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"É 'DE JUSTIÇA SALIENTAR A PRESTI GlOSA CONTRIBUIÇÃO' NAS ALTAS ESFERAS DA P ,-;�icA· F�D�AL DO

EXI_lOENTE REPRESENTATIVO' ,POR EXCEUNCIA DA ESTIRPE CATARINENS�, O EM�NEN, �eENHOR VICE·PRESI

DENTE DA REPÚBLICA, DR. NERÊU RAMOS; E DOS OPEROSOS E BRILHANTES PARLAM �rARES, SENADOR .,IVO
�f' D'AQUINO E DEPUTADO' ORLANDO BRASIL

'

.. OS QUAIS, NO EXERCíCIO DE SEUS MA O�, SE CONSTITUIRAM

OS PRO'CURADORES ZELOSOS E INFATIGÁVEIS DOS SUPREMOS INTERÊSSES DÊSTE ES ·:m0, NA CAPITAL DA RE·

PúBLICA". (DO DISCURSO DO' DR. MÁRIO PINOTTI, DIRETOR DO SERVIÇO NACIONAL DE MALÁRIA, ANTE·ONTEM�
EM RERITUBA)

Desencadeada violenta -e patnétíca
campanha contra a malárla

Ao inicio, ante-ontem, ria gran- giao de bromélia-malária. .Cum-
de campanha de dedetízação, elas pria obedecer ás regras da pr u

areas malarigen as do Estado, o dr. déncía, aconselháveis em tais ca

Mario Pinolti, incansável e pe- sos; e, assim procedendo, foi o

mem�rito diretor do :-:erviço, Na- ;problema submetido a uma proxa

cional de Xlalar ia, proferiu a no- experimental. em uma localidade

tável e ímnortante oração que a- do litoral catarinense - Itacorobi

baixo publicamos : '_ cujos resultados, verdadeira

"O :.ierviço Nacional de 'Malár-ia mente auspiciosos, nos animaram

tem hoje a satisfação ele inaugurar a generalizar o método a quase

uma nova etapa do seu programa, toda a zona d·e' bromélia-malária.
com a aplicação do novo método O plano, meticulosamente orga

de dedetização domiciliar em tô- nizado, compreende a dedetização
da.a região de bromélia-malária, de cerca de 180.000 prédios, com

siL�;ada ao Iongo da faixa lilorânea uma superfície interna calculada

de Santa Catarina. em nunca menos de 45 milhões de

:E públ ico e notór-io que a espé- metros quadrados. Tais prédios se

cio anofelina, responsavel pela acham compreendidos em 32 mu

transmissão da malária, na citada nicipios malár igenos, situados na

"região, 'sé classi rica no sub-gêne- área programada, municípios ês
['0 Kerteszia, cujos dados biológi- ses cuja superfície é, aproximada
C'O,3, apurados pela técnica, não mente de 46.538 quilômetros qua

são dos mais precisos, por ser, drados com oêrca de 900.000 ha

lambém, notório que, embora a bitantes.

.domesticidade dos transmissores A boreíf'açâo dos 180.000 pré
dóss€ sub-gênero seja elevadissi- dias, situados na "área malarigena
ma, o homem é atacado por tais acima descrita, exigirá um supri
auo f'eli nos a qualquer hora, do dia menta de 2 milhões e 180 mil li

ou da noite, fóra das hab ilitações. tros de emulsão e solução de DDT

Assim, pela simples biologia dos e o manejo de 400 bombas asper

anofelinos do sub gênero Kertes- saras, que, durante a campanha,
zia, não nos sentiriamos suficien- deverão funcionar diariamente.

temente; autorizados a iniciar uma Vinte e sete veiculas" de vários

campanha, em larga escala, de tipos, atenderão às necessidades de

dedetização domiciliar em nossa 1'e- transporte, do nosso pessoal e do
----------------------------- ..... ..- material destinado a esta campa-

festl"v·ldades de Sa- o Sebasll"a- o' nha, cumprindo observar que, já
'. no inicio dos trabalhos, foram ins-

taladas, e se acham em plena ati

"idade, 1. 168 unidades distribui
'clol'aa -dc Aralen, r-levando-se até

a presente data, tt 159.182 o nú

mero de pessoas medicadas, pelo
novo especifico, de efeito mundí

almenLe reconhecido na cura cli
nica do impaludismo.

Na recente exposição por mim

apresentada, pessoalmente, ao YTI

Congresso Brasileiro de Higirne,
reunido em São Paulo, tive opor
tunidade de c!itar, precisamente, o

Estado de Santa Catarina como

exemplo do aperfeiçoamento do
nosso método prálico de desen

volvimento da assistência medi

cameulosa, medianle as' Unidades

Distribuidoro.s de Aralen, com sé

de nas escolas públicas e particu
lares, nas fazendas, Prefei turas

Municipais, AgêI!cias do Correio,
Agências de Estradas de Ferro,
.conf'orrne as maiores ou menores

facilidades regionais. Tive, então

oportunidade de declarar que:

"graças à colaboração das autori

dades estaduais não ha uma só es

cola, na região de mal�ria elo Es
tado - de Santa Catarina, onde não

esteja instalada uma UDA, sob a

responsahilidáde da respectiva pro

f'essora."
Do meu alto aprêco pelos legi

timas inLer.esses dêste Estado, dá

tesLemun·ho, igualmente, a seguin
te declaraçã'Ü, constante ,do referi

do documento:' "O Servico Nacio·
nal de Malária está empenhado em

l'ealizar, denLro de SLlfLS possibili
dades atuais, ,experiências e ob

servacões, em busca de novos mé
todos de combate á malária além
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Durante a campanha da Aliança Liberal, entre outros o jornal "Len-
ço Vermelho", que se publicava em Pôrto Alegre, divulgou, em sua cdi

ção de 1° de março de, 1930, o teor duma circular que o então presí
dente de Santa Catarina, sr. Adolfo Konder, havia dirigido aos delega
dos de polícia dos municípios catarinenses. Eis a circular:

"É sabido de todos' que o benemérito govêrno do Estado tomou

posição franca e desassombrada ao lado daqueles que apoiam as candi
daturas Prestes-Soares, á suprema magistratura do país, respeitando,
eontudo, a opinião dos adversários leais.

Acontece, por,êm, que muitos desses elementos oposicionistas vêm

.abusando dessa liberdade e ao invés da propaganda pacífica ,que lhes

é perm itido fazer, procuram inocular no espírito dos incautos idéias

.subversivas, perturbadoras da ordem indispensável aos que -trabalham
pela grandeza econômica ido Estado, e chegam ao ponto de desrespei
tarem as autoridades locais.

Recomendo-vos não permitirdes, dentro da vossa jurisdição, que
esses masorqueiros continuem o .seu impatriótico trabalho; sempre que

tiverdes conhecimento da prática de qualquer; ato atentatório à ordem

pública, de;eis prender o perturbador e corr igí-Io convenientemente:
- nesse sentido o exijo tô da a vossa energia.

É conveniente percorrer os distritos e reunirdes os subÃdeleg;�dl)s I

e mspetones de quarteirão, dando-lhes instrU(ções no sentido de que

,t-açam, desde já, a propaganda dos candidatos i, ae ic.na is e ruf dÍ<l pri
meiro de março compareçam à respectiva mesa eleitoral, com os seus

eleitores, distribuindo-lhes, chapas; e, se soubendes que algum desses

funcionários estiver mancomunado com os adversários do govêrno, de

veis providenciar imediatamente parta que seja substituido por outro

de confiança, aplicando-lhe merecido corretivo pela sua deslealdade.
Procurai fazer com que o eleitorado dêsse município prestigie a

chapa do govêrno e nã'o se deixe imbuir dos máus princípios pregados
pelos demolidores. Enfim, o govêrno espera que seus auxi lares corres

pondam à confiança que lhe merecem pelos cargos que ocupam".
Ai fica, para a posteridade, um melancólico testamento da (le111 0-

cracia sui generis, posta em prática pelo proprietário do, jornal que,

hoje em dia.. com mentiras e calúnias, tenta ferir a dignidade alheia,
na mais ignóbil e repulsiva campanha: Surrar o funcionário, oposicio
nista e demiti-lo era a regra.

O Diário, entretanto, desfruta de uma garantia poderosa: a de lião
estarmos mais na democracia como a compreende seu ilustre propr ietú
rio. Para êle os oposicionistas somos ainda nós! E como lhe falta fôr
ça para nos demitir ou nos surrar, vinga-se a seu modo: atira-se, á
honra alheia, com o papelucho que lhe sobrou como arma.

Isso que está ai ... é isso.

Agradecimentos à Secretaria da Viação,
Públicas e Agricultura

Obras

Havendo o Dr. LeoberLo Leal, eficiente colaboração dessa Secre
na qualidade ele SecreLário da taría. Informo haver encaminha.

Viação, Obras Públicas e Agr icul- do a compra de dois armazens me

tura, curnprimentarío - Lelegraí ica- tálícos, (a)' Margar-irnos Torres,
menle os Chefes de Serviços Fe- Di retor de Defesa SanítarIa Vege-
,derais relacinoados á agricultuTa, tal".
pelas palavras elogiosas do Sr. !::l'::----------------Presidente ela República em suas I:arsa em pleno vôo
declarações à impl'.ensa 1'efe1'el1te,3 NOVA YORK, 19 (U.P.) - O
ao ano de 19/19, recebeu os seguin- aviador Miguel Bragança diz que
tes despa-ebos de agradecimentos: quem quizer ver uma coisa en-

N, .25, 11-1-949 "Ageadecendo graçada que experimente pilotar.
.
as honrosas felicitações de V. um avião carregado de macacos:
Exia., vg cumpre ressallar que mie conduziu. um carregamento
su.a. \<.'alios� c?l�boraCão veio, p�r-I de 300 macacos "Rhesus", de
11lltlr o fehz exILo de nossa' mlssao, Calcutá, a caminho de Warm
augurando cada vez mais estreita Springs, na Georgia. Os prima
articulação, yisando 'Ü desenvolvi- tas faziam uma farra no com
menta econômico do Estado. Aten- partimento de bagagem e quan
ciosas Sauds (a.) Aluisio do Vale, do o aparelho Chegou ao aero
Direlor, da Divisão de Defesa Sa, porto de La Guardia, os empre
mtaria Animal". gados do campo se espantaram

N. 35, 14-1-19 "Agraeleco as re- ao ver os macacos espreitando
ferencias elo vos.sb telegrama ele pelas janelas, pOis haviam aber
onze, 'Sendo para os que res\l1lados to as jaulas. Foram precisas va
JConseguidos na campanha conlra o rias horas para metê-los de
gafanhoto muiLo contribuido a novo nas jaulas.

10.442

Proiéteir -fogu sres

dos já por êle utilizados, Com es-
Com o tradicjonal brilhantismo desse ato de fé religiosa, estão .8'a finalidade foi experimentael'o,

sendo realizadas as solenidades de São Sebastião, cuja gloriosa Ima- no começo do ano corrente, ()

gem, tr'azida, ontem à noite, da sua igreja na Pra'ia de Fóra, para a combate aos anofelinos (lo sub gê
Catedral, daqui sairá hoje, à tal'de, em prOCIssão para a sua sédG. n�ro Ke?'leszia, por meio da apli-

Camo acontece todos os anos, as festividades de São Sebastiào cação extradomiciliar dO DDT e do
valem também este ano por uma grande e consagrada demonstração hexaclorobenze.no, aplieadó� de
do espirita reli'gioso. 9a nossa população, que acorre, compenetrac..a, a helicóptero sôbre malas e áreas
prestar homcnagens ao celebrado Már'tir do Cristianismo. abertas. Os r.esultaclos dêste' en-

"O Estado" dara folga, hoje, ao scu pessoal de redação e oficill:.lS, saias são apresentados em traba-
motivo por que não circulará amanhã, reaparecendo somente sã-I'lhoS de técnicos do Serviço_ Com
bado. Conti!l-ua na pago 3

WASHINGTON, 19 (V. A:) -

O secretário da AViação, Syming
ton, propôs hoje a construção
ímedíata de um novo campo de

experiencias para projetís-ro
guetes e advertiu que "certas"
naçõs estão procurando produ
nações estão procurando produ
de voar de um para outro con

tinente.
O secretário Symhtfau pediu

ao Congresso para aprovar um

crédito de 200 milhões de dóla
res para construir esse campo
de experiências, poís o mesmo
- segundo declarou - é "uma
necessidade imediata' e urgente"
para o aperfeiçoamento dos pro
j eteis dirigidos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seçunâa-teir«
PANAIR :._ 10,40 _ Norte
VARIG _ iMO _ Norte
PANAIR - 13,50 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,5,5 -

:Norte

Terça-feira 'li>"

, \ J'ijaIR - 1'o,40'- Ndrte , :'''1�:
� UZEIRO DO SUL - 12,00 -

fiorte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAlR - til,50 - Sul

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

florte
VARI(1 - 1 t,.tO -. Norte
PANAIR _ 1.3,50 - Sul

Quint.a-feira
PANAIR _ tO,4O _ Norte
PANAIR - t3,50 _ Sul
VARIG _ t2,36 _ Sul
CRUZEIRO 'I)() SUL _; 13.55

'. Norte
CRUZEIRO DO SUL - ili,30

',eul
Sezta-feira

CRUZEIRO DO SUL � 7,20
.

�orte
PANAlR - 10,40 - Norte
VARIG - H,40 _ Norte
PANAIR - 13,50 - Sul

-Sábado
VARIG - t2,30 _ Sul
CRUZEIRO DO SUL - }S,55

Jiorte
Df!.'Inin(/o

PANAIR - 10,4'0 - Norte
CRUZEIR6 Do SUL - H,80
PANAIR - t3,50 Sul.

ntets

febre- amarela no Panamá

Borario das empre
sas rodovia�ias

Á VENDA liAS MElHORES FARMACIAS

Expresso SAo Oistóvlo - IAtruDa
7 horas,

,

Auto-YiaçAo ltaja! - ltaJú ...,. II ..
ruo

'

Exipresso BrusaueJllMl - :aru.Qu. -
16 horas.
Expresso BrUsquens. - Nov. 'l'Irento

- 16,lIO horas.
Autci·YlaçliD CatarmlmH - JoiDvU.

-8horas.
Belé d P"Três peritos que se encontravam em e em o ara,Auto-YiaçAo Catarmen.M - Cur1ttba

- I} horas.', seguiram para o local da infestaçãoRodOvlárta SUl-BruU - NIIl"to Aleç.
- rt!p��as�l_Bras1leiro _ Jomvn. _ WASHINGTON, 18 (U.P.) -I febre amarela no Panamá. Disse
As I} e 14 horas. O Escritóno Samtano Pan-A> que, a menos que apareçam em

TERÇA·FEmA
d d

.

Auro-�iaçAo, catar1neIlft - POrto Ale. merícano 'disse haver recebido' grandes quantí a es os mosqui-

greAU-:t;,.�=a8Catar1nense _ CUriUbi informação de que surgiu um I tos que transmitem a enfermi-
� 5 horas principio de epidemia de febre

I
nade, não é provável que a epi-

Auto·V!e.çIo CatU'ln_ -1 JolJwIle
t_ 8 horas. amarela no povoado .de Pacora, demia se propague aos cen ros

Auto-Vraçã? Catar1neJl,H - TI,lw'lo a 24 quilômetros da Cidade do urbanos ou afete de forma al
- E�P���- B'Ao Ct-1r.6vlo -'Lquna - Panamá. Disse que 8 pessoas já gum., a segurança das pessoas
7 horas.

.

foram atingidas pelo mal, sendo' que residem próximas ao Canal
Emprésa Glória - Lquaa - 7�

e 6% horu. que seis delas faleceram. do Panamá.
Expresso Brusau_ - Bruaqu. - O dr. John R. Murdock, sub- Não obstante, disse que para16 horaa. .

Á'lto-YiaçAo Itajat - IU� - 1. ho- diretor do Escritório Sanitário, combater a epidemia de febre

rakpido Sul BruUeiro - lomvn. - .. disse haver recebido a informa- amarela de tipo virulento, o Es
I} e 14 hOlra'QtlARTA_lI'IlRA. ção pelo telefone, esta manhã, critorio Sanitário Pan-America-
:'uto-Yiaç6ó C&t8ll"lne1lH - CUl'Wba pelo dr. Guíllermo Garcia de no deu instruções a três peritos

- A���t:'�O CatarmCIH - JoiDv1le Paredes, diretor da Saúde PÚ- que se encontram em Belém do
- 8 horas. blica do Panamá. Pará, Brasil, para que

I
sigam

•• _A��Y���. C&tar� - I..&pna
Murdock disse que o Escritó- imediatamente para o Panamá.

l, Rãpido Sul BruUeiro - Jolnva•.-" rio Sanitário Pan-Americano Belém é o centro da campanha� 5 e 14 horas.

I
Expresso Slio Orl,ato..ao - LaI'Ull. - está reunindo recursos para aíu- continental contra -o mosquito

'17 ����SIIO Brusqu� _ Bru8qu. - dar o Panamá' a combater a "aehes egypti", que transmite a

16 horas. epidemia e que três peritos já enfermidade. O diretor da cam-

ras.Âl!tO-Y1.!:ãO tta»! - ltaJal - li ne-
P 1'11se encontram a caminho de Pa- panha é o dr. Ademar ao 1 o,

_���or�sau-
- Nov. 'lftnto

cora. Salientou que êsse tipo de um dos três que receberam or-

Rodoviária Sul Br88U - POrto A.lqr. febre amarela é comum nas sel- dens para seguir para o Pana-
'- a horll.8.

QUINTA-FEIRA vas dessa região, sendo pouco má.
'. Auto-Yiação Cata1"llju�n,"' POrto

provável que .atinJa_ os centros Acrescentou o dr. Murdock
·Alegre - 6 horas.
Aüto-Yiação Catarlne:QJIe CIIir1<Uba urbanos. Entretantó, acrescen- que tôdas as emprêsas de aero-
'-A:��V�ÇAO Catal."ineJllMl Jolrn11e tou, a alta proporção de pessoas navegação que passam pela zo-
- 8 horas. atacadas e o numero de mortos na afetada 'deverão intensificar
Auto·V1SA;lio Catarlnense - Tubado

indicam que é' um "tipo víru- a desínrecão dos aviões e que- 8 hocas; _

Auto-Yiação catar1nenlJe
-,
- Lacuna Iento " de enfermidade. todos os paises vísínhos foram

- 6,ao horas. .

,

EXP.resso Slío Cl'tstovlo '- ,Laguna - Murdock disse que esta é a noticiados, para que possam
.

7 ::�sa Glória _ Lagun� _ .' 1/2 primeira vez el)l i muitos anos cooperar e adotar medidas de
• 7 1/2 horas. quê, se declara I,

a :,epidemia de' precaução. I
Expresso Brusquense - Br<u8Q� -

18 horas. ,.
Auto-YiaçAo Itaja! - Itajal - 111 bO-

res.
Répldo Sul Brasileiro - JoInvll. - as

II e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapec6 - Ia

- • horas.
SEXTA-FEIRA ,

ROdov1âr!a Sul Brasil - P6rto Ale«n
- li horas,

Au+o-VW:i.çâo Catar1nense
- ô!thoras,
Auto-Y!açAo Catarlnense ,...; JoInY1l.

-"II horas.
Auto-Y!açAo Ca.tM'lnense - t.acuna

- a,ao horas.
Expresso São CrlstovAo - � -

"{ horas.
Auto·YlaçAo ttaja! - rUJa! - 1. ho-

CUrit1,ba

raso

Expresso Brusquens.
16 horas.
Rápido Sul Brasileiro

à. 5 e 14 horas.
I 8ÁBAlX"

A,uto-Yla.çAo CatarlnenH - CIIir1t1ba
- 5 hora,s.
Rápido Sul Brasileiro - JowVUe -

às 5 e 19 horu.
_. 8 horas.

Auto-YlacAo Catari�nse - Jolnvfle.
-- ti ,boras.
Auto·ViaçAo Ca,tarmen'H - ,Tu'barlo

- 6 horas.
Ex1>rp.sso SAo Cr1Btovlo - Laguna _

7 horas. J

ExpreSllO BrusqUlmH - Bnaqu. -
H horas.
Autc-ViaçAo Itaja! - Itajal - 11 ho

ras.

Expresso BrusauenH - Nova TrtIDto
- 9,lIO horllB. ,.
Expresso .

Glóri. Latruna - • 1/2
• 7 1/2 horu.

Jólnv1l.

1 Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• ci••l

CODlltltulção d. Socl.dad••
NATURALIZAÇÕES
Titulo. b.alarat6rlo.

E.crit6l'io • Reaidencia
Rua Tirad.nt.. 47.

�ONE .� 1468 I
Cúria, Metropolit�na.

Oração Imperata
De ordem de Sua Excia. Bevma., comunico que os Révmos. Padres

com uso de ordens ,na Arquidiocese, deverão dar na missa, sempre que
o permitirem as Rúbricas, e a partir de 20' do corrente, como oração

I
imperada, em vez da atual, a oração da Missa pro, peregrinantibus et
iter agentibus, que se encontra no Missal, até o dia 26 de Fevereiro,
a partir daquela data, dirão como imperada a oração n. 12, pro qua
cumque necessitate.

íFlorianópolis, "10 de janeiro de 1949.
Conego Frederico Hobold, Pró-Vigário Geral. ..

I

A DIVULGACAO
Revisia do Paraná para o Sul de) Brasil

Intercâmbio Cultural
.

Economico 'Financeiro
Publicidade mensal. - Assinaturas e ArtJn�'j;;;:

CAIXA POSTAL,577 CURITIBA'

-

. Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advo*do-Contabilista
Civel -- Comercial

Conlltituiçõea de lIociedade.
e aerviçoa coreboto., 'em geral.

� Organizações contabeill.
Regilltro. e marca., di.pondo,
no Ri o, de cdrr••pondente.
Eacritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 hora. I

Tel.foRe 1494

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

DORES ESTOMACAIS
após as

refeições?

�s perturba
ções digestivas são frequen
temente ocasíonadas por
excesso de acidez. E pos
sível remediar os ataques
de flatulência, biliosidade,
câimbras ou dores após as

refeições. MAGNESIA
BISURADA' é reconhecida
como o remédio de coníían-

.

ça para neutralizar o ex

cesso de acidez estomacal.
MAGNÉSIA BISURADA
alivia ràpídamente os distúr
bios da acidez. MAGNESIA
BISURADA ajudará seu es

tômago a funcionar perfei-
tamente. '

Em pó e em comprimidos.

32 MAGNÉSIA

BIStpRADA
ANTIÁCIDO DIGESTIVO

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

Se ricos quereis ficai
De modo tacil elegeI '

Fazei hoje uma inscnçao
No Credito Mutuo Predia

.. . . . . . .. . '

: �

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGÁDOS
Escritó.rio:

n.O 18 -

Rua João Pinto
Florianópolis

Vende":'se
.

Uma Garapeira nova com
carretinha e latão.
Tratar' com João Duarte, à

rua Capitão Augusto Vidal 127
Palhoça.

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudanc-a de seu. C01�

sultório e resi,u'ência, para a

Rua Trajano 41. Telef'One
1.009.

Comulta das 10 às 12 e rIas
16.30 ás 19 horas�,

'

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

Vende-se
Um terreno em Campinas

São José,. com 235 metros de
frente por 152 dé fundos'
Frente a Aéreo Clube. Informa�
ções nesta redação.

, • - •••••.. , ........• II••••••• ''1'
BICICtETA

Vende-se uma marca "Pullman"
para moça. Ver e tratar a rua Anita

Garibaldi, '47.
._" .. .;:;:jI,;, �li.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iniciada violenta... Hoje e ámanhã
DO passado

20 DE JANEIRO

Rádio Guarujã
�

PROGRAMA PARA HOJE

A data de hoje recorda-nos que:

- em 1501, os navegadores An

dr-é Gonçalves e Américo Vespucci r

deseobrrrarn a Ilha de São Scbas- o

CINEMAS
conc/ueção da la pagina

a mesma finalidade de descobrir
novos métodos de combate á ma-

ANiVERSÁRIOS lária, transrmtida poÍ' Kerteszia,
_

o S. N. M ... está promovendo a v in-

DR. CLOYIS GAMA da ao nosso paiz cio técnico estran-

Transcorre, nesta data, o aniver- geiro Collin Pibtendrigh, botânico

','$ário natalício 'do Do.SSO distinto clc grande mérito, q ue estudou o

-eenterrâneo sr. dr. Clovis Gama, problema de bromélia-rnaláría em
�,Juiz de Direi ío da Comarca de Curi- 'I'ri nidad, cuja missão no Brasil

tíbanos. será verificar a possibilidade da

O ilustre e estimado aniversa- apli-cação do sulfato de cobre, ou

r íante que, naquela. jurisdição, outros hervicidas, contra as hro

-oonta com numeroso círculo de a- mélias terrestres. e epif'itas, bem

mizades, por suas virtudes de ci- como o de estudar os criadoros

-dadão probo ,e Juiz íntegro.rver- preferência das �i ferentes espe

se-á na certa, hoje, muito cumpri- cies de Kerteszia, em relacão ás

znentado pelos seus amigos e ad-
. diferentes espécies de brom"élias".

miradores, ansiosos de lhe tribu- Cumpre-me, entretanto, assina-

I'!tarem as homenagens devidas a lar, com especial regozijo - como

-seu talento e dignidade. principal e mais expressivo' teste

"'-() Estado" o' cumprimenta, f'a- munho da preocupação da Direto

zendo-Ihe votos de perenes feli- rla a meu cargo pelo êxito dêste

. -eidades. empreendimento - a iniciativa do

convite aos dois consagrados mes

lres da malariolog!a em 'ioda a

América que aqui nos honram
com a sua presença: - o DF. Paul
Iussel - eminente malár i ólogo
da ,Função - Rockfeller, e o. Dr.

Henry Kumm, Diretor da Funda

ção Rockefeller no Brasil, que, pe-

FAZEM: ANOS HOJE: .la relevância dos seus serviços -

o sr. Alvin Nunes da Silva. abnegadamente prestados à nossa

-o sr. José .Pereira. Patria - tem o seu grande nome

_ o sr. Juvenal Fiuza Lima. inscrito no. coração dos hrasilei-

- o sr. João Cascais. ros.

_ o .sr, Oswaldo Correia. Apraz-me, finalmenle, assinalar,

� o [ovem Luiz Alves'. como outro atestado do interesse

_ a sta. Elí Santos. -do S. N. !VI., pelo êxito desta ,am-
_ a exma sra d. Herondina Ne- panha, que a sua direção fq,( con-

''\Ies espôsa do sr. Eslelita Neves, fiada a um dos nossos mais ex-

:alto funcionário dos Correios c parimentados técnicos, o Dr. Má-

·''Telégrafos. rio de Oliveira Ferreira, que vai

_ a exma, sra Maria Sebastiana ter a portunidade de acrescentar

.Leal, espõsa do sr. Gualberto Le- à sua Fé de Oficio mais uma prova

..al, farmacêutico. de sua oapacidade e do seu zelo

MENINA ROZIRES LOPES

Resenha de programas do dia 20 de ja
neiro de 1949:

9/)0 - Abertura Bom dia para

você ...

9,30 - Grandes Artistas,

10,00 - Musicas

ções,
10,30 -, Muzak.

11,00 - Informativo Guarujá.
11,05 - Rosa de Lupo.
11,15 - Libertad Lamarque..

11,30 - Variedades em gravações.
12,00 - Oferecimentos mUSic'tls,

brasileiras em grava-

RITZ
mi

A íní.eresante menina Rozires,
'filhinha do sr. Euclides Lopes, faz
<anos hoje.

Ás inúmeras felicitações de suas

,r.'amiguinhas, juntamos as nossas,

NASCIMENTO:

profissional.

Senlrores :

- Ás 73/4. hs,

'ODEO\'
- Ás 5 e 7112 hs,

- Simultaneamente
- Um filme de ação fulminante
romance ahsorvente :

tião ; \ Um vigoroso classico do VC4

_ em 1567; o Governador do 'lho Oeste sem lei, escrito !:l Gan ..

Brasil, Meu de' Sá, atacou e tornou gue e Fogo:
a palissada de Uruçú-mirim e de BANDpLEIROS
Paranapucu, ambas na baia do Rio (Teéhnicolor)
de Janeiro e defendidas por tamois

com

e franceses; Larry PARKS - Evelyn KEYES

- em 1639, chegou a Bahia D. Wil lard PARKER

14,00 - Intervalo.

16,00 - Em tempo de valsa.

16,30 - Cantores do Brasil.

17,00 - Informativo Guarujá.
17,05 - Orquestras de Jazz.

17.30 - Um programa para você .. ,

18,00 - Ave Maria.

18,05 - Carta Sonora.

Fernando ele Mascarenhas, Conde

da Torre, tomando posse do Govêr

no do Brasil a. 23 do mesmo mês;
- em 1654, os holandeses eva

cuaram os fortes Prinz WilIen e os

redutos Kijik en de Pot e Steenc

Ação! - -Rornanes] Lutas

trizantes:

Aventuras Arriscadas!
- No Programa -

1) - A Marcha da Vida

189 .. , .. 'Nac.
2) - Atualidades Wa.l'l1er

thé . , .. Atualidades .

- Preços: -

Cr$ 4,40 - e - 3,00

11.·�

"Imp, até 14 anos".
SUSENSAS TODAS ENTRADAS;

ESTNDAN'l''ES sem cardeneta,

ROXY
- ÁS 7% hs.

J,fEU FILHO fi MEU RIVAL
com

Jo\l Mc Crea - Edward

Arnald Frunces Farmer
- No Progra-

1) - O General Dutra no Nor

te do, Paraná - Nac,

2) - Os Indesejaveis'- Des.
,

- Preços :

Cri 4,00 - 3.00.
TCIl1'Ip. 14 al\os"_Pedido de Ber

nard'Shaw
LONDRES, 19 (U.P,) - Geor

ge Bernard Shaw pediu as au

toridades fiscais que 'classificas
sem os escritores, pintores e

membros de profissões simila

res sob a mesma rubrica dos

"boolmakers", pára o efeito de

pagamento de imposto. Na In

glaterra o jogo é isento de im

postos.

guria;
- em 1843, iniciou o govêrno o

pr'imeiro Gabinete organizado por
Carneiro Leão, mais tarde Marquês
de Pzraná ;
- em 1857, a Sociedade Propaga

dora das Belas Artes, fundada 1:111

1856 (23 de Novembro), foi sole .

- 'I'echnicolor -
nemente inaugurada; com

- em 1866, nasceu Euclides cu Tune HAVER _ George MONT-
Cunha, autor do conhecidissimo '''Os OOMERY _ Vera ElIon - Colest
Sertões", vindo a falecer em 1:') H.m, ,

de Agôsto de 1909; , . No Programa - 1) -;- Cine(an�
ao "Dia dI) Farmacêutico". . -dia--JorHal n .. - 19.6 � Nac.
- o dia de \lOje é consagrado

IMPERIAL
- Ás 7lh hs,

PRECISAM-SE DE MARIDOS

A ousadia dê.s!e cometimento é

dign..a
.

do cenário, E'nobrecido em

nossa História por uma das mais

gloriosas pêÍginas do espirito varo-

nil, dinâmico e constru!Jivo de

nossa raça. 21 DE JANEIRO

Com feito, Senhores: Do li LMal de sem para a solução do angustioso A data de hoje recorda-nos IJue'

Sa,nta Catarina, Lendo como centro pl'oblema de bromélia-malária, ,em, � em 1654, o reduto holandl's

de operações e principal baluarte a 'beneficio das populações laborio- "Emília", comaildado pelo Capitüo

EDISO� CENT��O COLVARA �i��;�� ohui�:��:��a a���l::gU����:�� �:�e�s��'OgreSsistas do litoral cata- �:���i�o��i .tomado por Vidal de Benes tinha sgs)l8i-
MIRfAN TEREZA PIZANI COLVA- expedições dos Bandeirantes, que, Ao congratular-me, no entanto, - em 1809, faleceu, no forte dI' tas dA Stal'·n

RA dilatando, progressivamente" em com os habitantes destas plagas Nova-Coimbra, no Mato G1'OSS'J, o lU" \

participam aos seus parentes e vários gráus de longitude e lati- bem fadadas, pela inauguração dos Coronél de Engenharia Rieartlo ' NOVA YORK, '.8. (U.P.) -

'Pessoas de :suas relações o nasci- tude, o Meridiano de TOl'desilhas, trabalhos do Serviço Nacional do Franco de Almeida Serra. seu co-
O ex-secretario d'3 t:duardO,. Be

menDo de sua filha MARIA TERE-I
tiveI'am por epil-ogo - entre ou- Malária; no' deliberado propósito mandante c que o defendera em nes declarou QU3 O falec�do pre

'.ZA, ocorrido no dia 17, na Casa de tras façanhas imortais - a Íllcor- de enfrent.ar a solução do problema 1801;
, sidente da Tcnescoeslovaquia

'.Saúde São Sebastião ,poração, ao território �açional, do impaludismo - aqui revesti- - em 1817, as tropas do Genergl escreveu que "o meu maiot
,

,Florianópolis, 20-1-49. da antiga Capitania D'El Rei, con- do de uma forma 'Üriginal, em qUf Chagas Santos, incendiaram e des- erro foi não ter acreditado que

vertida em nossos dias no glorioso as leis ,in,elutáveis da Natureza truiram Japeju, nas Missões de mesmo Stalin se comportava'

Estado do Rio Grande do Sul: Sob imp.I1imiram a influência das pe- Além-UrUh'uai, revidando os incen. cinicamente para comigo".

a inspiração dêsse impulso prO- cularidades locais '--: cumpro 'Ü dios e roubos praticados pelas tro- O dr. Eduardo Taborsky che·

gl',essista, 'o célebre Governador D. grato dever de assinalar a conlri- pas de Artigas; gou ontem, aqui a bordo do

Manuel Lobo o'usou ampliar as buição das altas' autoridades do _ em 1828, em Lisbôa, PortugDl,
"Griosholm ", para uma série

fronteiras nacionais até à margem G' E t d I d de conferencl'as' Dl'sse al'nda
Toverno s a ua, e os represen- 'faleceu o Marquês de Alegrete, ati

.',
'

esquerda do Rio da Prata, fundan- tantes dêste Estado no Gongress" nascido em 20 de Abril de 1775; que em 1943 e 1945 acompa-

do a Colônia do Sacramento, qua- Nacional, para CJue nos fôssem _ em 1835, Francisco Maehado
nhou Ban:s a Mqscou, on�e,t,eve

se em frente' a ,Buenos Aires! E .

d I t
. conversaçoes com StalIn e

Pl'OpdI_'cl1ona os o.s ,e elpen os IQ1.- com muitos elementos, revoltou-se
'

foi essa a origem, a "razão histó- dispensáveis ao êxito desta cam- em Recife contra o Pres'd to d' pensava que a Tchescoeslova.

.

"d ti' l d D
,I en � a .

�. d'
.

I
riCa o a o cu mlllan e e . panha patriótica, CJue hoje inau- Provincia de Pernambuco, Manoel qUla e ussIa. �o Iam VIver a-

1;omissão Feminina João VI no Brasil: - a ,incorpo- guramos. de Carvalho Pais de Andrade, E�_' do 0/ �do .paclflcame7Ite_ P�re�
ração, ao noss'o território, da an- E' d

.

t· I't' a'" I pnmeIras suspeItas surgl-

d O d P I
e e JUS Iça sa len ar a pres- te movimen1!o foI imediatamente

'�, .

, e. • o ,etró eo tiga Provi,ncia Cisplatina, que só tigiosa contribuição - nas altas sufocado; � rim em 1945, quando os russos

"Em nome da Comissão FClllíni-
depois da no�sa Independência - 'esferas da poTitiea fedel'al .- do. _ em 1836, 'Os insurgentes do Pa. t-bertamente c,omeçaram a pro·

isto é, pc-lO tratado celebrado com a t t t' I
''l>eger os comunistas tchecos.

'na de Defesa do Petróleo, tenho a República Argentina, em 1828, após
exponen e represen a IVO por ex- ní foram derrotados em Chapéu-Vi- ,

....
onra de con 'd

.

I
celência da estirpe catarinense, o' rado, por um destacalnellt'o npO';.·,lf{·' lO�··

,., ..",
.....

,

.... -..... . _. _. - -

,

.

.u VI ar esse Jorna !'1
a batalha indecisa de Ituzaingó _

.. v • - • •

«compareceI a T t'l d eminent.e Se,nho� Vice-presiden. Le pela Barca "Independência" co- POSIÇ'ao ao mlDlstro. o ea 1'0 A varo e
se conv-erteu na atual República d R 'bl D· N

.

R
'Carvalho dl'a 21 do o t

"

20
a epu lca, L - ,ereu amos, e mandada' pelo Seg'undo Tenellte Ga" ,

'

, •
" c rren e, as". do Uruguai!

�

E t 8""oras pa'
.

t· d
dos ü�erosos, e. bnlhantes..

,

par.la- br'iel Ferreira da Crrlz,' I rnAs ev,nu , la assls Ir a posse e sua Berço das mais gloriosas tradi- .

. U

D- t' 'r' I
mental,es - Senador Ivo DAqumo - em 1849, os revoluciolla'!'I',)S da,

Ire ona e OUVI a' pa avra da ilus- f'o-es de Ilossa formaf'ão geogTa' fica,
' �' LONDRES 18 (U P ) C

, ' e Deputado Orlando Brasil - os p. b d'· dl··1 I ,. .

- res-

"ire brasileira d. Alice Tibiriç:í, e'sle c Jnári'Ü, favorecido pela a-
elnam ueo,. epOlS e, ren1JuO ce dl'a a oposI'a-o, dentro do

• quais, no exercicio de seus man- b t d h
.

Eurydice Monteiro Sag,az 1)]en1'dade do cll'ma mel'!_'(ll'onal,
/ com a e c ClllCO oras, foram der- Part'do T' b Ih' t

.

's
_ datos, se constituíram os procu-

'Ira a IS a, ao mInI -

Secretária' e,,-'ava fadado, por um beneficio
rotados pelas tropas do ,Coronel t d E t· E t B

.

L radOres zelosos e infatigáveis dos F
'

A t'
.'

ro O x enor, rnes eVIn.

'SERViÇO DE
da Natul'eza, a ser o "habitat" de supremos inter,esses dêste Estado,

ranC1SCO n omo de Barros Sil- Desta .maneira esperase que, na

uma soci-edacle de escol, eonsti- na Capílal da República.
va; proxima reunião do Parlamen�

METEOROLOG I d
André Nilo Tadas,co I

,

"

IA tuida da se eção os povos van- Inspiração cativante de um ideal I to,
cinquenta ou sessenta re

P
. _

d T gn3rdeiros da civilização eUI''opéia, pall'iótico, que mobilizo'l ao SE" presentantes trabalhistas pe�
reVlsa'o o empo, até 14 hor3s

c co

..do dia 20:
em aprimorado consórcio C,om o ti- servi�o Lantas e tão poderosas in- CATALOGO DE MOEDAS

'çam a sua renuncia, em virtude

\)0 étnico da nossa nacionalidade. fluência esta càmpanha pode con- BRASIL
DO da politica adotada no Oriente

Bem se 'compreende, pois ,que 'a' d t
-

't Ih
Médio

L' I, e an emao, com eXI o que e Já se encontra a venda com
.

ao atingir o Serviço Nacioilal de I
.

---.....;..-----------

- auguramos, e para o qua lllVOCO todos os preços de moedas' de PI· d M
·

tmalária à plenitude do seu desen- a d t l L' - U Sfllr3 e arilaSI ar 8-11 emen e, a pro eoao da San- Ouro, Prata, NiqueI e Bronze. li , U
volvimento, sob 11 impulso decisi- ta '1

.

li f' mi ag-rosa, a cUJO cu o oi êste Preço 20,00 em todas as livra- PERDEU-SE UMA NO CLUBE 12 DIlI

v,o· cto Renl10r ,l'iinisiro Clemente Eslaelo consagrado, ainda no ber- riás da cidade.
AGôSTO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO

Malária á plenitude do seu desen- 1,;0 da 'l'd d "
uI/ruJO, NO BAILE DE SÃO SILVES-

c nossa naClOna 1 a e. Pelo correio Cr$ 25,00. 'l'R.E.

Acha-se �m festas 'o lar do nos�o
'prezado conter'râneo Edison Cen
'"teno Colvará e de sua exma. espô
:aa d. Mil'ian Tereza Pízani Colva-

"ra, com 'o nascimenlo, no dia 17

-do corrente. de uma linda menina,
na Casa de Saude São Sebastião,
.que, no batismo, .se chamará Ma
.'ria Ter.eza.

18.30 � Alvarenga e Ranclllnho.

18,45 - Dircinha Batista,

19.00 - Momento Esportivo,
19.15 - Arco .Ir-ís MusicaL '

19,30 - Noticiário da Agência Nacional. .Reduit;
20,00 - Músicas populares vaiadas, - eru 1817, as tropas luso-brasi-

20,30 - Harry James e sua orquestra. leiras, sob O comando do General
20,45 - Instituto de' Cultura, Rellgiosa. . ,

21.00 _ Rádio Conto Musical. ' I Lecor e vanguardeada� pelo íntré-

21,30 - Em ritmos de Canaval. pido gancho Manuel Marques de

22.30 - últimas Melodias. Souza, entraram com toda sclenlda-
23,00 - Boa Noite - Encerramento. de e� Montevidéo ;

NOTAS RADIOFôNICAS - em 1823, o General Lecór, CO-

Na palavra de Dlb Cherem, .a Rádio mandante em chefe das tropas hra
G).larujá apresentará hoje às 19 horas 'I'
mais uma edição de Momento Esportivo.

SI ell'a� e orientais, declara blo-

gentileza de Renascim. queado O porto de Montevidéo;
- em 1828, o comando em chefe

interino do Exército Brasileiro em

operações no Rio Grande do Sul,
foi entregue pelo General Gustavo
Brown ao General Visconde fb I.a-:

Vidas Mal Traçadas será a musica to

callzada pela Rádio Conto Musical de

hoje ás 21 horas.

Cpm a genÚI senhorinha Zoraide Sil

va, contratou casamentd o sr, Sinval

Cruz. aprecíado locutor da ( Ouarujá.

2) - Aqui Foi Traia -

Preço: -

Cr$ 3,00 mnico).
Imp. 14 an<lS"

- Preços: -

Des.

IMbno�1 fetreir" de Melo
e Senhor.

partiyipam a'os seus parentes ,e

·

.. ;amigos o "nascimento de seu filho

Luiz-Donato, ontem, na Casa de
. -;Saúde São. Sebastião.

Fpolis, 17-1-949.

/

Tempo: Nublado;
Temperatura: Estável;
Ventos: De suéste a noroéste, frc!'-

" cos;

Temperaturas extremas de hoje:
�.3-Iáxillla 24,9, Minima 19,1.

, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carros, para O· interior do Estado Bom bin�culo . -'
o horário dos carros de que é .agente, nesta capital, a conceituada Grande vlsao

.

firma Fiuza Lima & Irmãos, é '0 seguinte:
I RAPIOO SUL BRASILEIRO _ Diariamente _ Curitiba
RAPIDO SUL BRASILEIRO _ Diariamente _ Joinvile

EXPRESSO .BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque
cf excessão 'de sábado

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

E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ 3a• e 6a. feiras

Clínica Mêdíea . e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZDiagnóstico, controle' 'e tratamento . Médico-Operador-Parteiro
pecializado da gravidês. Distur- Doenças internas de Adultos e

bíos da adolescência e da menopau- Crianças.

Pertubações menstruais, �:J.n,\, Alta Cirurgia _. Cirurgia Geral _
mações e tumores do aparelho geuí- Doenças de Senhoras _ Partos _

feminino. Vias Urinárias _ Rins _ Coração
Operações .do utero, ovários, Ílromt - Pulmões _ Estomago _ Frgado
pas, apendice, hérnias, varizes, etc. Tratamento da Tuberculose
Cirurgia 'plástica do períneo (ru-}Raios X - Eletrocardiografia
auras)

�

Praça Pereira e Oliveira (atráz do
IA.SSISTENCIA AO PARTO E Ot-'E- Tribunal) Rua Santos Dumont, n, 8.

RAÇõES OBSTÉTRICAS . Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
Doenças glandulares, tiroide, ová- � - Fone 841. FLORIANóPOLIS
rios, hípopise, eLc.)

.

I'ftturbios nervosos. -:-: Estertliaade
.- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TeJ.
1.461
Resíd. R. 7 de Setembro - Etiif,

Cruz e Souza _ Tel. 846.

r. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
os Serviços dos Professores Bene

ãícto Montenegro e Piragibe No

gueira. (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10,

DR. LINS NEVES
iretor da Maternidade e médico do

Hospital de Carida:d�
CLINICA DE SENHORAS _. CI

RURGIA PARTOS

DR. POLYDORé) ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteb41
Hospital de Caridade de Flo�
rtanópolís. Assistente da

Maternidade

1>0

Doenças dos órgãos internos, esae

cíalmente do coração e vasos .' •

Doenças da tíroide e demais gían
dulas internas

Clinlca e cirurgia de senhoras -

Partos
'

FISIOTERAPIA ..:.. ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: _.

"Pela manhã das 10,30 ia 12
horas,

Á tarde das 15 ás 19 horas"
CONSULTóR'IO:

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowski fJ2

Fone manual 766
I

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia geral.":" Doenças de Senho

ras - Proctología
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 hor�s em diante
.

Residência: Rua Vidal Ramos n.

65 _ Telefone 1.422.

Especial'ista
Médico _ Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR-

GANTA .' ITratamento e Operações IResidência: Felipe Schmidt, 99
. Telefone: 1.560 --....-----.,...-------�-------,-----

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

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

Os primeiros já a venda., são:
SULFAGUANIDINA: Tubost de 19 e vidros de 100 comprímídos de

C,60 g .

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de
lOú cm3.

SORO ANTI-TETÂNICO: ampolas de .20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

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

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

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

.

Brevemente o Institti"to Pinheiros apresentará outros produtos ve
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo �erinários de grande. eficácia, como: Terneeina (Suco-Vacina contra
'RURGA -

MOLltSTIAS, S�
NHORAS. - PART ,

diarréia inf.ecciosa dos bezerros), Stilbestrot, e ainda, Vacina Contra a
Pormado pela Faculdade Medi· Souba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína etc .eina da Universidade de São Paulo, ...

onde foi assistente por vários ano. do Quaisquer consultas sôbre os mesmos, .bem como sôbre as doençasServiço' Cirúrgico do Prof, Alipio
Corrêia Neto dos animais domésticos, serão prontamente respondidas 'pelo Departa-

Cirurgia do estômago e vias circula·. nento de VeterInária.
'

rei, intestinos delgado e grosso, tiroi·
de, rins, próstata, bexiga. utero, Pelo sistema de reembôlso postal: o INSTITUTO PINHEIROS aten,

ovários e trompas. Varicocele, bidrOo
cele, varizeS e hernas, derá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não en

Consulta.: Das 3 ás 5 horas, • rua t d I lid d d .• ' .

d licit tFelipe Scbniidt, 21 (altos da Cala con ra OS na oca I a e e resiuencia o so lei an e.

Paraiso). Telef) 1.598
.Relidencia: Rua Esteve. ]ultior, 170;

·Telef. M. 7-64

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdáde Nado·

C
·

p.naI de Medicina da Unlversldade_
.

Médico por ��n�����) da' Assistên.· 'oque Iro$ ra I ia
ela a Psicopatas do Distrito

Federal . A V I S OEx·interno de Hospital Psiqulá·
.

trlco e Manicômio Judiciaria
da Capital Federal

Ex·lnterno da Santa Casa de Mi·
serlcórdla do Rio de J'linelró
CL:tNICA MÉDICA - DOENÇAS

Nl!JRVOSAS
oonsutterío : Edifício A'mélla

"eto - Sal!l 3.

R�!dência: Rua Alvaro de oar
valHo; 70.

Das 15 às 18 Horas
Telefone:.

Oensttltórfo, - 1.208.
Residência - 1.305.

Dr. Guerreiro' i da
Fonseca

Dr. Roldão Consom

Dr. Paulo FODtei
Clínico e operador

Con.ultório: Rua Vitor Meirele., 36.
Telefone: 1.40S

Con8ultas das 10 á. 12 e daI 14 ..
U hrs. Residência: Rua Blumemna,

22. - Telefone: 1.620

Dr. M. S. CU.lcaDtI
Clini�a exclusivamente de eriaÍtçu

Rua Saldanha Marinho, 10
Teldone M. 73:1

-

Dr•. Mário Wendh...e.
Cllnica. médica de. adultos e criaaca'

, Consultório - Ru� João Pinto, 16
Telef. M. 769

Consulta das 4. á. 6 bora.
Relidência: Pelipe Scbmidt .... '1.

Telef. 812

Muitas felicidades pelo nasch•••

to de seu filhinho!
Mas, nio esqueça. que o mel�.1

, presente para 8 seu ·'P.ll\IPOL.HO'f
II C A P I T A L A R II'é uma caderneta do ,CRI:D1Tq

MUTUO PREDIAL.
................................................

6 horas
horas13

16
14

16,30

horas
horas

horas

ho�as I12.10

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiAHelA �
PR�URE A

Alfaiataria \Mello
Rua Pehppe Schmidt 48

Produtos

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornamentais nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

Santa Catarina; 'l;llS�A,:�{;/Ij1i:��
,

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

continua fo�necendo refeições e bebidas geladas.

Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes pessoais, eonce

dendo mais outros beneficios de carater assistencial.
Representante em Florianópolis:

PEDRO NUNES
Rua 24 de Maio 801 (Estreito

••

..

í
Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo.

alcança quem tem aôlida
instrução,

Bons livros, sobre todos 01-

assuntos:

�IVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópoli.
................

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

SRS. ASSINANTES.
,Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iorneee,

Re presenta�ões
OU Pracista.
vfer$ce-se para Laguna e Sul do.

Estado, ofertas com detalhes ii

Caixa Póstal nO, i09

Laguna - Sta. Catarina

Procistos
Escritório reêem organizada.

precisa de "pracistas" para traba

lharem nesta cidade e no interior.
com aetigos de 'fácil venda, e com

boa margem de lucro.
I .

Informações á Praça 15 de No-

vembro 22, 20 andar, das 8 ás Ut

CASA MISCELANEA diltri
buidor. dOI :Rádiol R.:C� A
Victor. Válvula. e Dilco.�
Rua Conselheiro Mafr.

• o ..

.'

Artigos 'de uso
, demêstíc«

Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da !óia Você poderá ganhar de Cr$
Inicial de Cr$ 1lJ,00 apenas. 50,00 à Cr$ 100,00 diários, vendeu-

Participação .aos ,lauoe do .artigos. de, consumo.xíomesfico, ..

_.�._..._._....._._........-.._....-.._......--*......-_-_......-......- ......-.-.....-_-.......-,....-..-.; I Informações na Praça 1 de No-
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher Q ivembro n. 22 _ 20 andar.

coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação, afim de completarmo!I ••••••••••••••••••••••••••••••••
quanto ant�s, o nosso Cadastro Social.

.

I

Nome , ..

VENDE-SE por motivo de mudança
6rand·e ár,ea de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometras da éapital-Bairro-Barreiros Rua Est. Civil - D. Nasc .

,
Area de 142 metros de frente por .1.850 de fundes, incluindo ,Mãe .. � ..

C J o 6 casas de madeira e uma de material. I P�i . . . . .. . . . . . .
.

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

.

'

TRATAR: .

Enlprego ou Cargo "
.

Florianópolis ""7" nesta 1'edação ou Escritório l. de A L. AI1:es.' Cargo do Pai (mãe) ;.. . :' , .. -;..... . .

Barreiros _ com o proprietário Mathias Iha. Observo . . . . . . . . .. . ..•••.... ,
. _. . . . .. .. . . . .. .. . ..

Blumenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro. i
. . . . . . . . . . .. ..

. .

I
I
I

Feb:ioant•• distribuidore81 doa afamada. oon

f.oçõ•• -DISTINTA" • RIVET. POII.ue um grana
da .orthnento d. oot!lemirol. rillocu\ClIi,' brin.
1.10n•• boratoa, a!godõell, mcl'inll e aviamento.

poro a)fc.ic3telfa, Que 'flcebo dtv.tcment.· doe

Snr�� Ct"Ilt1:HlIlI'ui!!ll:t\ta?lII d(\ 1nt�,.icl' ue uUltido d. Ih. fO!l.rlllm ''Imo

f'loi'ltil:<''ib(J ..�I'ar, PTt.J·JI\JS em Blumeftou _ Lo�é!ll.
fcHul'h:PIIt. A Ooua "A CAPiTAL"' anürnu à otl'.l�C':ao àOIlil

",bdto"';lOC\Il:$I'1 <1 ....V\lllruor-,'..m l;U,lICHi O�l'1'J'P!'('JI'j. MATRIZ !III",

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Os comunistas da
1franca rp,pudiam

PARIS, 18 (U. P.) - o jornal
"«France Soir" informou que Fré-
deric Curie, chefe da Comissão
-de Estudos da Energia Atômica,
-na França, foi repudiado pelo
"Partído Comunista, do qual era
.membro. Tanto o Partido como

Curie nada disseram sobre o as-

,sunto. O diretor do jornal que
- .trás a noticia, entretanto, de-
clarou ter completa confiança

. na fonte de informação. O sr.

,Joliot Curie havia declarado à
. Associação Anglo Americana de

Imprensa, a 5 do' corrente, que
deixaria as fileiras do Partido,
caso fosse obrigado a prestar in
formações secretas a uma poten
.cía estrangeira. "Se o Partido
,Comunista quiser me obrigar a

õ isto, então não será mais o meu

V S·· ?Partido" - declarou ele na oca- Viaja. síão. As suas declarações não ro- •• •

ram publicadas pela imprensa
'

V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas i

-comunísta.; Joliot Curie recen-r Antif'as do Brasil e �nrj�u�9.a depress:'l', .
'

. i
"temente anunciou que a prí- ,

I e.ç.a em qualquer I!VI arra de ,Flonau?pohs. CU,slo Cr$ 20,00, Pelo
Mantenha em bom estado o seu fígado,

.' .' •
A'

t. h
-Correio Cr$ 25,OD; pedidos a Jose Claudino da Nóbrega. Rua General pois é ele o orgão controlador de toda

--meIra pilha atômica ln a co- Bittencourt, 91. sob - Florianópolis. sua saúde. eliminador das toxinas. dis-
do funcionar n França tribuidor da -bilis.lneça a a·

',. As PILULAS DE REUTER para o figa-
Curie declarou aos jornalistas do, vem sendo usadas há muitos anos

, que qualquer outro cidadão que 'LO.Jft OIS CftSEMIR-IS', ���':J:a��epILJL�sfíõ�oRWT�e:�i��
tomar conhecimento de infor- preparadas à base de produtos vegetai.

de reconhecida eficácia.
mações secretas, a serviço do go-

verno, não tem o direito de

transmiti-las a potencia estran

geira. Porque tais informações
lhe pertencem: Seria desonesto,
seria uma traição". De acordo

com o "France Sair" tais decla

rações de Curie são contrarias à

orientação do Partido Comu

nista e o Departamento Político

do Partido as considerou "falsas

e rídiculas ". E a comunicação do

Departamento Politico diz que

"na verdade, o sr. Curie cometeu

um erro ao incluir a URSS, pa
tria de todo o proletariado, na

catel?'�da "de uma nação qual-

,COAvlto
A Comissão Feminina de, Defesa do Petróleo cuja nova Diretoria

será empossada dia 21 do corrente, às 20 horas, no Teatro AI varo de
Carvalho, por meio dêste faz público o seu convite às autoridades Ci
vis, militares e religiosas, às diversas organizações de classe, às
associações culturais, recreativas e esportivas e ao povo em geral.

.

Que todos compareçam, contribuindo para o brilho dessa festa de
democracia e civismo, onde falará a ilustre brasileira Da. Alice Tibi

r,içá, patrona da Comissão.

-------------'------

Res'ide no ,Interior

Especializada em a�figos para
homens

.

RECEBEU
CIONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA
-

HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS,
-

PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Faça oma visita à· nossa Va�a 'everifiQue

nossos preços e artigosquer".

Vende-s� uma' bem montada Tipografia, som aparelha
mentos para editar um jornal de 45 x 60 centimentros, equi
pada com uma máquina Plana, alemã em ótimo estado. '

'I'ratar á rua Vitor Meireles n. 30, das 9 ás 11,Y2 e das

14 ás 16 horas.
O motivo da venda será esplicado pessoalmente ao in-

teressado.

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

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

,

IJaixa Postal. 539 - S. Paulo - Capital.
'

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

O,� � ,--�' Casa Recem
StmSl

•

construida
D E S o c UPA D 'A

RUA F.ELIPE lvEVES
6xl0 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA.REDAÇÃO
........... .; .. � ....... "" .... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .....

A >:>vRT,F;
está batendo á sua porta; pr�fira o cafe MI

MI, que, está distribuindo, como presente
aos consumidores, finissimas BATERIAS DE;

ALUMINIO.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO

Cirurgião-Dendista
Curso de especialização em

dentaduras
Raios X- - Infra-Vermelho

Diatermia
Exclusivamente .com hora marcada

Rua Arcipreste Paiva n. 17 - Te
lefone 1,.427

'FÁBRICA DE FOSFOROS (PRON
TA P. FABRICAR). Á VENDA NAS MELHORES FARMÁCIAS

Vende-se

Ma(f'Ji,nário Cr$ 250.000,00
Prédio; Imóveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. c.

Vende-se tb. só maquinário
lnformllções com A. Wehmuth

Brusque - Santa Catarina".

lnter-Contznentat

TERRENO
VENDE-SE llma á rua Irmão Joa-

s

quim, medindo 10x40, por . _ . ',' ...

Cr$ 20.0000,00. Tratar à rua VU(J'J'
I sleireles, 39.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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jogos do certame Estaduali Os próximosI

Direção de PEDRO PAULO' MACHADO
-_._-------_. _. -_._ ...._- .._------

� \

o BANGÚ QUER PIANOSE:I
Esforça-se o Bangú para a

conquista de valores .para o seu

conjunto. Tendo já conseguido
o concurso' de Rafagneli, o grê
mio proletário voltou suas vistas

para os-arqueiros Luiz Borracha
e nada tendo conseguido, espera
contratar o excelente guardião
Pianoski, integrante do Ferro

viário e da' seleção. paranaense.

Payssandú .1' figueirensei
,I

I
I

Por Jorge Cherem
Figueirense desta capital e

Payssandú de Brusque, foram na

tarde de domingo, protagonis
tas de uma peleja que não eon

venceu ao publico que compare
ceu ao estádio da F. C. D.
Esperava-se que as duas equi

pes atuassem de maneira mais

posttíva e premíassem os espec
tadores com boas jogadas téc
nicas e farta emoção. Entretan
to nada disso aconteceu, embora
tenha-se que reconhecer que o

primeiro half-time foi satisfa
tório pela movimentagão e pela
esforço dos jogadores.
O Payssandú, poderia ter ga

nho a peleja, não fosse a falha

exibição do seu arqueiro, com

prometido em dois tentos.
Na equipe do Figueirense des

tacaram-se: na defesa - Djal
ma, elemento que atuava na

vanguarda e domingo lançado
de zagueiro, agradou totalmen
te. Na intermediária Papico e

Gastão consevuiram destacar-se

Nicolau :Sem ser elemento de
outras partidas fez alvo de util.
Meireles, pelo belo goal que con

quistou e pelo seu dinamismo.
agradou. na Primeira fase, obs
curecendo-se completamente no"
tempo final.
,No Payssandú, Afonsinho no

trio final foi o'plaier que mais
se salientou. Antonio, que subs-

Segundo apuramos, por moti
vo de fôrça maior solicitaram
demissões dos cargos de Presi
dente e membros do Departa
menta de Tenis da F-. C. D. res

pectivamente os srs. Cinte. AI-

berto Gonçalves, Alvaro Acioli
de Vasconcelos e Tte.-Cel. Lara
Ribas.
Lamentamos que tais demis

sões se dessem justamente quan
do mais se precisava da presen
ça desses grandes esportistas.

. - ,.

I eIe�Dção do acõr
do .,·bancário
s. Paulo, 18 (A. N.) _ Na reu

nião semanal das diretorias dá
Associação Comercial e da Fe
deração do Comercio do Estado
o sr. Decio Ferraz Novais comu

nicou os termos das novas ins

truções baixadas pelo Banco do
Brasil e expedidas a todos os

bancos. e casas. bancárias, a se-

rem seguidas na execução do
acôrdo bancário entre o Brasil
e a Argentina.
Atendendo ao novo Convenio

Comercial entre os dois paises,
determinou-se que todas as

'operações serão realizadas em .REGiSTROS 'DE DIPLOMAScruzeiros, atráves de conta es-
. TRATA-SE de registros de diplomas, registros de professores, epecial que manterá o Banco do todo em qualquer assunto referente ao ensino em geral, Iivre ou ofi.Brasíl, em nome do Banco Cen- ciaI.

traI da Republica Argentina na

qual' serão contabilizadas. Os
bancos autorizados a.operar em

�ambio que desejarem transa
ções com a Argentina, deverão
,solicitar permissão á direção leiro subordinada ao visto pré- mentos bancarias que manten
geral da Carteira de Cambio do via da Fiscalização Bancária. ham conta em cruzeiros com
Banco do Brasil, indicando o As exportações de produtos banqÍleiros ou correspondentes
nome dos banqueiros ou, corres- brasileiros para a Argentina' argentinos, deverão entregar á

.
pondentes naquele pais, estan- acham-se sujeitas a todas as I Fiscalização Bancaria local re-
do a

_ �fetiVa?ãO de. qualquer I formaUd�des exigidas para as

Ilação demostrativa de seu mo
operaçao relatlva ao mtercam- exportaçoes em cruzeiros. Men- V'lmento com cada correspon-bio comercial argentino-brasi- salmente, todos .os estabeleci-, del1te.

-

�-----�------------------------------------_,

��-", scOS"'�/- fR'éuRAtITE TODOBIA

/ I '" .

'nos :VAIICJOS
.

M'" 'D�\'"/_",a·�,-·t·.""'f ') \, ..»".. �'",

BUREAU
. UNIVERSITARIO

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

l° andar. ex. Postal 3932 - lUo de Janeiro.
.,

Será encerrado, no próximo
domingo; o 10 turno do Cam

peonato Estadual de Futebol,
corri a realização de dois atra
entes encontros.
Em Blumenau o Palmeiras re

ceberá a visita do América, de

Joinville. Ambos os clubes foram
abatidos pelo Paula Ramos.

Em Canoinhas, o Ipiranga,
em seu gramado, pelejará com
o Paula Ramos, lider invicto do
certame.

Avaí x ·Figueirense
,

I
combinaram a realização de um

Segundo soubemos, .as .. �ireto- m�tch amisto�o .no próximo da
rias do Avai e do FlguE;nrense· mmgo, no estádio da F. C. D.

Florianópolis já se
aoto-abastece.
de leite

títuíu .Orlandc.vfoí o melhor do
trio intermediário. Na vanguar
da, Evon e o meia-esquerda
Luiz destacaram-se dos demais,
com boa atuação.
Na preliminar o E. C. figuei

ra, atuando de maneira espeta-
cular, abateu o quadro de aspí- NOVO RECORDE SUL '

rantes do Figueirense, pela con- AMERICANO
tagem de 6 tentos a zero. A a- Na prova de revezamento 3 x
tuacão do Figueira, chegou a 100 do campeonato carioca de Até ha bem pouco tempo, o a-entúsiasmar a torcida. Frederi- Natação, domingo disputado no bastecimento . de leite constituiu RECONHECIDO O NOVO GO-
co, Jaime, Lebeta, Medinho e o Rio, as nadadoras Edite Gropa, um dos graves e dificeis problemas VERNO PELO BRASIL E
formidavel Tainha, foram as fi- Piedade Coutinho e Maria An- da Capital Catarinense. Sem re- COLOMBIA
'guras de projeção da equipe gelica, do Fluminense, consegui- cursos de abastecimento próprio, CARACAS, 18 (U.P.) � O Mi-
vencedora. ram superar o .record sul ame- os serviços oficiais incumbidos do nístérío do Exterior anunciou
Quadros que atuaram no en- ricano, com 4m. lOs. O record beneficiamento "'e' distribuição' do quê a Colombia e o Brasil' reco-,

contra principal: anterior pertencia a turma do liquido precioso viam-se obrigados nheceram O governo militar da
Figueirense: Mafra, Djalma e Guanapara, constituída por Ma- a trazê-lo da região do Vale do Venezuela. O reconhecimento

Diamantino --: Papico Minela ria Lenk, Isis do Nascimento e Rio Itajaí, cêrca de 170 quilôrne- desses dois paises vísínhos é,
(Nei) e Gastão - Capeta, Ni- Ivone de Almeida. com 4m. 16s. tros distantes, o que encarecia so-: considerado de grande importan-
colau, Meireles, Hélio (Augusto)

bremaneira o custo de produção do cía e espera-se que outras na-
c Abelardo (Careca e depois REELEITO O PRESIDENTE DA

ções sul-americanas sigam o selJIIaml'lton) F. P. F. ryesmo. Passando a Usina de Bde- exemplo. ,A.nunc'l'a-se,' também,'
neí'iciamento á subordinação .

a'
Payssandú: Osvaldo, Afonso e São Paulo, 18 (V.A.) _ des-

Comissão Estadual de Preços, que que os Estados Unidos reconhe-
Guilherme - Olegario Pereira e portista Roperto Pedrosa foi re-

tem como Presidente o Secretário cerão O novo governo, no decor-
Orlando (Antonio) Waldir eleito presidente da Federação rer desta semana.'

_

da Viação, Obras Públicas e Agri-
(N I n) WI'II'mar Egon� Luiz Paulista de Futepol, por 13 vo-e so , "

.. _ . cultura. Dr. Leoberto Leal, imedia-(Hanz) 'e Ericei (Julio),
,

tos' contra 1; na eleição realíza-

Contagem: .Prímeira fase _' da sábado último.
., tas providências foram tornadas,

atacando-se o probema extensiva e
Empate de dois tentos. conquís- IPIRANGA X LIRA intensivamente; em tódas as sua

tar�m os goals: Abelardo, Egon, Apurou a.rio�s.a reportagem rorrnas e espectes, Valor-izou-se o

Mel�eles, Waldir. ,
. que os dirigentes do Lira e do produto, estimulando os colonos

Final - E�pate de tres te�- Ipiranga concordaram na eretí- com bem melhores preços; proi-tos sendo assinalados por Helío - "'. -

I
.

tei d'
. vaçao de uma peleja no proxi- -biu-se-a evasão-do-gado ei.. eH'O a

e LUIZ.. '

mo sábado,' no estádio da rua ilha de Santa Catarina; prôtege-
. Atuo� a partida � sr. New�on Bocaíuva. No cotejo realizado ram-se e melhoraram-se os reba-
Monguilhoti, que atuou pera, domingo entre os dois clubes, nhos com medidas eficientes das

---E--------·------------------- houve um empate de 1 tento. repartições de defesa e fomento da

sião solicitando demissão produção animal; organizou-se o
A F.A.C.E. VENiCEU EM

serviço de coleta e transporte do
LAGES

I leite nas diversas zonas produto-
Excur:sionando a L::tgf3s na ' .

rus ; reformaram-se as instalações
última. semana, o selecionado da

e a rnaqulnária da usina beneficia-
F.A.C.E. conquistou dois belos

dora. A vinda de dois magnificostriunfos frente aos quadros es-
lotes de vaquilonas do Rio Gran

tudantes daquela cidade. Ama-
de do Sul-as quais, depois de, aclí

nhã daremos maiores detalhes.
matadas, foram revendidas a preço
de custo, aos cr'iadores iÍn�.el>es-

sados - foi outra providência as

sás valiosa, na solução do .proble
ma do leite em Elor-ianópolis. Com

o apóio e colaboração da Secretaria
da Viação Obras Publicas e Agri
cultura o Sr. Abelardo Máximo Pe

reira, atual Administrador da Usi

na entrou em diretos entendimen
tos com os colonos das regiões vi

zinhas da Capital, eestabelecendo
lhes a confiança na atividade pe

cuária como complemento natural

e necessaria da atividade agra

ria. O resultado de tôda esta cam

panhia de resmgimento e utiliza

ção da a'tivid-ade- pecuária-em- F-l{)�
rtanópolis e municípios visinhos fOI

tal que a Usina de Beneficiamen-

to - que, ha p-ouco mais de um

ano, não recebia sequer 100 litros

de leite diários da referida zona

_. está coletando, agora, cêrca de

4.000 litros, com os quais vem a

bastecendo, regular 'e .eficientemen

te, a popu'laçção da Capitai Catari
nense. Já foi dispensada a contri

buição do leite vindo de Blumenau,

,que tão dispendioso se tornava pe

lo fl'ete a que estava sujeito, e as

pNspeclivas são as mais promis
soras _possiveis, pois os ruralistas,
vendo a r.evalorisação d oleite in

'teressam-sc novamente pela recons

tituicão e melboria de seus reba-

nhos" no que são assistidos pelos
órg'ãos técrtico-s estaduais e fede

rais, sob. a orienlacão da Secreta-

Quarto na Praia'
Casal .sem filhos procura:

quarto com pensão na praia.
Cartas para esta redação ende
reçada a C. M. P.

Os 'motores JOHNSON Sea Horse
são construidos em fábrica moder-'
na sob todos os pontos de vista

.
e

por operártós especializados. Só
mente são utilizadas máquinas mo

dernas. em .precísão e rapidez, Os
engenheiros da John;�n são reputa
dós como 'os melhores do ramo. Dís
tribuidores: Comércio & Transpor
tes G. Ramos S. A. - JoOO Pinte,

Ao temar aperitivo

Peça Bitter
Aguia puro"

o Aperitivo completo

PASTA DENTAL
ROBINSON

EMPMsA SUL BRASILEIRA.
DE ELET:ijIClDADE S. ',A.

� :_ EMPRESUL -

Serviços de energia elétríca
em Joinvile, Jaraguá do Sul"
São. Bento do Sul, Mafra, Tí
[ucas, Rio Negro e Lapa.

Material elétrico para insta
lações - Motores - Dínamos,
- Bombas - Lustres - Fel"'"
ros de' engomar . L'1mlpadas:-
- Ventiladores � Serviço (te
instalações por pessoal técni
co especialisado.

Loja e crítórío á rua 15 de
Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "Empre- •

sul" Joinvile - Sta. Catarina
_: Brasil.

.

ria da Viação, Obras, Publicas �

Agricultura..
.

Assim, Florianópolis oConssidef'R

práticamente resolvido um de seU5:

importantes prO'blemas, abaslceid'T!.
que é pela produção de seu pró-
prio município e dos que, peia ime
dia ta proximidade geügráfica, lhe
são economicamente' inleT-vin%J:
lados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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%.li.A -r••;IS 0%.1788,
DIA 22. SÁBADO. SOIRÉE CARNAVALESCA, ÀS 22 HORAS. GRITO

DE CARNAVAL PELOS "AMIGOS DA ON.ÇA". RESERVA DE MESAS NA JOALHERIA' MORITZ IDO DIA 17 EM DIANTE

-------------------- -._--

Pacto para drlter a expansão comunista
LONDRES, 18 (U.P.) - Fon- da, Nova Zelândia, China e Iri-

'tes fidedignas informaram que dia. Talvez sejam deixadas aber
um pacto regional para deter a tas as portas para a inclusão da
expansão comunista no Extremo Indonésia e Malaia, quando ês- I .O�'rOALEGRE
Oríente talvez seja o proxlmo ses países tiverem um govêrno 'UA VOLUNTAR'OS OA PAT." N.· .. ' '.-ANO,.

movimento ocidental na guerra estável..
'",.. "'".,�,.oa"o,"�,,"""'�.,·"or"'''''.

fria com .a Rússia. Embora não Essa proposta foi a base das Agencia Geral para S. Catarina
.haja confirmação oficial, o pla- discussões entre o sr. Ernest Be- I:(UB Felipe Schmrdt , 22--Sob.
no aparentemente já atingiu a vin, secretário do Foreign Offi- C. Postai, 69· Tel, «Protetora»
fase das consultas entre os pos- ce, e o sr. Robert Schuman, FLORIANOPOLIS .

aíveís membros. Êstes, inicial- ministro do Exterior da França,
mente, poderão incluir os Esta- durante esta semana, sôbre os

dos Unidos, Grã Bretanha, Ca- problemas comuns do Extremo
nadá Austrália, França, Holan- Oriente.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Os mesa
A

generos, para

chegam

Pesodcs cargas de minério - ou mais duras exíçrêncios do trans

delicados embarques de ovos e
, porte rodoviário - são fabrica-

,

outros gê�eros de primeira ne

ces�idade chegam até V, com

rapidez e segurança sôbre pneus

-FIRESTONE.

-Os pneus F'lRESTONE "Hiqh
Speed" Reforçados satisfazem às

.. ,
.'

dos no Brasil, para atender às con-,
dicões brasileiras.
Calce os seus caminhões com

pneus F I R E S T O N E - êles

ro;iarão por mais tempo, produ
zindo mais lucro!

"
.

"

I
I

I
I'
!
I

I
i

, I
4

Para a pequena

�
encomenda ou o volumoso

. eUariru. - utilize o transporte rodo;ncirio.
\ IElsvie por Caminhão - estimule o Plano Rodoviârio Nacional !

o MELHOR HOJE •••.1tlN'D� MELHOR AM'_à�,

CONDUTORES ELÉTRICOS
ISOLaDOS COM BORRACHA

I

li
a

'e

nu. ".'"� m, ..."

e-re-ee-,'

UM CONDUTOR DE QUALIDADE PARA CADA APLICAÇÃO

Transportes Aereos Bandeirantes Ltda.
Rua São José, 63. - 10 andar. Telefone 42-4989 - Rio de

Janeiro
Viagens aéreas em "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-feiras e sabados ás 8 ho
ras, com escalas em: Itajaí - São Francisco do Sul - Para
'nàguá .:.::.: Santcs- ___c.:"Parati-e Río-tas escalas- de -Cananeia .e
Iguape são facultativas).

Agentes em Floríanópolis: Z. L. Steiner & Cia.
Rua Alvaro de Carvalho n. 1.
Telefone 1402. - End. Tel.: "Steiner".

Máquinas de' ealcalar-flaixas
registradoras--'Máquinas de somar

, Precisa-se de revendedores ex-r ref'erenci as. Caixa Postal, 3.343 -

clusivos nesla cidade. Pedem-se Rio de Janeiro.

t Agradecimento e Missa
Luiz Cesarine da Rosa

Viuva Judith Sant'Ana da Rosa, Enedino Cesarino da Rosa e Fa
Família (ausente), Julio Cesarino da Rosa e' Família, Paulo Cesariuo
da Rosa e Família> João Cesarino da Rosa e Familia, Mário Cesurtno
da Rosa, Oswaldo Cesarino da Rosa (ausente), António Chedid e Fa
mília (ausente), Anibal Gomes e Familia (ausente), Otaviano Botelho
e Família, Haroldo Pavan e Família, Osni Melo e Família e Edio Orti
ga Fedrígo e Família, por este meio agradecem aos parentes e pessoass
amigas que os confortaram com o passamento de seu sempre lvmhra
do espôso, pai, sôgro e avô

LUIZ CESARINO DA ROSA

f
bem assim aos que acompanharam o féretro até sua ultima mora

da eaproveitam o ensêjo para convidar aos parentes c, pessoas ;.migas
para assistirem a missa de 7° dia, que mandam rezar sexta .. feira, dia
21, no, altar do Sgrado Coração de Jesus da 'Catedral Metropolitana, às
1,30 horas da manhã.

Desde já confessam-se agradecidos a todos que comparecerem a
êsse ato ele fé cristã,

CURSO DEMADUREZA
o CURSO DE HUMANIDADES mudou-se para Avenida Hercílio Luz

N. 20, 'sobrado Altos do Alhergus Noturno
MATRíCULA para 1949: Desde 24 deJaneíro, das 18 ás 20 horas,

na nova sede.

I�FOHMAÇÕES com o Prof. José Wark,en, Diretor, 110 período da
manha. .

INíCIO das aujas .em Fevereiro.

ORIENTE racionalmente sua publicidade, tornando-a intensa e'

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

onda da ZYH - 6

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA
-'- 970 kilociclos - 309 metros -

e pelas páginas do Jornal "Sul do Estado"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"ILUSTRADA REDAÇÃO D'O ESTADO •• NESTA.
19 SOLIDÁlUO GESTO PIEDOSO CELEBRAÇÃO MiSSA AÇÃO DE GRAÇAS RESTABELECIMENTO DR: ADER-�
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Janeiro de 1949Florianópolis, 20 di.

O MOMENTO
escândalos e vexames, teria sido

.

preferiuet impedir que, diretor do
vespertino uâenista, ao invés de

de tama-
membro do Ministério Público,Já agora, as razões tão vigorosa inteligência se não

nhas agressões impressas e di-
possa agora conter nos limites

oulçuâas pelo "Diário da Tar-
dos arrazoados serenos, como

de" são conhecidas do público.
Nãà as ignoravamos. Motivos conviria a um defensor tia so-

ciedade, para descambar na de
de ordem moral, a que não seria sordenada fúria de enxovalhas
estranho o respeito que sempre
tinhamos ao lustre intelectual

desatinados ...

e às trtuiições do nome do tiire- Segredam-nos, ainda assim,
os fados em causa que bem an

tor daquele vespertino, nos não daram e pruâentíssimos t topermitiram denunciar. É, porém,
li próprio orientador e respon-. ram em retardar a solução do

sável por aquela campanha de
caso do esparançoso coestadua

sensacionalismo quem as âecla- no, quando, chegado da Capi
ra, sem rebuços, no seu editorial

tal da República, "onde se 'Te

âe ontem, rejerto de ódios e fugiára da ditadura aqui im

ameaças. Moço digno, sem âú- plantada pelo sr. Nerêu Ra

vida"de melhor carreira do que
mos", apelou para o governan

a que se lhe entremostra na te_que áque.le sucedêra e que

imprensa, plefteou uma promo-
nao pe:t�ncla � o1ftra corrente

toria, que se lhe recusou, diz .partzd�rz:z senao a rr;esma do

ele, .em razão de ser adversário
mesmisstmo sr. N�reu Rf!mo_s.

politico do Govêrno.
É que, mal aS�11:mz'!1 a direção

'Que a promotoria jôra pedida d� folha oposicionista, � ca�
didato a uma promotoria nao

coniirmâra, como jôra de es

perar, as qualuiaâes de equi
líbrio" de ponderação e de cal
mo" juizo que ninguém teria
sido capaz de dissociar da pes
soa de um promotor público.
Não vale, pois, alegar a sua

condição de vítima de restrições
políticas, as quais na verdade
não justificariam o seu tiesiõr
ço na reputação de individual
lidades absolutamente estra
nhas àquelas razões ...
Engana-se, além do mais, o

ardoroso adversário se supõe
que o queiramos impedir de
criticar a administração pú
blica. E não o pretendemos, so
bretudo porque na faculdade
de comentar e debater os atos
dos poderes públicos está exa

tamente uma das excelências
do regime democrático. Como,
pois, privar dessa liberdade a

quem, como s. s., pertencendo
a gerações mais felizes póde
agora desfrutar conquistas du
ramente tentadas em tempos
em que discordar dos qouer
nos era arriscar-se à borracha

policial?

por s. s., não ignoravamos; que,
porém, o pretexto da recu-sa te
nha sido o que alega é ponto
que não importa, visto que tão

extemporaneamente já, só vem

a pêlo no aceso duma contro ...

»érsia jornalistica ou politica.
Como quer que seja, ioâania.:
'não deixa de constituir funda
m..ento 'muito tuiü, porque es

tritamente pessoal, para uma

vingança do porte da que se

exerce contra a honorabilidade

de homens dignamente integra
dos na sociedade local, perten
centes ou não ao partido politi
co que tenha sido, porventura,
culpado da frustração das espe
ranças do ilustrado moço.
Cumpre, ainda, ter em vista

a circunstância de, mediante a

simples nomeação de um pro
motor publico, arrebatar-se ao

oposiq.ionismo müitanie de San

ta Cdtarina um dos valores
em que, eoiâentemetite, mais

confiara o uâenismo local, como
se está vendo airaués das atitu

ties que o dr. Hercilio Luz Filho

tomou, à frente do vespertino
atassalhador de reputações. E'r
roram os que, segundo diz, lhe
recusaram uma das dezanove

promotorias públicas? Possivel

mente, é de concluir-se, diante

de tão melancólico panorama de

PASTA DENTAL
.ROBINSON

«Grand Mond»lo de
No afán de Sempre Melhor e Sempre

QUALIDADE E BELEZA

, Seoildor Lucio Corrêa I Vbegou ao Rio
.rino nacional

.

�-íf�iii!Fii1;'-"'<i'IRit<l�--n�íllii�
13.500 sacos estão sendo

desembarcados

RIO, 19 iA. N.) - Procedente do P9r
to gaucho do· Rio Grande, está sendo

desembarcada 110 armazém 6, do cais

desta capital, a pr-Imeira partida de tri

go da atual safra ,destinada ao abaste

cimento e consignada ao Moinho Flumi

nense. A remessa consta de 13.õOO sa

cos trazidos pelo vapor "Pirineus". Se

gundo informações prestadas ao Minis

tério da Agricultura pelo gerente geral
do Mo in ho Fluminense. êsse trigo foi

comprado à razão de 170 cruzeiros o sa

co de 60' quilos, de acôrdo com o preço
mínimo fixado pelo titular da pasta. As

amostras recebidas atestam um produto
de excelente qualidade, que foi éolhido

após 'as grandes chuvas de novembro e

princípiós de dezembro último. O aludi

do industrial declarou que os moageiros
estão esueraucosos em conseguir corn-

Está entre nós. desde ontem. nosso prar ma ioras quantidades, afim de estio

ilustre conterrâneo, sr. senador Lúcio mular ainda mais a produção nacional

Corrêa, destacado membro da Comissão e animar, desde logo, o lavrador, garan
de Justiça - do Senado, onde representa tindo-lhe meios para cuidar dos próxi-
o P. S. D. mos plantios.
Abraçando-o jUbilosamente" desejamos- .PLANO CONCRETO PARA A PRODU.

lhe fellz estada nesta Capital.
ÇAO DO TRIGO _ O ESTATUTO DO

TRIGO NACIONAL

grandes Estados tritícolas; Rio Grande

Na carta aberta por·mim, on- do Sul, Santa Catarina e Paraná".

tem, mandada publicar no seu -------------------,-------------

conceituado jornal, 11a um lamen- ·'FRECHANDO'tavel erro que me apresso em cor-

rigir.
Refere-se à parle em que, ci

tando alunos meu." da Faculdade
de Direito, fiz ·incluir, como cor

religionário da ''CD�\f, o jovem e

hri lhan te estudante Hélio Sacillot-

Em tempo•.�
Recebemos do dr. Wilmar Dias,

a carta que abaixo transcrevemos:

Florianópolis, 19 de jane-ir-o de
1949.

lImo. Sr.
Dr. Diretor de O ES'rADO
NESTA.

ti de Oliveira.
Segundo me informou pessoal

mente esse estudante, não mais

pertence êlc aos quadros da União
Democrátíca Nacional, tendo re

nunciado, ha mais de quatro meses,

áo cargo de Presidente cio Depar
tamento Estudantil da UD�, Secção
de Santa Catarina, e pedido desli

gamento do Diretório Estadual

udenista,
Lamentando o erro, apresso-me

em retifica-lo, pedindo a V. Sia.,
dar à presente o mesmo destaque
com que me distinguiu por ocasião

da publicação da' cai-ta-aber ía. .

ICom a estima e O acatamento de

sempre.
WILMAR DIAS

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

Florianópolis
Superar cm

.

a produção nacional de sedas acabam de ser lança das nas grandes praças do País

NOVOS TIPOS DE SEDA NATURAL DE ESTONTEANTE E MARAVILHOSA PADRONAGEM
recebidas aqui, em carater de exclusividade,

pela "A M O D E L A R"
Osb.

CONVIDAMOS, com

- Quantidades mi nirnasc.rie cada padr-ão, Mini ma margem de lucros.

empenho, o fino e' distinto demento feminino de F�ORIANóPOLIS, para 'vir apre.I

ciar a lindíssima variedade de padrõe� de alto c re finado· gôsto
"

NUNCR EXISTIU IGU�L

FERIDAS�
.. ')

E' M A -S,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R'A 5 I

F R I E I R A S,
,"-.. � ...,

ESPIN'HAS, ETC.

,Diretor do Departa"
mtnto de Geografia
e Cartoorafia

PARA

E C Z

Para exercer o cargo de diretor do De->

partamento de Geografia e Cartografia
acaba de ser designado pelo Govêrno do i

Estadó, o nosso prezado amigo sr. enge-·

nheiro Carlos Büchele Júnior. enquanto'
durar o afastamento do respectivo titU'

lar. que fará um estágio de oító meses:

nos Estados Unidos.

Centro Espirita AmOr"
e H. do Apostolo
Em sessão de Assembléia Geral, o-:

Centro Espírita "Amor e Humildade do

Apóstolo", à 'rua Marechal Güilherme ·TI_·'

1-°, empossa, hoje, às 20 horas.. a SU&r.\

nova diretoria, comemorando ·também 0"

seu 390 aniversário de fundação:

Mais adiante s. s. afirmou: - "Es�

tau mais animado que nunca para nãe. ..'

poupar sacrificios "ern prol do êxito da.

nossa campanha, especialmente conhe-·

cerido-se, como .já todos os bra';;leiros"

conhecem .a opinião do general Dutra,_.
quando declarou referindo-se aos planos.
da produção do trigo: "Poderá faltar di- c'

nheíro para tudo no Brasil, menos para',
a' produção do trigo!"

São palavras de estimulo, fê e eonfãan ..

ça, que devem encher de orgulho a til-

dos os brasileiros. Esta viagem visa

atingir três principais pontos: pôr > de."

relêvo o interêsse do govêrno e do Ban

co do Brasil, pelo desenvolvimento da.,

cultura do trigo; apurar a real produção"·
triticola na safra de 48 nos Estados d�

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e >

Paraná e, finalmente, possibilitar a apre··
sentação de planos e sugestões para a:

elaboração do ante-projeto de uma lei!

de defesa da produção do trigo nacícnat.;

P. ALEGRE, 18 (Asapress) - Passou

por esta capital, rumo a Pelotas, o dr.

Edgard Maciel de Sá, gerente geral da

Carteira de Crédito Agrícola e Industrial

do Banco do Brasil, que viaja em visita
à sua família que se encontra na Prfn

cêsa do Sul.

O dr. Edgar Maciel de Sá teve para a

imprensa as seguintes palavras: - "Em

missão do Banco do Brasil e do Govêr

no Federal. encontro-me aqui, afim de

visitar durante 20 ou 2õ dias, os três

•••

Quase que saiu a entrevista... Foi assim, ante-ontem: o

dr. Augusto de Paula la passando. Entregamos-lhe. um exérn

plar do Diário. Ele foi lendo e falando:
- Com que, então, Ó cabeça-de-chapa hoje sou eu! Estou

satisfeito. Passou o perigo ...
- Qué perigo?
- O do Diário ou me excluir ou me elogiar! Qualquer das.

duas hipoteses seria para mim ofensa imperdoável, Graças a.

Deus {rue o ataque veio!
- E as mentiras?

- Para que desmenti-Ias ? Basta-me o conceito dos homens.

de bem. Venci na vida pelo trabalho exaustivo, pelo estudo sem

Icrias e pela dedicação profissional. Esses fatores geram a con

fiança c confiança não depende do médico, 'mas do cliente.

Enquanto outros repousavam e fugiam aos chamados, eu ma

drugava na Maternidade. e no Hospital de Caridade, onde C0111

o mesmo interesse e solicitude atendia a pobres e ricos e' a Ü1-

digentes e a abastados. Desse esfôrço, o abalo em minha saú-·

de, Trabalho, estudo, não ofendo e nem invejo a ninguém!
- Pode ir cortando ...
- Para isso sou cirurgião. E do Iapetc também. O Diário

fala em ponto. É blague! Se eu trabalhasse com expediente fi

xo - e 'isso em traumatologia seria absurdo - minhas obriga-.
ções terminariam com os ponteiros do relógio a certas altu

ras. Muito cômodo para mim. Quer exemplo?
- Vierígam l
_ No dia 10 do corrente, quando descansava do Baile de

São Silvestre, antes das 7 horas já estava na sala de operações;
a socorrer um indigente com uma facada no abdomem. O ho

mem está sa Ivo. As 13,30, nesse mesmo dia, larguei em meio o

tradicional e festivo almôço de família reunida, para operar

um caso urgente de :uma beneficiária do Iapetc! Se trabalhasse

a ponto, os. necessitados deveriam esperar que o feriado passas

se e o expediente começasse. Mas, vamos para a frente. Eis

me aqui, no Diário, eleito coordenador de empregos para os co

legas. Há um pouco de verdade nisto. Certos médicos que es

tão hoje na oposição já se valeram de minha coordenação. Se'

nem sempre foram atendidos não foi desinterêsse meu junte.

ao sôgro: foi falta de prestigio do... genro e excesso .de exi

gências do... coordenado!
- Adiante, A aula está boa!
_ Por falar em aula, o Diário cometeu um pequeno enga

no quando afirmou q�e eu não dei aulas na Faculdade de Odon

tologia. O jornal.queria .di,zer, naturalmente". <I\.le o dr. Augus-

to só não deu uma aula. Realmente faltei apenas uma vez, COlDO

podem testemunhar os alunos de Anatomia. E sabe porque?
Porque à hora precisa, conferenciava com o Palácio do Ca

tete, com o Vice-Presidente Nerêu Ramos, afim de coordenar

o. avião especial que levou o Governador Aderbal em busca da

saúde, já agora obtida, graças a Deus! E adeus ...

- Para aí! Onde vai?
_ Ao Hospital. Lá está uma legionária à' espera que eu.

lhe coordene a.saúde!

/

Guilherme Tal.
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