
OS 51'S. deputados Alfredo Campos e Armando Calil f'alanr, rcspec

tivamente, sôbre o passamento dos nossos conterrâneos srs. Curt He

ring e José do Vale Pereira. A U. D. N. e o P. T.B. se associam as

manifestações da maioria. O sr. Biase Faraco comenta da tribuna a

prisão do Cardial Mindzenty.
1

/
Presidente: Snr Ruy Cesar

Feurschutte - P. S. D. ,

Secretarias: Snrs. Pinto de
Arruda e Alfredo 'Campos
P. S. D.
Havendo numero regimental,

foi- aberta a sessão, sendo lida
a ata da anterior e bem assim
a do expediente do dia.
Snr. Alfredo Campos. - P.

S. D. - Na tribuna,. o ilustre

parlamentar deu ciencia k Ca

sa do infausto falecimento do

grande catarínense Curt He

ring, ocorrido e mBlumenau

em dias passados. Reíerindó-se
à marcante figura do ilustre
extinto comentou a sua exem

plar vida de homem e cidadão.
Terminou as suas palavras pe
dindo, uma vez ouvida a Casa,
fosse parte da' ata do dia um

Esta UDN, mais por isso, vai voto de profundo pezar pela
de mal a peor. morte do nosso saudoso con-
O jornal que aceita tôâas as terrâneo dando-se de tanto co

moerâaâés, uma vez .diriçiâas nhecimento à sua exma. ra
ao PSD ou à gente do partido, milia. Apoiando as suas pala

O Conselho Municipal de Changai, o mais poderoso organismo também não terá morte menos vras, falaram o snrs. João Jo-

municipal de toda a China.dirtgiu o seu apêlo radiofônico a Yenan, agoniada. Gente daquí, dalí e sé, Saulo Ramos, respectiva
capital comunista na provincia de Shenst endereçado a Mao-Tse-Tnng, de mais adiante, sob as vistas, mente, líder da U. D. N., e lider

Presidente vermelho, Chou-En-Laí, comunista chinês n. 2, zeneraj Chu-
ou não, dos corruptores da boa do P T B

� - f'
.. •

Teh, comandante em chef� comunista, e general Chen-Yi, coman-dan- imprensa, so rem seus deses-· Sr. Armando C.alil Bulos _

te de campo, cujas forças estão ameaçando Nanquim .. Mensagens em perados ataques. Tal jornal e P. S. D. - Referindo-se ao pas

separado enviadas a outros Conselhos Municipais e províncias da tais elementos são de uma in- sarnento do nosso bondoso

China apelam para que todos endossem o pedida' d� Changai, salien-
sensatez que escandal1za, na conterrâneo José do Valle Pe-

\ tando que os próximos dias serão de importancia crucial e que as certa, '0' rídiculo. Dão por paus reira, vereador eleito à nossa

possibilidades de paz poderão desvanecer-se. '\ e por pedras e numa estaian- Câmara de Vereadores' pelo P.

A mensagem foi endereçada ao "senhor Mao Tse Tung, presiden-
te produção onde pontifica a S. D.,_o nobre e culto deputado

te do Partido Comunista da China". O tratamento formal de "senhor" inconciência, denunciam à sa-
. produziu uma ímpressíonante

foi a primeira vez em que qualquer ór-gão oficial da China nacioualis-
ciedade boatos próprios que, oração, realçando a vida do

não
com a irresponsabilidade de grande amigo dos necessitados
tudo o que se publica no "Diá-

sempre pronto ao beneficio dos
rio", não. passam além do n'ú-

que para ele apelavam. 'I'errní-
mero restrito de seus ledores. nau a sua brilhante oração, pe- S· 'tA tc:l pon;tc? que já se. nã�.ze�?- dindo que, uma vez ouvida a 4 Santa é relei 00
mais a seno o que âiz o Dia- Casa fosse parte da ata do dia
rio", � que d.iz o sr

.. Wanderley, um ;oto de grande e profundo O oferecimento
��I��d�doC?1j��eírry�o't� o_,1!-�ros pezar pelo passamento de tão CIDADE DO VATICANO, 4 UP.

•

t: S!? r a. n e-ontem destacado e exemplar cidadão. _ A emissora do Vaticano anun-

·dtzav.e1nlos mais u,,?w amos.trinhd. Em abono da" suas palavras,
f t d

.

l
U � eíou a noite passada que a Santa;

a a e escrup,!" os e �a fal-I falaram os srs. Bulcão Vianna, Sé rejeitou o oferecimento do
ta de senso do.s !!ozs ou tres que lider da U. D. N., e Saulo Ra- govêrno da Hungria para um

fO;.zem a opostçao ae;> sr. dr. Ne-
mos líder do P. T. B. �

reu Ramos. Aproveztando-se da
' entendimento sôbre as dívergen-

presença, nesta cidade, dos A PRISÃO DE S. E. CARL tias entre a Igreja e o Estado

componentes do diretório do DEAL MINDZENTY naquele pais.

PSD de Blumenau, comecaram
-A nota irradiada dizia que "o

a dizer cobras e lagartos dos
Sr. Biase Agnesino Faraco - govêrno hungaro tornou a. co-

respeitáveis cidadãos que o in-
P. S. D. - Referindo-se aos municar à Santa Sé que, inde-

O IEUU
., -

fé 1948 teçram, incluindo em seus tor- pendentemente do caso pessoal

S • consumiram mais ca ,em
.

pes ataques o sr. dr. Leobertol mas que, hoje, nem por som.
do Primaz da Hungria, deseja

NOVA YORK, 4 (UP) - Um te-americanos tomaram mais Leal, muito bemquisto secreiá- bra querem dela saber. chegar a um acordo com a San-

inquérito realizado pelo "New café durante o ano de 1948 do no de Estado. O sr. Busch ainda há pou-
ta Sé".

York Times" mostra que os nor- que em qualquer ano anterior e
Ora, o que de fato existe em

cos dias provo�ou sôbre si _o
A .resposta do Vaticano, se-

que é de esperar que o absorvam tudo isso, é indisfarçável ties- desagrado de toda a populaçao gundo essa irradiação, dizia:

PA t d
em quantidade ainda maior em peito à coesão daquele direto- ?lume!l'�uense, quando, PO?'

- "Em primeiro lugar, é ím

or O ., mar para 1949. rio que, hoje mais do que ôn-I impostçao da Junta Gouernati- possível admitir-se como se pode

B I-
·

O preço mais alto alcançado tem, comandá um grande elei- ua, mandou fechar a .Es.cola conciliar um desejo sincero de

a o IVla pelo "café a termo", ano pas- torado em Blumenau. Dizer-se Açricola que pinha ?-sszstmdo acordo eritre as duas partes

Buenos Aires, 4 (A. P.) _

sado, foi de 24.85 cents, no mês que sua viagem fosse para so- a mais qe setenta crianças po- com o tratament� inflig�dO a

O ministro das Relações Ex- de dezembro. lidarizar-se com o sr. Yice-Pre- bres, deixando-as ao desampa- um Cardeal Arcebispo e Prímaz,

teriores, sr. Juan Bramuglia,
Diz o artigo que o café chegou sidente da RepúbÚca con _

roo
.

I
tratamento esse que ofende a.

em entrevista coletiva com os
a ser vendido ao preço de 33 dó- damos' mas udesab��ar c;::,�- O motivo que determinou o Santa Sé.

ji())rnalistas, d!iisse que o p�e- lares por cem libras na Guate- goas" �ontra os desma�dos do ato do. edi�?!
.

"Em segur:do lugar, a Sant�·
sidente Peron, "não fêz qual· mala, em novembro, ·0 preço sr. Busch, não. Claro, porque

Muzto szmples .. G:leg0'l! que � Sé - co�o. e ampla�ente sabl

quer referência ao Chile ou ao
mais alto de todo õ século XX, quem unão manda" tameém- E.scol.a dava p;-eJuzzos ,a.mum- do - deseja qu: sejam salva

Perú" ,em suas recentes decla- porque os Estados Unidos estão unão desmanda". O sr. Busch, czpalzdade e zasl Em dms tem' g?a�dados, em .toda parte,- os.

rações ao jornalista boliviano agora consumindo mais café do em Blumenau, há muito tem- pos, pronto, fec.hou-a. C?1!de, 'd.IreI.tos �a I�reJa e da conciên

Caprera Gal'cia, ,s')bre a ne- que o mundo inteiro o fazia há po não manda em cqusa algu- n?s acudam, por favor, Ja s; �Ia, Isto e, -?-�� somente a l�ber
cessidade que a Bolívia tem de quinze anos.

.
ma. Chegou a renunciar seu

VlU escola ser fonte de rend?-. �ade de relIgIao, mas tambem a;.

um pôrto de saída, para o
Acrescenta o "Times" ;,que o mandato por artimanhas de Com a breca aqueles que (l$Stm llbe:dade �e pulpito, e de propa-

mar. Brasil � a Colombia estão produ- seus desafetos d� partido que, pensam. Quem acompanha o ?aç�o, .a_lIberda�e de todas as

Bramuglia disse que o pre-
zindo até o máximo de sua ca- até hoje, conservam tal do- tra?!!lho governamental na mS�ItUlçoes católIcas e, muito es-

.

sidente. Peron, em sua entre- pacidade, e que as Indias Orien- cumento para usá-lo em qual- . Uma? e. �o Estado, em prol d� p:cIal�ente, á de éducação cris

�ista com o jornalista, discu· tais Hplandesas - que eram o quer eventualidade. Saco de multzplzcldl}de d� estabelecz· ta dos Jovens".

tm de um ponto de vista ele- terceiro prod\ltor cafeeiro do gatos é o que é a UDN naquele mentQs. d�sse genero_; sem a Como se sabe, a Santa Sé já;

vado as relações entre os dois mundo - estão produzindo ape- m1tnicipio. Gritam e se desen. preoçupaçao ou obsessao do l11;- escomungou todos os que, de

países e foi inteiramente cla- nas uma porcentagem minima tendem. Os udenistas perdem cra, como no CMO em foco, hu,' qualquer maneira, estão ligados

ro ao dizer que a Argentina do que produziam antes da guer-. terreno cada dia para o PSD, de_achar gra,ça do a.'f!wr ao Cl- à detenção do Cardeal Minds-

está disposta a cooperar com' ra, em -virtude da situação poli- liderado pelo -sr. João Gomes. da firao do pseudo prefezto daque- zenty.
•

a Bolivía para lhe dar livre tica de desassossêgo. .Nóbrega, cidadão de reconhe-
la co;nun?-. " "'" .

a.c�s�o ao mar "através de ter- Não' há nenhuma perspectiva cidos prestígio e valor pessoal. E. e. asszm que o Dzano Vat

ntorIo argentino". de aumento de prOdução cafeei-
notzczando. Inverdades sôbre

R-eferiu-se "nesse caso par- 1'0 em 1949 _ diz o artigo _

Blumenau, pràticamente, não inverdades para tentar desa·

ticular, à possibilidade de uma I
e se forem descobertos recursos

tem prefeito. Há, de fato, no creditar aqueles que gozam da

linha de exp.o1rtação de. L.a Paz /para o. incremento de com.,.t,ras.
govêrno,. uma junta de três confiança popular. É o extre-

LQ.
.!-' membros, ap'oiada pela Câma- mo trabalho dos rlue se sent m

para a u�a:ca ,e HosarIo,' co- do cafe por parte dos paises eu-
'l: e

mo porto� 1lvres, ou de Santa

I
ropeus, então as necessidades de

ra Municipal e em franca opo- perdidos. irremed�àvelmente

C·· Y
sição ao sr. Busch. É caso sa- 1'v-_';;;AOS Perd';dos d tudo t

'

ruz par a atuba e Formo- consumo excederão amplamente
t"t'fU.U'. " e , a e

"

.. t bido e comentado pelos que .l·a' da o'ergonha que l'a' lhes m';1'
-sa . ,as possibilidades da produção.

ll. , ••
-

formaram, lá, do lado da UDN, gua. É a sina dos tagarelas.

/

f

"
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.
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acontecimentos da Hungria, o

sr. Bíase Farãco, do P. S. D.�
manifestou a sua consternação
I?or mais essa "farsa vergo
nhosa", como a classificara o

secretario de Estado, Roberte
Lowett.
Manifestou o desprendímen

to e altivês daquele príncipe da

Igreja que, ausente da Hungria
e tendo recebido advertências
de que seria preso se regres-sas
se, não trepidou em retornar�

porque "lá é que estavam as

suas ovelhas",
Continuando, disse o orador

que este era mais um atentado
contra a liberdade de culto,
praticada por. prepostos do to
talitarismo vermelho, sob o

pretexto fútil e ingênuo de que'
aquele prelado patrocinava o

"facismo hungaro".
Falou ainda sobre a geral re

pulsa que esse sacrílego episó
dio encontrou na opinião pú
blica de nossa Pátria e sobre o

fato de terem sido excomunga
dos pela Santa Sé todos os en

volvidos no execrando ofício de
cercear a jurisdição eclesiástí
ca do primaz hungaro:
Finalizando, o sr. Biase Fa

raco, pediu que constasse em

ato o seu veemente protesto
contra essa ígomínía e que se

telegrafasse aos cardías brasí

leíros, D. Jaime Câmara e D.

Carmelo Mota, manifestando a
.

simpatia e o respeito da Assem

bléia Catarinense à dignidade
cardinalícia,

I N.Florianópolis-:-Quarta-feira, 5 de Janeiro de 1949

Os nacionalistas querem ümpreteue
a «paz a qualquer prece» D� berlinda

• •

E exato que, destas colunas,

.

Entendimentos com os. comODistas , ��Z;�a���r�e�te:;ão c:��d��
CHANGAI, 4 (D. P.) - Irrompeu nas fileiras do cambaleante gover- os catarinenses p r t b-
I'

, .

d" I "

a a o ra a

no c unes o movimento e paz a qua quer preço . lho estéril P. inoperant ,._

O C 11
.

I d CI
. -

di
. e e ctn;

onse 10 Municipa e .1angaI Irra IOU um apelo de paz dire- co de dois ou três cidadãos que
lamente en�e:eçado. aos comunistas, passando

.

PQr cima. do govêrno se arrogaram o direito de ori
central de .Ch�ng KaI SJ_1ek. entar a política udenista

-

em

Na proprra Nanquim, o general Chang-Chinh-Chung, preminente nossa terra. '

membro do gabinete, 'ofereceu jantar "da paz" a várias centenas de

autoridades públicas' e educadores.

A guarnição de Nanquim estabeleceu uma censura militar secreta

para cs despachos [ornafisticos para o exterior. Os campos de batalha

onde os comunistas vêm triunfando continuam virtualmente calmos,
como estão há duas semanas.

ta se dirigiu aos lideres comunistas com outras expressões que

fôsse "bandido", desde o inicio 'da guerra.
REJEITADA A "PAZ HONROSA"

SHANGAI; 4 (A. P.) - Enquanto a Missão :Militar norte-amerícana

na China acelera seus preparativos para evacuar seus elementos do pais,
a rádio-emissora cios comunistas repetiu .pela terceira vez, a decisão do

Comitê Central rejeitando "a paz horn-ova d<> 'SnJ1 Fo", continuando si

lenciosa sôbre'a oferta de paz apresentada pelo generalissimo Chiang

Kai-shek, em sua mensagem de Ano Novo dirigida ao povo chinês.
DESMENTTIYO '.

.

,'�,
'

MOSCOU, 4 (A. P.) ...! A agência Tass infor;11a que a União Soviética

desmentiu que tivesse indicado qualquer disposição ele mediação na

disputa entre o generulismo Chiang e os comunistas chineses.

A Tass se declara autorizada a classificar de inveridica a noticia de

'11m diário de Londres nesse sentido. (

O diário em questão foi o "Dally Express", órgão conservador, de

propriedade de Lord Beaverbrook.

Os motores JOHNSON Sea Horsf>
são construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista e

por operários especializados. Sú.
mente do utiliza,das máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O·�.
engenheiros da Johnsón são reputa'_'
dos como os melhores do ramo. Dis
tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - João Pinte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Infol-maçoes iltei� LO)ft -Oas -tftSEMIRftS
-õnTAOO Borario das. el!lpre� �sPe"cializa::'::sartigO� para

sas rodOVl8r1as RECEBEU 'VARIADO SORTIMENTO DE GASEMIRAS NA-
CIONAIS E INGLESAS 'PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROU?AS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-

'

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
..

Tudo pelo menor preço da praça
Fa�a uma visitá à

�

nossa Casa ev·erifique
nossos preços e artigos

Expresso SAo Otstóvlo - l.AIcIma
7. horas. _

Aúto-ViaçAo IuJal - Itajal. - 1. !ao-
rae.
�BSO Bruaquenn - Bruaqu. -'

'16 borllll. ,

Expresso Brusquens. - N()",. Trentc>
- 16.30 hor"s, ,.

/

Auto-Viação CAtarln_ - Jomvlle
- • horas.
"
Auto-Viação Catulnen.. - Curittba

- II horas.
Rodovlérla Sul-BruU - � )J�.

- S horas.
Rapldo Sul-Br&s!lelro - JoInTUe -

As II e
t
14 h��ÇA_FEIiR.A.

Auto-:VlaçAo CatarlnellH - pôrto Ale
gre - 6 horas.
Auto-Viaçâ10 CBtarlnenee - CuriUba

_ II horas
Auto-Viação catadnen.. -� Jolll't'1l.

- • horas.

Auto-Vlaçãp CBta1'1.!1enM - TI,ba4'lo
- 6 horas,�{
Expresso 1!Aj) Crlr'.6",lo - Laa'UJl& - -, ,

7 horas.
-

,'Pelo presente edital, fica convocada a Assembléia Geral Extraor-

ASSINATU�AS' e �%px:::a.. Glória - l.A«UDto - 7�
,àinária da "Associação Profissional das Empresas de Transpórtes de

Na Capital Expresso Bruaqu_ - BrIHIqu. - Passageiros de Santa Catarina", para, ás 15 horas do- dia 11 de. Janeiro
16 horas.,

d'
-

O' R d C 11Ano .......•..... Cr$ 90,00 A"to-VlaçAo Itaja! - ltaja! --:' 1. ho- e 1919, nos salões do Clube 15 de utubro, a ua Alvaro e arva 10,
Semestre .• ,- ••... 'Cr$ 45,00 ra�Pldo Sul :srasUek'o _ JoIiIi'ril. _ ... gentilmente- cedidos pela sua digna diretoria para tal fim, deliberar o

Trimestre ... _ ... Cr$ 25,00 5 e 14 horaa, I econhecimento corno SINDICATO representativo da respectiva cale-
QUARTA-lI'ER.A.Mês :... Cr$ 9,00 Auto-VlaçAo CBtar1nen.. Cuntlba gor ia profissional.·

Número avulso .. Cr$ 0,50 - A�t���ÇAo Catarln_ Jomvlle Florianópolis, 28 de Dezembro de 1948.
No Interior - I horas. . Altino de Oliveira - Presidente.

Ano Cr$ 100,00 A6Uto-SOVhlaÇAO ca.men. - L&guu
, 9_. eras.

Semestre ..•....• Cr$ 80;00 r' Rápido
Sul BrasUelro - Jolll'9'1W - u

Tr· st C OI! 35 li e 14 horas.ime re rop ,00. Expresso SAo artsto",lo _ La�. _
Número avulso .. c-s . 0,60

J
7 horas, ,'_.-,

J
E:xcpreSllO Brusquenatl - - ......u. -

-- 16 horas.
Anúncioa-lllediante contráto, ra!uif.o.Via9AO I�I - ltajaJ - �II ho-

.. Aviso' aos interessados
- Expreaso Brusquenae - Nov. 'l'rento

C
' . -

d E I ti S 1 u
-

isl d .• '

o ri
'

- - 16.S0 horas.
.

umprindo instruções O xce en rssimo en 101' �"LllllS 1'0 a ��ero-
s o gbuds, mesmo nao Rodoviária Sul Braeil ...., P6rto Ale_" I, náutíca em virtude do ofício n. 196 de 27 de dezembro do corrente
publicados não serão - S horas. "

.

'
,.

d lvid QUINTA-FEIRA' ano, do senhor. Admirristrador do Aeroporto esta Capi tal, fica expressa-.

� A �r -

evo _VI os. Al�t;'-Vlar�or�tarinense - POrto
mente proibido "embarque ou desembarque de passageiros, em: aero-

l��çao nao se res?on- Auto-Vlação cátal.'lIlen.se � Curlt1lba naves que exploram o "TAXI-AÉREO" irregular ou clandestino, quesahilíza pelos conceitos - 5 horas.
..

'

.
'

_

o;; Td f Auto-ViaçAo CatulnerJlH - Jol.n'rile por ventura venham utilizar o aeródromo 'desta entidade, situado em

rf'_
emi I os. nos ar I,IlOS - I horas.

. São José.

�
_w__ w ::::�::�: .:rA-_.

_A:t�;� C&tarlnense - Tuba.rlo -

A steró._id_e_A_l'_a_n_te_s_,_P_r_e_si_d_e_n_te_. . _

�!i:�_�� Inscritos para a Escola Preparatoria• 7 1/2 horas. 'J 'c, P
,_. .

Expresso BrusquellM - Bir'Ulsqu., - Foram inSCrItos para exame na Escola . reparatona os segull1tes
18 horas ' I

d'd A L' G OU" 1 D'
.

R d lf S "

Auto-VÍação ltajal _ ltaja! _ UI )lO. can I atos: ugusto UlZ onzaga, 1,'ilgue IgIacomo, an o o � an.la.-

l'U.R6pidO Sul Brasileiro _ JoIn",n. _ ui go Fernandes, JÓão Artur Sanford, José Mauro da Co:;�a Ortig.l. José
I e 14 horas. Edú Rosa, Mário Moreira Leite, Max Blaschke e Paulo Roberto Franco Um terreno em Cámpinas _,
_ -:�:::.Sul Oeste I.tda - �peC6 - .. ; Cabral, os qu�is' deverão se achar em Curitiba no dia 10 de jap:eiro de

São, José, com 235 m-etros de' o

SEXTA-FEIRA 11949. ',frente por 152, de fundos _'

_�=�a Sul Brasil - Pôrto. Alegre A apresentação será no Q. G. da
\
5a R. M., tis 12,00 horas do me�mó Frente a Aéreo Clúbe. Informa-

Auto-Viação I C&tar1nense - CUritiba _ções nesta redação.- II horas,
A'llto-VlaçAo, Catarlmenae ,_ JolnYUe DENTRÓ DÉ POUCOS DIAS CIRCULARÁ O SEGUNDO NúMERO DO

- e horas. "ANUÁRIO CATARINENSE"
,Auto-Viação Catarlllense - 'LIl«UIla Abundantes informações sôbre o ano astronômico,' religióso, fiscal_ 6.00 horas. ,

Expresso SAo OrlBtovAo - LAguna - do Estado. agrícola do sul brasileiro. Principais festas da Igreja. Efe.rné-
7 horas.

-

rides nacionais e' Catarinenses. Calendário da FEB. - Épocas de paga-Auto-Viação Jitajal - Itajal - 111 110- menta de impôstos em cada município catarinense. - -Horários com-�
,

, fExpresso Brusquenst _ Brulq'u. _ pIetos das emprêsas rodoviárias e muitas outras in armações de ntili-
16 horas. \

dades geral. - PARTE LITERÁRIA: colaboração especiais, assinadas
Rápido Sul Brasllel1'o - Jomvn. -

por D. Joaquim Domingues de Oliweira, Arcebispo Metropolitano', AIà8 II e 14 hôras.
SÁBAi)(' tino Flôres. Osvaldc Lopes, Francisco Sabaden, Arnoldo São Tiago.

Auto-Vla,çAo Catal.'inen.N - euntliba Mons. Gersino de Oliveira e muitos outros intelectuais.
_ �p�g�a�l BrasRe1ro _ JoinTlle _ E�boços bi.?gráficos de Juvêncio Araújo Figueir�d?, H?ráci,o Nu-
às 5 e 19 horu nes PIres e Oge Manebach. - Contos, poeSIas. anedotano, hIstónas.
- I horas.

.

I
Pedidos de exemplares pelo serviço de reembolso postal ao Di-

Auto-VlacAo Catartnense - JolnvUe. retor - Comercial.
'

.... • horas. 'ea Praca Getúlio' Vargas, n. 29.
Auto-Viaçllo ,tar1lllense - Tub&r60 _--,.._- _

- 6 horas. ,

EXDrp,S90 Eao CrfstoTlo - Laguna _
7 horas.
ExpreSllO Brusquen.. - Bruequ. _

14 horas. . '

A,utc.Vlaçllo l'taja1 :.... ltaja! - 11 )Ie.
raso

Expresso BruaqueJIiM - NOft 'l'l!ento
- 9,30 horu.
Expresso GIó& - La«una - • 1/1

• 7 1/2 boro.Sezta·feira
CRUZEIRO, DO SUL - 7,20

fiorte

I
Viagens aereas em "Catalinas"

PANAIR - 10,40 - Norte ·Dr. (LARNO G. PASSAGEIROS _ CARGAS _ ENCOMENDAS E CORREIO
VARIG - 11,40 - Norte GALLETn Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as
PANAIR - 13,50 - Sul· A D V O G A D O terças e sextas-feiras as 13 horas.

Sábado Crlm•• cf".1 Para o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho-
VARIG - 12,30 ---' Sul Çoutltulção d. SocIedad" ras, com escalas em: Itajaí _ São Francisco do Sul - Para-
CRUZEIRO DO SUL - 13,55 - NATURALIZAQOEB naguá _ Santos _ Parati e Rio (as es�las de. Cananeia e

Iiõrte Titulo. DeolCU'Gt6riOll 19uape são fácultativas).
lJqmingo E8crit6rio • Ruid.ncia Agentes em Florianópolis: Z. L. Steiner & Cia.

PANAIR - 10,40 - Norte Rua,Ti�dent.. 47.

I
Rua Alvaro de Carvalho n. l,.

,

CRUZEIOO DO SUL - 11,80 FONE .� Jil88 T,elefone 1402. _ End. Tel.: "Steiner".
PANAIR - 13,50 Sul.

r
-

__!.._'�___:_::__-��=��-==� 'leia, DiVUlgue e Assine.
A DIVULGACAO d' J. -I

rI

Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

II

Jornal 'e 01DVI e
Intercâmbio Cultural

v

Economico Financeiro O
Publicidade mensal. -, Assinaturas e Ait-ú;;;;;�s:-

CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

Redação e Ofici'nas à rua

- João Pinto n. 5
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Propríetárlo e Dír-Gereate

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
Chefe de Impressão:

JOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. L.ARA

Rua Senador Dantas, 40 - 50
andar

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

Rua Felipe. de Oliveira, 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 --"

- São Paulo

Vende-se

Maq<lÍnário' Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situadfi e� Campo Alegre - S� C,

Vende-se tb. só maquinário
Informações' com A. Wehmu1�

1 Brusque - Santa Catarina".

..........am..mm�ma m&
9;

Associação ProFissional dl\s Empresas de Trllns
portes de Passageiros ,da Santa Catarina

Assembléia Geral Extraordinária

Viacão Aérea
..

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG -' 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
CRUZEIRO DO .sUL - 13,55

Norte

Terça-feira
, \ :\:\lH - �O,40 ::J Norte
'1\ llZEIRO DO SUL - 12,00 -:

IVorle
VARIG 12,3(1 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10.40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

Norte
VARIG - 1 t,"O - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul

Quinta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - 13,55

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

lul

Aéro-Clube 'de Santa' Catarina

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda. .'
Rua São José, 63. - lU andar. Telefone 42-4989 - Rio de

�. ,
,JaneIro

completo Orgam
Catarina

demais
Santa

..

�---------------------------------,-o---------------�
I'

j

CATALOGO DE MOEDAS DO'
BRASIL' .

fi X
Já se encontra a vendá.' COMll

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

Preço 20,00 em todas as -livra
rias da cidade.
Pelo correio Cr$ 25;'00.

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

oDre Liodolfo 4.G..

Pereira
Advogado-Contabilista

'

Civel -- Comercial f

Conltituiçõl!' de .ociedad••
e .ervico. corel:1to•• -em geral.
'0rgCú"izoçõe.· contabei•.

Regi.troí e marça•. di..pondo.
no Rio, de corre.pondente.
Elcrit6rio: Rua Alvaro' d.

Carvalho n, 43.
Da. 8 à.s 12' hbra.,

Tel.fon. 1494

EMPR�SA SUL BRASILEIRA;
DE ELETRICIDADE S. A.

� EMPRESUL-

Serviços de energia elétríca...

em Joinvile, Jaraguá do Sul�
São Bento do Sul', Mafra, Ti-
jucas, Rio Negro e-Lapa.

Material elétrico para insta-

lações - Motoress-> 'Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer

ros de engomar :'-' Lampadas
- Ventiladores - Serviço de

instalações por pessoal técni
co especialisado.

Loja e critório -á» rua 15 de'
Novembro, n. ,449 Caixa PostaI:i
n. 62 - End. tíegrr- "Empre
sul" .Joínvíle - sta. Catarina"
- Brasil.

I

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

..
.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegei
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

Vende-se

j V EN D'E-:S E
um aparelho de chá e café de'
porcélana. Tratar a rua Deo
doro,20.

SEU'· 'RELÓGIO, PRECISA f;lE
'. REVISAO?·.

NOSSÀ OFICINA J:: ESPECIALIZADA
NClSsos concertos são

-

garantidoll 100%
ÓTICA -MOD�i.O
JOAO PINTO, 25 (Frente ao Tesouro

.

do.Estado)
.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
CurS'O de especializaçã'O em

dentaduras
Raios X - Infra�Vermelho

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefoDP- 1.427

,Vende-se
Uma Garapeira nova COmi'

carretinl1a-ne/latão.
Tratar com João Duarte, à;,

rua Càpitãõ'Augusto Vidal 121/

I �.�l��?�:,. o o • o • o • o o o • o o o o o •••

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COMPANHIA DE CIMENTO
PORTLAND "PARAISO"

São convidados os srs. Acio
nistas desta Emprêsa a apresen
tarem na sede social á Avenida

Rio Branco nO 257, 80 andar, na
cidade do Rio de Janeiro, as

suas Cautelas, certificados ou re

cibos
.
de quotas, relativos ás

suas ações integralizadas, afim
de serem substituidos pelas no-·

vas Cautelas com os requisitos
resultantes da redução e aumen

to do Capital Social,
-

conforme

deliberação das Assembléias Ge
rais Extraordinárias de 18 de A�

gosto de 1947 e 28 de janeiro
de 1948.

o BSTADO-a'1i1f181elta 5 .se Janeiro "'. ".49 3
----------------�------�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------�----

Em todos os paises cresce o

costume de comemorar fatos e

acontecimentos' notáveis e de
honrar grandes homens pela
emissão de sêlos de correio. De
resto é um negócio vantajoso
para a Administração dos Corre
ios, pois os filatelistas em todo
o mundo compram cada novo Illcanos: 1',Ó.U/J.f'L,sêlo. 4',-

,H

Todos os paises reconhecem o
-

valor do sêlo de correio como 'Bulsa de estudos' na Faculdademeio de propaganda, mesmo na
luta contra doenças: Mexico, por de Medl·cI·na Veterinári�exemplo, já emite durante muí- ....,.

tos anos um sêlo de correio no

intuito de propagar a luta con

tra a malária. Este lindo pais
sofre muito pela dita doenca.
Portanto não pode estranhar
que as prescrições da Comissão
de estudos da malária, uma sec

gão da antiga Liga das Nacões
se cumpram rigorosamente

-

no
Mexico: recomenda-se tomar 400
mgr. de quinina por dia a titulo
de profilaxia durante a estação
da malária e, como remédio
uma dose diária de 1 até 1,3 gra�
mas de quinina durante 5 a ii
dias.

.

O referido sêlo' de correio é
muito sugestivo e representa um

homem, sufocado por um enor
me anofele, o mosquito que
tran-mts a malária. .

Um pais emite sêlos de corre
io para prestar homenagem aos.
seus grandes filhos, outro para
estimular a luta contra o mos
quito que causa o paludismo.

Selos de

'_

Correio

. ANIVERSÁRIOS:
Sra. JANDIRA LOPES LEAL
Transcorre hoje o natalício

da exma sra. d. Jandíra Lopes
Leal, espôsa do sr. Protásio
Leal, oficial do Registro Civil
em Florianópolis.
Desfrutando de gerais simpa

tias em nossos meios sociais,
a aniversariante, por certo, se
rá muito felicitada hoje.

JOSÉ SIMEAO DE SOUSA
O sr . José Simeão de Sousa

alto funcionário da SecretáI'i�
da Viação e Obras Públicas e
nosso �onfr��e" vê passar hoje
.seu anrversario.

Sra. CANDIDA ROVERE
LAMARQUE

Festeje' seu aniversário na·

. t�lício a exma. sra. d. Cândida
Rpvere Lamarque ,espôsa do sr.
Trancisco Lamarque, compe
tente paginador de "O Estado",

. Vva. CORALIA LUrzI
Celebra hoje mais um aní

-versárlo natalício a exma. sra,
-d.Coralía Luz, vva. do emi-
nente catarinense Hercillo Luz.

CeI. MARCOS KONDER
O ISr. CebMarcos Konder, fi

gura conceítuada nos meios in
dustriais do Estado, faz anos

.hoje.

,MENINA MARIA BERNADE
TE CARDOSO

Aniversaria-se hoje a galante
menina Maria Bernadete Car
doso, aplicada aluna do Cole
.gío Coração de Jesus e filha do
sr. Francisco Cardoso, funcio
nário do Cabo Submarino e de
sua exma. espôsa d. Elvira
Cardoso.

JOVEM REINALDO LOBO
Transcorre hoje o aniversario

natalicio do talentoso jovem
Reinaldo dos Reis Lobo, aplica
-do aluno do Colégio Catarinense
e filho do nosso presado conter
.raneo sr. Otaviano Lobo, inspe
tor-chefe da -Inspetorta de Veí
oulos e Trânsito Publico.

Tomando Hitler I
. N4�g�áa i���tãO I

..

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu C01�

sultório e .resloêncía, para a

Rua Trajano' 41. Telefone
1.009.

Comulta das 10 ás 12 e das
1.6.30 ás 19 horas.

FAZEM ANOS HOJE: JornaI "Sul do' Estado", The
- a srta. Cremilda Moritz; Sydney Ross Company, Artur
- a srta. Elvira, filha do sr. Nagib Nahas, Representações

João Schaeffer; A. S. Lara Ltda., Alexandre Sa-
- a srta. Aladir Gomes da vas, Raulino Horn Ferro,

'

J.

Silva, filha do escritor catarí- Walter Thompson Co. do Bra
nense tenente Ildefonso Juve- "síl, dr. Ruy Morais, Silveira
nal; Filho & Cia. Ltda., Protetora,
- a exma. sra. Maria do Palmeiras Esporte Clube, So-

-Carmo Lopes; cíedade Técnica Bremensis

,

- o sr. Augusto Livramento' Ltda., Capitão dos Portos de
- o sr. Antônio Tauloís d� Santa Catarina e seus auxilia-

Mesquita; res e dr. Pedro de Moura Fer-
- o sr. Joaquim de Sousa roo

��; ���������
- o sr. Apolinário Silva' licidades enviados e os retri-
- o sr. Érico Czesnat·' buímos esperançosos de que to-
- a menina Wilca, diieta fi- dos terão um 1949 venturoso.

lha do sr. Pedro José Merigio
acatado comerciante em Brus:
que.

AGRADECIMENTO �
Do sr. Raul Wendhausen, De

legado do L A. P. dos Bancários
neste Estado e Procurador do
Banco Nacional do Comércio
recebemos atencioso cartão d�
agr�ad�cimentos pelas justas re
ferencIas que fizemos a sua
pessoa por ocasião do registro
de seu natalício.
Retribuimos ao prezado ami

go os votos de f,.eliz ano novo
que, gentilmente, nos formu
lou.

CASAMENTO DE PRATA

Entre os afetos e alegrias de
seus filhos e as felicitações de
seus amigos e parentes, vê hoje
passar a data éomemorativa do
250 aniversario, de casamento,
o distinto casal sr. e sra. Antonio
e Alice Sant0s, ambos professo
res aposentados, residentes nes
ta Capital, à rua General Bit-
tencôurt nO 122.

I
.

Por tão auspiciosa data fará o

ilustre casal realizar uma missa
em ação de graças, na Catedral
Metropolitana, que será assisti
da por amigos, parentes e os fi-

lhos, que são os seguintes:
CUMPRIMENTOS DE BOAS Mário casado com D. Bartira,

FESTAS E FELIZ ANO NOVO de cujo casal há uma netinha
Recebemos os cumprimentos a galante Eliana; Fúlvio, Ubal�

de bc::l,s �estas e feliz ano novo do, María Alice e Maria Celina.

d3;s�;"gum�es fi�mas ,e pessoas: I Parabens com votos de felici
lRaa.o Dlfus?la de Laguna, dades.

Brindes de folhinhas
O, «Estabelecimento Gráfico Brasil" na impossibili

dade de fazer distribuição de folhinhas aos seus amigos
e íreguezes, solicita aos mesmos o obsequio de procu
ra-las em seu Estabelecimento, pelo que de antemão fi·
ca. agradecido.

BOLSA DE ESTUDOS PARA aproveito o ensejo para rei- deRi�4:e Janeiro, 5 de jan�irOA FACULDADE DE"MEDICI- terar-lhe os protestos de mi-
SEVERINO PEREIRA DA SIL-'NA VETERINÁRIA nha alta' consideração.

Magnifica oportunídade pa- (ass.) Prof. Milton da Sousa VA - Presidente.

ra os estudantes catarinenses Piza Vice-Diretor, em exer- FERNANDO MIGUEL DE MO-

- Oferta da Faculdade de cício. A S. Excia., o Sr. 00- ,.RAES FERREIRA - Diretor-

Medicina Veterinária da Uni- vernador do Estado de San- Comercial.

versídade de São Paulo' - 4 ta Catarina - Florianópo- .. .. .. , .

anos de estudos, com uma 001- 11s".
'

sa de c-s 1.500,00 mensais - Considerando ser necessa-. N a "o ,-
-

C t IA Secretaria da Viação, Obras rio esteja o candidato ao 'refe- \J m ssao eu rii
Públicas ,e Agricultura aguarda rido curso, na cidade de São d Preca apresentação dos ínteressa-' Paulo, ainda na primeira A ",OS
dos. quinzena do corrente mês de ,A éomissão qentral de Preços
A Faculdade de Medicina Ve- janeiro, a Secretária da Via- tendo em vista as dificuldades

terináría da Universidade de ção, Obras Públicas e Agrí- �xistentes nos suprimentos de

São Paulo acaba de fazer, ao cultura do Estadó convida l:t

I
arroz aos mercados internos, re

Govêrno do Estado de Santa todos os interessados a entra- solveu tomar uma serie de medi

Catarina, ínteressante e valío- rem em imediatos entendi' das opjetívando a solução do

Isa oferta, Iql1e consiste em mentos com a mesma, direta- proplema.
uma bôlsa de, estudos de Cr$ mente ou através das Aqso- Neste sentido e em articula-

1.500,qO mensais, para um es- cíações Rurais localizadas nas ção com as altas autoridades do
tudante c.atarinense cursar, sedes' dos municípios afim de Pais, ficou estabelecido que ne

durante 4 anos; aquele estabe- obterem rnelhones esclareci- nhuma exportação
.

do aludido
Iecimento�de ensino superior, mentos quanto às condições, produto seria permitida até que
obtendo o diploma de veteriná- concurso de habilitação e do- esteja perfeitamente assegura-
ria. É/uma oportunidade so- cumentos exigidps. do o abastecimento do Pais.
bremodo preciosa que se otere- Esta é uma oportunídade Oonsoante dados orígínaríos
ce aos jovens de nossos Estados excel�nte )�ara . se.gmf uma do Instituto Riograndense do
para, sem ônus financeiro, se- carreira útil ,e valiosa, e por Arroz o estoque em 17 de novem

guirem uma carreira que, dia certo não será desprezada pe- bro do corrente ano reservado
a dia, mais se valoriza, pela la mocidade estudiosa de nos- aomercado interno era de ....
importância que apresenta, na sa terra. 1.228.546 sacas e o consumo men-

defesa da riquesa pecuária na- sal de 325.000 sacas,
cíonal. É oseguinte o texto do Chácàras e De acordo com estes dados ve-
ofício pelo qual o Prof. Milton rifica-se que as estimativas no
de Sousa Piza, Více-Diretorem QU-Iotais, momento presente naquele Esta-
exercício daquela Faculdade,

Recebemos O numero de 15 de do, atualmente o unico mercado
dá notícia da valiosa conces-

'

são: Dezembro da excelente revista ao mercado interno era de ....

"Senhor Governador do Es- agrícola CHACARAS E QUIN- 300.000 sacas destinadas ao

tado: TAIS. Com este numero a popu- consumo local, consignam ....

A Faculdade de Medici- lar e prestigiosa revista comple- 700.000 sacas deste 'produto a.

na Veterinária da Universi- ta 39 anos de publicação util e serem enamínhadas aos demais

dade de São Paulo, devida- ininterrupta. Das 134 paginas mercados do pais até o inicio da

mente autorizada pelo Go- de texto interessante e variado, nova safra.

vêrno do Estado, concede a com 74 artigos originais assina- Além disto, verifica-se que em

um estudante do Estado de dos, destacamos: ."A culturl1 da, consequencias das,providencias
8.anta C.atarina, uma bôlsa batatinha nos Estados Unidos", I

tomadas pela CCP rícam reserva

de estudos de Cr$ 1.500,00. ,.Atividade e fartura", "Ainda dos ao consumo n.acional cêrca
mensaís.. a fim de que o a criação de minhocas", "Fru- 3?0.000 sacas anteríormente des

mesmo, aprovado em con- teiras para terras calcáreas", tmadas ao mercado externo.

curso de habilitação, curse, "Criando peixes na chacara", Relativamente ao Distrito Fe

êste estabelecimento de en- "Ainda os pardais do Rio", deral a-Secretaria da Agricultu

sino, obtendo ao fim de 4 Ainda saúvas e gergelim", Aday ra informa que o abastecimento

anos, o diploma de veterí- e galinhas", "Marrecos de Pe- do arroz estará perfeitamente
nário. quim" "Consultorio avicola", garantido até as novas colheitas.

NãQ preciso encarecer a "Zootécnica geral: A vaca 'lei- Nestas condições, o arroz não

V. Exa. o valor da oferta, té'ira" "Sementes de Feijôa", faltará nos mercados internos

que visa tão somente dar "uma' perfuradora para aduba- não passando de
I

manobras aí

aos estudantes brasileiros cão de cafesaís" "Morte ás sau-
tistas dos interessados os prog

de outros Estados, a opor- �as!"'"As serpentes não são do- nósticos pessimistas que dívul

tun'i�da?e de adquirir uma tadas do poder de fascinação", garn através da imprensa.
. profissão de acentuado va- "Criando bezouros para alimen- FEIJãO

lar eC'onôr:lic_? e cientific?, tar aves", "Milho pipoca do Bra- Por outro lado, a CCP vai reu-

com a cflaça� �e um nu-: si! ", "Sal ás fruteiras? ", "Do- nír-se hoje às 14,30 horas, no
cleo de especialístas que encas da videira" "Oleados" Ministerio do Trabalho, a fim de'
irá aperfeiçoar e defender a "H-emaglutininas em Iegumíno- continuar nos debates do' caso

ind�stria- a?i!llal do P.�í�. sas", "Tungue' necafesal?",
do feijão, o qual segundo anun-

o

Sao eOl}dlçoes. essenciais: "Pessego sêco : e pessegada",
cia aquele órgão deverá sofrer

1 ) que o cand�d�to tenha "Notas sobre preparo de sabão"
uma sensivel baixa.

o cur,�o s;�undar.,lo cOl'�ple- "Entupimento de cano com ter-:
Nessa ocasião, examinará

t� (CIentIfICO ou classico) , rugem", "Multiplicação das ro-
também a questão das bebidas e

• 2) que p_ossua. t?da a do- seiras", "Um novo porta enxeT-
do açucar, em .face dos aumentos

?ur�):�n!açao eXIgIda, para to para a videira europea",
de imposto que incidirão sobre

msc.r�çao _

ao �oncurso ,�e "Combate a ferrugem do alho", €s�as dU� industrias.

ha�Illtaçao; 3) A
que seja "Ainda a cultura da Litchi",

enVIado pelo Go.v�rno de y. "Criando besouros para alimen
Exa.; 40) que esteja em Sao

tal' aves", "Cuiabanas e sauvas"
Paulo, na primeira quinze-
na de janeiro de 1949, para

"Onde está, afinal, o verdadeiro

proceder a inscricão e sub- Pau-Brasil?", "Sobre o Guara

meter-se às provas. ná � a árvore da vida", "Defe-

Em anexo, encontrará V,
sa de grãos alimenticios contra

Excia., um programa para ir:'et_os_nocivos" etc. etc.

o aludido concurso e, bem
assim', uma r,elação dos do
cumentos exigidos para
matricula. Aguardando uma

comunicação de V. Excia.,

NOVIDADE SENSACIONAL
Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA
DE ALUMINIO. comprando o saboroso café

.MLMl.
.

................. - .. "
.

Encontram-se atualmente em us(',
em todos os recantos do mundo,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano' após a111),
um SERVIÇO SEGURO. Distribui-

Camisa.. Gravatalli Piiam;!!,
Meiu dlll 'melhorei; pelo., me"

oores preço••6 na CASA "MTS
CELANEA - Rua C. MaCra

.
.

dores: Comércio & Transporte::; C.
Ramos S. A. - Joãõ Pinto. 9.

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

e.· I Cartas a Maria Inês
• Ferreira.
:
•

:
......................�

/ /Viage com conforto
pelo

«RAPino SUL BRASltEIRU»
"

Diariamente entre

Fpelís.c-Itajaí-Jeíevíle-Curttíha
A8ENTES

Fiuza
. Lima & Irmão

Relojearia Progre1so
de jUGEND QJ- FILHO

.

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL ..

Faça seu pedião por carta 011 telegrama e pague
sómente quando réceber.

N. 31 cr$ 100,00 N. 9 cr$ 260.00

Despertador· de
__bol.,o ,._,.

ilumina a noite
Sui••o d. qualidade

Uma maquina :[otografica
americana d. focil

manejo

Noe.o. relogio. .ao aoompa nhado. dOI re.pectivo. certificado.
de garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

,Curitiba - Praça Tiradellt•• , 260 - Paraná
-
..-.-.?'.-",-_...-.-.....,.........-_-.....-_-..-.-.-..:-.-.-_._-_-__.-....-_._._-__._.-._._._.M.._........_�

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

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades .. : . . .. Cr$
Receita . : . .

. . . . . . .. Cr$
Ativo. ........• Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades :. Cr$

Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

. 67.053,245,30
142.176.603,�0
98.687.816,30

76.736.401.306,20

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

il' -•••- - -•••- -.-•••-_••-_-..--_••-.-•••-.-.-•••-.-.-.-.-.-.- - -.-.-.-•••__

I

I

II

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODO�O, N. /33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL -- ENTREGA
-_ .. z RÁPIDA

DATI LOGRAFIA

METODO:
Moderno e EUciente

Correspondencl J
Comercial

Confere
Diplom�

DIREÇJlO:
Amélia M Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65'

Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de

I
Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE

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

distinta freguesia que está aparelhado par3: atender com
, prestesa qualquer encomenda.

I Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

g��.oc���et��ões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. interessados que.
tendo' .regressado de sua viajem aos

Estados Unidos da América do Nor-
. te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escrttórío
(Rua Presidente Coutinho n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, espe
rando continuar a merecer as espe-

__________->-- ......:-- &iais atenções de- seus amigos e

c!eDt�8.
.

'''pedro Medeiros, AuxiIiª1:.
.. _'

.

- ..... _-_ ..
r

Ór: ':!: •

· . . .. . . . .. . . . .. , . . . . . . . . . . . .. .. �

O TESOURO
Da iIlBtmlção está ao alcanM

de todos. Dá esse tesouro &O tea
amigo analfabeto, levando-o a u.at
curso de alfabetização no GrupQ
EscolJ).r São J�, na E8001a Indue..
trial;.de Florianópolis ou na oa....
dral MetrUpolitan&. .

r:

Datilógrafa
diplomada

AVISO Caixa Postal 55.

NEM SE DISCUTE I

J,;m minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ

MIMl. ainda mais agora que está cÍistribuindc>
cornq...-brinde. valiosas 'BATERlAS DE ALU·

MINIO.

Ouçam diariamente, das 9 àsv1J e das.17 às 22 horas

RADIO TUBA' ZYO 9
1530 kilocielos ollpas;' média.� de 19i metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

, '.. . . . . . . . . . . .

A Elelro Técnica
V. Sa., já escolheu o

presen-I
ra rotativos (únicos em FIo·

te de Natal para sua Senhora ríanópolís), enceradeiras, rá
ou filha? Que tal uma das ul- dios grandes e pequenos, fer
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
na "A Eletro-Técnica", a rua I fogareiros e mais uma ínfíní
Tenente Silveira? .

I
dade de artigos elétricos, tu-

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

.

,. . . .. .. . .

o VALE D0 ITA..JAJ
Proeurem na- A�.el.

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARU

ROSATelhas· marca «BRANHA)) FERIDAS. REUMATIS MO &
PLACAS SIFtLITICAS

Elixir' de NogueiraAs I telhas ARANHA - tipos "Colonial" e "Marselha" -\ distiu- Medicação 'auxiliar �o tratam.ato
guem-se das demais concorrentes pela sua . da .iflJa

- Classificação rigorosa ..•....... , " ......••

--... Absoluta impermiabilidade SENHORITA!
- Facilidade e perfeição na cobertura A ultima creaçêo : em retri-

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

- Queimação en;t �o�os de alta temperatura e por

I
EM GARRAFAS GRANDES

\, processo prIvIlegIado.· Preierindo-o está
TELHAS ARANHA COBREM MELIIOR acompanhando a moda.

Senhores construtores: - Usem sempre em suas construções as afa
madas telhas MARCA ARANHA.

Transportes�regulare8

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YORK
Informaçõe. com os Agente.

Florian6polis - Carlos HoepckeSfA - Cl- Teletone 1.212 ( Eni. t eeg .

S�o Frenei.cp elo Sul -Carlos Hoepcke-SfA -CI- Telelone 6 MOO ��M: 'Clt

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

metro quadrado
Consulte·.lOS sem compromisso

·Reinisch. S/I - Rua João Pinto, 44
Tel�gpama· REI� 15Ct& P:orlanópolls

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..A CARIDADE É UMA DAS VIRTUDES NÃO DESPREZADAS PELO'. POVO' DE FLORIANúPO'LIS; SENDO' ASSIM MAIS UM
fESPET�CULO DE ARTE SERÁ APRESENTADO' NA NO'ITE DE 5 DE JANEIRO' NO TEATRO' ÁLVARO' DE CÁRVALHO:
YELMA. RICHTER

VENDE-SE por motivo' de \mudança
Grande área de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros
';:A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

A PIANISTA DO' MOMENTO'. ORQUESTRA JUVENIL -- A CO'NSAGRAÇÃO' DO' NO'SSO' PúBLICO.

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS -,NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schrnidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital l- Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher ()
Á tarde: Rua. Visconde de Ouro I coupon abaixo e remetê-lo. à nossa Redação, afim de completarmos
Preto ,n:2.. quanto antes o nosso Cadastro Social.
Horário: D�s 14 as 17 horas. I

'

.• , .. o

i Nome . . . .. ,"
.. r

Casa Recem R�a Est. Civil D. Nasc .

.Mãe ..•...................••........•••.......................•

construtde Pai I

Emprego ou Cargo ..,
, ......••.

DE S O C UPA D A Cargo do Pai (mãe) ' ..

RUA FELIPE l'vEVES Observo � ..
'

\
.

. 6xl0 m;�rt��ia:.oda de .

,
....

À�'r�'d��eri�m'o's',' t��ém:
.

�. ���tii�;;'d�
.

���i�i�:S·
.

'd�' �a��i�;��;;s:
TRATARNESTA REDAÇÃO casamentos e outras, de parentes ou de pessoas arrugas.

r.AçATemos o prazer de comunicar aos. nossos prezados clientes, amigos e favorece
dores que constituimos, por. transformação da antiga firma MACijADO & erA., desta
praça, uma sociedade por ações, com séde e fôro nesta cidade de Florianópolis, sob a
,denominação de

A
Machado & Cia.

Sociedade Anônima Comércio e Agências
: registrada sob nO 8910 na MM. Junta Comercial do Estado.

O capital contínúa sendo o mesmo da firma óra transformada, de .

Cr$ 1.200.000,00, e está representado por ações comuns, ao portador.
A desvaneoedora confiança que vimos recebendo através de uma já longa traje-

.tóría, tôda a serviço da comércio, .da indústria e do público catarinenses, esperamos con
<tinue a ser dispens.ada à Bocíedade que ago ra se organiza com o objetivo de ampliar os
: negócios da firma antecessôra,

Podemos, felizmente, oferecer o mesmo padrão de bons e leais serviços que du
� rante êsses anos de trabalho têm sido nosso principal escôpo .

.

- Florianópolis, 3 de janeiro de 1949.
�ACHADO & ClA.

·,,,....�_�,�;;.;;!;.,;.�!�#;,.."\.rs;��'i!,�_ Sociedade Anônima Comércio e Agências
OSWALDO MACHADO

Diretor-Presidente

"

r'
_ .. · ....."tlt11�·lt�.iCt+............... _.:-_' ,M A C H A O O & C I A..�-;�----�-�

SOCIEDADE�:-:-""" "

"

Yi I
COMÉRCIO E AGtNCIAS

.

i

_
CAIXA P05TAI...,:11

,. -��--� ....�-, .. ,: �0;�;��:�"-"�' .-. �
�.c'md"lo CEIf'.lL: ""'" CO"StLHIIItO .. ...,RA. 54 - TEl.bOMI' 'HI-IlOO _ ....

LÓ.II&: AUA FU'''E S(;WlfIDT. 42-" - TEU,..I'. "."".L."I
,Rt,It""; JW6-tlO'Ao �lJfTO. ,,- nu'o.E, •.UVAL••a.

DIRETORIA

,DIRETOR PRESIDENTE
O,VALOO IIACHADo'

DIRETORES 6ERENTE.,
�'l,} •• , .:.,,__ , __

'

"'VALOO .ACHADO a "''&1''0 MACHADO

DÉPAlITAIIENTO Of; IIÁaUINAS I EqUIPAIIEIITOS -PARA ESCRITÓRIOS:
P.OfETÕ"ES Dl CHEQUE

�::����sE ��P��:�RE:;R �:'����..

""QUINAi OE 'OMA" 'SURRQUGHS' .

c6F1u:s. A"QUIVOS E f'IC�ÁRIOS OI Aço
NÁOU ..... s REGISTRADORAS "BURROUSt4( \..
";'OUINAS e e CALCULAR e ee eONTAaILtOAD�
Attrlso, E ""'E"'IAIS Oli: O(IE .. ..,O.I: .. GERAL'
INS;'RUN[NfOS' ATERI"" DE l'''''l'Ir'''IAItIA.
T'"TAS 'QUI. �VPERÇ"'R .....�RI(FP

"'l"T�. al"AI" 'M IANT. aATAtuN.l.OÃ

EQUITA'tvA TI""""."I. "'elllr"T_' I 'IU.II.�O.TI!I S .....
e , "AlIJA;' auL. 00 "'TAOO.O"

ATALAIA Ç,IA. Oe: S!:ClU"OS O�" ... "
Ar"'LAII. GIA. DE. SE."ltOI CON'''A' AOIDENTE. 00 'T" ...... LMO

'NcÊI'OIO - TR.UII"O"TE. -ACID�"T'1 PC,'O .. .,
A'.OENTEI DO TIIIA.A&.MO - ACIDENTI' DE ,,,.un.

-

DIITIIIBU 10 O II!':

l�&" ; 'AUTONOy€1t PA CKAtlct
COl.ATE - 'ALWOLIVE PEET Co. LTOA.
'"STITUTO MEOICaM!NTA FaNTou,u SoA._
Forno -QUi .. ,c& $.•. I O[T[I"Oll. ctJtA "AfI" aOALMD. ,,,,,u'ol I. O�III'U,NrIOIO"1
OUNLO"': ""EU•• c ....... ".5 De ",. .... eUMU'LADO"EI.OO,Ut(IA, "A". VC.IITILAOO"'.

POLIA' PARA MÁQUINA' t: CAP.... DI: .OlUI"ONA.
FILlZOLA: :'��:�ç�: "J.Lv:.��":;����' ;!,,:A�=!:O:.EP"\AA A�:U,'uU�.L.O',,; ::.10T::::':

P""••UINC .... TCS, 'AftA ,.�aAft C;"."01 .E OA"'."O'EI. " ..... V•• ,"
•

eOftTAOOftCI ec ,.111.01.
L"U'.AI r: .P ..RElHOI oII..L(T[,

•• ÊIITt:a:
�I!.N.

SC.tNDIN..,YIAJI AI.,.'.EI SYSTEII ..
8E""'."01 Ai.c", O_UZEI.O 00 SUL. LTOA.

. ""IIAU·UIDa. C ... lltUI E 1:.00 ..' .. 0...... .,. E:
ftRASIL., ARGENTINA f: QUALGUER PAís 010 EUROPA

IIEFERiNÇIAS BANOÁRIAS:
• BANCO DO 8""'1L

•

BANCO NAGION .. L 00 COME"CIO
c

,
o"'''CÁ'''A HOEPCK[. LTOA.

o co 00 Ol5T"'TO '[DIE'UL. 8.A.
8 e c c Ot CRtOITO POPULAft e "."ioOL"
8U,CO INDÚSTRIA II[ COIIIIIICIO Dr S."TI.. .c:.n, .......

FLORIANÓPOLl S
'ANTA CAT�flIN" . ..

((.\_08 PR'HC'P"I, .. u�,crPIOS DO ESTADO

RIA FERREIRA
, �
, �, ç1

� �
t

AgenciaGeral para S�:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69. Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

'5TA

ntes e pes

Ie o contra- ItUA VOLUNTARIOS OA PÂTRIA N.G 68 • I .• ANDAR

0::"'"'' P05T"L,'1Il • TELEFOfIE66.0· TELEGa....!IA$, _OfECTO",",

sua tUha

Romeu

Médico

ôni

Dr. Guerreiro da
Fonseca

à filha LAt....,
Nilton "Neur.

NILTtm _

noivos

.us parentes
as relações o

.asamento de
N com a Srta.

"a Dutra.

", /

Comissão Executiva dos Pro
dutos de �andioca

Para os devidos fins, levo ao conhecimento dos senhores interes
sados que, d'oravante a sédê desta 9a Delegacia Regional funcionará à

.

rua Anita Garíbaldi, 85, para onde se transferiu.
Florianópolis, dezembro de 1948.

THIAGÓ VIEIRA DE CASTRO - Delegado RegiOllul

do Paraná

Florianópolis - nesta redação ou Escritório 1. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.

Blumenau - com o sr., Christiano Knoll, no Hotel CnIzeiro.

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

todo em qualquer assnnto referente ao ensino em geral, Iivre ou ofi-

.cíal.
BUREAU UNIVERSITARIO

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

lO andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.

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

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.

lJajxa Postal, 5.39 - S. Paulo - Capital.

..................................................,i D& .

'.

I: -«

! A. DAMASCENO' DA SILVA
.• _",,"(\./:t..

II ���� I

A D V O G ADO" � i l·�t;��. '

I
AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

:<��,�::: IiPraça 15 de Novembro, 22 - 2° ando
-� -

"-.. J_'

• (Edifício Pérola) I
.:. IFones: 1.324 e 1.388

I Florianópolis - Santa Catarina
. . :

. � �

Atenção( senhores ccnstruteres
Já se encontram à venda as TELHAS- COLONIAIS da afamada

marca "ARANHA", Sim Vv. Ss. poderão agóra resolver fácilmenfe o·

problema das suas construções estilo colonial. porque sob- a garantia
da marca "ARANHA", acaba de ser. lançada no mercado a mais per-
feita telha par êsse fim.

'

TELHAS ARANHA COBREM MELHOR

AVISO
O Crédito Mútuo Predial avisa aos seus distintos associa...

dos q�e o próximo sorteio,' referente ao mês d.e Dezembro, que
estava marcado para dia 29 do corrente, realizar-se-á, por de
terminação superior, a 3 de janeiro de 1949.

Domingos Fernandes de Aquino, Superintendente Geral.
............................��......... ...� ..
ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e

profícua
Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela

onda da ZYH - 6

RADIO DIFU�ORA DE LAGUNA
- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

Guia
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende

reços.
Cada guia é vendido acomeanhado de um mapa rodovíéeío dO

Paraná e Santa Oatacína.

Redação: Rua Peudente de Moraes, a, 626.;- Ouritiba.
, _ -

FIRM�!P.!!!!c��:!fx��! (CAPITAL)
HA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
.NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOSTAS A CAIXA POSTA:L, 245 - SÃO PAULO.

•••••••••••• o ••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINEMAS

NOTAS RADIOFONICAS
·----·----r-·-·-----· Constituiu um autentico su-

FIGUEIRENSE X PAYSANDú cesso o GRANDE SHOW D�
Ao' que consta, o 'Figueirense' ANO NOVO, transmitido pelí.

combinou com o Paysandú, de Radio Guaruja no dia 1°. �
Brusque, a realização de um a- Janeiro. As 20 horas precisi
mistoso entre ambos, domingo' mente, foi apresentada um

próximo, no estádio da rua Bo- audição ?om MARIO - SOUZ

caiuva, tendo para tanto solicí- e sua gaita.
.

tado licenca á F. C. D. As 20 e 30, dIretan�ente j

O Paysandú possue um con- seus estudíos de radíoteat'

junto fortissimo e, se a noticia tivemos o segundo prograr,
for confirmada, teremos do- da serie Radio Conto Musica

mingo um inter-municipal emo- Numa historia de Gustar

cionante. Neves Filho, tivemos' a radi

fonisação de "MEU PEdi
DO" samba canção de Lupíc

NESTA CAPITAL O MÉDIO nio Rodrigues. Nos papeis
JALMO mínínos atuar.am Cora Nu�,

Desde sábado encontra-se en- Layla Freysleben e Iracy
tre nós o eficiente médio esquer- eira, enquanto que 110S

do Jalmo, pertencente ao OUm- culinos tivemos Ciro Nu

pico, de Blumenau. Gustavo Neves Filho,
Como se sabe, Jalmo já ínte- Cherem, Wilson Pessoa,

r

grou O esquadrão do Figueiren- ge Cherem. .Na sOJ;Y
SE' tendo sido nestes últimos esteve José Nazareno

a��s titular da selecão catari-I As 21. horas, estr
nense.

-

. taz uma audiçã
Ao Jalmo os nossos votos de AZES DO SAMBA

feliz estada: certamente, elem/
-

taque no show.
.

As 21,30 foi para �

E·
"

t· b t dução 'de EpaminonlOS elo 5U me eu:,se tos Junior: VANGU
- ALEGRIA. Na parte

a uma operacao estiveram GAROTO
Nova York, 4 (U: P.) GIONAL DÊ JÃÍR

Hospital Judáico de .Brooklyn NA,MONGUILHr
informou que o cientista AI· te humorística a

bert Einstein, que na sexta- COISAS QUE f
feira se submeteu a uma ope- foi interpretada
ração abdminal, passou bem Neves Filho, Irae',
à noite. Wilson Pessoa; a fato

TINA Só. �. RISO

\1 cargo de Waldir Bra",

Rosa e Cora Nunes.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Vencida pelo chileno Rau. lnestese
a Corrida de São Silvestre

Waldemiro, Monteiro,
.

de .Santa 'Catarina, obteve
honrosa 'classificação ,

Em São Paulo, sob o patro- tiva do popular jornal espor-] Rio. O atleta Waldemiro Mon
cinio da "A Gazeta Esporti- tivo da Paulicéia.

. 1 teiro, representante 'de Santa
va", efetuou-se, á meia noite Após um transcorrer cheio i Catarina, obteve o honroso
do dia 31, a tradicional corri- de imponência e esportívís-j âl" lugar, sendo o 4° colocado
da de. São Silvstre, que cons- mo, transpôs v i t o r i o s o a � entr€ os 21 Estados que se rí
tituiu a maio re· mais sensacío- meta 'da c h e g a da ° atle-] zera mrepresentar na -ínteres
rial. prova de fundo do Cóntí- ta chileno Raul. Inostoza, se- 1 sante prova rústica. O uru-:
nente, pois nada menos de guído por Raul Milas, tami guaío Oscar Moreira, vence-
1.500 atletas de todas as par- bém chileno, vindo em tercei-

..dor de São Silvestre de 1947,
tes do pais e os melhores do ro lugar o argentino Ricardo classificou-se em 6° lugar. Por
Chile, Uruguai e Argentina Bralo e em 4° 'Gualdo Caeta- equipe triunfou o São Paulo
deram o seu concurso á ínícía- no Felipe, do Botafogo, do F.'C.

.

J

próximo .domingo, a prímeíra 'rodada do
Campeonato E�tadual de Futebol

Com dois magnificos encon- ----------"-------------'-----

tros, será efetuada, domingo,
próximo, a rodada - inicial' do
Campeonato'Estadual de Fute

bol, pelejando em Joínvílle Pau
la Ramos e América e em Ca
noinhas: Ipiranga x Palmeiras.

\

No

EMPATARAM FLAl.\'IENGO E AlVIÉ
RICA MINEIRO

Rio, 3 (V. A.) - Healizaudo nova

partida nesta capital, o América

Mineiro, de Belo Horizontc, ernpa
o Flamengo pelo

SERÃO DISPUTADOS OS 22
MINUTOS RESTAN.TES
BELO HORIZONTE, 3 (V.

A.) - Com os resultados dos
trabalhos desenvolvidos na ul
tima reunião do Tribunal de

Justiça Desportiva, da Federa

ção Mineira de Futebol para_a
decisão do caso da interrupção
do jôgo dicisivo do campeon�
to míneíro. de 48, entre Ame

rica x Atlético, ficou decidido
a disputa do tempo de 22 mi
nutos e 5 segundos, comple
mentares daquêle jôgo, sendo
o Altétíco absolvido da denún
cia apesentada pelo auditor,
tendo sido rejeitado o recurso

do América. Espera-se agora,
a designação da data para que
o jôg oem questão seja comple-,
tacto.

tau' ontem com

escore de 2 x 2.

DE NOVO CAMPEÃO JOINVILEN
SE O AMÉRICA

.

No prélio decisivo do certame

joinvilense, domingo disputado en

tre América e Caxias, venceu o prí
meiro, pela contagem de 3 x O, de

vndo, assim, candidatar-se ao cer

tame, defendendo o seu titulo de

campeão.

o Aperitivo comple.to

FESTA NO BARRIGA VERDE
Conforme noticiamos o Barrtga

:Verde efetuou domingo, em >Wl sé
de' provisória, animada Soirée dan
sante que 'contou com o concurso

do (Teatro do Estudante, dirigido'
pelo jornalista João Frainer.
As dansas, que se iniciaram {Is 20

horas encerrando-se á meia noite,
foram abrilhantadas . pelo aplaudi
do conjunto vocal "Ases do' Samba"
com a menina Wilma Souza, fazen
do se ouvir, alem desta, as senho
rinhas Dalva Cordeiro, Osmarina
Monguilhot e Adolfina Cordeiro c

o .Jovem Carlos Xavier, -que delicia
iram os presentes com lindas can

ções populares.
De parabens está, portanto. os

diretores da A. A. Barrtga-Ver-re e

do Teatro dos Estudantes, pela
magnifica noitada de arte, domin
go levada a efeito.

O CAMPEÃO CHILENO DE
S'ISTIU DA TEMPORADA DO

BOTAFOGO
SANTIAGO, 3 (Via Aérea)
l- O campeão chileno de tu

-tebol de 1948, o "Audax Itali

ano", parece ter abandonado
de uma vez. o seu plano de

trazer a esta Capital, em mea

dos de janeiro entrante, o

quadro princi,eal do �. rR. �o
tarogo, campeão do RlO de Ja-
neiro.
A desistência deve-se, ao que

infamam circulas do campeão
chileno, á soma avultada pedi
da pelo campeão c8:rioca, soma
essa que se elevana a cerc_a
de dois milhões de pesos ChI

lenos.
\

Diz-se ao mesmo tempo,
que o "Áudax" procurará con
vidar em substituição o. "Uni

versitário" de Lima, esperan-,
.-

do-se que as nsgocraçoes para
esse fim estejam ultimadas du
rante a semana entrante.

;VITÓRIA INTERESTADUAL
DO IPIRANGA

São Paulo, 3 (V. A.) - On
tem, nesta Capital, pelejaram
Ipíranga, local, e Améri-ca, do
RIo, vencendo o primeiro pelo
apertado escore de 2 x 1.

Ao tomar aperitivo
BAR FIGUEIRENSE F. C.

.. ABERTO DIARIAMENTE
óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILIARES

CHt>COLATE, LEITE, SORVETES, .FRIOS, PASTEIS,
.. DUICHES, CACHORRO QUENTE.

JOGOS ·DE ·PING-PONG ...

BAILES
5as FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS -19 HORAS ÀS 22 HORAS
5as FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS 22 HORAS

MATINÉE INFANTIL

Peça Bitter
Aguia puro

(.:AFÊ,

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOSBARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...
CAnA úLTIMO DOl\HNGO DO MÊS, RECEBERÁ UM PREMIO A CRIAN- Escritório: Rua João Pinto

ÇA QUE TIVER MAIS FREQUÊNCIA NAS MATINÉES n.O 18 -. Florian6polis .

R�dio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE
9,00 - ABERTURA - Bom

dia para voce ...

9,30 - Gràndes Artistas
10,00 - Músicas brasileiras

em gravações
1030 - Oferecimentos musi-

,
,

caís
12,00 - Enc·erramento

.

16,00 - Em tempo de valsa

16', 30 � Cantores do Brasil
17,00 - Informativo GUARU-

JÁ
17,05 - Orquestra de JAZZ

17,30 - Um programa para
voce ...

18,00 - Ave Maria
18 05 - Carta Sónora
18;15 - Jeannete Mac Do-

nald
18 30 - Teatro Singer
19'00 - Momento Esportivo
19' 15: - PeJ_3amento Social

,

Catolico
19 30 - Noticiário da Agen-,

cia Nacíonal
.

20,00 - Brinde musical das
Tintas YPIRANGA

20,05 - Variedades
20,15 - Mário Sousa (A Ele

tro-técníca)
20 30 r- Nos Bastidores do

,

Mundo
20,35 - Músicas populares va-

riadas
- Musicas Portenhas
- Orquestra Sinfonicas
- Informativc GUARD-

JÁ
22,0.5 .: Éla e Ele

22,15 - Variedades.
22,30 - últimas melodias

23,00 - Bôa noite - ENCER-
RAMENTO

21,00
21,30
22,05

ODEON, hoje não haverá Sessão

Cinematográfica.
............ " . .. . .

RITZ, hoje ás 7,30 horas

Um, sensa'cional e eletrizante fíl->
me de mistérios
Si-é forte não perca ... Si é fraco

nãó assista

A PAREDE INVISIVEL
COM: Dom Castle

Horripilante - Sinistro - Macá

bro
No programa: 1° Jornal Cinema

tográfico - Nacional. 2° Riquezas do

Transwall - Short Colorido
Preços .c-s 4,80 e 3,00
Rigorosamente proibido até 18

anos e improprio para pessoas ner-

==,
... '.' ••••••••

, •• , •••••••••••••••• e

IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas
Ultima Exibição

A SEREIA DAS ILHAS
COM: Dorothy Lamour - Bob

Hope - Bing Crosby
No programa: 1° A Marcha da

Vida - Nacional. 2° Venha o Touro
- Desenho Colorido

Preço: Cr$ 3,O(} único
Censura até 14 anos.

. . . . . . . . . . . . . . .. . �
..

ROXY, hoje ás 7,30 horas

e' o sucesso continua
ROBIN HOOD
(Technicolor)

COM: Errol Flynn - Olivia de

Havilland - Basil Rathbone
No programa: 1° Noticias da Se

mana -. Nacional. 2° Metro Jor

naI - Atualidades
Preços :Cr$ 4,80 e 3,00
Censura até 14 anos ..

••••• 0 ••••••••••••• 0 ••• ••••••• •••

FILMES DA SEMANA

RITZ, amanhã
DAl\iA, VALETE E REI

• ".: DE ALUM' _-lU?
.a de presente," preferindo oCA..

,,1. E como é delf�ioso o café Mü' I.

o L U �Ã Ó

LABORATÓRIOS PRII','Lif.: C. P. T 3",,4 .. RIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTAOO-Qu.rta telr. 5 II. Janeiro •• '949 7
--

Clínica M�diea e Cirú�gic8 do

DR. AUJOR LUZ
.

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

. Crianças
Alta Cirurgia -;- Cirurgia Geral _
Doenças de Senhoras - Partos _

Via,s Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estornago - Figad,p

. Tratamento da Tuberculose I Rua Felippe Schmidt 48
Raios X - Eletrocardi�grafia ------------ _

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8. P d"Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 ro. utos

__ Fone 841. FLORIANóPOLIS

Dr. Milton simonelPereíra
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoras

CIRURGIA, GERAL
Dos Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
BUli Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS· - CI-

RURGIA PARTOS
Diagnóstico, controle-ie tratamento

especíalizado da gravidês, Dístur
bios da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, ;':1�'\*

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovários, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ot-"E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Bhrturbios lI1ervosos - Esterílíttade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resíd, R. 7 de Setembro - Eillf.

Cruz e Souza - Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e partev-o
Do Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es .Je
cialmente do coração' e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLIS:t\.10

BASAL
BORARIO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 .. 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles 111,. 18
Fone manual 1.702

. RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

o INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
fem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros
e Farmacêuticos, -que está iniciando Q lançamento de uma grande série
dêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDIN4.: Tubos de lQ e vidros de 100 comprimidos de

e.en g.
VACINA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

lOu cm3.
"

SORO ANTI-TETANICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONT�A BRUCELOSE: Ampolas de 20 em3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-MBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

�?I]'ead�e��l�aFâ�utg�1:er���J�- de 1,00 cm3.
,

do Brasil)
i •

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen-Médico por concurso da Ass stên-
"

"

,

cía a Psicopatas do. Distrito te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu-
Ex-interno ledeir��Pital Pslquíá- do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessarro
trico e Man!cOmio Judiciil.rio ao preparo dós mesmo.s que assim serão sempre fornecidos éom abso-da oapttaí Federal

.. . ",.'
Ex·interno da .Santa €asa de w· luta "garantia de atividade maxrma,
seric6rdla do Rio' de. Janeiro B t I tít t P' h

' ,

dOLiNICA MÉDICA ..:.. DOENÇAS ,revemen e o ns I u o m e�ros apresentara outros pro utos ve-

C lt" I Nl!:RVd�AS terinários de grande eficácia, como: Ternerína (Buco-Vacina contraonsu or o: E IflCio AméU, ,

Neto - Sala 3. . diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrol, e ainda, Vacina Contra' a
R�idência: Rua Alvaro de Oar- B b A'" V' C t P t S' tvalHo, 70. ou a vrarra, acma on ra a es e uma, e c. •... .. • •..•.....•.

T���o��: às 18 horas Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sóbre as doenças
Consultório - 1.208, dos animais' domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-
Residência - 1.305.

nento de Veterinária.

Dr. Roldão Consoni Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten,
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

RURGtHORfso�Sj,�1T(PsE SF;- contrados na localidade de residência do solicitante.
Formado pela Faculdade üe Medi.

eína da Universidade de São Paulo
onde foi assistente por vários anos d�
Servi,ço Cirúrgico do Prof, Alipio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula.
res, intestinos delgado e grosso, tirei
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários 'e trorppas. VaricoceJe, hidr,o
cele, varizes e hernas,

Consultas: Das 3 ás 5 horas, 11 rua
Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraíso), Telef. 1.598
Residência: Rua, Esteves JuDior, 17Q;

Telef, M. 764 .

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: Ás 11,30 horas e à tar

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

65 - Telefone 1.422.

DR. A. SANTAELA

Dr. Paulo Fonte.
Clinico e operador

"-"o.ultório: Rua Vitor Meirele.. 26.
.

Telefone: 1.405
Consultas das 10 ás 12 e da. 14· ii
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22, - Telefone: 1.620

Dr. Mário WendhlaleB
''''Inica médica de adulto. e criança.
Consultório - Rua João Pinto 16

Telef, M. 769
'

,

Consulta das 4 á. 6 hora.
Ile.idência: Felipe Schmidt a. JS.

Telef. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
C1inica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha Marinbo, 10
Telefone M, 732

�o� CO�lRA·
TRABALHO A

SEDE SOCIAl.:

PO�lO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N,o 68' • 1.° ANDAR

CA'X'I POSTAL. 683 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: -PROTECTORA.

Carros para o interior do Estado 180m biD�cnlo .:
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada tlrande vlsao

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente .:.:.. Curitiba
RAPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile

EXPRESSO, BRUSQUENSE Diariamente -' Brusque
cl excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28.,' 48• e 68• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - 38• e 68• feiras

Rua 24 d� Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da Jóia Você poderá ganhar de Cr$' •••

inicial' de Cr$ Iu.oo apenas.
�

50,00 à Çr$ 100,00 diários, vendeu-
Participação DOS lacros do artigos de consumo domestico.

____-_ -.-JOJO -.-.-JO _.W"•••-.._- -••-- - -.-..-.-.-..-.-_-••-.-..... I Informações na Praça 1 de No..
Pedimos aos nossos distintos le.itores,

o obséquio de preencher o

I
vembro n. 22 - 20 andar.

.

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
••••••••••••••••••••••••••• ; ••• �

quanto antes, o nosso Cadastro Social.
'.

_ '. ..'
Nome .: ,

.

Rua Est. Civil D. 'Nasc

'I':Mãe - , ...........••. "1" •••••••••••••••••.••••

��pr���' .; C�;��·: .. .:': :.: '::: . .'.'.'.':.::::. :::'::. .i:': :.:.:.:.: ICargo QO Pai (mãe) � ,. .. . 1. . .•••.• •..••...• • •..•.•.•.••

Observo :
,

6 horas

·13 horas

16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ELEGANCIA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria

, .

Visão maior e mais p�rfeita
que a de um bom binôcelc

alcança quem tem s6lida
instrução,

Bons livros, sobre todo. OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 - Florian6polil

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

FRAQf:JEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

SRS. ASSINA'NTES
'Reclamem imediata
mente ql1-alquer .irré

gularidad�' na entrega
de seus iorneee.

Representações
ou Pracista
Oferece-se ,para Laguna e Sul. d�

Estádo, ofertas com detalhes à
Caixa Postal nO. 109

Laguna - Sta. Catarina

•

"Pracislas'
Escritório recém organizado.

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

boa margem de lucro.
Informações á Praça f5 de No

vembro 22, 2° andar, das 8 ás UI!
,. ,. ••• ,. •• ,. ,. '" ••••• lO. • ... ,. ,. •••

CASA MISCELANEA dlltri
buidora dOI :Rádiol R.:C. A
Victor; Válvula. e DilCo'i
Rua Conselheiro Mafra

............................... ,. •••• OI

Maitas felicidades pelo naseime.
to de seu filhillho 1
Mas, não esftueça. que o melhoa

presente para e seu ''PIMPOLHO''
é uma caderneta do CRlllDI'l'Q
MUTUO PREDIAL.
.............

' .

Artigos de uso

doméstico

Veterinarios

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oférece o grande Estabelecimento de
FIQri e Pomicultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun, de Jaraguá - Estado de
Peçam catalago gratuitamente.

Santa Catarina.

Coqueiros Praia
AVI SO

o encarregado tem o prazer d� avisar aos senhores
continua fornecendo refeições e bebidas geladas,

Clube
associados que

II C A P I T A L A R II
• Sociedade de sorteios' e seguros contra acidentes pessoais, conce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

., .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Insistência
ioprudente

A propósito do calor de auto-ô n

tem, o "Diário da Tarde" reeditou
ôntem os chavões costumeiros, vi

sando o Govêrno do Estado, que
lhe parece responsável pela, sêca ve

rificada nesta capital e, possivel
mente, pelas enchentes de Minas
Gerais ...

As mesmas frases, a mesma gro ,

seria, as mesmas incongruências.
Há até, em "réprise", uma alusão a

fal)ta de idonefdade financeira de

uma firma com' a qual o Govêrno
assinára determinado contrato de

serviços e que foi finalmente, su

bstit,;,ida pelos escr itôr ios Saturni
no de Brito. Chega a ser imprll-Idente o jornal dirigido pelo sr. dr.
Hercilio Luz Filho ao insistir num

caso como êsse, que é sabido, tem

precedente, em enormemente mais

graves proporções, na história da ad

ministração catar inense do segundo
decênio deste sécuIo... E, 'para
sermos justos, nem porfsso ,a nossa

terra deixou de, posteriormente, be
neficiar.se da gigantesca obra cuja
realização estivera a pique de frus

trar-se por motivo de tamanho de-

Florlan6pollt! 5 ele Janeirode 1949

Já tivemos ocasião de salien
tar, ontem, a inepcia de um

comentarista dos arraiais do
udenJismo )lOcal que mereceu.
colunas abertas e relêvo hon
roso no jornal da U. D. N.,
evidentemente a juizo da di

reção daquele vespertino. Re-

'. ferimo-nos, porém, apenas a

alguns tópicas alusivos à re

cente estada do sr. Nerêú Ra
mos nesta capital. Há, toâa
-uia, naquele escrito, que se re

vela tanto mais grosseiramen
te infundado quanto Leviano
nas assertivas, outra afirma
ção que reclama indicação es

pecial, de modo a reforçar, an
te o julgflmento da opinião
públ'ica de Santa Catarina) a
absoluta desatenção çio ((Diá- .

rio" para com o.senso comum

e a verdade dos fatos.
Diz o articulista da U. D:

N., local, entre tamanhos ab
surdos outros, que o P .S.
D., não é um partido de ãrn- Previsão do

bito nacional na verdadeira ras do dia 5:

acepção da palavra", sendo' Tempo: Nublado passando :1 ins- nino de Brito, que, a seu ver. como

"antes um conglomerado de tável, com chuvas e trovoadas; ao ver de todos nôs, não sofre qual-

pessoas que têm a poralizâ-los Temperatura: Ligeiro declinio; quer suspeição. .

e reuni-los inierêsses ,e negó· Ventos: De Sul a Léste, Irescos ; Aliás, contrariando, noutro tô-

cios que só os govêrnos podem Temperaturas extremas de hoje: pieo, essa insuspeição, o "Diário"

satisiaeê-los", Máxima 29,6 Minima 23,8. insinua que OS CONTRATANTES
Muito ajustadamente cabe- DA CONSTRUÇÃO DA R�DE DE

ria o conceito se aplicado à D. preclaro Chefe nacional do P. ABASTECIMENTO NÃO m;a;:.iO
,D. N., que, esta sim, a pretexto S. D., ser. Nerêu Ramos, quan- EXECUTANDO AS OBRAS DEN
duma "união", reune as mais do vem s. excia. de receber da' TRO DAS NORMÁS DO CONTRA·

heterogêneas correntes de opi- unanimidade do Senado Fede- TO, e quer que Os dirigentes do

nião, sem a consistência pre- ral e da própria palavra do li- Estado o confirmem.
cisa à formação de um "parti- de?" da U. D. N. naquela alta Como se vê, a desorientação nos

'do", - na acepcão da palavra. Câmara uma consagração le- arraiais udenistas é completa ...
Com eteito, a U. D. N., não é gítimamente nacional, diz com

um partido, mas um bloco, eloquência do insulamento de
uma aiuinça, uma liga, ou coi- 'certos grupos uâenisias, com

sa assim. Aliás, as suas atitu- preendido o que entre nós cos

âes, onde quer que se reclamem tuma comprometer, na impren
definidamente, não expressam' sa e na tribuna do Legislativo A nossa reportagem, regis
a unanimidade dum conceito Estadual,!! educação política e tando, o fato de o abasteci
doutrinário ou de um postula- o civismo da nossa terra. mento de leite desta capital
do de prógrama. Muito ao con- Os inimigos pessoais do sr. não estar mais dependendo de

trârio, se resentem da ausên- Nerêu Ramos serão poucos. Al- Blumenau, atribuiu ao sr.

da de unidade, traduzindo a guns deles nem serão coes ta- Abelardo Máximo Pereira, ati
fragilidade das suas relações duans seus. E a julgar-se pela vo gerente da Usina de Bene
internas e a falta de autoridade obcecada preocupação do ues- ficiamento do Leite, as felizes
central. pertino udenista visando a providências, assim 'coroadas
Não sucede isso com o P. S. P,l]si1Ôa do insigne Vice-PreSli- de êxito.

D., que tem as suas diretrizes derite da República e Catari- Ontem mesmo, porêrn, o sr.

nacionais, visando à execução nense de que se orgulham os Abelardo Máximo Pereira veio
de um plano de assistência po- seus concidadãos, o grupelho � Bossa redação e nos declarou
lítica e de solidariedade aâmi- odiento está contido na redação que não fôra justo lhe atribuis
nietratiua consistente, assegu- do "Diário da Tarde". "Nem semos qualquer mérito àquele
rando a sua disciplina, nos ca- que- maior [ôsse o número dos respeito, visto que não lhe ca

sos em que mister se faz, pelo deSa!etos
do eminente homem bem ,e sim ao sr. dr. Leoberto

consenso unânime das atitudes públ co, acreditamos sincera- Leal, Secretário da Viação,� )
em todos os setores em que e men e - e nisso não fazemos Obras Públicas e Agricultura e

chamado a atuar. Ademais, o P. fiavor nenhum à elevação Presidente da Comissão Esta
camo, aliás, o reconhece o opo- e ao civismo do eleitorado de dual de Preços e que, de há

.

sicionismo local ,e não o seria, Santa Catarina - que mesmo muito, se vinha ínteressando
certamente, se constituisse, co- entre quantos votaram com a> pela solução que, a-final, en

mo C! U. D. N.) "um conqlome- U. D. N., a virtual totalidade controu e deu ao problema do

.1'000 de pessoas" ou uma liga não se inspiraria no ódio pes- auto-abastecimento de leite p-e
de elementos sem uma consci- soal f.! s. exia., mas em razões la capital. Conseguiu-o 'Com o

ência partidáru: comum. que não comprometem absolu- concurso de fornecedores dos
Perdeu, pois, o »eomentaris- tamente a' educação 'política. municípios vizinhos,' além do

,

. ta do uâenistno, ainda desta Além dis��, �onvém que o gr1f-/ da Granja. Leiteira .�e Ressa.c8;
vez, para a Verdade, que âesia- po-âo "Diário" recor�e os >rou.r da, orgamzada, aliás, sob mi

vorece inteiramente a sua tese, meros que, em todo o Estado, ciatíva de s. excia.
e corrobora a pujança partidá- levaram ao Senado os repte- Folgamos em retificar, desse
ria e a coesão espiritual e 01'- sentantes do P.S.D. catarinen- modo, um equívoco muito na

gânica do P. S. p. se, tendo à frente o sr. Nerêu tural da nossa reportagem e
A própria circunstância de o Ramos, e que vedaram à U. D. o fazemos com a consciência de

udenismo-mirim de Florianó- N. o ingresso de sequer um de quem sempre testemunhou o
I polis, rubro de despeito e cóle- seus candidatos, naquela Casa grande interêsse do sr. dr. Leo-

. : Ta) açular-se contra a pessôa do do Congresso Nacional. . . berto Leal pelo assunto.
.

o MOMENTO

sastre financeiro, oriundo da falta de

idoneidade dos banqueiros erll A �vKIE

cuja capacidade confiára o Govêr- está batendo. á sua porta; prefira o cafe MI·

no de então. . .

MI, que está distribuindo, como presente
aos consumidores, finissimas BATERiAS UE

Quànto à demora dos trabalhos A.L.UMiNW.

Disparate ou irres
ponsabilidade !

Nã o há maior disparate que
um disparate maior. E o' "re
cord" está agóra com o redator
do "Diário da, Tarde" que escre

veu a N. R: sotoposta a uma

carta em que se denunciam co

mo deshonestos dois funcioná
rios do fisco estadual.

O escriba, ao mesmo tempo
que reclama "providências
enérgicas", as quais naturalmen
te consistirão no inquérito em

que se apurára .a veracidade OLI'

não do fato, pretende genera
lizar o. conceito de deshonestos a

tôdos os candidatos aprovados
em "concursos feitos à Seme
lhança do que se fez ultimamen
te na CESPE".
Será mesmo asneira, ou

responsabilidade?
ir-

SERViÇO DE
METEOROLOGIA de construção da adutora para, esta

Tempo, até Li ho- capital e' para as cidades vizinhas,
dirija-se o "Diário" à firma Satur-

Não vem mais leite
de Blumenau

PARA F'ERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
'C o C E I R AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNO� EXISTIU IGU�L

"

lrquivQs e cartas Folhinha Esso�
para .1949 '

"'1
Registramos com prazer"b re"

cebimento de u� exemplar da.

Folh4'1.ha Esso de 1949 - exce

lente brinde que os Postos de

Serviço e Revendedores Esso de
todo o pais orerecern aos seus.

amigos e fregueses.
A folhinha Esso para 1949 a

presenta um notavel trabalho de

arte, com 12 interessantes ilus

trações, do mais sadio humoris
mo.

Com esse brinde util e elegan
te, a Organização Esso criou
mais um elo entre os Postos de

Serviço e Revendedores Esso e

os automoblistas de todo o Bra-'
sil.

1° - O sr. Wanderley
Junior esqueceu-se de
assinar a local de ante
ontem, do Diário, sob o
,,' \.
titulo de Arquiuos ...
2° - Se o sr. Wander

ley Junior possue arquivo,
deve de ter a cópia da car

ta que enviou ao sr. Nerêu
Ramos.

3° - Se o Wanderley
Junior não quer publicar
essa cordial missiva, é que
ela desmente tudo quan
to o seu autor vem sus

tentando.
40 _:__ Que venha, pois, a

carta! E que, depois, fa
lem os arquivos sôbre a

história política de San
ta Catarina.
Essa ameaça, com a

qual o sr. Wanderley Ju
nior procura fugir à pu
blicação da epístola, é vo

cação suicida para os'ad
versários do sr. Nerêu Ra
mos. Nas mãos do sr.

Wanderley Junior é íns
trumento japonês, pró
prio ao hara-quiri ...

Aprovado o orva
meato francês

. Paris, 4 (U. P.) - Aprova-
do o orçamento apresentado
celo primeiro ministro Queil
le, Assembléia Nàcíonal pôs
de lado e anulou: a oposíção
que a lei orçamentária encon

trara sexta-reíra na oãmara..
Alta.
O novo orçamento entra

imediatamente em vigor.'

FRE'CHANDO•••

Não se cansa a imprensa udenista em repetir que as '.,bras �

do govêrno Nerêu Ramos, SÃO OBRAS DE FACHADA. A clas

sificação nasceu do ódio politico e está desmentida pela simples
análise idas realizações daquele preclaro administrador. Evi
dentemente a frase inflj,liz não -visa às estradas' com que o sr ,

Nerêu Ramos riscou o Estado, em tôdas as direções. Ela pro

cura as realizações de assistência social. Quais são essas?

A quem se destinam? A quem amparam? A quem defendem?'

Respondidas essas perguntas, a acusação passa a ser odiosa e

revela;" do autor, a mais absoluta e integral ausência de soli

dariedade humana e de espírito cristão. Não é mais o jorna
lista que critica: é o gozador bem instalado na vida, que que

ria obras pará o seu gôzo e que reclama contr-a as que () sr; .

Nerêu Ramos destinou aos pequenos, aos humildes, aos desa

brigados de 'saúde, aos insanos mentais, aos nossos irmãos le

prosos, ás c.riancinhas escolares, cujos pais não podem pagar in- -

ternatos ou colégios caros.

O Abrigo de Menores é obra cristã e não é OBRA DE FA

CHADA. Acolhendo crianças desajustadas, que o vicio e a fome,
a falta de educação e o abandono impeliam para o crime e para li

morte, ....!. e entregando-as à reconhecida benemerência dos

Irmãos Maristas, o Abrigo lhes dá vida fisica e vida' espi ritual.
Instrue, educa, e ensina a cada menor uma profissão; para ó) ,,-

,

provimento honesto da subsistência. Mais de duas centenas de

meninos lá estão. Outros tantos já de lá saíram, encaminhados

para o trabalho. Digam esses, esses pequeninos e agradecidos,
patricios, se o Abrigo é OBH.A DE FACHADA!

Respondam, tambéem, os doentes do "Hospital Nerêu Ra

mos". Será êsse estabelecimento OBRA DE FACHADA, só por

que está bem aparelhado? Essa aparelhagem não se destina ao

combate à dor e à morte? Ou será que a OBRA DE FACHADA
está no isolamento de doenças infecto-contagiosas, que é finali

dade específica daquele hospital? Mas então-o autor da frase odio

sa será médico interessado na propagação de doenças! Nesse caso'

nem o Hospital de, Caridade, - onde o Govêrno Nerêu Ramos ..

.realizou obras de vulto - escapará, à pecha estulta.
A Colonia Santana não pode ser OBRA DE FACHADA. Nela .

estão, para tratamento e custódia, os que perderam a razão,

Mais de cinco centenas de insanos mentais a Colonia agazalha•.
Antes dela, quando a loucura atingia uma pessôa, em f'amilia .

rica, o tratamento e a internação eram possiveis, em outros Es

tados, a peso de ouro. Se, entretanto, à familia faltassem recur

sos o doente ou passaria a constituir ameaça permanente, em

casa, ou iria para as correntes medievais... . Pondo côbro a

essas soluções anti -cristâs Nerêu Ramos construiu a Colonia.
_, OBRA DE FACHADA?

E a Coloina Santa Tereza? Também OBRA DE FACHADA?'

Lá estão os hanseneanos do Estado, Para o problema da Iepra
cuja assustadora propagação tanto alarmava o proprietário tio,

órgão udenista, quando Governador, ....L. as mensagens handerea

nas tiveràm palavras acadêmicas. Ficaram por ali, no papel, as s()�

luções. Por meio milhar de doentes andavam, à época, as esta

tísticas de Santa Catarina. Desses, segundo documento oficiar·

assinado pelo próprio sr. Adolfo Konder, dois foram encaminhr.

dos para o Rio. O terceiro foi rejeitado... e os outros ficaram

onde estavam, aumentando o número dós atacados pelo terri

vei mal. Ü sr. Nerêu Ramos, de uma vez, resolveu o problema.
Com OBRA DE FACHADA?

É ocioso continuar. Caberia ainda analisar realiza{'ões.
várias, como a r'emodelação da Penitenciária, o Departamento·
ele Saúde os centros de puericultura, os postos de saúde, as ma-

I
'

ternidades e os grupos escolares. Para que perder esforços? A

maior resposta ao autor da frase está nisso: êle não aparece. Fal

ta.lhe coragem para aparecer! Não quer expôr, seu nome fi.

maldiçl:io dos que abençoam as obras do s�. Nerêu Ramos.

"c

Haverá castigo maior do que êsse?
GUILHEHME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


