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o JORNAL UDENISTA, ONTEM, TEVE O DESPLANTE DE AFIRMAR QUE A OBRA DO SR. NERÊU FAZ RIR QUÁN'J;Q�
A VISITAM. SE, ENTRE OS VISITANTES, ALGUM RIR DA COLôNIA SANTA TEREZA, DA SANTANA, DAS MATER.;N:�;
DADES, DOS HOSPITAIS, DOS GRUPOS ESCO�,ARES, DO ABRIGO DE MENORES, DOS CENTROS DE SAÚ:D��;}i

-.:....��

POSTOS DE PUERICULTURA, DAS RODOVIAS QUE 'DERAM VIDA AO SUL DO ESTADO, ETC. ÊSSE RISO' INT�'
·

RÁ SOMENTE AOS PSIQUIATRAS. O SR. NERÊU RAMOS NÃO FEZ OBRAS PARA. OS RICOS E PODEROSOS: FÊ-LAS
. ;

PARA OS PEQUENOS, HUMILDES E NECESSITADOS; FÊ-LAS PARA AS CRIANÇAS ESCOLARES; PARA OS LEPROSOS E

lNSANOS MENTAIS; PARA OS DESAJUSTADOS SOCIAIS E PARA OS ENFERMOS; PARA AS MÃES POBRES- E PARA OS

TUBERCULOSOS� .. SE ISSO FAZ RIR ... É, POR CAUSA DÊSSE RISO' QUE A U. D. N. CATARINENSE CHORA SEM-

I PRE, DEPOIS D E C A DA P L E I T O ELEITORAL!

Segunda Reunião Econômico
Agrícola de 51ft. Catarina

Como é do conhecifuesto geral
realizar-se-á na cidade de Lages,
de 12 a 14 de março do corren

te ano, uma Feira Agro-Pecuá
ria, a quarta da série que ali se

tem efetivado.
No ambiente emínentemente

voltado á vida rural, tanto no

que tange á produção agricola
como á pecuária, nada mais na

tural que o Estado, patrocinador
daquele certame, dele procure
tirar os mais largos beneficios.
Uma Exposição é uma .mostra

e cm ensinamento. Como mostra

representa o progresso, o avan

ço e o desenvolvimento econõ-:
mico. Como ensinamento procu
ra demonstrar a melhor manei
ra.de produzir e os fatores deter
mínantes de um andamento ra

cional e crescente das fórmulas

de produção.
Concomitantemente á Expo

sição Agro-Pecuária, a Secreta
ria da Viação, Obras Publicas e

Agricultura, fará realizar a Se

gunda Reunião Econômico-Agri
cola de Santa Catarina, Para

tanto, e com vistas ao aproveí-' Nanquim, 2/1 (U, P.) - Noticias

tamento da oportunidade, con- jornalisticas e fontes responsaveis

vocou o Senhor Doutor Leoberto nacionalistas revelam que os

Leal, titular da Agricultura, to- exércitos nacionalistas fogem cele

tios os Diretores e Ohefes de De- radamente, abandonando ludo,

partamentoé, Diretorias' e Ser- Sabe-se que nas últimas 48 horas,
viços Federais e Estaduais para

os nacionalistas deixaram 'uma
uma Mesa Redonda em seu Ga- serie de vilas de alto sentido es

binente, no dia 14. do corrente, tratégico, e vai do norte de Nau

onde rícou assentada a definiti- quirn à desembocadura do Yangt-
va realização do conclave. zé.

Dando ampla liberdade aos

técnicos que se reuniam no Pa
lácio da S. V. O. P. A., teve o Nanquim, 24 (U. p.) - O AI

Senhor Secretário da Agrtcultu- to Gomando Nacionalista admitiu

ra palavras de entusiasmo e que poderosas forças comunistas.

apoio incondicional ao certame chegarão a Pukox, na margem

em perspectiva. norte do Yangtzé, em frente a

Foi eleita na ocasião, a Comis- Nanquim, dentro de alguns dias;

são Organizadora que ficou O bombardeio da atual capital
constituída dos seguintes mem- chinesa é esperado, porém não a

bras: Presidente - Dr. Armando travessia do Tio em massa.

David Ferreira Líma ; Secretá
rio - Dr. José Nicolau Born ;
Tesoureiro - Dr. Laura Fortes

Bustamante; Vogais - Drs. Fe
Iíx Schaeffer; Afonso M. Cardo
so da Veiga; Altamir Gonçalves
de Azevedo; Vidal Ramos Netto;
José Carlos de Horta Barbosa;
Jacques P. Brocá; Vitor Peluso;
Alcides Abreu; Germano G. de
A. Faria; Tiago Vieira de Cas

tro; João Demaria Cavallazzi;
Moahir Tomé de Oliveira; Luiz

Irapuan Campello Bessa; Alber
to Santos;' Alcíone José Osta;
Cid Nollanda; Ney Santana;
Mario Couto; Erico Couto.
Convocada nova Reunião para

segunda-feira foram eleitas e

empossadàs as demais Comis
sões julgadas necessárias e que
tiveram a seguinte orpanização:
Comissão de Publicidade - Drs.
Felix Schaeffer; Moahir· Tomé
de Oliveira e Alcides Abreu; -

Muito grata nos é a informação que, Comissão de Convites _ Drs.
acabamos de receber a respeito do esta- Affonso M Cardos' d V'

sua ex-namorada compareçam em do ele saúde do l).9SS0 prezado confrade Alt
. G'

O a erga,
24 (U. P,) _ Foi

juizo para declarar se são "verda- jornalista João Frainer, diretor da popu- �ml� onçalves de Azevedo, Nanqum,
. .

d
'

1 f'
-

r
lar revista "Leia-me "! e que há dois Jose Nicolau Born e Tiago Viei- anunciado que Clnang Kal-shek

eIras aque as a Irmaçoes dando- d t
'

. ,

'

, 'd
11 d"" .,

Ias, a acado de subida enfermidade, fô- ra de Castro;, - Comissjo de A- está praticamente i so lado na:

,)e íreíto, 3SS1111, de acionú-Ios, ra recolhido a quarto reservado no Hos- daptacão do Regulamento e mansão de .seus ancestrais, pm

como lhe parece melhor e quI' o pítal de Caridade. , ", . . .., :3')0
. ,

id 'IA' - O estimado colega está b
Temárío - constituída de todos

I
Frngshu, localidade distante ,-

JUIZ conSI ere o SI enClO como nao
a quase resta e- ,

. ,.
.

ist tes tai f'
- lecído, tendo retornado à sua residência OS diretores e Chefes de Servi- quilómetros ao sul de Chang'.al.e:,lS en es aiS a lrmaçoes f

.

"
, r-
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elízmen ts em franca convalescença, ÇOS Federais e Estaduais ligados (continúa na ultima pag):

ás atividades Agro-Pecuárias,
A Segunda Renião Econômi

co-Agrícola, como a primeira,
realizada de 10 a 4 de maio de
1947, sob os auspicias da Secre
taria da Aviação, Obras Publicas
e Agricultcra, será um balanço
das necessidades catarinenses
no setor da produção agricola
do Estado nesta fase de traba

lho intensivo a prol das coleti
vidades rurais e sua recupera-

o MAIS ANTIGO DlhRIO PE �ANTA ,CATARINA
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Flori4n6polis- Terça-feira, 25 d� Janeiro de 19b9 ! W. 10.44)

ção econômica.
Lages, a linda metrópole ser

rana, terá assim a dupla e hon

rosa ocasião de assistir a dois

imponentes conclaves, um e

outro indices do interesse � do

carinho com que o Governo

olha, sente e vê os problemas
da gente e da terra de Santa
Catarina.

DOCUMENTOS HISTORICOS
IV

I .

Em fuga os exércitos
nacionalistas

BOMBARDEIO

O que espanta, no cliché acima, não são os erros de português.
Aquela crase no às informações é dura. Aqueles seus e vos, também ar

repiam os alunos de 10 ano. Mas que passem... ,O que estarrece, nes sa

missiva nada luxuosa, é a afirmação do ilustrado diretor do órnãc
oposicionista. Segundo ela não há defesa para os acusados. A acusa
ção é a sentença condenatória, sem essas bobagens de defesa e que
[andes..0 Reporter, com R maiúsculo, afirmou e basta! O Reporter é
'nf'a l.ível l Se, amanhã, o Repórter disser que a Legião não fez os

postos de puerioultura que estão ai, à vista de todos,... nront»! O
caso está decidido e passou em [ulgadov .

,

-

Que tal' se o Reporter ensinasse gramática? E ,Direito 't

Lã para fazer palios
. Pio XII aben� 0.1.

deis cordeiros
Cidade do Vaticano, 24 (U: P.) '.-

O Papa benzeu, hoje, dia de San

tana, dois cordeiros côr de . neve,
cuja lã será utilizada para fazer pa
Íios - simbolos de dignidade -

para arcebispos e bispos. Dois cô
negos da igreja de São João de La-

TERMINADA A EVACUAÇÁO
Peiping, (Pequim), 2!1 (D. PJ

- Grande número de tr-opas na

cionalistas deixaram Peiping,
.

à
medida que os novos senhores -

os comunistas - assumiram o·

contrôle da. cidade, depois da sua

rendição. Outras colunas nacio
nalistas as precederam, à noite

passada. Espera-se que a evacua

-ção esteja terminada à meia-noi
te de hoje. Os' termos de paz con

certados com os comunistas per-·
mítiram ao general Fu 'I'so-yi sair'
de Peinping com os seus 125.000'
homens.

Namõro em Juizo ••• Comunistas expulsôS
;�;� �;o�������aos da Universidade

trão levaram os cordeiros à resi
dência do Sumo Pontifice, em duas
canastras fanadas de sêda e ador
nadas de florês, Depois, os cordei
ros foram levados para o convento
de Santa Cecilia, onde as monias
cuidarão deles e os tosquiarão,
quando crescerem. A lã será fiada
e tecida em faixas com cruzes, que
ficarão conhecidas como "palios
sagrados", que Sua Santidade dá de
presente aos bispos e arcebispos.
Todos os anos, no di-i de Santana
"

.

'

- a santa pura como um cordeiro" o

papa benze cordeiros.

:-;ealLle, 2'1. m P.) - A Junta
de Professores da Universidade
de I Washington expulsou três
membros de seu corpo docente,
por serem acusados de filiaçã-o
ao Partido .. Comunista. Outros

Ptio, 24 (A. N.) - Foi distr-ibuída ii.
3<1 Vara Civil uma ação declarató
ria intentada pelo sr. Amaury Coe
lho dos Santos contra Afons� Alves
'Machado e sua espôsa. D. Gertrudes
Machado, residente à rua Lobo Jú
nior n. 1.004. Fundamenta o autor
o seu pedido do ato de que foi na

morado-da senhorita Lucilia Macha
.do, filha dos reus e por quem sen

ha grande afeto, namoro êsse que
contava com formal oposição rio
pai e plena aquiescência da mãe
daquela jovem. Acontece porém 'qUf
foi cientificado por Lucilia de 'rue
o namoro estava, desfeito por isso
que seus pais lhe haviam informa
do que

ê

le, autor, tinha o hábito
de assalLar, a horas tardias, moci
nhas. Considerando essas afirrno
,. "". como falsas, deseja Amam;
CO('lho dos Santos que os pais de

três professores tambern acusados
f'icarãó à testa de suas cátedras

GHOQUE
Pequim, 2/1 (U. P.) - En.tra

ram em choque, nos' arrabaldes
orientais, de Pequim, as tropas·
comunistas e o 130 exército na

cionalista comandado pelo general
Shin Shuch, que se recusa ai

abandonar as posições ocupadas,

"conâicionalmenle", por, dois anos,

Os expulsos foram Joseph Buí

terworth, professor adjunto de

inglês, Herbert J. Phí llips, assis
tente de Fi losof'ia e Ralph H,

Guncllach, assistente de 'Psicolc- dor. João Fraine'r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Lindolfo 4.6.
Pereira

Advo.do-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. de .ociedade.
e lerviçoil corel'llto., em geral.

J Organizaçãe. contabei•.
Regiatro. e marca., di..pondo,
no Rio, de corr••p_ondente.
EIIE:ritório: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
.

Da. 8 àii 12 hora••
.
Telefone 1494 .

o P�RIGO DAS MOSCAS É MAIOR
DO QUE. SE JlTLGA

Não há inseto mais asqueroso
e que constitua tanto perigo para
a saude do homem, como a mosca
domestica. Esse inimigo que pare
ce mais incomodo do que letal,
possuí nas seis patas de que é
dotado 'pela natureza, elois corpus
cuias concavos os quais secretam
um liquido viscoso que permite
ao inseto caminhar sObre superf'i
cies verticais e pelos lelos elas ha

bitações. Tal porem, como um

iman aLrai lj)al"ticuJas de metal,
esses ·eorprusculos recolhem ger
mes, entre os quais os da tracoma,
tuberculose, lifo, diar réa e mui
tos outros, que são disseminados.

�. sobre os alimentos ou objetos on

de pousam. Para se inferir do ras

tro de infecção potenciat que de i
xa atrás de si uma mosca, basta

j.'a�e-la andar: so'l2Ee uma _lamina Ide vidro coberta ele gelatina cs-

tcriu. IImediatamen te, . o rastro rte.
suas patas .são visivcis ao micros
copio, pois desenham c-om elo
quencía as colonias de rnicrobios
que se vão tOlID1ando á passagem
do repelente inseto.
Num ambiente favoravel, quen

, te e humido, o ciclo da evolução
do ôvo ao inseto adulto é de 10 a

1,2 dias.
A larva .da mosca comum muda

de pele duas vezes antes de
.

se

transformar em pupa. Uma Iernea
costuma pôr 150 a 160 ovos' e ge
ralmente, não perde nenhum quan
do há calor e bastante ímundícíe
para matar a fome ela larva. Pa
ra combater com efíciencia a

-

mosca, que não gosta do escuro,
(i <conveniente remover a sujeira
onde suas' larvas se desenvolvem
e fazer vaporizar qualquer ínse
tícída. O que é impresoindivel é
destnli-las.,

, .

'BICICLETA
Vende-se uma marca "Pullman"

para moça. Ver e tratar a rua Anita

Garibaldi, 47.

I

,RAmS DE ,S/OL AlRTIFJGIA'IS
- T'rn grande numero de plan

tador es de frutas cítríeas, no sul
da Ca lif'ornia, estão fazendo ex

pertencias com raios infra-verme
lhos para proteger suas plantações
contra as geadas e para aumentar
o tamanho, a doçura e a renda de
suas f'rutas. Esses raios de sol adi
cionais são conseguidos por meio
de Iampadas de 250 watts suspen
sas em altos Imastros sobre as ar
vores .São necessárias cerca de 40
lampadas por acre, cada uma de
las colocada de modo a exercer
Sua ação sobre 5 arvores. Um ter
mostato Iiga automaticamente as

Iampadas quando a temperatura
cai, conservando-sas acesas en

quanto o fnio dura.
As lampadas . não aumentam a

temperatura das arvores nem do
ar que as cerca. Em vês disso, os
raios inf'ra-verrnelhos .estirnulam
o fluxo da seiva nos ramos nas'
folhas e nos frutos e, enquaIi.to a
seiva está circulando ativamente
a arvore não se congela.

'

'Segundo a opinião dos referidos
plantadores, o novo raio -de sol
"artUilCÍal" estimula também o
crescimentos das fruteiras, per
mitindo-lhes a produção de frutas
maiores e de melhor qualidade,
alem de amadurecerem mais ra
p,idamente do que em condições
normais. C. (Usis)

Veja a opin'õo do Sr. Antonio
Ruas, de Santos, proprietário do
Rápido Rodoviário Ruas:

'\

«Subi,. a serra; diàriçsmente, cqm, o ·

caminhão sobrecarregado, é tr},.. "li

balho que mói um pneu. Por ;550

GOODYEAR I»'
I

prefiro

Alta Quilometragem

No NORTE ou no 'Sul, na cidade ou nos campos,

os veteranos que enfrentam trabalhos pesados preferem
sempre Goodyear. Porque êles sabem que seu trabalho

requer um pneu de confiança da
.

carcaça à

banda de rodagem e feito ponto por ponto para

o seu serviço. Equipe, você também, seu caminhão

com gigantes Goodyear especiais para seu
-

trabalho

e obtenha maior rendimento e maior segurança. Os

pneus. Goodyear resistem melhor, por mais árduas

que sejam as tarefas.

GOO,O/iE4_'
UM PNEU PARA CADA SERVICO •••

#
,

MAIS SERViÇO DE CADA PNEU!

Pera servlçes gerais. Desenho es

peete! de desgaste lentol que pro
porciona baixo custo por quilô
metro percorrido e, grC\nde resis
tê nc:a contra cortes e rachaduras

i'

"

Para servi�os gerais onde é ne ..

cessária maior tração. Desenho
antiderrapante. Extraordinária
flexibilidade, que evita esfôrços
demasiados da carc0l'a e reduz
o aquecimento.

! <r�(r. .... I "VfRCiEM ESPECIALIDADE"
I � ·,,�'I4I/i> �

f ClA WETZEL� INDUSTRIAL-JOINVILLE (�arClJ reghl
��L. <, I14lJ/"

�-�� TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
,__.__-----�--_______.-----

, ..

f

i;S����!RCt&,
Esp EC IAlIDADE

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3

CLUBE DOZE o E AGOSTO
;' SÁBADO. DIA 29:' GRANDIOSA· SOIRÉE. GR.ITO DO CARNAVAL DE 1949. APRESENTAÇÃO DAS MELHORES MÚSICAS CARNAVALESCAS DO ANO.
INíCIO ÀS 22 HORAS. RESERVAS DE MESAS, A.CONTAR DE HOJE, s- ,FEIRA, ,NA SECRETARIA.DO CLUBE, DAS 10 ÀS 11 E DAS 16 ÀS 2@

• HORAS. CR$' 30,00

Vida�OClal 6overno IUIOOSO LIN.t;MAS

SR. LAURO LOPES
V,ê passar hoje mais um aní-

\
versá rio o nosso distinto conter- i

: râneo sr. Lauro Lopes, chefe de'
<escritório • da üonceituada fil'ma
,�'Calvi de Sousa Tavat'es".
'Por tão gt'ata efemét'ide, o

nosso prezado amigo será muito

.homenageado.

/)L<�S"t:Cl ae caaeia. lltSIU e daqui
io ....

Todos os eleitores tinluiui de con

iuaor suas opiniões com (/. do SI'.

Konder. ComfteT'am-se, a iituto e

leitoral, barburidades que não con

vêm repisadas. A liist ária do go
uêrno do S)·. Konder em San! Çl Ca-

HOXY, hoje às 8 horas

Sessão das Moças
(;m dos melhores filmes de todos

mos que não nos entusiasma a

ideia. [Vem 'I(m pouco. O uruis a

conselhável, por melhor, é esque
cer êste periodo da história cata

rinense. De qonérno luiuoso,

num vidro de' 6LEO DE FíGADO
DE BACALHAU de Lanrnan
e Kemp. Há mais de meio século
vem sendo usado. de preferência
a qualquer outro, para nutrir e

fortificar o organisnio de;
- crianças �m cres·

cimento
.

- crianças débeiS
- convalescentes e

pessoas fracas em

geral.

ÓLEO
DE FíGADO

DE BACÂLHÁU

DE LAMMAH E "EMP

Nestes últimos dias, mais do que
em qiuiisouer passados, Florianó
polis assiste a mna deplorável ex

plosão de recutques da UDX em

Santa Cauirinn,
Homens de há muito relegados,

na opinião ly/Í.iJUca, ao oioido,' p01"
suas contumazes infâmias e por
seu passado de aooérno lutuaso,
'Vêm, neste momento, enlameai', por
seu jornaleco, reput.ações ilibculus
de cidadãos dignos. lnueiam-nas e,
daí, a ridiculeza da campanha ves

pertino. Noto-se-lhes wn estertor

final, agonizante, de oposicionisrno
morto. Morrcni tarde, mas 1/WJ'J'em.

Ainda bem,
A primeira manifestação de mol

estar se, deu, quosulo da visita re

cente do preclaro Vice-Presidente

d:l República. "". a sttJ)�rtQ1'a�n os

punneus do udenismo mZ/')1n, mep
'los e tlespersonalizados e tagarelas,
invejosos do nome aureolado: jrE
RÊG HA:1W:S. As colunas do Diário'
se obrirurn. aqueles que quisessem
ultraja-lo, Os corifeus da UD,V,
pressurosos de atassalluir (l, honra
do -impoiuro homem. público, as

utilizaram à horo. õs chavões lu.
túlentos se l'ep�HO'Iil nas colunas
-do oapeluch.o sem respousobilida
.cle, Outra vez a rouquidão de 'co

zes gastas 110 mal. Vozes ideniif i
.cadas, Matsinadas vo;;es.

Altivo. e superior, o illlstre cala

rinense conhecendo iJem sells de

t?'alol'es, del'1'otados segu.idamente
pOI' sel{. gênio político, /o'icse rom

a mesma serenidade' com iJ'lte clte-'

garo, não lhes dando '/Im mínimo
de atenlüo. issu os lilenozon mais
ainda. (j'Ualqller o sabe.

O aloque do jO'fn(1l�co, p.Q1'çm,
se pst endell � pessolls ÚU i'lnlls' de

S. Exia., a amigos dedicados, a pa

rentes, COHI (! desmedida f'/b'i&. daCal'-

G', de' 1 'i1'i'es]Jonsabilidade de úm moço

i ri o e arnava que, mal sflido dos iJancos acadê-
'

GRANDIOSA SOIRÉE CARNA- micos, se joglJ ao 'illSllllo estéril.

VALESCA NO CLUBE "12". ['m felicidade nossa o moeo nüo se

Vem �endo anunciada com fez pJ'Omolor: corno prete;ldio. Se

grande antecedencia, a soirée 1'ia wn desasO'e, se o (·onseguisse.
carnavalesca que se realizará O j01'Jwl que dú"ige, hoje, pl'ej1.llga,
nos salões do Clube "12 de A- fàcilmen/:e, suas den'LÍncias ....

gosto" sabado, proximo, dia 29 Passou a opol'lwlidade do pl'omo-

I do flcente e cujo let-motiv será t01', portanto comentemos o jOl'nal
JOSÉ FERREIRA BASTOS ,a apresentação dos mais ruido- sob sua ilusória direçüo.

O jovem José Ferreira Bastos. sos sucessos do reinado de Mô- Um nome ilu.stre, no cabeçalho,
filho do sr. des. José Ferreira Bas- mo este, ano. soiJ o do SI'_ ](ondel', se pl'esta à
tos e de sua exma. sra. d. Maria O grito de carnaval no "12" exploração de ?'aulldos escl'ibas. As
"de LOl:lreles Caldeiea ·Bastos, faz alcançará, como sempre esplen- ameaça.s S'llrgem quando, 1)O?' ins-

, anos hoje '. dido brilhantismo, não desmen- 'lante, olTt.mn· à {1'ente, desfazendo-

i tindo as insuperaveis tl,'adiç,ões as .logo qW:l,11do o lazem pam t?'ás.
SR. OSMAR SILVA 'do querido centro de recreações A caudá se lhes depara em tôda a

Tl'anSCOI'te hoje ar efeméride de nosso alto mundo social. e;rtensão de sens horr'endos crimes
natalícia do nosso colega de, im-' A orquestra exclusiva do Clu- passados.
prensa e funcionário da Cáixa', be, sob a regencia do conhecido Pam o sr, Adolfo Konder o 'C1'i-
Econômica Federal sr .. Osmar 1:\it- maestro Hugo Freyesleben, vem me el'a platalorma ele govêrllo. Não I
ya.

.

,. se desdobrando em enSaios con- sabi(/, gove'l'nal' sem o comete?'. Em
As muitas felicitações que refle- secutivos, para que o repertorio o mi,mero dêsle jornal, de 20, tmns

berá por tão grato acontecimentJ:-! dos últimos sucessos deste ano, crevemos para juizo dos leitores a

.juntamos as noss:j.s. entre de geito no gôsto e n�s circular do S1'. Ronde1" em março
I

sensibilidades dos foliões. de l1'inta, aos que exerciam cargos

OTAVIQ RAMOS DE OLIVEIRA Haverá muita serpentina es- p'úblicos. Do delegado ao inspetm'
O intel�gente jovem Otávio Ra- voaçando pelos salões,' muito de 'quw'leirão. P1'isão corn «les, ca-

n�os de Oliveira, filho do dr. Moa- confeti em tudo e em todas as' so contm1'iassem ° pachá. ,
CH'. -r:0mé de ()'live,ira, médico ve- i cabeças. e tambem

lança-perfu-I
Ressalta nela a. indigii1:dade do

termarlO do D, -S. P., comemora me cheIroso e estonteante... governado?' de então.
hoje mais um aniversário nata- 'Reina grande ansiedade para Vê-se qjle estar contm o mando-
lício. a reunião do sabado no "12" e' nis1l10 oficial da época era cr'Íme

O eslimqdo aniversariante, por' c1. nossa mocidade irá dansar
tào grata efeméride será muito muito, cantar muito e marchar
felicitado por seus numeroso� sem parar Belos salões ...

amigos.
, .... ;ll: Rei Mômo é mesmo poderoso

-O- e seu reinado no Brasil� é o·
FAZEM ANOS jOJE: m,ais importante do mundo.
- 'Ü jQvem Joao Paulo Fer- Aguardemos, sábado, que pro-

reira. mete a mais viva alegria, e as
- a exma. sra. Isaltina Pánla horas mais' entusiastas deste

,Cidade, espôsa do sr. Eugênio L. começo de ano... O Hugo vae

Cidade, 2° sarg. da Polícia Mili- aguentar com seus boys e os
taro foliões darão folego e muito ca
- a exma. viuva Francisca Fm'- lor no ardôr das marchinhas,

reirn Qnint. sambas e canções. �.

-:- o menino Robel'Lo Vieira \la I
Caramurú

ANIVERSARIOS ,Rosa, filbo do sr Osní Vieira da
DR. PAULO CARNErRO I Rosa, Insp. ela The Texas Co.

Defini nesta data o aniversário
I
Ltda..

nalal ício do sr. dr. Paulo Carneiro, i - o nosso conterrâneo ':;1'. Ar-
aha lisado médico e. persoua lidade I tur Coelho Pires.
-de destaque nos meios sociais de! - a si-ta.' Vilma Si lva.

, Laguna. I :- o sr. Franklin Máximo Pe-

I
rerra.

SRA.. EGLALL� SaLSA DE

ALMEIDA YL\JA�TES:

Tl'ansc;olTe hOje b an iversá rí o i SR AFO:.\'SO BASTOS
"natalício da exrna sra. d. Eulália I Procedente de São Paulo, en

'Sousa Almeiría, genitora elas pro- contra-se nesta capital, desde 011-

. fessoras Edile de Almeida Ber-' tem, o SI'. Afonso Bastos, capita
. nardes 'e Maria ele Almeida Ocam- lista, que se faz acompanhar de

!.po e do sr. Capistrano de Almei-, sua exma. espôsa d. Teresa Bas
. «ia, gerente do Banco Nacional do tos e de suas graciosas filhas as

'Comércio, de Laguna. senhorinhas Maria Conceição Bas-
A. veneranda senhora será, por to SE' Helena Bastos. ,

:...ê.sse motivo, muito Ielicitada. I
O ilustre visitante que é pro-

"
i geuitor do nosso distinto patrício

PROF. EDITE DE i\LMEIDA ! s r Lo Lll'Í\'ll1 Bastos, industrial, se

BERNARDES
:
demorar

á

nesLa cidade por alguns
Ani versaria-se hoje a exma, sra. dias, pretendendo, néste tempo,

.d. Edite 'de Almeida Bernardes, entrar em contacto cem nossas

,-estimada prof'. do Grupo Vences- firmas comerciais.

Jau Bueno, .de Palhoça e esposa do "O, Estado", o cumprimenta, ele
.sr. José Manuel Bernardes, sargen- sejando-lhe feliz permanência em

"Jo reformado do, 140 B. C. ,Florianópolis, bem como a sua

I rarntüa.

;BRA. CEL. SILVIi\O CAHNEI.RU
DA CUi\HA

Faz anos hoJe'; eXI1)·ri. sl:a. ii
,'Consuelo Richard Carneil'o ela
,Cunha, eligna espôsa do 110SS0 dis
l..inlo patrício sr. CeI. Sil"ino

; _neiro da Cunha.

os tempos.
Um rigorosO drama de grandíosi-

torina é, farta de circulares como a elade ilimitada.
.

que reprodu.zincos, [az qiuitro dias. A CIDADE DO PECADO
De rircutares e de falos peores que (São Francisco)
ainda tio]e irritam os nervos da COM: Clark Gable - Jeannette
gente. li; sú se te?' memória, mais Me Donald
.nada. A história dessa circula r Iiâ- Forte, Impressionante. Inolvidá
_de se ligar sempre à administração vel.
Konder. Elo n qunlitic« bem:

Hoje - causa sabida, isto - o

panorama é beni outro: lemos' as

inoerdades diárias de um; J01'1wl
oposicionista, abusroo do. liberda
de que lhe garante 'um govêrno de-

111OC1'álico, sem que pensemos em

represâlas à "{ar-uiest",
Defendemo-nos, apennsmente,

com estas a1'1')bas: nossa pena e lIOS

s(/, ccnciéncio tranquila. - Uma e

Oll/TU causa falto o nossos oposi
tOI'CS. Sobranc-lties, no entonto, cri
mes de tôda ordem: Crudelíssimos .

No programa: 1° As Velas - Na

cional. 2° Fora da Lei - Desenho
Colorido

A mDA NAS IIIHHOR[S fARMACIAS

Jnte,-CoxtinentaL

SR. ANTóNIO GONÇA,LVES
Comemora hoje mais um, ani

vel'sál'io nalalício 0- sr. An'Lônio
, Gonçalves, ·comerciário. O atlÍvel'"

- sariante que é pessôa muito esti
mada nesta capilal, exerce sua·s

_ .aUvidades no Caf$ Nacional.

Preços:
Sras. e St-tas. c-s i,20

Cl-$ 2,00
Cr$ 3,00

'I"IUA VOlUNTARtOS DA PÁTRIA No'" ea . t.- ANOAA

G"IUr'OOif.\..oelI·f6.EF�_·la.[QC...... of'ftO'tlEC1<*'"

�gencia Geral para S. Ca,artna
�ua Felipe Schmídt. 22-Sob.
C" Poatal, 69" Tel. «'Protetora)

FLORIANOPOLlS

Estudantes .

Cavalheiros
t

.

Vensura até 14 anos.

FILMES DA SEt'\1ANA

RITZ, amanhã' ás fi e 7,30 horas

SEGREDO DE ALCôVA

Rigorosamente proibido até 1&

Camoa., Gravata., Pitam,
Mc=i.. da, melhore., pelo_•. me
Doce. prece. IÓ D. 'CASA flUIS
rELANEA - RuaO. M-.Cn

Trazidos pr« cá, ilust rodos, dariam
anos.

a "O Estado" feição X9. Confessa-
COM: Paulette Goddard -' Bur-

gess Meredith

RITZ, quinta-feira ODEON
Eddie Cantor - em:

ESCANDALOS ROMANOS

São Paulo
,Firma bem organisada procura representações e agências ou dis

tribuição exclusiva de
MATERIAIS PARA INDUSTRIAS

MANUFATURAS'
SECOS E MOLHADOS (estivas)

CEREAIS
para as praças de São Paulo e Santos.

Ofertas a Bach & Cia. Ltda.
Caixa Postal, 5.674 - São Paulo

•

6a Feira Estréia
Um dos maiores cartazes do nos

so Rádio,
, PEDRO RAYMUNDO

Apresentando um repertório iné
dito

Na Téla
OBSESSÃO TRÃGICA.

RITZ

DO�llingo
ODEON

MaUl-een O'Rara - Dick Raymes
- Henry James em:

A PROFESSORA SE DIVERTE

(Technicolor)
Suntuoso e incomparável desfile

de modas.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃQ.
DIAS VELHO

Inscrição para os exames de 1° a-

15 de fevereiro

CURSO NORMAL
Exames - Dias 22 e 23 de feve-

reiro.
Documentos "necessários:
a) Requerimento de matricula.

b) Certidão de nascimento (de
15 a 25 anos).

te) Certificado de conclusã'O rio
1° ciclo (fund. regioqa le ginasial).
d) Bom comportámento social

(dado, por' qualquer Professor!.
e) Atestado de saúde e vacina•.

ARTIGO 91
Exames - a partir do dia 19 de

fevereiro.
Docmnentos necessários:
a) Requerimento.
b) Certidão de nascimento (ida

de 17 ou completar até 30 de ju,..
nho) - fÍl:�ma reconhecida.
c) 'Prova de. quitação militar.
d) Prova de identidade.
,e) Taxa Cr$ 70,00- Caixa .Es

colar Cr$ 50,00 -.Total Cr$ 120,00.
CURSO GINASIAL

Exames de admissão, a partir do
dia 18.
Documentos necessários:

a) Requerimento.
b) Certidã'b Ide1 idade, oompro

vando ter () candidato 11 anos com

pletos ou completar a 30 até 30 de

junho (firma reconhecida).
c) Atestado de saúde E' vaeinâ

(firmas reconhecidas).
Florianópolis, 22 de janeiro de

1949.
Batalha da Silveira.. .Judite

Secretária.
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Viação Aérea
Horário
Segunda"feira

PANAIR - 10,40 - Norte
I VARIG - iO,40 - No"rte
PANAIR - 13,60 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,5.5'

Norte

Terça-'�ira
-

í lH 10,40 - Norte
_;H l!:ll!:IRO 00 SUL - 12.00

"orte
VARIG - 12,30 - Sul
PANAIR - 13,50 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 10,40 - Norte
CRUZEIRO DO SUl. _,__ 11,00

"orte
VARIG - 1 .,(0 - Norte
PANAIR - 13,50. - Sul

Quinto.-f�i"a
PANAIR - '10,4p ...::., Norte
PANAIR - i3,50 - Sul
VARIG - 12,36 - Sul
CRUZEIRO· 00 SUL.

Ifort�
CRUZEIRO DO SUL 15,30

lul

90,00
45,00
25,00
9,00
0,50

Horario das empre ..

• sas rodoviarias
SEGUNDA-FEnU

Exprl!!Sso SAo Cistovlo - La&'una
7 horas.
Auto-ViaçAo IUja1 - ltajat - 18 bo-

rall.
•

Expresso Bru911.uense - Bru.lqu. -

16 horas.
Expresso Brusquenss - Nova T:renIto

- 16,30 horas,
Auto·Viação Catarinena - Joinv1le

- , horas.

Auto·ViaçAo CatarlnenM - Curittba
- II horas. .

I Rodoviárl.e Sul-Br_U ..,.. l-&'to .àJeç.
. - 3 noras,

Rapido Bul-Brasüeíro - Joln� -

l!la II e 14 horas.
. TERÇA-FEIRA .

Auto-V:1allAo Catartnenae - POrto .àJe.
gre - 6 horas.
Auto-Viaçãio Cat.annell8e - Curitiba

- 5 horas
Auto·ViallAo Catarlnenn

.- 8 horas.
AIA'w·Viação Catarl.neIlM

- 6 horas.
Expresso SAó CrIlV.óvAo - Lq'una -

7 horas.
Emprêsa Glória - Lacuna - .,'"

e 6'h -horal.
Expresso Brusquense - Bruaque -

16 horas.
A ·,to-VlaçAo ItajaJ - ltaja! - 18 ho

ras.

Rãpldo Sul BruUeU'o - JolnTil. - ta
:i e 14 horas,

QU.ARTA·FERA.
Auto-VlaçAo Catar!nense

- li horas.
Auto·VlaçAo Catar1nsnse

- 8 horas.

Auto·Vlação CatarlneIlM.. Lagurul
• - 6,30 horas.

r
Rápido Sul Brasileiro - JolnvU. - la

li e 14 horas.
.; Expresso SAo OriStQTao -- Lacuna -

" 7 horas.
\

I
Expreseo Brusquenllfl - 8ru9Q.u. ,_

.. 16 horas.

�'
Áutl>-ViaçAo Hajal - ltajaJ - 16 h0-

ras.

I Expresso Brusquenee Nova Trento

I
J
- 16,30 horas.

I Rodoviária Sul Br8!sl1 POrto Alqre
r- li herae,

QUINTA·FEIRA
.t.uto··ViaçAo Catar1n.enM·

Alegre - 6 noras. .

Auto-Vlaçâo CataT.!nense
- 5 horas.
At::to-Vlação Catar1n_

- 8 horas.

Auto·VlaçAo Catar1nense - Tubarlo

I- 6 horas.
Auto·Viação C.tarinenae Lapna

- 6,30 horas.
Exp.resso SãO' CriatovAo - Laguna -I7 horas.
Emprêsa. Glória - Laguna - • 1/1

e ., 1/2 horas.
1!.'Xpr'esso Bru9QuellM 8ru9Q.u.

18 horas,
Auto"Vlaçllo ltaja.! - ItajaJ - 18 ne

I'U

Rápido SUl Bl'allilelro - Jo!nYile - ...
II e 14 horas.
Empresa Sul Oeste I.tda - Xapecó - b

PIRI QUEM ,/

GOSTA DE FAZER P.40 EM CASA!
,

Jol.nvUe

PÔl'to

o pão não � apenas uma delícia! É uma' necessidade!
E, para fazer pão de primeira ordem, criou-se o Ferrnenro

Sêco Fleischmann. No volu.i.e, na apar incia, na textura

.; <da massa e no sabor, a qualidade t gara ntida com o uso

do Fermento Sêco Fleischmann. Êste Frmoso produr:
agora. pode dispensar a refrigeração. U ln >,.\!ar

.

sêco e fresco � o que basta pJr. qu� se rnante

nnarn iongarnenre suas notdveis qUJli Lides ! Vt"_

ja a receita nos dizeres d.i latinha, que é de 60 grs.

Cuntiba

FE"RMENTO SÊCO

FLEISCHMIlNN
JolnYile

Produto da Standard Brands of Brazil, Ine;. - Rio 'de Janeiro

• • _

Um terreno em Campinas
São José, com 235 metros'de
frente por 152 de fundos
Frente a Aéreo Clube. Informa
ções nesta redação.

:_ • horas. FEDERAÇÃO DAS EMPRÊSAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO SUL

SEXTA·F'EIRA
f{OQo-nárla SUl BrllJ!I11 - POrto Alecn

- 11 horas. ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL
AU1.o-Vlação C'atartnenN Curitiba

_ II� horas. Exercício de. 1949

Aut().VlaçAo Catarln_ Jal.nYil. A "Federação das Emprêsas de Transportes Rodoviários do Sul do Brasil", en-

- • horas.
I tidade sinàlcal de 2° grau, devidamente. reconhecida pelo Govêrno Federal, por des-

Auto·Viação Catll!'lnen... t.a&'uIIa pacho de 31 de março de 1947, com base territorial nos Estados de São Paulo, Pa-
- S,30 boras.
Expresso São OrlstovAO _ Laguna _

ra.ná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com sede na cidade de São Paul�, (rua

7 horas. Conselheiro Crispiano, 154, .60 andar) notifica, pelo presente edital, às empresas de

Auto·VlaçAo Haja! - lUla! - 18 ho- transportes rodoviários, compreendidas no 20 grupo da "Confederação Nacional de

ra� B· Transportes Terrestres", do quadro de atividades e profissões a que se refere a oon-

16
. ��BO rusquenll. :aru.que -.

solidação das Leis do Trabalho, emprêsas sediadas nos Estados referidos, em eída-
RápMo Sul Brasileiro - Joln'ril. -I des não abrangidas por qualquer dos Sindicatos representativos da respectiva cate-

à. li e 14 horas'SABA:D<' I gotiít econ�mica já oficialmente reconhecido - que, nos têrnloS do art�go 591 .da
Auto·Vla.çAo Catarinen.. _ OUrttiba Consolldaçao das Leis -do Trabalho (dec. lei n. 5.452. de 1°-5-1943) deverao paga: \) ·DR. RAFAEL G CRUZ LIMA

- 5 horas. I impõsto sindical a esta Federação no presente exereicio de 1949.
"

Rápido SUl Brasileiro _:_ Jou,Tile -I' Para cumprimento désse dispositivo de' Lei, tôdas as firmas ou emprêsas IJut}·:.
Ils 6 e ]9 horu.

I_ 8 horas. cipantes das atividades econômicas compreendidas nos grupos dos transport�s ... de

.4uto.Vlacão Catarlnense JOlnYile.1
passageiros, de veículos de carga, �e garage e .dos condutores de veículos roMviá-

- 8 horaa. rios, que não se tellh-am' constltuido em Sindicato, devem retirar, na sed.� ela Fede-

A.uto·VlaçAo ca'tarl.n_ Tubarl.o : ração as guias mediante as' quais possam recolher ao Banco do Brasil S. A., dura"te
- ���;:. 810 Or�vao _.� _I'

o mê� de Janeiro, o lmpôsto .!iev1dO, de acôrdo com a t�bela lega,I. No caso de (;l!-
7 horas. travio ou inutilização das mesmas, os interessados poderao soliclta-las a esta Feue

Expreseo Bru9Quen.. - llnuIqu. - ração ou perante os estabelecimentos bancários devidamefite autorlza:los a receber
,14, horas.

.

d ·t
-

d f Id 1
-

t
Âutc.VlaçJlo Itaj&1 _ ltajal 1. JsOo'

e ar qUI açao o re er o mpos o.

ru. São Paulo, ·31 de dezembro de 1948.

Expresso Bru911.uen.. - No.. TND.to
- 9;30 horas. •

..
.

T'

Expresso G1ória - LI&'una - • lia
.·7 1/2 har.... .

DO BRA!?IL

Vende-se
Uma Garapeira nova com

carretinha e latão.
Tratar com João Duarte. à

rua Capitão Augusto Vidal 12'7
Palhoça.

,.

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório:

n.O 18 -

Rua João Pinto'
Florianópolis

.

pÂsTii.'
.

DENTAL'
.....•

'ROBINSON(a) JÚLIO HAVELANGE, presidente.
.

.. , I
_

..

=-__._
.....

_._
..

_._
..

--,Serviço Nacional· de A. 'Comercial
S: --E� --N�---A�·-t�

Sezta-feira

CRUZEIR() DO SUL - 7,20
"orte
PANAIlt - 10,40 - Norte Dr. CLARNO G.
VARIG - H,40 - N&rte GALLETTI
PANAIR - 13,50 - Sul A D V O G ADO#- Departamento Regional

Sábada Crime e cf"l BOLSAS DE ESTUDO'
VARIG -, 12,30 - Sul OoIl..titUiçã.O' de Sootei:lad.. Levo ao conhecimento de quem interessar possa que este- Departa-
CRÚZEIRO,OO SUL ta,55 NA1'URALIZAQOEs mento Regional concederá, ,no corrente a'IlO, bolsas de estudo àO�r c0-

"orte Titulo. DMlarat6rloe merciãrios, estudantes de curso oficial de formação comercial e de

Ci-IDqmingo ências Econômicas. _

'

Esarit61'io e Re.idencioPANAIR - 10,40 - Norte Ruo Tiradent.. .1.
.

Os interessados deverão dirigir-sc à séde dês te Departamento Ri'-

ORUZEIR6 DO .SUL - 11,80 -

I roNE -� 10168 I gional, à rua Arcipreste Paiva, 5 - sobrado-, todos os di� uteis das

PANAIR i3�50 Sul.
.

9 às 12 e das 14 às 17 horas.
--����--��==������

-

A' DIVULGACAO
Revisia do.Paraná para o Sul· do Brasil

Intercâmbio Cultural .

.

Economico Financeiro
"," to ,

mensal. - Assinaturas e Anúncios.
POSTAL,577 CURITIBA

Publicidade
CAIXA

JREMORROIDE
EJ�• .',,�f;�tI
·.JU'M"IÜ46t.. ..

I ""itA AS

'''ftc(hS

A açlo benfflu iIIa ....
mada Ma I) Zan, prepara
da especialmente para to
dOI OI caaoa d. Hemoro
roidei, é imediat., allTl.

ni;;-�L:JII á. dÔre. e oa prurido.,
.....,,,','/..... acalma e evita as compU

'/ (ações infecclola. d.. ul

�ceraçÕl8 'e' varizes hemor
roidai�. A venda em t.dn
as Farmacias em bisnacu
com canúla especial pua
facilitar a apllcaç.o.

Florianópolis, 20 de janeiro de 1949.
FLÁVIO. FERRARI
Diretor-Geral do D. R.

.
'

ParanáGuia ,do
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende·

reços.
Cada guia e vendido aco,noanhado de um mapa rodoviário

Paraná e Santa Ca.tarIna.

Re.dação; Rua Prudente de 'Moraes, n. 626. - Curitioél..

'MAN'ZAN
PARA HEMORROIDU'
.tJm produto De Wh'

dL

, f
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aa4iO$ ift81e_ce$ 4)4).
Da Fábrica ao cODsumidor ..-- Grande ·estoque recebeu a firma distribuidnra
Lima & 'Irmãos» - Rua Conselheiro Mafr� 35 .. Fone 1565

•

,«FIuza Fpoli��

Para casemicas, linhos, brins. e�c. precisa-se representante.
Ofertas dando fontes de ,referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.

lJaixa Postal. 539 - S. Paulo - Capital.
ib ..

I{) S.P.I. e os iudios'
;�ai·ng,ílDgs d'e
.thapecó '"

VIAJE PARA oNa sessão da Cãmara Municipal. do
,·dia 8 do corrente mês. desta cidade. pe
,lo vereador João Batista Zeca. pedindo
a palavra, foi apresentada a seguinte in
dícu -ão: NOS SUPER-CONFORTÁVEIS
Sr, Presidente.

Considerando. que. conforme publtco.r
.{) semanário local "A Voz de Cha.pocn" •

.. em sua última edição. o S. P. I. <"-I S';r·

viço de Proteção dos rndíos, por seus

funcionários. concordou com o cidadão
Alberto Berthier de Almeida. em pleitear

• do Govêrno do Estado de'Sarrta Catar!'r-"'.
a aprovação da medição' das terras ocu

,padas por índios Oaíngangs, desde tem-

pos imemoriais, neste município, nos

· toldos Jocú e Banhado Grande. á mar

gem direita do ..Rio Chapecõztriho, medi.

ção essa feita no ano de 1934. pelo En

'..genlleiro Carneiro Dírríz. por ordem do

.Ministro do Trabalho .e bem assim. o

dito S. P. I. interessar-se pela Expedição
de Titulo de propriedade. pelo Estado de

· -San ta Catarina. em favor do dito cída
.dão Alberto B. de Almeida;
Considerando que o aludido S. P. l. as

-sumiu o compromisso de transrertr tódns
as casas e moradias. co� a mudança dos
_índios do aludido local. embora custeadas
as despesa pelo interessado na aquísi
ção das mencionadas terras. cuja área é
,de mais de 83.000,000 metros quadrados;

Considerando que a Constituição t-eoe
.ral em vigor. de 18 de setembro de 1946.
art. 216. estabelece que - "Será respei
tada aos silvicolas a pose das terr-as onde
se achem permanentemente Iocaltzados,
com a condição de não as transferirem"
- sendo, corno é. certo que êsse díspost
'Uv,o. no seu preceito reproduz o que de
'terminava. a Constituição Federal de 10

I-de novembro de 1937 (art. 194) - e oons
"'tituição Federal de 16 de julho de 1934
(art. 129);
Conslderándo

.

que o Estado do Paraná,
'por decreto datado do' ano-: de�902, a-o'

'tempo em que exeroia jurisdição nesta
zona, reservou aos ditos índios. respei
tados direitos de terceiros. as terras com

preendidas en tre os rios Chapecó e Cha-
l pecózinho. limitada a leste pela estradá
-geral que' liga os passos dos dois dite;,
rios;

DA

Ir a Montevídeo ou

a Buenos Aires

num D C-6 da S. A. S.,

é uma viagem,
é um passeio. O que

representa, em matéria

de conlôrto, não pode
ser descrito em

palavras. Menos de

....seís- horas de� RIo a
� _

. ,_'"
.

Moútevídeo, menos

de sete a Buenos Aires.

Poltronas macias corno as de um
.;�'

"lounge'' de luxuoso hotel.
Considerando que o :pretendente às di

: "'tas terras. cuja área acima está referi-
· da. há 25 anos vem pleiteando a sua
· ocupação. sem ter jamais apresentado ou

"exibido prova ou indicios do seu direito
. de domínro, pois. se bazearido, como ale
,_ga. em uma escritura de hipoteca lavra-
da em G'uarapuava, em 1859. em favor de
José Joaquim Gonçalves. não provou

· que essa hípoteca tivesse sido executada.
nem tão pouco. que os índtvíduos, que
-ao mesmo pretendente as terras e Al
berto B. de Almeida, passaram uma pro
-curação em causa própria. fossem herdei-
-ros, descendentes ou parentes a qualquer
·-titulo do citadó credor hipotecário, nem

-que, por morte dêste tivesse sido feito
.fnventárto ou arrolamento ou que por
'qualquer forma tivesse, sido pago írn
,posto de transmissão de propriedade. re
'.ferente às dias terras;

Considerando que é uma deshumanl
-dade deslocar. mais uJtla vez, na história
-do Brasil. Um nucleo de população de
diversas centenas de almas dos nossos
'índios. episódio êste do qual já tinha-
mos perdido memória. desde os tempos
-das Bandeiras Paultstas e 'Entradas pelos

· sertões brasileiros á prear índios para le-
va-los á escravidão. não. s6 por ocasião

..da destruição dos povoadbs das Míssões
,.Jesuiticas. do .. Paraná, ,e .. ,depeis.· nas-,in'va-.
· sões á províncía dos Tapes. no Rio Gran:
de do Sul. Por .todos os motivos. se dl
.rettos às terras. .medídas a requerimento
-do sr. Alberto B. de Almeida não cabem

-···aos índios. as mesmas terras continuam salvaguarda do direito. da Lei. e dos ar-
sendo devolutas e representam impor- tos interêsses do Município, do Estado e

· tante parcela do ·patrimõnio do Estado; da Pátria.
Considerando que o sr. deputadO es- Requeiro. outrossim, .que seja a presen

-tadual sr. Cid Loures Ribas. represen- te indicação transcrita em ata. ao mes

'tante do' Municipio de Chapecó, tem se mo tempo. com aplausos ao aludido de-
· esforçado para que o presente assunto putado dr. Cid Loures Ribas. pela sua

seja resolvido de acõrdo COm O direito e atuação destemerosa, competente. pa-
·os. Lei'- .

tríótíco, na defesa do direito e do Justo,
Tenho a honra de apresentar a esta contra o êrro e a injustiça. se telegra

-respeltavel Câmara a presente indicação fando também ao' dito sr. deputado e
oe requeiro. sr. Presidente. que seja con- ao exmo. sr. dr. Presidente da Assembléia
"sultada a casa se está de acôrdo ou não Estadual do Estado,
que se telegrafe ao exmo. sr. dr. Gover- Chapecó, 8 de novembro de 1948. (a)
nadol' do Estado em exercício. reatrr- João Batista Zecca.
mando o aplauso e solldarieade desta Posta em discussão a indicação. pediu
'Câmara ao patriótico Govêrrio Catarinen- a palavra o sr. vereador dr" José de MI
s.e. J;lela maneira esclarecida •. cautelosa. randa Ramos. lideI' das oposições collga
'humanitária e justa. como se tem con- das eleito pelO P. T. B.. dando o seu
'duzido 110 estudo dêsse aludido proble- apoio á mesma, o que também fez o sr.
ma. administrativo. econômico e jurídico, vereac1o� dr. Lesoir Vargas Ferreira. lider
COm a firme convicçãb; que a todos nó, do partido majoritário. sendo a dita in
"insPira. que a solução final serã pela dicação aprovada por unanimidade.

Releícões deliciosas

preparadas por habilíssimo
"cheí". Aeromoças

poliglotas e amáveis.

A tradicional cortezía

e eficiência escandinavas -

melhor serviço

pelo ntesmo preço

SC4NIJINAIIIAN
A IR'LIN E S S'YSTEAI

Escandinavaslinhas Aéreas

'�'m�Ãi
'

S:t'S
. II '

RIO: Av. Rio Branco. ,277 .Ioja, 1 BD· Te15. 22·2870 e 3.2·6583.
SÃo PAU.lO: ladeira Dr. falcõo Filho, 56·5. 1075· Tel. 6·4965 .

RECIFE: Avenida Rio Branco. ISS - Telefone: 9032.
-

Ou' em rodas os'Agên'cías' de Viagem' e "Corqo e todos os

representpntes d'a "Aerovias Brasil" e "Cruzeiro do Sul"

REEMBOLSO POSTAL

I
S. A, S. S C A N D I N AV [ A N
-"'IRLINES SYS'I'Elll (Linhas
Aéreas Escandinavas) é uma or

ganização em conjunto de trê la
mosas companhias de aviação -

uma sueca, uma norueguesa e uma

dinamarquesa - para melhor ser

vir o público.
\ I /

:�=:;;:;=�tri �� __ -=e.-=.

I
PIISSQGEM DE CHI'lMIHiI

TRAGA-O PARA JUNTa IlE
SI. S. A. S. irá buscar seu parente
ou amígu, onde quer que el.c esteja,
e o trará para junto de SI. Passa

gens de chamada e serviços adicin
nals pagos em cruzeiros. Diga-nos
qual é o seu caso e deíxe o resto

por nossa conta.

(fJ 'I I

(�·'NCD"'O;,�
SE 1O;i.f: N,.\.O l'O-HE VI�
MANll>E·, .UE u:n l'i�E:SEN'i'K
S. A, �. gvnlOtc a entrouu rapirla (II
c'::da \te, dO'0é11h'o!o:. c eucomendus
em qualquer pade da l:,UI'OPlt. P TO-:
purcione esta alci',l"in ii. seus. pa
rentes e amigos. Tarií:ttoi r�dU7.lda!:J
\" em cruzeiros.

CIlRGA

SEU DINHEIRO VAJ,E'ilB. .IS;
quando o senhor manda suas car

gas pela S. A. S.O A rnpldez do trans
porte aumenta o jurodo capital em
pregado,Ormane]o cuidadoso evita
prejuízos. A embalagem aévea,
ma� íeve., custa Il!.ul.to, menos.

·f

Casa Recem
eensnulde
DESOCUPADA
RUA FELJ.PE lvEVES
6xl0 'metr.os, toda de

maierial.
_

TRATAR, NESTA REDAÇAO
cFÁBIÚCA.DWF'õSFOR08

-

(PRON. "

TA: P. FABRICAR)

Cúria Metropolitana
Oração Imperata

De ordem de Sua Excia. Revma., comunico que os Revmos. 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
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.

Florianópolis, 10 de ianeiro de 1949.
Con."o Frederico Hobold, Pró-Vigário Geral...

Vende-se

Maquínárío Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb, só maquinário
Informações com A. Wehmut':t -

Brusque - Santa Catarina".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Paula Ramos
)

\

·enconttou seu «Waterloo» em CanoinhasI
I

: I
-----------------.

o campeonato Estadual de Fute- I presa, o Ipiranga local �ons_�gllitL
.

. ,

,_, derrotar por 3 x 1 o esquadrão do
hol de 1948 prosseguiu ante-õutcru,

P I' R é' "lha de duasau a amos, qu VL ' '"

com mais dois grandes embates.
vitórias sôbre o Palmeiras e o Amé-

Em Canoinhas, ,com grande sur .. ricca.

Direção de PEDRO PAULO, MACHADO Elopataram Palmeiras e América..
'

Em Blumenau o América logrou do o 2° turno do certame, Jogando
empatar com o campeão local, o nesta capital: Paula Ramos x Arué

Palmeiras por dois tentos.
'

j rica, e em Blumenau: . Ipiranga ec

No pr óxlruo domingo será in;ciu-lPalmeiras.

___L...__

I

. O Avai inicjou muito bem a lemptlrada de 49
II Superado o FIgueirense por 3 x 2-....;--
i o esquadrão do Avaí, bi-vi- Avai - Ari, Fatéco (depois! pois Diamantino); Papico, Ney

ce-campeão da cidade, iniciou Moraci) e Tavinho; Quido (de-I (depois Ivaní) e' Ivaní (depois Consoante está sendo farta

ante-ontem a sua temporada pois Getúlio), Jair e Boas; Biti- Gastão); Capeta, Velho (depois mente anunciado, na primeira
futebolística no corrente ano, nho, Saul, Nizeta, Bráulio e Hélio), Américo, Gastão (de- quinzena do próximo mês de fe

derrotando o seu maior rival -- Hélinho (depois Niltinho). lpOis Velho que cedeu a Hamil- vereiro exibir-se-á nesta Capital
o Figueirense. - pelo justo es- Figueirense - Mafra, Marco, ton nos últimos minutes) ': Ca sob o patrocinio da Federação
core de 3 x 2. (depois Djalma) e Djalma- (de- réca, Atlética Catarinense, o famoso

O match dominical no está- "five" da. Associação tiesporuva
dio da rua Bocaiuva, reunindo Floresta, vice-campeão paulista
duas grandes expressões, do Iu- O �I- !lI"buelo efetuou com

I

ex·,to a pr,-,.". de basquetebol e que conta com

Ju t-I"3 do' Tr-�b�lbotebol citadino e estadual, c'a- i� U\J a valiosa presença em suas hos- S V u�.··
racterizou-se pela excelente ml.:lr·a regata do I.lno tes dos categorizados "cesti-'

disposição dos dois quadros de- i (J' I U nhas" Massenet e Alexandre, in-
gladiantes, que encerraram a As atividades remisticas do gís, seta-proa - Abílío Trilha, e tegrantes da representação bra-

contenda com a mesma ardo- ano em Santa Catarina foram proa - Hélcío Moritz. sileira que disputou com sucesso

TOS idade com que a iniciaram, iniciadas ante-ontem, com a 60 páreo - Skiff - 1.000 metros indiscutivel os recentes Jogos,
dando ao regular publico pre- realização da regata interna do - Homenagem ao sr. Waldyr Olimpicos de Londres,
sente um espetáculo magnífi- glorioso Clube Náutico Riachue- Grisard - Medalha ao vencedor I Segundo uma informação da

co e ao gosto de todos. lo campeão brasileiro de remo - Venceu o remador Walmor F. A. 'C" a novel agremiação de
Os dois arcos se viram em de 1936. Vilela em virtude do lião com- São Paulo chegará a esta capí-

constante polvõfcsa com ata- I A iniciativa, que partiu do sr. parecimerito 'do seu competidor tal no próximo dia 4, em avião

ques por todos os lados, obri- Alberto Moritz, di:nã�iCO diretor Walter Wanderley.. da TABA.

gando os dois guarda-valas a de regatas do ,alvl-aml, ob�eve o la prova da natação - 100 me- Os catarinenses conhecerão
múmeras e difíceis interven- sucesso a que estava destmada, tros nado livre - Homé'nagem um "five" composto de auténtí

ções. Houve substituições a va- fornecendo aos numerosos ade- ao sr, Walter Lange - Medalhas cos professores da arte de ences

ler, cada qual melhorando ou ptos do esporte do remo um es- aos três primeiros colocados - tar, destacando-se Guilherme e

piorando a produção dos dois petáculo cheio de emoções, onde Vencedor: Hélcio Moritz; 2° lu- Massenet, dois dos maiores ces

bandos. As duas equipes apa- i cada páreo era acompanhado gar: João Nicolau Spyrides e 3° tobolistas do mundo.
Teceram remodeladas, muito com indiscritivel entusiasmo pe- lugar: Djalma Ferrari. Sabe-se que após os jogos nes

mais potentes que no ano pa�-Ilo público presente. O sr. Char- 2a prova de natação - 100 ta capital, o Floresta extenderá
sado. Assim, vimos no "team" les Moritz, presidente do Ria- metros nado livre (juvenis) -

sua excursão a Porto Alegre, on- Brasileiro
azurra Jair, Niltinho, Moacir, chuelo e um dos maiores bene- Homenagem ao sr, Heitor Fer- de é enorme a ansidade dos gau- Objelo: Indenização, aviso-pré-
Ari e Getulio e ho Figueirense méritos do desporto catarinense rari - Medalhas aos três primei- chos para' conhecer os dois des- vio e salárÍos
Ivaní, Caréca. Améríco e Velho esteve presente á sensacional ros colocados - Vencedor: Edson tacadas "players" olímpiços. Dia 27, ás q,30 horas
este último vindo de Curitiba. competição de abertura da tem- Matias; 2° lugar - Zigomar Pe- Processo D, JCJ-11/17
Estes os "players" que se en- parada, animando com seu reíra e 3c l�gar - Warner Barbí. O CERTAME NACIONAL DE

Reolamante : Anaro lina Rosa.
centram . nas

. cogitações dos incentivo a manhã esportiva. A entrega ,das medalhas foi VELAS SERA INICIADO A 5 DE
Areias

respectivos clubes e que tudo I Valioso foi o trabalho desen- procedida logo ao término da- FEVEREIRO
Reclamada: Casa América Ltda.

indica serão .lançados no pró- volvido pela Sr, Alberto Moritz, regata. Durante o intervalo a Em reunião levada a efeito' na

ximo certame citadino. Em aI-I a quem a diretoria do Riachuelo diretoria do Riachuelo ofereceu última semana, o Conselho Su

gumaa ocasiões a peleja teve confiou a organização da regata, bebidas aos convidados e á ím- premo da Confederação Brasi-

os seus efeitos anormais, com o sendo auxiliadoo eficazmente, prensa,'
'

leira de Vela e Motor resolveu
f

' Reclamante: Alfredo Guezeler
;jogo perigoso, felizmente sem além de outros, pelo veterano fixar a data de 5 de evereiro

-"'- L_a 4_: "",.,_
óx:

,

início do Cam Reclamado: Carlos Alperstedt
greves consequência.s, posto remador Roberto Müller. pr ximo para o 1 1 1 -

CAMPEONATO BRASILEIRO d V 1 Objeto: Aviso-prévio, salários e.
em prática por Gastão, Saul,

.

Foram disputadas cinco atra- peonato Brasileiro e e a, na
.

América e Bitinho. erites páreos, havendo sido DE TIRO AOS POMBOS baia de Guanabara, prosseguiu- despesas de viagem;

RIO 24 (V A ) O C eo
' Dia 29, ás 9 horas

O Avaí jogou com mais clas-] acrescentadas no programa a
.

, ,.
- amp - do a 14 do mesmo mes na repre- ,

nato Brasileiro de Tiro aos Pom- d Gu rajuranga em S Paulo Processo n. JCJ-9/49
se e teve maís "chance" que o título de ornamento, duas ínte- sa e a ,

.

, .

.

Ií d
.. ReclamanLe: João Orisostorno da

adversár!o, daí a" rídelídade .re- ressantes provas de natação, DOS sera rea iza o na primeira :Noticia-se no Rio que cinco Es-
Silveira ,

fletida no placard, que acusou. Os resultados foram o que se quinzena de .outubro, no Clube, tados estarão presentes ao cer-

B b M' G' t F deral.T Reclamado: João Batista PelusOf
a sua vítóría por três tentes a seguem: ar acena, em mas erais, tame a saber: Distri o e era,

dois. Poucos os jogadores �que- 10 páreo _ Ioles a 4 remos
sob o patrocinio da Confedera- Sã-o Paulo, Rio Grande do Sul, Objeto: Salários.

atuaram apagadamente, figu- 1.000 metros - Homenagem ao ção Brasileira de Caça e Tiro. Minas Gerais e Espirit0 Santo. ....

En���t;��;-�'� '�t��i���t�'��' �;�;
'rando em déstaque , entre os sr. Bruno Scpoganitz - Medâlhas CARTAZ FUTEBOLISTICO. É ainda incerta a presença dos

em todos os recantos do murxto,
b M f ( Ih' d d G

,-

. . I eatarínenses vencedores do I .

"
f.

ons a ra o me or o gra- ao vence or - uarmçao vence- Mexlco' ,

B '1' d V 1 centenas de milhares de Motores
mado), Quido (o melhor do dora: Patrão - João Nicolau Spy- Vasco da Gama (Rio) 8 x Atlan-I

Campeonato rasI eIra e. e a.
'de popa JOHNSON, proporcionand()'

Avaí), Papico, Nizeta, Bitinho, rjdes, voga - Dj�lma. Ferrari, ,ta (local) O. ' SABADO E DOMINGO AS ELI- aos.seus possuidores. ano após ano,
Ari,'Capeta, Marco e Saul. sota-voga - Osm Sllva, sota- Rio de Janeiro . MINATORIAS PARA O CAM- um SERVIÇO SEGURO. Distribui-
O primeiro período terminou, proa -,Wellington Mart�ns ê Seleção Juvenil Carioca 3 x se-I PÉONATO BRASILEIRO DE I dores: Comércio & Transportes C_

favorável ao Avaí com dois a proa � José Callazans GÓIS. leção Juvenil Palilista O. . I ATLETISMO Ramos S. A _ .Toão Pinto, 9.
tUm, tentos marcados por Reli· 2° páreo - .Out-riggers a 4 re- São Paulo •

.

I 'Já está assentada em defini- ••...•.... : .

nho, aos 15 minutos; aprovei- mos 2.000 ;met,ros ,- Homenagem São Paulo 3 x Fluminense (Rio) tivo a participação do nosso Es- A .>vRTE
tando uma falha de Papico; ao sr. Jose GIl -. :r-:redalhas ao 2.

_ tado no Campeonato Brasileiro está batendo á sua porta; prefira o cafe M[·

Nizeta, aos 16 minutos, bem vencedor - Guarmçao vencedo- Santos
.

de Atle1I'smo are'alizar-se no
MI, que está distribuindo, c!,mo preseute

L , aos consumidores, finissimas BATERIAS OI!;
servip.o por Bitinho, e Ivaní aos ra: Patrão - João �icolau SlJY-, Botafog,o. (Rio) ,5 x .santos 3. ,Rio ou S�o,Paulo; nos ,dias 11,12 '-, _ . --AWMINlO.,- .. . ...

28 minutos de uma distância rides, voga - VaImor Vilela, sota- Fortaleza e 13 de marco do corrente ano, • • • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . .. . _ ••

':relativamente grande. Na se� voga - Arnaldo Chirighini, sota- Bangú (Rio) 4' x Ceará 3. Para a pa�ticipação dos'cata- Se ricos quereis ficar
:gunda fase logo nos' primeiros prOa - Patrocínio Aguiar e proa- Campinas São Paulo rinenses no sensacional certame De modo tecit elege) ;
minutos :Nizeta numa espeta- Ari Régis.

'V

Ponte Preta (local) 5 x São a :Federacão AtléticSt Catarinen- Fa2ei hoje t ma inscrição,cuIar 'corrida em combinação 3° páreo - loles a 2 remos - Cristfvão (Rio) 3. se reali�ará cíuas competições N� C�edito Mutuo PTedie
,com Bráulio aumentou para 1.000 metros - Homenagem ao Ararli'.quara São Paulotrês. Aos,21 mínutos O Figuei- sr. Joca Santos - Medalhas ao Paulista 1 x América (Rio) O,
-rense diminuiu a diferença, vencedor - GUarnição vencedo- Vitór"'a
cons�guindo o 2° tento, por ra: Patrão -' Euclides Pereira, Madureira (Rio) 4 x Caxias 3,.intermédio de l?eu dianteiro voga - ArlMillen da Silveira e Florianópolis
!Hél,ío, em espe�acular cabeç�.da. proa - Antônio Trilha. Avaí 3 X Figueirense 2.
Apos. a conqUISta desse tento, 4° páreo - Canóe ::._ 1.000 me- Ipiranga (Saco dos LÍln�es)
�o alvl-negro ataco� tenazmente t!OS - Homenagem ao sr, Victor Lira Teni,s 2. /
r() seu -contendor, VIsando empa- I Silva - Bronze ao ven.cedor

- Figuei}:á 5 x IPirar, 2 (Sacotar a partida, o q?� foi e� v�o, Remador - Roberto Muller. dos Limões).
ten1dOt o adtversano resIstIdb 5c páreo - loles a 4 remos - Independente 3 x uventus 2.
va 'en emen e.

, '"

1.000 metros - Homenagem ao J7anoinhas
.

O embat� fOI dIflgIdo ,pelo sr, Charles E'dgar Moritz - Me- 'Ipiranga ('local) ,3 x Paula Ra
'SI. Waldemlro Melo, que te· dalhas ao vencedor - Guarnição mos (Florianópolis).1.ve regular desempenho. vencedora: Patrão -Fioravante Blumenau

_?s quadros estavam assim -Chirighini Filho, voga - Otáyio 'Palmeiras (local) 2 x AméricafOlmaâos� Aguiar, sota-voga - Altino Ré- (Joinvile) 2.

o FLORESTA CHEGARA NO
DIA 4

.preparatórtas, sendo a primeira
nos dias 29 e 30 do corrente, si
multaneamente em Blumenau

Joinvile, Porto União, São Lud

gero e nesta Capital, e a segun
da nos dias 12 e 13 de fevereiro,
para selecionamento dos atlétas
que a representarão.

Dia 2/1, ás 14 horas

Processo n. JCJ-121/ '18

Reclamndo : . Adauto Coelho de

Araujo Silveira
Reclamada: Empresa 'I'éonica de

Engenharia Limitada (
Objeto: Aviso-prévio e despesa.

de viagem.
Dia 25, ás 13,30 horas

Processo \1 .. JCJ-182/48
Jí e clatnant e : Ftá v io Pacheco
Itcclarnado : Amér ico Delvolho
Objeto: Salários.

Dia 26, ás 14 horas

Processo n, JCJ�169/48
Heclamantê : José Sant'Ana
Reclamada: Empresa Rápido Sul:

Objeto: Salários e: férias;
Dia 28, ás 1l!' horas

Processo n. ,TCJ-15-/48

I
2 X 'CAFÉ,

BAR FIGUEIRENSE F. C.
ABERTO DlARfAMENTE

'óTIMO PONTO DE �RECREAÇõES FAMILIARES

CH8COLATE, LEITE, SORVETES, FRIOS, PASTEIS; \SA�
DUICHES, CACHORRO QUENTE.

JOGOS DE PING-PONG ...

BAILES
'

5as FEIRAS, SÁBADOS E DOMINGOS DAS 19 HORAS ÀS 22 HORc\S

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

MATINÉE lNF.f\NTIL
. BARRAQUINHAS DE 'BRINQUEDOS ...
CADA'úLTIMO DOMINGO DO' M'ÉS, RECEBERA UM PREMIO A em.:\.N

ÇA QUE' TIVER MAIS FREQUÉNCIA NAS :\L\TINEES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..........................
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Oferece seus serviços.
•
•

!
f r\.V·_ISO I
I Eliseu Aguiar, tendo assumido a direção da Fábrica de .

Fógos fundada por seu saudoso pai JOÃO BATISTA DE .NEM SE DISCUTE!,

AGUIAR, situada no distrito de Saco dos Limões, avisa a sua Em minha casa só se bebe o delicioso Ci\F�
lvlI!\II, ainda mais agora que está distribuindo

distinta freguesia que está aparelhado para atender com
corno brinde, valiosas BATERIAS DE ALU.

prestesa qualquer encomenda. MINIO.
.

,
Os pedidos podem ser feitos: Diretamente á Fábrica em "' ..

��.o c���e���ões ou ao sr. Elyseu no Deposito de Carga da
. Escritório, Técnico

I Cid Rocha Amaral
.' Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas ENGENHEIRO CIVIL

I R AmO TUDAI, ZYO' 9 '
te:dv�S�eg:::s=�� ,�:t:�:s:���esm�:e�

I H U i li II Estados Unidos da América do Nor-
! te e paises visinhos, o Dr. Cid no-

l530 kil�ciclos ondas mêdi es de 196 metros cha Amaral reabrirá seu escrítórto

TUBARÃO __ S. CAT;.RINA (Rua Presidente Coutinho n. 22),
nos primeiros dias de agôsto, espe

I rando continuar a merecer as espe
ciais atenções de seus amigos e

clientes,

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

.....:···..·············..LívRARIA·
..

·iosX·······
..····.-·..· ..---

(RUA DEODORO, N. 33)
ACEITA ENCOMENDAS I

DE SERViÇOS TIPOGRAFICOS f
APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL •• ENTREGA ------

RÁPIDA

1
1

i:.',M

NAVIO-MOTOR "ESTEJ.JA n

maxima rapidez e garantia para tr s nsporr.e de su e s mercadorre �

Agentes em Florianópolis CARLOS J-IO\:;:PCKE S. >I.

Relojoaria Progre'i50
de ]UGEND f!i' FILHO

COMPRE SEU RELOGIO PELO SERVIÇO DE
}..EEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta 011 telegrama e p,ague
sôrnen re q�ando receber.

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

Uma maquina fotografic:a '

a rn.ericana d.!l foc.il
manejo

Despertador de bclse
ilumina a noite

..

Sul.lo dã'" qu�iida'de
-

Noelo. relogiol .ão aaomp(l�hadol doa relpectivoa certificado.
oe garantia.

PEÇAM-N03 CATALOGOS -- ENVIAMOS GRATIS
JUCEND & FILHO

Curitiba Prcça TiradeQt.. 260 - Paraná
.._-_..._.."---�--...."..""'-._-..- ......-_._...-,.._....._--�.".--.---....-------.-.-.-.-- .. - - - ...... --�

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

INCÊNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades Cr$
'Receita Cr$
Ative........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades .......•. Cr$

Diretores:

80.900.60fi,30
5.978.401. 755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

DATI LOGRA FIA
Correspondenel ,
Comerciai

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M 'Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
---,

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de furos mensais.

Informações nesta redação. I

Ferreira.

Datilógrafa
diplomada

Cartas a Maria Inês

Caixa Postal 55.

Elelro Técnica

II' • • • •• •••••••••••••• • •••••

A
Pedro Medeiros, Auxiliar

V. Sa., já escolheu o presen- ra rotativos (únicos em Flo
te de Natal para sua Senhora rianópolis), enceradeiras, rá

-

ou filha? Que tal uma das ul- dias grandes e pequenos, fer
timas novidades em exposição ros de engomar, aquecedores,
na "A Eletro-Técnica", a rua I fogareiros e mais uma inf'ini

'I'enente Silveixa? '

I
dade de artigos elétricos, tu-

, Fôrmas elétricas para bolos ,da a preços excepcionalmen
e pudins, abajours de cabecei- te baixos.

• • • • • • • .. .. .. .. lO o

O TESOURO
Da Instrução está ao aleano.

de todos. Dá esse tesouro ao te1lI
amigo analfabeto, levando-o a UDlI
curso de alfabetização no GrupQ
Escolar São José, na Escola Indu...
trial de Florianópolis ou na Cat�
dral MetroI>olitana.

o VALE DQ ITAJA.:t
proeuiem na' A.�ê.fit8

Progres8o,
LIVRARIA 43, LIVR.ARU

ROSAPara os devidos fins, levo ao, conhecimento dos senhores inteves

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

rua Anita Garibaldi, 85, para onde se transferiu.

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

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

FERlD�S. REUMATISMO ':!
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no trotamento

da .ifllil.l

F-ARMACIA ESPERANÇA
110 l"armaeê..tleo lfILO LAU8.
H.,. • 1I••ahl ..ri ,. na .nfertAa \

l#� ,"l'JI",•..1. '11 i'4ii'i'lIJaI.h��- H�._,átIu ;...o,,-p�-'

..rias - .rü_.. •. ...rr-u....
Claras....... eDita ...."lada _ r_e1h1Art••W...

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

SENHORITA!
I A ultima creação em relri

, I geran te é o Guaraná KNOT
_.

I
EM'

� GARR"AFAS
.

GRANDES
, Preferindo-o está
acompanhando a moda.

Transporteslregularea de cargos dopôrto de
,

� SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA, 'OBI
Informaçõe. com os Agente.

'

F1orisn6po 18 - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletone 1.'212 ( End. t eleg.
São Francilco do Sul-Carlos Hoepcke S/A -�I- Telelone 6 MOORa:MACK

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

metro 'quadrado
Consulte·.lOS sem compromisso

Reinisch S/ft - Rua João Pinto, 44
.Teleqeama REI r. 15GtI Florianópolis

500,00 o
•

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



terra, concitou a Greços e a Troia
nos a '11m conqraçametüo digno,
num elevado intuito de enaltece]
o civismo caiarinense.

O sr, Neré« Ramos dere os tri- Desde então, tem sido inipossi-
unios de sua CCl1'fe 11'(( política aos vel aos, poucos inimigos, cuja exis

méritos próprios e, sobretudo, a tência a inveja humanamente expli

lima incontestável vocação para ca, opaçar os sulcos novos abertos

a vida pública: Não lhe iaoorece- em roteiro novó péla elW1'me sér]«
ram a escalada ao poder, nem as de realizações çooernomentais. Até

c'Í'/'cunstâncias nem os conchavos, que o S7'. Nerési Ramos assumisse o

tão em. voga nos tempos em que govêrno, em 1935, nada d. prático
o preciaro Presidente do P, S, D. se fizera no sentido de atende!' aos

nacional iniciou os suas campa- problemas de assistência social, O

nlius de reivindicação populur; nosso aporéllio de saúde pública 1'<, de Catalán, composta de r-iogran-
Os que o atacam, pai' despeito, duzia-se a uma repartição ?'O tu- denses e paulistas;

,

pecam especialmente pela insin- Láda de Diretonia de Hiaiene, coa

'cc:l'irlade com que lhe apreciam as fiada a clínicos sem dúoiãa nenb u

atitudes, visto que ninquem, em. ma esforçados e abalizados, inllS

San/a Catarina e, quic«, no 131'a- sem a especialização conoeniente,
si/" .iijnoro: o val01' mental d�sse A,l'iás, todo o interior do Estado es

tionra do Catarinense. Xiio se fez tema obandoruulo, deslumuuurmenie,'
através de terços estradas flori- às endemias, ao tlepau.peramente
das a sua marcha vitoriosa para das populações, aos crescentes -ín

a consagração que, finalmente, o dices de moriclidade infantil, à

levou, à Vice-Presidência da Re- tuberculose e a outras graves cnfer

pública. Sabemos ,(IS ou e o acom- midades, Jleios de coraunicoção e

panharnos 'de há longos anos, a transporte rarissimos e precários.
soma de sacriiicios pessoais, ri" A instrução retardada no seu plano
energias, morais e físicas eatraor- I de retormas por aquelas deiicién
dinárias que aplicon na defesa cias de ordem social e econômica.

dos postulados; hoje incor-porados Tudo, pois, ainda por fa;)el'. O sr,

ao regime em que vivemos, mas Neréú Ramos, voltou as suas vistas

que, constituindo, antes de '1.9;10, para êsse panorama catarinense

arondes e justa. aspirações nacio- completamente abandonado e tra

nais, e1'arn sempre postergados em fou o sett esquema de realizaç,ões.
proveito de inte1'êsses e caprichos Vie1'am novas estmdas, Centros de

"
de políticos divorciados das massas. saúde e postos de puel'icultw'a se

Diga o h'istoriad01', se fiel .à disseminaram, Criou-se um eficÚn
ob;ieliv'idade dos fatos históricos, tissirno serviço de p1'ofilaxia da

como e1'am tratados os q'ue faziam lepra. E muito, muito mais ainda,·

oposição ao situacionismo "repu- Como deixQ1' de .1'ec'onhecer-se
b!.içano" da chamada pl'imeira Re- tlldo isso, para nega1' ao sr. Nerêu

pública. i\'m're, pois, com preocu· Ramos, alual Vice-Presidente da

par;ão honesta e insllspeita, a atua- República ,os méritos incontestá

('/70 patriótica, ousada, altiva ,e glo- veis pelos quais se alçou ao pôsto
1'iosa do $1'. Nerêu Ramos, por aque- que honrosamente ocupa hoje?
le" dias em que as autoridades po- Haverá um só Catarinense que

lidais, açuladas na sua ign01'ância recuse a evidência? Se1'á por des

e, por sua vez, ameaçadas pelos peito ou má-fé, Porque, nunca a 1'e

poderosos e mandões políticos de cusaram as mais llotáve'is e atl-tori

então, cumpriam rigorosamente 01'- zadas personalidades qtte nos visi

deus do govêrno, prendendo e so- tam e, entre essas (para citarmos,
vando, conscios de impunidade, os por ag01'a, a que" mais recente

adversários poLUicos. Nesta capi- mente o fez) o padre Odilon P,edro
tal, mesmo em pleno dia" foi o sr. sa, urna das mais ilustradas figuras
Nerêu Ramos arrastado p07' um do cle1'o nordestino, coestaduano

agente de lJolícia, do seu escritório do S1', José Amé1'ico de Almeida e

de advtl(ji,do até a Chefatura, cujas declarações, reproduzidas há

pelo crime de chefiar a corrente dias por esta [olha, nos pe1'mitire-
oposicionista de Santa Catarina.,. mos comentar amanhã. •Aluga' -s'e',

Deixemos, pm·êm. o passado, qite
não voltará. Cinjamo-nos aos me- SERViÇO DE ALUGA-SE uma sala própria pa-

litares dias para o povo catal'inen- ra negócio bem no centro da ci-

se, quando governando o seu Estado METEOROLOGIA dade. �êr e tratar à rua Jerônimo

com todo o grande cabedal daque· Previsão do Tempo até 14 Coelho (prédio da Pensão Vitória)

la experiência adquirida na oposi· horas do dia 25
'

ou na Oficina Soc, Eletro-Rádio

ção, o sr, Nerêu Ramos rompeu pa-I Tempo Bom, passando a insta- Mecânica Ltda.

r'a semp1'e com as carcomidas pra- vel - Temperatura Estavel.

:ces. de intransigência pol�tica e, I Ventos De Norte á Leste mo- -,-----T-E-R-R-E-'-N-O-----
abrtndo os braços,

superZOl'menteJ
derado I VENDE SE

"

I
-

J
, "

• uma a 1'ua 1'mao 00-
_.

",

1'end�do aos gene:o,os estw�ulos do Temperaturas extremas' de quim, medindo 10x40, por,
.

se'u 1.'Inen8(? desejO de serVtr a sua hoje: Máxima 26,8 Minima 21,2 Cr$ 20.0000,00, Tmtm' à 1'tta Vit�'l'
•

de. Florianópolis
No afán de Sempre Melhor e Sempre Super}!r em

QUALIDADE E BELEZA
a pr04ução nacional de sedas acabam de ser lançadas nas grandes praças do País

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

J_Jela "A M O D E L A ,R"
Osb, - Quantidades mínimas de cada paq.rão. Mini ma margem de lucros.

CONVIDAMOS, com empenho, o fino e distinto t'lemento feminino .de FLORIANóPOLIS para vir apre.
cial' a lindíssima variedade de padrões de alto c re finado gôsto

'

\

Janeiro det944-

O. MOMENTO

«Grand Mond»80

\

Hoje no passado Uma boa U'ção
A, data de hoje recorda-nos que: Areão Júnior

Reclamam os nossos comercian

tes que o comércio está passando
maus bocados e que pouco falta

para que o mesmo cerre suas por

tas, São -reclamações diárias e con

tínuas.

Que o movimento tem elescresci- Os motores JOHNSON Sea Horse ,

elo, é verdade, pois a nossa gente são construidos em fábrica moder- r

vendo as vantagens que o sistema na sob todos os pontos de vista e

de Reell1?olso Postal lhe. oferece, por operários especializados. S&
manda VII' ele fora os artlgos que, mente são utilizadas máquinas mo-

necessita. d'
- 'd Oernas em precIsa0 e rapI 'ez, �

Quem quizer ter uma idéia mais h
.

d J h
-

t
. engen elros a o nson sao repu a·

concreta do que aflrmo, pergunte d Ih d D'
aos funcionários dos Correios a

os como os me ores o ramo, ,JS·

tribuidores: Comércio & Transpàr
quanto montam as "importações" tes C. Ramos S. A. - João Pinto.
realizadas no período de dezemhro

último até o dia de hoje! E todo

Iesse dinheiro que daqui saiu, bem
,

podia ter ficado com os nossos co

merciantes.

Sempre ouvi dizer que se oeve

vender muito, ganhando pouco em

cada artigo, 'para se ter. um boni
lucro, mas aqui, infelizmente, dá.:

se ao contrário, pois o nosso co-

mércio insiste em vender p01lCO,
lucrando o máximo possivel.'
E é por isso, por isso, tão s(l

mente, que parece
I não haver di

,nheiro.

- em 1,634, os holandeses que

ocupavam a Ilha de Itamaracá fo
- ram repelidos em Iguaraçú por
Martim Soares Moreno e Antonio
Fel ippe Camarão;

- em 1.643, as forças que asse

diavam São Luiz do Maranhão,
desde o dia 16, comandadas por
An Lonio Teixeira de Melo, retira

ram-se para o Outeiro da Cruz;
- em 1.663, os "Correios-mó-

res ", então criados no Brasil, pas
saram a ter um "regimento", sen

do nomeado nesse mesmo ano,' a

19 de Dezembro, correio-mór do

Rio de Janeiro o Alferes Cavalei-

ro Pessôa ;:
- 1.817, o Cap itão-general e

Marques de Alegrete baixou uma

ordem do dia elogiando as tropas
hrasi Ie iras vencedoras da batalha

- em 1.875, o vapor inglêz "A

mazonas", inaugurando o príme i
ra linha' de navegação a "apor:
entre Manaus e Liveroool, f'un
deou no porto daquela cidade;
..., em 1890, Ia iassinado em Mon

tevidéo uni tratado, entre reprc

sentanLes dos gover-nos 00 Bias il

e Argentina, gividindo o tei'ritorio

contestado entre os doís países,
não Lendo a Camara dos Deputa
dos, em sua sessão de 10 de Agos
lo de 1.89'1, aprovado o mesmo,

por H2 votos contra sómenle 5.

André Nilo Tadosco.

Convite ao povo
o Cmt. do 14 B,C. tem a honra

de convid�r as autoridades e o

povo para assistir ás solenida
des da incorporação da primei
ra turma de conscritos de 1949,
que serão realizadas no Quartel
ás 9,00 do dia 27 do corrente.

Outrossim, o Quartel estará
aberto á visitação pública das

09,,30 ás 10,30.
III - Agradecendo antecipada

mente o comparecimento de V.

Sa. e a cooperação que presta
rá com a publicação do convite

acima, valho-me da oportunida
de para renovar meus protestos
de con;:;ideração e" apreço

Dizem êles que as mercadorias

mofam nas prateleiras por falta de

csrnpradores.
Essa afirmativa, em parte, não

deixa de ser verdadeira, pois a nos

sa gente, cansada de tanta explo
ração, resolveu lançar mão do sis

tema de Reembolso Postal, em be

nefício próprio.
E se alguém têm culpa dessa

aparente paralização do nosso mer

cado, esse alguém é 'o próprio co

merciante que na ansia de auferir

maiores 'lucros, taxa as mercado

rias com preços astronómicos e

longe 00 alcance das bolsas menos

protegidas.
Diz o comerC'.Íante que o povo

está sem dinheiro e que por isso o

movimento é pequeno.
Não é verdade, pois o povo, s.cm

urc que preciso Iór, consegue u

numerário necessário ú sua sobre-

vivé ncia.
H�I .jiouco tempo, por CXCIl1P!c.·,

uma sapataria desta cidade ].':)r

um motivo qualquer, resolveu ,'('11-

der seu estoque de calçados por

um preço bastante reduzido,
Foi Ulll Deus nos acuda! Até o

trânsito, no local, ficou prejudica
do tamanha a afluência do povo!
E não vão me dizer' quê o dito

comerciante teve prejuízo.
Não é concebivel, em hipótese

alguma, que 'um metro de fazenda

custe aqui em Florianópolis, ",.'
Ct' 40,00 mais do que no Ri<1!

O mesmo acontece' com os sapa-

tos, relógios, camisas, meias, rá

dios, etc., que têm seus preços ma

jorado em mais de 75% !

E assim, portanto, não é passi
veI.

Os' comerciante dizem que o po

vo está sem dinheiro porque o mo-

vimento tem crescido.
•

DR. SAULO RAMOS
Avisa a mudança de seu C01�

sultóriO' e resi,uência, para a

Rua Trajano 4L Telefone

1.009,
ConwIta da� 10 ás' 12 e rias

16.30 ás 1,9 horas,

MILTON S, GARCIA E SENHORA

participa,m aos parentes e ;essõãS
alDigas o nascimento de seu f'.lho

JORGE ROBERTO,

Fjpolls" 22,1,49,

•

Em fuga os" ..

PARA"'fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS

,

'

'F R I E I, R AS,
E S PI N H A 5, E TC, �
,-=..�-=-::::;:,;:-_=:-:--v '

I

coriclueçêo da 18 paginét
Não obstante, à chegada do gene�

ralíssimo nacional ista, foram '501�
lados foguetes.

PRISÃO DE GENERAIS

Nanquim, 2/1 (U. P,) - Notí;
ola-se nos eírcutos bem inforrna..
dos que o' ministro da Defesa ex

pediu mandados de prisão contra
os generais responsáveis - pelas
derrotas sofridas pelos nacionalis,
Las na :VI andch uri a Acrescenta,
se que esses mandados COl'reSPOn,

Idem a ordens do g-eml1ial;íSiSimo
Ch iang Ka í-sh ek, que se fizeram
e l'el.ivas antes de sua retirada da
vida política. Todos os generais.

iaLin:g'i(I)S pela ordem de prisão
OLl aderiram às l'ileiras comunis
tas ou ficaram pricion eiros.

PARA FORMOSA

Nanquim, 2/� (U. P,) - O avião,

,transporte de luxo de Chiang
Kai-shek, que o general íssimo dei

xou de utí lizar ao uhandonar es

ta capital, levantou vôo hoje pa

ra :F.Ol'mosa (Taiwan). O Governo

está con vertendo Formosâ, numa
ilha-fortaleza, ao largo da costa
central ela China. O, avião de Chi

ang é avaliado em meio milhão

de dólares,
ClNCO COLuNAS VER.MELHAS

'?'lanquim, 2'1 (U. 1),) - Cinco,

colunas de tropas comunistas se:

dlr igirarn para o sul, em direção
a Nanquim, em resposta às pro

postas do Governo para a aber

tura de negociações ele paz. A me

dida que as tropas comunistas de

repente- e voltam na direção da

capital nacionalista, as -tropas
: do

J))cJIVel'nO 'evacoU'am ptmhsien, ,a

apenas 53 quil,ômetros ao norte

de Nanquim, e começam a I'eti

rar-se, atravessando o rio Yangtzé,
PORTA ABEH'fA

Nanquim, 2!1 (U, P.) - A

emissora da zona comunisLa afir

mou que Chj.ang Kai-sllek - não

se demitiu aberlamenLe, de"ixando

a p,orta aberta para o seu retorn�

ao Governo.

Ao t( mar aperitivo

Peça Bitter
Aguia p"aro

o Aperitivo completo

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

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Cirurgiã�·Denclist8

Curso de especializaçã'O em

dent:,duras
Raios X - Infra-Va-melbo-

Diatermia
Exclusivamente com hora

�
marcad.,'

Rua Arcipreste ,Paiva n. 17 - Te-

j
lefoo" J .427

A DONA DE CASA '

prefere uma BATERIA DE ALUMINIOt
'Pode recebe,la oe presente, preferindo oCA,
FÉ MIMI. E como é delicioso o café MIMI,

FRECHANDO
exemplo; o Diário aCllsa mn mpdico De /,er m.édico da Dire

tor'ia de Obras Públicas. Vem o dr. Osvaldo Cabral e prova /

que êsse cargo não 'existe. Tanto assim que êle atendia os

acidentados, sem nunca haver sido nomeado para tal cargo.

O mesmo vale para o médico da Diretoria de' Estradas de" Ro

Jdagem. Esse cargO' também, como se vê da carta de ôntem n(i.n

existe!
Se antes, qtftlndo o 'sr. Cabral 'os exercia quase exclusi

vamente êles� não exi$tiam, - quanto mais agora!
,

'Como, então, o Diário por duas vezes - edições, de 20

e 21 do oorrente - os arrolou entre os empregos do sr.

Augusto 'de Paula? Registre-se 'Ü desmentido: o sr. Osvaldo' J
Cabral prov<:m as mentiras do JJ'iá1'io.'

Muito 'obrigado pela contribuição.
GUILHERME TAL

Gosto muito das cartas.

I

•••

Elas acabam esclarecendo. Por

/
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