Rua Conselheíro Souza França n.

22 ou telefonar para 1.3'!4.

I

Casal sem filhos procura
quarto com pensão na praia.
Cartas para esta redação ende

reçada a C. M. P.

ASSOCrçÁo BR_�SILEIRA DE
ESCRITORES - SECÇÃO DE

SANTA CATARINA
, De ordem do sr. Presidente con

voco os sócios da A. B. D. E., Sec

ção de anta Catarina, para uma As
sembléia Gerál extraordinária, a

realizar-se dia 4 de fevereiro, sex
ta-feira, ás 19,30 horas, na Bíbli
otéca do Clube XII de Agôsto, afim
de. deliberarem sôhre a seguinte
Ordem do Dia:

a) Eleição para o preenchimen
to da vaga do membro renuncian
te do Gonselho Fiscal.

b) Votação do ante-projeto de

Regimento.
Florianópolis, 29 de janeiro de

1949.'
Fúlvio Luiz Vieira - Secretário.

Vende-se

5

VOE
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D,RGENTINI.

p a r a

Dois vôos semanais
em ombcrs direções. .

• PC5sagens
,
• Passagens de Chamada
" Carga e Encomendas

�mé�iS"S
"'.'

SIJ:JJ.NIJ!NA I'IJiN
I

.

/l.IRK.INESi !lJftETEM
linhas Aéreas Escondinovos

.

•1Ii!;l;� Informações e Reseruas:�§R",

RIO:Av.RioBranco,277-lojalBD �
Te!s. 22·2870 'e 32-6583

SÃO PAULO: LadeiraDr. Falcão

Filho. 56. s. 1075 - Tel 6-4965

RECIFE: Avenida Rio Branco,
155 - T e I e Y o n e 9 O 3 2.

Ou em tãâas as Agências de TUrismo e

representantes da "Aereoias Brasil" (f

"Cruzeiro do Sul", em toao o Bmsíl:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atraentes noitadas de basquetebol na quadra do Lira Tenis Clube, serão

sexta-letra, sábado e domingo próximos, com a apresentação do Iamoso «five»
Floresta, vice-campeão paulista, que' terá por contendores os clubes locais

Ubiratan, Taubaté e Caravana do Ar"
..__ -. ,;i.�__ _. ._._.__•••......,._._._a.._._. .___._. .,._._....,. __- ••_ _-••_._-_ _-_••."".........,. ._- __ -_._._-.....,.�••-_•.i- _._-.,._.._ _

-__",._.. h·.J-_·.---_.-�-....,..,..,.
\

'

realizadas, n

.de

·1Ii_ lár�� i' iIi Iara �.. ,�U i
o Campeonato Estadual de' prevendo-se a quebra do novo

Futebol de 1948 ainda não está record de bilheteria que foi de

perdida para nenhum dos qua- 20 mil cruzeiros apurados no [o
dros participantes. Dois líderes go de domingo ultimo entre
e dois segundos colocados pela Paula Ramos e América, aqui
diferença minima de pontos na realizado.

.

tabela de classificação. Vencidos pelos rubros de Joín-:

Domingo próximo mais uma I
vile os paulaínos irão e�. bU�Cá.

etapa será cumprida. O Palmei- de �ma gr�r:de rehabIlltaç�o"
ras de Blumenau virá a esta I domingo proxlmo, quando terao

capital bater-se com o Paula I pela frent,: os. G�{)(;I?-.Q9� eom-,

Ramos, .
local e o Ipiranga de

I panheíros
dê Te1xeirinha, os

Canoinhas, receberá a visita J quais formam uma êquffl� res
do América, de .roínvne. peitável e estão dispostos a con-"
De maior importancia

.

será a quistar uma \ vitória de mérito'
peleja a disputar-se na ilha en- que vingue o revés lhes foi ím
tre o "Leão do Vale.do Itajaí" e posto pelo conjunto de Forne-.
o "Esquadrão da Fibra". Muito rolli, lá em -Bíumenau, na se

entusiasmo desde já vem des- gunda rodada do primeiro tur
portando a peleja de domingo, no.

Os esportistas catarinenses farão
.

festiva
recepção à embaixada do Floresta

,
Taubaté., o segundo ad·versári 11 do vice-campeão paulista
Mais um dia e o público da ca-Ihão de ficar por muito tempo no forma e de pela primeira vez, em

pítal catariIi�n�e terá a op�rtu-I coração
de todos os catarinenses prélíos interestaduais brilhar de

nídade de VIbrar de emoçao e As partidas que a grande e maneira a formar um grande
entusiasmo ante as jogadas téc- categorisada equipe de S. Paulo cartaz em todo o Brasil. A Associação Box Amador, re-
nicas do Floresta, vice-campeão vai travar em Florianópolís são A força de vontade sempre ca- centemente fundada nesta Ca-
paulista de Basquetebol. de molde a preconizar muita racterizou o esforço da rapazía., pital por um punhado de adep-
A grande equipe bandeirante sensaão.

.

da do Taubaté. Eles jogam com tos fervorosos do esporte do
ostenta, 'no momento, a sua me- Ao Ubiratan caberá as honras alma e coração e não param en- muno, deu ínícip ás suas atívt-
Ihor forma estando em condi- da primeira partida na noite de quanto não conseguem o seu ob- dades, fazendo realizar, sábado
ções de· exibir um padrão que amanhã. jetívo: a vitória: ultimo nos salões da Associação
tornou a eq-uipe jamosa em todo Ao TAUBATÉ, o mais novo dos Conta ainda o Taubaté com

I
Atlética Barriga Verde um atra-

o país e que foi capaz de superar clubes filiado à FA C, caberá um publico que simpatiza com � ente "show " dansante, que con-.

o melhor esquadrão do "norte do jogar a segunda partida, frente o seu esforço e as suas cores e tau com a valiosa cooperação de
país, pela dilatada e sensacional ao FLORESTA. estará presente para incentivá- um afinàdissimo "jazz-band"
contagem de 67 pontos cç�:Jltra 33 O jogo do Taubaté será no-sa- los durante toda a partida. fazendo-se ouvir diversas vezes

Tudo o que se disser a respeito bado, dia 5, e terá início às 2Q Acreditamos
-

sinceramente lindas canções pela distinta
da equipe do FLORESTA não se., horas. ,; Ique o TAUBATÉ vai brilhar em

I
senhorita Osmarina Monguilhot

rá suficiente para colocá-la no A équipe de Eugenio Muller' toga línna na partida que vai l que dia a dia vem se firmando

lugar que realmen�e r;nere.ce. .1 está se preparando com grande jogar con�m ã maior eq�ipe d� 111M
nOSSOs meios. ffi\lSicaiS Ç9�

Todos os florianópolitanos afinco. Sabemos que o Taubaté S.Paulo.' sua delícícsa voz. AplaueUrooSl a:
conhecem muito o 130TArOGO, solicitou o auxilio do B. Verde I tnlC1ativa

da jovem associação
'Gu: aqui jogou o ano P�SSà�O, e do Lira para a constituição VASCO DA GAMA x ;;fl6 .

de box, �§�êtânâo que os seus
-deíxando uma grande saudade, de uma equipe capaz de brilhar . .

__. _ dirigentes conHiUiém rírmes na,
-pelo seu padrão maravilhoso de intensamente ante a renomada

.

CIdade do México, 2 (V. A.)· <"f De sua viagem ao Rio de Ja- batalha pela ímplantâeão dessa
O Vasco da Gama, do Brasil rea- .

1jogo. equipe de, Masssnet e Alexandre. neira, ande permaneceu a guris modalidade esportiva em nossa,
Iízará hoje a sua 7a.· exibição �·"rc t·Poís, a mesmíssima equipe do Lá estará a rapaziada azul, dias', r€l!;reSSOU há dias o es nna., capital.nesta capital enfrentando ama-BOTAFQGO que aquí esteve, foi certa de poder brtlhar a todo nhã o time do Oro.

' do despol'ti§ta Orlando Scarp�- . . . . . .. . , '.,.....
. �

derrotado pelo FLORESTA pela vapor e de 8e antepor à classe lli, více-presídsnte da Fedêração I 0 BANCú INTERESSA-SE
-eontagem de 44 x 33. Cremos que índíscutível da rapaziada ban- TRANSFERIU-SE PARA O LIRA Catarinense de IJéspoftós tl Íí= (> Bangú, desejoso de formar
'esse fato, por si só, diz muita deirante. \ O professor de educação física gura de relevo nos Méiõs comer- urnli" .equl'1e respeitável, já con

coisa, a respeito do poderio da Acreditamos, até, que a para- .t,osé Barão, que há tempos vín- cíaís e industriais, da .EStado. ttàtOU i)S.I> Ct..�nsuinados craques

:maior equipe de basquetebol de da será dificil, muito dificil mes, f'
cuidando da forma física dos'

"., , �."" Mirim. mnlma. e Rafagnel-i, es-

São Paulo, no momento.
. mo, para o FLORESTA.' gadores do Paula Ramos. aca- taI1ci()' a,gOfâ com' suas vistas

'E o FLORESTA, no momento, O Taubaté se aprontando dlà- a de transferir-se para o Lira NOVA DERROTA DO QUADRO voltadas pafa, (1 meia: "

esquerda
pois, um quadro superior àquele riamento, afim de pôr-se em I Tenis Clube. CARIOCA Ismael, ciô Vâ§CC! da Ga�·
do Botafogo de Evora e de Guio; -

- -

-

------ Jogando domingo ,na cidade . ,. ... .. . ...

lhe'rme. FEDERA:Ç,ÃO ATL:ÉTICA CA;TARINENiSE
de S. Francisco do Sul, o esqua- BOl'AFOGO X CORINTHIA�:Cf',?>

Basta dizer que o FLORESTA NOTÀ OFICIAL São Paulo, 1 (V. A.) - O Bofafo.-!.
. TEMPORADA INTERESTADUAL DE BASQUETEBOL _ ASSO":IA-

drão carioca, Valim, foi vencido
foi a única equipe brasileira que

- .� 1 Atlétí I I 5 t t gr@� campeão carioca, doming-o der-
çÃO DESPORTIVA FLORES'T'A DE SA-O PAU;LO

pe o e ICO oca por en os �

::forneceu dois jogadores para o 'a 3 rMáldo pelo São. Paulo; voltará .a
C

. -

d
�. .

selecionado brasileiro que dis- ,
otmssao e recepçao

.' Está portanto de parabéns o estaí eap ital no, prim1eit'ó doming�
putou de maneira tão brilhante Dr. Osmar Cunha - Dr. Osvaldo Bulcão Viana - Coronel Lara IU- f tb 11 tarínense.u para: enfrentar o Có>t7nthíans. l

I S J V"" H'l· S I D
.

00 a ca armense, com as es- J
• as OLIMPIADAS DE LONDRES. )as - o on leIra - e 10 a ,es""":'" r. Raul Schaffer � Tenente Alh"'r- t 1 ·t· d C

.

S ..
.

- .
.

�

. pe acu ares VI onas o aXIaS e
O quadro titülar brasileiro era o

to antos - LIma Fa]ardo - Dr. Joao Bonassrs - Eugênio Müller -

d Atl't· f t
_

�eguinte� Rubens Lange - Pedro Paulo Machado __: Aribaldo Povoas _ Dib Che-
o. de ldco'R�ende Jao c�mpeao

.

C· M N W I
.

. ama OI' o 10 e anmro.
MASSENET _ RUI _ ALEXAN- rem - Iro arques Ulles - a dIr Santos - Hélio Milton Pcrc;i- ,

DRE - ALGODAO E ALFREDO. ra - Moacyr Schutel - João Kuehne - João Erainer - Nirefs ,:a- UM NOVO CASO PARA O T. J.
Encontramos, entre êles, de

viaras - Osmar Meira - Bento Alvaro Gonçalves. D. nESOLVER
pronto, Alexandre e Massenet,

. Delegados,da F. A. C. junto à· embai�da Ante-oritem deu entrada na

que são integrantes da equipe C�pitão Mauricio Spalding - Ell�enheiro Heitor Ferrari
:- .Tos(� F. C. D., dentro do prazo legal,

do Floresta, nesta temporada Gusmao Andrade - Dr. Paulo SchadeImantel - Tenente EuclIdes Si- .

t t I d·_ . _
... . '.' o recurso m erpos o pe a lre-

que farã vibrar o coração de to- moes - :apltao N:lson Carp:s -.Osvaldo MeIra - Dr. NIVlO Ancrafie toria do Paula Ramos, protes-
dos os catarinenses.

.

...- Dr. Jo:o Bo�assIs - WaldIr Gnsard.
. tando contra á inclusão no qua-

, O Floresta chegará amanhã, � .

PartIda - A. D. Floresta x UbIratan Esporte Clube dro do América de Jclinville
sexta-feira, pelo avião da TA BA I_Iorano - 20 horas - Juizes - br. Pau�o Schdeim�ntel e Na:wre- no prélio de domingo ultimo:
quando o povo e ·os esportistas

no SlJ�as - �elegado da F. �. C. - �r..HeItor ��rran - Apontador do arqueiro Gonzaga, e pleite
de Santa Catarina terão opor-

- Jose Gusmao Andrade - Gronometnstas - HelIo Sales e Osvaldo anda os pontos da partida, ven-
t 'd d d Meira
. um a e e apresentar-lhe

o. I cida pelos americanos por 2x1.
magnifica e festiva recepção. / .2 PartIda - A. D. �loresta x, �aubaté Esporte Clube .

Alega o clube tricolor que o
A Federação Atlêtica Catari-

Cf Horar�o - 20 hora� ,:- Jmzes
� Helio Sales. e Aldo Nu�es - Dele� Jogador em questão foi posto no

nense convida a todos os espor-
",ado da F_. A.. C. Dr. NIVl? Andn�de� Apontador - Dr. HeItor Ferran gramado em situação irregular,

tistas em geral, entidades, asso-
- Cronometnstas - Jose Gl\smao Andrade e Dr. Paulo Schademanlel. tendo sido inscrito pela Améri-

ciações e o povo em geral para
3° .:�rtida - A. D. FI�resta x Caravana �o Ar Espo�te Clube ca, transferiu-se para o Agua

recepcionarem a simpática em-
HOlauo 20 horas - Jmz'es - Nazareno Snuas e :Énco Stratz .Tor. Verd d C ·t·b t t d
D I d rl F A C J

. e, e un I a, con ra a o
baixada paulista, no trápiChe da

- e eg� o).'a . . J. ?se Gusmão .de Andrade - Apontador - Os- como profissional, retornando
.:Alfândega �entre as 2 e 3 horas v�ldo MeIra - CronometrIstas Dr. He!tor Ferrari e Cap. Mauricio Spal- logo

'

Joinville onde disputou\ �n� a ,

da tarde. '"
'.

. o campeonato.As preh�nll1�res. seroão rea!isada.s ás 18,45 horas Aí está mais um caso graveTaubaté, o segundo 'adversário. Flonanopohs, 1 de FevereIro de 1949. para o nosso Tribunal de Jus-O Floresta e sua 'teml1l0rada '0� , smar ,cunha, presidente' tiça resolver.

ORLANDO SCARPELLI O FESTIVAL DA ASSOCIAÇãO'
BOX AMADOl::G

Para a cútis.
Para o banho'.

Para as crianças,
o Sabonete de Reuter - é prep...
rado com substâncias balsâmicas
e benéficas, descobertas ii custa
de minuciosas pesquisas e con,"

/provado pela experiência de cincO'
gerações. ' •

I nteT"Cóntinental.

I'

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O INSTITUTO PINHEIROS _:_ (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
, i lem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Faz�ndeiros

Clinica Médica e Cirúrgica do
!
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série

DR. AUJOR LUZ dêsses produtos.
Médico-Operador-ParteiI'G

'

Os primeiros já a venda, são:
Doenças internas de Adultos e SULFAGUANIDINA: Tubos de 19 e vidros de 100 comprimidos de

'. Crianças.' e,#o g.
Alta Cirurgia _ Cirurgia Geral _[ VAGINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3- e frascos de
Doenças de Senhoras _ Partos -; tôu cm3.
Vias Urinárias _ Rins _ Coração' SÓRO ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cm3.
- Pulmões _ Estornago-v-, Fígado' VACINA qJNTRA BRUCELOSE: Ampolas de '20 cm3 e frascos

Tratamerito . da Tuberculose
'

de tOO cm3.
Raios X _ Eletrocardiografia VACINA ANTI-RÃBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10. cm3 e, frascos
Praça Pereira e Oliveira (atráz do de 100' cm3.

'

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

__ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Br. Milton -Simone
Pereíra

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CI,RURGIA GERAL
Dos Serviços dQS Professores Bene
dicto Montenegro e Piragíbe No

gueira (São Paulo)
Oonsultas: nas 14 ás 17 horas
RUIi Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e �édico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE' SENHORAS _ CI-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle' 'e tratamento
especializado da gravídês, Distur
bios da adolescência e da menopau
aa. Pertubações menstruais, �;l�1,\.
mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia. plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E 01�E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová-
rios, hípopíse, etc.) "

IHsturbios lIlervosos - Esterrlíuade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 .; Td.
1.461

, Resid. R. 7 de Setembro - EãiC.
Cruz e Souza _ Tel. 846.
----------------------------

DR. POt"YDORO ERNANI DE S
THIAGO'

Médicó e parteil'�
Do Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es )e,
clalnrente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gíarí
dulas internas

Cllníca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: -'

"Pela manhã das 10,30 U 12
horas

.

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA: ,

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

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 horas e à tar

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

65 _ Telefone 1.422.

Dr. 8uerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico _ Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS _ NARIZ e GAR.
GANTA

• Tratamento e Operações
Residência: Felipe Smmidt, 99

. Telefone: 1.560
çonsultas: Pela manhã no Hospitai
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr. Roldão' CODlOni
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - 'MOL�STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade áe Medi·

ema da Universidade de São Paulo.
'onde foi assistente por virios anoo: nC'

Serviço Cirúrgico do Prof. Alipj&
Corrêia N�

CirurlIÍa do estômago e vias circula
res. intestinos delgado e". grosso, tiroi
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovârios e trompas. Varicocele, hidre
ceIe, varizes e hernas.

Consultas: Das. 3 ás 5 horas, • rua

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

Residêntia: Rua Esteves Junior, 170;
Telef.,]\!l. 764

.� ' ..... : ..... I)r:e laillO-" Fontet·�· �
.

«, •

. Clínico e operador
Conoult6rio: Rua Vitor Meireles, 26.

Telefone: ).405
Consultas das 10 ás 12 e da. 14 ,.
I! hrs. Residência: Rua Blumeiunl,

22. - Telefone: 1.6?0

Dr. M. S. Cavalcanti .

C1inica exclusivamente de criança.'
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M, 73:1

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assístên

. cia a Psicopatas do Distrito
Federal

Ex·lnterno de Hospital Pslqutâ
trico e Manicômio Judicfário

da Capital Federal
Ex·lnterno da Santa Casa de 1IC.
sericórdia do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

'Nl!.'RVOSAS
Consultl5rio: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de oar

'!'alho, 70.
Das 15 às 18 horas

. Telefone:
Oonsultórfo - 1.208.
Residência - 1.305.

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

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 hor,..

Ile.idência: Felipe Schmidt >11. n.
Telef.,812

VENDE-SE por motivo de mudança
Orande área de terreno, ià cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

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

Carros para o interior do "Estado 180m biD�cnlo
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a cónceituada Grande visão

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente _ Curitiba
RÁ�íDO SUL BRASILEIRO _ Diariamente _ Joinvíle

EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
cl excessão de sábado

EXPRESSO BRlJSQUENSE _ 2a., 4h• e 6a• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 3a• e 6a• feiras

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

/

QUER VESTIR·SE COM CONFORTO E ELEGAMCIA 7
A

Meno
PROCURE

, Alfaiataria
�U8 Felippe Schmidt 48

Produtos Veterinarios

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

t
Brevemefíte o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: 'I'erneeina (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . � .

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
nento de Veterinária.

-

Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

centrados na localidade de residência do solicitaste.
I

.. Arvores -fruliferas··
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentaís nas

melhores qualidades oferece o �ande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá _ Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

Coqueiros Praia
A VI 50

Clube
O encarregado tem o prazer de avisar àos senhores associados que

continua fornecendo refeições e bebidas geladas. �
•

II C A P I T A L A R II
Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de,carater .
assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

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

inicial .de Cr$ 11.J,oo apenas.
Participação nos Ineros

v_-_-_,..,....-_-_-_-_-.-_-_-_-..-_-_-_·..-tJ"....-_-_-..-..-_'.-_-_-.-.__-. _-.-.._.- ,_-. • w --
..

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coujion .
abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos

quanto antes, o nosso Cadastro Social.
Nome , ...•...............

Rua Est. Civil , , .. �.. D. Nasc. .. I
Mãe
Pai

••••••• e e
.

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

.

Florianópolis - nesta redação ou Escritóri� 1. de A t.
Barreiros _ com o proprietário Mathías Iha.
Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

.

Emprego' ou Cargo . .

Alves. Cargo do Pai (mãe) •........... . .

Observo ,1 .

•

Visão maior e mais perfeita!
que a de um bom bin6culo

alcança quem tem aólida
instruçãc.

Bona livros, sobre todo. o.
/ assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Elerianôpclie
..

FRAÓÓEZAS' EM" GERAL'
•

VINHO' CREOSOTADO
" S I L ,V. E I ,R A "

-••••••••••• ',4o �

SRS. ASSINANTES
Reclamem" imediata

mente quálquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes,

Q&

Re presentações
ou Pracista
Oferece-se para Laguna e Sul do

Estado, ofertas com detalhes lA

Caixa Postal nO" 109
�,'

. Laguna - Sta. Catarina
/

Procístos
Eséritório, reôem organizado,

precisa de "pracístas" para traba
lharem nesta cidade e no interior,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro
.

22, 20 andar, das 8 ás 11

CASA MISCELANEA di.tri
buidora do. :Rádio. R.:C. A
Victor. Válvula. e DiICOI"
Rua Conselheiro Mafra

Muitas felicidades pelo nasclmell
to de seu filhinho I

\

Mas, não esqueça, qne o melbol
presente para 9 seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CUnITO
MUTUO PREDIAL.
••

'

'! 4o4o 4o .. 4o 404o4o ••• !II ••••

Artigos de uso

doméstico
Você poderá ganhar de Cr$

50,00 à Cr$ 100,00 diários, venden
do artigos de consumo domestico.
Informações ma Praça 1 de No

vembro n. 22 _ 2° andar.
................................;

FabricantG • distribuidorell da. afamado• .can·

f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. POIII.Uê um gran.
d••Ol'tim.nto d. 00gert\iro.� t �j.oad(!.,' DT1"E\1I
bona • barato., olc;rodõea, mo?',in .. '. ,;n';om.nto�

para alfaiate.. Que 'f@ceb", di:r(lltornent.. dOI)
Snrll. Cam.I!'.oIIlli=r.t•• do intClrior ao IJl!!lntid...,· d .. Ih", fa:c .. r ..m 'uo""

FlorlanbpcU •• - FILIAIS.m BlurDl9nou • Lode".
Mbl"\ealll, ,. Ccuc ·A CAPITAL- ..hamo Q a t .... ",lio dalll

v�".,�&n l"Ir1talii dê Ittf.t'l.."'l'l'lft'l .ua. comprolll. �ATRJZ .Im

,I
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. , 8 X 4! "TUDO POR BLUMENAU. "NA CÂMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU ESTÁ FÓRMADO UM BLOCO UNIDO E PA
,TRIÓTICO� COESO NO SUPERIOR EMPENflO DE TRABALHAR PELA GRANDEZA' DA PRÓSPERA' COMUNA CATARI-,

,'NENSE E A COLABORAR DECIDIDAMENTE COM AS ADMINISTRAÇÕES DO ESTADO E DA UNIÃO. HOJE, ÀS 9 HORAS",
, '\

1 SERÁ EMPOSSADO O SR. GUILHERME JENSEN, NO CARGO DE PREFEIT� BLUMENAUENSE. -:!

�Oe���é�d�i'���s Na 'Câmara'.Mun,icipaJ':
Do comité pró-monumento Eleição da'Mesa para o 3' periodo legislativo, - Reconduzido lf.

Presidencia o sr. Batísta Pereira, - ln Memoriam de
Vidal Ramos,' recebemos e a-

gradecemos a circular sob n? José do Vale Pereira. - O PSD tem novo líder'

1, CJ..ue nos foi endereçada on- ELEIÇAO DA, i'.mSA Jati va, um minulo em silêncío, In

Florl.nÕpolls, 3 de F-evereiro de t949 \te��municamos a V. S. a cons-
Após declarar' iniciados os tra- memoriam do pranteado compa-

balhos do terceiro periodo legis- nheiro, sempre presente aos tr-a-
,
'.. tituição, nesta Capital, do Co-

Ial.ivo, o sr. Batista Pereira anun- balhos legislativos. Requereu, aín-.

O MOMENTO
çressistas uma indicação autoriza- mité Pró-monumento VID.I\L'

, ' cíoua eleição da Mesa da Câmara, 'Ia, fôsse comunicada essa homens-
,

da, c/ue deoeria importar no corres-
.

RAMOS, cuja finalidade con-
tomando as providências necessá- gem a íumilia do extinto.

.

"

.
potulente esfôrço das operosas Po-Isiste na ereção, em Florãanó- rias à votação, sendo a urna exami- Terminado o seu' discurso, o sr;

Em iôrno de um ato de legÍtimw pulações distritais por emancipar- polis, de um monumento a Vi- nada pelos lideres Oswaldo Macha- Manoel Donato da Luz, da U. D ..

amparo a interêsses de laboriosas
se do Pdsett,d� dete1'1ni�ismo reqio- ii�l Ramos, varão de tinScignteS do e Gercino Silva.

,-

N., teve palavras de saudade ao

popttlaçõ�s e núcleos econômicos
tuil- e _Q qI1t1'1I', sob maiO?: afluxo d.e vIrtudes,. a quem San � a a-

Procedida a chamada dos vereá- colega desaparecido' e Lôda 'a Casal'

de possibilidades de expansão atro- at_ençoes .gove1'n�mentazs, condi- rina muito deve,

especIalmen-1 dores presentes, sendo 8 do PSD e conservou-se ,de pé, .em Sl1êI1Cio,.
fiadas 1JOl: injustificável dependên- çoe� de a�I,�onom'W, d�nt:o da evo- te �o setor educaclO�al. 5 da UDN teve início a eleição, prestando, assim, merecida home

:cia poiitico-adminisiratina, o ude- lução PO�ttlca e economlca do Es- Sao membros do Comité: Pre-
cujo resultado foi o seguinte: Para nagem 'à memória do companhei-,

nismo vem tecendo intrigas fóra do iado, F�I o aue aconteceu. � pala-, sídente d: Honra: J?esembarga- Presidente Sr. Batista Per-eira, TO roubado à vida estupidament�.
Vl'a, orientadora aue o S1'. Nerêu dor Hennque da SIlva Fontes 7' t' .

id tEstado, com o, intuito de indispor � com vo os ;' para vice-presi en e'
Ramos sel1teára no memoráoéi en- Presidente: Professor Luiz San- G:d BV'Lt' 8 t'

'

.'

r
,. • ,.

_ • • sr. UI o o com vo .os; pdl'a NOVO LíDER DO PSD
seio .de "" _decI'�no amversaI't� de ches B�zerra da Tnndade - VI-

10 secretánio, :�r. Jairo Collado, O sr, Armando Valéria de Assis:
«dministrução vzngou nos esiimu- ce-Presidente: Deputado Artur

com 8 votos e para 20 secr'elário, foi escolhido, pelos companheiros"
los patrióticos de quantos queriam. Müller - 1° Secretário: Deputa- tritui, criando alguns municípios ao o sr. Osn i Mainoldi Oatíga, com 8 para seu líder, na legisla ura que:

encontro, uliás, de reclamos ex-
ver ençrandecida e sempre mais do Alfredo Campos - 2° Secre-

votos, O sr. Oswaldo Machado, bem se inicia.
rica 'e terra catarinense. tário: Jornalista Plácido Justí- .

pressos das respectiuas populações, como ó sr. Vitor da Luz Fontes,
Não se fizeram, portanto, à ima- no Tourtriho Gomes '- 1° Tesou-

haja desmembrado velhas comunas" d
'

1 'dá
. tiveram 1 voto, o primeiro para

, _ qem. e mero capric LO parti ano reiro: Industrial Altino de Olt-
algumas das qUQlS sao governadas d

'

'S C
Presidente 'e o segundo para vice-

. �_ '
. as novas comunas e anta ata- veira _ 20 Tesoureiro: Deputa-

por prefe�to'S udenisias, acharam os 1 . "

' presidente.
.. .

t d E t d
.

I
. 1'lIW. Nem ·0 processo de sua cna· do José Maria Cardoso da Vei- ,

I IOpOS1CWntS as o s a o vwve _ , .

.

Empossada: a Mesa, SO) pa mas

l t 'd l
cao se trtursinoú dos preceitos cons- ga.uma campanna a ravc,s a qua S·} .. .. _ • • da assistência, o SI'. Oswaldo Ma-

, t 'l id
-' titucipnuis, nem faltava aos disiri- Na sessão de instalação do

emsn es asse aque a provI encui mn . , chado saudou os seus componentes,
•

I f
.

d t d 'P S
tos desmembrados de atitiças sedes Comité, ficou deliberada a orga- di d d

.

d dmove acclOSO, a. par e o ,. . izen () , os desejos os· e sua

D. Já tiuemos ensêio de refutar niuicipais as condições imperativas nízação de Sub-Comités nos mu-
bancada para que consigam reali- em guerrapara esse desmembramento, Digam nicipos, com atribuições de an- '

'

essa versão i",undada, que só imo ' zar mais uma etapa vitoriosa de
'

pressiona os espíritos menos avisa-
o que disserem, o ato visou o inte- gariar fundos para a execução trábalhos em beneficio da coleti- Nova York, 2 (U. P,) - O gene-·
résse e as aspirações gerais e se do monumento.. ral Eisenhower, antigo chefe de;

dos da verdade dos fatos . vídade �lorianopolense. O sn. Ger-
enquadra em incontestável legiti-, E- nosso deseJ·o .. que na orga Estado Mal'OI' do ExercI'to dos Esta

E a verdade é que entre os llW- -,.
.

-

cino Sil:va, líder minorilário, se-'
ln.

-

nicípios atingidos pelo ,desmembrrí�
midade. -nização dos Sub-comités, sejàm clmdou as palavras do seu colega. dos UÍlidos e que atuálm€llt,e ocu'pa,

'menta, o maior número se conta
Pm'a qlle possam tachá-lo de vio. aproveitados todos quantos de- IN MEMORIAM DE JOSÉ DO VALE a presidência da Univeúidade de-

t d't
-

d' t
' 'lento ou faccioso, serd p1'eciso que sej'arem cooperar para a efeti- PEREIR.A Columbia, discursou numa reuniãÜl'

en re os e SI uaçao pesse ,u a, co- . .

' ,"-

-

f 'l 'f'
se demonstre tanto a sua znconstl- vação desta justa homenagem A

'

A d V I" da "New York Staate Bar Associa-
mo e act verl tcar-se. . .'.

. .

seg-UH' o sr. rman O a erlO

IN-' t
'

t
-

I
tuclOnaltdade, como a sua tnconve� sejam quais forem as suas ati tion" (Associacão dos AdyogadOs;

ao nos l'az ao assun o, porem, .
,., , , .

'

-

de Assis novo líder da bancada do

(!. -intencão de ovor' as razões maio�
niêncza do pont(J�de-vlsta admmls- vidades politicas, para que o PSD, em ,palavras repassada1s de do Estado de No:va, York) � Entre-

.

f'
�

d
.

d trativo a sua desvantagem para 'as monumento a ser erI'gI'do re olltras cOI',sas, afirmou o g'eneraL
1'es aos so Ismas (! Imprensa u e-

_

'

,
-

emocão', relembrou os trabalhos

nista, naquele caso, que passou Q populaçoe,s.
d" "d I

presente a admiração e o res- do 10 'SecreLé:rio, Vereador Jo'sp não aC,l'editar na possibilidade de-

se)' explorado fóra das fro'nG'eiras O futuro 11'a, aftn��, ,

e que a� peito' de todos os catarinenses· do Vale' Pereira, desaparecido, de uma guerra com a Russia, "porque
do se encontra a razao: se com os a VI'dal Ramos dl'sse - a gll'er,ra na-o e' o ll1,eio dD..

catorinenses para efeito compreen-
'. maneira trágica, no Dia de Natal

v,

sivel. O que pretendemos, «gora, t,
atuais impugnadO?'es do desmem- Saudações cordiais de 1948, cujo' fato consternou a

se -conseguir os objetivos em vis':"

"t d 't"
. bramento, se com os aue, atenden- HenrI'que da Silva Fontes -

I d ·t I d La". :"dl'antou Eisenhower que ba-,
a Pl'OPOSI o o crI erlO que prest- ,.. _ ... '. tôda a popu acão a capl a e, o

�"l.

diu -à nova divisq.o POlitiCO-admi-,
do � rewzndlcaçoe.s �e :Jaelto e l�� Presidente de honra; Luiz San- interior da ilha. Relembrou hav�r

seava sua crenca em não hav·er pos-

nistrativa do Estado, aproveitar o
teresses das coletzVtdades,

_

o r�alt- ches Bezerra da Trindade -

sidü Juca do Loide elem.ento pres-
sibilidade de guerra, em face da:

o deb t os ecO d que se
zafam dentro das normas legaiS. Presidente; Alfredo Campos -

tigiow na,'; 'hostes pessedistas, instabilidade da Europa oriental,..
que. a e n r r a e

_ Convém que recordemos o que, SeGretário. de qt{e era exemplo a defecção de
'I'elacwna com certa recomendaçao .

b
'

s,empre alegre em servir a quantos
do S1'. Xerêu Ramos, feita aos pre�

ocorreu com o desl1�em 1'amen�0
;

P.S, - Toda correspondência o procuravam, sempre dispcisto ao Tilo, e no fato de. que a industria \

t 't
'. .-

do de Blumenau pela znterventona 'deve ser encaminhada para o
,acI'I"fl'CI'O de qllallto's necessl't"':varTI daquela região não se tinha refei-,

et os munzczpazs, por ocaszao
A

.
,

' .

193&
". ""

d.
. .

"d
' , rlstllzano Ramos, em �; os que seguinte endereço' LUiZ San- t 'U '(T to. ACI',escentou, entr,etanto', o !!e-,.

ecnno anlve1'sarw e seu governo "

�
. da sua ajuda, Disse .er SluO o ,e-

�

o combateram então são os mesmos ches Bezerra da Trindade - 'neral: "Há sempre possibilidade'
e em disCllTSO pI;oferido num ban-

'a Presid'ente 'do Co'rnI'te' Pro'-mo-
reador José do Vale Pereira in-

quete q1.�e pG'l' aqueles lhe foi ofe- qlle, hoje, se insurgem contra
cansá:vel no trabalho a fa:vor do de guerra. Todas as guerras são. es-

,'ecido. Temos lemb1'ança de que as criação dos nossos municípios; e, numentÇ) Vidal Ramos - Ave-
distrito que representava na Câ� tupidas ·e- podem ser iniciadas "es-

palav1'as de s.' exa. concl'tava1J' os
circunstância curiosa, nenhum dos nida Rio Branco, 166 - Floria- tupidarrienle". Os di1adores sempre'

• ,- mara, Rio Vermelho"que lhe de:ve
argll1nentos até aqui aduzidos con� nopolis - Santa, Catauina. esta-o a:vançalldo no sentido de uma

governantes mun'icipais a emprega·
tra a 1"ecen' 'te dl'v;sa-o ad1n';n';st'I'atl·� servicos os mais assinalados. Con-'

'

t
' , , "terra de ninguem, .de perigo", ·e .

,rem o máximo de a ençãÇJ aos pro- cluindo, requereu se conservas-
va estadual alude ao ato de há eles julgam que podem assim fa,,-'

blemas dos distritos, onde as popu- Equ·II,·brl·o ","O,aD"e·lrO ·sem, nessa pri.meira_
sessão legis-

lf,tçõ:es precisam assistência mais quatorze anos...
lJ zer. e ali sondar melhor do que a-

,

N l
.

A
democracia o faria. Ha porém

'jJermanente e eficaz. aque e zns- B:uenos Aires, 2, (U. P.) - O go� S negoclaColas an-
t NA R SERViÇO DE {I uma coisa de, que eles s'e esquecem:'
ante, o sr. ereu amos pensava 't' :verno adotou severas medidas para
no cabôclo indefeso, que lutava con�

METEOROLOG' IA imped!i1' a .saida doe .difi,heiro p.ara g�o-braSI·lel·ras
é que não somente fazem avançar

t
'

d b t' 't' d • um governo mas agitam a opinião,""
'ra o metO e se e a la Vt lma as o estrangeIro ,e dmllllUlr conslde-, .

S b
restrições' econômicas, das dificul- Previ,são do tempo, até 14 ho- ravelm,ente as importações. EsLa LONDRES, 2. (U..:P.) - a e- publica. E a ultima "traz a gue:rra»-: '

des dé comunicação com a séde do ras do dia 3 atitude da administração peron'ista se que as negoclaçoes anglo-bra- Prosseguindo, Eisenhow.er, de- ,.

,

município, das canseiras de longas Tempo nublado causou pessima repercussão nó es� sileiras, ora em curso nesta ca- clarou que alguns :vultos destaca-'

caminhadas que se ,lhe impunham Temperatura estavel tl'angeiro, principalmente nos Es- pital, estão principalmente pre- do.s da Russia inclusi:ve membroS'

até para o dever de pagar os sew. Ventos do quadrante norte, tados Unidos. Julga-se que o' .prin- ocupadas com o futuro das di- do Politbüro, ,eram favoril:v,eis a .

tributos.' frescos cipal obj.etivo da mesma seja equi- �jdas em esterlinos. As negocià-, uma cooperação com as potencias;

Já então, havia a favor de velhos Temperaturas ex'tremas de- librar a balanca financeira' do ções 'para a �ompra da Leopol- ocidentais, no fim da,guerra.

núcleos de atividades rurais pro- hoje:maxima 26,8 minima 20,6. país. dina Railway ainda não foram "Entretanto - disse o' grupo-,
iniciadas. As "demarches" para agressor, dirigido por S.taJin� v:en-"

aquisição das companhias de ceu. Esse grupo queria ti'rlllr.' -van
e�trada de ferro de propriedade tagem da situacão na Europa o�i
britânica, ao que se espera, não dental, para :vigorar seu deseJ@.de"
começarão ante_s que a questão con:v,erter aquela região ao comu-"

dos saldos em esterlinos do Bra- nismo (comuniza-Ia). Acredita-se,.

sil esteja decidida em principio. que o generalissimo, que habitual

Acredita que as conversações men�e fica atrás, a_ceitou a tarefa,

prossigam, durante todo o mês e se tornou o lider do novo cul--

de fevereiro. to".

(J situacionismo catarinense no

conceito do país. Porque a nova di.
'visão administraiiua de Santa Cata-

ELEIÇÃO DAS COMISSõES
Na sessão seguinte serão elei

tas as Comissões regimentais.

Não acredita

Há males que :vêm para bem. Exemplo: em Itajaf, a Cã-,

mara, sob a presidênc'ia de um valoros pessedista, tinha suas,

:votações sempre terminadas em ,empate. Agora, eleito um ude�,

nista, o P. S. D, fica com maioria no plenário!
Elas por elas, lucrou o P. S. D., que fez a maioria 'em to-,

das as comissões. O Presidente que' até agóra era o des'empata
dor, :virou figura anulada dentro da representa,ção udenista.

Quem é que deve atiçar roguet,es. Nós ou eles?
'

GUILHERME TAL

! ,

LINDOS VESTIDOS DE SEDA

,
ALTA CONFECÇÃO

POR PREÇO� QUE CORRESPONDEM APENAS AO FEITIO
TAILLE-URS DE LINHO

ROUPAS SPORT E PRAIA
NA "A-MODELAR"

�FRECHANDO·•.•
r

,-

•

PARA FERIDAS,
E C Z E M A ,5,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,•

E I R A ,S,
ESPINHAS, ETC,NUN'O� EXISTIU IGU�J:lL
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