
28 DE OUTUBRO, O DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, É HOJE CELEBRADO EM TôDO.O PAIS, COMFESTIVIDADES EXCEPCIONAIS. A H
BORIOSA, CLASSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS FAZ JÚS, EFETIVAMENTE, ÀS MAIS ESPONTÂNEAS MANIFESTAÇÕES DE SIMPATIA E SOU
QUANTOS LHE CONHECEM A. DEDICAÇÃO AO TRAUALHO, A LEALDADE AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA COM A FUNÇÃO E A DI W
FISSIONAL. EM SANTA CATARINA, O FUNCIONALISMO ESTADUAL, COMO O FEDÉRAL E MUNICWAl,CONSTITUE PADRÃO DE HONRADEZ /

'

XB�
DA' FIDELIDADE AO 'DEVER. EIS PORQUE, SINCERAMENTE,. ENVIAMOS AO FUNCIONALISMO PÚBLICOEM GERAL, REPRESEN:rADO .NA SUA}+ASSOCIAÇÃ(}
DE 'CLASSE, - O CLUBE DOS,FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DE. SANTA CATARINA - AS NOSSAS FELICITAÇÕES E VOTOS DE 'CADA VE� ,; MELHQRES.
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o MAIS AN1."IGO DIARIO I)E SANTA CATARINA
t'

rroprJetárlo e Do Gerente': SIDNEI NOCETI - Dlretor Dr. RUBENS DE ARR(fDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES .

'

Ano XXXVII

Homenagem do sr, Ministro da

Crônica" da Ass'e
Homenagem póstuma a Eurico da Silva Fontes. - Isenção de

pagamento de impostos
.

de transmissão de propriedtuie aos fun
cionários civis e militares, 'extensivo aos. operários.

-- Várias oradores na sessão de hoje.

"De regresso da America do Nor-

, Com a pr-esençu dr 3'[ srs. depu-I submeter à sua apreciação o 1'e-:

lados o sr. Rui C . Fuersobuette.] lalório de sua autoria à I ndícacão
1° "ice-Presidente, ao abrir a ses- 351/49, do sr. Saulo Ramos, sôbre
são determinou a leitura, da ata a construção da Estrada Grão Pa

que foi aprovada e do expedicn- 1'(\ a Orleans.

I
te. A seguir o plenário aprovou ru

Florianópolis 5!xta ,feira 28 de Outubro de '949 I'.' M. 10.6U -EURICO FONTES -

J urgência para o Projeto de Lei

�������.�������������������������������������= O sr, Biase Faraco, do P. S. D.. jnO 126/t� pedWa pelo Wder tta

ao com\�car o fal.ecimenio, re-I balhista. Aliás' já essa matéria

Marl·nha, Alml·rante centemeute, em Curitiba, do in- estava designada para a ordem do
dustrial Eurico da Silva Fontes, dia da presente sessão.

Sol
II

d' N h G
solicitou voto de pesar por êsse a- - ORDEM DO DIA

I VIO e orou à, ao sr II evernader contecímento infausto, corn o que A 'primeim matéria foi a 2a. e

concordou o plenár-io. -O sr. Hei- ultima discussão e votação do

'do Esta.do, dr. Jus.é
·

Boabaid tor LiberaLo, associou-se às ho- Projéto de Lei acima, em regime
mcnagens. aquêle cidadão, em seu ele urgência. O sr. Lopes Vieira,

Quando de sua recente visita ll} ca� desta edição, S. Excia, foi vi-· nome e no db município de Ita- autor do projéto. de lei em causa,
esta capital o sr. Almirante SiJ.-j tão de Fragata - �Iul'ilo do vamcntc aplaudido . quando con- [ai. 'I'arnbém o sr, Konder Reis, encaminhou à, Mesa a sua declara
via de Noronha, digno Ministro da Vale e Sísva, Capitão de Corveta clniu sua magnífica peça oraló- da' U. D. N., manifestou b apóio ção do voto. O' mesmo fazendo o

Mar-inha, homenageou o sr. 01'. - Afranio 'Farias, Capitâo 'J'cncn-
.

I b d' I h a "I R E votação f01-u na. (e sua anea a aque as omen - sr. ·,..,au o amos. m v L ,.

José Boahaíd. preclaro Governa- te - Hildegardo Noronha, Capi- O sr. 'Governador, a seguir, a_o gens, o mesmo Jazendo o sr, Sau- aprovado o Projéto com o pare-
dor do EsLad6, com um almoço, tão Tenente - Renato de Paula e j h 11 I RdP 'I' B d Wi d P I- grac eceu a omenagem que 1e o amos, o . . . cer _o st'. IV 19:an o, . ers 1un que
na bela sede do comando do '5° Silva Tavares, Major Aviador - prestava o 'sr. Ministro Silvio No- "

_ URGfi;NCIA' _. é pela aceitação da emenda Esti-
Distrito Naval. Carlos Alberto de Matos, Capitão renha. Visivelmente emocionado, Requereu o sr. Saulo Ramos, do "alei Pires, extendendo os henef'i-
Ao ágape realizado ante-ontem, Aviador> - Maur-icio Carvalho, S. Excia. exaltou os predicados

I
P. T. B. urgência para o Projeto cios aos operários, até o limite de'

ás 12,00 horas, .compareceram as Capitão Tenente - Angêlo COULO, morais e cívicos do sr. Ministro de Lei Lopes Vieira, que dispõe tO mil cruzeiros nas transações.
seguintes autoridades civis e mi- Capitão Tenente - Paulo Fonse- da Marinha, demonstrando seu re- sôhre a ínsenção de imposto "in-
Iitares. 'te representantes da irn- ca, Capitão 'I'enentp - Laf'aéte conhecimento e grnl.idão tI horne- tervivos" para o funcionalismo ci-

- DR. RAUL PILLA -

prensa: " I 10 'r Devendo chegar, hoje, a esta
. . .vasconce os e eneníe - Al- nagern de que era alvo. Palmas vil e militar da .Viação, do Esta-

S. Exa. o .Snr, Ministro da Ma- "aro de Carvalho. prolongadas se fizeram ouvir no do e do Municipio. capital, o sr. Dr. Raul Pilla, .Pre-

rínha S E<xa o Snr Governador O· f'erec d I f I I 1 'A' es-sa altura o SI', Cid Rihas. do sidente do Partido Libertador do
, �. '. ',' . . ep.. o a 10menag'em a ou amp o recín o quando S. Excia..n. "

_

do Estado Pr"""'J'dA te elo 'T ih ilust J H. Grande do SuL o sr. Saulo Ra-
.11 , � "'i> cn fi 11- o 1 uSLra4.0 * titular da Pasta da terminou' seu .formoso discurso, P. S. D" eorríunicou aguardar se

nal de Justiça, Presidente do 'I'ri- Marinha que pronunciou primoro- que publicaremos, na íntegra, no reúnam os membros da Comissão mos requereu a nomeação de uma

bunal Eleitoral, Presidente da As- sa oração publicada em outro 10- ])l'l]ximo' número. I de Viação e O. Públicas afim de cormssao para recepcionar tão

sembléia 'Legi,slaLiva. Prefeito 1\1u- üustre visitante, Deferido o pedi-
llicipal de Florian,ópolis, SecreLú- eh g

, '.

h II

t o, I MIO
-

d B do foram nomeados' os Srs. Bia·

rio da Jnstiç:a, Secretário da Fa- e ara, oJr" a es a cap,l a a issao o anco se 1<'a1'aco. Saulo Ramos, Ramiro

.lenda, Secretário da Viação e 0-

I
Emel'cnciano e Konder Reis.

bms Públicas, Secl'etêÍJrio de Segu-

'

nternacional de Reconstrução e' Desenvolvimento - COM]SScW DE PJ:YAJ','ÇAS -

rança Púb�ica, Secretário do Go-
_ .7

O st limai' Corrêa, a requeri�
vernaclor, P�ocurador Regional da

W�"'!:."::::-.. ..3"r_-=-7';.';. - :.' menta d'o sr. _\.rmando Calil, Pl'e-

,República. Capitão dos Portos, dt} Rec:>pção na Base Aiffi!al às 10,30 h�ras ..

'_
" . f, .identp da Gnll1issão de ]"illan-

Santa Catarina, Chefe da Casa Mi- Em avião especial da Forçai _ '
ln cvlül�1?8 :S.::�� T€C0pCl.Ona-. ;0;.1<, rui sllhsiituido néi'sa comis-

litar do Governador, Chefe da {;a- Aérea :Srasileira ,che�'ará a �s-I Viaçao! presidente, e .diretores da na Base Àérea às 10,30 ho. sUo pelo sr. Antônio Dib }iLlSS�.

sa Civil do Governad1)r, Coman- ta c�p�tal, na manha de �10Je, das dIferentes, carteIras d.o Iras.
.
- A SESSÃO DE HOJE -

dante do 14.0 B. C., Comandante da a MIssao do Banc:o Internacio. �anco d� BrasIl, acaba de VI- w..-.-....,................·_·.W .-J Na scssão ele hoje. que será ('0-

Policia' M.ilitar, Chefe da 16a C. nal de reconstruçao e desenvol- sitar o Rl? Grande do Sul, de-

.ESTAD04lo.'\,.
memorativa ao 29 de Outubro e'

R .. Comandante da Rase- Aél'ea (I,e I v�me�to, que e.' chefiada pel? vendo, .�oJe �e?mo, seguir p�- <'O 'ff do "Dia do Funci,onalismo". fala-
Florianópolis, Rev. Padre Dr. Ita- sr. RIChard Demouth e esta r:a Cunt ba, VISitando a segUIr Para que diretores, re- rão, pelo P. S. D., os srs Raul

mar I uiz da Costa Diretor do constituida dos srs. Harold S. Paulo e os estados do Norte.
datores e pe�50al da ad- Schaefer' e lHase' Faraeo, e, pela

HosPit�1 imitar, Di�'elor dos Cor- Larsen, N;wton Parker, Sid-, Objetiva êsse grupo de finan-
ministração e oficinas pos-

I
U. �'='. N. os srs. Waldemar Rupp

reias e Telégrafos, Diretor de 0- 11:ey WheelOcke e }'racey ,�ar- cistas americanos a realização
j

sam participar das come- e Oswaldo CabraL
bras Pública,s, Diretor da Impren- tm, tendo como attache o de estudos de p"'ojetor.: de fi- mOl'ações que se l'ealiza-

sr Charl H d "J � A sessão foi, em seg'uida, encer-
sa Oficial, Diretor do jornal "O .'. es. �rgreaves, O ga- nanciamento que o govêrno rão nesta capital em ho-
Estado", Direto,r da Rádio Guaru- �mete do MIlllstro dai Fazen- brasileiro deseja recomendar menagem ao' "Dia do Fun_

rada.

já, Diretor ciô jornal "A Gªzela", a.
ao Banco InternacionaL A Mis- cionário", hoje, êste jor- ---------.

------

Gerente do B.anco do Brásil, Sl1r. A Missão do Banco Intel'mt- são, possivelmente, visitará as nal\, lhes dará justificado Dr. Newto·u d' .v,-laEsperidião Amim, Ajudànl-e' de cional, depois de avistar-se, no minas do sul do Estado, após I repouso, não circulan- U II
Ordens do Governador do Estado, Rio, com os Ministros da Fa- ser homenageada com um al- do amanhã, para í'eapa-
e os 'seguintes oficiais :. Capi- zenda, Relações Exteriores 'e moço no Palacio do Govêrno. I recer no dia 30. te reassumiu a clinica.

(Cantimwção da edição de 26 de auto.)
Na religião do "modernismo" foi Mário de Andrade o

apóstolo mais indefesso e de maIor p;·estígio. Há vinte

e-sete anos aparecera êle a pregfti' no populosíssimo de

sert o ela Paulicéia. Data daí a "l'CnovlW;ão" :a jncto con

tínuo; e, até hoje, tudo quanto se faz em matéria de mo

dernidade, é lJosto sob a sua yenerável proleção. Porém.
havemos de convil' que uma idéia ou l1ma corrente de

idéias novas, lançada há mais de ll111 quarto de século, já
jleye estar um tanto faisandée ... Receamos que a rel1O

vaçli,o não ven.ha a prolongar-se mais cio ql�e a Iamos'a
querelle des Anciens et eles Mollernes ... Mas, essa, tinlla
{} direito de se alongar, pois tudo era lento no tempo dos

Perrault e das diligêneias. Hoje, encanecem as no,ldadés
com pasmosa rapidez.

Aliás· parece que já ,se começa 'a ence1TW' a esc1'ita do
Stu.rm llnd Drang verde-amarelo. O ensaisLa A. L ..Nobr.e
diz (obm cit., '1:). 139) : "Hoje em dia ... não tem mais.ca
bimento qualquer discussão sôbre o valor do mo"imento
modernista e sua significação no' campo da nossa produ
tividade artística e lit�rária .. Aquilo (rim, evidentemente,
um reflexo das lutas políticas que cOllvnl.lionamm a na-.

çã'l, o. parti?' de 1922 .. /' [O grifo é nosso].
Não ,somos dos que porvenLura contestenl cultura 'e

talento a Mário de Andrade; porém, acreditamos piamen
:te que os excessos a que se atirou, por deliranie fome ele
originalidade - tão grande que alé Jaz pensar em cabo
,timismo., - estão-lhe pondo em xeque a sinceridade re- ,

IDovadora.
O premeditado des�eixo da sua escrita é o oposto da

tensão requintada de Euclides da CLlnha. E indisfarçàvel:"
;mente um proeesso artifieiaJ. significando 6sse adjetivo

D••••••••••••••••••••••a·······..···...···i-i Gre'he,' os (�novos)' :
I e os «velhos)) I
:.............. . :

•

ALTJNO FLORES

. "o contrário do natural, entendido no/ sentido ordiná

J'Ío; ... o Llesejo doentio de não se assemelhar aos áutr08,
de nada fazer eOmo 6les; 'a rebusea da distinção a qual
quel' preço" (J. Lemaitre: oura cilada, série I, p. 332).

.'

Ramalho Ortigão era au�oridade bastante para nos

falar de esLijo na :11'te de escrever. Ess'a arte, deí'iniu-a

êle, em conceitos magistrais, cristalizando o ideal de to

dos que se servem da pena para ou pela beleza: "A arte

de escreve'r baseia-se na faculdade de expôr o assun't?
(uma idéia, um princípio.' um faLo) por tantos aspeetos
diferentes quantos aqu6le.s por que êle póde ser conside
rado. Adquirida essa faculdade, que só uma vasta cultu

ra intelectual desó{)bra e amplia, a técnica do eseritor de

arte, a sua poética, a sua retórica, a sua ciência do esti

lo, resumo-se únicaménte em selecionar. O s�u J.avor con
siste em determinar,\lúcida e nítidamente, p�r meio de
todos os processos de que é sus6eptivel a modelação dês
te barro que se chama ·a palavra - pelo corte 'do, período,
pelo riLlTIq da frase, pela propriedade do nome, pela acep

ção do "erbo, pela rigorosa eutidão do quaJoificativo - de

entre iodos os inumeráveis pontos-de-vista em que póde
ser considerada a c(}isa e,scrita. aquêle em que nenhum
oULro escritor a conlidérara ainda. Só a isto se chama

na al'le criar, só a isto chama em literatura escrever.,

O autor do Baile das quatro A1'tes fêz questão fecha

da de n[[o considerar dêsse jeito a palavra escrita. Su

ponho que no Brasil nunca ninguém concebeu prosa mais

deliberadamente irregular, mai,s calcUladamente incorre

la do que a sua. Em conseqüência, é verdadeirá,mente con

frangedora a impressão que se tem. ao ler�lhe as 'crônicas.
de literatura e arte, onde se nos dep;aram idéias I1amaJ1-

tes e sug:estões de 'vivo interêsse estético envoltas em gros

seims solecismos' e desqualificados plebeísmos.
Dizeni-llQS que 'por vezes várias, no temIJO da clita

,dura; foi êle chamado ao' M.inisLério da Educação para ser'

ouvido em assuntos da esfera cultural; e também n�ali'
;7,OU, no salão de eonferências da Bibl.ioLeca do Ministério

das Relações Exteriores, .em 30 de abril de 19/12, uma 'pa
leslra sôbre O lHovimento moclernisl.a.

Incoerências I<iramídai.s, desnorLean.tes! Um govêrllo
que legisla sôqre instrução públic'a - organizando e fis
calizando os programas para o ensino do vernáculo, ,esta
iulndo normas de ,concursos para o preenchimento dos

cargos públicos. em cujas provas exige, não apenas o co

nhecimento do idioma vigente e flOl'ente nas páginas dos

grandes mestres, mas aLé a decifr,aç:ão de verdadeiros

quebl'a-cabeça� gramaticais ardilosamente eng'enl1ados pe
los ,filólogos do DASP, não perdoando sequer os mais

'simples descuidos orlográficos, - cai no desslso de solir'

citar palpites a um escritor que, de caso pensado, Jazendo
do sambelúLo gal.a, Irilhava, atropelava, achamboava os

mais respeitáveis princíDio� da língua pátria, [1 qual, no

dizer de Ramalho Ortigão, é "O PRI_MEIRO DE TODOS
OS ELEMENTOS DE UMA NACIONALIDADE."

(Continual'á em próxima edição)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'.

o SJ: .. Vice-Presidente dallníãe Brasíleíra de Avia·
dores Civis faz importantes declarações

A pedido da Secretaria do A'�ro pendidas em outros tempos em

eS-I1?aulo
escrito em qualquer grande

'Clube de Santa Catarina, transcre- tafantes viagens ferroviúrias ou de cobertura de armazém da Capital
vemos abaixo, a declaração feita automóvel, poupando-lhe energias é' e o nome Arujá, escrito num telha
pelo dr. Octávio Andrade, ViC'c- um dos grandes eleI'nentos. q�c pu-Ido dessa cidadezinha prox.ima, ". o

Presidente da União Brasileira de derá ajqdar o povo brasíleíro a I segundo, sob o ponto de vista avia
Aviadores Civis, publicada na "Ga- vencer as mais importantes

bflta-\tóriO,
muito mais importante para

zeta da Tarde" que se edita na ci- lhas

em, que, _forçosall�ente te,rá que o piloto deso:rient_ad�
no .ar,

,�atHdade do Rio Grande. se empenhar para nao morrer - ralmente a cidade Sao Paulo, pelo
"Pouco a pouco a aviação vai do- a batalha 'da produção. pelo seu próprio tamanho, é iucon-

minando os ares brasileiros, ímpon- Há, contudo, grande e geral des- fundível na identificação, mesmo

do-se como o melhor, mais como- conhecimento das comesinhas re- sem nome escrito, ao passo que a

do, mais eficiente e mais barato gras aviatórias. A mais importante vila de Arujá, facilmente póde C[,Il

meio de transporte. O pequeno avi- delas diz respeito á marcação de fundir-se com outra da região,
ão, erradamente chamado de "tu- cidades, vilas e povoados, quanto quando vista do alto por pi lot»

mais insignificante o povoado, tan., inexperiente.
to mais importante é para o avia- Para acentuar mais a ímportnucía
dor enxergar 00 alto o nome (la, vi- da inscrição dos nomes nos telhados
Ia escrito em qualquer dos seus de todo aglomerado humano, seja
telhados. Assim entre o nome São uma 'simples estação íerroviár+a,

para orientação elos aviadores, cite

mos mais um exemplo. Imaginemos
um pedaço de mapa qualquer, com

rios, estradas, vilas, cidades, cami

nJ,lOs, porém sem nenhum nOI11� ('�
crito. Dificilmente poderemos di

zer a que região pertence, Ponha

se-lhe, porém um unico nome de

cidade e logo indentificarernos não

só a região nele representada, -corno
também, com auxilio de outro ma

pa, descobriremos o nome ele todos

os demais itens daquele farrapo de

papel.
Da mesma maneira, em vôo, nrn

piloto desorientado vê a terra em

baixo como um pedaço de mapa.

�

,
i
f.

f
t
,�

[,_ apenas, referente ao, Jogar, tudo em

ª seu cérebro mortifica se 'esclarece,
Ii!' como se uma luz milagrosa i lumi-
iI<
�, nasse. a noite de sua desot-ientaçãc-
i'j Nos mapag de bordo, então, loca-

Florianópolis - Santa Catarina :' lisando a cidadezinha cujo nome

t
�

enxergou, ter-se-á automaticamente
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,

localisado e orientado.

rismo", mas que, é realmente, ele
mento de rara utilidade a multípli
cal' a eficiência do homem, facili
tando-lhe o acesso a lugares distan
tes, economizando-lhe horas dis-

sem nomes, rios, estradas, vilas,
montanhas, e não sabe onde se en

contra. Mas se por acaso-tem 3. for

tuna de ler num telhado um nome

Cremos que com esse exemplo
quasi nad"c mais será preciso dizer

,para justifIcar o alcance da provi
dencia.

s e o e Soe..-,,-.:

PORTO At.EGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 I.·'AN'DAR,'

($AIXA POSTAL, 683 • TELI;:FOHE 6641) - flEl.iliRAIlA&.' .PROrJ!'CTOR.V·-

.Agencia Geral para StD. Ca�ariDa1
Sua Felipe :Schmldt,' 22-Sob.

CaiJa Pcstal. 69 - 'leI. "Pt·otee.orau - FLORIANOPOLIS'p
A T E N C' Ã O, G A R O T A D AI

Acaba de chegar o 20 numero- da
GAZETA lUVEN1L

Posto de Venda Café R.io Branco

SERRARIA PINHO DO BARREmO"·

LTDA.
Ficaln convidados os srs. cotis->

tas da Serraia Pinho do Barreiro
Limitada para a assembléia geralx
cxtraordi�ária que se realizará, no
dia 31 do corrente, ás '8 horas, em
sua sede social á Rua Eelipe Schmi- ..

dt, 21 - Sobrado, nesta Capital"
com a seguinte ordem do dia':
a) - Alteração do contrato so- ..

Os Germes
'da Coceira
Combatidos em 7 Minutos

cíal,

A oua pele tem cêrca de 50 milhões
� !R;nÚlCUlOl sulcos e poros, onde se
eseondeea 08 germes causadores da terrt
TeI eoeeira, "raebando", erupções, "des
G.a&C&ftdo'·, ardência. acne. irnpiaens,
psor'-aw, cravoe, espinhas, frieiras, eo
""ira doe pé. e outros males, O. tr..ta
mentos.....comuns eó fornecem um altvio
temporirio, porque nãp combatem o

lerme eeusedor. A nova descoberta,
Nbothr.., faz parar a coceira em 7 mi-
n u toe e oferece a garantia de d.....-lhe Florianópolis, 12 de outubro de"uma pele lisa, limpa, atraente e maoia
- em uma semana. Peça hoje mes- 1949
mo ao seu farmacêutico Nl10derm

•

e elimine ... verdadeira. causas das (a.) 'José Elias, diretor-comer-,
�e. cutâneaa. A n088& ga ....ntia cial-.nlXoderlft �ai! ::O� ,

,
'ara IS A_III cuta..ls leçáo

N E 5E- .. - ... - .���;.�JVE D -

.'

Multa. felieidadetl ,elo
Automovel Chevrolet, 1948;�to ie nu filhinho I

importado dírotaments dos Es-

tados Unidos Fleet-Master de
Luxe, com apenas 5.000 milhas;
Pintura origíaal preta, qua

tro portas, equipada, molejov'
de fábrica.

.

Tratar com PLINIO MOREI�"'
ck RA no Tribunal Reglonal Elel':"
,., total.

CONVITE
O Centro Acadêmico XI de Fevereiro con'viLla as autorítlades e o

povo para a Conferência, subordinada �o tema "Parlamentarismo", sob
seu patrocínio, que o D-eputado Raul Pilla pronunciará dia 29, sáharlo,
às 20 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Direito.

..........� .
cial ;

b) � Eleição da nova diretoria c"

c) - Assuntos de interesse 50.·"

Ma., ,não eSflueça, que o ••111.

,resente para o na '"PIMPOLHO'
é uma caderneta io CUDIT�
MUTUO PREDIAL.

ilSCRITóRIO IMOBILlA.RIO Ao L.
ALVES

Encarrega-se. mediante comíasão,
'compra e venda de ímõveís.

Rua Deodoro 35.

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33)
ACEITA ENCO'MENDAS

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇio IMPECÁVEL •• ENTREGA

RÁPIDA

I'

CASAS 1il TERRIilN08
Possue V. e. casas ou terrenoa par&'

vende!'?
Não encontra eompradorr
Entregue ao' EscritórIo Imob!l1irklt'

A, L. Alves.

Rua Deodoro lIG.

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
,

ADVOGADO

t- �,í
""-,,�,
i 7- _ �

. AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2· aD"

CASA MISCELANEA diltri e

buidora do. :Rádio."; R.,:C. A

ViCtOfõ Válvula. e Dilco••
Rua Conselheiro Mafra

de Maquinas
Nardini Ltda.

A maior e mais apertei coada Fabrica' de

Maquinas Agricolas, Tornos, ,Teares e,
,

Artigos d'e Cutelarias

, .

Agricolas

...

__

"_ II"

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Industria

Fabrica em Americana Estado de São Paulo

Rºppºsgnt�ntºs º.:x�hJsiV'os· papa' o 6stado
d� Santa �atapina.

Industria Comercio le Seguros Knat S."B.

Tel .. KNOT

DATILOGRAFIA
Correspondenel ,
Comercial

'.
METODO:

,Moderno e Eficiente

Praça 15 de Novembro. 20 - 2.0 Q'ndar

Cai:na. Postal 139 _:_ 'TeLefone - 1324'

Flopianópn)Js - Sa.nta @alapina

Confere
Diploma

DIREQIO,
Amélia M· Pigozzi

Rua General Blttencourt, 48
(Esquina Ãlbérgue Noturno)

Financiamento de Tratores
e Implementes Agrícolas

Da Federação das Associa-, aI favor de nos fornecer uma

ções Rurais do Estado de São lista detalhada, com oc res

Paulo, recebeu 'a Secretaria da I pectivos endereços, de todos
Agricultura o seguinte oficio: os agronomos regionais desse
"Exmo. Sr. Secretário da Estado, assim como das Asso
Agricultura do Estado de ciações e Cooperativas Rurais,
Santa Catarina. afim, de lhes podermos enviar
Florianopolis. informações comp-Ietas a res-
Prezado Senhor: peito.
Esta jF1ederação ,ent)rou ,em Gratos ant�cipadamente,

entendimentos com os fabrL aproveitamos a oportunidade
cantes dos tratores e imple- para reafirmar os protestos de
mentos agricolas INTERNA- nossa elevada estima e consi
TIONAL HARVESTER e está deracão.
capacitada para fornecer es-

�

Atenciosamente."
tes tratores e seus implemen- Os lavradores interessados
tos aos lavradores devidamen� neste oferecimento deverão di
te credenciados, mediante fi- rigir-se à Secretaria da Agri
nanciamentos e a preço consi- cultura, pessoalmente ou por
deravelmente abaixo da tabe- escrito, de preferência por in
la e entr�ga rápida. termédio da Associação Rural
Pedimos a V. Exa.' o especi- de seUs municipios.

SERVICO MILITAR
o Comando da Guarnição

Militarj
viço. Os que se apresentarem põr

de Florianópolis, 'avisa aos cida- último terão preferências para in
dãos da classe de 1931, que as ins- corporação e- aqueles que' uLtrapas
pp<:õcs. de saúde para os residentes sarem a data, sofrerão multa Mili
em Florianópolis, terminarão im- tar de acôrdo com o artigo 128 d:l
prelcrivelmente em 10-XI-49, lem- Lei do Serviço Militar.
bl'ando que conyém aos interessa-l PAULO GONÇALVES WEBER
dos a apresentação antrs da da_['} VIEIRA DA ROSA � Ten. CeI. Co
linai pam e"itar acumu lo de se1'- mandante.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial (Par,a uma vida meiho',) CINE-DIARIO,

RITZ·T�lÍ1pestades benéficas

falta de' escrúpulosEm Curitiba, onde '8e achava em

dO'à· d T dtmtamento, faleceu, dia 25 do COl'- O I rIo a ar erentl' o nosso distinto conterrâneo Em seu número. de 25 do.sr. EUl'ico da Silva Fontes, residen- corrente, o Diário da Tarde,te na cidade de Gaspar. A no[ ícia co.m o pro.pósito. evidente de fade seu falecimento ecoou dolol'ó- zer explo.ração. po.lítica, no.ticisamenLe naquele Município, onde o.u que 0\ so.ldado. Anteno.ro pxtinto desfrutava ·esLima geral Augusto. da Silva havia co.me-110r seus noláyeis empreendimen- tido' tro.pelias em Ratones e ••••tos em prol daqueJ.a Co�una. que se tratava do soldado. cau-O pranteado extinto deixa viu- ·sado.r de um lamentável inciva d. Hilda Barbosa Fontes e mais dente por ocasião. da pro.cissão.os seguintes filhos: Ligia, ,�asada de No.sso. Senhor do.S Passo.s.com o 'sr. Armando Nogneka J;;i- Insinuando. desídia, tanto do.ma, dr.- Hélio Barbosa Fontas, ad- comando da Po.lícia Militar co:vogado em Joaçaba, Carlos Fo'ntes; mo da·Civil, alega que o. so.ldaindustrial, Lauro, acadêmico de di- do. Antenor ficou sem puniçã�reito, Eunice, casada com o sr. por tal fato. d'Avila, já há muito tempo. seenco.ntra no. Juizo de Direito.PRed�o. Zicllll.er�ann, MRir�am, 'oMf�rlia Ora, o inquérit9 policial mi- da 2a• Vara, para o.nde foi re_
.egll1�,. �men� e asma

..
,

,a e- litar a que· responde o referido. metido. em 14 de junho do. ano.

cldo e muao do sr. Descmb�Igador soldado e de que fo.i encatrega- corrente e naquele Juizo rece
Henrique Fontes, do deputado I do O. capitão. Américo. Silveira I

bido por J. Co.sta.
Cônego Tomaz Fontes c do dr.

.Emanuel Fontes.
XVIII EXPOSIÇÃO AVíCOLASeu sepultamento, com exlraol'- A Sociedade Catarinense de Avicultura tem o prazer

dinário acompanhamento, se 1'ea- de convidar o distinto públieo para assistir à inauguração
lizou ante-ontem, á tarde, em ILa- da XVUI Exposição Avícola, no próximo domingo, às 19
jai.

hora ...Á família. enlutada, ,as nossas

�'---------------------------------------------------------ANIVEHNARlOS:
D. CARMK\' LE:\'TZ VILELA
Def'lue na data de hoje o aniversárío natalício da exma. sra. d.Carmen Lenlz Vilela, digna espó

. sa do nosso prezado conterrâneo
. sr. Haroldo Vilela, destacado fun-
cionário da Penitenciai-ia do Est�-do.
Às inúmeras homenagens que rc

. ceberá pelo transcurso de tão aus
piciosa efeméride, DÓS nos associa
mos, respeitosamente, augur-andolhe os melhores votos de Iclicidades.

, SR. WALDIR ALBAN[ 'MENINO MARCIO-WENDHAUSENDecorre, hoje, a data aniversá-
Pequena será, amanhã, a esi-ria 'c'G sr. Waldir Álbani, compe .... dência do 110SS0 d istinto conterI�ente contador e catego rizado Iun- rãneo dr. Mário Wendhausen, pa

.einnário do' Ministério da Fazen- ra recepcionar a petizada que a.

.da.
fluirá ao natalício do inteligente

,

Ao dist in lo anlvcrsariante apraz Márcio, filhinho quer-ido do aba-·-nos apresentar cumprimentos lizado diretor do Hospital Nerêu.cordiaís.
Ramos e de sua exrna. esposa.
Do júbilo com que os numerosos.

arniguinhs de Márcio lhe festeja
rcm a auspiciosa efeméride, com
parti] harnos com verdadeira ef'u
são, antecipando cumprimentos.

.

l\IE:\Tr�A LAZIE
Festeja, amanhã, mais um ani

versário, a, graciosa 'Lazie, dileta
filhinha do distinlo casaj DalvaPlzanl e Werner Muller, que, pelofeliz evenlo, será alvo de ruidosas
manifestações infantís.
A interessante Lazie, que e neti

n h a cio sr. Clodomiro Neves Piza
ni, nosso cor-rel iginário e cal.egorizado íuncíouário federal, oferece
rá às amiguinhas que forem feli
citá-la urna farla mesa de doces e

l'efrigerantl's.

:FAZEiV� ANOS� HOJE:
- Q jovem Osmar Meira, filho

.do sr. Franscisco Meira, proprietário da modelar panificação "Os-
'11131'''.

.

- o sr..João Jorge Mussi, co
propt-íetário da "Casa Iolanda".
- a srta. Maria Helena Mussi, fi

lha do sr. Nilo Mussi. cornercian
te.

NASCIMENTO:
MENINA TEREZINHA

Alvoroça-se da mais intensa
alegria o lar do nosso prezadoeoestaduano sr. Luiz Nocetti,do alto comércio ítajaíense, ede sua exma. sra. d. Déa Noce
ti, com o nascimento, ocorrido
naquela cidade, ontem, de umalinda menina que, 11a pia batis
mal, receberá o nome de Terezinha.Natalíciu-se, amanhã, a exma. A mimosa garotinha e a se.

Sra. d. Aimée Pereira Gonzaga, itc' us progeni ores os nossos me-virtuosa espôsa 00 nosso valoroso Ihores votos de felícidadec ..cor'relig ínár'io e. estimado cocsta-
X X X-duano 'sr. João Gonzaga, 01)erOSO ENLACES:.:' ..
,..... ..

.notárío nessa capital. I SRTA. IVONE SIDf-:RIA DOSPor sua excepcional distinção e! SANTOS __ SR. TITO LíVIO1)01' seus nobres sentimentos, a dis- .

SOBtinta dama ainiversariante. que é Realiza-se, amanhã, na Ba-.deslacada figura em nosso mundo se Aérea desta Capital, o enla,.social, desfruta de inúmeras rela- ce matrimonial da distinta e.ções de. amizade que, por certo, a- graciosa senhorinha Ivone Simanhã, lhe testemunharão o quan- déria dos Santos fino adôrno I
to é admil'adá, homenageando-a do nosso mundo' social, irmã .,{londignamente.'

sr. Capitão-Aviador Rafael Leo-A es·sas homenagens os de "O Es- cádio dos Santos, digno Cotado, se associam,

respeitosamen-I, mandante da Base Aérea, comte.
O nosso prezado patrício, sr.'SR. LOURIVAL HER;vIE8 SCHMID'r dr. Tito Lívio Job, 1° tte. médLOcorre, na data de amanhã, o. co da Aeronáutica, pertencen,;aniversário natalício do nosso pre-I te à tradicional família da Ca_-zado amigo e ardor'oso cdrl'eligio- pital da República.nário sr. Lourival Schmidt. pessoa Testemunharão o ato civilmuito estimada nesla capital e a!- que se realizará)..s 17,30 horas:10 funcionário do Cabo Subman- por parte da noiva, o sr. manha, onde goza pl'estig-iosa proje- I jor José Augusto de Farias e-ção.

. .

' I sua exma. �spôsa d. Cecy Ca�-Ao natallclante que, entre nos, pos de Fana; por parte do nOl_st'ruta d.e inúmeras relações de V:O, O sr. Cap. Av. Rafael Leocá-1izade, lhe reservam, com certe- dia dos Santos, Comandante:za, Para amanhã, caJ'inhosas home-I da Base Aérea e sua exma. esf.}gens que, por merecidas, n.os as· pôsa d. Solange Fernandes dosGeiamos, com l)l'azer, almejando- Santos. O ato religioso será e-
lhe perenes í'elicid·ades, fetuado na Capela da cBase Aé-RTA. MARIA DE LOURDES BAS- rea, paraninfando a cerimônia,TOS pela noiva, o sr. Cap._Av. Rafa-A erfméride de àn�anhã �ssinala el Leocádio dos Santos e suaaniversário natalicio da gentil exma. espôsa d. Solange Fer-enhorinha Maria de Lourdes Bas- nandes dos Santos; pelo noivo,os, elemento de realce da nossa o sr. 10 Tte. Saturnino Barbojeunesse-dorée" e fi1ha dileta do sa Lima e a exma. sra. d. Zelin-�egro desembargador José Fer- da Dalcol.eira Bastos. Após os cumprimentos" o jo-! distinill e graciosa aniversa-. vem ca,sal rumará a Cabeçu.ante que, por sua simpatia cati- das, em viagem de núpcias.nle e por sua esmerada educal -0-0, dt'Sfruta de vasto círculo de VIAJANTES:izades, nesta c3lpital, cerlamen- D.R. MARC[LIO MEDEIROSlributal'ão significativas home- Vindo de. São Francisco, estáens, às quais jl1ntamo;; prazc· entre nós o integro Juiz de DireiQtnente as nossas. Lo daquela Comarca, sr. dr. Marcilio Medeiros, pessoa largamenteadmirada tanlõ lá como nesla ca'

pil:ü, ouoe conta com iUl1mero
circulo de ami,gos.
Aos cumpr.imenlos que tem re

cebido juntamos os nossos, augurando-lhe feliz estada nesta cida-

_ o jovem 1\'0 Gasparino da Sil
'va, comerciário da firma "Carlos
Hoepcke" ..
- o. sr. Cirilo Soares Oliveira,oficial da nossa Marinha Mercan

-te.
D. AIMÉE PEREIHA GONZ.·\.GA

. CLITO DE SOUZA DIASZ a.nos, amanhã, o nosso esti
. Coestaduano sr. ClilO' de Sou
�s. dó alto comércio local.

meras feliciLações do seu
irculo ,de amizades, jun.la�n1 praz('.l', as nossas. ue..

IssacarAntes. ..
Era trio pesada a a/mosier« que uial se podia respirar ...Fatigava-nos o menor dos lrabullios _. cansara-nos o mais iiqeiroesionço ...
Cotujlobou-se, enleio nu firmamento sinistro vulcão ...Puzitaram coriscos. rebombarani trovões. uioaram uendauois ...Reüenioinluirom 1/0 espaço in'>-IneT'ado cadáveres de folhas disper-sas ...

Torrentes desceram em fios de cristal. das nuvens noturnas ...Fraçoroso dilúvio ameaçava afogar Q planeia ...EI'pois ...
Serenoram os espaços revoltos .

Morreram as serpentes de fogo .

Cessaram as águas, calaram-se qs ventos ...Ah! quão leve e l'ef1'igel'O'Iíte é o aJ'!...
-"Dilatam-se em cheio os pulmões, sorvendo o o:::O'Y!le do espaço .Stwve carícia para os ne1'VOS e a pele, êsse ambiente' juvenil .Vigoroso alimento para o sangue o oxigênio a flux ...Apl1cação. . .

'

Há ocasiões em que tempestades cl'ueis nos rasgam a. vida, raios" trovões nos acordam de indoletu e tepidez, ueemenies terremotos lW.Sabalam o ser. sub iiâneo vendaval ar'l:ebatarn folhas sêcas do Eu. ...Impor/a que assim aconteça. «[im. de que se returoe (/ atmostera{m qUI! vivemos.
Imporia que soframos a vida, para que a comp1'eendamos melhor ...

(Adapt.]

Clube dos funcionários Públicos
Civis de Santa Catarina

Prugrama de Comemoração do Diá do Funcionário6 horas - Alvorada com fogos.9 horas - Campo da P. C. D. - Torneio de í'ule'bolem disputa da taça +Clube cios Funcionários Públicos", entreos seguintes quadros amadores: Tesouro do Estado F. C., Municipalidade F, C., Catarincuse F. C. (Trib. Eleit.), DefensorF. C. (S Jos�), Viafaz F. C. (D. Fis·cal, Aldg.· D. Cor. 'I'elég-) ,Imprensa Oficial r. C., Diret, Obras PÚ'b. F. C" e Estal.isl.icn 'F. C. - Entrada franca.
.9,pO - Cine Odeon - :.vJatinée infantil com disl.r thuição debombons às crianças, sob assi stênci.a de senhoras e senhoritas..dos Departamentos de Cultura e do Interior do Clube dos FUD-cioná rios Públicos - Entrada. franca.

,13,00 - Teatro Alt'Qr'o de Carvalho _ Entrada franca.Exposição de pintura e desenho de autores catar inenses,15,00 - Teatro Alvaro de Carvalho - Entrada franca.I - Discurso alusivo à data pelo Dr. Carlos Gomes deOliveira, membro do Departamento Jurídíco do, C. F. P. C. S. C .
II _ Declamação pela senhor-ita EleJa Braglia Manso.I! [ _ A sêca cio Nordeste. Paleslra pelo pror. Jo,sé Martins Neto, lente do Inslituto de '1!�duca\ão c mel�bro do De.p.de CultUl'U do C. F. P. C. S. C.
IV - Humoresque, - Devora!i.V - 'filaIS _ Massenet
(Colaboração da Socied. de Cultura Musical, sob a regência do maestro Emanud Peluso).19;-00 - Relreia no Jardim Oliveira Belo - Banda deMúsica da Polícia �filitar, gentilmente cedida pelo CeI. JoãoC. A. Mal'inho.
21,00 - Clube Doze· de Agosto - Soirée, shaw e coroacãoda Rainha cios Funcionários Públicos de 19/19. (Não hav�ráreserva de mesas).

A DIRETORIA
FALECIMENTOS:

EURICO DA STLVA FONTES

- As 7 Y2 hs. -
.O HOMEM SEM CORAÇÃO

-com
George SANDERS
Angela LANSBURY
- No Programa -.1) - A Marcha da Vida

-·Nac. -
2) - Atualidades Warne�

Pathé
- Preços:

Cr$ 5,00 - 3,20 ,

"Rigorosamente Proibidaaté 18' anos".
J" ... .- • • • •

• • ... .. .. lO .... _,IMPERIAL - 7 % hs.
OS SINOS DE SANTO AN

GELO
- Colorido - com
ReyROGERS.

O CAVALEIRO VERMELHOFinal.
AGUlA BRANCA 4/5°/ Eps.ODEON
Não Havera Sessão
Cinematográfica"

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

_1RITZ - Amanhã
- Uma deliciosa comediaromantíca musical:

/VOCí::
ESTA NO BRINQUE·

DO?
-com-

Olga SAN JUAN
Martha STEWART
Donald O'CONNOR

RITZ ODEONDomingo
Dana ANDREWS
Merle OBERON - em -

MELODIA DA NOITE
.. .. .. .. .. ..

.. ·iROXY
- As 7% hs.-
- Ultima Exibição -AS PEROLAS DA DUQUEZ�

- Technicolor -
-com�

Anna ZIEGLER
Webster BOOTH
- NQ Programa -CÍnelandia Jornal '

-Nac.�
- Preços:Cr$ 4,20 - 3,20

"Imp. 14 anos".

Dia 4
TEATRO A. DE CARVALHOGrandiosa Espetaculo de variedade!
CARAVANA DE RITMOSIMPERIAL
_: As 7% hs.
- Ultima Exibições1) - Atualidades em Revista.

. ---'- Nac -
-2-

TORMENTO
-com- '

M:elvyn DOUGLAS
Rocalind RUSSELL

- III -
.

TRAGICO ALIBI

•

-com
Nina Foch

- Preços:Cr$ 4,20 - 3,20
Imp. 14 anos".

condolências. Local: Rua Fcl.,ipe Schmidt (lado da Padaria Csi,pca).

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-s-,

o fSTADO-Sexta teir. 28 a8 Outubro d. t94�

r

/

Noticiário dos
Municipios

De Bom Retiro

I êr#lêr=rf§l§r#Jr#lêr#lr#Jr#lr#1êêêr:
DRA. WLADYSLAWA vVOLOWSKA MUSSI

,

e

DR. ANTô�IO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Parlas

Serviço completo (! especialisado das DOENÇAS DE

SE!\HOR_-\.S, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamenlo.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Engalanou-se a 28 do mós de se

tembro próximo passado, a nossa

pacata cidade do planaldo, com a

Inauguração de esplêndida luz elé

trica. 'I'óda a população se sente

jubilosa por Lão importante me

lhoramento, pois é sabido que a

luz ê a vida' das nossas cidades.

Este falo tão importante deve-se

ao rlinamismo cio incansável Pre

Jeito 'Municipal, o Sr. Arno Oscar

.Meyer, que tudo vem fazendo pe

lo progresso e grandeza d�' comuna

�lue� com,
muito ?r�tério e

P,r,OfiCi-11encia, vem administrando. O po-

vo rende-lhe por isso merecidas

homenagens, pois só assim, vê-se

nas ruas da cidade, à noite, um

certo movimento, que antes não se

percebia, pois que antes o .povo

não se ammava. a sair na cscuri-'

,dão. um dos ratos que presenciá
mos com prazer depois da inangu

.rução da luz, foi' a Semana da Cri

anca, que foi aqui realizada com i
l1111iLo brilho pelo nosso Grupo Es

colar, com a cooperação do Sr.

Inspetor Escolar e as autoridades'

.Iocais.
Para as festividades desta sema-

na, muito contribuiu com todo o

auxilio que lhe fôra solicitaifo, o /
110SS0 dinâmico 'Prefeito Munici-I
pal. Também ooncorreram muito I

;para que -a Semana ti vesse o hrí luo !
que' alcançou, o novo Diretor do 1

Arvo-res Frutiferas enxertadas e plantas ornamentaíe nar

Grupo Escolar, que 'se 'encontra em I melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
- Flori e Pomicultura

nosso meio desde fins de setembro J: H J' C·• . lpper.
'próx imo f'indo, o professor Sr. 1 Corupá.
António Epifânio dos Santos, como t Mun, de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.

o professorado que está s·ob sua! Peçam catalago gratuitamente.

dir-eção. I nho e felicitaçõe-s_--------'---------------
Porém, um dos dias, cuja solení-j Quanto esforço, quanta luta,

dade esteve mais brilhante e mais dias e nriites dr' trabalho áfl,lUO, no
comoveu a quantos a assistiram, amanho '!Ia nossa inteligência, no

:foi a do "Dia do Professor". Ne8se robustecimento da nossa Jducação
:aia, após a mi.ssa que lôra mâ'nda- moral, cultívando o ,espirita e o

,([a celebra'r na igreja mat'riz, que :f,ísico dessa geração de bom-rl.lti
teve a preSença dos corpos docen- rellses, a Jim de dar ii querida Pá
te ·e discenle 'do Grupo, das autori, tria, homens cheios de patriolis
dades e do povo em geta], os alu-

. mo, mães de família sanLificadas
nos prepararam uma festinha

.

em pela dignidade e pela religião.
homenagem ao Sr. Ins:petor, Drre- Que Deus vos dê a recompensa
tal' c Professores do Grupo. I

de tantos sacri fícios dê muitos
Por essa ocasião proferiu o brIo anos de vida, cheios d� 'saúd9 e das

discurso que se segue, aluna Dela- maiores alegrias.
mares de Sousa: I Agradec.eu a homenagem, em

Digníssimas autoridades, ., n.ome de todos os profess0.l'es, o

Queridos Pro.fessores, .

I professor ,Sr_A_111ôniO Epi fânio dos

Caeos colegumhas: Santos diretor do Grupo o qual
Não poderíamos 'deixar '[rans-.; ém pa{.avl'as repassadas u� c�rinho:

correr o f!i.ia de hoje, dedicado à' disse do grande conten[amento e

nobt'e classe do' magistério catari-
I

dos agradecin1t'ntos de todos . os

nense, sem que o ma'l'cássemo� com
� profrssores, por 1.1iCl' agradavel

o�' n(l�S08 aplaus�� .

e demonst.ra-I surpresa de seu,; alunos. Durante a

çoes Sll1teras de Jubüo. semana foram distribuidos doces

É assim que os alunos dêsLe Es-. e bombons üs crianças, bem como

tabelecimento de ensino, escolhell- i feMival ao povo no salão do Cine

do a mais humilde dentre as cole-
i Marajó, onde produziu uma bri

gas, fizeram de mim o P9rta-voz. lhantc preleção, sendo muito a

das sentimenLos de gl'atidão para' plaudiclo, o já re ['crido diretor do

convosco. Gratidão essa, flor pu- i Grupo Escdlae, falando sôllre a

rissima da alma, que vos oferLa- Semana da Criança e sôbrc o Re

lI)os como melhor brinde, porque gisLro Civel, sua _necessidade e seu

representa os nossos senlimenLos valor.

mais profundos e suprema grati-I Foi, também, oferecida excelen- I
dão pelo bem que nos tendes feito, le sessão de cinema coni rilmes

pela bondade que tendes revelado especiais,
-

à criançada, pelo Sr.

110 cultivo dessas inteligências jo- Prefeito Municipal, be111 como uma

vens que integram o futuro, a es- tal'áe cansante no clube localo.

llerança, dêste nosso berço. Como Assiri1, vemos, que Bom Retiro,
poderei, entretanto, traduzir 'devi- a tranquila 'cidade do. nosso pla-
'damellte, espalhando em flores la- naHo calarinynse, está vivenqo di- •.....•.. ,

.............•...........

rpic....nres, 'a multidão de sentimen- as alegres, depois que suas ruas e

tos, de afeto, que anima o méu

CO-I
suàs casas foranl illll1lin�das pelos

ração e o coração de todos Os al.u- clãrões sublimes desta luz, que é

nos desta casa de ensino, queridos o org'ulho da nossa cidade e da

professores? IDianle da ímpossibi- nossa gente, pois quem a vê, in

lidade fria, pois tão fracas e llll- contestavelmente, terá Cll1Ó' dizer
miJ.des são mimhas félrcas f' ml- conosco, que é ela lIma das me

11has lllzes, resta-me porém a CCI'- lllOl'eS do nosso Estado.

.

lesa de que melhor que as ft'ases Salve, 1)0rtant.o, o 'nosso digno armazens.

mais brilhantes, a nossa alegria Prefeito, que f'm Lão bera hora, nos ••••••••.•.......••.......

sincera, a nossa estima c dedica- deu tão i�lllol'tanie quão útil. me

Cão, sp .traduzem em n-08so' olhaL' e lllOl'arnenló_
sillcr'rirlacle indiscutíyel que dilo Bom Retiro, 20-10-919.

,i (la ús no�sas pala"ras de cad- Do correspondente.

Radioterapia por ondas curtas-Ele í.rocoagulação-.
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório : .Rua Trajano, nv 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - 'Dr. Mussi,
Das 15 ás 1S horas - Dra. Mussi,

Residência - R.ua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

[nlcr·(}mtinental 1

Arvores' fruliferas

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE
40 AMOS

MAIS DE

Diz-se qu� o organismo muda

completa�ente de sete em. sete

anos. O certo é que com o passar
do tempo a saúde se modificá e

em . muitas pessoas de mais de

40 ànos começam a aparecer dis·

turbios, muitas vezes de natureza

séria. Entre estes o principal é o

disturbio da bexiga, uma fraque
za cuja$ exigencias, que se ma·

nifestam principalmente á noite

quando se está bem quente na

cama. �ão muito irritantes_ Essa

debilidade da bexiga é um resul·
tado de disturbios renais e si fôr

desprezada, poderá torrÚl.r-se pe

rigosa, transformando-se em cal

culos, pedras ou cistite (inflama.
ção crôníca da bexiga).
Não ha meiomais rapido e eficaz
de conseguir alivio desses perigos
do que uma série das afamadas
Pilulãs"'-De Witt para os Rins e

Bexiga, conhecidas em todo O

mundo.
PILULAS 1-

�: DE WITT;,
....

,... Para os Rins e a Bexiga
EM VtDROS DE 40 E 100 P/LULAS.

-() GRANDE É MAIS cCONOMICOi
.' .

Não espere que a doença vi
site a sua casa. Defenda a su

saude e a ,dos seus filhos, to
mando MALTEG. Frio ou gela'
do, é 'uma. delícia. É o maio
fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor fortificante. .A

venda em todas as farmácias

Cami•••, Gravatlul Pitame'
Meiae d.,,"melbore1i pelol! " me
Dare.

-

preç'ol .6 na CASAdMIS
CELANEA - RuaC. Mafr._,

l

Informações nteis
-ÕT&T&E'STAÕÕ"'" Horario das empr6-I Red"�:ã: p�!:::',à,.. f .

sas
.

rodoviarlaS
Diretor: RUBENS A. RAMOS

OGU'NDA·J'lDIRA

Proprletérío e Dir.-Gerente
SIDNEI NOCETI

ExpreIJlIO li!io Ctatóvto - L2IC1nIA
7 .tlOl1'1l8.
Auta-Yactio IaJai - lUja! - ta 110<

ru.

ExPteBJIO Br'ueQu_ - BrwIiQu -
18 !loru.
Expresso BrwDqUêIlfi - NOTa TrfiltAS

- 16,110 bora••
Auto-ViaçAo C&tGr� - Jo!D'f>!Ils

- • hor"•.

Aut<>-VlaçAi) Cata'ln_ - OUritlfb1D
- Il horae.
RodoTiária 8ul-Bruil - � .Alepe

· � 8 horas.
RápJ,do S:ll-Brasllelra

111 horas.
,

Rtpido Sul-Braslle!:ra - Curitiba __,

6 horas .

TERCA·l"EUU
Auto-VlaçAo CatartnenH - perto '.&.1.

fIl"e - 6 horaa.
Auto-Yla.çJro c..tarln_ - Cul"1ttblf

- 15 hora-s
Auto-Ylaçi.o catartn_

- li hor...

Autb.Viação Cat&rl.n.enft
"- a horas.
Expresso 810 OrIstóTlo - L&tI'WIa -.

7 noras.
Emprêslí Gló1'1a - � - 'f�-

• b'r� nor...
I):q>rellBO :sru.queuee _ B:rwIftwt -.

UI hora... '

...\to-Vlaçlo ltajaJ - ltajal _ 18 .110>.
raso

Rápido Sul-Brasileira
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira -:- CurItiba -

No Interior 6 horas.'
QUA.RTJ!.-lI'EIU.

� Ano Cr$ 100,00 Auto-Vlaçlo Catartnenae

� _ .11 horas.
Semestre Cr$ 80,00 A.uto-YlaçAo C&tu'In_

Trimestre Cr$ 35,00 -. horas.

Número avulso .. Cr- 0,60
'I Auto-YiaçAo CIIt&r1.D4mft

oi>

r 6.30 horas.

Anúncios lNld.iante

contráto.,
Rápido Sul-Brasile.lira - C'..11'lt1ba·-

6 horas.
C)s origiDaía, mesmo não Rápido Sul-Brasileira - JolnvUe -

.

publicados, não serão 13 noras.

! dnolvidos.

i
7 ���::.sso Silo Crt5tovao - Lacu:na

�
A direçl9 não se respon- 16�::s� Brtaqu_ - Br\uIQlle

! '�!::�:'];;���::._. :i�i:-:�= :::
__O':OP&&& ......_ .�-••_-- _ II oora.•.

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação �

FRANCISCq LAMAJ:QUE'
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador. Dantas, 40 - fio
•

anda!'
Tel.: 22-5924 - Rio ('e Janeiro

RAUL CASAMA\'OR
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capltjll

Ano Cr$
Semestre ..•....• Cr$
Trimestre ......• Cr$
M�I'I ..••

"

•..•••.•• -Cr'
Número avulso .. Cr'

110,00
45,00
25,00
11,00
0,50

Viação Aérea
Horário
Segunda,..feira

-TAL" - 13,pO - Lajes e Pt,..

Alegre
PANAIR - 10,40 -'Norte
VARIG - 10.40 - NoMA'!

PANAm - 14,05 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,51 -

'or�
Tt/'I'ça-fdN

-TAL" - 8,00 - JoinviUe
Curitiba - Parauagaá
- Santos e Rio.

f�l\lIt 10,40 - Norte
�tWZ.F.JRO 00 SUL - tI,o. -

torte
VARIG - t2.30 - Sul

PANAm - 14,05 - Sul

Quarta,..feira
-TAL" - 13,00 -. Lajes e

Alegre
16ANAIR - 10,40 - Norte

QRUZEIRO DO SUl. ---: U,OO
forte
VARIG - it,40 - Norte

PANAIR - 14,05 - Sul
Quinta-feira

-TAL" - 8," - Joinville

Curitiba. - Paranagaá
- s.ntos e Rio.

PANAIR - 10,.tQ - Norte

PANAm - 14,05 - Sul
VARIG -:- 12,36 - Sul

ORUZEIRO DO SUL
Ror�
CRUZEIRO DO SUL

inl

18.56

15,80

Sezta-fetra
"TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - '1,10

lort.é
PANAIR - 10,iO - Norte

VARIG - 11,40 - Norte

PANAm - 14,05 - Sul
Sd.blllÚJ

"'TAL" - 8,00 - Joinville-

I�:rnO:�;::8�?::"�
.orte
PANAIR - 10,40 - Norte,

pANAIR - 14,05 - Sul
nom'll(/o'

PANAIR - 10,40 - Norte
ORUZEIRO DO SUL - H,OO
PANAIR - 14,05 - Sul

Jolnvlle

Jolnvlle -

QUINTL·rEIR.t.
Áo.1to-Viação C&tarlnenn

.6.1'"1<"<'41 - 6 hOr".
Auto-VIQÇâo Cttarmen.we

- i5 horas.
Auto-Vlaçlo CIIt&rlnenH

- • hora. '

Áuto-VlaçAo . catarln_
- ii horas,
A.uto-V1açAo CIltar1nena - lAIIWUt

- 5.30 l.Ioru.
EXp"resso SAo CrUtoTlo - � -

7 boras.
!:.mP�Ba Glória � Lacuna - II ua;

• 1 1/2 bol'1Ul.
J!:xpres80 Bruaquenae - BrueQU4I -

UI noras.
Auto-Viaçlo IU;lc.i - ltaJaJ - 11 JICo.

1:'111'
Rápido Sul-Brasileira

18 horas.
Rápido Sul-Brasileira

.. horas.
I:mpresa Sul Oeste Ltlta - Xapec6 - CIf.

- • hol'U_ I

SEXTA-rEmA
ftodoTlArla Sul BrlJl1l - P&\"to .&.I�

- II horas.
Auto-Vl.açAo Catartn_

- i5 ..horaa.

,.
Áut<>-VlaçAo Catar�

- • horu.

Auto·ViaçAo CUllrIrnen.w - t.acUIl&
�

- 6,"0 hora•. _

Porto Expresso SAI) �15tovlo - L&Gr'Ima -
7 horas.

ÂUro-YI2ÇAo ltajaJ - lta,1a1 - 1" ho
ra•.
Expresl!lO Brusquen..

UI horas.
Rápido Sul-Brasileira

18 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.

JolnTfko

JolnvUe -

Curitiba -

Jolnvlle, -
Curitiba -

SABADO
AUto-YIII.çlo Cata.rlnenae _ Curltil:Ml

- /; hora,s.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas.
Rápido Sul-Brasileira

6 horas.
- • horas_

Auto-VlacAo Catartn.e.
- II hora.. . I
Auto-Ylação ('''8JtarllllelhN

- 6 horas.
Jilxt>r�sso SAo Cr1stoTao '_ L� -

7 horas.
Expresso Bruaque!ln - BrIMIqua ...

14 horas .

.
Autç·Viação ltajaJ - naJa! _ 18 ....

I'as. , _

Expreaoo Bru8qu_ - N01f& �
- 9,30 horlUl.
Expresso G!(�r1a - Lac'WJ,e - 8 1/t

• 7 1/3 horu.
DOMINGO

Rápido Sul-Bras!leira - Curit1ba ,;

S horas_
MfP't,

JolnvYe -

CurItiba -:"

JolnTllCo

FRAQUEZAS EM GERAL'
VINHO CREOSOTADO
". S I L V E I R A "

Dr. CLARINO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e oivel

OOlllltituição li. Sool.dodtf
NATURALIZAÇÕES

Titu.lom Deolarot6rlo.

Eilcrit6rio ti Raaid,ncleJ
Rua Tbadorlt." 41. �
fONE -� ��6a
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AÇÃO INSTANTANEA
NO AR!

DfSTROI OVOS E

.LARVAS!

----------------------�------------------------------------------------------------------------------------------------�.----

I,

•

SUPER FU;Y- é um inseticida

de oçõo fulminante que, pul
verizado no ar, m"'ta instanta-

Para destruir ovos e lar

vas depositados pelos in

setos, bosta aplicar SUPER

fUT nas frinchas e re

contos úmidos.

neorn=he os Insetos voadores.

INSETICIDA DE AÇÃO
DURADOURA!

Para a higiene
do seu lar,

tenha em

'Aplicado sobre superficies, SUPER
fUT tem á ç ã o prolongada e, I

duradoura, matando os insetos

semanas depois de pulverizado,
casa

SUPER FLlH

, .

I
.t

;![":.
J ••.•

PORQUE· REUNE " .

INSETICIDas
-:<.

M S
SUPER FLlT é jnois
poderoso porque sua

fórmula reune: Clordana *
,

- DDT - Piretro -

'

Rotenona - Tiocianatos.
* C/ordana é um inseticida de
recente descoberta, específico
no extermínio dar baratas.

•

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
_' Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap''';, o

parto, e Dores nos ovários,
É poderoso calmante e Regula

dor por excelência.
«'LUXO SEDATINA, pela sua com

i,Jrovada eficacia é receitada por
médicos ilustres.

, ,

,
fLUXO SEDATINA encontra-se em

I�-

toda parte.

8 Ladrão,
.

atenção I
Ao ladrão sem vergonha que há tempos atrás roubou {lo meu

Jardim mais de 100 bonitos Lírios dou 2 dias de prazo para que se

apresente a mim, porque hoje já' é de meu conhecimento quem foi o

autor do roubo. Si não se apresentar darei parte do mesmo à policia.
Frederico Deutscti - 'I'ecnico Aposentado

.

J

Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAÍ - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe-.
recem o máximo em I

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 1�· passageiros - Poltronas individuais Pulman

,/ R O R A R iI O S:
.

'Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiha no dia se

guinte ás 6 horas,
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

dendo-se passagens.
'.

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29

INDICADOR AZUL DO RIO 6RAN'DE DO SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáv,eis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de exist�:n.cia ao comércio e

índustría
.

-.. Já estamos angariando publicidade para lSa Edição
Informacões com o sr. João Píres Machado á rua Conselheiro

•

Mafra, 156
.

Florianópolis . ,."' Santa Catarina
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grandes
1

possibilidades tem o ftvai de. conquistar ,amanhã o Ululo
máximo . ia cidade

.O «lcnternínho= será o adversário do líder invicto
Dando continuação ao certame

da divisão Extra ele Profissionais, interessantes, podendo nos dar -a mos, o Avai irá a campo em bus

jogarão amanhã á tarde, no tapete conhecer o' campeã; da cidade. ca de um grande triunfo, o que lhe
. verde da rua Bocaíuva, Os times do Como Iider invicto sem nenhum ensejará o cetro máximo. A vitória,
Ava! e do Atlético- ponto perdido, distanciado 5 pon- somente a vitória interessa aos al-

A partida deverá ser das mais tos do, vive-líder que é o Paula Ra-

I
hilidade tem ? tricolor de vencer'

vi-celestes.
.

ou empatai' com ti seu valente opo-
O Atlético é o "_l.ánterninha" do sitor.

certame' com apenas um ponto ga- Mas se tal acontecer terá o Atlê

nho;. resultado de seu empate com tico realizado um procer digno de
o Bocaíuva. Quasi nenhuma possi., todos os elogios.

HOje· no ,passaDo
/

o C. N. MARCILIO DIAS APRES·

T.,A-SE PARA CONCLUIR AS o.

BRAS DO SÉU NOVO ESTADIO,
Outra iniciativa de arrojo é' a

construção ,do novo estádio do 28 DE OUTCBRO
Clube N. 'Marcí lio Dias, de reais - em 1.52(\, o oélebte navegador
tradições, que vem empenhando Sebastião Cabolo, enLão ao serviçe

Direção de pmO PAULO MACHADO um grande esforço para a conclu- da Espanha, perdeu urna de suas

.
_.

são do' grande muro que circunda náus, ao entrar no Porto dos Pa-

JOITO CLUBES DISPUTAl'\1 HOJE LIGA ESPORTIVA OESTE REANIMAM.SE OS ESPORTES toda a sua grande praça de �spor- tos, por ele denominado S. Catar i-

lA TAÇA "CLUBE DOS FUNCIO· 'CATARINENSE A convite- do nosso prezado

atni-Ites,
faltando ao/nas 40 metros p:i- na;

NÁRIOS PúBLICOS" Da diretoria da Liga Esportiva go Oarnilo Mussi, velho e inCa!lSWel ra finalizar, o que é esperado para - em 1. 6/15, o-posto fortifica-

Promovido pelo Clube düs Fun- Oéste Catarinense recebemos' e a- desportista, visitamos as obras do eS- fins do mês em curso. do na casa de Sebastião de Carva-

cionários Públicos' Civis de Santa gradecemos a seguinte circular: tádio'óra em �o?'strúçào nesta:, a: \
. �sta.m?� inf�fmados que os mar- Ih o, na margem direita do Jiquiá,

Catarina em homenagem á data dos "Jouçaba, 28 de agôsto de 1949. dade, que servira para a nova a- !clhstas ja cogitam promover �ran· foi, pelo Capitão Gomes do Rego,
.servidores pÚblicos do Estado, rea- Ilmo. sr. redator esportivo de "O gremiação denominada "Clube des' jogos inter-rnunicipaie e' esta. auxiliado pelos Capitães Jeronimo

Jiza-se hoje, com inicio ás 9 horas Estado" .:._ Florianópolis. Náutico Almirante Barroso, (seção duais, tendo sob a competência de da Cunha do Amaral e Sebastião

da manhã, no estádio-da . F. C. D., Por determinação do Senhor de foot-ball "Lauro Milller"), con- técnico contratado uma ótima equi- Ferreira, defendido vitoriosamente

gentilmente cedido, um gigantesco Presidente, venho de levar ao co- sequência da fusão dos tradicio., pe, e, para comemorar a passagem ele um assaITo intentado pelos ho

torneio de futebol, participando na- nhecimento de V. S· de que, em I.h, nais clubes Lauro Muller e Almi- do seu 31° aniversário, pretende lande�s; \
I lA f f 'B '

I' I
..,

d d 1 b - em 1.788, em Lisboa, nasc li
da menos de oito va orosos e li- ta de 22 do mes corrente, 'oi un- rante arroso, que ocupa uma area convir ar um os gran es c u es ca ......

C
. . Conrado' Jacob de Niemayer, mais.bes, a saber! Municipalidades F. _., dada nesta cidade, sob a pr,esidtll- de 31 mil metros quadrados, na rrocas.

, \
turtíe l�oronél do Exer-cito Brasi

·Catárinense F.C. (São José), Vifaz cia do sr. dr. Osmar Cunha, reprc- qual está sendo construid� um" FIGUEIRENSE X BOCAIUVA
1 Alf d b

-

d
'" le iro, falecendo a 5 de Março de

}'.C· (Delegacia Ficai, an cga sentante da Federação Catarinense campo para o esporte retao. e .

O t d f' ".
.

, -' cer ame e pro lS",IOnal's 1862;
e D-epartamento Regional dos Cor- de, Desportos e Conselho Regional 110m X 7;>111, quadra para basque-

domtnao mré
.

,

'r'
'

.' prorssegUlf'a oml go proXlmo - cm 1.839, durante a "revolu-
reios e Telégrafos), Imprensa 011-' de Desportos, a LIGA ESPORTfVA tebol, para voleibol, duas quadras Ii

_

d '1'.
' com a rea izaçao . apre 10 en- ";]0 turr-o up ilha ", o Tenente-coro-

cíal F.C., Tesouro F.C., Díretorra OESTE CATAIUNENSE, com [uris., de tenis, urna pista com 580 me-
t

.

1 d
>L_" U

.
.

. re Os tercen'os co oca Os com ne l José Fernandes dos Santos Pe�
de Obras Públicas F.C. e Estatístí- dição sôbre os anunicipios de Joa- tros para corr idas, local para

.1an--I· t did F'
. I

, . . SeIS pon Os per os: iguei- (eira, com a proteção de- ajguns
<ta F. C. çaha, Campos Novos, Concórdia, çamentos., pr-ática de a�letIsI11O.' etc, rense ,e Boc "'I'uva. Vencido no'

_ "" navios da esquadra, �,onseglliu de-
O' sorteio dos jogos. será prece- .Chapecó, Caçador, Piratuba, Tanga- kS refendas obras estao avaliadas

P' lmeí t rn 2xl t n'
. . . . _ . rI elro u o por , pre e -. semharcar em Pinheira, neste Es-

dido momentos antes da prrmerra rá, Capinzal e Videira, cuja prime,J.- em 1 milhão e duzentos mil cruzei- 'de o Fíg'ueirense l�"','s,fo"r:rar-:c.'e
'

õ �uo: -" lado, denotando um corpo de re-

partida, devendo todos os con�or� ra: diretoria fiC0U assim constitui- 1'OS, não incluindo o valor do tpr- do revés, bem corno, rehabilttar., volucionár ios do Rio Grande dCJi
:rentes se apresentarem uniformí- da: reno que será totalmente murado

se dos "seus últimos insucessos' 'Sul, comandado 'P01' Joaquim Tel-
zados ás -9 horas. Cada jogo terá .

Presidente - Jornalista Genézio na altura de dois metros e meio. O quadro boquenso está alerta xeil'a Nunes;
a dura"ão de 20 minutos, dividirias Paz; Vice-Presidente' - Dr. Ernani I Já fôram feitos 3.S00 metros lie

e lutara' com' aI'dor pai"a mal',s
.

f IY
'L --"- em 1.856, na Balun, .

a eceu a

em dois tempos de 10 minutos pa· Abreu Santa Ritta; Secretário Ge- aterro, nos quais têm �ido enwre-
uma façanha de mé.rito; Chefe de Esquadra José Joaquim

ra mudança de lados. Em' caso de ral - O. Montefiegro de Oliveira; . gadas várias máquinas plainadei_ Aguardemos. R�poso, que se dBslacara durante.
empate haverá uma porl'ogação de 1° Secretário - Armando casti-Il'as, tratores, mais de meia cente-

a guerra da Independenci-a, nas:

10 minulos, div�didos em do�s �em- )lh?S; 2° Secretári? - Haul A. Pe- na de trabalhadores e elevado uu- campanhas do .Rio da Prata, do,
1)OS de cinco Ullnutos. PersIstindo

l reIra;;O TesoureIro - Arno .Ra-:mero de carroças, sendo notavel e
. Terre'no' Para e que fora chefe das forças,

O enlpate a :nartida será decidida /vache' 2° Tesoureiro --'- Arsênio ,I de grande impressão ao vis ital!t·e
,

, "" I em ope'raljões' no Rio Grande do�
pelo sistema de penalidades maXI' Corr?a d� N�greiros. I assistir o desenvolvimento rapido Vende-se um, com 10 metros Sul de 1844 a 45;
mas,. Durante as parti,das não ha� Cons�isca]: Hermano Zano- e intenso do futuro J estádio que se- de frente por 33 de fundo�, si- _ em 1.869, durante a guerra düt
verá substituições - de jogadores. ni Á (Concórdia); Atilio Caliari rá denominado "Irineu Bornllau- 'tuado à Avenidà Mauro Ramos Piuaguai, Caraguatai foi tomada

�este gigantesco torneio, que vem -----;/ (Campos Novos); Nelson P;za- seu". n: 305. A - tratar na rua Cris- pelas forças brasileiras;
despertando desusado interêsse e � - (Tangará); Antônio BrassanÍ-! Em palestra que mantivE'l11os '.

M' 85 _ ,em 1899, s'urgiu em Flaria-pnn Ira n. ,_

o mais vivo eI1tusiasm'o entre os. i � (Joaçaba); Arlindo Dresch - com os srs· Camilo Mussi e Al'gE'u ••••........•..... _ _ . . ,nópolis o semanário critico "O
funcionários públicos, o Imprensa 1 (Virleira); Luiz Bareta· - (Capin- GiJerreiro, encarregados e �irigcn- MOBiLIA DE ,QUA.RTO PARA CA- Gato";
Oficial F. C" �ampeão classista ca- za]); Jo-aquim Fonseca Junior - tes da l110munental r'ealização .que SAL, LIVTNG E ESCRITóRIO _ em 1901, surgiu no jorDa1.ism-o
tarinense, extreará a sua nova ca... (Piratuba);. Reinaldo Mafessoni s� desenvolvé com extráordinária COMPLETO. f calarinel1se o"periodieo "O Brasil:"

'misa, adquirida recentem�mte no (Caçador) e Ariovaldo Boss rapidez, soubemos que está previs- . . . .. . . . . -. _.. editado em Florianópolis;
,

� Rio de Janeiro. .(Chapecó). ta a conclusão de todas as constru- VENDE-SE' - em 1.940, dmante a Segunda,
A entrada será franqueada aé'- Tribunal de Justiça Desportiva: çõ-es até fins do próximo ano, in- Ver e tratar, diàriamente, à rua Grande Guerra, a, Itália atacou a

publico. ' ".'1 Presidente: Dr. José de Álmc:_dd elusive arquibancadas, tOTnando-se' Bocaim"a, 152. Grécia;

------------T""':O Pimpão. Membros: Eitel Brenner, uma das mais importantes do Sul
I
•••••••••••• � ••••• - ••••.. - • � • , - o dia ele hoje é consagrado ae)

1SI1'UAÇÃO DO CAMPEONA Osvaldo Silva, Cap. José C. Velozo, do Brasil pela sua grandiosidade e: PASTA DENTAL SERVIDOR PUBLICO.
DA CIDADE Hiperides de Sá Ferreira e Jacob capacidade de pratica. !

.

ROBINSON Andl'é Nilo Tadasco
Profissionais' Pessoto e Rui Castro. I

•

1° lugai: - Avai. .. com 5 jogos, de
t5 'vitórias, 10 pontos ganhos, 18 Pr:�;�!�t!� r;��:�� santos�ut�I���� ft.esu·Itados dogoals a f.avor ,e 6 contra.

bros: Eduardo Belio, Joaquim An-
20 lugàr - Paula Ramos, com

dré de Sá, Geminiano Tosi, Dr. B'-'U-
6 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas� 1 ,

.empate, 7 pontos ganhos, 5 po\).tos
silio Celestino de Qliveira Junior e_1Pedro Schncider. Cordiais sauda'-Iperdidos, '16 goaIs a favor e 11 _

ções. O. Mont.enegro de Oliveira'l.contra. Secretário Geral. .

,

_ I
.

30 lugar - Figueirense,. com 5

jogos, 2 vitórias, 3 derrotas, 4 FUNDADA A FEDERAÇÃO CATA.'
pontos 'ganhos, 6, pontos perdidos, RINENSE DE TENIS

_ I12 goaJ.s a favor e 7 contr;a. Congregando clul)es de Floria-'
30 lusrar - Bocaiuva, com 3 ' .

L ,I� n0po]Is, ages, Joinvile, Itajai, Blu-
jogos, 1 vit6ria, 2 derrotas, 2 em-

!lleuau e Canoinhas, está fundada a !
pales, 4 pontos ganhos, 6 pontos Federação Catarinense de Tenis, a

'perdidOS, 10 goals a favor e 17
qual verificou-se durante a dispu-

,contra. ta do campeonato extra, realizado
40 lugar - Atlético, coru 5 jo-

110S dIàs 15 e 16 do corrente; que
:gos, 4 derrotas, 1 empate, 1 ponto
ganho, '9 P01).t08 perdidos, 4 goaIs t�ve desenrolar magnifico e con· i

gregou uma pleiade ,de elegante ,es- :
a favor e 19 -contra. '

,: pode, vinda de vários Municípios i
NOVAMENTE ADIADOS '1 do Estado, constatando-se ao final

Recebemos comunicaç·ão da a vitória da equipe que reprfsen

F.C.D. que a entidad� resolveu! tou BJul11cnau seguIda dos' 1tajai
adiar novamente os jogos en- enses.

tre aspirantes do Figueirense Para elaborar os estatutos da no

e do Paula Ramos e do Guara· va- entidade que será filiada a C.
ni e do Lira, devido á falta de B. D., foi constitnida' uma comis

juizes- para dirigLlos. Os jogos são composta pelos,' sel,1hore8 AciO'jem questão estavam marcados li Vasconcélos, dr. José Mota e

-para hoj e á tarde. Ahdon Fóes. .,

.

174: sorteio de apólices de
A EtQUITA.TIVA \.

dos E�'ados Unidos do Brasil
Sociedade Mútua de Seguros sobre a Vida com garan tia .subsidiária do Govêrno Federal em favo ..

mu tuários
Presidente: Dr. Horacio de 'Carvalho Junior

Relação das apólices sorteac!as em di nheiro, em. vida elo segurado
1740 SOll'fElO -- 17 DE OUTUBRO DE 1949

SORTEADOS COM CR$ 10.000,00
314.575 - Hans Rndolf Manz _. .. .. Canasvieiras - Bahia
314.954 --:-- José Soares , ..

2,25.472 - Al1tonio Pinheiro Gonçalves _ '.' .

F - 000.072 - Maltoel 'Bernardes Muller .•. _ .

Alto Parnaíba - Mal'.anhão
Crato -- Geará '

DislFi Lo Federal - Familiar
311.212 - Lueimar Portela de Sóuza .

298.166 ...:. Dr. Neacyr Soares de Mendúni(a/ _ .

2!77.227 - Tsallino Virgílio Franco . . .. . .

223.125 - Tobias Braulio Rangel...... .,..... . .

309.256 - Antônio Thomaz da Costa Filho . _ .

Manáos - Amazonas
Distrito Federal
Machado - Minas \;

Recife - Pernambuco
'parna.íba - Pi,auí

"
,.

436.275 - Giacondo Carlesso _ ., Chapecó - Santa -Catarina
318.,657 - Oscàr Zoega - Conj. _ .' .. : .. ' .•..... _ . . . . . . . . . . . . . . Rib. Prelo - São Paulo
448.240 - Julio Borges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carangola - Minas
NOTA: � É de se notar que o Sr. Braulio Rang·el., Úí.' teve·' a sua apólice nO. 223.135 sorLada em

16/10/1933 com Cr$ 10,000,00.
"A EQUITATI,;VA" já distribuiu em sorteios a importânCia de Qr$ 39.033.000,00.

O PRóXIMO SORTEIO DEVERÁ SER REALIZADO EM Hi/11j1949
., -J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Doutor Clóvis Ayres Gama,
Juiz de Direito da Comarca de

Tijuc�, do Estado de Santa
Catarina, na forma da lei, etc,
Faz saber aos que o presen

te edital virem ou dêle conheci
mento thlerem, expedido nos

autos de arrolamento dos bens
que ficaram por falecimento
de Maria Hortência Marcos,
que se processa perante êste
Juizo e cartório do escrivão que
êste subscreve, que atendendo
ao que lhe foi requerido por
Marta Maria Hortência, e ten
do em' vista ao mais que dos
autos consta, por despacho pro,
ferido aos 21-10-1949, autori
zou a venda, em hasta pública,
.do imóvel abaixo descrito, com
sua respectiva avaliação, per.
tencente ao espólio de Maria
Hortência Marcos, que será le
vado a público pregão de venda
e arrematação, a quem mais
der e maior lanco oferecer aci
ma da respectiva avaliaçã�, pe·
lo porteiro dos auditórios, ou

quem suas veses fizer, no dia
30 de novembro p. vindouro,
ás 10 horas, no local emque se
realizam as vendas em hasta
pública determinadas por ês,
te Juizo, á porta do edificio da

- Prefeitura Municipal. Descri
ção e avaliação do imóvel que
será levado á praça: "Um ter
reno, sito, no lugar Centro do
Moura, com 55 metros de fren
te e fundos que se acharem;
faz frente no Ribeirão do Mou
ra e fundos em terras de her
deiros de Marcos da Silva; ex
trema a Oeste com terras de
Dorval José dos Santos e a Les
te com ditas de Jácomo Volto.
lini; área de 121.000 metros
quadrado, no valor de Cr$ '"

2,300,00", E para que chegue
ao conhecimento dos interessa
dos e ninguém possa alegar íz-

, b

norancia, mandou expedir o

presente edital, que será afixa
do na sede dêste Juizo, no lu.
gar do costume, e, por cópia,

•

publicado no jornal "O Esta- festa de Cristo-Rei na COlônial�":":":":":++:":":":":"':":":":":":�:":++:":++:�:++:�::+�do", de Florianópolis, Dado e �t,' , �:�
passado �esta cidade de Tiju- Santana �t-' GINHE DINHEIRO COMPRANDO �cas, aos vinte e dois dias do mês D '1' l' . ,

"

��I ��
de outubro do ano de mil -un-'

evera rea lza:-se, (.�nllngo proxl�lo" na Colôn�a, sandtaenas'a_oa Jt(r)s�e�:' .!+. �: .

vecent t
ciorial Festa de Cristo-Rei, com a afluência dos católicos ,

+. �..
os e quaren a e nove, Eu, dos municípios vizinhos �.-. �� 1

Gercy dos Anjos, E�crivão o P"
" _, ,. , _ .. NA �•...,

dactilografei co f
.

. b ',. �

ar a as solenidades, que terão Il1lClO as 8,30 horas com a bênção �.-.
1
.. 1

, n eri e su SCtL. da sazrnda im - 1 C' L R" I' 900 ...

(ASA PERRONE
�.�

vi. (ass.) Clóvi A G
-

"'.'
11 agem (e ns 0- ei, missa campa as , horas, seguiu- �.-. 1..... 4

S vres aro?" d e d t tê d t d imad b
.I"

"....
Juiz de Direito E tá f

- - , o-s, uran e o a a ar e, anima as arraqtnn las com leilão de p1'e11- �.-.
' , I ��I

. s a _ con arme 1 " b tenci
. \ .' . . ��

o original, afixado no lugar de
{as, I ece emos a el1CIO'SO convite, que, sensibilizados, agr-adecemos, .:. s '..��

costume, sôbre o aual me re-
�... eu tipo, de calçado quase de graça I:'!

porto e dou fé. Data supra. O A VI-sla e .= prazo· .!+ POJA que não a visita para vêr? I�:�'
escrivão: Gercy dos Anjos. U .:. �í+j

,� Enrolamooto de motores, dinâmos e transformadores. .:. E' realment_e espantoso , I�t�
Instalação de luz e força. �...

• �t'
Venda de motores, rádios e acessorios, outrôs aporelhos elé- �:. �:�

tricos, artigos elétricos, etc. .!. Pare, entre e compre" �.,
Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveu ..

-

......
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCUR'Y". �t

I t.1

�. TI•• Silvei,•• 14A_"���Op:'!!�7.�A_ Fone"" :f Rua CODs,elbeiro Mafra D-. l? :� .

•� ��::....:.....�..�+.;.,..� ++. ;;., �•..I.

�.�.VT.�. � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � ��

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO

OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
_ HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

I VENDE-SE por motivo de mudança
I Grande área de terreno ià cultivada

SENH''o''R'
.

I''T'·A·l.······· (Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

A ultima creação em reiri- 6 casas de madeira e uma de material.
�erante é o Guaraná KNOT TRATAR:
EM GARRAFAS GRANDES Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves

Preterindo-o está Barreiros - com o proprietário Mathias lha.

acompanhando li moda. Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro,

Juizo -de Dirolto da
- Comarca

.

de i'íiucas
Edital de praça, com o prazo

de !30 dias

LÂMPADAS
PHILipS

Co
.

num

?
•

\

I
I
I

Quem já viajou num automóvel equipado com pneus Super-
Balão sabe o que é conforto e. segurança! Mas saiba também que

Super-Balão e cnação exclusiva da Firestone, e 'que, já em 1922. -a
Firestone teve a primazia de lançar o primeiro pneu Balão.

O segredo do moderno Super-Balão está no maior volume de ar a

mais baixa pressão - apenas 2-1 lbs. - o que garante maior suavidade de.
marcha ... e nas fendas transversais cientificamente distribuídas m)

amplo anti-derrapante - o que dá maior proteção ao seu carro e a você I

$up"

t
INDÚSTRIA BRASILEIRA

BALÃOo CRIADOR DÇ)S PNEUS 48.529

Serviço de Luz
A V I S 'O

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

Departamento de Saúde Pública
Mês de Outubro-.:...-.Plantões

23 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
29 Sábado - -Farmácia sto. Agostinho - Rua Conselhei..

ro Mafra. •

30 Domingo - Farmácia sto. Agostinho - Rua Conselheí-
ro Mafra.

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias sto. An-

tônio e Noturna, sitas ás ruas João Pinto e Trajano n. 17,.
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au

torização dêste Departamento.
Departamento de Saúde �üblica, 26 de se;,te�bro, de 1949.

Luiz Osvaldo d'Acampora, farmacêutíco-fiseal.

e Força
A Diretoria-de Obras Públicas - Serviço de Luz e Força - avisa que

a partir desta data e enquanto estão sendo executados os serviços de re

modelação das rêdes de distribuição, não atenderá pedidos de ligação de

energia para força motriz.
Diretoria de Obras Públicas, 15 de Outubro de 1949.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Expressivo discurso do sr. Ministro da
Marinha pronunciado DO almoco oferecido

ao sr, Oovefnador do Estado
Publicamos, hoje, o discurso pronunciado pelo er. Mniístro da Ma

:rinha, Almirante Sílvio de Noronha, no almoço of'erecido por S.
Excia. ao sr. Governador do Estado, sr. dr. José Boabaid, na sede do

, Quinto Distr-ito Naval, ante-ontern :

Bxrnv. Sr. Governador do Estado
Exmo. Sr. Comandante do 5° Distrito :Naval
Exmv, �r. Presidente da Assembléia Legiskrtiva
Exmv. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça
Exmv, Sr. Pr-esidente do Tribunal Eleitoral
Exrnv. Srs. Secretár-ios do 'Estado
Exmv. Sr. Prefeito

,I

Demais auloiidades ci vis e militares
Srs. Comandautes e Oficiais.
Com esta visita, ao' Quinto Distrito Naval, concluo a serre que ja

:fiz, recebendo impressões e colhendo elementos de orientação para pro-
cedimento 'administrativo ulterior.

•

O Qninto Distrito "Naval abrange-as prósperas regiões do extremo
sul do país, de forte e gloriosa tradição marítima, tanto na partícula
rídade do descobrimento de águas e terras desconhecidas, estendidas
para o' sul e para o orste, quanto em tôda a evolução das nossas ativi
dades río mar, bélicas ou paotf icas, através dos séculos da constilu ição
do domínio hrasi'e iro entro 0.'\ diversos domínios sul-americanos.

A região marítima catarinense lemo a grande significação 2'eogl'á
fica e histórica de inter-mediár-ia. como zona da estadias e ref'azimento,
desde os primeiros avanços da civilização para as regiões platinas pa,
tagônícas. A sua importancia é de evidência. meridiana, conviz.inha da
zona fluvial e lacustre do sul em comunicação pelo mar Ç9l'11 todo o
país e com O mundo pelos caminhos oceânicos.

No sistema de elementos essenciais á nossa defesa, o litoral cata
rínense, especial;mertte a baía de S. Francisco e a enseada dos Ganchos,
atrai o desvêlo dos poderes públicos da nação, os qua is, se não têm
podido consumar diversos dos projetos elaborados; contudo real izam o

possível ,e o conveniente, 'preparando assim emprêsas e realizações
oportunas.

A consideração a fundo dos aspectos estr-atégicos e econômicos do
litoral sulino do país, cuja parle média corr-esponda a Sanla Catarlna,
leva-nos a conclusão da maíor significação, detendo-se os poderes pú/
blícos, em consequência, no exame de .vár ios casos, enquanto solucío
na aqueles que logo se impõem, na ordem .decreseente de possibilidade
f' urgência.

. Além da importancia r entensão da zona marítima' catarinense, dr/
ponto de vista de 'sua configuração e caracter ística hidrogrúf'ícas a
considerar o valor 'dos homens que exploram a sua grande área rnarf,
<lima, tornando-se elementos preciosos á intensificação das atividades
gerais, inclusive as relativas à defesa nacional.

Deixando de insistir nos pontos ou aspectos do, inteiro domínio,
com referência ao nosso Ouinto Distrito Naval, 'cujos serviços terão de
desenvolver-se gradualmente, no ínterêsse do Brasil e consequente
mente no de Santa Catarina. manifesto ao nobre governador do Esta
do Dr. José Boabaicl, às auloridades estaduais, municipais, eclesiásti
cas e I'ederáis, aos Bnrs. Membros da Assembléia Legislativa e a dis
tinta sociedade catarinense a acolhida com que me dislinguiram e a'
hospita '.ielade que me concederam.

,

Ergo minha taça e bebo à sa�lde elo ilustre govel'nadOl' 'e à prosperidade e grandeza do povo laborioso dêste belo Estado ele SanLa Catari-
na.

. , Entronização da Imagem
de, Cristo na 16a C. R.

Deverá realizar-se no dia 30" ás
10,00 horas, no Gabinete do Che
fe da 1ôa. C. R.• a ,sol,enidade de
entronização da Imagem do Se
nhór Crucificado, rezando-se, an

tes, na, Catedl'lal Metropolitana,

missa de ação de gra(!as e comLl
nhão para os que o desejarem, ás'
7,00 horas.

.

Para � tocante cerimônia rece
bemos amável convite a que so
mos gratos.

·Mensagem do Vaticano
católicos tchecosaos

CIDADE DO VATICANO, 27 (U. P.) - A radio do Vati
cano transmitiu uma mensagem dos católicos tcheco-eslova
cos, exortando_os a que se mantenham firmes, pois terão de
enfrentar grandes perigos .durante os próximos dias. Acres
centou que poderão manter sua fé durante' muito tempo,mesmo sem padres. A irradiação não mencionou as novas or
dens dadas ao clero tcheco, mas recomendou aos fiéis que a
jam com ptodêl1cia, ensinando a religião no seio da familia. '

o «Dia do Empregado no Comércio», êste
será festivamente comemorado

Amanhã, às 14 horas, nO Clube 15 de Outubro, eleição da Rainha diaS Cemercuirio s
A data de 3D cle outubro. é a elo merciárins - Local: Clube 15 de mel' _. Presíden Le do SindicaLo

comerciário. Outubro. Empregados no Comércio de
A classe numerosa de emprega- ÁS 21 111's. - Tradicional FesLa Às 7 hrs. - Grande churra

dos no comércio aguarda, com a11- DansanLe Lira 'I'enis Clube com rianópohs.
siedarle, o 'seu dia, para as come- entrega ela faixa simbólica e brin- da em Canasvieíras
morações programadas. Laborio- des à Rainha e Prrncesas. - Ho- gem aos S1'S. Charles
sos e progressistas, os ernprega-, mênagcm aos comerciantes

.

elel Flávio Ferrari, clel. Presidente
dos no comércio merecem horne- Florianópolis. Federação do Comércio e elir
nageados por sua marcante íun- Dia 30 - domingo: elo SESC e SENAC.
ção na sociedade, Às ti hrs. - �qlvà de 21 tiros - (Part ida para
Compartílnando do jubilo in- Homenagem ao sr. Gustavo Zirn- Praça 15.)

tenso ele todos os cidadãos que co-

operam, no comércio, para nosso

maior desenvolvimento social e e

conômico, antecipadamente nos

associamos a tódas as manifesta
ções que se realizarão nesta capi
tal, amanhã e depois-de-amanhã,
em homenagem á classe.

Agradecemos a gentileza do con

vite que nos endereçaram com o

seguinte programa:
ot« 29 - sábado:
Às' 7 hors. - Missa na Catedral

Metropoaitana
Às 13 hrs. - Visita ao Asilo de

Mendicidade
.

com distr-ibuição de

presentes pela Comissão Organi
zadora e comeroíár ios.
Às 14 hrs, - Eleição da nova

diretor-ia do' "Grêmio elos Empre
gados' no Comércio" para 191j 9- I
j 950 e Eleição da Rainha dos Co-

Des. Ferreira Bastos

Com destino à Capital
da Baia, segue hoje em,a,

vião da Cruzeiro do Sul,
a fim de representar em

Salvador o Tribunal Re
gional Eleitoral, de que él
Vice-P!resfljdent,�, e o Pre_
sidente do Tribunal de
Justiça, de cuja corpo
ração é memJ>ro destaca_
do, no Congresso de Direi
to Constitucional, come_
morativo do transcurso
do centenário de Ruy Bar
bosa, o nosso eminente pa
tricio, dr. ·José Rocha Fer.
reira Bastos, um dos mais
cultos membros da nos
sa altá magistratura..

Na Capital da Baia, de
que é filho diléto, º des.
Ferreira Bastos represen_
tará tambem a nossa Fa
culdade de Ciências Eco-
nômicas, que adel'iu às
comemorações em home
nagem ao grande estadis
ta Ruy Barbosa.
A s.Excia. desejamos

um.a feliz viagem e gran_
de sucesso na represen
tação de que vai .incum
bido.

ano

Decreto do Presidente da República q
favorece a Estrada de Ferro S", Gatarin
RIO, 27 (O. K) - O presiden- Estrada de Ferro Santa Ca

te da República assinou de,cre_1 riria, do 'I'rombudo Central
to: aprovando projeto e. orça- direção a Canoas, .

menta para a construção da

DR. RAUL PILLCONGRESSO DE
JORNALISTAS

Chegará, na manhã, de ho
passageiro de um dos aviões
carr-eira, � esta Capital, pro
dente de Porto Alegre, O' sr.
Raul Pilla, Presidente do P
tido Libertador do vizinho
tado do �. G· do Sul.
O ilustre parlamentar. se

recepcionado na Base Aér
por vários amigos e admirao
res, bem como por 'uma Com
são do Legislativo Catarinen
composta dos srs. Deputao
Biase Fa,r,aco, Saulo Ramos,
miro Emerenciano e Kond
Reis.

,

Nesta Capital realizará o il
tre politico uma conrerêne
amanhã, às 20 horas, no sal'
de honra da Faculdade de Díre
to.'

Representará S. Catarina no

conclave o sr. Batísta Pereira

Seguirá no próximo dia
IOde novembro, via aé
rea, com destino à cidade
de Salvador, afim de re,

presentar a classe no Con
gresso de Jornalistas a reu
nir-se naquela cidade no

dia 3, o. jornalista Batista
Pereira, diretor da Im
prensa Oficial do Estado e

prestigioso Presidente da
Associacão Catarinense de
Imprensa.

su« caro Joel Silccir«.
Cordial abraço.
O seu "Pra lér no bonde". de 25 do corrente, reproduz

uma sér-ie de inver.dades, por aqui desfeitas e em nada trens
[ormadas, As informações que lhe 'forneceu o Diário da Tar
de, j.'Jnwlzinho de Floriunopolis. pequena e valente - tão va-

,lente, que é anonimo e t50 pequeno que, em seu cabeçalho,
1150 cabem os nomes de diretor. redatores ou outros respon
sávcis - tiveram que' imigra!', à falta de aceitação no Esta
do.

o ClJntrato entre o Govêrno e a firma Reinisch S. A. na

da tem cle Uegal ou 0scandaloso. A primeira mentil'a que lhe
,passaràm, e;:;tá em que as casas adquiridas foram 120!

Foram 80. A segunda, a de que, para essa compra, n1i(}
houve q'ltalquel" concOrrência. Houve concorrenCIa, a que
l'oram sol.ici tadas a::; princi11ais firmas do Estado. Entre elas
algLl'ma� têm as re,speclivas diretorias' integradas por elemen
tos da U. D. :N. e. por isso, insuspeitos em seus depoimentos,
,se para eles você' quisCÍ' apelar.

•

Os dados que seguem, já elivulgados nesta Capital, mos
tram o cabeltt,dis1J1o das patranhas com que enganaram O'

c

ilustre confl'a,de. )-

1° - l1esinleressaram-se pelo fornecimento solicitado.'
as .seguintes firmas:

,

Indústria e Comércio Madeiras S. A., de Rio do Sul, em
c'arta de 6, ele julho de 1948, ao sr. Secretário da Educação;
Brand S. A., de Joinville, em carla de 1° de julho de 19/18;
Walde S. A., de Rio do Sul, em earta de ti de julho de 1948;
Exportadora de .i\1adefras S. A., de Blumenau, em carta de 7
de julho de 19/18.

2ç - A firma Von BieJile & Post, de Joinvill.e, em carta
de 7 de junho, ofereceu proposta à razão d,e Cr$ 89.000,00
por unidade, naquele município, e Cr$ 94.000,00 fóra dele; a

,sotec, de Joinville, propôs o fornecimento unitário ao preço
de Cr$ 106.000,00; a Sociedade Beneficiadora de Madeiras
Ltda., de Blumenau, pediu Cr$ 85.240,00 por casa entregue;
Brandes & Hahne Ltda., ainda de Blumenau, marcou o preço
de Cr$ 94.l!33,60.

3ã - As firmas Reinisch S. A., de Florianópolis e 1no
bra, de Joinville, propuseram-se ao for:necimento à razão ele
,Cr$ 60.000.00. Com essas o fornecimento .foi dividido.

Eis. aí a hislól'Ía dessa nego.ciata! Caso {) di,stinto colega
duvid,e dos documentos que acabo de citar, proponho-me en

viar-loh e dele'i> copias fotostátieas.
À sua honestiruade entrego este simples bilheLe. Abra

ços do colega e admirador.

j
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


