
NA CATEDRAL METROPOLlTANA,- REAtIZA-SE, . HOJE, - ÀS 9 HORÀS, MISSA DE AÇÃO -DR GRAÇAS 'PEL
CIMENTO DO GOVERNADOR ADE�BAL 'RAMOS DA SILVA, MANDADA CELEBRAR PELOS AMIGOS, E AD

DO ILUSTRE HOMEM. PúBLICO, ASSINkLANDO A DA'J:A DE SEU ANIVERSÁRIO. S10 CONVIDADAS TôDAS J{
\ ,.

; RIDADES E O PÚBLICO EM GERAL PARA ESSA SOLENIDADE. ....".

Proprietário e

o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Ddretor Dr. RiUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVE�

.

Ano XXXV I· , Florianópolis 10.440

Na 'Assembléia Legislativa
ção da Comissão. Segutu-se-Ihe . com a

palavra o srs Xurias Varella, l ider pesse
dista, dizendo que o seu Partido l11L,'O
se apraz com o resultado da eleição que
recaiu e111 cidadãos cuja ação já foi ex

perimentada 'brilhantemente, Por seu in

termédio, o PSD, reafirma a confiança

que defere not seus representantes, que
tudo farã opor bem se desobrigar dos

'eus árduos deveres. Após haver falads.
êste sr. deputado, falou o SI', João José

Cabral, líder ela UD)[., que agradeceu
a confiança que seus colegas lhe defari

ram, a todos assegurando que saberá

corresponder sua confiança e nó traba

lho,

Hoje, precisamente às 14 horas, con

-vocada pelo seu presidente sr, deputado
Lopes Vieira - PSD .- reuniu-se a Co

missão Permanente da Assembléia Le

gislativa de Santa Catarina para Instala

ção da referida Comissão e consequente

eleição dos seus presid�nte e vícs-prest
dente.

Aberta a 'sessão pelo seu presidente
que deu ciência da ordem do dia, que

era eleição da sua Mesa, foi suspensa

a sessão por 15, minutos, para que os

srs, deputados, dactilografassem os res

pectivas chapas. Reaberta a mesma e

procedida a eleição veríflcou-se o se·

guinte resultado:
!

.Presldente : Lopes Vieira - PSD.

Vice-presidente: João José Cabral

'Líd�r da UDN,

O presidente, em ligeiro improviso,
'agradeceu à sua reeleição, e, valendo-se

do momento, fêz um' histórico da atua-

Terminando de falar o lider udenista;
lISOU. da palavra o sr. Sáulo Ramos -

PTB., reafirmando a confiança do seu

Partido nos deputados eleitos, e se con

gratulando com os mesmos,

A campanha de DOT em S. Catarina
/

Malariologista de renome mundíal chegou a Florianópolis
Chegou óntejn a esta capital, às H horas, em avião da Panair 11,)

Brasil, o sr. dr. Mário Pinotti, diretor 00 Serviço Nacional de Malárra
o qual se fez acompanhar dos srs. drs. Henrv KUJ1lm, diretor da Funda·
cão Hookreler nu' Brasil, Paul 1'; HllSS0U, Chefe-d�� n('I'('sa .dlls' 1'"",";<,;
Aliadas na última guerra, Fernando Bustamante e outros módicos do'
Servico Nacional de Malária..

Dentre os ilustres malariologistas se destaca o sr. dr. Paul F. Rus
sell, i\1. D. :\1. P: H:, .Coronel : C:, A: C: ''5:, Escola de Medicina do
Exércjto Americano (Divisão de Parasitologia).

Como membro da Fundação Rockfeller trabalhou durante' 20
anos como diretor cios trabalhos contra a malária na India, nas Fili
pinas,' em Singapura e Malaca.

Durante a 12u grancle guerra foi o malariologista-chefe das Fôrças
Americanas nas campanhas do Norte da Africa e da Itália. Em 1945
recebeu a Legião do Mérito com citações das mais honrosas do Presi
dente dos Estados Unidos da América cio Norte, pelo magni fico tra
balho que desempenhou na Campanha da Itália protegendo as tropas
aliadas contra a malária. O trabalho do Coronel Hussel l foi considera
do nessas citações como uma das mais altas realizações das Fôrças
Aliadas na Hália.

A ilustre comitiva assim que chegou rumou para as Caldas. da Im
peratriz afim-de verificarem as obras de saneamento que se realizam
naquela localidade.

Hoje, às 10 horas, com a presença do Exrno. Sr. Governador do
Estado, dr. José Boabaid e altas autoridades estaduais e federais, será
inaugurada, em Rerituba, a grande campanha de dedetização neste Es
tado, a qual terá como principal arma profilática o Dicloro Difenil T'ri
cloroetano ou DDT, nome como é mundialmente conhecido.

Essa realização de grande' envergadura, a primeira' de uma série
que será levada a_ efeito neste Estado, abrangerá trinta lllunicípios com
780.000 prédios e terá como objetivo a proteção contra a malária, de
llUla população aproximada de 900.000 habitantes.

Ponte sôbre o Rio do Peixe

N,o ,cliché aci�lia, "emos a, m�ljestosa ponte 'sôbre o rio d� Peixe,
const� l�lda, em VIdeIra, no (,overno do dr. Aderbal H. da Silva. A
magmflCa obra de arte mede cerca .de cem metros de cumprimento
por se�e de lar?u�a. Custou mais de Ulll milhão de cruzeiros. Já esi:::
conchuda c sera lllaugurada dentro cm breve.

Para ,os, opositor_es construtivos do Diário, que só constroem escân
dalos e cl;llul1las, aVIsamos qtle. Cssa ponte foi construida por empreilada, mcdIante concorrência pública,

Conflito entre negros I

e Indianos
URBAN, União Sul-Americana,

17 (U. p.) - A pulicia efetuou
cargas de baioneta lentando deter
o saugren ío conflito, entre nativos

.,é' indianos, que se propagou aos
campos de returg iados indianos.

Um. membro do Parlamento de
clarou que a lista de mortos apro
xima-so de 500, enquanto que
as autoridades cle Johannesburgo
calculam que 300 I1essoas já per
deram a vida, A policia diz que
morreram cérca de 100 pessoas
em Du�ban, havendo cêrca

.

de
1.000 feridos. A emissora da Afri
ca do Sul calcula O número de
mortos variando entre 200 e 300.
Os cálculos são necessáriamente
conlraditórios, uma vez que a ln
ta se espalhou por uma grande
área em torno de Durban. Em Ca
to Mauor, na orla da cidade, há
carta veres espalhados pelo chão.
,_-\. luta começou na terra-feira
e já agora Indianos aterrorizados
fogem da cidade, indo alguns pa
ra os campos de refugiados para
1,; l"'l'!o(;1, 1.'111'1'1'111:.1 -r-rn a mor te
Alguns milhares deles rellnil'am-�e
11l1Dl campo, localizado num su

búrhios de Durban. A policia, ar

mada de baionetas, avançou a fim
de dispersá-los e inúmeros déles
saltaram parai a morte de um ro

chedo de 150 melros.
Indianos e negros igualmente

"em mor rcndo . queimados e ape

drejados, havendo familias intei
ras dizimadas enlre os- primeir-os.
O bairro indiano da cidade está
destrundo. Muitos negros lutam
entre gritos de guerra "zulus". '

Fôrças policiais e militares par
tiram para a área de Illovo, nos

limites da cidade, onde um ban
do enorme de zulus marchava em

direção a' um campo indiano, não
se sabendo ainda se conseguiu
detê·lo. Jâ foi mobilizado a Real
Infantaria Leve de Durban.
A lUla éomeçou quando um

indiano feriu um menino negro,
incidente que cresceu as propor

ções de morticinio e saque gene
ralizados.

o meu desafio
Em nota que assinou, on

tem, no "Diário da Tarde", o

sr.' Osvaldo R. Cabral faz alu
são a "umas hi..�tórias da ven

da de'pape)". Como já duma
:reita, pessoalmente, .s. s. me.
dil'igiu a mesma alusão, quer-'
me parecer que é a mim que
se refere tambcim agora.

Prço-lhe, pois, que esclareça
'o caso. Posso . 'assegiJra'r-Ihe
que não receio qualquer con-

1'l>onto enlre a minha dignida-
�de pessoal e a sua. Não tenho·

d'csyã-os escuros na consciência.
Aos títulos de que me orgu

lho, inclusi,-e o da pobreza
honesta, não se me poderá
acrescentar o de caluniador

vulgal', que, lambém acredito,
não lisonjeia o sr. Osvaldo R.

Cabral. Venha, poís, o caso,
com as provas!

G.ustavo Neves.

..

Gov�rnador A'derbal R�
'.

da Silva���
I

A vida pública do eminente

governador catar inense, L1r:

Aderhal Ramos da Silva, se fez

sempre ao contacto das aspira
ções populares de sua terra. Es

pirito formado na escola do

mais elevado civismo, fran

queado a Lôdas as nobres soli

citacões das massas e afeito

ao trato cordial com os que se

lhe aproximavam, o ilustre

coestaduano teve o seu nome

su tragado para a Assembléia
Constituinte de 1935, em cujo
seio foi elemento dos �e maior
valí a menlal, filiados ,à banca-

da do então Partido Lib'eral
Calarinense, sob a chefia do
v:'e·õ!aro (:;a,tlal'inensp" do. ,Ne
réu Ham05. Convertida a CORS
Lilu inte em Legislativo, sua

aluarão, também aí, foi um

prolongamento honroso da

sua br-ilhante passagem por a

quela Assembléia, elaboradora
da qal'ta Constitucional de
1935.
Por ocasião do golpe de

1937, extintos os parlamen tos,
o dr. Aderbal Ramos da Silva
recolheu-se .a sua vida ,profis,
sional, como advogado fulgu
rante, carreira em que os seus

triunfos são conheci dos.

Quando, por ocasiao do
retórno ao regime legal, em

,1915, o P. S. D. lhe sufragou
o Dome vara a Cunsl ituiní e

Federal, Ctomo deplltado, fazia

jusliça' ao homem })ÚbliCO de

cuja honradez ,e de cujã cul·
tura muito era licito ,esperar;
e, com efeito, havendo venci

,do por esmagadora maioria
de vaLos, esse pleito, s-ob a

legenda pessedisla, o ilustre
dl', .-\.deI'lJal Ramos da Silva
parlicipo�l dos trabalhos da

Constituinte Federal, com in

vulgar eficiência e descorti

nio, valendo-lhe essa atuação
airósa um novo' 'chamado
de' seu paJ,tido, que, desta vez,
em mesmorabilissima Conven

ção, lhe aclamára o nome co

mo candidato a governador
do Estado.
Vi tol'Í-Oso, mais umà vez,

Terça-feira, '3 de Jen-Ir» de 1,,49

assumiu o cargo, em meio ao

mais justificado reg'osijo pú
blico. Na verdade, as circuns

tâncias, de t-odos conhecidas,
em que se lhe confiava a ael-' As águas do mar não .constituem
ministração .ctD Estado, após ! perigo para a c'Onservação dos Mo.

o periodo -de guerra e a bra- I tores JOHNSON Seá Horse P?is. tO".
ços com aoS consecruências da I dos êles, antes de sair da fabnca,
crise que se generalizára no São tratados por um processo eSjje�

pais, não lhe permiliriam, de cial, idealizado e executado para

comêco, mais de que dar solu- proteger as partes metálicas contra

Cão á tais problemas, cujas os efeitos corrosivos da água salga.
'causas, por sua vez irremoví- 'da. I?_istribuidores Comércio,_1I(.
"eis ántes, escapavam à alçada Transp'ortes ç. Ramos S. A. - Joall

do admi�1isl:l'ador, por mais Pinto, 9,

prudente que f'ôsse. Nem as

sim, porém, perante o grave
momento histórico de Santa
Catarina e a uma depressão
econômica 'emergente da pro-

jeção da cr ise generalizada,
nem assim se deteve a consi
derar aspectos administrati

vos; "mas, cabendo-lhe, �ntes
de tudo, presidir à reconstítu

cionalízação d-o Estado, a .essa

tarefa se aplicou, vigilante
mente, velando sobretudo por

que a nova Constituição sais

s� 'obra là altura da nossa edu
cação politica .

e à imagem
das modernas r-eivindicações
sociais e humanas.
Da segurança do seu largo

Iíberalísrno, em matéria de
exercício ampl-o de todos 'os

direitos do povo, dão exemplo
'os pleitos municipais, para a

organizáção política dos mu

ni-cípios, com as respectivas
Câmaras representativas. Num
ambiente de imperturbável
ordem, garantidos todos os

'pensamentos Ipart�i,d:arios, l11's
segurada a liberdade dos su-

,
f'ragios no mais fiel 'e íncor

ruptível pronunciamento das

urnas, as /eleições municipais
se processaram sem a mais
leve nola que as inquinasse
de qualquer restrição ao exer

cicio espontâneo do voto por
iodos os cidadãos de todas as

filiações partidárias.
Motívos alheios ,à sua '-OH

tade, e superiores a tôdas as

faculdades de civismo e ao

reconhecido espírito público
do eminente governador Ader
bal Ramos da Silva, dele exigi
ram 6 afastamento' temporário
cios negócios do Estado, medi
ante a Iicença que pediu e ob
teve do Poder Legislativo. As

necessidades '-de um' trata
menta de saúde não lhe per
mitiriam continuar no exercí
cio do cargo, de que se acha
ainda afastado.
Já agora, porêm, na data do

seu aniversário, tão grata à
unanimidade dos Catar inen

ses, - à grande maioria dos

quais, não sómente pela sua

projeção social ,e pela expres

são de sua pessoa e de suas

virtudes de caráter e de senti

mentos, mas também pelá: sua
individualidade política - é i

motivo de real júbilo poderem
celebl'á-la com orações a Deus

por haver-lhe restituido a 'saú

de, permitindo-lhe em breve

\) relôrno ao 11,1gar que, de di- I

reito e pelo consens-o dos co

rações caiarinenses lhe com-
.

pele na sua terra natal.
E não ',é senão com idêntico

sentir que, registrando o feliz
evento pelo qual a 'aata de ho

je é tão expressivamente assi

nalada, lhe enviamos, por
nossa vez, as calorosas felici

laçõ.es de "O Estado", ao mes

mo tempo que nos associamos
ao pensamento de todos os nos

sos coestaduanos, elevando, aos
Céus o voto de g-raças pelo
resLahelecimento do preclaro
gov.ernador Aderbal R. da Sil

va.

i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informaçõ.es

Viação Aérea
,

Hor.cirio
Seçunâa-feir«

PANAIR - 10,40 - Norte
VARIG _ 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 _ Sul
CRUZEIRO DO 'SUL '_ 13,55

!Norte "-

."'li�� , Terça-feira
I t \ l\aIR - 10,40 _ Norte

,

CRUZEIRO DO SUL - 12,00
,.orte
I VARIO - 12,30 - Sul
,

. PANAIH - t3,50 - Sul
'Ouari;(J;-feira

PANAIR - 10,40 ... Norte
. CRUZEIRO DO SUL - 11,00

iNorte
VARIG - H,40 -' Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

Quinta-feira
I PANAIR - 10,40 - Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

,

VARIG - 12,:3() _ Sul
CRUZEIRO 00 SUL _ '13.55

Norte
CRUZEIRO DO SUL - 15,30

lul
Sexta:,eira

CRUZEIRO' DO SUL - 7,20
Jiorte
PANAIR - 10,40 - NortJe

;;,!,', I Dr. (LARNO
VARIG - 11,40 - Norte 'GALLETTI
PANAIR - 13,50 --'- Sul

"
'

Sábado
A O V O G A D O

Crime e cí..l
VARIG - 12,30 - Sul O

'

CRUZEIRO DO SUL _ t3,""
'oD.tituigão de Sociedade. O CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avénida Hercílio Luz

-arte
I'IU NATU�ALIZAQOEB N. ,20, sobrado Altas do Albergue Noturno.

i!lI muIo. 'J)eo!arat6rio. MATRíCULA p.am 1949: Desde 24 de .:[aneiro; das 18 ás 20 horas,

Dqmin(/o' na nova sede.
'

P.ANAIR _ 10,40 _ Norte
Elorit61'io e R••ãdencia INFORMAÇõES, com o Prof. José Warken, Diretor, no período da ...•................... ' -

Rua Tiradent.. "2. 1
-

'

I
ClRtTZEIR"" DO SUL - ��.,,,O

..

I
man la. D t-I' fv :.u" !'ONE .� 1468 IN'CIO d I F

. nc I ogra (.�
o·

I
PANAIR _ 13,56 Sul. '

I I as au.as ,e� everelro. u"

-------�----;-,.-..:...:==:;::========��� VENDE SE t· d d
Precisa-se de uma datilografo,.

"
A DIVULG(ACA-O

.

I
• -' por mo IVO e mu ,aoça ��:toJ�:.ti�� ��e�:�:��O:s ct;e::�

o

•

Grande área de terreno jà cultivada �;�. dirigir cartas ,a caixa postar

Revisia do Paraná' para o Sul do' Brasil . (Distante cerca de seis quilometras, da capital-Bairro-Barreiros . ,., " .... " ... ,., , .. " ... ,.,., .....

In�ercâmbio CulturàI
o

Area de 142 metros de frente por 1,830 de fundos, incluindo GATO POETO
Economieo Financeiro I

c, u 6 casas ,de madeira e uma de material. K

P b
,I;

o

TRATAR: Avisa aos seus amigos e fre-
u /icidade mensal. - Assinatutas e An6;cio.i"

CAIXA POST AL,577 CURITIBA
Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves. gueses que por motivo de força i'?Ig

Barreiros - 'com (') proprietário Mathias Iha.
. I maior encerra as suas p,ortas.p'

Blumenau - ·com 'o sr. Christiallo Knoll, no Hotel CmzeirQ.
'

por dez dias.,.
.
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utets CcaselheRegícnalde Centabíltdade A V I 5 O",
o

, de Santa Catarina ,"A Act_n:inistração da. Usitl;a;

H.'
de Benerícíamento de Leite vem o

or8rl0 das em'p,'e.:. Comunicamos aos senhores Contahilistas e' demais interessados lev�r ao. conhecimento de todos'

d
... que êste Conselho Irnnst'ertu sua séde para o Edifício Montepio ..,40 an-

os mteressados que - segunda-:

sas ro O-VlarlaS dar", sala n. 2, à rua Trajano, esquina da Conselheiro Mafra sendo o
feira próxim�, �ia 17 d� cor-,

seguinte o honár io de expediente : •
.

' ,

rente - sera maugurado um.
Das 9 às 12 e das 1l! às 16 horas pôsto para venda de leite à Ave-
Aos sábados só haverá o expediente das 9 às 12 horas,
Florianópolis, 11 de Janeirà de 11H9. roida Mauro Ramos, nO 190, nes-
Lindolfo A. G, Pereirp _ Presidente. ta Capital. Dito. pôsto funcio

nará todos os dias, das 5 às 9

Associação Profissional dos Contabilistas �o���o�aO��:�!d!�;a���,r:
de Flo'rl·30ópoll·s díacões a fineza de se abas-

. tecerem no referido pôsto por-

,C�munic�mos aos_ serihores a.�o�·i�d�S e demais interessados que I q�anto,. a, parti: daquela' ?ata"
� seder desta Associação esta instalada n-o Edíficio Montepio, 40 andar,

nao mais havera, na n:enClOna-·
8, rua I'rajano, esquina da Conselheiro Mafra. . da zona, entrega de leite a do-

Florianópolis, 11 dE; Janeiro de 19/19.' mícílío ",
Osmar Cunha - Vice-Presidente no impedimento do Presidente. •••.•••• • •..•..•........•..•.••• '

QUINTA-FEllU'
Auto-Viação CatarlneI1ll4l'

Aleg_re - 6 horas.
Auto-Viação CatarinellJl.

--A���ÇAO '6ttarmen..
- li horas.

. Auto.VisçAo C8tarmense - Tubu'lo
- a horas.
Auto·Viação C'atarinelllll - Laguna

- 6,30 horas.
Exp.resso São CrlstoYAo. - r..guna -

7 horas,
Emprêsa GlórIA - Laguna - • 1/2

e 7 1/2 horas. I

Expresso Brusquenee - BruSQu.;-
18 horas.
.A.uto-Viação Itaja.! - naja! - lI! !lO- ,.'

;-:�ld�0���.Br8silelro - JoIn...U. - AI 'Especializada em artigos ·para
Bmpresa Sul Oeste Uda - Xapecó - te
-. horas. I homensSEXTA·FEIRA I,'
RodoTiãrla Sul Brasil - POrto AlegTe RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

- 3 ho.ras. I
Auto-VilJoçAo Catarlnense Curitiba ClONAIS �E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

-A�t��:��o Catarlnense ',_ JoinY1le MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
- li horas, PARA HOMENS
Auto,ViaçAo CMM"Lnense - 'La&'Wl3 ARMA

_ (l,30 l1Or8S. RINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
Expresso São Cl'1stovAo - L&gtma - TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

'1 horas.

::�;;;:Çã=�:: rtala.!a:Jq�.
h� Tudo pe'!o menor preço da praça

à.�á�íd�4 �:a:':::::
- Jpin'Vil. - Faça. uma visita à nossa Casa everifique

,Auto-Vla,ção CatarinenA - Cudtlba .

-�p���a�UI Brasileiro - JoiuTile __ nossos pre�os e artigosàs I) e J9 horu. \I
- li horas.

Auto-VIação Catarlnense - JoinY1le.
..... 6 horas.
Auto·Viação Caotarl!nense __ Tubarão

- 6 horas.
ExDI'f')sSO São,Oristo...lI.o - Laguna __

7 hOTas. '

Exp,reSllo BruSQuenH - Bnaqu. _
14 horas. '

Âutc,ViaçAo. naja.! - ltaja! - III h0-
ras.

Expre.s<so Brusquenee - NO� Trento
-- 9,30 horas,
Expresso Glória -, ,Laguna - • 1/2

• 7 1/21101'''.

ExpreBlIO SAo. OLstóvlo. - L.cuu
7 horas. o

Auto-ViaçAo Itajal - ltaJaÍ - 11 bo
raa.

ElIipresllO BruSQuenJl!! - au.Qu. -

18 horas.
.

�

Expresso B:t;usqueIUl. - NOT' Trento
- 16,30 horas.
.Âuto-Vlação CatannenH - Joinvlle

- • horas.
.A:uto-Viação Cat.r1nmM -- OUrlt�ba

- I) horas.
.

RodoviãrLa Sul-Brutl - � .Alecr'
- 3 horas.
Rapido Sul-Braslletro - Jollil't'H."o-

ãs li e 14 horas:
.

, TERCA-FElRA.
Auto-\T.iaçAo Catarinen.e - Pôr'to .Ale

gre - 6, horll's .

.
Auto-ViaçãO Catarllumse - CUriUbIl

- I) horas
Auto.·Viação C8tarinen.. -- Jom-nle

- li horas.

AUto·Viação. Catarinen.. - TJ)badc
- 6 horas.',
Expresso São CrIr.6...10 - � -

7 horas, .

Emp�sa Glória - Lacuna -- 7�.
e 6"h hora,•.
Expresso BruSQu4!n1M -- BruaQu. -

16 horas,
Â'ltD-Vlaçâo ltaja.! - IUja! - 111 h�

raso
'

Rápido Sul BrasUelI'o - JodnTil. - 'a.
li e 14 horas.

"

QUARTA.rElU
.A.uto-ViaçAo Catsrlnen..

- li horas.
Auto-Viação Catar.lnSllUle

- li horas.
Auto-VIação. 'C&tu'lDeue

.- 6,30 horas.

r
Rápido Sul BrasUeIro - Jo.InV'll. - li

15 'e 14 horas .

Expresso São CristQ?ao. - Lacune -

"I horas,

I
E:x:preSllO, Brusquen.. -- Bruaqu. --

16 horas,
.

Auto.Viação ltajal' - It.ja1 - le h0-

ras.,' ,/-
I Expresso Brusquense - No..... Trento
- 16,30 horas.
Rodoviária Sul Bratlll - PertO .AleI!"

-- ! hora.s.

90,00
45,00
25,00

JolnTlle

JoinvUe

G.

Associação Profissional de ,Economistas
de Santa Gatarioil

A V I S O
Comunicamos' aos senhores associados c demais interessados que

� séde r�esta Associação está instalada no Edif.icio Montepio, 4°, findar,
a rua I'rajann, esquina da Conselheiro Mafra. )'

Florian,3A)0Iis, 11 de Janeiro de 1949.
Osmar Cunha - Presidente - Túlio Pinto da Luz - Secretário-

Geral.
'

.
. ! �I�.:

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 1° andar. Telefone 42-4989 - Rio de

Janeiro e

Viagens aéreas ,e� "Catalínas"
PASSAGEIROS - CARGAS - ENCOMENDAS E CORREIO

Para o Sul': Laguna.Araranguá e Porto Alegre: Todas as

terças e sextas-feiras as 13 horas. .

Para o Norte: Todas as quarta-íeíras e sabados ás 8 ho
ras, com escalas em: Itajaí - São FranciSco do Sul - Para
haguá - Santos - Paratí- e Rio (as esc.alas de Cananeia e

Iguape são facultativas).
Agentes em Florianópolis:· Z. L. Steiner &. Cia .

Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. _ End. Tel.: "Steiner".

LIJA OIS CISEMIRIS

r-t;ia, Divulgue e . Assine

'�Jornal de Joinvile"
o completo Orgam

Catarina
deImais

Santa

CURSO' DEMADUREZA

Dores
nas-

. Costas,
Nervosismo"
Reumatismo I'
A alimentação inconveniente, o exces-·

80 de bebidas, resfriados, etc. obrigam,
freqüentemente os rins a Jm trabalho
forçado. Os transtórnos dos rins e do>
aparelho urinário são a causa da, re
tenção do ácido úrico, freqüentes Jevan -

tadns noturnas, dores nas per-nas, ner
vcsismo. tonteiras, tornozelos inchados ..
reurnatis·fno, olhos empapuçados, €, em,

geral, a impressão de velhice precoce;
Ajude -sells rins a purificar seu sangue
por fneio de Cystex. A primeira dose
começa a trabalhar, ajudando seus- rins.
a eJili1in�r o excesso, de ácidos, fazendo.
assim .com que se sinta como novo .. Sob
nossa garantia Cystex deve ser intei-·
ramente satisfatório. PeçaCystex em,

qualquer farmácia hoje mesmo. -Nossa
garantia é sua maior proteção.

C;ystex no tratamento' de:
�

STITES, PIELlTfS E URICEMIA

._ •• -\••••••• CO'

14.0 B. C.
Devem comparecer á 16a. C�"

R., com a máxima urgência, os
seguintes

.

conscritos: - Hil
debrando Lima - Sayde José:
Miguel -

.

Estefano Savas _' �
Waldir, Margarida - Gervasío
Bernardino Neto - Mario Mo
ritz - Honorato Simões Costa,
- Armando Primo Russi - A�
loisio Pedro Ventura - Ramon
Carlos da Silva - Newton da,
Costa Andrade - Nilson Gou
lart - Orlando Ramos Maciel::
- Horavio Hipol,ito da Silva -

Vitor Cardoso e Oswaldo Costa_
. � � ".......... ··,············.·-1

I

f�EMORROIDI�
EJt, f�p,ci,fÍtt1
AliV;tl cd d6'lej
,euite.. 4$,
iHfeCfieS

A ação benéfica til Po- !:mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor
roides, é Imediata. allvl.
as dôres e OI prurido.
acalma e evita as COmplI:

"/ cações Infecciosas da', ul
cerações e varizes hemor- I
roidais. A venda em t.daa i;
as Farmacias em bianaga,
com canú Ia especial par.
facilitar a aplicação.

MAN'ZAN
PARA HEMORROID.lS:
Um pl'odúto D. WSu

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3_-_-------�----O-E-8-T;.-.ADO--::..--rerc. ielr. 18. cá. Janeiro _ 1949

LlaA �••'$. ex.tr8•
.. DIA 16. DOMINGO. SOIRÉE MIGNON AS 21, HORAS. DIA 122. SÁBADO. SOIRÉE CARNAVALESCA, ÀS 22 HORAS.' GRITO
DE CARNAVAL PELOS "AMI,GOS 'DA ONÇA". RESERVA DE MESAS NA JOALHERIA' MORITZ· DO DIA 17 EM DIANTE·

unrem e hoje no p�§�'üdl)Vida

--------------�---'----�---------- -

�ocial

Rádio ·Guarujá
Cúria Metropolitana

_ Sessões das Moças _ 17 DE JAN�IRO leceu o General Hilário Maximia-

Um magnifico sonho-musical A: data de hoje recorda-nos que ; no Antunes Gurjâo, natural 'de
com todas as cõres do Arco-Ires! - em 1.636, na Mata Redonda, Belém do Pará, onde nascera em

_ A história de Ires garotas ho- nas proximidades de Porto Calvo,
. 21 de Fevereiro de 1.820;

.nitas, 'jovens e loiras que sonha. trava-se vivo tiroteio, sendo as - em 1.885, foi lançado ao mar

vam "pesca'r" u� marido milio-I holandeses do Coronel Arcisz.ewky o encouraçado "Aquidabam" cons

nario e q,?e realmente agarraram- repelidos pelos brasileiros do Ge- truid'o sob a f'iscalízação do Che

no na aristocrática praia do AT. neral Rokas; fe de Esquadra' José 'da Costa A-

LANTIC CITY, onde, em meio de - em, 1. 640, travou-se a ultima zevedo, Barão do Ladário;
buliçosos bailes e' deliciosas cano das quatro batalhas navais entre - em 1.888, rio Paraná, faleceu

ções, viveram uma série de gra- a armada Aluso-espanhola do Con- o Gen.eral José Luiz da Costa Ju-

ciosas aventuras. de, da Torre e a holandesa; nior, um dos mais ilustres Chefes

PRECISM.SE DE MARIDOS - .em 1.691, foi abolida a escra- da Cavalaria brasileira;
(Technicolor) vi dão de índios, no Brasil: - em 1.910: quando ernhaixa-

-em 1.774,' o então Governador dor do Brasil, faleéeu em Was

de Buenos Aires, General Vertiz, hington,' o ilustre diplomata Joa

ao- se dispor a atacar o nosso For- quirn Aurélio Barreto Nabuco de

te do Rio Pardo, ouviu uma salva Araujo, nascido em Pernambuco
de artilharia e sabendo que ali s.e em 19 de Agosto de 1.84'9.
encontrava o. Governador do Rio
Grande' do Sul, Gomes de Sepulve-
da, iniciou a retirada apressada:

- em 1.808, chegaram 'ao porto
do Rio· de Janeiro algumas náus que:

- em 1.567, entrou no portoportuguesas, a cujos bordos viaja-
vam parte da corte portuguesa, do Rio de Janeiro, com alguns

-inclusive algumas princesas, que navios, o Governador-geral do

não desembarcaram e ficaram a- Brastl, Men de Sá, a-fim de au

guardando a chegada da Rainba e
xiliar seu sobrinho o Capitão
mói- Estácio de Sá, em guerrado Pr-íncipe regente; contra os tamoios e franceses

- em 1.817, cumprindo ordens
do General Chagas Santos, o Ca- desde 1565;

pitão Elias de Oliveisa transpoz o
- em 1.636, travou-se a bata

Rio Uruguai a frente de 200 rnili- lha de Mata Redonda, entrq as

cianos e derrotou um destacamen-' tropas do General espanhol D.

to que Artigas tinha em São. Fer- Luiz de Rosas y Borja e as ho

landesas
.

do Coronel polaco Ar
nando, 'nas Missões;

ciszewsky, nas imediações de
---: em,1.869, em Humaitá, como

corisequenoia do í'er imento recebi- Porto Calyo;
do no Combate de Itororó, trava-

-- em 1.640, tropas de Henri

do
.

a 8 de Dezembro de 1868, Ia- que Dias e D. Francisco de Souza

.çlesemb�rc_?ral!l ,na Baia da

Traição;
- em 1.800, em Pouso Alto,

Msnas Gerais,' nasceu Antonio

Oraça-O Impa.rala
Pereira Barreto Pedroso, vindo

�. I a falecer em Vassouras, Estado
De ordem de Sua Excia, Revma., comunico que os Revmos. Padres do Rio, em 5 de Agosto de i.883 .

comuso .de ordens .na, Arquidiocese, deverão dar. na missa, sempre �lelFOi ouvidor em Santa Catarina,
g> permítirem as Rúbricas, e a partir de 20, do corrente" c,omo .oraçao e ér Presidente da Bahia quan-
imperada, em vez da atual, a oraçao da, MIssa pro peregr inanttbus et a

".

iter agentibus, que se encontra no Missal, até o dia 26 de Fevereiro, .do se deu a revolta A Sabína

a partir daquela data, dirão como imperada a oração n. íl2, pro qua- tia" que conseguiu sufocar;
dia curnque ,nec.essi�ate. ..

_- em 1.817, depois de ultra-
Flonanopohs, 10 de JaneIro de .1949. , .. ' passar o rio Uruguai o Capitão

Conego FrederiCO Hobo1d, Pro-Vlgano Geral...
t

'

d
, 'Elias de Oliveira a acou e esa-

em II�o'-'o'-'o'-'o""o""o""o""o'_'o""o'-'o'_'o--(� loj ou um'. destacamento inimigo

t

.T 'IA.' '-
I de São Fernando, nas Missões;

o � - em 1.827, no Rio da Prata,
11,00 - Infol'malivo Guarujá , I,� no Banco de Santana, travou-se
11,15 - 'l'ipica Buenos Ayres

o � ,um 'combate naval entre' a cor-

11,30 Va,riedades em grava- ," '�Iveta "Maceió''', sob ocomando do
ções Capitão de Fragata Frederico

is.12,00 Oferecimentos musica·

i Transportes Aéreos.' Limitada i �����a��sOiS ;:�i�S ���r���:
14.,00 ....:. IN1'ERVALO I , • ,o Brown; neste combate foi morto
16,00 - Em tempo de valsa ' .

h T
•

J t'• 2as. 4as. e 6as: Rio _ Santos _ Paranaguá _ Cuntiba o Guarda-marm a ome us 1-

m,30 - Cantores do Brasil o
.

•

I t 1 d Mi
17,00,- Inf.oJ'mativo GUarU�á,

'

- Joinvile - Florianópolis e Lajes. �I�
niano Gonça ves, na ura e 1-

3as. 5as. e sábados: LaJ'es -- Flori!mópolis -- Joínvile nas Gerais;
17,05 - Orqueslras de JAZíI � 1844 C

�I Curitiba -'- Paranaguá -- Santos e Rio. �
- em. , em açapava,on-

17,30 - Um programa' pa vo-
. ' 'I� de comandava uma Divisão do

ce, . .

_,�
Opera com Aviões Douglas DC3 de 21 loga1'es.

�
Exército, faleceu o �rigadeiro

:::g� = "�:it:a�'!�óra
o Agentes: Fiuza .Lima & Irmãos I FeliP::���6��e�i;�::dpOliS, fa-

18,15 - Vocalistas Tropicais I ,o leceu Angelo Muniz da SilVa Fer-
18,30 - Bing Crosby

� Rua Conselheire Mafra, 35 _ Telefone 1565 raz, Barão de Uruguaiana, nas-
18,45 - Cyro Monteiro i � cido na Bahía em 1.803;
19,00 -,- Momento Esportivo ...0.-.0....0....0....0.-.0....0.-.0.-.0.-.0.-.0.-.0.-.04 - 'em 1.869, O Marechal Luiz
19,15 - Arco Tris ml}sical Alves de Lima e Silva, passou o

19,30 - Noliciario da Agencia

e'�'O'QL:õ.V"\'.:1. .t�., I.4�O:.'

.

Comando das trópas então a-

Nacional
. ti campadas em Assunção, ao Ma-

20,00' - Xavier Cug'at e sua orq. rechal Guilherme Xavier da
20,15 - Chucho Martinez Souza, um dos bravos filhos de
20,30 -, Em ritmos, de Carnaval Santa Catarina;
21 30 O t c·' fonl'cas A Comissão Feminina de Defesa do Petróleo cuja nova Diretoria

"
- rques l'as .:lIn _' em 1,913, foi inaugurado o

, será empóssa'da dia 21 do corrente, às 20 horas, no Teatro Alvaro de
.22,00 - -Informativo Guaruja C 'li

.

d' f 'bl' 't' t'd d
.

trecho fl'nal do caml'n'ho ae'reo,arva 10, por melO este: az pu lCO o seu conVl e as au OI'! a es CI- �.

:22.,05 - Valsas Vienenses vi&, militares e religiosas, às diversas organizações de classe, às do Pão de Açucar, no Rio de
22,'15 - Mál'i·o Azevedo ao piano associações cLíltuniis, recreativas e espol'tivas e ao povo· em geral.
22,30 � Ultima.s melod� Que todos compareçam, contribuindo para o brilho dessa festa de Janeiro;

B
democracia e civismo, onde falará a ilustre brasileira Da. Alice Tibi- - em 1.915, faleceu o Dr. er-

23,00 - B6a lloile - ENCERRA- riçá. PSltrona da Comissão. f"ardino José de Campos;
MENTO. André Nilo Tadasco

v.. S. viaja 1 Reside no Interior
v. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

Antigas do Brasil e, enriqueça depressa.
Peç:a em qualquer livl'aria de Florianópolis. Custo Cr$ 20,00. Pelo

Correio Cr� 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
Bittencourt, 91, sob - Florianópolis.

, ANIVERSÁRIOS

o pequeno Djalrna Chaves faz anos

hoje. Por êsse motivo. 'o lar de seus pais.
.sr, Wílson Chaves e de sua exrna. es-

pôsa d. Adelaíde Chaves 'está em festas, '
....... _

recebendo a visita dos numerosos amí
gulnhos .de Djalma, que' lhe vão levar
.as suas, felici tacões,

O ESTADO se associa a êsses votos.

SRA. DALILA CLOTILDE BUS

T�MANTE
Aniversar-ia-se nesta data, a

exma. sra. d. Dalila Clotilde Bus
tamente, espôsa do Engenheiro
.agrônomo Lauro Fortes Bustarnan
te, que exerce o cargo de diretor da
Diretoria da Produção Animal nes-
·.te Estado.

Senhora de raras' virtudes, sem
,

. pre dedicada ás cansas nobres por
.seu acentuado espír-ito cristão, ver
-se-á por tão grato acontecimento,
homenageada por suas inúmeras
relações de amizade aos nossos

meios sociais, onde a distinta' da
ma é figura destacada .e muito es,

timada.
"O Estado", r-epeítosamente, se

. assocra às manifestações que lhe
.serão tributadas hoje.

,
JOÃO ARTUR

Trancorre nesta data o aniver
-sário natalíci� do inteligent.e jo:.
-vem João Artur que cursa, .com

brilhantismo, o Ginásio Catarlnen
se, filho· do nosso presado conter
:a'áneo sr. Alvaro Acciolí Vasoonce
.Ios.
'Ao aplicado esludante "O Esta

-do" felicita por êsse grato aconte
címento .e lhe faz votos de per-e
.nes felicidades.

ANIVERsARIOS

MENINO DJALMA CHAVES

DR. PAULO FONTES
Faz anos hoje o sr. de. paulo

Fon tes, abalisado médico conter
.rãneo.

FAZEM ANOS HOJE:
- o meniÍlO Antônio Carlos Du

tra, filho do sr., Antônio Medeiros
:Dutra.

� a exma. sra, Juraci Sales, es

pôsa do sr. Tenente Sales.
- o menino Early Fra�ldin R.o,
,-seveil, filho. do sr. Daví da Costa
Lima. 2° sargenl.o da Polícia l\Ú
litar.

- a cxma sra, Adulina Barroas
·da Costa, esposa do sr. Bolivar
'Natividade da Costa, funcionário
do Banoo do Brasil em Curitiba.
- a sla. JLírací de Sousa.
- a exma sra: Maria Gomes.
--' a exma. sra. Nair Bazzadona

:Pena.
- a .exma sra. Alvina Silva.
- a 'sta. Vanda G;qulqrt. ,

- a exma, sra. d. Etelvina Pei-
xoto de Andrade, espõsa do sr.

, lIigino de Andrade, 20 tenente re

iormado.
- a sta Maria Leite.
- o menino Mauro de 0livei-

ra. .

"
- o SI' Aldo Linhares Sobrinho

-representante do Laboratório Fou
toura. -

- a sla. Wilma Merizio, filhi
nha do sr, Pedro José Mel'izio, co
merciante em Brusque ..

- a menina Piracilea, filha da

exma., viuvá ct Iracema Hafeltir.
a sta, Noêmia Sousa.

NASCIMENTO
O la r do nosso presado conter

rân,eo sr, Manuel F·erreira de Me·
lo, ilú'ançável Diretor do "Expedi-
•mtre e,Pessoal da Prefeitura Muni-

cipal de Ftorianópolis e de sua

exma. espôsa d. Carmen Costa Fer
r-eira de Melo, acha-se .enriquecido
com o nascimento, no dia 16, 'na
Casa de Saúde São Sebastião, de
robusto pimpolho ,"uiz·Donato ..

"O Estado" felicita o distinto
casal, desejando ao querido Luiz
Donato fartas messes de f'elicida
des,'

De·

A data de hoje recorda-nos

-com-

June liA�ER - George MONTGO
MERY - Vivian BLAINE
Vera ELLEN - Celeste HOLM e

outros.
'DELICIOSO .. , ENCANTA-
DOR.,. INESQUECIVEL!

No Programa
1) - Cinelandia Jornal n.

196" .... Nac.

2) - Os Indesejaveís
senhp Colorido.
IMPERIAL

FALECIMENTO
MANOEL THOMAZ LINHARES
Após prolongados 'sofrimentos,

faleceu dia 15 do corrente em

Itapema, P. Bello, o sr. Manoel
Thomaz Línhares,
O saudoso falecido que era

membro do P. S. D. e que em
vida - foi um batalhador, tendo o

seu nome ligado ao movimento
.

regenerador de 29 e, 30, deixa
numerosa familia e amigos que
pranteiam sua morte.
Ao sepultamento do saudoso

companheiro, que se realizou
em Camboriú, compareceu cres

cido numero de amigos.
A exma. Viuva d. Maria Li

nhares e á sua enlutada família,
as nossas condolencias.

18 DE JANEIRO

- Ás 7% hs,
COVARDIA

com

Grcgory PECK
Joan BENNETT
Robert PRESTON

No Programa I

1) - Noticias da Semana
AS x 5.2. - Nac,

2) -- Melro Jornal
- Alualidades - ••

Man.oel Ferreira de, Melo
e Senhor.

Preços :
c-s 4,80 e 3,00

-parLicipnm aos seus parentes .e

amigOS, o nascirriento ele seu runo
.

Luiz-Dõnato, Qll1tem, na Casa de

Saúde São Sebastião.

Fpolis, 17-1·949.

.:' mp, 111 a nos" .

PROGRAMA PARA HOJE
Resenha de programas do dia

18 de Janeiro de 1949.

9,00 - ABERTURA - Bom
......

,

'.

para yoce, ..

9,30. - Grandes AhtisLas

10,30 - Músicas brasileiras
gravações

10,30 - MUZAK

DACTILOGRAFO
Precisa-se de uma Datilografo,

com pratica em serviços de es

critorios. As interessadas deve

rão dirigir cartas a caixa postal
420.

ALUGA-SE
O bunga10w sito à rua Artista

BitLencourt, n. 34, ao lado do Co

legio Coração de Jesús.

Tral.ar à rua João Pinto, n. 1S .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTADt'\-Te'(a-telr. ta ·ca. lanelro ele '9.9

a�4iO$ 'lasle,ao$ �!�."ICO'�
Da Fábriça ao consumidor.-- Grande estoque recebeu' a firma distribuidora

«Fiuza Lima & Irmãos» - Rua Conselheiro Mafra 35 - Fone 1565

-,

- Fpolis_
B. 13.. C. Pragas dOS pess6-

gueiros e -outras
8rvore.s frutíferas
Desde alguns anos o pessegueiro,

e, entre nós, atacado por mais urna

praga bastante prejudicial que os

especialistas da União e do Estado,
em especial modo os doutores Hy
ginio Carvalho e Ramiro Gomes da

Costa constataram há cêrca de dois

lustros e vem estudando com' cari

nho em os nossos pomares.
Trata-se de uma pequena borbo

leta pardo-acizentada, que mede, de
10 a 15 cm. de envergadura e que
desde cedo, quando se inicia a bro

tação e depois de fecundada, põe os

ovos na face inferior das fôlhas do

pessegueiro e de outras resáceas.
As lagartinhas que se originam dês
ses ovos, invadem' e penetram na

extremidade dos brotos; perfuran
do-os com galerias que determinam
'seu murchamento e sua secagem.
Por fim, separam-se do ramo do

qual se haviam gerado deixando
uma superfície enegrecida, provo
cada pela emissão de goma.
Tais larvas passam de um para

outro brote, encrisalidam-se sôbr-e
as Iôlhas, na bifurcação dos galhos
ou

.

nas fendas da casca, dando lu
gar a nova geração de insetos que
investe em maior número de brotos;
prejudicando seriamente a produção
e a vitalidade da árvore infestada.

MARIA APOLINARIA DA COSTA solo em bom-estado de higiene, reu-
Enfermeira Obstretica nindo, isto é,' todo o ma-terial que

Parteira se elimina da planta pela poda, e

Formada pela Maternidade de Florianóoplis. Com longas queimando-o.
prática. Atende chamados ·e exames Durante o inverno, recomenda-se

Rua - Major Costa - Fundos 146
o tratamento das árvores com caldá

ORIENTE racionalmente sua pUblicidade-,-t-or-n-a-l-ld-o---i"'-i-n-te-n-s-a e sulfo-cálcica ou outros POliS31bfli-
proficua retos e a lavragem do solo para ex-

Um veiculo de grande utilidade e ao seu alcance lhe é oferecido pela terminar as crisálidas e os ovos que

onda da ZYH � 6 passam a estação fria, em suas ca-
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA madas superficiais.
- 970 kílociclos - 309 metros -

I
Para facilitar o corte dos brotos

e pelas páginas do Jornal "Sul d-o Estado" situados a certa altura, empregam-
r'

-

-----------------A--:D=-O::-.N::"'A-=D=E:O:.::C:A-:-:S:-:A---- se tesouras especiais de cabos' COll1-
DACTILOGRAFO

. prefere uma BATERIA DE ALUMINIO? pridos.
Precisa-se de uma datilografo, Pode recebe-Ia <le presente, preferindo o CA· No preciso momento ern que (J

com pratica em serviços de es- FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIM!.. cultivo do pessegueiro tende a i1'
critorios. As interessadas deve-

tal , . . . . . . .. . . tensif'icar-se entre nós, eln especialrão dirigir cartas a caixa pos a
BICICLETA modo nas localidades servidas de

::?: Vende-se uma marca "Pullman" transporte aéreo; qu� oferece mar- mo nacional, o controle desta ne-

para moça. Ver e tratar a rua Anita gcm para a remessa dessa deliciosa fasta borboletinha torna-se de ne+

Garibaldi, 47. ,fruta aos grandes centros de consu- cessidade imperiosa.

PROGRAMA PARA O BRASIL

TERÇA-FEIRA, 18 de janeiro
19,00 - Sumário dos programas.

19,05 - Inglês pelo Rádio.

19,15 - Noticiário.

19,30 - Música Coutemporânea.

20)00 - Hádio-teatrç : "Inter-ior",
de Maurice MaeterIlnck.

20,30 � Boletim Industrial da

Semana.
20,115 - Recital a dois pianos por

Arthur Dulay e Sidney Davey.
21,00 - Noticiário.

21�15 - Comentário da Grã-Bre

tanha, por Vernon Bartlett,
21,30 � Orquestra Escocesa da

BBC.
22,00 - Sumário 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
(eiolonista) .

20,00 - Revista Técnica e Cien

tifica.
20,15 - Orquestra "Midl�nd" da

.BBC,
20,30 - "A Autoridade e o In

dividúo", de Bertrand Russell.

21,00 - Noticiário.

21',15 - O Panorama Econômico

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

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

Dr. Lindolfo A.6.
-

Pereira
Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

ColUltltuiçõ_ d. .ociedad••
• Nrliçoa cor.l::&toe, em geral_
'Orqanizaçõ.. contab.ia.

R8IJietroe e morceg, cliapondo,
no Rio, d. conHPond.nt••
Eeeritótio : Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Doa 8 ã. 12 hol'Cl••

Telefosa. 1494

Vende�se
Um terreno em' Campinas

São José, com 235 metros de

!frente por 152 de fundos

J_i'rente a Aéreo Clube. Informa

ções nesta redação.
...... � •••...•...•.•....

'....

'Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal.,
F.zei hqje uma inscriçãe
No Credito Mutuo Predia
" _. .

Aluga-se
A residência' à rua' Nunes Ma

chado 21 - .conteado 4 quartos,
sala de visita, sala de jantar, Copa,
cozinha e- partes sanitárias, com

fnstalação, agua quente e fria. Tra

tar na rua Saldanha Marinho, S.
'o.... .. . . .. . .. . .. . ..

eu .... VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N •• 68 • I." ANDAR
C ... II<" Pcsrl\�.DlIl • IElEfOltEIIG4U· n,LIÍGiAI,IAS" of'ROfECTOIt.

Agencia Geral para S.'Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Pastel, 69 - Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

A

VOCE

Além dêsses órgãos .de nova Ior-

mação, a praga ataca binda os f'ru- oo .. ..

tos tanto pequenos quanto maiores EMPR1:SA SUL' BRASILEIRA.
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

ameixeiras. Dos arredores da ef'pi
tal, onde pelo que os entorno logis- Material elétrico para insta
tas constata -am a infestação tende lações - Motores - Dínamos
a diminuir, a praga se tem alastra- - Bombas - Lustres _ Fer
do para o interior onde tem atingi- ros de engomar - Lampadas
do pomares caxienses, em Santa' - Ventiladores - Serviço de
Maria e em outras localidades mais, ,instalações por pessoal técní
O inseto causador disso, é o Las- co especialisado.
peyresia, Cydia ou Grapholita Mo-

.

lesta Busck, e seus prejuízos foram Loja e critório á rua 15 de
constatados no Japão desde 1902', Novembro, n. 449 Caixa Postal
na Austrália' desde 1909, ao passo n. 62 - End. tlegr .

...:_ "Empre
que nos dos, pessegueirais dos Es- sul" Joínvíle __: sta. Catarina

t�dÇls Unidos, Itália e França os
- Brasil.

danos se verificaram depois, isto é,
..... ,#

.

pelos anos de 1914-1915.•Ele é ata-

cado por uma vespinha. Entrctan- 'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRO�
to, até que se consiga reproduzir e TA P. FABRICAR)
difundir em grande escala o inimi- Vende-se

so natural dêste lepidoptero, aC0u:- Maq"J.in.ário Cri 250.000,00
selha-se combater a praga cortando Prédio, lmoveis Cr$ 90.000,00
e queimando os galhos e apanhando Situada em Campo' Alegre - S. G.

os frutos que apresentam sinais de Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Webmutilataque; queimando-os enterrando

os frutos caídos e conservando o Brusque - Santa Catarina".

dessas plantas, escovando galerias e

ocasionando danos bastante eleva
dos.
Além dos pessegueiros, êsse le

pidoptero infesta os marmeleiros,
as pereiras e também macieiras e

,

tambem usará

KOLYNj05
diz

famoso estrela do Repu·
, blic Pktures. que aparece
em "Canção d. Ou ....
Vidas",

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

Ofertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
lJaixa Postal, �39 - S. Paulo - Capital.

J ..
� . __

� 1[11. ! l[a.�lal
, Vende-se uma :bem montada Tipografia, com aparelha

mentos para editar um jornal de 45 x 60 centimentros, equi
pada com uma máquina Plana, alemã em ótimo estado.

Tratar á rua Vitor Meireles n. 30, das 9 ás 11,% e das
14 ás 16 horas. •

O motivo da venda será esplicado pessoalmente ao in
teressado.

PASTA DENTAL
ROBINSON

_-'1ól1E KN�T,
i UI'!

PO(;OUTO "" soor0.. l'fO_.COIf. �Uil/ROI
�.

-

__ iTAJÂI M

CATALOGO DE MOEDAS DO
BRASIL

Já se encontrá a venda com
todos os preços de moedas de

Ouro, Prata, Níquel e Bronze.

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

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

• •••••••••••••. e. • ••••• e ..

SEU RElOGIO PRECISA DE
REV1SAO?

NOSSA OFICINA É ESPECIALIZADA'

Nossos concertos são
garantidos 100%.

ÓTICA MODELO.
JOAO PINTO.; 25 (frente ao Tesouro

do Estado)

Pulseira de Marc3sita
PERDEU-SE UMA N.O CLUBE 12 DR

AGôSTO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO

ÚJ/l'HIO. NO BAILE DE SÃO SILVES
'l'RE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. RAFAEL G:-C8UZ· LIMA'
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS

Uma Garapeira nova com
carretinha e latão.
Tratàr com João Duarte, __

rua Capitão Augusto Vidal 127
Palhoça.'
. .

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especiafista

Médico - Efetivo do Hospital d.
( Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas .

•

E8TADO- rerca·,••r. 18 ... 'anelro _ '949

"

! t71fttd9�r-

1H(1ItO$/iA. 1I/t ()ólJtÍltlJ
,�

,','

(f(Qft/MffeB CHEVROLET
gar força de torção - aliadas á

capacidade de operar sem inter

rupções -'justificam plenamente
a confiança que os proprietários
depositam em CHEVROLET, o

caminhão que lhes dá mais lucro'

Em qualquer. estrada - em qual
quer condição climatérica � os

caminhões ICHEVROLET dão

conta do recado com eficiência e

ecõnomia. A sólida construção, a
elevada potência em HP, a invul-

•

I:PRODUTO DA G E N E RAL MOTORS' OQ�8RASIL S. A.
. .

léro-Clube de Santa Catarina
Aviso aos interessados

Juvenil 'excursíena]
da .Serra»

Orquestra
'à «Princesa

.A

Vende-se

Em visita a esta Redação, o tegrou a caravana; o nosso trio Cumprindo instruções do Excelentíssimo Senhor Ministro da Aero-
:Sr. Mauro Fausto Gil, esforçada vocal "Los Tres Caballeros", náutica, .em virtude do orícío n. 196, de 27 de dezembro do corrente
.Presidente da Orquestra Juve�. Hélio T. da Rosa com suas pa- ano, do senhor Administrador do Aeroporto esta Capital, fica expressa
nil desta Capital, teve a gentí- ródias; Solos de Violoncelo, por mente proíbido "embarque ou desembarque de passageiros, em aero

':lesa de atender a um nosso con- Mario C. Loureiro e Quarteto de naves que exploram o "TAXI-AEREO" irregular ou clandestino, que
'vite, relatando-nos, lígeiramen- músicas selecionadas, do qual por ventura venham utilizar o aeródromo desta entidade, situado em

. te, 'o que foi a excursão realísa- participou o notável garoto Luiz I São José.
.

•

.:�: �: �:g;�, ��1�0���!� ��i��� Ri�:t:�a seguinte, domingo, tl- \ _G��t_erÓide :rantes, predS�d�nhl.
.

pa'r,anáquestra Juvenil..

a"Já há muito tempo era co-
vémos uma �utra agradável a- UI O

-gitada entre os membros da 01'- colhida. Dessa vez foi no Clube
.

Rel4l"eativo "14 de Junho". Fi-' Publica relação dos comercíantes e industriais com seus ende-
'. questra uma representação fóra
-da Capital. O dificil era a esco-

zemos duas ap.esentações em eeços.

meio da SOirée, onde, mais uma Cada guia e vendido acompanhado de U'1n mapa rodovíárío \ do
lha da cidade a ser visitada;

vez, conseguimos os aplausos da Paraná e Santa Catarina.
necessítavamos de vários requí-

distinta sociedade Lageana. Redação: Rua Pcudente, de Moraês, a, 626. - 6uritiba. '

,'sitos: um bom teatro, apôio do

povo, ambiente seleto que en-
Não podemos deixar desaper-

RE iS-tendesse o esforço dessa turma cebida a nossa visita ao Sr. Pre- G TROS' DE DIPLOMAS
. de amadores da arte e outras feito Municipal, Vidal Ramos TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, e

.causas que nos estimulasse em Junior, o qual acolheu em 'sua todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, Iivre ou ofi-

. .nossa primeira excursão. Várias residência os caravaneiros que ciaI.

cidades foram visadas, mas.,. foram até lá levar a saudação BUREAU UNIVERSITARIO
uma haveria de ser a primeira, idealista da nossa turma. O Pre-

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

e esta foi Lages. feito Vidal Ramos Junior teve a
1° andar. Cx. Postal 3932 - Rio de Janeiro.'

Se nos perguntarem sôbre a gentileza de nos dirigir palavras
.nossa impressão do Teatro Ma- de estimulo, pondo-se à nossa

raíoara, diremos sinceramente disposição para qualquer dificul

que foi com a máxima satisfa- .dade que nos aparecesse.

ção que nos apresentamos no Finalizando essas breves im

-maior Teatro do Sul' do Brasil. pressões de viagem, quero, em

A começar pelo seu Díretor-Oe- nome .da Orquestra Juvenil de

.rente, o sr. ,Mario Souza, figura Florianópolis, consignar os me

confpreensiva que nos deu sin- Incres. agradecimentos pela co

cera acolhida; tudo nos foi pro- operação valiosissima das Se- . Pai

picio a uma bôa audição. A sun- nhoritas Lúcia Arruda, Nilce
. tuosidade do Palco e da Platéia, Ladwíg, Nidia Silva, Neusa Ar

a acústica o' ótimo aparelhamen-. ruda, !ta Valente, Marlene Bor

to de amplificação sonora foram ges, Ita Gomes, Vera Batista,
fatos que nos deixaram a me- Leda Araujo, Cleusa Araujo e

- .lnor das impressões. de muitas outras que se empe-
Foi ali que estreíamos em a nharam afim-de que nos fosse

noite de sábado, dia 8. O pro- mais facil a realização dos nos

grama cuidadosamente elabora- sos intentos.
do constou do seguinte: Orques- Por este jornal quero enfim,
tra Juvenil, executando páginas dizer da nossa satisfação pela
portenhas, mexicanas e víenen- vitória conseguida o que nos

ses: Welma Richter que, aten- servirá de estimulo a futuras ex

oendo a um nosso convite, in- cursões".

Escritório: Rua João Pinto
n.O 18 _. FlocianópoJi.s

Ii.�••••••••• ,. • • •• ..' ..

'DR. SAULO RAMOS .

Avis� a mudança de seu C011-

sultório e residência, para a

Rua Trajano 41. Telefone
1.009.

Comulta das le ás 12 e elas
16.30 ás 19 horas.

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 Soci�l.

5

I
•
I

S.IJI�

..... .. .. .

(asa Retem
constrúida
DESOCUPADA

RUA FELIPE rvEVES
6xl0 metros, toda. de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

NOIn,e 6 ..- .. • ••••• �••••

Rua .' Est. Civil ' D. Nasc.

Mãe .. . . .. .. . .. ..

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

Emprego ou Cargo . .

Cargo do Pai (mãe) . A ;:'vRTE

Observo .......................................

está batendo á sua porta; prefira o cafe MI

Mf, que está distribuindo, como. presente
aos consumidores, finissimas BATERIAS DF;

AI,UMINIO •

.
..........

Rep resentações
FIRMA IDóNEA, ESTABELECIPA EM SÃO PAULO (C1\PITAL)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEpóSTTO. ACEITA
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM. ,-

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - SÃO PAULO. {'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Payssand,ú empatou
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Figue'irense
'

,
,

com o
Resultou em um empate de.r são no público florianopolitano.

3 x 3 o embate amistoso dispu- Na partida preliminar, disputa
tado ante-ontem nesta Capital, 'da entre Figueirense (aspíran
entre os quadros representativos tes e Figueira, venceu êste ulti- <;

do Figueirense, local e, do Pays- mo pela elástica contagem de,

sandú, de B�USqUe., 'o grêmio 16
x O. _A respeito pub,l�c::remos

brusquense a t u Q u destacada- amanha um comentaqo,' de
mente, causando ótima' ímpres- .Jorge Cherem.

"

k
,

'

,

�eção de PEDRO PAULO MACHADO

.Nova Paulafaçanha do
"

-»
,

".

Jogando mais 'uma vez lera dos seus

jou ante-enteia o Palmeiras por'2
dominios o esquadrão do Fornerelll sobrepu-'
a 1.-Ivf:lo' ,fOi o autor do goal,,'da vitoria.

Perfomance sob todos os as- rez, anulad� pelo árbitro, visto nha chuta forte, defendendo To- cácio, Fornerolli e Mandico.
péctoa b!illiante e digna de to-! ter sido consignado em visível nico que larga, sendo aliviado Palmeiras - Oscar, Juca e

dos OI aplausos cumpriu ante- impedimento; Avança Teixeiri- por Chinês .que atirou para lon- Schramm; Antonínho.Adalberto
ontem O ardoroso e categorizado nha, adianta-se Toníco e a; pe- ge; Tonico defende novo "tíro " e Augusto; Meireles, 'I'eíxelrt-

I

esquadrão do Paula Ramos, lota vai fora; Confusão diante de Meireles; Avança Mandico e nha, Juarez, Marzinho . e Sadi-
quando conseguiu derrotar de da área palmeírísta, Mandico Oscar defende de soco, mandan- nha.
maneira expressiva o potente desperdiça: Tonico pratica bela do a escanteio; Ataca Mandico, Como partida preliminar' de-
conjunto do Palmeiras, lá mes- defesa, segurando uma cabeça- defende Antoninho que manda a

mo em Blumenau, nos dominios da de Meireles; Oscar defende, escanteio; Chute palmeirense
'do terror do Vale do Itajai. forte pelotaço de Nicácio, man- pela Iínha de fundo; Teíxeírtnha O TENENTE ADERBAL ALCAN

.
Os dois a um que assinalaram dando a corner, que foi batido -recebe um bonito passe de Mar- TARA É RESPONSAVEL PELA

ao vitória do tricolor ilhéu não sem resultado; Mandico, bem zo e atira rasteiro no canto es- ESGRIMA DENTRE OS

traduziram com exatidão o que servido por Bentevi, inaugura a querdo, assinalando. o empate, ACADEMICOS

foi a pugna, desenrolada num contagem, aos 24 m.; Teixeiri- aos 41 ms, Termina o 1° tempo. Estamos segunramente ínror-
ambiente de intenso entusiasmo Inicio do 2° tempo. Tonico pra- mados que a F. A. C. E. delegou
e muita fibra por parte do clube ,tica duas boas defesas, livrando poderes ao academico de direito
<ia "estrela solitaria ", que-roíse- SANFORD E VIDAL SEGUEM a arco de grave perigo. Forte tenente Aderbal Alcantara, da
nhor da tarde jogando em reduto HQJE '.

"shoot" de Teixeirinha defendi- Policia Militar, para organisarcontrário, com a assistencia em do por 'I'oníco. Oscar de!ende a esgrima dos nossos academí-
desfavor. Não refletiu fielmente pelotaço de Benteví ; Mandico, COSo Tratando-se de elemento da
o placard registrado, repetimos. , em disparada atira, defendendo nossa Policia Militar onde o no-
O Palmeiras livrou-se de uma Oscar com um salto espetacular, bre desporto vem sendo cultiva-
verdadeira goleada, pois tantas Foul em Carioni dentro da' área do, e donde vem se irradiando
foram as óportunidades desper- perigosa do Palmeiras, punido para o mundo civil, é de se es-
díçadas pelos dianteiros paulai- com um tírp indireto' por Bente- perar que já. esteja no rol dos
nos, que por várias vezes chega- ví.-que deu a Nicácio que chutou empreendímentos. vitoriosos a
vam até a meta adversária para raspando a trave. Escanteio ínícíatíva de implantar a esgrí-
atirar pela linha, de fundo ou contra o Palmeiras, batido .por ma no meio estudantil da nossa
ver a pelota morrer nas mãos Bentevi, é defendido por Oscar terra. Assim, os academicos das
dó arqueiro, quando já se pre- em meio a forte confusão. Foul nossas Faculdades, a exemplo do
via a queda o seu arco. de S,chramm �m N�cáCi� próxi- que fazem as suas congêneres
Repetiram os tricolores o tri- mo a grande area e batido pelo cariocas, paulistas e' mineiras,

unfo frente ao América de Join- "?ente�" tricolor, pass�ndo a

pe-I Vã.,O ,submeter-se ao _preparo de IPIRANGA 1 X LIRA 1

vílle, pelo que já podemos 'àpón- lota �clma do t:a,v�ssao. A�a�ue esgrima para que nao venha a Como estava anunciado, ere-
tá-los sem nenhum exagero, Ia- paulaíno que/Nícácío em visível acontecer de futuro, o que se tuou-se ante-ontem, em "'Saco
voritos do cértame estadual de otr-síde cabeceou para dentro deu no ano passado, quando a dos Limões, no gramado do Ipi-
48. Todos no bando vencedor [o- do arco, send� a��lado o tento.

nossa representação deixou de rang�, o empatei �mlstoso. entre
garam com admirável serenída- Ataque de Telxelr.mh� .sem re- tcmar parte, segundo parece 10 aIVI-ve:de e o Llra Tems Clu-.
de e fibra, utilizando um bom sultado. 1\taque palmeírísta. To- com vantagem, por falta de equí-

. be, termmando
,

sem vencedor,
padrão de jogo, exceção do pon- nico defende de soco, :egl�t:an- pe, pois tínhamos um único re- 1 x 1 acusou o placard. .

teiro Benteví, que esteve bastan- do forte pressão, que e aliviada presentante do nobre'desporto, BANGÜ' 3 X FERROVIARIO O,te infeliz. No' quadro blumenau-, .

por. F,ornerollí. Oscar defende
o tenente Aderbal, o mesmo que Fortaleza, 17 (V.A,) - O Ban-,

ense à figura máxima foi Teí- bem dois fórtes shoots de Ca- está agora encarregado de liciar gú do Rio, realizando nova exi-xerínha, secundado por Marzí- ríoní: Em combinação com Man-
li'OVOS adeptos dentre todas as• bição 'nesta' capital, conseguíunhb, Oscar, Juca, Schramm e dico, Ivan Invade a área perí- faculdades para que assim pos- levar de vencida, ontem, o forteAugusto, 'aparecendo) regulares

,

/'

gosa, mandando a pelota ao 'sam os academícos, realisar um. esquadrão do . Ferroviário, Ioeal,(JS restantes.
J

fundo das redes e anunciando o campeonato no Estado entre fa- pelo expressivo escore de 3 x (t.A primeira terminou empata goal da' vitória aos 28 ms. dessa culdades e assim, selecionar
r-

da por 1 x 1, tentos de Mandico fase, Chuta Nicácio, defendendo elementos para a representação
e Teixerinha, aos 24 e 41 mínu- Oscar, Nicácio chuta fora. De-

no "Campeonato Universitário"
tos respectivamente. O tento da. SANFORD fesa de Tonico. Juca intercepta a' se realísar no ano, vindouro.
vitória foi assinalado por Ivan, Após vários dias de permanên- um ataque de Nícácío, mandarr- Estamos seguros de que os nos-
aos.ãa minutos da 2a fase.

.
cía nesta Capital, em goso _

de do a escanteio. Ataque paulaino os academi.cos não falharão em
O prélio que estava marcado férias, retornam hoje a Guriti- por intermédio de Mandico .que tão belo quão 'distin.to desporto,

para as 15,30 horas, foi iniciado ba os valorosos "playérs" conter- chuta na trave, Falta um mlpu- virão a constituir mais um só
lãs i6 horas, devido a um acordo râneos Sanford e Vidal, defen- to para terminar a peleja, Foul lido esteio da esgrima catari
jentre os clubes litigantes e o re- sores do Coritiba F. C. O contra- contra o Paula' Ramos, Bate

nense.
.,resentante da F. C. D. to, de Sanford com o' alvi-verde 'Teixerinha, mandando - ne--tra- _::'�_�''';''':''_,_ _'';'_ _:_-,-_:_ ,_�___:' -'--�__

Toss favor�ve.l ao Palmeiras. p?-ranaense termina em janeiro vessão, originando-se então fo�- Al!SOCla�a-OJ Pr·oll·ssl·onal do� ',"ODtilbl·IJst�s.�taque paulaino por intermédio

I
de 1950. ' ," te confusão diante.' da meta O " � ti u

{de Bentevi que, atira alto pela Boa viagem e, sucessos, os nos- ,guarnecida por Tonico que.é a- ,da 'IOfl' a'nópol,l·s
'

,'_
linha de fundo., Tento de Jua- �os votos, 'liviada por Chinês, Termina o �

,

jogo com a vitória do P�ula Ra:;- CONVOCAÇÃO ,

.:0 - __ - ..-.-.-.- - -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.- -..-01' 'De ,confornÜdade- COJ11 àrtigo 21) dos estatu���, e p�.r� clln1prÍ1�,e_l\-mos por 2 x 1.. Foram esses os
to' da lei n. 570, de 22-12-1948, publicada no ,DIano OfICIal da Ulll�,().

lances mais dramáticos e sensa-
dia Jn.esma data, convoco os s�nho,res as�oclados I?al'a a assem,ble.l:'t

eionl'l.is da empolgante peleja O'eral extraordinária que se realizara em 1, de JaneIro de 1949, as ,2Ot
que colocou' o Paula Ramos como hOras, na sede d,esta Associação, 11'0 Edif�cio do Montepio, (10 andal'), a

(
.

C t E rua Trajano, nesta, cidade, com a segmnte o�dem do dia:
,_.lider .invicto do ampeona o s-

a) eleição de nove delegados, sendo seIS �ontadores e tres guaI-
SAN. tadual de Futebol de 1948,

" da-livros, a' assembléia que elegel'á .os �uplentes para o', Conselho Re-
.

. I Dirigiu a porfia o st. Antomo o'ional de Contabilidade e111 Santa Catarma.

I Salum, que soube ser justo e
'"

b) eleição de três delegados, Isendo dois contadores e um guar

I imparcial, não havendo uma ú- da livros, à assembléia qlle lege.rá os sLlplentes ao Conselho Federal
. de Contabilidade. '

',- ,

nica falha a registrar. De
�

conformidade com os estatutos, só poderão 'votar os, aSSOCIa-

Os quadros, estavam assim dos quites e em gôzo de seus direitos e a, votação ser,á re�hzada em

constituidos: chapas [weviamente. registl'adas na Secretana desta A�S!?ClaçaO, 0l2de,
também, poderão ser obtidos escl�reciment?s, �o horano das 9 as 11

horas (exceto aos sábádos que sera da� ,15 as .1/ h?,ra,s).· .

Caso a votação não atinja ao 11l1111lUO necessano sera renovad�
em segunda convocacão, no 'dia imediato, 18, ás mesmas horas e no

mesmo local.

rrontaram-se Palmeiras (aspi- J

rantes) e Vasto Verde, vencendo
o primeiro por 3 x O.

•

A tarde esportiva rendeu cer-

ca de 15 mil cruzeiros. . "

Amanhã voltaremos a comen

tar a sensacional peleja.

O AMÉRICA REHABILITOU-SE
Joinvílle, 17 (Do correspon

dente) .� O esquadrão do Amé
rica: campeão da cidade, fez on
tem seu segundo compromisso'
no certame estadual de futebol,
conseguindo ampla .. rehabilita

ção ao abater o conjunto do Ipi
ranga, campeão de Canoinhas,
pelo dilatado escore de 6 x 2. O
prélíe foi efetuado no campo do

América, pe.rante enorme. assís-
"

/'

-têncía.
.

.

O CAMPEÃO M�EIRO EMPA-
TOU EM CURITIBA

,

Curitiba, 17 (V.A,) - O Amé

rica, campeão mineiro de rute
boI, colheu novo empate nesta

capital, derroçtando-se ohtem
com ti Ferroviário, campeão pa
ranaense .. ,3 x 3 registou o pla
cardo

NOVA VITóRIA DO VASCO
Cidade do México, 17 (V.A.) -

O "team" do Vasco da Gama"
do Rio de 'Janeiro, que extreou
vencendo o América, realizou

ontem sua segunda partida em

canchas nacionais, vencendo (.}

Atlas, campeão mexicano, por
4 x 3 .

, I

I
L-

BAR 'FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DIARIAMENTE

óTIMO PONTO DE RECREAÇõES FAMILI:ARES

CHOCOLA,\E, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS,
DUICHES; CACHORRQ QUENTÊ.

JOGOS DE PING-PONG ...

, BAILES

CAF�,

,

5as FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS AS 22 HORAS
5'15 FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 17 HORAS ÀS' 22 HORÁS

'\ MATINÉE INFAN1�IL
BARRAQUINHAS DE BRINQUEDOS. .. Paula Ramos - Tonico, 'chi-

�ADA úLTIMO DOMINGO DO Mf:S, RECEBERÁ UM PREMIO A CRIAN- nês e Nenem; Cazuza, Chocola-
l;A QUE TIVER MAIS FREQUf:NCIA NAS MATINÉES te e Ivan; Bentevi, C?-rioni, Ni-

.
'
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•
• Oferece seus serviços.
:
•
•
•

:
•

: �
.

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

. --·.·.-.....----....

ilvRÂRjA.·.·RÕS-Ã-·.·--.---.-.-.-.-�·�
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS IDE SERViÇOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL ... ENTREGA -----------------------

< RAPIDA

OI-lER M

NAVIO-MOTOR "ESTELA",

maxima rapidez e garantia para tr snsporte de suas mercadoria'
Agentes em Florianópolis. CARLOS HOEPCKE S. A

Relojearia Progre'iSO
de jUGEND � FiLHO

COMPRE SEU RELOGIO PELC> SERVIÇO DE
. \

REEMBOLSO POSTAL
Faça àeu pedido por carta ou telegrama e pague

sómente quando receber.

.

)

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

Uma maquina fotografica
americana de focil

manejo

Despertador de bolao
ilumina a noit-;- - ,."...

Suill80 de qualidade

NOIIIIOII reIogioll lião oeompa :ahadoll dos respectivo. certificado.
• tle garantia.

PEÇAM-NOS CATALOGOS ., ENV[AMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

·Curitiba _. Preço Tiradent.. , 260 - Paraná
...- _._ -.-. .,._.--_._-_- -_-.-.-.-.-...-.-.-.-.-.- _- - ...............

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - S�de: BAHIA

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$
Responsabildades .. - o •••••• ••••••• Cr$
Receita Cr$
Ativo ,Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,.30

76.736.401.306,20

I. ,

DATI LOGRA FIA'
CorrespondeRei ,
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇ1l0: .
.

Amélia M Pigozzi
METODO:

Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE (ARVALHO. 65
---

BOM, ·NEGOCIO
para quem .possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100,000,00 renda
.:.rta de 10 I. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

Datilógrafa.
diplomada-

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

Caixa Postal 55.'
..

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 está aparelhado para atender com

prestesa qualquer encomenda. ,

Os pedidos podem Ser feitos: Diretamente á Fábrica em
Saco dos Limões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
ela. Costeira.

NEM SE DISS;:UTE I

Jo;m minha casa só se bebe o delicioso CAFÉ
MIlIII, ainda mais agora que está distribuinde
como brinde, valiosas BATERiAS DE ALtJ:�

, MINIO.

................. t' .. • � .

Escritório Técnico
Cid Rocha Amaral
'ENGENHEIRO CIVIL

Aviso aos srs, interessados que,
tendo regressado de sua viajem aOI!!

Estados Unidos da Américado Nor
te e paises visinhos, o Dr. Cid Ro
cha Amaral reabrirá seu escrítórío
(Rua Presidente Coutinho n. 22).
DOS primeiros dias de agôsto, espe-,
rando continuar a merecer as espe«
ciais atenções de seus amigos •
clientes,

o VA:�)..De ITAJAJ
Proeurem,·na' A�.éla

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVR.UU'"

ROSA

r

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

R!DlO TUBA' ivo 9
•

1530 kilociclos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

A Eletro Técnica
Pedro Medeiros, Allxilial'V. Sa., 'já escolheu o

presen-I
ra rotativos (únicos em Flo

te de Natal para sua Senhora .ríanópolls) , enceradeiras, rá
ou filha? Que tal uma das ul- dias grandes e pequenos, ter
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
na "A Eletro-Técnica", a

rual
fogareiros e mais uma infini

Tenente Silveira? dade de artigos elétricos, tu-
Fôrmas elétricas para bolos do a preços excepcionalmen

e pudins, abajours de cabeceí- te baixos.

••• o· • .• • . • • • . •••..•...•••••••.•• �
O TESOURO _,

Da inatmIção . está ao aloa�
de todos. Dá esse tesouec &O teII
amigo analraoeto, levando-o a UII!l
curso de alfabetização. no Grupq
Eacolllor São José, na Escola Indut.
Lfial de Flori&Ílópolie ou Da Ca.....
dral Metropolitana.
.. . . . . '. . . . .. . �

Comissão Execuüva dos Pro
dutos de Mandioca

Para os devidos fins. levo ao conhecimento 'dos senhores int('�gs
sados que, d'oravante a séde desta ga Delegacia Regional funcionará à
rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

Flórianópolis, dezembro de 1948.
,

THIAGO VIEIRA DE CASTRO - Delegado Regional

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..... • • • • • • •• o·

FERIDAS. REUMATISMO .::
PLACAS SIFILITICAS

Elixi'r de Nogueira
Medioação auxiliar no tratamento

da .iflli.
-""� '=FARMÁC--fA--E-SPERANÇA,.-��

tio FarlUeê.tleo lOLO "LA.U8
H.je • a.lUllli ..ri .... preféd4a

DntIu aael.aa1. e ..traq.t.... - B••_.iUaa - p_..,
lIarlaa - "rUe.. •• lI.rrull..

aua...... • uata elt..:rva.cA& _ r.celhiAri«; mUi_

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

---

'SENHORITA!
A ultima ctençiio

'

em refri
gerante é a Guaraná KNDT

I
EM GARRAFAS GRANDES

Pielerindo-o está
acompanhándo a moda.

•

Tronsporte. »regulares de ca,rgas dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV'! YORK
Informações com 011 Agente.

Florian6polis - Carlos HoepckeS/A - OI - T�letone 1.212 ( En i. t e:eg.
São Franci,cD do Sul-Carlos Hoepcke SIA -CI- Telelone 6 MOO�a:MACK

,

Casas Pré-Fabricadas
Desde CI{$ 30'0,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte-aos sem compromisso

Reinisch. S/I - Rua João Pinto, 44
Telegrama REI � !5G ta Plorlanópolls

/
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o PROPRI�TARIO DO "DIÁ�IO DA TARDE", .DR. ADOLFO KONDER, QUANDO GpVERNADOR DO ESTADO, 'E ÀS VESPERAS DA ELEIÇÃO DE 1� DE MARÇO.'
ENVIOU AO� DELEGADOS DE POUCIA DE SANTA CATARINA UMA CIRCULAR QUE MAIS TARpE.FOI PUBLICADA PELOS 'JORNAIS REVOLUCIONÁRIOS, E"
DA QUAL DESTACAMOS ESTE TRECHO, DiGNO DA ALTURA DA ATUAL "ETERNA VIGILÂNCIA": "É CO'NVENIENTE PERCORRER OS DISTRITOS E REUNIR··
DES OS SUB-DELEGADOS E INSPETORES DE QUARTEIRÃO� DANDO-LHES INSTRUÇÕES NO SENTIDO DE QUE FAÇAM, DESDE JÁ, A PROPAGANDA DOS CAN
DIDATOS NACIONAIS E' NO DIA PRIMEIRO DE MARÇO' COMPAREÇAM À RESPECTIVA�MESA ELEITORAL, COM OS SEUS ELEtTORES, ·DlSTRIBUINDO-LHES
CHAPAS, E, SE SOUBERDES QUE ALGUM ·DESSES FUNCIONÁRIOS ESTIVER MACOMUNADO COM OS ADVERSÁRIOS DO GOVÊRNO, DEVEIS PROVIDENCIAR
IMEDIATAMENTE PAR� QUE SEJA SUBSTITUIDO POR OUTRO DE· CONFIANÇA,' APLICANDO-LHE MERECIDO CORRETIVO PELA SUA DESLEALDADE." (DO

JORNAL "LENÇO VERMELHO", DE PORTO-ALEGRE, DE 10 DE MARÇO DE 1930 E DA '�REPUBLlCA", DE 26 DE MAIO DE 1931)

'lOS núcleos e suas verbas Quarto na Pralà

•

Casal sem filhos procura:
. O dr. Afonso Veiga pulveriza, falsidades do quarto com pensão na praia..

"biárío da Tarde» Cartas para esta redação enâe-

II; I do leal' seguinte a carta que, 9° -, Não. houve partilha, pois' Teçada a C. M. P.

rebatendo falsidades do órgão quê .os Prefeitos Municipais não

oposicionista, o sr. dr. Afonso Vei- receberam um centavo siquer, sen

ga escreveu ao diretor' daquele do que os pagamentos, foram efr-

Senado'r Ivo d".qUI-DO jornal - e que não logrou a con- tuados diretamente aos empreitei-
" sideração de ser publicada, corno 1'OS das Estradas.

Conforme anunciamos reg-ressou lograra, antes, a mentir-alhada de 10 - O que houve foi o seguiu-
. ontem para a capital da Repúbli- um informante precavidamente te:

A liberdade, facultada essencial-
ca, o eminente conterr-âneo, sr, inoógnitb : . a) não' dispondo minha repar-

'mente ao homem para expresão senador Ivo d'Aquino, líder , da Florianopotis 5-1-49. tição de pessoal técnico ·para tra-
formal de sentimentos e idéias .

maioria no Senado. No aeroporto Meu ilustre coestaduano Dr. Her- balhos de estradas, 'pontes, .boeiroscoinpatíveis com a cultura de seu
da Base, S. Exa. recebeu despedi- cílio Luz Filho. etc., . entrei em entendimentos com

espírito, lião póde condusir, em
dás do sr. Governador cio Estado, Cordiais Saudações, � .a Secretaria da Viação, Obras PÚ-' , . \

absoluto, à sordidez dos calúnias . que foram atacadas compreendidas
dos srs, Secretários d'Estado, Pre- Tenho militado entre os que se blicas e Azrioultura para o fim de . .,

.

anônimas, nem ã. iurressõo incon-
'"

'

,

as pontes e obras de arte:
.

feito Municipal" presidente do P. dedicam ao trabalho no setor da serem os trabalhos executados sob
) N I f" Iisequenie a pessoas que se respei- ,a uc eo mtapo IS

S. D., deputado Lopes Vieira, Imprensa, compreendo perfeitamen- Ia, supervisão técnica do único ór-
tam na sociedade em qtle vivem, Anitápolis - Maracujá. '

ínumeros
'

.amigos, correligionários te as dificuldades que surjem para ,gão competente e aparelhado -' a
sobretudo quando menos contribuo Anitápolis - Rio das Pedras

e admiradores. Em sua companhia os que arcam com as responsabili- 'Diretoria de Estradas de Rodagem; RI'o do Meio.em os agressores para a. edifica- ,
' .

lV

, viajou sua exrna, esposa, dr. Ire- dade da direção de um jornal. b) em reunião na Secretaria re-
. ção do bom nome de sua terra. A .

ne d'Aquino., As informações trazidas, nem sem- ferida, solicitei o auxilio das Pre-
isso que por (ri vai, saido de um .t

Despedindo-se de U ESTADO, o pre são fiéis expressões da realida- feituras Municipais para facilitar a
reduto [ornalistico afeito tipenas .

sr. senador Ivo d'Aquino transmi- de, o que, vez por outra, provoca obtenção de braços para 'os traba
ao escândalo, se dá outro nome,

, tiu-nos o seguinte- despacho: contraditas. Ihos i-
por importar em aberração de lii- I

"Florianopolis, 16 - Seguindo Hoje, em virtude de uma local do c) as propostas apresentadas
das as iicerdades i icluimn-ee Liceu- 'D" r 1 l't

.

f' bi .tamanhã para o Rio despeço-me
'

Ial'10 da
'

arde" (e ontem, i ntitn- pe os emprei eiras, oram o je o

ciosidade, -

.

, cla ilustrada redação de O ESTADO, lada "Os nucleos e .suas verbas", ve- de estudo e apreciação por parte
.

A U. D. N. arvorou, na sua cam-
"

muito grato pelas gentitezas e ge- [o-rne na obrigação de pedir-lhe uns da Diretoria de Estradas de Roda-
'

panha, uma flâmula democrática,
'

,

fnercso acolhimento desse hrilhan- momentos de atenção, para o fim gern e oram aceitas em face dos
opondo-a, P1'lcüamente às praxes te vespertino, .

de colocar a verdade em evidência, pareceres favoráveis da -mesma;
muito em voga 'nos regimes totaii- .

a) Ivo d'Aa'
"

o Assim devo esclarecer: d) por proposta minha, foi es-

tarios das restrições a certos di-
.

, lwn
t b lecid f" I'

-

f
'

1 ° - A verba destinada aos Nu- a e eCI a a Isca izaçao que OI

reitos do homem, um ãos quais o cleos, está consignada no Orçarnen- confiada ao Diretor de Estrada de
dras.

de pensar livremente e de dizer honra dos selares mais humildes, Rio das Pedras - Vargedo,
'ul. l

-
..

db
to da Republica para o exercito de Rodagem como Técnico, ao dr. José

19 _ São 13 trechos de estradaslivremente o que sente e pensa. E especta men e aos metas p res
1948. Nicolau Borri., Diretor de Terras e '

porisso mesmo qtle, no que diz. que nos chegam os testemunhos de C I
. -

d E t d J
- com a extensão de 205 -quilometros,

lid .. d d 'd f • '2° - Não é verdade que a verba .o o.mzacao o - s a. o .e .ao sr. o,ao com reendendo 15 antes sondo'respeito à imprensa, se reiuiudi- so I Q1',e a e a eiesa, que vimos B t t Ab f F d I p ,p,,,,
- em apreço era do Serviço do Do- a IS a • reu, uncionario e erra, '

d 0)')
cou a inteira iiberdade, em opa- fazendo, das personalidades açredi- .

d S
-

d C I
. ... uma e "''-' metros, 2 de 18 metros; '

minio da União, bastando citar cu- ,serVlll o na ecçao· e o omzaçao
'slçao ao reqime de fiscalização das pela túria dos pelotiqueiros., b' da

.

Divisão de Terras C I" uma de 13 metros, 5 de 8 metros e'

T l
. mo prova, que,« a ver a consigna- e JO ornza-

6 de 4 metros, todas, com 3 metros.oiicial da publicidtuie, o que era oú avia, se impõe uma l'efe1'ên-' ._
p da, constava da relação dos cré- ção Federal.

de deseiar é que ')s efeitos da cia à circunstância de, segundo nos de largura, e 55 boeiros e ínumeros.
ditos distribuidos ao Ministério da .-

suspensão daquele cerceamento a, iniormam, reinar prof'un.do des- 11 - Tenho em meu poder todos drenas simples.
Agricu ltura. '

'')0
.

que se su.jeitana o [ornalista. não contentamento entre pessoas de os processos, com as docuúienta-] '"
- Si não incluissimos as des-"

3° - Ora.sendo o Serviço do Do-
se evidenciassem desastrosos para responsabilidade nÇ!. orientação ções completas, atestados técnicos pesas com pontes, boeiros, drenas:

minio da União, extranho ao Minis-
a moralidade da profissão [orna- da U. D. jV., por motivo das cam- ,

e de, fiscalização e· os recibos pas- e os' caminhões adquiridos para o�
,

. Urio da Agricultura logico que a sa(Jos todos el11 l11el'[ 110111e. tl'aballlos o ClISf,O do qu'1'lon1etro de'listica. Dêsse modo concorrendo panhas de g1'attlila e leviana difa. �
, vérba em aprê,ço não podia. ser mo- ,12 _ Nenhum lVfuI1I"\cI'pio recebeI' estrada aI'nda assI'm n'a-o alcança'rl'ap1'ofissionalmente 'hOl1"3enS dignos maçã'o empl'eendida pelo vespe1'U- •

. vin?entada por aquêle serviço. dinheiro em 1Ja1'till1a, COllstI'tIII'ndo dez mI'1 crllzel'ros, sabel1do-se qu�'da confiança do público.e probos no que se rotula de 01'gão udenis- v

. 4° - A consignação da. verba foi afinl'lação 2Tacl'osa o q'lle se CO'll- 'existel'11 trecllos, elU a111bos os nu-'
no exercício elas suas atividades tas. É natural que isso aconteça. �

, em favor da Divisão de Terras e térl1 na informação que lhe 1Jresta- cleos, qüe tem de ser tI'ab<-llll<l,do'vulgai'izadoras de idéias, fatos e Adversários políticos, esppsando C I
. - ,

f"
,

a. '1

conhecimentos, fôra de espe1'ar' que idéiàs dif.erentes, filiondo-se a

. o Ol1lsaçao, que e aCII ser com·
ramo em rocha.

.

./ provada, pela siri1l?les .leitura da 13 _ Com referência aos cami-
'

21, - Deduzindo da verba global'não justificassem, pela co,nduta. COJ'1'entes partidárias dive1'sas, os lei Orçanúmtária da União para J

senão a existência ele um nível da Catm'inenses, não poderão deixar 1948.
nhões, não é verdade tenham sido o custo das pontes, boeiros, drenas-

educaçn-o L:11,access;'vel a's z'ncurso-es de seI.',' no alt'iplano da boa com-
os mesmos adcllüridos pelos Prefei- e 4 caminhões, o custo real do qui-;

, Assim é enesplicável como,'o in- .

-

I' tos de TiJ'ucas e Nova Trento. lometro vem a ,ficar 1JOr preço mui-·
dos pseudos doutrinadores, dos p1'eensao, 10mens que se respez- f t d "D'" d l' d"

t -t' b d
armaI] e o Iano

.

a ar e tc� J4 - Quem Çlomprou os cami- tíssimo abaixo daquela importância'
?noralistas sem moral p1'ópria, dos (.vn en re SI como em o ver- nha, feito afirmações categóricas in-

.

t'd d
.

d nhões fui eu e, não foram 2 mas ,o que, ]Jara qualquer t,écnico capaz'críticos sem allto-c.rítica, ou dos 't os uma consctencta emQ- t
.

'

t t
' .

'tO à' 'd
elramen e çon ranas ao expresso sim 4,. cabendo 2 ao Nucleo Anitá- se evidenciará'de c,rue não há o escan--

analfabetQs vaidosos, que liãó sele· cra' tca em que O' tre'do e cada 1
.

O t'
'

t 'd d
na' el rçamen ana. polis e 2 {lo Esteves Júnior. dalo que julga haver 6 informante ..

danam temas ,ou motivos para um era e cessa?' on e comece a 5° - Do eX1JOsto, se conclue ,ló-
f' d" ri

.• 15 - :f:sses caminhões estão re- Ao concluir, antecipo ao meu ilus�'
de.itar, nas colunas do primeirlJ eTtr a zglltu,ade ou o direito de gicamente, (lUe

•
também não é ver- gistrados na Secção de Coloniza- tre coestaduano, os m'eus melhores;'

.jornal que se lhes franqueie, as outrem. (lade (llle o' Sel'vl'çO dp D'OJ11I'l l' 1J

U l'b d d d
.

,. '. 1 o (.a ç.ão, pertencem ao MÍl)istério d3 agradecimentos pela atenção que
suas infamiazinhas. semos ,a I er a.e e zmpren- enião tenha deixado de executar

'. '-
-

l Agricultura e foram adquiridos pel(� dispensar ao presente esclareci-·
Vivemos numa sociedade culta sa, tao a1'gamente quanto no-lo os trabalhos por estar assoberbado

. simples fato de serem necessários, menta. Espero de seu informante"
e policiada le, o nosso povo, não reclaine o dever de sermos dignos d

.',

t d t' 1

obstante, calu'niado 'pelos polí,ticos da profis.são; mas não pe1'mitamos
e S}rVlçO, porquan o, na a lllla 1Jois que,. não se constroem ou re- tenha um gesto' nobre, declàrahdo'

, que ver com aquela verba, nem constroem estradas econômicamen- às claras, a fonte em que colheu as'
,'eiteradamente vencidos nas tlr- que, insinuando·se nas colwws com aqueles trabalhos. '

, te, pi'escindindo desses veículos. afirmações que fez.
nas, é povo de nobres esc'l'tí.pulos do jm'nal, onde só deve!'emos pro-

/
('0 Ta 11b' 11 1-0 t d\) - I el 1 a ra uz a ver- 16 _ A verba enipregada; consta- Do ilustre coestaduano, espírita'

e pendores espirituais bem honro- pngnar a cansa digna de nós, ele- dade haver passado. para a com-
va de Cr$. 800.000,00, para Anitápo- moço, cultor do Direito, bacharel'

sos, Não se compz'eende, porisso, a mentos mentirosos e despeUados petência do Estado, pela su;i Dire-, lis e, Cr$ 1.200,000,00 para Esteves que é, meu colega portanto, espero"
existêiLcia, ent1'e nós, de um ves- desv.irtuem a fUl'l!ção jor'l}alistica, toria de Terras e Colonização a in- Júni\ür, estan:Q.o pois errada também merecer R atenção de acolher em'

Pertino que se vota à inglória e identificando-a às dos :anôilimos cumbência de aplicar a verba de 2
a parte da informação que atribui seu jOl'nal, por equidade, os esclare�

desastrosa pasquinagem, servindo salteadores, da honra alheia, tanto milhões de cruzeiros do orçamén- a entrega de sómente Cr$ 600.000,00, cimentos por mim prestados, certo"
tôdas as tardes, sob', as responsabi- rnais comp1'ometed.01'es qnanto se to,

para Esteves Júnior. de que os receberá, com alto espí-
lidades. de dois báchm'éis - re· abroquelam em lwmes com cre- .7° - A aplicação da referida ver-

. .

/ 17 - Os .caminhões em: aprêço fi- pUa de ji.tstiça, mormente estando'
Pl'esentantes de' duas geracões de denciais pú·blicas. ,. ba verificou-se por parte da Dire,-... caram sediados nos respectivos abaixo a mii1ha assi Íuitura, o que'
Políticos catw'inenses - copázios Não s,e defende a liberdade com toria de Terras. e Colonização' do Nucleos c, com as verbas já consi-, ddine a idoneidade e a honestidade"
de escândalo na tasca de um sen- av.iltá-la à condição de licenciosi- Ministério da Agricultura, �travez a

• gnadas para o exercicio de 1949, se- que deve vigorar na imprensa, 'para-
'sa.cionalismo _felizmente aÍ) gôsto de dade criminosâ. E se "o preço da sua repa,rtição neste Estado, a Sec- .

- rão utilizados também na continua- que ela mais se eleve, como um fator'
muito restritd grupo. 'A indigna- liberdade é a eterna vigilância", o ção de Colonização, sob minha ção da reabertti.ra de mais outras ela mais alta responsabilidade pe-
ção geral dq.s .pessoas de bem, a castigo do abnso de liberdade é a chefia. estradas.... rante 'a coletividade.
propósito dessa ofensiva de sal- execração p,ública, A expenen- 8° - Quem recebeu a verba fui eu 1� _ Para um melhor conhec,i-
timbancos, nos tem ,sido manires- .cia já ti demonstrou à U. D. N., em e querp. determinou quais as stra- menta seu e conilequente julgamen-
tada de mu.itas manáras: é, para stlcessivas ocasiões .• ,. das ,a sere�u atacadas' tambem fui eu. to, abaixo discrimino as estradas

------�������--_e==����--
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ARNOLDO SUAREZ CUNEOJ.neiro de '949
Cirurgtão-Dendista

.

Curso de especialização em

, dentaduras
Raios X - Infra-Vermelho-o MOMENTO

Diatermia
Exclusivamente com hora marcada,'
Rua Arcipresi�

-

Paiva n. 17 - Te-
\

lefone 1.427

Anitápolis --; .Rio da Prata .

Anitápolis - Rio do Ouro.
Estrada de Maracujá - Rio

dido.

b). NucIeo Esteves Júnior

Per-·"

Engano - Barra Clara.
Major - Pinheiral.
Pinheiral - Boíteuxburgo.
Boiteuxburgo - Encruzilhada.
Lageado - Agutí - Corridas.
Corridas -- Ribeirão dos Ovos.
'Ribeirão dos Ovos - Rio das Pe-"

,
,

Com simpatia e aprêço subscreve- ..
·

se o coJ'ega e admirador
Affonso Ma.ria Cardoso da Veiga"

Osmar Cunha - Vice-presidente nó' impedilnento- do Presidente...
Da p'arte do Diário só um valiente aceitou o desafio. Foi

o dr. Paralisia, Infantil. Mas, .ainda assim, condicionou o acei
te à pró�il11a reabertura da Assembléia. Talvez não espere
mos por tão (com ou sem' cacófato) longo prazo! No resto,
senl.imos Cjue o Diário- não ql1izesse as provas, Que pen::t I

Quanto ao Sesc! E por falar nêle, o caluniadorzinho que se

despeja no jornal udenista éstá passando I1Wlll'W da� fnl1f':1s �
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