
NADA MAIS NATURAL QUE OS JURlSTAS QUE DEFENDEM LElS ',REio"\fI�.��ÊM BENEFiCIO ÚNICO DOS
PRóP'RIOS LEGISLADORES... UDENISTAS, E" CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇ.ÁO DA: LEI "ORGÂNICA,.-- VENHAM A FA

ZER INTRIGAS BARATAS COM A MAGISTRATURA. A LEI VETADA, O FOI P()R � INSCONSTITUCIONAL. E V E,TOS
TANTO TÊM APAR.ECIDO NAS ASSEMBLÉIAS PESSEDISTAS, QUANTO NAS UDENJSTAS!

.
.

. \

Ano xxxv

\ Pedirão dez milhões de libras es

terlinas pela Leopoldina Railway
LO.NDRES, 10 (U. P.) - Os circulas econômicos acreditam que

será pedida ao Brasil a soma de 10.000.000, de libras ester-linas pela
transferéucia da Estrada de Ferro Leopoldina Rai lway, de proprie
dade inglésa. As negociações serão entaboladas em Londres, após al
chegaria do representante brasüeiro José Machado. O díretor-geral da

Leopoldina é aguardado nesta cidade, na próxima semana, para con

sulta. Entre outras estradas de ferro de propriedade iriglêsa cujas .

t ransf'erências para o Brasil serão discutidas aqui, esLá a Great Wes
tem Railway. O possivel preço a ser exigido pelos proprietários, 1;�
rá de 1i , 000.000 de libras esterlinas. Entretanto, os CIrculas aconorm

cos advertiram que o govêrno 'brasileiro, de aoórdo com as presentes
indicações, poderá ser menos generoso do que as companhias e os

r acionistas esperam. Disseram pIes, entretanto, que, no caso da Preat
N. 10.434 w esl.ern é difícil ímagma r que o Brasil sugira um preço menor do

que o s�u verdadeiro val�r.'
.
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Nota oficial do P. S. D. gauc'ho
O problema da sucessão. - Solidariedade ao Gal. Outra e ao
governador d,o Estado. -- Aplausos aos sr8. N. Ramos e C. Rosa

Após a sua última reuníãó, no cional a prónla ef'etívação <lu forma equi lihrada, hábil e dieien-
-dia ti do corrente, a Comissão principio constitucional que asse- te, com 'CJue se vêm desempenhan
Executiva do P. S. DI gancho for- gura a paiticipação dos operários do de seus elevados encargos".
neceu a dmprensa a seguinte no· nos lucros das empresas e que te-
ta: nüa presente os assuntos relativos
"A Comissão Executiva do Par- ao crédito, de modo a facilitar 'Ü

tido Social Democratico, reunida desenvolvimenín econômico do
extraordinariamente em Porto país. /

Alegre, nos dias 4 e 5 de janetro V - aplaudir as medidas que
: corrente, faz publico haver resol- vêm sendo adotadas pelo Exccu
vida, por unanimidade de votos, ativo Estadual, no prosseguimento
seguin te: da compressão das despesas ,e da
I - evitar o debate da questão obtenção de recursos para a rea

sucessoría, no pais e no Estado, lização de obras nos selares eco-

antes de janeiro ele 1950. nórnicos e social do Rio Grande.
111- .reesti-uturar o partido es- Yl - r.eafirmar sua sol idar-ied:i-

tadual, acentuando sua unidade de aos exmos, srs. presidente da
doutr ínária e política e propor- República- e governador do Esta
cionando adequada base finan-', do, po la ação admindstrativa dos
ceira de modo a assegurar sua de- respcetivos ;govêrnos e, especial-
í'in it iva consolidação. mente, pelo elevado e patriótico
BI -

l'�novar seu apoio aos propósito, constantemente manjo
1)rincti1pi'Üs da íperJieiLa oCc!:)I'de.u.'l- festado de fiel observância e, ao-

rina.

ção do govêrno
'

e representantes SOIIt!.I) 'respeito à I Constituíção ue À nossa mente perpassam

pessedistas 110 Parlamento Nacio- ao- processos constitucionais, pensamentos sinistros: vontade

.nal 'e na Assembléia Legislativa, Y[[ __ marrítcsta r seu aulauso de talar, um a urn�, çt. todos 08

com as direções munícínaís
.

do ao e:''1:no. sr. presidente do ]Jarli-' _Udeni:t1as, abrir':'lh:,s lOS olhos,

Partido, através da Comissão Exe- do Xacioual, SI'. �erêu Ramos e techar.sties o coraçao.

cutíva, ao exmo. S1'. vdce-pfesidente em
Leva-los a justiçarem seus

IV - recomendar á representa- exercicio da Comissão Executiva chefes-mores. Imperturbàvel-
ção pessedista no Parlamento Na- do Estado, sr. Cilon Rosa, pela mente. Apontadas as causas do
_w.-.·.·.J-..-..�·.-.....w.-__••....•••••.......- ••__••••.-__.�....._.-...._•••••.-••.-..................... fracasso da U D N no Estado se

castigariam, de imediato; os

responSáveis por elas com as pe
nas as mais diversas. Ao sr.

Wanderley" PÓ1' exemplo, se

proibiria fazer· política o resto
da vida, por atos e palavras. Nem
um pio mais se lhe permitiria. O
sr. Adolfo Konder, por mere,cido
castigo, viveria, do julgamento
pra cá, em constante bate-papo
carl'! seus incondiciqnais eleito

res, sob a égide do Antônio Pal

mito, trabuzana' do norte, sem

par. Lá no lUa não pisaria mais
08 pés. Nem a passeio. Permane-

OFENSIVA COMUNISTA ceria - isto sim - para sempre
...O� despacho� I dos camp'os de batalha dizem que os comunístas em Florianópolis,

.

gozando as
InICIaI am uma 01epsl\ra ao longo da linha do rio Hwai 100 milhas ao reminiscências de s�u licencioso,norte de �a�lqUlm. Foi êste o primeiro ataque contl'a Hwai, desde .que
?s. c�:lll:lUmstas suspenderam seu avanço, para o sul, no mês passado. e govêrno. O sr Rupp - isole'T]t,
ll1)Clal�m o �l1lqUllamento das duas fÔl'ças nacionalisLas cercadas en- por favor - não daria peso a
tr.e o 110 e Suehow, novenLa milhas ao norte. . mais ninguém. Condenar-se-ia

. D.espa:hos para � imprpnsa 'chinesa informam que o fogo de ar,

bl�arla pode .ser ouvIdo novamente em Pengpu, 3ncora da linha de
(l solidão. Há quem o responsa

delesa, 108 mIlhas a noroéste de Nanquim. Este aLaque foi desl'cchado bilize, sózinho, pelas der,rotas
.s1l11t�ltaneamente �om os pesados assaltos contra a antiga gllarnicão udenistas, pois O azar lhe (leu
(!.: SuC.how, que all1da 'Conta possivelmente com 150.000 homens. E"sta as mãos desde que se iniciou na10rça se �nc�*1ra -cercada há várias semanas.

A ag'ellCla ,?ficial declarou que os comunislas "perdet'am mais de
vida pública. Culpam-no, tam

�O . .o00 homens nos novos ataqLlE)s contra os nacionalislas cercados, bém, da derrota do brigadeiro
"CI escenLa�do que, os :rermelhos esLariam usando gás venenosq. em quarenta e cinco. Às véspe-

.

A .emls�ora .comuDlsLa, 'ouvida ,em São Francisco, declarou queos nacIOnalJstas perderam 9.000 homens nas pr�meiras 19 horas de
ras do 29 de outubro ia áderir a

eombale e que os defensores estavam se pre'parando para usar g'ases.
Getúlio. Mal pensou, Getúlio

Ambos os lados geralmente ,exageram as paixas adversárias e frequen- caiu. O dr. Nerêu, em trinta,
temente, se aeusam de usar gases venenosos. Estas acusações porém pressentiu a 1'etatura que, maisJ!lll1ca toram provadas. .

'

CESSA A L'C'rA EM TIENTSIN acentuadamente, se pronuncia-
E�qllanto o .ataque aumentava de intensidade na frente cenlral ria' pós-revolução no e:n-chefe

�s noLICl.as recebIdas, fi? no�te dizem que os combatentes cessal'am �. d.a ex-Legião Republicana de ex

_.ufaSI!ln.tan;ente, e� .TlenLsll1, que se encontrava sob pesado assalto. lembrança. Abandonou-o incon
r:?mUlllsta. Estas notICiaS, prOvocal'am a suposição em Nanquim de que· tinenti.Jd Se c�egou a algum acordo para a ren.dição de Tieütsin, .

.

Alem �as maruobras diplomáticas, os ·proponentes da paz ,em :\'an- Para êstes o castigo viria lo-
qllln� tamben.1 desenvolveram g'l'ande atividade. R,evelon-se que (\ vice- go. Urgente. A cavalo.

.presldente T:,I Tsung Jan realizou várias conferências com Chang' Chi Só assim poderia a ,UDN. fazerChung, mll�Istro sem pasla, e oulros liderés chineses numa tenlativa
l'.ara orgamzar 11m "Bloco da Paz". Li Lem sido apontado como o po�- política construtiva. Não mais
sIVel sncesgOr de Chang Kai shk, a Jitn de lentar obler a paz com os seus jornais repetiriam o que
C0I1111EJlsta�, no caso �e .o generalissimo abandonar o govêrno. nos habituamos a ver e a deplo-

- :C�;a 10nte hem ll1formada (lf'clal'ou que Chiang Kai shek renun- rar: página inteira, a primeira,esla�a, . d:ntr� de P,oucos dias", ev�.dentemente' convencido de qne não
.1\ (I suei 5S01 d_p Chang shek, CI 11m de tentar obLer a J)az com os

reproduzindo artigos de "Dire-
rn por trrmo á guena civil. ' trizes" para afirmar uma úni-

.

Na Assembléia. Legislativa
Presidente: Sr. Saulo Ramos -I miss.ão de instalação de luz sem 0-

P. T. B. . I medidor.
Secretários: Srs. Pinto de Arruda -O -

e Alfredo Campos - P. S. D. Estiveram, hoje,. no Gabinete de
Havendo número regimental, foi S.' Exa. Sr. Presidente da Assem

aberta a sessão e lida a ata da an- bléía Legislativa de Santa Catari
terror que foi aprovada. O expe- na, os srs. drs. Hu?ens Limongj
diente foi curto e ligeiro. França, Celso Ognibene e Carlos

-0- Pinho, e as professoras sr-as. Circe
- Sr. Biase Agnesino Faraco Ferraz Villaça e Diva Benevides

P. S. D. - Trouxe à Casa o conhe- Pinho, educadoras sociais que
cimento de haver falecido, em Tu- vieram estudar as condições eco

barão, o rev. pe. Gellflldo Spe- nômicos-sociais do nosso Estado, a

tlmann. Referindo-se à personali- fim de traçarem o plano para a

dade do extinto, disse o orador que instalação da Delegacia Begionab
o sacerdote desaparecido dedicou do Serviço Social de Indústria no

toda a sua atividade apostólica à Estado. Éste Serviço Social da In

Santa Catarina, tendo sido vigário dústria é uma entidade mantida pe

de Itajai, Camboriú e, ultimamente, la CONFEDERAÇÃO NACIONAL
de Tubarão. Alegou ainda o sr. DAS INDúSTRIAS por meio de

Biase Agnesind Faraco a estima uma taxa de 2% sôbre as fôlhas de

pessoal do extinto ao sr. Dr. Ot1<\ pagamentos das Indústrias, taxa

Fuerschutte, digno genitor do 10 essa paga exclusivamente pelos
Vice-presidente da Casa. empregadores, e se destina a ele-

-0- var o nível de vida dos operários e

O projeto-de-lei n. 45/48, que foi suas famílias, promovendo assim
discutido em Plenário, voltou à um ambiente de harmonia social

Comissão de Legislação e Justiça. entre empregados e. empregadores.
Éste projeto-de-lei se refere aos ofi- -0--

ciais reformados da nossa Fôrça O Sr. Presidente da Casa recebeu
Militar. os seguintes telegramas:

'-0--, Deputado Saulo Ramos - Presi-

À Assembléia foi enviado diver- dente Assembléia Legislativa
sos abaixos-assinados em que se Florianópolis - S, C. - A 486 -

pedem medidas que nesolvam os Rio - D. F., 5-1�49 - Resposta
seguintes probtemas: a volta do telegrama 952 de 6 dezemhro . pró
antiga sistema de cobrança de ]11:; xirno passado vg informo vossência

e fôrca evitando assim o que se y(o êste Ministério já. solicitou provi
na' �po�a de cobrança, n� repar-ti- dências sentido ser-em concedidos

ção competente, e bem aSS1.m a per- novos recursos Comissão Executi-
va Produtos Mandioca a fim possi

(:a causa sabidamente mentira- bilitar normalização situação adrni

sa, isto é, que o sr. dr. Nerêú Ra- nistrativa e financeira aquela au-:

tarquia pt Cordiais sds. Daniel dê
mos é o proprietário da Rádio

Carvalho Ministro Agricultura.
Clube de Blumenau. Muito fácil D. F. - Deputado Saulo. Ramos

'1,e se dizer' lá fora, mas, aquí, - Presidente. Assembléia Legisla
não. Mentira, apenasmente Uva - Florianópolis - S. C. - A

'J32 Rio - D. F. - N. GM/65 -

Hesposta telegrama 953 de oito de
zembro próximo passado inform.o
Vossência preços trigo nacional fi
xados portar,a 792 de dezesete no

venJbr:o 1948 são minimos vg nada
impedindo portanto produtores tri
go efetuem transações acima procu
ra produto pt. Cordiais sds. Daniel
de Carvalho Ministro Agricultura.

o castigo �vem aí
Dias como o de hoje nos con

vidam à meditação. E para tê-la

escrita, nada melhor âo que a

sentir defronte da "Underwood".
Mais ainda: o "Diário" à vis

ta. Dia pau, sim. Triste, som

brio, céu pardacento, fisionomi
as, na rua, õntem alegres e sor

ridentes com o sol a lhes queimar'
a epiderme, mal. escondem- seú
descontentamento com a chuva

que, inipietiosamente, irrita seus

nervos, já de si tão maltratados

pela sensabàrona campanha que
faz a oposição em Santa Cata-

Os nacionalislas se

esforçaIn pela paz
Chiang !Ca_i-shek c:mvencido de que deve abandonar o govêrno

.

:\'_\.\Ql I�l, 10 (C. P.) � -.\nuncla-se que o g'ovêmo da China fêz
mals um esforço desespel'ado l?ara 'obter a paz, ao mesmo tempo que'

_..os comunIsLas desencad·earam lIl,[ensos ataques conlra a nltima linha
de defesa de .\'anquim. Os embaixadores cios EsLados Unidos, Gl'i'i-Bl'e
tanha. e Fmnça. foram c011v.ocaçlos para uma reunião n-o Minbtério do
Extenor. �ma fonte geraln�e�te fidedigna,disse que os Crês àiplomata.:;foram soÜ:C.Jtaqos a transmIllr a Sel]S governos o pedido para qu,e te11-
L�n� a med'Iaça? na &"uerra CIVIl. :\Tem os embaixadores nem o Minis
teno do ExterIOr qUIseram comentar essa noticia. No entanlo consi
d_era-se pro::a\�el, dianle dos alas de várias autoridades, que' a g'of!Stao da medJaçao ou de 11m apêlo ás Nações Unidas esLeja sendo estu-
dado. -

mentira.

Quem é que ignora que a di

fusora de Blumenau é uma so

ciedade anônima fundada sob a

inspiração do sr. João Medeiros?
\ Que "Diretrize�i" propalasse a

inverdade, achámos feio; que o

"Diário" a reproduzisse, à le-

tra, infame. t

Por que mão se diz a verdade

no órgão udenista? Por que não
Não apuramos ainda se são ver

há critér.io nunca no que publi. dadeiras as histórias que o desmo-,
ca O

teDiário"? ralizado órgão da n. D. N. vem

Faz sete dias noticiou a trans- contando. Sabemos, entretanto, CJue
muitas vezes a necesfoidade e a ur

ferência de um oficial da Polí- gência, a par da dificuldade de cer-

cia Militar, vítima de perseg1.f,- tas aquisições, obrigam o poder pú
ção politica. Que ,oficial? Que blico a fazer transações antes que

Qutros as façam. Foi em virtude'
perseguição? Não nos deu res- disso que, já no honrado Govêrno
posta, até agora, o jdrnal que, do sr. Aderbal Ramos da Silva, a

tão insensatamente, o fez. Nós administração, necessitando de di-

perguntamos.
versos carninhões, adquiria-os de

, pronto a uma das firmas locais. O
Sabemos que punidós aqueles Diário, à época, esqueceu-se de pro-

cidadãos, haveria 'mais cuidado testar 'porque os diretores dessa

no noticülrio da U D N, tão 'fa- firma são udenistas.

lho, por mentiroso, nos dias quê O povo que julgue o Diário e lhe
peça, e aos prefeitos de Araranguá

correm. Porisso neste momento e de Joinvile, os editais de concor

medifativo nos lembramos de rência que serviram à compra, res

abrir os olhos dos eleitores ude- pectivamente, de um jeep e de um

Carterpilar.
nistas sensatos - que os há, E voltem, depois, os escribas.
,>em dúvida - mas também ,�hes
fecharíamos os corações. Julga
riam sem êle. Com a razão.

Justiça] lhes pediríamos. Pu
nição. Castigo.

O sr. Osvaldo Bulcão, bom mo

ço, não seria réu, muito menos

jurado. Quase nos esquecíamos
dessa importante ,advertên
cia. Para o Tribunal, gente sem

hesitação, de muito longe, tal
vez. Isto, no entanto, é outro as

sunto. Para novo dia de chuva:
Para nova meditação.

Ião há tempo para
preparativos

Washington, tO (U. P.) - O se

cretário do Ar, SYl11ing�ol1, decl�;
rou que "não temos multo tempo
para nos preparar, repetindo a. sua

confiança numa fôrça aérea de se

tenta grupos, apesar do elevado

custo.
Ésses setenta grupos de comba

te são lJll1a parte do programa ,de
quatro anos destinado a criar até
1952 uma fôrça aérea capaz de en

frentar qualquer emergência.

\
•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEmO DQ SUL - 1.3,55

Norte

. I

Expresso Slío C1BtOvlo - LAcuu
7 horas.
Auto-Vlaç60 IUja! - Ita)a1 - II )M).

N.S.
Exipresso BruaqUeDH - BrIuIqu. -

16 boraa, •

Expresso Brusquens. - No.a Trento
- 16,SO hora,.
Auto-VlàçAo CatatrlneIJIH - JomvUe

- • horas.
'

-,

Auto-Viação Ca�1nen.H - Cllr1�ba
- li horas. \
RodovlAr1a Sul·BruU - :HIrto .Al�.

- 3 horas.
Rapido Sul·Brasllelro - JoIraY1le -

As li e 14 horas.
TERÇA·FEllU

Auto-:V:laçAo Catarinen.e - POrto .Al.
gre - 6 horas. '

Auto-V'i� Catarlnellee - CUritiba
_ 5 horas
Auto-VlaçAo Oatarinen.. - JomYl.le

- II horas.
Auto-Vlaçllo Catu1nen.. - T!)bu'lo

- 6 horas.,«
Expresso' Bto cr�.ó.lo - � -

7 horas.
Emp�sa GlórtJI - lAClma - 'l�

e 6>,S 'horu.
Expresso BrusqueIJIH - Bru.lQu. -

16 hora".
A·)to-Vlação ltaja.f - ltaj,at - II ho

ras.

Rápido Sul BruUe1ro - JoInTll. - la
5 e 14 horas. '

QUARTA·l"JIlRA
.A.uto-Vlaç6o catarlnen..

- li horas.
Auto-ViaçAo Catarin_

- II horas.

Auto·ViaçAo catulnenM Laguna
,- 6,30 noraa .

..

,
Rãpido Sul Brasileiro - JolDvU. - la

.. 5 e 14 horas.
j' Expresso Silo OrtstoTao - LaCUlll. -

! 17 ����S80 Brusquenee - Bruaqu. -
16 horas.
Auto-ViaçAo /Itaja! - Itaja1 - II ho- '

raso

Expresso Brusquenee - Nova Tlrento

I - 16,30 horas. •

� Rodoviária Sul Bruil - PGrto
- li horas. ,.

QUINTA-FEnU
Auto-VlaçAo Catarlnense'

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarmens.

- li horas,
Auto-Viaçllo Catarln_

- II boras.

Auto.Vlaçllo • Catarlnense - Tubu'ló
- a horas.

, Auto-VlaçAo C'atar1nen.se - Lacuna
- 6,30 horas.
Exp.resso São CristoTllo - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - • 1/2

• 7 112 horas.
f

EXpi'esso BrusqueIllNl - Bru!Ql18 -

UI horas.
.A.uto-VisçA o

• ltajal - ltala! - 111 no-
ruo '

Rálpido Sul Brasileiro - Jo1nTlla - la
II e 14 horas.
Empresa Sul Oeste Ltda - XapecO - ..
- • horas.

SEXTA-FEIRA
Rodo-t1ãrla Sul BrasU - POrto .Al�

- li horas.
Auto-Viação Catsrinense

- li horas.
Auto-Viaçllo Catarlnense

- II horas.

Auto-Viação CatN'lnense ...:. t.acuna
- 6,30 horas.
Expresso São Ortstovlo - LaguDe -

7 horas .

Auto·Vlaçllo lta,laf - ltalai - 111 ho
ras.

Expresso Brusquense - :8ruw.;!u.
16 horas.
Rápido Sul Brasllelro - JoinvU.

à. li e 14 horas. �

BABA0('
Catarinen.. - Curitiba

LOJA DAS CaSEMIRftS

Associação ProFissional das Empresas de Trans
portes de Passageiros da Senta Catarina

,

Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente. edital, fica convocada a Assembléia Geral Extraor
dinária da "Associação Profissional das Empresas de 'I'ranspórtes de

Passag-eiros 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 dig-na diretoria para tal fim, deliberar °
1 econllecimenlo como SIN_DlCATO representativo da respectí va cate-

Jotnvlle

- CuI10tRNI goría profissional.
Elor ianópnlis, 28 de Dezembro de 1\;48.
AlUnQ de Olioeira - Presidente.

Cumprindo instruções do Excelentissimo Senhor Ministro da Aero

Alqr.j náutica, em virtude do ofício n. 196, de 27 de dezembro do corrente
•

'ado, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa-
POrto

menle proíbido ':embarque ou desembarque de passageiros, em aero

Cuirltiba naves que exploram o "TA_,'ü·AÉREO" irregular ou clandestino, que
Jo!nYlle por ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade, situado em

São José.
Asterôide Arantes, Presidente.

JolnTtle 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 festas da Igreja. Efemé
rides nacionais e Catarinenses. Calendário da, FEB. - Épocas de paga
mento de impôstos em cada município catarinense. - Horários com

pletos das emprêsas rodoviárias e muitas outras informações de utili
dades geral. - PARTE LITERÁRIA: colaboração especiais, assinadas
por D. Joaquim Domingues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano; AI·
tino Plôres. Osvaldc Lopes, Francisco Sabaden, Arnoldo São Tiago,
Mons. Gersino de Oliveira e muitos outros intelectuais.

Esboços biográficos de Juvêncio Araújo Figueiredo, Horácio Nu·
Jo1uY11e -

nes Pires e Ogê 'MaRebach. - Contos, poesias, anedotário, histórias.

I
Pedidos de exemplares pelo serviço de reembolso postal -""'ao Di·

- Jolnvlle. retor - Comercial. '

Praca Getúlio Vargas, n. '29.
- Tu'b&rIo

.

_

"ii' Cul'ltiba

Auto·Vls,çllo
-,5 horas.
Rápido Sul BrasileJ.ro -

às 5 e 19 �oru.
- II horas.

Auto-Vlacão Catarlnense
-- e hora!!.
Auto-ViaçAo CaUrlinenn

- 6 horas.
EX1>r'!S90 São CristoTlo - �

7 horas.
Expreseo Brusqu_ - :&ru.qu.

14 horas. ,

Autc-ViaçAo ltajal - Itala! - 11 ho
ras.
Expresso BrusquetIM - Non "I'rOto

- 9,SO horas.
bpresso Glóri& - La«una - • l/I

• 7 1/2 hora•.

-

CATALOGO DE MOEDAS DO'!
BRASIL

Já se encontra a venda comi
todos os preços de moedas d�

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

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

Aéro-Clube de Santa, Catarina
aos interessadosAviso

Inscritos para a Escolal Preparatoria
Fórum inscritos para exame na Escola Preparatória os seguintes

candidatos:' Augusto Luiz Gonzaga, Miguel Digiacomo, Randolfo Santia

go Fernandes, João Artur Sanford, José Mauro da Costa Ortiga, José

Edú Rosa, Mário Moreira Leite, Max Blaschke e Paulo Roberto Franco

Cabral, os quais deverão se achar em Curitiba no dia 10 de janeiro de

1949.
A apresentação será no Q. G. da 5a R. M., ás 12,00 horas do mesmo

Dr. Lindolfo A.6.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civei -- Comercial

Con.tituiçõea de .oei.dade.
'

••el'vicoit corebtOll, em geral.
�_Orgc�mizoçõ.. contabei•.

'

Regitttrol e marcaI, di.pondo,
no Rio, de corr ••pondente.
Eleritório: Rua Alvoro d.

Carvalho n, 43,
Doa 8 à. 12 hora••

TelefoRe 1-494

'i.

i

EMPRÊSA SUL BRASILEIRA.
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Serviços de energia elétrica.
em Joinvile, Jaraguá do Sul",
São Bento do Sul, Mafra, -rs
jucas, Rio Negro e Lapa. fi.

Material elétrico para insta

lações - Motores - 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 Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina.
- Brasil.

...... lo .; .

.. ;," _.

Se ricos quereis ficar
De modo íacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo Predia

I

• ... €I'

--rASA

.... """ ..

Vende-se
Um terreno em Campinas -

São José, com 235 m-etros de
frente por 152 de fundos

Frente a Aéreo Clube. Informa

ções nesta redação.
........

V 'E'N'i:) 'É-àE'····' ','
um aparelho de chá e café de
porcelana. Tratar a rua Deo

doro,20.
. . . . . . . . . . . . . . .. . ....

SEU RElOGIO\ PRECISA DE
,

'REVISAI??"
NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA

Nossos concertos são
garantidos 1 00%

ÓTICA MOD�LO
JOAO PiNTO. 25 (Fren�e ao Tesouro

do Estado)

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• o'"

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgião·Dendista

Curso de especialização em

dentaduras r .

Raios X - Infra-Vermelho-
Diatermia

Leia, Divulgue e Assine

I '�Jornal' de Joinvile"
o

Exclusivamente com hora marcad2l'
Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te

lefone 1.427
li ••••••••• -

• ., •••••••••••••••••••••

Vende-se
Uma Garapeira nova com-,

carretinha e latão.
Tratar corri João Duarte, à-·

rua Capitão Augusto Vidal 12T
Palhoça.
............................

A DIVULGACAO
, Revisia do Paraná para o Sul do Brasil

Intercâmbio Cultural I
-

Economico Financeiro IPublicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios.
CAIXA POSTAL,577 , CURITIBA

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON.. ·

TA P. FABRICAR)
Vende-se

Maq-.Iinário Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C�

I
Vende-�e tb. só maquinário
fnformações com A. Wehmut'h _,

Brusque Santa Catarina".
,

1II:IiIIIIII •• .... 9•
'

1
'

,

I
I
,

I,

l_.�·

completo Ornam
Catarina

demais
Santa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REALIZAR DIA 22 COM TIUelO AS
GRITO DE CARNAVAL DE 1949,

EM COMEMORAÇÃO AO SEU SEGUNDO ANIVERSÁRIO O CLUBE RECREATIVO "AMIGOS DA ONÇA",. FARÃ
22 HORAS, UM GRANDIOSO SARAU 'NOS SALõES DO LIRA TENIS CLUBE, NO QUAL SERÀ DADO O

APRESENTANDO OS MAIORES SUCESSOS DO ANO.
MESAS A VENDA NA RELOJO:ARIA MORITZ A PARTIR DO DIA 17.

'ANIVERSÁRIOS:
DESEMB. SALVIO GONZAGA
Transcorre, nesta data, o aniver

:sano natalício do exmo. sr. de

.sernbargndor Sálvio· Gonzaga, de

.nossa mais alta corte de justiça.
S. Exoia, por sua hr ilhante cul

· tura e por seu trabalho dedicado
.:à coletividade, faz-se. credor de

.grande estima e consideração nos

· nosos meios sociais, onde é grau
...demente admirado.

"O Estado" se associa às home
, nagens qu-e serão prestadas ao

íntegro magistrado e lhe faz votos
,.de felioidades pessoais.

AUGUSTO CESAR
Deflui hoje o natalício do jo

vem Augusto Cesar, filho do sr.

_ Hígiuo Luiz Gonzaga, escrivão do
,.cÍvel desta Comarca,

PAULO GEVAERD
Faz anos hoje o jovem Paulo

· Gevaerd Ferreira, funcionário da

Delegacia Fiscal e Secr-etário do
Intercâmbio e Cultura da Asso

.ciação dos Ex-Combatentes desta
, Capital.

O aniversariante, por êsle mo

· tivo, será muito cumprimentado.

ARNOLDO PAMPLONA
Passa hnje a data natalícia do

-sr. Arnoldo Pamplona, represen
tante comercial muito conceitua-

· .do
.

nesta praça.
"O Estado" o Jelicita, desejan

· do-lhe fartas prosperidades.
FAZEM ANOS H()JE:

- o sr. José Martinelli.
- o menino José Nazareno, fi-

lho do sr. João Jorge Coelho.
,

- o sr; Augusto de Sá Marti

.niére, comerciante.
- a exma. sra. viuva Maria Ro

:�a Campos.
- a sta. Natércia Andrade Costa.
- a .exma. sra Maria Fragoso

Linhares, esposa do SI'. José Li
Ilhares.

- a Menina Elsa Amaral Fat-ia,
- a exma sra. Eulal ia Silveira.
- a menina Maria José, filha

. \
.do sr dr. Bayer FIlho.

- o menino Antônio, filho do
sr. Otomar Bozni.

- -o sr. Humberto Climaer, co

merciário.
- a sta. Dorotéa Rarntour, fi

lha do sr. Kurt Ramtour, concei
tuado comerciante

-

nesta capital.,
- a menina Maria Eurelia, f'i

lhinha do sr. Cristovão Nunes Pio.
res, funcionário da D, R. dos Cor, •

reíos,
- a menina Alda Ney, filha do

.sr. Alberto Alves.
- a exma. sra. Zulmira Bento

Vieira, esposa do sr, José Hipéli- 1
to Vieira, comerciárfo.

BODAS DE PRATA

� _.----------------------------�------------�----------------�
I

� I
I

A INDU·STRIA DO FUMO

r
\

-

I'

ao PUBLICO CONSUMIDOR
O SINDICATO DA INDUSTRIA DO FUMO DO RIO DE

JANEIRO comunica aos consumidores que, a partir de janei
ro de 1949, os cigarros terão 'seus preços majorados (Circular
n. 45 do Sr. Ministro da Fazenda) afim de atender .ás deter
minações da Lei n. 494, de 2-6 de novembro último, que elevou
o Imposto de Consumo pago pelo produto.

Trata-se de providencia que escapa à vontade dos fabri
cantes de cigarros, ,os quais, nesta oportunidade, corno nas

demais anteriores, se empenham em facilitar, na medida do
possreel, as determinações do' Fisco. Não houve, assim, pot
parte dos industriais, iniciativa de majoração.

Não se pode desconhecer a função desempenhada 'pela
industría do fumo na ampliação da arrecadação federal. O

Imposto de Consumo sobre cigarros e fumo, que rendia, em

1940, duzentos milhões de cruzeiros, rendeu, no ano de 1947,
1 bilhão e duzentos milhões. O acréscimo reeem-aprovado da
taxa deverá favorecer uma arrecadação de' mais 600 milhões,
de modo que só o fumo dará quase dois bilhões de cruzeiros,
numa arrecadação total de 18 bilhões. Os produtos de fumo

representam, portanto, a mais importante fonte para a arre

cadação fiscal federal.
Essa participação marcante do fumo no esforço para equí

librar
'

o orçamento - frizando-se que o imposto de consumo

representa, em média, de 50% do' preço no varejo de quase
todas as marcas, chegando em algumas delas até a 60% -

foi devidamente apreciada pelo Deputado Horacio Lafer, rela
tor da receita na carta abaixo, dirigida a este Sindicato no

dia 17 de dezembro.
"No momento em que entram em vigor as modificações

introduzidas na Lei do Imposto de Consumo, como recurso- in

dispensavel para ampliar a arrecadação federal, desejo ez

pressar os meus agradecimentos á industria do fumo, pela
eficiente coiaooração \trazida ao trabalho do relator da reces
ta e pelo. espírito de cooperação revelado nas reuniões, com o

. comparecimento dos representantes do Fisco, da iruiustria e

de plantadores de fumo. ,

Estou certo de que também os consumidores compreen-\ -

derão que a orientação adotada visou evitar o aumento de ou-

tros impostos que. recaissem- sobre artigos mais diretamente
imprescindiveis á vida do pouo bem como afastar a periqo de

futuras emissões destinadas a cobrir o. "deficit", o. que consii
tui um fator candenavel de encarecimento. da vida, em perio
das coma o atual.

Atenciosamente, subscreva-me Horacio Laier",
É oportuno assinalar que, a qualidade dos cigarros brasi

leiros oferecidos à venda permanecerá inalterada, dentro do
mesmo padrão que tem feito da nossa industria uma das mai.s
àdíantadas do mundo. Provídencías foram igúalmente toma
das para assegurar o aba:stecimento regular de todas as mar

cas nos mais diversos locais de consumo da Capital e do

.Interíor.
O SINDICATO DA INDUSTRIA DO FUMO DO RIO DE

,TANEIRO confia em que os consumidores, cientes das razões
determinantes da majoração do preço dos cigarros, continua
rão a dispensar aos produtos dos seus associados a preferência
de sempre, que será, como até aqui, o melhor estímulo à me

lhoria constante dos .cigarros bra:sileiros.
'

I
) I

í,

Comemorou, ontem, seu vrgessi
mo quinto aniversário de casa

-mento, o distinto casal Dário Gar- Icia, nosso estimado conterrâneo I
InSpctor da Farenda Rdadu�, c ��-�-�-------���--��--�--�-----���-��----�-���---�--�---�
��1�Se;i:;1:SS::·i��st�:laca:::,r:r�a:·.1 E,M ,P A. L A C ·1 O' I IVI"so an·s consc'rlBlosM. iBer-nadette Garcia Costa, 51'S.'

I
E ti f ' P , . ,

M�r.ilo Gera�do, Francisco Ped�'O � C. Is
"s n �l ar� em . al�.c�o os srs .. drs. Carlos Pinho, R.uhens Limongi ,

Dano Alcebíades man-Ia ram cetr- de o Ognibeno e as professoras Oírce Villaça e Diria Pinho, em enten- Estão sendo convidados a com
brar, na Is:reja são Franc r-co mis- tJ\�el����", com o. dr: Gov:rnador do Estado\ sôbre o Serviço de l ndús-

parecer ao quartel do 14° B. C., até
. sa pelo feliz acontecimuntn social.

. (".21. a ser mslalado no Estado de Santa Catarma.
o dia 11" do corrente, os seguintesÀ tarde. em sua residência à conscritos:Avenida Hercílio Luz, 11. 33, gr�nde U

· - A
..

.

d Onildo João Alves - André Ja-
foi o número de peSSO<\5 .migas nllSao' mar.cana a cinto - Osvaldo Meno - Gercy
que compare<?eu para 11omcnage1.r I .. !I ._ Elisa Pereira - José Henrique Ve-
o tão bernquisto .casal. ras - José Nazareno Coelho .. -

Às inúmeras felicitações .le seu CapIDtal.·zaça-O S/liA Aldo Souza - João Oliveira Ramos
vasto círculo social, jUI1taJl'03 as - Humberto Cezar de Morais -

nossas, embora tardiamer.tc, ,-0111 Getúlio da Costa Ronzott - Josévotos de perenes ventl1ra�. Gomes Filho - Valter Ramos do
OSMAR REGUEIRA Capital cs � 100 000 00 Nascimento - Diosnnos Warterlou

Ie
L • , Machado - .Hotualiuo Cipriano da

VANDA REGUEIRA Sorteio de Dezembro de 1948. Titulos contemplados: Silva Jr. - Valdemar Felipe Ma-
chado - Carlos Silva do La-Iparticipam aos -parentes e pessoas GZJ OOE IM JU go - Jair' Fontão - Achylesde SU[lS relações o nascimento de P Z .

Ipyro Diamantaras - Dácio Neves

I
sua filhinha Vanda, ocorrido em 9 •

do, covrente. na Maternidade Dr. OWD NPH DUG RUB Filho - Domingos Leandro - Fer-
,

Cn+,e Corrôa. nando Corbor - Jerônimo José
1'1

. .

I' Séde Pôrto Alegre -- Av. Julio de Castilhos 48 _ 40 an d ,

Teixeira - Osvaldino Domingos -'-., orrauopo IS, 10 ele janeiro de Alberto Balduino dos Santos19'19. I

___ Elydio Thiescll - Renato Trindade ' _

..

Moreira - Nazareno Osório Coín
bra - Lindomar Passos de Fanas
- Hilton da Costa Andrade - Jo
sé Henrique da Silva - Osvaldo
Martins Ramos - Heitor Silva -

Getúlio de Brito Andrade - Nagib
Elias Paulo - Osvaldo Marcelino
da Rocha -, Pedro Zenith nos An
jos Amaral - Osni Silva.

(

.

Ao tomar aperitivo ,
Peça Bitte,.

Aguia puro

.' .

o Aperitivo cotnpleto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o BSTAD"\- Terc•. '�Ir. tI d. 18nelro ca. ".,4

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

,......·.....- ....w_.·.·.·....·.·.·.·.·.·.......·.·.·.·.·.·.·.-.-.-.·.-.-.-.-.....-.-.-.-.-.-.-.-.

__ILIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33) -----.....,_.-

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERViÇOS TIPO'GRÁFICOS

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA
..., RÁPIDA

-

Viage com conforto
\ -

pelo
«RIPID,D SUL ,BRASilEIRO»

. Diariamente entre,

Fpelís.s-Itejaí-Jeiavíle-Eurítíha
A8ENTES

Fi·oza Lima & Irmão

Relo;earir8 Progre'iSO
de JUGEND 8P FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça .eu pedido por carta ou teJ.,grama e pague
.ómente qua.ndo receber.

N. 31 cr$ 100.00 H. 9 cr$ 260.00

Despertador de bolso
ilumina a n�i�""'"

Suíno d. qualidade

Uma maquina fotoqrafiça
americana de focil

manejo

Nono. relogio. .ão a<lompanheado. dos r••pectivo. certificados
d. garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS
JUCEND {Jc FILHO

, Curitiba - Preço TiradeDt••• 260 - Peraná
.......-_...- ..- .....-.-......._,...- -_-.-,. .-_-___._-_-_-....__-.�.-••_- .-.-_-.-_-_ .-a' _-�

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

INCl!NDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. c-s
Responsabildades ...... . � . . . .. Cr$ "

Receita •................ Cr$
Ativ@ ',' '..... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades. . . . . .. Cr$

Diretores:

80.990.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

..__.--.:. - --

DA TI LOGRA FIA
,

,

(orrespondend a

Comercial

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREqlol
Amélia M PigozZi

RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

� .....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Oferece seus serviços.•
'.

I
•

i Caixa Postal 55.
• •

Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de
.

I
Fógos flftldada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE

, .

NEM SE DISCUTE I

I AGUIAR situada no distrito de Saco dos Limões avisa a sua t;m minha casa 50 se bebe o delicioso CAFÉ
..' .• ,. MI1\11, ainda mais agora que está distribuindodistinta freguesia que esta aparelhado para atender com conto brinde, valiosas BATl';RIAS DE ALU.

"
prestesa qualquer encomenda.' .

MINIO.

�f;o:��r.t��ogel'°:��o��o f��:�uD��et��;o�l�oád:áJ!�� EscritÓrioo 'i'écoooii:oo
° ° °

I Cid' Roch,a '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 escrítórío
(Rua Presidente Coutínhc n, 22).
nos primeiros dias de agôsto, .espe-,
rando continuar a merecer as espe-
ciai-s atenções de seus amigos e

.cI'ientes.

Datilógrafa
diplomada

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

. _ ...•......••............•

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RADIO °IUOA' ZYO 9
1530 ki/odeios ondas:. médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Pedro Medeiros, Auxiliar,

TécnicaElelro ••••.•••...•.............•.....•
�

o TESOURO
Da iD&tIlUção está ao alGallM

de todos. Dá é88e tesouro 11..0 teU
amigo analfabeto, le.vand.o-o a UIIIf
curso de alfabet.ização no GrupQ
Ese�lar São J�-é, na Egeola Indu...
trlal1·de Florianópolis OU na oaw.
dral "lrIetropolitaD&.

V. Sa., já escolheu o

presen-I
ra rotativos (únicos em FIo

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

I
dade de artigos elétricos, tu-

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

., . . . .. . -..

o VALE DO ITÚAJ
ProeaJ.'f)m )la- A._.ela

Progresso,
LIVRARIA 43,�

ROSA-
,I

Telhas marca ({aRANHa» FERIO"B. REUMATISMO E
Senhores construtores: - Usem sempre em suas censtruções as afa- PLACAS SIFILITlCAS

road�: t�!�:=sM:�H:RAN��os "Colonial" e "Marselha" _ distin- MEdlliXI_" d�li Noutueira• aaçao ClUlU Clr DO' ratam.atoguem-se das demais concorrentes pela sua da .ifUia
- Classificação rigorosa . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . ..•.•••

- Absoluta impermiabilidade SENHORITA!
- Facilidade e perfeição na cobertura A ultima creação em retri-

:- Resistência no manejo e -Uílns}Jorte serante é o' Guaraná KN01t
- Queimação e�l �or�os de. alta tempe�atura e por

I
EM GARRAFAS GRANDES

,processo privilegiado. Preferindo-o B8tá
TELHAS ARANHA COBREM MELHOR acompanhando a moâ«,

,

"

...Transporte•• rêgu,ares cargas

slo FRANCISVO'-OO SUL para NOVA 1081
Informagõe. como. Agent•• '

.

Florianópolis - Carlos HoepckeS/A - CI-'Teletone 1.212 ( Eni. te1eg.
São Franeilco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- Telelone (j MO()�&MACIC

-"

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

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I.- Rua João rin�o, 44
Tel\1grama REI'" ISGM - Pmrtanúpnlís

.i
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Caixa Postal 139 '

.
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Aceita A'ge11tes' no Inferior
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Bonita exlréia do 'Paula Ramos· no Campeonato Estadual' de Futebol
O· América, detentor do cetro máximo de 1947,' foi

.

surpreendido' em seu reduto
Feito surpreendente que muito boI de 1948, em Joinvile ao impôr- jogando o quadro assim forrnado : da peleja. Paula Ramos foi ,co_ns,eguida nos

enriquece 'o seu vasto cartel de vi- se ao onze do América, campeão 'I'onico, Chinês e Nenem; Cazuza, Com tal proesa, o Paula Ramos
I
próprios domínios do antagnnís

tórias, conseguiu ante-ontem a �at,arinense de 1947, pelo escore Chocolate js Ivani; Benteví, Cario- se apresenta como um candidato tas. A delegação do tricolor retor

equipe do Paula Ramos, extreando de 3 x 2. Marcaram para o campeão ni, Nicácio, Fornerol1i. e Mandico. forte á conquista do cetro máximo, nau. á Capital na madrugada de

no Campeonato Estadual de Fute- da Capital: Nicácio (2) e Benteví, Monguilhot funcionou na direção devendo domingo próximo enfren- ôntem, tendo sido todos os jogado
tal' o Palmeiras, de Blumenau, no res hastente f'elícitados pelo estron-

Campo do Olímpico. A vitória do doso feito.
-

,

...-.-.._-_-_._-.-_---_....._-...-.-:_._-_..........-_-_._-.-.-.-_._-_-_-_-_-_-_._...,...-...-.-.-_-_-.-_..",..

FEDERA-:;ÃO. ATLÉTICA CATARV O TEMPO GASTO PELO VEN-
NENSE DE ESTUDANTES CEDOR DA CORRIDA DE SÃO
.' AVI�Q, . SILVESTRE

A Federação Atlética Catannense '

de Estudantes (F. A. C. E.), avisa Sã-o Paulo, 9 (N. A.) - O resul-

aos acadêinicos de Florianópolis tado técnico de Raul Inostroza não;

que resulveu ,na presente data, en-. foi dos melhores já assinalados no
viar a Lajes sua representação s�- atual percurso de 7.0'00 melros da
letiva de futebol que, naquela -CI-

dadé serrana, disputará partidas Corr-ida de São Silvestre. O valeu-

contra um destacado clube local. te atleta do Chile. gastou 22 minu-

do HELENO REGRESSOU NO RIO .

Avisa, ainda, que todos aquêlés tos, 18 segundos ,e 2 décimos, re
Rio, 10 (V. A.) - Sabado últi- que desejarem acompanhar a dele-

sultado que f'íca a quem do que
mo regressou de Buenos Aires o gação da F. A .C. E., a qual viajará '

via-aérea" pela TÁL, que procurem marcou em 1947 o uruguaio Oscar
ex-jogador do Botafago, Heleno de . .

lo Presidente da entidade, Acadêrni- Moreira, com seus 21 mmu os e

Freitas, atualmente contratado pe- co Renato R. da Silva, 'até dia 14, 45 segundos, assim' como dos dois
lo Boca Júniors, Divulga-se que o às 18 horas, impreterivelmente. b

,A DIRETORIA anter iores, assinalados am os por'
famoso avante da seleção nacional Sebastião Monteiro, em 1-945 e
não mais rétornará á capital por-

••......................,_

1946, com \21,54" .e 21,57" respec-
tenha. DESTA VEZ AS COISAS

MUDARAM

-_ ..__._--------

Direção de PEDRO PAm.o MACHADO

provimento ao recurso

Figueirense
provimento ao r-ecursó do Figuei
r,ense, que pretendia obter dois

pontos' na partida do Campe-ona
to citadino de 48 com o Bocaiuva,

id
'

t
\

venCI a por es e. '

Negado
'ea.

Em sessão extraordinária, 'On-

tem 'efetuada, o Tribunal de Jus

tiça Desportiva; contra o voto do
sr. José Cândido da Silva, negou

Regata interna do Ríachuele
As fortes chuvas que desabaram J Naútico Riachuelo. Ao que soube

sôbre a Capital durante todo o dia

I
mos, a competição remistica do al

de ante-ontem impediram a reali- .vi-azul ficou transferida para o'
zação da regata interna do Clnbe próximo domingo.

fiGUEIRENSE e rAISSftNDU'
. .

o propalado encontro amistoso
-entre 'Ü Figueirense, desta Capital,
..e o Payssandú, de' Brusque, que
estava marcado para a tarde de

ante-õntem, no estádio da F. C. D.,
foi transferido para o domingo
vindouro, em vista do mau tempo
reinante naquele dia.

Palmeiras
Em Canoinhas também . choveu,

deixando bastante alagado o cam

po .do Ip iranga, local onde deveria
ser travado o segundo jogo do cer

tame catarinense de futebol, mar

cado para a tarde de ante-ôntem,

x Ipiranga
entre o clube locàl e o Palmeiras,'
de Blumenau. Nêsse sentido, o re

presentante da F. C. D., TLe. Carlos
José Batista, telegrafou ao �r'esi�
denle Flávio Ferrari, comunicando
a transferência da peleja.

Renuncias no r. J. D.
Apurou a nossa reportagem que:

após a reunião extraordinárta de

ôntem, renunciaram aos cargos de

Juizes do Tr.ibunal de Justiça Des-

.Ceacurso «Miss
A comissão do grandioso Con

curso "Miss dos Esportes de' San
ta. Catarina" está presidida pelo
sr. José Gusmão de Andrade e não

pelo dr. Paulo Otto Scheideman-

CAMPEONATO BRASILEIHO
DE ATLETISMO

Rio, 10 (V. A.) - O Conselho
Técnico de Atletismo da C. B. D.
distribuiu a tabela 'abaixo, dos in
dices mínimos para a organização
da equipe do Brasil que participa
rá do Campeonato Sulamericano de
Atletismo:

100 melros rasos

masco 10;9s.
200 metros rasos

fem. 13,Os;

fern. 26
...5s;

masco 22,2s.
400 metros rasos.- masco 50,1s
800 metros rasos - masco 1m

59,Os.
1.500 melros rasos

10,0,s.
3.000 metros rasos

masc.: 4Ih

masco 9m

05,Os.
.

.

5.000 metros rasos - maso, 15m

45,Os.
10.000 metr-os rasos - masc, 33m

00,05
80 metros CQm barreiras � fem.

2,5s.
110 metros com barreiras

porLiva os srs, drs, Raul Caldas, masco 15,38.
presidente, Rubens de Arruda Ra- 400 metros com barreiras
mos, vice-presidente, e José Cân- mase, 56,8s.
dido da Silva. Salto em altura - ·fem. 1,56m;

dos Esportes» \

LeI, como por um lapso noticia
mos ante-ontem, sendo êste últi

mo mernhro d� comissão. AquiJi-
ca, -pois, a retificação.

.

.A 2a RODADA DO CAMPEONA- dos seguintes encontros,
TO 'ESTADUAL tantes da 2a rodada.

Paula Ramos x Palmeiras, em
Blumenau, reduto deste llltimo.
Ipiranga x América, em Join

vile, reduto dêste último ...

Domingo próximo prosseguirá
o campeonato Estadual de Fute
bol de 1948, com a realização

'cons-

AnilllalS
..

perIgosos
Quando lem.os o ti lula acima, pensamos primeiro nos grandes an.i

mais carnívoros tais como os leões e tigres, e também nas cobras, nos

crocodilos, nos tubarões etc. O número de homens que -cada ano são
-victimas dess,es animais oonstitue com efeito 11m numero respeitavel.

Todavia, eles não são os bichos mais pel'Ígosos para a humani
dade. Um perigo maior, e muito, é aquêle que outl'os animais cons
tituem e cujo tamanho é inversamente proporüional ao mal que fazem.

Julga�se por ,exemplo que pulga só é· incomodativa, e que não é
·dn nada perigosa para o homem? Mas é a esse bicbo pequenino que
e humanidade deve as terriv,eis pestes que tanfas vezes Jizeram estra
gos no decorrer dos séculos (no século XIV, mais da quarta parte da
popUlação da Europa sucumbiu com a "Pesle Negl'a"), É pela Bna pi
cada que a pulga 'introd.uz no üor'p·o do homem o ba-cilo da posle do
rato.

Tomando-se medidas de bigiene (destruição dos ralos e das pulo
·gas) pode-se limitar o desénvQlvimento dessa tereivel doença.

Durant.e muito' tempo também se julgou que o mosquito era um

<"mimaI eslorvante mas ,em nada perig'oso. A homens ,eminenles,1 tais
como Laveran, Sir Ro.nald Ross, etc., é que devemos o saber-se que os

mosquitos, podem servir de agentes de transmissão dlD parasita do pa
ludismo. É a picada dêles que i.ntroduz êsle micróbio no corpo do hÇl
mem onde produz as f.el:ires perniciosas. Ter-se-á uma idéia do 'que isso
significa quando se souber que o númer,o de vilimas feitas cada ano'

pelo paludismo no mundo inteiro E\fJ eleva a v,ários milhõ.es.
A -ciência, porém, não ficou inactiva e aChou para o paludismo

. l)m remédio, ao mesmo tempo prevenlivo e curtivo: a quinina.
Como medida profiládiüa, a "Comissão da Malária" da antiga Li·

ga das Nações - corlJi.ssão esta que era comp.etentíssima - reé.omen
dava tomar umá dó.s.e diária de 1100 miligramos (0,4 gr.) de quinina
dnrante tôda a estacão das febres, e, para o tratamenfo dito., uma nó
se de 1 a, 1,3 gr. de quinina por di�, durante 5 a 7 dias. 1\ão 's,e Jaz
trnLnrnpnlo complementar, mas pa'ra qualquer recidiva procede-se co

mo da primeira vez.

masco 1,85m.
Salto em distancia

5,00m; masco 6,80m.
Salto triplo - masco 1400rn.

Salto com vara - masco 3,80m..
Arremesso . do disco fem.

33,00m;'masc. 41,00m.
Arremesso do dardo

32,00m; masco 55,00m .

, Arremesso do martelo - masco

46,00m.
:DeeaLlo - masç. 6.000 pontos..

CORINTIANS X PALMETRAS

Gontin uando a dispuLa do tor
neio "R. :Monteiro", o Corinthians
Paulista venceu"o Palmeiras por
3 x 2, ânte-ontem, em São Paulo_

. MALGHER NA ARBITRAQEM
Noticias chegadas do Rio dizem

que o arbitro carioca Gama Malcher

dirigirá o encontro ,entre ,o Atléti
éo Paranaense e'o América Minei

ro, a ser travado domingo, em Cu
ritiba.

Camisa., .
Gravata., Pijameh

Meia. ·da., melhorei; pelo." me·

norel preçol IÓ na CASAtMIS
C'ELANEA - RtloC. MlJfrll

f'em.

fem.

O quadro do Flamengü, que na

última semana foi balido por 5 x 2

pelo F.luminense, no Ceará, conse

guiu, sábado último, em São Salva- Nova York, (U. P.) - Roberto'

dor .vingar-se do revés, goJeando Bruce Matliias .carnpeão de deoa-

o tricolor por 5 x o. I tlon, de 1? �nos de idade, passou a .'

I
ser o mais Jovem atlet.a a ser con-

·Ó; VÀSCÓ ·.EX'TREOÚ· 'VENCENDO decora?o com. o ?rêmio "Sullivan

NO MÉXICO Memortal", atribuído ao atleta ama-

dor n? 1 do país. A escolha é f'eita.

por votação tomada entre os ICro-.

nistas. esporLivos e Bruce obteve

201 valos de um total de 1.491. VCJ-

O esquadrão do Vasco da Gama,
vice-campeão car-ioca de 1948, rea-:
Iizou ante-ontem' seu jogo de es�
tréia no México, conseguindo der

rotar por 4 x '3 O conjunto do Amé

nica, loca 1.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • o. ••••••••••• �.

T}�CNICO,\NOJ:\TE-AMERICA.NO
PARA O PREPARO DOS NADADO-

RÉS BR..'�STLE1RO'S

Noticias procedentes da Capi
tal da República dizem que a Con

féderação Brasileira de Desportos
resolveu contratar o técnico nor

te-americano de natação. 1\11'. Ro

nert .Knapp, que se encontra fazen

do stágio nos clubes de São Pau

lo. O "coach" ianque cólaboraram
com os técnicos cari-ocas no prepa

ro da representação nacional que

disputará o Çampebllato Sul Ame

ricano, de Natação, a iniciar-se na

segunda quinzena do próximo mês

de fevereiro.

Óra, meu
• Iamigo ••••

faça como eu ... só uso PEITORAL DE
ANACAHUITA COMPÔSTO DE KEMP.
pai. ajuda o espectaroção e tem

um sabor agradóvel. PEITORAL DE

ANACAHUITA COMPÔSTO DE KEMP.

iil PUTORAL'

t�
DE

ANACAHUITA
'coml1osto de Kemp
'em � tamanho.'

.

. .'

Adquira o

vidro maior
que rende mais

Inter-ContinentcLL

fo�GRADECIMENTO
A Congregação "Imaculada Conceição", da Catedral Metropolitana,

organizadora do Festival realizado no dia 5 do corrente, no Teatro Al

varo de Carvalho, sente-se no dever; de vir de público agrade
I

cer a todos que cooperaram para o brilhantismo daquele Fe�tival.
Agradece, muito especialmente, as aplaudid�s pianista e soprano

catarinense Velma Richter e Nazira Mansur, os componentes da Or

questra Juvenil de Florianópolis, a Rádio Guarujá, qu� gentilmente ir

radiou o Festival, aos 'jornais O Estado e A Gazeta e!9 público em ge

ral.

I

tivamente.

.. - .. .
.

.. ;, .

TEM 17 ANOS O ATLETA N.1

DOS ESTADOS UNIDCYS

'tos .

.CINEMAS
- Simultaneamente -

RITZ - Ás 7,30 hs.

ODEON Às 73/4 hs.
- IMPERlAL - ÁS 8 hs,

- Sessões das Moças -

- O filme inesquecível que v:>f-

la para matar saudades!
- Uma história simples, P'}"

rém humana e sublime:
SEMPRE EM MEU CORAÇÃO

com
Gloria Warren-Kay Francis-Wal

.Ler Huston ..:._ Borra Minevitch e

sua orquestra da gaitas de bõcat
- Ouçam novamente "AWAYSc

IN MY HEART" de ESNESTOl
LECUONA!

--'- No Programa -

Imagens do Brasil 99 =: .Nac,
Preços:

Sras. e sritas: - Cr$ 1,20
Esludantes: - Cr$ 2,00
Cavalheiros : - Cr$ 3,00

"LIVRE" - Creanças maíores

de 5 anos podetão .entrar, na ses

suo, de 5 11s.
. - . . . . .. .

,
-

RTTZ - Sábado - Robert CUl\{-

MTNGS' - Mihhelle.MORGAN
'

em - A SEMANA DO TEMOR

RITZ - ODEON D�mingQ>
. COVARDIA - Gregol'y Peck Joan

BennetL.

ROXY
- Ás 7% hs.
eLc .

etc .

etc .

O OVO E EU
com

Fred Me MURRAY
-Cla1..Í.del�e COLBERT
Marjol'ie M;I\IN
,etc ...

etc ..•
etc....
- NO P'rograma -

1) - 'Noticias da Semana
Nac.

2) - Melro Jornal
- Atualidades -

Preços:
Cr$ 4.80 e 3,06
"Imp. 14 anos"
............... � ....

Lançament.o EXCEPCIONAL
O BEIJO DA MORTE

Victor :\1.A'J'CnE I '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carros para o ; interior· do Estado Bom·· biD�ulo .-

, o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceItuada ' O.runde visa.
firma Fiuza Lima. & Irmãos, é o seguinte:
RÁPIDO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba

RÁPIQO SUL BRASILEIRO - Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a. feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS .; s-, e_ 6a. Ieíras

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

i6,30 horas

Clínica Médica e Cirúrgica' do
DR. AUJOR LUZ

Médico-Operador-Parteiro
Doenças internas de Adultos e

i Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _

,

Doenças de Senhoras - Partos _

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Figado

Tratamento da Tuberculose IRaios X - Eletrocar'diografia _

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
,

Tribunal) Rua Santos Dumont, D. 8. P d V··Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6' ro utos eterlnarlOS,
__ Fone 841. FLORIANóPOLIS "

,

O, INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis).
DR. NEWTON d'AVILA fem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazendeiros

Cirurgia geral - Doenças de Senho- e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série
Bonsdêsses produtos.

Os primeiros já a venda, são:
SULFAGUANIDINA: Tubos de 11)

Dr. IUton Simone IPereira ..

12,10 horas

VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANCtA 1
A

Mello
QUER

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

PROCURE

AlfaiatariaCIRURGIA GERAL
Das Serviços dos Professores Bene

meto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oonsultas : Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

Rua Peltppe Schmidt 48

Visão maior e mais perfeita
que 8 de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
inetrução,

livros. sobre todo. OG

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital, de- Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico controle-.e tratamento

tl8pecializad� da gravidês, Distur
bioa da adolescência e da menopau

.ao Pertubações menstruais, .i:l�1,\,

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

Operações do utero, ovárfos, trom
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia, plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E Ol_'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiróide, ová

rios, hipopise, etc.)
I'hiturbi.os nervos.os - Esterililiade
- Regimes.
Consultórío R. João Pinto, 7 - Tel,
1.461
Resi,d.yR. 7 de Setembro - Edif.

Cruz, e Souza -'- Tel. 846.

ras - Proctologia
Eletricidade Médica assuntos:

e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópolis

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307 C,60 g.
"

VACINA CONTRA MANQUEIRA: Arapolas de 10 em3 e frascos de
tOú cm3.

SÓRO ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cm3.

VACINA CONTRA BRUCELOSE: "Amp.olas de 20 em3 e frascos

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

de 100 cm3.

•••• �•••••
,
••.• etConsultas: ÁS 11,30 horas e à tar

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

65 - Telefone 1.422;
..

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

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

do Brasil)
Médico por concurso da Assistên
cia a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno de Hospital Pslqulá·
trlco e Manicômio Judiciario

da' Capital Federal
Ex-interno da Santa Casa de lIlI
sericórdla do Rio de Janeiro
CLíNICA lvIÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consultl5rlo: Edifício Amélia

Neto -_ S�la 3_ diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra _
R�ldencla: Rua Alvaro de oar- B b A

-, -

V' C PS'
"

l'allio, 70_
-

ou a VIana, aClna ontra a este Ulna, etc. .... .. . .........•.

T���O��: às 18 horas Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
Oon_s,:ltório - 1.208_ dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pele Departa-ReSldenCla - 1.305.

nento de Veterinária.
Dr. Roldão Consoni Pel.o sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS âten,

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI- derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en
RURGA - MOLÉSTIAS n� SE;-

,

NHORAS - PAR1*' -contrados na localidade _de residência. do solicitante.
Formado pela Faculdade de .Medi- ,-. .. - _- - -'--, ' -

cina 'da' Universidade de São Paulo
onde "foi assistente por vários anos d�
Serviço Cirúrgico do Prof, Alípio

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

ovários e trompas. VaricoceIe, hidra
ceIe, varrzes e hernas.

Consulta.: Das 3 ás 5 horas, • rua
Felipe ,Schmidt, 21 (altos da Casa

Paraiso). Telef. 1.598
Res idência: Rua Esteves ]uniOf', 170;

Telef, M. 764 '

SRS. ASSINA'NTESDos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen
te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do praza mínimo necessario
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecídos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinários de grande eficácia, como: Ternerína (Buco-Vacina contra

Reclamem imediata
mente qualquer. irre
&ularidad" . na entrega
de seus iornees..

Representações
ou Pracista
Oferece-se 'para Laguna e Sul dCil

Estado, ofertas com detalhes &
Caixa Posta! nO" 109

L�g_llDa Sta. Cat.apina
DIl POLYDOR,8 ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteíze

H.ospital de Caridade de Flo

rtanópolís, Assistente da
Maternidade

Do

ProcístcsBrvores frutiferasDoenças dos órgãos internos, .es ae
cialmente do coração e vasos

Doenças da firoide e demais gían
dulas internas

Clinlca e cirurgia de
-

senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOG;RAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CQNSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 ás UI
horas

Á tarde das 15' ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
A-.enida Tr.omp.owski 62

F.one manual 766

Escrttõrío 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 15 de No

vembro 22" 2° andar, das 8 ás 1�

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Fh>rí e Pomicultura

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

Dr. Paulo Fonte.
Clinico e operador

C:onlultório: Rua Vitor Meireles, 26.
.

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

22_ - Telefone: 1.620

Catarina.

CASA MISCELANEA di.tri
buidora do. :Rádio. R.:C. A
Victor. Válvula. e Di,co'a
Rua Conselheiro MafraCóqueir.os Praia

AVISO
ClubeDr. Mário Wendhaue.

"'Inica médica de adultos e criança.
Consult�rio - Rua João Pinto, 16

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

lltetidência: Felipe Schmidt a, JII.
Telef. 812

........... " " " �

Muitas felicidades pelo naseimelt
O encarregado tem o prazer' de avisar aos senhores associados que to de seu filhinho I

continua fornecendo refeições e bebidas geladas. Mas, não esqueça, qne o melhol
presente para 8 seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CREDIT�
MUTUO PREDIAL.I Dr. M. S. CavalaDU '

Clini� exclusivamente de criançu
Rua Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 733
'! C A P I. T A L A R II

S.ociedade de sortei.os e segur.os contra acidentes, pessoais, c.once

dend.o mais .outr.os benefici.os de carater assistencial.
Representante em Fl.orianóp.olis:

PEDRO �UNES
Rua 24 de Mai.o 801 (Estreito)
Sor"tei.os men�ais., mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da ]óia

inicial de Cr$ 11.1,0.0 apenas.

Participação DOS lueros
V".-..-_-_-_-.-...-_-.-...-_-_-_-......-_.w-_-_-_-.-.....-.-_-.-.-.-.-Me. _-_-.-.-. _ .MM _ • -_ • .,.

Pedim.os a.os n.ossos distint.os leit.ores, .o .obséqui.o de preencher o

c.oup.on abaixo e remetê-I.o à n.ossa Redaçã.o, afim de co:nfpletarm.os
quant.o antes, .o n.oss.o Cadastr.o S.ocial.
N.olne -

.

Rua ': . .• Est. Civil ...........•.. D. Nasc. . � .

:Mãe .............................••..•...••....•.............

Artigos de uso

doméstico
:V.ocê poderá ganhar de Cr$ •• _

50,.0.0 à Cr$ 100,130 diári.os, venden
do artig.os 'de c.onsum.o d.omestic.o.
Informações ma Praça 1 de No

vembro D. 22 - 2° andar.
••• "': ••••••••••••••••••••••••••• -r

SEOE S.OCIAL.;

POIRTO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTR'IA N.O 68 • 1.° ANDAR

CA'X" POSTAL', 583 - TELEFONE 664() _ TaEGRAMAS: .PROTECTORA. Pai ..............................

'Empreg.o .ou Carg.o . - . .. .. -- .. '. .. . - - .

Cargo d.o Pai (mãe) . _ .. " _
. -. _ .

Observo '. - .. ; .. ,
. .

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

'\'
..

Agenca Geral para 8tH.,Vatarna
, �ua Felipe Schmidt, 22 -Sob.
Caixa Postal, 69 Tel. "Protectora" FLORIANOPOLIS ••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••

I
I
I
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o MOMENT8
Na econ,omia catarinense, a

produção agro-pecuária conti

nua assinalando índices eleva

dos e de expressivo e contínuo de

senvolvimento. O fato merece es-

. pecial atenção dos que,
.

conhe

cendo as realidades do instante

que vivemos, em que se torno.u
generalizada a crença no âeci

sivo poder da produção dos cam

pos para minorar as angústi�s
de uma crise avassaladora, nao

devem deixar de receber com

agrado e com aplausos as ini

euitioas que representem qual
quer parcela de ínterêsse por

aquelas atividades salvadoras.

Áreas sempre maiores de cul

tura of(3TeJCem, anualmente,

grandes quantidades de produ
tos, aos quais a assistência dos

técnicos oficiais oferece pers

pectivas de lisonjeiro apuro qu�
lificativo. Assim na produçao
agrícola, como na pecuária, em

que os produtores inteligent':,<:
tudo têm feito por elevar a nt

ceis cada vez superiores as espé
cies, em correspondência às

naturais exigências dos merca-
I

dos.:
Testemunho âêsse empenho

selecionador e de quanto impor
ta aos nossos. pecuaristas e agri
cultores a melhoria dos rebanhos

e culturas têm êles- dado nos su

cessivos certames que se reali

zam em nosso Estado periodi
camente, ' sempre com extra

ordinário êxito.' Agora mesmo,
se anuncia paro. março do cor

"ente ano a sa. Exposição Agro
Pecuaria e de Produtos deriva

dos, a realizar-se nos dias 12,
13 e 14 do referido mês. Esse

grande certame terá como sé

de a cidade de Lajes, que é um

dos nossos' maiores centros'

criadores e onde tambem já se

iden-efetuou, há poucos anos,
tico empreendimento.
Como acentuavamos, o fato é

muito auspicioso, não só porque

proporcionará aos curiosos do

estudo da evolução .âos nossos

rebanhos e da apreciação dos

progressos da nossa policultura,
interessante exibição, corno por

que fornecerá. aos interessados

oportunidade de uma revista do

que de mais apresentável' e dig
no de notp exista como resulta

do do labor pertinaz e acurado

pelo aperfeiçoamento dfl produ
ção agro-pecuária.

.

Como aconteceu' no anterior.
certame e coino, alias, sóe acon

tecer sempre que uma reunião
dêsse gênero se anuncia em

qualquer região do país, a aflu
ência de exibidores promete já
ultrapassar as espectativas dos

organizadores, o que constitue

garantia de excepcional êxito ao

brilhantismo da realização. Nem
sómente de tôdas' as zonas de
Santa Catarina, mas ainda dos
Estados vizinhos, se inscrevem

concu1[rentes a essa Exposição
Agro-Pecuária, de que é certo se

colherão os mais desejáveis re-

8ultados práticós:

Aos Catarinenses, como nós,
grato é antecipar a nossa fun
dada confiança em que o próxi
mo certame de Lajes atestará â
sua feliz oportunidade, como

concreta mostra da capacidade
produtora dos nossos homens do

campo, bem como constituirá um

motivo a mais para que espere
mos das atividades rurais uma

recuperação que absolutamente
não poderá prescindir delas. Por
outro lado, contribuirá para jus
tificar e fundar em sólidas rea

lidades as intenções governa
mentais ao encontro das neces

sidades econômicas e sociais dos
produtores agro-pecuaristas.
Convindo, alias, insistir em ou

tros aspectos da próxima Expo
sição Agro-Pecuária de Lajes,
permitir-nas-emas voltar ao as

sunto, oportunamente.

Dr. Afonso Maria a p'risão do Primaz '�a HUDgrim'
Cardoso da Veiga Como é do conhecimento d08 Diz o primeiro no original:

nossos leitores, foi preso, há pouco, "Excelentíssimo Monselhor Mon-'
Para tod-os os que convivem com

num gesto de violência, o Eminen- tini _ Vaticano � Roma.
,

o ,sr, dr. Afonso Maria Cardoso tissimo Cardeal -Mindszenty, Prí- Inteira Arquidiocese une-se ,qôr
:da Veiga, e lhe admiram as qualí- maz católico da Húngria. Santo Padre pelo ultraje pI'Ísão'
dades de carater e bom Cloração, o Dito gesto, como era de esperar, Cardeal Mindszenty estrênuo de-·

motivou uma onda de protestos em fensor Igreja liberdades humanas.
dia de boje é de expansiva ale- todo o mondo, levantados não só- Ar.ceb ispo O'liveâra.
gria, pois, assinala a ef,eméride na- mente pelos católicos, mas pejas
t I" d I os distinlo e almas bem formadas. •

.

a icia aque e n so,
A 'Arquidiocese de Florianó�olisestimado conterrâneo.

não podia silenciar sôbre êsse jus-
Quer na Chef'i a do Serviço do to clamôr. Abaixo publicamos, dois

Fomento Agrícola do Minislério cabogramas dirigidos um a Sua

da Agricultura em nosso Estado, Santidade, o Papa Pio XII, por in
termédio da Secretaria de Estado,
'outro ao Govêrno Húngaro,quer nos nossos meios sociais, en ..

de sua pessoa ocupa logar de re

levo, sempre se impôs á estima

de seus amigos por sua retidão e

desta das virtudes de espírito.'

Bogarí ganhou de
Trumao
Hollywood, 10 (U. P.) - Duran

te sua campanha presidencial, ao

ter conhecimento de que a espôsa de
Humphrey Bogart, a estrêla Lau
reen Bacall, aguardava um filho,
Trurnan preocupou-se muito COm

Q sexo da oriança,
,

"Se fôr menina, você me pagara
dez dólares", disse o presidente a

Bogart, "Se Iôr menino, ganha vo

cê".
Foi menino e o presidente está

em oi vida.

"Gouvernement Hongrois - Bu�
dapest.
Evêque catholique prie accuillír

respectuese formelle protestation.
prison Eminence Mindszerity dont
le crime consiste defendre droít
Eglíse libertés humaines.

Archevêque Domingues Oliveira.,

Marshall e a soltdertedade
americana

Sua demissão entra em vigm- no proxima dia 20

tado dentro da estrutura da ONU.,
Marshall ta. bém participou da
conferência de Bogotá, em abril
.de 1918, onde foi aprovada a Car-
f a Orgânica da Organização dos:
Estados Americanos e a Declara

ção, Económica, que ainda não
foi ratif'icada, nem' posta; em vi

gor.
Por outro lado, a insistência'

das nações latino-amer-icanas na

realização de um "pequeno Plano

Marshall" para fomentar o cres-

cimento econômico interamerica

no sóbre bases similares ás do

prog-rama de reconstrução da Eu-

rapa, foi inutil, e o programa.
económico dos Eslados Unidos pa
ra a América Latina continuou
nas bases já anteriormente estabo?-'
Iecídas. Contudo, cabe notar que
Marshall considerava o programa
da reconstrução européia Clamo 0-

ferecendo amplas possibilidades
ás nações lal.iuo-arner'icanas atra

vés das compras a serem feitas
ali. :f�,sse resultado foi positivo..
embora os henefdcios não se te

nham distribuído de maneira uni-

V.rASHINGTO:\', 10 (U. P,)
Segundo a opinião de diploma
tas latino-americanos, o general
George Marshall passará á histó

'ria censo o secretário de Estado

que maiores oontrinuições fêz pa
ra a so tidariedad e no terreno da

defesa continental' e da, o rganiza

cão politica, mas por outro lado

só ocupará lugar secundário no

que diz respeito ás relações eco

nômicas continentais.
A demissão de Marshall entra

em vigor no próximo dia 20, Com

antecedentes estratégicos mundia

is, foi o pr-incipal funcionário do

governo norte-americano- na luta

pela realização das declarações
e formuladas em Chapultepec e no

pacto interamericano de seguran

ça, .assinado no Rio. Marshall as

sistiu Lambém á conferêncÍa inte
hoje: ramericana do Rio, realizada de

agôsto a setembro de 191.7. O Tra

tado do Rio ele Janeiro deu aspec
.

to def'iuitivarnente histór-ico ás

relações regionais das nações ame-

ricanas contra a agressão, interna
e externa, e constituía o primeiro
acôrdo regional de defesa concer-

Dep. �opes V·
.

. SERViÇO DElelra METEOROLOGIA

forme.

A pessoa 'que encontrou pede
se o obséquio de entrega-la nes

ta redação que será gratificada.
Retornou a esta Capital, em

companhia de sua dígníssíma
esposa, o sr. cel.

.

Pedro Lopes
Vieira, ilustre deputado pelo P.
S. D, na Assembléia Legislativa
do Estado, e Presidente da Co
missão Permanente daquela Ca-

Previsão do tempo, até 14 horas
do dia 11.
Tempo: Instáve1, com chuvas

trovoadas.
Temperatura: Ligeiro declí nio.
Ventos: Predominarão os do

Quadrante Sul, frescos.
Temperaturas extremas de

Máxima, 28-5. Mínima. '22,6.

Ca�eDdário Goodyear
para 1949

Vêm alcançando grande sucesso

e estão sendo muito apreciados os

calendários - Goodyer para 1949,
cuja distribuição já foi iniciada.
Desta vez, a Goodyear escolheu a

Bahia, com seus aspectos pitores
cos e suas paisagens cheias de evo

cações históricas, para o tema do
calendário. que é uma pintura tipi
camente brasileira, perfeita em

seus mínimos detalhes,
A graça e a beleza da mulher

baiana, nos seus trajes caracterís
ticos, estão alí bem realçados e, ao

fundo, as vetustas construções cen

tenárias evocam um 'passado rico
em tradições, exemplos de traba
lho e aruôr ao Brasil.
Não podia ser mais feliz a com

posição, fiel na reprodução da ce

na, rica em côres, tornando êsse ca

lendário Goodyear, sem dúvida al
guma, um dos trabalhos mais
atraentes e interessantes no gênero.

sa.

O honrado correligíonárto e

distinto amigo, que também
exerce o cargo de Presidente do
Diretório Municipal do P. S. D.,
fôra a Ponta Grossa, com sua

exma. senhora, afim de assistir,
naquela cidade paranaense, â
formatura de SUa neta, ali resi
dente.
O .seu regresso, depois de al

gum tempo de ausência, é moti�
vo de satisfação especial para
os seus amigos, admiradores e

correlIgionários, que o terão no

vamente em atividade, no meio
�ocial em que se impô," pela �i..!3.

elevação de caráter, pelo seu

equilíbrio e pela sua lhaneza.
"O Estado" cumprimenta-o.

Pulseira de
Marcassita

Perdeu-se uma po Clube 12 de
Agosto, no dia 31 de dezembro
último, no baile de São Silves
tre_

Retiro espiritual
Convocados pelo Govêrno Metro

politano, encontram-se nesta Capi
tal, hospedados no Colégio Catari
nense, gentilmente cedido, os

Revmos. Sacerdotes diocesanos" pa
ra o seu Retiro Espiritual anual,
que começou na 2a feira, 10 do cor

rente.
Dito Hetiro, que será pregado pe

lo Hevl1lo. P. Frei Felicio de Vas
concelQs OFM., durará três dias,
encerrando-se no dia 14 de manhã,
com missa solene, celebrada por
Sua Excia, Revma. e comlrnhão dos
'Revmos. Retirantes, que farão a

sua profissão de Fé e juramento
antimodern1stico nas mãos do sr.

Arcebispo.
Na tarde dêsse mesmo dia já os

Revmos. Sacerdotes todos ou em

grande parte se retirarão para as

suas paróquias, entregues a seus
vários misteres.

'

FRECHAND,O...
Outro dia destes, em palestra com o meu excelente ami

go dr. Armando Ferreira Lima, agrônomo fi t cssanitar ista do
Ministério da Agr ioultur-a, percebi-lhe sóbie o .braço o rela
Iór io que, como Chef'e da Campanha contra os gafanhotos no

Estado, ap resentára aos seus superiores,
Lembrei-me cio Carlinhos Lacerda e do Diário, com suas

acusações de que somente os municípios ·pessedistas haviam
obtido áuxilio contra a praga. A arguição não merecia resp os
ta que ela se respondia a si mesma, dentro da mais elemenlar
lóg·ica. Para combater os gafanhotos apenas nas á:-eas pesse
distas e deixá-los à vontade nos terrenos udenistas, ser ia

antes de Ludo exigível que os esfomeados aciideos passassem
ú espécie racional, tirassem carteira de eleitor, declarassem
incondicional solidariedade ao' P. R. D. e carregassem a tira
colo um mapa de Santa Catarina com as divisas municipais
muito bem esclar-ecidas.

Sem isso, e conhee ida a espantosa mobilidade dos "f'aga
nhôLos" - verdadeiros judeus errantes elo reino animal! � inú
teis e perdidos sedam lodos os esforços do combale, se res-,

trilo aos campos pnliticamen te aelministràdos pela facção
majori Lária.

_ '.

Apesar de a increpação nuclearmente lola nao resist ir
à menor pitada de crítica, tive curiosidade de ler o relató
rio que o Armando pretendia já soterrar na pasta. Surdo aos

protestos, arrebateí-lhe o documento e vim examiná-lo aqui
na redação" ", _ ,

E para que o Car-linhos Lacerda e o Diário nao ignoras
sem anotei alguns dados bem interessantes.

,

1 o - Onde o Serviço mais gastou, em menos tempo, com

pes�oal no combate aos wrideos, foi em Ar�ranguá - muni

.cipio udenista, As folhas, de pag'amen[o alI acusaram ""

Cr$ 10.930,00, enquanto que ,em Cl'eSCillma _e Orleans �ll,ntos
não iam além de Cr$ 14.040,00. EJ11 Tll'barao 'o total 101 de'

Cr$ 3.59500 e em Urllssang'a de Cr$ 4.045,00.
2° - :Quanto ao inseticida usado (H. C. B. a 1% de isomero

gama), a distribuição por município foi a seguinte:
Araranguá ' ..... ',." ". , , . , , . , " 30�798,370 kg's,
Cresciuma .""., ... "".,.""... 9.245;150 kg's.
Tbbarão .. , .. """."",.""., 2S:47&;3OD kgs.
Orlean.s .. " ... , , , . , , . , , , , , , , , . , , ,. 10,140,000 kg's.

e outros oito munieipios foram cousumidos 88.083,470 kgs, de
inseticida. Entre essas comunas apenas Ararangu,á tpm adi

ministração udenista. E juso[amente Ararangua recebeu

mais de tLm terço do insenticida consumido.
Aos outros sete municipios, todos pessedistas, restara.m

apenas dois terços do taLaI do veneno empre!?ado. Diante ,dIS
so, a pergunla - Qual o muni-cípio mais assistIdo pe�o ServIço'?'

30 _ Na campanha do Oeste e da Serra o �ervlço gasLou,
por municipio, ,em folhas de pag'!lmento, ars.emco, farelo, ga

zolina, transporte e 'peças, o seguwte:
Caçador .. ,." ,.".".,

70.178.10,

Campos-Novos .,....................... 55,554,60
Joaçaba , .. , , .. , .. " .. " , 53.586,110
Videira "." .. "."."., ... ". � " .. 37.392,50
Concordía ., .. " .. " , .. ,

, 30.487,10
Lajes ,

, "", .. ,
, 3,082.10.

Chapecó "
,.",.'" J. , • , •• , •••• , 27.426,50

Canoinhas .. , .. ,." .... ,."" ... ,....... 27.208,00
Porto-União ,." .. ,"', .... " .. ,',.".;' 19,�30,00
O ún.ico muni-cipio udenisla desses todos e preCIsamente o

primeiro - Caçador, E dos outros, todos pe,sse�istas, a mIl�nordespe.sa foi feiLa no maior reduto sJtLlaClO�llsta - _aJe�
Porque? Porque o ,C;erviço alendeLl a n�cessldades e nao �
política. Daí a eficiência que soube dar a campanha e os aus-

piciosos resulLados coIbIdos.
"

.
_

Com os meus cordiais abraços de tamand�Ht up GaIlll1ho� e

aos vorazes escribas do Diá1'io e, �CI1l m,aIs nem men�s.
Glulhe1'1ne Tal. '

NOSSA SENHORA DO SAGRAHO
CORAÇÃO

�

Por uma graça, alcançada
R.R. M.

COURA CUPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURa CABELUDO.
,TÓNIC,O-:'<�PILAa
�ÓR 'iJ(�"E'l:tN�;'À
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