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Amigos e admiradores do eminente cerda - dr. Raul Caldas - Severo

senador .ca;arinense dr. Ivo d'Aqui- Simões - dr. Arno Pedro Hoeschel

no, lider da maioria no Senado da - João Assis - dr. Artur Pereira

República, vã€> presta�he uma 110- e Olrveíra - dr. José Benedito Sal

menagem, que coristará de- um ian- gado de Oliveira - dr. Lídio Mar ...

tar, no próximo dia 14, ás 20 horas, tinho Callado - Antônio �po�ioJo
no Clube 12 de Agôsto. - Mário Roberto Bott - Renato

Quer-se expressar assim, o cíe- Ramos da Silva - Japy Fernandes

vado aprêço em que são tidos cs --;- Zuri Cunha - Waldir de Olivci

grandes serviços prestados r;elo, ra Santos - dr. Abel A. Cabral -

I
ilustre parlamentar do pais e ao Roberto Oliveira - Acelon Sousa

I florianópolis- ;��add, 8 de Janeiro de 1949 "'. 10.433 seu Estado natal, reccnheccndo-se - dr. Domingos Bezerra .Trtndade
��������'������������������������������������ a sua brilhantis�ma �u�ão cruno -d�HenriqueBati�a-JoséCos-

lider majoritário da mais alta Câ- ta Vaz - Gustavo Lehmkuhl - dr.

mara do Congr��so Federal. Abelardo da Silva Gomes - Or-

As listas de adesão para essa 110- laudo Scarpelli - Sidnei Nocetti ........

I
menagem: ao preclaro homem pu- Oswaldo Machado - Arí dos S3.n

,

blico se encontram nas redações tos Pereira - capitão Rui Stocker
Falta-lhe português. Ah!, de "O Estado" e de "A Gazeta'" na de Sousa e Fernando Avila,

bat.ata, nem se fala, No entan- Livraria Xavier e no CI�be 12' ue
to, aquí perto, aos ouvidos, nos Agôsto .

cochicham que o "Diário" ca

rece doutras causas mais. E é
exato.

Até agora, subscreveram-nas as

seguintes pessôas :

Drs. Armando Simone Pereira -

Falta-lhe espírito. Falta-lhe Leoberto Leal - João David Fer
verdade. Falta-lhe decência. reira Lima e Othon díEça - dr,
Falta-lhe p u d o r. Falta-lhe Agripa de Castro Faria - deputa
ética. Falta-lhe tudo. Tudo, tu- dos Lopes Vieira - Ylmar Corrêa

do, totalmente tudo. .

- Alfredo Campos - Armando
Como 'é triste se ter um [or- Calil e Antônio Dib Mussi - Cmtc.

nal, na oposição, assim. Mil ve- Plínio Fonseca Cabral _:_ CeI. João
zes fosse combativo e alfabeti- Alves Marinho - Prefeito Tolen
zado. Do geito em que está, tino de Carvalho - Tenente-coro
perde-se até a vocação da po- nel Lara Hibas - Major João Eloi
lêmica. Mendes - Charles Edgar Mor itz --

Que faz?! Asneira sôbre as- jornalista Batista Pereira - pre
neira. O humorismo dele temi feito dr. Ivo Silveira - prefeito
O sensabor d,ps remédios ho- Orlando Faria - Solon Vieir-a _

meopétícos. A tristeza nos sa- dr. Nerêu Ramos Filho - dr'. 'Car
caleja da cabeça aos pés, quan- l Ios Gomes de Oliveira - dr. Acri
do lemos as páginas do "Diá- sio Pessôa - Tomaz Camilí � } le
rio". A direção nova lhe errou xandre Evangenlista _ Jairo Cal
mais o texto e lhe solapou o lado - Ar] Mafra z., dr. Newtcn
pouco espirita. Avila _, dr. Lauro Luiz Linhs res

, -�;ob c,) rihi!ltn,de "Os parala- _ João Alcântara da Cunha _ dr.
mas mudaram o seu destino" João Ricardo Mayr - dr. Rubens
se nos deparou uma local no de Arruda Ramos - jornalista Gus-"Diário", de 5. Burrada gros- ,

tavo Neves - jornalista Jáu (,;_;e
sa. Asneirice de se lhe tirar o

des - Manoel Ferreira de Melo -

chapéu. A quantos a leram, o
choque, de certo, foi de matar. Alfredo Maia Jotahy - T'ancrerlo

Falta-lhe português. Falta-lhe Hosterno - dr. Renato "Guttierrez

espírito. Falta-lhe tudo que dís-
- Luiz Oswaldo d'Acâmpora - Vi

semos no coro inicial. Uma lás- tor Lubi - Waldir Fausto Gil _.:_

tima. Osmar Francisco da Costa - Dal,

E é para não ficarmos ape-
miro Duarte Silva - Ildefonso Li

nasmente neste comentário nhares - Hipolito Pereira - Osní
assertivo que, para crítica ge-

da Gama Lobo d'Eça - Nataniel

ral, a trazemos dês o titulo: Hirsch - dr. Alfredo Dam�sccn()
da Silva - Mário Couto - dr. Ma

"OS paralamas mudaram o noel Pedro da Silveira - dr. Mayr
seu destino. Tomé de Oliveira - Vasco Goridin

Já viram a noite, na praca
- Gastão de Assis -:- Hilbert De-

15 de novembro, para que ser- ck - Edio Fedrtgo - Flavio Fer
vem os paralamas dos auto- rari - dr. Lauro Bustamante
móveis? Não viram? Então pro" dr·1 Antônio Almeida - Pedro de

curem ver. Eles passaram a ser Alcântara Pereira - Miguel Daux
camas confortáveis. Num dos - Elias Mansur Elias - dr. Calvy
paralamas, carro de. luxo, on- de Sousa Tavares - Jaime Linha
tem vimos duas pessoas deita- res - f1iguel Daura � Aarão Cunha
das. Mas o peso permanente - dr. Milton Simone Pereira --,

Não querem a .politica oi-partidarui exteTioT ameTicana sõbre esses para lamas forç-a João Assis Filho - Hugo Amorim
.

WASHINGTON, 7 (U .. P,) _ O senador republicano Ar-
essas peças dos carros e os âei-, - Egídio Amorim - dr. Eiers de

thur Vandenberg advertiu aos democratas que o ato de au-
xam abatidos, desalinhados. Lemos Fleming - Bruno Selva -

ment�r a representação democrata na Comíssâo de Relacões
A Inspetoria de Veículos de- dr. Rubens Pederneiras Ramos r+:

E�terIores .do Senado, e� detrimento d'a representação re�pu _

veria ver essas coisas e impe- Lourival Almeida - dr. Henri([Fe
bbcana, ameaça a pol1hca exterior bi-partidária.

dir qrue se continue fazendo Stodieck - Vidal Ramos Neto

Vandenb f 1 camas dos paralamas. José Gil - Dionisio Damiani-. erg a {lU, poucos minutos após o presidente Ob�'!ervem e veJ'am como umTrum�n ha�er solicitado, em sessão conjunta do Congresso,
João Gonzaga - Nilson Gondin -

a c�ntn�uaça? da ,cooperação bi-partidária, seja em assuntos Ple�rtoala.m.. �s se transforma em João Gasparino da Silva - Newlon
naCIOnaIS ou mtern' .

V d b
• Macuco - dr. Afonso Maria Cardo-

, . "

aCIOnaIS. an en erg, líder -republicano na Que dizer do oposicionista�11tlCa exterIOr, dIsse que o ato dOS democratas, reduzindo o que a redigiu? Analfabeto, sim,
so da Veiga - dr. Wilmar Dias -

numero de m-embros re bl' d C ·t� 't d José Candido da Silva - dr. João.

pU I'canos O om1 e CI a o para cin- analfabeto. Grosseiro, também.co e aumentando o nu'mel' d d t·to
. Batista Bonassis - dr. Robertu La,

�titude hostil.
.

, O e emocra as para Ol- ,era uma Que idéia faz do povo que lê e

Alben Barkl�y., viüe-presidente eleito, disse que tal ato na-o
que opina? Do povo que, antes

n de nada mais, raciocina paraameaçava � po 1 loca bi-pa:rtidária", _na_1par,te. refer,en,te aos decidir? p.ara votar?problemas mternacionais p t f' I
bl' ,

' orque e ao alCI para cmco re- Os redatores oposicionist.a.<:pu l'canos ser bI-partidários como o
'

t' _
'1

't- f" '. e p�ra se e, aSSIm como nos dao pena. Quiseram fazere ao acll para oito democratas como o e para sete" ., ! 'd' 1 b I E Londres, 7 (U. P.) - O Ministé;

,.

O s,e�ador rep�blic�no Robert A. :raH disse aos jo;anlistas: ��II��;toes:c:f:���a� ��e j� rio do Comércio ("Board of n'a

.

A polltlca exterIor bI-partidária terminou. Somos livres e não provocam mais graça O de"), resolveu reduzir em duas li-
mdependentes". ' .,' , bras e cinco shillings o atual prê-

O senador H .
.

, ,

. mstante e de pesar e de do.
.

.

omer F-elguson, tambem .republlcano, decla- Perdemos na verdade a opo- ço de 43 libras e 15 shillings da to-
rou que a atitude do seu par't'd t- d l't·

, ,
I d d 1 d

.

t -

. '1- o, em ques oes e po 1 Ica ex- sicão em Santa Catarina. Las- ne a a e pape e Imprensa.
erna, t.alvez nao mude porém afirmou que não haverá mais t·

�
.

1 t' to Essa redução passará' a vigorar a
ln t· t" Im·emos, SImp esmen e. \'!ue

O IV'Q para con lhuar a ser usado o tênno "bi-partidário". pena. partir de 10 do corrente.

o MAIS ANTIGO DlA.RIO DE SANTA CATARINA

'Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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Combate à malária. em todo 'o EstadolMaiS ABC�
. ,
'. apenas ABC

.

Os seTviços [eram. iniciados ante-ontE'm,
abramçetuio trinta municipios

a

O dr. José Boabaíd, Governador em exercício, recebeu a

.seguínte comunicação, em data de 5 do corrente:

"Florianópolis,.5 - Tenho a grata satisfação de comu

nicar a V. Excia. que êste serviço dará início amanhã, dia
seis doe janeiro, empregando cêrca de quatrocentos homens
1€ duas dezenas de "jeeps", caminhões. e outros transportes,
a campanha de detízação em trinta municípios malarígenos,
estado num total de cento e setenta e quatro mil novecentos
e vinte os prédios, protegendo uma população de novecen

tos mil habitantes. Tal campanha pode ser considerada co

mo a de maior vulto já realizada pelo Serviço Nacional de
Malária em todo o Brasil. (A) Dr. Mário Ferreira, Chefe do
Serviço Nacional de Malária".

Poderá continuar indefinidamente
situacão russo-americana

,

NOVA YORK, 7' (U, P.) - O embaixador dos Estados
TInidos em Moscou, tenente-general Walter Bedell Smith, deu
nos a frase que deveria ser gravada em tôdas as portas da de
cracía ... para que .nâo fi-que esquecida.

Díscutíndo as relações russo-americanas, numa entrevis
ta à imprensa, em Pittburgh, disse o general que tem a im
pressão de que as coisas podem continuar em sua atual si
tuação índefínídamente, nem para melhor' nem para pior. E
acescentou: "Não podemos permitir que nós próprios seja
mos dominados por uma falsa 'sensação de segurança; como
não podemos perder a calma, '. Precisamos encarar a coisa
como de longo prazo. Também o Polibburo russo (o coração
<la ditadura soviética) pensa em têrmos de anos".

Isso põe as coisas em pratos limpos, não só para os Els
tados Unidos corno também para tôdas as democracias. Assí..
deixando o embaixador fóra das nossas considerações, exami-
nemos as coisas daquele ponto de vista. .

•

,Temos' pela frente uma luta demorada e árdua, que po
dera durar outra geração - duas gerações. Temos uma nova
base para fazer o cálculo. Mas poderia ser fàtal não reconhe
ce:mos que o maior perigo para uns está em permitirmos que
sejamos levados a uma sensação de segurança por qualquer
afrouxamento aparente da ofensiva moscovita. Precisamos
tomar cuidado com os cavalos-de-Tróia vemelhos.

E' claro que o Politburo pensa em têrmos de anos! Isso
fa�z l?arte do processo de perturbação mundial, politica e eco
nomica, ,c�m a tentativa de destruir a religião, substituindo
a. pelo código da imoralidade, que é a volta aos dias do barba
rtsmo.

Va�denberg
.

adverte

Homenagem ao Senador Ivo d'Aquin

Nas mãos dos milita
res li ·defesa do
Pacifico'
Pearl Harbor, 7 (U. P.) - o al

mirante Dewitt C. Ramsey disse
que "a. segurança do Pacifico está
nas mãos das organizações milita
res totalmente integradas".

O comandante da Esquadra do Pa
cifico declarou que isso pode ser in
ferido da integração das atividades
do Exército, Aviação e Marinha du
rante o ano passado.
Acrescentou que a Esquadra do

Pacífico "está preparada para (I e
senvolver todo o potencial dc que
tem ou, poderá ter em qualquer
missão que lhe possa ser-dada a de
senvolver " .

Subsídios e iratores
O Diário, doe ontem, ainda

uma. vez faltou ao respeito que
uf!l Jornal decente deve ao pú
blioo. No caso da aquisição de
tratores" teve o círüsmo de
afirmar que até' a presente
data o órgão do Govêrno au
torizado' a pôr a questão' nos
devidos termos, não se pro
nunciou! A mentira é peluda
e é deslavada. Tão logo a'acu
sação ríetícencíosa foi inven
tada te. publicada, demos-lhe
ca-bal revide, respondendo,
uma a uma, as sete perguntas
do órgão caluniador. Com as
orelhas murchas e o rabo en
tre as pernas, o escriba voltou
a latir, ontem. Latido de dôr,
de cão surrado pela resposta...
Ganido de fraldiqueiro com
as costelas aos calombos, pe
los guascaços recebidos. "

Por outro lado, emparedados
com a lei votada pelos cinco
representantes udenístas de
Bom Retiro, os colunistas do
Diár.io ainda se 'dão ao des
plante de defender

-

�quela'
h:nernltdade U!deniSta. Na-da
mais natural, para os juris
tas da U. D. N., que os seus

cqrlleliglon,wriQs vd11em uma

}ei com efeito retroativo, em

benefÍ'Cio dos. próprios bolsos!
E isso depois de compelidos a

aprovarem uma resolução pe
la qual os subsidios estavam
dispensados, segundo o dese

jo dos vereadolies pess.edistas!
O povo está observando êsses
J'X'pedientes! ,E, amanhã,
quando mais uma vez, a U .

D. N. morder o pó da derro

ta, ao Diário restará agredir
o povo, como o fez após a e1ei
cão de 2 de dezembro. O cas

tigo para tanto cinismo virá
no bôjo das urnas ....

Papel de imprensa
mais barato

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE o E AGOSTO
DOMINGO - DIA 9. SOIRÉE - SÁBADO - DIA 15.' SOIRÉE - nOMIN,çO - DIA 23.
ÂS 21 HORAS. SÁBADO - DIA 29. GRITO DE CARNAVAL DO ANO DE 1949.' APRESENTAÇÃO DAS

CAS
'

CARNAVALESéA8 DO ANO: INICIO ÀS 22 HORAS.

Grande .campanha de,. dedetizavão. em
Santa Catarina. vai ser iniciada,

DO comba te à malária

SANITÁRIO
Maior amparo social

Preliminarmente, e com a finaIídade de um maior ampa
IO �anitário-social, o Serviço Nacional da Malária, à cuja di
l'eçao geral se acha eminente sanitarista dr. Mario Pinotti
e�tendeu a assistêI?-c�a medicamentosa, a todas as regiõep d�
Estado orde a malana se faz presente, de tal maneira que em
quatquer lugar onde haja um doente, ha sempre uma unidade
distribuidora de Aralen, U. D., A. _

"
. �té o momento já fôram instaladas 1.168 U. D. A., dis

tnbUldas pelos diversos munidpios, 'representadas por postos
de. :z:n�dicaçãd, gu��d� medidor, estabelecimentos particulares,
oflcIaIs e para-oflcIaIs, devidamente credenciados, para aten
der, gratuitamente, sem distinção de classes, a qualquer pes
soa que necessite -de assistência medicamentosa.

A magnitude dêsses empreendimentos, no terreno da as
sistência 'social ilimitado, de envergadura ímpar, em bôa hora
po.sta em e�ecu�ão, é o remate final do interêsse ao bem publIco e dedIcaçao das altas autoridades ,federais e estaduais,
r�pr�entadas pelo Sr. Ministro da Educação, Clemente Ma
nam; Governador do Estado, dr. José Boabaid; Secretário da
Saúde, dr. Armando Simone Pereira, prefeitos municipais e
outras autoridades.

SOIRÉE. AS SOIRÉES TERÃO INICIO)
MELHORES MúSI-

OTAÇILIO FRANZONI VIúVA MARIA FERREIRA
I'

114· H. de Uaçadores:
,EDITAL DE COMPARECIMENTO

I Devem apresentar-se' no Quartel
do 14° Batalhão de Caçadores dia Õ.

O Serviço Nacional da .Maláría, em Santa Catarina, de
verá ínícíar, ainda esta semana, a dedetização de todas as

habitações situadas em áreas malarígenas.
• Esta campanha, de grande amplitude, a prfmeira a ser

realízada em nosso Estado, será o inicio de uma série de ou
tras a serem realizadas futuramente, confórme programa pré
víamente delineado pela Diretoria do Serviç'b Nacional da Ma
lária, com séde na Capital Federal, e terá como principal arma
profilática o dicloro-difenil tricloretano, ou como é geralmen
"te conheido o D. D. T.,

E\�ta 'subtãneía química, de poder inseticida eücíênte,
age por sua ação residual, pois quando borrifado nas superíí
'cies das parêdes, deixa sôbre estas microscópicos residuos de
cristais.

Os mosquitos transmissores da malária e outros ínsétos,
que entram em contacto com êstes cristais, são envenenados,
<€ mais tarde morrem.

Por seus efeitos inseticida é. o D. D. T., uma poderósa ar- ri _ Laudelino Pedro Ferreira _

noivos
ma contra a malária, já por experiências comprovadas, como Osnildo Monguílhott _ Altair Zím-:
tambem pelos maravilhosos resultados obtidos, por ocasião do mel' _ Aury Adauton de Oliveira

• ,

.c ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-á intensa es.e.u. em,p.rego na' .ultima guerra, na proteção das fôrças expe- ,Rebello _ Aldo Derrecci Hodri-
proficua{tlClOnanas americanas.

é f id I gues - Alpheu Mimoso - Jordeli-
Ultrapassando �ás melhores espectativas o D. D, T., revo- Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe ,o erecl. o pe a. no Ferreira da Silva _ Atamar Ma-:,

'

onda da ZYH - 6Iúcíonou completamente os-métodos clássicos uníversáís até noel Cabreira _ José Vicente da;
t- d 'RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA. '

en ao usa os, no combate à malária, transmutando a luta Silva � Manoel Jocondo Marcelino
..tí 1

,- ,
- 970 kilociclos - 309 metros -

an 1- arvana, para a luta contra o aládo no interior dos do- _ Ewandro Moura _ Hamilton .

.

'I' e. d'"
. , e, pelas páginas do Jornal "Sul do -Estado "miemos, conrorme, um Ia, ja precomsara, o saudoso cientista Matos _ Rodolfó Colenda ,

Lemos.
brasileiro Carlos Chagas. ,

G· d P
,

- Anastácio Batista Dutra - Dco-
Nestas condições, após per iodo de adaptação e de treina- Ula O arana plini Sales de Moraes - Hal'tild<F

menta intensivo de seus técnicos especíalísados, a chefia dêsse Dias Teixeira _ Paulo de Medeiros-
Setôr, com séde em Florianópolis, cumprindo determinação Publica felação dos comercíantes : e industriais com seus ande-

_ João Osório _ Jair da Silva Al-
superior, já .inícíou o levantamento cadastral do número de recoso .

'ves _ João Carlos da Silva __ Mà-:
prédios existentes em todas as áreas .a serem trabalhadas e a Cada guia é vendido acomoanhado de um mapa rodoviário do rio Moreira _ Hélio Acelino Sant'
medição das áreas internas dos 'mesmos. -Paraná e Santa Cataeína, A;la _ Walmiro Reis da Silva _

Redação: Rua Prudente de Mel'aes, n. 626. _:_ Guritiba.
Material empregado '

••Para a concatenação dêstes trabalhos, vultosas despêsas :••�.�."•••.6�.)••�.�•••••••••".�••"••••••••

:fôram realizadas com aquisição de material técníco e trans- •.•: '\ L.� \� J� , Y ,
, DR_....... :portes, que aliádas à duração da campanria, por-um período : \ .' •

de cinco mêses, atingirão a cifra total de. crs 6.391:64fi,OO. ' : �.

'A. DAMASCENO 'DA SILVA :
Na estim3:_tiva em aprêço acham-se íncluídas as des'pêsas ': li

•••
: Quartel em Florianópolis, 5 de Ja-

c.om a obtenção de 350 bombas aspersoras, 4 caminhões, 17 •• A D V o G A D O neiro de 1949.
6 boq t b Ih Mário Ribeiro dos Santos - Ma-jeeps, �e ues, ra a os prévios d.e meditação predial, .. : -AÇo-ES CI-VEIS E COME-CIAIS •. R I C d d B t237.645 litros de querozene, 11.783 -qutlos de D. D. T., em pó, .' u.: jor- esp. pe o oman o o a.

165.744 litros de .emulsionavel e 43,569 homens dias.: (
•'

I Praça 15 de Novembro, .22 - 2° ando

:.Os municipios dedetizados
Com êstes recursos serão dedetízados os munícípíos de.: (Edifício Pérola) :.São José, São Francisco do Sul, Araquari, Joinvile, São Bento,

Jaraguá do Sul, Blumenau, Indaial, Tímbó, Rodeio, Ibirama : Fones: 1.324 e 1.388 :
Rio do Sul, Gaspar, Brusque, Nova Trento, Itajai, Camboriú; : :
Porto Belo; Tijucas, Biguaçú, Florianópolis, Palhoça, Imaruí, • , Florianópolis - Santa Catarina :- .. :Laguna, Tubarão, Urussanga, Orleães, Cresciuma, Jaguaruna
€ Araranguá, com jim total aproximado de 174.920 prédios e :. ...

��i�J:â�u����ta��.875.649 habitantes, ou seja 67% do total VENDE�SE por motivo de mudançaRESPONSAVEIS TÉCNICOS '

A responsabilidade técnica da campanha no combate á mas ,Grande área de te'rreno jà enlUvada'Iária, doença esta que tão grandes prejuizos vem causando às' (Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreirospopu�ações desprotegidas, destruindo a vida de entes queri- A rea de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, _incluindodos, mcapacltando O homem para: o trabalho, trazendo a mi- 6 casas 'de madeirtl e uma de material.séria aos lares, a refletir-se diretamente .na economia do Esta- TRATAR:
do� caberá ao dr. Mario de Oliveira Ferreira que, há anos vem Florianópolis ___:_ nesta redação' ou Escritório I. de A L. Alves.
chefiando, nesta Capital, a luta contra a malária, o 'qual será 'Barreiros _ com o proprietário Matbias Iha.
secundado pelo Dr. Djalma Pereira da Costa, dr. Décio Salva- Blumenau _ com o sr. Christiano KnoII, no Hotel C�'uzeiro�
dor Bottini, JÚlio R'einaldo Hildebrand, Oswaldo Leal e João ••••• •• l.mnA..... •••• •• M. ••••••••••••11.

.ta�i! ���s��:' respectivamente com séde em Blumenau, ita- REGiSTROS DE DIPLOMAS"

TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral,! Iiv:re ou ofi-

Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. AIte. Barros 11 - Médico _

l° andar., Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro,

Franzoni

impreterivelmente, os seguintes.
conscritos:
João José de Melo - Fr-ederico

Steinheusen de Freitas - Osni );:s
pindola .-;- Germano Oscar Garcia:
- Fábió ' Francisco - Edison.

Braga - -Nilton Pedro da Sil

va Lourival Laudelino dos.

Nilton Satirio Vieira - Hélio da.

Cunha - Estevam Ramos Cordeiro

.

- Ricardino da Silva - Valmor Bar'
bi ,- Valmor Claudino da Silva -

Norberto Manoel Barcelos - Wil-:

e

GEORGINA FRANZONI BATISTA

san Braga Monteiro - José Faria ..

da Rosa - Paulo do Carmo Gandol
fi - Celso João de Moraes - J.)i.

dier Bento do Amaral - Altíno Re+

gis - Hernani Leal - Valmir Pa

checo - Ricardo Francisco Ferra-

Júlio Cordeiro .:.._ Arnoldo Martins
- Wilmar Lago Quiqt io - Celso
Marcos Lessa - Aryno Francisco>

Miranda - David Luiz da Rosa -

Hildebrando Fernandes' de Lima.

DR. ,SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu COi�

sultório e resíoêncía, para a

Rua Trajano 41. Telefone

1.009.
Consulta das 10 ás 12" e rias

:16.30 ás 19 horas.

l't'UA VQLUNTARIOS DA PATRtA N.· 68 • 1,- ANDAR

C"'.""OSl"'l.�3 ·IElEFOl'ÕEfi ....O· TELEG"""AI!.: ....OTf.Cl":...

Agencia Geral para S:Catarínifl."
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob_
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»-

FLORIANOPOLIS

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista
Efetivo d() Hospital de·
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital,
Á tarde: Rua Visconde de Om'o,'
Preto n. 2.
Horário: D;!s 14 ás 17 horas.
.. . . .. . . . . . . . . .. .

.

'.

Casa Recem
consfruida,
DESOCUPADA

partiuipam aos parentes e

pessoas 'de sua amizade o .participa aos parentes e peso

contrato de casamento de seu soas de sua amizade o contru

filho ROMEU FRANZONI to de casamento de sua Iilha

ODETE com o Sr. Romeu

RUA FELIPE lvEVES

com a Srta. Odete Maria Ba-
tista .

ODETE e ROMEU
noivos

6xlO metros, toda de
material.

TRATAR NESTA R"EDÀÇÃO.

28/12/48
'

..

rzrn DE SOUZA DUTRA.
e

ALMERINDA DE L. DUTRA
BERTA NEUER

participam aos seus paren.es
e pessoas de suas relações o

contrato de casamento de
sua filha LAURITA com o Sr.

participa aos seus parentes
e pessoas de suas- -relações o

contrato de casamento de
seu neto NILTON com a Srta.

Nilton Neur. Laurita Dutra.
�ILTON e LAURITA

cial.
BUREAU UNIVERSITARIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:LIRA TENIS CLUBE
f-

DIA
22
SÁBADO. SOIRÊE ÀS 21130 DIA 16. 'DOMINGQ, I SOItrnE MIGNON ÀS

-

21 HORAS

SARADO' SOIRÉE CARNAVALESCA :ÀS 22 HOR�S..

I .

DIA 8 -

ODEON (Teátro Á. de Carvalho)
hoje ás 7,30 horas

Gígantesco espetáculo de téla e,

palco
Na téla:

Um sensacional filme de aven

turas que mantém o espectador em

'''suspense'' :
'. -

TESTAMENTO MACÁBRO
COM: Jim Bannon - Karen Mbr�

-Iey
Ação. Mistério.

_: No palco:�TVO REIS MONTENEGRO
Mais

-

uma apresentaçã'o' com.

Uma lacuna em nosso regis-
numeros inteiramente novos, de'to social, de' ante-ôntem, se fez

N
'.

bílosc ROCAMBOLEmotar de maneira marcante e Machado & 'Cia. S� !. \ olicia JU 1 osa (O Homem Demônio)
· sentida. .

E sua Companhia de MistérioaIvo Montenegro se aníversa- Recebemos comunicação' de A conceituada Empresa "Intermedíáría't, -da firma M. L. -100 ilusões. Fantasmas Invisíveis •.'riou àquele dia, e, lamentàv�l- que, pela transformação da an- ARAUJO, acaba' de obter despacho favorável ao processo de Aparições e Desaparições'mente, só hoje, noticiamos too tiga e acreditada firma Ma- naturalização de reresa Ossenkemper, (Irmã Egidia), Madre Luxo. Luz. Sombras ..

-

grata efeméride a êle, a nós e chado & Cia .., desta -praça, foi provincial, com sede no Colégio Coração d� Jesus, nesta Ca- Abre o Prdgrama r: A 'Marcha da .

. ,.a seus numerosos amigos.
_ constituída, nesta mesma pra- pital.

"

Vida _ Nacional'Cavalheiro distinto, coraçao ça, uma sociedade por �ões, ÊSse processo é um dos que mais e melhor comprovam a Preços: Cr$ 4,80 e 3,00'boníssímo, lhano no trato com com séde e fôro em Florianó- eficiência da poderosa prganízação M. L. ARAUJO, pelas cír- Censura até 14 'anos,· lS€.us semelhantes, não lhes polis e sob a denominação de .cunstâncías de que. se .re,vestiu.
.aferindo nunca a posição so- Machado & Cia. Socíedade Desde 1941, a referida Irmã, que, pelas suas .vírtudescíal, agradável sempre, sem Anônima, Comércio e Agên- cristãs oe pela sua ilustração é extremamente estimada entre-dístínçâo, amigo de sua. terra, cias, registrada na Junta 00- nós, vinha aguardando solução ao requerimento, que, entre--onde se destaca em todos os mercial do Estado, sob-no 8910. tanto, àquela 'época, foi indeferido pelo Sr. Min�stro da. Jus-círculos sociais, o sr. Ivo Mon- O capital contínúa sendo o

tiça. Quando, em junho de 1948 (sete aI�o� �epOls) con!lO.u otenegro, por suas qualidades mesmo da firma transformada, caso aos 'Serviços da Empresa "Intermedíáría , a bondosíssíma-de c�arater l?em '. forJ?ado, .

se ou seja de Cr$ 1.200.000,00, es-. Irmã Egídia foi tão bem inspirada que, revisado o antigo proimpos, de ha muito, a cons.lde- tando representado por 240
cesso e suprida pela firma M. L. ARAUJO a insuü<:_iência daTação e à simpatia dos amigos

I ações
comuns, ao portador. documentação que determínára o índeterímento, nao tardou

.que o estimam sinceramente. Machado & -Cía. S. A. tem
o despacho do sr. Presidente da Repúbli�. i!:�te, .datado de 22.

Exercendo atualmente o car- como diretor-presidente. o sr. 'de dezembro último, concedeu naturalízação a requerente,-go de diretor da ��prêsa Sul I Osvaldo Machado, sendo. dire- que assim, obtem a sua integração na nacionalidade brasilei::a.-

.Brasileira de Eletflclâa�e, com tores-gejentes os srs. Nivaldo Noticiando mais êste triunfo alcançado, num caso muito
" sede em Joinville, tambem na- Machado e Mário Machado. I especial, pela Empresa "Intermediária", gra�íssimo nos é conquela cidade já se fez, credor À nova orgariízaçâo, os n03-

gratulamo-nos com a acreditada e operosa firma M. L. �RA�--do apreço de todos os que go- sos votos de prosperidade. JO e com a Irmã Egídia, que, como é sabido, vem,de há mui--zam de seu convívio.
tos anos prestando inestimáveis serviços não só à Ordem Re-

.

"O Estado", que o conta no
A DONA DE CASA ligíosa a que pertence, 'mas também à formação espiritual da:número de seus amigos, embo- prefere uma BATERIA DE ALUMINlO?

juventude, corno' professora e, utilmente, como Madre Pro--

ra tardiamente, felícíta-o, de- Pode recebe-la de presente, preferindo"o CA-

f li
.

d FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI. vincial.
. .sejando-Ihe perenes e lCl a-

A noticia é jubilosa para todos os que conhecem as,Pere-, des.
_ o _ Ra'.di"o' Guaro,"á grinas qualidades da nova cidadã basileira, a quem a .]uveI?-:

FAZEM ANOS HOJE: tude f.eminina de Santa Catarina tão e grande serviços ja
- a sta. Alair Rosa, dileta PROGRAMA PARA -HOJE _d_ev_,e_. --,- _

filha do sr. José Rosa, funcio-

O h ftd
-

· ná'rio t��li��lmi Delf'ino de di!Sp��� vo����TURA
- Bom e:sp'BC OS'

.

URDelrOS-Sousa, desenhista técnico do às 9,30 - Grandes Artistas.
Departamento de Estradas de às 10,00 _ Musicas brasileiras Grande firma Comissária de Despachos -de São PaUl_? te-

.-Uodag·em. Rio, est.abelecida há 30 anos, procura representante para es e�" em gravações. . -

bí P f
.•

às 10,30 - Oferecimentos mu- pôrto. Possibilidade. de gran<!e l�tercam .10. re enmos, or�a
nízacão do mesmo ramo. Dão-se e exigem-se referências,
cartas com indicações, pretensões, .possibilidades, etc., para
Ferreira Martins - Caixa Postal 2072 - São Paulo.

às 17,05 - Minha Vizita
ENLACE:

às 17,30 - Juventude Estu-Realiza-se 110je, civil e. reli-
dantil Católica

gtosamente, em Itajaí na resí-
às 18,bO -'- Ave Maria-dêncía dos pais da noiva, o en-
às 18,05 _ Variedades1ace matrimonial da srta. Ive-
às 18,30 _ Tito Schipa

,te Jenné, dileta filha do sr.
às 18,45 _ 4 Azes e 1 CoringaHenrique Jen·Ílé Jr. e d. Eroti-
às 19,00 � Momento Esportivodes do Amaral Jenné, com o

ISr. Jairo Antunes da Costa, al- às 19,15 - O Esperanto em

to funcionário da "Samarco", marcha

filhO do sr. Máfia Vieira I da às 19,30 - Noticiario da A-
- -Çosta e d. Etelvina Antunes gencia Nacional

(ia Costa. às 20,00 - Músicas populares
O ato civil será realizado às do Brasil

-

1.7,30 horas sendo padrinhos às 20,30 - Orquestra Vienen-

lJQT parte da noíva o sr. dr. se Bohemia
Arno Hoeschel e sua exma. sra. às 20,15 - Melodias Hawaia-

·

d. Hilda Ramos Hoeschel, por nas_

-parte do noivo, à sr. dr. Djalma às 21,00 - Tangos Fantasia ..

J>ereira da Costa e srta. Ruth às 21,30 - Radio Baile Gua-
Antunes da Costa. rujá

O casamento religioso reali- ás 23,00 - Boa Noite
zar·se-á às 16 horas sendo pa- Enceram.ento.
'drinhos por parte da noiva o1--------------sr_! Abdon Fóes e exma. sra,. d. jaí.

_ . ..Lídia Fóes, por parte do nOlVO O extmto deIxa VlUva a sra. Joa
O dr. Cássio Costa e exma. sra. na Eiche, dama muito apreciada na

d. Hilda Golin Gosta. sociedade itajaiense por seu (;'.\�'a-

ção bonissimo e sell apôio a tódas

ANIVERSÁRIOS:
Aniversaria-se 'hoje o sr. Ernesto

"Soares, sub-tenente farmacêutico
vda Policia Militar do Estado.

Nossos cumprimentos ..

NASCIMENTO:
O la-r do nosso distinto con

·terrâneo sr. José Andriani e de
sua exma. espôsa d. Alice Sales

Andríaní, acha-se em festas
"com o nascimento, ocorrido no

dia 4 dó corrente mês, de uma

1inda menina que se chamará,
·

no batismo, Denize Maria.
* • *

I

FALECIMENTO:
ALFRI�DO �ICHE

Call�ou geral consternação em

ltajai, o passamento, ôntem, naque
la cidade, do estimado cidadão sr.

Alfrec!o Eiche, acatado indn�!:'ial
12 um dos fundadores .da Fábric.). Ita-

-A Administração da Usina de BEmeficiamento de Leite RITZ, hoje ás 4,30 e 7,30 horas

tem a satisfação de levar ao. conhecime�to �os, senhores con- ESlletacular programa

sumidores de leite, no EstreJ:to que, hOJe, dIa 8 do corrente, 10 Uma novidade na tei-ra do.
será in'augurado um pôsto de venda dêsse prO'�uto no me,rca- cinema.

dinho local Dito pôsto funcionará todos os dms, d�s 5 as, 9 _O primeiro' fil�e .sintético l1re
horas da manhã. Roga-se, pois, à ,todos os.mor'8;,dore� daquele n�l�d� pela AcademIa de Arte,,; e

bairro a fineza de ,se abastecerem no refendo posto, porquan- - CIenCIaS de Hollywood
to, a partir daquela data, não mais haverá entrega de leite O ME�NO E � SEU CÃO
a domicílio, '

COM: Bllly ShefIeld - Dorolhy;
......,. ".I".......-.·._• ._........_..........._.- w.......• ......•••.....�·__•••__•••__........·_·_·....·._J'!

Adanls e Fleeta
Uma histór�a humanissima
2° Atendendo a inúmeros e insis

tentes pedidos, faremos exibir IP.s.is
uma vez o lindo filme mexicano:

A VIRGEM MORENA.
COM: José Luiz Jimenez - Ama�

paro Morillo

(A vida e os milagres de 'Nossa
Senhora de Guadalupe)
Preço: Cr$ 3,00 único
Censura livre. Creanças mai ')res

de 5 anos poderão entrar na 1ft s�,>·

Tintas Esmaltes' Vernizes
DIRETAMENTE. DA FABRICA .AO CONSUMIDOR, POR PRE

ÇOS DE TABELA, SERAÓ VENDIDOS :P�LA LOJA YPIRAN_GA,
iA. SER INAUGURADA EM 'JANEIRO - A RUA TENENTE SIL-

VEIRA _:_ EDIFICIO ROMANOS.
I

UM ESTABELECIMENTO ESPECIALIS�DO DA CONDOROIL -

TINTAS S:-A. - RIO, PARA SERvm A CAPITA� CATARI
NENSE

sicais
às 11,00 - Informativo GUA

RUJA
às 12_00 - ENCERRAMENTO.
às 16,00 ..:_ Em tempo de val

sa

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

rujá

Surto d'e peste suína no Estreito
.

Tendo aparecido um - fóco de peste suina no Estreito, a

Inspetoria Regional de Defesa Sanitária Aninuü, emp�nhadã
em debelar o referido tôco, pestoso apela encarecidamente pa
ra todos os proprietários de suinos no sen!ido de fC!-ci!ita:em
ti missão dos vacinadores, prestando-lhes toda a assistência e,
sobretudo não se opondo à vacinação dos animais na zona

atacada e'nas circunvizinhas. A Inspetoria,� ?ão José,_ aten
de a qualquer chamado âe interessado� ��solzczta a matar co

laboração de todos, encarecendo a urqêticia de lhes serem co

municadas quais doenças. na criação de porcos.

Usina de Beneficiamento de Leite
-AVISO

'.10.>;.0 MACHADO'
__
VIEIRA

e

MARIA MACHADO VIEIRA

participam aos paren!'); e

e pessoas amigas. o contl':1Ío
de casamento de sua fUbl
ELOÁSIA com o Sr. HUio

JOÃO PIO DUARTE' SILVA'
e

IDALINA DUARTE SILVA
participam aos parenÍf:S e

e pessoas amigas o contr<lto
de casamento de seu filho I:l:É·
LIO com a Srta. Eloásia Ma-

as iniciativas nobres e mais três fi.
lhos Alfredo, João e Ana.
Á familia enlutada, especialmen

te ao sf. Alfredo Eiche, alto funcio
nário da Fábrica de Papel Itaj::lÍ, os

nossos sentidos pesâmes pelo fale.
cimento do ,querido .espôso e pai.

I •

Duarte Silva.
HÉLIO e ELOÁSIA

chado Vieira.

noivos

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

IMPERIAL, hoje ás 4 e 7,30 hs.

1 A aventura mais arriscada .�

"cow-boy" n. 1.

A MARCA DOS BANDOLEIROS
COM: Roy Rcgers - Dale EV'ul1!1

_ George (Barbudo) Hayes
Lutas. Torcidas

-2� Final do seriado das mil e uma

emoções:
O HOMEM DE AÇO

COM: Tom Tyller
111 12° episódios
3° Eis de volta ... o Rei

"cow-boys" :
.

Buck Jones - em:

VAQUEIRO DO ARIZONA
Lutas Eletrizantes. Torcidas Sen-

sacionais
4° Continuação do seriado 100'10;

ação .

I O HOMEM DE FERRO
COM: John Hart

\ 4 (50 Episódios
No programa: Paisagens' do RI'a""

sil - Nacional

••• 4 • , ••••,.. • -.-.r •..... " .

ROXY, hoje ás- 4
.

e 7,30 horas
Sessões Calosso

10 O homem dos pulsos de açn ..•

Buck .Tones o rei dos "cow-boys"
em:

VAQUEIRO DO ARIZONA
Emoções Violentas. Lances Sen

Isacionais.
2° Continuação do espetacular

seriado:

O HOMEM DE FERRO
COM: John Hart

4/50 Episódios
3° Outro "western" repleto de

sequencias eletrizantes:
A MARCA DOS BANDOLEIROS
COM: Roys.Rogers - Dale Evans

- George (Barbudo) Hayes,
4° Final do maior de todos o') se

riados:
o HOMEM DE AÇO

COM: Tom -Tyller
111 12° Episódios
Preços: Cr$ 4,00 e 3,00
Censura até 10 anos.

são.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAfJO-Sébado 8 o. Janeiro Cle 1949

Informaçoes ut.ei�
-�._�-�-�_.

Dorario das empre-
Especializada eem artigos para

R�açã��!�s�?ua sas rodoviarias, RECEBEU VARIADO��R�ME�� DE CASEMIRAS NA ..

João Pinto n. 5 ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS;
Diretor: �UBENS A. RAMOS SEGUNDA·FEIRA MANTEM' PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS EEITAS

�xpre!lso São Oistóvlo - La&'Ima PARA HOMENS
.

7 horas. ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
'I"U�uto.Viação ltajal - ltajal - l' bo-.

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

. ��1��;:= �N::::: Tudo pelo menor preço da praça IAuto-Viação Cata:rlnenH - JomvUe

=A��;i.ã� CatarmenM - Ouritb Faça uma visita à Dossa Cas� everifiqoe.
- Rr�i:.-a Sul-BruU - }O�

Álecr·1 nossos pre"os e artigos. r Rapldo Sul-BnBIJ.elro - JomTtJ.e - Y
.

ãs li e 14 .horas.
.

'

TERCA-FEmA
Auto-:v.lação CatarineDBe'� POrto Ále-

gre - 6 horas.
Auto-Viação Catarmense - CUritiba

� 5 horas
Auto-Viação ,CatarmenH - Jomnl.

- 8 horas.

Auto-Viaçãq 'Catar1neIlJH - TJ)barlo
- 6 horas.,'
Expresso' 'SAo CrIJl+.óYlo - l...aIrun&

7 horas. .

.

Emprêsa Glória - JAcuna - 'l1Al
e- 6% horas.

.

Expresso BrusquenH - Bruaqu. -
16 horas.
A-\to·ViaçAo Itaja! - Itajal - 18 h0-

ras.
#'

'"

Rápido Sul BrasUe1Iro - JoInYUe - iii
I) e 14 horas.

. QUARTA-FERA
Auto·Viação CatariJlense

- li horas .

Auto·Viação Ca.f.a.rlnSIlM
- li horas:
Auto-Viação Catar1nenH - lA«1tDAI

, • - 6,30 heras.

,'Rápido
Sul Brasüeíro - JoIn�U. - ..

II e 14 horas.

�
Expresso Silo Or1stQ.,lo - .Lactw'a -

7 horas. .

ExpreSilO Brusquense - Brusqu. -
• 16 horas.

.

Anúncios mediante contráto. � Auto-Vlação I,tajal - Itaja! - II ho-
..' '" raso
-- , f. Expresso Brusquenae r: Nova 'l1rento

O
.

...t _. - � - 16,30 horas.S orrgm..5" mesmo nao l Rodoviária Sul Brasil _ P6r1o .\lq'J:'e
publicados, não serão - 3 horas.

QUINTA-FEIRAdevolvidos.· Auto-Viação Catarmense
Alegre -'6 noras.
Auto-Viação Catarlnenae � Curitiba,

- 5 horas.
Auto-Vlação ,CatarlIle!Me -- JolnYUe

- li horas.

Auto-ViaçAo CatarmellM -'�o
- a horas.
Auto·Viação CatarinenH - Lquna . --,- _. __ . ..�__

:���;na""""""r.oo:.'-7,/2 Inscritos para a Escola PreparalQria
Expresso BrusquellH - BrtMICU1. -:- .. Foram inscritos ,pá!:a exame na Escola 'Preparatória os seguintes

UIA����i.aÇllo Itaja! _ najal _ 18 ae- candidatos: Augusto Luiz Gonzaga, Miguel Dígiacomo, Randolfo Santia
ru,

go Fernandes, João Artur Sanford, José Mauro da Costa "Ortíga, JoséRApldo Sul Bra&1leiro - Jo1nyUe - ..
15 e 14 horas. Edú Rosa, Mário Moreira Leite, Max Blaschke e Paulo Roberto Franco
Empresa Sul Oeste Ltda - XApec6-U

Cabral, os ,quais deverão se achar em Curitiba no dia 10 de janeiro de,- • horas.
.

�EXTÁ-FEnu. 1949.
RodOT1árla Sul BrasU - POrto Áletr".' � 'apresentação será no Q.' G. da 5a R. M., .ás 12,00 horas do me<;1f1O- 3 horas. �

Auto-Viação oatarmenH - CurtUba
- li' horas.
Auto-Vlação CatarlnenH·- Ja1n'91le

- • horas.
Auto·Viação CatN"menH - t.IuruDa

- 6,30 horas.
.

Expresso SIlo CristovAo - Lacuna
7 horas.
Auto-Viação ltaja1 - ItaJa! - 111 ho

ras.

Expresso Bru!lquenH
16. horas.
Rápido ,Sul BI;asllelro - Jom.u. -

la II e H ,hora..
,

SÁBADO
Oata.r1nenH - OUritibaAuto-Vla,ção

- 5 horas.
Rápido SUl Brasileiro - Jow'91le -

às I) e 19 horu.
- .. horas.

Quinta-feira Auto·Vlacllo Catarin.ense - .Joinvtle.
- & horaLPANAIR - 10,40 - Norte Auto-ViaçAo Ca,tarlillenH _ Tubarlo

,

Sul - II horas.PANAIR - 13,50 -

EX'Drp,sso Sio CrÚltoYlo - Lacuna _
VARIG. - 12,36 - Sul

,

7 ��seo BrusquenH _ Bru.que _CRUZEIRO DO SUL - 13,55 1. horas. .

IVorte 'c.'
Autc·Viação naja! - Itaja! � li h0-

ras.

CRUZEIRO DO SUL - U'i,30 Expresso Brusqu_ - NOft TrtII1to
- 9,30 horu.

lul . Expresso Glória - Lquna - • 1/2

Se�t��tl!(ra. ,'...... .• 7 1/2 har...

CRUZEIRO DO SUL � 7,20 --- .. ----

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Transportes Aereos Bandeirantes Ltda. Curso de especialização em

Rua São José, 63. - 1° andar. Telefone 42-4989 - Rio de dentaduras
Janeiro Raios X - Infra-Vermelho-"orte

I
Viagens aereas em "Catalinas"

,

DiatermiaPANAIR - 10,40 - Norte Dr. (LARNO G. PASSAGEIROS _ CARGAS _ ENCOMENDA'S, "E CORREIO Exclusivamente com hora marcadaVARIG - 11,40 - ,No'rte GALLETTI Para o Sul: Laguna Araranguá e Porto Alegre: Todas as Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te-.PANAIR - 13,50 - Sul A D V O G A D O terças e sextas-feiras as 13 horas.
'

, lefone 1.427
Sábado Crlm. e civel

.
Pára o Norte: Todas as quarta-feiras e sabados ás 8 ho- ? .

VARIG - 12,30 - Sul CODlJltltulção d. Socl.dad.. ras com escalas em:rtajaí - São Francisco do Sul - Para- Vende-se' .CRUZEIRO DO SUL - 13,55 NATURALIZAÇÕES naguá -=- Santos _ Parati e Rio (as escalas de Cananeia e
fiorte Titulo, Deolarat6rlOll Iguape são facultativas).

Dqmíngo EIIcri.t6rio e Re'idencia . Agentes em FlorianópOlis: Z. L. Steiner & Cia.
PANAIR - 10,40 - Norte Rua Til-adente••7.

I
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.

-CRTJZElRô DO SUL - 11,80 �ONE .� 1468 Telefone 1402. - End. T�l.: "Steiner".
PANAIR - 13,50 Sul.

r--�I--_:_����===-==� Leia, ,Divulgue e Assine
A DI'VULGACAO "Jorn'al de JOI·nvl·le"Revisia do Paraná para o Sul do Brasil
Intercâmbio Cultural

,

Economico Financeiro O
Publicidade mensal. - Assintlturas e Art6;;_�i;;;:

CAIXA POSTAL,577 CURITIBA

Proprietário e Dir.-Gerente
SIDNEI NOCETI

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMARQUE
Chefe de Impressão:

lOAQUIM CABRAL DA SILVA
Representante:
A. S. L4RA

Rua Senador' Dantas, 40 - fió
andar

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

.

Rua Felipe de 'Oliveira, 21 -

8° andar
TeI.: 2-9873 � São Paulo.

ASSINATURAS..
Na Capital

Ano Cr$
Semestre .. " . . . .. Cr$
Trimestre .,. � . . .. Cr$
Mês 1. Cr$
NÚJDero avulso, .. Cr$

No Interior
Ano -.' Cr$ 10'0,00
Semestre Cr$ 80,,00
Trimestre -. � .Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ ,0,60

90,op ,

45,00
25,00
9,00

.
0,50

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinades.

Viacão Aérea
...

Horário
Segunda-'eir«

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte

I PANAIR - 13,50 - Sul

'CRU�IRO DO SUL - 13,55
Norte

Terça-feira
�ílt\ - '10,40 - Nort.

OH UZEIRO DO SUL - 12,00 _
IVorte.
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-,eira
PANAIR - 10,.w - Norte·
CRUZEIRO DO SUL - 11,00

I'arte
VARIG - U,40 - Norte
PANAIR - 13,5() - �Sul

EMPRÊSA SUL BRASILEIRA

Geral ExLraor-' DE ELETRICIDADE S. A.
-,- EMPRESUL -

LOJI DaS caSEMIRAS
CATALOGO DE MOEDAS DO

BRASIL
t

. i

.Jol.n:vtle

aos interessados

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

Preço. 20,0.0. em todas as livra-
rias da cidade. '

Pelo. correío Cr$ 25,00.:

Associação .Pro�issic nal das Empre�as de Trans
portes de Passageiros da Senta Catarina

Assembléia Geral Extraordinária

Pelo 'AI'esente edital, fica, .convécada a Assembléia
dinária rla "Associação Pr'of'issional das Emprêsas de 'I'ranspórtes de
Passageiros de Santa Catarina", para, ás 15 horas do dia 11 de Janeiro
de 1949, nos .salões do Clube 15 de Outubro, á 'Rua Alvaro de Carvalho,
gentilmente cedidos pela sua digna diretoria para tal fim, deliberar o

reconhecimento .como 'SINDÍCATO representativo da respectiva cate-
cu.r1Uba- gor ia profissional.

Flor'ianópolis, 28 de Dezembro de .1948.
Aliino de Oliveira.., Presidente..

Aéro�Clube de Santa Catarina

Dr. Lindolfo AJt
Pereira

Advogado-Contabilista
Cível -- Comercial

Conlltítuíçõe. de lIociedade.
e lerviço. corebto*, em geral.
tOrgc:mizaçõel contabei•.

Registrol e marca., diapon'do,
no Ri o, de corre.pondente •

E.erit6rio: Rua Alvaro· de
Carvalho n, 43,

Da.,8 àli 12 horal.
TeleEone 1494

Aviso
Cumprindo instruções do Excelentíssimo Senhor Ministro da Aero

náutica, em virtude do ofício n. 196, 'de 27 de dezembro do corrente

ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capi tal, fica expressa
mente proíbido "embarque ou desembarque de passageiros, em aero

naves que exploram o "TAXI-AJtREO" irregular ou clandestino, que
13'01' ventura venham utilizar o aeródromo "desta entidade, situado em

São José.
Asterâide Arantes, Presidente.

DENTRO DE POUCOS DIAS CIRCULARÁ o. SEGUNDO NúMERO DO
"ANUÁRIO CATARINENSE"

.

Abundantes informações sôbre o ano astronômico, religioso, fiscal
do Estado, agrícola do sul brasileiro. Principais festãs da Igreja. Efemé
rides nacionais e Catarinenses. Calendário da FEB. - Épocas de paga
mento de impôstos em cada município catarinense. - Horátios com

pletos das emprêsas rodoviárias e muitas outras informações de utili
dades geraL - PARTE LITERÁRIA: colaboração especiais, assinadas
por D. JoaquÍln Domingues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano; AI
tino Flôres, Osvaldc Lopes, Francisco Sabaden, Arnoldo São Tia,go,
Mons. Gersino de ,Oliveira e muitos outros intelectul,lis.

Esboços biográficos de Juvêncio Araújo Figueiredo, Horácio Nu
nes Pires e Ogê Malilebach. - Contos, poesias, anedotário, histórIas.

,

Pedidos de �xemplares pelo serviço de reembolso postal ao Di
retor - Comercial.

Praça Getúlio Vargas, n. 29.
-------- ",- - - -------------------

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento dó Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.

Material elétrico para insta
lacões - Motores - Dínamos
.: Bombas - Lustres - Fer
ros de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de

Instalações por pessoal técni
co especíalisado.

Loja e critório á rua 15 de'
Novembro, n. 449 Caixa Postal.
n. 62 - End. tíegr. - "�mpre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

...................................
0••

Se ricos quereis ficar
De modo Iacil elegeI
Fazei hoje uma inscrioão
No Credito Mutuo Predia
... . '.. .. .

Vende-se
Um terreno. em Campinas

São J.osé, com 235 metros de
frente por 152 de rundos
Frente a Aéreo Clube. Informa

ções nesta redação.
.

. . .. .. .. ... ' ....... ' ............

V·E·N ri ,E-S E
um aparelho. de chá e café

.

de

porcelana. Tratar a rua Deo

do.ro..,20.

SEU RELOGIO PRECISA DE
REVISA\)? -::-

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA

Nossos concertos são
garantidos 100%

ÓTICA MOD�LO·
JOAO PINTO, 25 (Frent9 ao Tesouro:

do Estado).,AIIA. ..............................................

Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidai 127

11 �.�1�?7�� ..

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRt)N�
TA P. FABRICAR)

Vende-se

Maq--..Iinário Cr$' 250.000,00
.

Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. c.,

Vende-se tb. só maquinário
inforrnl.lções com A. Wehmut�
Brusque - Santa Catarina",

�l\'��":i'IDIl'-----------....;.------------------ ·-�!!iIII!IIlII!iIII!lI!ID_Iil!I_g; lilIIilil!lil!liIlliIllllll=lImi!iIIIIi!Illili!ll'f�""'Im....m-...,...,...,._ilE-- 9, ,")'*l,,=..
"

�!l!PiIJiIf>.i �--v.i!!tJ'W§fií! FAfiii!!Poli\.sr-+"i ME ._==-==__� ;r..:.... -_.

completo Orgam
Catarina

de.mais
8'311ta

..
l
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Da Fábrica ao consumidor.-- Grande estoque recebell a firma .distribuidora.
«Fiuza Lima & Irmãos» - ·Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565. - Fpoli�_

iRa Comissão Central de, 'rreços
RIO, 5 (A. N.) - Reuniu-se, ontem às 16 horas, a Comis

.são Central de Preços. A sessão, sob a presídêncía do sr. Luiz

"Dias Rolemberg, durou cerca de cinco horas e nela foram
"discutidos lOS tabelamentos do feijão, do trigo', do açucar e

.cías bebidas.
UM ASSUNTO EXTRA

Inicialmente, porém foi debatida a mistura da f.arinha
de raspa de mandioca com farinha de trigo ficando resolvido

_ a alteração da resolução anterior sôbre êsse assunto nas se

_guintes bases: "30 po cento de farinha nacional; 35 por
cento de farinha argentina; 30 por cento de farinha de qual- .

.quer outra procedencia estrangeira; e 5 por cento de farinha
.de raspa de mandioca".

Estendeu a obrigatoríedade dessa mistura à Minas Ge

· raís, Estado do Rio, Distrito Federal e Espirita Santo.'
O vice- presidente da C. C. P., adiantou que com essa al

-leração o consumo mensal de farinha de trigo nacional, pas
.sará de 90.000 para 120.000 sacas. Informou ainda que deve'
.rá chegar em breve a esta Capital, uma partida de 400.000

· ..sacas de trigo uruguaio.
Essa medida, entrará em vigor a partir de IOde feverei-

.]'0, devendo a ftscalização ficar a cargo da C. C. P. j
O FEIJÃO

O sr. Nilo Sevalho, que havia pedido vista do processo
.sobre a redução do preço do feijão, informou que hão tinha

.. .aínda concluido o seu parecer, por falta de elementos prín-
cipaís.

.

O sr. Rafael Xavier, tomando parte nos debates, maní
.festou-se contra a redução.

Justificou a sua atitude, lembrando que há tempos a C.
C. P. resolveu alterar o tabelamento do feijão, sem levar em

-consíderação importantes fatores, entre os quais, o desestí
.mulo ao produtor, e dois meses depois a C. C. P. viu-se obri

,gada a reexaminar o caso, fixando preços superiores aos vi

gentes antes da sua primeira resolução.
O representante do Ministério da Fazenda, sr. Olimpio

.:Florez., comunicou que no decorrer dêste ano será restabele
-cido o financiamento agricola.

O sr. Luiz Dias Rollemberg, na presidência dos trabalhos,
insistiu pela necessidade de se redúzír .o preço do feijão, pon-

· derando que em face da' redução do preço nas fontes de pro
dução - no Rio Grande do Sul, haviam possibilídades de uma

baixa, uma vez que os comerciantes varejistas estavam tendo
· 1ucros elevados.

O sr. Belo Lisboa, declarou que a Municipalidade cario
ca e as autoridades de abastecimentos desta capital estavam

· .em dificuldades para evitar a saida do feijão do Rio de Janeí

TO, porque em outras regiões ° produto está sendo vendido a

C:r$ 6,00 ° quilo.
·

.

Fmalmente, o plenário' manifestou-se pela manutenção
· ,;da tabela atual, contra os pareceres dos srs. Luiz Rollemberg,
Lopes Gonçalves e Gondim Menescal, este opinando pela baí

. .xa de 80 centavos em quilo.
O AÇUCAR

Em seguida, I;>assou:se à questão do aumento de preço Rua Est. Civil D. Nasc .

para o açucar, solicitado pelo sr. Porto Veloso Carrero, como

.relator do processo, e pelo Instituto dü Alcool e Acucar. Nessa Mãe

oportunidade, O vice-presidente fez uma advertência sôbre o

·te d
�

.

ln resse· o consumidor e
.

os lucros dos industriais na que-
. . . . .. . . . . ..

.. .

bra de preço fixado pela IAA. uma vez que a. fração de ' Emprego ou Cargo . ;............. .. .

,C.r$ 0,356 não existe em moeda. Diante dêsse alarme os mem-
.

brx:>s da �. C;. P., estabeleceram um aumento de Cr$ 0,30 em Cargo do Pai (mãe) ..

,.:qUIlo ao mves de Cr$ 0,40 como desejavam os solicitantes. Obsel'V.. .. .. . ..
. .

A BEBIDA

· .

Cêrca de 21 horas; o processo sôbre aumento de preço das .. . .. ;...... . ;........ . ,...... . .

bebídas entrou ·em pauta. Em face do adiantado da hora o
· assunto ficou para a reunião extraordinária de quinta-fei�a.
-.

.

"

8 l_hiO.

"VI:RCiEM' i"ESPECIALIDADE"
( lA' WETZELt INDUSTRIAL-J6INVILLE (Marca

T0RNA A ROUPA BRANQUISSIMAI
.�
------------�--------------------------------�---

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

. -Otertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo
· �aixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.
.....................................................

Representações .

FIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO ACEITA

\ '

NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.
RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO.

.

I

Aceita:"se representante no interior do Estado.
Co ixo Postal 139 - Flcl"ianópolis

Cartas para

COMPANHIA DE CIMENTO
PORTLAND "PARAISO"Comissão Executiva dos Pro

,_

dutos de Mand.ioca
Para os'> devidos 'fiuS: l�vo ao conhecimento dos senhores interes

sados qr , d'oravante a séde desta 9a Delegacia Regional funcionará à

rua Anita Gariba-ldi, 85, para onde se transferiu.

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

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

Isuas Cautelas,
certificados ou re

cibos de quotas, relativos ás
suas ações integralizadas, afim
de serem substituídos 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.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmos
quanto antes, o nosso Cadastro Social.

Nome ..... o •••••••••••••••••••••

. . . . .. . ..
.,.......... . . Rio de Janeiro, 5 de janeiro

de 1949
SEVERINO PEREIRA DA SIL

VA - Presidente.
FERNANDO MIGUEL DE MO
RAES FERREIRA Diretor-
Comercial.

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
J?A 'LUZ

ADVOGADOS
E.critóri�: Rua. João Pinto

n.O 18· -. Florianópolis
Encontram-se atualmente em uso,

em todos os recantos do mundo,
centenas de milhares de Motores
de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano,
um SERVIÇO SEGURO. Distribui
dores: Comércio & Transportes C.
Ramos S. A. -'.Toão Pinto, 9.

fAR�ACIA ESPERANÇA
.0 "&nu"'." 1OLO LAUS
s.... a.aall ri a na 'rer.....

'.r.... aut.aallI • _r - B......titu - P....
..du - .ktiaeI .. hnaeltL

............ exata�..... rMeltúrIe ......

BOM NEGOCIO
I para quem .possue de Cr$ 10.000:00 até Cr$ .100.000,00 re.nda
r:fjrta de 10 I. ao ano com recebimento de turos mensaIS.

Informações nesta redação.

..

5
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Frente ao

o RS fAD -Sàbado 8 ele JaneIro es•. '969

Figueirense jagará
o Pagsandú. de

Direção de PEDRO PAOW MACHADO

CONVITE a UM FaMOSO "FIVE',' BAIANO A propósito de uma local de compareci à sessão' ordínàría;
nossa' brilhante confreira "A nas vésperas de Ano-Novo tam

São Salvador, eonvídando ..a a ra onde foi enviado o despacho Gazeta Esportiva", de 6 do cor- bém lá estive, com outros juizes.
realizar uma temporada de bas- telegráfico. rente, atacando o Tribunal' de Por coincidência, naturalmen
quete em nossa Capttal. O ta- Ainda ante-ontem, o. Itapagi- Justiça Desportiva, ouvimos aqui te a-mim têm sido confiados os
moso '''five'' baíano encontra-se pe abateu o forte quinteto do mesmo na redação, o nosso díre- processos mais complicados e eu
em exibições em São Paulo, pa- Paulistano, por- 37 a 36. tor dr. Rubens de Arruda Ra- os tenho relatado e votado com

-----.

.

- �

- mos, que é membro daquele Tri- a honrosa satisfação de velO

a
.

Jeínvílle ,segul-ra' hO'J"e
TREINA HOJE A SELEÇAO bunal. São as seguintes as suas meus votos unanimemente aceí-:

E�TUDANTÁt�R'ENTE AO
declarações: tos. Tão logo, entretanto, seja

Paula Ramos. Devido motivo de fôrça
- "A nota é injusta, por- julgado um \processo para I)

maior, o anunciado treino da que àtinge a todos os juizes qual já pedi dia; o meu lugar
_ .... séleção Estudantil que a Fe- Não é culpa de todos a falta de ficara à disposição do sábio au-

Com destino á cidade de Jo- peao 'local, .segUl�a hoje, a� .1� deração Atlética Catarínense reunião do Tribuna:!. Não tenho tor da nota do dia 6. auosntu
inville, onde fará amanhã súa horas, em_ límousínes especiais: de Estudantes levará a Lajes procuração para falar pelos ou- indo-me êle poderá aguardar
'extréía no Campeonato Estadual 2. delegação de Paula - �amos, '

em excursão de 1 5a 17 do cor� tros. Desde que sou juiz- do :rri- que o cargo seja remunerado e

de Futebol de 48 enrrentanco o sob a chefia dO seu presídente.] rente, ficou adiado para a tar- b�nal faltei .a:ijenas a uma �es- poderá até propôr que. o Tribu-
forte conjunto do Amériç:;t, cam- esportista Dirceu Gomes. dê de hoje com início às 15 ho-. sao, por motivo de força maior, nal permaneça em reunião per':"

• " ,. raso .' , há meses. Na véspera de Natal manente ... per saecula ... "-

Iplranga X Esnvo �araêsse'ensai�c?letivo,que Filíeu-se C' Guarani"-

L' õ
" - , tera lugar no estádio da F. C.'

., u A
. . .

. dos I� �s� reahzara� �mJ:,nha, D. frente ao quadro principal
II •

. C�nsta nos �elOs espor��vos I uma eXIbIç�O em Jtajai, f.rente do Avaí F. C., o Diretor de Fu- com séde prcvisória num pre+ío
Iocaís que o Iplranga, _de ,,:;tco ae esquadrao local do Esttva. tebol da F. A. C. E., desportista A Federaçf�o ��:ltarin.ense de, da p·aça 15 �le Novembro Pos-

Saul Oliveira, convoca por !,fE'Sportos en. sua ultima reuni- sívelmente O .:.Tli2.rani tornará

nosso intermédio os seguintes ao, concedeu filiação ao Clube parte no próximo certame cita

"players" estudantis: Isaías,' Atlettco Guaram; desta Capital, !l:'�'·. na cat,:,g0ri�. de amador.

Fulvio, Machowiesky, Naldi,
Dinhoca, Bitinho, Boos, Iva·

ny, Hélinho, Duduca, Niltinho,
Lauro, Thales, Hélio Milton,
Caldeira, Carmelo, Rui, Jaimor,
Erasmo e Tamoio.

Com absoluta certeza, pode
mos informar que a 'Federação
Atlética Catarinense dirigiu,
quarta-fera últma, um telegra
ma á delegação do Itapagípe, de

Rumo
o

Brognolli e Cordeiro �eguiram,para o Rio
Acompanhando a turma

des-I
Brognolli e Hamilton Cordeiro,

ta Capital que irá prestar ser- respectivamente guardião
.

do
víço militar seguiram ontem pa- Paula Ramos e remador do C.
1'a o Rio de Janeiro os jovens, R. Aldo Luz.

Néde regressará a Peloto.s
imitadas. pelos que praticam' o
sadio profissionalismo.

Das grandes figuras que o

campeonato citadino de 48 ofe
receu ao nossso público espor
tivo, o nome de Néde sem dúvida

alguma mereceu figurar em pla
no destacado. Tivemos. algumas
oportunidades de ve-Io sobte
sair-se como o maior elemento
em campo. Sua explêndida clas

se, adquirida num centro
adiantado como o de Pórto Ale

gre, deve ter causado ínveja ia

muito jogador que por aí anda.
O então diretor de Departa
mento de futebol profissional de
Figueirense, esportista Dirceu

Gomes, atualmente na presi
dencía do Paula Ramos E. C.,
muito correto andou quando
mandou buscá-lo para reforçar'
o quadro alvi-negro. Muito se

falou na vinda do magnifico
dianteiro para defender a barr
deira do "esquadrão de aço".

. Néde fez sua extréia frente ao

Oortnthtans .

Porto Alegrense,
agradando em cheio sua atuação
Daquele dia em diante' as

atenções do público voltaram
para o valente meia-direita, che
gando-se mesmo a' apontá-la co
mo a atenção principal da equi
pe alvi-negra ... Néde possue ap
tidões que o credenciam a in
tegrar os 'grandes conjuntos.
.Muito habíl nas jogadas, exe

cutando um traiu dejogo eficaz
sob tOdQs os aspéotos, o' meia
gaucho deu' muito trabalho às
defesas àdversárias, com suas
tramas perigosas e construitivas
Mas não é somente is,so que nos
leva a traçar algumas linhas so
·.bre sua classe . Além de tudo
Néde sabe ser um prbfissionai
em toda a extensão da palavra.
Não incomoda a diretoria. Joga
dores, quer dO sel). quadro ou

adversários, são para ele consi-
.

derados verdadeiros amigos.
. .Êle sa:be cativar as Simpatias de
todos. Suas ati,tudes dentro ou
fora do gramado merecem ser

PROVA 'CLASSICA FORÇAS
ARMADAS DO BRASIL

Os [ornaís paulistas estão

dando amplo noticiário á Pro

va Classica Fôrças Arma as do

Brasil, .

que a Federação de Re

mo de São Paulo fará. realizar
a 23 do corrente na raia de Ju- A CHECOSLQVAQUIA NÃO LIGA OPERÁRIA DE FLORIANó-

rubatuba, para outriggers a 8 DISPUTARA A COPA DO POLIS

remos. Tratando-se de uma 'pro- MUNDO A.SSEMBL'f:LA GERAL

va de caráter nacional em que Praga, 6. (V..A.) - A Federa- De conformidade com os Estatu-

serão homenageadas as altas ção dQS Sokols decidiu, ante-ôn- tos, .convoco a' todos os associados

figuras militares mais represen- tem, que a Checoslováquia não para assistirem a assembléia geral;:
t d

.

b
.

.

partícípará do Campeonato 'no próximo domingo, dia 9, ás lU!ativas .

O pals, sa e-se quemaIs. �

concorrerão numerosas agre- Mundial de Futebol, que deve horas, afim de ser eleita, a nova

míações de São I Paulo e outros realizar-se no Brasil, em 1950. diretoria' que dirigirá os destinos;

Estados. desta Liga, no periodo vigente. A
SUL AMERICANO DE

votação será secreta.
CICLISMO .Fpolis, 6 de aneiro de 1949.

RIO, 7 (A. V.) - Oficialmente Osvaldo Silveira,' 10 Secretário
se informa que a C. B. D. aceitou
as datas de 22 a .29 do corrente

INTERESSANTE TORNEIO DE
PING':PONG

Promovido pelo Coqueiros
Praia Clube, realizou-se, no últí

modomíngo, em sua séde em Co- para a realização em Monteví- Vende-se uma marca "Pullman"

. '., queíros , um interessante tor- déu, do Campeonato Sul Amerí- par-a.rnoça. Ver e tratar a rua Anita

neio de "píng-pong", do qual,' cano de Ciclismo. Garibaldi, 47.

participaram os seguintes clu
bes.: Barriga Verde, Lira Tenis
e o clube promotor, triunfando
o segundo que jogou com a se

guínte equipe: Acioli, Arnaldo
Santa�la" Caminha e Motta. Em
segundo lugar classificou-se o

Barriga Verde;

CAMPEONATO BRASILEIRO
DE ATLETISMO

RIO, 7 (V. A.j - A C. B. D., .

aprovou as datas de 11, 12 e 13 CONVOCAÇ.t\O
De ordem do Senhor, Diretor'de março para a realização do

160 Campeonato Brasileiro de Othon da Gama Lobo d'Eça, convo
'co os membros fundadores da Fa,Atletismo, que será disputado
euldade de Filosofia de Santa Cata--no Rio e em .são FaulQ. - .

....

-------------- �ina para a assinatura doEstatuto,CAMPEONATO PANAMERI-
CANO DE FUTEBOL

DOMINGOS PASSARA A a realizar-se no dia dez (10) de Ja-
TÉCNICO neiro de 1949, ás dezenove e trinta>RIO, 7 (V. A.) A. C. B. D. orí-

RIO, 7 (V. A.) _:_ Divulga-se (1930) horas, no salão nobre dOIcíou à Confederação Pari-Ame- , ,

, agora que conseguindo o Bangú Instituto de Educação DiÍ:ls Velho_·rícann de Futebol, comunicando o concurso de Rafagnelli, o vete- Fpolis, 7 de -Janeiro de 1949.
que está de acordo com o regu-
lamento elaborado pelo comité'

rano .zagueiro Domingos da: Elpidío Barbosa, Secretário
Guia será

. promovido á chefe Visto Otlíon da Gama L.obo d'Eça..execuitvo da mesma, para a técnico dos seus quadros. Diretorrealização do I Campeonato Pan
Americano de Futebol, em San- O FLUMINENSE QUER ZÉ DO
tiago do Chile. Como o referido

.

MONTE
proj eto determina que as des
pesas das delegações partiéi
pautes sejam retiradas das
partidas a serem efetuadas, e

que o saldo liquido reverta as

sim: 40% para a entidades chi

lena, promotora do certame, e CADERNETA DA CAIXA ECONô-
60% para as entidades parti
cipantes, a C. B. D. propôs que a Perdeu-se a de n. 4.011. Favor en
divisão fôsse, respectivamente, tregar na Caixa Econômica Federal
de 20 e 80%. de Santa Catarina.

Néde vai regressar a Pelotas,
sua terra natal, onde espera
miIltar no seu antigo clube, o

Brasil S. C. Não o interessa a

renovação de seu contrato com

o Figueirense. Voltará à sua
, .

terrinha para deliciar os seus

cORterrâneos, ou, talvez, 'um
grande clube de Pôrto Alegre
venha a se interessar por êle .

Certeza absoluta temos de que
Néde não decepcionará porque
qualidades ele as possue.

1

capilal� .v

Brusque .

Conforme antecipamos, as di- aço"',e o grêmio brusquense de-_

retorias do Figueirense e do verá empolgar a assistência,
Payssandú, de Brusque, chega- pre.\rendo-se uma boa renda. O
ram a um acordo para a reali

zação de um "match " amistoso
na tarde de amanhã, no estádio
da F. C. D.

Figueirense está desej OS() de

vingar-se do revés sotrído na.

terra de Carlos Renaux e para

Assentada em definitivo o tanto realízçu um proveitoso
choque entre o "esquadrão de ensa'io na ultima terça-feira.
IJ'_._...._._._....._....._._._._...._._._._._._..._.",.•._.._._._._.",.•._._._. .-_.•._._......._._..._....

,I N JUS T A,

Atitude o.bsurdo
O jornal local "A Gazeta", o transcurso das partidas.

em sua secção esportiva, conde- A decisão da diretoria do at

nou, ante-ontem, a atitude do vi negro além de prejudicial pe
Figueirepse que resolveu não l Ia sua falta I de compreensão"
mais efetuar partidas amísto- suspender partida com· os'

sas .com os seus co-Irmãos da seus co-irmãos será arastar-se
capital pelo simples fato de, da doutrrna esportiva onde os

nos ultímos jogos dêsse carater clubes tormam um grande e for

haverem surgido desentendi- te 'bloco para elevar o prestigio
mentos entre jogadores durante da sua terra.

BICICLETA

FACULDADE DE FILOSOFIA DE.
SANTA CATARINA

.

No.ticia-se no Rio que o Flu
minense estaria disposto a gas
tar soma elevada para conquis
tar o "pivot" Zé do Monte, per
tencente ao Atlético Mineiro.

WALTER KUENZER
e

MAGDA LINA KUENZER

participam aos parentes e

pessôas de suas relações o �as
cimento de sua filhinbll. MAR
CIA, ocorrido em 4 do corren-

te.
"

(Maternidaé\o Dr. Carlos
Corrêa - Florianópolis.

PAS'U.. eEN'I'AL""""""_"
itOn{:-�SON

--�,-

MICA FEDERAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica Médiea e Cillúrgica do
DR. AUJOR LUZ

Médieo-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia -- Cirurgia Geral __
Doenças de Senhoras -- Partos __

Vias Urinárias -- Rins -- Coração
.....:.. Pulmões -- Estomago ....,. Fígado

ITratamento' da Tuberculose
Raios X -- Eletrocardiografia � � ___

Praça Pereira é Oliveira (atráz do
Tribunal) Rua Santos Dumont; n, 8. P di

,
.

Consultas das 9 ;: 12 e· das 3 ás 6 ro utoS.
__ Fone 841. _ .....ORIANóPOLIS

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

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de lI) e vidros de 100 comprimidos de

e,60 g.
VACINA CONTR� MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

tOu cm3.
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 emâ e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de',5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100, cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do praze mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

'

\
'Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve-

terinários de grande eficácia, como: Ternerina (Buco-Vacina contraAmélia ,
.

,

diarréia inf.ecciosa dos bezerros), StilbestroI, e ,ainda, Vacina Contra a

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

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

\

Dr. Roldão Coft'soni' Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS .aten,
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo derá diretamente a todes os pedidos de' seus produtos, quando não eD

RURGtHOR�O�S1�i-N S�
contrados na localidade de residência do solicitante.

Formáao pela Faculdade de Medi.
ema da Universidade de São Paulo
onqe. foi !l.ss!st�nte por vários anos .. d� ,.

Serviço ClrUrglco do Prof. .Alípio
Corr êía Neto

Cirur�ia do estômago e via! circula.
res, intestinos delgado e grosso tiroi.

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

�ele, varizes e hernas:
Consultas: Das 3' ãs 5 horas l1·rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

Paraíso), Telef. 1.598
Residêncía : Rua Esteve. Junior. 170;

Telef. M. 764

, ,

Dr. Milton
_ Simonel'

'

Pereira '

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

'CIRURGIA GERAL
Das Serviços dos Professores Bene
dicto Montenegro e Piragibe No

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

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidad� e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS __ CI·

RURGIA PARTOS
,

Diagnóstico, controle-.e tratamento

especializado da gravídês, Dístur
:Diós da' adolescência e da menopau
sa. Pertubações menstruais, .i:t�'\'
mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru-
tUras)

,

ASSISTENCIA AO PARTO E Oi-·E·
RAÇõES üBSTÉTRICAS

Doenças glandnlares,» tiroide, ová
riQs, hipopise, etc.)
Ciírturbios nervosos -- Esterflíuade
- Regimes.
Consultórfo R. João Pinto, 7 -- Te],
1.461
Besid. R. 7 de Setembro - Edil.

Cruz e Souza -- Tel. 846.

DR. POLYDORO ERNANI DE -S.
THIAGO I

'

Médico e parteil'o
iDo Hospital 'de Carjdade d��F}o.

rianópolís. Assiste�te da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tjroide e demais glan
,

dulas internas
Clinica e cirurgia de .senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA -- ELECTROCAR·
DIOGRAFIA -- METABOLISMO

, BA,SAL
BORARIQ DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 ia 12
horas

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles u, 18
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone' manual 766

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral -- Doenças de Senho-

ras -- .Proctología
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vital' Meireles n.

28 � Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11;.30 horas e à tar

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

65 -- Telefone 1.422.

Carros parã o
.

iôterior do· Estado Bom
.

biD�cnlo .. -

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Brande VIS�O
firma Fiuza Lima & Irmãos, .é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente -- Curitiba
RÁPIDO SUL BRASILEIRO -- Diariamente -- Joinvile

EXPRESSO BRqSQUENSE Diariajnente - Brusque
• cl excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE _, 28., 4a• e 68• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS � 38• e' 68• feiras
,

6 horas
,13' horas
16 horas
14 horas

16,30 horas

12,10 horas

r QUER VESTlR·SE C�M CONFORTe 'E ELEGAMCIA 7
A

Mello

DR. A. SANTAELA

.,

(Formado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina da Universidafle

do BrasJI)
Médico' por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex·lnterno dc' Hospital Psíqutâ
trlco e Manicômio Judiclario

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa Casa de 11(1.
sertcórdta do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!."RVOSAS
Consultl5rlo: Edifício

Neto - Sala 3.
R!l§,ldência: Rua Alvaro de oar-

'I'allio, 70. '

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Oonsultório - 1.208.
Residência � 1.305.

, PROCURE

Alfaiataria

Dr. Paulo Fonte.
, Clinico e operador

l:on.ultório: Rua Vitor Meirele.; 26.
Telefone: 1.405

Consulta0 das 10 ãs 12 e da. 14 i.
15 hrs, Residência: Rua Blumenau.

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendh.llleB
.

"ltnica médica de adulto. e criança.
Consultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ã. 6 hora.

Residência: Felipe Scbmidt 1lI. n.
Telef: 812

Rua Pelâppe Scbmidt 48

Dr. M. S. Canlcanll
Clinica exclusivamente de criança.

Rua .Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733

Veterinarios

arvores· frünferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
FIQ,ri e Pomicultura

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

Santa Catarina.

Coqueiros Praia
A v I ,SO

Clube
O encarregado tem. o prazer de avisar aos senhores associados que

continua fornecendo -ref'eições e bebidas geladas. I

II C A ,p I T A L A R II

rou�AN�� e
. __ ACCIDENTES

�os, CO�l�
DO TRABALHO --=4

SEDE SOCoIA'-:

PORTO ALEGRE
<,

1.· ANDI'\RRUA VOUJNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68
CAIXA POSTAL, 583 • TELEFONÉ 66�O _ TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agenca Geral' para' 8t8. Catarn8
.

�ua Felipe Schmidt, 22 -'-Sob.
Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de 'Cr$ 20,00 'além da.'lóia Você poderá ganhar de Cr$

inicial de Cr$ Iu.oo apenas. 50,00 à Cr$ 100,QO diários, venden-
,Participação nos Ineros do artigos de consumo domestico.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... ... - I Informações na Praça 1 de No
•

..... _�_ ... _,._._or_ .. __ Oor••••• I ' •

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
i vembro n. 22 __ 20 andar.

-

coupon abaixo e remetê-lo' à noss� Redação, afim de completarmos

j
o': .•....•.......

,'
.

quanto antes, Q nosso CadastroSOCIal., ,J

Nome . . . . .. ,...... . .. ;..... ...,••
Rua : Est. Civil '.""! ,p� Nasc,' ·

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
dendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

pessoais, conce-

Mãe' ............................•• '

.•.••
'

•.. �
...•.•..... , ...•..

Pai . ............•..... ,
.

Emprego ou Cargo .........•........ . .

Cargo do Pai (mãe) ;........ . ., ".. • .

Observe _........... "............
. .

7

i . . . . . . . . . . .. .. .............• • �'. . . . . . . •. . .

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

alcança quem tem sólida
instrução,

Bons )�vros, sobre todol OI

asauutca ;

LIVRARIA ROSA
I

Rua Deodoro" 33 - Florianópolil
..............

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA'"

.ó•••••.•••••••••••••• o • o • o o

SRS. ASSINA'NTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade� 'na entrega
de seus iornaes.

-t::;� " ,,�,�..1 "

•
\. : :, \

"
�

Re presenta�ões
OU Pracista
Oferece.se para Laguna e S�l do

Estado, ofertás com detalhes à
Caixa Postal nO" 109

Laguna -- Sta. Catarina

" �PracilJ<la-$-C"��'-
Escrítõrío reêêm organízadc,

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

I boa mar-gem de lucro.
Informações á Praça 15 de No

vembro 22, 20 andar, das 8 ás, t!

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI :Rádiol R.:C. A
Victori Válvula. e DilCO.a
Rua Conselheiro / Mafra

•••••••••••••••••••••••• o •• o .,0 • oi

Muitas felicidades pelo nasc:im••
to de seu filhinho!
Mas, não esqueça. que o melbol

presente para e seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CREDITO
MUTUO PREDIAL.

Artigos, de uso

dnmêstíce•

I '<'A.' C $',.. "..1.,_ ..... ra., Fabrlcant. e :distrlbuidorell das afamadas con·

'11 '11 fecçõe. "·DIST1NTA· e RIVET. Po••ue um gl'an.
de IIOl't!monto d., oalsemira., Irl.cado••

r brina

,
bons • baratoe. algodões, morins • a..,lament�"
para alfaiate.. que recebe dir.tament. dali

m.1ho.... IdbI'1�(1II1. A Cale ·A CAPITAL- Clhoma a at.Dueto doe 8:nre� Oomer(!hll&tlltl) do intCll'iol' no .entldo d. lhe faser.m ·\m ....

vl.Ue ant•• d,� .fetuorem fluall Gompl'oa; MATR,IZ em Floll'laDbpoU., FILIAIS em BluI"Otlnau • La'elJ.
------------------._----------------...----------------------...---------------------------�----
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De braços cruzados qU{!-se
sempre, indolentemente, levan
tando-os, vez por outra, parà
seu característico cumprimen
to, numa movimentação de tô
das as falanges, falanginhas e

falangetas, o sr. Busch -, o de
Blumenau, está visto' - sem-

pre .nos pareceu um exemplar
6ratifíc8"ão aos l·oi- de museu, empalhado e inerte

\I e doutro tempo, longe do tu-

zes e escrivães muituário mundo hodierno.
Como em física, onde os po-

eleitorais sitivos buscam os negativos,
Em sua sessão do dia 30 de

também as blumenauenses,
dezembro último, o Tribunal trabalhadores e vivos, elege-

ram-no prefeito, apesar de sua
Superior Eleitoral apreciou egocêntrica pasmaceira. Só queuma representação do Serviço aqui, ao invés do que acontecede Administração, encaminha- com (!. reação dos palas, contrâda pela Diretoria Geral, a res

peito da inexistência de ver.
rios, o fracasso se deu. Vimo-lo

bas, no Orçamento de' 194,9,
eleito e, depois, passados bre

para fins de gratificar juizes,
ves dias, preterido por aqueles
que o 'fiizeram. Seus compaescrivães e preparadores, bem nheiros de partido, discricionàcom de pagamento de despe

zas decorrentes de' pleitos que
riamente, mandaram-no às ur-

porventura tenham de ser ere- tigas. Deram em governar. Pa

tuados. O tribunal resolveu di-
Ta alijá-lo engendraram um

rígír-se aos Tribunais Regio- plano '.maquiauélico: pediriam
lodos, à umâ, renúncia . dosnais Eleitorais pedindo dados respectivos mandatos. Prefeitopara poder atender' às referi-
e vereadores. Conseguiram,das despesas, depois do que dessarte, precioso documentoserá enviado um pedido ao go

vêrno no sentido de ser aberto do sr. Busch. que, até, hoje,
um c�édito especial. quarâani a sete chaves. O da

'renúncia. Hoje, três cidadãos

--------------1 governam Blumenau. Verea-
dores. cos;

Isso pôsto, vejamos como se Temperaturas extremas de bt.lj:c:
vem portando, naquela comu-: Máxima 22,3 Minima 20,8.

na, essa figura éxpletiva, deco
rativa ou de realce. Como o in
trincado SE em gramática.
Pode-se tirar, ficando perfeito
o sentido. Com prefeito; ou sem

prefeito, Blumenau caminhará
para remir-se, em 19-50, de seu

tremendo êrro de 1947. Espe
rem um pouco mais. Aconte·
cerá.

\

Acode-nos, no momento, à
memoria uma entrevista do

pseudo prefeito blumenauense.
Deu-a ao jornal "A Nação", de
4-XII'48, isto é, um pouco antes
de completar o primeiro ano de
simulado executivo. Entrevista
concisa, porém recheada de bo
bices. O comêço, fiatalista, nos
faz remontar a Mahomet ou

aos versetos do Alcorão daque
le medievo ano áe sessentos e

poucos. O sr. Frederico Busch,
expoente de museu; assim dá
início à parola: "Um problema
deixa de ser problema desde
que não se tenha meios para
solucioná-lo". Cruzam-se os

braços e se fica a conjeturar de
que tudo está escrito. Falta de
solução. Falta de. problema
Boa bola.
A lerdeza acomodatícia do

sr. Busch, se »não revoltasse,
provocaria incrédulos sorrisos.
"E é preciso que se note que tal
tirada se oriçinou. de uma .per
gunta do jornalista sõbre a

existência de algum plano de
reconstrução de estradas.

. vem.
O plano é outro. É o de um _

empréstimo de um milhão de
cruzeiros. Um milhão, não me

nos. Sem o que "nada poderá
ser 'teito de útil e durável".
Para nós que acompanha

mos as continuas majorações
de impostos, principalmente do
predial, o aumento excessivo
da arrecadação, fugindo o go
vêrno municipal a qualquer
gasto de'maior vulto na aplica
ção dessa receita, perguntamo
nos, angustiados: ONDE ESTÁ
O DINHEIRO?

O "slogan" eleitoral udenista
naquele Município, ainda como

. Fatalismo à vista

Florlan6polls, 8 .ele Janeirode ,1949

o MOMENTO
Estreitjssimos no senso cri

tico, tendenciosos nos lUlZOS,
inveterados no abuso dos so

fismas, essa. gente que depõe,
quotidianamente, nas colunas
do vespertino udenista desta
capital uma gota de fel em ho
locausto ao ódio pessoal con-

...ira o sr. Nerêu Ramos, não sa

be ver a obra dêsse eminente
homem público em tõâa a sua

mais ampla.extensão e muito
menos em sua significação pú
blica e social. E não poderia
deixar de ser assim, sabido que
êsses pseudos comentaristas
não . deixaram selecionar den
tre quantos possuam a im

prescindível acuidade e a con

ueniente dose de nocão das res

ponsabilidades a· quem se

propõe escrever para leitores
inteligentes e não somente âe
saçaimar os próprios rancores

e os despeitos inelutáveis.
Note-se que, [rugindo ao

exame sereno das atividades
administrativas do sr. Nerêu
Ramos quando à testa do Go
vêrno do Estado, os improvisa
dos jonalisttIB da U. D. N. local
reduzem os complexos proble
mas de todo o território cata
rinense à questão da luz de
Florianópolis e à falta de água
também na capital. O resto da
terra de Santa Catarina parece
não existir para êsses homens,
cujos mentores foram, aliás,
por aquêle mesmo preconceito
de visão, péssimos administra
dores.

O sr. Nerêu Ramos teve,
além do mérito de resguardar ricultura disseminados pelo

.

o Tesouro e recuperar o crédi- território catarinense, as obras
to para o Estado, a coragem cí- de profilaxia, e as escolas de
vica âe tornar-se desafeto de agricultura, tôâa a vasta rede

quantos prefeririam vê-lo con- rodr>viária do Estado e mais o

descender com os vícios do inteiro sistema de educandá

passado e desprezar os reel:á- rios modelares, o combate às
mos do povo. pragas da lavoura e da pecuá-
Diga-nos Q "Diário" em que ria, o incremento açro-pecuá

consistia o pomposo aparelha- rio, - enfim, tudo o que temos
menta de saúde e higiene es- é que fiai realização do sr. Ne

tadual, antes de o govêrno Ne- rêu Ramos não vale coisa al
réu Ramos haver-lhe dado or- guma, porque. " a água em

gan.ização nos moldes dos me- Florianópolis é agora escassa é
lhores do país. Diganos o órgão a construção da adutora está

oposicionista como eram tra- demorada.,.
tados os psicopatas, recolhidos É que, porém, dizem os uul

pelo Estado e esquecidos em garizadores dessa lógica de
manicômios particulares, sem feira, o sr. Nerêu Ramos se

assistência especializada. Di- vinga dos municipios uâenis
gam-nos os nossos estouvados tas, cometendo o "inominável
contraditares quais as provi- crime" de retalhá-los. Mas ca

dências tomadas com relação mo? Os municípios de -que se

aos leprosos, sem nentiuma as- desanexaram territórios para
sistência senão a que lhe dáva- compor outras unidades autõ
mos como a mendigos, quando nomas são nove; dêsses, o

nos exibiam as suas chigas à maior número, isto é, cinco,
porta das igrejas e nos logra- são governados pelo P. S. D. e

douras públicos mais irequen- quatro apenas têm prefeito
tados. E os menores abandona- tuienisia. Que espécie de "cri
dos, - onde eram recolhidos, me" ou "vingança" é essa, co
tratados e educados? metido para com os adversá-
Mas, nada disso prevalece. rios e correligionários, estando

Embora obra de Sentido so- êstes em grande maioria?
'cial e coincidente espírito crtis- É por essas e outras que as

tão, nada disso entra em con- urnas têm. sido tão contunden
ta, porque.,. a usina de luz, tes no castiço, convindo, pois,
na capital, está exausta e os aos nossos incorrigíveis aâuer
motores, com que se esperava sários e pertinazes desafetos do
suprir �ssa deficiência, sofrem sr. Nerêu Ramos não esquecer
desarranjos periódicos. Os cen- que. elas,' as ditas urnas, fala
tros de saúde, os pôstos de pue- rão outras vezes ainda. : ,

NOVIDADE SENSACIONAl.,
Qualquer pessoa pode 'ganhar uma BATERIA
DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

MIMI.

16a. C. R.
. .

I

Afim de tratarem de seus

interesses, deverão comparecer
a 3a Secção desta C. R., com a
máxima urgência, os cidadãos
abaixo:
Florentino da Silva - Sady

Díonisío Pedra Arnoldo
Martins - Ricardo Francisco
Ferrari - Hélio Martins e d.
Alvina da Silva.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU I GUJ:I'L

Milhões de mosquítos,
. . (

A cidade, em suas zonas das Um combate enérgiqo contr
ruas General Bittencourt, Ma- esta praga, teria, por 'l�rto,
jor Costa, Rio Grande do Sul, .aplausos e a colaboraçao de t
Jaguaruna, José Boiteux e dos os nossos conterrâneos, q
Avenida Mauro Ramos, Aveni- estão sendo atingidos por es

da Hercilío Luz, Largo Gene- furiosa onda de mosquitos,
ral Osório e Praça da Bandeira lhões de mosquito , :que mar]
e ruas transversais - Joi inva- risam os que precisam repo
dida por uma onda incrivel de sar das fadigas diárias é

mosquitos, torturando todos os, seus labores costumeiros
lares, onde famílias inteiras

passam noites em claro, nada Ontem e hojeadiantando os Boas Noites, os.
Durma Bem, os Detefons, os

p'assaduRaios D, etc _., no
Nunca se viu tamanha ava

lanche de mosquitos e segundo
uns, algo houve que fez criar
esta situação ".

O ,fato ê que o caso merece

a melhor atenção de quem de

direito, porque as nossas fami

Iías estão se esgotando com a

permanencia de um mal que
vai se prolongando por mais
de uma semana ."

7 DE J·ANEIRO
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1.549, uma carta régia de

João III, criou no Brasil um Gover

com jurisdição sôbre todas as Capit,
nías:

- em 1.619, o então Capitão Balta&;'
Rodrigues de Melo dirigiu a defesa �

Forte de Santo Cristo (CastelO), ria c:

dade de Belem do Pará, repelindo umJ
taque dos Tupinambás, chefiados p

Gua.írnía.ba, que foi morto;
_ em 1.648, os holandeses que se a

chavam de posse da casa forte do Enge
nho ounhaú, no Rio Grande do Norte

'renderam-se aos intrépidos soldados dt·
Henrique Dias; ,

- em 1.714, foi realizado na então vi,
la do Desterro, o primeiro casamento

sendo contraentes Domingos Martins ,

Domingas da Costa;
- em 1.738, o Brigadeiro José da Silv,

Paes determinou a Camara da Laguna

que providenciasse no sentido de compor

os ,caminhos que ligavam-na a ilha de

Santa Catarina com o continente do Rio

Grande;
- em 1.820, por determinação do Rei,

o Governador Tovar de Albuquerque ím

ciou a construção de seis barcas-canno

neiras destinadas a defeza da Ilha;

que soa a nossos ouvidos, era - em 1.823, travou-se o combate de

de que o dinheiro sofria cons-" Itaparica, durante a guerra da .Indepen.
. -

l'
dencía;

tantes âesuios, nao O ap ,lca- _ em 1.835, deu-se a insurreição na cí-

vam em benefício do povo. dade de Belem do Pará, sendo assassina

Que dizer da administração do o respectivo p'residente, Bernardo Lo-

. ? d Blumenaú bo de Souza, o Comandante das Armas
atual. O. povo e

" Coronel Joaquim José da Silva Santiago
sabe muito bem que so um e o Chefe da Estação Naval Capitão de

melhoramento se fez:. o calça .. F;agata James Inglis;

menta, a paralelepípedos, de �
em 1.839, os insurgentes do Mara-

t h
."

L d Al' da nhao foram derrotados na reítorta de S,
um rec o, znzcza, a arne

Martinho, pela Major Pedro Paulo de

Rio Branco. Por sinal, âeiron- Morais Rego;
te do' cinema de propriedade - em 1.854, no Rio de Janeiro, nasceu

do sr. Busch. Para beneficiá-lo Manoel Ferreira Garcia Redondo, enge-,
f- nheiro jornalista e um dos runôadores

exclusivamente.
.

da Academia Brasileira de Letras, vindo

A terceira e última aiixmaii- a falecer nó Rio em 6 de Outubro de

va do entrevistado é uma ela- 1.916; �
mórosa queixa dos moraâores - em 1.872, assumiu a Presidencia des-

ta Então Provincia de Santa Çatarina, o

do distrito de Massaranduba, respectrvc 'Tice-presidente, Guilherme

onde mais de uma vez· a UDN Cordeiro Coeiho Clntra;

perdeu eleições, lamentando a

falta de colaboração daquela
laboriosa gente. O sr. Busch. en- A data de hoje recorda-nos que

- em 1.809, oitenta marinheiros ingle
te-nde que os colonos, espolia-
dos, continuamente, pelos fis
cais de seu govêrno, devam de

. Francesa;
trabalhar, de graça, na con$er-

_ em 1.824, embóra já eleito em 13 de

vação das estradas, abandonan- Dezembro do ano anterior, foi confirma

do a lavoura que lhes garante do, em nova eleição, como Presidente da

a manutenção. Está errado. Junta de Governo de Pernambuco, Ma-'

nuel de Carvalhi Pais de Andrade;
Erradissimo. _ em 1.867, o Visconde de Inhaúma

Os colonos se empenharão (Vice-almirante Joaquim José Ignacio),

para tirá-lo de lá. Derrotá-lo. a bordo da canhoneira "Magé", reconhe-

zr � ceu as baterias de Curupaiti e por sua
votanão, ve-se. ordem os encouraçados "Bahia", "Ta-r
Fatalmente - neste insian- maridaré", "Barroso" e "Colombo", pos-

te sím aderimos a, prática do taram-se à pequena distãncia das bate-r

Islam :_ seu a{iastamento da

Prefeitura de Blumenau eSt_�
escrito. Legível. Tartie, mas la

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia 8:
\

Tempo: trnstável, com chuva�- e
trovoadas esparsas;

Temperatura: Em declínio;
Ventos: Do Quadrante Sul, frps-

8 DE JANEIRO

ses e 100 soldados brasileiros, sob o co

mando do Comandante Ueo, desalojaram
os franceses da' canal Torcy, na Guiana

rias paraguars abrindo violento fogo;
- em 1.872, no Rio de Janeiro, faleceu

o Senador Joaquim José Rodrigues Tor-·

res, Visconde de Itaborai, um dos cheres-
. do Partido Conservador;

FRECHANDO••.

Há poetas que, quanto mais distanciados de nosso tempo.,
mais se atualizam ainda. Gregório de Matos Guerra,. por:
exemplc:

"De quem com ·letras secretas
Tudo o que alcança é por tetras
Baéulejando sem pejo,
Por matar o seu desejo,
Desde a manhã té à tarde,
Deus me guarde!

.

X
Do que passeia farfante
Muito prezado de amante
Por fora luvas, galões,
Insígnias, armas, bastões,
Por dentro pão bolorento,
Anjo bento!

X
Destes censores fingidos,
Cabi.sbaixos, encolhidos,
Por dentro fatais maganos
Sendo nas caras uns Janos,
Que fazem do vicio alarde;
Deus me guarde!"I"

"

Guilherme Tal
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