
Ciume de médicos••• --Inveja e despeito•••-? A CAMPANHA DO VESPERTINO UDENISTA CONTRA ILUSTRES ClíNICOS QUE EXERCEM SUA PROFISSÃO EM SERVI'ÇO DA LEGIÃO BRASILEIRA DE AS
SISTÊNCIA É, APENAS, UM CASO DE CIUME, MUlTO COMPREENSíVEL. .. os DRS. KGRIPA DE CASTRQ FARIA, AGREDIDO PELO JORNALECO ONTE�, CO
MO o FôRA NA VÉSPERA O DR. ADALBERTO TOLENTINO DE CARVALHO, DESPERTAM A INVEJA DE JALGUNS COLEGAS, A�ÇULADOS AINDA /MAIS POR

\ DESPEITO POlíTICO. \ .

DE AMBOS AQUELES ILUSTRES MÉDICOS TôDA A GENTE SABE QUE SO€ORREM, DIÀRIAMt:NTE, NUMEROSOS ENFERMOS, ATÉ NOS DOMICíLIOS DESTES. o
DR. AGRJPA DE FARIA TEM DIARIAMENTE CHEIO DE CONSULTANTES POBRES O,SEU CONSULTGRIO: AMBOS, OS HONRADOS ClíNICOS, DAO GRATUITA
MENTE A TODOS o RECEI1UÁRIO E A MUITOS TAMBÉM O REMÉDIO. OS POBRES LHES SAO GRATOS. OS COLEGAS, POUTICÃNDO NA1J. D. N., LHES TÊM

.

: INVEJA E CIUME .. '/ E É Só!

nome, corno o fez o PSD, e, na

certa, êste candidato se sentaria
naquela Casa. Profliqamos o exem

plo uâenista, nurs, simultaneamen
te, -uos felicitamos, porque é me.

Conforme noticiamos, logo que

nos 11m. eleitp a não, q,uercp uada aqui chegaram as primeiras no

ticias sõbre o surto de gripe na
qom.-f 1,!·a!/u'llO. ,A s .CO�I ivões, no

tcg'lslall,vlJ, rrue o (i(gom..... E.uropa, O Departamento Naclo-

Apesar da lição das urnas, nada
naí de Saude, Publica solicitou

aprooeitoii a gente que desorienta
2,0 Itamarati sua interferência

aquele partido em Blurnenau; Vi-
no sentido de pedir aos nossos

mos, ainda recentemente, ser subs- representantes nos países atin

tiiuido 'o sr, Frederico Buscli gídos informações precisas sôbre

pelo sr. Cândido Figueiredo. A. mi.
a ex:ensão do mal. Estas infor

ruiria udenista aplaudiu com entu- ma.çoes acabam de c��gar e são

siasmo a. troca, t; na. verdade uma fel.lzmente, tranquíüzadorrts,
- '. - ,

.. , --�'� revelam que o su t d
.

'minoria deseleçanie inceniioado- I P(:h�, ..

.

r O e gri-

ra das arrMças clQ �1:', Antônio Pi- pe e dê caráter benigno, não a

aueiredo, potWtJ se lh� tltmtlo que o t>res�ntando, aSSIm, nenhuma

Município sé pn}udlqite com a
gravidade. De qualquer modo,

falta de lato e de habilidade do entretanto, estaríamos ,ãpare
vacilante político que, hoje, está lchl'ados para qu�lqu�l' �merg�n
com a UDN, apoiando o sr. Adol. a, com? ,tambelfi contu�uara a

to Konder, quando; ôniem, atrabi- severa �Ig�lan�la que est� sendo

Iiãriamente, arrancaoa os palmitos' P?_sta ��pr!t!ct n� n�vlOs e a

que os amigos. daquele político pa-
VlOeS pt ce en es a uropa.
...........�-,-----_._-----

l'a h01l1JH'lag,ea-lo, colocavam na

1'iltlAB de novmnbl'o, em uma Veni'lh

WASHINGTON, 14 .(D. P.) _ O deiro. provocação aos sentintNl!ítôs

presidente Trumarj, em entrevÍsta de amüade e simpatia que, ,na tu
coletiva declarou que llédlrà mlmente, têm todos Os mOl'tais.
novamente ao Congresso que. lipro- Até mesmo os que sinup'á'tizam com
ve a lei de padronizaçã'o dâs fôr
ças armadas latino-americano, pos

o sr. Ronde?'. Merect'l'lt respeitados
l[loldes das fôrças atii1>.rd'âs dos Es' também os 'funs de 'sua indefectí
tados Unidos. O presidente não for _ vel pastinha, ip't!!(f.a lnoça.
neceu outros detalhes, dizendo apé- Não é de 'ifé 'lidmil'ár que, mais
na� que iria renovar seu pedido no dias mellOS il.'ras, o _}l'.. lf'igueired.oGDnge:-esso para aprovar a medida':1

IJma'
.

obra .en"d.eta qual, �()nhecida �0!11O lei. de Pa- declm'e g1lerj'a ao govêrno do Es·
ti dronização Militar Inter-Ameriea- tado, na 'dnsia de cal'taz a seu pro,

MOSCOU, 14 (V. P.) -. O pro- na, deixou, bor duas vezes de u"1:lter. ttt,be1'azde abdomen. Ttldo é ado
fessor Bogatrev anunciou a des- fi aprovação QO Congresso. O pro-) l1iiSStvil 'em s-e tratando do Pre
coberta de uma ohtá inédita do jeto, tar corrH.> f.o� el�viado ao :JffCl fe'ito '(te BlumenatL Pouco se lhe

d ·t P t Co�gresso,. faCllItana nos palses:.' "
',.

"
'"

.gran e composl or, tusso e. er latinos-amerIcanos a compra de su-;
da tJ.tte·o Mumctpzo va bem ou mal.

11ich Tchaikowaky. primentos militares nos Estaüos\ i'le. não, é de lá, nem, lhe interes
Bogatrev comun1cou ao depar- Unidos, incluindo Utmbem a lrâh1\"C" sa o luga?'. Só para ganha1' dinhei�

tamento de cornIlosições do Con- rên�ia de materi�l ':!o. exe-rCito, da' ·rlJ. 'Em;ical'.
servator·io de 'Moscou que, a mannha e da aVlaçao para àS 011-' O

..

l"
Iras repúblicas americanas ... O pra.) .. ,'

sr. Ji'tquez1'edo Pa mt:o e, sa·

. obra é uma cantata escrita em jeto tamebm daria poderes ao go-. btda, calculadamente, 1tn� lllcoeren-

1872, para {) bi�c�ntenário de vêrno para ajudar o� países 'laU- te contumaz. ôntem, na campanha,
nascimento de Pedro o Grande, n�)"american? a treinar e "t'eo"r'ga- "nacionalista, safadamente, falava
e foi descoberta perto de Klin, mzar. suas força,s. �o mDdelo norte- mal do elemento indígena, para se

na residenda '(io musico, trans"'- amencano. No ultimo Congresso, a ... .

medida foi aprovada pelo Corui;1) znsl�uar Junto a estrangel1'os; en-

formada em museu. de Relações Exteriores pê)J�ém não quanto que, junto áquele, metia o

Trata-se 'de uIDa peça pará chegóii ao plená:rio dO' Seriádo. pau: nestes. Um topa·tudo danado.
côro de orquestra e solo (te- Ontem, o sr. Forrestal, secrebl'i_o' Esperemos mais um pouco por
Dor), que -será executada, nesta .lIa Def�sa, dedaro�. q\l� esta l1:e�.I.- sitas realizações atte' segundo teso

.' da, sena uma das que eledeselluJa / .. . ,1. '

_,temporada, pela Orquestra Sin'-
cspecJ§llmeqtc vér aprovadas pelo temwzho pa1'ltdarzo, saltara� a

iônica,' rí6v'0 Congress0. ·ufa. Nós, antecipadamente, (hvel'-

o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

e D. Gerente: SIDNEI NOCE.TI - Diretor Dr; RUBENS DE ARRUDA nAlll0S
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Ano xxxv . J 10.438floriànópolis-��bado, 15 de Jan iro de 1 '149

Serão afetados quase 3 milhões '�' blomenaeunse vai
.

de estrangeíres . tirar dtsforra /

A, lJTD;V de Blurneiuni sempre foi

Ilalle8nos e espanhol·s na 'mdl·orl·u uni aglomerado de cidadãos onsio-
• U sos de posição naquele 'Municipio,

BUENOS AIRES, 14 (U. P.) -r--z- Quase 3 milhões de estrangeiros se- De mando. Muito ndrcisismo e ne
rão afetados pela anunciada emenda de Perón à Constituição argentina, nlium. desapego à desmedida am
a fim de compelir os estrangeiros residentes no pais a se naturalizarem bição dos que a compõem. Tanto
ou deixar o país após dois anos. Esse total inclui cêrca de 1.000.000 de assim é que, até' hoje, não conta a

italianos e de 700.000 espanhóis. Esses povos se adaptaram fàcilmente à Assembléia ,Legislativa Estadual
Argentina, em virtude da semelhança de linguagem, religião e costumes.

Outras minorias razoàvelmente considerá veis incluem cêrça de
-60.000 alemães, quase o mesmo número de. russos, na maioria russos

brancos, cêrca de 40.000 inglêses e 10.000 belgas. Outras comunidades es

trangeiras, inclusive de norte-americanos, são menos importantes.
As últimas estatísticas oficiais de estrangeiros residentes no país,

datadas de 1942, revelam a existência de 2.376.521 estrangeiros, repre
sentando 17.58% da população total da Argentina.

Reunião, a 20 do corrente

com ura-representonte seu. Se [os
sem menos ineptos, [acil lhes se.

ria uma cadeira na Assembléia.
Nada menos de trés candidatos
concorreram. à depuiaçtio estadual,
não se elegendo um; Um, apenas um,
çrauem, Concordassem com Uln só

BUENOS AIRES, 13 (A .. P.). - A Assembléia que redirigá. a nova

Constituição Nacional da Argentina reunir-se-á provàvelrnente no dia 20
do corrente.

Originariamente, planejara-se a l:ealjzaçãn dâ sessão preliminar pa
ra o dia 17 de [aneiro, mas hoje, na reunião dos delegados fio partido pe
ronista, propôs-se a data de 20 de janeiro. Ao que se acredita, os radi
cais, provàvelmente, aceitarão a nova data.

Os peronistas, que conquistaram a maioria das' cadeiras, votaram a

favor do coronel Domingo Mercante, governador da província de Buenos

Aires; para o pôsto de presidente da Assembléia Constitucional,
A maioria também apoiou Hector J., Campora, presidente da Câma

ra dos Deputados, e José G. Espejo, secretário geral da Confederação
Nacional do Trabalho, para as funções de vice-presidente e segundo vi
ce-presidente da Assernbl éia, respectivamente.

Entrementes, os radicais anuhciararn que assistirão à Assembléia
mas permanecerão leais à qualquer modificação da Constituição Nacio
nal enquanto existir a atual falta de garantias, o que torna impossivel
() direito de expressão das idéias,

'

\

Exptl18Ds da
Aca4emia
xoscon. 14 (D. P.) __;_ A Aca

dep.14'a de Ciências reunidas em Len
�'fJrado, expulsou três cientistas
ócidentais da sociedade: Sir Henry
Dele .

da Inglaterra: professOl' Her
man 'Muller, da Universidade de In
âiana, e Olai Broke, da Noruéga.
pele e Muller haviam anteriormente
resignado a,os seus lugares, em vir
tude de discordarem da politica n<ls

sa no campo da Genésia.

IPadronizaeão das
for�as . armadas.

RESPOSTA DO P.S.D�
A UDN perdeu as eleições munICIpais no Piauí.

Derrotado o govêrno udenisb
Damos, hoje, detalhes sôbre as eleições há pouco realizadas nos

municípios de Caracol e Cooral, do Piaut.
Relativamente a Caracol, temos a acrescentar que se trata de um

município novo, onde era lider pessedista o sr. João' Maia, assassinado,
h'á tempos, por um udenista, quando em viagem de propaganda política.

Notícias enviadas de 'Terezina, i'�fürI11am que o PSD de Caracol es
lá interpretando sua vitória como resposta dos pessedistas às persegui
ções que sofreram por parte do govêrno udenista .do sr. Rocha Furtado.

São êstes os resultados completos das eleições em Caracol: PARA
pnr;:}�h�ITO - J"ime Dias de FIgueiredo (PSD) 412 votos, Rubem Ma-'
cedo Irmão (UDN) 272 votos; PARA VICE"PREFEITO - Aniceto José
Hosado (PSD) 401} votos; Luiz Ribeiro Soares (UND) 266 votos; PARA
VEHEADORES (eleitos) - Pedro Ribeiro Soares (PSD) 110 votos;' Ed
milson Ribeiro 'da Silva (PSD) 96 votos; .João Rodrigues Dias (PSD)
80 votos; Ancsio Correia- Maia (PSD) 57 votos; e Vitalino Rochà Soares
(UDN) 61 votos; LEGENDAS - PSD: 412 e UDN, 265.

Relativamente a Cocal, foi o Seguinte o resultado: PARA PREFEITO
� João Faustino de Brito (PSD) 465 votos e Antônio Damasco (PTB)
423 votos; PARA VICE-P�EFEITO - Raimundo Alves Pereira (PSD)
472 votos e Edmundo Vieira de Brito (PTB) 418 votos; PAHA VEREA
DORES - (eleitos) - PSD - Felipe Fontenele Filho, 170 votos; Adau
to Machado Torres, 134 votos e Pedro Delfino Cardoso, 65 votos; PTB
- Ladislau Albino Gomes, 197 votos e Homero Vasconcelos, 101 votos.

N- tet
e ..

I'"
Falta o essencial aos reda-

ao CODS ·1 U! ,'perigo "D;ári�?,�e'�alt:��l�:!ô�ue��aorso'" ��
o surto de grlp'e quele faro que é o sentido intui

tívo dos' detetives experimentados.
Chegaram as informações O fracasso os persegue, como
solicitadas pelo Itamarati ainda persegue nossos ouvidos a'

música do samba carnavalesco ...
Onde estão, está presente o "ti

nhoso", para inspirar-lhes das su

as tropelias. Tudo ",�rrado> mesmo
Não há meio de acertarem uma

só.- Uma só pelo menos, para ficha
de consolação. Atacam rijamente
um suposto p-onto vulneravel e,
quando já lambem os beiços no

antegóso de uma vitória irrespon
dível, esbarram com a rocha \ du
ra da verdade, que os rechassa e

suas mentiras, sem dó nem pie
dade. . .

Mirag'êtrl pata eles é realidade ;
onde supõem descobrir uma

fraude, um abuso, uma per

seguição, até mesmo uma la
droeirazinha ou ladroeira grossà,
há sempre o desmentido formal"
írr.ecusável, inconteste, que os faz'

retroceder, parar, "desmelinguir
se" todos.

Cusparada que projetam contra

alguém, dá uma voltinha no ar e"

zás. .. pespega-se-lhes nos loIh1OS •.
Não ha jeito, para aqueles desa-·

gimos. Conll,ecemos bem Blumena�t jeitados.
e a casta de políticos lldenistas O -caso do major·fiscal e .outros'

qtte o têm -infelicitado. Temos semelhantes, têm sido um diesas,. ..

cel'teza de que no p1'óxirno pleito (l tre.

partido do S1'. Adolfo Konder, tão Dá, até pena. Convenb amos· qUe'
atacado anos atrás por Setl desca- esse trabalhinho' de far:ejal" escân-

so a Santa Catarina, pelo sr. Fi- dal·os, de querer, conspurcar a vida

gueil'edo, pe1'derá as eleições em alheia, de fazer o papel de vitimas,
Blumenau e no Estado e no país. de ir mesmü até ás Furnas do,

O descontenta'}'nel1,to entre aque· .l\brão, á cata de alguma coisa

les que Os elegeram, é (/randíssirno, sensa-cional, com p:enadas' de fin-·

aumentando mais e mais. Desiludi- g-ido sentimentalismo, oude bro-

mm-se todos com as falazes pl'O� tam lágrimas de crocodilho, élf

me.as dos homens que infamavam trabalhinho penoso e que não: ren"

os f!.!!3J_ernantes antel'iores. O S1'. de nada. , .

João Go�es da Nóbrega, baluarte üfíci-o duro e ingTato esse de'

do partido e presidente de seu d;i· querer bancar ·0 detetive s·em bos··

retório, vê CI'escer, diáriamente, o sa para o caso.

,número dos que, ôntem, confom, ]w- Deçididamente, os chef,es e ehe

,ie estão a favor, esperando a opor· fetes udenistas, embora sempTe

tunidade de tirar desf01'ra. OS S1'S.. distantes, têm de tomar uma pro

Bttsch e Figueiredo
\
não mais se vidência a favor de, seu re ..•

elegerão para causa alguma em partido polítioo.
Blumenau. O povo não esq'lLecerá Se não o fizerem, com a elimi

o lÔgl'O de qtte foi vítima. Nem nação dos seus represei1tantes na

êles se candidatal(,ão també;n. Fal- imprensa, ficarão a yer naYios.

ta-lhes topete. E é tudo. I, WAl\TDICI{,

Camilal, Gravatal; Pi.iamel
,Meial da. melhor:elj pelà./;me.
noree preçe. IÓ na CASA�MIS
CELANEA - RuaO. Mafre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações faleceu O'mlnlstre
Bernardino de Souza

Nà Capital Federal, às 20 ho
ras de' terça-última, em sua re

sidência, à rua Candido Gaf

frée, 196, faleceu o/, dr -. Bernar
dino José de Souza, presidente
do Tribunal de Contas:, Figura
de larga proj eção no cenario

Expresso' SAo O1stóvio - IAcIma político e intelectual do pais, o7 horas.
Auto-VlaçAo ltaja! - ltajat - II lIo- desaparecímento . do ministro

ra�:mpressO BrusqUenH _ B>ruqu. _ Bernardino de Souza deixa; um
16 heru. ' d' 1 D d -

.

Expresso Brusquenll. _ NOTa '!'rento' gran e c aro. ono e uma VI-
- 16,30 ,hor.,s.

_ / da inteiramente devotada· ao
Auto-Viação Catarlnenn - JoinvUe .

- • horas. bem. publico, .seu nome acha-
Auto-ViaçAo catulnenM - CUr1t�ba se ligado a longa série de bons

- R��� SUI·Dr_U - ..'&'to Ãlea-r' serviços, inclusive apr�é'iavel
- 3 horas. . b clid t· IíterarâRapldo Sul.DraBUelro - Jom� _ agagem a Ica, e I erama.
As li e 14 horas.

, I F'ílho de Sergipe, ali nasceu
TERÇA·FEmA' .'

Auto-V.laçAo Catarínense - POrto Al,e. em, 11 de tevereíro de 1895, em

greAuto-�a=asCatar1nense :... CUriUba Engenho de Murta, municipio
- fi no,:,as, dl')/Vila Cristina. Fez as prímeí-Auto·VlaçAo Catlll'lnenee - JO!nY1l1 /

.

- • horas. ras letras em seu' Estado natal,
_ A:roh�;:��� Catlll'lnen.e - TlJbIII'lo com a professora Secundina de
Expresso SAo Crilt.óYlo - Lquna - Gouvêa. Na Bahia fez O' curso

7 horas, •

d h 'd d C IEmp�sa Glória - lAC1m& - '1� e . umam a es no o égio
e ��r��aa'BrusqUenH _ Bruaqu. _ Carneiro Ribeiro, sob a orienta-
16 heras, ção do grande médico e educa

./, ',to-Vlaçlo· ltaja! - Iuja! - 111 ho-
ras. dor dr. Ernesto Carneiro Ribei-
RApldo Sul DraeUflrO - Jomrrne - M

1'0 Formou-se em Ciências' Ju-5 e 14 horas., .

.

QUARTA-FERA I ridicas e. Sociais também na
Auto;VlaoAo catar1nense CUl'Wba '.

- 5 horas, Bahia. em 8 de dezeWbro de
_ \U���!��o Cat&rln_ Joinvu. 1904. Foi Bernardino de Souza
Auto-VlaçAo C&tu'1ntilM - Lt.IrUnI Q orador da turma e 'aluno .tído

.- 6,30 horas. '
. .

b 'Ih t
'

I
Rápido Sul BrasUelro - Jolnvil. - .. como o mais ri an e. MaIS

< :5 e 14 horas ta de:
.

d B h'
.

• ExpresllQ sÃo Orlston:o _ Lacuna, _
r e, aln a na a la, veto a

7 horas, '. se casar com a sra. Ana Maria

I
Expreseo Brusquen.. - Bruaqu. -

. " .'
16 horas. ; Olíndína Carneiro de Souza, fi-

Anúncioa adiante contráto. AUJto..Vlação �,tajal - Itaja! - II ho- i lha de seu antigo mestre.raso I�resso Brusquense - Nova 'l1rento, O dn Bernardino de- Souza
o, . ...__. - - 1'6,30 horas. . . . ..'
s on_lI, mesmo nao Rod'ovlária Sul BrI181l - Parto AleIn i

InICIOU sua VIda como professor
.

publicados, não serão - a horas.
QUINTA..FEIRA I de geogra'fia no Gínásío Car-

�.
devolvidos. Auto-ViaçAo Catlll'1lneJIM' - POrto neíro de Souza. onde 'regeu"

A di
- - Alegre - 6 horas. '

It bé .reçao nao se respon- Auto-ViaçAo Catarlnense � CUriUba am em as cadeiras de Hístó-
sabílíza pelos conceitos 5 horas .

U' 1 T'T'
•

-

Au-to-viaçAo C&tal.'1nenH Jolnvtl. ria mversa e nIstória do Bra-
emitidos nos artigos - II horas.

•

sil. Lecíono-j também noutras
) assinados; Auto·VlaçAo Catarmen81 - Tubu"lo escolas d.t

..

< - 8 horas.
.

a capí aí baiana, in-
, __.............-.-........-.-.....- .-.-.....-........Jti, Auto.V�çãO catarlnen.w - Lquna CIUs,Ive no ginásio, estad I d- E�;Jes�r�o CrtstoYAo - Laguna - 9.ual veio a se tornar. c��edrá� Nome '

, .

'1 horas, - tlCO e de
'

d' R E C"l D N
.

Emprêsa Glór1& - Laguna -' ti 1/2
. ,POIS Iretor. Foi igual- ua.. . . . . st. IVI . ase �

e '1 1/2 horas. . mente catedrático da F ld. EXpresso BrusqueIlJNt - :BruIQue -

d'
. acu a- �r

111 horas. ' e de Direito d ! Bah' l'
1 ae

Aut<l-Viaçao ltajal _ Itajal _ 111 bo- • '.. a.� . Ia." ecIO-
ruo ,nalld9. ;r?IreIto I�étn1:J,Ci'Üna�e Pai
Npido SUl Bras.Ueiro - Jo1itY1le -

lal regE§ntib dutra� 'di nJ'pl{\"I e 14 horas.,
,

"." '_"
, 'i' y" �nas. a E CEmpresa Sul Oeste Ltda - Xapecó - lU Ba�l1,a, onde, aliás; passou a

mprego ou argo. . . . . . . . . . .. . � �

- • horas.
SEXTA-FEmA. 'maI�r .

J)arte de. sua vida, exer- Cargo do Pai (mãe) .. _

RodOTiArla Sul Brasil - POrto Alegre �eu,aInda várias funções 'de
- A���l::Ça() Catlll'lnense CUritiba _aestaque, bastando çitar: die-

Observo . . . . . . . . . . .. . .. '. . .. . , �.

- 5 horas. putado estadual em duas Iegis- . '.-

_ \U��::AO Catarln�IlM JofnYlI. la turas, ·diretor da �aculdade
. .. . .. . .. ..,.......... . .

...... ,Auto,Viação Catu'lnense - � de Direito e Ginásio Estadual VENDE SE' t· d
.

d
.

�!�gt�:�:::sto-=A:u�al� h: ;:��et;���ded� IJ1!:����ên�:tr�� ._
,

por mo IVO e mu auçll
ra�xpresso Brusquensl �ue Nmt.erventoria dO' dr. Arthur Grande área de térreno' l-à cultivada,16 horas.

' elva, a quem acompanhou em

àa�á�ldf4 ��a:.rBosue1ro - JolIwtl. - 1931. Membro perpetuo, do Ins-
,SABADO tituto HistóricO' e Geográ:fI'coAutO·Vla.çAo' Catarlnen.. - CUritiba

- 5 horBos.
. do Estado, conseguiu Bernardi-

ll.s��ldf9 ��..�aslJeIro - JowYlle - no de Souza deixar dois verda
- II horas.

I
deiros monumentos. O predio_�U���!:�IíÔ Catarlnense - Joln�e.. onde funciona esse Instituto e

_ A�t�!��O Ca.tarlnen.. - Tubarlo

I
q em. que funciona a Faculdade

E.XDI'�sSO São OriBtorto - La� _ de DIreito.
7 horas. 'Che R' 1ExpreSllO Brusquen.. _ BnHqu. _ gou ao 10 em 934, como
l·A����iaçAo ltajaJ ItsJaJ _ 11 hcJ.

membro da Camara de Reajus-
raso tamentO' Econômico, para o que'Expresso Brusquen.. - NoYa ..rr.nto f'

,

. d
• .

- 9,30 'boru. OI nomea o em março de 934

e �:s���r1a I;acuna - • 1/2 e eleito seu presidente. �m ju-
nho do mesmo ano. Em,março

--

de 1937 foi nomeado ministro

-,-------------
do Tribuna! de Contas, em cujo

Dr. (LAANO Q.. cargo veio a falecer na quali-
GALLETTI . dade. de Pf'E�sid,ente. Exerceu vá-

.

A D V O G A D O rias delegações de import,ancia.
fazendo em vida, parte de inu
meras sociedades litero-clienti-

'!Norte .

PANAIR -; 10,40 - Norte

VAJUG - 11,40 - Norte
PANAIR ,- 13,50 - Sul

Sábado Crime • oi••l
VARIG - 12,30 - 'Sul COI1.tltulção de Socledad.. ·

CRUZEIRO DO SUL _;; ',t3.55 NATURALIZAÇÕES ficas. Deixa varias volumes pu-
II'orte· Titulo. D.olarat6I'io. blicados, notadamente sôbre

G
·

Dqmin{/o • E.cl'it6rio • R••idencia Geografia,
.

História; do

BraSil'j'
Ula

PANAIR - 10,40 - Norte' c Ti d 2 j Direito e um, que se acha no�ua I'a ent.. •.

I
.

P bl' la
-

dos come.rciantes e industriais com seus endSve
ORtJZEIM 00 SUL - 11,80 FONE .� 1468 prelo, inédito, por conSeg.uin�e:

u lCa re Cl!>O

PANAIR - 13,50 Sul. _ "Ciclo do Carro de Boi no Bra- �ecos.

___�:_....:...:..:.:..:....::..::.:..:.._.____:=============� '1" U 1 d' . d' 800 Qada guia e �endido acompanhado de um mapa rodoviário d$<

l
SI . m vo ume e maIS e

" á S t C t
.

- ,.

f'" t d raran e an a a. aTIna.

i A D''I'V'...ULGACAO
pagmas, ar'vamen e .ocumen- "Redação: Rua P�udente de Moraes, n. 626.!_ Curitiba.

I
tado e com grande numero de -----.--------------�--__:-""""1::__--.,.

Rev" d PáS I d' B'1 fO��fi���s�mos, deixa o mi- REGiSTROS DE DIPLOMASJSla O aran para o u o rasl
'nistro Bernardino. de, Souza TRATA-SE de registros ,de diplomas, registros de, professQres, ff'

Intercâmbio Cultural

I
viuva, a sra. Ana Maria Olinda todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, liv.re-- ou ofi-.

Economico. Fin�ei!:o Carneiro de Souza, e três fi- ciaI.
Publicidade mensal. - Assinaturas e Anúncios. l.lhOS: sra. Maria Berenice Car- ,BUREAU UNIVERSITARIO

CAIXA POSTAL,577
.

CURITIBA neiro de Souza, funcionária das Direção de Dr. Pedro Olavo de Menezes. - Av. Alte. Barros 11 _-

.,.___________________________
I nações Unidas, atualmente nos 10 andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeira.
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ASSINATURAS,
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr�
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso .. Cr$

No Interior

Apo ..... , ...... Cr$ 100.00
Semestre ...• ,.... Cr$ 80,00
Trimestre .0,...... C'r$ 35,00
Número avulso .. Cr$ " 0,60

-

Viação Aérea
.Horário
Segunda-feira

PANAIR - :1.0,40 - Norte
VARIG'- 10,40 - Norte
PANAIR ....:.. 13,60 - Sul

.

CRUZEIRO DO SUL - 13,55
!Norte

Terça-feira
"',IR - 10,40 - Norte

H li ZEIRO 'DO SUL - 12,00
"orte
VARIG - f2,30 - Sul
PANAIR - f3,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUL - H,OO

"orte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quintflr(eira
PANAIR _:_ 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul
VARIG _:_ 12,36 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - t3,56

fiorte
CRUZEIRO DO SUL - Hi,30

lul "

S�zta-feira
CRUZEIRO DO SUL -- 7,20

ntei�
Oorario 'das empre
sas rodoviarias

- ,

BEGUNDA-F'EIlU

90,00
.45,00
25,00
9,00

O'ro

l

., .

Dr. ,Guerreiro da
Fonseca·
Especialista
Efetivo do Hospital de'
Carida:de

OUVIDOS - NARIZ e GAR-
,

GANTA
'

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560 '

Consultas: Pela manhã no Hospitab
Á tarde: Rua Visconde de Ou,(JJ>-'
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Estados Unidos, sra. Celina Ma-
ria de Souza Medeiros casada Médico -

com o sr. José Cruz Medeiros e

Syndburo Carneiro de Souza.
N. R. - O ilustre extinto.

nesta Capital, presidiu ao 4°

Congresso de Geografia. Por o

casião fez entre nós' gerais a

mizades, a todos cativando com

o s'eu cavalheirismo e atraindo
com a SUa privilegiada cultura.
O seu passamento, .por isso,
despertou, nesta Capital, o

mais amplo pezar. A exma fa
mília enlutada, as nossas senti
das condolências.

,

".. . .. . "' .

Casa Recem
consfrulâe
DEsOcueADA

DR. SÁULO'RAMOS
RUA FELIPE l'vEVES
6xl0 metros, toda de

ma terial. "

TRATAR NESTA REDAÇÃO'"
Avisa a mudanç-a de seu C01�

sultórío: e resiuência, para a

Rua Trajano 41. Telefone
1.009. i '

Consulta das 10 âs 12 e rlas
.1.6.30 ás 19 horas.

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

\
� ..

A .:>vRTE
está batendo á sua porta; prefira o cafe MI-"

.

MI, que está distribuindo, como presentg.r.

�9S consumid�r�sÀ��������BATERiAS :q�
,

'.

, ...

� �[IU � o[a�lao
Vende-se uma bem montada 'I'ipograf'ia, com aparelha

mentos para editar um Jornal de /15 x 60 centírnentros, equi-.
,pada com uma máquina Plana, alemã em ótimo estado.

Tralar á rua Vitor Meireles n. 30, das 9 ás 11,112 e das
14 ás 16 horas,

O motivo da venda será espl icado pessoalmente ao in
•

teressado.

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher (lP'

coupon abaixo. e remetê-lo à nessa Redação, afim de completarmos; ..

quanto antes, o nosso Cadastro Social..

. ,

•••••• o. • ••••••••••

(Distante cerca de seis quilometras da capital-Bairro-Barreiros:
A rea de' 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
c � I) 6 casas de madeira e uma de .material.'

.

TRATAR:I

F'lorianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves_,
Barreiros -: 'Com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau ,..:_ com o sr. Christiano Knoll, no Hotél Cnlzeiro.

'ftéro�Clube
\

'de Santa Catarina
Aviso aos interessados

CL'tmprindo instruções do ExceJentissimo Senhor Ministro da Aero

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

dno, do senhor Administrad{}I' do AerDportD esta Capital; fica expressa
mente proíbido "emibarque ou desembarque de passageiros; em aero-·'

r:av�s que exploram o "TAXI-AEREO" irregular'ou clandestino, que>'

por ventura venham 'utilizar O' aeródromo desta' entida'de, situado em:'

São José.
A stel'ó�de Arantes; Presidente.'

,

I

do, Parana

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASAMENTO

Na cidade de Tijucas, realixa-se
hoje o casamento do sr. José Cllt'
rem, do alto comércio .daqueln ci
dade e Iider da bancada pessedista
na Camara Municipal! com a nren
dada senhorinha Alba Maria ,tf:.tl-
10tH Peivoto, filha do sr. João Pei
xoto, capitalista, e de sua exmu,

sra. d. Maria Gallotti Peixoto.
Testemunharão o ato rcIigioso

por parte do noivo o sr. Chaffi Chc
rem e senhora e sr. José Barhato e

d. Maria Cherem Radzminski; no

civil o sr. José Gallotti Peixoto e

senhora e sr. João Cherem e senho
ra; por parte da noiva, no religio
so, o ·S1'. Luiz Gallotti, Procurado:"
Geral da República e ex-interven
tor neste Estado e senhora e ,) S:'.

dr. Antônio Gallotti e senhora; c ,)

civil, o sr. dr. Pedro Gallotti C' .1
Adélia Cherern Amim e sr. Fábío
Bastos c senhora.
Apó. a cerimônia religiosa 'jUC

se realizará 'ás 17 horas na Matriz
Provisória, os Jovens nubentes se

guirão em viagem de núpcias para
a capital paulista
Ao jovem par, desejamos-lhes f('-'

licidades '.

DE SOrSA-

sus Silveira de Souza.

':SRA. VITOR SILVEIRA'DE SOUZA
Aniv.ersaria-se hoje· a exma. sra.

'Clotilde Silveira de. Souza, esposa
.do sr. Vilor Silveira de Souza, Ins
petor do Imposto de Rendas em

Goi'az. 'nhora, e' o sr, José Pereira e Exma,

Senhora.
Os nnbentes :s.eg'uirão em viagem

de núpcias, após a cerimônia reli

giosa,

DIA, IS. ·SOIRÉE • DOMINGO • DIA 23. SOIIrnFl AS SOIRÉES' TERÃO 'INíCIO
.LÃS 21 HORAS. SÁBADO DIA '�9. G�ITO DE CARNAVAL DO ANO 'DE 1949.',APRESENTAÇÃO DAS MELHORES MirSI.

/ CAS' CARNAVALESCAS DO ANO. INICIO ÀS 22 HORAS.

ANIVERSÁRIOS: '1
- 'o interesante mentno Leno

BTA. TEREZA C. BIANCHINI Saraiva Caldas, filho do sr. Laude-
Transcorre hoje mais um aniver- lino S, Caldas e de súa exma. es-

-isár-io natalício da encantadora se- pôsa Lacye Silva Caldas.
nbor inha Tereza Conceta Bian- =-a menina Gelma S.' Pereira,
chini, dileta filha do sr, Lourenço filha do sr. Arí Per-eira. Às

.Bianohinf', conceituado comercian- -' a exma, sra. Maria de Lour- Às

te no Estreitó, e, de sua' espôsa d.. des Bousfield. Às

Madalena Vieira Bianchini. (- a exma. sra. Izaura Beatriz Às
A gentil aniversariante que é ·es- E. da Silva, espôsa do sr. Aricorne- Às

timadíssima por sua aprimorada des Esperidiâo da Silva, comerciá
inteligência e coração iboníssimo,' rio.

.. -sernpr e afeito ao bem, ver rse-á,
- hoje, homenageada por seu vasto
<circulo de relações de amizade.

"O Estado" a cumprimenta, dese
jando-lhes fartas messes de felici
dade.
SR. BENITO BASTOS DE ARAUJO
Vê passar hoje mais um aniver

.sárlo natalício o nosso distinto con,

terrãneo sr. Benito Bastos de A-
: 'sempre afeito ao bem, ver-se-á,
rau.io, dedicado funcionário do
IAPETe e pessoa muito relaciona
"da nesta capital.

O ilustre aniversar-iante faz jus
ii, estima em que é tido nos nossos

meios sociais, onde se impõe por
, -sua lhaneza e suas qualidades de

.coração, sempre benígno no inte
.rêsse do próximo.

Seus numerosos amigos, por ês
.rse motivo', o homenagearão hoje,
no Clube 12 de Agôsto, tesmunhan-,

. .do-Ihe, dessarte, sua admiração.
"O Estado" 'o felicita, envian

, do-lhe votos de crescenLes pros-pe
ridades.

MAURíCIO PAVAM
idade

E�LACE SILYETRA
MEYER

Realizar-se-á hoje o enlacc civil
e religioso da senhorita Ruth Sil
veira de Souza, filha cio Desem
bargador Silveirã de Souza e de
D. Nair Silveira de Souza, com o

S!': ,Ernesto Meyer Fil�o, �'l1nc�o-1narro do' Banco do Brasil e filho do ARNOLDO SUAREZ CUNEO
sr, Ernesto Meyer e de D. Raquel Cirurgião-Dendista
Líherato Meyer. 'curso de especialização em

O ato chi! terá lugar na residén- dentaduras
cía da noiva, á Rua Almirante Al- Raios x - Infra-Vermelho-
vim, 16, ás 10 horas, sendo padri- Diatermia
nhos da noiva o s�·. Gecy Dorval Exclusívameute com hora marcada
Machado e Ezrna. Senhora, êle re- Rua Arcipreste Paiva n. ',17 _ Te-
presentado pelo sr. Nilson Vasco lefone 1,427
Gondin e .õ sr. Paulo Holanda e

Exma. 'Senhora; e padrinhos do 1s marinheiros ita ..

noivo o sr, Mário, do Canto 1,ibe-'
rato e Exma, Sen1101'a, representa- liaDOS 8P. reculam
dos pelo sr. Ernesto Meyer e Exma.

Senho,ra, e o sr, Vivaldi Campos
Garofallis e Senhora Maria de Je-

;; <Completa hoje 13 anos de
,

o menino Maur ício Pavam, inteli
gente filho do sr. Haroldo Pavam,
funcionário da' firma Tom wnai.

AMARO .MACEDO
Faz anos hoje o menino Amaro

,:Antôn.io de Macedo, filho do sr.

. Antônio Ferreira de t1acedo, in

'&ustrial em Rerituba.
MENINA ZITA

A encantadora Zita; dileta filha
<do sr, 'I'Le. CeI. Lara Ribas, da nos

-sa Polícia 'Milltar, faz anos' nesta
data.
•

Zil.a recepcionará suas inúmeras,
amtguinhas em sua residência, 0-

Jerecendo-lhes uma festinha íntima,
"O Estado" a felicita efusiva

mente, fazendo-lhe votos de mil
.

venturas.
OSCAR PEREIRA..

Associando-nos ao júbilo dos
-numerosos amigos do sr. Osàar Pe

. reira, comissário na Capital, temos
,

,a sincera satisfação de abraça-lo,
lJOje, por motivo de seu aniversá
rio natalicio.

FAZEM ANOS HOJE:
- a exma. sra. Eugênia Martins

Neves, viuva do saudoso conter
râneo Gal. Valga Neves ..
- o sr. Osvaldo Ramos. '

-o Sl', Jairo Alvaro Romão.
- o sr. Aldo Beck dentista

DER.
-a exma. viuva Inocência Fer

nandes Machado,
- a exma, sra, Loly Golaço Bar-

Dosa, espô.�a do sr, dr. Renato Bar

bosa, atualmente residindo na ea

pital da República.
- a exma, Sl'a. ESLelita da Sih'a

Oeampo.
o sr, Anlônio Alves dos San-

los.

com

ROMA, 3 lUniLed) - Os mari- Lary THOMP�ON
nheiros italianos estão se recusan- Helen 'TALBOT
do a integrar as tripulaç-óé9 dos 1/2° Eps. (�partes) .

navios desünados á Russia, de a- - III{ -

A cerimônia religiosa realizar-se côrdo com o tratado ,de paz itali- _ O mais sensacional de todos os
-á na Catedral MetropoliLana, ás 11 .

. .'
,ano, segundo informes procedentes (casos policiais!

horas, sendo padrl11�os �a nOiva o de '1'aranto. Grandes salários ofe- ASSALTO NAS TREVAS
se. Desembargador SllveIra de SOth recidos aos marinheir-o�, a fim d.e

.

com
za .e Exma, Senhora, e o sr. Desem- que os navios possam ser entregues Richard DIX
bargador Edgar Pedreira e Exma. aos russos, estão sendo recusados Regis TOOMEY
Senhora; e padrmhos do nOIvo o em massa pelos marinheiros. Karen MOHLE
sr. dr. Cla,rno GalleUi e Exma. Se-

VIAJANTES:
r Sr. VITOR BUHR
Encontra�se desde ontem nc"L!

da capital ° nosso .distinto conterrâ-,
neo sr, Vito]' Bllhr, ,influente polí
tico em Rio do Sul, onde OC<JpJ
com intelige'lcia e prestígio :] pre
sidCncia do Diretório do PSD,
Desejamo-lhe -feliz permanêucia

entre nós.

A DONA DE CASA
prefere uma BATERIA. DE ALUMINIO?
Pode recebe-Ia de presente, preferindo oCA·
FÉ :MIMI. E como é delicioso o café MIMI.

Inscreva-se no Curso de Portu·
guês por Correspondência (da Re..
visora Gramatical) , dirigido pelo
Prof. Ernani Calbucci. Essencial·
n;ente prático. Considerado o me·

lhor pelos ilustres gramáticos Si�'"
veira· Bneno e José de Sá NUlle�.
Aulas semanais (impressas). Dura·
ção: 14 mêses. Mensalidade: Cr$

longas

I
'lO,oo .,- R. Anita. Garibaldi, 213 -
6Q andar - Tel. 2-9361 - S. Paulo.•
Inscreva-se hoje mesmo' ou peça

. prospetós.
.

Rádio Guarujá IRITÇINEMAS
- _.\.5 4 Y2 e 7% .bs, -

I
- O 3° GRANDE LANÇMENTO

DA SEMANA!
- A hisl.oria 'de duas almas a

meaçadas pelo per igo e' alimenta

das pela mais violenta paixão!
- Um grande amor nascido num

segundo ., Um fragmento da vida,
levado á téla em toda a sua exíen-

Aventuras! - Emoções!
-IV-

Continuação do movimentadíssi ..

mo seriado:
O HOMEM' DE FERRO

com
.

John HART
617° Eps.

- No Programa -

10) _ O Esporte em Marcha 243
- Nac.

- Preços:
CrS' 4,00 - �,O{)

Imp. 10 (DEZ) anos"

x

IMPERIAL ---;- Ás '4 e 7,30 hs,
- Sessões Populares -

1Íl-
Mil e uma aventuras no filme das

mil e uma emoções:
ASSALTO NAS TREVAS

com

Richard DIX

Regis TOOMEY
Karen MORLEY
-lI

Mais dois sensacionais

1PROGRAMA PARA HOJE
RESENHA DE PROGRAMAS DI)
DIA 15 DE JANEIRO DE l!H:i

0-8 9,00 - ABERTURA - B"in
dia para voce, ..

Às 9,30 - Grandes Artistas
Às 10,00 - Músicas brasileiras UlI

gravações
10,30 - MUZAK
11,00 - Informativo Guaruiá
11,05 - Carmen Cavallaro em

sólo de piano
11,15 _::_ Vocalistas Tropicais
11,30 - Variedades em zravu-

.

ções
o

Às 12,00 - Oferecimentos musicais
Às 14,00 --:- IN T E R V A L O

sãt>!
A SENDA. DO TEMOR

, com

Robert GUNMINGS
Michele MORGAN
Peter LORRE
Steve COCHRAN

PAIXÃO---- . ,. CIÚMES!
AMôR! - ODIO! - VINGANÇA!

- No Programa -

1) - Maranhão em Revista

episódios
do grande seriado:

\ O HOMEM DE FERRO
j

"

com

John HART·
617° Eps.
-IlI

IMPERIO DO- PACÍFICO

Às 16,00 - Em tempo de valsa
Às 16,30 - Cantores do Brasil

.

Às 16,45 - Posta Restante
Às 17,00 - Informativo Guarujá
As 17,05 - Minha Visita
Às 17,30 - Juventude Estudantil

.

Católica
Às 18,00 - Ave Maria
As 18,05 - Variedades
Às 18,30 - Frank Sinatra
Às 18,45 - Severino Araújo e S'Ja

orquestra
"

Às 19,00 - Momento Esportíyo
Às 19,15 - O Esperanto em mar

cha
As 19,30 - Noticiário da Agenda

Nacional
Às 20,00 - Chucho Martinez
Às 20,15 - Francisco Canaro �

sna orquestra
As 20,::>'0 - Em Ritmos de Carna-

val
As 22,00 - Sólos instrurnentars
Às 22,15' - Xavier Cugat e SI.lH

orquestra
22.30 - Últimas melodias \

Às 23,00 .z, RA:;] 1l0itp - E N C E R_
RAMENTO.

11, - /! ,.... Nac.
.

2) - Fox Airplan News 30

104 - Atualidade.
-�.r'eços: �
o-s 11/10 e 3,00
"Irnp. iI! anos".

ODEOX
As 7%hs,

I BEfJO' DA MORTE
, COI'(l

Viclor MATURE
Coloen GRA.Y
Richard WTDMÃRK

,Brial1'l DON1,EVL . '

com

Don RED "BARRY
Sôcos a Granél!

� IV-
Início do maior filme em sedes:

O ENIGMA DAS TORRES
com �

Lary THOMPSON
Helen- TA'L130T

- Nó Programa -

1°) - A Marcha da Vida n. 215 -

Nac.
- Preços : -

'

CrS 4,00 - 3,00
Imp. 10 (DEZ) anos"

. .

Amanhã
HITZ ODEON
Ou Ira gigantesca apresentação!

COVARDIA
com

Gregol'Y PECK
Joan BENNET , i

- No Pl'ogl'ama -

1) - O Esporte em Marcha
11. -r-r- 805, ,. Nac.

2) - A Voz do Mundo'
- Alualidàdes"":._-
- Pr-eçus : -

Cr$ 6,00 � 3,00
"RIGOROSAME::-lTE PROIBIDO

ATÉ 18 ANOS".
iFIL�mS DA SEMANA

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

Às

.

SEU REL.OGIQ. PREéIS� DE
..

" '.. REVISAo?
NOSSA OFICINA É ESPECIAliZADA

Nossos concertos são
. :.., garantidos 100%
ÓTICA 'MODELO
JOAO PINTO,' 25 (FrllRte ao Tesouro

,

.

: ',do Estado) .

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

ROXY - Ás 4 e 7)0 hs.
- Sessões Colosso -

-1-
_ Um sensacional e eletrizante

"western", repletos de torcidas e

sensações:
Il\'IPERIO DO PACÍFICO

ODEON

1, ')
RI'l'Z
3B-Feira

- Sessões das Mocas
June HAVER

George MONTGOMERY
em

PRECIZAM-SE DE ,MARIDOS
- Técnicolol' -

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

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

ESTUDE
PORTUGUtS

com

Don RED 'BARRY
Lutas estarrecedoras!

-11-

Inicio do mais espetacular e mo

vímentado filme em sedes dos úl

timos tempos:
O ENIGMA DAS TORRES

YPIRAN'sA
DIRETAMENTE DA FABRICA !-�O CONSUMIDOR, POR PRE
ÇOS DE TABELA, SERÃO VENDIDOS PELA LOJA YPIRANGA'
A SER INAUGURADA EM J'ANEIRO - A RUA TENENTE SIL�

,

VEIRA - EDIFICIO ROMANOS.

UM ESTABELECIMENTO ESPECIALISADO DA CONDOROlL
TINTAS S. A. - RIO, PARA SERVm A CAPITAL C�TARI

NENSE

MARIA APOLINARIA DA COSTA
Enfermeira Obstretica

Parteira _

Formada pela Materniáade de Florianóoplis.
prática. Atende chamados e' exames

Rua - Major Costa - Fundos 146

Com

VernizesTinIas Esmalles

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I'

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

I Datilógrafa I
I diplomafda•

: 'o ferece seus serviços.
•
•

:
•
•

: . Caixa Postal 55.
· '

� ��

Jo;m minha casa só se
- bebe o delicioso CAF:e

MBll, ainda mais agora que está distribuindo
conto brinde, valiosas BATERIAS DE ALU·

MINro.

Escritório Técnico
Cid Rocha �maral
ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs. ínteressados 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 escrítório
(Rua Presidente Coutinhc n. 22).
nos primeiros dias de agôsto, .espe
rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes,

,.NEM SE DlSCUTE I

1530 kilocielos oruies: médias de 196 metros

, ITUBARÃO -- S. CATARINA

A Elelro Técnico
Pedro Medeiros, Auxiliar

•• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ".4t
..

V. Sa., já escolheu o

presen-I
ra rotativos (únicos em Flo

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

I
dade de artigos 'elétricos, tu-

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

� O TESOURO
Da iD&trução está ao &lcanee

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
OUNlO de alfabetização no GrupO
Escolar São José, na Escola Ind\l.loo
t.rial: de Florianópolis ou na Ca�
dral Metrovolitana.
'" . . . .. . .

Para os devidos fins, levo ao conhecimento dos senhores inteves
sados que, d'cravante a séde desta 9a Delegacia Regional funcionará à
rua Anita Garihaldi, 85, para onde se transferiu.

Florianópolis, dezembro ile 1948.
,

THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

FERIDI\S, REUM!\TISMO ::
PLACAS SIFILITICAS.

Elixir de Nogueira
Medicaçã.o auxiliCU' no tratamento

da .Ulli.

CHER 1::., M

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é o Guaraná KNOT

I
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

V'A ISO
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para, transporte de suas mercadoria I
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A,

Reloioar'ia Progre1so
'de jUGEND Cf> FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
�EEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e pague
aómente quando receber.

/

)
...

N. 31 cr$ 100.00 :N. 9 cr$ 260,00

Uma maquina fotografica
americana d. foci!'

, manejo

Despertador de bolso
�-;,-.....,.,.ilumina a noite

,Súi..o de qualidade

Nonos relogio. .ao aoompa nhado. do. relpectivol �ertificado.
,

de garantia.
I PEÇAM-NOS CATALOGOS •• ENVIAMOS GRATIS

I JUCEND & FlLHO
•

Curi�ba PJ'�ÇQ Tiradent•• , 260 - 'Parand
-_·_-_-.-M-_,....·_-.-..-_-_-.-.-..-_,._-.-_-.,-_.....-_-_·_-_w_-.-.-_-_-_.....-......_-_-.,._-_-,;-�.......,.

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

,�NCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. c-s
Responsabildades Cr$
Receita ," .

"

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

Diretores:

80.960.60fi,30
5.978.401.755,97

67.053,245,,30
142.176.603,1:10
98.687 816,Jo

76.736.40Ú06,20
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá.
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu .

...._-_'.-_._-...-_-_.•.•._._._._._,..._._._-_-......_-....-_-.-�.-_-.---.-.-_---_!_---.-_-_.._-.._-_-_-.- -

LIVRARIA ROSA
·

'(RUA DEODORO, N. 33)
'ACEITA ENCOMENDAS

DE SERVI�ÇOS TIPOGRAFICOS
, APRESENTAÇÃO IMPECAVEL •• ENTREGA

-�
..... RAPIDA�-- - _ .....

i
.

DATILOGRAFIA
(orrespondencl a
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M Pivozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

RUA ALV••O DE CARVALHO. 6S

BOM NEGOCI0
par.e quem possue de Cr$ ,10.000,00 até Cr$ 100.000,00 rerida
clJrta de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de
Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA' DE
AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua
distinta freguesia que estâ aparelhado para atender com

prestesa qualquer encomenda,
.

I
Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em

Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
Cia. Costeira.'.

"

o VALE DO ITAJAI
Proeurem na· A.�f.fjlll

Progreslo,
,

LIVRARIA 43, LIVRARU.
ROSA

Ouçam diariamente, das 9 àsvI3 e das 17 às 22 horas

RMIO tUOA' ZVO 9

Comissão Execuüva dos ('ro
dutos de Mandioca

FARM'ACIA, ESPERANÇA
"

B.I lal ..ri • .I. ,r"�
"repa _cl.aa1w • _r e1,ru - B••_,ádu - ".d'tP-

Barba. - ..l.rUs.. •• hRo'aClt..
kh......... u.aIa .....nbda .. recetatrte a6d1...

...Transpor:tes I regulare. de c:arga. dopÔl'to de

SÃO FR4NCISVO ·DO SUL .para N'OV4 fORI
Infol'maçõetl c,omos Agent••

F'orianópoli. - Carlos HoepckéS/A - OI - Telefone 1.212 ( En i. te ego

São P'rancilco do Sul- Carlos Hbepcke S/A -CI - Telelone 6 MOO �a: MACK

•

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

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch S/I - Rua João Pinto, 4
.

Teteqr-ama . Rei (\ aSG t'ij -, Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,8_4iO$ tRclo_oe ��.'
Da Fábrica ao consumidor.-- Grande es�toque recebeu· a fi'rma ;distribuidora
Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra

.

35 -
, Fone 1565«Fiuza

5
-

t81alecimento do
sr, Otávio Kelly
'Rio, (V. A.) - A noticia do
falecimento do ministro apo
.sentado do Supremo Tribunal
.Federal, sr. otávio Kelly, aba
lou profundamente a socieda
de carioca, ás primeiras horas
-de 31 do mês p. findo. Pode
.se mesmo afirmar que consti
tuiu uma surprêsa dolorosa,
não obstante o conhecimento
que tinham os amigos da Ia
.milla Kelly quanto a uma in-

disposição de que aquêle ma

_gistrado se ressentia há dias.
De aparência sadia, o mi

nistro Otávio Kelly, apesar de
afastado das atividades ofici
ais, dedicava-se á advocacia
militante, formulando razões
e pareceres e até acompa
.nhando o movimento de pro
-cessos no fôro indo, pessoal
.mente, entregar petições a

despacho dos juizes.
Otávio Kelly, que honrou a

. magistratura brasileira, alia
ova a sua grande cultura juri
-dica uma absoluta índepen
.dêncía de atitudes e perfeita

, dígnidade no exercicio do car

go, indo ao ponto de ter de de
monstrar, como fêz em várias
ocasiões, rara coragem, índô-
.míta bravura moral, para que
-visse suas decisões respeita-
-das.
A sala principal da reskíên

-cía da família Otávio Kelly, á
ruaFont da Saudade, n. 126
foi transformada em câmara
ardente. As corôas, espalhadas
])or tôdas as dependências, e

ram vistas' mesmo junto ao

.muro do jardim, na calçada"
em frente' á casa.

Oompareceram os ministros
.Daníel de Carvalho, da Agri
-cultura; é Raul Fernandes, do
:Exterior. Os demais fizeram
.se representar, Viam-se, ainda,
todos os ministros do ,Supre
mo Tribunal, o presidente da
Câmara dos Deputados, sr.

Samuel Duarte; o primeiro
.secretário, sr. Munhoz da Ro
-cha; o lider, sr. Acúrcío Tôr
res, e quase todos os deputa
dos e senadores que se encon
tram nesta capital, elementos
das classes armadas, jornalis
tas e muitos advogados. O
brigadeiro Eduardo .Gomes,
sua mãe, sra. Jenny Gomes, e

sua irmã, sra. Eliane Gomes,
também compareceram.
Um sacerdote católico fez as

orações do ritual e acompa
nhou Q corpo até a sepultura.
Ao ser o caixão depositado

no túmulo da familia, no ce
mitério de São João Batista,
falou em nome dos advogados
o sr. Nélson Carneiro, deputa
do federal pela Bahia. Falou,
em seguida, o sr. Teles da Cruz,
representante' do Ceará no

Conselho da Ordem dos Advo
gados. Referindo-se ambos á

, ação do ministro. Otávio Kelly,
enaltecendo-lhe os méritos.

20,30 � "A Autor-idade e o In

dividuo", de Bertrand Russell.

"21,00 - Noticiário.

21,15 ,_ O Panorama Econômico

Europeu.
21,30 - Cyril Preedy (piano).
22,00 - Sumário das Noticias e

Rádio-panorama.
22,30 - Fim da transmissão.

,B. B. C. 1:-
PROGRAMA FA �A O BRASIL i

DOMINGO, 1'6 de janeiro: I
19,00 - Sumário dos progl'anias.!19,05 - "Perfil da Semana". ,19,15 - Noticiário.

'

I
19,30 - A Semana na Grã-Bre- '

Lanha,

20,00 - A ópera na História da
Música Europeia, pelo Maestro Ma
nuel Lazareno.

20,'30 - 1) Página Feminina, de
Lya Cavalcanti; 2) artes e Artistas.

20,45 - Música da América La
tina.
21,00 - Notícíárlo.

. 21,15 - Orquestra Sinfônica da
BBC,

2'2,00 - Sumár-io das Noticias,
22,05 - Revista dos Semanários

Br'itãnicos.
22,30 - Fim da transmissão.

SEGUNDA-FEIRA, 17 de janeiro:
19,00 - Sumá r-io dos programas.
f9,05 - "Nossa Cidade" - Kin-

gston-ou-Tharnes, palestra.
.

19,15 --' Noticiário.
19,30 - Novo Conjunto Londri

no de Cordas,

20,OÓ - Contos Arabes de Alí
Nur. '

20,15 - Melodias de Operetas.
20,30 - Palestra.

20).5 - Compositores Contem

porâneos.
2.1;00 - Noticiário.

21,15 -, Comentário
Fabião.

por Bento

21,30 _:_ Música Contemporânea.
22,00 - Sumário das Noticias e

Hádio-panorarpa.
22,30 - Fim dá Lrarrsrnissâo,
TERÇA-FEIRA, 18. de janeiro
19,00 - Sumário dos programas,
19,05 - Inglês pelo Rádio.

19,15 - Noticiário.

19,30 - Música Contemporânea.
20,00 - Rádio-teatro: "Interior",

de. Maurice l\beterlinck.

./ 20,30 - Boletim Industrial da
Semana.

, 20,45 - Recital a dois pianos por
Arthur Dulay e Sidney Davey,
21,00 - Noticiário.

21,15 - Comentário da Çxrã-Bre
tanha, por Vernon Bartlett,

21,30 - Orquestra Escocêsa da
BBC.

'

2.2,00 - Sumárro das Noticias e

Rádio-panorama. '

22,30 - Fim da transmissão.

QUARTA-,FEIRA, 19 de janeiro:
19,00 - Sumário dos programas.
19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 - Noticiário.
19,30 -Recital de Artur Rubins

tein (pianista) e Andres Segovia
(ciolonista) .

20,00 - Revista Técnica ·e Cien
Iifica.

20,15 - Orquestra "Midland" da
BBC

REEMBOLSO POSTAL
P�ra casemiras, Iinhos, 'brins, etc. precisa-se representante.

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 � S. Paulo - Capital. ,! \

,··········••••••••••••••a '

a,...
� epresentaçõesFIRMA IDóNEA, ESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAL)

BA LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPóSITO, ACEITA
:\OVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM.

RESPOST,\S A CAIXA POSTAL, 245 - S,W PAULO•.

para

Valvulas - Peças
em, geral

- Fpolis.

, ..

accessorlos

Rádi,os
\

o maior so-ttmen-o '40 Sul do Brasil

,
.

- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal �'Sul do Estado"

rt;ia, Divulgue e Assine

"Jornal de Joinvile"
o mais completo Orgam

Santa .Catarlna
de

Preços espe�iai. para Oficinas e

Imporl�dora Americana
RevendedoJ 8s

SUCURSAL DE CURITIBA

Praça Tiradentes 337

Aceitamos pedir os lor nembclso postal ou ãéreo - Remessa com urgência

"

Prêmio de Previdência ,Social
Instituto pelo IPASE, o qual, constará da apresentação de uma tese
sôbre o tema /

SEGURO SOCrAL - O MAIS EFICIEWrE REGIME DE PRE
VIDJÍ;NCIA DA, FAMÍLIA DO FUNCIONÁRIO

Os segur-ados daquela: autarquía, inleressados na partícipaçâo do
concurso, cujos prêmios são de 30, 20 e 10 mil cruzeiros, poderão co
lher i n rormações na Agêne ia do IPASE nesta Capltal".

CURSO ,DEMADUREZA
O CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida Hercílio Luz

l\. ,20, sobrado Altos do Albergue Noturno.
.

MATRiCULA para 1949: Desde 24 de Janeiro, das 18 ás ·20 horas.
na nova sede.

,

'

.,.' Íl'{};4DRJ\fAQóES 60111 'o Pro I. José Warken, Diretor, 'no -período da
I

manhã.
' ", '

ll\'íClO das aulas .em Fevereiro.

Dr. Liudnlfo' 4.8.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. de .ociedade.
e .erviçail corel'ilta., em geral.

� OrgàniZoçõe. contabei•.
Regi.tIo•• ·marca., dillpondQ,
no Ri o, de con••pendente.
E.eritório: Rua Alvaro d.

/ Carvalho ri. 43,
Do. 8 à. 12 hora••

Telefalte 1-494

. ... �. .. ... ....... . ..

,V,ende�s'e
LUIZ ALBÀNI JÚNIOR

e

DOTILIA CARDOSO ALBANI

JOÃO SARTI
e

MARIA JOANA SARTI

Um terreno em Campinas -

São José, com 235 metros de

�. frente por 152 de fundos

oi Frente a Aéreo Clube. Informa
, ções nesta redação.
-

•••••••••••. e ••••
'••••••••••••

pessoas de suas relações o contrato

I I
, ,

participam aos parentes e

de casamento de seus filhos

WANDA e ANTôNIO

Se ricos quereis ficar '

De modo facil elega12;
Fazei hoje uma inscrição
No Credito Mutuo .Predia

i··..······�····················.....••••••....·····i Aluga-s'e,.I DR.
, : A,. residência à rua Nunes Ma·

ai .

ILVA
I chado 21 - contendo 4 quartos,

••.-
A. DAMASCENO nA S I sala de visita, sala de jantar, Copa,

• A D V O G ADO. cozinha' e partes sanitárias, com
• I, instalação, agua quente e fria. Tra-
••
• AÇõES CíVEIS E,COMERCIAIS I tal' na rua Saldanha Marinho, 8.

I I .

II
Praça 15 de Novembro, 22 - 20 ando

I.'(Edifício Pérola)

•1 .=Fones: 1.324 e 1.388
• I.••
I Florianópolis - Santa .Catarina .

I.....................................................
�

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e
,

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

onda da ZYH ,- 6

RÁDIO DIFUSORA DE LAGUNA

Florianópolis, 10-1-49. Pôrto Aleg-re, 10-1-49.

e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ.'

I ADVOGADO�
[Escritório:

Rua Jo�o P!nto
n.O 18 -, FIorianopol1s

•• " • " .; • " o. •

,

...

Vende-se
Uma Garapeira nova com

carretinha 'e latão.
Tratar com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127
•.. IIC'lI!!I===_r.:iZll-*'!llIIilM!III!lII III'&':31#CIIW.MIIIMIlIIW_IIIIIIlIII_.'�)I!WDIC!!m

r-Palhoça.
,

1,_ ••• " " ". ................................................

«U"�O!-UNr�RIOS ,DA. ,PÁTRIA. ·N.· 68 � """'NO_6Ei
·1:oIII1l.A�fo't!"JP.· faEFO�1l04Q . '€f.CGII�IU.:IJ ....Qr,"C1Q6.

Agencia Geral para S.:Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69,· Te!. «Protetoras

FLORIANOPOLIS
" " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. r

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.:

H'

II
, I
1: I

, ,

,

I '

I
I'
lI

6

Figueirense x 'P:ayssandÚ. o match intermunicipal que amanhã
deliciará' os' aficionados do futebol no estádio" da Rua Bocaiuva.

-,

I
Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Segue h'oje,' a de,legação do Paula Ram,os
sr. Dirceu Gomes. Os jogadores
vía]arão em limousines, especi
ais, acompanhando-as um ôni
bus repleto de torcedores do
grêmio da Praia de Fora. Antô
nio Salum será o juiz da parti
da.

Com o treino de ante-ontem, nharnos os ensaios do tricolor,
no estádio dá FCD, a equipe dô em numero de dois e podemos
Paula Ramos encerrou os seus acentvar que a falange produ ..

preparativos para o seu com- ziu o que sé esperava, encontran
promísso de. amanhã. em Blu- do-se em grande forma e dís

menau, frente ao categorizado posta a mais uma façanha em

esquadrão do Palmeiras, em gramados adversos.
continuação ao Campeonato Segue hoje.
Estadual de Futebol de 1948. Com destino á adiantada cí-
,Interessados em uma' bôa I dade do Vale do Itajai segue ho
"perfomance"" dó conjunto diri- je a delegação' paulaína, chefia
gido por José Ribeiro, acompa- da pelo seu esforçado presidente

SGR'IM A),A

FIC�-Tutora' do ciclismo· no" Eslado

Transferido do ultimo domín
go, devido ao mau tempo, tere
mos, 'amanhã, a satisfação gra
ta de presenciar, no estádio da
F', C. D., ao match entre brus

quenses e· florianopolitanos, re
presentados respectivamente pe
los pelotões do Payssandú e Fi

gueirense.
O cotej o está despertando

grande interesse nos circulos tu- -

tebolisticos da 'Capital, pelo que
se espera um grande público, na
praç., desportiva da rua-Bocaiu
va, Recorda-se que, em sua últt
ma exibição em Brusque, o Fi

gueirense foi derrotado pelo mes

mo adversário pela contagem de
4 x 1. Em partida preliminar jo
garão Figueirense (Aspirante) e-

Figueira.
.

Cam,peoDato Estadual de· Basquetebol
,Ao que apuramos, a diretoria o corrente ano, o campeonato

da Federação Atlética Catari- Estadual JUVienil de Basquete
nense vêm de acrescentar, no bol, a realizar-se a 4 de dezem
seu calendário desportivo para brô em Joinville.

-.
'�-' �. -� ... -""_'

.

.;w.......-.-_• ...-...-.-.-_"._._....- ...
- ••_••-.-_._._......-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.---.-..-..-.........--.-.-.,..

BAR FIGUEIRENSE F. C.
'ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FA.MILIARES
CAFÉ, ,CHOCOLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS, SA�'..,

. DUlCHES, CACHORRO QUENTE.
JOGOS DE PING,PONG ...

BAILES
• 5as FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DÀS 19 HORAS ÀS 22 HORAS

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

MATINÉE INFANTIL
. BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS ...

CADA úLTIMO DOMINGO DO MÊS, RECEBER;'\. UM PRÊMIO A CRIAN

'ÇA (lUE TIVER MAIS FREQUÊNCIA NAS MATINÉES

Paris, 13 (U.P.) - O S1', Jules
Rimet, presidente da Federação
Internacional de Futebol Asso

ciation, informou que pela pri
meira vez. ai Inglaterra\ se inscre
ve para disputar, em 1950, a

"Taça do, Mundo", cujos jogos
finais serão disputados no Bra
sil.

, CURITIBA
, .\.:0._.: _ __ L .. _ ..

,

... FO�E.S . .'";.�5l ..Z18 C41" ���;�,. 545 �:
TEL.EC.ÀWA.: PROSEéR",S· ·PAlltANA. '-;i

_-_ .. _--- --:-;:-_..;,.
!Il""

-

Veneràvel Ordem Tercei.' o

ra de S. Francisco da
Penitência e Hospital
de (,ridade
Subscrito pelo

Rodolfo Zalenski,
sr. Fernando
secretário, re-

REFORÇqS PARA '0 BANGú
Vem deser comprado para o

Bangú o passe de Djalma, o

conhecido atacante do Vasco da
Gama, cuja transferência cus

tará a ímportancía de cento e

Temos sôbre a nossa mesa de decimento e também aos seus gradecendo-Ihe , a reme,ssa dp
trabalhos uni exemplar do livre> ex-alunos Waldemiro Simões de sessenta mil cruzeiros"

"Esgrima", que o destacado des- Almeida, Bruno Schlemper, Tte. Djalma estivera em negocia
portista Capitão Ruy Stockler 'Gilberto Silva, Leonce Pereira ções com o Olaria e, até, conte
de Souza seu autor, teve a hon- (Nelíto) e Américo Silva, ver- rencíou com Ondino Vieira. No
ra de nos presentear. dadeiros expoentes do "esporte entanto, resolveu ingressar no

.

Trata-se de uma publicação do bom tom" .em Santa Catari- grêmio bánguense. Recebeu o

útil e necessária para quantos na, prestando ainda sincera ho- Vasco pelo passe a ímportancía
desejam .c�nhecer e. aperfeiçoar- i menagem á �Olici� M.ilit�a: de de setent� 'mil cruzeiros e o jo-,
se na prática do "fIdalgo espor-

.

Santa Catanna, ínstítuíção .a gador a título de luvas noventa
te ".

.

.

I qual muito devem a cultura, fi-- mil cruzeíros, por dois anos de
O excelente trabalho do atual sica e. desportos catarinenses. serviços, além das gratificações

assistente militar do sr. Gover- Estivemos atentos, por muito de ..praxe e· o ordenado de dois
nador do Estado está muito tempo, na' leitura desse precioso mil cruzeiros mensais.
bem ilustrado com desenhos ex- trabalho. Não resta duvida que
plicativos de Jayme Padoín e "Esgrima" cooperará grande-
foi impresso nas oficinas ,tda mente na formação de esgrimis- A INGLATERRA NA COPA DO
Imprensa Oficial do Estado por 'tas notáveis e perfeitos. MUNDO DE 1950

gentileza-do sr. Governador, A- .Felícítamos o Capitão Ruy pe
derbal Ramos da Silva, a quem i la publicação do seu' livro, a-

faz publico o seu sincero �gra- exemplar. •
'

PASTA DENTAL
ROBINSON

cOl\mRcr6 EXTERIOR

�
POLóNIA

VARSOVIA (BIP) - Desde a

'DA

LiJJeetaçao, a Polônia esforça-se
por estabelecer' laços comerciais
com todos os países do mundo. A

participação da União Soviética no

comércio .ext.erior dá Polônia que
em 1945 elevava-se a cerca de 900/0·
do int�rcambio comercial polonês"
não representava mais de 25%
rio pr imeiro semestre de 1948. As

delegações polonesas assinaram Ui

acõrdos cornenciaís em 19!16 e 13

outros em 1947. Durante os cinco:

primeiros mêses do corrente ano

importantes acôrdos foram con

França, Itália, Holanda e Suíça, O
número total de acôrdos conclui
dos desde 3 anos eleva-se a 39�
sendo que a Pclônia mantem rela

ções comerciais com 42 países.
O volume de trocas sofreu um.

rápido aumento, passando de ... ·.
270.000.000 de dólares em 1946

para 54/1,400,000 dólares em 1947
'e 1 bilhão de dólares em 1948, 'se
gunda as previsões. A titulo de

comparação convêm notar que erY!
1938 à comércio exterior da Polô

nia acusou um movimento total de
468.800.000 dólares - 223.500.00a,
dólares para a_ exportação e . - _ •

245.300,000 'para as 'irnport.açêes.
O traço caracter-ístico dos acôr

dos negnciados pela Polônia é a

inclusão, além de um entendimen
to para a troca corrente de mero

cador ias, de convenções a longo ,

prazo, .ditas de Investimentos. A

córdos deste gênero para uma.

duração' de.5 anos foram assinados'
com a França, União SoviétiLca e

'I'checoslovaquía, para 11 anos com

a Suécia e para 3 anos corn a:

Grã-Bretanha.
== wrWCIi: ; &CLJilIlfIiIMii'j

Encontram-se -atualmente em uso,

em todos os recantos . do mun.ío,
centenas de milhares 'de Motores

de popa JOHNSON, proporcionando
aos seus possuidores ano após ano,

um SERVIÇO SEGURO. Dlstribui
dores: Comércio & Transportes C.

Ramos S. A. - João Pinto, 9.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clínica Médica e Cirúrgica do'
-

. �R. AUJOR LUZ
Medlco-Operador_Parteiro

Doenças internas' de Adultos e rClinica Cirurgica Crianças
Molestias de Senhoras Alta Cirurgia - Cirurgia Geral _ I'CIRURGIA' GERAL Doenças de Senhoras __!, Partos -

, Vias Urinárias - Rins - Coração I
Dos Serviços dos Professores Bene- Pulmõ E t . IIdicto Montenegro e -Piragibe No- ,-

es - s omag? - Ftgado

Igueira (São Paulo)
Tratamento 'da Tuberculose , Ru .. fl'eltppe Schrmdr 48

Raios X - Eletrocardiografia' ---------------Consultas: Das 14 ás 17 horas Praça Pereira e Oliveira (atráz do I
RUli Fernando Machado, 10 Tríbunaã) Rua Santos Dumont, n. 8.

p,

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6 ,odutos Vetar'l-n'aries'DR. LINS NEVES -- Pone 841. PLORIANóPOLIS ' �
- __ O INSTITUTO PINHEIROS -- (Caixa Post�l, 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

ras - Proctologia dêsses produtos.
Eletricidade Médica I

Os primeiros já a venda, são:
Consultório: Rua Vitor Meireles n. SULFAGUANIDINA: Tubos. de 19 e vidros de 100 comprimidos de
28 - Telefone 1.307 l',60 g.
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar- VACINA CONTRA MANQ'UEIRA: Ampolas dç 10 cmâ e frascos de

de das 15 horas em diante IOu cm3.
Residência: Rua Vidal Ramos n.. SÓRO ANTL-TETÁNICO: ampolas de 20 cm3.

65 - Telefone .1.422. VAClNA' CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 em3 ·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 ,�nstituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atendeu
do, .entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo 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: 'I'ernerína (Buco-Vacina contra
diarréia infecciosa dos bezerros), Stilbestret, e' ainda, Vacina Contra" Re pr'ese'Plta�o-osSouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. ..

"'. \I V

'Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças o'n Prac,·stados animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo, Departa- "

nento de Veterinária, Oferece-se para Laguna e Sul do

Pelo sistema .de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten: 'Estado, ofertas com detalhes à

derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando hão en
"

Caixa Postal nO. 109

contrados na localidade de residência do solicitante.
'

Lagung :-, Sta. Catarina.

Dr. ,Milton
'

Simone
Pereira.

Diretor da Maternidade e médico do
Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI
RURGIA PARTOS

, Diagnóstico controle-,e tratamento
especializado da gravídês, Disrur
lrios da adclescêncía e da menopau
sa. Pertubações menstruais, j_:I�l,\r
mações e tumores do aparelho geuí
ia! feminino.
Qperações do utero, ovários, trem
lias, apendice, 'hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
�SISTENCIA AO PARTO E 01-'E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
'�hrturbios- nervosos - Ester-ilidade

.. - Regimes.
'

Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.4fil

..

Besid. R. 7 de Setembro - Edif,

,

Cruz e Souza - Tel. 846.

I

DR POLYDORCj ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteÍ7o'
Hospital de Caridade de
ríanópolís. Assistente da

Maternidade

Do ,FIo-

Doenças dos órgãos .ínternos, es pe
cialmente do coração e vasos

Doenças da tiro ide e demais glan
duIas internas

Clínica e cirurgia de senhoras _

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
. HORAB.IO DE CONSULTAS: -

"Pela manhã das 10,30 is 12
horas

A tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóRIO:

'

Rua V'itor Meireles 111. 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski 62

Fone manual 766

OOu�AN�� [d)
� ACCIDENTES

Dr. Roldão ConSoai
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
RURGA - MOL:E:STIAS

f
SF;-

NHORAS - PART
<

,F"rmado pela Faculdade Medi.
C1na da Universidade de

_ São Paulo- -

____,___
-

onde. foi a�s�ste.nte por vário. an08 ·d�
,--=----�-------------------------:-

Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio
Corr êia Neto

Círur?ia �o estômago e vias circula.
res, Intestinos delgado e grosso tiroi.
de! rins, próstata, bexiga,' �tero,

ováriOS e trompas. Varicocele, hidro
cele, varrees e hernas,

Cons,ultàs: Das, 3 ás 5 horas, i rua
Feltpe Schmidt, 21 (altos. da Casa

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

Telef. M. 764

DR. A. SANTAELA
'(Formado pela, Faculdade Naclo·
nal de Medicina da Universidade

do Brasil),
Médico por concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
.Ex-Interno de Hospital Pslqúlá·
trlco e Manicómio Judlciarlo

•

da Capital Federal
Ex-Interno da Santa oasa-..de l\lI
serlcórdla do Rio, de Janeiro
CLíNICA MÉDICA -_ DOENÇAS

Nl!.'RVOSAS
Oonsultõrto : Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
R�idência: Rua Alvaro de oar-

Yalllo, 70. '

Das 15 às 18 horas
Telefone:

Consultório - 1.208.
Residência -:- 1.305.

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador

Copsultório: Rua Vitor MeireJel,.26.
, Telefone: 1.405

Con.ultas das 10 ás 12 e da, 14 .,
15 hrs. Residência: Rua Blumenaa,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário Wendh-;ue.
..... !nica médica de adultos e criança.
Consultono - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 hora,

Relidência: Felípe Schmidt L JI.
Telef. 812

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crian�

Rua Saldanha Marinbo, 10
Telefone M, 73:i_

DO
. SÊ"oE SOCIAL:

�OIR.TO ALEGRE

RUA VOUJNTÁRIOS DA PÁTRIA N .• 68 • 1.° ANDAR
CAIXA POSTAL, 683 - TELEFONE 664Q. TELEGRAMAS: -PROTECTORA.

Carros para o interior d.o· Estado Bom biD�cnto . -

.

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada Grande vlsa,o,
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte': '

'

RÁPIDO SUL BRASILEIRO .,-- Diariamente - Cjrritiba
RÁPIDP SUL BRASILEIRO - Diariamente - J?invile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de ,sábado

6 horas
13 horas
16 horas
14 horas

16,30 horasEXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras
Nova-Trento

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLJS - 3a• e fia. feiras 12,10 horas

QUER Vl$TlR·SE COM CONFORTO E, ELEGANCIA ,
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas f'Ilxertadas e plantas omamentaís nas

melhores qualidades oferece,' o grande Estabelecimento de
FIQri, e Pomicultura

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

Catarina.

Coq.ueirol Praia
AVI SO

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

continua f.ornecendo refeições e bebidas geladas.

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

Representante em Florianópolis:
PEDRO NUNES

Rua 24 de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de

inicial de Cr$ 1(,,00 apenas.
Participação DOS lacrol

pessoais, conce-

Cr$ 20,00 além da !ói'a

•

.......__-_. - __.-_-.-...-.-.._.,.._-.-.--_..._....-.,......-_'_-.-.-......-..-.-.-.-.-__ ••-.-....-. iIII'!

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 ..................•.......

Rua ,............ Est. Civil D. Nasc, . .

Mãe • '! .

Agenca
I

Geral para 8ta. Catarn8
. �ua Felipe Schmidt 22-Sob

'

CaIxa Postal, 09 - Tel. "Protectora" -' FLORIANOPOLIS

Pai .............• . .......•...•.......•............••.........•

Emprego ou Cargo "
.. .:................ . : .

Cargo do Pai (mãe) .......•.... ' . - .

Ob�erv. .. '. .. -; .. • .. .. .. _. .. .. .. .. '... .. .. .. .. .

•••• , _. •••••••••••••••••
'

•••••••••••••••••••••••••••••••••
j

Visão maior e 'mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
inatrução.

Bonl livros, sobre todo. OI

assuntos: '

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 - Florililnópoli.

I

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

FRAQUEZAS EJW GERAL
V1NHO CREOSOTADO
"SILVE,IRA"
............. ",,, ..

SRS. ASSINA'NTES
Reclamem imediata-

.. �

,mente qualquer irre-
gularidade

.,

na' entre,a
de seus iornees.

Pracistas
Escritório recém organizado.

'precisa fie "pracístas" 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-'

v,embro 22, 2° andar, das 8 ás 1�

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI :Rádio. R.:C. A

. Victori Válvulal e Dilcol.
Rua Conselheiro Mafra

........................................................... ":J

Muitas felicidades pelo nasci•••
to de seu filhinho J

" Mas,' nio esqueça,
I

que o .elhol
presente para 8 seu "PIMPOLHO"
é uma caderneta do CREDITO
MUTUO PREDIAL.
.........................," ..

�rtigos de uso

doméstico
Você, poderá ganhar de Cr$ .••

50,00 à Cr$ '100,00 diários, vendeu
'do artigos de consumo domestico •

Informações, na Praça 1 de No
vembro n. 22 - 2° andar.
..............................................................

Fabrlaant. e distribuidores doa afamado. con- If.açõ•• -DISTINTA- e RIVET. Po••ue um gl'an.
d. sortimento d. oCllemira.. ..iDcado.,' bJ'bulI'
banI o baratoll. algodõel. marina. a..iamento. .,

• p,a!'a Clilfafat."a que recebe dill'fttoment. do.
fdbrlca.. A CeGa ·A C1U?!TAL- ..homo a Dtt.l!�gllo dom Snl'lh CO�.l'cll!llil&t.,,'J do lotado!' �" .•entido d. lhe fa:&Clr.m �'D"'","

I_� V.l.�.1.tc a.n.t•.el.�a.d••ma••f�,8.t.u.o..�••�.' u

..a.e..�o.o��::p�..�a�m��.:��A�T�R�,�J.�Z�:.:ro��F�l:O�r:la:"�,�6�P�O�!:!fi�I�-.-..�TLXAlmJ.S..�..�..
'

.B.l.u.�••e.n.au L.a.iae•••• ..mB ��
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ENQUANTO BÊNÇÃOS AGRADECID� PLANAM POR SôBRE O· H'UMANITARISMO DE UM HOMEM QUE, COMO' O DR...

.

AGRIPA DE CASTRO 'FARIA, DEDICA HORAS AO LABOR CRISTÃO DE SUAVIZAR DÔRES E SUPRIR NECESSIOA
DES DE HUMILDES E POBRES -- MÉDICOS HÁ QUE PASSAM HORAS NA REDA-ÇÃO DO óRGÃO UDENISTA, FOR..

�ANDO -CALUNIAS E INFAMIAS CONTRA AQUELES � QUEM NÃO PODEM IMITAR OU SUBSTITUIR NA ESTIMA DOS'
SIMPLES E DESAJUDADOS DO DINHEIRO!

-

,

Varbonia. ci�a�e Porque, devemos combo
branca de mineiros ter o existencialismo.Não' é nada surprendente que
u.n operário duma mina de car-

vão está preto. Em geral não é
. (Para "O Estado». Escreve J. G. Andrade)

surprendente tão pouco que uma Há poucos .dias lemos que Paul que a mocidade catarinense venha a:

cidade mineira tem um aspecto Sartre fôra excomungado. Hoje i'Í- tomar interesse por ele. Preclsa

preto, poeirento e sujo. Não é vemos oportunidade. de ler na re- mos, isso sim, avivar cada vez ma;"

vista "PROBLEMAS" • de Outubro a. confiança na vitoria da Iiberdade.,
assim com a cidade mineira de

ultimo uma valiosa colaboração de da democracia e do progresso. Tr.
Carbonia na ilha da Sardenha. G. GAK. dos os homens e mulheres uni los-
Os que visitam a cidade pela Iniciamos nosso combate ao exis- na conquista de uma vida' digna.
prímeira vez e ouvem que nela tencialismo como já o haviamos fei

moram pela maior parte minei- to á literatura infantil perniciosa e

do tipo de GIBI, HEROI, GLOBQ
ros, ficarão muito maravilhados. JUVENIL etc. ,
Carbonia fica num grande [ar- Filosofia que consiste em trans

dim verde, encerrado por uma forma a realidade numa sub-iettví-
cadena de colinas, suavemente dade, o existencialismo nçga as leis A data de hoje recorda-nos que:

vertentes. Na construção e no que dirigem a atividade dos hom=ns, - em, 1526 o navegador espanhol
adorno dos edificios públicos nega a moral. comum e não aceita. Díoao Garcia pactm de Finister-ra

- nem perspectivas nem esperanças ". ..' . :-
tem-se empregado muito mar- missa atividade, como muito bem a- j

tendo SIdo \0. prrmeiro a fazer rcte-.

more. Mas não só por isso tem- centua G. GAK. rências aos Carijós, selvicolas que

se dado, a Carbónia o apodo Pr-opagador do insucesso da luta aqui habitavam quando de sua pas

de "cídade branca". Das víven- das forças do progresso contra as saaern 'pelo porto dos Patos'
da reação, o existencialismo é o es-

" ,

das. dos operários podemos di- pião que mina a coragem e a conf'i-
'- em 1654, tiveram .inicio OS�

zer que são um modelo de lím- ança dos combatentes .da liberdade ataques aos fortes holandeses, em,

peza e de eficácia. Os operários, no triunfo de sua causa. Recite, pelas tropas do General Bar.,

casados têm cada um uma ca- Bastaria a divisa "a existencra reto de Meneses'

sJ'ta' própria, os-sol'tel'ros moram' precede a essencia" para apontar O·
1763 'I C '11

existencialismo como filosofia ex-
- em , c legou a asti .os;

num especte de hotel, provida druxola e condenavel. um destacamento do Regimento de
de casas de jantar, de leitura , Apesar de ter sido da Besistenc.n Linha da Ilha de Santa Catarina.
e de jogo, assim como de'algu- �a111 Sartre atravéz sua fals� f'ilo ro- os denodados "barrtga-verdes't..
mas casas de banho. Tão amá- fia procura de!rontar o sentido das

afim
.

de construirem .0 Forte de-
_ .. Ilutas dos herOlS populares da Fran-

�el, tao .tr�nqUllo e. � .es·pecto ça, apregoando que eles não lutaram Santa Tereza;
ae Carbónía que dírtcílmente contra o barbara invasor nazista im, - em 1827, regressando de sua ,

podemos começar pela constru- pelidos por ideias de patriotismo, de viagem ao Rio Grande do Sul, cne-r
ção desta cidade. Havia de tirar defesa d� patr ia,

. gou ao Rio de Janeiro, o Imperado]:':"
primeiro um enorme ninho de .Insur-gtndo-se contra a. cau_sahda-

. . . . de dos fenomenos e a Iigação que D. Pedro I;
maláría, doença que exigia to- existe entre eles, Paul Sartre debal, - em 1840, Raimundo Gomes:
dos os anos numerosas vitimas. I de lança um desafio ao marxismo. Vieira Jatai, um dos caudilhos da'
Para secar e trenar estes pan- De nada lhe valerá a bandeira ateis-

I
_

1 d B 1
.

t.. ít
' ta porque de forma írretorquivel fi

revo .uçao maran l�nse os a aros.,

an.os pore�. necessi avam-se
revista francesa "LA PENSÉE" es- apresentou-se em Miritiba, ao Pre-'

mUltas. operarios, e n.aturalmen- creveu : "O existencialismo foi cria, sidente e Comandante das Armas ..
te dev�a� ser protegidos �ontra dopara. afirmar a mes�11a cous� que I General Luiz Alves de Lima e ');.1-'
a maláría. Para lSSO aplicava- o Id6l�hsmo, recpnduzidc ao f'ideis-

va:
se a quinina. Uma pr'Ofilãxia 1110, SI bem que se recuse a decJ[lra- ,

.,

de 400 m T. diários durante to- lo abertamente". - em 1863, ne�ta Cidade, �ra�lIle-'
d t

g
d

Combatemos o existehciali<;lTl.J massa popular protesta, patnohca--
o o empo que urava a ma- , I

_,

f' I' •

. . ... ".
pOlque e e se opoe as alças l.O mente, contra o procedlmeI1Ío. &lI;;'

lana e alguns dlas depols lS.,. progresso e da democracia e SIM .

IA
.

t- Cl'
'.

t d
. -

d C
. -

d 'd t govêrno lng es, na ques ao 11'13-'
O segun O a prescnçao a 0- l'azao e ser reSl e somen e em su·

tie;
missão muito competente de f?car. a coragem, cor'romper. a. con·

MaJár' d nt·· L' d N
CIenCIa pelo veneno do peSSImIsmo,

.
- em 1869, 277 imigrantes �le-'

_

la a a. 19a 19a. �s a-I da falta de animo e de perspectiv'l. mães chegaram em Itajaí, a borJ<Y
çoes), deu flm a malana. Se Não ha moral comum nem tam-
algum operário todavia fosse bem compreensãó de liberdade 110

da barca "Victoria" e se dirigiram.

atacado por esta doença tão te- existencialismo e não a �e se faze.r para a Colônia de Blmllenáu;
•

mida, a chamada Cura Breve o que �e �char ne.cessarIO J?ara fl- - em 1908, surgiu nesta capital a '

,
.. car satIsfeIto conSIgo propno. folha' política e noticiosa "Gazeta;:de Qumma - a saber uma do- Por tudo isso combatemos ,)

se diária de 1-1,2 gramas de existencialismo, Não acreditamos Catarinense"; sob a direç'ão' clh eno... .

quinina durante 5 _ 7 dias bas- tão senador Hercílio Pedro d:at L,!T,'
tava para o curar. Graças à qui- BICICLETA - em 1919, faleceu no Rio de h.-

nina, os numerosos operários Vende·se uma marca "Pullman" neiro o Presidente Rodrigues AI·

podiam realizar sem nenhum para moça. Ver e tratar a rua Anita ves. ,.". f;,

perigo a grande "obra que fez Garibaldi, 47. ""I(if,�liF�': André Nilo TadaS'�u.·

passiveI a construção de Carbó
nia. E gr'aças a isso, os operá
rios das minas de carvão na

Sardenha depois do trabalho e

depois de tomarem 'um banho
numa localidade perto das mi-
nas, podem voltar contentes
para as suas casas lindas e

limpas.

FlorlanópolI,s, IS, ele Janeiro de 1949

atuação dos representantes do P.

S. D" na Assembléia ao Estado.
É a que se relaciona aos traba

lhos das comissões técnicas, de

que se afastaram âetinitioa e deli
beradamente os componentes da

bancada u.denista. Como é euiden-

o MOMENTO
Agora que a Assembléia Legisla

Uva encerra os 'seus. irobollios, já
em periodo de prorroqoçiio, é de

justiça'salientar o incontestável

esplrito público dos que, compon

do (l boncada nuiioritorio, estive

nl11� ali sem.pre obedientes aos

imperativos do mandato (file lhes

confiou o nobre eleitorado cata

rinense. Na »erdade, saia faltar
a fundamental princípio de equi-

que se ajustem ao critério cnnsti-
dade deixar de acentuar o incan-

iucional, elaboram-se, finalmente,
saoel esf�l'ço e o briliuuüismo

os pareceres. Em .plená1'io, _ a
ineecedioel dos representantes do

d
matéria -aparece escoimada das

PSD. a serviço e bem-estar cO-. . _

.

•• "

A'" im.perfeições com que a pressa ou
letioo e em .apolO de todas as S'II-

I a inadvertência do autor tenham-
gestões iniciatioas ou lJl'0Jel'f)'s I "

.', '.lia, porventura, encaminluido O1't-
trazidos a debate mesmo por qUIII- ....

t. ljznarwmen ·e.

que')' _das outras cOrJ"endt,es CO,ln de-
E aquele porfiado, cuidadoso, e

leçações na Casa, quati o tais 1n'Cl-
paciente jt1'a.ba�ho de eoiame de

térias objetivassem. na 1'ealidadde, 'est1tdo e 'o consequente" po;'ecer
solução a problemas do Est� .0, nel1� por 1l1n só momento sofrerom.
em qualquer dos setores adminis-

solução de continuidade, da parte
tratimos. dos ilustres representantes do P,

S. D., distrilniidos pelas diversas
comissões e sobrecarregados, em

cada uma delas, pela. ausência dos

deputados da U. D. N., âesinteres
sados de tais tarefas,
Desse modo, embora, neste fim

de sessão legislativa, forçoso nos

s'eja 1'econhece1' a contribuição de
trjdas as C01"1'entes visando a fina
lidades públicas, injusto t�ria si
do omitú' o relêvo que merece a

bancada do P. S. D., hltan,do C011-

tra óbices e obstruções patentes
e vencendo-as pela tenacidade das
atitudes e pela h01'1nónica intenção
que colimaram a bem-estar coletivo

e a prosperidade do Estado.

Q1wnto, ainda, ao t1'abalho das

te, no seio dessas comissões, an

ele, alias, se acrescem de m/li ito as

responsabilidades dos parlamen
tares, 'os projetos são suirmetidos
a e�tzzdo, examinam-se, p01" vários

{u�gulos, 1i(10 já somente a nature

za das questões mas os termos em

Curnpre, no entanto, não esque

cer que, na sessão legislativa que

ora chega a têrmo, os deputados
do P. S. D. se aplicaram, com o'
má.rimo de energias, absorvente

mente, 'aos trabalhos parlamento
res, dentro de inegavel propósito
de dignificar' o Poder Legislativo
e saldar, pam com o p.ovo de San

ta Calm'üw, os compromissos as

sumidos em programa pm'Udário.
No seio da bancada, é grato assi

nalar'-se que sempre. houve o en·

tendimento cordial e a coinciden

te aspiração de acertar, pelo bem

da comunidade barriga-,verde.. ,

. E essa circunstância. deve no

tar·se, põe de manifesto, não s@

·a disciplina partidár'ia, senão tam·

• bém o nobilíssimo desprendimen
to pessoal de cada wn e de todos

os dignos representantes pessedis
tas. Nenhum deles - e todos se

Ao tomar aperitivo

hoje:

comissões, não se deixará de reco

nhecer ti apreciável colaboração
dos deputados do P. T. B., e do
P. R. P., de cuja assiduidade é

'impossivel regrJ,r'-se testem11l1ho.
contam entre as mais legítimas
expressões de mn eleitorado regio
nal- olvidou, por um instante se

queI', o panorama geral dos p1'O
blemas que lhes fôssem encami"

nhado ao estudo e solução. E, não
obstante as solicitações emergen
tes do melhor e direto conheci-

Peça Bitte!'
,Aguia puro

o Aperitivo' completo
.

menta de cada um, à cêrca das

,.espec�ivas zonas de p1'estígio pes- ••• � . • • • •• • • • • • • •• • • • • • • •••••••

soal, não se lhes fragmentaram as

C d datividades, nem, no conjunto, das OU ecora O O em-
quesfões WOiPostas, sobr'essa'íu ba.·xador· brasl·I.o,·rouma ou algumas, ,às outms ti
pela fórça de injunções, conspira- LA PAZ, 14 (U.P.) - O �m-
das a r'ei'vind'icações regionais. O baixador Paulo Demoro do Bra
'Estado I de Santa Catarina, na to- sil, foi condecorado, ontem com

.

do 'de seus p1"oblemas sociais, eco- a Grã Cruz do Condor dosAndes,
nômicos. culturais. e pol'íticos, por sua amizade para com a Bo
sem pl'ej.!lizos, sem desdoiro e lívia e por ?eus ma�nifi�os ser-

'8ern rnenosp1'êzo pa1'a qualquer Viços em favor das boas relacões
área de sua gleba, constituitt a entre o Brasil -e a Bolivi�. A
preocupação unânime da banc.ada cerimonia da entrega da con

.

major'itária, atenta à superiorida- decoraçao foi um dos ulti
de de sua função, em que confia mos atos oficiais do Ministro do
todo o altivo povo ba1'riga-ve1'de. Exterior Paz Campero, antes de
Resta-nos mencionar nma 'Palr- deixar a pasta como resignata-

'Iiculm'idade muito r'elevante da rio.

L.B.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previsão do tempo até as

ras do dia 15
Tempo Em geral intavel
Temperatura - Estavel

Ventos - Variaveis, frescos
Temperatura extrema de

Maxima _24,4 Minima· 19,9

14 ho-

Pulseira deMarc8sita
PERDEU-Slj: miA. NO CLUBE 12 DE

AGôSTO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO
úLTIMO, NO BAILE DE SÃo SILVES
'TRE.

CO.lRA:' casPA, 1
QUEDA DOS CA- \

I
!
I

BUOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

. .

Hoj'e 'no passado
.1.5 DE JANEIRO

FRECHANDO....
Um velho amigo, e�p:erimenlado

ontem: .

- "Esse rompe-rasga diário, com o jornal da üpOS.l�<l)OI,·
mem sempre compensa. O Diál'ià, com suas menliras, só me-'

rece fé no meio de alguns udenislas.
Fóra daí é nadaI Para esses cOlTeligionál'ios que cr(om'

em Ludo quanto a folha afirma, os desmentidos não \'lilcm.
Por exemplo: O Diá1''Ío afirma que não houve concorrência
ipara a compra de lratores ou para a venda de 'velhos auto-

.' móveis oficiais. Em resposta, O ,Estado prova qCle ]lou"""
concorrência. Indica o número e a página do Diár'io Oticio�
em que os editais JOl'am publicados. Pulveriza, assim, ai a�c'L1-'

sação, ou, como se diz na giria, mata a cobra e 'mostra o liOtli(i!'
Os pesscdistas nã'Ü dão g-rande valor à defesa, porque. jêÍ sa

biam qu'e o jornal da U, D. N. vive de mentir'as. Os udenistas,
que não fazem parte do grupinho de choque, reprovam as.
leviandad·es de sua imprensa. Mas ,os tais, os do sindicato t®1
falsidade, - êsses -continuam a.. a-creditar no Diá1'io_ São.
Tomé, o Duvidoso, depois que to'eou as chag'as' de Cris.to' á'
creditou. E s.e, depois disso, não acreditasse? Seria "wnto?'

!i Seria atpóstolo? Os udenistas, os d,o fogo sag1'ado, vênm;. ou-'
vem e s.entem as mentiras da Iolha minorilária. Mas, afl'Jdh!1
assim, lhes gão crédito. São incondicionais. Não raciocinam:

.' ruminam; não julg:;tm: prejulgam; o he'l'mético mental não.
lhes permite raciocinar, p'ol'que a imposição cio despeito. já
lhes .estabeleceu jurisprudência pacífica para todos os casos.
inclusive 'Os futuros. Diante dessa filosofia, n,ão adian La exibiJ'
-a v,erdade, para êsse grupo. Qu.i eS t veritas? Os i 11 I egTantes
dessa meia eluzia de vig"ilantes responde: A voz do Diário! Não.
adianta ,gritar contra :isso�O �emedio, é es'perar. Quando [lá.
1)01' aqui, uma eleição e o ,diretor do Diá1'io s'e lembra que é

catarinense, o jornal começa a afil'mar que a U. D. N. vai ven
cer, Os ta'Ís acr,editam. Fere-se o plei.t'ÜI Começam as apura
ções. O Diário informa que a U. D. ::'l, está vencendo I Os tais

acreditam.
.

Termina a apuração I O Diário informa que a U. D, ::'l.
venceu e que apenas depende a vilória de um recurso elpi
toraI I Os tais contfnuam ,acreditando, Enquanto isso o can

didato vitorioso, elo 'P. S. D., aS'iume o cargo.
Mas, se perguntar·em quem foi Cjue "enceu, um rIos tais

dirá Cjue foi a U. D. N."
É mesmo,

, 11

das lulas, dizia-me ,/'

Gltilhenne Tal

•
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