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\Vida Bocial Londres às escuras com o greve·
,I operórro nas usinas elétricas

.)1 ANIVERSÁRIOS: Ao ilustre visitante os nossos ,LONDRES, 14 (O E.) - A

I LONDRES, 14 (O E.) -, em consequencía das greves ertl
.

Menino João Batista votos de boas vindas com vo- disputa pela aumento dos sa Londres Maior viu-se mergu- processo dê alastramento. O

� Completa hoje oito anos de tos de feliz estada nesta cída- lários provocou uma greve nas I Ihada num blacaute parcial de governo ordenou um corte ime-
�dade o inteiigente garoto de. I usinas eletr íqas nacionalizadas energia sletrica, e"tando já diato de 20' por cento, no ror-

roão Batista, filho do nosso e causou a paralisação parcial quatro subúrbios sem energia, necimento .de energia.
�migo tenente coronel Lara Sr. Lionel Thiesen do movimento Iondrtno, on- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� .

�ibas e de sua E'xma. esposa Encontra-se nesta capital o tem, à noite. S' d M
-

he o'ia. Carmelia Ramos Ribas e prestigioso procer pessedista A greve teve micro ontem, em� n � o !i rin Irosé" da. ilustre professora D. de Ituporanga sr. Leonel Thie- quando qu;atrocentos trabalha-
'

, U .. II
"

II·;'
,Aplicado aluno do 'curso "São sen que veio tratar de interes- dores da estação. Brimsdown AG RA D EC I M ENTO(Madalena Moura Ferro. .

ses de sua comuna. abandonaram o serviço, contra- '

'

t.. A tarde o aniversariante ofe- Cumprimentamo-lo cordial- ríando ordens do síndícato. A do �r. �lnm�, nd,�nta, do �. D·I", Ir·,tos recerá uma recepção aos seus mente. noite, já se estendeu por qua- l) Ut1 ti li � U fi ii a

'}
amiguinhos. tro outras importantes usinas, Encerrada a Semana do Marínheiro desejamos agradecer publtca-
À alegria dos seus pais junta- Sr. Leopoldo Jacinto Martins abrangendo um total de maü'j mente à culta Sociedade Catarinense, a colaboração que nos prestou,

_.' mos as felicitações de "O Es�, Visita-nos o sr. Leopoldo Ja- de 2.600 operários. abrilhantando com a sua presença, algumas das solenidades realizadas,

1 tado". cinto Martins, prestigioso pre- mostrando um interêsse ao -'lual damos imenso aprêço.

I
_ ,

dSiedepnetrel·mdboo�b.: íretórro pessedísta
I HOJ·e no passado

Agradecemos: especialjnente ;

I Sr. Antônio Machado Aos Senhores: Desembargador Alves Pedrosa e Padre Itamar Costa,
;' Transcorre, nesta data, o A s. s. desejamos feliz per-

,
pelas emocionantes, órações pronunciadas, em homenagem a Tamanda-;

I aniversário natalicio do' esti- manência nesta capital.'
.

. 15 DE DEZEMBRO ré e pelos mortos queridos da Marinha; ao Tenente Idelf'onso Juvenal,
l' mado motorista sr. Antônio _ em 1646, o então Mestre Dr. Afonso Wanderley Junior e à Senhorita Layla Ereyesleben por 'suas

I Machado ,servindo no Depar- Sr. João Nepomuceno da Silva de Campo Francisco Rabelo, co- palestras; ao Departamento de Educação pela oportunidade que ofere.,

i tarnento Nacional de Estradas Temos o prazer de registrar mandante das forças bahianas ceu, com o concurso do seu professorado, de levarmos até aos escolares

\ de Rodagem. a visita a nossa capital do sr. em observação na margem di- a vida de Tamandaré, o Marinheiro Simbolo; aos Senhores Presidentes
t> As homenagens que lhe se- João Nepomuceno da Silva, va- reíta do São Fro/ncisco, destro- do L Lira Tenis Club, Associação'Atlética Barriga Verde, aos Senhores
)rão prestadas juntamos praze- loroso procer pessedista e fi-

çou completamente e o Capitão Daux & Cia. pelas homenagens tão gentis e expcntaneamente prestadas;,1 rosamente as nossas. gura de destaque do, PSD de Samuel Manbert que o fora à Imprensa em geral e à Radio Guarujá, pela sua colaboração amiga e

Perimbó. onde é muito ben- atacar' com 500 holandeses; oportuna; áOS nossos camaradas do Exército, Aeronautica e Policia

quisto. _ em 1833, foi suspenso das Militar pela cooperação que deles tivemos na realização da Semana Es-
Nossos cumprimentos com funções de Tutor do 'Imper:ador portiva, decorrida num ambiente de superior lealdade e camaradagem.

votos de boas vindas. D. Pedro II e das Princesas, ar- Ã todos a nossa infinita gratidão e aprêço.
rancado do Paço de São Cris� BENJAMIN SODRÉ

tovão e remetido preso para a

Ilha de Paquetá, por ser sus

peito de conspirar contra o Go

verno, José Bouitacio Caldeira

de Andrade;
- em 1842, nasceu na então

Desterro, hoje Florianópolis,
José Candido de Lacerda Couti

nho, . vindo 'a falecer em 2 de
Novembro de 1900;
- em 1864, a Brigada de vo

luntários de Cavalaria, cóman

dada pelo Intréptdo 'General
Néto, rauntu-ss aos sítíantes
de Paissandú;

- em 1864, com o nome de

São Migúel, foi instalada a Co

marca de Bíguaçú, hoje pros

pero munícipío, a cuja frente
se 'encontra como Prefeito, um

Sargento-reservista do Exerci

to, o Sr. Orlando Campos de

Faria;
- em, 1896, foi, fundada a

Academia Brasileira de Letras;
ANDRÉ NILO TADASCO

,A Virgem Maria aparec�u
céus alemães J

nos

D. Maria Jorge I Salum
Faz anos hoje a exma. sra.

d. Maria Jorge Salum, digna
: consorte do sr. Antônio Sa

lum, do alto comércio eleita
praça..

A distinta dama que em

nossa sociedade desfruta de
numerosas relações de amíza-
-de será alvo de expressivas
manifestações de estima e

apreço pelo decurso de tão
. auspiciosa data.

Os de "O Estado" a cumpri
mentam, desejando-lhe feli
cidades.

Sr. José Pagliotti
É-hos' grato registrar a visi

ta que ora nos faz o sr. José
Pagliotti, que, com elevado .es
pirita publico, preside aos tra
balhos da Camara Municipal
de Ituporanga.
Ao distinto visitante nossos

votos de feliz estada entre nós .

Huje, O

do G. E .. «SIlveira
encerramento das aulas

de Souza))

.Sr. Aristides Fernandes de
Sousa .

Natalicia-se, hoje, o sr. Aris
tides Fernandes de Sousa' ben

quisto coletor federal de Cam

pos Novos.

ExpreSSivas festas assinalarão o término
do curso das cologíais ',-

Estiveram em visita a esta tributadas à sUa digna direto

redação as gentis senhorinhas ra d. Juçá Bar.bosa Oallado,

Olcinéa Peixoto e Dalva Ivete distinta professora de marca'

Breígeíron, aplicada alunas do da projeção no magistério ca

Grupo Escolar "Silveira de tarínense,
:Souza;' que víararrs especial �
mente convidar-nos para. festas
de encerramento das aulas e de
formatura de 1949 que se reali'
zarão hoje, às 10, horas naque
le estabelecimento de ensino.
Especiais homenagens ser-ão

Agradecemos o convite com

que nos obsequiou a direção do
Grupo Escolar "Süveira 'de

FORlVIA'l'URA::S
PROFESSORAi\jDA IRACí VIEIRA

FAZEM ANOS, HOJE:
_ a sra, Vanda Cláudio Ri

.

beiro;.

_ a sra. d. Maria Cláudio
Lourdes Torres;
_ o sr. Roberto Lapagesse

Filho, funcionário federal apo-

senta�o�ra. d. Maria Diniz, es- Hospna� de Garidade
pôsa' do sr� sargento-aviador e Irmandade do S.'-Otoniel S. Diniz;

_ a sra. d. Edula Ataide Me- Jesus dos Passosdeiros, espôsa do sr. Cid Me- ,

Foi o seguinte o movimento
deiros; Em solenidade que se efetuará de assistência aos indigentes
'_ a sra. d. Irma Rego, es-

amanhã no Teatro Álvaro de Carva- internados nes,te Hospítaã, du
pôsa do sr. Daniel Rego;
_ o sr. Olívio- O. Pereira, lho, às 20 heras, paraninfada pela rante o mes de novembro, pro

conceituada educadora Antonieta di.' xímo passado:, Consultas, 979;.€mpregado do Café Nacional;
_ o sr. Osvaldo Pio A.lmei- Barros,' colar2.o grau os professofiw- Curativos, 1'849; Inj eções, 4177;

da de Oliveira; dos de 1949 pelo Instituto de Edu- Operaç,es 83; Ex. LaboratÓrio,
_ o sr. Max Muller; cação "Dias Velho". 149; Raios X, 10; Ondas curtas

_ o jovem João Batista Ri- Dentre. as qtle serão distinguidas 26; Infra vermelho, 135; Ultra
elD!11 o diplóma de professora nor· violêta; 15; Metabolismo basal,

:ba� a sr. Aor Seixas Ribeiro; rnaJista, figura com desta\}ue, pela 12: E1etr.ocardiogran:a,:; Ra·

_:_ O sr. Amaro Seixas Ribei- sua inteligência e concentração ao!> dlOterapla, 54; Iomsaçao, 12;

.IO· estudos, a ponto de merecer a admi-' Anestesia pelos ,giazes, 5; Ele.

:___ a srta. Sulamita ·Pereira. ração de suas colegas e de quantos trocangulação, 5; Transfusão
com ela privam, a graciosa senho- de sangue, 4; Inhalações, 10 e

NASCIMENTOS: rinha 11'ací Vieira, fino ornamento Fórmulas aviadas 2555.
Menino Rubens .Wil$on, na nossa "jeunesse-dorée" e filha
Está em festa o lar do nosso elo nosso estimado conterrâneo Si'.

,d�stil1:to conterraneo sr. Ant?- Salomé Vieira e tÍe sua exma. espô-I
DIa LIma e de sua ,exma. espo- sa d. Ana Maria Vieira.

'

sa d. �ul?i.ra Fiuza Lima com

I, As. m�li.tas _r�licita�ões que :- srta.
O naSCImento de u!TI ro?usto 11'acl VIeira Ira receber por t'ao grfl-

. menino que, na Ba batlsmal to acontecimento se associa "O Es
trecebel1á O nome de Rubens tado". almejando_lhe um futuro re-

.

Wilson. 'Pleto de vc�turas.
Ao interessante garoto e a

;seus progenitores QS nossos
, melhores votos de felicidades.

Souza" e desej,amos' relícída
d'es as colegíaís que Tleceber
seus diplomas.

NUREMBERGUE, 14 _ Dezesseis mil peregrinos acorre

mm à localidade de Harolds Machthrun, . onde oito criança-s
afirmaram ter visto a Virgem Maria aparecer nos ceus.

Uma vez no local, os peregrinos, segundo suas declarações
tiveram a oportunidade 'de ver uma "aureola escurecendo o sol e

girando (! grande velocidade", enquanto as crianças declara
mm que a Virgem aparecia no mesmo instante.

Uma comissiio nomeada pelo.arcebispado de Bamberç se

guiu a toda pressa para .o local e chegou a tempo' de presenciar
o segundo ienomeno, que fdi, .o aparecimento de uma estrela
de grande luminmNdade, movendo-se de leste para oeste, duran
te seis minutos. A multidão fticou impressionada. Muitas pes
soas cairam de joelhos, enquantó outras fugiam ou chora
vam.

(cUIDa ·luZ nas trevas)
A Juventude CatóUra de Florianópolis, vai realizar dias 18 e

19, no Salão Paroquial, uma dramatização litúrgica do Adven
to. Será uma bela sequência de quad,ros, plena de luz e I?ores.

É uma ótima oportunidade que a Juventude Católica oferece ao

novo de compreender o Advento.
.

3 sessões serão realizadas. A primeira dia 18 âs 14 horas pa
ra cri:;:mças, e, aS'outras duas às 20 horas dos dias 18 e 19, para
a.dultos. Durante essas apresentações serão vendidos lindos e

artísticos eru'eites liturgtcos para a Mesa e a Arvore de Natal.
Os ingressos serão forneGidos gratuitamente e deverão ser

procurados na Casa Paroquial com o Pe. Quinto, cem os mem�,

bras da Juventude Católica ou à Rua Felipe Schmidt, 44.:
•

Associação de Florianópolis
CONVITE.VIAJANTES:

Prof. João Carlos Thiesen
. Florianópo!is hospéda .o nos

so distinto �onterrâneo sr. João
Carlos Thiesen que, com pro
bidade e desvêio, administra o

próspero municipio de ltupo
Tanga.

o na:vio da expedição aD.ártica
parte de Gotemburgo

p1iro . pcpbe" os eXped1Cionár·1os
Estocolmo (BIS!): - Depois A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE' FLORIANóPOLIS con--

de completar seus" estoques de onde embarcarão Os membros vida os senhores comerciantes, industr�is e pessoas interes

prOVlsoes e seu equipamento da expedi'ção noruega:'britani, sadas, para ouvirem a exposição sôbre o SERVIÇO SOCIAL
em Gotemburgo, o navio-bale- co·sueca, que projet\=tm passar' DA INDúSTRIA (SESI), na conferencia a ser pronunciada pe
eiro "Norsol" zarpou com des- I um ou dois invernos no Conti- lO Dr. RENATO BARBOSA, às 20 horas, na séde da Associação,
tino a Oslo e a um porto inglês, nente Antártico. à rua Trajano L3, sob.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1!8TADO Qu!nta-teara 15 -oIe Dezembro ... '.49

LIRA TENIS CLUBE - MÊS DE DEZEMBRO: ) - DIA 25 DOMINGO - NATAL - TARDE INFANTIL - GRANDIOSO DESFILE DE MODAS INFANTIL·
- AMBIENTE 'ADAPTADO - PRÊMIOS AOS VENCEDORES - DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS E SORTEIOS 'DE VALIOSOS BRINQUEDOS - PA

RA O DESFILE DE MODAS, HAVERÁ INSCRI'ÇÃO, A DIREÇÃO ESTÁ, AO CJ\RGO DA GENTIL SRTA. LAILA FREYESLEBEN - AS INSCRIÇÕES PO·
DERÃO SER FEITAS NA RELOJOARIA MORITZ, ATÉ O DIA 20. A TARD� INFANnL TERÁ INICIO ÀS 16 HORAS -- ÀS 21 HORAS MAGES
TRAL SOIRÉE DE NATAL. - DIA 31 GRANDIOSO E TRADICIONAL BAILE DE GALA - SÃO' SILVESTRE - DEDICADO fi.. TODAS ÀS DEBU
TANTES Df: 1949 - O LIRA) OFERECERÁ COMO RECORDAÇÃO UM FINO ALBUM COM FOTOGRAFIAS DESSE ACONTECIMENTO SOCIAL, A TO
DAS AS JOVENS "DEBUTANTES" - RE1'UMBANTE SERÁ O "REVEILLIONS" DESTE ANO NO "CLUBE DA COLINA". - ·NOTA: NÃO HAVERÁ RE-

SERVAS DE MESAS.
. t

.,.._.••---..,. ...,._.• ..,..,....••_"._,._._. �� .._. �.r-.- ,..........._,._._ ' _. -.y .-. -_-. ._. ."._ -.,;-.._._ __ _ _._-.B_�.-_,.__ ._._._ J'J

CLUBE POZE DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO: DIA 17 SÁBADO - "SOI.RÉE" DE FOR-
MATURA DO SEGUNDO CICLO DO CURSO SECUNDÁRIO E NORMALISTAS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DIAS VELHO. DIA 25' DOMINGO
BAILE IjiFANnL, COM INíCIO ÀS 15 HORAS. OlA 31 SÁBADO - BAILE DE SÃO SILVESTRE COM AP,RESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES· DE

1·949..

Transportes Coletivos
·SRS. PASSAGEIROS

_ PARA
ITAJAí _:_ JO'INVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-O'NIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore
recém o máximo em

,

.

CO'NF�RTO' E PO'NTUALIDADE ....

Carros" para 1€1;
J

passageiros - Poltronas individuais Pulman
.

H O' R A R I 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 Curitiba 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 n? 29

.....

De ordem do sr. presidente, tenho a honra de convidar os senhores.
ssoclados e exmas. familias para o grande baile -de gala de São Silvestre,
realizar-se na noite de 31 do fluente, com inicio ás 22 horas .

Nê�l>e grande baile, que se revestirá este ano do maior brilhaotisrao,
De ordem do Snr.. CapJ_ão Aviador Comandante da Base Aérea � erão apresentadas as debutantes de 1949.

Flonianópo lis, o põsto de apresentação dos reservistas relacionados na Não haverá reserva de mesas.

Secção Mobilizadora n? 52 funcionará no dia 16 do corrente Inês (dia Traje 1'10"01': Casaca Smoking Sumer.: sendo permitido linho
do Reservlsta), no Quartel. da Fôrça P-Olicial do Estado de í:ianLa Cata-

b
,'"

- � ,

,

FI
.

6 li ·A' I d t
ranco.

nna,' em norran po IS. . pos aque a a a, as apresentações somen
í à

•

b: d 1949- . , 'Em 9 de dezem 1'0 e
serao f'eitas no Quartel da Base Aerea, de 17 a 31 do corrente. -

Os reservistas residen tes no interior do Estaelo, poderão fie apre-
O Secretário Geral, Arnaldo Dutra

sentar noS' respectivos ,postos de apresentação do Exército.
Aqueles que ileixarem de se apresentar, ficarão sujeHos ás pena·

lidades constantes da Lei do Serviço Militar.

,
Saturnillo. Barbosa Lima, - 1 ° Ten. Ch,,\fe da Sec'ção Mobilizadora

nb 52. •

Rota�y Clube de
Fleríanénnlís

REUN'IÃO DO DIA 8-12-"9
Presidente: Flávio Ferrari.
-SecreLário: Roberto 'Lacerda.
Pavilhão: Tom Wildi.
Rotarianos do Clube: 15.

,Li. sessão foi aberta sob a ptcsi
-dência ele Flávio Ferrari.
Foi procedida a leitura do expe

uiente rpe'aa secretário e a seguir,
POI' designação do Presidente, . o

.

companheiro Édio Ortíga Fedrigo
fez uma saudação ao "Dia do En
genheiro" .

Para saudar" o "Dia do Mar-in hei

ro", foi indicado o companheiro
Adalberto Tolentino de Càrvalho
que solicitou fosse convidado, para
tomar parte na próxima reun;1\:),
-o exmo. sr. Cmt. do 5° Distrito Na

val, Benjamim Sodré,
De conformidade com o progra

ma, Roberto Lacerda proferiu a

'pales,Lra programada 'para a sessão:
"'Con�o propagar os preceitos da
-:É tica 'nas classes profissionais".
Sôbre o mesmo assunto falou

, ainda o companheiro Arnoldo Sua
rez Cuneo.

Com a palavra Wilson Alves Per

'pétuo que, em memorável discurso
fez sua despedida do Rotary Clube
de Florianópolis.
João Eduardo Moritz fez o rela

to da Carta Mensa� do Governador,
Arnoldo Suarez Cuneo, e logo após,
€m nome do clube fez uma sauda

ção ,ae despedida ao companheiro
Wilson.

Na hora da camaradagem usa.

ram da palavra os companheiros
Arnoldo Suarez Cuneo e Charles

Ed'gar 'Moritz...
O Presidente dando por encerra

da a sessão, convidou o companhei
ro Wilson Alves Perpétuo para des
cerrar o Pavilhão Nacional.

.
'

1 110 " • .. .. .. ..
� ..

Extrav'in ,de apólices
Elisa Maria Collaço Barbosa

torna público, para os devidos
efeitos, o, extravio das seguin
tes apolices dá Divida Pública
do Estado de Santa Catarina:
Lei 769: apolices números
2634, 2635, .2637, 2639, 2640,
2641, 2643, 2644, 2645, 2646
2647, 2648, 2649, 3277, 3281,
3282, 3284, 3285, 3286, 3426,
3427, 3428, 3429, 3430, 3432,
3433, 3434, 3436, 3435, 2431
2636, 2638, 2642, 3283; Lei 507:
1076, 1078, 1099, 1100, 1101,
1102, 1103, 1108, 1115, 1116,
1117, 1119, 1120 e 1121.

Florianópolis, 12 de dezem
bro de 1949.

Elisa-Maria Collaço Barbosa\ \
-,

\1\
\

�••.••••••.•....•........ � .

Vende-se
1 uma 1an0ha em perfeito esta

·íJo com 40 palmo.s de comprimento
I Tratar com Ros'imiro José Gos
Ita em Coqueiros N. 202.

"". ..-. � � ••••• n •••

... VALE D. ITAJ.U
P1"ft4'flll_nt lJII. A .�l)flq

ProA"N8H.
LIVRARIA '., Lré:uD

} � .

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

VENDE�SE OU ALUGA-SE
O p�édio sito à rua Rlumenau n.

.

28 - 'fratar com o sr. C!lp. Améri
�o, na Polícia Militar.

Crisma na Catedral' Metropolitâna

Máqllinas· téxteis inglesas para S. Panlo'
LONDRES, 13 (V. A.) - Soube-se que o Brasil fez encomendas is

industrias de máquinas Lanchasíre no valor de 500 libras esterlinas.
Essas máquinas destinam-se ás fábricas de Rayon de São Paulo.

Para atender aos" desejos dos interessados, .e acôrdo com a praxe,
faço publico que será administrado o Santo Sacramento do Crisma, na

Catedral Métropolitana, no dia 1° de Janeiro, pelas 16 horas, aos fiéis que
se apresentarem habilitados.

Os bilhetes continuam 'desde já à disposição no Consistório da Ca-
tedral. ��.

'

Os maiores de 8 anos deverão confessar-se antes de receber o Sa-
cramento da Crisma. �

Florianópolis, 5 de dezembro de 1.949:

(A) MONS. FH.EDERICO HOBOLP, Vigário Geral do- Arcebispado

Guarniç�o Militar de Fio ríanépclis
Proqrama das festividades do Dia do Re§ervista
Afim de comemorar o �IA iDO RESERViSTA, esta Guarní

ção, obed.ecer� ao seguinte programa :

,
DIA 16 DE DEZEiMBRO

(_
:t\A. 16a C. R.: - 8,00 horas, - Apresentação dos reservís-

Las residentes na Ilha.
Hastearuento da Bandeira.
Canto do H íno Nacional.

Leitura do Boletim.

10,30 horas. - Desí'ile ao Busto do Olavo Bísac à Praça
Olívio Amorin,

Coloeação de uma palma de Flôres.

Oração. do 1° Ten. Luiz Felipe da Gama Lobo D'Eça,
11,30 horas - Desfile: - Avenida Hercílio Luz - Anita

Gar,ibaldi - Padre Míguelino - volta à Praça 15 - Arcipreste
Paiva - C. H..

Banda de Música do 14° B. C.
NO 14° B, C.: - 8,00 horas. - Apresentação dos reservís-

tas residentes no Esl·reito.
Hasteamento da Bandeira.
Canto do Hino Nacional.

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Üarldade

- -Ed,itbl-de fornecimento

<, Leitura do Boletim alusivo.
Em face da longa distância à cidade e devi elo á precarte-

dade de condução, os reservistas residentes no Estreito ficam

\dispensados do desfile.

Quartel em Florianópolis, 7 de dezembro de 1.949.
Paulo Gonçalves Weber Vieira da ROsa - Ten. ca. Cmt. da !

Guarn·ição! I
ColaborandO com o Recenseamento

Porque o Recenseamento é uma operação que, servindo ao pais,
"ai servir, indistintamente, a quantos vivem em nossa lena, é de es
peral' que tôda a cooperação' seja dada a tão uli l empreenclimenLo. E
é o-que já vem acontecendo, nesta fase inicial dos' trabalhos. Ainda DO

dia 11, último, ao dr. Raí'ael Xavier, Secrelállio Geral do I. B, C, E.,
fez a, Casa Baycr ofer-ecimento ele 100.000 Iapls.cópia, no valor de
90.000 cruzeiros, os quais' serão destinados aos Recenseadores e de
mais encarr-egados da realização do Censo de 1950. A 'essa oferta, ou

tras por certo se seguirão, demonstrando os nossos industriais e c.o-,mercíantes .Q interesse em ql.'ll se acham de ver levado a bom têrmo
(J VI Recenseamento Geral do Brasil.

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Jesus

dos Passos e Hospital de Car-idade, desta Capital, previno aos ínteres

sados que, até o dia 20 deste mês, às 12 horas, receberá esta Irman.,

cade e Hospital, na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas,
para o romecímento de todos os artigos necessártos ao seu consumo,

durante o semestre de janeiro e juho do próximo ano de 1950.

Consistório, em FI.orianópolis, 6 de dezembro de 19"-9.
•

Luiz S. B. Trindade - Secretário:

MAGROS E FRACOS·
,

VANAPIOL
E indicado nos casos de fraque'

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Lici
tina, Gilcerofosíatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e. neuraste
nías. Vanadiol é indicado para ho,

mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me,

dicas e está licenciado pela Saude
Publica.

Base·· A.érea de Florianópolis'
.

AVISO AOS RESERVISTAS

Dia do
De ordem do Exmo. Sr. Ministro de Estado e Negócios da GueIT�l,

este ano será comemorado o "Dia do Reservista" - (16-12-949), qual1-
o todos os reservistas do Exército de la, 2a e 3a categorias, pertencen·

4 �s as classes de 1922 a 1928", inclusive, deverão apresentar-se ao 14° B.
t., os residentes no Sub-Distrito do Estreito, e à 16a C. H.., os tesidentp.s
iI1a Ilha, afim de ser passado o visto em seus certificados.

LUIZ NAPOLEÃO DE AZAMBUJA - l° Ten. Chefe da ll)a .

C� R. M.

f

CLUBE DOZE DE AGOSTO
CONVITE

Ouçam d;a.da�erite, das 9· àsv 1 J e das 17 às 22 hor-ss

RODIO TUDft' ZYO 9
1530 ki!ocieJos ondas' médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVA

Atende dia e noite - Rua Santos Saraiva

Especialidade, em 61eos Lubrificantes - De la linha.

Peças, Pneus, Camaras de Ar, Molas, Baterias. (Bllsinl'l�)
Aparleho para Vmpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,Oa

'

.

A
, ,
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DIA 31 DE DEZEMBRÓ.- BAILE DE GALA -SÃO SILVESTRE � APRESENTAÇÃO DE "DEÍmTTANTES". CHAMAMOS A ATENÇÃO PARA AS SENHORI
TAs QUE DESEJAREM DEBUTAR PARA FAZER SUAINSCRIÇÃO. --DENTRO DE POUCOS DIAS O DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE COMEÇARÁ A FAZER, ,EM
\'lOTAS SOCIAIS, O PERFIL DAS -SENHORITAS JÁINSCRITAS, RAZÃO. PORQUE SOLICITAMOS ENTIREGA8.EM FOTOGRAFIA 'NO ATO DA INSCRIÇÃO.

f,linda nesta sema na será constituido
anti-trabalhista' australiano

das fileiras trabalhíst is, desde o, ze anos,
ano de 19B, e assumirá o seu O eleitorado australiano S9 P.['o-I De ordem do Senhor Presidente do Conselho Deliberativo, e tendo
mandato poucos dias após :l posse nunciou contra o trabalhisl:� nas em vista o oficio do Sr. Presidente deste clube, convoco os membros
do governo anti-trabalhista da �o- eleições levadas a efei to no sába_jdêste Conselho para a reunião 'extr�ordinãria, dia 15 d� correl:te, Í!�
va Zelandia, cinde os trabalhistas do. ' 20 horas, a fim de se tratar do seguinte assunto: alteração das lI�por

• • ' .. _
Itancias da jóia e mensalidades, nos termos da alinea o inciso 10 do art.

a biblla e a. dlvulgaçao da, cultura 103 dosF�;!����s�liS, 12 ,de Dezembro de 1949.

Manoel Gonçalves, 10 Secretário do Conselho

f,:riD:\'EY, 13 (O. E.) _ O pri
_meiro minislro sr. Robert G. Men,
zies formará seu ,ga'binete anti
trabalhista jde coadsão, segundo se

<Cl'ê, no curso desta semana. ,E3t2
,
;govemo será o primeiro a não sair

�.,t"une som .. : acabamento ..

_ .sotídez .•. no piano perfeito!
Além. de váríos modêlos para
pronta entrega ... este maravi

, lhoso piano pode ser seu hoje
,',mesmo, através do plano de

.pagamento a !ongp prazo!

'Schw·artzmauu
'

.REPRESENTANTE
Santa 'Catarina

S/A
• para

KNOT
Cx. 134,- TeZ. KNOT

Florianópolls
..,,,:) ..

,

Perdeu-se
A caderneta da Caixa Econômica

LFederal perLencentc à Neusa Bar- I

.reíros. À pessoa que levá-la à Cai-

e xa, os agradecimentos de sua pro

.31rietária.
_.

�ÚÀLTE'G�' '���i��' '��ii�J Ü
,

'"ovos e mel - os .grandes for
'. necedores

.

de vitaminas. É
'

.melhor complemento alimen
,·tar para crianças e adultos. •

. 'venda em todas as farmácias
:...armazens.
'. .. .. .. .. ..

.

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

v:DR. �CISCO' CAMARA
NETO

Advogado
. :Escritório: Rua Felipe Schimidt
".21 (sobrado) (Alto da casa "O
-Paraiso") ,

:Residencia: Rua 'Alvaro de car-
"Valho, 36

Florianópolis; ,

.............................. ". � .

'Bom binóculo
Grande'· visão

'Visão maior e mais perfeih
. �ue a de um bom bin6cu�(

alcança quem tem sólida
iDl�trução.

e.BODS livros, sobre todo' o·

assuntos:
LIVRARIA ROSA

jRu � L c�doro. 33 - Florianópo:L

Repetem os Estados Unidos, sua oposi�ão
TI aos mon.opolizadores· alemães e japoneses <,

fi
TI

gabinetelo

dominaram pelo espaço de quator;

u

,CLUBE DOZE DE AGOSTO
Conselho D�liberativo

Washingt0t!- Luiz do Vale Pereira
Pelas colunas deste mesmo acreditado matutino de 13 do

corrente, à segunda página, referiu-se o Sr.' Isaar Camargo a

certo país "onde a Bíblia é divulgada e- onde é proibida".
O Sr. Isaar C. de Camargo não mente, mas pode enganar-se.
Devidamente autorizado, convido o Sr. Isaar a 'mencionar

onde, como, colheu êsse informe, e os termos claros e precisos
dessa proíbíção.f

Fez mais o sr, Isaar Carlos de Camargo: fez o confronto

entre países chamados católicos e países chama�os protestantes,
para tirar conclusões desfavoraveis aos primeiros. Ora, essa é
urna tese velha, muito velha. Não só velha, mas fala. E porque
falsa, também ha muito desprestigiada. Léia o .sr, Isaar, por exem
plo, a obra "A Igreja, a Reforma e a Civilização", príncipalmen-

I te no seu livro terceiro, e se convencer:'. de que a sua tese, falsa,
não tem a mais minima consistência. Talvez à conclusão centrá-

I, /';�::S':l�l:�.�:�::,;u����g�:s°p;�l�l!�::; l��h�: ��n:��f;� �l!�:e éres�
l pondo, menciona e tem expressões merecidamente. laudatórias

para o Curso Bíblico" não faz muito, promovido pela Juventude
Católica, nesta Capital. Como se explica, então, tudo isto" diante
da "proibição de ler a Bíblia"?

Era o que entendia explicar e já
<,

agora aguardo a pa
lavra do sr. Isaar Carlos de Camargo.

•

QUER VESTlR.SE COM CONFORTO s EUGAMCI. 1
_

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
,

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Clirurgia-Clínica Geral-Partos

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

" '

Serviço/ completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos -de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-

TABO:tISMO BASAL '

1
TI

Radioterapia por ondas curtas-Eletrccoagulação
Raios UltraVioleta e Infra Vermélho.

Consultórin: Rua Trajano, nO 1, 1° andar _ Edificio
do �ontepio,

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.

RUIJ Felippe Scbmidt 48

Das 15 ás 18 horas _ Dra. Mussi.
Residência - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

TIêêê@êêêêê@@êê@êêF
Conselho _Regional de Cl(ntabilíd�de

em Santa Catarina
Senhor Direlor

1 - Levamos ao -YOSSO conheeimento que, em face da renovação
do terso �leste Conselho, de conformidade com os dispositivos legais,
I; veram seus mandatos terminados os Oonselheíros, 81'S. Edio Urtiga
Fedrigc, Dr. Lindolfo A. G. Pereira e Luiz Eugênio Beirão.

2 _ Igualmente e por motivo de renuncia deixaram de fazer por
le dêste .oon8'e1,ho os Conselheiros, 81'S. Francisco Candído do Souza Li-
ma e Dr. Rafael G. da Cruz Lima. ,

3 _ Para as vagas dos renunciantes Joram convooados os suplentes,
Srs. Armando Cuneo e Francisco Miguel da Silva e para as demais va

gas tor-am eleitos, pelos delegados das Associações Proríssionaís de
Contabilistas; existentes nese Estado, os Srs. Sebastião Bousfield Vieira,
Luiz Eugênio Beirão (reeleito) e Srta. Rela Fanny Kalher, ficando o

Lonselho constituido dos seguintes memhros :

• Representantes elos Contadores
CONTADORBS: _ Aécio Cabral Neves, Alfredo Nazareno, Hela

·Fanny Kalher, Luiz Eugênio Beirão, 'Osmar Cunha, Túlio Pinto da Luz,
Representantes dos Guarda-Liurose

Guarda-Livros: Armando Cuneo, Francisco Miguel. ela Silva, Sebas
tíão Bousfield Vieira.' •

3 _. Finàlmenie, em sessão realizada em 8 do corrente, foi eleito
Presidente do Çonselho o Conselheiro Alfredo Nazareno, continuando
como Vice",Presicl.ente o Conselheiro Aécio Cabral Neves.

5 _ Esperando manter amistosa relações e contar com a vossa co

operação, para o melhor desempenho das finalidades deste Conselho,
rlpl'oveitumoJl o ensejo para apresentar.

Saudações Cordiais. Alfl'edo Na:.al'eIlo _ Presidente

A T E N ç Ã 0, G A R O TA D AI

Atenção Srs,. Comerciantes, Chefes de
Repartiçó.es e Empregadores Diversos

f

Acaba de, chegar o 2° numero, da
GAZETA IUVENll.,

Posto de Venda Café Rio Branco

Tendo em vista que n'o dia 1,6 de dezembro do corrente ano será

comemorado o dia do Reservista, parágrafo 1° do arLigo 150 da L. S.

M., o Coma�ldo�da Guarnição Militar de Ploi-ianóçohs, solicita o má

xírno empenho dos Srs. Comerciantes, Chefes de Repartições e empre

gadores diversos no sentido de facHitarem a apresentação' de todos os

eservistas que lhe são funcionalmente subordinados, permitindo desta

maneira que cada um cumpra com seu dever .

II � CLASSES QUE DEVEM: APRESENTAR-SE:

1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 e 1928.

LOCAL: 16\'. C. R., para os que residem na Ilha.

1l!0 B. C., para os residentes no Estreito .

•

\VA,SH [�GTO:\' (UBIS) '_ ° governo dos Estados Unidos reafir

mou sua oposição aos rnonopolizadores alemães e japoneses e a outras

prátreas de monopólio particular que restringem o desenvolvimento ,do

comércio internacional. A posição elos Estados Unidos, com referência

a esse assunto, foi novamente declarada num parecer emitido pelo De

partamento de Estado, dizendo que "a concurrência é o catalisador

ria recuperação económica" na Europa e no-Tapão;

DAli LOG RA FI,A
(orrespondencll
Comerciai

METOOO;
Moderno e ItUclenla

Confere
Diploma

OIREÇAol
Amélia M PigozZi

Rua General Biltencourl: 48
(Esquina Álbergu» Noturno)

y,ENDE-SE por motivo de� mud�nça
Grande área de terreno jà cultivada

(Dista.e cerca de seis quilom&ros da àapital-Bairro-Bàrreiros
Área de 142 metros de frente por, 1.850 de fundos,. incluindo

6 coses de madeira e uma de material.
,

TRATAR;
Florianópolis .-:nes1a reâazõo ou Escrit6rio I•. de A L. Alt;es;

Barreiros ..... com o proprietário Mathial Iha.
Blumenàu - com o 'Ir. Christiano Knoll. no Hotel'Cmzeiro.

A vista 'e a prazo
Bnrolameato de motores, dínãmos e traD8fo�madore..

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessoríos, outros aporelhoa el'"

trícos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade do!! inSUTH',r'veb

,

receptores "SARÀTOGA", "INDIANA" e "MERCUIH". r

Â EIErRO· T&CNICA
Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Poetal 19S - Fone m.

----

arvores . frutiferas
Arvores Frutíferas enxertOO!l8 e plantaa ornamentais n..

melhores qualidades oferecp o !P'ande EstabeJecimento de
.

Flori e POID1oultura
H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de J,ataguá - Estado de �anta Catarina. �I.
Peçam cat'alago gratuitamente. . .pr:..,.-
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S$por'te$
Direção de PEDRO Puno MACHADO

Cine-'Uiário
- RITZ-

Parlamentares e jernalistas vísí: am
as obras da A�.utora em vias

.de couclu \ âo

L

Dezoito milhões de litros d'água para o abastecimento de
" t d Q 1- 120 ANIVERSARIO DO PAULA - Um dos maiores sucessos

Florianópolis, Estreito. São José, e Palhoça, quando o ne-Vampeona O e iJO ao RAMOS E. C. na Ameríca do Norte:
cessário serão, apenas, oito milhões. _ Um churrasco sem

Teve inicio ontem, as 19 ho-
O dia de hoje é festivo para NO NOSSO�L��RE CAMINHO oradores ...-Iniciada em 1944, a ,grandiosa obra, está pres-

.

ras. na c.ancha do Coqueiros
o futebol catarínense, pois as- _ com _

tes a ser concluída, estando a população se abastecende
Praia Clube, os Jogos do cam- do nrectoso líquidosinala a passagem do décimo-se' Paulett GODDARD '. .

psonatc aberto, individual, de '. .
- o problema da falta dágua gua para os munícipios já ací-gundo aniversário de fundaçao James STEWARTibolão, o qu;al será encerrado a

t CI b ) nesta Capital ·e cidades círcun- ma referidos. _do Paula Ramos Espor e u e. Burgasg MEDEDITH'
231 de janeiro próximo vindouro " vizinhas, foi. até -ha bem pou- Reservatório nr.

. 'Grêmio ainda novo no cena- Henry FOND.A r .

te classificará o campeão da CI- .

co, verdadeiro cavalo de bata- No percurso, os vísitan es es-rio eSf)ortivo de Santa catarí- Doroty LAMOUR 7"

dade,
a.- lha dos que, divergindo do Go- tiveram verificando o reserva-na, o tricolor j á é uma as Fred Me M.URRAY E t

..A iniciativa dos ,eflltus�astas' vêrno do Estado, nêle tinham tório nr. 2, situado no s reítomaiores 'expressões, robusteci- Victor MOORE. .

2
.do bolão vem despertando o .

.

"prato precioso" às suas cam- que, com capacidade de mi-do g�aças ao trabalho silencioso
_ Uma historia que o cíne-mais vivo interesse entre os a- panhas eleitorais. Falta água, lhões de litros dágua, trabalhae construtivo dos seus dínami- ma ainda não havia explorado: d Cficionados daquele esporte. gritavam os que combatiam e em combinação com o a a-cos orientadores nas . diferentes _ No ProgramaÉ permitida a inscrição . de

st os pronunciavam impressionar pital.b ge" ões. 1) - Noticias da Semanà ,

d S
-

J
' ,assoctados de outro, clu es o povo. Os jornais oposícíonís- Reservatorio e ao aseO Paula Ramos Esporte Clu- Nacional .

1desta capital, elementos que tas, em épocas eleitorais, ras- Este, situado em.: aprasrvei
acompanharão os jogos para o be. que há muito já tr:anspôs 2) - Noticiaria Universal -

gavam manchetes e mais man- local, em"São José, é menor doas rronteíras do Estado, razen- Atualidades dil.'egistro de pontos. Segundo in- chetes, suêltos e mais suêltos, que' o acima referido, sen o ado-se conlíecido e admirado, - Preços: - Cr- 5,00 - 3,20 500 11ormação do dirigentes, as me-
pejo seu alto valor combativo II "LIVRE" _ Creancas maio-

batendo e rebatendo na mesma sua capacidade para mi
dalhas para 10, 2° e 3'0 coloca-

foi campeão da cidade nos anos res de 5- anos poderão entrar.
técla: Florianópolis não tem litros dágua, trabalhando tam-

dos serão oferecidas pelas jr::." água! O povo vive esquecido e bem, em consonancía com os
mãos

. Amín, concessionários
de 1943 (segunda divisão), 19471 - ODEON� o Govêrno não lhe atende aos demais.

Ford, desta Praça.
e 1948 prtmeíra divisão) e vice- - As 8 horas __:

clamores! E assim, até nos co- Reservatório dà. Palhoçacampeão do Estado em 1948. - Colosal Programa Duplo micios em praça publica. Mui- O de Palhoça é uma grandeA todos os diretores, associa- 1) - Cinelandin
:

Jornal tos chegavam à perfeição de caixa, de cimento armado, a.dos e simpatizantes do grêmio Nacional tda Praia de Fóra, '0 "O·Es�ado" "explorar" o assunto até em 25 metros de altura, susten a-

da Praia de Fóra, O "O Estado"
- 2 -

cartões de yisita... Era" não da por enormes torres d� con-
2a. convocação F�ONTEIRAS DO AMOR há duvida, a maior arma com ereto. A sua capacidade e paraenvia Os seus respeitosos cum- _ com _

'F'icam os senhores SOCIOS
prímenros pela data de máxí- José MOJICA que contavaa oposição ao Go- 200 mil litros.

,eonvtdados para a Assembléia
ma significação para os despor- vêrno. E que arma! .0 necessário

,Geral (2a. convocação), a realí- Rosita MORENO
Enquanto isso se passava, en- Para o abastecimento das

2ar-se no próximo domingo, dia
tos barríga-verdea - '3 -

quanto gritavam os oposícíonís- populações de . Florianópolis,
18, às 10 horas, na séde do clu- Salve, Paula Ramos Esporte - Um filme alegre e diferen- tas, enquanto os jornais alar- Estreito, São José, Palhoça,
be para a eleição da nova díre-

Clube. te:
deavam a falta dágua, enquan- são necessários 8 milhões de

torta, correspondente ao perto-
.

'N'.�
.. -' . . . . . . . . . ..

É PERIGOSO DEBR'uÇ-l\R-SE to os oradores impressionavam litros dágua, conforme nos in-ao espere que a doença vi
- Sensacional - . .

blí I M íd ddo de 1949-1950. site a sua casa. Defenda a su nos comícios pu ICOS os menos formaram. as, a capaci a e
De conforn:idade con: _?s ES-1 saude e a dos seus filhos, to

- Preços: - Cr$ 5,00 - 3,20 entendidos, os' que desconhe- desse precioso liquido, capt�,..'tatutos em Vigor, a eleíção se mando MALTEG. Frio ou gela
"Jmp. até 14 anos" ciam as medidas �overnamen- da pela Adutora, é de 18 l!ll-procederá com qualquer nume-! do, é uma delícia. É o maio

- ROXY -

tais para a solução do assun- lhões, havendo por conseguiu-
;ro.'

. . � fornecedor de vitaminas, e, po
- As fi horas --

to, que ninguem deixava de te, dez milhões de sobra.
Florfanópolís, 12 de Dezembro isso, o melhor fortificante. A

AS AVENTURAS DE D. JUAN aspirar solucionado de urna Tal fato leva a afirmar que,
de 1949. venda em todas as farmácia�

- Technicolor vez por todas, o Govêrno do mesmo nas épocas do verão,
- com -' Estado, silenciosamente tra- não haverá falta dágua. fatoErraI FLYNN balhava, executando planos e auspicioso que nos. leva a i�-Vívec , LINDFORS solicitava da Assembléia os re- formar que a obra que se realí-

- No Programa cursos necessários à grande ta- zou é das mais completas.O Esporte em Marcha Nac, reta. Enquanto isso, silencio-Aprovado o veto do Sru: Goveriuuior do Estado. � Vísita à -Preços: - Cr$ 5,00 - 3,20 samente se vinha cortando, pi- Nos Pilões
Adutora. - Só os udenistas silenciaram... - Projeto-de-lei. "Jmp. 14 anos" cadas, .nos Pilões, enterrando Após a visita aos rese�vató-- Comunica-ção. - Ordem-do-Dia ..

- Vários projetos apro- lMPERIO - As 7,30 horas. canos, construindo reservató- rios, os parlamen�ares e J01'1::a-vados inclusive o que reorganiza o quadro do, funcionalismo A D V E R S I D A DE' rios dágua, enfim, realizando a listas chegaram a Cachoeíra,
do Tribunal de Justica.

,

- Com -

grande obra que hoje, constítu- dos Pilões, cuja estrada de
A sessão de ontem - que é a dído ontem, com o sr. Governa' Fredríc MARCH indo urna 'realidade porque já acésso, construída pela Cia Sa-

penultima dêsse período legis- dor do Estado, tratando da Olívía de HAVILAND abastecendo. as populações da turno de Brito com a qual o
lativo - esteve sob a presídên- concessão de um Abono de Na- DOM I N G O Capftal. do Estreito, de .São Jo- Govêrno contratou a grandio-cia do Sr. Rui C. Fuerschuette tal aos diaristas da D. O. P., de- O TESOURO DE SIERRA sé e de Palhoça. sa obra é das melhores, o queestando presentes 34 srs. de- clarando depender da abertu-. MADRE possibiÚtou .aos automoveiS'
putados. ra de crédito a medida pleitea - Com -

A Grandiosa Obra
chegarem até ao alto de morraAprovada a ata da Sessão da, o que só poderá ser ouvida Humphrey, BOGART Ontem, cêr-ca das dez horas, do Cubatão... .extraordinária realizada às 9 a Assembléia Legislativa. � IMPEH.IAL _

a convite do Govêrno do Esta-
De lá ,em canos de cimento.horas, quàndo foi discutida e Comissão de Inquérito. - Fechado para refqrmas; do, através da Secretaria da

II água captada, após, passarvotada a matéria· em pauta, O sr. Armando Calil solicitou S A B A D O Viação, Obras Públic,as e Agri- pelos necessários processo?salientan�o-se ;;t aprovação à Mesa convocação, no que f�n - IROXY'� OpEON cultura, os parlamentares, srs. afim pe que seja purificada, valem vbtaçao secreta, ao veto atendido, da Comissão de In - Iq},cio do espetacular e
Nunes Varela, e sra. Raul

aos reservatórios. ,do Sr
..Governa�Qr do Estado quérito sôbre acontecimentos assombroso se.ria�o: Schaef.er e :sra, Pinto de Arru-

Um churrasco sem 'oradores
ao P!oJeto 'de leI que concede que se teriam verificados, nes A LEGIãO IDO ZORRO da e sra., Cid Ribas e sra., Es-

Aos visitantes ofereceu o Es-credIto especial de cem mil te ano, em Araranguá. Duelos ...

tivalete Pires e sra., Biase Fa-
critório Saturnino de Britocruzeiros à barragem do rio Ainda a Adutora Aventuras. .. raco e sra., Dib Mussi e sra., suculento churrasco onde nãoCubatão - foi lida a matéria Também o sr. Pinto de Arru- _ Wigand Pershun, Felix Ode�
houve oradores porque a I elo- �do expediente. da, do P. S. D., expressou ao pIe este defendend�' �'���d�s" q�� bl;echt, Protogenes Vieira,. do
quência das obras falaram

lnformações nário as impressões que trou- apresentou ni Comissão ":'3 Fi- PSD, e, da UDN, srs.
1 �aulo convicentemente ...O sr. J. J. Cabral, lider ude xe da visita à Adutora de Abas' nanças, emeddas essas aprova- Fontes e sra., Max :Collm e

A inauguração Inista, entrou com um pedido tecimento d'agua para a Capi- das por maioria. Em vDtar;ão A:roldo '�arval?�, e, amda, cou: Segundo estamos informa:'de informações sô'bre si, de fa tal, Estreito, São José e Palho- foi aprovado o projeto com- as vIdados \espeClalS, os srs,. Ru
dos dentro de dois meses serato, o Executivo dispensou vá- ça, cujos serviços reputou dos emendas Raul SChaefer, exceto bden� deEAsITTAuDdao�amAos.' dsl.retor ina�gurado êste novo serviço,rios operários de estradas de mais importantes do Govêrno urna que foi retirada após ......u- e O ,rI lmas, mais que o povo fIca a

rodagem: .

. do Estado.
.

vida a Comissão de Justiça, fi- do "DIARIO DA. TARDE", I �m a

a ação do Governo do.

Vl�Ita à Adutora "Os da bancada udenista, srs. cando mantida a denominação Adão .Mi:-a�?a, de '�A .NOTICI� E�r:�O, iniciado que foi emCom a palavra o sr. Biase Paulo Fontes, Aroldo Carva- de Escriturário, conforme a de JOl'nvlle, e Antomo F.

BaI-j1944 ando da administraçãoFAar3:co, do �. S. :r;>., fez refe lho e Max COllin, que acompa'! proposta. Foi regeitada a emep- bosa, de "A GAZET�" e o sr.
d � q�ereu Ramos.

'

renClaS elogIOsas as obras da nharam os seus -colegas àquela da Saulo Ramos, por unanimi- Prof. Cesar Magalhaes e sra.,
os.

Adutora, no Salto dos Pilões Adutora, ainda nada disseram dade. .

. chefe do serviço • taquigráfico
!em Santo Amaro, referências a respeito. Nem mesmo o órgão �rojeto de lei n. 107/49 que da Assembléia, acompanhado
de impressões que teve quando uderiista ... Porque? .. Porque altera o Regulamento de Tran- dos srs. dr. Leoberto Leal e ex
ida visita, ,domingo ultimo, à- a verdade, contra a argu)llenta-' sito -.A êste foram ap:r;esenta- ma sra., Secr·etário da Viaçã'o,
quele serviço do Govêrno do Es- ·ção dos udenistas, tem que ser das emendas pelos srs. Cid 'Ri- Domingos Trindade, çlil'etor de Agu a \Tendida etado, em companhia de parla dita?.. . bas, Pinto de Arruda, Raul Obras Públicas, Horta Barbo-
lnentares e jornalistas. Ordem do Dia Schaefer e,Braz Alves, que fo� sa, diretor do Serviço Florestal Ui nu' � dp. pracaProjeto de Lei A matéria foi a seguinte: ram aprovadas, por maioria. dr. Henrique Batista, diretor �U,' '. I
Outro orador foi o ·sr. Ribas Projeto de lein. 128/49 Projeto de lei n. 140/49, que dos serviços da .Adut?ra, dr'l NOVA Y<?RK, 14 (E) - Um

Ramos, do P. S. D., one apre Aprovada a redação final, bem altera para 2,80 o imposto de Afonso M. da VeIga, dlret-Jr do bar desta cIdade apresentando-·�entou projeto de lei declaran- corno dos de ns. 144/49, 145/49 vendas e consignações __ o sr. Fomento do Trigo, dr. Alcides um oportuno sinal destes tem-
,

do �e utilidade publica a Fede 14f,/49.
_

. ,

Estivalet Pires apresentou su-I Abreu, diretor do Cooperati- pos de escassez de agua neste
raçao das Associações Rurais e '.PI·ojeto de lei n. 128/49 - bstitutivo. I vismo, sr. Waldir Campos e populoso centro, colocou em.
as Associações Rurais. reQrganiza o quadro dó funcio- Às 18,30 horas, ainda prosse-I Cesar Gomes, oficiais de gabl� urna de suas janelas um car-

Comunicação rialismo do Tribunal de Justiça guiam os trabalhos, razão por-I nete da Segurança e Agricultu� taz em que se vê o seguinte:O sr. Raul SChaefer, sub-lid�r '-, Em discussão unica, fala- que, à falta de espaco, daremos' ra, rumaram à Santo Amaro, "Um copo dágua 35 �ents.da ma!Ofja, comunicou haver ram os srs. Bulcão Viana, Car- na e_dição de amanhã, noticia onde lhes foi dado verificar os i acompanhado de um grande,
a ComIssao designada'se enten- doso da Veiga e Raul Schaefer, detalhada. I serviços do abastecimento dá�

I copo de uisque grátis".
'.

- As 5 e 8 horas -

- ·Ses.�ões Chics' -
- Um filme diferente

CLUBE DE REGATAS
LUZ

ALDO

Assembléia Geral

Alcides Rosa, Presidente. annazens.

(A"remee da Assembléia-�-
----------------�-------

TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR

,
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/

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospita] de Caridade

Dr. Alvaro de Carvalho'
noença« de Crianças

ConsultorIo: RUa Tenente
Evelra, 29 •

BorârIo de consultas: 9 ás 11

M. ,<>

BAbados: 14 ás 17 hs.

Dr. ,Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
lIo1eatias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Doa Serviços dos Professores Bene

jieto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médieo do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS ::- CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico controle' .e tratamento

...pecializad� da' gravidês. Dlstur
_108 da adolescência e da menopau

.. Pertubações menstruais, .i 'l�".

·..mações e tumores-do aparelhoegeui-
'tal feminino.

' /

'Operações do utero, ovários, trem
�, apendice, hérnias, varizes, ete,

Cirurgia plástica do perineo (ru
mraa)
llSSISTENCIA AO PARTO E Ot-'E-

RAÇõES OBSTETRICAS
Doenças glandulares, tiróide, ovi"

ria., hípopíse, etc.)
"laturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes. ,

!:.oDsultór:io R. João Pinto, 7 - Ti)L
tMl
Resíd, R. 7 de, Setembro - Edil.

Cnu e Soma - Tel, 846.

DR. NEWTON d'ÂVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e Atar.

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

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário WenA_ue.
Clblfea mMlca de adultoa e criauÇao
OODllUltórIo - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 169
amlulta

.

das 4 li fi bo....
a.ld�ncia: Felipe Scbmidt L .1.

Telef. III

Dr. 1'••10 'oal..
Clinico e operador

a...ult6rio:
- Rua Vitor Meir�J.......
Telefone: 1.405

'CeIuulta. das 10 ia 12 e dai 14· ta
U bra. Residência: Rua Bl_.

22. - Telefone: 1.6:Hl

I "
I <,<o .. I};" ...." !tI b,.!� C".

"i='t(� (!n'l:"" r1<11

-- $!iM)l!'&'3N�"SJiitjifwmêF14am: ti

Dr. Guerreiro da
Fonseca'
Espeeialtsta

Médico ""'7 Efetivo do H08pital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hcsnítal
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.

.

Horário: Das 14 ás 17 horas.
-,

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

IH. POLYDORO ERNANI DE s

THIAGO
Médico e parteuo

'0 Hospital de Cartdade de Flo

rianópolis. Assistente da

�aternidade.
-oenças dos órgãos internos, es ee

. cialmente do coração e vasos

!GeneRS da tiroide e demais glan-
dulas internas

l1n1ea e cirurgia de senhorae �

, Partos
"lSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO·

, BASAL'
IOR.ffiW DE CONSULTAS: -

Díàríamente das 15 às 19 no-
·as.

CONSULTóRIO:
Rua Vítor Meireles n. 11

Fone m:m1131 1.702

.•
RESIDENCIA: : 1�"""-

Av�njda rrompowskí ft1

Fone manual 7f1f1

Dr. Roldão'COIll."
CIRURGIA GERAL -- ALTA eh
IIURGA - MOL1!:STIAS Dlt S..

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

lIÜIa da Uníveraidade de Slo Paulo.
,-,I1U� %01 assistente por vário. aDOI do

Serviço Cirúrgico .do Prof. AlIpl.
CorrHa N'"

CI�urgia do estômago e Yial cireula'
rei intestinos delgado e grElIIO, tirol·

de, rins, próstata, bexiga, utero,
o","rio. e trompas. Varicocele,)UcfnI.

ceie, 'Varizes e bernae.
Con.ultas: Das 3 áo 5 hora.. i -nIII

Felipe Schmidt, 21 (altol da Ca..
Paraiso}, Telef. 1.598

Re.idéncia: Rua ·Esteve. ]uDiOl'. 110;
Telef. M. 164

Dr. M. S. C...1cuII
C1inica e:x.clusivamente d,� eriançaa

Rua Saldanha Marinho. IV
Telefone M, 13:1
--_... -

DR. A. SANTAELA
(Pormado pela Faculdade N8,�t.,.
Dal de Medicina da UnIversidade

do Brasil)
MMlco por concurso da Asstst&n·
ela a Pstcopatas do Distrito

l"ederal
h-Interno dr HospItal PslqutA
tMco e Manicômio JudiclArlo

da Capital l"ederal
h-IntenlO da Santa casa de J41-
serlc6rdlã do Rio de Janeiro
OLtNIOA MttlIOA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsuttnrto: Edifício Amélla

"et,o - Sala 3.
Residência: RUI\ Alvaro �e oer

ralho, 70.
Das 15 M 18 horaa

Telefone:
Oonsultório - 1.::1(..,.
Residência - 1.aO!).

1'ranaport .. 1J regUlares de cargos doparto de

8ÃO FRANCISCO DO SUL pira NOVA fORI.
Informagõe� como. Agente.

Flort8nópohl - Carlos HoepckeS/A � cr-. Telefone 1.212 (. En I. �teleg�
São PUDeilcc do Sul - Carlo I Hoeocke S/A - Cf -_ Telelotle f) \4 DO � 4, '4" .. K

P6,rficipação
'I'enente IVAN DBNTr.GE LTNHARE8

e

GILDA MAlRIAOERCAL LINHARES,
participem aos seus parentes e

pessoas de suas relações, o nas

cimento de sua filha

YÉRA,
,

ocorrido na "Casa de Saude São

I
Sebastião", no dia nove (9) do

5"00 SOC'AL' corrente mês. .

RUA VOLONTÁRI:��:Op�TLR���;68 t.O ANDAR
•

., .�I.o.r.í�n����i.S:. � � ..d.e.z.e.����.. 1.��:'
�

4geICAc'�IAaPOST6AL·e68Sr·aTEILEFOpNEa66r4Pa-TEJ.E;tA.MaAS: .P;aTECtTaORAor'.·na I J?a��!!�!a'l���a�bmll-
. .

Ll,' V I' nicam aos parentes e pessoas de

Rua. Felipe Schmldt. 22- Sob. . sua amizade, o nascimento, ontem,
Caixa Po!. tal, 69 Tel.:"P,'otectora" FLORIANO�OLIS na Maternidade "Oarlos Corrêa".

do primogênito João Carlos de
Borba.

..................................................... Fpülís, 10-XII-1949.

�--------------�-------------

,

Fabrlaante e di.trlbuidOl'ea da. afamada. aon
feaçõ•• -DIS'TINTA- • RIVET; Po••ue �m gran.l
de .0rtlmelJto d. aallemira.. .I.oado.,' brl:nl
bonl • barato•• algodõe., '1morine e' a"lam.nto.
para alfalat... que recebe diretamente dai!!

•

A CAPITAL": .hoa- a o ·",pr "lio ,lall bnl'lIio. (om.rol••t•• do Interior fia .enUdo d. Ih. fa:&:8r.m "Im'>

!'If ..,IT,<'rm'l"l': !HU1"1 UI!'ln'I.<, .. .,.,. �,�:1TR1Z illj'\l'� 'ná)?lGnt,poUII, � F!LIAJS �m Eiulll.nau�o Laje"".
"

REM. @*4&6U",.--" S;gf.....Wt21- .... m mt A AS 'W:W 'ffltHS@W;,IM, WiEiICtZUIiiI6'��

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
,AD'VOGÁ/no

AÇõES CfVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 � 2° anil.

, (Edifício Pérola)
,

Fones: 1.324 e 1.388

,
.

FLorianópolis - Santa Catarina

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

LOJft OIS CftSEMIRAS
EspecJalizad\tl .

em artigos para
. homens

RECEBEU vARIADO SORTIMENTO DE CASElVlIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS,

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo 'menor preço d.a ,praça
Faça uma visita à nossa' Casa e verifique

nossos 'preços e artigos
.

P..-tr'icipBÇão
WiIly Goldfeder � Marina 'I'hel

.

ma Go ldf'eder participam a seus

parentes e pessoas amigas o nasci ..
mento /�e seu primogênito SAMUEIJ

i ANTONIO ocorrido, em 8 dêste
.

mês, na Maternidade, dr. Carlos
Corrêa.

j
•

Florianópolis 11 de dezembro de
1949.

I

..........

FERIDIlS. REUMa.TISMO �
PLACAS SJFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dlooção Cluxiliol' DO tratam.ate·

!,la .ifl'ia
----------� ----------

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR
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o MOMENTO
,� �� - -----

VOTO INCON'SIDERADO
. Há poucos dias, no Senado Federal, o relator do

projeto da lei orçamentária para o exercício de 1950,
perguntava aos seus ilustres pares, desconsolada
mente, como quereriam êlesv fazer frente às despesas
impostas ao Poder Público se recusavam conceder
meios para tanto. 1tsse relator era um membro da
bancada udenísta.

O episódio vem a talho de .foice neste comentá
rio ao voto que o deputado Osvaldo Bulcão Víana,
vencido na Comíssâo, justificou em têrmos que evi

dentemente não primam pelo realismo. O represen
tante mínorista quis. sim, apenas, explorar velha te
cla para o efeito de ostentação duma atitude postiça,
em face de imperativos que, todavia, não comportam
tergiversações, nem delongas. Na matéria, aliás, não
haveria como desconsiderar a experiência governa
mental - e só o faria quem, menos disposto a servir
à causa geral do que a incentivar o demagogismo, se
aventurasse mesmo a exibir um completo desconhe
cimento das realidades econômicas do Estado.

Concordando em que o imposto de Venda e Con
signações é básico na arrecadação do �tado, finge
ignorar que não é Santa Catarina a unidade da Fe
deração que o consigna em taxa mais elevada. Ain
da há tres dias, o "Diário da Tarde", órgão daA

I

� U. D. N. catarinense, inf-(f'mava que, enquanto o, nos- .

so Estado se incluia entre os que cobravam aquele�\

Imposto na razão de 2 'fé, o Estado da Bahia o tinha
em 3%, o Piauí em 2,60%, o Pará em 3,50% e o

Amazonas em 6%.
Propõe-se em; Santa Catarina a sua eleva:ção pa-, �

ra 2,80 e o udenísmo ferocíssímamente cáe sôbre o

projeto para dar em público a falsa idéia de que o ca:
so nem encontra precedente no país, nem consulta
as possibilidades da expansão econômica do Estado.
No voto do sr. Osvado Bulcâo Viana há até alusão a

um pressuposto de s. excía, de que a capacidade do
contribuinte chegará ao "pico".

Equivoco? Talvez propositado desprêzo da realí
Idade, num panorama econômico em que o que se ob
serva sem esfôrço é o constante desdobramento das
iniciativas comerciais, porventura, em determina
dos setores apenas, sujeitas a transitório hiato. que
explica as oscilações da arrecadação fiscal.

A verdade, porêm, é que as falências e concor

datas não se multíplícarâo por efeito de pequeno
acréscimo no imposto de Venda e Consignações, nem
o custo da vida se elevará consideravelmente..

Declarando-se "radicalmente contrárío" ao pro
jeto que eleva a 2,80% o imposto de vendas e' consig
nações, o deputado Bulcão Viana não presta, pois,.
nenhum servico ao Estado, situando-se,' isto sim, en
tre os que, por espírito de sistema na oposição, não
têm outro critério para o seu voto senão o de contra
riar, sem maior exame, as iniciativas da maioria. Se
ria, pois caso 'de repetir-se a s. excia. a natural inda
gação do seu ilustre correligionário que, no Senado,
há pouco, não compreendia a atitude dos seus cole
gas, os quais, contrariando a evidência das neces
sidades públicas, recusavam os recursos que, na lei
orçamentária, possíbilítaríam ao Govêrno defrontar
os problemas da administrao/0'Não será com os sovados e desmoralizados cha
vões demagógicos que, numa Assembléia de rep_!ese:r:ttantes do povo, se invalidem razões assentes em obrí
gações do Estado para com os reclamos do bem-pu
blico. Expressões como - "o Govêrno que bem apli
que suas rendas e faça ec.onomias" - não persua
dem a ninguém e muito menos arrazoam os pon
tos-de-vista confessadamente radicais e obstinados·
Tais expressões, aberrantes da boa ling-uag'em 'par
lamentar, são tanto mais con!denáv,eis, por impró-I
prül.s, num texto que pret'ende justificar, por escrito,'

_ um voto em separado, onde assim não dissimulam a

pobreza do arrazoado ...

Rua �ar.c"Gr D�oJoto, 341, J,. cu"lcu """o\')�
CURITIBA TE:J..ECRAoMA: PROSEBRAS PARANÁ '.

Renovação da Marinha de Guerra através
verba especial conSignada no orça.mento
R'IO 14 (o. E.)

- ACamara vação, a fim de qUE: volte � ocu-I certo
das marinhas de guerra

dos d�putados foi apresentado par posição destacada no con- do mundo.

um pro] etc de lei, de autoria "

d d I t
-

t t d I)d�.� �\a��ur���t����:s, p�ll�er��; Os prole�oran OS O OS I. n O e.fi UCH-
156 de 27 de novembro �e 1947. van «DIas Velho», ·amanha e no dia 17,De acordo com O projeto em

'1"· f' d f tu '
causa, haverá maior arrecada- ,rea Izarao sua esta . e orma� ra
ção da taxa referida, o que poso
sibilitará a utilização de uma

verba bem mais consíderavel;
todos os anos, Para a renovação Rejubilam-se os meios estudantis com ton Eduardo Sullivan e Odilon Fer)�an
da Marinha de. Gusrra brasilei..,. as solenidades de formatura dos prof'es- des. A tocante cerimônia será parantn-

sorandos elo Instituto de Educação Dias fada pela elistinta conteránea profo, An
Velho que se realizarão amanhã e no Lonieta de Barros.

dia 17. Amanhã, às 8,00 horas, missa em ação.
Inteligências que, daqui por diante, de graças, na Catedral Metropolitana.

se empenharão na árdua tarefa de edu- Amanhã, às 20,00 horas, nov'I'eatrc Ál
cal' para que a Pátria mais se orgulhe varo de Carvalho, solene colação ele grau.,
de seus filhos, às Jovens que calarão Dia 17. às 22 horas, no Clube 12 de'
grau estará réservado papel ele suma Alíôslo, soírée.

D d
importância na formação de gerações Damos a seguir os nomes dos prores-

. Dr. Armando avi futuras. sorandos de 1949: Adir Couttnho de Aze-" Serão prestadas homenagens ao sxmo. vedo, Carmen Sulamita Nab.as (orado
m •

L· sr. dr. José Boabaid, Governado!.' do E3' ra) , Catarina Christak1s, Ce lína Cardo-rerrelra Ima Lado, dr. Armando Simone Perelra. se- 50, Diamélia oascaes, Flávia Seára, He·

h nte a cretárío ela Educação, dr. Elpídio Barbo- di Rosa, Vitória Büchele Fernandes, 10-Via aerea, c egou o em,
sa, diretor ão Departamento d ; Educa· lauda Pereira ria Silva, rrací Vieira, Ja-esta capítaí, o nosso ilustre con-

C
-

J' D ti' Leção e aos seguintes professores: Aurea dir da Rosa orrea, arme es -I, 0-

terraneo dr. Armando David Cruz, Diva Formiga, Hilda Boabaid, Ana- n sl Mariano da Silva. Regina Magda S1-
Ferreira Lima alto funciona' cleto Damíaní, Custóelio Campos, Ema- mões, Roberto G. Stelmetz, Turibio Sch··

rto do Mírristerlo da Agrícultu- nuel Peluso, Henrtqu s Stodieck. r.dward idt e Zilma Lago Alm�Jda. .

1
• '., Bron ela Silva, Lidio Martinho C'al lado, �a.decendo a gen tileza do. convite'

ria que aqUI se demorara a_lgum Maria Madalena de Moura Feno, Antô- com � nos obsequiaram para assistir-
tempo dirigindo a I·nsta.laçao de

I nto Mâncio da Costa, Aldo Nunes, Eeluar-

(mos
á s�i;lael� elo término. do curso,

dois modernísslmos armazens do Pio da Luz, Henrique Brüggmann, J. formulamos �jovens coleg ía is os me-'

metálicos destinados à guarda i Madeira Neves, José Manins Neto, Mil· Ihores votos de fe'Hcid:lde�. .

.

de material para combate as 1

pragas da lavoura. Seu
No aeroporto aguardavam a

Chegada do dr. A .. D. Ferreira
Lima, a Sra. A. D. Ferreira Li

ma e filho, oficial de. gabinete
do Sr. Secretário da Agricultu
ra e crescido número de cole
g,as e amigos. J

. A S. S. formulamos votos de
feliz permanênci-a entre nós.

ra.

Dessa forma, vem o projeto
em qúestão preencher uma la

cuna, garantindo ás nossas for

ças navais meios mais consíde
raveís. no sentido de sua reno-

Boas Festas, Feliz Natal e

Ano Novo
Faça uso do Braço de Longa

Distancia.
Companhia 'I'eleronica

Catarincnse
•._._......-_............-_-_,.,.................._."..................rI'

Repercute o pedIdo
de Trujillo f •

WASHINGTON, 14 E. - O Dé·
partamento do Estado negou-se
a comentar o pedido do presi
dente sr. Truj illo, de São Do

mingos, solicitando autorização
ao Congresso para declarar
guerra a qualquer país que au

xilie ou proteja os revolucioná
rios dominicanos que preten
dem invadir São Domingos. O'
pedido de 'Trujillo levantou a

pergunta de como e de que for
ma será afetado o Pacto do Rio
de Janeiro, se os poderes pedi
dos por ele forem cooedídos pe
lo Congresso.

Novas obras DO cam··
po de aViação
de Laje� "'

Lajes, 14 (Do Correspondente)
- O inicio das obras da es-tra
ção de passageir.os do aero

porto desta' cidade, e a monta
gem de modernas instalações
de radio-farol e demais apare
lhamento indispensáveis à se

,gurança do vôo de grandes ae

ron!'j.ves são as noticias auspi
ciosas que, no momento, en
tusiasmam tôda a população
dêste Município.

.

..

Paraninfará a turma de 1949 a educadora conterranea
.

Antonieta de Barros

filho ficará satisfeito se receber como presente
de Natal e Ano Novo, uma caderneta da

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

, I

o sr. Oswaldo Cabral, em j.ulho do corrente, exa
minando a prestação de contas do Governador, e sa
bendo que, para aquisição de matéria-prima da Peni
tenciaria a dotação orçamentaría, com suplementação
posterior, fora de Cr$ 962.,807,10, e a renda de apenas
Cr$ 564. 186, 90, entendeu de fazer um pedido de in-
formações, visando, obviamente, a esclarecer a causa
dessa diferença. Pediu, então, o seguinte:

"a) - Relação dos estoques de matéria-prima
existentes no Almoxarifado ou na Secção Industrial da.-.
Penitenciária. do E'stado, a 31 de dezembro de 1948;

o) - Idem, idem, de produtos manufaturados
existentes no mesmo. em igual data;

c) -:- Total das despesas verificadas por conta
de cada uma das verbas orçamentárias consignadas
sob os Códigos lócaís:
3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036,30 37, 3038.
3039,3040,3041,2015 e 2016;
. b) - Número dos empenhos, importâncias de ca-'

da um, nomes daqueles a favor de. que foi feito o em

penho e data de cada um, realizados pela verba 3033,'''
Para os próprios leigos, a simples enunciação

dessas perguntas evidencia que ao conspícuo legisla
dor ou falta conhecimento ou sobra má-fé. Se as dú
vidas de s. s. eram dúvidas honestas, não seria conhe
cendo a pessôa ou firma da qual a Penitenciária adqui
riu algodão para a farmácia, cobertores para.. os pre
sos ou capas de processo para o' Conselho Penitenciá
rio, etc. etc., e o número os empenhos com os quais.
pagou e,s.sas aquisições, - não seria essa ciência, re-
pito, a que pudesse lava['-lhe as dúvidas.

Se a s. s., que é esculapio, um cliente recorre para,
Ique lhe cure a dor de cabeça, s. s., por certo, para o

diagnóstico, não perguntará se o freguês é torcedor
do Flamengo, se admira Mirna Loy e se costuma fa-
zer compras na Farmácia Sa,nto Antônio. (

S. S.; não soube perguntar ou perguntou de má
fé. Em se tratando de declara;do inimigo pessoal do di
retor da Penitenciária, não se julgou este. Dom a obri
gação de suprir as deficiências indagadoras do deputa-
do, ou de tomar conhecimento do seu dolo.

.

Estou em que, se outro representante oposic1onis
ta� usandp Jo legítimo direito de físcalização, qutsesse
esclarecidr, a dúvida que o sr. Cabral pôs a serviço ãa
sua inimi2:.Jde - 'Federia simples e clar�mente a expli-
cação que o govêrno tem para um serviço industrial,
cuja renda apareça menor que as dotações destinaaas

310 material empregado. E a resposta seria a dos nÚ-l
meros, que amanhã serão divlllgados.
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